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Élni ugyanaz, mint ünnepelni
hívatlan vendégként az istenek asztalánál.
Hagyni, hogy a háznép etessen-itasson,
a báli népen arcátlan együtt nevetni
azzal, aki veled semmitõl nem fél,
aki mellett minden perc
meghitt álom az életrõl

élni, mint tavasszal a vadméh,
apró szép kövér
aranyos erõs mérges

élni, bejárni reggel a ribizlivirágokat,
fiatal erõs fürtöket, ma nyíltakat

élni, zümmögni naphosszat
a cseresznyevirágok közt,
holnap földre hulló árnyékban-fényben,
ami illatos, mint a virág, az érett cseresznye,
az õsz, cseresznyeszárak, fagyos tél,
tél vége, túlélés, életben maradás;

élni, otthagyni az üres virágokat,
és körözni rögtön a teljesek felé,
nehogy késleltessen egy hamis kehely

élni s egy forró száraz napon
megtelten fölrepülni a mezõkrõl,
fölzúgni a tüzelõ kék égbe,
nektártól részegen, vakon az ég torkától,
forgatagától

élni, mint aki lopott a mennyben, ami nincs,
koszorút az istenek fejérõl

és élni otthagyva
fullánkod, apró csillogó mérged
a kézen, amely elvette életed.

Tõnu Õnnepalu (1962) észt író, költõ, a francia irodalom kiemelkedõ mûfordító-
ja, amellett éles tollú publicista. Emil Tode és Anton Nigol néven is publikál.
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Élni ugyanaz, mint ünnepelni



Meddig még
ez a méltatlan élet
és az indoeurópai versformák
kritikátlan utánzása?
Meddig még
hogy az erdei nép homályos vágyát
és sötét melankóliáját
az érzelmet rímmel nemesítõk
gyerekes játékszabályai
korlátozzák?
Nem értik szegény indoeurópaiak
azt a belsõ megrendülést
azt a külsõ vodkabûzt
amitõl megnyílik a mi költészetünk
A reggel rányitja szemét
a fényben kínzóan
lüktetõ túlvilági létre
vihar rázza meg a földet
a csomóra kötött folyók
egyenesre törik medrüket
és felkelnek hogy a tengerbe zubogjanak

Pap Kinga Marjatta fordításai

Kalev Kesküla (1959–2010) észt költõ. Kortársaihoz hasonlóan vonzódott a ha-
gyományostól eltérõ formákhoz, a szabad vers jellegû állapot- és gondolati költé-
szethez. Az irónia és az önirónia átjárta költészetét. Kulturális újságíróként az észt
társadalom változásainak érzékeny krónikása volt.
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sztország történetének utolsó negyed-
százada – a kezdeti nehézségek ellenére
– az élet minden területén látványos fej-

lõdést hozott. A statisztikai adatok tükrében
meglepve tapasztalhatjuk, hogy a kis balti állam
a függetlenség helyreállításától kezdve óriási
utat járt be, és a legutóbbi idõkben szinte az in-
nováció és a hatékonyság szinonimájává vált
Európában. 2017 második felében Észtország
tölti be az EU soros elnöki tisztségét, 2018-ban
pedig kikiáltásának 100. évfordulóját ünnepli a
kis ország. Vajon minek köszönhetõk a sikerek
és ez a nagy átalakulás? Az alábbi rövid áttekin-
tés – a bevezetõ geopolitikai és történeti gondo-
latokat követõen – az utóbbi évtizedek néhány
jellemzõ észtországi jelenségét próbálja bemu-
tatni az integráció, a gazdaság, az információ-
technológia és az oktatás változásain keresztül. 

Észak-Európa és a Baltikum soha nem vonzot-
ta különösebben a magyar tudományos érdeklõ-
dést. A magától értetõdõ különbségek talán hát-
térbe szorították a meglévõ párhuzamokat. A fin-
nekkel és az észtekkel kapcsolatos rokonságtudat
erõsödése azonban hozzájárult ahhoz, hogy egyre
több információ láthasson napvilágot e régióról
és az ott élõ népekrõl.

A magyar és az európai jogtudomány egyko-
ri jeles képviselõje, az Észtországot kitûnõen is-
merõ Csekey István professzor, aki nyolc évet
töltött vendégprofesszorként a Tartui Egyete-
men, a két világháború között a balti államokat
olyan átmeneti területnek nevezte Nyugat- és 2017/5

Észtország ismét 
gazdasági és kulturális
közvetítõ szerepet 
tölthet be 
Nyugat és Kelet között.

BERECZKI ANDRÁS

MODERNIZÁCIÓ 
ÉSZTORSZÁGBAN

É



Kelet-Európa között, amelyik elzárja Oroszországot a tengertõl, és amelynek
északabbi része a protestáns német hatások miatt a közép-európai szellemi kul-
túra határterületét alkotja. A Baltikum keleti határa egybeesik azzal a határsáv-
val, amelynek mentén a vikingek (varégok) a Finn-öböltõl eljutottak az Azovi-
tengerig – írta Csekey. Ez a sáv választotta el az oroszokat Európa más népeitõl,
a keleti és a nyugati egyházat, a cirill és a latin írásbeliséget. Észtország függet-
lenné válását (1918) követõen pedig ismét a Narva folyó és a Peipus-tó képezte
a határt Kelet és Nyugat között, mint az észt területek meghódítását követõen a
13. század elejétõl kezdve. Gyakorlatilag eddig a határig nyomult elõre Báthory
István lengyel király is a 16. század végén. A Nagy Péter cár gyõzelmével záru-
ló ún. északi háborút (1700–1721) követõen e balti-tengeri kormányzóságok
Oroszország részét alkották két évszázadon keresztül. A Baltikum volt – Csekey
megfogalmazásában – „Oroszország ablaka”, amelyen át Nyugat-Európába tekin-
tett. Ez volt a birodalom legmûveltebb vidéke, ahová már hét évszázada tartott
a németek beáramlása, akik magukhoz ragadták a földbirtokokat, a kereskedel-
met és a szellemi élet irányítását. Érdekesség, hogy az ismert földrajztudós,
Haltenberger Mihály, aki Csekeyhez hasonlóan vendégprofesszorként dolgozott
Tartuban az 1920-as években, Észtországot földrajzi és néprajzi értelemben is
Észak-Európához sorolta.   

Kb. két évtized függetlenség után a balti államokat 1940-ben a Szovjetunió-
hoz csatolták, 1941–1944-ben német megszállás következett, majd ismét folyta-
tódott a szovjet korszak deportálásokkal, kolhozokba kényszerítéssel stb. A sztá-
lini terrort – az 1950-es évek közepére – lassanként felváltotta hruscsovi olvadás
idõszaka, amit egy évtizeddel késõbb a brezsnyevi pangás korszaka követett.
Gorbacsov 1985-ben került az egyre súlyosabb gazdasági válságba sodródó biro-
dalom élére, amelyet azonban komoly erõfeszítései ellenére sem sikerült már
egyben tartania. Lassanként szabaddá vált a sajtó, és a balti tagköztársaságok
1988-tól – egyre gyorsuló ütemben – megindultak a függetlenedés útján. A cél
tehát egyre biztosabbá vált, de kétségek is merültek fel bõven, hiszen nem telje-
sen magától értõdõ, hogy a kis népek saját államisággal rendelkezhessenek –
méghozzá egy katonai szuperhatalom közvetlen szomszédságában. 

Az ismert észt író, mûfordító, filmes és késõbbi köztársasági elnök, Lennart
Meri már a második nemzeti ébredésnek is nevezett függetlenedés, az ún. dalo-
ló forradalom idején arra hívta fel honfitársai figyelmét, hogy a jövõben már ne
kis, elfelejtett államként beszéljenek Észtországról. A világ ugyanis rengeteget
változott a 20. század elsõ feléhez képest. 1988-ban az ENSZ akkori 172 tagálla-
ma közül 59 volt azonos nagyságú vagy kisebb Észtországnál, a lakosság száma
pedig 53 államban volt ugyanakkora vagy kisebb, mint Észtországban. Másrészt
pedig szép számmal vannak nagyobb, saját államisággal nem rendelkezõ népek.
A rendszerváltoztatás és a függetlenedés folyamatában kezdettõl fogva benne
volt, hogy tudni kell alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, hogy Észt-
ország és az észtek sikeresek lehessenek akkor, amikor vagy két emberöltõ eltel-
tével ismét a kezükbe vehetik sorsuk irányítását. 

Az Észt Köztársaság függetlenségét 1991. augusztus 20-án állították helyre.
Az azóta eltelt több mint negyedszázad már meghaladja a két világháború közöt-
ti (1918–1940) önálló államiság idõszakát. Mindkét függetlenné válást a körül-
mények szerencsés összjátéka tette lehetõvé, de a kínálkozó lehetõségeket késle-
kedés nélkül meg is kellett ragadni, s ehhez az eltökéltség mellett a nemzet egy-
ségére is szükség volt. Hosszú idõn keresztül nem sok realitása volt annak, hogy6
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az észtek valaha is újra élhetnek még az önrendelkezés jogával. Észt szempont-
ból nézve évtizedeken át lehangolónak és kilátástalannak tûnt a helyzet azért is,
mert erõltetett ütemben folyt a nem észtek betelepülése, betelepítése, és kézzel-
fogható közelségbe került az az idõ, amikor az észtek kisebbségbe kerülhetnek
saját hazájukban. Fél évszázad szovjet valósága és keserû tapasztalata sem ölte
ki azonban az észtekbõl a vágyat a függetlenség helyreállítására. Segített ebben
az önálló államiság viszonylag közeli emléke, az iskolázottság és a kultúra szín-
vonala, a hagyományok és az erõszakos szovjet politika sikertelensége. Érdekes
módon még a szovjet korszakban beköltözõ nem észtek egyharmada is támogat-
ta a saját államiságot.

A függetlenség helyreállítását – és annak mások általi elismerését – követõen
biztosítani kellett a stabilitást az ország kül- és belpolitikájában, meg kellett sza-
badulni a megszállónak tekintett szovjet (majd orosz) csapatoktól, ami végül
csak 1994 nyarán következett be. Biztos alapokra kellett helyezni az ország gaz-
dasági életét, kivezetni abból a válságból, amelybe a Szovjetunió szétesése elõtt
került. Be kellett bizonyítani a világnak, hogy e kis állam képes eleget tenni a ve-
le szemben támasztott követelményeknek. Ugyanakkor valahogyan meg kellett
oldania az egyik pillanatról a másikra kisebbségi helyzetbe került egykori beván-
dorlók problémáit is. 

Állampolgárság és integráció 

Alapvetõ különbség a jelenlegi Magyarországon kívül élõ magyarsághoz képest,
hogy Észtország kisebbségeinek döntõ többsége nem számít ún. hagyományos ki-
sebbségnek. Míg 1934-ben az észtek az ország lakosságának kb. 88 százalékát alkot-
ták, addig 1945-re az arányuk 97,3%-ra nõtt, mert 1944–1945-ben visszacsatolták
az Orosz Föderációhoz a függetlenné váláskor – a tartui békében (1920) – Észtor-
szághoz került területeket. A nem észtek ekkor kezdõdött tömeges bevándorlásának
következtében azonban az észtek aránya 1989-re 61,5 százalékra csökkent.

Kezdetben elsõsorban a közelebbi területekrõl vándoroltak be, majd egyre tá-
volabbi vidékekrõl is érkeztek. Egy részük toborzott munkaerõ volt, mely az
építkezéseken és a nehéziparban talált munkát, más részük már korábban ott élõ
rokonaik hívására érkezett, de – különösen az 1980-as években – szép számmal
települtek be egykori háborús veteránok is a családjaikkal együtt. A bevándorlá-
si folyamat természetesen a moszkvai központi hatalom támogatását is élvezte.
Ez utóbbit támasztotta alá többek között az is, hogy az újonnan épített összkom-
fortos lakások többségét a beköltözõknek utalták ki, akik így elsõsorban a na-
gyobb településeken éltek. Az északkeleti városokban (Narva, Sillamäe, Kohtla-
Järve) abszolút többségbe kerültek (Narvába a háború után észtek be sem tele-
pülhettek), míg Tallinnban nagyjából a lakosság felét tették ki az újonnan érke-
zõk. A beköltözõk döntõ többségükben oroszok voltak, akik közé – anyanyelvi
oktatással nem rendelkezve – lassanként beolvadt sok más bevándorolt nemze-
tiség képviselõje is. A Szovjetunió különbözõ területeirõl származók több szem-
pontból is heterogén tömeget alkottak, mely leginkább kulturális tekintetben kü-
lönült el az õslakos észtektõl. A szovjet idõben az észt nyelvrõl és kultúráról
egyébként a nem észt felnõttek és diákok csak minimális ismereteket szereztek
a motiváció hiánya, illetve a kis óraszám miatt. Észtország függetlenségének
helyreállításakor az az érdekes és abszurd helyzet állt elõ, hogy a többség sokkal
jobban ismerte a kisebbség nyelvét, mint a kisebbség a többség nyelvét.
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A rendszerváltoztatás idején egyértelmûvé vált az észtországi oroszok ideo-
lógiai megosztottsága. Egy részük támogatta a függetlenedési törekvéseket, má-
sik részük az egységes és szocialista Szovjetunió fennmaradását kívánta. Az
egyébként is szûknek nevezhetõ helyi orosz elit komoly hányada elkötelezte ma-
gát ez utóbbival kapcsolatban, kompromittálódott, s így részben ki is esett a ké-
sõbbiekben a vezetésbõl. Lettországtól eltérõen itt nem alakult ki komoly erõt
képviselõ orosz párt. Edgar Savisaar Centrumpártja mellett fokozatosan más észt
pártokban is egyre több orosz politikus jelent meg. A politikai megosztottsághoz
természetesen az is hozzájárult, hogy az elsõ szabad választások idején, 1992-
ben a lakosság 32 százaléka nem rendelkezett észt állampolgársággal, így nem
vehetett részt a választáson. 

Az állampolgárság kérdésében egy olyan precedens nélküli problémát kellett
kezelni, amelynek megoldására a Nyugat sem rendelkezett egyértelmû, kész ja-
vaslatokkal. Szovjet utódállamként elvileg azonnal észt állampolgárságot lehe-
tett volna adni az oda a II. világháború után betelepült oroszoknak, ukránoknak,
fehéroroszoknak stb., ahogyan azt a Szovjetunió, majd Oroszország követelte is.
A jogfolytonosságra, a megszállásra és az észt nép önrendelkezési jogára hivat-
kozva az újjászületett észt állam azonban nem adott automatikusan észt állam-
polgárságot minden ott-tartózkodónak, hanem csak azoknak, akik (vagy szüleik)
a két világháború közötti Észt Köztársaság állampolgárai voltak (1940. június 16.
elõtt). Kezdetben 2 év helyben lakás volt elõírva azok számára, akik honosítás
útján kívántak észt állampolgárságért folyamodni, amit az 1995-ös új törvény 5
évre emelt. Követelmény volt továbbá a sikeres alapfokú észt nyelvvizsga, és ál-
lampolgári ismeretekbõl is vizsgázni kellett. Az állampolgársággal nem rendel-
kezõk több százezres tömege 2017-re fokozatosan 80 000 fõ alá csökkent, 32 szá-
zalékról 6%-ra, de ez még mindig nagyon sok embert jelent. Több mint százez-
ren orosz állampolgárságért folyamodtak.

Az Észtországba bevándorló oroszok és utódaik sokként élték meg, hogy a bi-
rodalomban egykor többséget alkotó vezetõ nemzetiségbõl az észt nyelvû nemzet-
államban egyszerre kisebbséggé, külföldiekké, állampolgársággal nem rendelkezõ
tömeggé váltak. Az utóbbi idõben azonban egyre inkább belátták, hogy a Szovjet-
unió már nem tér vissza, Észtország nem omlott össze, és a nemzetközi érintkezés
nyelve már nem az orosz. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy megerõsödjön a moti-
váció a nyelvtanulással és az integrációval kapcsolatban. Egy 2011 nyarán megje-
lent felmérés azt bizonyítja, hogy pártszimpátiától függetlenül mind az észtek,
mind az észtországi oroszok döntõ többsége azt tartja helyesnek, ha minél fiata-
labb korban és minél intenzívebben kezdik el az észt nyelv oktatását.

Átfogó integrációs programok készülnek, komoly apparátus foglalkozik a kér-
déssel, az ezzel kapcsolatos párbeszéd egyre jellemzõbbé válik. A programok
szervezõi természetesen nem „elésztesíteni” kívánják az oroszokat, hanem az
észt nyelvtudás javításával azonos feltételeket teremteni a munkaerõpiacon és
az egyéni érvényesülésben, hogy ne legyen megosztott a társadalom, hogy ott-
hon érezze magát mindenki, hogy egyre jobban kötõdjenek Észtországhoz a nem
észtek is. Az orosz nyelvû középiskolákban 2007-tõl kezdõdõen fokozatosan át-
tértek arra, hogy a 10. osztálytól kezdve – egyes tantárgyak esetében – az okta-
tás 60 százaléka észt nyelven történjen. Vannak már kézzelfogható eredmények,
de a bevándoroltak idõsebb nemzedékének észt nyelvtudása csak igen lassan ja-
vul, és az integráció sok oroszban félelmet is ébreszt, mert kísérleti alanynak ér-
zik magukat. Részben az integrációval kapcsolatos megoldatlan gondokra utal-8
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tak a 2007-es tallinni zavargások is, amelyek az ismeretlen katona emlékére a
szovjet idõben emelt szobor külvárosi temetõbe költöztetésekor törtek ki, bár
igaz, hogy itt a háttérben többféle motiváció is tetten érhetõ volt. Ennek ellené-
re azonban Észtország fokozatosan eltávolodik Oroszország befolyási övezetétõl,
egyre több – észtül is jól beszélõ – orosz fiatal tûnik fel az észt politikai és társa-
dalmi életben, és az õ tekintetük már inkább Nyugat felé fordul. 2017-ben az
észtek a lakosság 69 százalékát alkották, az oroszok pedig 25%-át.

Észtországban egyébként 2011-ben 84 általános iskola és 58 gimnázium volt
orosz tanítási nyelvû, így nagyjából az észtországi diákok 23 százaléka részesült
orosz tannyelvû oktatásban. 34 újság és 20 folyóirat jelenik meg orosz nyelven.
Az orosz nyelvû rádióadások száma 6, már az Észt Televízióban is van külön
orosz csatorna, de a nem észtek nagyobbik része továbbra is inkább az oroszor-
szági csatornákat nézi. Észtország gazdasági eredményei mellett sikereket köny-
velhetett el az utóbbi években az integráció terén is, de – reálisan szemlélve a
nehézségeket – még sok a tennivaló. A gazdasági fejlõdés jótékony hatást gyako-
rolhat a többség és a kisebbség viszonyára is, de egy esetleges recesszió veszé-
lyeket rejthet magában. 

Gazdaság, információtechnológia és oktatás

Nagy kihívást jelentett az 1990-es évek elején Észtország számára a gazdaság
talpra állítása, mert a mindennapokra jellemzõ jegyrendszerbõl kellett kiindul-
ni. Az akkori észt vezetés bátor elhatározással liberális gazdaságpolitikát hirde-
tett, amelyet azóta is – kisebb változtatásokkal – minden kormány követett. Nem
alkalmaztak védõvámokat, engedték, hogy a piac szabja meg a feltételeket. A ko-
rábbi nagy – és igénytelen – szovjet piacról át kellett állni a minõségi termelés-
re. Észak-európai példákat és mintákat igyekeztek követni a gazdaság mellett az
élet minden területén. 

A kibontakozáshoz azonban pénzreformra is szükség volt, hiszen kezdetben
még a rubel volt a fizetõeszköz. 1992 nyarán – óvatosságra intõ nyugati tanácsok
ellenére – saját konvertibilis valutát (korona) vezettek be, amelynek az árfolya-
mát kezdetben a német márkához, késõbb pedig az euróhoz kötötték. Ez utóbbi
használatára egyébként 2011-ben tértek át. A pénzreform sikeres végrehajtásá-
ban fontos szerep jutott az 1940-ben az Egyesült Államokba, Nagy-Britanniába
és Svédországba deponált aranynak. A két utóbbi állam közben átadta a náluk
letétbe helyezett aranyat a Szovjetuniónak, de 1992-ben kompenzálták Észtor-
szágot. Meghatározó jelentõségû volt továbbá a stabil költségvetési politika is.
Az alkotmány elõírása szerint az éves költségvetés nem zárulhat hiánnyal. Álta-
lában sikerült is egyensúlyban tartani a költségvetést, az esetleges maradványt
pedig rosszabb idõkre tették félre, és az oktatás fejlesztésére fordították. 

1994-tõl indult ismét fejlõdésnek a gazdaság. Két évvel késõbb megnyitotta
kapuit a részvénytõzsde is. Svédországból és Finnországból érkezett a legtöbb
beruházás, ezekkel az országokkal alakult ki a legaktívabb kereskedelmi kapcso-
lat is, és lassanként már a bankszektort is õk uralták. A gazdasági környezet egy-
re stabilabbá vált. Végrehajtották a tulajdoni reformot (ezen belül a privatizáci-
ót) is, új vállalatokat alapítottak, és az infrastruktúra magánosítása egészen a 21.
század elejéig tartott. Kimagaslóan nõtt a szolgáltatóipar jelentõsége, a korábbi
nagyvállalatokat közép- és kisvállalatok váltották fel. Kezdetben elsõsorban fa-
és fûrészárut, illetve gépeket és berendezéseket exportáltak Nyugatra. Észtor-
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szágban egyébként számos vállalkozó számára sokáig a fa eladása jelentette a tõ-
kéhez jutás elsõdleges forrását, nem pl. az olajszõkítés. Oroszországba elsõsor-
ban halat és tejipari termékeket szállítottak, amit azonban megnehezítettek az
orosz részrõl – politikai okokból – megemelt vámok. Sokkal jelentõsebb bevétel
származott azonban az észt vasútvonalakon és kikötõkbõl Nyugatra szállított kõ-
olajból és olajipari termékekbõl, ami azonban az idõ elõrehaladtával – és az
oroszországi infrastruktúra fejlõdésével – fokozatosan csökkent. 

Az 1998-as oroszországi pénzügyi válság következményei begyûrûztek ugyan
Észtországba, de 2000-ben ismét hosszabb ideig tartó komolyabb fejlõdés kezdõ-
dött (a GDP 5-10 százalékos éves növekedésével), ami nemcsak az export látvá-
nyos erõsödésével, de a közhangulat érezhetõ javulásával és optimistábbá válá-
sával járt együtt. Ezt támogatta 2004-ben az EU-hoz történt csatlakozás, az on-
nan származó források felhasználása és a beruházások gyarapodása is.
1995–2008 között az észtországi GDP a 3,6-szorosára nõtt. Erõsödött a belsõ fo-
gyasztás is, melynek nagy részét azonban hitelbõl fedezték. 

A 2008-as pénzügyi világválság a következõ évben a GDP 14%-os csökkené-
sét hozta magával, növekedett a munkanélküliség (4-rõl 19%-ra). Emelték az
adókat, csökkentették a fizetéseket, felhasználták az EU-s alapok támogatását és
a költségvetési maradványokat, így nemsokára sikerült úrrá lenni a nehézsége-
ken, nem kellett újabb kölcsönöket felvenni. Ezek mértéke egyébként Európában
a legkisebbek közé tartozik, nem haladja meg az éves GDP 10 százalékát. Emel-
lett sikerült látványosan visszaszorítani a korrupciót, versenyképes adópolitikát
kialakítani, valamint átláthatóvá és jóval hatékonyabbá tenni a közigazgatást és
az állami szolgáltatásokat. A demokratikus intézményrendszer mellett a sajtó és
az internet szabadsága is a legelsõk közé tartozik a világban.   

A gazdaságpolitikai irányvonal folytonosságának megõrzése mellett kezdet-
tõl fogva politikai konszenzus kísérte az infokommunikációs szektor fokozott
fejlesztését és az oktatás prioritásként történõ kezelését is. Észtország ásvány-
kincsekben nem mondható gazdagnak, de iskolázottság terén hagyományosan
jól állt, ezért kísérte kezdettõl fogva nagy figyelem az információtechnológiában
rejlõ lehetõségeket, mivel kitörési pontot jelenthetett a lakosság számára. 

A digitális társadalom kiépítése 2000-ben a mobilparkolással és a népesség-
nyilvántartással kezdõdött, majd 2002-tõl már egyetlen (chip)kártya szolgált a 15
év felettiek azonosítására, egyesítve a személyi igazolványt, a lakcímkártyát, az
útlevelet, a tb- és adókártyát. Ugyanezt lehetett felhasználni a digitális aláírások-
hoz és a banki ügyintézéshez is. Ezután jött az elektronikus földnyilvántartás és
buszjegy, 2005-tõl pedig már a választásokon is lehet elektronikusan szavazni.
Az utóbbi idõben a szavazatok kb. 30 százalékát adják le így. Néhány évvel ké-
sõbb pedig már az egészségügy információtechnológiai fejlesztésére került a sor,
ami egyharmadával rövidítette meg a kórházi sorokat. Napjainkban a receptek
99 százalékát már elektronikusan adják ki.  Átértelmezõdött és láthatatlanná
vált a közigazgatás, mely már nem használ papírt. Állítólag a házasságkötésen
és a házeladáson kívül az állami szolgáltatások 99 százaléka online elintézhetõ.
Az adóbevallás három perc alatt elkészíthetõ, az adófizetés 98 százaléka is ilyen
formában történik, és már 20 perc sem kell egy új vállalat megalapításához. Vi-
lágszerte nagy feltûnést keltett 2014-ben a digitális tartózkodási engedély lehe-
tõségének bevezetése külföldi állampolgárok számára, ami odaköltözés nélkül
teszi lehetõvé az észtországi ügyintézést, új vállalatok alapítását. Azóta már so-
kan éltek a lehetõséggel, közel ezer új vállalat jött létre sok új észtországi mun-10
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kahelyet teremtve és növelve az adóbevételeket. Nem véletlen tehát, hogy az
észtországi GDP közel 7 százalékát már az infokommunikációs szektor adja, és
az eredmények az oktatásban is megmutatkoztak.

Az észtországi fiatalok egyre jobban szerepelnek a Pisa-tesztek megoldásában
nemcsak európai, de világviszonylatban is. 2006 óta ez folyamatosan javuló ten-
denciát mutat, és jó fényt vet az észtországi oktatás színvonalára. Hogyan sike-
rült rövid idõ alatt és viszonylag alacsony ráfordítással egy ennyire jól mûködõ
oktatási rendszert kiépíteni? A politikai mellett itt valószínûleg a széles körû
szakmai konszenzust is ki kell emelni, mely lehetõvé tette, hogy hosszú távú
közoktatás-fejlesztési stratégiát dolgozzanak ki, amelyben igyekeztek összehan-
golni a társadalmi és a munkaerõpiaci igényeket, méltányossá és mégis haté-
konnyá tenni az iskolák munkáját. A függetlenség helyreállítását követõen átala-
kították a tanárképzést, és az oktatásra fordított kiadások nem csökkentek, ha-
nem nõttek, és az elmúlt öt évben 40%-al emelkedtek a pedagógusfizetések is.
Az iskolák és a tanárok viszonylag széles körû autonómiával rendelkeznek. Kez-
dettõl fogva nagy hangsúlyt fektettek az angol nyelv hatékony elsajátítására.
Egyenlõségen alapul az iskolarendszer, az eltérõ képességû és különbözõ társa-
dalmi helyzetû gyerekeket nem különítik el egymástól, nem alakult ki szakadék
az oktatási intézmények között. Nem hagyják, hogy a gyengébben teljesítõk le-
maradjanak. Természetesen az infokommunikációs eredmények is hozzájárul-
nak a sikerhez. Szakmai képzéseket tartanak a pedagógusoknak, és kezdettõl
fogva bevonják az internetet az oktatásba, a tanulók már az általános iskola ele-
jétõl megismerkednek alapvetõ programozási ismeretekkel.

Észtország egyértelmûen a nyugati kultúra részévé vált annak ellenére, hogy
a 18. század elején Oroszországhoz csatolták. A függetlenség helyreállítását kö-
vetõen rendezni kellett a korábbi fél évszázadban beköltözött nem észtek hely-
zetét, és modernizálni kellett az országot ahhoz, hogy az életszínvonal javulása
mellett bizonyíthassák azt is, hogy a kis államok számára is van hely a nap alatt.
Szerencsés esetben Észtország ismét gazdasági és kulturális közvetítõ szerepet
tölthet be Nyugat és Kelet között. A geopolitikai elhelyezkedésben azonban to-
vábbra is sok veszély rejlik, ezért konszenzusos politikával igyekeznek olyan ha-
tékony államot és demokratikus politikai légkört kiépíteni Észtországban, mely
csökkentheti a mindenkori kockázatok mértékét.
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Egy gondolat csírája

1988–1991 között Pécsett, az akkori Janus
Pannonius Tudományegyetemen voltam alapító
tanszékvezetõ, s a tanszék programjának kiala-
kításakor a Baltikum kutatásának, megismerte-
tésének jelentõs részt szántam, a rektorhe-
lyettessel az Orosz Tanszék már meglévõ rigai
kapcsolatának megújítása, illetve az én tanszé-
kem leendõ észt kapcsolatainak kialakítása mi-
att 1990 januárjában elutaztunk Rigába, majd
onnan Tallinnba és Tartuba. Lettország és Észt-
ország akkor még a Szovjetunió tagköztársasága
volt. Ez volt az elsõ baltikumi utam – õszintén
szólva elég kései út, de én addig mezei finnugor
nyelvészként elsõsorban Szibériával foglalkoz-
tam, tanszékvezetõként azonban, úgy véltem,
szélesebb profilú programot kellett képvisel-
nem. A Szovjetuniót – már csak a finnugor né-
pek miatt is – elég jól ismertem, azt is tudtam,
hogy a Baltikum más, mint a birodalom többi
része, mégsem tudtam elválasztani a részt az
egésztõl. Aztán a helyszínen egy csapásra min-
den megváltozott. Amikor azokon a ködös, nyir-
kos januári napokon Riga Hanza-stílusú óváro-
sában, szecessziós belvárosában jártunk, az
épületek kopott-foszlott külseje ellenére érez-
tem, Riga nem a bizánci utódbirodalom része.
(Ugyanez az érzés fogott el néhány nappal ké-
sõbb Tallinnban is.) Egyébként lengyel építõ-
munkások már restaurálták, tatarozták az ó- és
belváros épületeit. Egyik este a dómban, ahol
1764–1769 között a magyar nyelv sorsát oly12
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1991 után megszûnt 
az orosz asszimilációs
veszély, megjelent
azonban egy másik, az
angol nyelv 
térhódítása, amelynek,
nem biztos, hogy 
tudatában vannak.

PUSZTAY JÁNOS

BOROSTYÁNKÕ-MOZAIK



pesszimistán megítélõ Johann Gottfried Herder is szolgált lelkészként, Bach-or-
gonaversenyre voltunk hivatalosak. Hétköznap volt, a dóm mégis megtelt ízlé-
sesen öltözött hallgatósággal. Ez volt az a pillanat, amikor a magam laikus mód-
ján – nem lévén történész – megfogalmaztam: a nyugati európai kultúrkör kele-
ti határa ott húzódik, ahol a nyugati kereszténység keleti határa van. Ezt a gon-
dolatot késõbb, némi szakirodalmi tájékozódás után, megerõsítve láttam.

Amikor a közép a periférián van

Leegyszerûsítve a képletet, két nagy régiót – egy nyugat-európait és egy bizán-
ci hagyományú kelet-európait – kell megkülönböztetni, történelemfejlõdési, gaz-
dasági, kulturális és mindenekelõtt vallási alapon. A két nagy régió között húzó-
dik egy övezet, amely kulturális és vallási szempontból, elsõdleges kapcsolatai
alapján a Nyugathoz tartozik, ám – például gazdaságfejlõdési és talán néhány
más szempontból a Kelettõl sem áll távol. A térség megítélésének bizonytalan-
ságát jelzi a megnevezés tarkasága is. A térség határainak meghúzása is attól
függ, milyen szempontból közelítünk hozzá. Itt és most csak annyit, hogy a hol
Közép-Európának, hol Kelet-Közép-Európának, hol Köztes-Európának vagy Kö-
zépsõ-Európának nevezett – minden felfogás szerint más és más összetételû öve-
zetnek – van közös magja, s ez határozza meg az én pragmatikus Közép-Európa-
felfogásomat is. Ez a felfogás eltér a Kárpát-medence mint Közép-Európa magyar
értelmezéstõl, eltér az osztrák Habsburg-monarchia-centrikus magyarázattól, s
legközelebb ahhoz a német nézethez áll, amely szerint Közép-Európa az a tá-
gabb régió, amelyben a németség kultúrateremtõ képessége, hatalmi-politikai-
gazdasági és nyelvi befolyása érvényesült. Így egy olyan övezetet sikerült meg-
határozni, amelyik – a borostyánkõút-hálózat egyik ága mentén – Észak-Itáliától
a Baltikumig húzódik, magában foglalva elsõsorban Szlovéniát, Horvátországot,
Magyarországot, Szlovákiát, Csehországot, Lengyelországot és a három balti ál-
lamot: Litvániát, Lettországot és Észtországot. Nyelvi-nyelvészeti szempontból
az övezet nyelveiben – talán a lengyel és a litván kivételével – rendkívül erõs a
német hatás, ami a leglátványosabban – de nem csak – a szókészletben jelentke-
zik, s nem csupán jövevényszavak átvételében, hanem a német alapú tükörfor-
dításokban is. Az eredendõen purista német nyelv hatása tükrözõdik abban is,
hogy az övezet nyelvei a szakszókincset nem jövevényszavak révén gazdagítják,
hanem törekszenek – gyakran német alapú kifejezések tükörfordításával – anya-
nyelvi lehetõségekkel gyarapítani.

Ennek a felfogásnak megfelelõen alakítottam ki egy oktatási-kutatási programot.

A nagymedve is szereti a balti mézet

Hátborzongató élményem, amikor a fentebb említett 1990. januári baltikumi
utamon Tallinnban szállodai szobámban néztem az esti híradót, Gorbacsov a
vilniuszi tévétoronynál szervezett tüntetés résztvevõit kemény hangon felszólí-
totta a tüntetés befejezésére, máskülönben a Vörös Hadsereget veti be ellenük.
Aztán jó másfél év múlva – éppen a Gorbacsov elleni puccs zûrzavarát kihasz-
nálva – egy politikailag és gazdaságilag egyaránt jól elõkészített függetlenedési
folyamat megkoronázásaként a három balti állam egyszerre jelentette be kiválá-
sát a Szovjetunióból, megásva ezzel annak sírját. (Észtország függetlenségét szá-
mos állam azonnal elismerte, elsõként Izland – s azóta az észt külügyminiszté-
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rium elõtti teret Izland térnek nevezik. Magyarország részérõl az elismerés csak
néhány napot váratott magára.)

Oroszország – nehezen viselve el, hogy épp legkisebb, fekvésüknél fogva
stratégiailag fontos egykori tagállamai törtek borsot az orra alá – folyamatosan
fenntartja a fenyegetettség érzését a balti államokban. Olyan hivatalos és nem
hivatalos kijelentésekre gondolok, amelyek szerint mindazok a területek, ame-
lyek egykor a cári Oroszországhoz, majd a Szovjetunióhoz tartoztak, Oroszor-
szág területei, de legalábbis az orosz érdekszférához tartozó területek.  

Az eddigi legdurvább beavatkozás 2007 májusában történt. Az esemény egy-
szersmind a kiberháború alighanem elsõ európai eseménye, ami ráadásul egy
EU- és NATO-tagállam ellen irányult. Történt pedig, hogy az észt kormány eltá-
volította Tallinn központjából az ismeretlen katona – a népnyelvben csak bronz-
katonaként emlegetett – szobrát, mindazonáltal katonai tiszteletadás mellett
kivive azt a katonai temetõbe. A szobor környéke volt az észtországi oroszok
kedvelt felvonulási, gyülekezési helye. Erre Moszkva több lépéssel reagált. Meg-
szállták a moszkvai észt nagykövetség környékét, megakadályozva a követség
munkáját, a munkatársak mozgását. Kiberháborút indítottak Észtország ellen,
megbénítva az informatikailag magas szintû s így az informatikai eszközöknek
kiszolgáltatott ország mûködését. Az észt informatikusok elhárították a veszélyt,
s azóta õk felelnek az EU-ban a kiberveszély elhárításért. Oroszország természe-
tesen tagadta, hogy bármi köze lehet az eseményekhez, ám azóta egyértelmûen
kiderült az orosz részvétel. A legelgondolkodtatóbb az egészben, hogy tudomá-
som szerint sem az EU, sem a NATO nem reagált az egyik tagállamát ért külsõ
támadásra.

Gyomorféltõ elõítélet

1990 szeptemberében közel egy hónapot töltöttem Tartuban. Ott döbbentem
rá, hogy hiányzanak az észt nyelv tanulásához alapvetõen szükséges szótárak.
Hazatérve meg is kezdtem az elsõ észt–magyar kisszótár összeállítását.

Tartui utam a mély gazdasági válságába süllyedt szovjet idõszakra esett. Élel-
miszerjegyekkel lehetett vásárolni a szerény választékból. Külföldi lévén ilye-
nekhez csak úgy juthattam, hogy a tanszéki kollégák lemondtak javamra néhány
élelmiszerjegyükrõl. 1991 augusztusa – a függetlenség kikiáltása – után elterjed-
tek a külföldi áruházláncok. Egy-két évre volt szükség ahhoz, hogy a kínálat és
a kereslet összhangba kerüljön. A kilencvenes évek közepétõl már semmilyen
különbség nem volt tapasztalható az ellátásban Észtország és Magyarország kö-
zött. Hogy az elõítéletek mennyire erõsek tudnak lenni, jól mutatja: amikor a ki-
lencvenes évek végén diákjainknak – az észt és a lett lektor közremûködésével
– kéthetes baltikumi tanulmányi kirándulást szerveztünk, az aggódó szülõk
zsákszám hozták a buszhoz az alapvetõ élelmiszereket, nehogy csemetéjük éhen
vesszen ott a nyomorúságban. 

Közép-Európa – a terra incognita

Mélységesen fel vagyunk háborodva, ha összetévesztik Budapestet Bukarest-
tel. Nem tudom, hányan kapták fel a fejüket néhány évvel ezelõtt, amikor az
egyik magyarországi – nem bulvár! – napilapban megjelent a hír, hogy „Észtor-
szág fõvárosában, Litvániában…”14
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Meg kell ismernünk egymást – a magunk és Európa érdekében. Erre tettem
javaslatot – egyelõre eredménytelenül – arra, hogy a felsõoktatásban meg kell
kezdeni a térséggel foglalkozó szakemberek képzését, a szélesebb érdeklõdõ kö-
zönségnek pedig egy nyomtatott és/vagy elektronikus könyvtár kiadását.

A felsõoktatásban olyan Közép-Európa-tanulmányok programot képzelek el,
amelynek keretében a hallgatók megismerkednek a térség történelmével, kultú-
rájával, gazdasági helyzetével, politikájával, diplomáciájával általában, és a tér-
ségen belül kiválasztott országot illetõen konkrétan, beleértve az adott nyelv el-
sajátítását is. Lehet, hogy sokan – az angol nyelv közvetítõ szerepe miatt – egy
kis nyelv elsajátítását feleslegesnek tartják (ne feledjük, hogy a térségben a len-
gyel kivételével nyelvszociológiailag minden más nyelv kis nyelvnek minõsül –
a három balti állam nyelveinek beszélõi nem érik el London lakosságának lét-
számát), ám a nyelvek védelme, megtartása már csak az identitással összefüg-
gésben is elemi kötelesség. A gyilkos nyelv(ek) (killer languages) – ilyen világ-
méretekben az angol, többnyelvû államokban a többség nyelve – terjedése, illet-
ve erõszakos terjesztése miatt egyre több nyelv kerül veszélybe. Ehhez a folya-
mathoz sajnálatos módon az EU is hozzájárul – minden ellenkezõ szándékú és
irányultságú törekvése és dokumentuma ellenére. Már magával avval a gyakor-
lattal is, hogy – amennyiben nem eleve a 3–4 munkanyelvet használják, hanem
lehetõvé teszik a nem munkanyelv státusú államnyelvek használatát –
relényelveken keresztül születnek meg a fordítások, nem pedig valamennyi
nyelvrõl valamennyi nyelvre. Ez az eljárás teljesen felesleges, hiszen egy adott
nyelvrõl például az angolra, ebbõl pedig egy harmadik nyelvre történõ szinkrón
fordítással a legprofibb fordítók esetében is legalább a fele elvész a mondaniva-
lónak. Így – például az Európa Parlamentben – a képviselõk többnyire csak a 3-
4 relényelv valamelyikét használják. A nem munkanyelvként használatos anya-
nyelv kiszorul a politikai élet egy látványos területérõl, jelentõs presztízsveszte-
séget elszenvedve. A jelenlegi helyzetben a relényelvek alkalmazása nélküli for-
dítás nem valósítható meg, mivel nem állnak rendelkezésre olyan tolmácsok,
fordítók, akik például anyanyelvük és az angol mellett görögül, portugálul, dá-
nul, lettül, litvánul stb. tudnának rendkívül magas szinten. Akadály lehet termé-
szetesen az anyagi-technikai eszközök hiánya is. Kérdés azonban, a nyelvek vé-
delme nem ér-e, érdemel-e meg némi anyagi ráfordítást.

A szélesebb közönség számára egységes szerkezetû és kivitelezésû kismono-
gráfia-sorozatot képzelek el a térség valamennyi országának irodalmáról, törté-
nelmérõl, mûvészetérõl, valamint egy kislexikont – lefordítva a térség vala-
mennyi nyelvére (és Európa nyugati fele meg a világ többi része számára angol-
ra). Emellett gyakorlati nyelvkönyvekre (a Langenscheidt-sorozat mintájára) va-
lamennyi nyelvi vonatkozásban és 8-10 ezer szócikkes kisszótárakat.

A csíra szárba szökkenése

Az egykori szombathelyi Uralisztikai Tanszék lehetõségeihez mérten kivette a
részét a program megvalósításából.

Az országban csak itt dolgozott lett lektor, ma már – a tanszék megszûntével
egy sincs. Az észt nyelv képviselete jobban meg volt (és van) oldva: Budapesten,
Debrecenben és Szegeden dolgozik ma is lektor, és volt Szombathelyen is. Lek-
toraink bevonásával elkészült az észt–magyar, magyar–észt, lett–magyar
(kis)szótár, társalgási szótár (a Lexica Savariensia sorozatban), leíró monográfia
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készült az észt és a lett nyelvrõl (a Folia Estonica, illetve a Folia Baltica sorozat-
ban) – mindegyik elsõ a maga nemében.

A tanszék kétnyelvû irodalmi sorozatában (Minoritates mundi – Literatura) –
az oroszországi finnugor népek irodalma, népköltészete mellett – fõként észt és
finn, kisebb mértékben lett szépirodalmat és népköltészetet adtunk ki, de jelen-
tek meg például Észtországot különbözõ szempontból bemutató köteteink is (a
Folia Estonica sorozatban). 

A hEUréka sorozatban Észt-, Finn és Lettországgal kapcsolatos, fõleg kisebb
munkák jelentek meg, például az észt vagy a lett nyelvstratégia (amelyek mintá-
ul szolgálhatnának egy magyar nyelvstratégia megalkotásához is), de kiadtunk
válogatást a legendás, egykori észt elnök, Lennart Meri beszédeibõl, valamint a
legutóbbi észt elnök, Toomas Hendrik Ilves tanulmányaiból is. Mindkettõt tu-
dom ajánlani aktív (kül)politikusok és politológusok figyelmébe.

Lektoraink kidolgozták és egy féléven át ki is próbálták az észt, illetve a lett
nyelv tanításának internet- és videokonferencia kombinálásával megvalósítha-
tó programját A1 és A2 szinten. Ezzel megteremtõdött e két nyelv csoportos
távoktatásának lehetõsége, mintául szolgálva más nyelvek hasonló jellegû
képzéséhez.

Mindez csupán minta akart volna lenni egy nagy nemzetközi projekthez…
Valószínûleg õrült ötlet, ha nem sikerült hozzá támogatókat találni.

Hasonlóan õrült gondolat volt még az 1980-as évek végén, amikor a várha-
tó politikai változások elõszeleként Magyarország próbálta kitágítani mozgás-
terét. Ilyen kísérlet volt az Alpok–Adria-régió létrehozása. Ennek keretében
merült egy Közép-európai Egyetem létrehozásának gondolata, amelyet Auszt-
ria, Magyarország, Olaszország – és Jugoszlávia képviseletében – Szlovénia
hozott volna létre. Magyarországot az akkori Janus Pannonius Tudomány-
egyetem képviselte volna. Két változatot vetett föl az e célra létrehozott mun-
kacsoport: mind a négy ország kijelöli azt az egyetemet, amelyik részt vesz a
programban, s a hallgatók meg professzoraik félévenként vándoroltak volna
egyetemrõl egyetemre; a másik megoldás az lett volna, hogy a négy ország va-
lamelyikének egyeteme volna kikiáltva Közép-európai Egyetemmé, amelynek
munkájába a másik három ország kiválasztott egyeteme is bekapcsolódott
volna. Én nem voltam a munkacsoport tagja, de informális beszélgetésben az
akkori Oktatási Minisztériumban megkérdezték véleményemet az elképzelé-
sekrõl, és kérték javaslatomat. Egyik javaslatot sem tartottam jónak. Az egyi-
ket azért nem, mert a vándorlás és megszervezése kimerítette volna az egye-
temeket, a hallgatókat és professzoraikat. A másikat meg azért nem, mert ha
egy országba telepítik a közös egyetemet, a másik három partner elõbb-utóbb
elveszíti érdeklõdését és érdekeltségét az ügyben. Amikor az én javaslatomat
kérték, odaléptünk egy térképhez, s megmutattam, hogy a négy ország közül
három két variációban találkozik egymással: a magyar részvételû csoportban
Ausztria, Szlovénia és Magyarország. Mégpedig az ország egyik legszebb he-
lyén, Szentgotthárd alatt, az Õrség peremén. Azt mondtam, ott kellene felépí-
teni – zöldmezõs beruházásként – a közös egyetemi campust, felségterületet
biztosítva Olaszországnak. A campus szimbolikus központja a három ország
határának találkozása. (Ezt a helyszínt egyébként felhasználták a népek talál-
kozásának több mint szimbolikus alkalmára, még a soproni határnyitó pikni-
ket megelõzõen.) Infrastrukturálisan a hely és a helyzet nem kedvezõtlen, hi-
szen onnan néhány kilométerre már épült az Opel Szentgotthárdon, amely-16
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nek szüksége lesz útra, egyéb infrastruktúrára, a leendõ egyetemet pedig ah-
hoz az infrastruktúrához, úthálózathoz kell csatlakoztatni. A javaslat megfo-
galmazásakor még állt a vasfüggöny…

Kettészelt városok 

Habent sua fata… – nemcsak a könyvek, hanem a városok is. A politika „jó-,
de inkább rosszvoltából” városokat is kettészakíthatnak. Elég csak Komáromra
gondolni, ahol legalább a Duna szolgálja természetes határként a politikai szán-
dékot, vagy Sátoraljaújhelyre, ahol nincs természetes határ, viszont a gyõztesek-
nek szükségük volt a magyar vasúti hálózatra. Ma átkelni ezeken a határokon
észrevétlenül lehet, de Schengen elõtt, fõként a szocialista idõben még megkö-
zelíteni is alig. Hasonló sors érte a lett–észt határon elterülõ Valka/Valga városát
(az elsõ név a lett, a második az észt elnevezés). 1286-ban a rigai érsek – a Kard-
testvérek és a dorpati (tartui) püspökség közti határvitákat lezárandó a Pedell pa-
tak mentén húzta meg a határvonalat, amelyet az 1918-ban függetlenné vált
Észtország és Lettország közti határvita megoldásaként is szentesítettek. 

Az 1226-ban a rigai püspök által alapított városnak magyar vonatkozásai is
vannak. A településnek 1584. június 11-én Báthori István adott városi kiváltsá-
gokat, a kardot tartó kezet ábrázoló címert is õ adományozta a városnak. A má-
sik vonatkozás szomorúbb eseményhez kapcsolódik: 1944–1949 között szovjet
hadifogolytábor volt a város észtországi felében, ahol 54 magyar katonát, zö-
mükben tiszteket tartottak fogva, közülük 27-en itt vannak eltemetve. A német
hadisírgondozó iroda jóvoltából német, magyar és észt nyelvû felirat emlékezik
az áldozatokra.

Az 1990-es évek közepétõl egy-másfél évtizedig évi rendszerességgel utaztam
autóval a Baltikumba. Talán az elsõ utam alkalmával Tartuban volt dolgom, s eh-
hez nem a Via Balticán mentem Tallinn felé, hanem Rigától Valka felé kellett for-
dulnom. Már késõ este volt, amikor megérkeztem a lett–észt határra, Valka váro-
sába, ahol – mivel útjelzõ táblák még ugyancsak gyéren álltak az út szélén, s ha
igen, a településnevek vagy akár Észtország neve is csak lettül voltak megadva
– nagy nehezen eljutottam az átkelõállomásig. Ahol azután kiderült, hogy ott
csak lettek és észtek léphetnek át, a harmadik országbelieknek a város határá-
ban lévõ határátkelõt kell választaniuk. Amit még nehezebben tudtunk a sötét-
ben megtalálni, de végül is sikerült. 

Nyelvvédelem

1999 nyarán a lett–észt határon átkelve, az értelmetlenül hosszú várakozás
miatt ingerülten, az üres országúttól fellelkesülten némileg gyorsabban hajtot-
tam a kelleténél, s a határtól mintegy két kilométerre el is kaptak. Odajön hoz-
zám az egyik rendõr, én igyekeztem barátságos lenni, s udvariasan észtül szólí-
tottam meg, mire õ rendkívül ellenszenves hangsúllyal oroszul kérdezte, értünk-
e oroszul (a szerv tipikus többesszám-használatával). Értünk, válaszoltam.

Észtországban a szovjet megszállás fél évszázada alatt a vezénylési nyelv – a
katonaságnál, a rendõrségnél, a közlekedésben és a postán – az orosz volt. (Ab-
ban az idõben a lakosságnak mintegy egyharmada volt orosz, mára ez az arány
csökkent.) Az oktatásban, a kultúra területén s részben a tudományban is hasz-
nálható volt az észt nyelv, s azt nem csupán használták, hanem tudatosan fej-
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lesztették is. Nagyon sok terminológiai szótár készült a szovjet idõszakban, hogy
a nyelvet alkalmassá tegyék az élet minden területén való használatra. Így véde-
keztek a nyelvi asszimiláció ellen.

A függetlenség újbóli elnyerése után kidolgozták a példaértékû nyelvstratégi-
át, elfogadták a nyelvtörvényt. Az elsõ észt nyelvstratégiát mi adtuk ki Szombat-
helyen, a másodikat, kommentárokkal ellátva, Kis nyelv, nagy stratégia: az észt
nyelvpolitikai modell címmel Pomozi Péter.

1991 után megszûnt az orosz asszimilációs veszély, megjelent azonban egy
másik, az angol nyelv térhódítása, amelynek, nem biztos, hogy tudatában van-
nak. A közép-európai térségben az észtek tudnak legnagyobb arányban angolul,
s csak bízni tudok abban, hogy a nagy nyelvi és kulturális nyitottság nem fogja
veszélyeztetni az észt nyelv jövõjét. A veszélyhelyzetet a kis lélekszám – Észtor-
szágban egymillió észt él – csak erõsíti.

A kultúra ereje

Csak két területet emelek ki észt és lett példák alapján annak igazolására,
hogy a kultúra milyen nagy szerepet játszik a Baltikumban – az iskolázottságot
és a könyvkiadást.

Észtországban 1630-ban törvényt fogadnak el, miszerint minden egyházköz-
ségben kell iskolának lennie. 1632-ben megalapítják Tartuban az egyetemet (vö.
a Pázmány alapította nagyszombati egyetem dátumával: 1635). Az egyetem
alapját a Báthory létesítette líceum képezte. 1684–1688 tanítóképzõ szeminári-
um mûködött, hogy a népiskolákat el lehessen látni tanítókkal. 1728-ban elren-
delik, hogy írástudatlanok nem házasodhatnak. 1739-ben bevezetik a kötelezõ
iskolalátogatást a 7–12 éves korú gyermekek számára. 1896-ban a luteránus Ész-
tországban az írástudók aránya 92% volt, az észt etnikumú, ortodox vallású sze-
tuk körében 7%.

Lettországban a lengyel–svéd háborút (1600–1629) követõen, „a régi szép
svéd idõkben” iskolákat alapítanak. A rigai és a vidzemei iskolákban már a 17.
század végén évente 800–1000 olvasni tudót képeztek ki. Az olvasni tudók ará-
nya a vidzemei és kurzemei parasztság körében a 18. és 19. század fordulóján el-
érte az 50 százalékot. Lutheránus területeken jellemzõ volt az egyházi irodalom
terjesztése és a paraszti iskolák számának növekedése. Ennek köszönhetõen a
18. században Lettország több területén az írni-olvasni tudók aránya 80% körül
mozgott.

Ami a könyvkiadást és a sajtót illeti, Észtországban 1631–1710 között leg-
alább 45 könyvet adtak ki. Az 1720-as évektõl olcsón és nagy példányszámban
jelentek meg észt nyelvû kalendáriumok, amelyeknek elõfizetõi jelentõs mérték-
ben a parasztok voltak.

Lettországban a lett nyelvû könyvek tömegkiadványokká váltak. A 18. század
közepén Nyugat-Európában a könyvek átlagos példányszáma 2500–3000 volt, a
lett nyelvû, a parasztoknak, vagyis széles tömegeknek szánt könyvek esetében
ez a szám 5000–6000, miközben a lakosság lélekszáma töredéke volt a nyugati
államokénak.

Talán nem tévedek, ha azt mondom, a magaskultúra több évszázados hagyo-
mányának is köszönhetõ, hogy a balti államok – kihasználva bizonyos regioná-
lis és világpolitikai körülményeket – csekély véráldozattal, békés úton érték el,
hogy újra függetlenné válhattak.18
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A nemzetté dalolt nép

„130 évvel ezelõtt gyûltünk össze elsõ alkalommal a tartui általános dalosün-
nepen. De már korábban is össze-összegyûltünk. Évszázadokon át. Daloltunk a
hétköznapok kalákáin és az ünnepek hintaterein, minden faluban, minden egy-
házközségben. De Tartuban énekeltük az egyházközségeket Észtországgá és a
föld népét [maarahvas ’a föld népe’ volt az észtek önelnevezése a múlt századig
– PyJ] észt néppé. Tartuban szent dallá daloltuk még az Észt Köztársaság meg-
születése elõtt az észt himnuszt. És ma, 130 esztendõvel késõbb, elmondhatjuk:
az általános dalosünnep után csak idõ kérdése volt, hogy az észtek mikor egye-
sítik megyéiket, egyházközségeiket önálló észt állammá. A dalosünnepek szilárd
lánca a legsúlyosabb idõszakokban is szemünk elõtt tartotta az észt történelem
legfenségesebb gondolatát: a független észt állam eszméjét. A világ máig az
éneklõ forradalomról ismer bennünket, olyan népként, amelyik a dalkultúrában
látta a szabadsághoz vezetõ utat, és amely ma a szabadságban látja az alkotás-
hoz vezetõ utat.

A dalok nem mérhetõk sem arannyal, sem ezüsttel, sem pedig pénzzel. 
A dal mozgásba hozza a kerekeket.”
Lennart Meri, észt államfõ ünnepi beszédét idéztem, amely 1999-ben a jubi-

leumi dalosünnepen hangzott el több mint kétszázezer ember elõtt (gondoljuk
meg, hogy Észtország észt nyelvû lakosságának lélekszáma egymillió körül van),
amelyben a dalnak s általában a kultúrának az ország függetlenségi mozgalmai-
ban betöltött szerepét méltatja. Nem véletlenül. Már az 1869-es elsõ észt, egyéb-
ként német mintára rendezett dalosünnepet is a nemzeti ébredés mozgalma hív-
ta életre. (Lettországban egyébként 1873-tól rendezik meg a dalosünnepet.) A
dalosünnep hagyománya sorsfordító idõszakokban jelentõs, de mindig békés
politikai tényezõvé vált. 

Életem egyik legnagyobb élménye volt az említett 1999-es dalosünnep. 846
együttes 24 ezer tagja szerepelt kétszázezres közönség elõtt. A dalosünnep hely-
színe, a Lauluväljak (’a dal tere’) Tallinn központjától néhány kilométerre, a ten-
gerpart és az egykori magyar nagykövetség közelében található. A mintegy 200
ezer ember befogadására alkalmas térség sík részén, háttal a tengernek egy ha-
talmas, kagyló alakú építmény áll. Ebben a mintegy 25 000 fõt befogadni képes
kagylóban foglalnak helyet a kórusok. A kagyló mellett egy magas oszlop, mely-
nek csúcsán meggyújtják a dalosünnep lángját. A lángot Tartuból, az elsõ
dalosünnepet rendezõ egyetemi városból hozzák. A kagyló elõtt néhány ezer lá-
togató számára szektorokra bontott nézõtér van kialakítva. Emögött egészen föl
a dombtetõig zöld nézõtér húzódik, a közönség a gyepen foglal helyet. A pano-
ráma lélegzetelállító. A kagyló mögött balra a tallinni óváros sziluettje, szemben
a tenger, s a képbe idõrõl idõre beúszik egy-egy hajó. A vízen a lenyugvó nap
aranyhídja. A füves részen ülök, gyönyörködöm a tájban, élvezem az ünnep
hangulatát. Az elsõ napon a mûsor este 8 órakor kezdõdött a hivatalos megnyi-
tóval! Felhangzik az észt himnusz (melynek dallama megegyezik a finn himnu-
széval), ezt a kórusok, a közönség, az államelnök és a miniszterelnök együtt
éneklik. (A kagyló két oldalán hatalmas képernyõkön mutatják Észtország leg-
magasabb közjogi méltóságait.) A néprajzosként hazánkban már korábbról is jól
ismert Lennart Meri észt államfõ nyitja meg a 23. dalosünnepet. Az elsõ este
programján komolyzenei mûsor állt, észt és nemzetközi kórusmûvek (például
részlet Orff Carmina buranajából, Händel Messiásából a Halleluja) csendültek
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fel. Verdi Nabuccójából a Rabszolgák kórusát tapsvihar fogadta (tudniillik a
szovjet korszakban ezt a mûvet a dalosünnepeken nem énekelhették). Raimund
Kuli Hazám címû, Veske versére írt alkotását a kórusokkal együtt a közönség is
énekelte, s újrázni kellett. Az est utolsó számaként elõadott Kungla népe címû
mûve (az Uka és Vanemuine c. dalmû egy részlete) már igazi népünnepély: a kö-
zönség megint csak együtt énekelt a kórusokkal.

A dalosünnep második napján a mûsor délután kezdõdött. A rendezvényen
minden korosztály, a kórusok minden válfaja helyet kap. A mûsor felépítése bevált
szabályt követ: a zárószámok jelentik az eszmei és hangulati tetõfokot. A kórusvál-
tások alatt bejátszások korábbi dalosünneprõl. Nemegyszer látszott, a szovjet idõ-
szak alatt könnyes meghatottsággal énekeltek a kórusok. A mûsor utolsó blokkjá-
ban már több mint húszezer gyermek és felnõtt énekelte az észt zenekultúra nem-
zeti tudatot erõsítõ dalait. A teljes kar által elõadott záróblokk elõtt bevitték a kagy-
lóba Észtország dalos társaságainak, kórusainak zászlait, hogy majd a mûsor után
élõképet alkothassanak velük. A záróblokk maga volt a nemzeti örömünnep. A né-
hány éve fiatalon elhunyt Peep Sarapiknak Juhart Liiv 1905-ben írt versére (Ta
lendab mesipuu poole, Képes Géza fordításában: A kaptár felé repül) írt kórusmû-
vét hatalmas ováció fogadta. Amikor a szám elhangzása után a karmester lement a
színpadról, a hatalmas kórus a refrént magától megismételte, majd a karmesternek
is vissza kellett jönnie, s az egész mûvet újra elõadták. A koncert záró száma,
Gustav Ernesaksnak Lydia Koidula versére írt kórusmûve (Mu isamaa on minu
arm) a szovjet idõben, amikor az észt himnusz be volt tiltva, a nem hivatalos észt
himnusszá vált. Elhangzása elõtt a fiatal kultuszminiszter-asszony, Signe Kivi mon-
dott rövid, patetikus hangvételû beszédet. A beszéd alatt az akkor már jó húszezres
egyesített kar zümmögõ kórusként intonálta a dallamot, hátborzongatóan csodála-
tos aláfestést adva a beszédnek. A beszéd elhangzása után a közremûködõ karmes-
terek tölgyfalevélbõl font koszorút kaptak. Ünnepel a kórus is. A karmestereket vas-
taps, ováció köszönti. Az Ernesaks-mû karmestere már a koszorúval a nyakában ve-
zényelt. A zárómû utolsó hangjára kialszik a láng.

A borostyánkõpart népe

Lettország õslakói az észtek és a finnek közeli nyelvrokonai a lívek. Már
Plinius Secundus (Kr. u. 79) is említi õket levioni néven. A 10–11. században te-
kintélyes számú nép, amit az is bizonyít, hogy a térséget – Livónia (Lívland) –
róluk nevezték el. Ma alig néhány ember beszél lívül, a lív tudatú emberek szá-
ma is csak néhány százra tehetõ. Bár az UNESCO és némely újságcikkek szerint
közel évtizede meghalt az utolsó lívül beszélõ ember is, én 2009-ben a lívek ün-
nepén még találkoztam lívül tudókkal.

Tengerparti lakóhelyük az I. világháborúban háborús színtér volt. A német
megszállást megelõzõen evakuálták a líveket. A független Lettország
(1918–1940) kedvezõ légköre elõsegítette a nemzeti ébredést. Irodalmi nyelven
húsz könyvet (tankönyveket, kalendáriumokat és énekeskönyveket) adtak ki, az
1930-as években lív nyelvû folyóirat is jelent meg (Lîvli ’lívek’) címmel. 1923-tól
megindult a fakultatív lív nyelvoktatás. Létrehozták a Lív Szövetséget, 1939-ben
megépítették – észt, finn és magyar támogatással – a Lív Nép Házát, amelynek
falán a lett és a lív nyelvû felirat mellett észtül, finnül és magyarul a következõ
felirat olvasható: „Ezt a házat a lívek építették hazájuk, Lettország és testvérné-
peik, a finnek, észtek, magyarok segítségével.”20
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l mú lunk-e anya nyel ve ink né mul tá val,
lé tez he tünk-e az erõt és tar tást adó ott -
ho ni szó érin té se nél kül? Ter mé sze tes -

nek ál cáz ha tó-e vi lá gunk új ko ri ter mé sze ti és
nyel vi in fer nó ja, az em be ri ség nyel vi-kul tu rá lis
színegazdagságának pi ac el vû be cse ré lé se egy
foj to ga tó kér dõ je lek kel te li jö võ ért? Lét-nem lét
szo ron ga tó kér dé se i ért, az elé gi kus él mény bõl
for má ló dó vá la szo kért ré gen nem kell már
amazóniai õs er dõ kig vagy tá vol ten ge ri vi lá gok
el tû nõ kul tú rá i ig ha tol ni. Az él mény s a kér dé -
sek itt vár nak re ánk Eu ró pa szívében,1 a Bal ti-
ten ger csen des, ke le ti part vi dé kén, ahol va la ha
egy nem is oly ki csiny finn sé gi nép, a lív él te
éle tét. A ma gyar nyelv mai észa ki ha tár vo na lá -
tól alig nyolc-ki lenc száz ki lo mé ter nyi re. Leg -
fõbb kér dé se in ket el mor mol hat juk ott a salatsi
lív köl tõ sza vá val is: „a min den ma ga a kér dés /
e kér dés mú lik el // ha nem szó lalsz töb bé / min -
den el múlt már”.2

Bõ húsz éve jár tam Valttal, a fé lig lív fi ú val
Kurland par ti feny ve se it, ké sõbb gyer me ke im
szán káz tak ka cag va a livóniai part fa lak ho mok -
csúsz dá in. Valt, a ma negy ve nes éve i ben já ró
tu dós fé lig csak szü le i re néz ve lív lé té ben egész
né pe élõ tör té nel me és lel ki is me re te. Ott jár -
tunk kor még élt né hány lív öreg ar ra fe lé. Má ra
már nem ma radt kö zü lük sen ki. Griselda
Kristiņ, az utol só tisz tán lív anya nyel vû 2013-
ban, 103 éve sen szen de rült örök nyu ga lom ra
ka na dai ott ho ná ban. A lí ve ket, akik a 13. szá -
zad fo lya mán még az észt föl di Häädemeeste 2017/5

...az õsi lív kul tú ra 
a Lett Köz tár sa ság ban
al kot má nyo san vé dett
kul tú ra, a nyelv vé dett
és fej lesz ten dõ õs ho nos
nyelv...

POMOZI PÉ TER

A LÍV KÖL TÉ SZET NYO MÁ BAN
Egy el tûnt nép lí rai új já szü le té se

E



tar to mány kör nyé ké tõl a lettföldi Ventspils vá ro sá ig ki sebb-na gyobb tömbök-
ben3 lak ták a Lív-öböl (Rigai-öböl)4 part vi dék ét, leg alább két ezer éves tör té nel -
mük vissza té rõ vi ha rai kop tat ták ap ró nép tö re dék ké a Bal ti kum színpadán.5 Bár
ha tal mas tér ség, a mai Lett or szág és Észt or szág kö zött meg osz tott tör té ne ti
Lívföld név adói voltak,6 s bár a mai Ri gá tól észak ra esõ tengerközeli lett fo lyó-,
és fa lu ne vek je len tõs ré sze is rá juk vall, a hu sza dik szá zad haj na lá ra el hal kult
sza vuk: a Lív-öb löt nyu gat ról ha tá ro ló Kurland észak-nyu ga ti csücs kén kí vül
min de nütt be ol vad tak. Va la ha, tán pár ezer éve a lí vek vol tak a si ke res, ter jesz -
ke dõ nép cso port, ke let rõl be lak ták a Pärnu és Ri ga kö zöt ti ten ger sza kasz ba tor -
kol ló je len tõ sebb fo lyók part vi dék ét. Az tán for dult a vi lág: a bal ti finn tör zsek
„el fe lej tet tek” ide jé ben fe u dá lis ke resz tény ál la mo kat ala pí ta ni, s a leg dé lebb re
la kó lí vek nek a bal ti tör zsek ex pan zi ó já ra sem volt ha té kony vá la szuk. Gyõ zött
a bal ti ak nyel vi tú le re je. 

A 19. szá zad kö ze pén Sjögren pétervári finn tu dós még 22 em bert ta lált a
lívföldi Salis (ész tül Salatsi, let tül Salaca) fo lyó tor ko lat vi dé kén, a lív ség leg -
észa kab bi la kó te rü le tén, tõ lük még gyûjt he tett nyel vi ada to kat, rö vi debb szöveg-
eket.7 Fél száz év re rá, 1904-ben át fo gó ex pe dí ció sem ta lált e tá jon lív nyel vû la -
ko so kat töb bé. Az 1944-es szov jet meg szál lás, a vörösterror elõ li me ne kü lés, az
utol só, kurlandi fal va i kat s kul tú rá ju kat foj to ga tó szö ges drót csak be tel je sí tet te
vég ze tü ket. 

Haj da ni éle tük egy be fo nó dott a fo lyó völ gyek kel s a fen sé ges ten ger rel, új ko -
ri zász la juk zöld-fehér-kékje a kurlandi táj kép ter mé szet he ral di ká ja, hû tük re a
szem cso dá já nak. Valttal itt, Kurlandon, a Bal ti-ten ger tán leg fen sé ge sebb part -
vi dé kén ban du kol tunk, ahol a Ri gai-öböl sze líd ka nya ru la ta it Memellandnak
for dul va felvátják a hó fe hér ho mok kal bo rí tott me re dek part fa lak. A lív nyelv el -
tûnt vé gül in nen is, s mi vel nem csak a kár pát al jai ma gyar kér dés volt „va gon -
kér dés”, nagy já ból a lív et ni kai iden ti tást is szét zúz ták a to va csat to gó vas ke re -
kek. S ha mind ez nem lett vol na elég, az ör dö gi bi ro da lom nyu ga ti vé gén ket té -22
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fû ré szel ték még az éle tet je len tõ ha lász bár ká kat is. A „ket té fû ré szelt csó na kok
föld je” nem a ma gyar me mo ár iro da lom ta lá ló drá mai me ta fo rá ja hát,8 va ló sá gos
fû rész la po kat sze gez tek egy nyel vi kö zös ség kol lek tív tor ká nak. Va la ha a már
hasz nál ha tat lan ten ge ri csó nak job bik fe le föl ál lít va meg tet te még eny hely nek, a
kun sá gi ri deg pász tor kuny hók mód já ra, eb bõl tá mad ha tott az imperiális öt let.
Köl tõi kér dés: ha lász fal vak ten ger és bár ka nél kül med dig is él het tek vol na?

Ezek ben a gaz dát lan ma radt, áfo nyás par ti feny ve sek ben bo tor kál va, itt-ott
ki rán du lók el hagy ta sörösdoboz- és Lays-zacskókba bo tol va kér dé sek ost ro mol -
nak: lám-lám, az õsi lív kul tú ra a Lett Köz tár sa ság ban al kot má nyo san vé dett kul -
tú ra, a nyelv vé dett és fej lesz ten dõ õs ho nos nyelv, a kurlandi lív part vi dék jó ré -
sze nem ze ti park. Csak épp az anya tej jel áram ló lív szó hi ány zik az idill bõl. Le -
gyint het nénk tör té nel mi ci niz mus sal: min den nép, mely idõ ben nem ala pí tott
ál la mot, így jár. Ám e ci niz mus a Föld kul tu rá lis kin csé nek na gyobb ré szé rõl
mon da na azon na li vég íté le tet. Ta lán ezt is ér zik a lív gyö ke rû, a lív nyelv hez és
ha gyo mány hoz kö tõ dõ em be rek, akik Griselda ha lá la után is el hes sen tik ma guk -
tól a szenv te len prag ma tiz mus kí sér té sét. Olya nok õk, akár Valt: köny ve ket ír -
nak, új sá got ad nak ki, tán col nak-da lol nak lív lé lek kel. Meg tes te sí tik mind azt,
ami csak nem el múlt, de egyút tal jel ké pe zik az al ko tó re ményt és hi tet is, hogy
mind an nak a meg is mé tel he tet len nek, amit ez a va la ha nem is kis bal ti nép ha -
gyott re ánk, nem kell nyom ta lan alá me rül nie. Ma is mét két száz nál is töb ben
össze gyûl nek egy-egy nyá ri tá bor ban, is mét da lol a feny ves, is mét lát ni ha gyo -
mány õr zõ együt te sek re per to ár ján lív tán co kat. Új ra van nak lív antológiák,9 csi -
nos ele mi is ko lai ábécéskönyv10 és sok min den más is, kö zöt tük né hány éve ele -
gáns és mo dern lív–lett–észt kö zép szó tár is.11 A kurlandi Ventspilstõl Ri gá ig, sõt
az észt föl di Tartu tisz te let re mél tó egye te mi vá ro sá ig ér a lel kes lí vül tu dók s ta -
nu lók kö re.

Ko runk lív iden ti tá sa egy be fo nód ni lát szik a kék-fehér-zölddel, a tenger-
homokpart-erdeifenyõ hár mas sza lag já val, amit egy kurlandi ha lász az ott ho ni
tûz hely fe lé pil lant va lát ha tott. A kurlandi Irē (let tül Mazirbe) ha tá rá ban szé pen
fel újít va ma is a lá to gat ha tó a Lív Kul túr ház, ame lyet 1939-ben a finn ugor ro kon -
sá gi moz ga lom ke re té ben észt, finn, ma gyar és lett ál la mi tá mo ga tás ból emel tek.
Ak ko ri ban Irē egy sze rû fe hér fa la it a ro kon sá gi esz me test té vá lá sá nak te kin tet -
ték, messzi re ma ga sod tak a ha lász fa lu fa há zai kö zül. A lív nép haj da ni tör té ne -
te azon ban – mint so ra im kez de tén mon dot tam – erõ sen kö tõ dött a Ri gá tól
észak ra esõ fo lyó völ gyek hez is. Ezek re a kurlandtól tá vo li tá jak ra, a gyûj tet len
né mu lás ba hul lott sza vak vi dé ké re, fes tõi fo lyó völ gyek be ka la u zol min ket egy
kü lö nös köl tõi ka land, Ķempi Kārl (ejtsd Tyëmpi Kárl) lí rá ja. 

Az el tûnt lív köl té szet nyo má ban: Ķempi Kārl ver ses kö te tei

A haj da ni salatsi lí vek te hát el né mul tak, mi e lõtt Sjögren nyo mát kö vet ve
folk lór gyûj tõ da lol ni hall hat ta vol na õket.12 Bár a folk lór a kö zös ség idõt len
em lé ke ze te, a száj ha gyo mányt dal nok nél kül örök re el te me ti a fe le dés. Még
köl tõi zsen gék sem ma rad tak utá nuk. Ezért is volt kü lön le ges meg le pe tés
Ķempi Kārl két re mek kö te te 2013-ban.13 Ho gyan tá mad ha tott alig-alig le jegy -
zett, 150 éve fe le dett nyelv nek hir te len köl té sze te, kér dez het nénk, hi szen ez
még La ka tos De me ter sza bó fal vi jaj ki ál tá sa i nál is „lakatosdemeteresebb” vál -
lal ko zás! Hon nét fa kad fel hir te len egy más fél száz éve el apadt for rás? Po ra i ból
tá madt fõ nix vagy poszt mo dern etnofuturista-e a rej té lyes dal nok? Ta lán egyik
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sem, ta lán ki csit mind ket tõ. Ten ger le he le té bõl, „lív ho mok lel ké bõl, el múlt
évek nek ná da sá ból”, ró ka gom bát rej tõ, áfo nyás er dei zuz mó szõ nyeg érin té sé -
bõl szü le tett lí rá ját a le ír ha tat lan szép sé gû lívföldi ter mé szet aján dé koz za ne -
künk. Múlt és jö võ közt a ter mé szet bölcs és ma kacs, cik li kus éle dé se te remt
hi dat: „a kút ví zért ku tat // itt élek, én lé te zé sed ál tal // tá vol, meg fon tolt fo lyó”,
mond ja a köl tõ. A múlt ki hûlt láb nyo má ba lép ez a lí ra, az el me rült salatsi lív
nyelv hi te les meg idé zé sé vel, ám idõ be li mély sé ge it te kint ve sok kal több egy
elé gi kus él mény nél. E meg idé zés nyo mán rég el si mult láb nyom ok éled nek, s
mint ha to va lép ked ne va la ki a ten ger part ho mok ján, feny ve sek fen sé ges szõ -
nye gén. Álom já ték vagy va ló ság ré sze sei va gyunk?

A ver sek, me lyek nek sem szü le té si ide jét, sem he lyét, de még cí mét sem is -
mer jük, még sem vé let le nül ke rül tek a Lív Kul tu rá lis Egye sü let és a Tartui Egye -
tem, a ké sõb bi ki adók bir to ká ba, hogy az tán Salatsi fo lyó nak há rom part ja cím -
mel, há rom nyel ven, észt és lett for dí tás sal ki e gé szül ve nap vi lá got lás sa nak. Az
ele gáns kö té sû kö tet rend ha gyó an és szán dé ko san utol só lap já ra rej tett imp -
resszu má ban ol vas hat juk, hogy Ķempi Kārl (ész te sen és egy sze rûb ben Kempi
Karl) õsei a salatsi lí vek õsi föld jé rõl, Metsepole (ész tül Metsapoole) tar to mány
észa ki pe re mé rõl szár maz nak, a ma Ész tor szág hoz tar to zó Tahkuranna fa lu
Kempi ta nyá já ról. E fa lu ból szár ma zott a két vi lág há bo rú köz ti Észt Köz tár sa -
ság nagy ha tá sú ál lam el nö ke, Kons tan tin Päts is. A kö te tet utol só so rá ig gon do -
san szem ügy re ve võ, fi lo ló gus haj la mú ol va só ezen kí vül még a kö vet ke zõ, lát -
szó lag mel les leg el ej tett meg jegy zés re akad: „gyer mek ko rát ugyan eb ben a fa lu -
ban, a Kempi ta nyán töl töt te a Tartui Egye tem nyelv já rás tan-pro fesszo ra, Karl
Pajusalu is”.

Ez az el ej tett uta lás sok min dent ma gya ráz. Ma gya ráz za az élõ kap cso la tot
Kempi gyer me ke és Salatsi fo lyó völ gye i nek-ten ger part já nak nyel vi múlt ja közt.
Ért he tõ vé vá lik a hi te les és fö lé nyes biz ton ság, mellyel szûk re sza bott, ám an nál
job ban is mert nyers anya gát élet re kel ti. Anya gát a tu dós csak nem év ti zed mun -
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ká já val ren dez te szó ról szó ra, be tû rõl be tû re ha lad va salatsi szótárrá,14 szû kebb
pát ri á ja észt nyelv já rá sá ban pe dig bú vó pa tak ként lelt a lív õsök (lív õsei?) nyel -
vi ha gya té ká ra. A nyel vé szek szubszt rá tum nak ne ve zik a több ség be ol va dó haj -
da ni né pek nyel vi nyo mát, ezt a lív szubszt rá tu mot is szá mos vagy in kább szám -
ta lan he lyen, fó ru mon is mer tet te a nyelvtudós.15 Köl tõi nyel ve azon ban nem ka -
pott et tõl fel sõbb sé ges, aka dé mi ai/tu do má nyos ma nírt, az meg ma radt a ha lász -
kuny hók egy sze rû nyel vé nek. Mert ha Ķempi Kārl nem is ha lá szik ma már, er dei
út ja in meg ma radt Tahkuranna gyer me ké nek. Bõ har mad fél száz ki lo mé ter rel ke -
le tebb re, szetuföldi võmmorski kis ta nyá ján a bal ti fin nek egy má sik szent fo lyó -
já tól, a Piusától alig száz mé ter re, egy kis mel lék fo lyócs ka mel lett ne vel ge ti sza -
u ná ja dé li fa lá nál szõ le jét, és ma is, min den két ke zi mun ká ban ugyan úgy ott hon
van fo lyó par ti kis ho ná ban, mint lívföldi elei a Salaca vagy a Svētupe fo lyá sa
men tén. Kis ta nyá ja lá tó ha tá ra szim bo li kus, ahogy gyûj te mé nyes kö te té nek cí -
me is. A Salatsi fo lyó nak há rom part ja he lyett egy se bes pa tak fa híd dal át szelt
két part ját lát juk, har ma dik nak pe dig a Piusa kü lön le ges fi nom sá gú ho mok ból
alá om ló part ját, alig egy perc nyi já rás ra a hi dacs ká tól. Va jon e kis szetuföldi pa -
ra di csom, né hány száz mé ter re min den idõk leg hí re sebb szetuföldi éne ke sé nek
ott ho ná tól, kõ ha jí tás nyi ra az orosz ha tár tól a Salatsi és a Bal ti-ten ger ta lál ko zá -
sá nak jel ké pes mik ro vi lá ga len ne?

A Salatsi fo lyó nak há rom part ja lí rai uta zás múlt és jö võ, lét/nem lét, álom és
va ló s ta lán álom va ló ha tá rán: „Salatsinak há rom partja/ ál tal lát én ál ma i mon”.
Lí rai át vál tás ez az em be ri di men zi ó ban meg ra gad ha tó vi lá gok kö zött, és egyút -
tal lí rai nyelv re konst ruk ció is a je len nek ar ról, ho gyan me sél het tek egy más nak
a fo lyó völ gyek lívei a 19. szá zad fo lya mán. Ķempi Kārl öröm mel hasz nál ja a
salatsi lív nyelv kí nál ta szó já té ko kat, a sok rö vid ha son ló hang zá sú, erõs nyo ma -
ték kal ej ten dõ szó egy be csen gé sét. Ezek a bra vú rok le for dít ha tat la nok, mint a
„tá vol / meg fon tolt / fo lyó” lív onomatopoézise is: „koug / loug / joug”. Kü lö nös,
sõt szim bo li kus nyel vi jegy nek tart ja, hogy a salatsi lív ben – csak eb ben a nyelv -
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já rás vál to zat ban! – a nép név egy be esik a jö võ ide jû lét ige egyes szám har ma -
dik sze mé lyû alak já val, így lesz a rég múlt līb kiel egyút tal a jö võ nyel ve is: līb
’leendõ, jö ven dõ nyelv vagy lív nyelv’. A ma gyar ral meg egye zõ en önál ló jö võ
ide jû lét ige van a bal ti finn nyel vek dé li cso port já ban: a ma gyar van/lesz ket -
tõs sé ge a lív ben om/līb. A Kis-Salatsihoz írt so rok rí mel nek az azo nos ala kú -
ság táp lál ta re mény re: „nem kell ide jön nöd / sem in nen el men ned // part nak la -
pá lyán / ho mok fal tö vé ben // hol fo lyó nak hangját/hallgatja szí vem // ta lá lom ma -
gam / lív nyelv nek me ze jén”, avagy „ta lá lom ma gam / a jö võ nyel vé nek me ze jén”.
Szin te dö röm böl a kér dés: el tûn het-e nyom ta lan egy olyan nyelv, mely ben ilyen
ho mo ní mia van? A kö tet ta lán leg fon to sabb vá la sza: nem tûn het el nyom ta lan!

A ter mé szet ikonikusságára, a sze re tet/sze re lem, lét/nem lét, el mú lás/örök lét
te ma ti ká já ra ren dez he tõ vers csok rok ból ket tõt eme lek ki egé szé ben, hogy szö -
veg be tör de lés tõl men te sen nyu god tan el mé lyed hes sen ben ne az ol va só. A
Ķempi Kārl meg idéz te vi lág, ha kö tet ként ma gya rul egy elõ re még nem is ol vas -
ha tó, a Via Baltica eu ró pai or szág út ja men tén meg lá to gat ha tó. Au tó val egy-más -
fél na pi já ró föld re esik, s az tán a kel le mes ten ger par ti par ko lók ból há ti zsá kos tú -
rák kal be jár ha tó az a föl di pa ra di csom, mely va la ha a lívföldi lí vek élet te re volt,
s me lyet haj dan volt la kó i nak láb nyo má val együtt ez a ken dõ zet le nül egy sze rû,
igaz nyel ven írt lí ra is meg je le nít.

Par ti fa lu
Ranķul

mért mond já tok, nem va gyunk már
ha gyer mek nem jött még a part ról
s fény lõ na punk nem bu kott még
el múlt évünk nek ná da sá ba

mért mond já tok, a mi idõnk le járt
ha du dor ász a par ti szél
s örö mé nek zson gá sa
ki tár ja fel hõ ink ab la kát

s a ten ger mind ünk nek hoz hat még
kék lõ szí vet, lív ho mok lel két,
s szer te len hab zó fe hér sé get
a hul lá mok és va don ho ná ból

Pomozi Pé ter for dí tá sa
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Min den el mú lik egy szer
Ama läeb ül

ma ma, mért mon dod
min den csak el mú lás
min den csak át me net

hát e mind min megy át
hát e mind hogy megy át

a min den csak át megy-e
mint han gya megy át föld úton
s mint híd ível fo lyó fe lett
s mint ha jó megy ten ge ren

s mint apám bár ká ja megy tá vol ten ge ren
és mi nem lát juk töb bé már

nem fi am, a min den más ként mú lik el,
a min den nem han gya, híd s ha jó
a min den ma ga a kér dés,
s e kér dés mú lik el

ha nem szó lalsz töb bé
min den el múlt már

Pomozi Pé ter for dí tá sa

JEGY ZE TEK
1. Kul tu rá lis ka lan do zás ra leg al kal ma sabb a livones.net hon lap, amely nek egyes ré szei an go lul is ol vas ha tók.
Ha va la ki nek ked ve ke re ked nék há ti zsák kal ne ki vág ni a lív va don nak, a http://slitere/lv/en ol da lon tá jé ko zód -
hat a kurlandi part vi dék tu ris ta út ja i ról. A Ķempi Kārl lí rá já ban meg je le nõ Salatsi-torkolatvidékkel és a töb bi
livóniai fo lyó völggyel s a ten ger part tal a Via Baltica eu ró pai köz le ke dé si fõ út tól bal ra esõ fes tõi ter mé szet vé -
del mi te rü le te ken is mer ked he tünk, leg in kább a lett Saulkrasti és Salacgrīva vá ro sa köz ti sza ka szo kon.
2. Ķempi Kārl: Salats joug kolm aģa. Latviešu valodas aģentura – Līvõ Kultūr sidām, h.n., 2013. (Salatsi fo lyó nak
há rom part ja, há rom nyel vû ver ses kö tet salatsi lí vül, ész tül és let tül). A vers idé ze tek for rá sa min den eset ben
ez a kö tet, a ma gyar szö ve gek Pomozi Pé ter 2016-os for dí tá sai, ma gya rul egy élõ bu da pes ti be mu ta tó tól el te -
kint ve elõ ször lát nak nap vi lá got.
3. A négy na gyobb tör té ne ti tömb: 1. kurlandi lí vek, 2. väinai lí vek, a Daugava tor ko lat vi dé ké tõl mint egy 60-70
km hosszan a fo lyó men tén, 3. Koiva-parti lí vek, a Koiva (let tül Gauja) tor ko la tá tól szin tén bõ 70 km hosszan a
fo lyó men tén, 4. Salatsi lí vek, 30-40 km hosszan a Salatsi fo lyó (let tül Salaca) tor ko la tá tól észak ke let re, ill. a
Szent fo lyó (let tül Svētupe) tor ko la tá tól mint egy 100 km hosszan két tömb ben, ke let-dél ke let re. A 2–4. tömb te -
rü le te a ha tal mas tör té ne ti Lívföld dél nyu ga ti ré szé re esik. A 2–4. tömb te rü le te Kurlanddal és a tör té ne ti lív szór -
vány te le pü lé sek kel együtt csak nem 20 000 km2-t tett ki. A leg jobb tör té ne ti tér kép mai lett hely ne vek kel és tel -
jes víz raj zi áb rá zo lás sal az Eesti Loodus (Észt Ter mé szet) c. fo lyó irat 2015. évi 6–7. szá má ban ta lál ha tó.
http://www.loodusajakiri.ee/eesti-loodus-juhatab-liivlaste-juurde/
4. A Lív-öböl a ma gyar tér ké pé sze ti ha gyo mány ban let tes ne ve alap ján (Rīgas jūras līcis) in kább Ri gai-öböl né -
ven sze re pel. Én azon ban írá som ban min den kép pen a lív-észt meg ne ve zés for dí tá sát hasz ná lom, hi szen az
öböl ép pen a ha tal mas ke le ti és nyu gat nak fu tó part vi dék ét min den fe lé la kó lí vek rõl kap ta elõb bi ne vét. Lásd
még a 6. vég jegy ze tet.
5. 12. szá za di lé lek szá mu kat 50 000-70 000, a 17. szá zad elejit csak nem 30 000 fõ nyi re be csü lik. A 12. szá -
zad ban a ke le ti part vi dé ken élt több sé gük, azon ban Ri ga vá ro sá nak meg ala pí tá sa (hi va ta lo san 1201) után e te -
rü le ten ro ha mo san asszi mi lá lód ni kezd tek, a 17. sz. haj na lán már a kurlandi lí vek vol tak több ség ben. A tör -
té ne ti Lívföld utol só lívei az 1860-as évek ben ol vad tak a he lyi lett több ség be. Kurlandon a II. vi lág há bo rú elõ-
 est éjén még csak nem ezer lív anya nyel vû élt, a tö me ges szov jet de por tá lá sok ha tá sá ra 1959-re azon ban csak 185-
en ma rad tak. A wikipédia-oldalakon itt-ott fel lel he tõ mai két szá zas lív lé lek szám csa ló ka: itt már revitalizált,
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vissza ta nult nyelv rõl van szó, lív iden ti tás ról lív anya nyelv nél kül. Anya nyel vi szin ten ta lán tí zen ha hasz nál -
ják még a lív nyel vet, észt or szá gi és lett or szá gi nyel vé szek, nép raj zo sok.
6. Ezt a tör té ne ti ha gyo má nyon ala pu ló, ké zen fek võ eti mo ló gi ai vé le ke dést ma nem min den név ku ta tó oszt ja.
A lív és más bal ti finn nép ne vek ere de té rõl leg bõ veb ben Riho Grünthal finn nyelv tu dós kis mo nog rá fi á já ban
ol vas ha tunk: Grünthal, Riho: Livvistä liiviin. Itämerensuomalaiset etnonyymit. Castrenianum toimitteita 51.
Hel sin ki, 1997.
7. Nyelv ta nát és szö ve ge it Ferdinand Johann Wiedemann észt nyelv tu dós ja ví tot ta, ren dez te saj tó alá: Anders
Johan Sjögren – Ferdinand Johann Wiedemann: Livische Grammatik nebst Sprachproben. St. Petersburg, 1861.
8. Jávorszky Bé la, Ma gyar or szág volt hel sin ki, ké sõbb tal lin ni nagy kö ve te ren dez te bal ti ku mi imp resszi ó it e
me ta fo ri kus cím alá, mely az utol só, kurlandi lí vek lé te el le ni bi ro dal mi gaz tett re utal. (Jávorszky Bé la: A ket -
té fû ré szelt csó na kok föld jén. Széphalom Könyv mû hely, Bp., 1998.)
9. Bő válogatást adó, kétnyelvű költészeti antológiák: lív–lett: Valts Ernštreits – Gundega Blumberga: Līvõ
lūolkub. Ma akūb sīnda vizzõ, tūrska! = Lībiešu dzejas izlase. Es viltīgāks par tevi, menca! Līvõ Kultūr sidām, Rīgõ,
1998.; lív–észt: Valts Ernštreits (szerk.): Līvõ lūolkub. Ma akūb sīnda vizzõ, tūrska! = Liivi luulevalimik. Ma võtan su
õnge, tursk! – Tartu Ülikooli Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskuse üllitised nr. 4, Ülikooli Kirjastus, Tartu, 2011.
10. Kōrli Stalte: Jelzi sõnā. Ābēd ja īrgandõks lugdõbrōntõz. Jemākīel seļtš-Līvõ Kultūr sidām, Tartu, 2011.
11. Tiit-Rein Viitso – Valts Ernštreits: Līvõkīel-ēstikīel-leţkīel sõnārōntõz. Tartu Ülikool, Latviešu valodas aģentūra,
Tartu–Rīga, 2012.
12. Sjögren ere de ti le jegy zé sei közt szó lá sok és köz mon dás ok is sze re pel tek, a ké sõbb Wiedemanntól saj tó alá
ren de zett kö tet ben nem min den szö veg mu tat vány lá tott nap vi lá got. A kurlandi lí vek tõl azon ban Oskar Loorits
észt folk lór ku ta tó kö zölt nép da lo kat. Oskar Loorits: Volkslieder der Liven. Õpetatud Eesti Selts, Tartu, 1936.
13. Ķempi Kārl: Toini sina. (A Má sik te). Eesti Keele Sihtasutus, 2013. Az el sõ, na gyobb ter je del mû, írá som ban
hasz nált, idé zett kö tet hez lásd a 2. jegy ze tet.
14. A salatsi lív szó tárt Eberhard Winkler göttingai pro fesszor ral ren dez te saj tó alá: Eberhard Winkler – Karl
Pajusalu: Salis-Livisches Wörterbuch. Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tal linn, 2009.
15. Renāte Blumberga – Tapio Mäkeläinen – Karl Pajusalu: Liivlased. Ajalugu, keel, kultuur. (Lí vek. Tör té ne lem,
nyelv, kul tú ra). Eesti keele Sihtasutus, Tal linn, 2011. (Eb ben a kö tet ben Karl Pajusalu önál ló fe je zet ben is mer -
te ti a salatsi lí vek lett és észt nyel vi kap cso la ta it, és eb ben az en cik lo pé di kus mû ben ta lál ha tó min den idõk
leg tel je sebb lív tu do má nyos és szép iro dal mi bib li og rá fi á ja.); Pusztay Já nos Convergent linguistic tendencies in
the Bernsteinstrasse cí mû 2015-ös mun ká ja is szen tel né hány ol dalt a lív–észt–lett nyel vi kap cso la tok kér dé -
sé nek (Kons tan tin Fi lo zó fus Egye tem, Nyitra).
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Malle még középiskolás volt, de mert orvosnak készült, az iskolai szünetek-
ben minden szabad idejét kórházi gyakorlattal töltötte. Egyszerû feladatokat ka-
pott, reggel kiosztotta a betegeknek a hõmérõt, és megmérte a vérnyomásukat.
Idõnként éjszakai ügyeletre is bent maradt, persze több gyakorlott nõvérrel
együtt.

A kórházi munkát fontosnak és izgalmasnak tartotta, az orvosok és a nõvérek
pedig olyan barátságosan viselkedtek vele, mintha édes gyermekük volna, csu-
pán Riivo, egy fiatal orvos méregette furcsán. Malle hamar rájött, mi járhat Riivo
fejében, de nem sokat törõdött vele. Csak nem fog a fiatal orvos mások elõtt és
fényes nappal erõszakoskodni. Éjszakai mûszakot pedig Malle olyankor nem
vállalt, amikor Riivo ügyelt. Mert hogy okos lány volt.

Így Riivo hiába meresztett rá nagy szemeket, hiába hívta idõnként kávézni, a
kávét az orvosi szobában fogyasztották el, ahol rajtuk kívül általában több orvos
tartózkodott, az idõs professzor is gyakran benézett, ezért a kávézás valóban
csak a kávé elfogyasztását jelenthette. Megitták, elöblítették a csészét a mosdó-
ban, megköszönték, és visszatértek a munkájukhoz.

Malle meg volt elégedve.
Egyik éjszaka ismét õ ügyelt. A gyakorlottabb nõvérek és az orvosok már

szundikáltak, de Malle szemére sehogy sem jött álom. Kisurrant a nõvérszobá-
ból, végiglopakodott a néma folyosón. Ünnepélyes és kissé kihalt volt minden.
A kórtermekbõl kihallatszott a betegek horkolása. Az egyik ajtó résnyire nyitva
maradt, Malle bedugta a fejét a résen. A legközelebbi ágyban egy öregasszony fe-
küdt a hátán, tátva volt a szája, és rettentõ hangosan horkolt. Mallét mulattatta
a látvány. Már-már becsukta az ajtót, és indult volna tovább, amikor új, különös
hang vegyült a horkolásba – mintha valaki hegedût cincogtatna.

– Ugyan hogy lehetne hegedû?! – Malle a gondolatot is képtelenségnek talál-
ta. – Biztosan hörög! Lehet, hogy haldoklik!

Érezte, milyen vadul kalapál a szíve. Mióta itt dolgozik, még senki sem halt
meg az osztályon, itt nem feküdtek súlyos betegek, senki nem lebegett élet és ha-
lál között. Malle elõször arra gondolt, hogy riadóztatja a többi nõvért, de aztán
elszégyellte magát. Lehet, hogy nem is olyan komoly a helyzet. Aki ismeri az
öregasszonyokat, jól tudja, hogy álmukban néha furcsa hangokat adnak.
Mallének eszébe jutott, mit mesélt annak idején egyik osztálytársnõje a nagy-
anyjáról az általánosban. Azt, hogy a nagyanyja álmában morog és ugat. Malle
ugyan nem adott hitelt a szavainak, de hát ki tudhatja? Lehet, hogy igaza volt az
osztálytársának. Biztos, ami biztos, belopózott a kórterembe, az öregasszony
ágyához lépett, és feszülten hallgatózott.

Ez bizony hegedûszó! Nem egy Stradivari hangja, de táncmuzsikához
megfelel.

Malle lehajolt és belenézett a néni tátott szájába.
Elõször csak a nyelvét látta, két fogát, aztán a garatját, majd minél alaposab-

ban nézelõdött, annál inkább az volt az érzése, hogy odabent valami mozog. Mi-
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vel egyetlen konkrét pontra összpontosított, szeme bepárásodott az erõlködéstõl,
de egyszer csak olyasmi történt, mint mikor a színházban felmegy a függöny.

Megszámlálhatatlanul sok törpét látott a színpadon.
Kétség nem férhetett hozzá, a törpék mulattak. Egyikük álla alá szorította a

hegedût – õ csalta ki a nyírettyûbõl azokat a hangokat, amelyek lekötötték Malle
figyelmét. Mások táncoltak, birkóztak, ettek, ittak. Öltözékük régimódi volt, vi-
selkedésük nyers és faragatlan. Fogukkal marcangolták a húst, fazékból itták a
levest. Birkózás közben alattomos cselekhez folyamodtak, hüvelyujjukkal meg-
próbálták kinyomni egymás szemét, egymás arcába haraptak. És ami a legfur-
csább, senki sem tette szóvá álnokságaikat, ellenkezõleg, a közönség szinte her-
gelte a kakaskodókat, dühödten kiáltoztak. Malle az öregasszony szájához hajolt,
hogy jobban halljon. Éles, sivító hangokat hallott:

– Nûûr, Nûûr! Fundin! Nordri! Szidri!
Kiáltásaikból Malle egy kukkot sem értett. Az öregasszony viszont megmoz-

dult, becsukta a száját, és fölébredt. Néhány másodpercig csodálkozva meredt
Malléra.

– Aludjon, aludjon, csak ellenõrzöm, minden rendben van-e… – nyögte ki
végre a lány.

Az öregasszony azonban megkérte, hozzon egy bögre vizet, amit Malle be is
hozott. A néni illõn Isten áldását kérte rá, úgy köszönte meg a segítséget. Malle
kisurrant a kórterembõl.

Reggelig nem bírt elaludni. Mi lehetett ez? Lázálom? Kísértetjárás? Egyálta-
lán, honnét kerülnek ezek a törpék az öregasszony torkára? És hogy férnek el
odabent? Vagy talán nem is hús-vér öregasszonnyal van dolga, hanem… micso-
dával is? Ember formát öltött méhkassal, amelyet tündérek (ufó-lakók?) hoztak
létre maguknak? Malle látott már ilyesmit moziban, igaz, fantasztikus filmeken.
De hát nem fantasztikum az egész élet?!

Hiába próbálta lebeszélni a többi nõvér („Te gyerek, minek töröd magad
annyira?!”), Malle másnap éjszaka is bent maradt ügyeletre. Ez fölébresztette
Riivo gyanúját.

– Látom, nagyon tetszik az éjszakai ügyelet – jegyezte meg. – Áruld már el,
mivel foglalatoskodsz éjszaka!

– Ügyelek – válaszolta Malle, de látta, hogy Riivo nem hisz neki. Ez azonban
Mallénak édesmindegy volt, ha nem hiszi, nem hiszi. Higgye csak azt, hogy az
orvosokkal cicázik.

Szerencsére megint nyugodt éjszaka volt, a sok nõvér hamar elszenderült.
Malle gyorsan kisurrant, és ismét belopódzott abba a kórterembe, ahol az öreg-
asszony feküdt. Szerencséje volt, most is aludt, és minõ boldogság, tátott szájjal
horkolt! Malle menten a szájába nézett.

A törpéket szinte azonnal fölfedezte. A mulatság láthatóan véget ért, a férfi-
ak épp egy elejtett õstulkot nyúztak. Heves harcot folytathattak vele, mert né-
hány súlyosan sérült törpe még mindig fel-alá támolygott, mellén mély, szarv
ütötte sebbel. Az egyik emberke, akinek a tulok széttaposta a lábát, egy kövön
ült, és üvöltött, összeroncsolt lábát egy nagy és éles kõvel épp két társa ampu-
tálta. A megmaradtak annál jobb hangulatban voltak, alighanem elõre örültek a
kezdõdõ ünnepi lakomának. A halott vadászokat máglyára rakták, és tüzet gyúj-
tottak alattuk, késõbb a tulok is a máglyára került. Amíg az állat sült, a törpék
nagy kupákból ittak, zajongtak, kakaskodtak. Elõkerült a hegedû is.
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Az anyóka egész éjjel békésen aludt, így Malle reggelig tanulmányozhatta a tör-
pék életét. Lába megmacskásodott ugyan a sok álldogálástól, nyaka is elgémbere-
dett, de õ rá sem rántott. Hat óra körül a néni megmozdult, halkan följajdult, és
nagyot cuppantott, Mallének azonban sikerült idõben kiosonnia a kórterembõl.

Mire az orvosok bejöttek a kórházba, Malle a nõvérszobában ült, és álmosan
kávézott. Karikás szeme elárulta, hogy már két éjszaka nem aludt.

Riivo melléje ült.
– Nos, kivel töltötted az elmúlt éjszakát? – kíváncsiskodott.
– A törpékkel – válaszolta Malle. Istenem, de unalmas alak ez a Riivo!
A férfi közelebb csúszott, és a fülébe súgta:
– Ma én vagyok ügyeletben! Látogass meg!
– Dehogy látogatlak. Jobban szeretem a törpéket – közölte Malle, és fölállt.
Hazament, estig aludt. Már rendbe szedte magát, és épp indulni akart, ami-

kor eszébe jutott, hogy ma Riivo is ügyeletes.
– Ugyan, mi bajom történhetne – döntötte el hamarjában. – Ott van a többi

nõvér, meg a betegek. Ha kell, sikítok.
Szerencséjére Riivónak azon az éjszakán egyetlen szabad perce sem maradt.

Az egyik beteg váratlanul eszméletét vesztette, így a fiatal orvost teljesen lekö-
tötték a tennivalók. Az idõs professzor is kénytelen volt bent maradni éjszaká-
ra. Malléra nem volt szükség, ellenkezõleg, útjában volt a többieknek. Ezért ha-
ladéktalanul kiosont kedvenc öregasszonyához.

De a törpék országában közben elromlott az idõ, süvöltött a szél, az apró em-
berkék méhkasszerû házukban üldögéltek. Egyetlenegyszer szaladt csak ki egyik
törpe az udvarra, hogy a kútnál megmerítse a vödröt, majd visszasietett a szobá-
ba. És mert Malle ezt nem találta elég szórakoztatónak, távozni akart, ám ekkor
valaki megfogta a vállát.

Riivo! Nem, nem õ volt az! Hanem az idõs professzor. Malle elpirult, nem
tudta, mit hozzon fel mentségére.

De az Öreg nem kíváncsiskodott. A jóízûen horkoló öregasszonyra mutatott,
és megkérdezte:

– Gnómok?
– Törpék – válaszolta Malle meglepetten. – Talán már ön is látta õket, pro-

fesszor úr?
– Hát persze – válaszolta a professzor. – Sõt nem csak õket.
– Hanem kiket?
– Nos… - kezdte a professzor, és Mallét magával húzta a kórterem túlsó vé-

gébe, ahol egy testes nõ aludt. – Például ezeket… – Az alvó nõ fogai közé dugott
egy kanalat, és óvatosan szétfeszítette a száját. Nem ébredt fel. – A látvány
ugyan ma már közelrõl sem olyan, amilyen régen volt, de mégis. Nézze!

Malle bekukucskált a tátott szájba. Idõbe telt, mire fölfedezte a kérdéses ob-
jektumot. Romokat látott, nagy valószínûséggel egy város maradványait. A ro-
mok közt emberek jártak-keltek, nézelõdtek és keresgéltek; amit találtak, nagy
edényekbe rakták. A jobb sarokban két teve várakozott.

– Romok – állapította meg Malle.
A professzor szomorúan bólintott.
– Azok, de ha tudná, milyen gyönyörû város állt itt valaha! És hogy milyen

csodás árukkal kereskedtek! Azt követõen, hogy ez a nõ bekerült a kórházunk-
ba, minden éjszaka bejöttem hozzá, hogy megcsodáljam. Késõbb a város hódítók
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martalékává vált, fölgyújtották a díszes épületeket, leszaggatták a pompás szõt-
teseket, a piacot kifosztották, a lakosságot lemészárolták. Micsoda barbárság!

– De hát kik lehettek? – rémüldözött Malle.
– A törökök. Saját szememmel láttam.
A professzor összezárta a korpulens asszony száját.
– Hát igen, ma már szomorú, igen szomorú látvány – motyogta rosszkedvûen.
– Professzor úr, mindenkinek… úgy értem, minden embernek rejt valamit a

szája? – kérdezte Malle izgatottan. – Az enyém is?
A professzor széttárta a karját.
– Ezt látatlanban nem tudnám megmondani. Mindenkié aligha. Mert hány ci-

vilizáció pusztult már el?! Ahogy az iménti város is – múlnak az évek, leomla-
nak a falak, homok temeti be a legutolsó rózsákat, azután vége. Hol vannak a
maják, az aztékok templomai? Ebben a kórteremben is mindössze két beteg van,
akinek talál a szájában látnivalót. Én csak tudom. Ha új beteg érkezik, rögtön
megvizsgálom. Nyissa ki a száját, Malle!

A professzor Malle szájához hajolt, orra csaknem érintette a lány ajkát. 
– Nem látok semmit – állapította meg. – De ne szomorkodjék, ez természetes,

a világ hét csodájából is csupán egy maradt fenn. Minden nem õrzõdhet meg
ennyi ideig. De nézzen az én számba!

Malle félénk pillantást vetett a professzor torkára. Elõbb csak egy hajót látott,
késõbb a fedélzeten szorgoskodó matrózokat is meg tudta egymástól különböz-
tetni. A kapitány fontoskodva járkált föl és alá távcsõvel a kezében, és osztogat-
ta a parancsokat. Az egyik matróz nyilván súlyos kihágást követett el, mert tár-
sai a keresztvitorla rúdjára készültek fölakasztani. A lelkész az elítélt szájához
tartotta a bibliát. Malle mohón nézte a szomorú jelenetet.

– Önnek egy hajó van a szájában, professzor úr! – közölte, majd visszahúzta
a fejét. 

– A Santa Maria! – súgta büszkén a professzor.
– Kolumbusz? 
– Õ. Most van úton Amerika felé, számításaim szerint az út legfeljebb két hé-

tig tarthat. És akkor megpillantom végre az indiánokat.
– Tükörbõl?
– Tükörbõl.
A professzor megpaskolta Malle vállát. 
– Most mennem kell – szólt. – Maga csak nézelõdjék. Holnap új beteget hoz-

nak, reménykedjünk, hogy egyszer még egy koronás fõhöz is lehet szerencsénk!
A professzor szeme csillogott, ahogy elhagyta a kórtermet. Mallének sem volt

kedve maradni. A folyosóra lépve azonban Riivóba ütközött.
– Szóval a professzor az a bizonyos törpe! – jegyezte meg ironikusan.
– Mirõl beszélsz?
– Láttam, hogy csókolóztatok! – suttogta Riivo gonoszkodva. – Nem is tud-

tam, hogy ennyire kedveled az öregurakat! Akkor hát ellenem végképp nem le-
het kifogásod. Gyere!

– Hova? 
Válasz helyett a férfi magával rántotta Mallét a kötözõbe, és gyorsan bezárta

az ajtót. Malle szégyellt kiabálni, igyekezett némán kiszabadítani magát – erõs
lány volt, könnyen nem gyûrhette le senki. Köpenyérõl pattogtak a gombok – az-
tán váratlanul megbotlott és elesett. Esés közben Riivot is magával rántotta. Ne-
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ki nem esett baja, a férfi azonban beütötte fejét az ágy fémkeretébe, és elveszí-
tette az eszméletét. Malle megijedt.

Rémülten paskolta Riivo arcát, amitõl kinyílt a szája. Malle nem tudott ellen-
állni a kísértésnek, bekandikált a tátott férfiszájba.

Tizenkét mellvértet viselõ férfit pillantott meg. Nagy, kerek asztal körül ül-
tek, hosszú, fehér szakálluk volt, és valamennyien aludtak. Egyikük hirtelen föl-
nézett, és átható pillantást vetett Malléra.

– We must come? – kérdezte. – Is England in danger?
– No! – vágta rá Malle riadtan.
A szakállas fej elõrehanyatlott, a férfi aludt tovább.
Malle a kötözõben hagyta Riivót. A nõvérszobában kivett egy doboz túrókré-

met a hûtõbõl, és jóízûen elfogyasztotta. Azután törni kezdte a fejét.
Reggelre meghozta a döntést. Fogorvos lesz!
– Fogorvos? – ismételte meg csodálkozva az apja, amikor beszámolt neki el-

határozásáról. – Nem is rossz, hiszen egy fogorvos jól keres.
Malle mosolygott. Csaknem remegett a gyomra az édes izgalomtól, mert már

most arra a percre gondolt, amikor a paciens szuvas foga mögött megpillantja
Maria-Antoinette levágott fejét.

Jávorszky Béla fordítása

Andrus Kivirähk (1970, Tallinn) prózaíró. Hosszú ideig újságíró volt. Elbeszélései, re-
gényei tele vannak mitikus, meseszerû, folklorisztikus, erõsen groteszk elemekkel. Hazá-
jában igen népszerû szerzõ, drámaíróként is. Fõbb mûvei: Pagari piparkook (A pék mé-
zeskalácsa, elbeszélések, 1999), Liblikas (A lepke, regény, 1999), Rehepapp (2000, magya-
rul: Ördöngös idõk, 2004). Itt közölt elbeszélése (Öövalves) 1999-es kötetébõl való.
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Mit jelent a birodalmi fenyegetettség? Mennyiben áldo-
zatok nemcsak az elnyomottak, hanem az elnyomó ha-
talom képviselõi is? Mit jelent ez ma? Másként fogal-
mazva: mennyiben érvényes mindaz, amirõl úgy gon-
doltuk, hogy immár a múlté? Nyilván más válaszok
születnek e kérdésekre a szovjet birodalom egykori köz-
pontjában, Oroszországban, mint a Szovjetunió egyik
volt tagköztársaságában, Észtországban vagy Moszkva
egykori szövetségi rendszerének formálisan független
országában, például Magyarországon. Eltérõ a tapasz-
talatunk errõl a letûnt, de ma is velünk, bennünk élõ
világról, s vannak közöttünk olyanok, akik ezt mások-
nál jobban tudják megjeleníteni.
Ezért voltunk filmet forgatni a Berlinben és Moszkvá-
ban alkotó orosz Vlagyimir Szorokinnál, mint ahogy
jártunk  Jankovics Marcell budapesti, továbbá az észt
Hardo Aasmäe és Juku-Kalle Raid tallinni otthonában
is. Sõt Jankovics Marcellt és Vlagyimir Szorokint az A
38 hajón sok más mellett a birodalmi áldozatokról
együtt is sikerült megkérdeznünk 2014 novemberében
Budapesten. Az ötletet egy korábbi, 2009-es varsói törté-
nészkonferencia adta, ahol meghívott elõadóként ma-
gam is részt vettem. Ezt a rendezvényt  szervezték
ugyanezzel a címmel, ahol a különbözõ országokból ér-
kezõ kutatók az orosz és a szovjet birodalmi múlt máig
ható kérdéseit vizsgálták.

Hardo Aasmäe észt geográfusról, Tallinn egy-
kori fõpolgármesterérõl, jövõkutatóról akkor
még nem tudtuk, hogy 2014 december utolsó
napjaiban a saját otthonának a közvetlen köze-
lében, egy szerencsétlen véletlen lépcsõházi
baleset következtében meg fog halni. 2014 nyá-
ri beszélgetésünk során Tallinn rendszerváltás
korabeli polgármestere elmondta, hogy szerinte
az orosz nép ugyanúgy áldozatnak tekinthetõ,
mint az észtek. Az oroszok többsége úgy gon-34
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dolta, hogy a nagyhatalmiság oltárán hozott áldozat kifizetõdõ. Hardóék azon-
ban biztosak voltak benne, hogy a rendszer nem éri meg  azt az áldozatot, amit
az oroszok szerint igen. Még ma is sokan gondolják közöttük úgy, hogy a biroda-
lom érdekében hozott áldozat hosszú távon kifizetõdõ.

Juku-Kalle Raid észt fõszerkesztõ és politikus egy másik generáció képviselõ-
je, hiszen konzervatív punk költõként huszonöt éve még egészen fiatalon járt Ki-
jevben, ahol akkor szájba vágták. Máig nem pótoltatta akkor kivert fogait, mivel
úgy gondolja, hogy ez is személyes történelme része. 

„Optimista vagyok – állítja az észt punk költõ –, hiszen tíz évvel ezelõtt rosz-
szabb volt a helyzet, mint most. És minden évvel, minden választással egyre
javul a helyzet. A régieknek már senki sem hisz, és mind kevésbé kíváncsiak
rájuk az emberek. Éljenek csak szép nyugodtan, és haljanak is meg békésen!”

Vlagyimir Szorokint ugyan Magyarországon és többnyire Oroszországban is
íróként ismerik, de nem így indult. Azon kevés orosz író közé tartozik, akik fia-
tal koruk óta utálták a Szovjetuniót. Pályáját eredetileg képzõmûvészként kezd-
te: „Az 1970-es évek közepétõl a moszkvai mûvészeti underground soraiban ta-
láltam magam, ahol az emberek szoc-arttal foglalatoskodtak. Ez durván a pop-
art a szovjet ideológiai klisén. Számunkra, mûvészek számára akkor ez egy
kortynyi ózont jelentett.” 

A többiektõl eltérõen, Jankovics Marcell filmrendezõ az ötvenes éveket, így
1956-ot is meg- és átélte. Budai lakásában felkeresve ennek nyomairól kérdez-
tük: „Én nem látom az optimizmust az én életmûvemben, és optimistának sem
tartom magam, viszont a küzdés a felszínen tart. Nem tudok annál lehangolób-
bat, mint amikor a Sysyphus a követ a hegy tetejére tolva célba ér, de nincs mit
csinálni, le kell menni, és újra kell kezdeni egy új kõvel. Az sem optimista, hogy
a szobrász kifaragja a szobrot, mert belehal. És a Tragédia azért  a leglehango-
lóbb, mert az emberiség pusztulásáról és a kilátástalan jövõrõl szól, amit egye-
dül a hiányzó küzdelem enyhítene.” 

Vlagyimir Szorokin pályája az 1970-es években képzõmûvészként indult, iga-
zán komolyan irodalommal csak késõbb kezdett el foglalkozni. Elsõ regénye
1985-ben Párizsban, majd hazájában 1989-ben jelenhetett meg. Oroszországban
ezért csak az 1990-es években tudott népszerûvé válni. Magyarországon csupán
tíz esztendeje olvashatók anyanyelvünkre fordítva a könyvei. Szorokin a birodal-
makkal nemcsak tematikusan, hanem gondolkodásmódként minden eddig élt
orosz írónál behatóbban foglalkozik, megmutatva annak brutalitását, a képzõd-
ményt éltetõ agressziót.

Vlagyimir Szorokin: 
„Az igazat megvallva, engem nem is annyira a birodalmak, pontosabban nem

a hagyományos impériumok, hanem azoknak a huszadik században feltûnõ to-
talitárius kvázibirodalmi változatai érdekelnek. Az egész huszadik század legjel-
lemzõbb sajátossága a totalitárius kvázibirodalmak megjelenése.  Formai jegye-
ik alapján mind a Szovjetunió, mind a Harmadik Birodalom impériumok voltak
ugyan, ám ideológiai alkotóelemeik egymástól különböztek. A hagyományos bi-
rodalmaknak, amelyeknek a környezõ területek meghódításán és a hatalom
megtartásán kívül nem volt más céljuk, a Szovjet Szövetségi Köztársaságok Szö-
vetségét a kommunista ideológia uralmának és az újfajta szovjet ember kialakí-
tásának a szándéka vezette. A Harmadik Birodalmat viszont a Blut und Boden:
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a vérközösség, vagyis a faj tisztaságának igénye. A totalitárius birodalmak elva-
dult rovarként érdekeltek, tisztán zoológiai szempontból.  Ráadásul én egy olyan
totalitárius rezsimben születtem, amelynek fõ jellemvonása, hogy mindenre
igényt formált. Míg Hitler Németországában a magántulajdon árnyékába az em-
ber a rezsim elõl némiképp vissza tudott húzódni – mondjuk a saját virágüzle-
tébe –, addig a Szovjetunióban erre nem volt lehetõség, mivel mindent áthatott
az ideológia kegyetlen fénye. A Szovjetunió fenomenális tünemény: semmi hoz-
zá hasonlót nem találunk a világon.  Ez az ún. vörös projekt a történelemben el-
sõként osztotta két részre a földgolyót. A szovjet Keletre és a kapitalista Nyugat-
ra. […] Húszévesen, 1975-ben lettem a moszkvai underground része. Ekkor még
nem volt számottevõ irodalmi tevékenységem.  A mûvészek, költõk és írók kö-
rébe kerülve azon gondolkodtam, én inkább festõmûvész leszek. Az egyetemen
közben ugyan elvégeztem a kõolajbányász mérnöki szakot, de e szakmában so-
ha nem dolgoztam. A festészet és a grafika szerelmeseként hamarosan abból tar-
tottam el a családomat, hogy mások könyveit illusztrálom. És annak ellenére,
hogy a hetvenes években a sztálini idõszakot már messze magunk mögött tud-
hattuk, mindenki szabályosan rettegett. A legfõbb gondolatunk az volt, nehogy
idegen, rosszindulatú ember, vagyis besúgó kerüljön közénk.” 

Juku-Kalle Raid költõ, író, mûfordító. Tíz évig dolgozott az Észt Televízióban.
A Keskus folyóirat fõszerkesztõ laptulajdonosa és politikus. 2014 tavaszáig parla-
menti képviselõ, azóta az észt fõváros, Tallinn városi tanácsának tagja, aki sze-
rint nemcsak a kis népek voltak a Szovjetunió áldozatai.

Juku-Kalle Raid: 
„A birodalom fõként a gondolkodásunkat köti meg. Sokak fejében ma is ott

van! Az észtek mint kis nép természetesen a szovjet birodalom valódi áldozatai.
Az orosz nyelven beszélõ és író emberek közül viszont szintúgy óriási tömege-
ket deportáltak. Nagyon nehéz kiszámítani, hogy valójában ki szenvedett többet.
Ami a magyarokat illeti, az önök esetében a helyzet azért más, mert maguk Eu-
rópa szívében laknak. Olyan szovjet megszállás, mint nálunk Észtországban,
önöknél soha nem volt. Ráadásul, mivel jól ismerjük az önök történelmét, tud-
juk, hogy a magyarok Ausztria–Magyarországon korábban egy nagyhatalomhoz
tartoztak. Ezt megelõzõen pedig, például a középkorban, sikerült megállítaniuk
a tatárokat. El lehet persze játszani azzal a gondolattal, hogy mi történt volna Eu-
rópával, ha a magyarok nem állnak akkor helyt a tatárjárás idején, de nincs ér-
telme. Ezzel is csak azt kívántam érzékeltetni, hogy egészen más helyzetben vol-
tak már akkor is, mint mi, észtek.” 

Jankovics Marcellt rajzfilmjei tették közkedveltté, de emellett évente jelenik
meg kötete jelképeinkrõl, szimbólumainkról. Igazi sikertörténet – még akkor is, ha
õ másként látja nemcsak a saját pályáját, hanem a magyar történelmet is.

Jankovics Marcell:
„’56-ot nem csinálta több mint százezer ember egy tízmilliós országban. Még

1848–49-ben is legfeljebb száz-kétszázezer ember. Az 1956-os forradalom meg-
ítélése pedig azért egy különlegesen nehéz eset, mert mindössze két hétig tartott.
Pontosan azért, mert nem tudta kifutni magát, ezért tudott ennyire kristálytisz-
tának maradni. Leszámítva, mert azért voltak benne csõcselék-megnyilvánulá-36
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sok is, amikor szinte az utcán téptek szét embereket. A francia forradalmat is
több esemény összetevõjébõl lehet megfogalmazni utólag. Nekem a végered-
mény a bolsevik minta. A filmben azért megy folyamatosan a nyaktilló, mert egy
idõ után a forradalom vérszagúvá válik, teljesen eluralkodik a terror, ahogy azt
is tudni lehet, hogy azok a szempontok játszanak szerepet, amelyek korábban az
inkvizíciónál. Följelentem a szomszédomat, mert neki van pénze, míg nekem
nincs. Én a francia forradalmat borzalmasnak látom, és a franciák nem is szeret-
nek engem ezért, már azok, akik látták közülük ezt az epizódot. A világ ugyan-
is azóta indult el a lejtõn. Minden szinten érezni olyan típusú átváltozást, ami
egy nagyon elnyújtott, lassú világvége folyamat. Tehát ez a fölforgatni, állandó-
an pusztítani, rombolni, kivágni a fát, eltaposni a varangyot meg betörni az ab-
lakokat, ezt nem bírom! Építkezni kellene, és kisfiú koromban is ez történt, ami-
kor visszajöttem Budapestre. Ugye,1945-ben voltam majdnem négyéves. A ha-
zatértünkkor augusztusban kellett látnom azt a szétlõtt várost, és ugyanez meg-
ismétlõdött ’56-ban, amikor ripityára lõttek mindent. És faluhelyen is állandóan
azt látom, hogy rombolódik a világ, a rombolás marad meg, miközben az építke-
zés nyoma nem. Az agyamból sem tud kimosódni mindaz a sérelem, ami engem
a Kádár-korszakban ért, miközben sikeres embernek tartanak. Erre humorral úgy
szoktam reagálni, hogyha mindazt megcsinálhattam volna, amit nem csinálhat-
tam meg, akkor nem csinálhattam volna meg azt, amit megcsináltam. Tehát en-
gem terelt a Kádár-korszak azzal, hogy mire adott lehetõséget és mire nem. Va-
gyis én nem úgy születtem meg, mint a folyó, hogy én mostam ki a medremet,
hanem, mielõtt még odaértem volna, ott volt a vezetõ árok, abba terelõdött a fo-
lyadék. Ha az ember így éli meg a saját karrierjét, akkor megmaradnak azok a fe-
kete pöttyök, amiket a saját múltjában lát.”

Vlagyimir Szorokin Tokióban  másfél évet, Párizsban tíz napot töltött, de an-
nak, hogy 2012-ben lakást vásárolt Berlinben, és azóta a német fõvárosban fõként
festészettel foglalkozik, alapos oka van: 

„Sokáig tudok Berlinrõl beszélni, mivel ez a kedvenc európai településem.
Az elsõ olyan nyugati város, amellyel a vasfüggöny mögött 1988-ban megismer-
kedhettem, nem is Berlin, hanem kifejezetten Nyugat-Berlin volt. Egyfajta kul-
turális csere bontakozott ki akkoriban. A moszkvai underground Nyugat-Berlint
vette célba, hogy ott kiállíthassa mûveit, illetve megismertethesse költészetét. A
fiatal német mûvészek pedig Moszkvába utaztak bemutatkozni. Életemben ek-
kor kerültem elõször Nyugat-Berlinbe, pontosabban annak Charlottenburg-i ke-
rületébe, ahol most lakást is vásároltam, mivel a várost akkor nagyon megked-
veltem. Nagyon kényelmes és jó itt élni, mind kulturális, mind hétköznapi érte-
lemben, például harmadannyiba kerül minden, mint Moszkvában, ahol azért
még mindig több idõt töltök el, mint itt. Berlinben jobban megy a festészet, míg
Moszkvában az irodalom.  Engem is meglepett, hogy legutóbbi regényem, a
Tellúria megjelenését követõen elment a kedvem az írástól. Ez bárkivel elõfor-
dulhat, egyszerûen nincs kedved tollat ragadni. Csaknem harmincöt év eltelté-
vel viszont Berlinben ismét kedvet kaptam a festészethez, ami szintén Berlin tit-
kai közé tartozik! Elhatároztam, hogy Új antropológia címmel egy tizenkét rész-
bõl álló sorozatot alkotok itt meg, amelynek minden darabja méretes és külön-
leges, sajátos stílusú lesz. E tizenkét részbõl álló sorozat nagyobbik része már
elkészült, be szeretném fejezni, és ki szeretném állítani. A kép, amit mellettem
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lát, egyike ennek a sorozatnak, és egy olyan jelenséget ábrázol, amelynek elne-
vezése: Diskurzus az új emberrõl. A mamutra ugyan hasonlít, de valójában nem
állat, hanem úgynevezett zoomorf, amely olyan dolgokat tud, amelyekrõl ne-
künk, embereknek fogalmunk sincs.” 

Vlagyimir Szorokin nem titkolja, hogy ma már nem kedveli annyira Moszkvát,
mint néhány évtizede.

„Valójában nem Moszkvában, hanem annak elõvárosában, Vnukovóban, az
egyik moszkvai repülõtér mellett élek. Moszkva, sajnos, az utóbbi három évti-
zedben végérvényesen elvesztette arcát. Ez nem város, hanem egyfajta állam az
államban, ahol csak a csinovnyikok, a banditák és a bankautomaták érzik jól ma-
gukat. 

Moszkva mintegy kivetett magából, amit én egyébként nem is sajnálok külö-
nösebben, aminek a politikához egyébként nincs köze. Amikor a politika miatt
éreztem benne pocsékul magam, az az 1980-as évek elsõ fele volt, a moszkvai
underground számára a legnehezebb idõszak. Ekkor ugyanis, amikor
Andropovot választották meg fõtitkárnak, a KGB elnöke a Kijevbõl Moszkvába
helyezett Fedorcsuk lett, aki ott már a nacionalistáktól kezdve az ellenzékiekig
– mindenkit lecsukott. Következett Moszkva. Utólag visszatekintve, mindannyi-
unk számára meglepõ, hogy addig viszonylag békén hagytak bennünket.
Fedorcsuk hivatalba iktatása után azonban elkezdõdtek a házkutatások, és pél-
dául a fiatalokból álló MUHOMOR-csoport tagjait nem zárták ugyan börtönbe,
viszont valamennyiüket behívták katonának. Ekkoriban került nyomdába Nyu-
gaton elsõ regényem, a Búcsú a sortól. Megneszelték, hogy Párizsban várható a
megjelenése, de a részletekkel nem voltak tisztában, belõlem pedig nem tudtak
semmit sem kiszedni. Szerencsémre, mire megjelent, beköszöntött a peresztroj-
ka, és így végül békén hagytak. Egyébként más volt ellenzékinek lenni Moszk-
vában, mint mondjuk Tallinnban. A szovjet idõkben mi Moszkvából azért jár-
tunk például pont Észtországba nyaralni, mert éreztük, hogy ott Európában va-
gyunk. Az emberek tekintete többet árul el a szavaknál, és számomra soha nem
volt titok, hogy mi, az oroszok a Baltikumban megszállók voltunk.

Berlin legfõbb elõnye, hogy itt bõvelkedünk a térben. Az is fontos, hogy itt a
tér nem agresszív, mint például Moszkvában. Számomra a szobrok többnyire kö-
zömbösek, de az Adenauer kancellár szobra például azért csodálatos, mert em-
berléptékû. Vasból van ugyan, de a járókelõknél nem magasabb, és az emberek
közötti Adenauernél ennek azért van jelentõsége, mert õ az a személy, aki segí-
tett a németeknek eltemetni a náci múltat. Sajnos Oroszországban nem született
ilyen politikus. Ezért nem tudok eléggé irigykedni a németekre, mert nekik volt
egy Adenauerük! Aki segített nekik betemetni az ocsmány múltat. Egyébként
nem tagadhatjuk le, hogy nálunk a rendszer Gorbacsov hatalomra jutása után
alakult át, aki egészen más ember volt, mint többi elõdje, és céljául az emberar-
cú szocializmus megvalósítását tûzte ki. Ez a program legalább huszonöt évet
késett, ami a Szovjetunió számára aztán a szomorú véghez, a normális emberek
számára pedig a boldogsághoz vezetett! Számomra ennek a folyamatnak a leg-
fontosabb állomása egyébként a vasfüggöny megszûnése volt, amikor megnyílt
az utazás lehetõsége, amit mindannyian ki is használtunk. Mindez legalább
annyira felejthetetlen, mint 1991 augusztusa, amikor senki sem hitte, hogy a
szovjethatalom három nap alatt fog összeomlani. Tagadhatatlan, hogy ez példát-38
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lan eufóriát váltott ki! Ott voltam a Fehér Háznál, és akkor is, amikor szétszed-
ték a CSEKA vezetõjének, Dzerzsinszkijnek a szobrát. Amelyet persze – mint
ahogy azt késõbb meg is írtam sokkal jobb lett volna, ha a forradalmi tömeg nem
csupán ledönt, hanem szét is veri, és a darabjait pedig széthordja! Ugyanaz tör-
tént ugyanis ekkor, mint amirõl Brodszkij 1968-ban írt: Sztálin, akit Brodszkij
Dzsugasviliként emlegetett – konzervdobozba került. A KGB szimbólumát és
szellemét így tulajdonképpen konzerválták. Pedig mindent, ami szovjet, ugyan-
úgy kellett volna nálunk is elpusztítani, ahogy azt Németországban a nácizmus-
sal 1946 után tették, vagyis szépen el kellett volna temetni. Sajnos nálunk az
úgynevezett jelcini forradalom bársonyos volt. Csupán hatalomváltás történt
Oroszországban, nem pedig valódi politikai, mentális és etikai rendszerváltás! A
szovjet ideológiai hullát valójában nem temették el, hanem csak félresöpörték a
sarokba, fûrészporral behintették, azt hitték, hogy elrohad magától. Kiderült,
hogy nem, és tanúi lehetünk most annak, ahogy zombiként feltápászkodott. En-
nek köszönhetõ, hogy Európában éppen kirobbantott egy szörnyû háborút.”

Bár Jelcin rendszere alapvetõen demokratikus volt, anyagi értelemben talán
még Gorbacsov éveinél is rosszabb idõszakot hozott. Tartós növekedési pályára
Oroszország csak Vlagyimir Putyin hatalomra jutása óta került.

„Tudja, ez valójában egy mítosz. A putyini gazdaság motorját ugyanis az
1990-es években már megalkották. Putyinnak annyi szerencséje volt, hogy a
nyersolaj világpiaci ára felszökött, és ennek következtében Nyugatról valutafo-
lyam zúdult Oroszországra. Az úgynevezett putyini stabilitás ennek köszönhe-
tõ. Enélkül õ nem tudott volna hatalmon maradni sokáig. És az, hogy Gorbacsov
idején a gazdasági helyzet jobb lett volna, azt sem állítanám. Néhány városunk-
ban még az is elõfordult, hogy jegyrendszert vezettek be. Élénken él bennem,
hogy 1990-ben Németországból hazatérve üres üzleteket találtam Moszkvában.
1991 tavaszát követõen viszont Oroszországban ilyesmi már nem fordult elõ.”

Hardo Aasmäe geográfus, Tallinn egykori fõpolgármestere, jövõkutató, az észt
enciklopédia szerkesztõje, az Észt Római Klub elnöke, Tallinn rendszerváltó elsõ
polgármestere szerint Észtországban komoly gazdasági reformokra 1986-ban ke-
rült sor. Az Észt Népfront vezetõjeként, Tallinn fõpolgármestereként Hardo
Aasmäe a Tbiliszi Cselekmények Kivizsgálására Alakult Parlamenti Bizottság el-
nökhelyettese is volt, amelynek a feladata a nyolcvanas évek legvégén a grúz fõ-
városban történt vérengzések részletes feltárása volt. A bizottság elnökének
Szobcsakot, Szentpétervár akkori polgármesterét tették meg. Ezenkívül Hardo
Aasmäe 1991-ben az észtországi KGB felszámolására alakult bizottság elnöke-
ként is komoly munkát végzett.

Hardo Aasmäe:
„Polgármesterré választásom után talán egy hónappal egy csodaszép napon

felhívott Jurij Pavlovics Belov, aki akkor a tallinni szovjet helyõrség parancsno-
ka volt. Az Észt Népfront vezetõjeként én akkor Moszkva szemében egy régi vá-
gású, százszázalékos észt nacionalista voltam. Nem szabad elfeledkeznünk arról
sem, hogy a szovjet helyõrségnek megvoltak a maga gondjai Tallinnban. Felhív-
tak tehát, hogy mit szólnék, ha az admirális találkozna velem. Miért ne? – vála-
szoltam.  Aztán megkérdezték, hogy a helyettesét is magával hozhatja-e? Termé-
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szetesen, hozza csak! – mondtam. Mikor jöjjünk a polgármesteri hivatalba? –
kérdezték. De miért a polgármesteri hivatalba? – kérdeztem, ha terített asztal
mellett is megbeszélhetünk mindent valamelyik tallinni belvárosi vendéglõ-
ben. De akkor – ezek szerint – civilben kellene találkoznunk, ugye? – szólt a
kérdés. Miért kellene civilben? Szerintem nyugodtan jöjjenek csak egyenru-
hában – válaszoltam. A tallinni óváros egyik vendéglõjében ennek megfelelõ-
en hamarosan találkoztunk, és mivel én geográfusként fiatalon az egész Szov-
jetuniót bejártam, amikor szóba került, hogy melyik városból érkeztek, miu-
tán nem volt olyan hely, ahol ne lettem volna, konyak és vodka mellett kelle-
mesen el tudtunk beszélgetni. Sõt ekkor már keményvalutáért lehetett más-
fajta márkás nyugati italt is kapni, és én ebbõl is rendeltem nekik. A két ad-
mirális közül az egyik kisvártatva megszólalt: – Mi az önök fogalmai szerint
itt megszállók vagyunk. Mit fog mondani a kollégáinak, hogy ön a megszálló
erõk vezetõjével baráti ebéden vett részt, ráadásul az önök számlájára? Erre
én azt válaszoltam, hogy a berlini fõpolgármester minden hónapban legalább
egyszer vendégül látja az amerikai megszálló erõk parancsnokát, ami teljesen
természetes. De maguk hogyan fogják megmagyarázni a saját vezetõiknek,
hogy nyilvános helyen ittak egy helyi nacionalista vezetõvel? – kérdeztem.
Amire a válasz a következõ volt: mi azt fogjuk mondani, hogy üzleti tárgyalá-
sokat kezdeményeztünk a peresztrojka során frissen megválasztott helyi ha-
tóságokkal.”

Juku-Kalle Raid 2014 nyarán negyvenedik születésnapját Tallinn egyik volt hí-
res börtönében, a Patareiben ünnepelte.

Juku-Kalle Raid:
„Július 28-án történt mindez, de az épület, ahol az ünnepség zajlott, eredeti-

leg nem volt börtön. Eredetileg kikötõi erõdnek épült. Csak késõbb létesítettek a
területén fogházat, de már régóta megszûnt annak lenni. Ma kulturális létesít-
mény, s nekem a hely maga tetszik. Ráadásul rengeteg barátom van, akiket poli-
tikai okokból éppen oda csuktak be. Ha arra járnak, megtekintik azokat a cellá-
kat, ahol raboskodtak, de ma már senki sem szomorkodik, mivel az élet arra ta-
nított meg bennünket, hogy tekintetünket a jövõ és ne a múlt felé fordítsuk.
Amikor ezen a napon negyvenéves lettem, mindannyian táncoltunk és mulat-
tunk ennek az egykori várnak a területén, mivel szerintem, de sokan közülünk
mások is úgy gondolják, hogy az a legfontosabb, hogy ne rágódjunk különöseb-
ben azon, áldozatai voltunk-e egy rezsimnek, hanem tudjuk be a történelmet an-
nak, ami volt, és éljük az életünket bölcsebben, jobban, mint ahogy azt a szüle-
inknek sikerült.”

Juku-Kalle Raidnak több olyan mûve van, amely oroszul jelent meg.

„Túl sok mûvem nem jelent meg oroszul, de ezek szerkesztõje kivétel nélkül
minden esetben a feleségem volt, aki tiszta orosz. Ami azt jelenti, hogy ma már
beszél észtül is, de ezt a nyelvet csak húszéves korában tanulta meg, és addig
egy szót sem tudott, bár itt, Észtországban született.

Amikor oroszul verset vagy prózát írok, akkor általában õ javítja ki, szerkesz-
ti meg, és írja át, mert amikor oroszul írok, akkor akadnak hibáim. Tapasztala-
tom szerint van, amit oroszul, és van, amit észtül könnyebb kifejezni.40
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És ennek nem mond ellent az, hogy valaki észtül gondolkodik. Attól még elõ-
fordulhat, hogy valamit oroszul tud pontosabban kifejezni, és persze ez fordítva
is igaz.”

Juku-Kalle Raid performanszairól is híres Észtországban. Mekkora szerepet
játszik ez a fajta kifejezési forma az életében?

„Valójában utálom a performanszot mint kifejezést. Amikor a Pussy Riotékat
Oroszországban bebörtönözték, mi transzparensekkel kivonultunk, amelyekre
felírtuk, hogy Szabad világot! Engedjétek szabadon Pussy Riotékat! Ez maga sze-
rint performansz volt? Mert a mi számunkra – egyáltalán nem! Mi ezzel csak azt
akartuk kifejezni, hogy ne zárjanak börtönbe valakiket azért, ha kifejezik, amit
gondolnak.” 

Jankovics Marcell:
„Nem tekintem magam áldozatnak. Én egy rendkívül szerencsés ember va-

gyok, és mondom, azt az életmûvet is vállalom, ami kicsit becsatornázásosan zaj-
lott, jóval a rendszerváltás után. Én nem áldozatnak érzem magam, hanem olyan-
nak, aki legyõzte azokat a helyzeteket, amiket le kellett gyõzni, és ha mindent
össze akarok kötni, akkor, ugye, elfogadtam ezt a rám aggatott szerepet a János Vi-
tézzel, mert addig nem ez volt. A János Vitéznél történt meg, hogy azt mondták:
Marci ugyan, kit érdekel a magyar népmûvészet. 1971-ben ismerkedtem meg a fe-
leségemmel. 1971-ig voltam tobzódó fiatal. Ha valamit, akkor azt, hogy megvan a
harminckét fogam, hogy nem hullik a hajam, hogy nincs õsz hajszálam, a szakál-
lam sajnos korán kezdett õszülni, a Kossuth-díjnál már majdnem mákos tészta
volt, és akkor még csak harmincnyolc éves voltam. Szerencsés ember vagyok,
hogy mi mindent megértem! Apám, anyám, apósom úgy halt meg, hogy nem ér-
ték meg a rendszerváltozást, és  azt hitték, hogy ez mindig így marad. Megértem
a napfogyatkozást, és szerintem még sok mindent meg fogok érni, legalábbis re-
mélem, mert ettõl érdekes az életem. Személyes szempontból én hihetetlen gaz-
dag életet élhetek, csak ez az országnak nem jó. Tehát persze hogy óriási dolog
volt számomra ’88–’89-ben, mert – ahogy az összes mondatomból kiderül – én
gyanakvó vagyok. Elõször is azt láttam, hogy abban az idõben az összes jobbol-
dali pártot kitömték besúgókkal meg küldött emberekkel. Ki is derült róluk an-
nak rendje módja szerint. Aztán jöttek fiatalok, akik  kimenthetik ebbõl a bizo-
nyos átmenteti zûrzavarból az országot – akiknek ugyan a felmenõi között szin-
tén párttitkárok bõven voltak, de mégis egy másik nemzedék –, és bízzunk abban,
hogy az apák és fiúk közötti ellentét alapon sikerül egy új irányt adni. A tulajdon-
nak is óriási szerepe van, ez még nem változtatta meg a magyarokat. Az, hogy el-
vették tõlük a tulajdont, mondjuk ’47-tõl folyamatosan, ezzel a legfontosabb ka-
paszkodót a környezethez, a világhoz, a hazához vették el tõlük.

Nagyon vacak volt az ifjúkorom addig, ameddig nem lettem önálló keresõ
ember, illetõleg nem jutottam be a Pannónia Filmstúdióba. De ezért olyan érte-
lemben mindig szabad maradtam, hogy amikor azt mondták nekem, „Jankovics
elvtárs, lépj be a pártba!”, azt tudtam rávágni, kacagva: „Ti bolondok vagytok?
Eszem ágában sincs!” Itt, ugye a rendszerváltás elõtt, az 1980-as évek elejétõl,
nálunk volt egy szalon, minden hónap elsõ szombatján reggel kint állt egy ren-
dõrautó, benne aludtak a rendõrök, úgy mentek el reggel, hajnalban a barátaim,
hogy azt énekelték: „Magyar honvéd sétál az erdõbe, jön a Sztalin, tanácsot kér
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tõle. Jól van Sztalin, adok egy tanácsot, b…meg a sarlót, meg a kalapácsot!” Ezt
énekelték, mindig így mentek el, zengett az utca végén is, és soha semmi bajunk
nem lett! Tudom, hogy kik voltak a besúgók, akik nálam voltak. Mind a két ál-
talam azonosított besúgó halott már, de a nevüket akkor se mondom ki. Én be-
lül attól voltam tulajdonképpen szabad, hogy nem éreztem sohase tehertételnek,
hogy nekem el kéne vállalnom valamit. Azt mondta nekem a fõnököm, amikor
megkaptam a Kossuth-díjat, hogy: „Tudod, azért ezt nem ingyen adták? Mostan-
tól kezdve neked feladatod lesz, ki kell állnod a döntések mellett.” Mondom:
„Nem azért kaptam, amit eddig csináltam, hanem eljövendõ cselekedeteimért
kaptam?” Soha nem kért tõlem semmit ezután.

Volt egy lapos szikla bent ebben a rézsûben, és az apám, fölfedezte ezt, ami-
kor egyszer ment a villamoshoz, mert az Attila utcában laktunk, ezért lesétált
a villamosig, fölfedezte, hogy egy nyárfácska bújik ki ebbõl. És az iskolába ér-
tem jött, elhozott ide, és azt mondja: nézd meg ezt a nyárfácskát, széttépte a
sziklát, meg volt hasadva a kõ, és abból jött ki. Ez nekem annyira megtetszett,
hogy azt mondtam, ez az én életfám, mert ebben van erõ, megint a küzdés a fõ
téma, és a faramuci az volt, hogy ez Budapest egyik híres fája lett. Volt egy Bu-
dapest címû folyóirat, és a Budapest folyóiratban ezt a híres fák között tartot-
ták számon, egy nyárfa, ami iszonyatosan magas volt, hiszen harminc méter-
nyire nõtt.”

Szorokinnal Berlin charlottenburgi kerületében az itt található palota kertjébe
is ellátogattunk.

Vlagyimir Szorokin:
„Íme, az én régi barátom! Régi és megbízható! Télen, amikor a Tellúria címû

regényemen dolgoztam, ettõl a fától kértem erõt, hogy jól meg tudjam írni, mi-
vel szerkezetét tekintve a Tellúria összetett, ahogy Európa jövõje is, amirõl a
könyv szól.

Nagyon szeretem a fákat. Talán azért is, mert nagyapám erdész volt. Van mit
a fáktól tanulnunk. Nem kérdezõsködnek, képesek tûrni, és ami a legfontosabb,
nyugodtan nõnek. Vagyis nem sietnek sehová, és mi emberek ezért példát vehe-
tünk róluk. Ettõl az óriástól például nagyon sok erõt kaptam, s szerintem a regé-
nyem jól sikerült! […] Ezt a témát a klasszikus orosz irodalomban Alekszej
Konsztantyinovics Tolsztoj Ezüstherceg címû regényében csupán érintette, de
egyébként senki a mi tekintélyes klasszikus íróink közül, sem Dosztojevszkij,
sem Turgenyev, sem Leszkov, sem Goncsarov nem dolgozta fel. Hogy miért?
Alekszej Konsztantyinovics Tolsztoj szavaival válaszolok, akire, amikor a levél-
tárakban kutatott, egyszerre tört rá a szégyenérzet és a rettegés. Amennyiben ha-
talmas tudásának birtokában megírja az igazságot, nincs az a cenzúra, amely en-
gedélyezte volna könyvének a megjelenését. További érdekes momentum, hogy
amikor Rettegett Iván felszámolta az opricsnyinát, ami azt jelentette, hogy – Bo-
risz Godunovot leszámítva – annak teljes vezetését kivégeztette, a halálukat kö-
vetõ napon még a szó használatát is betiltotta. Vagyis fejvesztés járt az opricsny-
inának még a megemlítéséért is. Teljesítvén feladatukat tehát mintha hirtelen a
semmibe tûntek volna.  Ám egyáltalán nem! Éppen ellenkezõleg: az opricsnyi-
na a kollektív tudatalattiba szorult. A pszichoanalitikusok szerint, ha a jelensé-
get elfojtjuk, nem írjuk le, akkor az valójában eleven marad. A kollektív emléke-
zetben ezért az opricsnyina bármikor feltámadhat. 42
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Pont emiatt a hatalom vertikuma és az egész putyini rendszer erre a tudat-
alattiba szorított rettegésre támaszkodik. Amint nálunk egy emberbõl bár-
mennyire alacsony beosztású csinovnyik lesz, vagyis hivatalt kap, a tudatalatti-
jából felszínre tör az opricsnyik, és azon nyomban másként kezd élni és visel-
kedni, mint a többiek.

Körülötte – ugyanúgy, mint Rettegett Iván vagy Sztálin idejében – egyfajta
megszállási zóna képzõdik. A hatalom nálunk oroszoknál mindig is megszálló-
ként viselkedett. Ami azt jelenti, hogy a Kreml még a saját népével szemben is
minden eszközt megengedettnek tartott. Ezek az opricsnyina mai következmé-
nyei. Pont ezért határoztam el, hogy errõl fogok írni. Másodszor pedig a Putyin-
korszakban az orosz nacionalisták és állampártiak közül nagyon sokan arról
kezdtek el beszélni, hogy nincs a Nyugatra és a nyugati demokráciára sem szük-
ségünk, mivel akadályozta õket a hatalom gyakorlásában. Oroszországban
amúgy is van minden, tehát lehet a Nyugattól elkülönülve és önmagunkra ha-
gyatkozva, függetlenül élni. Ennek a nagy orosz falnak a gondolatát egyébként
nem ma találták ki. És regényemben azt kíséreltem meg bemutatni, mi történik,
ha ennek létrehozása mégiscsak sikerül. Egy olyan modellt alkottam, amely
Oroszország lehetséges jövõjét ábrázolja. Mindezzel azt is állítom, hogy Orosz-
országban a 16. század óta nem változott a hatalmi rendszer. Gyakorlatilag a ha-
talmi piramis ugyanaz ma is, mint egykor volt, amelynek csúcsán a cár, alatta az
opricsnyikok, az alján pedig a lakosság található.

Jankovics Marcell:
Valamikor a hetvenes évek legvégén, az 1980-as évek elején kezdtem el gom-

bászni. És ezt azóta folyamatosan csinálom. Sokszor fölteszik az embernek a
kérdést, hogy miért nem disszidáltál? Erre Orosz István barátom és kollégám úgy
reagál, hogy lehet az idõben is disszidálni, hogy az ember visszatér a múlthoz,
és ugye olyan világot teremt maga köré, idõben, aminek nincs köze a mához. Ez
is egy lehetõség. A másik meg az, hogy az ember kivonul a természetbe, tehát
megpróbál valamiképpen olyan környezetet teremteni maga köré, amiben kevés
az ember, kevés a politikus, kevés a rendõr, és még vadászt se nagyon lehet lát-
ni, mert azokon a helyeken, ahol az ember jár, célszerû, ha úgy válogatja meg
õket, hogy ott ne lõjenek. Elõfordul ugyanis gombaszezonban néha, hogy süví-
tenek a sörétek az ember feje körül.

Az, hogy az a két megfigyelõ, aki az én vendégem volt, már mind a kettõ ha-
lott, és a férfi hatvanhét évesen halt meg, ami  még a magyar átlag férfiéletkor
alatt van, pedig  kivételezett anyagi környezetben élõ emberrõl volt szó, tehát
nem  éhen halt, és alkoholista sem volt! De az is egy érdekes dolog, hogy
Mellocco, aki nekem régi jó barátom, akivel egy házban nõttünk föl, az apját an-
nak az évnek a februárjában akasztották föl, amely évben az én apámat elhurcol-
ták, tehát nagyon közel vagyunk egymáshoz, azt mondja nekem: „Nem értem,
hogy ez a szomszéd miért segít nekem költözködni? Képzeld el, hogy becsönge-
tett, és azt mondja, hogy jöttem segíteni!” Miklóskám, azért, mert õ a rádállított
besúgó – mondtam neki.  Egy másik emberünk  azt mondja nekem: „Tudok sze-
rezni neked egy lakást, ha félre akarsz lépni.” Tényleg fontos, hogy a rendszer-
váltás jelentõsége hol jelentkezett a számomra! 1983-ban kezdtem el dolgozni Az
ember tragédiáján. 1989-ig egy vasat nem kaptam rá! 1989-ben hívott fel a fõnö-
köm, aki érezve a levegõ megváltozását, adott rá pénzt. Be tudtam vele indulni,
és onnantól kezdve nekem nem volt cenzúrám. Tehát ez a film úgy készülhetett
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el, ahogy én akartam, ahogy tudtam, ahogy képes vagyok rá. Abból a pénzbõl,
mert ez is egy óriási cenzúra, hogy mennyi pénzt adnak rá, az is egy hatalmas
cenzúra. 

Amit Lucifer a paradicsomban mond, hogy „Küzdést kívánok! Diszharmóni-
át!” – az igazán érdekes! Én abba születtem bele, hogy a küzdés az élet értelme,
amirõl kezdetben  nem tudtam,  de el kellett jutnom a Tragédiáig, odáig, hogy
rádöbbenjek arra, hogy te Jézus Mária, hát ez én vagyok! A tizenharmadik szín-
ben van egy nagyon fontos szál, már az ûrben: Szerelem és küzdés nélkül mit ér
a lét? Hideg borzongat, Lucifer!

’56-ban volt egy kis címerem. Én a régi magyar címert gyönyörûnek tartom,
mert nincs benne vadállat. Tehát ez egy olyan szimbólumvilág, persze az egyik
felét azt letámadták, hogy fasiszta, meg mit tudom én, hogy mi! De legalább ak-
kor nem bántják, amikor a címerben van, csak amikor önállóan létezik. És ötven-
hatban Pannohalmán vagyok diák. Jön oda egy különítmény, orosz és magyar
hadsereg, körülveszi a pannonhalmi várat. Egy csomó karhatalmista meg orosz
megszállt minket, volt házkutatás, és megtalálták a nachtkasztlimnak a fiókjá-
ban ezt a címert, de még nem semmisítették meg, csak letörték róla a mûanyag
gyászkarszalagot. Ez nagyon érdekes volt. Nincs meg sajnos. És elkezdtem gyûj-
teni magyar címereket, és ezt azóta tudom csinálni, amióta nincs az a világ, ami
volt. Lehet, hogy én is tulajdonképpen hülye vagyok, hogy a szimbólumoknak
ilyen nagy jelentõséget tulajdonítok, de amin el tudom magamat sírni, az fontos!
Rajzilmesként nagyon sokáig nevettetnem kellett, és egy idõ után ez már idege-
sített – a Gusztáv-sorozatra gondolok, mert nem ez a legfontosabb emberi érzés!
A megrendülés, a katarzis, az, hogy utána üveges szemmel jöjjek ki, és egy da-
rabig ne lássam a szörnyû magyar valóságot, ha kijövök az utcára! Mert bent né-
zem a fekete-fehér filmeket, kint színes a világ, és bent lesz mégis színes a világ,
és kint fekete-fehér! Ez is szimbólum, amirõl én most beszéltem. Hogy egy feke-
te-fehér film ki tudott színesedni a szocializmus éveiben attól, hogy milyen volt
az a világ, ahova mi kijöttünk. Hogy az ’56-os események idején, hogy úgy
mondjam, biztos, hogy volt napsütés és langymeleg! És mégis minden film fázós
hideg didergetõs kép, tehát igenis, ezek mind érzelmek, amiket hozzárakunk a
valósághoz! Én nem bántam meg, hogy nem menekültem el innen, mert nekem
itt a helyem!”
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1582-ben három részre szakadt a Baltikum. Az északi
vidékeket a svéd király, a szigetvilágot a dán uralkodó,
a déli területeket a lengyel király hajtotta hatalma alá.
Négy év, amikor Erdély és Livónia (a mai Dél-Észtor-
szág és Lettország területe) közös fennhatóság alá tarto-
zott. Báthory Istvánra keménykezû katolikus uralkodó-
ként emlékeznek, aki igyekezett visszaszorítani az
evangélikusság gyors elterjedését. 1583-ban jezsuita
kollégiumot és gimnáziumot hozott létre Tartuban,1 ami
megalapozta a város arculatát a mai napig meghatáro-
zó késõbbi egyetem szellemi és intézményi környezetét.
II. Gusztáv Adolf svéd király 1632-ben (három évvel a
mi régiónkban a legrégebbinek számító nagyszombati
egyetem születése elõtt) írta alá az Academia
Gustaviana alapító okiratát. De ne szaladjunk ennyire
elõre.

Az éppen ötszáz évvel ezelõtt, 1517-ben Né-
metországban útjára indult reformációi mozga-
lom hamar gyökeret vert a Balti-tenger vidékén.
Magyarországra Wittenbergben tanult diákok
hozták el hamar a hitújító eszméket, északon a
német lovagrend, a hanzavárosok és a céhek
élénk kapcsolatrendszerének köszönhetõ, hogy
már az 1520-as évek elsõ felében számos prédi-
kátor és közösség tette magáévá a Luther Már-
ton és társai által megújított tanokat. 1523 és
1526 között a legtöbb jelentõs város – Riga, Tal-
linn, Narva, Rakvere, Paide, Tartu, Viljandi –
közösségeiben elterjedt az új tanítás. A livónia-
iak jellemzõen Rostockban végezték egyetemi
tanulmányaikat, de Hermann Marsow szemé-
lyében egy Wittenbergben tanult reformátor is
feltûnik észt földön. A század közepére a rendi
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vezetõk is magukévá tették az evangélikusságot, így az uralmuk alá tartozó köz-
rendû nép is az új hit követõjévé vált.

Felvetõdik a kérdés, hogy a Baltikumban a 12. század óta gyökeret vert kato-
likus kereszténységet a nép milyen mértékben érezhette magáénak, hiszen az
sokszor erõszakos módon, külsõ hatásra érkezett, ráadásul idegen nyelven szólt
hozzá. Vagy átélhették vajon, hogy az orosz, lengyel, svéd, dán és egyéb hatal-
mak alatt álló ember egyedül a hitében lehet szabad? A kérdés hosszabb távon
is releváns: Észtország ma a csehek mellett Európa legszekularizáltabb országa,
amit botorság lenne pusztán az 1940–1991-ig tartó szovjet idõszak számlájára ír-
ni. Vajon tetten érhetõ-e egyáltalán olyan pont, ahol a reformált hit igazán a nép
sajátjává vált?

A reformáció meggyökerezését a mindennapi egyházi élet mellett a teológiai
irodalom elterjedése is támogatta. Luther több írása már az 1520-as évektõl közké-
zen forgott Livóniában (beleértve A német nemzet keresztyén nemességéhez c. ira-
tot és a Kis kátét). Helyi összeállítású katekizmusokat is közöltek észt, lív és lett
nyelvû szövegtöredékekkel. Ezzel párhuzamosan egyes területen a katolikus egy-
házi élet is fennmaradt, a ciszterci és a brigitta rend2 jelenlétével. A tallinni kato-
likus püspökség 1561-ben szûnt meg, II. Gusztáv Adolf gyõzelmes megjelenése pe-
dig 1627-re véglegesen véget vetett a katolikus korszaknak. A tartui egyetemen
megindult az észt nyelvû lelkészképzés, majd megkezdõdtek az észt és lett nyel-
vû bibliafordítás munkálatai. 1686-ban megjelent a délészt Újszövetség. Ekkor
még párhuzamosan mûködtek egymás mellett a német és észt anyanyelvû lelké-
szek. Az anyanyelvi szövegek széles körû forgalomba kerülése és az észt szárma-
zású iskolamesterek képzése megalapozta az írás-olvasás, ezáltal a népnyelven va-
ló mûvelõdés jövõjét. A konzisztórium határozata alapján 1730-tól csak írni-olvas-
ni tudók vehettek részt az úrvacsorán, és léphettek házasságra. Az ebben az idõ-
ben lutheri kátéoktatással egyenlõ konfirmációt 1735-tõl követelték meg.

A mai Litvánia területén ezzel ellentétben továbbra is a katolikus lengyel,
majd az ortodox orosz fennhatóság határozta meg a szellemi környezetet, azaz a
reformáció magjai igen sekély talajra találtak. Napjainkban a Mindaugas Sabutis
püspök által irányított litván evangélikus közösség mintegy húszezer tagot
számlál.

A személyes hit szabadsága

Az 1700-as évek második felében a protestantizmus „második hullámaként”
jelent meg a Baltikum területén a Nikolaus Ludwig von Zinzendorf gróf nevéhez
köthetõ herrnhuti kegyesség. Bátran mondhatjuk, hogy ez az az evangélikusság
és vallási gyakorlat, amit a nép szélesebb rétegei végre magukénak tekinthettek:
a pietista irányzatot képviselõ laikus prédikátorok, templomok helyett egyszerû
imaházak, társadalmi rangra való tekintet nélküli, bensõséges (és anyanyelvû)
alkalmak felkínálása utat talált a nép szívébe. Sajátos módon a herrnhuti közös-
ség (közkeletû nevén vennastekogudus, azaz testvérek gyülekezete) sosem sza-
kadt el a hivatalos evangélikus egyháztól, hanem azzal párhuzamosan mûkö-
dött. A családok a hivatalos egyházi szolgálatokat a templomban a helyi evangé-
likus lelkész vezetésével végezték, saját lelki alkalmaikat pedig az imaházban
tartották.

A mozgalom legintenzívebb korszaka az 1850-es évekre tehetõ, ekkor Észtor-
szág területén mintegy ötvenezer tagot számlált, az észt és lett területen találha-46

2017/5



tó imaházak száma összesen közel háromszáz volt. A többszörös betiltást és a
történelmi változásokat követõen az 1940-es évek elejére még mindig 96 imaház
mûködött észt területen. 1940–1990 között kényszerûségbõl az észt evangélikus
egyház szervezeti keretében, 1992 óta újra önálló jogi személyként, egyesületi
keretben mûködik a mozgalom. Lettországban az elsõ világháború elõtt nem hi-
vatalos formában mûködött a mintegy háromezer tagot számláló testvéri közös-
ség, önálló szervezetük 1923-ban jött létre.3

A reformációi mozgalmak terjedése északon is összekapcsolódott a szemé-
lyes szabadság és a nemzeti ébredés gondolatával. Luther kettõs kormányzásról
szóló elmélete támpontot jelentett a világi és az egyházi hatalom kérdései közt
való tájékozódásban, a Keresztény ember szabadságáról címû mû pedig az
egyént helyezte el az Isten és az embertársak irányában mûködõ viszonyrend-
szerben. A reformáció bibliaértelmezése alapján maga a személyes hitélet is „de-
mokratikus” alapokon nyugszik: nincs más közbenjáró Isten és ember között,
csak maga Jézus Krisztus.

Luther a személy szabadságát érintõ alapvetõ tétele, hogy a keresztény ember
egyszerre „szabad ura mindennek, és nincs alávetve senkinek”, ugyanakkor
„készséges szolgája mindennek, és alá van vetve mindenkinek”. Azaz egyházi és
társadalmi relációinkban a közösség iránti felelõsséget is meg kell élnünk: „Mert
az ember nem egymagában, nem csupán a maga testében él, hanem együtt él
más emberekkel a Földön.” Nem véletlen, hogy az észtországi evangélikus egy-
ház a galata levél 5. fejezetének 1. verse alapján tematikusan is összekapcsolja a
reformáció 500. emlékévét, az észt népegyház századik születésnapját, valamint
az észt állami függetlenség 2018. február 24-én esedékes centenáriumát. „Krisz-
tus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne en-
gedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni” – írja Pál apostol.

Az észt nyelvû lelkészek mûködése nyomán a 19. század második felére
megfogalmazódott egy önálló népegyház létrehozásának igénye. Az állami füg-
getlenséghez vezetõ úttal párhuzamos egyházi elõkészítés nyomán 1917-ben
megszületett az idén százéves fennállását ünneplõ szabad észt népegyház.
(Ugyanebben az idõszakban jött létre az önálló ortodox egyházszervezet, mely
1923-tól a konstantinápolyi patriarkátus alá tartozott. A szovjet korszakban a
moszkvai patriarkátus alá szervezték az egyház mûködését, a konstantinápolyi
kötõdést 1996-ban sikerült helyreállítani.)

Szabad egyház szabad államban

Az elsõ észt köztársaságot a korban párját ritkító nyitottság jellemezte: a ki-
sebbségi nemzetek kulturális önrendelkezésérõl szóló 1925-ös törvény kulturá-
lis autonómiát biztosított a német, orosz, svéd és zsidó népesség számára. A fi-
atal evangélikus egyházszervezet is aktívan kereste a kapcsolódási pontokat. Az
1930-as években megindult a kapcsolatépítés az anglikán egyházzal, ami 1938-
ban egy észt–lett–angol egyházi szerzõdés aláírásához vezetett. 54 évvel késõbb,
1992-ben erre alapozva született meg a porvooi egyházközösség, amely az euró-
pai evangélikus és anglikán egyházak jelentõs szövetsége.

Az evangélikus testvéregyházak viszonylatában nagy hatású esemény volt az
1937-ben Budapesten megrendezett, elsõ magyar–finn–észt lelkészkonferencia.
A konferencia hatására több magyar evangélikus lelkész kapott kedvet és lehe-
tõséget hosszabb–rövidebb baltikumi tartózkodásra: név szerint Matis Istvánról
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és Kajos Jánosról kell itt megemlékeznünk. A nyolcvan éve útjára indított talál-
kozót finnugor lelkészkonferenciaként négyévente rendezik meg az érintett egy-
házak valamelyikében. Erdélyi magyar résztvevõ nem hivatalosan elõször 1981-
ban lehetett jelen, 1993-tól már hivatalos részvételükre is mód nyílik. Egy ízben
Kolozsváron rendezték meg a találkozót: a 2004-es konferencia témája „A hagyo-
mány jelentõsége az evangélikus identitás megõrzésében” volt.

A második világháború és a Baltikum újrafelosztása nyomán megindult je-
lentõs kivándorlás az egyházak lelkészi karát is érzékenyen érintette. A svéd és
német származású lelkészek és gyülekezeti tagok szinte teljes létszámban el-
hagyták az országot. Az emigráció nyugati központjaiban (Svédország, Németor-
szág, Egyesült Államok, Kanada) kialakult és sok helyütt a mai napig folyamato-
san mûködik az ún. exil egyházszervezet. A szovjet korszakban sokak értelme-
zése szerint ezek jelentették az egyházak jogfolytonosságát, szemben a kollabo-
ránsnak tekintett otthoni egyházszervezettel.

A baltikumi országok függetlenségének helyreállítását követõen az exil és a
hazai egyházak integrálása hosszan tartó, szenzitív folyamat volt. Észtországban
1993-ban indultak meg a tárgyalások a két egyház (újra)egyesítésérõl, mely hi-
vatalosan 2010-ben valósult meg. Az egyesített egyházszervezetben a külhoni
részegyház pásztori felügyeletét továbbra is önálló püspök látta el. Andres Taul
néhány héttel ezelõtt, 2017. áprilisában vonult nyugdíjba, Urmas Viilma érsek
pedig átvette a külhoni egyház vezetését is. Ezzel a személyi változással most
állhatott tehát véglegesen helyre a hét évvel ezelõtt szervezetileg már összeforrt,
73 évvel ezelõtt, 1944-ben kényszerûen széttöredezett egység. Lettországban ez-
zel szemben fennmaradt a két párhuzamos egyházszervezet, mindkettõ érseki
szintû vezetéssel: a Lett Evangélikus Egyház Külföldön amerikai központtal mû-
ködik, a közelmúltban azonban Lettország területén is megerõsítette jelenlétét.

A szabadság elválaszt?

Amint eddig is láthattuk, a három balti ország egyházi szempontból némileg
eltérõ utakat járt be, kulturális és szociológiai adottságaik is különbözõek,
ugyanakkor a közös történelmi terhek hordozása egyértelmûvé teszi sorsközös-
ségüket. 18 évvel ezelõtt a három ország közti szolidaritás emblematikus kifeje-
zése volt az ún. balti lánc: az 1989. augusztus 23-án, a Molotov–Ribbentrop-pak-
tum titkos záradéka aláírásának ötvenedik évfordulóján megrendezett tömeg-
tüntetés keretében körülbelül kétmillió ember, a három ország lakosságának 25
százaléka (!) sorakozott fel a három fõvárost összekötõ hatszáz kilométeres úton.

A balti államok függetlenségének helyreállítása az 1991-es jelcini puccsot ki-
használva, mégis jelentõsen eltérõ körülmények között zajlott le. Észtországban
a környezetkárosító szocialista bányászat visszásságainak feltárása és a politi-
kai-társadalmi folyamatok lendülete az ún. daloló forradalomban teljesedett ki
(a lettek és a litvánok esetében drámaibb események övezték a függetlenedés fo-
lyamatát). Augusztus 20. azóta közös nemzeti ünnepünk, hiszen az észtek egy-
aránt megemlékeznek az elsõ köztársaság eredeti létrejöttének februári dátumá-
ról és a szovjet korszakot lezáró nyári évfordulóról.

A függetlenség helyreállítását (a Baltikumban nagy hangsúlyt fektetnek en-
nek a kifejezésnek a következetes használatára) követõen tanulságos végignézni
a népszámlálási adatokat. Észtországban 2011-ben a vallási közösségek között
elsõ ízben kerültek többségbe az ortodoxok. A válaszadók közül közel háromszá-48
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zezren vallották magukat kereszténynek, ebbõl a 108 513 evangélikussal szem-
ben 176 773 fõ ortodox. A harmadik helyen a baptista egyház szerepelt 4507 fõ-
vel. Lettországban a túlnyomó többség továbbra is evangélikus, azonban az egy-
ház létszámát a fiatal nemzedék jelentõs Európán belüli elvándorlása és belsõ
megosztottság is erodálja. Litvániában a 75% fölötti katolikus többség mellett
törpe minoritásként mûködik az egyébiránt szociális téren rendkívül aktív evan-
gélikus közösség.

Az új körülmények között mindhárom országban intenzívebbé váltak az egy-
házi külkapcsolatok. Az észtek esetében egyértelmûen a finnországi evangélikus
egyház az elsõ számú partner, a letteknél az amerikai evangélikus egyház kon-
zervatív irányzata (Missouri Synod), a litvánoknál az amerikai és a német hatás
a meghatározó. A kapcsolatok iránya teológiai szempontból sem elhanyagolha-
tó, hiszen a nyugati egyházakban az elmúlt évtizedekben több megosztó jellegû
szociáletikai kérdés került elõtérbe. Az azonos nemûek házasságának megáldá-
sával kapcsolatos svéd döntés nyomán közös balti püspöki nyilatkozat is szüle-
tett – a három, önálló arculatot képviselõ evangélikus egyház vezetõi ebben a
kérdésben közös nevezõre jutottak.

Ennél is sajátosabb képet mutat azonban a nõi lelkészség magyar viszonylat-
ban évtizedekkel ezelõtt nyugvópontra jutott kérdésköre. Az észtek idén készül-
nek a nõi ordináció ötvenedik évfordulójának megünneplésére egy nemzetközi
tudományos konferencia keretében. A kis létszámú litván egyházban kizárólag
férfiak látnak el lelkészi szolgálatot. A legspeciálisabb eset a lettországi evangé-
likus egyházé, amely 1975-tõl kezdve szentelt nõi lelkészeket. A jelenlegi érsek,
Jânis Vanags szolgálatának kezdete, azaz 1993 óta szüneteltették a gyakorlatot,
de a korábban felszentelt nõk bizonyos korlátok mellett folytathatták szolgálatu-
kat az egyházban. A lettországi evangélikus egyház legfõbb testülete, a zsinat
2016. június 3-án döntött az egyház alapokmányának módosításáról: így a to-
vábbiakban az elméletben sem áll fenn a nõk lelkésszé szentelésének lehetõsé-
ge. A döntés élénk nemzetközi visszhangot váltott ki a partneregyházak és az
evangélikus világszövetség körében.

Kérdéses tehát, hogy a balti régió – természetesen egyenként eltérõ adottságú
és szemléletû – evangélikus közösségeinek egyházképét és társadalmi jelenlétét
egyre inkább az ortodox és katolikus kontextus formálja majd, vagy szervezeti és
gondolati szabadságukat a reformációban rokon „nyugati” testvéregyházak kultu-
rális keretei közt kívánják megélni. Jelenleg mindhárom egyház a Lutheránus Vi-
lágszövetség tagja – a világszerte 75 millió evangélikust számláló közösség (com-
munio) 2017 májusában, a reformáció kezdetének 500. emlékévében megválasz-
tandó új vezetõi testületében a Baltikum egyházi képviselõje is helyet kaphat. A
szabadság felelõssége mindannyiunk közös kihívása – egyéni megfontolásaink-
ban, közösségi relációinkban és az egyházi döntések területén egyaránt.

JEGYZETEK
1. A dél-észtországi város õsi észt nevén Tarbatu, németül Dorpat, oroszul Jurjev. A város és az egyetem neve
és oktatási nyelve a történelmi idõszakoknak megfelelõen többször változott.
2. Az 1384-ben Svédországban alapított szerzetesrend kolostora 1412-tõl 1577-ig mûködött Tallinn mellett;
1994 óta újra aktívan jelen vannak Észtországban.
3. Magyarországon elsõsorban Erdélyben és a Felvidéken (többek közt Segesvár, Igló) fedezhetõek fel a herrn-
huti szellemiségû prédikátorok nyomai. Rövid ténykedésük hatása tetten érhetõ a protestáns énekeskönyvek
anyagában, tartós jelenlétre, különösen szervezeti keretek kialakulására azonban nem került sor.

49

2017/5



aját anyanyelvéért minden nép felelõs-
séggel tartozik, hiszen a nemzeti meg-
maradás egyik legfontosabb része. A Kö-

zép-európai nyelvstratégiai fórumon több euró-
pai ország nyelv-, illetve kultúraõrzõ módszere-
irõl és annak gyakorlati megvalósításairól tar-
tottak elõadásokat Budapesten 2016 májusá-
ban. A nemzetközi példák ugyanis hozzásegít-
hetnek a magyar nyelvet támogató stratégiák
fejlesztéséhez, a magyar nyelv életben tartásá-
hoz, ápolásához és fejlesztéséhez. Anyanyelv és
nemzeti jövõ címmel foglalta kötetbe a konfe-
rencia tartalmát dr. Pomozi Péter, az ELTE Finn-
ugor Tanszékének docense. A fórumon a len-
gyel nyelvi jogok védelmérõl szóló tanulmányo-
kat Janusz Banczerowski mutatta be, a vajdasá-
gi magyar törekvésekrõl Hódi Éva és Hódi Sán-
dor értekezett, az észt módszerekrõl Birute
Klaas-Lang és Larl Pajusalu számolt be.

Ha a lakosság számát tekintjük, Észtország a
legkisebb országok közé tartozik Európában, az
Észt Statisztikai Hivatal adatai szerint 1 313
000 fõt számoltak 2016-ban. A 2011-es nép-
számlálás adatai pedig azt mutatták, hogy az ál-
landó lakosok közül 68% észt, 24,8% orosz,
1,7% ukrán nemzetiségû. Érdekesség továbbá,
hogy a száz fõ feletti kisebbségek száma 37 nép-
csoportot fed le. Ha a kivándorlás és bevándor-
lás mértékét1 figyelembe vesszük, Észtország
anyanyelvi eloszlása ezt mutatja: 68,5% észt,
29,6% orosz és 0,6% ukrán.
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fejlesztési programokat,
javaslatokat és terveket
dolgozott ki.
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Az észt nyelv

A maga egymillió anyanyelvi beszélõjével nem tartozik a szocio-
lingvisztikailag veszélyeztetett nyelvek közé. Államnyelv státusú, tehát elsõdle-
ges funkciói az államigazgatás, a szellemi és kulturális értékek fenntartása. A
nyelvet minden szférában használják: hétköznapok, gazdaság, tudományos
kommunikáció, a nemzeti identitás alapja; a legfejlettebb számítógépes nyelve-
zetek közt is ismeretes. A globalizálódó világban s ekképpen a világangol hatá-
sa miatt azonban Észtország külön nyelvi fejlesztési programokat, javaslatokat
és terveket dolgozott ki. Lehet a nyelvnek államnyelvi státusa és infrastrukturá-
lis tere, önmagában nem biztos, hogy képes fenntartani saját magát, miközben
az angol egyre nagyobb teret kap az oktatásban, a vállalkozói szektorban és a
gazdaságban. Ugyanígy Finnország és Svédország is hasonló fejlesztésekbe fo-
gott, utóbbi azonban a javaslatok szintjén rekedt, az észt modell sok tekintetben
sikeresebb. Mindezen programok nagyban függnek az állami szinten koordinált
és finanszírozott gyakorlatoktól.

A nyelvhasználat állami szabályozásai

A nyelvi fejlesztési stratégiának számos részterületre kell összpontosítania: a
státus- és korpusztervezésre, a nyelvoktatásban és mûvelõdésben betöltött sze-
repére, megfelelõen szabályozott jogi háttérre, tudatos arculat- és presztízsterve-
zésre. 

Az észt nyelvrõl szóló állami fejlesztési programok különös figyelmet szen-
telnek a nyelvi adattárak támogatására, amelyek alatt a legtágabb értelemben
vett nyelvi korpuszokat kell érteni: a hagyományos nyelvi archívumoktól, lexi-
kai és szövegkorpuszoktól az elektronikus nyelvi korpuszokig és különbözõ
adatbázisokig. A korpusztervezés2 (corpus planning) az észt nyelvi készletek
központi részét alkotja, melynek figyelmesen átgondolt fejlesztése biztosítja a
nyelvi adattárak minõségét, fenntarthatóságát és alkalmazhatóságát a stratégiai
jelentõségû feladatok végrehajtásánál.

Az észt nyelv fejlesztési stratégiája 2004–2010 címû program legjelentõsebb
eredménye Az észt nyelv nyelvtechnológiai támogatása 2006–2010 címû prog-
ram gyakorlatba helyezése volt, melynek segítségével megteremtették az észt
írott nyelv elektronikus központi korpuszát és ezek alegységeit, az észt beszélt
nyelvi és számos szakterületi korpuszt. Mindezek célja, hogy az észt nyelvet az
összes részterületén nemzetközi szinteken kutassák. Az észt nyelv fejlesztési
tervében az észt nyelvi kutatások célja olyan helyzetet kíván teremteni, amely-
ben „az észt nyelv kutatottsága és a nyelvi készletek minõsége olyan szintet ér-
nek el, amelyek elegendõek a változó társadalom nyelvi folyamatainak megérté-
séhez, hatékony irányításához és a nyelvhasználó számára szükséges eszközök
megalkotásához”. Ennek értelmében teljes körû nyelvtudományi sorozat megje-
lentetését tervezik.3

Az Észt Köztársaság államnyelve az észt nyelv. Ezt az 1989-es nyelvtörvény,
illetve ennek módosított változata (amit 2011-ben fogadtak el) biztosítja. Érde-
kesség, hogy ezt már a szocialista Észtországban léptették hatályba elõször. En-
nek értelmében „az észt nyelv kivételes állami figyelmet és védelmet élvez. Az
észt nyelv törvényileg szabályozott államnyelvvé nyilvánításával szilárd alap
jött létre az észt nép és az észt kultúra fennmaradásának és fejlõdésének elõse-

51

2017/5



gítésére”. Minthogy az észt nyelv jogszabályi védelme az ország alkotmányában
is szerepel, az államnak kötelessége garantálni az észt nyelv és kultúra megvé-
dését, illetve az állampolgárok jogát az észt nyelven történõ tanuláshoz.

A 2004-es és 2011-es fejlesztési tervek felölelik az észt nyelvû közoktatást,
tudományosságot és felsõoktatást, az észt nyelv szerepét a nem észt nyelvû köz-
oktatásban és szakmunkásképzésben. Erre azért van különösképp szükség, mert
a legjelentõsebb ipari központokban túlnyomórészt orosz anyanyelvûek élnek,
északkeleten egyenesen többséget alkotnak. Ehhez kapcsolódó érdekesség, hogy
míg húsz évvel ezelõtt saját bevallásuk szerint az oroszajkúak 37 százaléka be-
szélte az észt nyelvet is, ez a szám 2016-ra 85 százalékra emelkedett.4

Mindemellett nem lehet kategorikusan kijelenteni, hogy az észt nyelvet, mint
államnyelvet, az ország minden szegletében akadálytalanul lehet használni. Vo-
natkozik ez mindennapi ügyintézésre, fogyasztóvédelemre, vagy akár a hivatal-
nokok és tisztségviselõk észtnyelv-tudására. 

Fontos kiemelni továbbá, hogy a fejlesztési terveknek és az állami költségve-
tésnek összhangban kell lenniük, hiszen mindezen ambiciózus céloknak nem
lenne semmi értelme. A nyelvstratégiai célok finanszírozásához Észtország kü-
lön biztosította a megfelelõ pénzügyi hátteret, az Oktatási és Tudományos Mi-
nisztérium külön nyelvi költségvetés keretet biztosít. A 2011–2017-es idõszakra
e célra elõirányzott költségvetési összeg 61 millió euró, ebbõl finanszírozzák a
stratégia hatáskörén kívül esõ nyelvi programokat is.

Ellenõrzési mechanizmus (monitoring) 

Annak érdekében, hogy az észt nyelvnek a törvényben megfogalmazott jogai
érvényesülhessenek, az állam létrehozta a Nyelvfelügyelet intézményét. A 2000
áprilisában létrejött Észt Nemzeti Tanács feladata, hogy a nyelvi stratégiát össze-
állítsa, és hogy a kormányzatot nyelvpolitikai kérdésekben szaktanácsaival el-
lássa. A tanács tagjai nyelvtudósok, miniszteri és más állami hivatalok képvise-
lõi, politikusok, akik a nyelvápolásért felelõsséget vállalnak. Az Oktatási és Tu-
dományos Minisztériummal közösen a tanács kétévenként áttekintést készít az
észt nyelv helyzetérõl, illetve a stratégiai fejlesztések feladatainak idõarányos
teljesítésérõl. A legutóbbi jelentésben kiemelték számos új szótár, adatbázis és
korpusz elkészültét, valamint az e-nyelvi tanácsadó portál tökéletesítését. Hiá-
nyosságként tüntetik fel az észt infotechnológiai ipar szerény méreteit, amivel
párhuzamba vonható a szakterület nemzetközi munkamegosztásában való rész-
vétel hiányos koordinálása.

JEGYZETEK
1. A lakosság száma 1989 után folyamatosan csökkent a kivándorlás és negatív népesedési ráta miatt, azon-
ban 2015-tõl a ki- és bevándorlás mértéke egyensúlyba került, sõt, utóbbi enyhe többletet mutatott. Ez a fo-
lyamat két irányból fakad. Az elsõ a tulajdonképpeni visszavándorlási hullám, amit az észt bérezés színvona-
lának stabil emelkedése és az EU-s átlag megközelítése generált. A második a legális bevándorlás – a beván-
dorlók zömét a szomszéd országok és távol-keleti országok munkavállalói teszik ki. Az illegális bevándorlás
nem jelentõs.
2. A nyelvi adattárak fõbb nyelvtechnológiai feladatai: nyelvi készletek fejlesztése (mondattani, szemantikai,
lexikogrammatikai adatbázisok, frame-lexikon, szakterületspecifikus ontológiai adatbázisok), szótárak formai
standardizálása és azok adatbázissá alakítása, az elektronikus szótárak nyilvánossá tétele, kétnyelvû szótárak
megújítása, illetve ezek használati lehetõségeinek bõvítése különbözõ alkalmazásokban, tanulónyelvi korpu-
szok kiegészítése stb.
3. A hatkötetes Észt nyelvi kincsestár címû sorozat.
4. Ezt A 2008–2013 közötti idõszak észt integrációs modellje céljainak megvalósításáról a 2008–2009 közötti
idõszakban címû kutatásból tudhatjuk, amelyet a Tallini Egyetem kutatócsoportja Raivo Vettik professzor ve-
zetésével végzett.52
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AZ EL HA GYA TOTT SÁG HOR DA LÉ KA

Föl néz tek a Szov jet uni ó ban (1922–1991) a ma gyar lá to ga tó ra. Ott szá mí tot tunk
Nyu gat nak. Ha ma rabb lát tunk nyu ga ti fil me ket, iga zi far mer volt raj tunk. Ilye nek -
bõl jött össze ez a – majd gyor san le kö röz he tõ – nyu ga ti ság...

A Bal ti kum, az más volt. A há rom tag köz tár sa ság a Szu-n be lül szá mí tott nyu -
gat nak. Ott egyen lõ nek érez tük ma gun kat, és így is te kin tet tek ránk: nem érez tük
a rab tar tó el is me ré sét, ami ért egy-két mil li mé tert si ke rült la zí ta nunk a nyû gön,
ame lyet õ tett ránk – rá adá sul úgy, hogy ne ki ma gá nak is hasz na volt be lõ le... (Ha
a Nyá jas Ol va só azt mond ja: ez a mon dat fél re ér tel mez he tõ, mert nem le het tud -
ni, mi re gon dol jon: ar ra-e, hogy a rab tar tó nak ab ból volt hasz na, hogy ránk tet te a
nyû göt, vagy ab ból, hogy mi la zí tot tunk raj ta; azt mon dom, gon dol jon csak mind -
ket tõ re. Ilyen vi lág volt. A sza bad ság szob rok a sza bad ság hi ány ra em lé kez tet tek.)

Ri ga Sza bad ság-em lék mû ve a lett anyács ka, amint egy ma gas osz lo pon áll va
eme li ma gas ra a há rom or szág rész há rom arany csil la gát. A szov jet kor szak ban
sem rom bol ták le, el té veszt he tet len ta lál ko zá si pont volt azok nak az ide ge nek nek,
akik Ri gát egy ál ta lán nem is mer ték.  

A vá ros em lé ke is me rõ sebb, mint va ló sá ga volt. Ha kulcs szót ke res nék, ezt ta -
lál nám: le ro hasz tás. Le he tett egy épü let nyu ga ti, de ak kor egy le tört ki lin csû, nagy,
bar na, szov jet aj tón lép het tél be. Le he tett egy bé ke tá bor be li sze mély gép ko csi 
ki vá ló, de be le kel lett ten ni egy olyan al kat részt, ami si lá nyab bá tet te az azo nos
év já ra tú kockaladánál. Sem mi nem le he tett ra gyo góbb, mint a szov jet glamour eta -
lon ja, a Kreml Szpasszkaja tor nyá nak csil la ga... A szov jet sztenderd nem tûr te el,
hogy a „rész egy sé gek” túl fej lõd je nek raj ta. Ezt a részegységképet mu tat ta Ri ga
1980 tá ján. A ré mes sza kadt ság ké pét és a meg ren dí tõ igye ke ze tet, hogy min den -
ki lás sa: a vá ros nem azo nos ön ma gá val. Nem azo nos ez zel a sza kadt ság gal. Nem
azo nos a hanzaváros om la do zó or ma i ra tû zött, le puk kant moszk vai jel ké pek kel.
Nem azo nos, nem azo nos, nem azo nos.   

A lett anyács ka ta lap za tá nak tö vé bõl kel tünk út ra, ami kor hi va ta los is me rõ söm nek
azt mond tam, sze ret nék lát ni egy ri gai zsi na gó gát. Az 1941-es né met meg szál lás elõtt
95 000 zsi dó élt Let tor szág ban. Azu tán már nem so kan: tö me gé vel gyil kol ták meg
õket, a mé szár lá sok ban let tek is részt vet tek, aho gyan ma gya rok is, Ma gya ror szá gon. 

Majd kö vet ke zett a fél év szá za dos szov jet kor szak, a Lett Szov jet Szo ci a lis ta
Köz tár sa ság ide je. Az acél mû ves ma te ri a liz mus az egyen jo gú ság le he tõ sé ge ként az
is ten ta ga dó asszi mi lá ci ót kí nál ta föl zsi dó la ko sa i nak. Már mint azon ke ve sek nek,
akik él ve ma rad tak. Nem szá mí tot tam rá, hogy mû kö dõ zsi na gó gát fo gok lát ni. De
na gyon kí ván csi vol tam ar ra, ho gyan va ló sít ják meg a val lás ül dö zést a zsi dó temp -
lo mok ra vo nat ko zó an – bé ke idõ ben... Azt tud tam, ak kor még nem lát tam, hogy
Kár pát al ján a ka to li kus temp lo mok tor nya i ról le lök ték a ke resz tet, a tor nyo kat
berogyasztották, a temp lo mok ból tor na ter met, mag tá rat csi nál tak. De mi tör té nik
a zsi na gó gá val? És hol van? Hi va ta los is me rõ söm se tud ta. 

Bak tat tunk a ré gi ut cá kon. Se hol sen ki. Egy szer csak meg lát tunk egy tíz éves
for ma fi út, hi va ta los is me rõ söm meg kér dez te tõ le, mer re ké ne to vább men nünk. 

A fiú föl há bo ro dott, ami ért nem az anya nyel vén szó lí tot ták meg.
Orosz volt az anya nyel ve.
Azu tán még is meg mond ta, mer re men jünk.
Zár va volt a zsi na gó ga aj ta ja. Az idõ már ré se ket vá gott raj ta. Bá mul tam be fe -

lé. De bent is ugyan az volt, ami kint: az el ha gya tott ság hor da lé ka.
Zelei Mik lós toll
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EGY SÉ GES-E A BAL TI KUM?

Ön nek szem be kell néz nie a va ló ság gal, és meg kell ér te nie, 
hogy a jö võ ben a kis nem ze tek nek el kell tûnniük.1

MOLOTOV

A ki sebb né pek nek már csak azért is szé le sebb a 
lá tó ha tá ruk, mi vel a na gyob bak lé te zé sét nem tud ják elfelejteni.2

UKU MASING

Tá vol ról néz ve min den föld raj zi táj töb bé-ke vés bé egy sé ges ké pet mu tat. Va la -
mennyi en haj lunk rá, hogy egész ré gi ó kat ho mo gén tömb ként kép zel jünk el a tér -
ké pen. A po li ti kai gon dol ko dás is a tömbösítést erõ sí ti, a tör té net írás gyak ran és
szí ve sen be szél Bal kán ról, Kö zép-Eu ró pá ról vagy Fennoskandiviáról, össze mos va
a nem ze ti ha tá ro kat. Ugyan így leg töb ben egyet len tömb nek kép ze lik a Bal ti ku mot,
mely Len gyel or szág és Uk raj na észa ki ha tá ra i tól a Ke le ti-ten ger part ján Szent pé -
ter vá rig és a Finn-öbö lig nyúj tóz ko dik.

Pe dig ha va la ki vé gig utaz za ezt a nem túl hosszú, észak–déli irány ban mind-
össsze nyolc száz ki lo mé te res utat, ha mar ér zé ke li az egyes or szá go kat egy más -
tól jól el kü lö ní tõ stí lus je gye ket. Ele in te Len gye lor szág ból Lit vá ni á ba lép ve ész -
re sem ve szi, hogy má sik or szág te rü le té re ér ke zett: a lit ván vá ro sok épp oly tar -
kák és épp oly han go sak, akár a len gye lek, temp lom épí té sze tük ben is ugyan -
olyan mar kán san meg ha tá ro zó a ba rokk. Vilnában vagy Kaunasban jár va ke vés
fan tá zi á val az uta zó akár Krak kó ba vagy Lublinba is kép zel het né ma gát. És nem -
csak azért, mert a dél-litván táj épp olyan la pos, mint Észak ke let-Len gyel or szág,
s mert ugyan olyan szán tók és le ge lõk vált ják egy mást, ha nem el sõ sor ban a
genius loci, a hely szel le me, a kul tú ra ha son ló sá ga mi att. Igaz, van nak Lit vá ni á -
nak „né me te sebb” ré gi ói is, ami lyen Klaipeda, a va la mi ko ri Memel-vidék, de hát
ilye nek kel Len gyel or szág is büsz kél ked het. Dancka, a Hanza-kori Danzig pon to -
san olyan, ami lyen Klaipeda-Memel, már ami a leg utób bi vi lág égés után be lõ lük
meg ma radt.

A lit ván fal va kon ke resz tül su han va ott ho nos ér ze tet kelt a sok gó lya fé szek, és
egé szen Livóniáig el kí sér a kö zép-eu ró pa i ság ha mi sí tat lan szel le me. Nem kell fel -
tét le nül Mic ki e wicz re, Donelaitisra vagy Miłoszra gon dol nunk ah hoz, hogy em lé -
ke ze tünk be idéz zük a lit ván és a len gyel tör té nel mi és szel le mi múlt össze fo nó dá -
sát, elég, ha rá né zünk egy om la do zó ba rokk kas tély ra, egy ge ren da ház ra vagy egy
or szág úti Krisz tus ra, s már is ér zé kel jük, hogy még nem lép tünk ki Kö zép-Eu ró pa,
vagy ha úgy tet szik, a len gyel kul túr kör észak ke le ti ka pu ján. Az em be rek ben
ugyan az a lob ba né kony ság, ugyan az a haj lam a ci vó dás ra, ugyan az az élet for ma,
ter mé sze te sen a len gyel or szá gi nál is sze gé nyebb ki adás ban. A ne vek is könnyen
ro ko nít ha tók: a Palangát egy kor nagy vi lá gi für dõ hellyé fej lesz tõ Tyszkiewiczek
pél dá ul Tyskievičiusszá lit vá no sod tak a ha tár észa ki ol da lán.

A Via Balticán észak nak au tóz va Kurland (Kurónia) és Livland (Livónia) kö -
zép sõ vi dé ke ha son ló ké pet mu tat. Csak a ha tal mas al föld nyu ga ti és ke le ti pe re -
me megy át eny he domb ság ba, és csak las san vá lik len gyel jel le gû bõl észak-né -
met té. A lett–litván ha tár tól nem messze, de már lett ol da lon lé võ Rundale kas tély
akár Kö zép-Eu ró pá ban is le het ne. Ez a „kis Schönbrunn” olyan hir te len-vá rat la -
nul buk kan föl a jel leg te len kurlandi sík sá gon, hogy elõ ször csa ló ka dé li báb nak
gon dol ná az em ber. A Rastelli ter vez te nagy sze rû ba rokk épü let egyéb ként jól pél -54
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dáz za Kurland tör té ne tét. El sõ tu laj do no sa, Ernst Johann Biron An na Ivanovna
cár né ke gyen ce ként ju tott a bir to ká ba, ám ké sõbb kegy vesz tett lett, és a cár szám -
ûz te Szi bé ri á ba. II. Ka ta lin már sa ját ke gyen cét, Szubov gró fot tûn tet te ki a je les
aján dék kal, mely ké sõbb a Szuvalov gró fok tu laj do ná ba ment át. Az el sõ vi lág há -
bo rú alatt Rundale né met ka to nai kór ház, ké sõbb a lett köz tár sa sá gi el nö kök nyá -
ri re zi den ci á ja volt. A szov jet meg szál lást kö ve tõ en volt lak ta nya, is ko la, rak tár.
Ször nyû ál la po tá ból az új lett ál lam sza ba dí tot ta ki; ma mú ze um, tu risz ti kai lát vá -
nyos ság és rep re zen tá ci ós cé lo kat szol gá ló kas tély.

Lett or szág amúgy a tá gas ud var há zak és nagy her ce gi pa lo ták föld je, me lyet
csak szí nez nek a né met lo vag rend és a kard test vé rek pusz tu ló vá rai és gó ti kus
temp lo mai.

Va ló já ban a né met kul tú ra, a bal ti né met vá ros és vár épí tés a leg fõbb össze kö -
tõ ka pocs a Bal ti kum ré gi ói kö zött. Úgy is mond hat nánk: a múlt üze ne te. Hosszú
év szá zad okon át a né met ség volt az, amely meg ha tá roz ta a Bal ti-ten ger ke le ti part -
vi dék ének ar cu la tát. Né met volt a vá ro si pol gár ság, né met a ne mes ség, né met az
ural ko dó ré teg s per sze le he tõ sé gei jó vol tá ból né met az ér tel mi ség is. Író ik, is ko -
la mes te re ik gát ként is, ko vász ként is mû köd tek, hol se gí tet ték, hol aka dá lyoz ták a
bal ti né pek nem ze ti tö rek vé se it. Két ség te len tény, hogy a 19. szá zad nagy nem ze -
ti meg úju lá sá nak élén zöm mel né met vagy né met szár ma zá sú entellektüellek áll -
tak. Az is tény, hogy a Bal ti kum né met jel le gé bõl fa ka dó jo gi, nyel vi és kul tu rá lis
kü lön ál lá sa (ha úgy tet szik: elõ jo gai) nél kül a ré gió va ló szí nû leg na gyon gyor san
be ol vadt vol na az Orosz Bi ro da lom ba. A bal ti né met kul tú ra egyik nagy alak ja pél -
dá ul az a Herder, aki ri gai is ko la mes ter ként fe dez te föl a hal lat la nul gaz dag lett és
észt nép köl té sze tet, s aki nek hí res nép köl té si gyûj te mé nye, a Stimmen der Völker
in Lieder Goe the köl té sze tén is nyo mot ha gyott. De nem csak Herder be fo lyá sol ta
a bal ti ön tu da tot, ha nem a Ri gá ban és Tartuban mû kö dõ né met írók és tu dó sok
egész so ra, Hermann von Kayserlingtõl Karl Ernst von Baeren és Reinhold Lenzen
át egé szen Wilhelm Ostwaldig. A né met mel lett egy idõ ben nem volt el ha nya gol -
ha tó a len gyel ha tás sem, hisz nem sza bad meg fe led kez nünk Bá tho ry Ist ván bal -
ti ku mi sze re pé rõl, aki, amel lett, hogy er dé lyi fe je de lem ként, len gyel ki rály ként és
lit ván nagy fe je de lem ként ural ko dott, had já ra tai so rán Ri gát is be vet te, sõt el ju tott
egé szen a mai észt–lett ha tá rig.

Lett or szág már át me net: híd Kö zép-Eu ró pá ból a kar co sabb, pu ri tá nabb, ke mé -
nyebb Észak-Eu ró pá ba. Ten ger par ti vá ro sai min de nütt a svéd és a né met múlt ról
be szél nek. Bel jebb, a szá raz föld bel se jé ben a he gyes tor nyú, ro busz tus vá ro si
temp lo mok és a nagy tes tû szé kes egy há zak fe hér re me szelt fa lu si erõd temp lo mok -
kal ke ve red nek. A ka to li kus és a pro tes táns Eu ró pa ha tár mezs gyé jén va gyunk, de
már erõ sebb a lu the rá nus szel lem: a let tek több sé ge evan gé li kus. A ka to li ciz mus
in kább a Lit vá ni á val érint ke zõ dé li-dél ke le ti me gyék ben, fõ ként az õsi lett Latgale
tar to mány ban ál ta lá nos. Val lá si köz pont ja, Aglona jól is mert za rán dok hely. Ez zel
a ka to li kus vi lág el is éri leg vég sõ észa ki ha tá rát: Lett or szág észa ki te rü le tei és
Észt or szág már egy sé ge sen lu the rá nu sok.

A tör té nel mi Bal ti ku mot – ha le het egy ál ta lán ilyen rõl be szél ni – a ha tal mi tor -
zsal ko dá sok és az ál lan dó há bo rúk ta gol ták tar to má nyok ra, püs pök sé gek re és her -
ceg sé gek re. Livónia pél dá ul a mai lett–litván ha tár tól nyúlt föl egé szen a mo dern
Észt or szág kö zép vo na lá ig. Livónia a tör té ne lem so rán to váb bi há rom tar to -
mánnyal osz to zott a Bal ti kum te rü le tén: észa kon Észt or szág, kö zé pen Kurland, dé -
len pe dig Lit vá nia, il let ve a litván–lengyel unió. A há rom bal ti or szág mai ha tá ra it
1917–1920 kö zött raj zol ták meg a nagy ha tal mak, il let ve ma guk az ér de kel tek –
utób bi ak sze ren csé jé re alap ve tõ en az et ni kai ha tá rok men tén. Lit vá nia már ko ráb -
ban is ren del ke zett ál la mi ság gal, sõt volt idõ, ami kor Eu ró pa egyik nagy ha tal ma ként
egé szen a Fe ke te-ten ge rig ter jesz ke dett. Észt or szág és Lett or szág csu pán az el sõ vi -
lág há bo rút (és az orosz bol se vi kok el len ví vott sza bad ság har cot) kö ve tõ en ke rült toll
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be a füg get len or szá gok csa lád já ba. A tér ség ben az itt élõ né pek kö zött már csak
emi att is je len tõ sek a gon dol ko dás be li és a kul tu rá lis kü lönb sé gek. 

Egy sé ges-e te hát a Bal ti kum?
Ha rö vi den és tö mö ren aka runk vá la szol ni, ak kor a vá lasz egy ér tel mû en nem -

le ges. A bal ti or szá go kat ugyan is nem a rég múlt, ha nem a kö zel múlt szo rí tot ta
egy más kö ze lé be. Az elõbb Oro szor szág tól, ké sõbb a Szov jet uni ó tól va ló fé le lem,
a szov jet, il let ve a né met meg szál lás idõ sza ka, a kö zös szen ve dé sek, ké sõbb pe -
dig a szov jet múlt tól va ló me ne kü lés kö zös gond jai és fel ada tai. Az egy sé ges cse -
lek vés irá nyá ba tol ta õket a kül vi lág is: Eu ró pa, mint tud juk, sze ret töm bök ben
gon dol kod ni.

Har mo ni zá ci ós tö rek vé sek per sze ko ráb ban is je lent kez tek már, még hoz zá
mind járt a há rom kis or szág füg get len né vá lá sá nak kez de tén. Az észt Jaan
Tõnisson már 1917 ko ra õszén pu ha to ló zott Stock holm ban, ho gyan fo gad ná Svéd -
or szág az eset le ges bal ti unió ter vét. Lát va a svéd kor mány kö zö nyét, ja vas la tát
utóbb az észt nem zet gyû lés ben is be ter jesz tet te. Tõnisson még finn–észt–lett–lit-
ván–lengyel ál lam szö vet ség ben gon dol ko dott, egy har minc mil li ós uni ó ban, amely -
rõl fel té te lez te, hogy ko moly eséllyel el len sú lyoz hat ja az orosz és a né met
hegemonisztikus tö rek vé se ket. Kez det ben so kan tá mo gat ták: Ja nis Rainis, lett köl tõ
és kul tu rá lis mi nisz ter pél dá ul ré gi ál má nak meg va ló su lá sát lát ta ben ne, Ru dolf
Holsti, finn kül ügy mi nisz ter pe dig olyan al ter na tí vát, mely Finn or szág szá má ra el -
ér he tõ kö zel ség be hoz za egy dé li-dél ke le ti irá nyú kül po li ti kai nyi tás le he tõ sé ge it.

Tõnisson el kép ze lé se még sem va ló sult meg, a ter ve zett nagy bal ti ál lam szö vet -
ség ham vá ba holt, mi e lõtt még meg szü let he tett vol na. A kö rül mé nyek, az el sõ vi -
lág égés utá ni nagy ha tal mi kons tel lá ció nem ked ve zett a terv nek. Sem a né me tek,
sem az oro szok nem tá mo gat ták, a fran ci ák is csak ím mel-ám mal, és csu pán azért,
hogy erõ sít sék a len gyel he ge mó ni át, és szû kít sék a cordon sanitaire-t Szov jet-
Orosz or szág kö rül. Len gyel or szág ve ze tõ sze re pé nek ve szé lyes sé gét az érin tet tek
is ha mar föl is mer ték, és at tól kezd ve már csak finn–balti, majd – mint Kons tan tin
Päts észt el nök – finn–észt ál lam szö vet ség ben gon dol kod tak. Vé gül a fin nek „ki -
száll tak”, és ez zel a ko ráb bi becs vá gyó terv le szû kült az ész tek és a let tek még
1922-ben írás ba fog lalt együtt mû kö dé sé re. A szer zõ dés, mely azon kí vül, hogy
ren dez te a ha tár kér dést, és szen te sí tet te Valga (let tül Valka) vá ros ket té osz tá sát,
köl csö nös se gít ség nyúj tá si meg ál la po dást je len tett a két or szág kö zött. Ezt 1934-
ben újabb szer zõ dés kö vet te, mely rend sze res kül ügy mi nisz te ri ta lál ko zó kat, egy
kö zös in for má ci ós iro da meg nyi tá sát és a Baltic Review cí mû fo lyó irat ki adá sát ír -
ta elõ. Vám unió, kul tu rá lis kö ze le dés azon ban nem jött lét re, és a rö vid kez de ti
lel ke se dés után a kap cso lat tar tás meg le he tõ sen for má lis sá vált. A kap cso la to kat
meg ter hel te a lív kér dés is: a lett ten ger par ton élõ, a szó szo ros ér tel mé ben ma rok -
nyi finn ugor nép ki sebb sé gi jo ga it a lett kor mány erõ tel je sen kor lá toz ta, bár a lí -
vek nek 1939-ben, köz vet le nül a má so dik vi lág há bo rú ki tö ré se elõtt még si ke rült
ma gyar, finn és észt anya gi se gít ség gel lét re hoz ni uk kul tu rá lis köz pont ju kat. 

Ez te hát a rég múlt. De mi a hely zet ma, öt ven év szov jet meg szál lás és újabb
hu szon öt év füg get len ség után? Egy sé ges-e a Bal ti kum?

A kér dés re megint ha tá ro zott nem mel kell fe lel nünk. Nem egy sé ges, sem kul tu -
rá li san, sem po li ti ka i lag, leg ke vés bé pe dig gaz da sá gi lag. Jól le het a bal ti ak együtt mû -
kö dé sé nek is mét meg te rem tõd tek a for mai ke re tei, a kap cso lat tar tás el sõ sor ban 
a két ol da lú el nö ki, mi nisz ter el nö ki és kül ügy mi nisz te ri ta lál ko zók ra kor lá to zó dik,
és rend sze re sen ta lál koz nak egy más sal a há rom tör vény ho zás kép vi se lõi.

A szo ro sabb kap cso la tok hi á nyá nak oka ma is a há rom or szág egy más tól el té -
rõ kul tú rá já ban, ki sebb sé gi prob lé má i ban és a há rom gaz da ság kü lön bö zõ fej lett -
sé gi fo ká ban ke re sen dõ.

Észt or szág lu the rá nus or szág, je len tõs szláv (túl nyo mó részt orosz) la kos ság gal.
A szov jet idõ szak terv sze rû be te le pí té se i nek és spon tán be te le pe dé se i nek kö vet -56
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kez té ben 1990-re az ész tek ará nya sa ját or szá guk ban a ko ráb bi 90 szá za lék ról 62
szá za lék ra esett vissza. A nem észt la kos ság pra vosz láv vagy fe le ke zet nél kü li,
zöm mel gyö kér te len ho mo sovieticus, mely vé let len sze rû en sod ró dott Ész tor szág -
ba, és amely nek idõ sebb tag jai má ig sem érez nek kö zös sé get an nak nyel vé vel és
kul tú rá já val. E te kin tet ben Lett or szág hely ze te még en nél is rosszabb, ott a let tek
ará nya a nyolc va nas évek vé gé re 53 szá za lék ra csök kent, s az oro szok nem csak 
Ri gá ban, de szin te va la mennyi na gyobb vá ros ban több ség be ke rül tek. A let tek 
fe le ke ze ti leg is meg osz tot tak: 55 szá za lé kuk lu the rá nus, 25 szá za lé kuk ka to li kus,
a nem let tek kö zött pe dig erõs az or to dox egy ház ha tá sa. Lit vá nia ez zel szem ben
egy sé ge sen ka to li kus or szág, és a nem ze ti sé gi össze té tel is itt a leg ked ve zõbb: 
a meg szál lás alatt a lit vá nok ará nya mind össze egy szá za lé kot apadt, 81-rõl 80 szá -
za lék ra. A ma ra dé kon a be te le pült oro szok és az õs ho nos len gye lek osz toz nak. 
A füg get len ség el múlt 25 esz ten de je alatt, rész ben a ki ván dor lás, rész ben az asszi -
mi lá ció kö vet kez té ben az ará nyok né mi leg ja vul tak az ál lam al ko tó né pek ja vá ra,
és a fi a tal ge ne rá ci ók kö ré ben ug rás sze rû en megnövekedett az ál lam nyelv is me re -
te és a több sé gi kul tú ra el fo ga dá sa.

A Bal ti kum tö rek vé se i nek össze han go lá sá ban igen nagy a Nyu gat, el sõ sor ban
Észak-Eu ró pa le he tõ sé ge és sú lya. Észt or szág ma leg in kább „észak-eu ró pa i nak”
vall ja ma gát, Lit vá nia ugyan ak kor Ke let-Kö zép-Eu ró pá hoz, a len gyel kul túr kör höz
tar to zik. Lett or szág két vi lág kö zött bil leg, ha gyo má nyai fõ ként észak né met és
svéd ha tást mu tat nak, az az in kább észa ki, mint kö zép-eu ró pai. Gustav Suitsnak,
a ne ves észt köl tõ nek az elõ zõ szá zad for du lón meg fo gal ma zott sza va it („Ma rad -
junk ész tek, de vál junk eu ró pa i vá!”) nem csu pán egy szûk iro dal mi cso port, ha -
nem az egész tér ség ér tel mi sé ge meg szív lel te. „A bal ti or szá gok nak be lül rõl kell 
a ma gu ké vá ten ni ük Eu ró pát, vagy új ból ki kell ala kí ta ni uk Skan di ná via-ori en tált -
sá gu kat, va gyis azt, amit hat van év vel ez elõtt Baltoskandinávia-orientáció né ven
több ki vá ló el ménk kép vi selt”, fej lesz tet te to vább Suits gon do la tát ki lenc év ti zed -
del ké sõbb Jaan Kross egyik ki tû nõ esszé jé ben. Én hoz zá ten ném még: és pol gá ri -
a sod ni uk kel le ne a szó leg ne me sebb és leg konk ré tabb ér tel mé ben. A bal ti or szá -
gok pol gár sá gát, po li ti kai és ér tel mi sé gi elit jét ugyan is fi zi ka i lag szá mol ta fel a
szov jet meg szál ló ha ta lom. Ki te le pí tet te és meg sem mi sí tet te a kö zép osz tályt, min -
den kit, aki nem tu dott idõ ben el me ne kül ni. Két hul lám ban kö zel száz ezer fõt de -
por tál tak Szi bé ri á ba. Az ér tel mi ség ma ra dé ka csó na ko kon és lé lek vesz tõ kön Své -
dor szág ba vagy a szá raz föld ön át Né me tor szág ba me ne kült. Az írá sos em lé ke ket 
a meg szál lók el éget ték, csak Ész tor szág ban har minc mil lió kö tet köny vet küld tek
mág lyá ra vagy zúz dá ba, köz tük min den, a füg get len ség ide jén ki adott tan köny vet.
Az észt, a lett és a lit ván tár sa da lom nak te hát a szó szo ros ér tel mé ben a tel jes
mély pont ról, a pol gá ri lét alap fo ká ról kel lett meg újul nia.

Ha ma vé gig utaz zuk ezt a nyolc száz ki lo mé te res utat, és be le sünk az egyes kul -
tú rák és tár sa dal mak ab la kán, de rûs meg nyug vás sal ál la pít hat juk meg, hogy min -
den a kí vá na tos irány ba ha lad. A vá ro sok kez dik le vet ni a szov jet kor mocs kát, óri -
á si az épít ke zé si és ingatlanfelújítási kedv, az inf rast ruk tú ra gyö ke res vál to zá son
ment át, a há rom or szág nak si ke rült kor sze rû en mû kö dõ ál la mi sá got ki ala kí ta nia.
Vissza épül tek a két há bo rú kö zött si ke re sen mû kö dõ in téz mé nyek, pél dá ul a kul -
tú ra-fi nan szí ro zá si rend szer, amely mû kö dõ ké pes sé te szi a könyv ki adást, el tart ja
a szín há za kat, a hang ver seny ter me ket és a mú ze u mo kat, mû köd te ti a film gyár tást,
meg õr zi a tár gyi kul tú ra és a nép ha gyo mány ér té ke it. És ami a leg fon to sabb: egy
új nem ze dék száll ta meg a köz hi va ta lo kat és a ver seny szfé rát, egy Eu ró pa-tu da tos,
ide gen nyel ve ket jól be szé lõ és friss gon dol ko zá sú kor osz tály, amely tõl ne künk,
kö zép-eu ró pa i ak nak is vol na mit el sa já tí ta nunk. A Bal ti kum ból azon ban szem mel
lát ha tó an hi ány zik az ak tív és kre a tív kö zép nem ze dék, mely nek kö vet kez té ben 
az öre gek és a fi a ta lok al kot ják a tár sa dal mat a há tán hor dó hi dat. Lennart Me ri,
az író és do ku men tum fil mes, majd köz tár sa sá gi el nök ír ta év ti ze dek kel ez elõtt: toll
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„Ész tor szág ban még él nek a het ven éve sek és az en nél idõ seb bek, akik em lé kez nek
az acél ra és a tap ló ra, a jo gok és a kö te les sé gek súr ló dá sá ból ki pat ta nó szik rá ra,
mely meg gyúj tot ta a tü zet, vi lá gí tott és me le gí tett. Ez az em lé ke zet, bár el ho má -
lyo sult, ott bi zse reg még apá ink, nagy apá ink ke zé ben, még nem vált nép köl té szet -
té, mint Oro szor szág ban.”

Me ri sza va it ér de mes min den mai észt nek, lett nek és lit ván nak meg szív lel nie.
Nem csu pán a ben nük rej lõ böl cses ség mi att, ha nem mert hi tet és re ményt nyújt
a jö võ re néz ve is, hi dat épít múlt és jö võ kö zött, és ki je lö li a Bal ti kum elõtt ál ló,
õszin te de rû lá tás ra okot adó utat.

Jávorszky Bé la
JEGY ZE TEK

1. Molotov szov jet kül ügy mi nisz ter (1890–1986) Kréve-Mickievičius lit ván mi nisz ter el nök höz in té -
zett sza vai.
2. Uku Masing (1909–1985) észt fi lo zó fus.

FE HÉR ÉJ SZA KÁK A BO ROS TYÁN ÚTON 

A szép szo mo rú ság vá ro sa

Vil ni us fé nye, ha tal mas ra nyí ló pers pek tí vái mel lett Kaunas az örök vesz tes vá -
ros. Nyo ma sincs itt an nak a bo lon do zó jó kedv nek, amellyel min den áp ri lis el se -
jén a lit ván fõ vá ros, Vil ni us kül vá ro sá nak, Uzupisnak a la kói ki ki ált ják az au to nó -
mi át, s a Mû vé szek Köz tár sa sá gát ha tá ro ló ut cá kon a Szent An na-temp lom mal át -
el len ben „ha tár õr rend õr ség” tart út le vél-el len õr zést, a tré fát pe dig annyi ra jó nak
ta lál ják a vil ni u si ak, hogy ma ga a lit ván kül ügy mi nisz ter is a dip lo má ci ai kap cso -
la tok fel vé tel ét ja va sol ta az egy na pos köz tár sa ság elöl já ró inak.

Kaunas a szép szo mo rú ság vá ro sa. Mi lyen is le het ne a hat száz öt ven éves tör -
té ne te so rán ti zen négy szer le rom bolt Hanza-település? Ami kor 1920-ban Vil ni ust
Len gye lor szág hoz csa tol ták, ak kor is csak „ide ig le nes fõ vá ro si” stá tust ka pott.
Mint egy fél év szá zad dal fi a ta labb Vil ni us nál, el sõ írá sos em lí té se 1361-bõl va ló. 
A Neris és Nemunas fo lyók part ján fek szik.

Or mót lan vas hí don ke lünk át a Nerisen. In nen kez dõ dik az óvá ros: a két fo lyó
ta lál ko zá sá tól. Par ko lunk, fém pénzt vál tunk, majd a parkolóautomatához lé pünk.
Nem ol csó a par ko ló jegy, ám ez a leg ki sebb gon dunk! Ha mar ki de rül, hogy a par-
kolóautomatát nem le het sem fém pénz zel, sem ban kó val etet ni, parkolókártyát
kel le ne ven ni, és azt ér vé nye sí te ni. Az öt let zse ni á lis nak tû nik, sen ki sem fog ja el -
hasz nál ni a kár tyán lé võ összes egy sé get, ezért a vá ros nyer. Ám a vá ros örök vesz -
tes. Úgy dön tünk, be hú zunk egy nagy üz let in gye nes par ko ló já ba, ahol a fi gyel -
mez te tõ táb la ta nú sá ga sze rint két órát ál lo má soz ha tunk anél kül, hogy el von tat -
hat nák au tón kat. Ennyi idõ elég is a vá ros né zés hez!

A Kaunas vár ma rad vá nyai a Neris part ján áll nak. A 13. szá za di erõ dít mény
Lit vá nia el sõ kõ épít mé nye. A 2 mé ter vas tag és 13 mé ter ma gas fa lak sem tud ták
meg ál lí ta ni a te u ton lo va go kat, akik 1362-ben be vet ték a vá rost. A Né met Lo vag -
rend 3,5 mé ter vas tag fa lat emelt, ame lyet nem el len sé ges had se reg, ha nem a
Neris fo lyó rom bolt le vég ér vé nye sen. A négy bás tyá ból má ra már csak egy áll,
hár mat fel falt s az észa ki fa lat is fel mor zsol ta a fo lyó.

A kas tély kö ze lé ben mo nu men tá lis fe ren ces temp lom. Ami kor be lé pünk, lát -
hat juk, mek ko ra rom bo lást vég zett a szov jet ate iz mus, fél év szá zad alatt rom má
lett a szen tély, és ronccsá let tek a lel kek.58
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A fõ tér temp lo mai, a Nemunas part ján épült Vytautas, il let ve a Szent Pé ter és
Pál-ba zi li ka már jobb ál la pot ban van nak, no ha utób bit 1812-ben Na pó le on ka to -
nái lõ szer rak tár nak hasz nál ták. Kü lö nös sor sa volt a je zsu i ták Szent Fe renc-temp -
lo má nak, amely a na pó le o ni há bo rúk ide jén kór ház, a cá ri idõ ben Alekszandr
Nyevszki or to dox ka ted rá lis, a Szov jet uni ó ban is ko la volt, s a krip tá já ban a szo ci -
a liz mus ban sza u nát mû köd tet tek.

Sen ki nem tud ja vi szont, mi volt a ren del te té se a Ta nács tér rõl a fo lyó fe lé lej -
tõ Aleksoto ut ca 6. szám alatt ál ló gó ti kus épü let nek, a Perkunas-háznak: ká pol na
vagy a Hanza-szövetség (az észa ki ke res ke dõk kö zép ko ri uni ó já nak) iro dá ja? A ké -
sõ gó ti ka egyik leg szebb lit ván em lé ke a vil lám lás is te né rõl, Perkunasról kap ta 
a ne vét, mi vel 1818-ban a há zat fel újí tó mun ká sok egy kis kép re buk kan tak, ame -
lyen Kaunas temp lo mai, va la mint 3 bar lang lát ha tó ak. A heraldikusok sze rint 
a Neris, a Nemunas fo lyók és Perkunas fõ is ten jel ké pei, aki kard já val ket té ha sí tot -
ta Sa u lé, a Nap fe le sé gét, Ménulist, a Hol dat, aki fér jét több íz ben is meg csal ta
Ausrinével, az est haj nal csil lag gal.

A Perkunas-ház eme le tén Adam Mic ki e wicz nek szen telt em lék szo ba van, mert
a len gye lek és lit vá nok köl tõ je itt ta ní tott a szom szé dos je zsu i ta is ko lá ban. Kaunas
han gu la ta len gi be ver sét is: „Mi ez az élet? / Ó, csak pil la nat! / És majd az a
menny dör gés, mi most vil lám fé nye? / Egy szik ra csak. / Mi ez az idõ özön, az em -
be ri fé le? / Csak pil la nat. / Mi az em ber, hon nan e pa rány min den ség? / Egy szik -
ra csak. / Mi a ha lál, s mit emészt en gem, em ber esz mét? / Csak pil la nat. / S ki volt,
ki vi lá gát fi a ként rin gat ta? / Egy szik ra csak. / S mi az örök kön va ló, ha egy szer föl -
fal ja? / Csak pil la nat.”

A Ta nács tér leg lát vá nyo sabb épü le te a Vá ros há za, ame lyet ke cses tor nyá ról Fe -
hér Hattyú nak ne vez tek el a hely be li ek. 1542-ben kezd ték el épí te ni, tor nya 53
mé ter ma gas. Az épü let meg ron gá ló dott az orosz–svéd há bo rú ban (1655–1660),
1771-ben épí tet ték új já, itt szé kelt a he lyi ön kor mány zat. A szov jet idõk ben a
Kaunasi Egye tem me cha ni ka ka rá nak a szék he lye volt. Ma há zas ság kö tõ-te rem.
Ott jár tunk kor va do na túj lu xus li mu zi no kon ér kez tek a võ le gé nyek és meny -
asszony ok, le par kol tak a „Vé dett rom” táb lá val meg je lölt év szá za dos fa lak tól nem
messze. Az ará kat, aki ket a bol do gí tó igen ki mon dá sa után az tán ala po san meg sé -
tál tat tak az új don sült fér jek, tû sar kú ci põ kön lép del tek a vá ros ter més kõ bõl ki ra -
kott ut cá in, ame lyen még sport ci põ ben is ké nyel met len volt a já rás. De ti peg tek az
im már me nyecs kék, hadd lás sa min den ki bol dog sá gu kat, az örö met, me lyet oly
rit kán lát tunk Kaunas la kó i nak ar cán. Az (új?) szo kás nak ter mé keny ség va rázs ló
cél ja is le het: Lit vá ni á ban köz is mer ten ala csony a gyer mek vál la lá si kedv.

A Vilnias ut cá ból nyí lik a Laisves aleja, a Sza bad ság sé tány, Kaunas Ka pu ut -
cá ja. Túl zok, de még job ban tú loz nak az úti köny vek, me lyek a kis Champs-
Elysées-nek ti tu lál ják. Pá rizs ra itt csu pán a vá ros de ka den ci á ja em lé kez tet. De ez
a szo mo rú ság még sem nyo masz tó, mert a szép ség bõl táp lál ko zik.

Vil ni us, akár egy tisz tás 

Tud ják, hogy hol ta lál ha tó Eu ró pa leg na gyobb ba rokk óvá ro sa? Nem, nem Itá li -
á ban, még csak nem is Frank hon ban! A he lyes vá lasz: Vil ni us ban, az egy ko ri Lit -
ván Nagy her ceg ség, a mai Lit vá nia fõ vá ro sá ban. A csak nem két négy zet ki lo mé te -
res te rü le ten fek võ ré gi vá ros 1994-tõl az UNESCO -vi lág örök ség ré sze. Rá adá sul
az zal is büsz kél ked het, hogy ilyen kis te rü le ten itt van a vi lág leg több temp lo ma:
össze sen hu szon há rom! A Szent An na-temp lom pe dig oly cso dás, hogy Na pó le on
úgy vél te: azon nal Pá rizs ba kel le ne szál lít tat nia.

A te le pü lés el sõ írá sos em lí té se 1323-ból szár ma zik, ami kor Gediminas, Lit vá -
nia nagy fe je del me fa vá rat épít te tett egy dom bon. A le gen da sze rint, fá rasz tó va dá -
szat után Gediminas ál mot lá tott: egy far kas üvöl tött egy domb te te jén. toll
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Ami kor ál má nak je len té se fe lõl ér dek lõ dött krivisétõl, Lideikától, a sá mán azt
mond ta: épí te nie kell egy vá rat a domb te te jén, ame lyet há rom fo lyó, a Neris, a
Vilnis, és a Vingria vesz kö rül, és épí te nie kell egy vá rost a domb kö rül, hogy
Újnomádoka vá ros hí re far kas üvöl tés sze rû en ter jed jen az egész vi lág ban. Vil ni us
ne ve Eu ró pa-szer te 1325-ben vált is mer té, mi kor Gediminas le ve let kül dött a Han -
za-vá ros ok né met és zsi dó pol gá ra i hoz, ipa ro sa i hoz, és vá ro sá ba in vi tál ta õket.

Az óvá ros ge rin ce a vár ut ca, a Pilies gatve, amely a Diodzieji és az Austros
Vatrui ut cák kal foly ta tó dik. A Piliesbõl ki in du ló ka nyar gó kis ut cács kák ban szá -
mos gó ti kus, re ne szánsz, ba rokk és klasszi cis ta mû em lék re buk ka nunk. Vil ni us
szí vé ben ta lál ha tó az eu ró pai klasszi ciz mus egyik leg szebb al ko tá sa, az ér se ki szé -
kes egy ház, a gaz da gon dí szí tett ba rokk Szent Káz mér-ká pol ná val.

A Pilies ut cá ból ága zik el a Sv. Jano ut ca, amely el ve zett a Vil ni u si Egye tem -
hez. Az Almae academica et universitas Vilnensis lé te Bá tho ry Ist ván len gyel 
ki rály, lit ván nagy her ceg, er dé lyi vaj da ne vé hez fû zõ dik. 1579-ben kelt ala pí tó le -
ve lé vel õ emel te egye te mi rang ra a vil ni u si je zsu i ta kol lé gi u mot. Cél ját ab ban je -
löl te meg, hogy a sze gé nyebb di á kok is el vé gez hes sék itt ta nul má nya i kat, és hogy
az egye tem, amely so ká ig az egyet len ilyen ran gos tan in té zet volt Ke let-Eu ró pá -
ban, olyan le gyen – mi ként az ala pí tó le ve lé ben ír ta –, „akár egy tisz tás, aho vá mint
a jó tu do má nyok vá sá rá ra, gyûl je nek össze a kör nye zõ vi dék di ák jai tu dást és ka -
to li kus hi tet me rí te ni.”

Vil ni us más ma gyar tör té nel mi em lé ke ket is õriz. Ja gel ló len gyel ki rály és lit -
ván fe je de lem Nagy La jos ki rály le á nyát, a ké sõbb szent té ava tott Hed vi get vet te
fe le sé gül. Az 1387-ben épít te tett vil ni u si Szent Szaniszló-székesegyház mel lett lé -
võ temp lo mot pe dig Szent Lász ló ma gyar ki rály tisz te le té re szen tel ték. A vá ros
köz pont ja fö lé ma ga so dó egyik dom bot Bekes Gás pár ról, Bá tho ry had ve zé ré rõl ne -
vez ték el. Bekes Gás pár (1520–1579) er dé lyi fõ ne mes ko ráb ban Já nos Zsig mond
bi zal mas ta ná cso sa volt, és Habs burg tá mo ga tás sal meg kí sé rel te Bá tho ry Ist ván fe -
je de lem sé gé nek meg dön té sét. Mi u tán 1575-ben a mai Ma ros me gyei Kerelõszent-
pálnál csa tát vesz tett, ki bé kült Bá tho ryval, és len gyel or szá gi ma gyar zsol do sa i nak
fõ pa rancs no ka lett. Ki tû nõ had ve zér volt, 1579-ben Polock vá ros tá ma dá sá nál
szer zett ér de mei el is me ré se ként Lit vá nia sze ná tu sá tól ál lam pol gár sá got és föld bir -
to kot ka pott. Ám mi vel Bekes az ari a niz mus hí ve volt, nem han tol hat ták el ka to -
li kus te me tõ ben, ezért Bá tho ry a Vilnelé fo lyó jobb part ján lé võ há rom domb egyi -
kén te met tet te el, és sír ja fö lé to rony ala kú sír em lé ket ál lít ta tott. Ak kor kap ta 
a domb a Bekes ne vet. A sír em lék a 19. szá za dig fenn állt, de a Vilnelé fo lyó idõ -
vel alá mos ta a dom bot, az le om lott, és ma ga alá te met te a kõ töm böt.

Bras sót és Vil ni ust az el sõ ma gyar lan tos ze ne szer zõ, Bak fark Bá lint kö ti össze.
A ma gyar or szá gi re ne szánsz mu zsi ka eu ró pai ha tá sú alak ja 1526-ban szü le tett a
Cenk alatt. Szapolyai Já nos nagy vá ra di ud va rá ban ne vel ke dett, majd lant mû vész -
ként szol gál ta a ki rályt és ze ne ked ve lõ fe le sé gét, Iza bel lát.

Szol gá la ta i ért ne me si ran got ka pott. 1549-ben Iza bel la báty ja, II. Zsig mond
Ágost len gyel ki rály szol gá la tá ba lé pett. 1550-ben Krak kó ban el vet te a lit ván
Katarina Narbutovnát, aki vel év ti ze de kig Vil ni us ban élt. Vil ni us ból sok szor lá to -
gat ta meg Königsbergben (ma Kalinyingrád) tá mo ga tó ját, I. Al bert bran den bur gi
vá lasz tó fe je del met, aki vel ál lan dó le ve le zés ben is állt, és fel te he tõ leg (mint a kor
oly sok ván dor mu zsi ku sa) kém ke dett is szá má ra.

A ma gya rok tör té nel mé ben is fon tos sze re pet ját szot tak a lit ván her ce gek. 
A Jogaila (Ja gel ló) ural ko dó ház ból Ma gya ror szág nak há rom ural ko dó ja is szár ma -
zott: I. Ulász ló, II. Ulász ló és II. La jos.

A szám ta lan ma gyar tör té nel mi em lé ken kí vül azért is ér de mes fel ke res ni
Vil ni ust, mert az Eu ró pa leg zöl debb vá ro sa. Köz igaz ga tá si te rü le te 400 négy zet -
ki lo mé ter, amely nek csak 20 szá za lé kát épí tet ték be. 320 négy zet ki lo mé ter park
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éke sí ti, er dõ öve zi a vá rost. Vil ni us tól 26 ki lo mé ter re ta lál ha tó Eu ró pa föld raj zi
kö zép pont ja is.

Te u to nok nyo má ban Ri gá ban

Lett or szág fõ vá ro sát, Ri gát azért is ér de mes fel fe dez ni, mert 11 év vel ko ráb ban
ér kez tek ide a ke resz tes lo va gok, mint a Bar ca ság ra, és – el len tét ben Szász föld del
– né hány év szá za don át ural ták is az észa ki vi dé ket.

Ott, ahol a Ri ga fo lyó a Daugavába tor kol lik, már a 2. szá zad ban em be ri te le -
pü lés volt. A 10. szá zad tól a tor ko lat nál két lív fa lu állt. 1159-ben bré mai ke res ke -
dõk kö töt tek itt ki. No ha 1190 kö rül a lí vek fe je del me, Kaupo meg ke resz tel ke dett,
a pá pa még is nagy gar ral meg hir det te a po gány lí vek el le ni ke resz tes há bo rút. 
A bré mai Al bert Buxhoevdent, Al bert püs pö köt bíz ta meg a tá ma dás sal, aki 1200-
ban ér ke zett meg 23 ha jó val és ha tal mas ke resz tes se reg gel. 1201-ben meg ala pí tot -
ta Ri ga vá ro sát, 1206-ban pe dig dön tõ gyõ zel met ara tott a lí vek fe lett. A Livóniát
meg hó dí tó szer ze tes ka to nák rend je a Kard test vé rek lo vag rend je né ven vált is -
mert té, amely ké sõbb az idén pon to san 800 éve a Bar ca ság ra be hí vott te u ton 
lo vag rend be ol vadt be. A te u ton lo va gok meg te le pe dé sét kö ve tõ en Ri gá ban meg -
je len tek a né met ke res ke dõk, és a vá ros 1282-ben a Hanza-szövetség tag ja lett.

Utun kat a Sza bad ság em lék mû vé nél kezd jük, ame lyet 1935 no vem be ré ben
lep lez tek le. A lett sza bad ság jel ké pe egy nõi alak, aki a fe je fe lett há rom arany -
csil lag ból ál ló ívet tart, mely az or szág há rom táj egy ség ét szim bo li zál ja.

A let tek az el múlt ezer év ben alig né hány év ti ze dig vol tak va ló ban sza ba dok,
hi szen elõbb a te u ton lo va gok, majd a rend 1526-ban tör tént fel osz la tá sa után,
1581-tõl len gyel, 1621-tõl svéd, 1710-tõl orosz ura lom alá ke rül tek. 1918 no vem -
be ré ben ki ál tot ták ki a füg get len lett ál la mi sá got, ám 1940 jú ni u sá ban a Molo-
tov–Ribbentrop-paktum alap ján be vo nult Ri gá ba a szov jet had se reg, 1941 jú li u sá -
ban a Wehrmacht, 1944-ben is mét a Vö rös Had se reg. 1990. má jus 4-én ki ál tot ták
ki a füg get len Lett Köz tár sa sá got.

Míg a let tek át vé szel ték a vér zi va ta ros szá za do kat, a Daugava tor ko la tá nak õs -
la kói, a lí vek má ra már ke ve sebb mint szá zan ma rad tak. A Sza bad ság em lék mû -
vé tõl né hány mé ter re a Lívu lakumsra, a Lí vek te ré re érünk, amely a mai vá ros leg -
élet te libb ré sze. Ut cai mu zsi ku sok, gro teszk tán cot lej tõ het ve nes éve i ben já ró
egy ko ri ba le ri na, bo hó cok szó ra koz tat ják a tu ris tá kat, az ut cai áru sok pult ja in pe -
dig bo ros tyán ból ké szült ék sze rek csa lo gat ják a ve võ ket. A bo ros tyán a Pinus
succinifer ne vû fe nyõ fa meg kö ve se dett, meg szi lár dult gyan tá já ból ke let ke zett öt -
ven mil lió éve. Ez a fe nyõ fé le bo rí tot ta be a mai Lit vá nia, Lett or szág, Hol lan dia, 
a Cseh-me den ce és Dél-Ang lia vi dé két. Ma a Bal ti-ten ger part vi dé kén mint egy 300
km²-es te rü le ten van bo ros tyán le lõ hely. Az Észa ki-ten ger és a Bal ti-ten ger part vi -
dé ké rõl Tiberius csá szár (14–37) ural ko dá sai ide jén bo ros tyá nút épült ki a kö zel -
ke le ti ál la mo kig. Könnyû meg mun kál ha tó sá ga és vál to za tos sá ga mi att a kéz mû ve -
sek, szob rá szok ked velt anya ga volt a bo ros tyán: dom bor mû ve ket, tá la kat, sze len -
cé ket ké szí tet tek be lõ le. Ma már a kü lön bö zõ mû gyan ták ból és üve gek bõl
könnyen elõ ál lít ha tó. Ha mi sít ják is, mint min dent, ami ha mi sít ha tó. Só ol dat ban
va ló úsz ta tás sal kü lön böz tet he tõ meg a tal mi az iga zi tól: a va ló di bo ros tyán a fel -
szí nen le beg, míg a na gyobb sû rû sé gû mes ter sé ges gyan ta el süllyed. De bi zo nyá -
ra egyet len ék szer árus sem en ged né meg a Lí vek te rén, hogy sós ol dat ba áz tas suk
a vá sár lás elõtt a bo ros tyán ból ké szült fül be va lót, kar pe re cet, nyakéket…

Amíg a tár sa ság hölgy tag jai az ék sze rek közt vá lo gat nak, a gye re kek pe dig
fagyiznak, el me ren gek a finn ugor né pek hez tar to zó lí vek sor sán. Ko nok szem be -
sze gü lé sük az el mú lás sal pél da ér té kû, s az a száz ma is élõ lív ha lász a 12 Ri ga
kör nyé ki ha lász fa lu ból (öt ven éve még negy ve nen vol tak!) meg szé gye ní ti az el mú -
lás fé lel mé tõl le tag ló zott más fél mil li ós né pe ket. toll
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1631-ben a svéd Burens mû vé ben már úgy em lí ti a lív nyel vet, mint amely
nagy részt ki halt, s csak né hány fa lu ban ma radt fenn. Ez né mi kép pen iga zol ja ma -
gyar ta ná ra ink ama mon dá sát, hogy a vótok csak vó’tak, a lí vek pe dig let tek let tek.
A finn aka dé mi kus, Emil Nestor Setälä (1864–1935) 1888-ban je gyez te le, hogy
egy íz ben a domesnäsi fél szi get part ján egy lív fi a tal em ber rel be szél get tek ar ról 
a kes keny part sze gély rõl, ame lyet õ ha zá já nak ne vez; ar ról a cse kély szá mú nép -
rõl, mely nek tag jai kö zé szá mít ja õ ma gát; ar ról a nyelv rõl, amely ne ki anya nyel -
ve. Mi kor ar ra ke rült a szó, hogy ezt a nyel vet vég rom lás fe nye ge ti, õ lel ke sül ten
mond ta: „Nem, a part la kók nyel ve nem vész el! Amed dig ezek a par ti hal mok
meg ma rad nak he lyü kön, ad dig a lív nyelv is meg ma rad!” Setälä nem hitt a fi a tal -
em ber nek, aki nek ed dig még is iga za lett.

A lí vek má ig tar tó nem ze ti új ra é le dé se az 1980-as évek vé gén kez dõ dött, ami -
kor új já a la kult a Lív Szö vet ség, amely nek a lív kul tú ra meg õr zé se a cél ja.

A tár sa ság nak ma 300 tag ja és 11 al kal ma zott ja van. Két né pi együt test mû köd -
tet nek, tör té nel mi, nép raj zi ta nul má nyo kat ad nak ki, köz re ad ják a Livli cí mû fo -
lyó ira tot, nyá ri tá bort szer vez nek a gye re kek nek, ahol azok meg ta nul hat ják a lív
nyel vet, a lív éne ke ket és nép szo ká so kat. A ri gai egye te men a finnugrisztika ke re -
té ben egy re több di ák akar ja meg ta nul ni az õsök el fe lej tett nyel vét.

Lett or szág kor má nya 1991-ben lét re hoz ta a 12 ha lász fa lut ma gá ba fog la ló, Lív-
part vi dék nek ne ve zett kul tu rá lis-tör té ne ti te rü le tet. A lí vek meg kap ták a part tól
5,5 km-en be lü li ten ger sáv ha lá sza ti jo gát. A part vi dé ken szi go rú an ügyel nek ar -
ra, hogy a hely ha gyo má nyos épí té sze ti-kör nye ze ti ar cu la ta meg ma rad jon. A finn
és észt ro kon nép se gít sé ge és buz dí tá sa ha tá sá ra ki tel je sed he tett a 20. szá zad ele -
jén kez dõ dött lív nem ze ti éb re dés.

És e na gyon kis nép tõl mi – so kak sze rint ro ko na ink – pél dát ve he tünk, e pél -
dá ból erõt me rít he tünk.

A Lív té ren és kör nyé kén még szám ta lan a lát ni va ló, akár csak Ri gá ban. A he -
lyi le gen da azt tart ja, hogy egy íz ben a Bal ti-ten ger bõl fel bu kott az ör dög, és az zal
fe nye ge tõ zött, hogy el süllyesz ti a vá rost. A ri ga i ak az zal kér tek ha la dé kot, hogy
sze ret nék be fe jez ni az el kez dett épít ke zé se ket. Az óta is épít kez nek, hogy az ör dög
szán dé kát ke resz tül húz zák. Ha Ber lin Eu ró pa leg na gyobb épí tõ te le pe, ak kor Ri ga
a leg ré geb bi – büsz kél ked nek a he lyi ek. 

Rö vid és hosszú lé pé sek Tallinban

Eu ró pá ban ne héz len ne még egy olyan vá rost ta lál ni, mint Tal linn, ame lyik ere -
de ti for má já ban õriz te meg kö zép ko ri vá ros mag ját.

A Kalevipoeg észt eposz ból ugyan ki ma radt, de a tal lin ni ak gyak ran fel idé zik a
tör té ne tet, mi sze rint ami kor a vá ros meg ala pí tó ja, Kalev meg halt, fe le sé ge, Lin da sok
ezer kö vet hor dott, amellyel be ta kar ta a hõs óri ás te te mét. Ezen a he gyen áll a tal lin -
ni fel sõ vá ros, mely nek dóm ja év szá zad ok óta messzi rõl ész lel he tõ part je le a ha jó sok -
nak. 1219-ben kezd tek hoz zá a szé kes egy ház épí té sé hez, je len le gi ba rokk for má ját
1779-ben nyer te el.

Az ész te ket le igá zó ide gen ha tal mak min dig Toompeán, a fel sõ vá ros ban épí tet ték
meg ha tal mi jel ké pü ket, hogy az al só vá ros la kói jól eszük be vés sék: ki itt az úr.
Toompea vá rát a Kard lo vag jai még 1229-ben kezd ték el ki épí te ni. A kö zel nyolc száz
éves fa lak vé del mé ben ál ló ba rokk kas télyt már Nagy Ka ta lin orosz cár nõ emel tet te
1767 és 1773 kö zött. Köz ben vol tak itt urak a dá nok, a své dek. A kas tély ban ma az észt
par la ment ülé se zik. Nem messze a kas tély tól áll az Alekszandr Nyevszkij-katedrális, a
19. szá zad vé gén épült or to dox temp lo mot Észt or szág ak ko ri urai ar ról a her ceg rõl ne -
vez ték el, aki 1242-ben elõ ször gyõz te le a né met ke resz tes lo va go kat a Peipsi tó je gén.
Re gé lik a tal lin ni ak, hogy ami kor az orosz mun ká sok a temp lom alap ja it ás ták, vas aj tó -
ra buk kan tak, ame lyen azt ír ta: „Át ko zott le gyen, aki meg za var ja ál mom!” A he lyi ek62
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sze rint Kalev üze ne te volt ez az orosz el nyo mók nak, an nak a je le, hogy a hõs óri ás nem
lát ja õket szí ve sen észt föl dön. Mi ként az ész tek sem szív lel ték az el múlt nyolc száz év -
ben az ide gen meg szál ló kat, azon ban so ha nem lá zad tak el le nük. Töb bet észt tel, mint
erõ vel – gon dol ták, s ma or szá guk az egyik leg di na mi ku sab ban fej lõ dõ eu ró pai ál lam.

A fel sõ vá ros ból két út ve zet le Allinnbe, az al só vá ros ba, a Rö vid lé pé sek, il let -
ve a Hosszú lé pé sek ut cá ja. Utób bi Tal linn leg ré geb bi út ja, már a vi kin gek is jár -
hat tak raj ta.

Az al só vá ros szak sze rû en res ta u rált épü le tei hí ven tük rö zik a Han za-vá ros 700
éves tör té ne tét. A 13. szá zad ból szár ma zó Vá ros há za áll Tal linn szí vé ben.

(A vá ros hi va ta los nyel ve egé szen 1783-ig a né met volt, és a vá ro si ta ná csot is
a né met ke res ke dõk al kot ták. Nem ez az egyet len ha son ló ság Bras só val!) A 15. szá -
za di gó ti kus há zak kal sze gé lye zett té ren ká vé há zak és ven dég lõk so ra koz nak. 
A fõ tér va ló sá gos kö zép ko ri pi ac. A stan do kon ha gyo má nyos kéz mû ves por té ká -
kat árul nak, ének mon dók ze nél nek, a kör nye zõ ut cá kon bo hó cok kal és mu tat vá -
nyo sok kal ta lál ko zunk.

Min ket meg gyõz köd ni kezd a Vá ros há za fa lá hoz lán colt, kö zép ko ri ru hát vi -
se lõ si he der, hogy lép jünk be a Raekoda alag so rá ban nyílt ven dég lõ be, kós tol juk
meg a fi nom és ol csó, 15. szá za di re cept sze rint fõ zött le vest, mert a gaz dá ja csak
ak kor ol doz za el, ha leg alább tíz ven dé get sze rez. Mi vel mi ki len cen va gyunk, s
egy idõs an gol pár is be tér a Vá ros há za alat ti fo ga dó aj ta ján, a si he der ki sza ba dul,
ci gány ke re ket vet, majd tót ágast áll örömében… A fo ga dó Vil lon ko rát idé zi (a ló -
kö tõ köl tõt ké sõbb egy to rony is eszünk be jut tat ja). A le ves egé szen ki vá ló.

Ami kor jól lak tunk, a tér rõl meg cso dál juk az 1322-ben épí tett, je len le gi gót stí -
lu sát 1404-ben el nyert Vá ros há zát, a sár kány for má jú víz kö põ it, majd meg pil lant -
juk a to rony gom bon 1530 óta a vá rost vi gyá zó Öreg Toomas szob rát. Be lé pünk Eu -
ró pa egyik leg ré geb bi, ma is üze me lõ pa ti ká já ba. 1422-ben nyi tott ki elõ ször, 1580
és 1911 kö zött ugyan an nak a csa lád nak a tu laj do ná ban volt.

Pil la na tig sem fe led ke zünk meg ar ról, hogy Tal linn Eu ró pa kul tu rá lis fõ vá ro sa
volt. Vi lág örök ség kin csé vé nyil vá ní tott bel vá ro sa okán is rá szol gált er re, de azért
is, mert az ész tek nagy mû vé szet ked ve lõk. Temp lo mo kat és a mint egy két ki lo mé -
te ren ma is ál ló vár fal tor nya i nak egy ré szét is ga lé ri ák ká ala kí tot ták át. Az Al só -
vá ros egyik leg be cse sebb mû em lé ke a Pi ac tér kö ze lé ben ál ló fe hér fa lú Niguliste-
templom, ma az észt mû vé szet mú ze u ma. A mo dern tal lin ni mû vé szet al ko tá sai 
a Kiek-in-de-Kök ne vet vi se lõ ódon õr to rony há rom fel sõ szint jén te kint he tõ ek
meg. Kiek-in-de-Kök, az az al né met nyelv já rás ban Kuk kants a kony há ba, ne vét on -
nan kap ta, hogy a to rony õrök könnyû szer rel be tud tak pil lan ta ni az al só vá ros
kony há i ba. Az 1475-ben épült to rony ma gas sá ga 38 mé ter, 4 mé ter vas tag sá gú fa -
lá ban Ret te ne tes Iván 1577-bõl szár ma zó ágyú go lyói lát ha tó ak.

De nem csak a vár vé dõk le sel ked tek Tallinnban, ha nem az az idõ sö dõ ke res ke -
dõ is, aki a Pikk ut cá ban la kott, s gyak ran kukkolta a szem köz ti ház ban ba let te zõ
fi a tal ba le ri ná kat, szob rot is ké szít te tett fe le sé ge a gu va dó sze mû fér jé rõl, s a szob -
rot há zuk te te jé re ál lít tat ta.

Egy má sik erõ dít mény rõl kell még szól nom, Vil lont fel vil lan tó ne ve okán: 
a Kö vér Mar gó ne vét ta lán az alak já ról vagy egyik ágyú já ról kap hat ta. Az 1500-as
évek ben épült bás tya át mé rõ je 25 mé ter, ma gas sá ga mint egy 20 mé ter.

Mé re te i vel nyû göz le a Szent Olaf-templom, amely nek épí té sét 1267-ben kezd -
ték, je len for má ját 1450-ben nyer te el. 1500 kö rül a temp lom 159 mé ter ma gas
volt, 1625-ig, ami kor egy vil lám csa pás mi att le égett, ez volt a vi lág leg ma ga sabb
épü le te. 1944 és 1991 kö zött a szov jet KGB a tor nyot rá dió to rony ként és fi gye lõ -
ál lás ként hasz nál ta.

A vár fa la kon kí vül is kel le mes sé tá kat te he tünk, pél dá ul a gon do zott Ka ta lin
park ban, me lyet Nagy Pé ter cár te le pít te tett, kö ze pén ha tal mas ba rokk kas tély ter -
pesz ke dik: a Kadrioga-palota a cár nyá ri re zi den ci á ja volt. toll
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Tal lin ni vá ros né zé sünk kö zel ti zen két órát tar tott, se gít sé günk re volt, hogy 
ké sõn, éj jel egy óra kor bu kott alá a ten ger be a Nap. Ol da la kat le het ne meg töl te ni
az át élt él mé nyek kel. Aján lom, hogy: lá to gas sa nak el a bal ti ál la mok ba, a négy
cso dá la tos Han za-vá ros ba: Kaunasba, Vil ni us ba, Ri gá ba és Tallinnba! És át le het
ha józ ni Hel sin ki be is, ám csu pán azért, hogy a skan di náv fõ vá ros fé nyé ben még
éle seb ben ki raj zo lód jon a bal ti vá ro sok szép sé ge.

Amb rus At ti la
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GE REN CSÉR TI BOR

A VÁN DOR LÓ BEM-SZO BOR

Ma már nem él az a ge ne rá ció, ame lyik em lé kez het ne a ma ros vá sár he lyi Szé -
che nyi té ren ál ló Bem-szo bor ra. A vá ros ban ugyan is egy ide je Szé che nyi tér és
Bem-szo bor sincs, he lyet tük Ró zsák te re (Piaþa Trandafirilor) s a tá bor nok büsz ke
érc alak ját áb rá zo ló meg sár gult ké pes lap ok van nak. Pe dig jó száz év vel ez elõtt Bem
apó nak olyan szép em lék mû ve állt Ma ros vá sár he lyen, ame lyet még messze föl dön
is meg em le get tek, rá adá sul a len gyel tá bor nok nak ez volt az el sõ köz té ri szob ra 
a ré gi Ma gya ror szá gon. Ezt az tán 1919-ben le dön töt ték, to váb bi sor sát pe dig bal -
la dai ho mály fed te. 

Ta lán nem ér dek te len fel idéz nünk, hogy Bem Jó zsef ma ros vá sár he lyi szob rá -
nak fel ál lí tá sát az 1868-as bu da pes ti or szá gos hon véd gyû lés ha tá roz ta el. A szük -
sé ges pénz alap elõ te rem té sé hez Bem-szo bor bi zott mányt ala pí tot tak, amely fel hí -
vás ban kér te a tör vény ha tó sá go kat és ma gán em be re ket az ak ció tá mo ga tá sá ra. 
A gyûj tés las san ha ladt, így a szo bor ki vi te le zé sé re csak 1877-ben ír tak ki pá lyá -
za tot. Ezen Hu szár Adolf szob rász mû vész pá lya mû vét fo gad ták el, s a ma ros vá sár -
he lyi kép vi se lõ tes tü let ek kor díj men te sen át en ged te a szo bor fel ál lí tá sá hoz szük -
sé ges te rü le tet. A vá ros köz pont já ban Szelecki La jos kõ fa ra gó ál lí tot ta fel az em -
lék mû ta lap za tát, erõs ditrói grá nit ból, míg Bem ha tal mas érc alak ját Hu szár Adolf
Bécs ben ön tet te ki. A há rom mé ter ma gas ál ló bronz szo bor Bem Jó zse fet ma gyar
egyen ru há ban, kö pennyel a há tán, kard dal az ol da lán, lát csõ vel és lo vag ló os tor ral
a ke zé ben áb rá zol ta. Ün ne pé lyes fel ava tá sá ra 1880. ok tó ber 17-én ke rült sor a ma -
gyar me gyék, vá ro sok, va la mint krak kói és lembergi ven dé gek, köz tük Oktaw
Pietruski, a ga lí ci ai par la ment al el nö ke és len gyel egye te mis ták jelenlétében.1 Az
ün nep ség re Szász Kár oly köl tõ ódát írt, ame lyet a hely szí nen el is sza valt, a szo -
bor fel ava tá sa or szá gos hír re tett szert. A Bors szem Jan kó is me ret len bu da pes ti po -
é tá ja még irigy ke dett is Ma ros vá sár hely re az új Bem-szo bor mi att: 

Üd vöz lünk bérczes or szág vá ro sa,
Hogy Bem apó nak szob rot állítál!
S irigy lünk, hogy a sok di csõ tu sa

Em lé kül e szo bor ba vés ve áll!
Irigy lünk, mert ha e szo bor ra né zel,
A gyász nap ok dics fé nye vissza tér;

Ne künk ily szob runk nincs, bár lel künk kép zel:
Mert hát Bu dán is folyt sok hõ si vér!2

Bem Jó zsef el sõ ma gyar or szá gi köz té ri szob ra 38 éven át, egé szen 1919. már ci -
us 28-ig állt a Szé che nyi té ren. Köllõ Ig nác, Maros-Torda vár me gye egy ko ri al is -
pán ja ké sõbb így em lé ke zett vissza ar ra a bi zo nyos pén tek haj nal ra: „A meg szál -
lás után egy szá zad (50-60) oláh ka to na, tisz tek és 4 ökör köz re mû kö dé se mel lett
elõ ször a Bem-szob rot, azu tán a Kos suth-szob rot egy haj nal ban oly mó don dön töt -
ték le, hogy a szob rok nya ká ra kö te le ket kö töt tek, de mi u tán ily mó don a ka to nák
nem tud ták a szob ro kat a tal pa za ta ik ról le dön te ni, be fog ták az ök rö ket is, és így si -
ke rült mind két szob rot egy más után le dön te ni. […] A fõ tér re né zõ ma gyar há zak
ma gyar la kói a szob rok le dön té sé re ak kor let tek fi gyel me sek a sö tét haj nal ban, história
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ami kor a Bem-szo bor nagy ro baj jal, a fõ te ret meg rá zó súllyal a föld re esett. […]
Mind két szo bor a dön tés foly tán, a kör nye zõ be ton bur ko la ton sé rü lé se ket szen -
ve dett. Na po kig he ver tek a szob rok a le dön tés he lyén, és a kö vet ke zõ ün ne pen az
oláh ka to nák és a vi dék rõl be ho zott oláh le á nyok és asszo nyok a szob ro kat kö rül
tán col ták, ir tóz ta tó kur jon ga tá sok és sza vak kí sé re té ben. Ké sõbb be vit ték a szob -
ro kat a vá ros há za ud va rá ra, és ott a szer tár mel lett a sza bad ban a föld re dob ták.
Hó na pok múl va is lát tuk ott a két vi lág nagy ság nak szob rát sár tól, pi szok tól el bo -
rí tot tan, a por ban feküdve.”3

Meg kell je gyez ni, hogy a be vo nu ló ro mán had se reg nek min den bi zonnyal
nem Bem len gyel szár ma zá sá val volt prob lé má ja, ha nem az zal, hogy a ma gyar
sza bad ság harc hõ se, a szé ke lyek va ló sá gos ikon ja volt. A két vi lág há bo rú kö zöt ti
ro mán idõk ben ezért Bem nek nem csak ma ros vá sár he lyi szob rát, az er dé lyi Bem-
kul tusz szim bó lu mát dön töt ték le, ha nem meg sem mi sí tet ték még ko lozs vá ri, bras -
sói, újszentesi és sza bad fa lui (ma Te mes vár ré sze) em lék táb lá it, to váb bá Piskin
fel ál lí tott em lék osz lo pát is.4

A szo bor tör té ne te ér de kes mó don nem ért vé get a le dön té sé vel. A Bem-kul -
tusz ma gyar or szá gi ápo lá sá ra lét re ho zott Ma gyar Or szá gos Bem Bi zott ság 1927.
de cem ber 11-én or szá gos Bem-na pot ren de zett. A pes ti Vi ga dó ban meg tar tott
dísz gyû lés ükön Balás György el nök ki je len tet te, hogy a le dön tött ma ros vá sár he lyi
Bem-szo bor pót lá sá ra Bu da pes ten em lék mû vet emel nek a len gyel tá bor nok
tiszteletére.5 A bi zott ság azon ban már hó na pok kal ko ráb ban, 1927 õszén ér dek lõd -
ni kez dett a le dön tött szo bor iránt, mi vel egy ide ig azt ter vez ték, hogy a len gyel
kor mány se gít sé gé vel ki ké rik Ro má ni á tól, s majd azt ál lít ják fel Bu da pes ten. Ami -
kor ki de rült, hogy a ma ros vá sár he lyi szo bor sé rült, a bi zott ság úgy dön tött, hogy
Bu da pest re új szob rot ren del, ame lyet vé gül 1934. má jus 13-án avat tak fel az ak -
ko ri Pálffy té ren (ma Bem tér).

A Bem-kul tusz 1920-as évek vé gi fel éle dé se el sõ sor ban an nak volt kö szön he -
tõ, hogy ek kor szer vez ték Bem Jó zsef ham va i nak ha za szál lí tá sát a szí ri ai
Aleppóból szü lõ vá ro sá ba, a len gyel or szá gi Tarnówba. A szá mos or szá got érin tõ,
nagy saj tó ér dek lõ dést ki vál tó ese mény bõl a ro mán kor mány sem akart ki ma rad ni,
ezért a ma ros vá sár he lyi szob rot ba rát sá ga je lé ül fel aján lot ta Len gye lor szág nak, s
kér te, hogy azt majd az ün nep sé gek ke re té ben avas sák fel.6 A sé rült szob rot egé -
szen odá ig mél tat lan kö rül mé nyek kö zött, egy ma ros vá sár he lyi fé szer ben tá rol ták,
majd 1928-ban vo nat ra tet ték, és Bu ka rest be szál lí tot ták, hogy ott át ad ják azt 
a len gyel kö vet ség nek.

A hír hal la tán Var só és Krak kó vá ro sa ver sen ge ni kez dett egy más sal a szo bor
meg szer zé sé ért. Var só fõ vá ro si mi nõ sé gé re, Krak kó pe dig ma gyar ba rát vol tá ra, va -
la mint ar ra hi vat ko zott, hogy a ma gya rok könnyeb ben el tud nák ér ni, ha Bem elõtt
akar nak tisz te leg ni. Krak kó a ki rá lyi vár, a Wawel egy ki emel ke dõ pont já ra kí ván -
ta he lyez ni a szob rot, a pa lo tát ak ko ri ban res ta u rá ló Adolf Szyszko-Bohusz már ki
is je löl te az er re meg fe le lõ he lyet. Bem Jó zsef ma ros vá sár he lyi szob rát vi szont 
a len gyel kor mány vé gül nem fo gad ta el, ugyan is Balás György, a Ma gyar Or szá -
gos Bem Bi zott ság el nö ke meg kér dõ je lez te a ro mán fel aján lás jo gi alapját.7

Ez zel a szo bor ügye jó pár év re le ke rült a na pi rend rõl, míg nem 1937 au gusz -
tu sá ban Bárdossy Lász ló bu ka res ti ma gyar kö vet, ké sõb bi mi nisz ter el nök az aláb -
bi je len tést küld te Bu da pest re: „A ro mán Kül ügy mi nisz té ri um szék há zá nak, az
ún. Sturdza-palotának kert jé ben ál ló mel lék épü le te ket le bont ják. Né hány hét tel
ez elõtt, ami kor a kert nek azon a ré szén kel lett át ha lad nom, ahol a bon tá si mun ká -
la tok foly nak, desz ka áll vány ok és épü let tör me lé kek kö zött egy, a föld re fek te tett
na gyobb ará nyú szo bor alak ra let tem fi gyel mes. A szo bor ma gyar hon véd atil lá ba
öl tö zött ala kot áb rá zolt, mel lén 48-as ma gyar ki tün te tés sel. Két ség te len volt, hogy
a 48-as sza bad ság harc egyik tá bor no ká nak szob rá val ta lál tam ma ga mat szem ben.
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A bronz ta lap zat egyik ol da lán lát ha tó fel írás ból (Hu szár A. 1879) az is ki tûnt,
hogy a szo bor Hu szár Adolf alkotása.”8

Bárdossy Lász ló utá na kér de zett a nyil ván va ló an Er dély bõl szár ma zó em lék -
mû nek, s a le írás alap ján Bernády György, Ma ros vá sár hely volt pol gár mes te re azo -
no sí tot ta Bem szob rát. Ki de rült, hogy Hu szár Adolf al ko tá sa Bu ka rest be ér ke zé se
óta a ro mán Kül ügy mi nisz té ri um mel lék épü let ének pin cé jé ben fe küdt. Bárdossy
Lász ló a ro mán kor mány 1928-as aján dé ko zá si öt le tét csak ürügy nek tar tot ta, vé -
le ke dé se sze rint a szob rot ak kor azért vit ték Bu ka rest be, hogy az er dé lyi ma gyar -
sá got és Ma ros vá sár helyt meg fosszák a ma gyar tör té ne lem em lé ké tõl. Ar ról azon -
ban nem tu dott, hogy a ro má nok szo bor ado má nyo zá sát tu laj don kép pen ép pen a
ma gyar fél fúr ta meg. Bárdossy Lász ló fel vet te ez után a kap cso la tot Miros³aw
Arciszewski bu ka res ti kö vet tel. Úgy vél te, hogy „a len gye lek szá má ra nem le het
kö zöm bös, hogy Bem tá bor nok nak, a nagy len gyel had ve zér nek és sza bad ság hõs -
nek szob ra mal ter tör me lék kel bo rít va mél tat la nul ott he ver egy bu ka res ti ház ud -
va rán, amíg a ro má nok – nem is tud va, hogy a szo bor kit áb rá zol – elõbb-utóbb
beolvasztják”.9

Bárdossy azt ja va sol ta len gyel kol lé gá já nak, hogy a ro mán kor mány tól kér je ki
az em lék mû vet Var só szá má ra. Jobb nak lát ta azt fel ál lít tat ni a len gyel fõ vá ros ban,
mint vesz ni hagy ni. Né hány hét tel ké sõbb, 1937 ok tó be ré ben a len gyel Kül ügy mi -
nisz té ri um ar ról tá jé koz tat ta a var sói ma gyar kö vet sé get, hogy ké ré sük re a ro má -
nok át ad ták Bem szob rát. Az em lék mû ak kor már a bu ka res ti len gyel kö vet ség
Aleea Alexandru 23. szám alat ti épü le té ben volt, vég le ges el he lye zé sé rõl még nem
dön töt tek. A len gyel Kül ügy mi nisz té ri um nem volt könnyû hely zet ben: a ja vu ló
lengyel–magyar kap cso la tok ugyan is azt dik tál ták vol na, hogy a szob rot vissza ad -
ják Ma gya ror szág nak, a Ro má ni á val fenn ál ló jó kap cso la tuk mi att vi szont ezt nem
te het ték meg. Egy ko ra be li új ság tu dó sí tás sze rint a szo bor ek kor még jó ál la pot ban
volt, s ide ig le ne sen a bu ka res ti len gyel kö vet ség ud va rá ra tet ték ki, így azt az ut -
cán sé tá lók is láthatták.10

Bem Jó zsef el sõ, Ma gya ror szá gon fel ál lí tott egész ala kos szob rá ról egy elõ re ez
az utol só in for má ció. Kér dés, hogy „Osztrolenka vé res csil la ga” 1879-ben Bécs ben
ön tött, 1880-ban Ma ros vá sár he lyen fel ál lí tott, majd 1928-ban Bu ka rest be szál lí -
tott bronz em lék mû ve foly tat ta-e kö zép-eu ró pai ván dor út ját, s el ju tott-e vé gül
Len gye lor szá gig, vagy pe dig a má so dik vi lág há bo rú alatt a ro mán fõ vá ros ban kal -
ló dott el. Va jon ki de rül-e még, hogy mi tör tént ve le? Egy dol got min den eset re biz -
tos ra ve he tünk: az óta, hogy 1934-ben a ma gyar fõ vá ros ban is fel avat ták Bem Jó -
zsef szob rát, Bu da pes ten már nem irigy ked nek a ma ros vá sár he lyi em lék mû re.
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GRÓF DEGENFELD-SCHONBURG SÁN DOR

AHOGY ÉN LÁ TOM – VISSZA TE KIN TÉS

Az idén lép tem be 95. élet évem be. Ér zem a ma gas kort fi zi ka i lag és szel le mi leg
egy aránt.

Az El mél ke dé sek cí mû köny vem kü lön bö zõ ki adá sa i ból és a nem rég meg je lent
Gon do la ta im cí mû írás ból ol va só im meg is mer het ték élet tör té ne te met és gon do lat -
vi lá go mat.

Né met ere de tû csa lád ból szár ma zom, több nyel vû ne ve lé sem nek kö szön he tõ -
en már gyer mek ko rom ban négy nyel ven be szél tem. A kül föl di köny ve ket ere de ti -
ként ol vas hat tam, ide gen kul tú rá kat az anya nyelv ükön is mer het tem meg. Mind ez
azt ered mé nyez te, hogy meg ér tet tem más nem ze tek fel fo gá sát, lá tó kö röm szé les sé
vál ha tott, a kul tu rá lis kü lönb sé ge ket el fo gad tam. Há zas sá gok ré vén ke rül tünk Er -
dély be, ahol tel je sen azo no sul tunk a ma gyar nép sor sá val.

Ezen azo no su lá sunk na gyon tra gi kus volt, és va ló sá gos cso da, hogy még lé te -
zünk. Ak ko ron Ma gya ror szág nak na gyon te het sé ges és ér té kes ve ze tõi vol tak, akik
ezt a so kat szen ve dett né pet a tel jes pusz tu lás tól meg men tet ték (em lí tés kép pen
né hány fon tos sze mély): gróf Te le ki Pál, gróf Beth len Ist ván, gróf Apponyi Al bert,
vi téz nagy bá nyai Hor thy Mik lós, Hóman Bá lint, Keresztes-Fischer Fe renc és még
so kan má sok az el múlt év szá zad ok ban. Je len leg Or bán Vik tor mi nisz ter el nök ve -
ze ti az or szá got; ka riz ma ti kus egyé ni ség, re mek szó nok, so kak ál tal tisz telt és sze -
re tett po li ti kus. 

Ha tá rok, föld raj zi adott sá gok

Ma gyar or szág ezer éves tör té nel me fo lya mán há rom föld raj zi ala kot kel lett hogy
ma gá ra ölt sön. Az el sõ két al ka lom mal: 896-tól 1526-ig, majd 1691-tõl 1918-ig: ezt
a tör té nel mi for mát nyu ga ton a ma gyar Al pok, észa kon és ke le ten a Kár pá tok 
ha tá rol ták.

A má so dik tör té nel mi for má ját a tö rök hó dolt ság ide jé re da tál hat juk, amely
1526-tól 1691-ig volt ér vény ben. Ez a be ren dez ke dés a kül sõ ha tá rok szem pont já ból
fon tos vál to zá so kat nem ho zott, vi szont ez zel el len tét ben a bel sõ át ala ku lás je len tõs
volt, az or szág há rom rész re sza kadt: a csá szá ri Ma gya ror szág ra, a tö rök bi ro da lom
ál tal meg hó dí tott te rü le tek re, il let ve a tö rö kök tõl füg get len or szág rész re, Er dély re. 
A töb bi or szág rész tõl kü lön bö zõ en az ek kor már sa ját al kot mánnyal ren del ke zõ Er -
dély azért ma rad ha tott „füg get len”, mert igen ma gas adót fi ze tett a szul tán nak.

Vé ge ze tül a har ma dik és je len le gi for má ját Ma gyar or szág az I. vi lág há bo rút kö -
ve tõ tri a no ni bé ke szer zõ dés (1920. jú ni us 4.) ál do za ta ként „szen ved te” el. Ek kor
az or szág el vesz tet te la kos sá gá nak több mint a fe lét, te rü le te i nek pe dig het ven szá -
za lé kát. Er dély, Szlo vá kia, a Bács ka, a Bá nát, Hor vát or szág és Szlo vé nia mind el -
vesz tek, va ló já ban csak a Ma gyar Al föld és a Du nán túl egy ré sze ma radt meg.

Föld raj zi hely ze té bõl adó dó an a nagy és hó dí tó ha tal mak min dig el kel lett
hogy fog lal ják, akár Nyu gat-, akár Ke let-Eu ró pát cé loz ták meg. Hit ler nek épp úgy
szük sé ge volt rá stra té gi ai pont ként, mint Sztá lin nak. Elõb bi az ak ko ri Szov jet -
unió, utób bi pe dig egy Kö zép-Eu ró pa el le ni há bo rút in dí tott föld je i rõl. Saj ná la tos
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mó don a kom mu nis ta dik ta tú ra Ma gya ror szá gon és tér sé gé ben fel mér he tet len ká -
ro kat oko zott. Jal tá ban, a te rü le ti fel osz tás kor Roose velt még Winston Chur chill el -
len zé sé re is nagy se gít sé get nyúj tott a haj da ni szov jet dik tá tor nak, mi kor is Ma -
gya ror szá got át en ged te ne ki. Ezen dön tés meg pe csé telt az or szág sor sát kö zel
negy ven év re.

Két Ma gyar or szág lé te zik: az egyik egy ba rát sá gos, dom bos vi dék, a Du nán túl
szõ lõ he gye i vel és kas té lya i val, mely nek kert je i ben öreg fák áll nak, a ven dég lõk -
ben min den es te ugyan azok az asz tal tár sa ság ok ül nek, ugyan azo kat a vic ce ket me -
sé lik, és ha az idõ le te lik, ugyan azon az úton tá voz nak. Eb ben az or szág ban szü -
let tek hu ma ni tá ri us ta ná ra ink, li be rá lis pap ja ink, akik ta nít vá nya i kat dél utá non -
ként la ká sa ik ba hív ták, ott Ho ra ti us tól és Rot ter da mi Erasmusról me sél tek, majd
bú csú zás kor min den if jú nak édes al mát dug tak a zse bé be.

A má sik a Ma gyar Al föld, a Du ná tól ke let re, ahol ke vés a kas tély, ahol a ker -
tek ben nin cse nek öreg fák, mert ki vág ták õket, mi e lõtt még ár nyé kot nyújt hat tak
vol na. Fal vak he lyett ma gá nyos ud va rok és kuny hók áll tak itt haj da nán, és az asz -
tal tár sa ság ok sem töl töt ték meg a ven dég lõ ket. Ezen a vi dé ken szü let tek leg na -
gyobb köl tõ ink, for ra dal mi pap ja ink és pró fé tá ink, akik né pü ket nem ta ní ta ni,
ha nem meg vál ta ni akar ták. Itt nem ta lá lunk könyv tá ra kat és bú to ro kat a ba rokk
kor szak ból. Az ar ra já ró ka to na ság tü ze lõ nek már rég el éget te õket. Ezen or szág -
rész a mú lan dó ság, az õs idõk ten ge ri mély sé ge, a tra dí ci ók nél kü li Al föld, ahol
nem hin nénk, hogy Eu ró pá ban va gyunk.

Tör té nel mi át te kin tés

A Krisz tus utá ni el sõ év ez red ben Ma gya ror szá gon szá mos nép cso port la kott,
egy sé ges ál la mot azon ban nem tud tak ala pí ta ni. Az Al föld mo csa rai vagy Er dély
er dõ sé gei sok ve szélyt rej te get tek. Ez volt az a Ma gyar or szág, amely a Habs burg-
ház nak és a szent sé ges Ró mai Bi ro da lom nak 250 évig vé dõ fal ként szol gált, míg -
nem a tö rök ágyú go lyók úgy ha tol tak át raj ta, akár egy szi tán.

Az el sõ év ez red ben sok nép akart a Du na-me den cé ben le te le ped ni, de mind
meg sem mi sül tek. Csu pán a ró ma i ak nak si ke rült hosszabb ide ig meg ma rad ni, de
õk sem me rész ked tek az Al föld mo csa ras vi dé ke i re. Meg elé ged tek a Du nán túl lal,
amit Pan nó ni á nak ne vez tek, és idõn ként Er déllyel. Pan nó ni án ke resz tül uta kat
épí tet tek, és a Du na-part jobb ol da lán meg ala pí tot ták a ró mai te le pü lést, Aquin cu -
mot (a mai Bu da pest III. ke rü le té ben, a vá ros észak nyu ga ti ol da lán). Köz pon ti he -
lyet fog lalt el a bi ro da lom ban, mi vel még ma ga Had ri a nus, a fi lo zó fus csá szár
Marcus Aurelius, il let ve Septimius Severus is élt ezen a te rü le ten.

A ma gya rok finn ugor ere de tû ek, Ár pád fe je de lem ve ze té sé vel 896-ban te le -
ped tek le a mai ha zá juk ban. Az elõtt Kö zép-Ázsi á ban, ké sõbb észak ke let re Bessza-
rábiától (a Prut, a Dnyesz ter és a Du na-del ta ál tal ha tá rolt te rü let, amely jó részt
meg egye zik a mai Mol do vai Köz tár sa ság gal, ki sebb ré sze azon ban 1940-ben Uk -
raj ná hoz ke rült), a szom szé dos pász tor né pek tõl nyu gat ra let tek szo rít va. No mád,
lo vas nép volt, becs lé sek sze rint 200 ezer fõt szám lál va. Rö vid idõn be lül el fog lal -
ták az arány lag ke vés sé la kott, gyen gén vé dett ha tár te rü le te it a frank, cseh és bol -
gár bi ro da lom nak, tu laj don kép pen a mai Kö zép- és Ke let-Ma gya ror szá got. Ezt a 
vi dé ket szláv pa rasz tok lak ták, akik több nyi re job bá gyok vol tak, és mi vel a ma gya -
rok me zõ gaz da ság gal nem akar tak fog lal koz ni, a job bá gyo kat szol gák ká tet ték.
Ezek a né pek el tûn tek, a finn ugor szó kincs bõl alig is me rünk szá zat.

A ma gyar tör té ne lem el sõ hat van évét rablóhadjáratok jel le mez ték. A ma gya -
rok ugyan ott hon ra ta lál tak, de ez az új ott hon nem biz to sí tott ele gen dõ élel met.
Ál lat- és éle lem be szer zé sé nek ér de ké ben zsák má nyo lá si had já rat ok ra volt szük -
ség, így a tí ze dik szá zad ban szám ta lan szor el ván do rol tak a Bosz po ru szig, a Föld -
kö zi-ten ge rig vagy az At lan ti-óce á nig. Éhe sen por tyáz tak Nyu gat- és Dél-Eu ró pán forrás
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ke resz tül. Vil lám gyors tá ma dá sa ik kal Eu ró pa had se re ge it messze fe lül múl ták.
Azon ban ha mar vi lá gos sá vált, hogy egy nép tar tó san nem él het úgy, hogy mar há -
kat, disz nó kat, kecs ké ket fül föl dön sze rez be, majd ha za te re li. A por tyá zó, fosz to -
ga tó élet mód ra al ter na tí vát kel lett ta lál ni, amely egy so kak ha lá lát oko zó ve re ség
for má já ban mu tat ko zott meg: 955-ben I. Ot tó né met ki rály Augsburgnál az újon -
nan meg szer ve zett lo vas sá gá val meg ver te a ma gya ro kat, mi kor is (becs lé sek sze -
rint) a ma gyar nép kö zel egy ne gye de ve szett oda. A sors iró ni á ja, hogy ez a szám -
ta lan em ber ál do za tot kö ve te lõ ve re ség men tet te meg a ma gyar sá got ön ma gá tól, 
és biz to sí tot ta jö võ jét: fel is mer ték, hogy meg kel lett ta nul ni uk a föl det mû vel ni. 
A rab szol gák meg ta ní tot ták ura i kat a szán tás ra, ara tás ra, a ga bo na õr lé sé re, a me -
zõ gaz da sá gi ala pok im má ron biz to sít va vol tak. Azon ban egy fej lett, eu ró pai or szág
op ti má lis be ren dez ke dé sé hez ren ge teg más in téz ke dés re is szük ség volt. Ezt a fej -
lõ dé si irányt is mer te fel Gé za fe je de lem, Szent Ist ván ki rá lyunk édes ap ja, ami nek
kö vet kez té ben 973-ban a né met ki rállyal kö tött bé ke ered mé nye ként ke resz tény
misszi o ná ri u so kat, né met lo va go kat, olasz és fran cia kéz mû ve se ket, épí tõ mes te re -
ket ho za tott az or szág ba. A vál to zá sok hi he tet len gyor sa ság gal kö vet kez tek be, kü -
lö nö sen mi kor Szent Ist vánt ki rállyá ko ro náz ták 1001-ben. A ne héz sé gek, ame -
lyek kel az el sõ ke resz tény ural ko dó nak meg kel lett küz de nie, hi he tet le nül na gyok
vol tak. A ma gyar la kos ság több sé gé ben po gány volt, a sza bad élet hez vol tak hoz -
zá szok va. Az új te le pü lé se ket, nor má kat bör tön nek, a ke resz tény val lást sa ját 
hi tük meg csú fo lá sá nak, a kö te le zõ temp lom ba já rást pe dig a sza bad em ber leg sú -
lyo sabb meg aláz ta tá sá nak te kin tet ték. Hoz zá já rult eh hez az is, hogy a misszi o ná -
ri u sok nyel vi kor lá tok ré vén nem tud ták a hit tant, a ke resz tény hit abszt rakt gon -
do la ta it to vább ad ni, el ma gya ráz ni. Az õs ma gyar nép ezért a misszi o ná ri u so kat bo -
lon dok nak te kin tet te, fõ leg ami kor a Szent há rom ság dog má ját vagy a Szent Ál do -
zást la ti nul pró bál ták el ma gya ráz ni.

1301-ig Ma gya ror szá got az Ár pá dok csa lád ja ural ta. Jó dip lo ma ták vol tak, de
köz gaz da ság hoz és pénz ügyek hez nem ér tet tek. Szent Lász ló (1077–1095) ide jé -
ben el tûn tek a po gány ság nyo mai, a ke resz tény ki rály ság fenn ma ra dá sa im má ron
biz to sít va volt. Ma gyar or szág rö vid idõn be lül Eu ró pa egyik leg je len tõ sebb ál la ma
lett, mely hez hoz zá já rult, hogy Köny ves Kál mán (1095–1116) Hor vát or szág, majd
Dal má cia el fog la lá sá val igen csak meg nö vel te te rü le tét. Mind ezek az Ár pá dok nak
dip lo má ci ai, po li ti kai és föld raj zi, nem pe dig gaz da sá gi si kert je len tet tek. Gaz da -
sá gi fej lõ dés re vi szont nagy szük ség volt. A ko ráb ban már em lí tett föld raj zi el he lyez -
ke dés elõ nyé ül szol gált, hogy Eu ró pa ke res ke del mi út vo na lai mind Ma gya ror szá gon
ke resz tül ve zet tek (Bizánc–Varsó–Velence–Prága–Varsó–Bizánc–Hanzavárosok–
Bizánc–Párizs), amely né mi be vé tel hez jut tat ta a ki rály sá got. Az Ad ri ai-ten ge ren
szer zett ki sebb te rü let is jö ve del me zõ lett vol na, de je len tõs ke res ke del mi flot ta hi á -
nyá ban nem ered mé nye zett ko moly be vé te li for rást. Is mét kül föl di se gít ség re volt
szük ség, hogy mû kö dõ ké pes sé te gyék a ten ge ri ke res ke del met. Így tör tén he tett, hogy
bi zán ci és dél-né met or szá gi ke res ke dõk ápol ták a ma gyar bor ex por tot.

A kö vet ke zõ év szá zad ok ban, né hány év vel az an gol Mag na Char ta után, a ne -
mes ség és a pa raszt ság ki e rõ sza kol ta II. And rás ki rály tól az el sõ ma gyar al kot -
mányt, az úgy ne ve zett Arany bul lát (1222). En nek alap ján a köz ne mes ség egyen -
jo gú lett a fõ ne mes ség gel. A 13. szá zad el sõ negy ven éve fel len dí tet te a ma gyar 
ro mán stí lust. Mi u tán az esz ter go mi ba zi li ka épí té se már III. Bé la alatt be fe je zõ -
dött, a ki rály és az egy ház mel lett a ma gyar arisz tok rá cia is olyan mo nu men tá lis
épü le te ket lé te sí tett, mint a jáki, lébényi és zsámbéki temp lo mok. 1241 ta va szán
mon gol in vá zió ér te az or szá got. IV. Bé la ki rály (1235–1270) – akit má so dik hon -
ala pí tónk nak is ne vez nek – Eu ró pa ha tal ma sa i nak se gít sé gét kér te, de azok mind
cser ben hagy ták. Vé gül a mu hi me zõn Ba tu kán se re gei mond hat ni el pusz tí tot ták
a ma gyar sá got. A sors fin to ra, hogy a mon go lok ugyan az zal a tak ti ká val gyõz tek,
mint 300 év vel ezt meg elõ zõ en a ma gya rok: egy ke resz tény had se reg pán cél in gek -70
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ben nem tu dott el len ál li az ázsi ai ro ko nok ha lá los nyíl vesszõ i nek. Bé la ki rály hû -
sé ges kö ve tõ i vel az Ad ri ai-ten ger egyik szi ge té re tu dott el me ne kül ni. Ti zen négy
hó na pig volt tá vol, mely idõ alatt a mon go lok fel be csül he tet len pusz tí tást vit tek
vég be. Sze ren csé re a vá ro so kat nem tud ták el fog lal ni, vi szont ha lál és kár sze gé -
lyez te út ju kat. A nagy kán 1242-ben be kö vet ke zett ha lá la után a mon gol hor dá kat
ha za ren del ték, és a ta tár el hagy ta az or szá got. IV. Bé la ek kor si et ve vissza tért, majd
nagy ener gi á val lá tott ne ki az új já épí tés nek. Kö zép pont ba he lyez te az eset le ges
újabb ta tár tá ma dás el le ni fel ké szü lést, en nek kö szön he tõ en kor sze rû kõ vá ra kat
épít te tett és bir tok ado má nya i val alatt va ló it is er re ösz tö nöz te.

IV. Bé la ki rály ha lá la után az ál ta lá nos anar chia kor sza ka kö vet ke zett be. Utód -
ja, IV. Lász ló nem tud ta a fe u dá lis nagy ura kat és a hu no kat meg fé kez ni. 1301-ben
III. András,, az utol só Ár pád-há zi ki rály is meg halt, majd a trón kö ve te lõk egy más
el le ni har ca ár nyé kol ta be az éve ket. Vé gül a ná po lyi I. Kár oly (1310–1342) sze rez te
meg a ko ro nát (ké sõbb Kár oly Ró bert né ven lett is me re tes a ma gyar tör té ne lem -
ben), azon ban még kö zel 20 évé be telt, mi re a fe u dá lis nagy ura kat le gyõz te, ha tal -
mát meg szi lár dí tot ta. Kö te lez te az Ár pá do kat, hogy ma gán va gyo nuk fe lét szét -
osszák. mely nek ered mé nye képp az or szág el ve szí tet te fe u dá lis struk tú rá ját, a ki -
rá lyi la ti fun di u mok el tûn tek, és egy eu ró pai jel le gû ál lam má ala kult át. Mi kor 
I. Kár oly már szi lár dan ke zé ben tar tot ta a ha tal mat, egy hosszú, bé kés kor szak kö -
vet ke zett. A bé csi, prá gai, krak kói, pá ri zsi és bo lo gnai egye te me ken nagy szám ban
ta nul tak ma gyar hall ga tók: a ma gyar ne mes ség rab ló lo vag ok ból ud va ri ce re mó ni -
á kat is me rõ ga val lé rok ká vált. Kár oly Ró bert fia, az igen nép sze rû Nagy La jos 
ki rály (1342–1382) foly tat ta ap ja gaz da ság po li ti ká ját, mely nek kö szön he tõ en a vá -
ro sok ban nagy sza bá sú épít ke zé sek in dul tak, cso dá la tos gó ti kus temp lo mok mel -
lett te kin té lyes ma gán há zak épül tek. Tet te it szám ta lan nép le gen da és a Tol di
eposz ban a nagy köl tõ, Arany Já nos di csõ í tet te. Jel lem zõ, hogy a né pi ha gyo má -
nyok a ki rály be teg sé gé rõl nem be szél nek: lep rá ja volt, és hosszú, ször nyû sé ges
szen ve dést kö ve tõ en hunyt el. A ha gyo má nyok meg õriz ték ne mes ka rak te rét, Ná -
poly és Bosz nia el len ve ze tett had mû ve le te it.

Az ok ta tás nyel ve la tin volt, a gyö nyö rû mi ni a tû rök kel dí szí tett Káldy Márk-
fé le Bib lia is la tin nyel ven író dott. En nek a kor szak nak a meg le pe té se a kép zõ mû -
vé szet gyors fej lõ dé se, a gó ti ka fel vi rá go zá sa. Oly zse ni á lis mes ter mû vek ke let kez -
tek ek kor, mint a Ko lozs vá ri Már ton és György test vé rek sár kány ölõ Szent Györ -
gyöt áb rá zo ló prá gai al ko tá sa. Je len tõs sze re pet ját szott a fej lõ dés ben az is, hogy 
a né met mel lett más eu ró pai né pek is ki ter jesz tet ték kul tu rá lis be fo lyá su kat Ma -
gya ror szág ra. A né met kul tú rá nak na gyon so kat kö szön he tünk. Vá ro sa ink né met
min tá ra épül tek, min den jobb ma gyar könyv tár ban meg ta lál ha tók vol tak Goe the,
Schil ler, Lessing, Herder, Wieland stb. mun kái. Hi á nyoz tak azon ban Vol taire,
Dide rot, Mon tes quieu, Sten dhal, Baude laire, Mil ton, Keats, Shel ley, Tempson és
Thackeray mû vei. 

A ma gyar An jou-csa lád ki ha lá sa után Nagy La jos ve je, Lu xem bur gi Zsig mond
lett Ma gyar or szág ki rá lyá vá ko ro náz va. Hosszú ural ko dá sát (1387–1437) szá mos
csa ta kí sér te, de leg na gyobb el len sé gét min dig is a tö rök ben lát ta. A tö rök nagy ve -
szélyt je len tett, hi szen el fog lal ta Kis-Ázsi át, így Eu ró pa ka pu já ban állt. Saj ná la tos
mó don itt nem ért vé get a hó dí tás, ha ma ro san Gö rö gor szá got, majd szép sor já ban
az egész Bal kánt ural ma alá kényszerítette. A leg na gyobb prob lé ma az volt, hogy
az egy re na gyobb tér hó dí tás alatt a ké sõb bi ve szé lyez te tett te rü le tek passzí vak ma -
rad tak. Egy bi zán ci, szerb, bol gár, ma gyar és né met szö vet ség a tö rö kö ket egyet len
vi ha ros tá ma dás sal el ül döz het te vol na, de leg na gyobb bá na tunk ra nem így tör -
tént. A tö rö kök las san mo zog tak, si et ség nél kül, csak ak kor tá mad tak, ami kor az
al kal mas pil la nat el ér ke zett. Mû kö dé sük kö vet kez té ben Ma gya ror szág nak több
mint 150 évig nem volt nyu godt pil la na ta. Vé gül Hu nya di Já nos sze mé lyé ben ta - forrás
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lál ták meg a ma gya rok azt a ve ze tõt, aki ki vá ló ka to nai stra té ga lé vén re ményt
adott. Nagy jö ve del me it egy zsol dos had se reg fel ál lí tá sá ra for dí tot ta, mely in téz -
ke dé sé vel meg nyer te ma gá nak az egész köz ne me si ré te get. Hu nya di 1443-ban 
a Bal ká non, ön kén te sek tõl kí sér ve gyõ ze del me sen ha ladt elõ re. Si ke re i nek zá lo ga -
ként a köz ne mes ség kor mány zó vá vá lasz tot ta. Ve ze té se alatt Kapisztrán Já nos
szer ze tes se gít sé gé vel ön kén tes pa rasz tok, köz ne me sek és ke resz tes lo va gok áll tak
össze, majd együt tes erõ vel 1456-ban a hí res nán dor fe hér vá ri csa tá ban meg ver ték
a tö rö köt. Oly nagy csa pást mér tek rá juk, hogy a szul tán Kons tan ti ná po lyig si et ve
vo nult vissza, és hosszú éve kig még csak nem is gon dol ha tott tá ma dás ra. Eu ró pa
uj jon gott. A pá pa el ren del te, hogy a gyõ ze lem em lé ké re az egész vi lá gon, dél idõ -
ben min den ka to li kus temp lom ban meg szó lal ja nak a ha ran gok. Saj nos Hu nya di a
gyõ zel met kö ve tõ en Belg rád ban pes tis ál do za ta lett. Két év vel ké sõbb a köz ne mes -
ség nek si ke rült ti zen hat éves fi át, Hu nya di Má tyást ki rállyá vá lasz ta ni. Ne ve „Cor -
vin Má tyás az igaz sá gos” lett (1458–1490), aki nek ural ko dá sa egy be forrt a ma gyar
re ne szánsszal. Sze mé lyé ben sok ol da lú, mû vé szet ked ve lõ és zse ni á lis ve ze tõ jé re
ta lált a nép. Élet cél ja volt, hogy ki ûz ze a tö rö köt Eu ró pá ból, azon ban fel is mer te,
hogy a ma gyar had se reg eh hez nem elég erõs. El ha tá roz ta, hogy után pót lás szer zés
cél já ból elõ ször a Nyu ga tot hó dít ja meg: Auszt ri át, Cse hor szá got és Mor va or szá got
el is fog lal ta, ez ál tal meg sze rez te a né met-ró mai csá szá ri ko ro nát. Az újon nan
szer zett ha ta lom már elég lett vol na, hogy a tö rök el len for dul jon, de saj ná la tos
mó don egy ilyen nagy sza bá sú terv ki vi te le zés éhez, egy ilyen álom meg va ló sí tá sá -
hoz az em ber élet rö vid nek bi zo nyult. Má tyás ki rály ha tal má nak és adó rend szer -
ének kö szön he tõ en ál lam igaz ga tá si szer ve ket ho zott lét re fi ze tett tiszt ség vi se lõk -
kel és egy ál lan dó had se re get („fe ke te se reg”). Tiszt ség vi se lõ it fo lya ma to san el -
len õriz te, így szü le tett ró la a le gen da, mi sze rint ál ru há ban jár ta az or szá got, és
pró bá ra tet te alatt va lói hû sé gét, hoz zá ér té sét. Min den in téz ke dé se igen csak sok
pénz be ke rült, tud ta, hogy for rá sai vé ge sek. Elõ re lát ta a gaz da sá gi ka taszt ró fát,
ezért meg dup láz ta erõ fe szí té se it, hogy után pót lás cél já ból Bé cset és Prá gát is el -
fog lal has sa. A mon dák sze rint sen ki sem tu dott sze mé lyes va rá zsá nak el len áll ni.
Dél elõtt kül föl di kö ve tek kel tár gyalt, majd ebéd hez ült, ahol tré fá i val az egész tár -
sa sá got mu lat tat ta. Jól tu dott éne kel ni, a hu ma nis ták tól so kat ta nult. Ta nul má -
nyoz ta a csil la gok já rá sát, köz ben sza lon nát pi rí tott, és egy üveg bort ivott hoz zá.
A tö rök el le ni had já rat kü szö bén és elõ ze tes stra té gi ai cél ja el éré sét kö ve tõ en hir -
te len el ha lá lo zott. 

1514-ben, ilyen za va ros vi szo nyok kö ze pet te újabb tö rök tá ma dás fe nye ge tett.
A min dent el dön tõ csa ta 1526-ban Moh ács nál esett meg, ahol 20 000 ma gyar lel -
te ha lá lát. Mi u tán se re günk meg sem mi sült, I. Szol imán szul tán be vo nult Bu dá ra,
ahon nan nem so ká ra tá vo zott is anél kül, hogy gyõ zel mét ki hasz nál ta vol na. Azt le -
het ne gon dol ni, hogy a tö rök gyors tá vo zá sa okán Ma gyar or szág elõ nyös hely zet -
be ke rült, de saj nos nem így tör tént. Habs burg Fer di nánd és Záp olya Já nos mind -
ket ten Ma gyar or szág ki rá lyá vá ko ro náz tat ták ma gu kat, és egy más el len küz döt tek.
Já nos ki rály, hogy gyõ zel mét biz to sít sa, szö vet sé get kö tött a szul tán nal. mely nek
kö vet kez té ben a tö rök se reg azon nyom ban meg je lent Ma gyar or szág dél nyu ga ti
ha tá rán. A cél egy ér tel mû volt, Bé cset el kel lett fog lal ni. Ek kor azon ban vá rat lan
ese mé nyek tör tén tek: a ma gya rok, akik hat év vel ko ráb ban sa ját fõ vá ro su kat nem
tud ták meg vé de ni, most ön fel ál do zó bá tor ság gal száll tak szem be a tö rök kel, egye -
dül Kõ szeg vá ra ti zen ki lenc tö rök tá ma dást vert vissza. A hõ si es ma gyar helyt ál -
lást ki hasz nál va a bé csi ek idõt nyer tek vá ro suk vé del mé nek ki épí té sé re. A ma gyar
el len ál lás nak és az új vé del mi rend szer nek kö szön he tõ en a tö rök kép te len volt 
Bé cset be ven ni, is mét meg men tet tük hát a Nyu ga tot. Ki lenc év vel ké sõbb, ami kor
Já nos ki rály meg halt, a tö rök új ra pró bál ko zott, Szol imán is mét meg je lent Ma gyar -
or szág dé li ha tá rán. Had se re ge a ma gyar Al föld ön le éget te a fal va kat, meg száll ta 
a vá ro so kat, egé szen Bu dá ig me ne telt. Az or szág kö ze pét az Osz mán Bi ro da lom72
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ré sze ként ad mi niszt rál ták: a nyu ga ti és észak nyu ga ti vár me gyék az úgy ne ve zett
ki rá lyi Ma gyar or szág, a Habs bur gok ve ze té se alatt ma radt. Ke let-Ma gyar or szág és
a ha tá ro ló észak nyu ga ti te rü le tek, a ké sõb bi Er dé lyi Fe je de lem ség egy tö rök va zal -
lus ál la mot al kot tak, me lyek nem ze ti füg get len sé gü ket és önál ló sá gu kat nagy já ból
meg tar tot ták. A tö rök há bo rúk meg vál toz tat ták Ma gyar or szág ké pét, a tö rök ál tal
meg szállt te rü le te ken csak a pa raszt ság ma radt fenn. Az arisz tok rá cia és a köz ne -
mes ség Er dély be vagy csá szá ri te rü let re me ne kült, a vá ro sok el nép te le ned tek. Bu -
dán, Pé csett, Ka ni zsán és Szé kes fe hér vá ron tö rök ka szár nyák épül tek. A Ki rá lyi
Ma gyar or szág a ma ga 880 km hosszú ha tár vo na lá val had szín tér ré vál to zott.

Az önál ló Er dély gon do la ta Martinuzzi Frá ter György hor vát szer ze tes tõl szár -
ma zik, aki te het sé gé nél fog va né hány éven be lül Já nos Zsig mond ki rály ta nács -
adó já vá, majd Nagy vá rad ér se ké vé lett. Martinuzzi fel is mer te, hogy Ma gyar or szág
nincs ab ban a hely zet ben, hogy ki ûz ze a tö rö köt. Az adrianopoli bé ké ben – ame -
lyet a csá szár a por tá val kö tött 1567-ben – Ma gyar or szág há rom rész re osz tá sa 
el is me rést nyert. Bá tho ry Ist ván, Er dély fe je del me (1571–1576), ké sõbb Len gyel -
or szág ki rá lya erõs köz pon ti ha tal mat épí tett ki, és így meg szü le tett a ki csi, de füg -
get len Transylvania, ahol a ma gyar ál la mi ság gon do la ta és a ma gyar kul tú ra me -
ne dék re ta lált.

Fe les le ges vol na po li ti kai össze vissza ság ok kal fog lal koz ni, ame lyek a 16. szá -
zad ban Ma gya ror szá got jel le mez ték, azon ban val lá si lag rend kí vül fon tos vál to zás
tör tént: a re for má ció. A pá pa és a ka to li kus Nyu gat nem nyúj tott se gít sé get a tö rök
el len, így passzi vi tá sá val igen csak alá ás ta a ka to li kus egy ház te kin té lyét Ma gya r-
or szá gon. A nép csa ló dott volt, és eb ben a csa ló dott ság ban a re for má ció em-
berközelibb ta nai ro ha mo san ter jed tek. Olyan in ten zív volt a tér hó dí tás, hogy
csak nem egyi de jû leg ter jedt el itt hon és böl csõ jé ben, Né me tor szág ban. A szer ze -
te sek a gon do lat örök sza bad sá gá ról pré di kál tak, gya log jár tak, sze gé nyek vol tak,
csak úgy, mint a nép. Hi tü ket a nép nyel vén hir det ték, is ko lá kat és könyv nyom dá -
kat ala pí tot tak. Szám ta lan Bib lia-for dí tás je lent meg ek kor. A leg job ban el ter jed
Károli Gás pár 1590-es évi Bib li á ja, amely a ma gyar nyelv és iro da lom fej lõ dés tör -
té ne té re épp oly ha tást gya ko rolt, mint a Lu ther -fé le a né met re. Ma gya ror szá gon a
pro tes tan tiz mus min dig is szo ro san kap cso ló dott a hu ma niz mus hoz, en nek is kö -
szön he tõ, hogy a re for má ció itt nem ve ze tett val lás há bo rú hoz. A fi zi kai harc el há -
rult, azon ban a ka to li ku sok nem hagy hat ták szó nél kül a re for má ció tér nye ré sét.
Páz mány Pé ter sze mé lyé ben ko moly szel le mi ve zér re ta lál tak, aki ön ma ga tes te sí -
tet te meg a ma gyar el len re for má ci ót. Nem csak cso dá la tos szó nok, ha nem a ma -
gyar nyelv nagy mes te re is volt. Igaz, hû volt a csá szár hoz, még is egy tõ le füg get -
len, spe ci á li san ma gyar ka to li ciz mus lét re ho zá sán dol go zott. Mû kö dé sé nek nem
ki sebb kö vet kez mé nye az volt, hogy a túl nyo mó részt pro tes táns la kos sá gú Nyu -
gat-Ma gyar or szág vissza tért a ka to li kus val lás ra. 

A 17. szá zad el sõ fe lét a sza bad ság harc és az el len re for má ció kor sza ká nak le -
het ne vez ni. Ezen idõ szak egyik ki emel ke dõ alak ja volt Bocs kai Ist ván, a ha zát lan -
ná vált pa rasz tok és haj dúk ve ze tõ je. Tény ke dé sé nek okán a bé csi bé ké ben (1606)
nem csak Er dély füg get len sé ge, ha nem a Habs burg or szág rész val lás sza bad sá ga és
ön kor mány za ta is biz to sí tot tá vált.

1613 és 1629 kö zött Beth len Gá bor volt Er dély fe je del me. Kis or szá gá nak gaz -
da sá gi és ka to nai ha tal mát ki vá ló an meg szer vez te. Bé két kö tött Ang li á val, Hol lan -
di á val és Dá ni á val. A Habs bur go kat ar ra kényszerítette, hogy az 1606-ban köt te -
tett bé csi bé két meg erõ sít sék. Utó da, I. Rá kó czi György fe je de lem (1630–1648)
Své dor szág gal szö vet ke zett, és si ke rült ne ki a har ma dik sza bad ság harc ban Auszt -
ria el len Ma gyar or szág al kot má nyát biz to sí ta ni és a val lás sza bad sá got Nyu gat-Ma -
gya ror szá gon hely re ál lí ta ni.

I. Fer di nánd tól II. Ru dol fig egyet ér tés volt Ma gyar or szág és a Habs bur gok kö -
zött. A Habs bur gok a 17. szá zad ban Ma gya ror szá got nem sa ját or szág nak, ha nem forrás
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ter hes gyar ma tuk nak te kin tet ték. Töb bek kö zött a Habs burg-ház nak is kö szön he -
tõ en egész Eu ró pá ban monarchisztikus ab szo lu tiz mus ural ko dott. Ez az ál lam for -
ma po li ti kai ren det, igaz sá got, vi rág zó gaz da sá got és jó lé tet te rem tett, csa tor na há -
ló zat ok és utak épül het tek. Ma gya ror szág nak azon ban ez a ha tal mi struk tú ra egy
ide gen, nép el le nes, gyar ma to sí tó el nyo mást je len tett. a nép nem hagy ta vá lasz
nél kül az ál ta la meg síny lett ab szo lu tiz must, mellyel szem be ni el len ál lá sa Wes se -
lé nyi-össze es kü vés ben csú cso so dott ki. Ez saj ná la tos mó don okot szol gál ta tott 
Li pót csá szár nak, hogy az össze es kü vés egy ide jû le ve ré sé vel el ve gye Ma gyar or -
szág füg get len sé gét. Az or szá got ezt kö ve tõ en ide gen ka to na ság száll ta meg, és egy
né met hely tar tó kor má nyoz ta. Gro teszk nek tû nik, de pont eb ben az év ti zed ben
(1680–90) si ke rült Li pót nak Ma gya ror szá got a tö rök tõl vég le ge sen vissza hó dí ta -
nia. A száz öt ven éves tö rök hó dolt ság meg szûnt, de ha tá sa fe lül múl ta a ha zán kat
ért  min den ka taszt ró fát, be le ért ve a mon go lo kat 1241-ben és az oro szo kat 1944-
ben. A Duna–Tisza kö zöt ti te rü let tel je sen el mo csa ra so dott. A ma lá ria és a pes tis
mi att a la kos ság át lag élet ko ra 28-31 év volt. Egy ma gyar vár me gyé ben, amely ben
1525-ben még 199 fa lu lé te zett, ma radt csu pán 5. Öt száz év vel ez elõtt Ma gyar or -
szág eu ró pai nagy ha ta lom volt. A vér vesz te ség, amit a tö rök ne künk oko zott,
olyan nagy volt, hogy kér dé ses, mi kor is tud juk ki he ver ni azt. „A né me tek meg -
sza ba dí tot tak a tö rök tõl, de kér dés, hogy a né me tek tõl ki fog meg sza ba dí ta ni?” –
kér dez te egy er dé lyi pré di ká tor, ami kor 1688-ban Bu dá ra jött, ahol a la ko sok még
min dig ször nyû kö rül mé nyek kö zött él tek. A bé csi ud var nem tö rõ dött az zal, hogy
Ma gya ror szá got új já é pít sék. A ma gyar föl des urak nak csak ma gas vált ság díj el le né -
ben ad ták vissza föld je in ket, a sza bad pa raszt sá got is mét szol ga ság ra akar ták
kény sze rí te ni. En nek az erõ sza kos és ki zsák má nyo ló po li ti ká nak kö szön he tõ en
négy év vel Bu da vissza fog la lá sa után To kaj vi dé kén pa raszt lá za dás tört ki, mely -
nek ve ze tõ jé re Esze Ta más job bágy sze mé lyé ben ta lált. Esze va la mi kor ját szó tár sa
volt an nak a II. Rá kó czi Fe renc fe je de lem nek, aki 1703-ban eb bõl a lá za dás ból sza -
bad ság harc cá vált ese mény sor élé re ál lott, és aki Esze Ta mást a ku ruc had se reg ez -
re de sé vé ne vez te ki. A fi a tal Rá kó czi Fe renc Auszt ri á ban, szi go rú an csá szár hû,
mér sé kelt és ka to li kus szel lem ben ne vel ke dett, már nagy ko rú ként te le pe dett át
szék he lyé re, Sá ros pa tak ra. Más fél mil lió hold te rü let tel õ volt az or szág leg gaz da -
gabb föl des ura, en nek okán min dig is úgy te kin tet ték, mint egyet len le het sé ges ve -
zé rét a ma gyar nép nek, a ma gyar sza bad ság harc nak. A fel ke lést ve zet ve Rá kó czi
elõ ször Fran cia or szág se gít sé gét kér te, de hi á ba – Ma gyar or szág tra gé di á ja, hogy
fo lya ma to san a Nyu gat se gít sé gét kér te, ahon nan fegy ver he lyett min dig se gély -
cso ma gok és kon zerv do boz ok ér kez tek. Rá kó czi nak had se reg re, fegy ve rek re, po li -
ti kai és ka to nai ve ze tés re volt szük sé ge. Im má ron nem pa raszt lá za dás ról be szél -
he tünk, ha nem Ma gyar or szág fel sza ba dí tá sa volt a cél („Pro Pat ria et Li ber ta te”).
Rá kó czi szisz te ma ti ku san ma ga mö gé ál lí tot ta az or szá got: biz to sí tot ta a job bá gyo -
kat, hogy ha részt vesz nek a har cok ban, sza bad pa raszt tá vál hat nak; Kár olyi Sán -
dor, Szatmár fõ is pán ja egész had se re gé vel át pár tol hoz zá; a csá szá ri ez re des Vak
Bottyán fel ad ta Zó lyom vá rát, és né hány hét tel ké sõbb ná la je lent ke zett. Egész
Ma gyar or szág kis ne mes sé ge, pa raszt sá ga és a vá ro si pol gár ság mind Rá kó czi mel -
lé ál lott, aki így egy ütõ ké pes had se reg gel (480 ezer ka to na élel me zé sé rõl kel lett
gon dos kod nia) ren del kez he tett.

Az or szág fel sza ba dí tá sa hi he tet le nül gyor san va ló sult meg. Rá kó czi (csak úgy,
mint tár sa, Ber csé nyi Mik lós kan cel lár) jel le mé re, bá tor sá gá ra, tisz tes sé gé re és ön -
zet len sé gé re nem le het elég di csé rõ szót mon da ni. Egy két száz éves val lás há bo rú
után si ke rült az or szág egy sé gét meg va ló sí ta ni. Ro mán, szlo vák és ma gyar pa rasz -
tok elõ ször har col tak ön kén te sen ugyan azon zász ló alatt. Bá rók és gró fok szol gál -
tak a pol gár ge ne rá lis Czelder Or bán és az egy ko ri job bágy Esze Ta más ve ze té se
alatt. A kor lát lan egy sé ge a nép nek, amely a sza ka dék szé lén ál lott, hõ si es el kö te -
le zett sé gé ben el fe lej tet te az osz tály-, val lá si és fa ji kü lönb sé ge ket. Rit ka, cso dá la -74
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tos és hi he tet len tü ne mény volt ez a ma gyar tör té ne lem ben. Ér zé kel he tõ volt,
hogy ez a kép zõ mû vé szek iránt nagy ér dek lõ dést mu ta tó szép lé lek nem so ká ig
ma rad hat Ma gyar or szág fe je del me. Las san a ma gyar és a csá szá ri ud var meg un ta
az örö kös ha da ko zást, de Rá kó czi nem ad ta fel a har cot, vé gül tö rök or szá gi emig -
rá ci ó ba kény sze rült. A sza bad ság harc el ve szett, a ma gyar né pet és nem ze ti sé get
Bécs elõbb gyar ma to sí ta ni, majd né me te sí te ni akar ta – ha ez nem si ke rül, ak kor el -
pusz tí ta ni. A szat má ri bé ke (1711) után egy újabb lá za dás tól fél ve a Habs bur gok
le rom bol ták a ma gyar vá ra kat és kas té lyo kat, csu pán né hány temp lo mot hagy tak
meg. Ugyan ak kor el is mer ték Ma gyar or szág al kot má nyát, a Habs burg-ko ro na alatt
a fe u dá lis Ma gya ror szá got ma gá tól ér te tõ dõ nek ta lál ták, a ma gyar nem zet to vább -
élé se po li ti kai sí kon biz to sít va volt. Má ria Te ré zia (1740–80) ural ko dá sa alatt – aki -
nek trón ra lé pé se után azon nyom ban ki tört az oszt rák örö kö sö dé si há bo rú, mi
több, Szi lé zia mi att a hét éves há bo rú is ak kor vet te kez de tét – a pa rasz to kat hal -
lat la nul nagy adók kal súj tot ták, hely ze tük egy re csak rom lott. Má ria Te ré zia azon
fá ra do zott, hogy a ma gyar ne mes sé get Bécs be csa lo gas sa, ami a ma gyar or szá gi si -
ral mas ál la po tok nak kö szön he tõ en igen könnyen si ke rült is. Bécs a ma gyar ne -
mes ség nek egy cso da vá ros volt, ahol a Hofburg volt a vi lág bál ter me, Schönbrunn
pe dig ma ga a menny or szág. A ma gyar arisz tok rá cia az év leg na gyobb ré szét kül -
föld ön töl töt te, tag jai ide gen csa lá dok ba há za sod tak be, bir to ka i kat pe dig kül föl di
in té zõk ad mi niszt rál ták. A föld bir to kos ok és job bá gyok kö zött meg szûnt a kap cso -
lat, ne mes és nem ne mes kö zött el mé lyült a sza ka dék. A ki zsák má nyo lás meg kez -
dõ dött, a ne mes ség igé nyei a le he tet len nel vol tak egyen lõk. Fo lya ma to san Ver -
sailles -t akar ták utá noz ni, ér tel met le nül köl te kez tek, tö re ked tek a fény ûzõ élet re.
A több pro fit re mé nyé ben a leg több föld bir to kos át tért a ma jor gaz dál ko dás ra,
azon ban a pénz hi ány mi att nem hi va tá sos gaz dá kat, ha nem job bá gyo kat al kal -
maz tak. Két má sik, a ma gyar ho ri zon tot száz öt ven évig jel lem zõ prob lé ma is fel -
me rült, ami ké sõbb az Osztrák–Magyar Mo nar chia össze om lá sá hoz ve ze tett. Ma -
gyar or szág egy agrárország, de ah hoz, hogy ezt kész pénz re vált sa, a gaz da sá gát
erõ sít se, szük sé ge volt egy ag rár- és ter mék fel dol go zó ipar ra. 1711-tõl 1918-ig 
a bé csi ud var min dent meg tett azért, hogy a ma gyar ipart már csí rá já ban el fojt sa.
Idõ köz ben kor má nyok cse ré lõd tek, gaz da sá gi kö rül mé nyek vál toz tak, de Bécs ma -
ka csul ra gasz ko dott az el ve i hez, mely nek kö vet kez té ben ko ráb bi, hi bás dön té sét
nem vál toz tat ta meg.

Bécs a 18. szá zad fo lya mán az or szág sze mé ben mind gyû löl ni va lób bá vált.
Erõ sí tet te ter mé sze te sen az ál ta lá nos ha ra got és el len szen vet a di rekt Pá rizs ból ér -
ke zõ hír, mely a fran cia for ra da lom kez de tét mél tat ta. Ba tsá nyi Já nos köl tõ üd vö -
zöl te is a for ra dal mat, és fel szó lí tot ta a ma gyar sá got, hogy fi gyel mét Pá rizs fe lé for -
dít sa. Lel ki ek ben azo no sul ni tud tunk a for ra da lom mal, de még így is az or szág egy
tá vo li, va ló szí nût len szín já ték nak te kin tet te a tõ le 1000 km-re zaj ló ese mé nye ket. 

A 18. szá zad ele jén há rom és fél mil lió la ko sa volt Ma gya ror szág nak (1502-ben
üt és fél mil lió). Kö zép- és Dél-Ma gya ror szá gon egész or szág ré szek hal tak ki. 
A ma gyar Al föld ön há rom na pig le he tett úgy utaz ni, hogy füs töl gõ ké mény sej lett
vol na fel a tá vol ban. Nyolc van év vel ké sõbb a bé csi ud var te le pí té si ak ci ó já nak és
me zõ gaz da sá gi új ra szer ve zé sé nek kö szön he tõ en az or szág nak nyolc mil lió la ko sa
volt. Elõ ször for dult elõ, hogy a Habs bur gok a szo ká sos ha tal mi po li ti ka he lyett
egy egész sé ges gaz da ság po li ti kát foly tat tak. Sok tíz ezer né met pa rasz tot te le pí tet -
tek a nagy bir to kos ok föld je i re. Sváb szi ge tek lé te sül tek Tol na, Ba ra nya és Bé kés
vár me gyék ben (Bé kés ben szlo vák ki sebb ség is meg je lent), il let ve szá mon tart ha -
tunk egy né met öve ze tet Bu da kö rül. Mi u tán a te le pí té si po li ti ka az or szág szí vé -
ben egy nagy szá mú né met ki sebb sé get ered mé nye zett, a ma gyar tör té net írás ezt
kri ti zál ta és szid ta. A ma gyar sá got ugyan ak kor em lé kez tet ni kell ar ra, hogy a te le -
pe sek ép pen a ma gyar me zõ gaz da ság ja vát szol gál ták a né met pa raszt szor gal má -
val, ügyes sé gé vel és szí vós sá gá val. Ezen ki tar tó és hoz zá ér tõ mun ka okán vi szont forrás

75



a né me tek oly annyi ra meg erõ söd tek, hogy ered mé nye ik és ez zel együtt já ró jó lét -
ük vissza tet szést, gyû lö le tet kel tett. Igaz, eh hez az el len sé ges ke dés hez az is hoz -
zá já rult, hogy ön ma gu kat egy oszt rák ki sebb ség ként de fi ni ál ták, amely ab ban 
az idõ ben nem volt ép okos do log. 1848–49-ben a sváb pa rasz tok a Habs bur gok -
hoz hû ek ma rad tak. Uta kat épí tet tek, te le pü lé se ket vi rá goz tat tak fel, ami nek kö -
vet kez té ben is mét be in dult a gaz da ság, és nem utol só sor ban az ad mi niszt rá ció is
vissza tért a min den nap ok ba. Ma gyar or szág ek kor, il let ve a na pó le o ni há bo rúk ide -
jén csen de sen gyógy ult.

A 19. szá zad el sõ hu szon öt éve ese mény te len volt, és még is a ma gya rok tu da -
tá ban össze ke ve re dett a múlt és a je len. A szá zad for du lón a ma gyar arisz tok rá cia
fran ci á ul be szélt, a dzsent ri ré teg pe dig la ti nul. Hu szon öt év vel ké sõbb ugyan ez az
arisz tok rá cia ma gyar is ko lá kat ala pí tott fa lun, ag rár aka dé mi á kat a kis vá ros ok ban.
A Lánc hi dat ter vez ték, be szél tek az ál ta lá nos adó kö te le zett ség rõl, a ha zai ipar fej -
lesz té sé rõl, a fo lyók sza bá lyo zá sá ról. Ho gyan me he tett vég be egy ilyen nagy hor -
de re jû vál to zás az ak ko ri po li ti ka tel jes moz du lat lan sá gá ban? A vá lasz adás hoz se -
gít sé gül hív hat juk az iro dal mat és a szín há zat, mi vel ezek ben az évek ben a ma -
gyar iro da lom tör té net egy be forrt az or szág tör té nel mé vel. A 19. szá zad ele jén a
ma gyar em ber nem volt tu da tá ban a múlt já nak. Ez egy, az össze tar to zást rend kí -
vül gyen gí tõ té nye zõ, mi vel a né pet nyel ve és tör té nel me tart ja össze, ha tá roz za
meg csak úgy, mint ba rá to kat a kö zös él mé nyek. A ma gyar kul tú ra a ha gyo má nyok
és a nyelv öt vö ze te, egy mást ki egé szí tik. A ma gyar nyelv azon ban nem volt ele -
gen dõ el vont gon do la tok ki fej té sé re, hi á nyoz tak az or vo si, fi lo zó fi ai, ké mi ai, esz -
té ti kai szak ki fe je zé sek. Csu pán né hány ezer szó val ren del ke zett, azon ban meg újí -
tá sá hoz sok és bé kés idõ re volt szük ség. Di csé ret il le ti Ka zin czy Fe ren cet, ba rá ta -
it és mun ka tár sa it, akik nagy szor ga lom mal ko vá csol tak új sza va kat, ne ve ket: 
a ma gyar szó kin cset há rom szo ro sá ra kel lett nö vel ni ük. A nép ezt per sze el le nez -
te, nem akar ta sa ját anya nyelv ét új ra meg ta nul ni, meg újí ta ni.

En nek a kor nak, sõt az egész 19. szá zad nak két igen fon tos sze mé lyi sé ge volt:
gróf Szé che nyi Ist ván Nagy cenk rõl (Du nán túl) és el len fe le, Kos suth La jos. Egyet -
len do log ban ér tet tek egyet, a pol gá ri-de mok ra ti kus vál to zá sok el éré sé ben. Szé -
che nyi mo der ni zál ni akar ta a me zõ gaz da sá got, a kül ke res ke del met és min den
egye bet. Sa ját „jó lét nél kül nincs de mok rá cia” el vét kö vet te. Kos suth ez zel el len -
tét ben úgy lát ta, hogy a ke res ke de lem és ipar fej lesz té se sok kal fon to sabb, mint 
a me zõ gaz da sá gé. Cso dá la tos szó nok volt a ben ne la ko zó, és a tö meg re nagy ha -
tás sal bí ró ener gi á ja nél kül a sza bad ság harc ta lán el sem in dult vol na. De mit ért
el ve le? El vi ek ben so kat, azon ban ve le el len tét ben Szé che nyi cél jai meg va ló sít ha -
tók és re á li sak vol tak: az el sõ, Du nát át íve lõ híd, a Lánc híd meg épí té se, amely nek
ki vi te le zé sé re sze mé lye sen hoz ta el Ang li á ból Adam Clark mér nö köt, és amely nek
fi nan szí ro zá sá ra rész vény tár sa sá got ho zott lét re. Meg ala pí tot ta a Ma gyar Tu do má -
nyos Aka dé mi át, il let ve a Duna–Tisza sza bá lyo zá sa (mely nek ered mé nye kép pen
le het sé ges sé vált a ha jó zás egé szen a Fe ke te-ten ge rig) is az õ ne vé hez fû zõ dik.

A ma gyar tör té ne lem nem fe je zõ dött be, 
hely szû ke mi att nem tér he tek ki Jó kai és Pe tõ fi sze re pé re

A tör té nel mi el mél ke dé sek mel lett he lyén va ló né hány szót szól ni a ze né rõl,
amely ál tal Ma gyar or szág az egész vi lá gon kü lö nö sen is mert té vált. A ma gyar nép -
ze nét nem sza bad össze ke ver ni a ma gyar, szerb, ro mán, szlo vák stb. ele me ket is
tar tal ma zó ci gány ze né vel. Liszt Fe renc mun ká it nem le het ma gyar ze né nek ne vez -
ni, ho lott az egész vi lá gon an nak te kin tet ték. Alig ha nem leg is mer tebb mun ká ja 
a Rá kó czi -in du ló, ame lyet a ku ruc idõk bõl szár ma zó nép dal ok ból ál lí tott össze.
Nem zet kö zi jel le gû ze nét kom po nált, még is a ma gyar nép da la it sze ret te ha lá lig.
A ma gyar nép dal ok ere de ti fel dol go zá sát Bar tók Bé lá nak és Ko dály Zol tán nak kö -76
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szön het jük. Év ti ze de kig a nép kö zött él tek, és fel je gyez ték az õsi dal la mo kat, hogy
azo kat az el fe le dés tõl meg ment sék. A ma gyar ope ret tek rõl sem fe led kez he tünk
meg mi vel a ma gyar ság a vi lág nak eb ben a mû faj ban is nagy ne ve ket aján dé ko zott:
Le hár Fe renc és Kál mán Im re Bécs tõl Lon do nig, Pá rizs tól Rio de Ja ne i ró ig hó dí tot -
ták meg a szín pa do kat.

Utó szó

Sok mun ká val ál lí tot tam össze ezt a ma gyar ság tra gi kus sor sá ról szó ló írást.
Igaz, a tan köny vek ben mind ez ben ne van, és az idõ sebb ge ne rá ci ók szá má ra nem
je len te nek új don sá got. A fi a ta lo kat meg szó lí ta ni – akik csak a na pi hí rek kel fog la -
la tos kod nak, és a té vé csa tor nák adá sa i ból tá jé ko zód nak – azon ban igen fon tos. Eb -
ben a ro ha nó vi lág ban el mé lyü lés re, ol va sás ra so kuk nak nincs ide je. Le het sé ges
el len ben, hogy eb be a könyv be õk is be le la poz nak majd, és rá döb ben nek, hogy a
ma gyar ság nak mi lyen tra gi kus sor sa is volt az év ez re dek fo lya mán. Õk is ré sze sei
en nek a tör té ne lem nek, sor suk Is ten ke zé ben van.

2013. ok tó ber ha vá ban

forrás
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JE SZENSZ KY GÉ ZA

A BAL TI ÁL LA MOK 
ÉS A MA GYAR PO LI TI KA

A Szov jet unió nem volt va ló di fö de rá ció, 15 „szo ci a lis ta szov jet köz tár sa sá ga”
a szu ve re ni tás nak csu pán né hány kül sõ sé gé vel ren del ke zett, pél dá ul kü lön (de
nem önál ló) kom mu nis ta párt juk volt, élén egy fõ tit kár ral. A mû vel tebb ma gya rok
tud ták, hogy a há rom bal ti szov jet köz tár sa ság Le nin for ra dal mát ki hasz nál va önál -
ló ál lam ként jött lét re (Lit vá nia ese té ben szü le tett új já) 1918-ban. A még mû vel -
teb bek azt is tud ták, hogy te rü le tü kön is vé res pol gár há bo rú folyt a „vö rö sök” és
a „fe hé rek” kö zött, de ha a „fe hér” cá ri tá bor no kok gyõz tek vol na, kér dés, hogy 
a bal ti ak meg tud ták vol na-e õriz ni friss füg get len sé gü ket. 

A két vi lág há bo rú kö zött be bi zo nyí tot ták, hogy kis te rü le tük és lé lek szá muk el -
le né re nem csak ké pe sek az önál ló ál la mi lét re, ha nem ter mé sze ti erõ for rás ok nél kül,
dön tõ en agrárországként is el fo gad ha tó élet szín vo na lat tud tak biz to sí ta ni la kos sá -
guk nak. Eb ben sze re pet ját szott, hogy nem volt ha gyo má nyos ural ko dó osz tá lyuk
(mert az vagy né met vagy orosz volt, il let ve a lit vá no ké a szá za dok so rán „el len gye -
le se dett”), je len tõs va gyo ni kü lönb sé gek nem ter hel ték a tár sa dal mat sem örök le tes
úton, sem a po li ti kai ha tal mat ki hasz nál va. A pa raszt ság kö ré ben si ke re sen el ter jedt
szö vet ke ze ti moz ga lom ko moly vissz han got vál tott ki Ma gya ror szá gon, kü lö nö sen a
„fa lu ku ta tók,” a né pi írók kö ré ben. Kodolányi Já nos szá mos írá sá ban mu tat ta be a
finn és észt mo dellt. Eu ró pa és Ma gyar or szág köz vé le mény ében a há rom bal ti nép
Sztá lin ál tal a Hitler–Sztálin-paktum tit kos zá ra dé ka alap ján két lép csõ ben,
1939–1940-ben tör tént be ke be le zé se mél tán vál tott ki fi gyel met és föl há bo ro dást,
bár a vi lág há bo rú ese mé nyei már el ho má lyo sí tot ták az 1940 au gusz tu sá ban be fe je -
zett an ne xi ót. Ami az ezt kö ve tõ hó na pok ban tör tént, ar ról ma is alig tud va la mit 
a vi lág. A meg szál lást kö ve tõ en az NKVD, a szov jet tit kos rend õr ség – a ná lunk a ma -
gyar ’56-ból is mert Szerov irá nyí tá sá val – azon nal meg kezd te a dik ta tú ra ki épí té sét
és a nem ze ti tu dat meg tö ré sét. Tö me ges le tar tóz ta tá sok, ki vég zé sek és a Gulag-
táborokba el hur co lás volt a mód szer min de nütt. Egy év alatt Ész tor szág ból leg alább
hat van ezer, Let tor szág ból har minc öt ezer és Lit vá ni á ból har minc ezer ár tat lan ál do -
za ta volt az ön kény nek. Nem cso da, hogy a Szov jet uni ót 1941. jú ni us 22-én meg tá -
ma dó ná ci Né me tor szág ban a bal ti ak elõ ször fel sza ba dí tót lát tak. A vissza vo nu ló
szov jet ha ta lom a bör tön ben tar tott po li ti kai fog lyok szá za it olyan le ír ha tat la nul bor -
zal mas mó don kí noz ta meg meg gyil ko lá suk elõtt, hogy ah hoz ké pest a katyini er dõ -
ben több tíz ezer len gyel tiszt  ki vég zé se szin te kö nyö rü le tes cse le ke det volt. A né -
me tek nek azon ban esze ágá ban sem volt akár csak báb ál lam ként hely re ál lí ta ni 
a bal ti ál la mi sá got. A cél az volt, hogy a gyõ ze lem után a te rü le tet né met te le pe sek -
kel ko lo ni zál ják, la kos sá gá nak több sé gét meg sem mi sít sék, az ár já nak mi nõ sít he tõ
ma ra dé kot pe dig né met té asszi mi lál ják. (Ne le gye nek il lú zi ó ink, re ánk, ma gya rok ra
is ha son ló sors várt – az az óta is mert té vált ter vek alap ján.) Hogy er re nem ke rült
sor, az a Vö rös Had se reg gyõ zel mé nek az ered mé nye, de eb ben nem volt kö szö net.
Foly ta tó dott a pol gár ság és te he tõ sebb pa raszt ság ül dö zé se, de por tá lá sa, ez a la kos -
ság nak mint egy tíz szá za lé kát súj tot ta. Ezt te téz te a nagy szá mú orosz nyel vû ka to -
na ság és ipa ri mun kás ság be te le pí té se, ami nek a cél ja ugyan csak a be ke be le zés vég -
le ge sí té se, a te rü let elo ro szo sí tá sa, hosszú tá von te hát a ge no cí di um volt.78
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A ma gyar la kos ság ke ve set tu dott a szov jet ura lom alatt ál ló Bal ti kum ról, de 
a rend szer vál to zás fo lya ma tá ban ko moly szim pá tia éb redt föl a kom mu nis ta
rend szer el nyo mott jai, ki emel ten az öt ven év vel ko ráb ban le gá zolt há rom köz -
tár sa ság né pei iránt, akik a ma gyar hoz ha son ló mó don lé pés rõl lé pés re ha lad tak
a plu ra liz mus és az ön ren del ke zés fe lé. „1989. au gusz tus 23-án 2 mil lió em ber
al kot ta élõ lánc kö töt te össze a há rom bal ti szov jet szo ci a lis ta köz tár sa ság fõ vá -
ro sa it. A 600 ki lo mé ter hosszan el nyú ló bé kés de monst rá ció a német–szovjet
meg nem tá ma dá si szer zõ dés alá írá sá nak 50. év for du ló ján, an nak tit kos zá ra dé ka
el len til ta ko zott. Vil ni us, Ri ga és Tal linn így kí ván ta fel hív ni a vi lág fi gyel mét a
szov jet meg szál lás ra, és ta nú bi zony sá got ten ni a bal ti né pek kö zöt ti szo li da ri tás -
ról” – fog lal ta össze az ese mé nyek 20. év for du ló ján Ölveczky An na az In dex ben
a füg get len ség fe lé tett nagy lépést.1 1990 ele jén a még el len zék ben lé võ Ma gyar
De mok ra ta Fó rum kap cso lat épí tõ cé lú kül dött sé get me nesz tett Lit vá ni á ba. Egy
év vel ké sõbb Vil ni us ban a szov jet rend fenn tar tó erõk fegy ver hasz ná la ta ti zen -
négy ha lá los ál do za tot kö ve telt, a for má ló dó vi seg rá di együtt mû kö dés is el ítél te
a be avat ko zást. 1991. au gusz tus 19-én Moszk vá ban a de mok ra ti kus vál to zá sok -
kal szem ben ál ló cso port puccsal kí sé rel te meg Gor ba csov el nök el tá vo lí tá sát, de
a Jel cint kö ve tõ la kos ság és ka to na ság ezt meg aka dá lyoz ta. Észt or szág és Lett or -
szág szov jet köz tár sa sá gi kor má nya ek kor csat la ko zott Lit vá nia egy év vel ko ráb -
bi lé pé sé hez, és ki nyil vá ní tot ta füg get len sé gét. A ma gyar kor mány egy ér tel mû -
en a puccsis ták el len és Jel cin mel lé állt. Bush ame ri kai el nök An tall mi nisz ter -
el nö köt, Wörner NA TO-fõ tit kár pe dig en gem, az egy hó nap pal ko ráb ban ná la
járt kül ügy mi nisz tert hív ta föl biz ta tó sza vak kal. Au gusz tus 22-én An tall Jó zsef
le vél ben kö szön te meg Bush el nök nek a vál ság ide jén ta nú sí tott szo li da ri tá sát,
ki fe jez te meg gyõ zõ dé sét, hogy fel kell gyor sí ta ni Kö zép-Eu ró pa nyu ga ti in teg rá -
ci ó ját, Gor ba csov meg gyen gült hely ze té ben Jel cin re kell épí te ni, és el kell is mer -
ni a bal ti ál la mok füg get len sé gét, jo gát a kon fö de rá ció út já ra té rõ Szov jet uni ó ból
tör té nõ kiválásra.2 A mi nisz ter el nök te hát – leg több kor mány fõ kol lé gá ját meg -
elõz ve – meg érez te, hogy el jött az al ka lom a bal ti ál la mok füg get len sé gi kö ve te -
lé sé nek nem zet kö zi el fo gad ta tá sá ra. A ma gyar ál lás pon tot az au gusz tus 24-i kor -
mány nyi lat ko zat fog lal ta össze: „A Ma gyar Köz tár sa ság kor má nya ér vény te len -
nek és tör vény te len nek te kin ti a Molotov–Rib-bentrop-paktumot. Oro szor szág -
hoz és a bal ti köz tár sa ság ok füg get len sé gét el is me rõ más ál la mok hoz ha son ló an
Ma gyar or szág is jo gos nak tart ja és tá mo gat ja Észt or szág, Lett or szág és Lit vá nia
né pe i nek az ál la mi szu ve re ni tá suk hely re ál lí tá sá ra irá nyu ló tö rek vé se it, s […]
bí zik ab ban, hogy az Észt Köz tár sa ság, a Lett Köz tár sa ság és a Lit ván Köz tár sa -
ság nem zet kö zi ér vé nyû ga ran ci át kap ar ra, hogy rö vid idõn be lül el ér he ti a nép -
aka rat alap ján dek la rált cél ját, a tény le ges ál la mi szuverenitást.”3 Az óva tos ko dó
nyu ga ti or szá go kat meg elõz ve szep tem ber 2-án a ma gyar kor mány meg hí vá sá ra
Bu da pest re ér ke zett Landsbergis lit ván el nök, va la mint Saudargas lit ván, Me ri
észt és Jurkans lett kül ügy mi nisz ter, és az Or szág ház ban – An tall je len lét ében –
alá ír tam ve lük az 1940-es szov jet meg szál lás óta „al vó” dip lo má ci ai kap cso la tok
hely re ál lí tá sá ról szó ló jegy zõ köny vet. Négy nap pal ké sõbb a Szov jet unió el is -
mer te a há rom ál lam füg get len sé gét. A ma gyar kor mány egy elõ re finn or szá gi
nagy kö vet ét, Jávorszky Bé lát akk re di tál ta mind há rom or szág ba, és uta sí tot ta,
hogy lá to gas sa vé gig a há rom fõ vá rost. Kap cso la ta ink erõ sí té se ér de ké ben 1992.
au gusz tus 7. és 9. kö zött hi va ta los lá to ga tást tet tem a há rom or szág ban, meg kö -
töt tem ve lük a ví zum men tes sé gi meg ál la po dást, és alap szer zõ dést ír tam alá kül -
ügy mi nisz te re ik kel.

A kö zös tör té nel mi sor son kí vül mind a ha son ló sá gok, mind a kü lönb sé gek je -
len tõ sek e há rom ál lam kö zött. A há rom nyelv tel je sen el té rõ. Mi köz ben csak a
13–14. szá zad ban vet ték föl a ke resz tény ség nyu ga ti vál fa ját (ez kul tu rá li san is éle - világablak
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sen el vá lasz tot ta õket or to dox szom széd ja ik tól), Észt- és Lett or szág evan gé li kus,
Lit vá nia vi szont ka to li kus. Az elõb bi ket tõ sok te kin tet ben a skan di náv or szá gok -
hoz ha son ló, észa ki or szág, az utób bi a len gye lek kel al ko tott kö zös ál lam, a
„Rzeczpospolita” ré vén in kább kö zép-eu ró pai. No ha sze ren csés nek mond ha tók,
hogy egy más el len ví vott há bo rúk nem ter he lik vi szo nyu kat, nincs kö zöt tük erõs
ér zel mi ba rát ság, nem sze re tik, ha egy be mos sák õket, de föld raj zi, geo po li ti kai
hely ze tük még is mint egy kö te le zi õket a szo ros együtt mû kö dés re, a szo li da ri tás ra.
Ez kü lö nö sen erõs volt a rend szer vál to zás kü szö bén, ami kor egyi de jû leg (ha nem
is kö zö sen) küz döt tek a füg get len sé gért, és lát vá nyos ele me volt, hogy a füg get len -
ség ki ví vá sa után – ta lán lé lek ta ni lag ért he tõ okok ból – önál ló ar cu la tu kat hang sú -
lyoz ták, de az EU- és NA TO-tag sá gért foly ta tott kam pány kö zös ne ve zõ re hoz ta
erõ fe szí té se i ket.

Jo gos a kér dés, hogy az össze sen alig hat mil li ót ki te võ la kos sá gú há rom or szág -
nak mi ad te rü le tü ket és lék szá mu kat messze meg ha la dó je len tõ sé get, és mi in do -
kol ja, hogy ma gyar né zõ pont ból kü lön fi gyel jünk re á juk. Stra té gi ai hely ze tük – a
rész ben sem le ges Skan di ná via és Orosz or szág kö zött – kri ti kus, egy ben azon ban 
a vi lág po li ti kai at mosz fé ra fon tos mé rõ esz kö ze, ho gyan vi szo nyul hoz zá juk egy -
ko ri tönk re te võ jük, Oroszország.4 A szov jet el nyo más alól föl sza ba dul va pár év
alatt be bi zo nyí tot ták, hogy az önál ló ság bir to ká ban, jó bel- és gaz da ság-po li ti ká val
ki le het lá bol ni a dik ta tú ra ál tal oko zott ká rok ból, és az élet szín vo na lat kö ze lí te ni
le het a fej lett eu ró pai or szá gok szint jé hez. A lé nye gé ben gyar ma to sí tó nak te kint -
he tõ, ott meg te le pült orosz la kos ság – el té rõ en a ma gyar és más kö zép-eu ró pai
nem ze ti ki sebb sé gek tõl – nem tör té nel mi, õs ho nos kö zös ség. A ve lük szem be ni
bá nás mód ugyan ka pott sok bí rá la tot a nyu ga ti or szá gok, il let ve az Eu ró pa Ta nács
ré szé rõl, vé le mé nyem sze rint azon ban mél tá nyos nak te kint he tõ. Az ál lam pol gár -
ság meg adá sát tel je sít he tõ fel té te lek hez kö töt ték, de akik ezek nek nem tud tak
meg fe lel ni, azo kat sem te le pí tet ték ki, ma rad hat tak la kó hely ükön, hasz nál ják
anya nyel vü ket, meg tart hat ták az orosz nyel vû is ko lá kat, és meg õriz het ték kul tú -
rá ju kat. Az ál lam pol gár ság gal ren del ke zõk részt vesz nek a po li ti kai élet ben, kép -
vi se lõ ik ered mé nye sen áll nak ki ér de ke i kért. Orosz or szág azon ban elé ge det len 
a Bal ti kum ban élõ oro szok hely ze té vel, és ez ürü gyet kí nál hat akár köz vet len be -
avat ko zás ra is. 

Ér de mes ar ról is tud ni, hogy a szov jet idõk ben szá mos kár pát al jai ma gyar fi a -
tal élt a le he tõ ség gel, hogy a nyelv ro kon Ész tor szág ban foly tas son fel sõ fo kú ta nul -
má nyo kat, ezek egy ré sze ott ma radt, csa lá dot ala pí tott, így él ott ma gyar ki sebb -
ség, ez zel is erõ sít ve az or szág ma gyar kap cso la ta it.

Úgy vé lem, hogy a magyar–balti vi szonyt jól fog lal ja össze a há rom alap szer -
zõ dés or szág gyû lé si ra ti fi ká lá sát elõ ter jesz tõ, jó részt ál ta lam ké szí tett beszédem.5

Tisz telt El nök Úr!
Tisz telt Or szág gyû lés!
A kor mány ne vé ben meg erõ sí tés re aján lok há rom két ol da lú szer zõ dést: ezek a

Ma gyar Köz tár sa ság és az Észt Köz tár sa ság, a Lit ván Köz tár sa ság, va la mint a Lett
Köz tár sa ság kö zöt ti ba rá ti kap cso la tok és együtt mû kö dés alap ja i ról 1992. au gusz -
tus 7-én és 8-án alá írt szer zõ dé sek. 

Az 1989-ben meg in dult kö zép- és ke let-eu ró pai vál to zá sok meg ha tá ro zó ré sze -
ként a Szov jet unió te rü le tén an nak fel bom lá sa után új füg get len or szá gok nyer ték
el, il let ve ál lí tot ták vissza ál la mi sá gu kat, le he tõ sé get ad va ez ál tal a vi lág és egy ben
Ma gyar or szág szá má ra is, hogy új ala po kon és új szem pont ok alap ján ala kít sa kap -
cso la ta it ve lük.

A nem zet kö zi po li ti ka új ala nyai kö zött jól meg kü lön böz tet he tõ a bal ti ál la mok
hár mas cso port ja, ame lye ket föld raj zi össze tar to zá suk, tör té nel mük kap cso ló dá si
pont ja i nak so ka sá ga fûz egy be. Ha csak a 20. szá zad ese mé nye it idéz zük föl, már80
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ak kor is szem be tû nik sors kö zös ség ük, amely egy szer re ad ta meg szá muk ra az
önál ló ál la mi lét el nye ré sé nek örö mét az I. vi lág há bo rú be fe je zõ dé se után, majd
egy azon szer zõ dés sel, az ú. n. Molotov–Ribbentrop- (más ként Hitler–Sztálin)-pak-
tum tit kos zá ra dé ká val fosz tot ta meg eze ket az ál la mo kat önál ló sá guk tól, la kos sá -
gu kat a sztá li ni rend szer tör vény te len sé ge i nek és ön ké nyé nek ki szol gál tat va. Ért -
he tõ, hogy 1991 au gusz tu sá ban e há rom or szág el sõ ként sza kadt ki a puccs kí sér -
let mi att meg ráz kó dott Szov jet uni ó ból, és lé pett föl ál la mi sá guk új bó li nem zet kö -
zi el is me ré sé nek jo gos igé nyé vel. 

Ma gya ror szág nak a bal ti ré gi ó val fenn tar tott kap cso la tai ha gyo má nyo san jók. 
Leg õsibb tör té nel münk kö zös em lé kei és nyel vi ro kon sá gunk fû zi össze a ma -

gyar és az észt né pet. A bal ti né pek tör té ne te nem ke vés ha son ló sá got mu tat a mi
tér sé gün ké vel. A ma lom kö vek kö zöt ti fönn ma ra dás kér dé se vé gig kí sé ri tör té nel -
mü ket. A lí vek finn ugor né pé rõl Livóniának, Livlandnak ne ve zett te rü let meg pró -
bál ta tá sok kal te li múlt já ra épp a lív nép el tû né se utal. A né met Kard test vé rek hó -
dí tá sa it a svéd–orosz há bo rúk kö vet ték egé szen XII. Kár oly poltavai ve re sé gé ig,
ami az orosz cá rok fenn ha tó sá gát és ön kény ural mát ter jesz tet te ki. 

A Len gye lor szág gal egye sült Lit ván Nagy fe je de lem ség hez, egy kor Eu ró pa leg -
na gyobb ál la má hoz ugyan csak szo ros tör té nel mi szá lak fûz nek ben nün ket. A lit -
ván Ja gel ló-ház, a Ma gyar Ki rály ság nak is há rom ural ko dót adott, Báthory Ist ván
er dé lyi fe je del met pe dig mind a len gye lek, mind a lit vá nok tör té nel mük leg ki -
emel ke dõbb ural ko dói kö zött tart ják szá mon. 

Füg get len sé gük el nye ré se után ezen ál la mok kal rö vid del a Nép szö vet ség ál ta -
li 1921-ben meg tör tént el is me ré sük után vet tük fel a kap cso la to kat, hoz zá já rul va
ez zel a nem zet kö zi el szi ge telt ség bõl va ló ki tö rés hez, az új ál lam kö zi kap cso la tok
ki épí té sé hez. 

Ma gyar kép vi se le tek, el sõ sor ban kon zu lá tu sok 1940-ig mû köd tek a Bal ti kum ban. 
1991 au gusz tu sá ban a Ma gyar Köz tár sa ság az el sõk kö zött újí tot ta fel a füg get -

len sé gü ket vissza nyert bal ti ál la mok kal a dip lo má ci ai kap cso la tot. Er re 1991.
szep tem ber 2-án Bu da pes ten a há rom kül ügy mi nisz ter je len lét ében, egyez mény
alá írá sá val ke rült sor. 

Ma gyar or szág finn or szá gi nagy kö vet ét akk re di tál ta mind há rom bal ti or szág ba.
A nagy kö vet, il let ve mun ka tár sai rend sze re sen fel ke re sik mind há rom or szá got és
biz to sít ják a na pi kap cso lat tar tást és in for má ció áram lást. 

1992. au gusz tus 7. és 9. le zaj lott bal ti ku mi kör utam so rán mind há rom köz tár -
sa ság fõ vá ro sá ban, mind há rom érin tett or szág gal alá ír tam az Önök nek be nyúj tott
szer zõ dést és a ví zum men tes sé gi egyez ményt. 

A bal ti ál la mok kal kö tött Alap szer zõ dé sek meg ha tá ro zó sze re pet ját sza nak ha -
zánk nak a bal ti tér ség gel foly ta tott po li ti kai, tár sa dal mi és gaz da sá gi együtt mû kö -
dés ben, az érin tett or szá gok kal fenn ál ló kap cso la ta ink meg szi lár du lá sá ban és to -
vább fej lesz té sé ben. 

A szer zõ dé sek meg erõ sí tik, hogy az érin tett ál la mok kap cso la ta ik ban alap el -
vül az Egye sült Nem ze tek Alap ok má nyá nak el ve it, a Hel sin ki Zá ró ok mány, 
a Pá ri zsi Char ta az Új Eu ró pá ért, va la mint az Eu ró pai Biz ton sá gi és Együtt mû -
kö dé si Ér te kez let egyéb do ku men tu ma i ban fog lalt cé lo kat és el ve ket te kin tik.
Hi tet tesz nek az egye te mes em be ri ér té kek és jo gok ér vé nye sí té se, a sza bad ság,
a de mok rá cia mel lett. Ki eme lik az érin tett né pek tör té nel mi múlt já ban gyö ke re -
zõ és a szá za dok so rán ápolt kap cso la to kat, mint a kap cso la tok alap kö vét. 

El sõd le ges fel ada tuk nak te kin tik az érin tett or szá gok együtt mû kö dé sét az ok -
ta tást, a mû ve lõ dést érin tõ va la mennyi te rü le ten. 

Az új já szü le tõ de mok rá ci ák igé nyé vel azo nos kül po li ti kai cél ként fo gal maz zák
meg az eu ró pai in teg rá ci ót, el éré sé ben egy más po li ti ká já nak köl csö nös tá mo ga tá -
sát irá nyoz zák elõ. 

világablak
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A bal ti ré gió egyik ál la má val va ló kap cso lat-rend sze rünk ben sem áll fenn azt
ron tó té nye zõ, a ma gyar és az érin tett or szá gok ál lam pol gá ra it érin tõ ügyek ben az
el fo ga dott nem zet kö zi nor mák ér vé nye sek. 

Sze ret nék rá mu tat ni ar ra, hogy a magyar–észt kap cso lat meg ha tá ro zó sze re pet
ját szik a finn ugor együtt mû kö dés ki ala kí tá sá ban is. Ma gyar or szág fel ada tá nak te -
kin ti, hogy le he tõ sé gé hez mér ten se gít se a kis finn ugor né pek kul tú rá já nak, nyel -
vé nek meg õr zé sét, ami vel egy aránt já rul hoz zá az em be ri ség egye te mes ér té ke i nek
meg men té sé hez, va la mint sa ját nem zet tu da tunk meg õr zé sé hez. A finn ugor
együtt mû kö dés kon cep ci ó já nak kor mány szin ten tör té nõ ki dol go zá sa je len leg fo -
lya mat ban van. 

A bal ti or szá gok kö zül je len Alap szer zõ dést a lit ván par la ment 1992. ok tó ber
7-én, a lett Par la ment 1992. de cem ber 16-án ra ti fi kál ta. 

Az el hang zot tak alap ján ké rem, hogy a T. Ház erõ sít se meg a magyar–észt, 
a magyar–lett és a magyar–litván Alap szer zõ dé se ket. 

Po li ti kai és gaz da sá gi meg fon to lás ból a bal ti ál la mok szá má ra kü lö nö sen fon -
tos volt tag sá got sze rez ni az Eu ró pai Uni ó ban, geo po li ti kai hely ze tük foly tán pe -
dig a NATO-ban. Az EU nem akart kü lönb sé get ten ni a vi seg rá di or szá gok és a bal -
ti ak kö zött, 2004. má jus 1-jé tõl egy szer re vál tak az eu ró pai in teg rá ció ré sze se i vé.
A NA TO vi szont 1999-ben csak a há rom po li ti kai és ka to nai szem pont ból ak kor
leg meg bíz ha tóbb és leg fon to sabb há rom or szá got vet te föl. Én ro kon szenv vel fo -
gad tam a bal ti ak fel vé te li ké rel mét, de kez det ben az orosz til ta ko zás mi att esé lye -
i ket nem lát tam biz ta tó nak. En nek el le né re – Wa shing ton ban nagy kö vet ként – szo -
ro san együtt mû köd tem kép vi se lõ ik kel és a fel vé te lü ket tá mo ga tó ame ri kai po li ti -
kai és ka to nai kö rök kel a tag sá gért foly ta tott erõ fe szí té sek ben. A si ker, a 2004.
már ci us 29-i fel vé tel hoz zá já rult az eu ró pai biz ton ság hoz, mert a bal ti tér ség meg -
szûnt a „sen ki föld jé”-nek len ni, töb bé nem kí nál ha tott könnyû pré dát fe le lõt len
po li ti kai-ka to nai kö rök szá má ra.

No ha az ez red for du lót kö ve tõ eu ró pai gaz da sá gi vissza esés, majd a 2008-as
pénz ügyi vál ság erõ sen érez tet te ha tá sát a kül ke res ke de lem tõl nagy ban füg gõ bal -
ti ak ra, és Oro szor szág tól ke vés bé füg gõ ener gia el lá tá suk biz to sí tá sa je len tõs rá for -
dí tá so kat igé nyelt, gaz da sá gi ered mé nye ik im po ná ló ak. Má ra mind há rom or szág
va lu tá ja az euro, és a je lek sze rint ez min den te kin tet ben be vál tot ta a vá ra ko zá so -
kat. A több pár ti de mok rá cia mind há rom or szág ban vi rág zik, az egy mást vál tó
jobb- és bal kö zép ko a lí ci ók össze té te le vál to zó, szél sõ sé ges meg nyil vá nu lá so kat
job bá ra csak Orosz or szág vél lát ni e ré gi ó ban. A Bal ti kum rend szer vál to zás utá ni
tör té ne tét tel jes mond hat juk si ker tör té net nek. 

Az el múlt 25 év ben Ma gyar or szág és a bal ti ál la mok vi szo nya a gya kor lat ban
is szo ro sab bá vált, köl csö nö sen nagy kö vet sé gek nyíl tak a fõ vá ros ok ban, amit az
in teg rá ci ós szer ve ze tek kö zös tag sá ga min den kép pen in do kolt. Ezért is ne héz ma -
gya rá za tot ta lál ni, hogy Ma gyar or szág 2014 szep tem be ré ben ho gyan zár hat ta be
Tallinnban a nagy kö vet sé get. Ez a finn ugor ro kon sá got is erõ sen ápo ló ész tek ben
rend kí vül rossz vissz han got vál tott ki, kény te le nek vol tak õk is be zár ni bu da pes -
ti kép vi se le tü ket. Az észt fõ vá ros ban to vább ra is mû kö dõ Ma gyar In té zet sem mi -
kép pen nem tud ja el len sú lyoz ni a ba rát ság ta lan lé pést. 2016 ta va szán ugyan a saj -
tó ban meg je lent a hír, hogy új ra meg nyí lik a ma gyar nagy kö vet ség, de ez a mai na -
pig nem kö vet ke zett be. 

Ar ról nem te het a há rom bal ti or szág, hogy a leg utób bi évek ben orosz rész rõl
a hang nem is mét fe nye ge tõ lett, kibertámadásokra, sõt egy al ka lom mal egy észt
ha tár õr el rab lá sá ra is sor ke rült. Vá lasz ként a NA TO ha tá ro zott nyi lat ko za tok mel -
lett szö vet sé ges had erõk fi zi kai je len lé té vel igyek szik el osz lat ni azt az eset le ges82
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orosz fel té te le zést, hogy a Wa shing to ni Szer zõ dés 5. cik ke lye olyan ver bá lis ga ran -
cia, ame lyet nem kell ko mo lyan ven ni. A tör té ne lem igen sok ta nul sá got kí nál, és
az egyik leg fon to sabb, hogy „egy ség ben az erõ”. Ha az 1930-as évek ben a nyu ga ti
de mok rá ci ák Hit ler meg bé kél te té se he lyett a bé ke meg õr zé sét nem ön zõ, egyé ni
lé pé sek út ján pró bál ták vol na biz to sí ta ni, ak kor Kö zép-Eu ró pa, a bal ti ak kal együtt
el ke rül te vol na azo kat a so ha nem fe led he tõ szen ve dé se ket, amik az el múlt szá zad
kö ze pé tõl a rend szer vál to zá sig ér ték.

JEGY ZE TEK
1. http://index.hu/belfold/tegnapiujsag/2009/08/25/1989_ketmillio_ember_fogta_egymas_kezet/
2. An tall Jó zsef le ve le Ge or ge H. W. Bush hoz, 1991. au gusz tus 22. Má so la ta bir to kom ban.
3. Ma gyar Kül po li ti kai Év könyv. 1991. 270–271.
4. Ala pos elem zés er rõl a Glenwood Me dia Kft ta nul má nya:
http://www.geopolitika.hu/hu/2016/10/04/a-balti-orszagok-helyzetkepe-a-xxi-szazadban-a-balti-
allamok-kulonleges-biztonsagpolitikai-helyzete/
5. Je szensz ky Gé za kül ügy mi nisz ter ex po zé ja az Or szág gyû lés ben a magyar–észt, a magyar–litván és
a magyar–lett alap szer zõ dés ra ti fi ká lá sa ügyé ben, 1993. no vem ber 9-én. Az Or szág gyû lés Nap ló ja
alap ján.
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BERECZKI URMAS

GON DO LA TOK A MÛ HELY BEN

A Sargasso-tenger
(Po li fo ni kus ko rall)

A nõs tény an gol na öt-tíz évig ma gá nyo san, édes vi zek ben töl ti az éle tét. Utá na
az tán, ami kor meg érik rá az idõ, ami kor el jön az õ ide je, egyszercsak meg in dul.
Va jon hir te len, min den át me net nél kül in dul-e meg, mi kor hosszú tes tén, mint va -
la mi fél ve ze tõn, vé gig áram lik a bi zser gés? Vagy mi u tán már se ho gyan sem ta lál ja
he lyét a meg szo kott ál ló víz ben, csak hagy ja ma gát so dor tat ni az ár ral, míg tu da to -
sul ben ne a cél? Nem tu dom. Az azon ban bi zo nyos, hogy ami kor vé gül tu da to san
út ra kél, nem is mer töb bé fá rad sá got. Ha kell, még a szá raz föl di utat is vál lal ja. Át -
kel ár kon-bok ron, me zõn és ga bo na táb lán. Mind ezt azért, hogy el jus son
ívóhelyére. Õs ele mé be, a sós ten ger víz be, mely nek só ja ott ke ring a mi vé rünk ben
is... De mi ve zér li õt hosszú út ján a tá vo li Sargasso-tengerbe? Ta lán a gra vi tá ci ós
hul lá mok, a ten ge ri áram lá sok vagy gén je i nek nem ze dék rõl nem ze dék re örök lõ dõ
soft ware prog ram ja, fa já nak õs em lé ke ze te? A ge ne ti ka né hány eset ben kez di már
meg fej te ni egyes konk rét élet funk ci ó ink át örök lé si kód ját, de ez zel a vá lasszal
még adó sunk ma rad. Akár csak az zal, hogy mi tõl hajt ki ta vasszal a rügy, és bim -
bó zik a vi rág, vagy mi tõl ága zik szét a szar vas agan csa. Ösz tö nö sen ed dig is érez -
tük, a ge ne ti ka fel fe de zé se óta pe dig tud juk, hogy min den élet je len sé günk mö gött
ott rej tõ zik va la mi tit kos kód, s an nak kép le té ben egy más sal össz hang ban a mér -
ce és az arány.

A ma ga mód ján min den em ber ezt a kó dot ku tat ja, me lyet az an tik kul tú ra 
a har mó nia tan ban ke re sett, az an gol na pe dig nem ze dék rõl nem ze dék re, új ra és új -
ra csak a Sargasso-tengerben ta lál meg.

Hel sin ki, 1994 

A kö tél tán cos és a bo hóc
(Já té kos am fo rák)

A kö tél tán cost min den ki is me ri. Ha nem a cir kusz ból, ak kor leg alább a te le ví -
zió kép er nyõ jé rõl. Ami kor el in dul, tel je sen me rev de rék kal lép del a ki fe szí tett
sod ro nyon, mint ha csak hí mes to já so kon lép del ne. Nem néz se jobb ra, se bal ra.
Tán még a nyel vét is a szá ja kö ze pén tart ja, ne hogy ki bil len jen az egyen súly ból.
Köz vet len el öl- vagy há tul né zet bõl tes te szin te tel je sen szim met ri kus nak tû nik,
mint ha csak ma ga len ne a ki egyen sú lyo zott ság szó sze rin ti meg tes te sí tõ je. A ki -
egyen sú lyo zott em ber nyu gal mi ál la pot ban van, mint a kö tél tán cos. Ke dély ál la po -
ta egyik irány ba sem leng ki sze szé lye sen, mert már nem vá gyik sem mi re. Elé ge -
dett, te hát bol dog. Olyan, mint egy klasszi kus gö rög am fo ra... 

A cir kusz ban a kö tél tán cos után ál ta lá ban a bo hóc kö vet ke zik. A bo hóc bi -
zony ta lan, té to va lép tek kel in dul meg a kö té len. Cset lik-bot lik, kar já val dup la pro -
pel ler ként szin te lég ör vé nye ket tá maszt, mi köz ben csí põ je jobb ra-bal ra ki leng.
Test tar tá sa tá vol ról sem szim met ri kus. A kö tél rõl azon ban va la mi cso da foly tán
még sem zu han le, mint ha csak egy lát ha tat lan kéz tar ta ná vissza. Ám az sem len -84
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ne ele gen dõ, ha bár me lyik moz du la tát egy pil la nat ra is ki me re ví te nénk. A mély -
be zu ha nás tól ugyan is ki zá ró lag az ál lan dó moz gás men ti meg. Az, hogy az egyik
egyen súly ta lan test hely zet bõl gyors egy más után ban bil len át a má sik ba, pa ra dox
mó don így te remt ve meg kö zöt tük a pil la nat nyi egyen súlyt...

A bo hóc nem ki egyen sú lyo zott. Moz gás ban van, te hát elé ge det len. Nem
olyan, mint egy gö rög am fo ra... Az én mun ká im sem olya nok. Re mé lem, hogy en -
nek el le né re le het õket sze ret ni!

Bu da ke szi, 1997

A fa bá bú meg szó lal

Fen ti kí sé rõ szö ve ge im húsz-huszönöt év vel ez elõtt szü let tek egy-egy konk rét
ki ál lí tá som mar gó já ra, ami kor a mû vé szek kö ré ben még nem volt di vat hosszú,
man kó ként szol gá ló le írá so kat mel lé kel ni mû ve ik hez, hogy meg áll ja nak a lá bu -
kon. Az én írá sa im nem ma gya rá za tok, ha nem in kább pár hu za mos iro dal mi va ri -
á ci ók egy té má ra. Kí sér le tek ar ra, hogy más mû faj ban, más esz kö zök kel pró bál ják
meg kö ze lí te ni, ér zé kel tet ni az en gem ép pen fog lal koz ta tó kér dé se ket. Ak ko ri ban
még ab ban sem vol tam biz tos, hogy meg ug rom-e a lé cet: be fo gad nak-e a céh be,
ne vez he tem-e ma ga mat egy ál ta lán mû vész nek? A ke rá mi á val ugyan is csak az
egye tem után kezd tem el fog lal koz ni. Olasz or szá gi mû vé sze ti ta nul má nya im be fe -
je zé se után pe dig szin te azon nal más pá lyá ra so dort a tör té ne lem sze le. A drá mai
meg fo gal ma zás itt szán dé kos. Anyai szü lõ ha zám, Észt or szág 1991-ben nyer te
vissza füg get len sé gét. Én meg épp ezért, en nek jó vol tá ból ke rül tem ki 1992 ele jén
Hel sin ki be, ahol négy évet szol gál tam ma gyar dip lo ma ta ként. El sõ sor ban észt és
bal ti ügyek kel fog lal koz tam, köz ben pe dig gyak ran fél éj sza ká kon át és a sza bad
hét vé gé ken pró bál tam agyag ba ön te ni mind azt, ami a nap pa lok ból ki ma radt. 

Nem vál to zott ez az óta sem, hogy Ész tor szág ban élek. Más jel le gû mun ká im
után – két íz ben, két pe ri ó du son ke resz tül dol goz tam a he lyi Ma gyar In té zet ve ze -
tõ je ként – úgy té rek vissza a ke rá mi á hoz, mint más a tá vo li ked ve sé hez. Ott pró -
bál juk meg foly tat ni, új ra kez de ni, ahol ko ráb ban ab ba ma radt...

Ami kor az agya got ke zem be ve szem, csak az alap szer ke zet rõl és a mé re tek rõl
van el kép ze lé sem, min den más me net köz ben ala kul ki. Az ele jén me cha ni ku san
ha lad a mun ka. Lé pés rõl lé pés re, ru tin sze rû en, mint ahogy a kõ mû ves rak ja a tég -
lát egy más ra. Ta pasz ta lat ból, meg szo kás ból, mert ben ne van a jár tas ság a ke zé ben.
Az õs em ber is így pat tint gat ta a ko va kö vet, míg las san ki is mer te vi sel ke dé sét. 
Ki ta pasz tal ta, hol és mi lyen erõ vel kell a má sik kõ vel rá üt nie, hogy ép pen úgy vál -
jon le ró la egy da rab ka, ahogy azt a kõ bal ta funk ci ó ja meg kí ván ta. Az al ko tó is las -
sacs kán jön rá, ho gyan vi sel ke dik az anyag a ke ze alatt, de eköz ben azt is meg ta pasz -
tal ja: nem te het meg akár mit. Tisz te let ben kell tar ta nia az adott ma té ria sa já tos sá -
ga it, mert kü lön ben úgy jár, mint a ti zen két kõ mû ves a mon dá ban. Amit fel rak nak
es tig, reg gel re le om lik. Mû vé szünk ezért fi gye li a ter mé sze tet, ke re si ben ne az is -
mét lõ dést, a rit must. A mû vé szet ben ezt ne ve zik for ma nyelv nek. Köz ben azon ban
ön ma gá ból is föl ál doz va la mit, s kö tõ anyag ként be le épí ti a fal ba. Utá na az tán vá -
rat la nul úgy jár, mint Gepetto mes ter a fa da rab bal, ami kor a bá but fa rag ta. A még
eset len for ma egy sze ri ben csak hal kan meg szó lal, meg szó lít. Lé lek köl tö zik be lé,
s at tól kezd ve már õ di ri gál. Úgy tesz, mint az or mót lan, alak ta lan szik la tömb 
a he gyek ben, mely év mil li ó kon ke resz tül ki van té ve esõ nek, hó nak, szél nek, fagy -
nak, nap su gár nak, a zaj ló fo lyó ár já nak, föld ren gés nek, míg csak meg nem re pe -
de zik, da ra bok nem tö re dez nek le be lõ le, s for mái le ke re ked nek. Más szó val: for -
mát ölt, s ez zel erõ te ret te remt ma gá nak. Vonz és ta szít, s a lát ha tat lan erõ vo na lak
men tén iga zít ja ma gát a csil la gok já rá sá hoz. Szá mí tó gé pes nyel ven szól va ins tal -
lál ja ma gát kör nye ze té hez. Az ar ra la kó em be rek pe dig meg lát nak ben ne va la mit. mû és világa
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El kez dik tisz tel ni, mon dák szü let nek ró la, s így éle tük ré szé vé vá lik. Ré sze se lesz
kö zös sé gük nek. Élet re kel. 

Né ha még is meg esik, hogy ke vés nek bi zo nyul a ha barcs. A lé lek ilyen kor még -
sem ölt egé szen tes tet az anyag ban, ha nem csak szunnyad ben ne, mint al vó rügy
a fán. Ál mo dik. Ar ról, hogy mi lyen lesz az, ami kor egy má sik mû ben ta lán majd
va ló ban fel éb red. 

Tal linn, 2017

BERECZKI URMAS ÉR TÉK KÖZ VE TÍ TÉ SE
ÉSZ TOR SZÁG BAN

1. Bereczky Urmas sok ol da lú sá ga

Sok ol da lú sá gá ért is tisz tel het jük Urmast.1 Hi szen tu do mányt mû vel, köz író,
ma gyar in té zet-új ra szer ve zõ,  az Észt or szág úti könyv leg fõbb szer kesz tõ je („jég tö -
rõ” mun ka 1983-ból, pa zar kö tet 2007-bõl). Ugyan ak kor két ke zi al ko tó mû vész, ke -
ra mi kus. Tu dós ma gyar édes ap já nak, egye te mi ok ta tó észt édes any já nak, egye te mi
ok ta tó s dip lo ma ta öccsé nek, se gí tõ kör nye ze té nek, észt ke ra mi kus mû vész fe le sé -
gé nek s gyer me ke ik nek (no meg is ko lá i nak, szor gos ta ná ra i nak) kö szön he ti a bõ -
sé ges út ra va lót, azt a bi zo nyos „ha mu ban sült po gá csát”.

Bereczki Urmas ed dig is igye ke zett föl hasz nál ni az újabb le he tõ sé ge ket a mû -
velt ség, az is me re tek cél ba jut ta tá sá ra. Könnyen ke zel he tõ (s a vi szony lag ol csó)
hor do zón, CD-n adott köz re fon tos e-köny ve ket a magyar–észt kap cso la tok ról, a
ki sebb nép cso port ok és nyel vek sor sá ról, va la mint ro man ti kus ze ne szer zõ óri á -
sunk ról, Liszt Ferencrõl.2

2. Az észt író fe je de lem rõl

A vi lág há bo rú után né hány év alatt a kül or szá gi ész tek ha té kony szer ve zõ jé vé,
ko ro ná zat lan köl tõ-író fe je del mé vé lett Bernard Kangro3 köl te mé nyei a ter mé szet -
bõl („zöl dek”) és a ha gyo mány ból, a vi dé ki, föld mû ves élet bõl táp lál koz nak. Haj -
lé kony ver se lõ a szo net tek tõl a sza bad versekig.4

(Ajatu mälestus – Idõt len em lék) 
Ké pes Gé za for dí tá sa

Ta lá ló an „kis hi tû en bi za ko dó” jel zõ vel il le ti Bereczki Urmas a ran gos észt al -
ko tót, aki a rend szer vál tás in du lá sa kor még bi zony ta lan a si ker ben, az Észt or szág
le he tet len nek tû nõ új ra füg get le ne dé sé ben:

86
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Need mu mustad isaisad
mineviku rehetares,
olles väsimatult visad,
teevad lõppemata tööd.

Az én fe ke te nagy apá im õk,
a múlt ga bo na szá rí tó csürében,
s mi vel fá rad ha tat la nul ki tar tók,
mun ká ra ûzi õket a vágy.



Kányádi Sán dor for dí tá sa

3. Há rom ágú al ko tás a ma em be ré nek
A) Köl te mé nyek ész tül és an go lul, élet rajz, köny vé szet meg rá adás cse me gék

Jó kéz be ven ni: kis, négy zet ala kú, gyen gé den szí ne zett bo rí tó jú, kí vá na tos
köny vecs ke – egyút tal a CD és DVD tok ja; ben ne Bereczki Urmas tény sze rû elõ -
sza va; Kangro föl ve té sei s bölcs mon dá sai: Fel hõ szár nyán – Pilveveerel; sze re tet -
tel jes vissza em lé ke zés: Ta lál ko zá sok Kangróval – Kis hi tû en bi za ko dó. Ki csiny kö -
tet kí nál ja ma gát, egy szer re sû rít és rész le tez, ál ta la Kangro ih le tett köl tõi vi lá gá -
nak új faj ta meg kö ze lí té sét kapjuk.5

B) Nyelv zen gés, ka kukk szó, krú ga tás s tit kos kül de tés (CD)
Mi lyen az észt nyelv hang zá sa? Ki csit tá vo labb ról hall va mint ha ma gya rul be -

szél né nek, hi szen ugyan olyan a lük te té se (1. szó tag: fõ hang súly, 3. szó tag: mel lék -
hang súly). Kö ze lebb rõl kel le me sen hang zós, vál to za to san hul lám zó, ta golt az észt
be széd – a köz nyel vi ma gyar nál ki csit zár tab ban ej tik a sza va kat. (100 ma gán hang -
zó já ra 117 más sal hang zó jut, a ma gyar ban: 141. Ér de kes, hogy a szlo vák ban is az
el sõ szó ta gon nyug szik a fõ hang súly – min den bi zonnyal ma gyar ha tás ra.) 

Urmas 1982-ben ta lál ko zott elõ ször Bernard Kangróval, aki Dá ni á ból ti tok ban
ju tott át a svéd or szá gi Lundba. (A köl tõt már ko ráb ban se gí tet te a Bereczki csa lád:
a meg szállt Ész tor szág ból a ki seb bik gye rek pe len kái kö zött csem pész ték ki
Kangro szá má ra pad lá son rej te ge tett kéz ira tos nap ló fü ze tét.)  Már 1987-ben több
al ka lom mal si ke rült rög zí te nie a köl tõ hang ját, ver se it.

A CD-n Kangro kis sé re ked tes te nor hang ján ha tá ro zot tan, pon to san szó lal tat -
ja meg mély gon do la ti ság gal át ita tott 33 köl te mé nyét. Ver sen ként, kis szü net után
Harriet Toompere, a tal lin ni Észt Drá ma szín ház ki tû nõ és köz ked velt szí nész nõ je
vissz han goz za alt ba haj ló hang ján nõi ér ze lem mel, sej te tõ en vagy lel ke sül ten a
Kangro-alkotásokat. Köz ben fü lün ket ho ni ten ger par ti szél zú gás, ka kukk szó,
hattyú ének, da ru krú ga tás gyö nyör köd te ti.

C) Észt táj – ma gyar, észt ecset tel. (Dettre Gá bor: Kesksuvetants – 
Tánc, nyár de re kán)

A moz gó könyv – va gyis Dettre Gá bor film ta nul mány-fü zé re (-etûdjei) – önál ló
mû al ko tás. Urmas ér de me a ter ve zett és szer ve zett csa pat mun ka, az össze ko vá cso -
ló dott kö zös ség. A ki vá ló szak em be rek és lel kes mû ked ve lõk egy aránt a ne kik il -
lõ sze re pet tölt he tik be – az „ér dek nél kül tet szik” je gyé ben. (A DVD-nél le het vá -
lasz ta ni az észt vagy an gol fel ira to zás kö zött.) Kü lön le ges ség, hogy tet ten ér het jük
a film al ko tás fo lya ma tát. Mû hely tit ko kat tu dunk meg a ba rá tok ká lett Dettre Gá -
bor ren de zõ és Bereczki Urmas mun ká lat ve ze tõ le vél be szél ge té sé bõl (Vá lo ga tott 
e-le ve lek Bereczki Urmas és Dettre Gá bor le vél vál tá sá ból Tal linn és Brüsszel kö -
zött): ver sek rõl, ru hák ról, Kangro vi lág né ze té rõl, je le ne tek rõl, ezer más ról.

mû és világa
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Seisame täna kas tõ es ti
uute aegade eel?           
Vahest vastse,
veelgi kõrgema valede müüri
keegi me ümber laob?
(Lund, 1987. má jus 1.)

Igaz ság ke re sés (Rész let) 

Va jon csak ugyan új idõk
elõtt ál lunk most?
Vagy ta lán új,
az ed di gi nél ma ga sabb ha zug ság fa lat
húz nak föl va la kik kö rénk?



A 33 köl te mény ugyan úgy két sze re sen hang zik el (szer zõ és Harriet Toompere)
a meg sza kí tás nél kü li je le ne tek alatt. A zú gó-csen des ten ger, észt ta nya (fa lu),
Szent Iván-éji mu lat ság hin tá val és a nép vi se le tes tánc szin te észak ra rö pít ben -
nün ket. De az öröm mel lett ott a „le han go lás” is:

(Kesksuvetants – Tánc, nyár de re kán) 
Tandori De zsõ for dí tá sa

Majd az élet igen lõ, há la adó zá ró köl te mény egy ben a köl tõ bú csú ja is:

(Mida olen armastanud – Sze ret tem a)
Kányádi Sán dor for dí tá sa

Kütyüvilágban élünk. Ta nár és ta nít vány szen ved at tól, hogy mi képp le het át -
ad ni-át ven ni az ér té ke ket. A fi gyel met fel kel tõ és le kö tõ al ko tá sok – íme, egy-egy
vers be mu ta tá sa moz gó ké pes alá fes tés sel – to vább len dít he tik a meg fá radt iro da -
lom ta ní tást. Per sze ne mes tar tal mú ak és anya gú ak elõny ben.

4. Bernard Kangro „ki rán du lá sa” a Du ná tól Te mes vár ra

Az író-köl tõ ké sei, éle té ben utol só ként meg je lent ön élet raj zi írásában6 fel öt lõ
em lé ke it, kép zet tár sí tá sa it köz li Claudio Magris (né me tül, ma gya rul is meg je lent,
el ér he tõ) Du na-köny vé nek ol va sá sa köz ben: 

„Ma se hogy sem va gyok ké pes le csúsz tat ni ezt a zöld köny vet az ágy szé lé rõl
a pad ló ra, egy kis ‘ki uta zást’, ki té rõt esz köz lök a ré gi és új bu da pes ti ba rá tok hoz.
Egy szem pil lan tás alatt itt áll a ma ga ele ven sé gé ben Lauri Kettunen és Árad a Ti -
sza (Ti sza tulvii) cí mû sze rel mes re gé nye, meg je len nek az észt és ma gyar ba rá tok,
de ró luk nem ír Claudio Magris.

A könyv la po kon elõ tû nik Timiºoara, a ré gi ma gyar or szá gi Te mes vár, most ro -
má ni ai vá ros: a dik tá tort el söp rõ föl ke lés ki in du ló pont ja. Mi e lõtt a Du na del ta tor -
ko la tá hoz kö ze led ve be csuk nád a köny vet, egy ré gi tartui egye te mis ta ének cseng
fü led ben:

A vár ban, ne ve Gradesco,
tá vo labb, mint Te mes vár,
élt egy vén fe je de lem, Bibesco,
szer bi ai szür ke hoszpodár...” 

Mé szá ros And rás for dí tá sa
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Mida rohkem pähe tõuseb viin,
seda kaugemale sind viin. …
Nende all su enda ekslev vaim
on kui kohtlane kaim,
kes enesest välja ei leia ust.

Fe jem be száll a pá lin ka,
visz lek an nál tá vo labb ra, …
Lel ked alat ta té ve lyeg,
mint ma ta tó egy ügyû ek,
aj tót ma guk ból nem ta lál va.

Mida olen armastanud: 
merevahtu, kollaseid puulehti,
tähepilgutust leebel augustiööl,
pi ka vihmapäeva madalat taevast,
niiskusest lõhnavat sammalt, … 

Sze ret tem a ten ger taj ték ját, a sár gu ló 
ten ger taj ték ját, a sár gu ló lom bo kat,
au gusz tu si éj ben a csil lag pil lo gá sát,
hosszú, esõs na pok ala csony egét,
a ned ves ség tõl il la to zó mo hát. 



A tartui egye te mi di ák szer ve zet, a Korporatsioon Fraternitas Estica ma is ének -
li ész tül ezt a né met ere de tû éne ket (Josef Vik tor von Scheffel szö ve ge). Aki a
nyelvbicsaklító da locs kát ki tud ja éne kel ni, to vább ihat… Tu do má nyos igény rõl
szó nincs, nyil ván va ló an nem szerb, ha nem ha vas al föl di hoszpodár a fõszereplõ.7

Az iz gal mas vagy nyo masz tó tör té nel mi pil la nat (a vé let len?) ter mé se az
„ingyombingyom”-szerû di ák nyelv tö rõ. Az ész te ket meg kér dez het nénk, a Te mes -
vár ki ej té se is ne héz nek bi zo nyul?

5. El fo gult be fe je zés

Ér de mes Ész tor szág ra (is) fi gyel nünk. A 2017. ja nu ár 1-i hi va ta los szám sza ki
ada tok sze rint az or szág ban 883 707 fõ (68%) az észt anya nyel vû ész tek szá ma.
(Ér de kes, hogy 4000 észt anya nyel vû az orosz nem ze ti ség hez, 2000 meg a finn hez
so rol ja ma gát, to váb bá 24 000 észt nem be szé li sa ját anya nyelv ét.) Egyéb ként észa -
ki nyelv ro ko na ink kal már 1582–1586-ban kö zös ural ko dónk volt Bá tho ry Ist ván
er dé lyi fe je de lem és len gyel ki rály sze mé lyé ben (Livónia). Az észt mû velt ség,
szel le mi erõ, tel je sít mény irán ti tisz te let bõl szer kesz tet tem egy be ezt kis is mer te -
tõt – hoz zá gon dol va a nyelv ro kon sá got is.8 (Ter mé sze te sen nem ta ga dom tö rök sé -
gi szá la in kat, kró ni ká in kat, az At ti la-ha gyo mányt sem: szem be ál lí tás he lyett –
össze egyez te tés.) Ma gyar ba rát sá guk ra csak két pél dát ho zok föl: az ész tek nek,
pon to sab ban az ak ko ri észt ve ze tõk köz ve tí té sé nek kö szön het jük ük-, déd- vagy
nagy apá ink gyor sabb és biz ton sá gos ha za ke rü lé sét az orosz fog ság ból, a Nagy Há -
bo rú után. S ne fe led kez zünk el a lel kes észt kö zép is ko lás ok ról, egye te mis ták ról,
akik 1956–1957-ben röp cé du láz tak a ma gyar ügy mel lett – „ju tal muk” a Gulág lett.

Mé szá ros And rás

JEGY ZE TEK
1. Az Ész tor szág ban szü le tett Bereczki Urmas (1957) történelem–orosz sza kot vég zett az EL TE-n
1981-ben, majd finn mû ve lõ dés tör té né szi ké pe sí tést szer zett, 1999-ben dok to rált ugyan ott; ke ra mi -
kus-ta nul má nyo kat foly ta tott Fi ren zé ben és a Faenza Nem zet kö zi Ke rá mia in té zet ben; mû for dí tó
(Rein Saluri, Ma ri Saat, Jaan Kross, Lennart Me ri, Maimu Berg, Jaan Undusk mû ve i bõl), tol mács és
ide gen ve ze tõ, mû ve lõ dé si dip lo ma ta (Helsinki–Tallinn). A Tal lin ni Ma gyar In té zet ve ze tõ je 16 éven
át (két rész let ben), sza bad fog lal ko zá sú mû vész és köz író; 16 fon to sabb kö zös és egyé ni
kerámiakiállításon sze re pelt (Finn or szág, Észt or szág, Lett or szág, Ma gyar or szág, Szlo vé nia, Egyip tom,
Dá nia); 24 fon to sabb köz le mé nye/ki ad vá nya je lent meg fõ ként ma gyar és észt, va la mint finn, an gol,
svéd nyel ven; az Észt or szá gi Mû vé szek Szö vet sé gé nek, va la mint az Észt or szá gi Ke ra mi ku sok Szö vet -
sé gé nek a tag ja.
2. A há rom e-köny ves le mez: Eesti avastamine. Tekstikogumik varaste ungari-eesti kontaktide ajaloo
juurde. [Észt or szág fel fe de zé se. Szö veg gyûj te mény a ko rai magyar–észt kap cso la tok tör té ne té hez].
Észt nyel ven. Szer kesz tet te Bereczki Urmas. For dí tó Reet Klettenberg. Ba las si Instituudi Tallinna
Ungari Instituut, 2014; The Languages of Smaller Populations: Risks and Possibilities. Lectures from
the Tal linn Conference, 16–17 March 2012 [A ki sebb né pes sé gek nyel vei: koc ká za tok és le he tõ sé gek.
A 2012. már ci us 16–17-i tal lin ni ta nács ko zás elõ adá sai] Észt nyel ven. Szer kesz tet te Bereczki Urmas.
Ba las si Instituudi Tallinna Ungari Instituut, 2015.
Lugemik Fe renc Lisz ti elust ja isiksusest. [Ol va só könyv Liszt Fe renc éle té rõl és sze mé lyi sé gé rõl] Észt
nyel ven. Szer kesz tet te Bereczki Urmas. Ba las si Instituudi Tallinna Ungari Instituut, 2015.
3. Bernard Kangro (1910–1994) ki ma gas ló észt köl tõ, pró za író, iro da lom tör té nész, drá ma író. Tartui
egye te mi di ák, majd ok ta tó; az Arbujad [= jö ven dö lõk, va rázs lók] köl tõi cso por to su lás tag ja; dra ma -
turg a Vanemuine Szín ház ban. 1944-ben a má so dik szov jet meg szál lás elõl a Bal ti-ten ge ren át Své -
dor szág ba me ne kült. (Ek kor mint egy 70 ezer észt kény te len el hagy ni ha zá ját. Az ott hon ma radt ve -
ze tõ ré teg meg halt vagy mun ka tá bor ba ke rült. Az ész tek tel jes vi lág há bo rús em ber vesz te sé ge 300 000
fõ – az egy mil lió-száz ezer bõl.) Kangro pá rat lan iro da lom szer ve zés be kez dett: 43 éven át, az or szág új -
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ész tül:
Lossis nimega Gradesko,
Kaugemal kui Temesvar,
Istus vahva vürst Bibesko,
Serbia hall hospodar...

né me tül:
Auf dem Schloße von Gradesco,
Hinterwärts von Temesvar,
Sass der tapf’re Fürst Bibesco,
Serbiens greiser Hospodar...



ra füg get le ne dé sé ig je len tet te meg a Tulimuld (Ir tás föld) kül or szá gi észt fo lyó ira tot (ele in te 3000, a vé -
gén 900 pél dány ban). Az ál ta la ala pí tott Észt Írók Szö vet ke ze te az 1980-as évek ele jé ig több ere de ti
iro dal mat adott ki, mint a Szov jet meg száll ta Észt or szág. Kangro a köl tõi nyelv meg újí tó ja; gaz dag ter -
mé se 20 ver ses kö tet, 16 re gény, el be szé lés kö tet, drá mák, to váb bá egyéb írás mû vek.
4. Kangro ver se i bõl két gyûj te mény be is for dí tot tak: ti zen két köl te ményt Tandori De zsõ, né gyet Csa -
ná di Im re, ket tõt Ké pes Gé za (1975); il let ve nyol cat Kányádi Sán dor, né gyet Segesdi Mó ni ka. Köl té -
sze té rõl rö vid is mer te tõk ta lál ha tók in: Észt köl tõk. Hu sza dik szá za di észt lí ra. For dí tot ta Ágh Ist ván,
Csa ná di Im re és má sok. Vá lo gat ta, az élet raj zi jegy ze te ket ké szí tet te és a szö veg gon do zást vé gez te
Bereczki Gá bor, Bereczkiné Mai Kiisk, Fe hér vá ri Gyõ zõ. Eu ró pa Könyv ki adó, Bp., 1975. 321–343.;
Ha ran gok halk kon du lá sa. Kellade hellus. Hu sza dik szá za di észt lí ra. I–II. Vá lo gat ta, szer kesz tet te, 
az elõ- és utó szót ír ta, va la mint az élet raj zi jegy ze te ket ké szí tet te Bereczki Gáborné Mai Kiisk.
Minoritates Mundi – Literatura, szer kesz ti Pusztay Já nos. Bernard Kangro ver sei ész tül: I. kö tet:
73–84. ol dal. Mun kás sá gá ról: II. kö tet, há tul: 17–18. ol dal. Szom bat hely, 2000.
5. Ki adá si ada tok:
SEE SININE SIRJENDAV KAUGUS / AZ A  KÉ KEN RA GYO GÓ MESSZE SÉG
Bernard Kangro ridade vahel tuhlates / Bernard Kangro so rai kö zött ku tat va
Kangro luulest inspireeritud raamat, joonistused, heliplaat ja film / Kangro köl té sze te ál tal ih le tett
könyv, raj zok, hang le mez és film.
Koostaja / Szer kesz tet te: Bereczki Urmas
Väljaandja / Ki adó: Kirjastus Lepalind
Vastutav väljaandja / Fe le lõs ki adó: Bereczki Urmas
Ungari–eesti tõlked / Magyar–észt for dí tás: Reet Klettenberg
Eesti–inglise tõlked / Észt–angol for dí tás: La u ra Neill
Keeletoimetaja / Nyel vi szer kesz tõ: Tiiu Kokla
Fotod: Eesti Kirjandusmuuseum / Fény ké pek: Észt Iro dal mi Mú ze um
Illustratsioonid / Ce ru za rajz ok: Virge Jõekalda  / 
Kujundus: Loit Jõekalda / Bo rí tó- és kö tés terv: Loit Jõekalda
Trükikoda / Nyomad: Folger Art
Tal linn, 2016    ISBN 978-9949-81-021-5

SEE SININE SIRJENDAV KAUGUS / AZ A KÉ KEN RA GYO GÓ MESSZE SÉG
Bernard Kangro luuletusi esitavad autor ja Harriet Toompere / Bernard Kangro ver se it elõ ad ja a szer -
zõ és Harriet Toompere
Luuletuste orginaalsalvestus Urmas Bereczki / A ver sek ere de ti hang fel vé te le: Bereczki Urmas
Studiosalvestus Margo Kõlar / Stú dió fel vé tel: Margo Kõlar
Loodushelide salvestus Taavi Tulev, Toivo Tulev (luigelaul) / A ter mé szet han gok rög zí té se: Taavi
Tulev, Toivo Tulev (hattyú ének)
Montaaž ja helikujundus Taavi Tulev / Vá gás, hang mér nö ki mun ka: Taavi Tulev
Kujundus / Le mez terv: Loit Jõekalda
Plaadi on koostanud / A le mezt szer kesz tet te: Bereczki Urmas
ISBN 978-9949-81-022-2

KESKSUVETANTS / TÁNC, NYÁR DE RE KÁN
Etüüdid Bernard Kangro luuletustele / Film ta nul má nyok Bernard Kangro ver se i re
Režissöör, operaator és montaaži režissuur / Ren de zõ, ope ra tõr és vá gó:  Dettre Gá bor
Produtsent ja loominguline nõustaja / Gyár tás ve ze tõ és al ko tói ta nács adó: Bereczki Urmas
Luuletusi esitavad / A ver se ket elõ ad ják: Bernard Kangro, Harriet Toompere
Muusika / Ze ne: Maarja Nuut, Ma ri Kalkun
Bernard Kangro luuletuste salvestus / Bernard Kangro ver se i nek hang fel vé te le: Bereczki Urmas,
1987; Margo Kõlar, 2013–2015
Luuletuste helirežissöör / A ver sek hang fel vé tel ének hang mér nö ke: Taavi Tulev
Helidisain / Hang mér nök: Markus Andreas
Värvimääraja / Szín vá lasz tás: Epp Kubu
Järeltöötlus / Utó mun ká la tok: Pap Le ven te, Andri Allas
Ingliskeelsed subtiitrid / An gol nyel vû fel ira to zás: La u ra Neill
Sponsorid / Tá mo ga tók: KULKA, BFM    ISBN 978-9949-81-023-9
6. Bernard Kangro: A ta va szi ökör fo ga tos mun kák ide jén. Ön élet raj zi esszé fü zér. 1. Jég zaj lás. Na pút,
2001. jú ni us, 45–48. ol dal. Ere de ti cím és ki adá si ada tok: Bernard Kangro: Härjanädalate aegu.
Tsükkel autobiograafilisi esseid. Kuldvillaku kirjastus, Lund, 1994. A világhálón:http://www.napkut.
hu/naput_2001/2001_05/045.htm  Va la mint: Claudio Magris: Danubio. 1986
7. El sõ for rás: http://www.cfe.ee/ Az 1907-ben en ge dé lye zett tartui egye te mi di ák szer ve zet, a Kor-
poratsioon Fraternitas Estica da los könyv ének egyik da rab ja. Hon lap ju kon né me tül is ol vas ha tó, de
ész tül ének lik. Dal la ma né met di ák dal, szö ve ge Josef Vik tor von Scheffeltõl ered.

A di ák dal 2–3. észt vers sza ka:
Mida tegi vürst Bibesco,
Serbia hall hospodar,
Lossis nimega Gradesko, 
Kaugemal kui Temesvar.90
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Slivovitši jõi Bibesko,
Serbia hall hospodar,
Lossis nimega Gradesko,
Ku ni purjus oli vaar.

A di ák dal 2–3. né met vers sza ka:
Sprich, was tat der Fürst Bibesco,
Serbiens greiser Hospodar.
Auf dem Schloße von Gradesco,
Hinterwärts von Temesvar?

„Sliwowitz” trank Fürst Bibesco,
Serbiens greiser Hospodar.
Auf dem Schloße von Gradesco,
Bis er schwer betrunken war.

Má so dik for rás: http://mek.oszk.hu/08200/08285/html/01.htm 
Kos suth La jos: Ira ta im az emigráczióból. El sõ kö tet. Az 1859-i olasz há bo rú kor sza ka. Bu da pest, 
az Athenaeum R. Tár su lat ki adá sa, 1880. Kos suth Alexandru Ioan Cuza bu ka res ti hoszpodárrá vá -
lasz tá sá ról (1859) ír, s „Bibesco G. (herczeg Brancovano)” né ven em lí ti az egyik hoz zá szó lót. Mai he -
lyes írás sal Gheorghe Bibescu (Brâncoveanu): Gheorghe Bibescunak, Ha vas al föld hoszpodárjának, 
fe je del mé nek (1843—1849) a fia. A csa lád köz vet le nül Constantin Brâncoveanu ha vas al föl di fe je de -
lem tõl szár maz tat ta ma gát.
8. Az észt tu laj don ne vek ki ej té se. A magyar–észt nyelv ro kon ság ról. Össze ál lí tot ta: Mé szá ros And rás.
El len õriz te: Tõnu Kalvet. Bárczi Gé za Ki ej té si Ala pít vány, Bics ke.
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WORDSWORTH KOL DU SOK CÍ MÛ
VER SÉ NEK KE LET KE ZÉS TÖR TÉ NE TE

William Wordsworth, az an gol ro man ti kus köl té szet idõ sebb nem ze dé ké nek
Coleridge mel lett leg ki emel ke dõbb egyé ni sé ge. Gyer mek ko rát meg ha tá roz ta, hogy
ko rán ár va ság ra ju tott; édes any ja a köl tõ nyolc éves ko rá ban, 1778-ban, édes ap ja,
a köl tõ 13 éves ko rá ban, 1783-ban hunyt el. Ek kor William évek óta bent la ká sos
gim na zis ta ként már nem élt ott hon, de szü lei el vesz té se után test vé re i tõl még a
szün idõk ide jé re is el sza kadt: fi vé re it és hú gát más-más ol dal ági csa lád tag ok
gyám sá gá ra bíz ták. Az örök ség sem biz to sí tott szá muk ra jó mó dot, mert ap juk
mint egy nyolc ezer font nyi kint le võ sé gét nem si ke rült meg kap ni uk, így a gye re kek
amo lyan meg tûrt, sze gény há zi ro kon nak szá mí tot tak. 

A test vé rek kö zül William és Dorothy ki vé te lé vel min den ki gya kor la ti as pá lyá -
ra lé pett – a leg fi a ta labb fi vér pap lett, a kö zép sõ ten ge rész ka pi tány, a leg idõ sebb
pe dig jo gász –, William és Dorothy azon ban va ló szí nû leg kü lön cök nek tûn het tek
a tá gabb csa lád sze mé ben. Ugyan Dorothy idõ rõl idõ re ki sebb ne ve lõ nõi mun kát
el vál lalt, William pe dig kö zép sze rû ered ménnyel el vé gez te a camb rid ge-i egye te -
met, de ta nu lás he lyett in kább mu la tott, Eu ró pá ban ba ran golt, majd a fran cia for -
ra da lom éve i ben Pá rizs ban sze rel mes ke dett. Ez utób bi ki ruc ca ná sá ból 1792-ben,
22 éves ko rá ban há zas sá gon kí vü li lá nya is szü le tett, aki rõl a ké sõb bi ek ben nem
gon dos ko dott. Dorothy és William te hát a gya kor la ti élet va ló sá gát a csa lád sze mé -
ben nem sze ren csé sen él te meg, lel kük a ter mé szet imá da ta és a köl té szet fe lé 
te rel te õket, ke rül ték a rend sze res tár sa sá gi éle tet, re me te ség re vágy tak, és nem vé -
let len, hogy ami kor 1795-ben egy fi a ta lon el hunyt ba rát ja ré vén Wordsworth né -
mi örök ség hez, 900 font hoz ju tott, Dorothyval egy kö zös vi dé ki ház ter vé vel kezd -
tek fog lal koz ni. Dorsetben, egy ba rát juk ten ger part hoz kö ze li, ma gá nyo san és üre -
sen ál ló há zá ban, Racedown Lodge-ban ren dez ked tek be. Itt rob bant be az éle tük -
be 1797-ben a Williamnél két év vel fi a ta labb Samuel Taylor Coleridge.1

Coleridge, Wordsworth-höz ha son ló an, meg szál lott volt, õ is a köl té szet nek élt.
A Wordsworth test vé rek a kert ben dol goz tak, Coleridge, a sö vényt át ugor va, va ló -
ság gal ro hant fe lé jük. Így ta lál koz tak. Ba rát sá guk csu pán ti zen öt éven át tar tott, és
ha rag ban vál tak el, de ta lál ko zá suk kul túr tör té ne ti jelentõségû.2 Az iro da lom tör té -
net az an gol ro man ti ka kez dõ dá tu má nak Coleridge és Wordsworth kö zös ver ses -
kö tet ének ki adá si évét, 1798-at te kin ti. A kö tet cí me Lyrical Ballads (Lí rai bal la -
dák), a nyi tó vers Coleridge The Rime of the Ancient Mariner (Re ge a vén ten ge rész -
rõl) cí mû misz ti kus lá to má sa, a kö tet utol só da rab ja pe dig Wordsworth Lines
Composed a Few Miles Above Tintern Abbey (So rok a Tinterni Apát ság fö lött) cí mû
hí res ver se.

1797-ben, mind össze hat hó nap pal a köl tõ társ sal tör tént dorseti ta lál ko zás és
két év vel az ég bõl pottyant örök ség után Dorothy és William úgy ha tá roz nak, hogy
kö ze lebb köl töz nek Coleridge-hoz; a nyu gat-ang li ai Alfoxden ne vû vil lát ve szik
bér be igen ked ve zõ áron. 1798 moz gal mas év. Dorothy ja nu ár és má jus kö zött nap -
lót ír. Ha ve ze tett is nap lót ko ráb ban, eset leg Dorsetben, an nak kéz ira ta nem ma -
radt fenn. Azon ban 1798 má ju sá ban az alfoxdeni nap ló epi ló gus vagy zár szó nél -
kül hir te len fél be sza kad. A má jus 22-i, utol só be jegy zés csu pán ennyi: „Gya log
Cheddarba. Szál lás Crossban.” Ugyan ezen év szep tem be ré ben a Wordsworth test -
vér pár és Coleridge egy na gyobb né met or szá gi út ra szán ja el ma gát, majd ok tó ber
4-én meg je le nik Coleridge és Wordsworth kö zös ver ses kö tet ének el sõ ki adá sa. 92
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Dorothy és William Wordsworth dorseti tar tóz ko dá su kat kö ve tõ en gya kor la ti lag
William ha lá lá ig, 1850-ig együtt él nek. Bár William ké sõbb há zas sá got köt, és gyak -
ran fi vér ük, John, a ten ge rész is ve lük la kik, a biz tos pon tot egy más ban ta lál ják meg.
Ket te jük kap cso la tá nak ala ku lá sa lé lek ta ni elem zé sek tár gya. Frances Wilson (The
Ballad of Dorothy Wordsworth) Dorothy szel le mi sé gét és igé nyes mû velt sé gét eme li
ki – egy köl tõ ve szett el ben ne –, míg Kenneth Johnston (The Hidden Wordsworth) a
test vér pár kö zött eset leg fenn állt incesztust vé li a fõ moz ga tó ru gó nak. Akár hogy is,
Dorothy és William, ta lán kö ze li élet ko ruk okán, már ele ve el kü lö nül nek a töb bi
test vér tõl, csa lád tag tól, és éle tük vé gé ig tar tó kap cso lat ban, kö zös ház tar tás ban, úgy -
mond élet vi tel sze rû en együtt él nek. (Az incesztusra vo nat ko zó an Johnston egyéb -
ként sem mi fé le bi zo nyí ték kal nem ren del ke zik.) 

Kap cso la tuk mély sé gét jel zi, hogy 1800-ban, im már a szü le té sük óta imá dott
an gol tó vi dé ken, ahon nan William és a ten ge rész fi vér, John, Yorkshire-ba in dul,
Dorothy, mint egy meg örö kí ten dõ az ese mé nye ket, me lye ket William tá vol lét ében
át él, újabb nap lót in dít, hogy majd vissza tér tük után a nap ló se gít sé gé vel szá mol -
has son be ne kik min den rõl. A Grasmere-i nap ló cím mel hí res sé vált írás ek képp
kez dõ dik: „1800. má jus 14, szer da. Wm. és John, zse bük ben hi deg ser tés sült tel,
ebéd után, fél há rom kor el in dul tak Yorkshire-ba. A Lowwood-öböl be szö gel lé sé -
ben hagy tak ma gam ra, a fák alatt. Olyan ne héz volt a szí vem, hogy szin te szól ni
sem tud tam, ami kor W-mel bú csú csó kot vál tot tunk. A tó part ján egy kö vön ül tem
so ká ig, és öm lött a könnyem. Las san, ne he zen erõt vet tem ma ga mon. A ta vat, nem
tu dom, mi ért, szo mo rú nak és me lan ko li kus nak lát tam, a hul lá mok ólom súllyal
csa pód tak a part ra.” Az ok, ami ért a ter mé szet ilyen szín ben tû nik fel, nyil ván va -
ló an William távozása.3 Dorothy szán dé ka, hogy ér zé se it, él mé nye it rög zít se, amíg
William tá vol van, tel je sül. Ilyen mó don két hét tel ké sõbb, ami kor báty ja vissza -
tér, Dorothy a nap ló írás sal akár fel is hagy hat na, ám a nap ló két és fél éven át foly -
ta tó dik. 1803. ja nu ár 16-án a grasmere-i nap ló, az alfoxdenihoz ha son ló an, kur tán
sza kad fél be. Ta lál gat ha tunk, mi kész tet te Dorothyt William ha za tér tét kö ve tõ en a
nap ló foly ta tá sá ra. Wordsworth Kol du sok cí mû ver sé nek ke let ke zés tör té ne te, azt
hi szem, rész ben rá vi lá gít a ta lány ra. 

William és John a Dorothyt nap ló írás ra ösz tön zõ yorkshire-i út ról két hét el tel -
té vel tér ha za. 1800. jú ni us 7-e, a vi szont lá tás nap ja, szom bat. Dorothy a kö vet ke -
zõt rög zí ti nap ló já ban: „Na gyon me leg, bo rús reg gel. Esõ vel fe nye get. El sé tál tam
Mr. Simpson há zá ig, egy kis kösz mé tét akar tam szed ni. De rûs dél után. A kis
Tommy el kí sért, te át it tunk és ké szí tet tem ne ki egy ke vés fel fúj tat. A domb te tõn
gyep fü vet és zöld nö vé nye ket tép ked tünk, lenn a tó par ton pe dig kos bort és egye -
be ket. A kert ben gyom lál tam és ön töz tem. Nem men tem el ott hon ról, dol goz tam,
mert már szá mí ta ni le he tett Wm-re és John ra. Ti zen egy után lé pé se ket hal lot tam
a ház elõtt, meg for dul tam és ki tár tam az aj tót. William állt elõt tem! Az el sõ öröm -
te li per cek után le ül tünk te áz ni. Haj na li né gyig fent vol tunk, min den rõl be akar -
tam szá mol ni Williamnek, ami a tá vol lét ében tör tént. A ma da rak ví gan da lol tak,
min den üdé nek tet szett, bár nem fel tét le nül jó ked vû nek.” Hogy mi ért tû nik min -
den üdé nek, is mét nyil ván va ló: a lá tás mód Dorothy bol dog lel ké bõl fa kad. Az sem
vé let len, hogy John alig ér de mel em lí tést; a ked venc: William. 

Dorothy nap ló ja Grasmere-ben épp úgy, mint Alfoxdenben, az idõ já rá si vál to -
zá sok, a nö vé nyek vi rág zá sa, az ál la tok ne ve lé se, a ter mé szet ala ku lá sa kö rül fo -
rog. Szin te min den nap fel je gye zi, mer re sé tált, ki vel ta lál ko zott. A fel jegy zé sek 
va ló szí nû leg es te, a mun ka vé gez té vel, vissza te kin tõ mó don, gyak ran tõ mon dat -
ok ban vagy hi á nyos mon da tok ban fo gal ma zód nak meg. 1800. jú ni us 10-én azon -
ban, te hát há rom nap pal a fi vé rek meg ér kez te után, kü lö nös be jegy zést ta lá lunk.
A nap ló, sõt mind két nap ló mód sze ré tõl el té rõ en az egyéb ként pon to san ada tolt
jú ni us 10-i idõ kép hez Dorothy hoz zá fûz egy hosszú je le ne tet, ami má jus 27-én,
William tá vol lét ében tör tént. Hogy mi ért itt, ar ra néz ve a ma gya rá zat egy sze rû: mû és világa
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tech ni kai jel le gû okok mi att. Dorothy ter mé sze te sen nem ma guk ban ál ló író la po -
kat hasz nál, ha nem egy fû zött-kö tött fü ze tet, amely nek lap jai ed dig a pon tig fel -
töl tõd tek, a mar gó kon sem ma radt elég hely, és pót lap be szú rá sa sem lett vol na
biz ton sá gos: könnyen ki es het, nyo ma vesz het. Ezért fo gal ma zó dik meg a má jus
27-i, lát szó lag je len ték te len je le net a jú ni us 10-i be jegy zést kö ve tõ en, jól le het az
ese mény az egé szé ben szi go rú kro no ló gi át kö ve tõ nap ló idõ rend jé bõl egye dül ál ló
mó don ki lóg. Ám hogy mi ért fo gal ma zó dik meg egy ál ta lán, ar ra már ne he zebb
ma gya rá za tot ta lál ni. Az ese mény ön ma gá ban nem iga zán em lí tés re mél tó: egy
kol du ló asszony ala mizs ná ért ese de zik. Min den na pos ese mény ez; el ha gyott,
meg öz ve gyült, gye re kes anyák, ve te rán ten ge ré szek, meg él he té sü ket vesz tett
vándorkoldusok, haj lék ta lan csa var gók, se be sült ka to nák ko pog tat nak nap mint
nap Dove Cottage aj ta ján, vagy szó lít ják meg a vi dé ket já ró Wordsworth test vé re -
ket. Vé le mé nyem sze rint Dorothy rög tön William meg ér ke zé se után, az öröm te li,
haj na lig tar tó be szél ge tés so rán fel ele ve nít het te a ma gas ter me tû kol dus asszony
alak ját. Az egyéb ként szin tén ma gas, vé kony test al ka tú Williamnek ez a moz za nat
va la mi ért meg tetsz he tett, va ló szí nû leg rá kér de zett rész le tek re, és eset leg a hosszú
éj sza kai be szél ge tés ad ta vissza a má jus 27-i ap ró ese mény je len tõ sé gét, il let ve ru -
ház ta fel az ese ményt ad dig fel sem is mert je len tõ ség gel. William ér dek lõ dé se ösz -
tö nöz het te Dorothyt, hogy kés lel tet ve ugyan, de nap ló já ban is rög zít se, mi tör tént. 

„Egy na gyon ma gas asszony, ma ga sabb, mint akit ál ta lá ban ma gas nak tar tunk,
ko pog ta tott az aj tón. Hosszú, bar na ka bá tot és hó fe hér ka la pot vi selt, fõ kö tõ
nél kül. Az arc szí ne sö tét bar na, bár egy kor nyil ván va ló an fe hér bõ rû le he tett.
Ké zen fog va ve ze tett egy két éves for ma, me zít lá bas fi úcs kát, és azt mond ta, a
fér je, aki egyéb iránt üst fol do zó, elõt te jár a töb bi gye rek kel. Ad tam ne kik egy
da rab ke nye ret. Ké sõbb, út ban Ambleside fe lé, a rydale-i híd nál lát tam a fér jét
is. Az út szé len ült, két sza ma ra mel let te le gelt, és a két em lí tett gye rek a fû ben
ját szott. A fér fi nem kért ala mizs nát. Ott hagy tam õket, az tán kö rül be lül egy ne -
gyed mér föld nyi re két má sik fi út pil lan tot tam meg, egyi kük tíz, a má sik ta lán
nyolc éves le he tett, pil lan gót ker get tek. Va dó cok vol tak, bár nem ép pen ko pott
ru há juk mi att, csak hogy nem volt raj tuk sem ci põ, sem ha ris nya. Az idõ sebb
ka lap já nak ka ri má ján sár ga vi rág fü zér, a fi a ta lab bét pe dig, ka ri ma nél kül, mint
egy ko ro nát, ba bér ko szo rú övez te. Míg így ját szot tak, egé szen a kö ze lük be ér -
tem. A szo ká sos nya fo gó kol dus si rá mok kal for dul tak fe lém, de meg mond tam
ne kik, hogy reg gel már ad tam egy da rab ke nye ret az any juk nak. A fi úk annyi -
ra ha son lí tot tak az any juk ra, hogy sem mi két sé gem nem tá madt ki lé tü ket il le -
tõ en. Ó, szólt az idõ sebb, nem ad ha tott ke nye ret anyánk nak, hisz õ már ré gen
meg halt, atyánk pe dig a szom széd vá ros ban él, fa ze kas. Ám ki tar tot tam ál lás -
pon tom mel lett, nem ad tam ne kik sem mit. Gye rünk in nen, mond ta az idõ sebb,
és mint a vil lám, el tûn tek a sze me im elõl. El te ke reg tek az út ról, így elõt tük ér -
tem Ambleside-ba, és lát tam, amint – az idõ sebb fiú vál lán kol dus ta risz nya – be -
tér nek Matthew Harrison há zá ba, sán ti kál va, ahogy a kol du sok né ha meg -
játsszák ma gu kat. Ami kor már ha za fe lé in dul tam Ambleside-ból, az ut cán ta lál -
koz tam az any juk kal, a sza ma ra kat haj tot ta, egyik nek a két ol dal só mál hás ko sa -
rá ban gub basz tott a két ki csi gye rek. Az anya a sza ma rak ösz tö ké lé sé re hasz nált
bot tal kor hol ta és fe nye get te a két gye re ket, míg azok han cú roz va csüng tek a ko -
sár szé lén. Reg gel ez az asszony azt ál lí tot ta, hogy Skó ci á ból szár maz nak, a ki ej -
té se is ezt iga zol ta, ám utóbb, azt hi szem, így mond ta, Wigtonban él nek, csak -
hogy nem ké pe sek a há zat fenn tar ta ni, ezért ván do rol nak.” 

A rö vid in ci dens, még így, utó lag el be szél ve sem tû nik ki mon dot tan fon tos
ese mény nek, de ha hoz zá vesszük, hogy a nap ló be jegy zé sek több sé ge nyúl fark nyi
hely zet je len tés csu pán, ak kor ez a vi szony lag hosszas rész le te zés nem csak az idõ -94
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ren di ki moz dí tott ság okán szem be öt lõ és vá rat lan for du lat a nap lót fo lya ma to san
kö ve tõ ol va só szá má ra. Még kü lö nö sebb az, hogy a moz za nat nak itt lát szó lag sem -
mi fé le kö vet kez mé nye vagy ered mé nye nincs. Azért csak lát szó lag, mert míg a
töb bi egyéb, meg szám lál ha tat lan, ap ró, el var rat lan tör té net szál nak ál ta lá ban nyo -
ma vész, ez a je le net vissza tér, és újabb je len tõ ség re tesz szert, sok kal ké sõbb. 

Majd nem két év te lik el, ami kor William ver set fa rag a ma gas kol dus asszony
alak já ból. Dorothy a tényt a kö vet ke zõ kép pen rög zí ti nap ló já ban:

„1802. már ci us 13, szom bat reg gel. Egész té len nem volt olyan hi deg, mint ma
reg gel. Ke mény fagy. Pi tét, ke nye ret és ma gos sü te ményt sü töt tem Mr. Simpson
szá má ra. William be fe jez te Alice Fell cí mû ver sét, az tán írt egy má si kat, The
Beggar Woman címmel,4 egy asszony ról, aki vel én ta lál koz tam csak nem két év -
vel ez elõtt, má jus ban, míg John és õ Gallow Hillben jár tak. Ki sebb meg sza kí -
tá sok kal egész dél elõtt mel let te ül tem, le ír tam a vers sza ko kat, egye bek. Ebéd
után el sé tál tunk Rydale-ba a le ve le in kért, ször nyû hi deg volt, út köz ben el ka -
pott két-há rom jég zá por, a jég da rab kái tisz tán, csi no san csil lan tak a szá raz,
tisz ta úton. A kis Peggy Simpson az aj tó ban állt, és te nye ré vel igye ke zett el kap -
dos ni a jég da rab ja it. Egy re in kább az any já ra üt. Ti zen hat éves ko rá ra a nagy -
ma ma sze mé ben épp olyan lesz, mint az any ja, ahogy min den ró zsa a kert ben
épp olyan, mint a ró zsák, ame lyek évek kel ez elõtt nyíl tak. Rydale-ban nem
várt ben nün ket le vél. Amint ha za ér tünk, te áz tunk. Tea után fel ol vas tam
Williamnek a je le ne tet, ami kor a ma gas asszony hoz tar to zó kis fi úk kal ta lál koz -
tam, de ez ba lul ütött ki, mert nem bír ta a sza va i mat ki ver ni a fe jé bõl, így nem
tud ta be fe jez ni a ver set. Be fe je zet le nül hagy ta és fá rad tan fe küdt le. Pe dig út -
köz ben, Rydale-bõl ha za fe lé, meg ba rát ko zott a té má val, és fé lig-med dig meg is
fo gal maz ta a ver set.
Már ci us 14, va sár nap reg gel. William rosszul aludt. Ki lenc kor kelt fel, de mi e -
lõtt ki kelt vol na az ágy ból, le je gyez te a Beggar Boys cí mû ver set, és amíg reg -
ge liz tünk, az az én reg ge liz tem, mert õ csak ült az asz tal nál, a tál le ves és a kis -
tá nyé ron lé võ va jas ke nyér elõt te érin tet le nül, meg ír ta a Poem to a Butterfly cí -
mû ver set. Egy mor zsá nyit sem evett. Még a ha ris nyá ját sem húz ta fel, az in -
gét, mel lé nyét sem gom bol ta be, míg dol go zott. A vers gon do la ta ak kor öt lött
fel ben ne elõ ször, ami kor ar ról be szél get tünk, mi cso da öröm mind ket tõnk szá -
má ra a pil lan gók lát vá nya. El me sél tem ne ki, ho gyan szok tam ül döz ni õket, de
fél tem meg fog ni bár me lyi ket is, ne hogy a hím port le dör zsöl jem a szár nyuk ról.
Õ meg azt me sél te, hogy az is ko lá ban a fe hé re ket meg szok ták öl ni, mert azok
a fran ci ák.”

A le írás ból ki tû nik, hogy Wordsworth mun ka mód sze re erõ sen függ Dorothy je -
len lé té tõl, né me lyik vers szin te ket te jük kö zös erõ fe szí té se árán szü le tik meg. Lát -
ha tó to váb bá, hogy a kol dus asszonyt meg örö kí tõ vers in kább Dorothynak fon tos,
aki kez det ben nem is is mer te fel a je le net ben rej lõ köl tõ i sé get. Ám William ér dek -
lõ dé se nyo mán vissza tér rá a nap ló ban, és az az óta el telt két év alatt érett meg ben -
ne vagy Williamben vagy ket te jük ben kö zö sen a gon do lat, hogy az a je len ték te len
má ju si köz já ték, amit William nem is élt át sze mé lye sen, las san ként vers sé csi -
szol ha tó. Ám William szá má ra e vers meg írá sa még is csak köz já ték ma radt. Azon
a na pon, ami kor a Beggars cí mû vers meg írá sá ba kez dett, fe je zett be egy szá má ra
sok kal fon to sabb, hosszabb ver set, és más nap reg gel is, ami kor a Beggars utol só
so ra it le ír ta, ez csak mel lék te vé keny ség volt csu pán, mert egy si ke rül tebb ver set,
a Butterfly cí mût is pa pír ra ve tet te. Míg a Butterflynak van ma gyar for dí tá sa, Sza -
bó Lõ rinc mun ká ja, a Beggars for dí tá sá ról nincs tu do má som. Ez ta lán azt je lez né,
hogy a má sik ket tõ nél ke vés bé sikerült?5
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Kol du sok

Ma ga sabb volt, mint egy fér fi em ber.
Hosszú pe le rin je ke cse sen
A láb fe jé ig hullt, s ar cát nem véd te
Fõ kö tõ a nyá ri nap he vé tõl,
Csak egy fe hér ka lap ja volt,
Mint a fris sen hul lott hó. 

Nap bar ní tott, s gõ gös, mint egy
Eti óp, ahogy pil lan tá sa 
A tá vol ba dob ta fé nyét,
Kõ szál ként, akár egy ki rály nõ,
Ama zon se re gei élén vagy a gö rög
szi ge te ken por tyá zó ban di ta-fe le ség.

Jár tá ban a ke zét elõ re tart va
Ala mizs ná ért es de kelt pa nasszal,
Vé ge ér he tet le nül. An gol föl dön
Ily esen gés, tu dom, mél tány ta lan,
Né hány ga ra som még is bán ta,
Hisz gyö nyö rû lé nye el bû völt.

Utam foly tat va ma gá ra hagy tam,
De hamarost két ki csi fi ú ba
Bot lot tam, kik egy kar ma zsin
Pil lan gó ûzé sé be fog tak.
A ma ga sabb bol dog me zõn sze dett 
Vi rág ko szo rúz ta ka lap pal ke zé ben,

Má si kuk fe jén ka ri ma nél kü li ka lap,
Ba bér le ve lek kel tûz delt ko ro na,
És míg öröm uj jon gás sal a me zõn
Szél té ben-hosszá ban ki ál toz tak,
Test vér ar cu kon is me rõs sé vál tak,
Sem mi két ség, ama es dek lõ nõ vo ná sai.

Ám e vi dám szí vû fi úk több re
Hi va tot tak sza bad ban, ré ten.
Ha szár nyuk nõ ne, Au ró ra di a dal sze ke rét
Re pí te nék, és vi rá gát hin te nék,
Bár öröm te libb, jól tu dom, a röp dö sõ
Pil lét ûz ni szik lán és szé les ré ten át.

Az ös vé nyen elémbe tér tek és lám!
Rög tön es dek lõ pa nasz ra nyí lott aj kuk.
– Fél órá ja sincs, hogy anyá to kat
Meg szán tam – in tet tem õket.
– Az nem le het – szólt egyi kük.
Kor hol va néz tem, de õk egyet se bán ták. 

– Uram, anyánk már rég ha lott.
– Csitt, fiú, ne ha zud ja tok,96
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Anyá to kat lát tam, ha mon dom.
– Gye rünk in nen! – ki ál tot ták,
És a vi dám csa var gók egy 
Szem pil lan tás alatt új já ték ba fog tak. 

Dorothynak ré sze van az al ko tá si fo lya mat ban. Dorothy egy faj ta mú zsa, tit kár,
má so ló, gond nok, me ne dzser, ügy nök, imp resszá rió, min de nes: iga zi al ko tó társ,
úgy, hogy eköz ben egyik sze rep sem a sa ját ja igazán.6 Olyan ki tar tó, ál lan dó ÉLET-
TÁRS, ami lyen nek William fi a tal ko ri sze rel me, a fran cia Anette Val lon, de még
akár ké sõb bi fe le sé ge sem bi zo nyul ha tott. Dorothy ta lán épp azért több e má sik
ket tõ nél, mert nem hor doz tes ti jel le get. E té ren Kenneth Johnston ér ve lé sé vel
nem ért he tek egyet. Dorothy a szel le mi társ, az örö kös se gí tõ, aki, ta lán mond hat -
juk, fel ál doz ta ma gát báty ja te het sé gé nek, bár oda adá sa nyil ván va ló sze re tet bõl fa -
kadt, és nem ál do zat ként él te éve it. William szá má ra Dorothy je len ti az al ko tói kö -
zeg lét ele mét. Nél kü le vagy tá vol lét ében csu pán kö zép sze rû zsá ner köl tõ vál ha tott
vol na be lõ le, ahogy Dorothy William tá vol lét ében szin túgy, part ra ve tett hal ként,
le ve gõ ért kap ko dott, és csak ak kor nyu go dott meg, ami kor új ra együtt le het tek.
Kap cso la tuk nem sze re lem, „csu pán” test vé ri sze re tet. Kö zös, al ko tói ma gány, az
együtt te rem tés örö mé vel át ita tott al ko tói mun ka-kö zös ség. Egy más ki egé szí tõi õk,
ket ten egyet len komp le men ter szín né vál nak, mert egy más nél kül mind ket ten el -
tûn tek vol na az iro da lom tör té net süllyesz tõ jé ben. Csak együtt, a má sik se gít sé ge
ál tal lép het tek a hal ha tat la nok tár sa sá gá ba. 

Tár nok At ti la

JEGY ZE TEK
1. Né mely szer zõ meg jegy zi, hogy a két köl tõ hí res dorseti ta lál ko zá sát meg elõ zõ en már eset leg Bris -
tol ban össze fut ha tott, de ha így tör tént is, alig vet tek tu do mást egy más ról.
2. Ezt a ti zen öt éves ba rát sá got, majd az azt kö ve tõ össze kü lön bö zõ dést elem zi Adam Sisman (The
Friendship: Wordsworth and Coleridge).
3. Nem mel lé kes kö rül mény, hogy a Wordsworth fi vé rek yorkshire-i lá to ga tá sá nak cél ja a Hutchinson
lá nyok, köz tük Mary Hutchinson fel ke re sé se. Ám ek kor még va ló szí nû leg fel sem me rült, hogy Mary
Hutchinson eset leg ké sõbb William fe le sé ge le het. Sõt John, a ten ge rész fi vér sok kal al kal ma sabb nak
mu tat koz ha tott a lány ké rés re: meg be csült, pol gá ri fog lal ko zás sal bírt, Williammel el len tét ben, és egy
eset le ges jö võ be ni há zas ság ter vé vel, szán dé ká val írt le ve le ket ek kor tájt Marynek. Mind azo nál tal az
még is csak el gon dol kod ta tó, mi ért nem tar tott Dorothy is fi vé re i vel, ahogy a ko ráb bi hosszú, több he -
tes lá to ga tás al kal má val.
4. A vers ké sõb bi cím vál to za tai: The Beggar Boys; The Beggar és Beggars.
5. A ver set nyers for dí tás ban köz löm.
6. Dorothy al kal man ként egye ne sen társ szer zõ. Nap ló já ban ilyen meg jegy zé se ket tesz: „Ki húz tunk
né hány sort a vers bõl.” A töb bes szám ha tá ro zot tan kö zös mun ká ra utal. A nap ló gyak ran csu pán
egy-két so ros idõ já rás-je len tés, azon ban azo kon a na po kon, ami kor William ver set ír, Dorothy a vég -
le tek be me nõ rész le tes ség gel rög zí ti a vers meg írá sát ösz tön zõ kö rül mé nye ket. Egy íz ben pél dá ul
meg szá mol ja, hogy a ré ten, ahol a test vér pár egy dél után ücsö rög, és ahol William írás ra szán ja el ma -
gát, negy ven két te hén le gel. Ez a már-már ab szurd pre ci zi tás azt a célt szol gál ja, hogy a ké sõb bi ek -
ben, ha William az az nap dél után rög tön zött ver sen még ja ví ta ni akar, mi nél több és pon to sabb rész -
let áll jon a ren del ke zé sé re.
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DR. BO GA BÁ LINT

DR. BO GA KÁL MÁN (1923–1999)

Dr. Bo ga Kál mán a Ma ros vá sár he lyi Or vos tu do má nyi és Gyógy sze ré sze ti Egye -
tem Szü lé sze ti és Nõ gyógy ásza ti Kli ni ká já nak ve ze tõ pro fesszo ra volt. Ro má ni á -
ban és Ma gya ror szá gon egy aránt ki vá ló szak te kin tély nek tar tot ták. „Nagy sze rû és
ki emel ke dõ tu dá sú ope ra tõr” (prof. dr. Lampé Lász ló) hí ré ben állt. „Mint ok ta tó
igé nyes és lel ki is me re tes volt, nagy hang súlyt fek te tett a szü lé szet-nõ gyógy ászat
gya kor la ti is me re te i re” (dr. Pé ter H. Má ria).

Csa lá di gyö ke rek

Bo ga Kál mán apai ol dal ról szé kely csa lád ból szár ma zott. Csík me gyé ben, Csík -
koz más, Csíkdelne, Csíkszentmihály te rü le tén és kör nyé kén több csa lád vi se li a
Bo ga ne vet. A Pallas Le xi kon sze rint ré gi ma gyar sze mély név, tö rök nyel vi ere de -
tû, a tö rök faj ta né pek nél má ig hasz nál ják, je len té se: bi ka, hoz zánk a be se nyõk tõl
ke rült, meg volt a név ma gya ros Bi ka alak ban is. A szé le sebb csa lád ban a fel me nõk
kö zött a ta ní tó, kán tor ta ní tó, ta nár volt a jel lem zõ hi va tás. Leg je le sebb kö zü lük
Bo ga Kár oly dé vai gim ná zi u mi igaz ga tó volt.

Bo ga pro fesszor édes ap ja, aki szin tén Kál mán volt, Gyergyószárhegyen szü le -
tett, és Bu da pes ten vé gez te a Mû egye te met, kul túr mér nök lett. A tri a no ni dön tés
után is Er dély ben ma radt, a ro mán ha tó sá gok al kal maz ták, több er dé lyi te le pü lé -
sen ta lál ha tó gö rög ke le ti temp lom fel újí tá sá val bíz ták meg (pl. Bikfalva). 1943-ban,
59 éves ko rá ban ma gas vér nyo más agyi szö võd mé nye mi att meg halt.

Az el sõ év ti ze dek

Bo ga Kál mán 1923. már ci us 31-én szü le tett Dé ván. Kö zép is ko lá it Sep si szent györ -
gyön, a Szé kely Mikó Kol lé gi um ban vé gez te. 1941-ben, érett sé gi után be irat ko zott 
a ko lozs vá ri Fe renc Jó zsef Tu do mány egye tem or vo si ka rá ra. 1944-ben a há bo rús ese -
mé nyek el ér ték Er délyt, ek kor Bu da pest re jött, és a Páz mány Pé ter Tu do mány egye -
tem Or vo si Ka rán foly tat ta ta nul má nya it, majd a há bo rú vé gén vissza tért Ko lozs vár -
ra az ek kor már Bo lya i ról el ne ve zett egye tem re. Ha ma ro san azon ban a ro mán ha ta -
lom a ma gyar nyel vû kép zést Ma ros vá sár hely re he lyez te át, így 1947. július13-án 13
tár sá val együtt itt kap ta meg az el sõk kö zött az or vo si dip lo mát – a ko lozs vá ri egye -
tem ad ta, de ma ros vá sár he lyi hely meg je lö lés sel. Egye te mi évei alatt 1943-tól a ta -
nul má nyok mel lett fo lya ma to san kli ni kai gya kor la ton is részt vett, így Bu da pes ten
a Szent Ró kus kór ház ban, Ko lozs vá ron és Ma ros vá sár he lyen a Szülészeti-
Nõgyógyászati Kli ni kán. Vég zés után ez utób bi he lyen ka pott gya kor no ki ál lást. Eb -
ben a be osz tás ban dol go zott 1951-ig. Ezt a szak ágat vá lasz tot ta – mint ké sõbb val -
lot ta – a sok szí nû sé gé ért, a szü lé szet és nõ gyógy ászat egy mást át ita tó tu dá sá ért.

A kli ni ka a Kö te les Sá mu el ut ca 29. szám alatt ta lál ha tó épü let ben mû kö dött.
Az épü let 1927–28-ban épült, Sza na tó ri um meg ne ve zés sel a Re for má tus Di a ko -
nissza kép zõ In té zet nek adott he lyet, el sõ fõ or vo sa dr. Czakó Jó zsef. A há bo rú elõtt
se bé sze ti osz tály is mû kö dött ben ne. A há bo rú és az ál la mo sí tás után ala kí tot ták
szü lé sze ti kli ni ká vá, 1946 ta va szá tól in dult itt az el lá tás. A Ko lozs vár ról át irá nyí -
tott or vo sok nak volt sze re pe a kli ni ka ki ala kí tá sá ban, el sõ sor ban Lõrincz Er nõ98
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And rás pro fesszor nak. Lõrincz pro fesszort szak mai igé nyes ség jel le mez te, kü lön
ér de me volt a hü ve lyi úton vé gez he tõ se bé sze ti be avat ko zá sok meg ho no sí tá sa. Bo -
ga Kál mán õmel let te kezd te orvosszakmai mun ká ját, és fo lya ma to san ki ala kí tot ta
sa ját or vo si ar cu la tát. Kez det tõl fog va jel lem zõ volt rá, hogy a gya kor la tot tar tot ta
fon tos nak, és a gya kor lat ban fel me rü lõ kér dé sek tu do má nyos igé nyû fel dol go zá -
sát vé gez te, ezek rõl szá molt be kü lön bö zõ fó ru mo kon. Így a ro mán Or vos tu do má -
nyi Tár sa ság nak az ak kor még lé te zõ Ma gyar Au to nóm Tar to mány ban mû kö dõ
rész le ge tu do má nyos ülé se in, pél dá ul 1955. de cem ber 7-én az idõs primiparákról,
1962. már ci us 31-én a csá szár met szés rõl. 1951-ben ta nár se géd nek, majd 1959-ben
kli ni kai fõ or vos nak ne vez ték ki. Köz ben szak mai „ka land”-ba bo csát ko zott: 1956–
57-ben egy év re vál lal ta a ko re ai há bo rút kö ve tõ en az Észak-Ko re á ban mû kö dõ 
ro mán Vö rös ke reszt-kór ház szü lé szet-nõ gyógy ásza ti rész le gé nek ve ze té sét. Ez a
te vé keny ség ren ge teg új ta pasz ta lat tal gaz da gí tot ta. 

A kli ni kán Lõrincz pro fesszort 1963-ban Octavian Rusu, majd Borbáth An dor
kö vet te, így õk let tek Bo ga Kál mán fõ nö kei. Ezek a „mes te rek is ko lát te rem tet tek 
a kli ni kán” – val lot ta. Köz ben meg há za so dott, Daday Eme se reumatológus kol lé -
ga nõt vet te fe le sé gül, az el kö vet ke zõ évek ben há rom lá nyuk szü le tett, kö zü lük egy
or vos, ket tõ ál lat or vos lett. Ab ból a cél ból, hogy a kli ni ká hoz kö zel le gyen, a kli -
ni ka mel let ti csa lá di ház egy ré szét meg vá sá rol ta, és csa lád já val ide köl tö zött. 

Tu do má nyos pub li ká ci ó kat fo lya ma to san kö zölt, fõ leg a ma ros vá sár he lyi ki adá sú
Or vo si Szem lé ben. Így pél dá ul a hat va nas évek ben a szü lést aka dá lyo zó praesacralis
tu mor ról, a méhnyakelégtelenségrõl, a nõi ne mi szer vek fej lõ dé si rend el le nes sé gé -
rõl. 1967-ben az or vos tu do mány ok dok to ra lett. Ki tû nõ, jó ke zû ope ra tõr volt. Azt
val lot ta, hogy nincs tel je sen inoperábilis nõ gyógy ásza ti da ga nat, mert min dig le het
va la mit ki seb bí te ni a da ga na tos masszán, ami eset leg ja vít ja a to váb bi ki lá tá so kat, a
te rá pi ás pró bál ko zá sok esé lyét. Ezen kí vül fog lal koz tat ták a mû té ti be avat ko zá sok
esz té ti kai kö vet kez mé nyei, ked venc köny vei kö zé tar to zott Brînzeu pro fesszor
Educaþia esteticã în chirurgie cí mû mû ve. En nek mint egy el len pó lu sa ként fog lal ko -
zott a pszichoszomatika nõ gyógy ásza ti je len sé ge i vel, így pél dá ul az ún. perimetritis
spasticával. A szü lést éle te vé gé ig a leg iz gal ma sabb fel adat nak tar tot ta, mi vel – mint
mond ta – bár me lyik pil la nat ban meg le pe té sek elé ál lít hat.

A kar ri er évei

Bo ga Kál mánt 1970-ben egye te mi ta nár rá lép tet ték elõ, 1977-ben a kli ni ka ve -
ze tõ jé vé, majd 1980-ban tan szék ve ze tõ pro fesszor rá ne vez ték ki. Ezt meg elõ zõ en
is ak tí van vett részt az ok ta tás ban, fõ leg a ma gyar nyel vû ok ta tás ban, és ezt ez után
még mé lyeb ben, pre cí zeb ben va ló sí tot ta meg a kli ni kán. Or vos tan hall ga tók ge ne -
rá ci ói sa já tí tot ták el a szü lé szet és nõ gyógy ászat is me re te it az õ elõ adá sai, be mu -
ta tá sai alap ján. Az ok ta tást lé nyé hez tar to zó nak te kin tet te. Azt val lot ta:
„…lényegében bár mit te szek: ok ta tok is. Az ok ta tói és gyógyítómunka el vá laszt ha -
tat lan: job ban gyó gyí tok, ha ugyan ak kor ta ní tok is.” Ezt sok kal több re tar tot ta – az
egyéb ként fo lya ma to san mû velt – szak iro dal mi te vé keny ség nél, mert az ha mar el -
avul. „A gyó gyí tás és ta ní tás – ezek kel ta lán hagy va la mit az em ber, va la mit a szí -
vek ben és el mék ben.” Az ok ta tást se gí tõ egye te mi jegy ze tek ben fe je ze te ket írt már
az öt ve nes évek ben. Az ál ta la fõ szer zõ ként (se gí tõ társ szer zõk kel) írt szü lé sze ti
jegy zet ro mán nyel ven 1976-ban (Curs de obstreticã), ma gyar nyel ven 1980-ban, 
a ma gyar nyel vû Nõ gyógy ászat jegy zet 1986-ban je lent meg. Már ez utób bi a kat
meg elõ zõ en az egy sé ges, Aburel pro fesszor ál tal szer kesz tett ro mán szü lé sze ti-nõ -
gyógy ásza ti egye te mi tan könyv nek társ szer zõ je volt.

Egész Ro má ni á ban el is mert szak te kin tély lett, ma gyar nem ze ti sé ge el le né re,
amit õ egy ér tel mû en min dig hang sú lyo zott. 1982-ben tan szék ve ze tõ cso port fõ -
nök lett. Részt vett az or szág szü lé sze ti-nõ gyógy ásza ti szak ma po li ti kai prog ram - közelkép
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já nak ki ala kí tá sá ban. A töb bi ro mán egye te mi vá ros pro fesszo ra i val jó szak mai és
sze mé lyes kap cso la tot tar tott fenn, azok el is mer ték kva li tá sa it. Azt ta pasz tal ta, hogy
a ro mán ér tel mi ség nek van egy va ló ban európéer ré sze, amely nél nem je le nik meg
a na ci o na liz mus, és amely nyi tott a ma gyar kul tú ra és a ma gyar sze mé lyi sé gek fe lé.
El is mert sé gé nek je le volt, hogy mint Carl Du is berg-ösz tön dí jas több he tet tölt he tett
a Zander pro fesszor ve zet te mün che ni Nõi Kli ni kán (1973). A ma gyar szü lé szek kel
is jó kap cso la to kat ápolt, így el sõ sor ban Lampé Lász ló deb re ce ni, va la mint Csö mör
Sán dor bu da pes ti pro fesszor ral. Öröm mel töl töt te el és ma ga is haj tó ere je lett a
nyolc va nas évek ele jén in dult, a Ma gyar és Ro mán Nõ or vos Tár sa ság ál tal kö zö sen
szer ve zett tu do má nyos ülé sek nek, ame lyek vál to zó hely szí nen zaj lot tak. Ro mán
rész rõl Panait Sîrbu bu ka res ti pro fesszor volt a szer ve zõ je. A II. Tu do má nyos Ülés
Bu da pes ten zaj lott 1982. szep tem ber 4-én, ki je lölt té má ja „A funk ci o ná lis med dõ ség
okai, di ag nosz ti ká ja és te rá pi á ja”  volt. Bo ga Kál mán ezen A med dõ há zas ság
androgén té nye zõ jé nek je len tõ sé gé vel kap cso la tos ta pasz ta la ta ink cím mel tar tott
elõ adást. Az elõ adá sok szö ve gét két nyel vû könyv ben pub li kál ták. A Ma gyar Nõ or -
vos ok Lap ja kül föl di szer kesz tõ bi zott sá gá nak ha lá lá ig tag ja volt. 

A kli ni kán éven te 4800-5000 szü lést ve zet tek le, 800-1000 nagy mû tét tör tént
(1980). A na pi gya kor lat hoz kap csolt fõ ku ta tá si te rü le tek a med dõ ség, a ter hes sé -
gi pa to ló gia és a nõ gyógy ásza ti on ko ló gia, rák meg elõ zés vol tak. Szü lés nél éve ken
át nem ve szí tet tek el szü lõ nõt, vi szont a da ga na tos be te gek szá ma saj ná la to san
nõtt. Ezért Bo ga pro fesszor az on ko ló gi á nak, ezen be lül a meg elõ zés nek és ko rai
di ag nosz ti ká nak nagy fi gyel met szen telt. A kli ni ka ál tal be ve ze tett szû rõ vizs gá lat -
ok ered mé nye kép pen nagy mér ték ben si ke rült praeklinikai stá di um ban fel fe dez ni
és így gyó gyí ta ni a méhnyakrákot (1973–80 kö zött tíz szer több ilyen ko rai stá di u -
mú be te get fe dez tek fel az elõ zõ év ti zed hez vi szo nyít va). A pe te fé szek rák ban
szen ve dõk vi szont elõ re ha la dott ál la pot ban je lent kez tek, itt ko moly fel ada tot je -
len tett ezen vál toz tat ni.

Mint kli ni ka ve ze tõ szi go rú ren det kö ve te lõ egyé ni ség nek bi zo nyult. Úgy tar -
tot ta, hogy az or vos egyé ni sé gé nek mind az or vos-be teg kap cso lat ban, mind a be -
osz tott-ve ze tõ re lá ci ó ban nagy je len tõ sé ge van. A vá ros ban, Ma ros vá sár he lyen
tisz te let tel, el is me rés sel kö rül vett sze mély volt, a hely be li ro má nok több sé gé nek
meg be csü lé sét is be le ért ve, bár ma gyar mi vol ta mi att ki sebb tá ma dá sok ér ték. 
A ma gyar ér tel mi sé gi kö rök kel jó kap cso la tot tar tott fenn, pél dá ul Sü tõ And rás sal,
Molter Kár oly le szár ma zot ta i val ba rá ti vi szony ban volt. A vá ros je len tõ sebb csa lád -
ja i nak nõ tag jai, sok ro mán ve ze tõ fe le sé ge is, õt kér ték fel szü lé sük le ve ze té sé re, így
a meg szü le tett gyer me kek fel cse pe re dé se után az ut cán sok ál ta la vi lág ra se gí tett
em ber rel ta lál koz ha tott, akik kö zül töb ben már fon tos po zí ci ót töl töt tek be.

Tu do má nyos mun kás sá ga 1970, az az egye te mi ta ná ri ki ne ve zé se után még job -
ban ki tel je se dett. 197 pub li ká ci ó ja je lent meg fõ leg ma gyar és ro mán nyel ven, de
an gol, fran cia, né met nyel ven meg je lent köz le mé nyek ben is meg ta lál juk mint
szer zõt, sõt ko re ai mun kás sá ga ide jé bõl ko re ai nyel ven is. Sok dol go za ta lá tott
nap vi lá got az Or vo si Szem le már ro mán nyel vû foly ta tá sá ban a Revista
Medicalãban, va la mint a bu ka res ti Obstreticã ºi Ginecologieben. Mint ko ráb ban,
ezek ben is a na pi gya kor la ti prob lé mák fel dol go zá sát vé gez te. A kö vet ke zõ té mák
je len tek meg a ma ros vá sár he lyi fo lyó irat ban: a haemostasis za va rai,
heparinkezelés kó ros ter hes ség ben, csá szár met szés sel szült nõk ké sõb bi szü lé sei,
mû tét utá ni vesico-vaginális fistula, méh száj- és pe te fé szek rák ke ze lé sé nek kér dé -
sei, 70 éves nél idõ sebb nõ be te gek mû tét je i vel kap cso la tos meg fi gye lé sek. A ro -
mán se bé sze ti pa to ló gia könyv (1983, szer kesz tõ Eugen Proca pro fesszor) nõ -
gyógy ásza ti fe je ze té nek is szer zõ je volt.

1983-ban Ma ros vá sár he lyen új kli ni kai épü let tömb épült, a Szülészeti-
Nõgyógyászati Kli ni ka két rész re vált, az I. szá mú az új épü let ben ke rült el he lye -
zés re, en nek ve ze tõ je és ez ál tal az új struk tú ra ki ala kí tó ja, meg szer ve zõ je Bo ga100
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Kál mán lett, a II. szá mú a Kö te les Sá mu el ut cá ban ma radt Constantin Rãdulescu
ve ze té sé vel. Az I. sz kli ni ka ku ta tá si té má ja a pe te fé szek rák és a med dõ ség kér dés -
kö re ma radt, a II. sz. kli ni káé pe dig az egyéb nõ gyógy ásza ti da ga na tok és az
intrauterin mag za ti ál la pot di ag nosz ti ká ja. Bo ga pro fesszor nagy ener gi á val lá tott
ne ki az új ki hí vás nak, vé gez te ve ze tõi, di ag nosz ti kai, se bé szi, ok ta tói és ku ta tó -
mun ká ját.

Utol só évek

Bo ga Kál mán pro fesszort 1990-ben, 67 éves ko rá ban nyug dí jaz ták. Utá na még
éve kig dol go zott, ma gán ren de lõt nyi tott, majd a Carit-San ma gán kli ni kán ren delt.
Pár év re rá rossz in du la tú be teg ség je lent ke zett ná la. Több ször ope rál ták Ma gya r-
or szá gon, de re ci dí vák je lent kez tek, és vé gül 1999. no vem ber 13-án el ha lá lo zott.

Össze fog la ló gon do la tok

Lampé Lász ló pro fesszor a Ma gyar Nõ or vos ok Lap já ban így kez di nek ro lóg ját:
„Sú lyos vesz te ség ér te az er dé lyi me di ci nát, a ma gyar és a ro mán szü lé szet-nõ -
gyógy ásza tot […] örök re el tá vo zott Bo ga Kál mán pro fesszor a ki vá ló ok ta tó és pe -
da gó gus, a nagy sze rû s ki emel ke dõ tu dá sú ope ra tõr, a nagy mû velt sé gû or vos.” Va -
ló ban igen szé les kö rû mû velt sé ge volt, az or vos tu do má nyon be lül is gon dol ko dá -
sa, men ta li tá sa meg ha lad ta egy szak te rü let is me re te i nek be ha tá rolt kö rét. Ál ta lá -
nos mû velt sé ge, az eu ró pai kul tú ra be ha tó is me re te át itat ta kom mu ni ká ci ó ját és
mind ezt az zal együtt, hogy csak egy-két al ka lom mal tá voz ha tott a kom mu nis ta
Ro má ni á ból Nyu gat-Eu ró pá ba. A ma gya ron és a ro má non kí vül an go lul, fran ci á ul
és né me tül is kö zel anya nyel vi szin ten tu dott tár sa log ni. A kul tú rá hoz kap cso ló -
dá sa szak mai te vé keny sé gé ben is tet ten ér he tõ volt. Mind ezt meg ha la dó an eti kai
tar tá sa és kör nye ze té tõl el várt ke mény mo rá lis kö ve tel mé nyei a kö vet ke zõ, el sõ -
sor ban a le en dõ or vo sok szá má ra üzent sza va i ban fo gal ma zód tak meg: „… azért
kell be csü le te sen ta nul ni és a gya kor lat ra még itt, az egye tem pad ja i ban lel ki is me -
re te sen fel ké szül ni, mert el jö ven dõ or vo si mun ká juk so rán amúgy is lesz nek bal -
si ke re ik, me lyek ben hi bá sak vagy nem hi bá sak, de nincs ret te ne te sebb egy or vos
szá má ra, mint es te az zal a tu dat tal le fe küd ni, hogy egy asszony azért lett egész
éle té re nyo mo rék, vagy azért halt meg, vagy azért ve szí tet te el mag za tát, mert õ tu -
dat lan, ha nyag vagy fe lü le tes volt. A tu dat lan ság az or vos ször nyû és meg bo csát -
ha tat lan vét ke.” (Bo ga Kál mán idé ze tei Ma ro si Il di kó in ter jú já ból szár maz nak. Kö -
szö net il le ti Pé ter H. Má ri át és Pé ter Mi hály pro fesszort, akik so kat se gí tet tek az
ada to kat tar tal ma zó iro da lom fel ku ta tá sá ban.)
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Irigy lem Szilasi Lász lót. Va ló szí nû -
leg na gyon ke ve sen tud nak annyit Ba -
bits ról, Jó ka i ról és Bes se nyei György -
rõl, mint õ, aki káp rá za tos sze rény ség -
gel azt nyi lat koz za, „a kö tet ben sze rep -
lõ iro da lom tör té ne ti fi gu rák hoz nem
értek”,1 ho lott Jó ka i ról még köny vet is
írt.2 De va ló szí nû leg ugyan olyan pro -
vo ka tív, gon dol ko dás ra kény sze rí tõ ki -
je len tés ez, mint az, amit az MTI-nek
mond: „Az élet rajz ta nul má nyo zá sa fö -
lös le ges. Amíg a szer zõk má sok kal vol -
tak – no, az a kor szak az ér tel me zés és
a meg ér tés szem pont já ból egy ál ta lán
nem ér de kes. Hi de gen hagy. Mi hály,
Mó ric és György kis re gé nye egy aránt
ef fé le tör té net. Tö ké le te sen ér dek te le -
nek. Nem tu dó sí ta nak sem mi rõl. Ha -
csak nem ar ról, eset leg, hogy egy ese -
mény te len élet ben ho gyan gyûl nek
össze azok a ha son la tok és ha son ló sá -
gok, ame lyek az tán ké sõbb ta lán meg -
szer vez het nek egy egész, ha tal mas
élet mû vet.” Ta lán az a lé nyeg itt, hogy
nem az in for má ci ók az ér de ke sek, ha -
nem ami bõl ki sza kad tak, és hogy akit 
a plety ka ság iz gat, az ne ol vas sa el a
há rom kis re gényt.

Én el ol vas tam, mert en gem min den
ér de kel, és fõ leg azért, mert az egyik
ba rá tom aján lot ta. Ahány szor csak ta -
lál koz tunk, szün te le nül azt ecse tel te,
mi lyen szép ez a könyv, hogy a vé gén
már va ló ság gal bosszan tott, hogy még
nem ol vas tam el.

Az tán el ol vas tam, és most nem tu -
dom, hogy vi sel ked jem ve le szem ben.
Nem tu dok annyi ra lel ken dez ni, mint 
a ba rá tom, vagy mint Visy Be at rix, aki
azt ír ja, „Az ed di gi leg szebb Szilasi-
mû”,3 már ab ban az ér te lem ben, hogy

min den ele mé ben szép, meg ol dott, mí -
ve sen vé gig írt len ne.

Én a Bes se nyei-kis re gényt érez tem
a leg jobb nak. Bár nem az a leg hosz-
szabb, ha nem a Jó kai (de hát a Ba bits
90, a Jó kai 100, a Bes se nyei is mét 90,
szó val nagy já ból azo nos ter je del mû ek),
még is ez tûnt a leg hosszabb nak, ahol 
a pa tak már fo lyam má tu dott vál ni, az
in for má ci ók pró zá vá. Eb ben jöt tek
szem be a leg in kább élõ ala kok, le gyen
szó akár az egyik báty ról, Bol di zsár ról,
akár a má sik lá nyá ról, An ná ról, aki vel
György együtt él a mû je le né ben. A má -
sik ket tõ ben Didé, Gyu la, Ró za, Sán dor
és a töb bi ek in kább amo lyan cím kék-
 nek tûn tek, olyan sze rep lõk nek, aki ket
amúgy is is mer az ol va só, író i lag hát
nem is kell meg for mál ni õket. Ez min -
den is mert em ber élet raj zá nak ve szé lye.

A re konst ruk ci ós vá ros (Hasonla-
tok)-ban még va ló ság gal ir ri tál tak a rö -
vid mon da tok. „Veszp ré mi le het most
vagy het ven öt-nyolc van. El jött az est re,
hoz ták. Na gyon tö rõ dött már a test,
esen dõ az erõ sza kos sá ga. Ke re si és kö -
ve te li a he lyét, rán gat ja a szé ke ket, fél 
a ku darc tól.” (13.) Ilyen ko po gás ból 
ne héz dal la mot ki hoz ni. Jók a meg fi -
gye lé sek, még is ne he zen megy utá nuk 
a szem, a vér (Ná das mond ja va la hol,
hogy a sze dõ a vér nyo má sá val ol vas.
Meg min den ki sze rin tem.) Ren ge teg 
a név, és bár mek ko ra is az igye ke zet,
hogy min den ki rõl meg tud junk min den
fon to sat, so sem elég. Ta lán mert túl
sok. Nem tu dom, hogy kel lett vol na
meg ír ni, hosszab ban-e vagy tá ga sab -
ban – in kább az utób bi ra sza vaz nék.

Mi re a Te me té si di csé ret (Mi to ló gia)
cí mû kis re gény hez ér tem, ta lán már
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meg szok tam a ko po gást. De va la hogy
itt is a köd, a rö vid ré szek egymás-
utános ká o sza, itt is va la mi, amott is, 
és ami ott, Ba bits Sze ge dén ma gány, 
itt buj do sás, de ezt is in kább a be szél -
ge té sek bõl, re cen zi ók ból tu dom, mint 
a mû bõl. „Az egész bazaltsziklahegy
csak nem egyen lõ vas tag sá gú, hat szög -
le tû osz lo pok ból van Is ten, a sors 
és a vulkanizmus ál tal meg al kot va. 
A nyu ga ti ol da lon ív for má ra van nak ha -
jol va a kõ pil lé rek, mint ha össze füg gõ
bol to za tot ké pez tek vol na va la ha. A ke -
le ti ol da lon szé dü le tes lép csõk ve zet nek
fel az osz lop csar nok ok pár ká nyá ra,
ahon nan fen sé ges ki lá tás nyí lik a ha va -
sok völ gye i be. Hó na pok tel tek el. Az tán
évek, be lát ha tat lan és gaz dag év ti ze dek.
Egy tel jes élet.” (164.) Va la hogy túl
könnyen ad ja ma gát a pár hu zam a hegy -
pár ká nyok és a gaz dag év ti ze dek kö zött,
hi szen ez a könyv még sem egy Jó kai-
könyv, ha nem egy Jó ka i ról szó ló.

És ak kor vég re meg- és el ér ke zik 
a Ballet d’action (Be tol dá sok). Már az
el sõ be kez dés egy friss, mes ter ké let len
vi lág ba visz. „Az õsz kez de te óta az lett
a szo ká suk, hogy es tén ként, ami kor
vég leg el csen de se dik kö rü löt tük a fa lu,

õ fel ol vas a köny vé bõl az asszony nak.
Ko ráb ban is ol vas tak kö zö sen es te, de
ak ko ri ban in kább a nõ a fér fi nak. Szép -
his tó ri át, pony vát, ál mos köny vet: még
nem is mer ték egy mást.” (199.) Már is
kí ván csi va gyok, ér de kel nek a vi szo -
nyok, kit nem is mert ez a fér fi, akit
nagy já ból is me rek, de nem olyan her -
vasz tó an, mint a Nyu gat összes nagy ját
vagy a sza bad ság harc min den el esett jét
és el-nem-esettjét. Az tán ki de rül, hogy
An na György uno ka hú ga, és hogy volt
egy Zsu zsan na is, Zsig mond báty juk
lá nya, akit a má sik báty já val, Bol di -
zsár ral együtt hasz nál tak, „rú tul él tek
ve le”. (204.) 

Szilasi ko ráb bi hõ se i nek bel sõ éle te
ko ránt sem olyan iz gal mas, mint akár
Proust, akár Mé szöly sze rep lõ ié – töb -
bek kö zött ezek az írók me rül nek fel az
Amíg má sok kal vol tunk kap csán. Sirbik
At ti la idé zett in ter jú já ban per sze Szilasi
meg pró bál ja az iz gal mat ár nyal ni, de az
vagy van, vagy nincs, akár hon nan ér ke -
zik, akár mi is az oka. György vég re él,
ha tal mas, ma gá nyos, bé csi em lé ke i tõl
kí sér tett, Bercelen ver gõ dõ, mû velt, te -
het sé ges, ér tel mes dú vad, nem szo bor,
akit él ni kény sze rí te nek.
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Több mint négy éves elõ ké szí té si,
ku ta tá si, szer ve zé si, szer kesz té si mun -
ka után 2016 jú ni u sá ban nap vi lá got lá -
tott a Szé kely föld tör té ne te cí mû há -
rom kö te tes mun ka. Nap ja ink ma gyar
tör té net írá sá nak egyik leg je len tõ sebb
szin té zi se szü le tett meg. Az el múlt idõ -
szak ban be mu tat ták Székelyudvarhely-
tõl Bu da pes ten ke resz tül Bé csig, saj tó -
ban, szak lap ok ban is mer te té sek, re cen -
zi ók je len tek meg, vi táz tak ró la, mél tat -
ták és kri ti zál ták szak mai fó ru mo kon,
be szél ge té se ken. A há rom kö te tes mun -
ka eré nye i vel és hi bá i val együtt mér -
föld kö vet je lent a szé kely föl di, Szé -
kely föld rõl fo lyó tör té nel mi ku ta tás -
ban. A tör té ne lem fo lya mán, le gyen az
a Ma gyar Ki rály ság, az Er dé lyi Fe je de -
lem ség, a Habs burg Bi ro da lom, a bol -
dog bé ke idõk vagy az 1918 utá ni Ro -
má nia, Szé kely föl det egy sa já tos köz -
igaz ga tá si egy ség, re gi o ná lis szé kely-
ma gyar ön tu dat jel le mez te. Ez a sa ját -
sá gos szé kely tör té nel mi múlt, il let ve
iden ti tás a szé kely ség ál tal a tör té ne -
lem fo lya mán be töl tött ka to nai szol gá -
lat ból és az ab ból fa ka dó sa já tos sza -
bad ság jog ok ból ered. 

A ré gió tör té nel mi múlt já nak ösz-
szeg zé sé re, il let ve kul tu rá lis örök sé gé -
nek szám ba vé te lé re elõ ször Or bán Ba -
lázs vál lal ko zott, A Szé kely föld le írá sa
cí mû, 1868–1873 kö zött meg je lent hat -
kö te tes mun ká já ban, ame lyet 1889-ben
meg je lent Torda vá ros és kör nyé ke cí -
mû írá sá val egé szí tett ki. Az Or bán
Balázs-i mû a mai na pig meg ha tá roz za
a ma gyar köz gon dol ko dás a ré gi ó ról ki -
ala kí tott ké pét, és el mond hat juk ró la,
hogy a ma ga ko rá ban pél da ér té kû, tel -
jes kö rû fel dol go zás nak szá mí tott Szé -

kely föld múlt já ról, le gen dá i ról és a 19.
szá zad kö ze pé nek szé kely min den nap -
ja i ról. Az el múlt kö zel 150 év ben
szám ta lan szor fel me rült a ré gió tör té -
nel mi múlt já nak szak sze rû fel dol go zá -
sa. Több eset ben tör tén tek er re néz ve
kez de mé nye zé sek, 1874-ben Ko lozs vá -
ron a gróf Mikó Im re ál tal ve ze tett bi -
zott ság Sza bó Ká rolyt bíz ta meg a ré gió
tör té ne té nek meg írá sá val, õ azon ban 
a Szé kely Ok le vél tár ki adá sá ra össz -
pon to sí tott. Ha lá la után Szádeczky
Kardoss La jos foly tat ta a mun kát, és
1927-ben meg je lent A szé kely nem zet
tör té ne te és al kot má nya cí mû írá sa,
mely a kez de tek tõl az el sõ vi lág há bo rú -
ig dol goz ta fel a ré gió tör té ne tét, in téz -
mény tör té ne ti meg kö ze lí tést al kal maz -
va. A Rugonfalvi Kiss Ist ván ál tal szer -
kesz tett A ne mes szé kely nem zet ké pe
há rom kö te tes írás váz la tos ké pet nyúj -
tott a tér ség tör té ne té rõl, föld raj zi, tár -
sa dal mi-gaz da sá gi ar cu la tá ról, de ez a
mû nem fe lelt meg a kor tu do má nyos
szín vo na lá nak. A má so dik vi lág há bo rú
utá ni idõ szak nem ked ve zett a tér ség
múlt ját be mu ta tó tu do má nyos ala po -
kon nyug vó szin té zis meg írá sá nak.
Szé kely föld rõl szó ló össze fog la ló tu do -
má nyos mun ka ki adá sát kü lön bö zõ
okok kés lel tet ték: im pé ri um- és rend -
szer vál tá sok, meg fe le lõ po li ti kai és
anya gi tá mo ga tás hi á nya, az alap ku ta -
tá sok el vég zé sé nek be szû kü lé se a kom -
mu nis ta rend szer ben. 

A ma gyar tör té net írás mér föld kö vét
je len tet te az 1986-ban Bu da pes ten
meg je lent há rom kö te tes Er dély tör té ne -
te, amely a kor leg fris sebb ku ta tá sa it
tet te köz zé, és je len tõs vissz han got vál -
tott ki a ro má ni ai tör té nész és po li ti kai
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kö rök ben. Az Er dély tör té ne te cí mû
mun ka azon ban a föld raj zi és ter je del -
mi kor lá tok ból is ki fo lyó lag csak rész -
ben fog lal ko zott Szé kely föld tör té ne ti
múlt já val. 

Az el múlt 30 év ben je len tõs vál to -
zá sok tör tén tek a szé kely föl di tör té ne ti
ku ta tás ban: az 1989-es rend szer vál to -
zást kö ve tõ en töb bé-ke vés bé el ér he tõ -
vé vál tak a ro má ni ai le vél tá rak ad dig
ke vés bé ku tat ha tó for rá sai, az idõs
nem ze dék mel lé fel so ra ko zott egy új
tör té nész ge ne rá ció, amely az el múlt
év ti ze dek ben ta nul má nya it Ko lozs vá -
ron, Bu da pes ten vagy más egye te mi
köz pon tok ban vé gez te. Mun ka cso por-
t ok ala kul tak, szak mai ta lál ko zók szer -
ve zõd tek, egy-egy té ma kör ben si ke rült
alap ku ta tá so kat el vé gez ni, meg tör tént
a nyi tás az interdiszciplinaritás irá nyá -
ba. Mind ezek mel lett nem sza bad meg -
fe led kez ni az anya gi hát tér rõl sem. 
Az 1989-es rend szer vál to zást kö ve tõ en
a szé kely föl di po li ti kai elit tá mo gat ta a
szé kely-ma gyar iden ti tás meg erõ sí té sét
elõ se gí tõ ren dez vé nyek meg szer ve zé -
sét, il let ve a tér ség múlt ját fel tá ró ku ta -
tá so kat és azok nak a meg je le ní té sét. 
A re gi o ná lis ön tu dat meg erõ sí té sét
szol gál ta a 2012-ben meg je lent A szé -
kely ség tör té ne te cí mû ké zi könyv és
tan könyv az ál ta lá nos is ko lák 6. és 7.
osz tá lyo sa i nak szá má ra. A ké zi könyv
meg je le né sét a két szé kely me gye, Har -
gi ta és Kovászna me gye ta ná csai szor -
gal maz ták és tá mo gat ták. Az ok ta tá si
cé lok ra ké szü lõ tan könyv szer kesz tõi és
szer zõi kö zül töb ben a 2016-ban meg je -
le nõ Szé kely föld tör té ne té nek is a szer -
zõi. Az igé nye sen és a mo dern pe da gó -
gi ai el ve ket fi gye lem be ve võ tan könyv
óri á si si ker nek ör ven dett a fel nõtt ol -
va sók kö ré ben is, azon ban so kan a
könyv be mu ta tók al kal má val olyan
rész le te ket hi á nyol tak, ame lyek túl nõt -
tek egy ál ta lá nos is ko lai tör té ne lem-
tan könyv ön. Mind azo nál tal a ro mán
szak ma ré szé rõl éles kri ti kák is meg fo -
gal ma zód tak a ki ad ványt il le tõ en, töb -

bek közt, hogy nincs ki dom bo rít va a ro-
 mán et ni kum szé kely föl di je len lé te. 

Szé kely föld tör té ne té nek meg írá sá -
ra azt is mond hat nánk, meg érett az idõ.
Az el múlt évek ben a szé kely-ma gyar
iden ti tás, a szé kely szim bó lu mok, a
tör té nel mi mí to szok, le gen dák kér dé se
a tár sa da lom egy re szé le sebb ré te gét
fog lal koz tat ta. Saj nos a múlt meg is me -
ré se utá ni vá gyat ki hasz nál va, tör té né -
szi cím mö gé búj va, meg fe le lõ fel ké -
szült ség gel, tu dás sal nem ren del ke zõ
sze mé lyek tet tek köz zé olyan pub li ká -
ci ó kat, me lyek csak zûr za vart, ha mis
kép ze tet ala kí tot tak ki egy-egy tör té nel -
mi kér dés kör rõl. Az új ság árus ok stand -
ja it, al kal mi könyv áru sok asz ta la it el -
árasz tot ták a hang za tos cí mek mö gé
bújt pony va tör té nel mi írá sok. 

Szük ség sze rû vé vált Szé kely föld
tör té ne té nek meg írá sa, amely az el ter -
jedt tév hi tek, mí to szok he lyett a szak -
sze rû tu dás ra, ku ta tás ra, az ed di gi
ered mé nyek fel dol go zá sá ra ala poz va
mind a szak ma, mind a szé les kö rû
köz vé le mény szá má ra ké szült. 2008-
ban Bunta Le ven te, Székelyudvarhely
fris sen meg vá lasz tott pol gár mes te re
elõbb szû kebb ba rá ti tár sa ság ban, majd
tör té nész is me rõ sök kö ré ben fel ve tet te
a leg újabb ku ta tá so kat is összeg zõ
mun ka ki adá sát. 2011-ben egy szak -
mai, majd egy szer kesz tõ bi zott ság jött
lét re, mely nek el nö ke dr. Egyed Ákos
tör té nész, az MTA kül sõ tag ja, a bi zott -
ság to váb bi tag jai: Bár di Nán dor,
Hermann Gusz táv Mi hály, Kolumbán
Zsu zsan na, Oborni Te réz, Pál Ju dit,
Reisz T. Csa ba. A szer kesz tõk, a 22
szerzõ* mun ká ját, a kon fe ren ci ák meg -
szer ve zé sét, a há rom kö tet ki adá sát egy
szer ve zõ bi zott ság se gí tet te, il let ve ko -
or di nál ta: Bunta Le ven te székelyudvar-
helyi pol gár mes ter, mun ka tár sai: Bá -
lint At ti la, Far kas György és Pé ter Éva,
il let ve Mik lós Zol tán, a székelyudvar-
helyi Haáz Re zsõ Mú ze um igaz ga tó ja,
Kolumbán Zsu zsan na tör té nész és
Szõcs End re, a székelyudvarhelyi vá ro -
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si könyv tár igaz ga tó ja. Si ke rült az ügy -
nek meg nyer ni a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia és az Er dé lyi Múzeum-
Egyesület szak sze rû tá mo ga tá sát. 2012–
2016 kö zött több kon fe ren cia szer ve zõ -
dött Székelyudvarhelyen, ame lyen a
mo nu men tá lis mun ka szer zõi, il let ve
bi zo nyos té ma kö rök szak ku ta tói tar tot -
tak elõ adá so kat, és egy-egy té ma ke rült
meg vi ta tás ra. A szer kesz tõ bi zott ság el -
dön töt te, hogy az Er dély tör té ne té nek
struk tú rá ját kö ve tik. A mun ka ki adá sát
kés lel tet te, hogy idõ köz ben vál to zá sok
tör tén tek a szer zõi gár dát il le tõ en,
újabb szer zõ ket kel lett be von ni egyes
té ma kö rök meg írá sá ra, ami je len tõs át -
struk tu rá lást vont ma ga után. Szük ség
volt olyan alap ku ta tá sok el vég zé sé re,
mint pél dá ul a két vi lág há bo rú kö zöt ti
köz igaz ga tás tör té ne te. Szin tén je len tõs
idõt igé nyelt a kü lön bö zõ szer zõk ál tal
meg írt ré szek egy sé ge sí té se. A könyv
gaz dag és új sze rû ké pi il luszt rá ci ós
anya gát a szer kesz tõk mú ze u mok, le -
vél tá rak, könyv tá rak és a székelyudvar-
helyi Kováts Fény ké pé szet anya gá ból
vá lo gat ták össze. A kü lön bö zõ kor sza-
k ok ese mé nye it, köz igaz ga tá si, et ni kai,
val lá si át ala ku lá si fo lya ma ta it Ele kes
Ti bor ve tí tet te tér kép re. A mo nu men tá -
lis mun ka, amely több mint 2200 ol dal,
vé gül 2016 jú ni u sá ban el sõ ként Szé-
kelyudvarhelyen ke rült be mu ta tás ra.

Szé kely föld tör té ne té nek el sõ kö te -
te, a kez de tek tõl az 1562-es szé kely fel -
ke lé sig tar tó kor sza kot öle li fel Benkõ
Elek és Oborni Te réz szer kesz té sé ben.
A szé kely ség ko rai tör té ne té nek tár gya -
lá sá nál szük ség sze rû volt a tér be li sí kot
tág ra nyit ni, hi szen a szé ke lyek le het -
sé ges szár ma zá si he lyei és ko ráb bi
szál lás te rü le tei messze es tek Szé kely -
föld tõl. A ré gió és a szé kely ség ta lán a
mai na pig leg töb bet vi ta tott ré sze az
ere det kér dés és ezen be lül is az utób bi
idõ ben – cá fo la tok el le né re – is mét fel -
lán go ló hun szár ma zás mí to sza. A kér -
dés két el is mert szak ér tõ jé nek, Benkõ
Elek nek és Kor dé Zol tán nak az el múlt
év ti ze dek ku ta tá sa i ra ala po zott ál lás -
pont ját, el mé le tét ol vas hat juk a kö tet
el sõ ré szé ben. A szer zõk is mer te tik,
hogy ho gyan és mi kor ke rül tek a szé ke -

lyek a Kár pát-me den ce dél ke le ti sar ká -
ba. A szé kely ség kü lön le ges stá tu sa,
amely a ka to nás ko dás ból fa kadt, nem
egy egye di je len ség a kö zép ko ri Ma gya -
ror szá gon. Er re hív ja fel a fi gyel met
Kor dé Zol tán ta nul má nya, mely ben 
a szé ke lyek hez ha son ló sza bad jog ál lá -
sú be se nyõk, ku nok, já szok vagy az er -
dé lyi és sze pes sé gi szá szok ke rül nek
be mu ta tás ra. A kö tet ben je len tõs sze -
rep jut a ré gi ó ban vég zett ré gé sze ti ku -
ta tá sok nak, az el múlt év ti ze dek fel tá rá -
si ered mé nyei köz lé sé nek. Benkõ Elek
és Sófalvi And rás írá sa ik ban az anya gi
kul tú ra, a te le pü lés szer ke zet, a kö zép -
ko ri temp lo mok, temp lom vá rak iz gal -
mas tör té ne tét is mer te tik meg az ol va -
só val. A szé kely ség jog ál lá sa, kol lek tív
jo gai a kö zép kor ban és az új kor ban be -
töl tött ka to nai sze re pé vel függ össze.
Ol vas ha tunk a szé kely had vi se lés rõl,
had szer ve zet rõl, a ha tá rok vé del mi
rend sze ré nek ki ala kí tá sá ról, ha tár vá -
rak ról és nem utol só sor ban a szé ke lyek
fegy ver ze té rõl. Kü lön fe je zet tár gyal ja 
a szé kely is pán jog kör ét és hi va ta lát.
Szé kely föld min dig is büsz ke volt ön -
kor mány za ti sá gá ra, Egyed Ákos a szé -
kely jog rend szer ki ala ku lá sát, a szé kely
örö kö sö dé si rend szer, az adó men tes ség
és az „ökör sü tés” prob lé ma kö rét is mer -
te ti. Hosszú tör té nel mi múlt ra te kint
vissza a szé kely föl di egy ház szer ve zet
ki ala ku lá sa, amely nek alap ja it a 12.
szá zad ra le het ten ni He gyi Gé za sze -
rint. Írá sá ban a szé kely föl di es pe res sé -
gek ki ala ku lá sát, egy há zi köz igaz ga -
tást, pa pi tár sa dal mat, val lá sos éle tet és
az eh hez kap cso ló dó írás be li ség ki ala -
ku lá sát kö ve ti nyo mon. Az el sõ kö te tet
Oborni Te réz írá sa zár ja, az 1526-os
moh ácsi csa ta vesz tés és az 1562-es
szé kely fel ke lés köz ti idõ szak ese mé -
nye it vá zol va fel. 

Szé kely föld tör té ne té nek má so dik
kö te te az 1562-es szé kely fel ke lés és az
osztrák–magyar ki egye zés kö zöt ti 300
évet te kin ti át. A kö tet szer kesz tõi
Egyed Ákos, Hermann Gusz táv Mi hály
és Oborni Te réz. Az 1562-es fel ke lés
után a szé kely tár sa da lom ke re té ben új
kor szak kez de te kör vo na la zó dott. Bu da
tö rök ál ta li el fog la lá sát kö ve tõ en a for -106
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má ló dó Er dé lyi Fe je de lem ség ben a szé -
kely ség ál lam al ko tó ren di nem zet ként
je lent meg, így meg ha tá ro zó sze re pe
lett a po li ti kai élet ben, a szé kely had -
erõ több eset ben dön tõ té nye zõ nek 
bi zo nyult a ha ta lo mért fo lyó küz del -
mek ben, il let ve az or szág vé del mé ben.
A fe je de lem ség kor sza kát Oborni Te -
réz, Ba logh Ju dit, il let ve Tü dõs S. Kin -
ga írá sai mu tat ják be. Írá sa ik ban rá mu -
tat nak a 16–17. szá za di szé kely tár sa -
da lom egy re bo nyo lul tabb ré teg zõ dé sé -
re. A jobbágyosodási fo lya mat, a szé -
kely ka to nai erõ fenn tar tá sát szor gal -
ma zó fe je del mek, a szé kely ne mes ség
ki ala ku lá sa szá mos he lyi, il let ve or szá -
gos ki ha tá sú konf lik tus sal járt. A sze -
mé lyes élet utak, em be ri kap cso lat rend -
sze rek nek vizs gá la ta új szín ben tün te ti
fel a szé kely elõ ke lõk vi lá gát, vi szo -
nyu lá su kat a po li ti kai élet hez vagy az
ép pen zaj ló fe le ke ze ti vi ták hoz. Szé -
kely föld a fe je de lem ség ko rá ban is
meg õriz te sa já tos jo gi és ön kor mány za -
ti rend sze rét, ami hez a szé kely ség szí -
vó san ra gasz ko dott. A fe je de lem ség ko -
rá ban a szé kely föl di me zõ vá ros ok ki -
vált sá gok hoz jut nak, ezek konf lik tu so -
kat ered mé nyez nek a vá ro sok és szé kek
kö zött, ame lyek egé szen a 19. szá za dig,
a mo dern köz igaz ga tá si rend szer ki épí -
té sé ig tar tot tak. Bár mi lyen vá ro si ön -
kor mány za ti sá got a szék sa ját jo gá nak
csor bí tá sa ként él te meg. Ol vas má nyos
a fe je de lem ség ko ri szé kely tár sa da lom
min den nap ja it, élet kö rül mé nye it, la kó -
há za it, ud var há zak be ren de zé se it tár -
gya ló rész. Az ol va só így szé le sebb be -
te kin tést kap a ko ra be li tár sa dal mi fo -
lya ma tok ba.

Szé kely föld tör té ne te újabb sza ka -
szá nak kez de tét je len tet te a 17–18 szá -
zad for du ló ja, a fe je del mi kor szak vé ge,
a Habs burg-be ren dez ke dés és a Rá kó -
czi -sza bad ság harc. Oborni Te réz rá mu -
tat, hogy a Rá kó czi -sza bad ság harc is -
mét moz gó sí tot ta a szé kely sé get a kol -
lek tív sza bad ság vissza szer zé se és
meg õr zé se ér de ké ben. De az is lát ha tó,
hogy a tár sa da lom kü lön bö zõ ré te gei,
il let ve a szé kely szé kek el té rõ szám ban
és arány ban vet tek részt a moz ga lom -
ban. A szat má ri bé ke után, 1711-ben

meg szûnt a szé ke lyek ál ta lá nos had kö -
te le zett sé ge és ez zel a jo gi alap ja is 
a sa ját sá gos kö zös sé gi ki vált sá gok nak.
A szé kely elit egy ré sze si ke re sen al kal -
maz ko dott az új ha tal mi vi szo nyok hoz
és je len tõs szám ban lép tek be az oszt -
rák ad mi niszt rá ció hi va tal no ki ka rá ba.
A Habs burg-ura lom mal az adó nö ve ke -
dé se, a ka to na tar tás mi att sú lyos bod tak
a szé kely ség re há ru ló anya gi ter hek,
mi köz ben a szé kely sza bad ság jo go kat
fo lya ma to san szû kí tet ték.

Szé kely föld 18. szá za di de mog rá fi -
ai vi szo nya i nak meg is me ré sét se gí ti a
18. szá zad má so dik fe lé tõl fel lel he tõ
egy há zi anya köny ve zés, il let ve a II. Jó -
zsef ren de le té re el ké szült el sõ iga zi
nép szám lá lás 1785-ben. Pakot Le ven te
vé gig kö ve ti a kor de mog rá fi ai, fe le ke -
ze ti össze té tel ének vál to zá sa it, ugyan -
ak kor meg vizs gál ja né hány szé kely föl -
di te le pü lés nép moz gal mi ada ta i nak
vál to zá sa it. Egyed Ákos és Pál Ju dit
vál lal ko zott a 18. szá za di szé kely fal -
vak, vá ro sok és a kor szak gaz da sá gi fo -
lya ma ta i nak be mu ta tá sá ra. A 18. szá -
zad vé gén Szé kely föl dön – a ku ta tók
becs lé sei sze rint – a fal vak szá ma 435
volt, és kü lön bö zõ fa lu tí pu sok kö zé
tar toz tak: job bágy-, zsel lér-, sza bad, ha -
tár õr-, il let ve ve gyes fal vak. Szé kely föl -
dön csak Ma ros vá sár hely ren del ke zett
sza bad ki rá lyi vá ro si jog kör rel, a töb bi
vá ros ugyan szé les ki vált sá go kat nyert,
de a 18. szá zad tól a szék, a köz pon ti
kor mány zat tá mo ga tá sá val meg nyir bál -
ta a vá ro sok au to nó mi á ját. A kor szak
ku ta tó i nak írá sa i ban is fo lya ma to san
vissza kö szön nek a vá ros és a vá ros ban
la kó ne me sek köz ti konf lik tu sok. 

A 18. szá za di Er dély köz igaz ga tá si,
adó zá si, majd a Má ria Te ré zia és II. Jó -
zsef ál tal be ve ze tett re for mok szé kely -
föl di fo lya ma ta i nak be mu ta tá sá ra
Hermann Gusz táv Mi hály vál lal ko zott.
Az oszt rá kok kö vet ke ze tes adó zá si
rend szert épí tet tek ki elõ ze tes gaz da sá -
gi fel mé ré sek alap ján. A ka to nai be -
szál lá so lás, il let ve a vissza élé sek ál lan -
dó össze tû zé sek hez ve zet tek. A szé kek
köz igaz ga tá si be osz tá sa II. Jó zsef ko rá ig
nem vál to zott, de adó sze dõi ke rü le tek,
já rá sok let tek ki ala kít va. Át te kint he - téka
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tõb bé vált a he lyi köz igaz ga tás, meg -
épül tek az ún. praetoriális há zak, ame -
lyek már ele gen dõ tá gas hely ség gel
ren del kez tek a szé ki köz igaz ga tá si és
bí rás ko dá si ügyek meg fe le lõ in té zé sé -
hez. A Szé kely Nem zet gyû lés a kor -
szak ban gya kor la ti lag meg szûnt, Bécs
szé kely föl di po li ti ká ját a szé kely ön -
kor mány za ti ság, an nak in téz mé nye i -
nek el sor vasz tá sa, il let ve az össz bi ro -
dal mi struk tú rá ba va ló be ta go lás jel le -
mez te. A szé kely ség, akár csak Er dély
más ren di ná ci ói, Hermann Gusz táv
sza va i val él ve szün te le nül pro tes tál va,
bur kol tan fe nye ge tõz ve ha ladt a he lyi
vi szo nyo kat oly kor fi gyel men kí vül 
ha gyó, kí no san cent ra li zá ló és ké tes
ha té kony sá gú, de ki ke rül he tet len mo -
der ni zá ció út ján. Pa ra dox mó don ép -
pen a Jó zsef-fé le re form po li ti ka erõ sí -
tet te meg a szé kely ség ma gyar ság tu da -
tát, a nyelv ren de let ál tal ki vál tott sokk -
ha tás el ve ze tett a ren di ön tu dat ál tal
min dig be ár nyé kolt ma gyar né pi iden -
ti tás tu da tos fel is me ré sé hez, nyil vá nos
vál la lá sá hoz.

A szé kely ség tör té ne té nek egyik
tra gi kus pil la na ta a madéfalvi ve sze de -
lem. Egyed Ákos mu tat ja be a szé kely
ha tár õr ség meg szer ve zé sé nek kö rül mé -
nye it, azt a két éves küz del met 1762–
1764-ben, me lyet a szé kely sza bad sá -
gért foly tat tak. A ha tár õr rend szer fel ál -
lí tá sá val Szé kely föl det két rész re osz -
tot ták: egy ka to ná sí tott (Csík, Há rom -
szék és Bardóc fiú szék), il let ve az ab -
ból ki ha gyott rész re (Ara nyos, Ma ros
és Udvarhelyszék). A két rész köz ti stá -
tus be li el té rés ha tás sal volt a kö vet ke zõ
száz év fej lõ dé sé re. A szé kely ha tár õr -
ez re dek meg szer ve zé sük után nem csak
Er dély ke le ti ha tá ra it véd ték, ha nem a
bi ro da lom ál tal foly ta tott kü lön bö zõ
har cok szín te re in is har col tak, mint
ahogy ki tû nik Csikány Ta más írá sá ból.
A szé ke lyek részt vet tek, és több eset -
ben ki tûn tek vi téz sé gük kel a Na pó le on
el le ni há bo rúk ban. Ki vá ló an har col tak
az 1805-ös vesz tes austerlitzi csa tá ban,
ahol ugyan ak kor a leg na gyobb vér vesz -
te sé gü ket szen ved ték el.

Je len tõs vál to zá sok tör tén tek a 18.
szá zad ban egy há zi té ren is. Az új ha tal -

mi vi szo nyok ha szon él ve zõ jé vé a ka to li -
kus egy ház vált, míg a pro tes táns egy -
há zak nak fo lya ma tos hát rá nyos meg -
kü lön böz te tés ben volt ré szük, mint
ahogy ki de rül Tóth Le ven te írá sá ból.
Szin tén Tóth Le ven te és Hermann
Gusz táv mu tat ják be a 18. szá za di ok ta -
tás kü lön bö zõ for má it, szint je it, il let ve
sze rep lõ it. A 16. szá zad ra Szé kely föld
plé bá ni á val ren del ke zõ te le pü lé se in
ele mi is me re te ket nyúj tó is ko la há ló zat
ala kult ki. A val lá si sok szí nû ség ösz -
tön zõ erõ vel ha tott az ok ta tás, a mû -
velt ség és a ma gyar nyelv ápo lá sa te -
rén. A 17. szá zad vé gé re re for má tus és
ka to li kus kö zép- és fel sõ fo kú tan in té -
ze tek lé te sül tek Ma ros vá sár he lyen,
Székelyudvarhelyen, Csíksomlyón vagy
Kan tán. Az itt ta ní tó ta ná rok fõ ként
pro tes tán sok, a kor szak fel vi lá go sult
esz mé it hoz ták ha za nyu gat-eu ró pai
egye te mek rõl és ter jesz tet ték a fény
szá za dá nak szel le mi sé gét. A ba rokk
mint épí té sze ti stí lus és íz lés vi lág, bár
le egy sze rû sö dött for má ban, de meg je -
le nik a szé kely föl di egy há zi és vi lá gi
épí té szet ben. Az iro da lom te rén pe dig
ki le het emel ni Cse rei Mi hályt, Apor
Pé tert, Bod Pé tert vagy Benkõ Jó zse fet,
akik Szé kely föld te rü le tén vagy kör -
nyé kén al kot tak ma ra dan dót. 

A 19. szá zad el sõ fe lé ben je len tõs
vál to zá sok ér zé kel he tõ ek a szé kely tár -
sa da lom ban, il let ve gaz da sá gi élet ben.
Az ab szo lu tiz mus al ko nyá tól az 1848-
as for ra da lo mig tar tó kor szak tár sa dal -
mi, gaz da sá gi és kul tu rá lis vál to zá sa it
vizs gál ja Hermann Gusz táv Mi hály. 
A szer zõ sze rint eb ben a kor szak ban
rit mus vál tás nak va gyunk ta núi, amely
meg mu tat ko zik a men ta li tás szint jén
is. A gaz da sá gi élet ben az új meg ol dá -
sok ne he zen kap tak te ret. Az ipar ban a
meg ké sett cé hes fel vi rág zás fi gyel he tõ
meg, a me zõ gaz da ság ban pe dig csak
több szö ri ural ko dói fel szó lí tás ra ho no -
so dott meg pél dá ul a krump li ter mesz -
té se. II. Jó zsef ha lá la után a ha gyo má -
nyos in téz mé nyek res ta u rá ci ó já nak, 
ré gi elõ jog ok hoz va ló ra gasz ko dás je -
len sé gé nek le he tünk ta núi, más részt
egy re erõ tel je sebb az a fel is me rés, hogy
a szé kely ség a nyel vi-kul tu rá lis ala po -108
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kon for má ló dó mo dern ma gyar nem zet
ré szét ké pe zi. 

A má so dik kö tet egy kü lön fe je ze tet
szen tel az 1848–1849-es for ra da lom és
sza bad ság harc ese mé nye i nek. Szé kek -
re le bont va sze re pel nek az ese mé nyek,
is mer tet ve töb bek kö zött az agyag fal vi
nagy gyû lés szer ve zé sét, le fo lyá sát és az
azt kö ve tõ na po kat. Egyed Ákos ki eme -
li, hogy 1848 je len tõ sé ge ab ban ta lál ha -
tó, hogy el tö röl te a job bágy vi szo nyo -
kat, a szé kely ség re kény sze rít tet ha tár -
õr rend szert, el in dí tot ta a mo dern pol -
gá ri vi szo nyok ki ala ku lá sát, és nem
utol só sor ban vég kép ki je löl te a szé -
kely ség he lyét az egye te mes ma gyar
nem zet ben. A má so dik kö tet utol só 
fe je ze té ben De ák Ág nes a for ra da lom
bu ká sá tól a ki egye zé sig tar tó idõ sza kot
kö ve ti vé gig. Ezt a kor sza kot a tör té net -
írás a meg tor lás, ka to nai dik ta tú ra, bi -
ro dal mi cent ra li zá ció idõ sza ka ként 
je le ní ti meg. A szer zõ rá mu tat en nek 
a kor nak a fej lõ dés irá nyá ba ha tó meg -
va ló sí tá sa i ra: bel sõ vám ha tár ok el tör lé -
se, mo dern adó zá si rend szer, egy sé ges
mé ter- és súly mér ték be ve ze té se, az
igaz ság szol gál ta tás és köz igaz ga tás egy -
más tól va ló el vá lasz tá sa és szak sze rû
in téz mé nye i nek meg te rem té se. Gya ra -
pod tak az ok ta tá si in téz mé nyek, új köz -
in téz mé nyek épül tek, meg je len tek az el -
sõ szé kely föl di he ti lap ok, a szín há zak 
a ma gyar nyelv szen té lye i vé vál tak.

A har ma dik kö tet, mely nek szer -
kesz tõi Bár di Nán dor és Pál Ju dit, a ki -
egye zés tõl, Er dély és Ma gyar or szág
uni ó já tól 1990-ig, az el sõ sza bad ro má -
ni ai vá lasz tá so kig tár gyal ja a tér ség tör -
té ne tét. A kö tet Szé kely föld 19–20. szá -
za di tör té ne tén ve ze ti vé gig az ol va sót.
Egy olyan kor sza kon, amit négy ál lam -
ha ta lom-vál tás (1876, 1918–1920, 1940,
1944), két vi lág há bo rú, rend szer vál to -
zás ok tet tek bo nyo lult tá. Az el sõ nagy
egy ség az 1876–1918 köz ti idõ sza kot,
az az a du a liz mus kor sza kát tár gyal ja.
Eb ben Pál Ju dit és Ba la ton Pet ra a po li -
ti kai, gaz da sá gi és mû ve lõ dé si élet be -
mu ta tá sá ra össz pon to sí ta nak. A kor
egyik meg ol dás ra vá ró ügye a gaz da sá -
gi és tár sa dal mi prob lé má kat fel szín re
ho zó szé kely ki ván dor lás meg ol dá sá -

nak kér dé se volt. A szer zõk ki tér nek
írá sa ik ban a köz igaz ga tás át szer ve zé sé -
re, a las sú mo der ni zá ció si ke re i re, a vá -
ro si a so dás kér dé sé re, az inf rast ruk tú ra
ki épü lé sé re, a tus ná di szé kely kong -
resszus ra, a szé kely ak ci ó ra, a pol gá ri
élet mód és mû ve lõ dés új ele me i nek el -
ter je dé sé re. Ki sebb írás ban em lé kez nek
meg a leg na gyobb szé kely, Or bán Ba -
lázs köz éle ti te vé keny sé gé rõl, il let ve 
A Szé kely föld le írá sa cí mû mo nu men -
tá lis mun ká já nak meg szü le té si kö rül -
mé nye i rõl. Pakot Le ven te a kor szak de -
mog rá fi ai fo lya ma ta it vá zol ja, a ki ván -
dor lás mel lett a ha lá lo zás és szü le tés
ala ku lá sát is vizs gál ja, ki vá ló áb rák kal
szem lél te ti a né pes ség vál to zást, a me -
gyék és Ma ros vá sár hely kor szer ke ze té -
nek az ala ku lá sát. Ta nul má nyá nak új -
sze rû sé ge, hogy csa lád- és ház tar tás -
szer ke ze ti vizs gá la tot is vé gez több szé -
kely föl di te le pü lés nél. 

A Kár pát-me den cei ma gyar ság tör -
té ne té nek for du ló pont ját je len tet te 
az el sõ vi lág há bo rú, amely nek szé kely -
föl di vo nat ko zá sa i ról Csikány Támás
írá sá ban ol vas ha tunk. A szé kely ség je -
len tõs vér ál do za tot ho zott, helyt állt 
a kü lön bö zõ front vo na la kon. Az 1916-
os ro mán be tö rés je len tõs pusz tí tást
oko zott az egész Szé kely föl dön, az azt
kö ve tõ két évet pe dig gaz da sá gi és tár -
sa dal mi vál ság jel le mez te. Az 1918–
1920 kö zöt ti im pé ri um vál tás, majd a
két vi lág há bo rú köz ti idõ szak meg írá -
sá ra Bár di Nán dor vál lal ko zott. Nyo -
mon kö vet het jük a ro mán ha ta lom 
be ren dez ke dé sét Szé kely föl dön. Az el -
múlt évek ben el vég zett alap ku ta tá sok
le he tõ vé tet ték, hogy me gyén ként ér zé -
kel he tõk le gye nek a ro mán köz igaz ga -
tás mû kö dé sé nek me cha niz mu sai, 
a kor rup ci ó tól nem men tes or szá gos és
he lyi vá lasz tá sok tör té ne te. A tér ség
gaz da sá gi té ren stag ná lás ra lett ítél ve 
a köz pon ti ha ta lom ál tal, a ma gyar ság
az egy re be szû kü lõ is ko lai, egy há zi és
kul tu rá lis in téz mé nye ken ke resz tül
pró bál ta meg õriz ni iden ti tá sát és el len -
áll ni az ál la mi lag tá mo ga tott asszi mi lá -
ci ós po li ti ká nak. Az 1940–1944 köz ti
rész Oláh Sán dor és Tóth Bartos And -
rás mun ká ja. A „kis ma gyar vi lág ként” téka
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is em le ge tett négy év az ál la mi fel zár -
kóz ta tó, mo der ni zá ci ós prog ram tör té -
ne te. Rá mu tat nak a ha tár meg hú zás ne -
ga tív ol da la i ra, a fel ve võ pi a cok el vesz -
té sé nek (pl. Bras só) kö vet kez mé nye i re.
Rö vi den is mer te tik a he lyi ro mán ság és
zsi dó ság hely ze tét, il let ve az utób bi ak
get tók ba és ha lál tá bor ok ba va ló hur co -
lá sát 1944-ben. Nagy Jó zsef a Szé kely
Ha tár vé del mi Erõk 1940–1944 köz ti
meg szer ve zé sé nek és mû kö dé sé nek kö -
rül mé nye it, il let ve az 1944-es szé kely -
föl di har cok tör té né se it is mer te ti. 

Szé kely föld má so dik vi lág há bo rú
utá ni kor sza ká tól az 1990-ig tar tó idõ -
sza kot Novák Csa ba Zol tán mu tat ja be.
A szer zõ a kor sza kot a kö vet ke zõ pe ri ó -
du sok ra ta gol ja: az 1944–1947 köz ti 
át me ne ti kor szak, a ro mán köz igaz ga -
tás vissza té ré se, egy vi szony lag önál ló
ma gyar kul tu rá lis és in téz mény há ló zat
ki épü lé se Szé kely föl dön. A má so dik
na gyobb kor szak az 1948–1965 köz ti
idõ szak, ami kor lét re jön a Ma gyar 
Au to nóm Tar to mány, amely ke re tet
adott a ma gyar ság nak, hogy fenn tart sa
ma gyar in téz mény há ló za tát. Ugyan ak -
kor eb ben a kor szak ban tör té nik meg a
szo ci a lis ta tár sa da lom ki épí té se, a kol -
lek ti vi zá lás, az ál la mo sí tá sok, a tár sa -
da lom egy ré szé nek meg fé lem lí té se. 
A kö vet ke zõ nagy kor sza kot az 1965 és
az 1970-es évek kö zöt ti idõ szak ké pe zi.
Ek kor zaj lik Har gi ta, Kovászna és Ma -
ros me gyék meg szer ve zé se, a nagy üte -
mû vá ro si a so dás és ipa ro sí tás. A nyolc -
va nas évek Ceauºescu-politikája egy ér -
tel mû en a ma gyar ok ta tá si és kul tu rá lis
po zí ci ók nak me gyén be lü li le tö ré sé re,
a fa lu rom bo lá si ter vek meg va ló sí tá sá-
 ra irá nyul. A po li ti ka i lag és gaz da sá gi
szem pont ból is ki lá tás ta lan hely zet
vál to zik meg az 1989-es rend szer vál to -
zás sal. Az 1990-es év el sõ fe le azon -
ban szá mos konf lik tust hor doz ma gá -
ban, mint pél dá ul a ma ros vá sár he lyi
fe ke te már ci us. Az ese mé nyek kö ve té -
se az 1990. má ju si el sõ sza bad vá lasz -
tá sok kal zá rul.

Szé kely föld tör té ne te hi ány pót ló
mun ka eré nye i vel és hi bá i val együtt. 
A kö te tek ol va sá sa köz ben fel tû nik a
szer zõk nyel ve ze te és stí lu sa köz ti el té -

rés, ame lyet a szer kesz tõk nem egy sé -
ge sí tet tek, ez sok eset ben za va ró. He -
lyen ként meg fi gyel he tõ ek át fe dé sek a
té mák kö zött, egy-egy ese mény is mét -
lõ dé se szer zõk nél, így ér té kes ol da lak
let tek el vé ve ke vés bé ki nem fej tett ese -
mé nyek tõl és fo lya ma tok tól. Nem min -
den eset ben tör té nik meg a tör té ne ti
ese mé nyek nek, fo lya ma tok nak a szé le -
sebb nem zet kö zi vagy ma gyar or szá gi
kon tex tus ba va ló ágya zá sa. Hi á nyoz -
nak a mû vé szet tör té ne ti ta nul má nyok,
a tár gyi örök ség fel dol go zá sa és ki ele -
me zé se. A gaz da sá gi fo lya ma tok be mu -
ta tá sa kor sok eset ben hi ány zik az inf -
rast ruk tu rá lis be ru há zá sok, fej lesz té -
sek is mer te té se. A he lyi köz igaz ga tás
fej lõ dés tör té ne te, sze rep lõi, kap cso lat -
há ló za tuk nem min den kor szak ban
van rész le te i ben ki fejt ve, sok eset ben
en nek oka az ilyen jel le gû alap ku ta tá -
sok hi á nya. Az el sõ vi lág há bo rú nál a
hát or szág ese mé nyei, a ro mán be tö rés
gaz da sá gi-tár sa dal mi ha tá sá nak kér -
dés kö re ta lán hely hi á nya mi att csak
érin tõ le ge sen van nak em lít ve. He lyen -
ként elõ for dul nak el írá sok, ame lye ket
egy ja ví tott ki adás ban le het kor ri gál ni.
A szer kesz tõk nek cél ki tû zé sei kö zött
sze re pel egy an gol és egy ro mán rö vi dí -
tet vál to zat meg je len te té se, amely ben
le he tõ ség van ar ra, hogy a hi bá kat, il -
let ve hi á nyos sá go kat ki kü szö böl jék.  

A há rom kö te tes össze fog la ló mun -
ka min den hi á nyos sá ga el le né re ki vá ló
al ko tás, egy szé les kö rû össze fo gás, ku -
ta tás ered mé nye ként tu dott meg szü let -
ni. A szer zõk ál tal fel hasz nált köny vé -
szet ré vén ta lán a leg tel je sebb Szé kely -
föld tör té ne ti bib li og rá fia állt össze. 
A tör té nel met ok ta tók szá má ra tu do má -
nyos me ga la po zott sá gú se géd anyag nak
le het te kin te ni, ame lyet be le het épí te ni
mind az ál ta lá nos, kö zép is ko lai, mind
pe dig az egye te mi tan anyag ba. A mun -
ka ér de me, hogy el iga zít a tör té nel mi
múlt ban, se gít a la i ku sok nak ab ban,
hogy mit ér de mes tud ni az il le tõ kor -
szak ról. Hi vat ko zá si alap mind az egy -
sze rû ol va só, a po li ti kai vagy gaz da sá gi
elit, mind a ku ta tók szá má ra. 

Gidó Csaba110
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Em lék al bum, gyer me ki 
in ti mi tá sok kal, 1944-bõl1

Be le fér-e a meg szó lal ni hang ban és
vi zu á lis em lék anyag ban is kö te les al -
ko tó ana li ti kus pers pek tí vá já ba, hogy 
a tör té nel mi fe le lõs ség a kol lek tív iden -
ti tá sok és egyé ni élet ve ze té si nor mák
ak tu a li tá sá val ter he lõ dik? Va jon „át for -
dít ha tó-e” az egyén, az át élõ sze mé lyi -
ség, a meg szó la lás-kény szer ab ba a his -
to ri kus „el szá mo lás ba”, mely nem csak
a kor tár sa kat, ha nem az utó kort is épp -
úgy ter he li? S le het-e min den na pos sá
ten ni az em lé ke zet hor da lé ka it, akár
sú lyos ter he it is, ha im már év ti ze dek
sú lyo sod nak a vissza em lé ke zés kény -
sze ré re, ha a min den nap ok tö mény sé -
ge el nyom ni lát szik az éle tes ség sze mé -
lyes sé gét?

Ma ri an na D. Birnbaum kö te té nek
fõ sze rep lõi a gye re kek, az õ éle tük, hely -
ze tük, ba rát sá guk, el sza ka dá suk, mél -
tat lan sor suk, vá rat lan-vé let len meg me -
ne kü lé sük, túl élé si kí sér le te ik 1944-
ben, s rész ben utó éle tük is. A könyv
ün nep len dõ eré nye a hét köz na pi ság.
Majd nem le vél tá ri mér té kû, de még is
má sabb, mert köz vet le nül sze mé lyes,
el be szé lõ, kö tet len, idõ ket át íve lõ, a
kol lek tív em lé ke ze ten túl a min den na -
pi fe le dést és fe lejt he tet len sé get is
beeme lõ szer ke ze tû. A sze rep lõk mint -
egy 2-3 éves kor tól 12-16 éves ko rig
idé zõd nek fel Daisy em lé ke ze té ben,
sze mük szí né vel, ked venc já té kuk kal,
szi tu á ci ós él mé nyek kel, mon da ta ik kal,
sors tû ré sük és szen ve dé sük min den -
per ce i vel, s ha túl él ték, ak kor élet sor -
suk meg ha tá ro zott sá gá val.

Az al ko tó szu ve rén szem lé le te a kö -
tet ben ki e gé szül még a kör nye zet, a tár -
sa dal mi lét mód, a cse lé dek, nanny-k,
ke reszt anyák, Fräuleinek, nagy né nik –
és mel let tük a fi úk, fér fi ak, nagy bá csik,
is me ret len ro ko nok, ház mes te rek, ke -

ret le gé nyek, rusz ki ka to nák, ma gyar
ba kák, ka to li kus és zsi dó, hí võ és hi tet -
len fel nõt tek köz vet len kö zel bõl be mu -
ta tá sá val, em be ri sors váz la tuk skic ce i -
nek ké pek és em lék tö re dé kek ál ta li
meg al ko tá sá val. Meg a ba rá tok, be osz -
tot tak, üz let fe lek, vé dett há zak la kói,
pin cé be me ne kült kör nyé ki ek, ár tat lan
ál do za tok és vét len csa lád ja ik sors -
hely ze té nek, túl élé si vak re mény ének
ver zi ó i val. Ro kon szen vek és em ber -
men té sek, Du ná ba-lö vé sek és el hur co -
lá sok, mar ha va gon ok és vissza té ré sek,
a leg több ha lál tá bor ne ve és hí re, köz -
ben is mét gyer mek sor sok, job bak vagy
vég ze te sek, el ké nyez te tett ség és le le -
mé nyes ség, me rész és rá tar ti meg ol dá -
sok, ön fel adó be le tö rõ dé sek. Min den -
nap ok, a ná ci be vo nu lás tól a há bo rú
utá ni idõ kig, vissza té rõk tõl a so ha töb -
bet nem hal lott rokonokig…

Vég te len tö meg ben, ol da lan ként
szá mos rej tett in ti mi tás sal áb rá zolt sor -
sok so ro za tai ezek, a tíz éves kis lány
em lé ke ze té ben meg ma radt port rék
kép zet anya ga sze rint. El hur co lás, fo -
goly sors, mun ka szol gá lat, né met vagy
orosz kény szer mun ka, la kás rab lás és
bolt ki fosz tás, éhe zés és krumpliosztás.
Egy há rom ne gyed év, mely a ma gyar or -
szá gi zsi dó ság hoz zá ve tõ le ge sen fél -
mil lió ál do zat tá vált egye dé nek sor sát
szim bo li zál ja, akik nek há rom ötö de 
a gáz kam rák és a kény szer mun kák köz -
vet len ál do za tá vá lett. S köz ben né -
hány ke resz tény se gí tõ, ro kon vagy is -
me ret len, szom széd vagy szo li da ri tást
vál la ló is ar cot kap – nem ok nél kül.

A kö tet „szö veg anya ga” nem mér -
he tõ az aka dé mi kus em lé ke zet ku ta tás
szimp la mér cé i vel. A könyv hát ol da lán
Spiró György aján ló szö ve ge: „Nem
igaz, hogy nem le het újat ír ni a vész -
kor szak ról, csak ki vá ló em lé ke zõ ké pes - téka
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ség, vissza fo gott, a so rok kö zött meg bú -
vó iró nia és jó toll kell hoz zá. Ma ri an -
na D. Birnbaum köny vé nek nagy ré sze
azok ról a ro kon vagy kö ze li is me rõs
gye re kek rõl és a szü le ik rõl szól, akik
nem jöt tek vissza; töb bük fény ké pét is
mel lé kel te, köz tük né hol fel tû nik a
szer zõ is kis gye rek ként. Nor má lis, jól
szi tu ált fel nõt tek és szé pen öl töz te tett
gye re kek, mind egyi kük nek vé gig kel -
lett vol na él nie az éle tét. A gro teszk re
fi no man ki he gye zett szem lé le té vel, az
iro da lom tör té ne ti mun ká kon edzett
szer kesz té si gya kor la tá val a könny fa -
kasz tást a szer zõ vé gig el ke rül te, et tõl
szép és igaz ez a könyv.”

A könyv szer zõ je ma gyar szár ma zá -
sú iro da lom- és kultúrtörténész, a Ka li -
for ni ai Egye tem ku ta tó pro fesszo ra, a
Kö zép-eu ró pai Egye tem ven dég pro -
fesszo ra, ba rá ta i nak és ré gi ját szó tár sa -
i nak csak „Daisy”. „Lász ló Ma ri an na
Daisynek szü let tem Bu da pes ten, a Po -
zso nyi úton nõt tem fel. Las san hat van
éve Ame ri ká ban élek, ott men tem
férjhez…” Ku ta tá si te rü le te ként a kö -
zép-eu ró pai kul tú ra ne vez he tõ meg a
15. szá zad tól nap ja in kig, de Janus Pan -
no ni us ról, Moses Men dels sohn fe le sé -
gé rõl és több más je len tõs sze mé lyi ség -
rõl írt féltucat köny vet, Spiró György,
Es ter házy Pé ter, Ná das Pé ter, Danilo
Kiš, Christa Wolf, Kon rád György és
má sok hu sza dik szá za di je len tõ sé ge is
fog lal koz tat ja esszé- vagy in ter jú kö te -
tek ben. Es ter házy Pé ter rel két kö zös
beszélgetõkönyvet is je gyez, leg utóbb
az Az évek isz ko lá sa 2015-ben je lent
meg. Egy Vá ri György nek adott in ter jú -
szö ve gé ben így vall a ma gyar em lék al -
bum hát te ré rõl és szi ká ran pon tos em -
lé ke ze ti tar tal má ról: „…az jár, ál ta lá -
ban is, az öreg ség gel, hogy az em ber el -
kezd vissza fe lé néz ni, és az em lé kei
egy re fon to sab bá vál nak. A szo mo rú
em lé kek még in kább. A gye rek ko rom -
ról van szó, a nagy szü le im ko má ro mi
há zá ról, az ot ta ni zsi dó temp lom ról, 
a pes ti zsi dó ele mi rõl. Nincs val lá si kö -
tõ dé sem, csak mint nosz tal gia él ben -
nem. Kul tu rá lis kö tõ dé sem sincs iga -
zán, mert sem a jid dis, sem a hé ber
nyel vû kul tú ra nem volt iga zán ré sze

az éle tem nek. A mo dern hé ber író kat
mo dern iro da lom ként ol va som. Va gyis
a zsi dó ság az élet tör té ne tem szem pont -
já ból fon tos. Mond hat nám, hogy a leg -
fon to sabb, mert már ré gen nem le szek
nõ, nem le szek kultúrtörténész stb.,
ami kor még min dig zsi dó le szek, és
akár mi lyen öreg le szek, a meg gyil kolt
csa lád tag ja im nem éled nek fel.”2

A ’44-es em lék könyv sajátlagossága
alig ha nem ab ban áll, hogy nem „a zsi -
dók ról” vagy „a zsi dó ság ról” szól, s nem
el vont tö meg sor sát idé zi meg, ha nem
min dig sze mé lye két. Nem hall gat ja el,
ha té to ván em lék szik, ha el fo gult ság
hat ja át, sem ha oly kor szá raz vagy tün -
te tõ akár. Õket, az élõ ket, a va la mi kor
vol ta kat idé zi meg, el ke rül he tet len ha -
tá sú sze mé lyes ség gel.

Ami ezen fe lül is iz gal mas Birn-
baum köny vé ben, az már ko ráb bi, ma -
gya rul is meg je lent si ke res mû vé ben is
je len volt szemléletmód.3 Alig ha kell
kó sza ana ló gi á kat ke res gél nünk a hu -
sza dik szá za di val lo má sos iro da lom -
ból, Gracia Mendes his tó ri á ja eset le írá -
sok ban gaz dag il luszt rá ci ót nyújt ah -
hoz, hogy a szakralitások tisz te le té re
ke vés bé adó, pri mer ha szon vé tel ben
an nál har sá nyabb ural ko dó ha tal mak
mû kö dés lo gi ká ját tük röz ze. E per szo -
ná lis tör té net az el té rõ utó ko ri le írá sok
„té nyei” és ada tai da cá ra egy kor is más -
faj ta, utóbb még el té rõbb je len tés tar ta -
lom mal bírt/bír ha tott, mint hogy az utó -
kor is meg sa ját ko ra is épp ön nön
múlt já hoz vagy élõ je le né hez kel lett
szab ja a be mu ta tás, rög zí tés, in ten ció,
be lá tás és ma gya rá zat gesz tu sa it, a tör -
té nõ tör té ne lem kon tex tu sa it. Meg erõ -
sí tõ te hát a Szer zõ szán dé ka, hogy ha
Gracia his tó ri á ja min den egye di vo ná -
sá val együtt is „tan tör té net”-sze rû, ak -
kor le het mind ezt más ként is meg ér te -
ni, ha je le nünk és múl tunk di men zi ói
kö zött me rész ke dünk kö ze led ni hoz zá.
Köny ve ezt a rég volt vi lá got a leg ki sebb
„ki ka csin tás” nél kül is a mai vi lá gok
ana ló gi á ja ként ér tel me zi, elem zé sé ben
a mikrotörténetírásnak épp olyan as -
pek tu sa gaz da go dik, mely alap ján a
tár sa dal mi kör nye ze té bõl ki lép ni kény -
sze rü lõ (vagy ilyes mi re ve te me dõ)112
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egyén szin te egész ko ra tel jes ural mi
ár má di á já val ke rül szem be, s leg fõbb
esz kö ze a me ne kü lés ma rad hat csu -
pán, vagy va la mely mes si a nisz ti kus
kép zet, hogy ha pél dá ul a ke resz tény
Eu ró pa fa lai át ha tol ha tat lan nak bi zo -
nyul nak, akár a Fé nyes Por ta bûv kör -
ében is lét re tud ja hoz ni túl élõ kö zös -
sé gét, ki ér dem li a kor leg na gyobb te -
kin té lyû bi zán ci, olasz, né met al föl di és
ibé ri ai rab bi ja i nak el is me ré sét, s utóbb
azt a vá dat is, hogy „proto-cionista-
ként” tit kos út vo na la kat épí tett ki a me -
ne kü lõ zsi dó ság biz tos cél ba éré sé hez,
nagy lel kû meg se gí té sé hez. A Mendes
csa lád ki vé te les éle tû Graciája épp úgy
„tí pus”, mint az Em lék al bum meg annyi
sze rep lõ je: sze re tet nek ál cá zott el ha -
nya go lás, sors tit ko lá sok, csa lá di né ma -
sá gok ve szik kö rül az egyes éle te ket,
szo ron gá so kat ül tet nek el a gyer mek -
kor ban, méltányossághiányt kel te nek,
a má sok át él te ér zel mek sa ját lét be
eme lé sét se gí tik elõ, a csa lá di kap cso la -
tok egész „min ta so rát” vá zol ják fel, s az
ér zel mek meg ér té sé re fó ku szá ló „ösz-
szeha son lí tó em lé ke zet ku ta tás” sze mé -
lyes le nyo ma tá vá te szik e köny vet is.

Birnbaum Em lék al bum-köny ve azok -
nak is iz gal mas for rás mû, akik el fo gad -
ják, sze re tik vagy meg ér tik a kap cso la -
tok „mér le gét” tük rö zõ be ál lí tó dást,
amely el be szé lõi élet fel fo gás sal, lét ide -
o ló gi á val hi te le sít ve a tra u ma intimi-
zálódását mu tat ja föl. Szin te la po zunk
a sor sok ban, ol da lan ként má sok és má -
sok a sze rep lõk, az ap ró fe je ze tek egy
kor társ port ré sort al kot nak, még hoz zá
gyer me ki fó kusz ból ex po nál tat. Ez a
„la poz ga tós” könnyed ség, sti lá ris gör -
dü lé keny ség, adek vát drá ma i sá got pót -
ló ha rag nél kü li ség vagy el foj tás va la -
mi kép pen egy etnokulturális sé rü lé -
keny ség szük ség sze rû tü ne te it vil lant ja
föl, de in du lat he lyett mint egy ke dé -
lyes gyásszal, a meg-nem-engedõdõ ha -
rag he lyet ti föl ol dás ban tá lal ja mind -
azt, amit ko ránt sem az el fo ga dás dik tál.
A sa ját em lék fosz lá nyok ban ki sa já tí tott
és meg örö költ, to vább vitt és 1956-os
disszi dá lás hoz ve ze tõ úton túl mint egy
tar tó sí tott élet él mé nyek ilyen for má -
ban fel tá rá sa ta lán épp a be szé lõ kö zös -

ség, az em lé ke zõ in ti mi tás meg szó lal ta -
tá sa ré vén a meg ma radt tár sa dal mi fe -
szült sé ge ket old ja föl. S te szi ezt épp
olyan kor, mi dõn e fe szült sé gek kö zel
olyan életteliek, mint Daisy gyer mek -
ko rá ban vol tak, s épp úgy, aho gyan 
a fe szült sé gek bûnteljes árny ol da lát 
a né met nem zet ide o ló gia hossza san
rej te get te.

Rö vi deb ben, de ugyan ak kor kri ti kai
tó nust is meg fo gal maz va itt: le he tett
vol na ta lán az em lék al bum fo tó it ar ra
hasz nál ni, amit Ma ri an na D. Birnbaum
egy kor Gracia Mendes sor sá ban a túl -
élõk esé lyé nek kul tú ra tör té ne ti kör vo -
na la i val pon to sí tott, s most, a tör té ne ti
ant ro po ló gia esé lyét mint egy szán dé -
ko san el vet ve, az em lé ke zés ter hét köz -
szem lé re bo csát va fo gal maz meg zsi dó -
ság ról és vi lág ról, im már ment ség nél -
kül pusz tu ló sor sok ki tett sé gé rõl. Ha
tu do má nyos mû re vál lal ko zik, Birnbaum
már ott len ne a me mo ár iro da lom si ker -
lis tá ján. De nem tud ni, szán dé ka a bu -
da pes ti zsi dó ság életközeli em lé ke zet -
be eme lé se, az „add to vább fi ad nak”
kö te le zett sé ge, a sze mé lyes sé gek men -
té se vagy ta lán an nak biz to sí tá sa volt-
e, hogy mind ez ne ma rad has son köz -
vet len el éré sen in ne ni, szub jek tív kép -
anyag, ha nem le gyen köz kincs in kább,
egy las san el mú ló nem ze dék utol só ha -
gya té ka, eset leg (nem ke vés bé) va la -
mely örök ve szély re fi gyel mez te tõ, az
el szá mo lás kény sze ré vel szem be né zõ
al ko tói üze net akár.

Mind ezek kel együtt is mél tó és alá -
za tos ko dás nél kü li tisz te le tet ki hí vó
könyv. Min den ki nek, aki nek er re szük -
sé ge van vagy le het. S amíg le het.

Hó hér port rék 
az ar cok bi ro dal ma i ból

Igen csak erõs kont raszt le het ne a
tör té ne ti ant ro po ló gia as pek tu sa Birn-
baum köny ve ese té ben, de épp ily „la -
po zós tör té ne lem”, vi zu á lis em lé ke ze ti
for rás anyag rej lik Ernesto Frers mun ká -
já ban is, amely a port rék so rát a má sik
„felvilág” al vi lá gi lé nye i bõl for mál ja
meg. A Bi ro da lom hó hé ra i nak nyo má -
ban cím mel meg je lent kötet4 nem csu - téka
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pán a holokauszt idõ rend jét és a nürn -
ber gi vád lot tak lajst ro mát tar tal maz za,
ha nem négy na gyobb blokk ba rend sze -
re zi a zsi dók mé szár lá sá nak köz vet len
ré sze se i ként, fe le lõ se i ként és (ja va ré -
szük ese té ben) em be ri ség el le ni bûn -
tény ben ré sze sek ként, akár nap ja in kig
is szö kés ben lé võ is me ret len je i ként be -
mu tat ha tó mé szá ro so kat. A CIA és a
nyu ga ti or szá gok ál tal ki me ne kí tett né -
há nyak (tí zez res nagy ság rend ben) vagy
a nürn ber gi bí ró ság ál tal per be fo gott
két tu cat nyi leg is mer tebb fel sõ ve ze tõ
mel lett a ké sõb bi, hi deg há bo rús lég -
kör ben bû ne i ket le le mé nye sen rej tõ tö -
me gek el le né ben szûk kö rû ku ta tói gár -
da in dult mun ká ba, hogy fel tár ja, meg -
ne vez ze, fe le lõs ség re vo nas sa mind -
azo kat, akik hat mil lió zsi dót és öt mil -
lió más hol tat hagy tak „örök ség ként” 
a je len re, itt „nem el vi sel he tet len tár -
gyi la gos ság gal, ha nem a ré mü let em lé -
ke ze té vel” meg írt port ré sor ba szed ve
je len nek meg. Bû nö sök és bûn tet te ik
fo tói, az õket utó lag ne héz ke sen azo no -
sí ta ni és meg ne vez ni igyek võ ku ta tók
for rás anya gai ke rül nek itt egy ké pes -
könyv be, fõ képp olya nok ré vén, akik
túl élõk vagy em lé ke zõk ne vé ben, de az
utó kor igaz ság ke re sõ el kö te le zett sé ge
okán szán ták éle tü ket Himmler, Eich-
mann, Heydrich, Jodl, Keitel, Speer,
Ribbentrop, Borman, Göring, Mengele,
Hess és má sok tet te i nek meg ne ve zé sé -
re, vé gig kö ve té sé re. Az eb be a kör be
so rol ha tó mint egy 150 ezer ná ci szö ke -
vény bõl az utó kor igaz ság szol gál ta tó
bün te té sé nek mind össze 35 ez ret si ke -
rült vád ha tó ság elé von nia, a há bo rú
ki rob ban tá sá ban, bé ke el le ni bûn tet -
tek ben, há bo rús bû nök ben és em be ri -
ség el le ni bû nök ben el ítél tek ja va ré sze
te hát át él te, meg úsz ta, s ha úgy tet szik,
õk és le szár ma zot ta ik mind má ig kö -
rünk ben élnek… Mind azok, akik ül dö -
zõ ik, ku ta tó ik, tet te i ket fel de rí tõ nyo -
mo zó ik vol tak, ugyan csak je len van nak
„ered mé nye ik kel” e kö tet ben, mely la -
ko ni kus „aján ló já ban” így kör vo na laz -
za e bûv kört: „A Har ma dik Bi ro da lom
hó hé rai, a holokauszt vég re haj tói és
akik meg bosszul ták az ál do za to kat”.
Ró luk szól e könyv, ha csak la poz gat -

juk. De csöp pet sem rej ti a fe dés ben lé -
võ tö me ge ket, sõt: „A ná ci ve ze tõk és
ül dö zõ ik tör té ne te” al cím mel vol ta kép -
pen a könyv nem csu pán a ko ra be li ret -
te gett em be rek port ré it, sze mé lyes élet -
út já nak ap ró rész le te it kí nál ja (pl.
Heydrich, Cseh or szág és Mor va or szág
„pro tek to ra”, min den he lyi el len ál lás -
tól „meg tisz tí tó ja” mint fé lénk kis fiú,
aki he ge dül ni ta nult, hogy eb bõl is „az
ár ja faj fel sõbb sé gé re” uta ló ön ér tel me -
zés szü les sen ké sõbb), ha nem egyút tal
sze mé lyes kap cso lat rend sze rek, há ló -
za tok, pszi chés mo ti vá ci ók, fé lel mek és
aber rá ci ók tö me gét te szi ki ol vas ha tó vá.
Egyút tal a hát tér tör té ne te ket is, ami egy
ka ta ló gus nál ár nyal tabb ér té ket ad e for -
rás mû nek. Ahogy a Heydrich el le ni
prá gai me rény let ki ter ve lõi, el kö ve tõi
is kép be ke rül nek, hal vá nyan föl de -
reng Hit ler bel sõ el há rí tá si szer ve ze te,
kép be ke rül nek a cseh sza bad ság har -
cos ok mö göt ti emig ráns ügy nö kök,
kom man dó sok, brit elhárítósok, ké mek
és lo gisz ti kai me ne dzse rek is – de nem
füg get le nül az 1942 má ju sá nak vé gén
el kö ve tett me rény let után el pusz tí tott
mint egy ezer meg kín zott és ki vég zett
em ber, mel let tük há rom ezer zsi dó de -
por tált ha lá lá tól. Ha son ló „pil la nat fel -
vé tel” ké szül Eichmannról, Göringrõl,
Himmlerrõl és még so kak ról, de nem
füg get le nül a tör té ne tek szá lai kö zött
fel fes lõ tény anyag tól (pél dá ul az 1944
jú ni u sá ban Ma gya ror szág ról Ausch -
witz ba ér ke zett 361 661 fo goly tól), s
ezen köz ben a hó hé rok his tó ri á ját vé gül
is si ker rel fel tá ró ku ta tók ról, pél dá ul
Si mon Wiesenthalról, Beate Klarsfeldrõl
vagy az an gol, az ame ri kai, iz ra e li és
más tit kos szol gá lat ok ról, bosszú ál ló
cso por tok ról, volt ná cik ról és po li ti kai
vagy gaz da sá gi utó éle tük rõl, el szánt ül -
dö zõ ik pró bál ko zá sa i ról – vé gül ta lán
nem el tú loz ha tó vád irat ként azok ról is,
akik nek a há bo rús évek alatt vagy után
meg ne vez he tõ kö ze volt a gyil ko sok
men té sé hez, búj ta tá sá hoz, fe de zé sé hez
és a kö rü löt tük he lyen ként ki ala kult
kö zöny nem zet kö zi ter je dé sé ben, a
Nyu gat cin kos fe le lõs sé gé ben is. 

Nem túl vas tag könyv, „mind össze”
né hány port ré, de ab ból is a to váb bi ak,114

2017/5



sor sok és drá mák, élet utak és füg gõ sé -
gek, cé lok és al jas ter vek vég te len tö -
me ge öm lik elõ. Ta lán (né ha, va la mi kor
és va la hol) ép pen e tan tör té ne tek kap -
csán kel le ne el mon da ni, hogy fõ képp
azok, akik ta gad nak, fél re be szél nek,
os to ba sá gok ra ve te med nek, vagy tu dat -
lan ság ra büsz ké nek mi nõ sül nek az eu -
ró pai zsi dó ság pusz tu lá sa és so kan má -
sok gya lá za tos meg sem mi sí té se te rén,
oly kor be le ol vas hat ná nak ilyes faj ta
„ké zi köny vek be”, me lyek bõl nem a
csa hos fa siz mus ló zung jai, ha nem az
el kö ve tõk em be ri és nyo mo rult vi lá ga
de reng elõ hét köz na pi pél dák so ro za ta -
in át. Ta nul sá go san, ész bon tó an, ve szé -
lye sen. És ko runk „át hal lá sos” his to ri -
ku má tól ko ránt sem függetlenül… A Bi -
ro da lom ar cai ugyan is az ar cok bi ro -
dal má ra épül nek, azok min tá za tá ra ha -
son lí ta nak. Egy kor is, ma is.

Kö zös sé gi gyász, nem zet -
komp le xum, sors-tra u ma

A Bi ro da lom ar ca i nak és az ar cok le -
nyo ma ta i nak „ha gya té ka” olyan min tá -
za tok ba il lesz ke dik, me lye ket nem
könnyû, sõt le he tet len az örök ség
komp le xu sai nél kül ke zel ni. Kö zös sé gi
vi sel ke dés, sze re tet, il lú zi ók és kul tú ra -
el sa já tí tás, er kölcs és relativizált spi ri -
tu á lis ér té kek kér dé sei töl tik ki ak tu á lis
nap ja ink ki hí vá sa i nak és pró ba tét ele i -
nek ja va ré szét, oly kor te ó ri ák ban és ví -
zi ók ban, más kor ta pasz ta la ti tu dás ban
és meg fi gye lé sek so rán rög zí tett vál to -
za tok, hol ré gi ko ro ké, más kor nap ja in -
ké, sa ját vi lá ga in ké és más kul tú rá ké
egy aránt. Il len dõ nek lát szik e tárgy kö -
rök höz és ide ák hoz iga zí ta ni a szem lé -
zés szem pont ja it is, mely ben most egy
idõ ál ló fel ve tést, mér ték le tes, de már
nem új összeg zést nyúj tó ki ad vány ról
szól nék.

A kö zös sé gi vi sel ke dés alap jai al cí -
met, de fon tos sá gát te kint ve nem mel -
lé kes tar tal mat vál lal ja ez a mû ah hoz,
hogy szo ci ál pszi cho ló gi ai összeg zést
ad has son a né met köz gon dol ko dás, la -
kos sá gi ér ték rend, men ta li tás, tör té ne ti
ön kép és nem zet fo ga lom komp le xu má -
ról (he lyen ként per sze ki fe je zet ten a

komp le xu sa i ról is).5 A kö tet kulcs fo gal -
ma, föl tett ide á ja és ke re sett szo ci á lis
tar tal ma ta lán a sze re tet, de mel let te
épp annyi ra kép be ke rül a vak in fan ti -
liz mus, a há bo rús tra u ma és a bûn bak -
ok ki je lö lé sé nek, avagy az el nyo más 
in téz mé nye sí té sé nek és a to tá lis alá -
ren de lõ dés nek is leg alább ak ko ra „te rá -
pi ás” te re. A kö tet, mely 1967-ben köz -
re ad va mint egy elõ es ti prog ram pont já -
vá lett a ’68-as di ák lá za dá sok nak, rend -
szer kri ti kus vi lág kép nek, a jó lé ti és mo -
rá lis el tom pult ság ba be le ké nyel me se dõ
há bo rú vi selt nem ze dé kek moz gal mi
hang üté sé nek, tény le ge sen is frap pí roz -
ta (az ak kor még har sá nyan Nyugat-)
Németország fi a tal nem ze dé ke it. A ná ci
múlt tal szem be néz ni, a meg is me rés
döb be ne tét át él ni, a „kö vet kez mé nyek
nél kü li” köz gon dol ko dást raj ta kap ni
kel lõ me rész ség gel ké pes szer zõ pá ros
egy bûn tu da tát meg bú vás sal el ke rül ni
pró bá ló, a hét köz na pi fa siz mu so kat rej -
te ni si e tõ, a meg bo csá tá sért lát szat bûn -
bá na tot sem koc káz ta tó tár sa dal mi vi -
lág ról ad in tim lát ké pet, a kol lek tív bûn
és el hall ga tás min den fel sza ba dí tás ra
vá ró kér dé sé tõl men te sen él de gé lõ
nem ze ti kö zös sé get kap raj ta ön nön
hit vány sá gán. 

Tu dás- és vi sel ke dés tör té ne ti leg 
a vesz tes és ál do za to kat jócs kán szám -
lá ló el sõ há bo rú, majd a weimari kí sér -
let ku dar ca, a traumatizált né me tek ön -
kén tes alá ren de lõ dé sét és a „lel ki is me -
ret sza vát” új ag resszi ó ba át ma ni pu lá ló
köz fel fo gást vá zol ja föl. De er re mint -
egy rá adás kép pen is mer te ti azt is, hogy
a tör té ne ti lég kör ben fel gyü lem lett
prob lé mák (a min den ko ri „fe le lõs” ke -
re sé se, csa lá di tra gé di ák, gaz da sá gi vi -
lág vál ság, el sze gé nye dõ tö me gek, mun -
ka nél kü li ség, múlt ta ga dás és át-hõ si e -
sí tés, bûn bak ok meg ne ve zé se és meg -
tor lás igé nye stb.) együt tes presszi ó ja
szin te ele mi vak hit tel se gí tet te va la -
mely „gi gan ti kus apa fi gu ra” meg ta lá lá -
sá ra a gyer me ki cso da vá rás ra áhí to zó -
kat. A Hit ler ben meg ne vez he tõ, va kon
kö vet he tõ mi ti kus hõst, ku dar cos nem -
ze ti múl tat fe led tet ni tu dó tá mo ga tót és
messzi jö ven dõ be ve tett hi tet fa na ti zál -
ni ké pes kis em bert fel fe de zõ né met tö - téka
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meg tár sa da lom er re már csak ké zen fek -
võ meg ol dás ként kap ta a rend szer el len -
sé ge i re, az úton elõ re ha la dást aka dá lyo -
zók ra, a más sá guk kal ki tû nõk re zú dít -
ha tó összes elõ í té le tes sé get, kom pen zá -
ci ós esélyt és el len ség kre á lá si le he tõ sé -
get: ci gány, bol se vik, zsi dó, szo ci a lis ta,
nem ár ja, nem tö meg em ber el le ni „meg -
ol dá si” cél irányt és út mu ta tást.

Mitscherlichék egy kor kor sza kos -
nak mond ha tó szo ci ál pszi cho ló gi ai
összeg zé se rend sze re zet ten mu tat ja be,
ho gyan füg gött/függ he tett össze mind -
ez a tár sas hi ány, kol lek tív em lé ke ze ti
tra u ma a „sze re tet né met mód já val”. 
S a má so dik vesz tett há bo rút kö ve tõ en
nem a mér ték vé tel, az el szá mo lás, a be -
lá tás, a tisz tá zó és meg ér tõ ma gya rá zat -
ke re sés vagy akár bûn bo csá nat volt 
a sunnyo gó („Endlösung” utá ni) meg ol -
dás, ha nem a ta ga dás, el foj tás, ki ve tí -
tés, meg nem tör tént té ha zu dás, az el -
szá mol ha tat lan ság bû né nek kol lek tív
fe led te té si kí sér le te, mely mint egy
alap ját ké pez te a Mars hall-terv se gé lye -
i bõl „gaz da sá gi cso dá ra” ké pes új né -
met ön kép nek. A büsz ke vál to zás- és
fej lõ dés tu dat tal egy könnyen föl sze rel -
ke zõ, de a lel ki is me ret pró ba tét ele i vel
szem be sül ni nem pró bá ló né met la kos -
ság a „fe let tes én” tel jes el vesz té sé vel, 
a gyász meg ta ga dá sá val és el mis má so -
lá sá val és az in duszt ri á lis je len tõ sé gû
nép ir tás bû né vel mint egy össz tár sa dal -
mi szin ten azt vál lal ta, hogy Hit ler bu -
ká sá val az er köl csi fe le lõs ség is le tûnt,
a sze mé lyes múlt be li bû nök mo rá lis
mér le ge úgy sem el vár ha tó sen ki tõl és
sen ki ál tal de fi ni ál tan, a szá mon ké rés
és a „pa rancs ra tet tem” látszatfelelõt-
lensége nem kí ván majd egyé ni szem -
be sü lést semmivel… A fe let tes én, 
a mo rá lis fen ség, a ve zér vesz tés kín ja
elõ ször ta lán a szü le ik tom pult kö zö -
nyé vel, in fan ti lis me sé i vel, be to ko so -
dott jó lé té vel szem be sü lõ ’68-as ge ne -
rá ci ó val ke rült na pi rend re, s ma már
ke vés sé vi tat ha tó, hogy a vé gül még is -
csak el kö vet ke zõ szám ve tés nyo mán 
a mai Né met or szág a pol gá ri ér ték rend
vissza nye ré sé vel és a to le ran cia új ra -
ter ve zé sé vel lett ké pes tény le ge sen fel -
nõ ni a to vább élés szint jé ig. Mitscher-

lichék elem zé se ezt a mö göt tes tör té ne -
ti, foly to nos lel ki és mo rá lis ön épí té si
tünetegyüttest je le ní ti meg, s ha „la pos
ana ló gi át” ke res nénk, ku tat va sem ta -
lál hat nánk kor sza ko sabb je len tõ sé gû
eu ró pai tár sa da lom-lé lek ta ni fõ mû vet,
mely ek ko ra ha tás sal ma radt a kon ti -
nens la kó i ra, to váb bá amely (saj ná la to -
san, de im már át lát ha tó an) ek ko ra je -
len ko ri ér vé nyes ség gel bír mind má ig,
akár ke let-eu ró pai vagy föld rész kö zi
po li ti kai ide o ló gi ák fi gyel mez te tõ je -
len lé te ré vén.

A gyászolásképtelen tár sa dal mi vi -
lá go kat meg je le ní tõ kö tet sú lyos ér de -
me, hogy a leg ki sebb kí sér tés nél kül a
ka ci fán tos szakszöveggyártás te rén, de
a hét köz na pi lé lek is me ret és két meg élt
kor szak manipulatív ha tal mi nyel vé -
nek in tu í ci ó it is át ér zõ tá la lás ré vén fo -
lya ma to san be von a hit le ri, a poszt há -
bo rús és hi deg há bo rús, majd a belátás-
felismerés-meghaladás idõ sza ká nak
egész nyelv po li ti kai vi lá gá ba. Hu szár
Ág nes for dí tá sa alig ha nem az ér zé ke -
nyí tés esz kö ze már, s et tõl vér fa gyasz tó -
an mai tó nus ban szól ez a fél száz éves
opusz, mely hez Erõs Fe renc könnyed és
mély át te kin té se a korszak(ok) tár sa da -
lom-lé lek ta ni etap ja i ról még kü lön
aján dék az Ol va só nak. A bar bár em ber -
meg sem mi sí tés és a traumatikus
énvesztés kor sza kai annyi ra su gár zó an
frap pí roz zák e kö tet ol va só ját, hogy ne -
héz az egyes fe je ze tek „üze ne te ként”
meg mon da ni: ek ko ra nem zet meg té -
vedt his tó ri á ja, ek ko ra fe le lõs ség ke zel -
ni nem tu dá sa, a mi ti kus és me lan ko li -
kus gyász mun ka kol lek tív el sin kó fá lá -
sa, a bûn-szégyen-szorongás meg kö ve -
tel te „valótlanítás” és va ló ság vesz tés
drá má ja vagy mi más te kint he tõ meg -
ha tá ro zóbb effektusnak… (Erõs Fe renc
elõ sza va ar ra is ér zé ke nyen utal, hogy
a holokauszt-túlélõk kö ré ben és kö rü -
löt tük le zaj ló há bo rú utá ni vál to zás fo -
lya mat szin te ana lóg ver zi ó ja a szü lõk
és nagy szü lõk vi sel ke dés mód ja i val
szem be néz ni nem ké pes ke let-eu ró pai
pél dák nak.)

Nem mel lé kes az sem, hogy e kö tet
rész kér dé sei, hát tér elem zé sei, az ana li -
ti kus pszi cho ló gia esz köz tá rá nak ilyen116
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vi lá gos ér vé nye sü lé se se gít sé gé vel
kont raszt kép zõ dik a fa siz mus ide jén
me ne kül ni kény te len frank fur ti fi lo zó -
fu sok vissza té ré se hat va nas évek be li, 
a ta ga dás és el foj tás lé lek ta ni ta pasz ta -
la tát a freu diz mu son túl az „egy di men -
zi ós em ber” (Marcuse) és a „te kin tély -
el vû sze mé lyi ség” (Adorno) kialakulás-
folyamatával il luszt rá ló tár sa da lom ké -
pek komp le xi tá sá val, maj dan a fo-
gyasztóiság ame ri kai és nyu ga ti in di vi -
du a liz mus sá bo nyo ló dó mi vol tá val
össze füg gés ben. Erõs ki tû nõ be ve ze tõ
esszé je azt sem hagy ja em lí tés nél kül,
hogy „a gyász ra va ló kép te len ség” meg -
ha la dá sá nak fo lya ma ta, mely a het ve -
nes évek kö ze pé tõl mint egy húsz esz -
ten dõ alatt si ker ké pes sé tet te a né met
tár sa dal mat, nap ja ink Ma gya ror szá gán
min den nem zet po li ti kai, kol lek tív
iden ti tá si (ön elem zé si haj lan dó sá got
szin te til tó) stra té gi ák ban épp el len ke -
zõ leg je le nik meg. A kül sõ el szi ge te lõ -
dés, a nyil vá nos ság meg dol go zá sa a va -
ló ság vesz tés cél já val ak ti vált, a fik tív
és élet kép te len iden ti tá sok ter je dé sé -
ben ön ér dek ét lá tó, a mo rá lis fe le lõt -
len ség és a múlt kol lek tív ta ga dá sá nak
esélyt kí ná ló ál la mi ság va ló já ban e kö -
tet két száz ol da lán át ko ránt sem „múlt-
kér dés ként” mu tat tisz ta ana ló gi á kat,
ha nem a ré misz tõ je len re á lis köl csön -
ha tá sa i ban meg bú vó perspektívaként…
S ha a gyá szo lás ra kép te len ség a kö zös -

sé gi vi sel ke dés ben, az elõ tör té net kí nos
örök sé ge a je len ben ek ko ra, ed dig nem
túl so kak ál tal is mert vagy vé gig gon -
dolt ha tás sal bír, ak kor mint egy kö te -
les ség is új ra kér dez ni: va jon mind ezek
együt tes hi á nya, kín zó túl nyo má sa és
kom pen zált vagy el foj tott ál la po ta
mennyi vel sú lyo sabb te her le het?!

A rá lá tás igé nyé nek és a szem be sü -
lés sú lyá nak élet ké pes meg ma ra dá sa
vagy újrafeltámadása alig ha szen ten ci -
ák kal elõ se gít he tõ. Eh hez ilyen fon tos
és fe le lõs köny vek, ki adók, meg fon to lá -
sok, szán dé kok kel le nek – és ennyi fe -
le lõs ség is, mely az em lé ke zet ak tu á lis
ré szé vé te szi az em lé ke zet hi ány drá -
má ját. Ak kor is, ha a gyász im már nem -
csak ké pes ség, ha nem meg élt tör té ne -
lem is. Egyik nél kül sem élet ké pes a
be lá tás, a meg bo csá tás, a túl élés, a gyá -
szo lás ra kép te len rend szer pe dig a ha -
lan dó és szim bo li kus több le te i vel is
ter helt gi gan ti kus apa fi gu ra he lyé be 
so sem a to le ran cia-nö vek mény ben ér -
de kelt, ha nem a ha mis pót lé kok pi e -
desz tál ra eme lé sé ben, a sze re tet nek 
ál cá zott el ha nya go lás, sors tit ko lá sok,
csa lá di né ma sá gok vagy kö zös sé gi szo -
ron gá sok, méltányossághiányok kom -
pen zá lá sá ban. A múlt bé li tör té né sek és
a kö zös gyász gesz tu sa i nak disz har mó -
ni á ja pe dig nem a be lá tó, együttérzõ,
szo li dá ris és szo ci á lis kor szak ok elõ je le.

A. Ger gely And rás

téka

117

JEGY ZE TEK
1. Ma ri an na D. Birnbaum: Em lék al bum 1944-bõl. Cor vi na Ki adó, Bp., 2015.
2. Nem éled nek a le gyil kol tak. Nép sza bad ság 2015. de cem ber 30. http://nol.hu/kultura/nem-elednek-
a-legyilkoltak-1582197
3. Gracia Mendes hosszú út ja. L’Harmattan, Bp., 2008.
4. A Bi ro da lom hó hé ra i nak nyo má ban. A ma gyar holokauszt 70. év for du ló já nak em lé ké re. IDResearch
Kft – GloboBook Ki adó, Pécs–Bp., 2014. (ere de ti leg A La Caza de Los Verdugos Del Reich, 2010, Bar ce -
lo na – le tölt he tõ könyv ként http://www.seraporlibros.net/470872/A-la-caza-de-los-verdugos-del-reich)
5. Ale xan der és Margarete Mitscherlich: A gyá szo lás ra kép te le nül. Múlt és Jö võ Ki adó, Bp., 2014.



Ami kor meg lát tam író asz ta lo mon az
MTA Ma gyar Tu do má nyos ság Kül föl-
d ön El nö ki Bi zott sá ga év ti ze de it be mu -
ta tó köteteket,1 még nem sej tet tem,
hogy na po kig le sem tu dom ten ni azo -
kat a ke zem bõl. A klasszi kus ter ve zé sû
bo rí tó kon szé pia szí nû re kon ver tált 
fo to grá fia, mely üres osz lop csar no kot
áb rá zol, fö löt te a kö te tek cí me ma gya -
rul, il let ve an go lul, va la mint egy idõ-
pa ra mé ter: Húsz éves a Ma gyar Tu do -
má nyos Aka dé mia Ma gyar Tu do má -
nyos ság Kül föld ön El nö ki Bi zott sá ga.
1996–2016.2 Az itt ol vas ha tó ta nul má -
nyok a rend szer vál tás utá ni ki sebb ség -
tör té net olyan as pek tu sa it fog lal ják
egy be, me lye ket ez idá ig nem ol vas hat -
tunk ilyen ar ti ku lá ci ó ban, ilyen re le -
van ci á ban. A le tisz tult, a ma oly di va -
tos fi gye lem fel kel tõ dizájneelemeket
nél kü lö zõ pu ha bo rí tó lap mö göt ti har -
ma dik ol da lon ol vas ha tó tar ta lom jegy -
zék azon ban annyi ra meg le pett, hogy
per cek szük sé gel tet tek ah hoz, hogy az
ott tük rö zõ dõ két év ti zed nyi ese mény -
sor em lé ke it köz vet len ta pasz ta la ta im -
ból és köz ve tett is me re te im bõl új ra
„ha di rend be” ál lít sam, és iz ga tot tan
fog jak ne ki az ol va sás nak, fi gyel vén
köz ben, hogy ez az információgazdag
vo lu men mi kép pen egé szí ti ki, al kal -
man ként cá fol ja meg ed di gi tu dá so mat
az MTA rend sze re i rõl.

Az egy sze rû ség ked vé ért a ma gyar
nyel vû ki ad ványt fog juk tü ze te seb ben
is mer tet ni, míg an gol vál to za tá ról en -
nek kon tex tu sá ban be szé lünk.

A kö zel két száz lap nyi szö veg ol va -
sá sa köz ben ha mar rá döb ben he tünk
ar ra, hogy olyan tu do mány tör té ne ti
mun kát tar tunk a ke zünk ben, amely -
nek rit kán szü le tik pár ja a Kár pá tok ko -
szo rú já ba ékelt ma gyar kultúrvilágban.
Ta lán a több mint más fél év ti ze de meg -
je lent, a Scientia Ki adó ál tal gon do zott

tu do mány tör té ne ti össze fog la ló kat em -
lít het jük ha son ló funk ci ó jú (de, a vál -
lal ko zás jel le gé bõl ki fo lyó lag vo lu me -
ne sebb) publikációkként.3 A Fedinec
Csil la szer kesz té sé ben meg je lent ma -
gyar és an gol nyel vû mun ka fel idéz az
ol va só ban egy ko ráb bi, szin tén ál ta la
gon do zott kö te tet, ame lyik a ma gyar or -
szá gi tu do má nyos vi lág és a kül ho ni
ma gyar ki sebb sé gi ku ta tó mû he lyek
köz ti kap cso la tot il luszt rál ta az zal,
hogy egy vo lu men be vá lo gat ta a Domus-
ösztöndíjasok ma gyar ság ku ta tás szem -
pont já ból re le váns tanulmányait.4 Ezt 
a mos ta ni kö te tet ér té kel het jük úgy is,
mint a (po li ti kai) ha tá ro kon át íve lõ ma -
gyar tu do má nyos együtt mû kö dés do -
ku men tá lá sá nak újabb fel vo ná sát. 
Az elõbb em lí tett ki ad vány hoz ké pest
ez a könyv ami att fon tos, mert el sõ sor -
ban a tu do mány szer ve zés in téz mé nyi
hát te ré re, az MTA ál tal mû köd te tett,
Ma gyar or szág ha tá ra in át nyú ló ku ta tá -
si prog ra mok hely ze té nek be mu ta tá sá -
ra és elem zé sé re he lye zi a hang súlyt –
míg az Ér té kek... ezen ku ta tó mû he lyek
meg va ló sí tá sa it szem re vé te le zi. 

A nem zet mint tu do má nyos kö zös -
ség cí mû könyv azok nak a tu do mány -
szer ve zé si hát tér fo lya ma tok nak a rend -
sze re i be en ged be te kin tést, ame lyek
lép té két mind ez idá ig ta lán csak az
MTA ál tal le he tõ vé tett ku ta tá si te vé -
keny sé gek köz vet len le bo nyo lí tói tud -
tak csak fel be csül ni. Az itt ren del ke zé -
sünk re bo csá tott ada tok még a rend sze -
ren kí vül lé võ ér dek lõ dõk szá má ra is
se gí te nek meg ér te ni azt a for rás ke ze lé -
si ap pa rá tust, amely le he tõ vé tet te,
hogy köz vet le nül a ’89-es for du la tok
után5 azon nal meg in dul ja nak az MTA
ál tal is ko or di nált ku ta tás fi nan szí ro zá si
prog ra mok, ame lyek le he tõ vé tet ték a
21. szá zad Eu ró pá já ban azt, hogy a fris -
sen le bon tott ber li ni fal mö gött, leg -118
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több ször „súly alat ti nö ve ke dés re
kényszerített pál ma fák” ál la po tá ban
fenn ma radt, erõ sen le épí tett le he tõ sé -
gek kel ren del ke zõ ki sebb sé gi tu do -
mány- és tár sa da lom szer ve zé si mû he -
lyek ré sze sül je nek az anya or szág Aka -
dé mi á ja ál tal ren del ke zé sük re bo csá -
tott, kez det ben a fenn ma ra dást, a ké -
sõb bi ek ben meg a fej lõ dé si le he tõ sé ge -
ket biz to sí tó ösz tön dí jak ban, ku ta tá si
inf rast ruk tú ra fej lesz té sek ben. 

A ta nul má nyok sta tisz ti kák fel -
hasz ná lá sá val ki ala kí tott né zõ pont ok
se gít sé gé vel ré sze sei le he tünk an nak 
a tu do má nyos áram lás nak, amely nem -
zet kö zi ho ri zon tok fe lé nyit ja a több sé -
gi kul tú rák ban (leg több ször) má sod -
ran gú ként ke zelt ki sebb sé gi tu do má -
nyos vi lá got. És amint a kö tet több íz -
ben is hang sú lyo san ki eme li, a tu do -
mány mû ve lést el sõ sor ban az ere dez te -
tõ kö zös ség re élet ja ví tó fak tor ként
vissza for dí tott szel le mi te vé keny ség ként
definiálta6 mind az Aka dé mia, mind 
a ve le part ne ri vi szony ban mû kö dõ
ma gyar or szá gi hi va ta lok, ala pít vá nyok
és szer ve ze tek, ame lyek leg in kább az
MTA ál tal mu ta tott (tu do mány mû ve lé -
si) irány vo na lat kö vet ve kap cso lód tak
be anya gi for rá sok kal, szak mai ta nács -
adás sal, in téz mé nye sí té si len dü let tel 
a ki sebb sé gek tu do mány gya kor la ta i ba.

A kö tet bõl vi szont ki de rül, hogy a
ki sebb sé gi ku ta tás tá mo ga tá sa al kal -
man ként interferálódhatott olyan té -
nye zõk kel, me lyek ér zé kel he tõ szin ten
be fo lyá sol ták ezen fi nan szí ro zá sok ha -
té kony sá gát: „Hall ga tó la go san el fo ga -
dott elv volt azon ban, hogy [több sé gi]
ál la mi in téz mény köz vet le nül nem
kap ha tott tá mo ga tást a ma gyar or szá gi
költ ség ve tés bõl. [...] Ugyan ak kor tá mo -
ga tást kap hat tak az egye te mek mel lett
mû kö dõ ci vil szer ve ze tek és az egy re
ak tí vabb di ák szer ve ze tek is.”7 A könyv
nem rész le te zi eze ket a mo ti vá ci ó kat,
vi szont mél tó ság tel je sen utal rá juk. Mi -
vel a könyv a po zi tív, meg va ló sult pro -
jek tek kom pen di u ma, azok ra az ele -
mek re össz pon to sít, ame lyek elõ rébb
vit ték a ki sebb sé gi (ci vil) tu do má nyos
in téz mény épí tést, és ezen ke resz tül si -

ker rel já rul tak hoz zá ah hoz, hogy Ma -
gyar or szág és a szom szé dos or szá gok
több sé gi né pei kö zött újabb hi dak lé te -
sül je nek – a tu do mány ál tal. Tarnóczy
Ma ri ann is fel hív ja a fi gyel met ar ra,
hogy a több sé gi in téz mé nyek kel va ló
zök ke nõ men tes együtt mû kö dés ki épü -
lé se hosszabb idõt ve het igény be, hi -
szen „a ho ri zon tá lis kap cso lat rend sze -
ren rend sze rint kí vül ma rad nak a több -
sé gi partnerek”.8 Mind ezek el le né re
azon ban a 2012-ig az MTA és az ok ta -
tá si tár ca ál tal kö zö sen mû köd te tett
(2012-tõl az Aka dé mia rend sze ré be in -
teg rált) Domus Hungarica Scientiarium
et Artium ösz tön díj- és tá mo ga tás rend -
szer az Eu ró pai Unió je len tõs tu do má -
nyos szubszt rá tu má vá tu dott fej lõd ni,
„hi szen az iden ti tás meg õr zé se, a nyel -
vi és kul tu rá lis sok szí nû ség fenn tar tá -
sa, a ki sebb sé gi kul tú rák, nyelv és tu -
do mány tá mo ga tá sa az Uni ó nak is
egyik prioritása”.9 Ugyan ak kor szo mo -
rú an ál la pít juk meg, hogy az anya or -
szág ál tal mû köd te tett tu do má nyos
prog ra mok mel lett ke vés olyan több sé -
gi kez de mé nye zést ta lá lunk, ame lyek
szin tén ezt az uni ós irány el vet tá mo -
gat nák. A ki sebb sé gi tu do má nyos ság
ál tal (is) se gí tett ki sebb sé gi tár sa da lom -
szer ve zés ami att is fon tos len ne, mert –
amint Tarnóczy is fel hív ta rá a fi gyel -
met – „az el múlt idõ szak ban a ren del -
ke zés re ál ló ösz tön díj ke ret összes sé gé -
ben csök kent, a po ten ci á lis pá lyá zók
szá ma pe dig több szö rö sé re nõtt”.10

A Berényi Dé nes, Glatz Fe renc (a
Ha tá ron Tú li Ma gyar Tu do má nyos Ku -
ta tá sért Szak ku ra tó ri um) ál tal fém jel zett
kül ho ni ma gyar ku ta tás tá mo ga tá sok
szá mos senior és ju ni or pá lyá zó nak biz -
to sí tot tak ma gyar or szá gi ku ta tá si inf -
rast ruk tú rát, le vél tá rak hoz, könyv tá rak -
hoz va ló hoz zá fé rést, va la mint el szál lá -
so lást is a Domus ház ban, ame lyik
2012-ig az ok ta tá si tár ca tu laj do nát ké -
pez te, és ame lyik, az Aka dé mia költ ség -
ve té sé bõl fel újí tot tan, a 2014-es ün ne -
pé lyes új ra ava tá sa óta megint vár ja a tu -
dás gyûj tés re ér ke zõ ven dé ge it.

A Tarnóczy Ma ri ann ál tal írt fe je zet
ala pos összeg zé se az MTA kül ho ni ma - téka
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gya rok fe lé irá nyu ló tu do mány po li ti kai
meg va ló sí tá sa i nak. A ta nul mány ból
meg tud hat juk, hogy a tá mo ga tás fo lyó -
sí tás mel lett az MTA ku ta tás ösz tön zõ
meg va ló sí tá sai kö zé tar to zik a kül föl di
ta gok fo lya ma tos fel vé te le, va la mint 
a Ma gya ror szá gon kí vü li ré gi ók ban lét -
re ho zott re gi o ná lis bi zott sá gok rend -
sze re, ame lyek az MTA te rü le ti tes tü le -
tei mel lett (Mis kolc, Deb re cen, Sze ged,
Pécs, Veszp rém) ha té kony fó ru mai a
kül ho ni és az anya or szág ban mû velt
tu do má nyos ság össze kap cso lá sá nak.
Így ala kult meg 2007-ben, Ro má nia
EU-ba tör té nõ be lé pé sé nek esz ten de jé -
ben a Ko lozs vá ri Aka dé mi ai (ma Te rü -
le ti) Bi zott ság, ame lyet 2008-ban kö ve -
tett a Vajdasági Ma gyar Aka dé mi ai Ta -
nács, 2014-ben a Szlo vá ki ai Ma gyar
Aka dé mi ai Ta nács és 2015-ben a Kár -
pát al jai Ma gyar Aka dé mi ai Ta nács.
Ezek a fó ru mok ugyan ak kor funk ci o ná -
lis fó ru mot biz to sí ta nak az egy re nö -
vek võ szá mú kül sõ köz tes tü le ti ta gok
szá má ra, akik nek a szá ma, amint a
Tarnóczy ál tal ké szí tett sta tisz ti kák ból
is ki de rül, in kább a nyelv hez kö tõ dõ
disz cip lí nák ke re tén be lül nö vek szik
számottevõen.11 Ju hász Gyu la aka dé mi -
kus kez de mé nye zé sei elõ tér be ál lí tot -
ták a Nyu ga ton élõ ma gyar tu dós di asz -
pó rá nak az MTA ál tal mû köd te tett tu -
do má nyos fo lya ma tok ba tör té nõ in teg -
rá lá sát. Ju hász idé zett meg ál la pí tá sá ból
is ki de rül, hogy a di asz pó ra ma gyar tu -
dó sa i nak hat ha tós tá mo ga tá sa je len tõ -
ség tel jes le het akár az Aka dé mia szá -
má ra is, amíg a kör nye zõ or szá gok ban
élõ ma gyar vo nat ko zá sú ku ta tá sok ese -
té ben az MTA mint fi nan szí ro zó kell
sze re pet vállaljon.12

Az MTA kül ho ni ku ta tás prog ram ja -
i nak egyik leg si ke re sebb vo nu la tá ba
ve zet be Ti bo ri Timea cik ke (A Domus
Ösz tön díj Prog ram), amely a Tarnóczy
ál tal is be mu ta tott ke re tek tör té ne tét is -
mer te ti, be pil lan tást en ged ve így a ma -
gyar or szá gi és ha tá ron tú li tu do mány -
szer ve zés mû he lyé be, is mer te ti a pá -
lyá zá si rend szer kor sze rû sí té sét (pl.
2012-tõl elekt ro ni kus úton le het be -
nyúj ta ni je lent ke zé se ket, akár an gol
nyel ven is – itt fõ leg a di asz pó ra har -

ma dik ge ne rá ci ós le szár ma zot ta i ra szá -
mí ta nak, va la mint a ma gyar vo nat ko zá -
sú, de nem ma gyar nyel vû tu dó sok ál -
tal ki vi te le zett ku ta tá sok ra). A Domus
há rom fõ „pil lé re” a Ma gya ror szá gon
fel hasz nál ha tó egyé ni tá mo ga tá sok
(1996-os in dí tás sal), cso por tos ku ta tá -
so kat pre fe rá ló szü lõ föl di ku ta tás tá mo -
ga tás, va la mint kon fe ren cia- és kiad-
ványtámogatás (2001-tõl). Saj nos, amint
a fe je zet szer zõ je is ki fej ti, a kon fe ren ci -
ák ra és ki ad vány ok ra szánt ke ret „rend -
kí vül szerény”13 – ám ki sebb sé gi ku ta -
tók ként ki je lent het jük, hogy ez is elég
so kat je lent szá munk ra. Amennyi ben
vissza uta lunk itt Tarnóczy té te les meg -
ál la pí tá sá ra, hogy az aka dé mi ai éves
költ ség ve tés 4 ez re lé ke ke rül a „mint egy
4 mil lió, ma gát ma gyar nak val ló nem -
zet tár sunk ma gyar nyel vû és tár gyú ku -
ta tá sa i nak támogatására”,14 szin tén meg
kell je gyez nünk, hogy szá munk ra ez 
a lát szó lag kis arány is szá mot te võ se gít -
sé get je lent.

Papp Z. At ti la fi gye lem fel kel tõ írá -
sa: A ma gyar tu do má nyos ság fo gal má -
nak vál to za tai mû ve lõ ik sze rint. A szer -
zõ fó kusz cso por tos be szél ge té sek alap -
ján igyek szik meg vizs gál ni a ha tá ro kon
tú li ki sebb sé gi tu do mány mû ve lés kon -
cep tu á lis hát te rét. Ki tér ar ra, hogy a
nem zet ként, nem ze ti sé gi cso port ként
stb. tör té nõ ön de fi ni á lá sok kü lön bö zõ
as pek tu sai mi kép pen hat nak ki a szé le -
sebb (a tu do má nyos ku ta tás ba nem
köz vet le nül be kap csolt) kö zös sé gek
ön ér tel me zé sé re is Szlo vá ki á ban (Fel -
vi dé ken), Vaj da ság ban, Er dély ben és
Kár pát al ján. Fi gye lem re mél tó, hogy 
a fen tebb em lí tett ke ret kor lá tok el le né -
re mennyi re há lá sak a meg in ter jú volt
ku ta tók az MTA nyúj tot ta le he tõ sé ge -
kért, és Papp ér tel me zé sé ben a be szél -
ge té sek bõl az is ki de rült, hogy az MTA
erõs szim bó lu ma a ma gyar össze tar to -
zás nak, és vissza csa to lás ként erõs mo -
rá lis töl tet tel telítkezik, ame lyet a „tá -
mo ga tói te vé keny ség hez kap cso ló dó
mo ra li tás ból” is merít.15 Fel-fel buk kan
a regionalitás fo gal ma is, olyan té nye -
zõ ként azon ban, amely nem je lent
demarkációt, ha nem épp hogy erõs ön -
meg ha tá ro zást és ezen ön meg ha tá ro zá -120
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son ke resz tül tör té nõ csat la ko zást a
ma gyar és nem zet kö zi tu do má nyos ság -
hoz. Er dély ese té ben hang sú lyos 
a több szö rös in téz mé nyi kö tõ dés – a
BBTE ma gyar szak ja i hoz, a Sapientia
Er dé lyi Ma gyar Tu do mány egye tem hez
és szá mos, ci vil ala pú tu do má nyos
szer ve zet hez kö tõ dõ rész ve võ nyi lat ko -
zott a be szél ge té se ken –, az ál la mi és 
a ci vil struk tú rák pár hu za mos je len lé te
le he tõ vé te szi az erõ sebb szim bo li kus
és prag ma ti kus kap cso ló dást az MTA
rend sze re i hez. Az er dé lyi be szél ge tés
ugyan ak kor egy saj ná la tos di ag nó zist is
ho zott: a fó kusz cso por tos be szél ge té -
sen részt ve võk ki fej tet ték, hogy „a ma -
gyar or szá gi tu do má nyos élet – ál lí tó lag
– nem ke ze li kel lõ súllyal a ro má ni ai
ma gyar tu do má nyos sze rep lõ it”. Ez a
meg ál la pí tás azon ban üt kö zik a fen -
tebb idé zett Domus-program-kiértéke-
lésekkel, ame lyek bõl az szû rõ dött le,
hogy ál ta lá nos ság ban meg elé ge dett ség
öve zi az MTA ösz tön díj prog ram ja it.
Ezek bõl a ki je len té sek bõl ter mé sze te -
sen nem le het messze me nõ kö vet kez te -
té se ket le von ni, vi szont amint azt a ku -
ta tást ve ze tõ Papp is meg ál la pít ja, a
több sé gi ál la mok, fõ leg a tár sa da lom tu -
do mány ok te rü le tén, nem biz to sí tot tak
ez ide ig sem az igé nyek nek meg fe le lõ
ke re te ket a ki sebb sé gi ku ta tók szá má ra
(a ter mé szet tu do má nyos ku ta tá sok nál
ez az arány va la mi vel na gyobb, és ott
hang sú lyo sabb is a ki sebb sé gi ku ta tók
in teg rá ló dá sa a több sé gi ku ta tó mû he -
lyek be), te hát a pá lyá za ti rend sze rek -
nek va ló ki szol gál ta tott ság, amely ese -
ten ként még a kö zép táv ra va ló ter ve -
zést is ellehetetleníti,16 még is le he tõ vé
te szi olyan ci vil rend sze rek ki épü lé sét
(fõ leg az er dé lyi ré gi ó ban), me lyek
nagy mér ték ben hoz zá já rul nak a ki -
sebb sé gi tu do má nyos ság funk ci o ná lis
fenn ma ra dá sá hoz. A hoz zá szó lá sok ból
vi szont ki de rül, hogy a di asz pó ra ma -
gyar tu dó sa i tól ér ke zõ hat ha tós tá mo -
ga tás je len tõ ség tel jes le het.

A kö vet ke zõ fe je zet (Nem ze ti és et -
ni kai ki sebb sé gek a magyarországgal
szom szé dos or szá gok tu do mány po li ti -
ká já ban) ta nul má nyai ala po san elem -

zik az érin tett or szá gok tu do má nyos in -
téz mény rend sze rét, azok nak a ki sebb -
sé gek hez va ló vi szo nyát. A kö tet ezen
ré sze az an go lul is meg je lent szek ven -
cia, amely re – mi vel egy ér tel mû en 
cé loz za a fen tebb em lí tett har ma dik 
ge ne rá ci ós di asz pó rát vagy a ma gyar
té má jú ku ta tá so kat foly ta tó több sé gi ér -
tel mi sé get – a ma gyar tu do mány szem -
lé let, tu do mány ér tel me zés kü lön le ges
nagy kö ve te ként is te kint he tünk, hi -
szen ál ta la a szom szé dos or szág szá -
mos ér dek lõ dõ je köz vet le nül, nyel vi
aka dá lyok nél kül tu do mást sze rez het
ar ról, hogy mi, ma gya rok mi kép pen
lát juk az õ tu do má nyos rend sze re ik nek
a mû kö dé sét, il let ve sa ját sze re pün ket
eb ben a rend szer ben. 

Si mon At ti la A szlo vá ki ai tu do má -
nyos ság és a ki sebb sé gek cí mû írá sá ban
fel tér ké pe zi azo kat az in téz mé nye ket,
ame lyek részt vál lal nak a ma gyar vo -
nat ko zá sú ku ta tá sok ból (ki emel ke dõ a
Selye Já nos Egye tem Ta nár kép zõ Ka ra
– 108.), va la mint ki eme li, hogy a nem -
ze ti sé gi kul tú rák meg õr zé sé ben sze re -
pet vál lal nak a mú ze u mok is. A ci vil
kez de mé nye zé sek kö zül je len tõs a Fó -
rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet, amely
„mû kö dé si és inf rast ruk tu rá lis hát te ret
biz to sít a Szlo vá ki ai Ma gyar Aka dé mi -
ai Ta nács nak is” (111.). Ér de kes meg ál -
la pí tá sa ugyan ak kor a kö tet nek, hogy 
a „Szlo vák Tu do má nyos Aka dé mia
szer ve ze ti struk tú rá já ban a ha tá ron tú -
li szlo vák kö zös sé gek tu do má nyos sá -
gá val va ló tö rõ dés nem je le nik meg”
(113.) – a ki sebb sé gi hely zet ben lé võ
szlo vá kok kis szá ma és ará nya mi att –,
eb bõl ki fo lyó lag a Szlo vá kia te rü le tén
élõ ki sebb sé gek identitásmegõrzése
sem sze re pel a pri o ri tá sai kö zött (eh -
hez a szlo vá ki ai ma gya rok szá má ra 
az MTA és a Beth len Gá bor Alap nyújt
tá mo ga tást – 112.).

Csernicskó Ist ván és Fedinec Csil la
Ki sebb sé gek az uk rán tu do má nyos ság -
ban cí mû fe je ze te ala po san elem zi az
Uk raj nán kí vül élõ uk rán ki sebb sé gek
hely ze tét, je lez ve, hogy a kö zel múlt
fegy ve res konf lik tu sai mi att meg nõtt a
ha zá ju kat el ha gyók szá ma (117.). Jel -
zik, hogy az Uk raj ná ban élõ, je len tõ - téka
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sebb szá mú, nem ma gyar ki sebb sé gek
szin tén ré sze sül nek az anya or szá ga ik
tá mo ga tá sá ból (fõ leg Len gyel or szág és
Ro má nia – 119.). Ta nul sá gos ugyan ak -
kor ol vas ni az tu do má nyos ku ta tá sok -
hoz for rá so kat biz to sí tó uk rán anya -
nyelv-ér tel me zést, amely az Uk raj na
ha tá ra in kí vül élõ uk rá nok ese té ben
„egy faj ta szár ma zá si nyelv ként” je le nik
meg (122.). Fi gye lem fel kel tõ a szer zõ -
pá ros azon meg ál la pí tá sa is, hogy a ru -
szin iden ti tás tu dat tal bí ró kat Uk raj na
szin tén sa ját nem zet ként ke ze li hi va ta -
los dis kur zu sa i ban – ami vel azok nem
tud nak ma ra dék ta la nul azo no sul ni
(124.). A zá ró passzu sok vi szont le hen -
ger lõ mó don szem be sí tik az ol va sót az -
zal, hogy eb ben a poszt szov jet köz tár -
sa ság ban, amely még ma is küzd mind
ha tá rai, mind ön azo nos sá ga de fi ni á lá -
sá ért, a tu do mány ra (és az ál ta la biz to -
sí tan dó fej lõ dés re) meg en ged he tet le -
nül ke ve set ál doz nak ál la mi szin ten (és
ter mé szet sze rû leg eb bõl csak kis je len -
tõ sé gû össze gek jut nak a ki sebb sé gek -
nek), és A tár sa da lom pe dig a min den -
na pi túl élés re ren dez ke dik be, ami ben 
a tu do mány nem szem pont (127.).

A kö vet ke zõ fe je zet ben Novák Csa -
ba Zol tán tör té nész ala pos ki te kin té sé -
ben ki tér a ha tá ron tú li ro má nok hely -
ze té re, oda so rol va a ma ce dó ni ai
vlachokat is. A ha tá ron tú li ro má nok és
ro má ni ai nem ze ti ki sebb sé gek a ro má -
ni ai tu do má nyos ság ban cí mû ta nul má -
nyá ban ki fej ti, hogy pl. a besszarábiai
ro má nok „vi szony lag ke vés idõt töl töt -
tek az új ko ri ro mán ál lam ke re tei kö -
zött, így csak rész ben le het tek sze rep -
lõi a mo dern ro mán nem zet épí tés nek”
(129.). Az el szi ge telt isztrorománok
ese té ben, mi vel kö zös sé ge ik ben nem
indul(hatot)t nem ze ti sé gi moz ga lom,
je len lét ük ne he zen ér zé kel he tõ a tör té -
ne lem so rán nem min dig ba rát sá gos
több sé gi kö zös sé gek rend sze rei mi att
(131.). Novák emel lett ki tér ar ra is,
hogy a „mold va i ság” je len leg is meg ha -
tá ro zóbb iden ti tás kép zõ té nye zõ je a
Pruton tú li ro má nok nak, mint a „ro -
mán ság” (132.), va la mint ar ra, hogy 
a ma gyar or szá gi ro má nok, vi szony lag
kis lét szá muk el le né re (26 345 ro mán -

nem ze ti sé gû, akik bõl 13 886 ro mán
anya nyel vû) szá mos kul tu rá lis in téz -
ményt mû köd tet nek. Az or szág nak az
Uni ó hoz va ló csat la ko zá sa után meg -
erõ sö dött mig rá ci ós hul lám kb. 2,7 mil -
lió ro má ni a it in dí tott Nyu gat-Eu ró pa
fe lé (133.). A ha tá ron tú li ro má nok ku -
ta tá sát is mer te tõ al fe je zet bõl meg tud -
hat juk, hogy egye te mi és aka dé mi ai 
fó ru mok vesz nek részt ro mán ki sebb -
ség vizs gá la tok ban, ám nincs olyan in -
téz mény, amely nek ez len ne a fõ pro fil -
ja – leg in kább te ma ti kus kon fe ren ci á -
kon elem zik ezt a té mát (135–136.).

A Ko lozs vá ron, a ro má ni ai ki sebb -
sé gek ku ta tá sá nak cél já ból 2007-ben
lét re ho zott Nem ze ti Ki sebb ség ku ta tó
In té zet a Ro mán Kor mány ha tás kö ré be
tar to zó in téz mény ként az et ni ku mok
iden ti tá sá nak meg õr zé sét és ku ta tá sát
le bo nyo lí tó fel ada to kat vé gez, ám egyé -
ni ku ta tók is je len tõ set al kot tak a ro má -
ni ai ki sebb ség ku ta tás ban (140–141.). 

A Szerbhorváth György ál tal írt 
A szer bi ai tu do má nyos ság és a ki sebb -
ség ku ta tás cí mû fe je zet rész le te sen
elem zi a tra gi kus sor sú ju go szláv utód -
ál lam ki sebb sé ge i nek há nyat ta tott sor -
sát, ame lyek még a több ség nek sem
ked ve zõ, sa nya rú gaz da sá gi hely zet ben
kell fenn ma rad ja nak (143.), így, akár -
csak Ro má nia ese té ben, kö zel há rom -
mil lió ki ván dor lót ered mé nye zett. 
A szer zõ a cikk meg írá sa kor két száz -
ezer re be csü li a Szer bi á ban élõ ma gya -
rok szá mát, ám mint jel zi, a ho no sí tás
in téz mé nyé nek be ve ze té se óta meg nõtt
a Ma gya ror szág ra átvándorlottak szá -
ma. A szer bi ai ki sebb sé gek ará nya nõtt
2002 óta, ám mi vel sú lyos és re cens
tör té nel mi té nyek ter he lik az ott élõk
iden ti tá sát, a be val lot tak tól rész ben el -
tér het nek a va lós ada tok. Szerbhorváth
is jel zi, hogy Uk raj ná hoz ha son ló an
Szer bi á ban is meg en ged he tet le nül ke -
ve set köl te nek a tu do má nyos ku ta tá -
sok ra, in téz mé nyek mû köd te té sé re,
sok a kor rupt ma gán egye tem, ame lyek
mind a tu do mány te kin té lyét bont ják
meg. Szó esik a dél szláv há bo rúk nak az
aka dé mi ai in téz mé nyek re tett ha tá sá -
ról (147.), va la mint a szer zõ ki eme li azt
is, hogy a szerb Aka dé mia éves be szá -122
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mo ló i ban rit kán em lí tik a ha tá ro kon
tú li szerb kö zös sé ge ket, és kis lép té kû
együtt mû kö dé sek lé tez nek csak a Ro -
mán Aka dé mi á val és a bu da pes ti Szerb
In té zet tel.

Elem zi a bosz nia-her ce go vi nai aka -
dé mia és a szerb aka dé mia köz ti konf -
lik tust, amely je len tõs po li ti kai fel -
hang gal is ren del ke zett (154.), va la -
mint ki tér a szerb–magyar tu do má nyos
együtt mû kö dé sek re is, ame lyek fõ leg
kul tu rá lis te ma ti ká kat ölel nek fel.
Szerbhorváth meg ál la pí tá sa sze rint „a
szerb ál la mi ság kér dé sei”, a ju go szláv
utód ál lam ok kal va ló szá mos fel ol dat -
lan fe szült ség „rá nyom ja a bé lye gét” a
tu do má nyos rend sze rek re is (155.).

A szer bi ai hely zet nél op ti má li sabb
ké pet ka punk a hor vát tu do má nyos vi -
szo nyok ról a Hornyák Ár pád ál tal írt
Hor vát or szág tu do má nyos kap cso la tai
a ha tá ron kí vü li hor vát ság gal cí mû fe -
je zet bõl. A dél szláv há bo rúk ban szin -
tén ret te ne tes vesz te sé ge ket el szen ve -
dõ hor vát ság tu do má nyos dis kur zu sát
azon ban nem úgy be fo lyá sol ta a tra gé -
di ák so ro za ta, mint Szer bia ese té ben,
és jól le het itt sem ala kult ki egy sé ges, 
a kb. 4 és fél mil li ós (157.), az or szág
ha tá ra in kí vül élõ hor vát ki sebb sé get
ku ta tó tu do má nyos rend szer, szá mos
olyan nem kor mány za ti szer ve zet te vé -
keny ke dik, ame lyek fi gye lem mel kí sé -
rik a „le sza kad ta kat” vagy ki ván do rol -
ta kat (160–162.). Ér de kes ugyan ak kor,
hogy az egyik leg je len tõ sebb, a hor vát -
sá got ku ta tó in téz mény az or szág ha tá -
ra in kí vül, Chi ca gó ban mû kö dik (a fe -
ren ces szer ze te sek ál tal 1975-ben ala pí -
tott Hor vát Et ni kai In té zet, 168.).
Hornyák vég kö vet kez te té se, hogy a hor -
vát in té ze tek ese té ben in kább a nyelv és
a kul tú ra meg õr zé sé ért tett lé pé sek a je -
len tõ seb bek, ese tük ben a tu do má nyos -
ság ra, a ku ta tá sok szer ve zett össze han -
go lá sá ra nem fek tet nek nagy hang súlyt. 

Ko vács At ti la a Szlo vé nia és a ha tá -
ron tú li szlo vén tu do má nyos ság cí mû
írá sá ban be mu tat ja a há bo rúk mi att
szá mos or szág ba me ne kült/sza kadt
szlo vén ki sebb sé gek hely ze tét, a tér ség
konf lik tu sa it szin tén meg szen ve dõ
szlo vén aka dé mi ai há ló za tot, a Szlo vén
Kor mány ál tal mû köd te tett Ha tá ron Tú -
li és a Vi lág ban élõ Szlo vé nek Hi va ta -
lát, amely a kul tu rá lis as pek tu sok mel -
lett nagy hang súlyt fek tet a tu do mány -
mû ve lés re is, és em lí ti a Szlo vén Köz -
tár sa ság Tu do má nyos Ku ta tá si Ügy nök -
sé gét is, amely je len tõs pá lyá za ti ke ret -
össze gek kel ren del ke zik. Szer zõnk itt is
az zal a vég kö vet kez te tés sel zár ja cik két,
hogy „a kö zös szlo vén tu do má nyos tér
még nem forrt ki tel je sen”, te hát eb ben
a te kin tet ben ana lóg hely zet ben ta lál -
ha tó a fen tebb em lí tett, Ma gya ror szág -
gal szom szé dos ál la mok kal.

Ér de kes nek ta lál juk azt a tényt,
hogy Auszt ria hi ány zik a „Ma gya ror -
szág gal ha tá ros ál la mok” lis tá já ról – ezt
va ló szí nû leg az zal ma gya ráz hat juk,
hogy az ot ta ni (fõ leg bur gen lan di – vár -
vi dé ki) ma gya rok kis szá ma és a tu do -
má nyos élet ben va ló rész vé tel ének
mér té ke nem in do kol ta kü lön elem zõ
fe je zet írá sát. 

Az egyes or szá go kat be mu ta tó fe je -
ze tek el ol va sá sa után meg ál la pít hat juk,
hogy a Ma gya ror szá gon mû kö dõ tu do -
má nyos szer ve ze tek – köz tük is az
MTA és a Beth len Gá bor Alap ke ze lõ
Zrt. – a ré gi ó ban ki emel ke dõ nek szá mí -
tó fi gyel met és erõ for rást biz to sí ta nak
az or szág ha tá ra in túl élõ ma gyar ki -
sebb ség szá má ra, ami szá mot te võ biz -
ton sá got je lent sok ci vil ku ta tó mû hely -
nek, hosszú tá von meg fon tos aka dá lya
le het a ki sebb sé gi sor ban élõ ma gyar -
ság nyelv- és kul tú ra vesz té sé nek, be ol -
va dá sá nak.

Pé ter Ár pád

téka
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JOG TU DO MÁ NYI ÚTI NAP LÓ
Mircea Dan Bob: Jurnal de cãlãtorie 
al tânãrului universitar

Mircea Dan Bob, a ko lozs vá ri Babeº–
Bolyai Tu do mány egye tem ró mai jo gász
egye te mi ta ná ra na gyon ér de kes,
mond hat ni rend ha gyó kö te tet je len te -
tett meg. Úti nap ló, de nem tá vo li és eg -
zo ti kus tá jak be já rá sát rög zí ti, ha nem
jog tu do má nyi kon fe ren ci á kon va ló
rész vé tel ét, el sõ sor ban Nyu gat-Eu ró pá -
ban. A kö tet cí me: Egy fi a tal egye te mi
ok ta tó úti nap ló ja, és a szer zõ 1999 és
2012 kö zöt ti kon fe ren cia él mé nye it, 30
kül föl di uta zá sát fog lal ja össze. Mind -
eköz ben a kon fe ren ci ák részt ve võ je be -
jár ja az egye te mi kar ri er fõ ál lo má sa it,
dok to ri hall ga tó ból 2012-ben egye te mi
do cens lesz (il let ve a kö tet meg je le né -
sé nek pil la na tá ban, 2016-ban már
egye te mi ta nár). 

A jog tör té ne ti, ró mai jo gi, pol gá ri
jo gi kon fe ren ci ák le írá sa, elõ adók és
elõ adá sok szub jek tív, akár kri ti kus is -
mer te té se ön ma gá ban is ér de kes. Szá -
mom ra a könyv azon ban nem et tõl vált
fon tos sá, ha nem két más ok ból. Egy fe -

lõl a szer zõ tu do má nyos élet pá lyá ja,
mo ti vá ci ós in dí té kai raj zo lód nak ki a
kö tet bõl. Az, hogy Ro má ni á ban is le het
va ló di jo gász ku ta tói élet pá lyát meg va -
ló sí ta ni, ak kor is, ha ez ki fe je zet ten 
ne héz. Más fe lõl pe dig a kö tet a ro má ni -
ai – de ál ta lá ban kö zép- és ke let-eu ró -
pai – egye te mi vi lág kul tu rá lis és szer -
ve ze ti prob lé má i nak pon tos kór kép ét is
fel ál lít ja. A szer zõ kí mé let le nül õszin te
ké pet fest a ho ni egye te mi va ló ság ról.
Ta lán szán dé ka el le né re ál lí tot ta fel ezt
a lát le le tet, de a kül föl di tu do má nyos
ren dez vé nye ken va ló rész vé tel so rán,
il let ve nyu gat-eu ró pai egye te me ket lá -
to gat va na gyon is meg je le nik az össze -
ha son lí tás kény sze re. A meg ál la pí tá sok
a volt szo ci a lis ta or szá gok ra ál ta lá no -
san ér vé nye sek, ak kor is, ha je len tõs fo -
ko zat be li kü lönb sé gek van nak ál la mok,
egye te mek vagy akár egyes sze mé lyek
(egye te mi ta ná rok) at ti tûd jei kö zött.

A „kül föld del” va ló ta lál ko zás fi a tal
doktoranduszként „bru tá lis él mény”. 

Universul Juridic, Buc., 2016.



A ma gya rá zat egy sze rû: a ki lenc ve nes
évek ben Ro má ni á ban sen ki sem szer -
ve zett a dok to ri hall ga tók nak tu do má -
nyos ren dez vé nye ket. „Más sza vak kal,
élõ ben lát tam, amit ad dig csak hal lot -
tam: hogy más képp is lehet… Meg lá to -
gat tam a Zü ric hi Egye tem könyv tá rát,
be szél tem bu da pes ti és prá gai kol lé -
gák kal, és nyil ván va ló vá vált a ku ta tá si
le he tõ sé gek ka taszt ro fá lis ál la po ta Ro -
má ni á ban.” A könyv tá rak nyu ga ti
szak iro da lom mal va ló el lá tott sá ga az -
óta minimálisat ja vult, il let ve meg nyíl -
tak egyes nem zet kö zi elekt ro ni kus
adat bá zis ok, de a nyu ga ti egye te mek
le he tõ sé ge i hez ké pest a hely zet alap ve -
tõ en nem vál to zott. Mircea Dan Bob
fel idé zi Tu dor Drãganu pro fesszor
vissza em lé ke zé sét az 1948 elõt ti idõk -
re, ami kor a Jo gi Kar a mai BBTE fõ épü -
let ének egész el sõ eme le tét el fog lal ta.
Kü lön pol gá ri jo gi, ke res ke del mi jo gi,
bün te tõ jo gi stb. sze mi ná ri u mok vol tak,
ame lyek egy szer re szol gál tak ok ta tá si
cél ra és szak könyv tár ként. (Kis fi gye -
lem mel könnyû fel is mer ni a Fe renc Jó -
zsef Tu do mány egye tem szer ve ze ti mo -
dell jét.) 1948 után azon ban a fej lesz tés
és a foly to nos ság meg szûnt, hely re ál lí -
tá sa ma is csu pán rész le ges. 

Jog gal te szi fel a szer zõ a kér dést:
„Mennyi re tud ilyen kö rül mé nyek kö -
zött a ro má ni ai jog tu do má nyi ku ta tás
ver seny ké pes len ni?” A ro má ni ai tu do -
má nyos ren dez vény alap tí pu sa, fõ leg a
rend szer vál tás utá ni el sõ év ti zed ben:
„is mét lõ dõ és ízet len” elõ adá sok so ra,
ame lyen a kon fe ren ci át zá ró ün ne pi
va cso ra a lé nyeg. Alig jár nak kül föld re
az ok ta tók, mi vel a sok ta nár egyet len
ide gen nyel vet sem ural annyi ra, hogy
elõ adást tart has son egy kon fe ren ci án.
Fran cia or szá gi ok ta tá si te vé keny sé ge
so rán ál la pít ja meg, kö vet kez te tés ként,
hogy a fran cia egye te mi hall ga tó nem
te het sé ge sebb vagy nin cse nek jobb ké -
pes sé gei a ro má ni ai egye te mi hall ga tó -
nál, az alap ve tõ kü lönb ség a hoz zá ál -
lás ban van, a ko moly ság ban, a tu da tos -
ság ban. A ro má ni ai jog tu dó sok nem -
zet kö zi in teg rá ci ó ja is csak minimálisat
ja vult. A szer zõ sze rint az az érv, hogy
a ro má ni ai jog nem ér de kes kül föld ön,

csak ki fo gás, mert ha ez igaz len ne, 
a cseh vagy len gyel jog tu dó sok sem
tud ná nak rá kap cso lód ni a nem zet kö zi
tu do má nyos áram la tok ra. Ugyan ak kor
ke se rû en ál la pít ja meg, hogy je len leg
már szá mos pro jekt be be von nak a volt
szo ci a lis ta or szá gok ból ér ke zõ kol lé gá -
kat, de sok eset ben ez a rész vé tel csak
for má lis, le gi ti mál ja a pro jekt pán eu ró -
pai jel le gét, de va ló já ban az e tér ség bõl
ér ke zõ tu dó so kat ke vés bé en ge dik ér -
vé nye sül ni.

A kül föl di utak so rán elõ for dult,
hogy a ren dez vé nyen gya kor ló jo gá -
szok, ügy vé dek is részt vet tek, hogy 
a fo lya ma tos szak mai to vább kép zé sük -
höz a meg fe le lõ pont szá mo kat be gyûjt -
sék. A szer zõ meg fi gyel te, hogy ilyen
eset ben ugyan az tör té nik, mint ná lunk:
a meg nyi tó pil la na tá ban a te rem te le
van, azon ban az el sõ kávászünetben 
a részt ve võk egy har ma da már el tá vo -
zik. A könyv ugyan ak kor kri ti ku san és
akár név sze rint meg em lí ti azo kat a
nyu gat-eu ró pai pro fesszo ro kat is, akik
sa ját ide gen nyel vû elõ adói ké pes sé ge -
i ket túl be csül ve, az idõ ke re tet túl lép ve
sze re pel nek (le sze re pel nek) a nem zet -
kö zi kon fe ren ci á kon.

A ro má ni ai ku ta tá si kö rül mé nyek
mel lett még egy má sik as pek tus leg -
alább ennyi re fon tos. A dok to ri té ma -
ve ze tõ sze mé lye és hozzállása. A szer -
zõ rá cso dál ko zik, hogy „kül föld ön”
szok vá nyos, hogy a kon fe ren ci ák ra a
pro fesszo rok két-há rom fi a tal kol lé gá -
val együtt ér kez nek. A fi a ta lok rész vé -
tel ének cél ja, hogy ta nul ja nak, in teg rá -
lód ja nak ab ba a kö zeg be, amely ben tel -
je sí te ni ük kell. Ér de kes, hogy mi lyen,
az egye te mi ok ta tás és ku ta tás mi nõ sé -
gét biz to sí tó me cha niz mu sok lé tez nek
Nyu gat-Eu ró pá ban. Pél dá ul Fran ci a or -
szág ban az ok ta tói rang lét rán azon az
egye te men, ahol va la ki ta nít, nem lép -
het elõ, ha nem meg kell vár nia, hogy
va la mely más egye tem pá lyá za tot ír jon
ki a meg fe le lõ fo ko za tú ok ta tói ál lás ra,
és or szá gos szin tû ver seny ke re té ben
kell pá lyáz nia. Az ok ta tói elõ re lé pés
egye tem vál tást is fel té te lez. Az egyik
meg lá to ga tott pol gá ri jo gi tan szé ken 
az ok ta tók he ti rendszerességû mun ka - téka

125



ülé se ket és vi tá kat tar ta nak, ame lyek
ke re té ben az ak tu á lis bí ró sá gi dön té se -
ket vi tat ják meg.

A ku ta tó szel le mi fej lõ dé sé ben na -
gyon fon tos a má so dik vi lág há bo rú
elõt ti ro mán jog iro da lom ra va ló rá cso -
dál ko zás, a szak fo lyó irat ok (Pandectele
Române, Dreptul, Curierul Judiciar)
két ség te len szak mai mi nõ sé gé nek fel is -
me ré se. Ez szá mom ra is re ve lá ció volt
– és nem csak a ro mán, ha nem a ma -
gyar or szá gi jog tu do mány szem pont já -
ból is. Va ló já ban az ak tu á lis ma gán jo gi
prob lé má ink je len tõs ré sze sok kal in -
kább kö tõ dik a má so dik vi lág há bo rú
elõt ti, szin tén ka pi ta lis ta, ma gán tu laj -
don-köz pon tú tör té nel mi kor szak hoz,
mint az idõ ben köz vet len elõz mény nek
szá mí tó államszocialista dik ta tú ra jog -
tu do má nyá hoz. Ez szer ves kap cso lat,
ame lyet fel kell is mer ni, és a tu do má -
nyos mun ká ban hasz no sí ta ni kell.

A kö tet bõl ki raj zo ló dik az össze ha -
son lí tó jog fon tos sá ga, ugyan ak kor az eu -
ró pai ma gán jo gi jog egy sé ge sí tés szá mos
je len tõs ne héz sé ge is. A szer zõ Philippe
Rémyt, a Poitiers-i Jo gi Kar dé kán já nak
fel szó la lá sát is idé zi: „El fog fo gad ni
Fran cia or szág egy olyan Eu ró pai Pol gá ri
tör vény köny vet, amely nem a fran cia
nép tõl szár ma zik? Biz tos, hogy nem!”

Na gyon ér de kes a Mol do vai Köz tár -
sa ság gal va ló kap cso la tok rög zí té se. „A
Szov jet unió 1991-es bu ká sa után ro -
mán ál la mi ösz tön díj jal hoz zánk is jöt -
tek hall ga tók a Mol do vai Köz tár sa ság -
ból. Azok kö zül töb ben, akik ná lunk
kap tak jo gász dip lo mát, a Bãlþi-ben
újon nan meg ala pí tott Alecu Russo
Egye tem Jog tu do má nyi Ka rá nak let tek
az ok ta tói. [1996 az egye tem ala pí tás

éve.] Az új egye tem azon ban el csá bí -
tot ta Moldova Ál la mi Egye te mé nek,
va gyis a ha gyo má nyos köz pon ti in téz -
mény di ák sá gá nak egy ré szét, ami nem
tet szett a kisinyoviaknak. Ezért meg ol -
dot ták, hogy az akkreditációs vizs gá lat
cél já ból el len õr zé sek kez dõd je nek, az -
zal a rej tett cél lal, hogy az új in téz -
ményt be zá ras sák. Az egyik ki fo gás
azon ban meg ala po zott volt: nem volt
ele gen dõ jog tu do má nyi dok to ri fo ko -
zat tal ren del ke zõ ok ta tó juk. Még a kar
dé kán ja, Neagu pro fesszor is szo ci o ló -
gus volt. Kö vet ke zés kép pen, Sergiu
Golub kol lé gánk köz ve tí té sé vel, együtt -
mû kö dé si meg ál la po dást ír tunk alá a
bãlþi-ekkel. Így ket tõs ki ne ve zé sû egye -
te mi ok ta tók let tünk, hogy se gít sük 
a prob lé más akkreditációs el vá rást tel -
je sí te ni.” Mircea Dan Bob négy éven
ke resz tül járt ok tat ni a Mol do vai Köz -
tár sa ság ba. 

A szer zõ ugyan ak kor na gyon po zi -
tív nak íté li a ka na dai fran cia ki sebb ség
bé kés for ra dal mát, egye te mi ok ta tá si
rend sze ré nek – ben ne a jog tu do má nyi
ok ta tás nak – a ki épü lé sét és fej lõ dé sét.
Re mé lem, hogy ez az at ti tûd a ro má ni -
ai ma gya rok ha son ló tö rek vé sei iránt is
meg ér tõ vé te szi a kö tet szer zõ jét.

A könyv vé gig ér de kes ol vas mány,
egye te mi ok ta tói „fej lõ dés re gény”, a fi a -
tal ku ta tók nak szó ló mo ti vá ci ós ta nács -
adó, ugyan ak kor a ro má ni ai jog tu do -
mány szá má ra a mi nõ sé gi kri té ri u mok
szi go rú al kal ma zá sa és a fel zár kó zás
mel let ti ko moly, alá tá masz tott, meg fon -
to lás ra ér de mes ér ve lés. A szer zõt idéz -
ve: „az uta zás pe dig foly ta tó dik”.

Ve ress Emõd
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ABSTRACTS

András Bereczki 
Modernization in Estonia

Keywords: Estonia, integration, Russians in
Estonia, Estonian economy, ICT sector in
Estonia, education in Estonia
The history of Estonia has been determined
by its geopolitical situation for the last
thousand years. Although the Estonians be-
longed to Russia from the beginning of the
18th century, they became unequivocally a
part of the Western culture. Estonia was for-
mally annexed to the Soviet Union in 1940,
after two decades of independence. After
the restoration of independence in 1991,
the key to persistency and to the future of
Estonia was modernization, transparency, and
efficiency. Non-Estonians who immigrated
during the fifty years of Soviet occupation
had to be integrated and became loyal ci-
tizens. The standard of living had to be
guaranteed and improved by calculable and
solid economic policy – the leading role was
taken by the ICT sector and education. The
development of these areas is of worldwide
interest.  

Géza Gecse
Imperial Victims – Empires as Victims

Keywords: empire, oppressing power, victim,
Soviet Union
How shall we address the threat posed by
empires? To what extent are the representa-
tives of oppressive power themselves vic-
tims along with the oppressed? And how is
this relevant today? These questions will
obviously be answered very differently in
the former centre of the Soviet empire. We
have different experiences of this bygone
world that is still alive within us and around
us, yet some are better than others at de-
picting it. The filmmakers visited Vladimir
Sorokin, who lives in Berlin and Moscow,
and were guests of Marcell Jankovics in
Budapest and of the Estonians Hardo
Aasmae and Juku-Kalle Raid in Tallinn.
They also had the chance to talk about the
victims of the empire with Marcell
Jankovics and Vladimir Sorokin on the A 38
ship in Budapest.

Marjatta Kinga Pap
Freedom in Minority: Observations on

Reformation within the Baltic churches
Keywords: Reformation, freedom, responsi-
bility, Baltic states, Lutheran
In 1582, Livonia and Transylvania had a
common emperor – István Báthory, a defen-
der of the Catholic faith. At that time, the
Reformation initiated in Germany had al-
ready gained a strong foothold on the shores
of the Baltic sea. Through a brief historical
overview of the history of church and
society in the three Baltic states, the article
strives to offer different perspectives to the
notion of freedom: freedom of faith, freedom
of the individual believer, the freedom of 
a nation, and the responsibility of those
living in freedom.

Péter Pomozi
Following the Traces of the Livonian Poetry

Keywords: Livonian poetry, Livonian lan-
guage, Livonian-Latvian-Estonian dictionary
This short study evokes a Baltic Finnic
language that is now almost extinct, i.e.
Livonian. After offering basic information
on the medieval Livonian language area and
the former dialectal distribution, the article
focuses upon the linguistic heritage of the
Salaca Livonian groups, who once lived
along the seabanks of the Riga gulf and the
Salaca and Svētupe rivers. The Livonians’
history does not end with their ancestors’
death. Curland Livonian has been revitali-
sed, a standard grammar, vocabulary and
spelling have been developed. This language
is spoken in many places and on many
forums, e.g. at summer courses and univer-
sities. Two remarkable volumes of poetry,
containing the poems of Ķempi Kārl, were
also published recently. The second part of
the study is dedicated to the lyrical world 
of Ķempi Kārl, who experiments in his work
with the poetical infinity of Salaca Livonian.
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