
a ga kel ta tí pus – mond ta a bõr gyógy -
ász, ami kor az al ler gi á tól be vö rö sö dött
anya je gye i met vizs gál ta. 
Kel ta anya jegy? Anyám kel ta? Kel ta a

je gyem? Vagy in kább: le het tem vol na kel ta. Mint
Né meth Gá bor hol land. A Zsi dó vagy?-ban ar ról is
írt, hogy hol land akart len ni gye rek ko rá ban, mert
hol land nak len ni jó: „Tu laj don kép pen ne kem is le -
he tett vol na jó, én is le het nék holland… Ha a hol -
land szót lá tom vagy hal lom, egy má sik élet le he tõ -
sé ge me rül föl, egy sze rûbb, nagy vo na lúbb,
hányavetibb és sza ba dabb például…” – ír ja.

Mert úgy tû nik, szin te min dig, hogy va la ki más -
nak len ni, va la hol más hol len ne jó.

Az óko ri kel ták ki hal tak. Õk vol tak a gal lok, de a
szi ge ti kel ta nyel vek má ig lé tez nek, bár ki ha ló ban: a
bre to nok, gaelek, írek, skó tok, wa le si ek. A Szent írás
a kel tá kat galatáknak ne ve zi. Ám a kel ták, avagy a
galaták, ki pusz tul tak ren de sen, il let ve vér sze rint át -
men tek más ba. A pusz tu lás csak min ket érint, a kis
né pe ket, min ket fog lal koz tat, bár a kel ta ép pen ség -
gel nem volt ki csi, az tán itt van: nincs már. Mi még
nyo mot sem fo gunk hagy ni, et tõl szo ron gunk, ret te -
günk – mint ha utóbb ez ép pen ne kem már nem len -
ne mind egy.

Amíg le het, gyûjt sük hát a szép ma gyar mon da -
to kat, nem baj, ha ér tel met le nek. Pél dá ul itt van egy
már ci us 15-én el hang zott mon dat, me lyet az egyik
vaj da sá gi ma gyar párt al el nö ké tõl jegy zett fel az új -
ság író: az al el nök úr „azon meg gyõ zõ dé sé nek adott
han got, hogy a vaj da sá gi ma gyar ság nak van jö võ je,
van múlt ja, és van je le ne is.”

Más nap egy ma gyar or szá gi na pi lap a 22 éves
szerb Nemanja Nikolićot, a szé kes fe hér vá ri Vi de o - 2010/6

...a szerb is foly ton azon
ret teg, hogy el tû nik.
Mert fogy – 
mint min den eu ró pai
nép, a mu zul mán 
bos nyá ko kat és ta lán az
al bá no kat le szá mít va.
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ton csa tá rát szó lal tat ta meg, aki, mi vel Szer bi á ban leg fel jebb az al sóbb li gák ban fo ciz -
ha tott, most ma gyar ál lam pol gár akar len ni, s így jó eséllyel le het ne a ma gyar vá lo ga tott
csa tá ra. Nemanja ezt nyi lat koz ta: „Az apu kám szerb, az anyu kám ma gyar. Te hát fé lig
szerb, fé lig ma gyar va gyok. Szer bi á ban sok ma gyar él, de hi á ba vall ják ma gu kat ma gyar -
nak, sok szor szer bül be szél nek. A szü le im és a csa lá dom ve lem is min dig csak szer bül
be szélt.” Azt vi szont nem tud tuk meg, Nemanja ere de ti leg e mon da to kat mi lyen nyel -
ven mond ta el, ma gya rul vagy szer bül.

De a szerb is foly ton azon ret teg, hogy el tû nik. Mert fogy – mint min den eu ró pai
nép, a mu zul mán bos nyá ko kat és ta lán az al bá no kat le szá mít va. A nagy ha tal mak veg -
zál ják, el ve szik tõ le õs ha zá ját, Ko szo vót, büntibõl, ami igaz ság ta lan, mert õk Bosz nia-
Her ce go vi ná ban, Hor vá tor szág ban és az eleve-Szerbia-része Ko szo vó ban is csak a szer -
be ket véd ték, a sa ját ju kat. A szerb az olyan, mint a zsi dó – mond ja a Szerb–Zsidó Ba rá -
ti Tár sa ság (ha meg van még). A szerb az olyan, mint a ka zár, vö. Ka zár szó tár Milorad
Pavićtól, a nyolc va nas évek ben író dott mû a szerb na ci o na liz mus egyik alap mû vé vé
vált, de mi vel úgy mond poszt mo dern is volt, hát vi lág hí rû lett. Eu ró pá ban nem igen vet -
ték ész re, hogy a mû ós di, a premodernt na ci o na lis tá vá for má ló to po szok ból áll. 

Mar git né ni, a vaj da sá gi ma gyar tíz éve te le pült át Ma gya ror szág ra, Szé kes fe hér vár
kör nyé ké re, a NA TO-bom bá zá sok után, bár ha za jár nak, ott a két csa lá di ház. Most
kisunokájára ügyel Hol lan di á ban, nem is ér ti kinn, Hilversum vá ro sá ban, hogy a ve jét,
a hol lan dot mi ért, ho gyan is hagy hat ják hi de gen a hol land sors kér dé sek. Mi ért nem fél
Jos, a hol land ve je, hogy ki hal nak a hol lan dok? És mi ért iro ni zál egy hol land, ha mi ma -
gya rok azon mor fon dí ro zunk, hogy ve szély ben va gyunk, pusz tu lunk, min den ki ránk
tör, elõ ször is a kom csik, de kü lön ben min den ki, aki nem ma gyar, de még azok is.

Mert ha job ban be le gon do lunk, bár per sze nem fo gunk, ak kor ma iga zá ból a hol lan -
do kat kel le ne gyö tör nie a meg ma ra dás kér dé sé nek, nem min ket. Hi szen a hol lan do kat
nem ám az átok sújt ja, nem va la mi fé le ál ta lá nos átok, nya va lya, a ne ga tív gond vi se lés,
a sors pö röly csa pá sai fö lül rõl, a ki ha lás el kép zelt ré me. Vagy hogy be szo rul tak a nagy
bi ro dal mak, né pek, a né me tek, az an go lok meg a fran ci ák kö zé, akik nek má son se jár az
eszük, csak a hol lan dok be tö ré sén, le igá zá sán, meg szün te té sén, endlösungján. 

Ha nem egy konk rét do log itt a ve szély, ma ga a ten ger, a konk rét, Észa ki-ten ger meg
a mo csa rak, a ta laj víz. A hol lan do kat el fog ja lep ni, Hol lan dia egy ré sze meg szû nik,
kész, vé ge, vé gük. Eh hez ké pest a hol lan do kat, de ki vált képp Jost, nem iz gat ja a nem -
zet ha lál, az anya föld kér dé se, ami nek egy jó ré szét a ten ger tõl kel lett el ven ni, mint gyer -
me ket az any já tól. Hilversum ugyan ak kor öt mé ter rel a ten ger fel szí ne fe lett fek szik, ez
ott már ma gas ság, lét ra kell hoz zá, domb, hegy, szin te szé dülsz – mi ért is iz gul na Jos?

Pe dig a hol lan dok nak is van Tri a non ja, úgy hív ják, hogy Bel gi um. Ez ál lí tó lag fáj ne -
kik, de nagy vo na lú an nem mond ják ki. Mi re is vin nék, ho gyan is néz ne az ki, ha mun -
ka he lyett ál lan dó an csak bel gáz ná nak? És emi att nincs is komp le xu suk, no ha Hol lan -
dia fe le ak ko ra, mint Ma gyar or szág, s csak dup la ak ko ra, mint a Vaj da ság, ám Ma gya r-
or szá gon vagy akár Vaj da sá gon vo nat tal át utaz ni egész na pos prog ram, de nem a te rü -
let nagy sá ga mi att, ha nem mert min den rosszul mû kö dik. A hol land vas utas, ha nem
fi gyel oda, ki sza lad az or szág ból. De oda fi gyel.

De ak kor mi ma rad meg? Verba volant, scripta manent. Áll há rom ko pasz kö vér ci -
gány a pes ti nagy kör úton, oda nyom nak a fal hoz egy ne gye dik ko pasz kö vér ci gányt. A
leg kö vé rebb, sõt, mon da nám, a leg ko pa szabb lö ki a du mát a fal hoz szo rí tott nak, min -
den szót egy kur va faszomos bazdmeg vá laszt el egy más tól, va la mi pénz, pénz be haj tás
le het a hát tér ben: „Mert ér ted? Mert az le het, hogy ha írás ban van le ír va, az nem ma rad
meg! De amit mond tunk, na az a szó, te te tû, az meg ma rad örök re, vá god, te szar há zi?!
Mert ha le van ír va, az el tûn het, az a ki ba szott szer zõ dés, de amit mond tunk, hát az
nem. Ér ted? Vagy széj jel csa pat lak.” Verba manent, scripta volant.
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