
Ka csó Sán dor a Ti zen egyek kö ré nek
nyárádmenti (Mikháza) szü le té sû fi a tal
pró za író ja. A szé kely gaz da sá gi élet ki vá -
ló is me rõ je ként a szé kely tár sa da lom mal
és gon do lat tal fog lal ko zott – a ki sebb sé gi
né pi szer ve zõ dés ben lát ta a ki sebb sé gi 
jö võ zá lo gát. Iro dal mi te vé keny sé gé nek
ve zér mo tí vu ma a székelységgondolat:
„va ló ban le het be lõ le ki sebb ség po li ti kai
ve zér gon do la tot is ki fej lesz te ni an nak 
a szé kely kul tu rá lis au to nó mi á nak az
alap ján, amit az er dé lyi ma gyar ság nak a
bé ke szer zõ dé sek és a pá ri zsi egyez mény
biz to sí ta nak”.i Vak vá gá nyon cí mû di ák re -
gé nyé nek kö zép pont já ban a szé kely ség
tár sa dal mi prob le ma ti ká ja áll, kü lö nös te -
kin tet tel a fi a tal ér tel mi ség út ke re sé sé re,
a tri a no ni tra u ma és a nagy gaz da sá gi vi -
lág vál ság okoz ta sú lyos gaz da sá gi ne héz -
sé gek re, il let ve a ma gyar bank po li ti ka 
fe le lõt len hoz zá ál lá sá ra. A hú szas-har -
min cas évek ben Szé kely föld volt a ban -
kok egyik leg na gyobb „va dász te rü le te”2 –
a ban kok gát lás ta lan ság nak a fel is me ré se,
il let ve an nak el uta sí tá sa áll a fõ sze rep lõ
tra gé di á já nak a hát te ré ben. Ka csó hisz
ab ban, hogy a „ki sebb sé gi sors meg acé -
loz ta a faj pety hüdt erõ it, mert küz dés re
kény sze rí ti”.3 So kan fel is mer ték, töb bek
kö zött Csapody Mik lós is, a re gény ben 
a ma gyar ság két vi lág há bo rú kö zöt ti pszi -
chó zi sát. Csapody az el sõ kö te tet tart ja
pél da ér té kû nek: itt mu tat ko zik meg a ro -
mán egye te mek irá nyá ba kényszerített
ma gyar fi a tal ság ki lá tás ta lan jö võ je. Rá -
adá sul,  hogy tel jes le gyen a lel ki zûr za -
var, a sa ját né pük ré szé rõl ér ke zõ re ne gát -
ság-vád dal is meg kell küzd je nek. A zûr -
za va ros élet ér zés meg fo gal ma zá sa a ko ra -
bé li hely zet rõl ad for rás ér té kû ké pet.4

A Vak vá gá nyon fõ sze rep lõ je Birtók
Bé ni egye te mi hall ga tó, aki a két vi lág há -
bo rú kö zött Szé kely föld rõl ér ke zett Ko -
lozs vár ra. Egye nes jel le mû, ko moly gon -

dol ko dá sú szé kely fa lu si fiú, aki böl csész -
nek ta nul az egy ko ri ma gyar, de a már át -
ala ku ló ban lé võ egye te men. A vi dé ki szé -
kely fiú ne he zen ta lál ja he lyét az új kör -
nye zet ben, Er dély fõ vá ro sá ban, hi szen a
szé kely fa lu ból ki lép ve me rõ ben más,
interkulturális hely zet be ke rül. A ro mán
pro fesszor elõ adá sán, mely ben az elõ adó
„szem lél te tõ pél dák kal iga zol ta, hogy Ró -
ma és Bu da pest mennyi ra vasz ság gal s
mi cso da fel há bo rí tó erõ sza kos ko dás sal
nyom ta el azt a fajt, mely nek õ ma ga is [a
pro fesszor] és hall ga tói is, mind, tag jai”,5

ki fe je zet ten rosszul ér zi ma gát. A pro -
fesszor ki re kesz tõ asszi mi lá ci ós kom mu -
ni ká ci ó ja azt az ér zést kel ti ben ne, hogy õ
egy el uta sí tott ki sebb sé gi nép cso port tag -
ja, ezért ide gen ség ér zés ural ko dik el raj ta,
meg bé lye gez ve és ki ta szít va ér zi ma gát az
egye te men. Nem tud vissza vág ni, kép te -
len megvédni a ma ga iga zát, mert nem
be szé li el fo gad ha tó an a több sé gi nem zet,
az ál lam nyel vét: „Hi szen csak ér te ném
úgy a nyel vü ket, mint aho gyan még nem,
majd meg fe lel nék én ne kik!”6 Ar ról van
szó, hogy a ro mán nyel vi bi zony ta lan ság
nem te szi le he tõ vé, hogy ki sebb sé gi Én-
iden ti tá sá nak ér vényt sze rez zen a több sé -
gi re to ri ká val szem ben. Az idé zett gon do -
lat su gall ja az el tö kélt sé get, hogy Bé ni
elõbb-utóbb kel lõ szin ten bír ja majd az
ál lam nyel vét, mert fel is mer te, hogy
nyelv is me ret nél kül el vész az új vi lág -
ban. Eb ben a fel is me rés ben vé gül is nem -
ze tiiden ti tás-moz za nat van, hi szen szé -
kely-ma gyar azo nos sá gát kí ván ja vé de ni
a ko lo ni zá ló nyelv biz tos ke ze lé se ré vén.
Ilyen for mán ko ráb bi ter mé sze tes nem ze ti
iden ti tá sa tu da tos sá kezd vál ni.

A több nem ze ti sé gû Ko lozs vá ron Bé ni
elõ ször ön kén te le nül, majd egy re tu da to -
sab ban fi gye li a la kos ság sok szí nû sé gét.
Sé tái alatt ki vá laszt ma gá nak já ró ke lõ ket,
és igyek szik meg ha tá roz ni, hogy a több -94
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ség hez vagy va la me lyik ki sebb ség hez tar -
toz nak: „Messzi rõl ki vá lasz tott ma gá nak
egy-egy egye dül és le sü tött fej jel si e tõ,
vagy ugyan csak egye dül, de té to ván köz -
le ke dõ em bert s ezt mond ta ma gá ban: –
Fo ga dok, hogy ez ki sebb sé gi! Ha az tán 
va la me lyik túlhangos ala kon akadt meg 
a sze me, olya non, aki szin te di cse ked ni
lát szott vi dám sá gá val, ar ra ké tel ke dés
nél kül rá mon dot ta: – Ez pe dig több sé gi!”7

Ilyen messze ve zet tek a na ci o na lis ta ro -
mán pro fesszor gyû lö let kel tõ sza vai, hi -
szen a fiú már is szem beál lí tó, ár nya la to -
kat nem is me rõ kli sék ben ka te go ri zál. 
A kli sé sze rû né zet Bé ni egyén szin tû
kom mu ni ká ci ó já ba is be ha tol és tor zu lá -
sok hoz ve zet ben ne. Ezt ép pen az pél dáz -
hat ja a leg job ban, hogy a na ci o na lis ta
pro fesszo ron kí vül a több sé gi nem zet
más kép vi se lõ i vel nem is ta lál ko zik, és,
el vi ala pon, kül sõ rá né zés alap ján osz tá -
lyoz, szte re o tí pi ák ban gon dol ko dik: aki
egye dül és té to ván jön fe lé az ut cán, az
ki sebb sé gi; aki nagy han gú és ma ga biz tos,
az csak is több sé gi le het. 

At tól füg get le nül, hogy ez a ka te go ri -
zá lás fi no mí tás ra szo rul na, az ér zés, me -
lyet a ki sebb sé gi sors ki vált be lõ le, jo gos.,
el vég re az er dé lyi em ber nek ugyan úgy
ott hon kell érez nie ma gát Ko lozs vá ron
Tri a non után is, mint a dön tés elõtt, hi -
szen szü lõ föld je nem vál to zott, csak egy
má sik nem zet irá nyí tá sa alá ke rült: „Itt -
hon va gyunk, még is szé de leg ve moz -
gunk, mint õsszel a le gyek.”8 Bé ni nem ze -
ti iden ti tá sa meg ing ha tat la nul erõs. Szé -
kely nek tart ja ma gát, és ezt büsz kén vál -
lal ja. Több sé gük ben ma gyar kol lé gis ta
tár sai is, el fo gad ják és tisz te lik Bé ni ben a
szé kelyt. Ma gyar pro fesszo ra is van az
egye te men, Füzessy Ta nár úr. Ami kor a
pro fesszor lá nya elõ ször ta lál ko zik Bé ni -
vel, eszé be jut, amit az ap já tól hal lott
róla:: „új gon do lat ug rott köz be: szé kely.
Az ap ja [a ma gyar tör té nészpro fesszor]
így jel le mez te va la mi kor a szé ke lye ket:
azok õk a ma gya rok nál, akik a fran ci ák -
nál a gascogne-iak. […] de ez a szé kely
ab ban is ha son lít a gascogne-i le gé nyek -
hez, hogy erõ sen nagy szá jú […] alig ju tott
szó hoz, töb bé nem en ge dett ér vé nye sül ni
mást […] szin te úgy tûnt fel, hogy ha za fi -
at la nul vi sel ke dett. Bu ta szé kely!”9

Hogy tör tén het meg, hogy a ma gyar
pro fesszor le-„butaszékely”-ezi a törzs gyö -
ke res szé kely fi út? Bé ni azért ke ve red het
eb ben a lát szat ba, mert egye nes és szó ki -
mon dó egyé ni ség, aki azon ban ké pes ar -

ra, hogy szen ve dé lye sen, de nem fel tét le -
nül po li ti ku san, kép vi sel je meg gyõ zõ dé -
se it. Ez szél sõ sé ges vi sel ke dés nek tûn het
még a ma gyar pro fesszor sze mé ben is. 
Az ál cá zó mi mik ri sem mi for má ja nem
jö het szó ba az õ ese té ben. Va gyis Bé ni 
vé le mé nyez, bát ran fo gal maz va ítél ke zik,
nem ze ti ho va tar to zá sát büsz kén vi se li, és
köz ben nem is me ri fel azo kat a ve szé lye -
ket, me lyek nemcsak a több sé gi ol dal ról
le sel ked nek rá, ha nem alap ve tõ en he lyes,
ám szél sõ sé ge sen kép vi selt vég le tes né ze -
tei mi att tu laj don ki sebb sé gi tár sa it is
gyak ran ma ga el len for dít ja. Ezek a ki -
sebb sé gi ek mind ezek el le né re sze re tik õt,
mert õs tisz ta sá got érez nek ben ne. 

Ál ta lá nos vé le mény ró la: „Va la mi
tisz ta, amit az apos to lok sza vá nak is mét -
lé se kor érez az em ber. Tisz ta!”10 Bé ni tisz -
ta sá ga õszin te ösz tö nös sé gé bõl táp lál ko -
zik, en nek for rá sa pe dig az, hogy tisz ta
szé kely-ma gyar fa lu ban szo ci a li zá ló dott,
nem ze ti iden ti tá sa, szé kely sé ge ter mé sze -
tes volt szá má ra. So ha nem volt kér dés,
ki ho vá tar to zik; a több sé gi kör nye zet tõl
tá vol, ho mo gén szé kely-ma gyar kör nye -
zet ben nem volt szük ség ar ra, hogy bár ki
más hoz vi szo nyít va fo gal maz za meg iden -
ti tá sát. Több sé gi-ki sebb sé gi he te ro gén kör -
nye zet ben be ke rül ve vi szont ez zel a mi -
mik ri-kép te len ség gel, va gyis ütközéses-
identitás-menedzseléssel iden ti tás-ge rin -
cét ugyan meg õr zi, de rend kí vül ki szol gál -
ta tot tá vá lik. Te té zi a bajt, hogy szo ci a lis ta
né ze te ket is vall: hisz ab ban, hogy az ural -
ko dó osz tály és a mun kás-pa raszt osz tály
te kin te té ben az osz tály harc az iga zi prob -
lé ma, és an nak meg ol dó dá sá val a nem ze ti
kér dés is meg ol dást nyer. Szo ci a lis ta el ve -
i nek kö szön he ti, hogy a ko lozs vá ri ma gyar
ér tel mi ség el for dul tõ le. 

Füzessy pro fesszor, kon zer va tív ér té -
kek men tén gon dol ko dó ma gyar ve ze tõ
ér tel mi sé gi, nem tud ja el fo gad ni, hogy 
a fi a tal ság (köz tük Bé ni is) „mo der nül”
kezd ér tel mez ni dol go kat, pél dá ul szo ci a -
lis ta ala pon akar ja meg ol da ni a ki sebb sé -
gi hely ze tet: „Ezt ta ga dom. Igen, ural ko dó
nem ze tek meg en ged he tik ma guk nak azt
a lu xust, hogy kí sér le tez ze nek. Ez ta lán
kö te les sé gük is. De ne künk? Ne künk
ügyel ni kell a múlt ra. Ne künk fel kell tár -
nunk ré gi ér té ke in ket. Ne künk pél dá kat
kell elõ ko tor nunk a múlt ból: itt van, ilye -
nek le gye tek! A je len csúf! A je len szo mo -
rú!”11 A pro fesszor fel is me ri a kul tu rá lis
em lé ke zet meg tar tó ere jét, tud ja és ér zi,
hogy a tri a no ni tra u ma után mi lyen nagy mû és világa
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sze re pe len ne, és hogy a fi a tal ság tév úton
jár, ha azt hi szi: az osz tály el len tét el tör lé -
se a meg ol dás a ki sebb sé gi kér dés re. 

A két vi lág há bo rú kö zöt ti évek ben 
a ma gyar fi a tal ság egy re in kább ki szo rul
az egye tem rõl. A ki sebb sé gi ma gya rok
kö ré ben szin te re ne gát nak te kin tik azt 
a ma gyar di á kot, aki „ké pes” be irat koz ni
a ro mán egye tem böl csész kar ára, mint egy
áru lás nak te kint ve a ki sebb ség gel szem -
ben. A leg több ma gyar az or vosi, il let ve 
a jo gi kar ra jár, ahol még las súbb üte mû a
kar el ro má no sí tá sa. Bé ni intrakulturális
kom mu ni ká ci ó ja te hát egy re rom lik, mi -
vel Mi-iden ti tás ala pú Én-iden ti tá sa kezd
ra di ká lis irányt ven ni, és el tá vo lod ni a
ma gyar kö zös ség ál tal val lott Mi-iden ti -
tás tól. Azt is ér zi, hogy han got kel le ne ta -
lál nia a ve le egy ko rú ro mán fi a ta lok kal,
te hát szük sé gét ér zi az egyé ni interkultu-
rális kom mu ni ká ci ó nak. Na i van azt hi szi,
hogy et tõl, majd mû köd ni fog cso port -
szin ten is a kul tu rá lis Má sik kal: „Hi szen
õk is fi a ta lok, mint én! Van en nek va la mi
ér tel me? Ki ke rül het jük így az új há bo rús -
ko dást, ha a fi a ta lok ra is rá fek szik a gyû -
löl kö dés?”12 Itt az tán megint a szo ci a lis ta
irá nyult ság a gond. Emi att nem csak a ro -
mán di á kok hoz nem ta lál utat, ha nem ki -
sebb sé gi tár sa i val is össze tû zés be ke ve re -
dik. Ha tár ta lan igaz ság ér zet tel min dent
ki mond, ér vel, vi tat ko zik, igaz ság ér ze te
part ta lan. A szo ci a lis ta ide o ló gi á tól in dí -
tat va a val lást is a ha mis tu dat meg nyil -
vá nu lá sai kö zé so rol ja. És ez ért he tet len
és el fo gad ha tat lan ma gyar szo ba tár sai
szá má ra. Sze rin tük a ma gyar nép val lá -
sos sá ga szent és sért he tet len, a nem ze ti
iden ti tás alappilére. Bé ni go rom bán el -
uta sít ja, hogy a vég sõ íté le tet a tör té ne -
lem íté lõ szé ké re kel le ne: „Menj a fe né be!
Mit dönt el a tör té ne lem íté lõ szé ke? Azt
is azok az em be rek ülik, akik az igaz sá got
háziszernek te kin tik. Je gyezd meg, hogy a
tör té ne lem íté lõ szé ke is egyé ni ér de kek re
ren dez ke dik be s csak nagy ké pû en be he -
lyet te sí ti a nem ze ti ér de ke ket.”13 A fi a tal
és for ró fe jû szé kely nem ze ti és kul tu rá lis
iden ti tá sa nem kérdõjelezhetõ meg, és 
a „min den em ber egyen lõ nek szü le tett”
ide o ló gi á val ve gyít ve, sa já tos ke ve ré két
ad ja an nak a kép zõd mény nek, mely akár
li be rá lis gon dol ko dás nak is mond ha tó (a
tisz tán szo ci a lis tá val szem ben). Pa ra dox
hely zet ez, hi szen az if jú szé kely ki fe je -
zet ten rosszul ér zi ma gát a kul tu rá li san
sok szí nû Ko lozs vá ron, a ma ga mód ján
ha da ko zik a ki sebb sé gi ne ga tív meg kü -

lön böz te tés el len, mi köz ben, a „min den
em ber egyen lõ” és szo ci a lis ta in ter na ci o -
na liz mus el ve i vel el tel ve té ve sen azt kép -
ze li, hogy ezek a tár sa dal mi egyen lõ ség 
el jö ve te lét követően au to ma ti ku san ma gá -
val hoz zák a több ség-ki sebb ség el len tét
meg szû né sét.14 Egy má sik ma gyar egye te -
mis ta na ci o na lis ta ízû ki je len té sé re: „A kul -
tu rál tabb, a míveltebb nép nek kell ural -
kod nia min dig”,15 így re a gál: „Mi ért? Mi -
fé le igaz ság ez? S mi fé le igaz ság ál ta lá ban
az ural ko dás? A bur ján igaz sá ga ez,
amely el nyom ja a vi rá go kat. […] Nincs
nép vagy nem ze ti ség, amit én a bur já nok
kö zé tud nék so rol ni. A bur ján mind az,
amit az el fer dült és el fer dí tett agyak ki -
ter mel nek, hogy meg fojt has sák ve le egy -
mást.”16 Bé ni sze mé ben te hát va ló ban az
osz tály harc, osz tály nak osz tály ál tal va ló
el nyo má sa és ki zsák má nyo lá sa moz gat ja
a vi lá got. Ez el va kít ja az iránt, amit az ag -
resszív ro mán pro fesszor kí mé let len ma -
gyar gyû lö le te ré vén, a sa ját bõ rén ta pasz -
talt, hogy ugyan is nem ze te ket és nem ze -
ti sé ge ket for dí ta nak szem be egy más sal
ha tal mi játsz mák, és ezt a he ge mo ni kus
be ol vasz tó ha tal mat nem ér dek li a „min -
den em ber egyen lõ” el ve – ezt leg alább is
so ha sem fog ja a ki sebb ség re (is) vo nat -
koz tat ni. Így for dul hat elõ, hogy Bá ni
kép te len ki ala kí ta ni sa ját szé kely-ma gyar
identitásválság-menedzselési-stratégiát.
Már csak azért sem, mert az elõb bi okok -
ból fel sem fog ja ezt a vál sá got a ma ga tel -
jes va ló já ban. Egyéb ként meg ko rántsem
iden ti tás nél kü li fi gu ra, in kább az ál ta -
lam vizs gált iro da lom azon alak jai kö zé
tar to zik, akik spon tán ter mé sze tes ség gel
igen is ér zik, tart ják, sõt, vall ják ma gu kat
(pél dá ul Ta má si Áron Ábel je, Ignácz Ró zsa
Borbáth Fe ri je és Má té ja, Bözödi György
Csí ki Ist ván ja. Nyírõ Fá tyol Já no sa). Nem
ér zi szük sé gét an nak, hogy ter mé sze tes
nem ze ti iden ti tá sát kü lön ápol ni kel le ne.
Bé ni ugyan el in dul az iden ti tás tu da to so -
dás út ján, de a szo ci a lis ta esz mék le fé ke -
zik, majd le ál lít ják ben ne ezt a fo lya ma -
tot, anél kül, hogy õ ér zé kel né – és ez lesz
az õ vesz te. 

A vesz te pe dig az, hogy tra gi kus sor -
for du la tok ré vén (a fel so ro lás kell ide, ki -
rúg ják az egye tem rõl, ha za ke rül, az ap ja 
a kór há zi költ ség fe de zé sé re el vesz te ge ti
föld jét, nincs te len né vál nak, kis hí ján 
ha lál ra ve rik a rend õrök, nem kis részt
szo ci a lis ta el ve i ért is) jut hat csak el a fel -
is me rés hez: ne ki ma gá nak le het nek szo -
ci a lis ta el vei, de a több sé gi tár sa da lom tól96
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hi á ba vár egyen lõ bá nás mó dot. Az, hogy
fo lya ma to san konf ron tá ló dik sa ját tár sa i -
val (er rõl fen tebb szól tam), ad dig fo ko zó -
dik, hogy ha gyo mány tisz te lõ ma gyar kol -
lé gá ja ke mény ki je len té sé re: „Be szél -
hetsz, amennyit akarsz, Bé ni. Az ál ta lá -
nos igaz sá go kat ker get he ted, utol nem
éred õket. Én csak egyet tu dok, de azt el
nem vi tat hat ja tõ lem sen ki: ma gyar va -
gyok és ke resz tény. Eb ben van az én nagy
igaz sá gom!”17 ha gyo mány el ve tõ, egye te -
mes szo ci a lis ta frá zi sok kal vág vissza:
„En ge met er re ne ta nít son sen ki. Job ban
ér zem és tu dom, mi a fa ji össze tar tás ere -
je, mint akár me lyik kö zü le tek. Annyi ra
ér zem és tu dom, hogy né ha fáj, s olyan
sú lyos, hogy alig bí rom. De ér tem en nek
a szó nak is ér tel mét: em ber. És ér zem 
a je len tõ sé gét is, ami nem egyéb, mint a
leg ma ga sabb sze re tet. Eb ben a sze re tet -
ben benn van a faj sze re tet is, mint ab ban
a sok ka zal nyi ki csé pelt szal má ban, amit
el avult és bü dös – mert kár té kony – jel -
sza vak ból hal moz tak össze. Ilyen a ha za -
fi ság is. […] A tra dí ció a nem ze tek be teg -
sé ge. A tra dí ció a nem ze tek de ge ne rált sá -
ga.”18 Mi más ez (pél dá ul a ha za fi ság 
le szó lá sa), ha nem kul tu rá lis em lé ke zet-
ta ga dás. Az idé zet ben meg fo gal ma zott
gon do la tok ban elõ ször Bé ni mint ha
ábelszerûen (Ta má si Ábel je) gon dol kod -
na, de nem an nak meg fe le lõ en fo gal maz.
Ábel gon dol ko dá sá ban is az em ber áll a
kö zép pont ban, de az em ber a ma ga konk -
rét ele ven va ló sá gá ban, és nem az em ber,
mint el vont fo ga lom; Bé ni szá má ra vi -
szont abszt rak ció. Ábel em ber ké pe ha -
gyo má nyok ba ágya zó dó, Bé ni le fej ti ró la
a ha gyo mány konk ré tu ma it és ki üre sí ti
az em ber-fo gal mat. Ket te jük kö zött pon -
to san az a kü lönb ség, ami szer zõ ik kö -
zött, ha Ta má si Áron Ka csó Sán dor ról itt
kö vet ke zõ meg ál la pí tá sá ból in du lunk ki:
„Sa nyi min de nek elõtt, em ber akar len ni,
én szé kely em ber.”19

Ha pe dig va la ki a tra dí ció-meg ha tá ro -
zott sá got ta gad ja, el sem jut hat a kul tu rá -
lis em lé ke zet identitásmeghatározó je len -
tõ sé gé nek fel is me ré sé ig. A fi a tal szo ci a -
lis ta ké sõbb az élet ben szem be sül az zal,
hogy ön ma gá ban a „min den em ber
egyen lõ” jel mon dat tal nem me het sem -
mi re, fõ leg nem egy ki sebb sé gi lét ben.
Egy re sû rûb ben üt kö zik ab ba, hogy a fon -
to sabb po zí ci ók ból el tûn nek a ma gya rok;
akik gaz da sá gi és po li ti kai le he tõ sé gei
egy re szû kül nek és így egy re ke vés bé ké -
pe sek ér de ke ik ér vé nye sí té sé re. A ma -

gyar arisz tok rá cia ugyan tart ja ma gát, de
csak a cím és a rang ma radt, hi va ta la i kat
el vesz tet ték. Eb bõl ar ra még fut hat ná,
hogy a hoz zá juk for du ló el sze gé nye dett
szé ke lyek ügyét fel ka rol ják a ban kok el le -
né ben (mint aho gyan az a bank igaz ga tó
te het né, aki tõl Bé ni szé ke lyek meg se gí té -
sét ké ri), de Bé ni ered mény te le nül for dul
hoz zá juk, a ma gyar urak ból is ki kell áb -
rán dul nia. A ma gyar kö zép osz tály le csú -
szik, és már csak az iden ti tá sá ba ka pasz -
kod hat: „Je gyez ze meg min den ki, az
egész vi lág, hogy nem ma radt sem mi
egye bem, csak a büsz ke sé gem. Ma gyar
büsz ke sé gem! De ez az enyém, ezt nem
en ge dem bán ta ni. Ez az utol só va gyo -
nom, amit nem hagyok…”20

Az ed di gi ek alap ján (mert ezt kö ve tõ -
en min den meg vál to zik) a Bé ni-je len ség a
kö vet ke zõk ben fog lal ha tó össze iden ti tás-
tu dat, intra- és interkulturális kom mu ni -
ká ció szem pont já ból. A szi lárd iden ti tás-
ge rin cû Bé ni intrakulturális kom mu ni ká -
ci ó ja (sa ját nem ze ti sé gi cso port já ban)
min den szin ten csõ döt mond; interkul-
turálisan sem tud kom mu ni kál ni úgy,
aho gyan õ azt el ter vez te. Én-iden ti tá sa
egy elõ re ugyan sér tet len, de je lent kez nek
ná la az iden ti tás gyö kér-ron tás el sõ je lei,
mert az ál ta la lé nyeg te len nek tar tott kul -
tu rá lis em lé ke zet bi zony nél kü löz he tet len
a nem ze ti iden ti tás szi lárd sá gá hoz. Mi-
iden ti tá sa meg inog, aka do zó intrakultu-
rális kom mu ni ká ci ó ja el le he tet le ní ti a
cso port ér té ke i vel va ló azo no su lást. 

Tri a non ha tá sát Bé ni is szá mos for -
má ban ér zi, és meg ér le lõ dik ben ne: ten ni
kell va la mit. Ez le het ne a ma gyar if jú ság
to vább ta nu lá sá nak meg szer ve zé se. Ám
Bé ni nem tud el sza kad ni a szo ci a lis ta
moz ga lom tól sem. Ener gi á it el vi szi más
irány ba, hogy po li ti kai gyû lé sek re ahol
bi zony nem a nem ze ti sé gi, ha nem a mun -
kás el nyo más a kér dés. Va gyis az õ út ja 
a nem ze ti sé gi kér dés tõl az ide o ló gi á ig
meg le he tõ sen cikk cak kos, de még sem tel -
je sen össze füg gés te len. Szo ci a lis ta ide o ló -
gia ide vagy oda, szé kely-ma gyar Én-tu da -
ta vé gig érin tet len, és ér zi, hogy azért még -
sem csak a mun kás el nyo más az egyet len
prob lé ma a vi lá gon. So ká ig re mé li vi -
szont, hogy az „elv tár sak” meg ol dá sa a
mun kás kér dé sen ke resz tül a nem ze ti sé gi
kér dést is ren dez ni fog ja. A po li ti kai
mun ka ré vén a leg kü lön bö zõbb ná ci ók
kép vi se lõ i vel ke rül kap cso lat ba. Az el -
nyo más és ki zsák má nyo lás el le ni harc
kez det ben kö zös plat form ra he lye zi õket. mû és világa
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Va la me lyik ük gon do lat me net ének kon -
zek ven ci á ja, bár me lyi kü ké, a Bé nié is le -
het ne: „Én nem va gyok ma gyar. Apám
len gyel, anyám cseh. Mégsem mon dom,
hogy a ma gya rok rosszab bak, mint a
románok… nincs ma gyar gyá ros, nincs
ro mán gyá ros, mert az mind egy for ma.
Csak rossz gyá ros van. A ro mán gyá ros is
pro fi tot ke res, a ma gyar is. Ki ken ke re si?
A mun ká so kon ke re si.”21

A moz gal mi mun ka tu laj don kép pen
multikulturális tér ben fo lyik te hát. Eb ben
a tér ben Bé ni egyé ni interkulturális kom -
mu ni ká ci ó ja si ke res nek tet szik, míg nem
ide is be tör nek a nem ze ti sé gi diszk ri mi -
ná ció for mái. A több sé gi ál lam po li ti ka
gon dos ko dik ar ról, hogy a mun kás cso -
por tok ide o ló gi ai egy sé gét is fel tör je a
nem ze ti sé gi ho va tar to zás. Bé ni ke se rû en
meg ta pasz tal ja, hogy a kö zös po li ti kai cél
már nem mond ha tó kö zös nek ak kor, ha
az egyén interkulturális kom mu ni ká ci ó ja
csor bát szen ved. El sza ba dul nak az in du -
la tok, meg fo gal ma zó dik a nagy és örök
kér dés, ami kor a ro mán elv társ vá dol:
„Az ügy véd is azt mond ta, áru ló va gyok,
ha ve le tek tar tok. Hol va gyok ak kor áru -
ló? […] Az ügy véd azt mond ta, ro mán
vagy, nem mun kás vagy! – Nincs ro mán
mun kás! Csak mun kás van. – Hogy ne! Ti
is mind ma gya rok vagy tok. Itt is mind
ma gya rok vagy tok. A ve ze tõk is mind
ma gya rok!”22 Az egy más nak ug rasz tott el -
té rõ nem ze ti sé gû po li ti kai har cos tár sak
egy re kép te le neb bek lesz nek az ér tel mes
interkulturális érint ke zés re, és az egyé ni
kom mu ni ká ció ezen el le he tet le nü lé sé nek
mér té ké ben csök ken a cso port szin tû
interkulturális kom mu ni ká ció is. 

Bé ni cikk cak kos, po li ti kai befolyá-
soltságú ki sebb sé gi vál ság-me ne dzse lé si
út ján nem jel lem zõ en szo ci a lis ta for du lat
kö vet ke zik, hi szen a ma gyar ve ze tõ ré teg -
hez for dul, mint a ma gyar nem ze ti tu dat
le té te mé nye se i hez, akik, mond juk, se gít -
het né nek a ta nu lás le he tõ sé gé bõl egy re
in kább ki szo rí tott ma gyar di ák ság nak
(fen tebb er re már utal tam). A multikul-
turális po li ti kai tér bõl a ki sebb sé gi
monokulturális tér be va ló vissza té rést azt
is mo ti vál ja, hogy po li ti kai el len pon tot
je lent: Bé ninek mint egy ki kell he ver nie
az elv tár sak ban va ló csa ló dá sát. Megint
be le esik vi szont ab ba a hi bá ba, hogy egy -
sze rû en és tisz tán gon dol ko dik. Kép te len
át lát ni a szín fa lak mö göt ti fo lya ma to kat,
oly annyi ra, hogy ör ven de tes nek ér zi: a
bank vi lág ban a ma gyar úr ro má nul szól

a ro mán úr hoz és for dít va. Va gyis mint ha
eb ben a tár sa dal mi ré teg ben tö ké le te sen
mû köd ne az interkulturális kom mu ni ká -
ció: „Lám, ezek meg ér tik egy mást, ha rag s
gyû löl kö dés nincs kö zöt tük. Nem is a
nyelv fon tos, ha nem a köl csö nös
jószándék. A lel ki mû velt ség, az in tel li -
gen cia meg te rem ti a köl csö nös ki bé kü lé si
vá gyat is, az aka ra tot is.”23 Bé ni ösz tö nö sen
ér zi, hogy egy de mok ra ti kus multikul-
turális vi lág ban a nem ze ti sé gek kö zöt ti
köl csö nös jó szán dék len ne a dol gok nor -
má lis rend je. Csak hogy a Tri a non utá ni Er -
dély ben nem er rõl szól a Bé ni ál tal egyéb -
ként is rosszul ér tel me zett hely zet. A ma -
gyar pénz arisz tok rá ci át az ér dek ve zér li
ab ban, ami ben Bé ni köl csö nös „jószán-
dékot”. De ugyan ez az arisz tok rá cia
ugyan csak ér dek ve zé rel ten fe le lõt len
gaz da sá gi és pénz ügyi ma ga tar tás ra is ké -
pes – és ez zel csak ront a más tár sa dal mi
szin te ken (pél dá ul a ro mán és a ma gyar
mun kás ság kö zött) ki ala kult interkultu-
rális kom mu ni ká ci ón. A ma gyar bank -
igaz ga tó ezt meg is fo gal maz za Bé ni nek:
„Je gyez ze meg ba rá tom, hogy a pénz nek
más tör vé nyei van nak. Nem zet kö zi tör vé -
nyei. A pénz nek nincs nem ze ti sé ge, s eb -
ben rej lik az ere je.”24

A ma gyar bank igaz ga tó ba ve tett re -
mény ség zsák ut cá ba ve zet. A szé kely fiú
új ra szer vez ked ni kezd, és meg ta lál ja az
utat Ko lozs vár ré gi arisz tok rá ci á já hoz.
Nem ze ti ön tu da ta tel jes ere jé vel igyek -
szik hat ni az egyik gróf ra, ami kor ezt
mond ja: „Ki kü szö böl ni min dent, ami a
ma gyar sá got szét oszt ja, cso por tok ba ker -
ge ti. Má sod ren dû szem pont tá kell süly-
lyesz te ni a val lá si és tár sa dal mi kér dé se -
ket. […] Az er dé lyi ma gyar ság leg ter mé -
sze te sebb vé del mi ala ku la ta, a nem ze ti
ala pon va ló tö mö rü lés, mert er rõl az ol -
dal ról tá mad ják a leg he ve seb ben.”25 Bé ni
„Én” iden ti tá sa és „Mi” iden ti tá sa itt
együtt van, de ered mény re ez sem ve zet.
A ko lozs vá ri gró fi há zas pár meg aláz za
ben ne az egy sze rû szé kelyt, aki ben ilyen
sza vak kal vet lán got a büsz ke ség: „Be lát -
tam már, hogy egyé ni tra gé di á kon ke resz -
tül is el vé rez he tik a faj. Néz ze, itt sen ki,
de sen ki nem tö rõ dik a má sik kal […] Fon -
to sabb min den ki nek a ma ga bi zony ta lan
fa lat ke nye re, mint faj tá ja sor sa.”26 Az õ
egyé ni tra gé di á ja ak kor kö vet ke zik be,
ami kor vi lá gos sá vá lik szá má ra, hogy 
a ma gyar gaz da sá gi ve ze tõk, bank igaz ga -
tók, a ré gi arisz tok rá cia tag jai önös ér dek -
bõl, szá mí tás ból és gyá ván el árul ják ma -98
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gyar sors tár sa i kat (hi szen ma guk is ki -
sebb sé gi mi vol tuk mi att szo rul nak ki sor -
ban hi va ta la ik ból); sõt, a ha szon haj há -
szás hoz még szö vet sé ge se ket is ke res nek
az egy sze rû nép kö ré ben, bíz ván ab ban,
hogy „a ki vá lasz tot tak” úgysem ér tik 
a tet tek mö gött meg bú jó szán dé kot. A lo -
gi kus és tisz ta gon dol ko dá sú Bé ni azon -
ban nem té veszt he tõ meg. Vesz té re, eh -
hez még szó ki mon dó is, nyíl tan üt kö zik 
a ma gyar urak kal: „Nem, nem va gyok ré -
szeg, de ti va la mennyi en kép mu ta tók,
szél há mo sok vagy tok. Ha za fi as ság ról szó -
no kol tok, mert üz let nek tek a ha za fi as -
ság. Pénzt csa var tok ki a nem zet tra gé di -
á já ból. […] El hi szem, hogy kell nek tek a
ha za fi ság, hi szen ab ból él tek, ab ból duz -
zad tok, mint a vérszípó pi ó cák.”27 Itt te lik
be a po hár a ma gyar urak szá má ra, akik,
ve szé lyes kom mu nis ta elem ként fel je len -
tik az ál lam biz ton ság nál. Bé ni tra gé di á ja a
szé kely csa lá dot is ma gá val ránt ja, mert a
föld jü ket kell el ad ni uk, hogy Bé nit ki vált -
sák a bör tön bõl. Bé nit ez zel ki ve ti ma gá -
ból a multikulturális vi lág, és ez zel vissza -
ke rül ab ba a szé kely-ma gyar mono-
kulturális tér be, mely vissza hoz za ben ne 
a kul tu rá lis em lé ke ze tet, meg erõ sí ti ki -
sebb sé gi Én- és Mi-iden ti tá sát. 

Bé ni út ja „ábeli” út, szé kely odüsszeia:
szü lõ fa lu já ból in dul, ki lép a nagy vi lág ba,
majd új ra vissza tér, mi köz ben interkul-
turális kom mu ni ká ci ós szem pont ból sok
át ala ku lá son megy át, de a vál to zó kö rül -
mé nyek kö zött min dig meg tart ja sta bil
Én iden ti tás-tu da tát. Ab ban vi szont kü -
lön bö zik az ábeli mo dell tõl, hogy õ ma -
gyar ki sebb sé gi sors tár sa i val is konf ron tá -
ló dik, oly annyi ra, hogy ez ve zet el sze mé -
lyes sor sá nak tra gi kus for du la tá hoz is. 

Iden ti tás vál ság-me ne dzse lé si tech ni -
kák ki fej lesz té sé re nincs szük sé ge,
ugyan is nem szen ved iden ti tás-vál ság -
ban. Bé nit azért bün te tik, mert „igen han -
go san vót ma gyar”.28 Hi á ba tér vissza szü -
lõ fa lu já ba, fo lya ma to san fi gye lik, ki hall -
gat ják, zak lat ják, pró bál ják „jó út ra té rí te -
ni”. Az ál lam biz ton sá gi meg fi gyel így ma -
gya ráz za ezt ne ki: „az a kom mu niz mus és
az ir re den tiz mus, amit az ál lam ha ta lom
an nak tart. Néz ze – ha jolt kö ze lebb – mi
úgy is mer jük a ma ga éle tét, akár a te nye -
rün ket. Tud juk, hogy fáj az egye te men 
a hát tér be szo ru lás, ezért ke res tünk ma -
gá ban ir re den tát. Is mer jük a gróf né val
tör tént ese tét is, sõt ar ról is hal lot tunk va -
la mit, hogy mennyi re le szed te a ke reszt -
vi zet az Egyet ér tés ben a ma gyar urak ról.

Mász kál ga tott ma ga a kül vá ros ok ban is,
az if jú mun kás ok kö zött, akik va la -
mennyi en gya nú sak ne künk. Ezért gon -
dol tunk a kom mu niz mus ra.”29

Sor sa meg le he tõ sen sok ko ló for du la -
ta i nak ha tá sa vég ér vé nye sen vissza zök -
ken ti a meg alá zott ki sebb sé gi élet be. Ter -
mé sze tes nem ze ti iden ti tá sa a tu da tos ság
szint jé re emel ke dik, az ok-oko za ti össze -
füg gé se ket vi lá go san, ide o ló gi ai za va ró
ha tá sok tól men te sen lát ja: „Tönk re me -
gyünk, apám. Ez az tán bi zo nyos. De kik
az okai? Meg mon dom azt is: ma ga a nép.
Mert gyá va és meg hu nyász ko dó. – Nincs
ben ne sem mi ön tu dat s bu ká sát ma ga 
si et te ti. Nem tud ja mit, mi ért cse lek szik,
s azt se, hogy mit cse le ked jék, ha al kal ma
kí nál ko zik.”30 Most már a ma gyar nyelv, 
a ma gyar val lás, a ma gyar is ko la meg tar -
tá sa ér de ké ben kez di szer vez ni a fa lu kö -
zös sé gét – Mi-iden ti tá suk meg erõ sí té se 
a cél ja. A „ta nult em ber”-re hall gat nak a
fa lu si ak, és a ko ráb ban ate is ta Bé ni el jut
ad dig a fel is me ré sig, mely az ál ta lam
elem zett iro da lom ban oly sok azo nos 
fi gu rát moz gat: az, hogy az egy ház meg -
tar tó erõ vel bír a nem ze ti iden ti tás meg -
tar tá sá ban. Fel ka rol ja a pa pot, aki így
gon dol ko dik: „Har col nunk kell hi tün kért
s egy há zunk ha tal má ért. Csak lel ki s szel -
le mi ha ta lom ról van szó, hang sú lyo zom,
s en nek leg erõ sebb bás tyái: is ko lá ink. Jó
ér zé sû ma gyar em ber nek ezt nem kell
ma gya ráz nom. Nos, az ál lam meg akar ja
foj ta ni is ko lá in kat.”31 Az örök szer ve zõ
Bé ni ez út tal si ke re sen moz gó sí ta ni tud. 
A len dü le tet ap ja ha lá la is csak át me ne ti -
leg tö ri meg. Azt ter ve zi, hogy vissza megy
az egye tem re, be fe je zi ta nul má nya it, és a
meg szer zett tu dást kö zös sé ge szol gá la tá -
ra for dít ja.  Bé ni azon ban megint az asszi -
mi lá ci ós po li ti ka fa la i ba üt kö zik: „A dip -
lo mát ne héz meg sze rez ni – s ha meg is
sze rez né, mit ér ve le? Te gye az ab la ká ba?
Sza bad pá lyán, or vos nak, mér nök nek
még jó, an nak van jö võ je, de ma gyar fi lo -
zop ter re nincs szük sé ge az új ál lam -
nak.”32 Vé gül úgy dönt, hogy ér tel met len
vol na vissza tér nie Ko lozs vár ra, hi szen
nem tud kö zös sé get vál lal ni sem a vá ros
né pé vel, sem az egye te mi ré teg gel. Szü lõ -
fa lu já ban kell ma rad nia, mert az örök
konf ron tá ci ó val ter hes multikulturális
kö zeg ben nincs ma ra dá sa. Sor sa ak kor
ke rül ma ra dan dó an interkulturális kö zeg -
be, mi kor ap ja te me té sén fé lig ma gya rul,
fé lig ro má nul szól nak hoz zá az el hunyt
tisz te le té re meg je lent köhéri ro mán em - mû és világa
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be rek. Hí vá suk ra mun kát vál lal a he gyek -
ben. Az interkulturális kom mu ni ká ci ót
te kint ve ez zel le ke rül a vak vá gány ról,
mert az interkulturális kom mu ni ká ci ót
manipulatív ha tá sok a to váb bi ak ban nem
za var ják.  Bé nit te hát a ro má nok men tik
meg. A ma gya rok fel je len tet ték, tönk re -
tet ték, és élet ben ma ra dá sát an nak a kul -
tu rá lis Másik-nak kö szön he ti, mely szin -
tén él ni és dol goz ni akar, és nincs kö ze 
a ki sebb ség el nyo mó ro mán po li ti kai ha -
ta lom hoz.

A re gény zá rás is az ide o ló gi á tól ve zé -
relt és meg za vart iden ti tás-há nyat ta tás 
el lent mon dá sos ság ára azért még is jel -
lem zõ: mi u tán az övéi (a ma gyar urak)

csaknem végzetes bajba sodorják (õk
jelentik fel a nemzetbiztonságnál), a kul-
turális Másik közössége (román munkás)
menti meg az életét. A történet ezzel –
hogy az ellentmondás összetettségét is
lássuk – ugyanakkor vissza is kanyarodik
az identitás szempontból kártékony ideo-
lógiához: a magyar munkás (amivé most
már Béni is vált), a román munkásban
talált barátra – ez mintha osztály-
szempontú, szocialista felütés lenne a
regény végén (a munkás mégiscsak
munkással fog össze, nemzetiségtõl
függetlenül).

Dani Erzsébet
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