
1993. ja nu ár 1-jén Szlo vá kia a vi lág ûr tõl vált el. Még Af ga nisz tán is járt ott.
És egy olyan báb ál lam, ami lyen a Né met De mok ra ti kus Köz tár sa ság volt, már
örök re a né met bi ro da lom tá bor no ki csil la ga fö löt tünk. Ra gyogj, ra gyogj,
Sigmund Jähn! A ku bai Arnaldo Tamayo Méndez is fenn vi lá gít. Egy vi et na mi.
Bol gár, né met, szír, ro mán, len gyel... A baj ke ve rõ magyarok is! 

Szlo vák ûr ha jós?
Nincs. 
Az új esz ten dõ reg ge lén Vla di mír Mináč szo mo rú an néz ki a Matica sloven-

ská ab la kán:
– Itt van Szlo vá kia. De hol a vég te len? So ha nem tu dunk már egy szlo vák gró -

fot ki lõ ni az ûr be?
Akit a szov jet Interkozmosz a prá gai ta vasz el tip rá sa ti ze dik év for du ló já nak

tisz te le té re rö pí tett föl, Vla di mír Re mek, a de rék ûr ha jós szük ség sze rû en cseh.
Aho gyan Švejk is. Ott is szü le tett Re mek České Budějovicében. Õ is föl len dí tet -
te a ha di re pü lést. De el len tét ben elõd jé vel, Švejkkel, Re mek nem csak a fel-, ha -
nem a le szál lás hoz is ért. 

– Száll jon föl Csehországban, szálljon le Szlo vá ki á ban: reszlovakizáljon! –
Vla di mír Mečiar, az új or szág el sõ miniszterelnöke1993. új év nap ján azon nal
föl kí nál ja a le he tõ sé get Re mek nek.

Eb bõl hogy vág jam ki ma gam, gon dol ko dik Re mek. Új kor szak, de mok ra ti kus
vá lasz kell. Én meg hadd men jek Moszk vá ba. Brüsszel be. Min den ho vá, csak Szlo -
vá ki á ba nem. Majd, ha Cseh szlo vá kia új ra egye sül, új ra lesz világûrük ne kik is.

– Verejnosť proti násiliu?! – fenn hé já zik a cseh vi téz. – A reszlovakizálás erõ -
szak kal ment vég be, Mečiar úr. Ön pe dig a Nyil vá nos ság az Erõ szak El len em be -
re. Új sü te tû de mok rá ci ánk ban ezt nem te het jük. 

– De hogy nem – húz za meg a vál lát Mečiar. – En nél sok kal töb bet is! – és ka -
csint. – A má so dik Szlo vák Köz tár sa ság kor má nya cse ré be óri á si gaz da sá gi le he -
tõ sé ge ket kí nál ön nek, Re mek úr. Ak ko ra te rü le te ket pri va ti zál hat a Hol don,
amek ko rá kat csak bír! És azon nal te lek köny vez zük a ne vé re. Vla di mír Re mek az
el sõ szlo vák, aki nek a Hol don tel kei van nak!

De az ûr ha jós nak már nyo ma sincs. 
Ott se volt?
– Pá rizs. Bartolomej Vlk! Ez a meg ol dás. Pod’me! – meg len dül Mečiar fan tá -

zi á ja.
A fran cia mi nisz ter el nö ki hi va tal ho mok szí nû fa lai kö zött, Édouard Balladur

pezs gõs po ha ra i nak eu ró pai glamourjában, per cek kel a magyar–szlovák alap -
szer zõ dés alá írá sa elõtt, Juraj Schenk szlo vák kül ügy mi nisz ter vá rat la nul egy
jegy zé ket nyom az al ko ho los be fo lyá solt ság alatt ál ló Horn Gyu la ke zé be, s rög -
tön fa kép nél hagy ja a meg le pett ma gyar mi nisz ter el nö köt:
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ZELEI MIK LÓS

Glamour

Rész let a Man du la fecs ke cí mû re gény bõl.



Kiegészítés a Magyarország–Szlovákia közötti jószomszédi kapcsolatok-
ról és a baráti együttmûködésrõl szóló szerzõdéshez

A kölcsönös technológiai korszerûsítés céljából az alapszerzõdés aláírását kö-
vetõ 24 órán belül a Szlovák Köztársaság légiereje dandártábornoki rendfokozat-
ban múltjával együtt átveszi Bartolomej Vlk ûrhajóst. A jószomszédság követel-
ményeinek eleget téve a magyar szerzõdõ fél az átvételkor Bartolomej Vlk szemé-
lyi adatait törli a magyar állami, iskolai és egyházi anyakönyvekbõl, dokumentu-
mokból. Katonai pályafutásának teljes iratanyagát megsemmisíti, és a Magyar
Távirati Irodában, valamint az írott sajtóban bezúzza, az elektronikus sajtóban
törli a Bartolomej Vlkre vonatkozó híranyagot. Egyúttal a hivatalos gratulációt,
amelyet Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának
elsõ titkára és Lázár György, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának el-
nöke 1980. május 26-án, Bartolomej Vlk ûrrepülése alkalmából intézett a szlovák
kormányhoz, az összes eredeti példányban átadja a szlovák szerzõdõ félnek.
Bartolomej Vlk, a Szlovák Köztársaság Hõse Valerij Kubaszov társaként 7 napot,
20 órát és 45 percet töltött a világûrben.

A szlovák légierõ parancsnokai a következõ napon hatalmas médiakísérettel
jelennek meg az oroszvári határátkelõnél. 

Érkezik Bartolomej Vlk.
A szlovák ûrhajós. 
Jelen van a teljes haderõ képviselete. A szárazföldi egységek parancsnokai.

Teljes díszben a haditengerészet admirálisa. Felsorakozott a díszszázad. A Po-
zsonyba vezetõ út szélén iskolások, dolgozók talpig mosolyban, ünneplõben, ke-
zükben zászló, várják, hogy integethessenek. Az emelvényen beállt a Vág men-
ti folklór tánccsoport, a zenészek tartják a fujarát, emelik a hegedût. 

De néma csönd.
A túlsó, rajkai oldalon semmi.
Pántlikás borosüvegeit emelgetve egy lakodalmas menet utóvédje dülöngél

az útra:

Utcára nyílik a kocsmaajtó,
Kihallatszik belõle a szép muzsikaszó,
Sört ide, bort ide, te szép barna lány, az anyád’!
Hadd mulatom ki magam igazán!

A szlovák média felháborodva számol be a botrányos esetrõl. A beszámolót
a német, a svájci, a francia sajtó azonnal átveszi, brit lapok is foglalkoznak vele,
még a New York Times is közöl egy cikket arról, hogy a szerzõdésen még meg se
száradt a tinta, Budapest máris felrúgta. A magyar szerzõdõ fél megszegte Szlo-
vákiával szembeni kötelezettségét!

A magyarok azt állítják, hogy nincs ilyen nevû ûrhajósuk.
Hahaha, kacagnak a német lapok. Mindig a magyarok. Az ossikat is õk hoz-

ták a nyakunkra, sopánkodik olvasói levélben Katharina Blum.
A legjobbkor szólal meg a telefon: Romániában, Újaradon van Skultéty Lász-

ló, a nyolcvanegy évet szolgált huszár zászlótartó. Huszonkét hadjáratban har-
colt vitézül, de már 1831 óta nem fizet lakbért. Vigyék haza! A hír Robert Fico
miniszterelnök asztaláig jut, a gondolat rögtön megfogan: lesz szlovák ûrhajós!4
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A bukaresti szlovák nagykövet, a román hadsereg tábornoka, az újaradi plé-
bános, városi és megyei notabilitások adnak díszõrséget a Marosvásárhely–Arad
között cirkáló Ioan Axente Sever atommeghajtású folyami repülõgép-anyahajó
fedélzetén az aradi hadi kikötõben a szlovák felségjelû katonai repülõgép mel-
lett. Skultéty zászlótartóra várnak. Jöttek szlovákok, románok, „de egy magyar
sem egy magyar elé”. 

A hegyesmajtényi ûrrepülõtéren a holdrakéta kilövésre kész. Visszaszámlálás.
10.

9.
8.
7.
.
.
.

Skultéty Lászlónak országgyarapító rakományt kell a Holdon elhelyeznie: a
szlovák határkövet. Ahol a szlovák határkövet leteszik, ott térben és idõben
visszamenõleg kifejlõdik Szlovákia történelme.

Magyarországon senkit se izgat Skultéty zászlótartó besorozása a szlovák
hadseregbe. De alvászavarban szenvedõ falusiak hallják, ahogy éjfélkor vonat áll
meg a falujukban, olyan településeken is, ahol nincs vasút. A mozdony sípol, az
emberek, akiket Csehszlovákiából erõszakkal telepítettek ki, fölkelnek a temetõ-
bõl, fölszállnak a vonatra, fekete zsákot, foszlott, fekete kosarat visznek maguk-
kal, a fejfát, a sírkövet. Mind a száztízezren  mennek vissza. Amire ráfekszünk,
az is a mi földünk, és énekelnek:

Szántani kék, tavasz vagyon,
A kissígem széjjel vagyon.
Ekém szarva Szarvason van,
Ekém rúdja Gödöllõn van.

Szántóvasam Vasadon van,
Az alfaja Albáron van,
A bifaja Békésen van,
Csoroszlyám a kovácsnál van.

A bérësëm a Bánátba,
A baltája a Bácskába…

Fedélzetén Skultéty Lászlóval és a szlovák határkõvel a rakéta nem érkezik
meg a Holdra. Fellövése után nem sokkal a Downing Street 10. elé zuhan. A zu-
hanás után Skultéty László újaradi sírját újra megbontva találják. A zászlótartó
visszafeküdt?

A határkõ azonban a Downing Streeten maradt. Londont azóta Štúrovónak
hívják. A turisták imádják a várost. Láttad már a Buckingham-palotát
Štúrovóban? 

Ki ne hagyd! 
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