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azt nem tudom. Mindegy is. Lett, ami lett. 
Azt meg tudjuk, hogy határrevízióban csak 
olyanok gondolkodtak a későbbiekben, akik 
vállalták egy új háború kockázatát. A rend
szerváltás után szerencsére ilyesmi senkinek 
nem jutott az eszébe. Vagy ha eszébe jutott is, 
nem mondta. Eddig rendben is lett volna. 
Még ha mindez a kisebbségieknek – többnyi
re magyarok – továbbra sem tetszett. Joggal. 
Ami nem volt rendben az elmúlt 28 évben, az 
az, hogy a magukat baloldalinak nevező pár
tok – nem állhatom meg, hogy rákérdezzek, 
miért is baloldaliak ezek az ilyenolyan pár
tok? Ez a kérdés azóta furdalja az oldalamat, 
amióta az általam nagyon is szeretett Du
czyns ka Ilona valamelyik könyvét minden 
baloldalinak ajánlotta, Andreas Baadertől 
Leonyid Brezsnyevig; én édes jó istenem!! 
Attól baloldaliak, hogy nem nacionalisták? 
Duczynska biztos nem ezt gondolta. Engem 
határozottan lebaszott, amiért a fasizmusról 
szóló könyvemben a nacionalizmust valami 
jobboldali dolognak tekintettem. Mindegy is. 
– Tehát ezek a „baloldali” pártok, melyek az 
említett 28 évben sokszor hatalmon voltak, 
erről az egész kérdéskörről – nem tudom 
másként mondani – kussoltak. Eszük ágában 
nem volt diszkussziót kezdeni Trianonról. 
Nem arról, hogy vajon nem kénee revideál
ni a határokat; hanem arról – de még az sem 
jutott eszükbe –, hogy talán lassanlassan va
lamit, ha nem is a határokat, mégis meg kel
lene változtatni: nevezetesen a közgondolko
dást és a közbeszédet. Eszükbe sem jutott, 
hogy a kussolás és az acsargás között létez
hetne valami más is: normális közbeszéd Tri
anonról. Nem lehetett volna, mondjuk, arról 
beszélgetni, hogy a baj nem a Szent Istváni 
Magyarország (64 vármegye, Horvátország
ról valamiért lemondtak) elvesztése, hanem 
azoké a városoké, amelyek Budapesten kívül 
képviselték a modern nyugatos polgári ma
gyar kultúrát: Kassáé, Nagyváradé, Szabad
káé. Mert ez nagy baj volt. Ha ugyanis ezek 
megmaradnak, mindjárt nem tűnt volna Bu
dapest olyan idegennek (idegenszívűnek) a 
vidék szemében. Hogy a „baloldal” mindar
ról hallgatott, amit meg kellett volna beszél
ni, ezt használta ki aztán a jobboldal – az meg 

miért jobboldal? A baloldalból, úgy tűnt, hi
ányzó nemzeti érzésre apellálva megszerezte 
a hatalmat. Na jó, ezt sem folytatom. Min
denki tudja. 

Megkísérelhetnék utánagondolni annak, 
hogy vajon miért volt szálka a polgári nyu
gat szemében Európának az a „középső” bi
rodalma, melyhez mi is tartoztunk. De ezt is 
a történészekre hagyom. Veszekedjenek ők 
rajta, hogy vajon a győztesek szétvertéke, 
vagy a belső ellentétek folytán széthullott. 
Gondolom, mindkét tényező szerepet ját
szott abban, hogy egy ilyenolyan nagy or
szágból, amely kétségtelenül soknemzeti
ségű volt, miért csináltak, csinálódott, csak 
úgy lett számos kis, többnyire ugyancsak 
soknemzetiségű és többnyire elviselhetetlen 
nemzetiségi ellentétekkel megáldott ország. 
Lehet persze, hogy ezt sokan észre sem vet
ték. Apukám például soha nem vesztegetett 
egyetlen szót sem arra, hogy milyen volt az, 
amikor 1914ben egy nagy birodalomból el
indulván, némely kalandok után – harcme
ző, sebesülés, kitüntetés, fogságba esés, hur
coltatás egészen a Csendesóceánig, matróz
kodás, vagy mi a csuda valami teherhajón – 
1922ben megérkezett egy picsányi kis or
szágba, még szerencse, hogy egyáltalán meg
találta. Az előbbiben ő egy emancipált zsidó 
banktisztviselő volt, az utóbbiban egy gya
nús zsidó banktisztviselő, de mintha ezt sem 
akarta volna észrevenni. Én magam már a 
zűrbe és zavarba, megaláztatásba születtem 
bele. Amikor meg a megaláztatás éppen 
megszűnt – rosszabbul is járhattam volna, 
nem is értettem, hogyan úsztam meg azt, 
amit tulajdonképpen nem lehetett, nem sza
badott volna megúszni –, számomra teljesen 
természetes volt, hogy némely börzsönyi ki
rándulásokkor, elindulván, megérkezvén 
Szobra, az Ipoly folyó nem egy kis micsodá
nak, hanem metafizikai entitásnak volt te
kintendő, egy felette lebegő átjárhatatlan fal
lal. Az már később volt, amikor Judit felesé
gemmel Somoskő vára táján nyaralván, neki
indultunk, hogy megmásszuk a Karancsot, s 
egyszer csak látjuk, hogy két lovas kiskatona 
szegődött a nyomunkba, maguk után cibálva 
szegény párákat. Mit gondoltak – ők semmit 

Vajda Mihály

EZERKILENCSZÁZ-
TIZENHÉT

Az ilyen öregeknek, vagyis hogy a ná
lam még sokkal fiatalabbaknak is, mind

azoknak, akik már a rendszerváltás előtt nőttek 
fel, még csakcsak eszükbe jut valami 1917ről. 
A NOSZF. A nagy októberi szocialista forra
dalom. (Ma már csupa kisbetűvel. Mert sem 
nagy, sem októberi, sem szocialista, sem for
radalom nem volt. Legyen kis novemberi bol
sevik puccs.) Ezt még ünnepeltük is, persze 
novemberben. Mert a nagy októberi novem
berben volt. Ez azonban minden. Mi volt még 
abban az évben? Mielőtt még megnéztem vol
na az interneten, eszembe jutott, hogy a febru
ári forradalom is akkor volt. Márciusban per
sze, de mindegy. Aztán az internetről kiderült, 
hogy sok minden volt – miközben persze folyt 
a háború –, titkos, meg tán nem is olyan titkos 
tárgyalások, meg hogy újraindult a tengera
lattjáróháború, s hogy az USA belépett a há
borúba az entente – most már antantnak írják, 
erősen úgy néz ki – oldalán. Hogy az oroszok 
most már a forradalmaikkal, nem pedig a há
borúval voltak elfoglalva, az biztos. Nagyon 
rosszul jött ez az antantnak, de az USA belépé
se aztán kontrakarírozta a dolgot, s így mégis 
a javukra dőlt el a háború, s ennek következté
ben az ilyenolyan tárgyalások eredményei is 
a megvalósulás lehetőségével kecsegtettek. A 
Habsburg Monarchiának betettek, ahogy ma 
mondjuk, ami Magyarországot illetően is sú
lyos következményekkel járt – fog majd járni, 
ebben az évben ezt mifelénk alig valaki gon
dolta. Mifelénk már akkor sem volt szokásban 
a gondolkodás.

De hát hagyjam már ezt abba! Nem vagyok 
én történész. Ha pedig nemtörténészként is 
világos számomra, s tulajdonképpen már 
1917ben világos kellett volna legyen min

denkinek, hogy Trianon bekövetkezik – nem 
hívták még persze Trianonnak –, akkor ezer
kilencszáztizenhét kapcsán nyugodtan elmél
kedhetek éppenséggel arról is, hogy miként 
viszonyulok ehhez az akkor még névtelen 
Trianonhoz; mit törődöm én azokkal, akik
nek ezerkilencszázhúszról kell majd írniuk. 

De még nem mondtam meg, hogy vajon 
miért kellett volna, hogy már a tizenhetes 
tárgyalások és az antant biztos győzelmi ki
látásai alapján világos legyen az 1920as jö
vő. Lássuk csak: ha a csehek leválhatnak a 
Monarchiáról – az antant megígérte nekik –, 
akkor viszik a Felvidéket meg a Kárpátalját 
is. Pedig ugye az odaígértek – ezt már több
ször is bizonyították – nem kértek volna a 
csehekből, ha megkérdezték volna őket. De 
mi a fenének kérdezzék? A végén még ők 
maguk akarnak rendelkezni önmaguk felett. 

Ha a románokat zavaros viselkedésükért 
meg kellett jutalmazni, akkor hadd kapják 
meg Erdélyt (meg az annak részeivé kineve
zett Részeket, legyen végre világos, miért Par
tium); hiszen mindig is azt állították, hogy az 
az övék. A Délvidék meg? Ha a délszlávok 
nagy közös országot akarnak, akkor kapják is 
meg; s ez kétségtelenül bizonyos következ
ményekkel jár. Hogy azután évtizedekkel ké
sőbb feketénfehéren kiderül, hogy fenét 
akartak ők nagy közös országot. Nagyot igen; 
mindegyik különkülön; de hogy közöset?

Nem is mondom tovább. Hogy az a bizo
nyos NagyMagyarország nem volt egyben 
tartható, az számomra vitathatatlan. Hogy a 
Monarchia sem, az már nem olyan biztos. Az 
én híg magyar szememben ma így néz ki a 
dolog. Csak az nem világos, hogy miért olyan 
fuser módon kellett a Monarchiát, azon belül 
meg Magyarországot szétszedni. Bibó sze
rintem helyesen és okosan mondotta, hogy 
megszokható határokat kellett volna kialakí
tani. (Pedig ő nem is volt hígmagyar.) Ezen 
meg – gondolom – azt értette, hogy az új po
litikaiközigazgatási határoknak, ahol ez le
hetséges lett volna, egybe kellett volna es
niük az etnikaiakkal. Nos, hogy a fentebb 
emlegetett tárgyalásokból – ha valaki odafi
gyel – vajon kiderülhetett volnae, hogy ez 
speciel Trianonban senkit sem fog érdekelni, 
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azt nem tudom. Mindegy is. Lett, ami lett. 
Azt meg tudjuk, hogy határrevízióban csak 
olyanok gondolkodtak a későbbiekben, akik 
vállalták egy új háború kockázatát. A rend
szerváltás után szerencsére ilyesmi senkinek 
nem jutott az eszébe. Vagy ha eszébe jutott is, 
nem mondta. Eddig rendben is lett volna. 
Még ha mindez a kisebbségieknek – többnyi
re magyarok – továbbra sem tetszett. Joggal. 
Ami nem volt rendben az elmúlt 28 évben, az 
az, hogy a magukat baloldalinak nevező pár
tok – nem állhatom meg, hogy rákérdezzek, 
miért is baloldaliak ezek az ilyenolyan pár
tok? Ez a kérdés azóta furdalja az oldalamat, 
amióta az általam nagyon is szeretett Du
czyns ka Ilona valamelyik könyvét minden 
baloldalinak ajánlotta, Andreas Baadertől 
Leonyid Brezsnyevig; én édes jó istenem!! 
Attól baloldaliak, hogy nem nacionalisták? 
Duczynska biztos nem ezt gondolta. Engem 
határozottan lebaszott, amiért a fasizmusról 
szóló könyvemben a nacionalizmust valami 
jobboldali dolognak tekintettem. Mindegy is. 
– Tehát ezek a „baloldali” pártok, melyek az 
említett 28 évben sokszor hatalmon voltak, 
erről az egész kérdéskörről – nem tudom 
másként mondani – kussoltak. Eszük ágában 
nem volt diszkussziót kezdeni Trianonról. 
Nem arról, hogy vajon nem kénee revideál
ni a határokat; hanem arról – de még az sem 
jutott eszükbe –, hogy talán lassanlassan va
lamit, ha nem is a határokat, mégis meg kel
lene változtatni: nevezetesen a közgondolko
dást és a közbeszédet. Eszükbe sem jutott, 
hogy a kussolás és az acsargás között létez
hetne valami más is: normális közbeszéd Tri
anonról. Nem lehetett volna, mondjuk, arról 
beszélgetni, hogy a baj nem a Szent Istváni 
Magyarország (64 vármegye, Horvátország
ról valamiért lemondtak) elvesztése, hanem 
azoké a városoké, amelyek Budapesten kívül 
képviselték a modern nyugatos polgári ma
gyar kultúrát: Kassáé, Nagyváradé, Szabad
káé. Mert ez nagy baj volt. Ha ugyanis ezek 
megmaradnak, mindjárt nem tűnt volna Bu
dapest olyan idegennek (idegenszívűnek) a 
vidék szemében. Hogy a „baloldal” mindar
ról hallgatott, amit meg kellett volna beszél
ni, ezt használta ki aztán a jobboldal – az meg 

miért jobboldal? A baloldalból, úgy tűnt, hi
ányzó nemzeti érzésre apellálva megszerezte 
a hatalmat. Na jó, ezt sem folytatom. Min
denki tudja. 

Megkísérelhetnék utánagondolni annak, 
hogy vajon miért volt szálka a polgári nyu
gat szemében Európának az a „középső” bi
rodalma, melyhez mi is tartoztunk. De ezt is 
a történészekre hagyom. Veszekedjenek ők 
rajta, hogy vajon a győztesek szétvertéke, 
vagy a belső ellentétek folytán széthullott. 
Gondolom, mindkét tényező szerepet ját
szott abban, hogy egy ilyenolyan nagy or
szágból, amely kétségtelenül soknemzeti
ségű volt, miért csináltak, csinálódott, csak 
úgy lett számos kis, többnyire ugyancsak 
soknemzetiségű és többnyire elviselhetetlen 
nemzetiségi ellentétekkel megáldott ország. 
Lehet persze, hogy ezt sokan észre sem vet
ték. Apukám például soha nem vesztegetett 
egyetlen szót sem arra, hogy milyen volt az, 
amikor 1914ben egy nagy birodalomból el
indulván, némely kalandok után – harcme
ző, sebesülés, kitüntetés, fogságba esés, hur
coltatás egészen a Csendesóceánig, matróz
kodás, vagy mi a csuda valami teherhajón – 
1922ben megérkezett egy picsányi kis or
szágba, még szerencse, hogy egyáltalán meg
találta. Az előbbiben ő egy emancipált zsidó 
banktisztviselő volt, az utóbbiban egy gya
nús zsidó banktisztviselő, de mintha ezt sem 
akarta volna észrevenni. Én magam már a 
zűrbe és zavarba, megaláztatásba születtem 
bele. Amikor meg a megaláztatás éppen 
megszűnt – rosszabbul is járhattam volna, 
nem is értettem, hogyan úsztam meg azt, 
amit tulajdonképpen nem lehetett, nem sza
badott volna megúszni –, számomra teljesen 
természetes volt, hogy némely börzsönyi ki
rándulásokkor, elindulván, megérkezvén 
Szobra, az Ipoly folyó nem egy kis micsodá
nak, hanem metafizikai entitásnak volt te
kintendő, egy felette lebegő átjárhatatlan fal
lal. Az már később volt, amikor Judit felesé
gemmel Somoskő vára táján nyaralván, neki
indultunk, hogy megmásszuk a Karancsot, s 
egyszer csak látjuk, hogy két lovas kiskatona 
szegődött a nyomunkba, maguk után cibálva 
szegény párákat. Mit gondoltak – ők semmit 

Vajda Mihály

EZERKILENCSZÁZ-
TIZENHÉT

Az ilyen öregeknek, vagyis hogy a ná
lam még sokkal fiatalabbaknak is, mind

azoknak, akik már a rendszerváltás előtt nőttek 
fel, még csakcsak eszükbe jut valami 1917ről. 
A NOSZF. A nagy októberi szocialista forra
dalom. (Ma már csupa kisbetűvel. Mert sem 
nagy, sem októberi, sem szocialista, sem for
radalom nem volt. Legyen kis novemberi bol
sevik puccs.) Ezt még ünnepeltük is, persze 
novemberben. Mert a nagy októberi novem
berben volt. Ez azonban minden. Mi volt még 
abban az évben? Mielőtt még megnéztem vol
na az interneten, eszembe jutott, hogy a febru
ári forradalom is akkor volt. Márciusban per
sze, de mindegy. Aztán az internetről kiderült, 
hogy sok minden volt – miközben persze folyt 
a háború –, titkos, meg tán nem is olyan titkos 
tárgyalások, meg hogy újraindult a tengera
lattjáróháború, s hogy az USA belépett a há
borúba az entente – most már antantnak írják, 
erősen úgy néz ki – oldalán. Hogy az oroszok 
most már a forradalmaikkal, nem pedig a há
borúval voltak elfoglalva, az biztos. Nagyon 
rosszul jött ez az antantnak, de az USA belépé
se aztán kontrakarírozta a dolgot, s így mégis 
a javukra dőlt el a háború, s ennek következté
ben az ilyenolyan tárgyalások eredményei is 
a megvalósulás lehetőségével kecsegtettek. A 
Habsburg Monarchiának betettek, ahogy ma 
mondjuk, ami Magyarországot illetően is sú
lyos következményekkel járt – fog majd járni, 
ebben az évben ezt mifelénk alig valaki gon
dolta. Mifelénk már akkor sem volt szokásban 
a gondolkodás.

De hát hagyjam már ezt abba! Nem vagyok 
én történész. Ha pedig nemtörténészként is 
világos számomra, s tulajdonképpen már 
1917ben világos kellett volna legyen min

denkinek, hogy Trianon bekövetkezik – nem 
hívták még persze Trianonnak –, akkor ezer
kilencszáztizenhét kapcsán nyugodtan elmél
kedhetek éppenséggel arról is, hogy miként 
viszonyulok ehhez az akkor még névtelen 
Trianonhoz; mit törődöm én azokkal, akik
nek ezerkilencszázhúszról kell majd írniuk. 

De még nem mondtam meg, hogy vajon 
miért kellett volna, hogy már a tizenhetes 
tárgyalások és az antant biztos győzelmi ki
látásai alapján világos legyen az 1920as jö
vő. Lássuk csak: ha a csehek leválhatnak a 
Monarchiáról – az antant megígérte nekik –, 
akkor viszik a Felvidéket meg a Kárpátalját 
is. Pedig ugye az odaígértek – ezt már több
ször is bizonyították – nem kértek volna a 
csehekből, ha megkérdezték volna őket. De 
mi a fenének kérdezzék? A végén még ők 
maguk akarnak rendelkezni önmaguk felett. 

Ha a románokat zavaros viselkedésükért 
meg kellett jutalmazni, akkor hadd kapják 
meg Erdélyt (meg az annak részeivé kineve
zett Részeket, legyen végre világos, miért Par
tium); hiszen mindig is azt állították, hogy az 
az övék. A Délvidék meg? Ha a délszlávok 
nagy közös országot akarnak, akkor kapják is 
meg; s ez kétségtelenül bizonyos következ
ményekkel jár. Hogy azután évtizedekkel ké
sőbb feketénfehéren kiderül, hogy fenét 
akartak ők nagy közös országot. Nagyot igen; 
mindegyik különkülön; de hogy közöset?

Nem is mondom tovább. Hogy az a bizo
nyos NagyMagyarország nem volt egyben 
tartható, az számomra vitathatatlan. Hogy a 
Monarchia sem, az már nem olyan biztos. Az 
én híg magyar szememben ma így néz ki a 
dolog. Csak az nem világos, hogy miért olyan 
fuser módon kellett a Monarchiát, azon belül 
meg Magyarországot szétszedni. Bibó sze
rintem helyesen és okosan mondotta, hogy 
megszokható határokat kellett volna kialakí
tani. (Pedig ő nem is volt hígmagyar.) Ezen 
meg – gondolom – azt értette, hogy az új po
litikaiközigazgatási határoknak, ahol ez le
hetséges lett volna, egybe kellett volna es
niük az etnikaiakkal. Nos, hogy a fentebb 
emlegetett tárgyalásokból – ha valaki odafi
gyel – vajon kiderülhetett volnae, hogy ez 
speciel Trianonban senkit sem fog érdekelni, 
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nével kísér, a többi énekel. Az énekhangot feltétle-
nül vegyesen állítsuk össze férfi és női hangokból. 
Zenekíséretül a harmonika a legelterjedtebb, de jó 
a hegedű, furulya és a citera is. A rigmusok össze-
állításánál nagyon válogassuk meg a dallamot, 
hogy összhangban legyen a szöveg vígjátékos, 
vagy bíráló jellegével. Ne készítsünk túl hosszú 
rigmusokat. Legjobb, ha 4-5 versszakból áll, és 
minden versszaka másról beszél, tehát változatos. 
Leghelyesebb, ha népdalok dallamára írjuk a rig-
musokat, és igen szerencsés az a helyzet, ha a he-
lyi népdalok dallamára íródnak a rigmusok. Ne 
használjuk fel tehát a régi és új slágerek dallamát 
a rigmusírásnál. […] Jelentős körülmény az is, 
hogy rigmusbrigádban ne szerepeljen, ne dicsér-
jen vagy bíráljon olyan dolgozó, aki maga is bírá-
latra szorul, elmarad a termelőmunkában. Leghe-
lyesebb az, ha az élenjáró dolgozók mondják el a 
közösség véleményét, bírálatát.”2

A vidéki kultúrnyikok javarészt bár sejtet
ték/tudták, hogy a csipkelődés, kulákozás 
mögött ott a lista, a tervalulteljesítéstől már 
csak egy bekezdés = strófa választ el a szabo
tázstól, a burzsoá reakció és a külföldi ágen
sek kifigurázása meg társbérletet válthat a 
neoboszorkányüldözés paranoid elánjával, 
mégis úgy vélhették, élét veszik a vérmes osz
tályharcnak, midőn humort, moralizáló játé
kosságot csempésznek bele. Technikairitmi
kai változatosságuk klasszikafilosz alapvetés 
híján nem a varietas delectat ürügyén, hanem 
a műsorstruktúra diktálta rigor okán jelenik 
meg: többnyire az egész estés produkció kö
zepén lépett fel a csasztuskázó csapat, mint
egy „fellazítva” a tartásos műsort. 

Népdalra hímezve, mint Rákosi elvtárs 
hatvanadik szülinapjára a varrottas kendő 
vagy bekecs. Titkon remélve, hogy a brigád, 
ha elhalkul, majd továbbadják, de legfeljebb 
csak kibeszélték. Látni vélem, ők maguk is 
ott a szcénán kicsit mintha szégyellnék, hogy 
a közkedveltismert formát merő új tarta
lommal, időnként meghökkentő töltettel lát
ják el. De az is lehet, hogy némelyek belejöt
tek. Mint népszínműbe, azontájt, a falusi kul

2   Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár: Sikerpropaganda és meg-
szégyenítés.  Kisújszállási  csasztuskák  az  ötvenes  évekből.  Ösz-
szeállította:  Csönge  Attila  levéltáros;  http://www.szolarchiv.hu/
id-490-augusztus.html

túrban, mikor az amatőr színjátszók felhor
gadtak, hogy ők bizony a vacsorajelenetnél 
nem fogják a semmit jóízűen kanalazgatni. 
Megfőztek hát becsülettel, s a bor helyett sem 
málnaszörp került a poharakba. Volt is elsza
badulása szövegnek, produkciónak… A hap
pening szerves része a magát rekedtre súgó 
tanerőtandem és az egyre élethűbben játszó 
„színészgárda”. De ez itt nem állt fenn, csak 
bevillant.3 

Megesett, hogy a pártdirektívát sutba vág
va, azért voltak formabontó, majdhogynem 
retrográd dallamra támaszkodó opusok: 

Szomorú vasárnap
A disznót leölöm
Készen vár a nagy kés
Vár a tál s a bödön
Ott áll a kád, cseber
A disznó-koporsó
De látom, elfogyott a só
Az utolsó

Hamar a gyermeket
szalasztom a boltba
Visszajön, s azt mondja, 
hozna sót, ha volna
Ha ki nem fogyott volna.4

De ha már fűszerféléknél időzünk, íme egy 
szintén adalékanyagra fókuszáló példa:

Bokrétát kötöttem
mezei virágból
Küldeném is, nem is,
messze-messze távol
Nagy kéklő hegyen túl
A CIF gyógyszergyárba
Kivonják a kutyát
S rakják pirulába.5

3   Megtörtént eset a Kolozs megyei Tordatúron, családi legendárium-
ból előhívott részlet.

4  A  sepsiszentgyörgyi  Unió  Szövetkezet  Lerakatába  nem  rendeltek 
kellő mennyiségű sót a téli ünnepkör előtt, ezt pécézte ki a felidé-
zett részlet.

5   Gyógynövénygyűjtő  kampány  zajlik,  a  klasszikus  kamilla  és men-
ta mellett a gyógyszergyártásban szintén alapanyagnak számító ku-
tyabengekéreg is szerepelt a listán; CIF: a jászvásári gyógyszergyár 
akkori nevének rövidítése.

persze, a parancs az parancs, de a határőr pa
rancsnokság –, hogy disszidálni akarunk 
Csehszlovákiába, vagy csak úgy véletlenül 
átkeveredünk a metafizikai falon, s akkor 
megesznek a csehszlovákok (szlovákok már
még nem voltak)? Úgy látszik, ekkorra már 
kicsit kijózanodtunk, s ezért csak röhögtünk 
– a lovakat persze sajnáltuk. Az viszont sok
kal, de sokkal korábban volt, gondolom, még 
a fordulat éve előtt, amikor iskolai kirándu
láson voltam Kőszegen, elindulunk az Írott
kő felé, már kezdetben lovas katonai kíséret
tel, azután egyszer csak azt mondja a katona: 
tovább nem lehet menni. Ő látta, én nem azt 
az alsóbbrendű metafizikai entitást, még 
nem az ország, hanem a határsáv határát, 
amely áttörhetetlennek bizonyult. Mindez 
elmúlt, de azért ittott megint épülget határ, 
igaz, most nem metafizikából, hanem szö
gesdrótból. (De hiszen az osztrák–magyar 
határon is volt szögesdrót, mit kell egy kis 
szögesdróton fennakadni?)

Minek fecsegek annyit? Talán elég lett vol
na leszögeznem, hogy 1917ben előkészüle
tek tétettek a volt KözépEurópának – Habs
burg Birodalom – radikális szétverésére, 
amit aztán békeszerződésnek tekintettek. Bi
bó megmutatta, hogy a modernitásban ho
gyan felejtették el a békecsinálás művészetét, 
ami abban állott, hogy felszámolták azokat a 
problémákat, amelyek a háborúhoz vezettek. 
Ehelyett újabban a győztesek megbüntetik a 
veszteseket. S le se szarják, hogy a büntetés 
igazságose. Mi az, hogy igazságos, mi az, 
hogy igazság? 

Na, szóval erre jutottam, miután megnéz
tem az interneten, mi áll 1917ről. Ha nem 
lenne internet, most is csak a noszf meg talán 
a februári jutott volna eszembe. Arról viszont 
csak a Brezsnyevvicc jut az eszembe. Leo
nyid meglátogatja anyukáját a szülőfalujá
ban. Csodálatos autóban érkezik, bőséges 
ajándékokkal megrakodva. Anyuka meg van 
ijedve: „Mondjad, Leonyid, nem félsz, hogy 
visszajönnek a kommunisták? Erről jut 
eszembe. Gyerekkoromban szó volt valami 
pétervári mozgolódásokról, a Téli Palota ost
romáról. Mondjad, Leonyid, te olyan okos 
vagy, lett abból egyáltalában valami?”

RostásPéter István

RÉSZ(ECSKE)- 
GYORSÍTÁS

Szilánkos memóriagyakorlatokba gémbe
redett agyunk van úgy, hogy iszonyodik 

a történelmi freskó restaurálásától: okosab
bik fejünk biccent és be(m)éri a rálátás áb
rándjának kartotékolásával. Startolás hát a 
részletből, diribdarab dokumentumokból ki
bontandó a körkép sugallatát; mint tépettel
sárgult plakátból kiköbözni a harsogó pro
pagandagépezet totális páncélzatát, ilyesféle 
írásnak állnék itt elébe.

A rész a csaszty, s ennek is simogató, dé
delgetett, kicsinyítő, mármár megejtő for
mája. Furmányos csattanókat rejtegető rusz
tikus erezetű ripacséria, gyöngyszemeiből 
maroknyi, ha fennmaradt. Ezért érdemes 
még felkutatni a „kor(ona)tanúkat”.

Az ötveneshatvanas éveket járjuk; az ar
chivált írógépelt oldalaknak szkennelt mi
voltukban is illik hát kellően viharverten fel
villanni:

„Szánt a traktor Szolnok vármegyébe, 
Traktorista hajlik ki belőle. 
A két szeme jaj de büszkén ragyog:
Kenyércsata katonája vagyok.”1

A harczias lendületet preczíz rendezői uta
sítás adagolta, midőn kimondatott, hogy a 
brigád „általában 6-8 főből áll, akik közül egy ze-

1   Szurmay Ernő: Emlékjelek. A fordulat évétől a forradalomig. Ver  seghy 
Ferenc Elektronikus Könyvtár [1] http://vfek.vfmk.hu/00000132/015.
html




