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Megkerestünk sokakat, válaszokat kaptunk többekt�l, kö-

szönjük; adjuk közre mind a tizenötöt.

1. Található-e nemzetiségi ág-bog a családfáján?

2.  Szunnyad-e ma bármilyen (jelleg�, fokú) etnikai feszült-

ség Magyarországon, érzékel-e efféle horzsolatot?

3. Miként éli meg… magyarságát, zsidóságát, németségét stb.?

Balázs Géza

1. Szüleim felvidéki magyarok. Apám (Balázs János) pozsonyi, anyám (Vigh 

Emília) pudmerici (~ gidrafai). Apai nagyanyám, Susla Anna, akit nem ismer-

tem, talán, anyai nagyanyám, Kristofovics Júlia részben mindenképpen szlovák 

volt, de a rokonok szlovén származást is emlegettek. Tehát egynegyedrészt én 

is szlovák lehetek. A család, szüleimig bezárólag, egyformán jól tudott magya-

rul, szlovákul (csehül) és németül (apám pedig még néhány nyelvet). Mi, gyere-

kek és persze az unokák pedig els�sorban a világnyelvekre álltunk rá, szlovákul 

már csak néhány szót tudunk.

Egy hónapja a Diófa-kör (nyelvészkör) tagjainak egy lelkes matematikus- 

genetikus kimutatta a genetikai leszármazását. Az egyikr�l kiderült, hogy az 

obi-ugorokkal rokon, a másikról, hogy több ezer éve itt él. (Én nem tudtam 

elmenni a vizsgálatra, így most kétségek gyötörnek.)

2. Szerintem nem szunnyad, hanem parázslik a roma–magyar ellentét, elég 

fölszállni a 7-es autóbuszra. Más kérdés, hogy egyetlen budapesti tömegköz-

lekedési járaton két állomás között körülbelül egytucatnyi agresszióféleséget 

lehet összegy�jteni (megnézés, lenézés, tülekedés, verbális megjegyzés, han-

goskodás…), természetesen nemcsak az említett viszonylatban (és viszony-

laton). Talán Koestler Sötétség délben (egyébként: Napfogyatkozás) cím� 

m�vében szerepel az a mondat: az emberek a villamoson elkezdték fi gyelni, 

hogy ki milyen újságot olvas… (Kötelez� opera: Sári József: Napfogyatkozás, 

rendezte: Kovalik Balázs, Magyar Állami Operaház.) És azt sem lehet nem ész-

revenni, hogy a (nyugat-európai példákhoz hasonlóan) lassan multikulturálissá 

váló budapesti városrészek ugyanazokat az etnikai feszültségeket fogják a fel-

színre hozni, mint amit Párizsban, Brüsszelben, Berlinben tapasztalhatunk (és 

teljességgel megoldhatatlannak látszanak). Ugyanazokat, csak fáziskéséssel. 

(Kötelez� színházi darabok: Roland Schimmelpfennig: Golden Dragon, ren-

dezte: Gothár Péter, Tersánszky J. Jen� nyomán Grecsó Krisztián: Cigányok, 

rendezte: Máté Gábor, mindkett�: Katona József Színház.)

3. Kész válaszom van arra, hogy hogyan élem meg a magyarságomat. Sok-

szor elmondtam már. A magyarságom olyan, mint a leveg�. Nem lehet nélküle 

élni. A  leveg� természetes, nem látszik, föl se t�nik, ezért nem is beszélünk 

róla. Ha fogyatkozik, ha megromlik, akkor viszont fölt�nik, és rögtön elemezni 

akarjuk, valamint mindenki mindent összevissza beszél róla. Úgy látom, hogy 

az elmúlt évszázad nyolc (!) rendszerváltása (1918–1990 között) adott okot az 

identitászavarokra. Az identitásokkal való tudatos manipulálást b�nnek tartom, 

az identitásproblémás embereket – az el�z�ek alapján, ameddig lehet – meg-
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értem. Viszont örömmel tölt el, hogy a magyar identitás legjellemz�bb terü-

letének (a magyar nyelvnek) lehetek kutatója, és ezzel a legjobb értelemben 

szeretném szolgálni a magyar közösséget.

Botos Katalin

Nemzetiségi kérdésr�l – személyes élmények alapján.

Gyökereim ága-boga különböz� nemzetekhez, nemzetiségekhez vezet. 

Anyámék, a Kapitányok örmény származásúak voltak. Erre mutat a családban 

oly gyakori olajosbarna b�rszín, a férfi aknál gyakori dús, göndör haj. S  talán 

innen eredeztethet� a pénzhez való érzékem is, pontosabban, érdekl�désem. 

Édesanyám remek gyakorlati pénzügyes volt, vett-eladott, kártyázni is csak 

pénzben tudott, kiváló üzletasszony volt. Én inkább az elméletével foglalkoz-

tam. Édesapámék felvidéki németek voltak (lánykori nevem Krebsz Katalin). 

Anyai nagyanyám is német volt, fi atalasszony korában alig tudott magyarul. 

A német „vonaltól” talán az elvont kérdések iránti fogékonyságomat kaptam, s 

rendkívül széles érdekl�désemet. Mivel nagyszüleim vegyes házasságban éltek 

vallási szempontból, nagy volt nálunk a tolerancia. Hét gyermekük született. 

Egyik nagynéném zsidó emberhez ment férjhez, majd egyik unokatestvérem 

román n�t vett feleségül. Nagyszüleim generációjában abszolút nem volt ta-

pasztalható antiszemitizmus, de bizonyos románellenesség nagybátyámnál, 

nagynénémnél érzékelhet� volt. Nem örültek a román menynek, de itt inkább 

az egyéni tulajdonságok voltak meghatározóak. Hiszen a házban, ahol éltek, 

nemzetiségre való tekintet nélkül jó viszonyt ápoltak mindenkivel. Magyar ön-

tudatuk er�s volt, amit a Trianon utáni sok-sok megaláztatás csak fokozott. 

Március 15-e megünnepléséért az egyik nagybátyámat kivágták az iskolából. 

Természetesen, nagy magyar lett bel�le… Jómagamnak gyerekkoromban 

számos román barátom volt. Egyáltalán nem éreztem semmifajta nemzeti fe-

szültséget az aradi kölyökcsapatban, s�t, kamaszkori érzelmi szálak szöv�dtek 

köztünk. A Marosban úszva azonban közel került hozzánk egy ideiglenesen ott 

állomásozó orosz csapattag, nos, �t testületileg nagy ellenszenvvel üldöztük el. 

A hetvenes években a munkám a KGST-ben gyakran összehozott a különböz� 

nemzetiség� kollégákkal. Mondhatom, a legjobb barátságban voltam szinte 

mindegyikükkel. Nem hivatali kénytelenségb�l, �szinte szívb�l. Közülük is a 

bolgár Vilcsev professzort kedveltem a legjobban. Mellesleg a rendszerváltás 

után a jegybank elnöke lett, amikor én miniszter voltam… Talán az egyik leg-

kiemelked�bb tudású kolléga Entov professzor volt, egy orosz zsidó, akit mind-

nyájan nagyon tiszteltünk. Többször meglátogattuk egymást baráti alapon is, 

ma is áll még a telkemen az az óriási nyár, amit közösen ültettünk…

Az én generációmban jól elkülönültek a kozmopoliták és a nemzeti érzé-

s�ek. Sokat vitatkoztunk a magyarkodásról, revizionizmusról, az álláspontok 

alig közeledtek. Mi, akik közvetlenül megtapasztaltuk más nemzetek agresszív 

nacionalizmusát, a felvidéki lakosságcserét, a romániai magyarellenességet, 

csak meger�södtünk magyarságtudatunkban. Azok a családba került tagok, 

akik ezt nem élték át, sokkal közömbösebbek voltak, mondhatni, a kor ural-

kodó ideológiáját követve, még ha nem lelkesedtek is a kommunista eszmé-



FÉNYKÖR

99

kért, irtóztak a nacionalistának vélt szövegekt�l. Ebben az is benne volt, hogy 

a nemzetiszocializmus annyira lejáratta a nemzeti gondolatot, hogy sokan 

ezért nem szerették a magyarkodókat. A  hivatalos Magyarország megosztott 

volt a Kádár-korszakban. A népi-nemzeti szárny szerencsére elég határozottan 

jelentkezett a Pártban, s ez adott egy kis véd�erny�t a hagyományápolóknak, 

zenészeknek, irodalmároknak. A  rendszerváltás után a kozmopolitizmus el-

uralkodásával a nyugat-imádat és Amerika-majmolás olyan általánossá vált a 

fi atalság körében, hogy a nemzeti érzés sz�k körre szorult vissza. A gazdasági 

nehézségek természetesen – mint mindig – kiélezték ismét a nemzeti ellenté-

teket. Sajnálatosan, a környez� országokban kijátszott magyar kártya is hozzá-

járul ehhez. Nem kis szerepe van a feszültségkeltésben a médiának. S annak, 

hogy egyre általánosabbá válik a vélekedés: a nemzetközi t�ke tart a markában 

bennünket, s ezt meghatározott népfajjal azonosítják. Az az önkritikus megkö-

zelítés, hogy az eladósodásért felel�s kormányokat saját magunk választottuk, 

s a bankba se vontatták be kötéllel a lakáshiteleseket, nem eléggé általános a 

társadalomban. Könnyebb ellenségképet keresni. Mindehhez a romakérdés is 

hozzájárul. Azt tapasztalom, hogy az Alföld kis településein vegetációra kény-

szerül� öregek nem veteményeznek, nem tartanak csirkét, mert úgyis ellopják. 

A rossz közbiztonság fokozza a nyomort, a munkalehet�ségek hiánya a cigány-

b�nözést, s mindez a feszültségek fokozódását.

A gazdasági fellendülés és okos gazdaságpolitika kulcskérdés a nemzetisé-

gi feszültségek enyhítésében is. Szómágia nem segít.

Buzinkay Géza

Nézetszilánkok a hovatartozásról. Magyarságról mint etnikai csoportról 

beszélni az egyén esetében éppúgy csak óvatos fenntartásokkal lehet, mint a 

társadalom esetében. A magyarság kulturális hovatartozást jelenthet, amit épp-

úgy örökölhet az egyik ember, mint választhat a másik, és a kett� között nem 

tehet� különbség, hacsak nem a választott identitás javára, mert az tudatosított 

ismereteket és megfontolást, azaz értékválasztást jelent. Magyar vagyok, mert 

érteni vélem, hozzám szól Mikes Kelemen, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, 

Széchenyi István, Arany János, Jókai Mór, Kemény Zsigmond, Ambrus Zoltán, 

Molnár Ferenc, Kosztolányi Dezs�, Radnóti Miklós, Weöres Sándor, Márai Sán-

dor, Ottlik Géza és gyakran Esterházy Péter; vagy Liszt Ferenc és Bartók Béla, 

illetve a zseniális színészek, el�adók hosszú sora. Az irodalmi és a zenei nyelv, 

a bennük megszólaló gondolatok, a világlátás sajátosságai, amelyek otthonos-

sá tehetik az életet.

Szerencsére – ami azonban a nem is olyan régi múltban éppen nem sze-

rencsének számított – �seim meglehet�sen nagy számáról pontos ismereteim 

vannak. Így aztán nemcsak elmélkedhetek arról, hogy mi minden csörgedezik 

ereimben, milyen eredet� gének m�ködnek együtt vagy vesznek össze bennem, 

hanem anyakönyvileg is meg tudom nevezni, el tudom helyezni �ket. Család-

nevem alapján nemcsak egyértelm�en magyarnak látszom, de az osztályharctól 

nem független közhely szerint az „y” társadalmilag is elhelyezett: az osztály-
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idegenek közé utasított. Még 1980 körül is, hivatalos helyiségben, adatok kitöl-

tése közben, kellemetlen hangsúllyal kaptam meg, hogy „ez is jó nemesi név”.

A  legf�bb gond ezekkel a kategóriákkal, hogy semelyiket sem lehet egy-

értelm�en, biztonságosan használni, másként szólva: semelyik sem igaz. Két 

évszázadot visszamenve 20 név szerint ismert �sömr�l lehet néhány ismérvet 

elmondani. Felekezeti hovatartozásukat tekintve a többség katolikus volt, néhá-

nyan evangélikusok. Voltak köztük földbirtokos nemesek, katonatiszt, szabad ki-

rályi város polgármesterei, megyei f�bíró, városi f�ügyész, közjegyz� és f�orvos, 

író-pedagógusok, illetve keresked� is. Nemzetiség szerint tizenegy volt közöttük 

a magyar, négy osztrák vagy német, két szlovák, egy elzászi német-francia ere-

det�, egy-egy lengyel és cseh. Nyelvhasználatuk azonban teljesen összezavarja 

ezt a megnevezhet�nek látszó besorolást. Buzinkay ükapámat mint a legészak-

nyugatibb szabad királyi város, Szakolca polgármesterét megrótta a Kossuth-féle 

Pesti Hírlap, mert (az egyébként szlovák többség�) városi szenátusban szlovákul 

és nem magyarul beszélt. A n�k franciául vagy németül leveleztek egymással, 

ugyanígy írtak költeményeket, mérnök nagyapám pedig az 1920-as években, 

hogy a csehszlovák posta ne tudja olvasni levelezését a Felvidéken maradt roko-

naival és barátaival – latinul írt nekik. Ugyan�, miközben revíziós szervezetekben 

vett részt és tartott szónoklatokat, emlékm�avatásokat, meggy�z�déssel állítot-

ta, hogy a magyarság végzete akkor kezd�dött, amikor a latin nyelvet felcserélte 

a magyarral. Ez a nézet kétágú: egyrészt az itt él� nemzetek-nemzetiségek fölött 

álló nyelvet tart közvetít�nek (akárcsak hatalmilag a Habsburg-házat), másrészt 

pedig hisz abban, hogy kívülr�l és felülr�l meg lehet szabni egy nép életmeg-

nyilvánulásait. Semelyik megoldás sem életképes, de legalábbis túlhaladott.

A magyarok sebeinek begyógyulására nincs remény. Bármennyi hibát és 

igazságtalanságot követtek el korábban más nemzetiségekkel szemben, hat-

ványozottan, kívülr�l érkezett er�szakos döntésekkel torolták meg rajtuk, és 

miközben nagy részük jogfosztott, teljesen reménytelen állapotba került, a 

gy�ztesek mai napig rettegnek t�lük, és az alapvet� emberi jogokat is meg-

tagadják t�lük. A  közép-európai kollektív paranoia gyógyítására eddig még 

nem született gyógymód. Lehet kitalálni szellemes elméleteket, de hatalmi 

megvalósításukat nem kívánhatjuk. A  nemzeti értelmiségeknek kellene fel-

ismerniük önmagukon kívül mások létezésének jogát is, és közép-európaivá 

válniuk. Valami olyasmi öntudatot kellene transzponálniuk, amit Kecskeméthy 

Aurél, a 19. század közepének nagyszer� publicistája és kiváló konzervatív 

gondolkodója így fogalmazott meg: „mindenekel�tt az ausztriai birodalom 

polgára vagyok, s csak mint ilyen vagyok magyar”. A magyar nacionalizmus 

felemelkedése óta az ilyen nézetekért kiközösítés járt, de nemcsak a magya-

rok körében: mindenütt másutt is. (És ilyen mentalitás mellett szeretne élet-

képes lenni az Európai Unió!)

Magyarország Hungariaként lehetett sikeres, magyar országként még min-

dig nem találta meg a helyét és hivatását.

A  magyar társadalom szanaszét szaggatott állapotban van. Pártpolitikai, 

vallásfelekezeti és etnikai hovatartozások, az ezekkel együtt járó rejtett vagy 

nyilvános acsarkodások, a valódi okot, az elkötelezettséget vagy el�ítéletet igen 

ritkán feltáró szembenállások a napi élet részei. Nem maga a jelenség, hanem 

annak er�ssége, kizárólagossága a társadalom betegségének jele. És enyhülé-
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sének nincsen nyoma. Nemcsak a történelmi kudarcok, a társadalom, a nemzet 

helyének medd� keresése, de visszaszorítottságának és fölöslegességének tu-

data is egyre láthatóbb. Ezzel párhuzamosan a kisebb csoporthoz való köt�dés 

er�södik, a nemzethez való tartozás szempontja elhalványul. Nem azért, mert 

nem tudunk „összefogni” – egyetlen társadalom sem tud összefogni csak úgy 

egyszer�en, ok és f�leg szervezés nélkül (ami az állam f� feladata) –, hanem 

azért, mert közel egy évszázada csak kudarcélmények sújtják ezt a társadalmat. 

A  XX. század elejéig voltak nemzeti célok, érzékelhet� el�rehaladás, amit�l 

érdemes és jó volt magyarnak lenni, ezért csatlakoztak is az „asszimilánsok” 

(els�sorban ezért, és nem a helyi jegyz�k nyomása, sem Rákosi Jen� sajtó-

propagandája hatására). A trianoni békeszerz�dés azonban nyilvánvalóvá tette, 

hogy nemcsak nem sikeres, nem er�s a magyar társadalom, de ellenállóereje 

sincs. Még egy ideig, történelmi megszokásból sokan tekintették magukat ma-

gyarnak, noha választhattak volna más identitást is. De ez legkés�bb a második 

világháború óta már elvesztette értelmét és vonzerejét, a disszimilálódás az id� 

múltával gyorsul, amit sem a nosztalgia, sem a futballsiker mint össznemzeti 

életcél nem tud megállítani. Valami tartós és sikerrel kecsegtet� nemzeti cél 

kellene, de ezt legutóbb az Osztrák–Magyar Monarchia id�szaka, majd a tria-

noni békeszerz�dés revíziójának programja tudta nyújtani. Mindkett� már tör-

ténelmi kérdés, és helyükbe csak magáncélok léptek.

Krzysztof Ducki

Mindkét országot jól ismerem és magaménak érzem. Lassan 30 éve élek 

Budapesten kizárólag lengyel állampolgárként, ebb�l még sosem volt való-

di problémám. Büszke lengyel mivoltomra azonban néha árnyékot vetnek a 

lengyel médiának azok a – pillanatnyi politikai fuvallatoknak köszönhet� – fe-

lületes vélekedései Magyarországról, amelyekkel mostanában találkozom. Ez 

elkeserít, s ha lehet, olykor szóvá is teszem.

Frankovics György

1. �seim mind Dráva menti horvátok, nejem magyar.

2. 66 éves vagyok, gimnazista koromban a vonaton Pestre tartva, vagy más 

járm�vön utazva, nemegyszer szóvá tették, hogy „csak magyarul tessék beszél-

ni, mert magyar kenyeret eszel!”

Szerencsére ma már ez nem tapasztalható! Fiaimmal, barátaimmal horvátul 

beszélek, nekem így természetes.

Hazánkban tudati változások következtek be, a más nyelv iránti (legalábbis 

a horvátokat érint�) intoleralitás megsz�nt.

Nemzedékváltás következett be, s az új nemzedék európai gondolatok be-

fogadójává, közvetít�jévé vált. Ez hatalmas eredmény, büszkeség lehet nem-

csak nekem, horvát nemzetiség�nek, de az ország javát is szolgálja.
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Ilyen szempontból mindez nem lebecsülend�, amir�l nem esik szó sehol se!, 

ez egy tudati változás, pozitív elmozdulás, valahol itt kezd�dik az európaiság.

Másrészt, társadalmunk az utóbbi húsz esztend�ben ezen a területen, bizton 

állíthatom, lényeges tudati változásokon ment keresztül: a magyar nemzet egy 

TOLERÁNS nemzetté vált, amely a Szent István-i intelmek szellemében jár el, s 

ez a példa más országok számára is követend�vé vált. Mi tagadás, modellérték�!

Esetünkben lehetségesnek t�nik, helyet adva a kétségeknek, hogy mindez 

a határon kívül rekedt magyarság érdekében történik?…

A hangsúly azon van, hogy POZITÍV TUDATI VÁLTOZÁSOK ÁLLTAK EL�!!! Err�l 

pedig senki nem beszél, ezt valahogy igyekszünk eltitkolni, mert a dolog termé-

szetéb�l következik. Van egy köztudott demokratikus állam, s a vele járó európai 

gondolkodás… Volt, s szerencsére már a múlté, egy XX. század eleji irányvonulat! 

Mint nemzetiségiek túléltük, szerencsére túlhaladott a magyarság számára is.

Nekem mint hazai horvátnak, akinek fi ai megtanulták a horvát nyelvet, bír-

ják és szívesen beszélik, jelenlegi er�feszítésem arra irányul, hogy az unoká(i)

m is elsajátítsa(ák).

Egy, ami biztos: etnikai feszültség magyar–horvát szempontból nem létezik!!!

3. Köszönöm szépen, jól vagyok. „Valamikor” mint els� számú horvát vezet� 

nem vettem fel a horvát állampolgárságot, számos alkalommal megtehettem vol-

na. Nem tettem meg, tekintettel, hogy a horvát és a magyar nemzet részesének, 

illetve horvát nemzetiség� magyar állampolgárnak vallom magam, s az kívánok 

maradni a továbbiakban is, miként tette lakócsai dédnagyapám, aki a szerb meg-

szállás alatt (1918–1921) a párizsi békekonferenciára hasonló értelm� üzenetet 

küldött, s egy percig sem fordult meg a fejében az elszakadás gondolata, tiszte-

letben tartva az ország törvényeit s horvát nemzetiségi jellegük fennmaradását.

Gráfik Imre

1. Igen. Mégpedig apai ágon. Igazolhatóan szlovák, amely eredend�en, 

illetve föltételezhet�en elszlovákosodott német volt/lehetett. Mindenesetre az 

1700-as évek elején a Békés megyébe, Szarvasra teleped� szlovákok körében 

bukkan fel az apai családnév.

2. Természetesen föl-fölbukkan, hol er�sebben, hol gyengébben a magyar 

társadalomban etnikai (nemzetiségi, faji, vallási) feszültség. Ilyenekkel saját 

hivatalos, privát (civil) és rokoni kapcsolataimban olykor-olykor (néha egészen 

váratlanul) magam is találkozom. Véleményem szerint azonban az ilyen típusú 

ellenérzések, feszültségek, konfl iktusok (is) alapvet�en általános emberi haj-

landóságból eredeztethet�k (tehát nem magyar sajátosságról van szó). Föler�-

södésük/föler�sítésük szinte csaknem minden esetben összefüggésbe hozható 

más típusú társadalmi problémákkal. Az etnikai feszültségek kiterjedése és 

„kezelése” viszont kapcsolatban van az egyén neveltetésével, jellemével, társa-

dalmi szocializációjával is.

(Egyébként pedig a kérdés sokkal bonyolultabb, mintsem hogy pár mon-

datban meg lehessen válaszolni!)

3. Másokat nem sért� önbecsüléssel és önmérséklettel.
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Kabdebó Lóránt

A magyarörmények több mint három évszázad alatt úgy váltak magyarrá, 

hogy származásuk öntudatát megtartották: a befogadó nemzet legjobb pol-

gáraivá igyekeztek válni, minden sorsdönt� és minden békés id�szakban egy-

aránt. Csak megjegyzésként: az aradi tizenhárom között két örmény tábornok 

is volt: Kiss Ern� és Lázár Vilmos. Nyelvüket az évszázadok során azonosították 

a befogadó nemzetével, de vallásukat megtartották. […]

A Kabdebók neve felt�nik Szamosújvár régebbi, úgynevezett Salamon-temp-

lomának donátorai között. A név ragadványnév, a moldvai átkelés emléke: ro-

mánul „ökörfejet” jelent (latinul: caput bovis). Jeszaján lehetett örmény �seink 

neve, annak tükörfordítása ragadt meg az új hazában is. Nagyapám Vasas-

szentiványt volt jegyz�, ott élt a családi birtokon. Apám bátyja, Kabdebó Ger� 

Trianon után is otthon maradt, 1940-t�l a magyar id�ben f�szolgabíró lett. 

A Cegei-tó partján szomszédja volt az író Wass Albertnek, özvegye a háború 

után is sokáig levelezett az Amerikába szakadt szomszéddal. Apám harminchat 

hónap frontszolgálat után Budapesten szerzett mérnöki diplomát, és mind �, 

mind unokatestvére, a fest� Barcsay Jen� Magyarországra települt. […]

Jártam Szuzdalban, a Volga–Káma-könyökben, az �si szláv város közelé-

ben van egy kastélyszer� épület, ez volt a kés�bbi moszkvai nagyfejedelmek 

�si fészke. Örmény építészek tervezték. Valóban emlékeztet Örményország 

épületeinek csodáira. És akkor eljátszottam a gondolattal: hol is lettem én 

magyarörmény? Ha kilépünk a most-pontokra szakadt id�b�l és a történelem 

felett egybeálmodjuk a létezést, akkor már ott laktak a valahai magyarok, ott 

építettek kastélyt örmény mesteremberek, arrafelé vérezett el, fagyott meg 

a közelmúltban egy magyar hadsereg (benne anyai nagybátyámmal), és én 

most (mármint akkor!) uborkát eszem a modern konferenciaterem étkez�jé-

ben. Öreg kollégámmal akkori magyar irodalmi aktualitásokról beszélgetünk. 

Közben azon gondolkozom: mikor találkozhatott bennem el�ször a magyar az 

örménnyel? Miért is történhetett mindez? Mi dolgom lehet ezen a világon?

(Korábbi Napút-béli vallomás alapján)
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Kukorelly Endre

69 mondat

Anyai nagyapám szülei nem tud-

tak magyarul.

Eleve nem, kés�bb pedig már 

nem tanultak meg, csak épphogy.

Dédanyám Klagenfurtban szüle-

tett, nagyapa németül álmodott állító-

lag, anyukám szerint.

Az apu mindig németül kiabált ál-

mában, mesélte anyám, egyszer én 

is hallottam, emlékszem rá, bár elég 

kicsi voltam; értelmetlenségeket mor-

molt maga elé a nagyapám.

Ült a középs� szobában a füzete 

el�tt, és nyilván az anyanyelvén számolt.

Vranovits Emánuel, elszegénye-

dett horvát bárói családból, anyja Pet-

roschnigg Johanna, klagenfurti lány, 

ki tudja, miért, Budapestre költöztek, 

és jött a sok gyerek.

Összesen kilenc, mérnök, lump, 

tisztvisel�, katona, újságíró, színész-

n�, ilyesmik, vagyis tizenegy, kett� 

közülük csecsem�korában meghalt.

Az újságíró Varjasra magyarosí-

tott, Janka néni, a színészn� Várnaira, 

Anna néni pedig hozzáment egy zsi-

dóhoz, Fodor nev� fi lmproducer, még 

idejében leléptek hálivúdba, volt némi 

családi skandalum meg röhécselés a 

dolog körül.

Királydaróczi Daróczy István par-

tiumi kisnemes, gazdatiszt, neje 

Csengeri Tóth Erzsébet, Dsida Jen� 

magyar költ� édesanyjának testvére, 

Szatmárnémetiben éltek, anyai nagy-

mamám ott született, ez a terület ma 

Romániához tartozik.

Az els� világháború után Magyar-

országtól Romániához csatolt rész 

körülbelül tízezer négyzetkilométerrel 

nagyobb a mai Magyarországnál.

Összes nagyszül�m a mai Magyar-

ország területén kívül született.

A  Daróczyak is sokan voltak, hét 

testvér, egy virtigli magyar dzsent-

ri gyermekei, à la Mikszáth Kálmán, 

olyan beleugrok a velencei tükör-

befajta, dédpapa konkrétan bele is 

ugrott, addig ugrált, míg az összes 

birtokot elugrálta.

Nagymamám tíz-egynéhány éves 

korában vállára akasztott fl óbertpus-

kával mászkált a tarlón, nyulakra lö-

völdözött – mindez jóval Trianon el�tt.

Volt revolvere is, a nyarakat a zán-

kai villájukban unatkozta végig a lá-

nyaival, plusz cseléd, négy n�, kirakta 

a revolvert maga mellé az éjjeliszek-

rényre, für alle Felle, ez kés�bbi törté-

net, kilencszázhúszas-harmincas évek.

Aztán, még kés�bb, nemigen ér-

tette, miért is kellene beszolgáltatnia 

a pisztolyát.

Sok mindent azután már nem ér-

tett, mégis végigcsinálta rendesen.

A Kukorelly elmagyarosodott olasz 

család, a 18. század elején még C-vel 

és i-vel írták a nevüket, birtokosok, 

nagybérl�k, közhivatalnokok, kato-

natisztek.

Úgynevezett urak.

Apukám és számos unokatestvére 

magy. kir. honvédtiszt, a Ludovikán 

végeztek, aki vitézséget kapott, ma-

gyarosított.

Az apám századparancsnok, dí-

szelgett Horthy el�tt, a székesfehérvá-

ri Magyar Király Szálloda éttermében 

mulattak, n�ügyek stb., orosz front, 

a brjanszki erd�ben partizánvadász, 

súlyosan sebesült, amerikai fogságba 

került, 1946-ban hazajött.

Úgy kell elegánsan kitölteni a bort, 

hogy pontosan huszonegy csöpp ma-

radjon az üvegben, se több, se keve-

sebb, ezt a tudást most megosztom 

Önökkel.
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Aztán államosítottak mindent, 

nagyjából az egész családomat kite-

lepítették.

A  kitelepítés deportálás, úgy 

megy, hogy éjszaka jön a teherautó, 

felkúrják �ket a platóra, az egész pe-

reputtyot leviszik egy Tisza melletti fa-

luba, beköltöztetik valamelyik paraszt 

házába.

Üldögél apukám mondjuk 1937-

ben tiszttársaival a Magyar Királyban 

egy lefordított borosüveg el�tt, és vár-

ják, kijön-e még egy csöpp.

Vagy nem jön ki.

Nagyanyámnak volt két osztrák 

társalkodón�je, ikrek, a Pikki néni 

meg a nem tudom, milyen néni, vén-

kisasszonyok, �k tanították apámat 

németül.

Amennyiben hajlandó lett vol-

na, de � inkább viccb�l fölmászott a 

 diófára.

Emlékszem Pikki nénire meg az 

izé nénire, Erna, iszonyú öregek és 

csontosak, csoszognak a Németvölgyi 

úton, két réges-régi, édességszagú 

veréb, valahogy Pesten ragadtak a 

háború után, nem tanultak meg ren-

desen magyarul.

Csak keveset, amennyi muszáj 

egy egész élethez.

Károly nagyapám anyja Keller 

lány, birodalmi német, valahonnan 

Berlin mell�l, neje Koloszár Kornélia, 

nagybirtokos család, Koloszár déd-

apám versenylovakat tenyésztett, üze-

mek, házak, 3000 hold földbirtok Be-

regsomban, ma Ukrajnához tartozik.

Akkor az Osztrák–Magyar Monar-

chiához.

Kés�bb Csehszlovákiához.

Az els� bécsi döntés szerint Ma-

gyarországhoz, a 2. világháború után 

a Szovjetunióhoz, igazi K. u. K.-katy-

vasz.

Az 1920-as trianoni döntés után 

Koloszár dédapám azt találta ki, hogy 

felpirosfehérzöld-lobogóztatta az 

egyik hintóját, és áthajtatott Somból 

Beregszászra, ott le-föl grasszált, mi-

re a demokratikus csehszlovákok ki-

utasították az öregurat az országból.

Cirka hatféle zászló.

El kellett kótyavetyélnie a földjét.

A Koloszárok elmagyarosodott tó-

tok.

Német, osztrák, olasz, horvát, ma-

gyar, tót, csak a zsidó maradt ki és 

került épp ezért olykor a családi dis-

kurzus centrumába, mint, gondolom, 

a gójozás zsidó diskurzusok centru-

mába.

A zsidózás kell� érdekl�dés, több-

ször (mint nem) a kelleténél heve-

sebb, nem mindig rosszindulatú, né-

ha rosszindulatú, és az identifi káció-

ról szól.

Ami, lássuk be, unalmas dolog.

Az identitás-cucc unalmasan ér-

dekes, unalmas, hogy ilyen érdekes.

Én például, vegyük némi ásítozás 

után ezt a számomra kézre es� pél-

dát, abszolút nemzeti vagyok, a leg-

együgy�bben az, nem bírok, mond-

juk, az olasz futball-válogatottnak 

drukkolni, mert, noha tudom, ez így 

hallatlanul bárgyú, a magyaroknak 

drukkolok.

Osztrákoknak semmiképp.

Tótnak, horvátnak sem, mert ak-

kor inkább német, legyenek a néme-

tek, �ket úgyis mindenki utálja, töb-

bé-kevésbé saját maguk, a németek 

is, és amúgy sem tudnak futballozni, 

kivéve Günther Netzert.

Nem futballozni tudnak, hanem 

gy�zni, ez az elterjedt és megle-

p�en széles körben frusztrációt okozó 

tény(kedés) pedig mégiscsak inkább 

tetszik nekem.

Mint nem.

Ilyesmi primitív, végtelenül mo-

noton maszatolás folyik az identitás 

körül.
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Hasonlóan unalmas érdekessé-

g� ezenkívül még a Monarchia-nosz-

talgiázás, valamint a ’nemzetieknek’ 

a hihetetlen ostobán vagy gonoszul 

meghúzott, ezáltal halálos fegyver-

ré élesített határok fölötti folyamatos 

örvendezése/sopánkodása – attól füg-

g�en, ki hol él és miként gondolja el 

az igazságot.

Na most, ez az egész érdekesség 

engem hidegen hagy.

Viszont ebbe a diskurzusrendbe 

vagyunk zárva, mi elgondoljuk az igaz-

ságot.

Valamiként, úgy látszik, muszáj el-

gondolnom, ha közben az unalomtól 

lefordulok is a székr�l, annyira nem 

érdekel.

Mivel engem a következ� dolgok 

érdekelnek: írás, n�k, anyukám, ba-

rátkozás, a kertünkben, könyvvel az 

ölemben, a f� növését hallgatni, Göt-

terdämmerungot hallgatni, tenger-

part, különféle sör- és húskészítmé-

nyek, Rómában vagy Berlinben lakni.

Rendben van, Bécsben is.

Az identitásom nem.

Az gyakorlódik magától.

Mint egy automata.

Az identitásommal megmondjam, 

mit teszek?

Birtoklom.

Az identitás birtok, és „aki birto-

kol, azt birtokolják” (Nietzsche), a bir-

tok mégis unalmas jó dolog, birtokol-

ni unalmasan jó, nem beszélve arról, 

hogy birtokolva lenni, az is milyen jó.

Beszélhetnénk még Hohenwart 

gróf és Auersperg herceg kormányai-

ról, Beust gróf és Andrássy Gyula 

külpolitikájáról, Bosznia-Hercegovina 

1878-as okkupációjáról és 1908-as 

annexiójáról, Jókairól, Mikszáthról és 

Krúdyról, akik nélkül nem is érdemes 

megérteni a Monarchiát, a Strudl-

hof-lépcs�r�l, Törless növendéknek 

az imaginárius számokkal, a négy-

zetgyök mínusz eggyel kapcsolatos 

problémájáról, Ottlik Gézáról, Ottlik 

iskolájáról, Thomas Bernhard Witt-

gensteins Nefféjér�l, Thomas Bern-

hardról, Thomas Bernhardról, Tho-

mas Bernhardról.

Vagy arról, hogy nagypapám miért 

hallgatta oly lelkesen Hitler beszédeit, 

és miért örült az Anschlussnak.

Arról, hogy Szenteste apám min-

dig megkereste Bécset a nagy, zöld 

szem�, Orion világvev� rádiónkon, 

addig csavargatta a gombot, míg be 

nem jött a Wiener Sängerknaben.

Dédszüleim egy része árva szót 

nem beszélt magyarul.

Az összes dédszül�m tudott né-

metül, nagyszüleim egy része még 

igen, a szüleim alig.

Speciel az én családomat a Mo-

narchia hozta össze.

A  Monarchia hozta össze – ne-

benbei – magyarnak, és ha egykoron 

összejött volna a II. József-féle né-

metesítés, egy közös nyelvi alapon 

megvalósuló, kisebbségi komplexu-

sok nélküli nemzeti identifi kálódás 

talán össze is tarthatta volna, egyben 

tartaná azt, ami most ilyen remény-

telenül széttart, de sebaj.

Én sem tudok németül, csupán 

vágyakozom.

Vissza nem.

Például hogy hangzana másként 

az, hogy sebaj, nem?
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Mayer Éva

1. Magyarországi német családba születtem, a Tolna megyei Bátaszéken töl-

töttem a gyermekkoromat. Mivel édesapám a háborúban elhunyt és én akkor 

még három hónapos voltam, nem ismertem �t. Nevel�apám a szlovák–magyar 

lakosságcsere kapcsán a Pozsony melletti Szencr�l érkezett Bátaszékre, hatéves 

voltam, amikor elvette édesanyámat és nekem apám lett. Ahonnan tehát én jövök, 

az egy többnemzetiség�/kultúrájú család, mely nagyban meghatározta a gondol-

kodásomat, a tetteimet, az egész életemet. A svábokat kitelepítették, a szomszé-

daink menekült bukovinai székelyek, illetve felvidékiek voltak, keresztszüleim, 

megmaradt rokonságom sváb, az NDK-ba telepített nagyszüleimmel halálukig 

szoros volt a kapcsolatunk, minden évben találkoztunk. Nagy honvágyuk volt, 

sokat meséltek egykori, otthoni életükr�l. Hihetetlen, milyen szépen �rizték meg 

a magyar nyelvet, ünnepelték március 15-ét! tizennégy éves koromban, a sváb 

rokonok tiltakozása és aggódása ellenére, apám beíratott Budapesten az Eötvös 

József Gimnázium német nemzetiségi tagozatára. Mert ahány nyelv, annyi ember, 

mondta �. Igaza volt, a nyelvtudásomból és a problémaérzékenységemb�l éltem: 

27 évig a Neue Zeitung riportere voltam, persze jogi egyetemet és újságíró-iskolát 

végeztem, akkor még az újságíráshoz diploma kellett Magyarországon.

2. Újságíróként az egész országot – és Európát – bejártam. Bátaszék lehet-

ne az ország mintája. Mi együtt jártunk iskolába, magyarok, svábok, székelyek, 

felvidékiek, cigányok. A tanárok vigyáztak ránk, én ma is beszélem a bukovinai 

tájszólást, amit az utcán tanultam meg persze. Anyám keresztgyerekével, aki 

velem egyid�s, és cigány, jóban vagyunk. Bátaszéken mindig is természetes 

volt a különböz� kultúrájú és nemzetiség� emberek együttélése. De ez az or-

szág nem Bátaszék, ezt hamar megtanultam. Hogy szunnyad, meg horzsolat? 

Milyen kérdések ezek? A Napút szerkeszt�i nem Magyarországon élnek? Óriási 

feszültséget érzek a társadalomban, ami els�sorban el�ítéletb�l fakad. Mindig 

is éreztem a cigányellenességet, kés�bb megértem az antiszemitizmust, és a 

mai napig dühvel tölt el, hogy Magyarországon ez a feszültség nemhogy csök-

kenne, hanem – sok társadalmi, gazdasági gond, de emberi hitványság miatt 

is – inkább növekszik: komoly aggodalommal tölt el a széls�jobbos párt er�sö-

dése, az a semmittevés, ahogyan ezt a problémát a politika évtizedek óta kezeli 

s kisebbíti, mely ett�l nem oldódik meg.

3. Nincsenek identitási problémáim, ha a kérdés erre vonatkozna, felvállalom 

és soha nem felejtem, hogy honnan jöttem, s�t büszke vagyok rá, ugyanakkor 

soha nem volt kétséges, hogy magyar vagyok, így is nevelkedtem. Gazdagabban, 

érettebben jöttem tizennégy évesen egy világvárosba, ahol az elmúlt évtizedek-

ben európai polgárrá válhattam. Segítettek ebben tanulmányaim, tanáraim, pro-

fesszoraim a pécsi egyetemen, mestereim az újságírásban, mint Ember Mária. 

Tisztelem az embereket, mások kultúráját, vallását, talán ezért lettem a Barátság 

folyóirat egyik alapítója. Közben 15 évig voltam a F�városi Német Önkormányzat 

elnöke, és ezt a választott funkciót is nagyon komolyan, �szintén, sok energiával, 

nagy aktivitással és hittel végeztem. Hiszem, hogy a kultúrák és a nyelvek sok-

szín�sége gazdagítja Európát, az itt él� embereket. Társamat, barátaimat is így 

válogattam, csak így lehet elviselni azt a kegyetlen világot, melyben ma élünk.
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Nagy Bandó András

1. Nem tudom, de elvileg akár lehetne is, igaz, az sem érdekelne.

2. Nem szunnyad, ébren van, de ez is kétarcú. Lelkük mélyén sokan for-

dulnak szembe és beszélnek elítél� hangnemben a dologtalanul, különféle b�-

nökhöz köthet�en sokaknak gondot és kárt okozó, társadalomba illeszkedésre 

alkalmatlan romákkal, de ugyanezek akár szimpatizálhatnak a már beilleszke-

dett, jobbára zenész, m�vész romákkal, és akár baráti viszonyt is építgetnek 

velük. Ez is mutatja, hogy nem általában a romákkal van gondjuk, hanem azok-

kal, akikt�l akár rettegniük is kell, és értékeiket félthetik. Amerika színes b�r� 

polgárai már egybesimultak a fehérekkel, kimondható: sokat tettek érte. Ennyi 

a teend�. És aztán se horzsolat, se sebek.

3. A magyarságomról szólhatok csupán. Ez, azt hiszem, van, megvan. Er-

r�l ennyit, és ne többet. Olyan jó magyar nem akarok lenni, mint a magukat 

legjobb magyarnak gondolók, az nekem már sok. Magyar nyelven beszélek és 

írok, ezzel minden eld�lt. És jó, hogy így van. �seim a haza földjében porlad-

nak, tehát minden ide köt. Nekem anyaföld, másnak térkép e táj. És testvérem 

mindenki, aki magyarul beszél és ír.

Papp Tibor

1. Található: anyai felmen�im között 1746-tól németek. (Amikor is gróf 

Károlyi Sándor az Ecsedi-láp mellett lév� elnépteledett falvakba német tele-

peseket hozatott.) Apai oldalról a Pappok erdélyi görög katolikusok voltak, a 

Komróczyak (apai nagyanyám ága) felvidéki nemesek.

2. Igen. A  legmeglep�bb az anyaországba betelepedett erdélyi magyarok 

helyzete, akiket a környezetük románként emleget. A cigánykérdés megoldása, 

érzésem szerint, jó úton halad, persze még sok id�re és nagy türelemre van 

szükség. A zsidózás addig, amíg az egyébként sem fényes helyzetben a Kertész 

Ákos-félék lovat adnak az antiszemiták alá, mint egy gennyes seb, igen nehe-

zen fog begyógyulni.

3. Bár az életem kétharmadát külföldön éltem le, soha nem volt problé-

mám a magyarságommal. Otthon érzem magam Budapesten és Párizsban is.

Radnóti Zsuzsa

1. Remélem, nagyon sok „nemzetiségi ág-bog” van a családfámban. Bi-

zonyítottan sváb, tót és alföldi magyar, de nagyon remélem, van még valahol 

zsidó, cigány és román is. Ez lenne (és tetszés szerint kib�víthet� más nemze-

tiséggel is) számomra egy részekb�l összeálló, de teljes érték� családfa.

2. Gondolom, szándékos diplomáciai eufemizmus sugallta „az efféle hor-

zsolatok” kifejezést, mert érzésem és véleményem szerint súlyos és életveszé-
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lyes etnikai (és természetesen nemcsak etnikai) feszültségekkel teli folyamatok 

zajlanak napjaink közgondolkodásában, amiket a politika akarva-akaratlanul 

generál. Ajánlom elolvasásra, újraolvasásra Spiró György sötéten mulatságos, 

utópisztikus, jöv�ben játszódó szatirikus vízióját (ami a jó néhány „horzsolat” 

egyikér�l szól), a Feleségverseny cím� regényét, amelyben cigány–magyar há-

borút vizionál.

3. Magyarságomat, zsidóságomat, németségemet, emberi létezésemet stb. 

a lokális és a globális szerves egyesítésében élem, illetve szeretném megélni.

Rostás-Farkas György

Három kérdés a halhatatlanságról

1. A  jó válaszhoz messzire kell visszakanyarodnom, de szívesen teszek 

eleget kérésednek, mert mi mást tehetnék. Fordított esetben te is ezt tennéd. 

Büszke cigány �sök származéka vagyok, akik úgy vonultak be egykoron e hom-

loknyi második �shazánkba, mint hajdan tették ezt Álmosék, Árpádék…

Ezek a felmen�im cigányok voltak az �ssejtig, s�t magyarul alig tudók-be-

szél�k.

2. Hogy szunnyad-e, az nem kifejezés! Ha valakit fényes nappal kivégeznek, 

akkor itt többr�l van szó, tehát a válaszom egyértelm�. De közös er�vel sok 

mindenre képes lehet, lehetnek nagy nemzetek fi ai.

3. A harmadik kérdésre, amit ezúton is köszönök, könny� a válasz: büsz-

kén. Mert egyszerre lenni cigánynak és magyarnak, nem adatik ez meg min-

denkinek!

Matej Šipický

1. kérdés. A  teljes család nemzetiségi, bár sokan már nem vállalják a ro-

konságban a gyökereket. Van olyan példa is a családon belül, hogy a nagy-

szül�nek megtiltják, hogy az unokájával nemzetiségi nyelvén beszéljen. Az 

asszimiláció nagyon er�s.

2. kérdés. Nem szunnyad, hanem egyre gyakrabban megjelenik. A kormány 

nemzeti irányvonala egyre több polgártársat késztet arra, hogy távolságtartóvá 

váljon a kisebbségi honpolgárokkal szemben. A távolságtartók között sok ma-

ga is nemzetiségi származású, de a hatalomhoz való simulás kényszere miatt 

egyre többen igyekeznek bizonyítani, hogy �k már jó magyarokká váltak. A kor-

mány agresszív szomszédpolitikája miatt óvatosabbak a hazai kisebbségiek az 

anyaországok iránti kapcsolataik ápolásában is.

3. kérdés. Egyre nehezebben. Sosem volt jó pont a karrier szempontjából, 

ha valaki nyíltan vállalta kisebbségi mivoltát. Az utóbbi másfél évben viszont 

már félelmeink is vannak. A régió egyéb nemzeteivel kapcsolatban szinte ki-

zárólag negatívan nyilatkozó politikusok, valamint a szomszéd országokról 

szinte kizárólag csak a magyarelnyomásról, magyarverésr�l stb. szóló híreket 
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hozó média olyan légkört kezd kialakítani, amiben a nem magyar nemzetiség� 

magyar állampolgár egyre inkább a peremre sodródva érzi magát. Ki ad rá ga-

ranciát, hogy holnap már nem leszünk-e megbízhatatlan elemeknek tekintve? 

Ebben a Kárpát-medencében mindenki csak a magyart bántja. És te, hazai ki-

sebbségi, azok rokona vagy! Stb.

Zsilák Mária

1. Csak az van. Az utcán a gyerekekt�l tanultam meg magyarul, kés�bb 

az iskolában. A mai napig választékosabban tudom kifejezni magam szlovák 

nyelven.

2. Egyszer� lenne erre a kérdésre igennel vagy nemmel válaszolni, hiszen 

mindkét szónak egyértelm�, jól behatárolt jelentése van. A  felvetett probléma 

azonban összetettebb. Ha nemmel válaszolnék, nem mondanék igazat. Ha igen-

nel, sértenék embereket, embercsoportokat. Sajnos, nem túl széles réteget.

Tény, hogy a magyar társadalom túlnyomó része nem is vesz tudomást ró-

lunk, történelmi nemzetiségekr�l. Ez talán még a szerencsésebb eset. Mondták 

már nekem, „mi közöd neked ahhoz a szemét nemzethez, amikor te normális 

vagy, mint mi”. Az ilyen típusú megjegyzéseket az ember aszerint értékeli, ki 

mondta. Az � intelligenciaszintjének tükre.

Szomorúnak tartom azonban, hogy a magyar társadalom nagy része nem is 

kíváncsi a szomszéd népek kultúrájára, amelyet mi is képviselünk. Elit körök-

ben nemegyszer idézik István király Intelmeib�l az idevágó passzust. A gyakor-

lat azonban igen zavaros tudatállapotot tükröz, sajnos ez értelmiségi körökre is 

jellemz�. Hadd világítsam meg egy példával. Fodrászüzlet, élménybeszámoló 

párkányi utazásról, amelynek szlovák neve Štúrovo. A következ� szövegre kap-

tam fel a fejem: „Jaj, ki sem akarom ejteni ezt a nevet. Valami Štúr tábornok-

ról nevezték el, aki segített leverni a magyar szabadságharcot.” Vajon hogyan 

reagálna a magyar társadalom, ha Kossuthról beszélnének a határ túloldalán 

hasonlóképpen, hiszen Štúr hasonló kaliber� szlovák politukus volt, csak � 

a szlovákok nemzeti szabadságáért küzdött. De � teremtette meg a modern 

szlovák irodalmi nyelvet is, e tekintetben Kazinczyhoz hasonlítható. Tábornok 

pedig végképp nem volt. Számomra ez az eset azt mutatja, hogy a másik fél 

szempontjainak még csak a megismerésére sincs igény. A  társadalom nagy 

része sztereotípiákat ismételget. Ez az attit�d determinálja a velünk szembeni 

viselkedésmódot is.

3. Természetes állapotnak. Többletértéknek tartom azt, hogy nemcsak be-

fogadója, de aktív m�vel�je is lehetek két kultúrának.


