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ösTör ákos Budapesten született, isko-
láit Tokajban és Sopronban végezte.  Mint 
másodéves gimnazista, az 56-os forradalom 
után családjával Ausztráliába vándoroltak ki, 
ahol a Melbournei Egyetemen tanult. Dok-
tori fokozatot a Chicagói Egyetem Antropo-
lógiai tanszékén szerzett.

Több évtizedet töltött a Harvard – majd 
a Wesleyan egyetemeken, vendégprofesszor 
volt többek között Minnesota és a brunswicki 
Bowdoin College, a szudáni Kartúm, a finn 
Helsinki és a tanzániai Dar es-Salaam egye-
temén is. Olyan kutatóintézetekben volt 
vendégelőadó, mint a The Institute for Ad-
vanced Study (Princeton), a National Hu-

manities Center (North Carolina), a Center 
for Cross Cultural Studies (Canberra), és a 
Collegium Budapest. Hosszabb terepmunkát 
végzett Indiában, Szudánban, Tanzániában 
és az utolsó pár évben Eritreában és Olaszor-
szágban. Rövidebb kutatásokat végzett Ma-
gyarországon, Ausztráliában, Finnországban, 
Portugáliában és az Egyesült Államokban.

Szerzőként és társszerzőként jegyez kilenc 
könyvet és kilenc filmet, számos rövidebb 
tanulmányt, több múzeumi kiállítást és inter-
netes projektet. 2009 óta a Wesleyan Egye-
tem (Middletown, Connecticut) emeritus 
professzora, de kutató-, író- és filmes mun-
káját tovább folytatja.
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Vélemény, vita

Az érdekes cikk 788. oldalán meglepetve 
láttam, hogy „A két háború közötti kor egyik 
irredenta műdala hangzott így: 

„Legyen úgy, mint régen volt!
Süvegelje meg a magyart
Mind a német, mind az oláh és a tót.”
Ilyen műdalra egyáltalán nem emlékszem, 

viszont három perc alatt megtaláltam Jókai 
Mór: Összes művei nemzeti díszkiadás 
XCVIII. kö tetének (Költemények. Budapest, 
Révai Test vérek, 1898) 86. lapján a Legyen úgy, 
mint régen volt! című verset. A vers előtt 
mottóként szerepel:

„Legyen úgy, mint régen volt!
Legyen úgy, mint régen volt:
Tele légyen a magyarnak
Tele légyen a magyarnak
Mint itczéje, mind pinczéje, mind a bolt.”
Maga az 1860-ban írt vers hét versszakból 

áll a mottó szerkezetében. Az utolsó előtti 
versszak kívánsága, „hogy becsülje meg a 
ma gyart mind a német, mind az oláh, mind 
a tót.” Süvegelésről ebben a versben nincs szó, 
viszont az ugyancsak 1860-ban írt Proféczia 

című vers ötödik szakaszában mondja Jó-
kai: 

„Beteljesül a vén nóta: 
»Süvegelje meg a magyart.« 
Mert süveget fog hordani
Duna, Tisza és Drávapart.”
(Költemények, 1898, 86.)
Felhívom a figyelmet arra is, hogy már 

Jókai „vén nótá”-nak nevezi a „két háború 
közti irredenta műdalt”. Nem véletlen, hogy 
ezek a versek, továbbá az Adjon Isten, Fogadj 
Isten című verse (Költemények, 1898, 82–83.) 
1860-ban keletkeztek, amikor az osztrák ön-
kényuralom esetleges enyhülésének reménye 
megjelent. Az utóbb idézett vers nagyon ba-
rátságosan köszönti a román, szlovák, szerb, 
zsidó és a német „polgártársakat” azzal, hogy 

„nyújtsunk kezet köszöntésre…”
Sajnos Jókai versei nem lettek olyan nép-

szerűek, mint regényei, és még inkább sajnos, 
hogy utóbbiakat is elfelejt(et)i a mostani kol-
lektív emlékezet. Ebből ered a sok emész-
tetlen, valóságalapnak híjával lévő, egymásnak 
ugrasztásra alkalmas ordas eszme.
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