
Remek tanulmányában ez év elején még õ emlékezett
meg lapunkban Albert Camus halálának 50. évfordulójáról („Érted va-
gyok”, 2010. április), most pedig már az õ váratlan haláláról kell megemlé-
keznünk. Életének 79. évében, 2010. augusztus 1-én az örök hazába költözött

Tunyogi Csapó Gábor, a „nem középiskolás fokon” alkotó költõ, no-
vellista, regényíró, esszéista és közíró, aki a filozófiában, a pszichológiában
és a politológiában is kiemelkedõen járatos volt (ez utóbbira nézve ld. egyik
tanulmányának részleteit a következõ lapon). Itthon – sajnos – leginkább
csak az „Érted vagyok” olvasói találkozhattak mûveivel (ld. keretes össze-
foglalónkat), mivel több mint 40 éven át Ausztriában, illetve Németország-
ban élt, és mûveinek döntõ többségét németül írta. Magyarul mindössze két
kötete jelent meg: 1991-ig írt verseinek gyûjteménye (Az idõtlenség kõszi-
lánkja, magánkiadás, Szeged 1991), illetve 1956-tal kapcsolatos tanulmá-
nyainak és verseinek összeállítása (A Mérleg jegyében, Antológia Kiadó,
Lakitelek 2007). Ez utóbbi kötet hátlapján tette közzé Rendhagyó (ön)életraj-
zát, amelyet most mi is közlünk:

Megemlékezés 2010. december � 21

Hitem szerint azzal kezdõdött az egész, hogy „teremté Isten az
eget és a földet”. Nem tudom, miért, de Õ bizonyára tudta/tudja,
mit csinál(t), ami persze azt is jelenti, hogy ebben az egész terem-
tett világegyetemben véletlenül sem történhet bármi is véletlenül.

Az sem lehet véletlen tehát, hogy jómagam megszülettem,
1932-ben, Szeged városában. Bizonyára nem véletlen, hogy olyan
szülõket kaptam, akikre máig is csak a legmélyebb tisztelettel és
szeretettel tudok felpillantani. Az sem lehetett véletlen, hogy öt és
fél éves gyermekként nálam két évvel idõsebb, tragikus hirtelen-
séggel elhunyt bátyám ravatala mellett elkezdetem gondolkodni
azon, mire is jó ez az egész…

S hogy röviden felsoroljam az életem menetét meghatározó
nem-véletleneket: 1944-45-ben serdülõ suhancként be kellett kó-
borolnom két csatatérré vált országot; 1951-ben kiebrudaltak az
akkori Magyarország fõiskoláiról „destruktív pacifizmusom” mi-
att; 1953 márciusától 1955 júliusáig a néphadseregnek nevezett
testület munkaszolgálatos katonája, majd 1955 augusztusától
1956 augusztusáig a pécsi István-akna csillése voltam; 1956. ok-
tóber 17-étõl december közepéig csináltam egyet és mást, amit a
szerintem illetéktelen illetékesek „népellenesnek” minõsítettek.
1956. december 18-áról 19-ére virradó éjen átcsúsztam a ma-
gyar-osztrák határon; ettõl kezdve kettõs életet éltem: Kocsis Gá-
bor fedõnéven kiterjedt (köz)írói tevékenységet folytattam ma-
gyar és német nyelven, ami miatt 1977-ben a Kádár-kormány
megfosztott a magyar állampolgárságtól, amelyet az Antall-kor-
mánytól visszakaptam, megtoldva a Magyar Köztársasági Érdem-
rend kiskeresztjével.

„Polgári” létem legjelentõsebb nem-véletlenje az volt, hogy az
Úr még 1958-ban megajándékozott a nekem szánt élettárssal, aki-
vel átverekedtük magunkat az életen, s felneveltünk három gyer-
meket, akik ma már megállnak a maguk lábán.

1997-ben elértem a nyugdíjas korhatárt, s visszatértem magyar
földre meghalni, ami azonban eleddig – sajnos – nem sikerült…

Most sajnos mégis sikerült, szívinfarktus ragadta
el váratlanul. Friss írásokkal nem gazdagít már
minket, de hatalmas életmûvébõl merítve a késõb-
biekben is szeretnénk felidézni alakját és gazdag
szellemi termését. Egyelõre azzal a verssel búcsú-
zunk tõle, amelyet zseniális pedagógus édesapja,
az ország elsõ magángimnáziumának létrehozója
(ld. „Érted vagyok”, 2006. augusztus), Tunyogi
Csapó János halálakor írt:

Búcsú helyett
Gömbfelületen távolodó két pont.
Elszakadásunk csak nekünk fáj,
és Istennek is talán,
aki ilyenkor kérdi meg magától,
valóban igen jó-é mindaz,
amit alkotott vala.

Sínek, csillagok, csattogjatok!
Fémsikoltás zuhan betonsötétre,
a fájdalom ultrahangja
megrepeszt minden üveget.
(Így hasadt meg egykor a templomkárpit,
de a földindulás most elmarad,
s az emberek sem hullanak térdre, mondván:
bizony, Istennek fia volt ez…)

Nem, ez csak egyszerû távolodás a felületen.
S a sugarak szálán
az örök-egy középpontig ereszkedni
kinek adatik?
Kinek s mikor?

A csillagképek átrendezõdnek.
Roppant gálya az ég,
a semmi sötétzöld örvényei fölött
mereven tovasiklik –

Acél zizeg,
fények csörögnek,
a szél iszonyú kõtömb, zuhan a homlokomra.

Magunkra maradunk újra
a renddé merevült zavar zsivajában.

Versek: 2006. június, 2010. április

Novellák: Dédapám halála (2003. október), Karácsonyi bal-
lada (2003. december), A szatymazi bárány (2004. április),
Amor anomalis (2004. június), Szellem a cellában (2005. júni-
us-augusztus), A szenteste története (2005. december), Az an-
gyal nem téved (2006. december), Gondolatok a sötétzárkában
(2007. október)

Tanulmányok: Szabadság és rend, jog és felelõsség (2004.
augusztus-október-december), Forradalom a félelem ellen
(2008. október), Sziszüphosz halhatatlan (2010. április)

Önéletrajzi regényrészletek: Válaszúton kamaszfõvel
(2006. október), Egy régi konfirmáció (2010. október)



Vízválasztón
2002 júliusában

(részletek)

Mivel évtizedeken át figyeltem a
legdemokratikusabbnak nevezett nyu-
gati államok politikai életét, már ré-
gen felismertem azt, hogy a négy-
évente rituálisan megismételt válasz-
tások ezekben a demokráciákban is
éppúgy szemfényvesztésnek tekint-
hetõk, mint a diktatórikus egypárti ál-
lamok választási cirkuszai. A különb-
ség csak annyi: a többpárti államban a
választópolgár elhiheti vagy elhitet-
heti magával – ha elég buta –, hogy
valóban érdemleges döntést hoz ak-
kor, amikor erre vagy arra a pártra
szavaz. S no persze: a többpárti szem-
fényvesztés sokkal több pénzt és
energiát emészt föl, amit mind neme-
sebb célokra lehetne fordítani.

Ezért kissé kesernyés kuncogással
követem a parlamenti és parlamenten
kívüli vitákat arról, hogy manipulál-
ták-e a választásokat. Hölgyeim és
Uraim! A választásokat mindig, min-
denütt manipulálják, mégpedig telje-
sen legálisan, tekintettel arra, hogy a
választási törvények lehetõvé teszik a
manipulációt, aminek következtében
évtizedek óta szinte soha, sehol nem
alakult olyan kormány, amilyet a vá-
lasztópolgárok többsége szeretett
volna. S ha ez mégis elõfordult, ab-
ban sem volt köszönet, hiszen min-
den kormány csak azt folytatta, amit
elõdje csinált, a választási ígéretektõl
függetlenül egyetlen párt sem képes
igazán másképp kormányozni, tekin-
tettel arra, hogy az emberiség sorsát
olyan tények, tényezõk – realitások –
határozzák meg, amelyeket politikai
eszközökkel nem, vagy csak nagyon
csekély mértékben lehet befolyásol-
ni. E tények: a Föld minden eddigi
képzeletet felülmúló túlnépesedése, a
nem reprodukálható energiahordo-
zók és az ivóvízkészletek rohamos
fogyatkozása, a megtermelt és meg-
termelhetõ, az élethez alapvetõen
szükséges javak mennyiségének kor-
látozottsága, a szédítõ iramban globá-
lisan terjedõ környezetszennyezés és
a hasznosan foglalkoztatható egye-
dek számának rohamos csökkenése a
technológiai fejlõdés következtében.
Ezek durva és kérlelhetetlen, anyagi –
materiális – realitások, amelyeken
semmiféle politikai akarat nem tud,

nem tudhat változtatni. Elképzel-
hetõk természetesen olyan (gaz-
daság)politikai döntések, amelyek ra-
dikálisan orvosolhatnák például az
élethez alapvetõen szükséges javak –
élelmiszer, ivóvíz, energia – elosztá-
sának igazságtalanságait, de hát van-
nak nem anyagi természetû realitások
is, így például az emberiség legalább
kilencven százalékának önzése és os-
tobasága, aminek következtében a
Föld mai népességének egyharmada
az éhhalál szélén tántorog, másik har-
mada súlyosan alultáplált, míg a har-
madik harmad betegre zabálja magát.
De hát tessék elképzelni: Mi történ-
nék azzal a kormánnyal, lett légyen
mégoly demokratikusan és tisztán
megválasztva is, amely megpróbálná
egy jóléti államban fejadagolni az
alapvetõ élelmiszereket, az ivóvizet
és az energiát!...

Itt kell kitérnünk a sokak fülében
nagyon rosszul hangzó globális szó
értelmére. A szó maga persze ártat-
lan, mint a ma született bárány: glo-
bus = gömb, ebben az összefüggés-
ben a Föld, az a (csaknem) gömb ala-
kú égitest – csillagászati méretekben
még csak nem is gombóc, legfeljebb
porszem –, amelynek felületén ma
mintegy hatmilliárd ember él, körül-
belül tizenkétszer annyi, mint ameny-
nyinek tartósan biztosítani tudná a
mai jóléti államok polgárainak élet-
színvonalát. (Ezt nálam sokkal oko-
sabbak már harminc évvel ezelõtt ki-
számolták.) Globális pedig minden
olyan jelenség, amely valamilyen for-
mában a gömb egészét érinti. A fent
leírt gondok tehát globálisak, s vala-
mennyiünk közös érdeke lenne, hogy
egyöntetû, globális intézkedésekkel
próbáljuk megoldani, vagy legalábbis
enyhíteni azokat. Ennek ellenére száz-
ezrek, sõt milliók vadulnak meg a
globális és globalizáció szavak halla-
tán, sajnos teljes joggal, mert a glo-
balizáció a mai gyakorlatban egészen
mást jelent, ti. azt, hogy egy zárt, vol-
taképpen elenyészõen kicsiny, de óri-
ási gazdasági, pénzügyi és informáci-
ós hatalommal rendelkezõ csoport sa-
ját érdekeit terjeszti ki az egész boly-
góra, kiszipolyozván annak minden
népét, s kíméletlen rablógazdálkodást

folytatván a különben is kimerülõben
lévõ erõforrásokkal…

A vak is megláthatja: a nagy glo-
balizációs sakkjátszmában senkinek
nem érdeke, hogy az egykori „szocia-
lista tömb” nagy történelmi múlttal
rendelkezõ országaiban tartósan az itt
élõ nemzetek érdekeit õszintén, tisz-
tességesen és határozottan képviselõ
erõk kormányozzanak. Nincs itt sem-
miféle összeesküvés: üzlet van... Nai-
vitás lenne tehát azt hinni, hogy az
1990 óta ebben a térségben – a balti
államoktól le egészen Bulgáriáig –
kialakult „politikai váltógazdaság” a
véletlen mûve, s hogy ez az itt élõ
nemzetek többségi akaratán alapul. Ó
nem! Pontosan kidolgozott, végtele-
nül cinikus és aljas koreográfia sze-
rint mentek és mennek a dolgok. Mert
valójában minden a ma egyedüli, az
USA – értsd: Wall Street – vezetése
alatt álló világhatalom érdekeinek
megfelelõen történt és történik…

Próbáljuk meg végezetül a beveze-
tõben megrajzolt globális képbe il-
lesztve szemlélni helyzetünket. Te-
kintettel a leírt globális problémákra
a kor parancsa lenne a globalizáció
mint globálisan egybehangolt küzde-
lem e globális gondokkal szemben. S
ha képesek lennénk erre, akkor – ta-
lán – ki is alakulhatna az áhított glo-
bális világrend, persze nem úgy,
ahogy azt tudós közgazdászok, fi-
nánczsenik, politikusok és reklámbû-
vészek elképzelik, és el akarják hitet-
ni velünk. Ó nem! Az emberiség csak
akkor élheti túl valamennyire is szer-
vezett formában a 21. századot, ha
úgy rendezzük be a Földet, mint
egyetlen hatalmas, nagyon szigorú
középkori kolostort, amelyben úgy
élünk együtt valójában kiállhatatlan-
nak tartott, esetleg gyûlölt embertest-
véreinkkel, mintha szeretnénk egy-
mást, belátván azt, hogy a Krisztus
szellemében értelmezett felebaráti
szeretet ma már nem erkölcsi luxus-
cikk, hanem általános gazdasági, po-
litikai és társadalmi szükségszerû-
ség…

Tunyogi Csapó Gábor

(A teljes írást minden érdeklõdõ-
nek szívesen rendelkezésére bo-
csátja a szerkesztõség.)

22 � 2010. december Búcsú Tunyogi Cs. Gábortól


