
A szégyenfa gyökere
D Ö B R E N T E I  K O R N É L L A L  B E S Z É L G E T  

D O M O N K O S  L Á S Z L Ó

Pályád indulását nem kísérte zajos botrány, mint mondjuk Utassy Józsefét vagy – hogy
ne csak költőt emlegessünk – Zám Tiborét, Ördögh Szilveszterét. Úgynevezett fiatal köl-
tőként sem tartoztál – jó darabig – a „balhés” alkotók közé… Azután sok minden vál-
tozni kezdett körülöttünk, a politikai körülmények, a szókimondási lehetőségek, maga
az irodalom is. És kényszerűen mindenkiről kiderült, hol áll valójában…

Nálam másról volt szó, azt hiszem. Alapjaiban meghatározó volt a származásom.
A családom katonatiszti múltja kisgyerekkoromtól rányomta a bélyegét mindenre.
Már az óvodába is csak protekcióval vettek föl… Így voltunk számon tartva. Nem le-
hettem „balhés”, mert ez a szó szoros értelmében életveszélyt jelentett. Az lett volna
jó, ha nem is létezünk. Én sem… Tény, hogy mindenféle helyzetben visszaszorultam,
pardon, szisztematikusan nem engedtek helyzetbe kerülni. Ezért nem lehettem pél-
dául erdész, nem kerülhettem egyetemre. Akkor még hatályban volt az osztályide-
genek gyermekeinek továbbtanulására vonatkozó tiltó törvény. Az elzártság
meglehetősen fösvényen kifundált „gyalogjövőt” kínált mindenkinek. Olyan beszo-
rítottság, derékig földbeásottság volt ez, ami napról-napra jelezte, hogy ezt a bélyeget
nem lehet lemosni… Utassy, de akár Zám vagy Ördögh valamiképpen jobban szá-
míthatott „a mi kutyánk kölykének” – én meg végképp nem. Annyira nem voltam
az, hogy ha nem írok semmit, akkor is legalább akkora a billog rajtam, mint Utassy
Dzsón lett a Zúg március… Tegyük hozzá, én 1946-ban születtem, hendikeppel in-
dultam. Az említettek akkor már egyetemre jártak, tanári oklevelet szereztek, közel
kerültek az irodalomhoz, amikor én még az Isten háta mögötti Steinmetz Miklós
Gimnáziumban koptattam a padot. (Mellesleg Steinmetz a Vörös Hadsereg parla-
mentere volt, akit Vecsés határában az oroszok lőttek le, de a németekre fogták.)
Egyébként elég nagy feltűnést keltett legelső megjelenésem, 1967-ben az Éhesek című
vers; majd 1972-ben, sok gátló kísérlet után következett a legelső kötetem, 
A Skorpió jegyében. Édesanyám, aki mégiscsak egy Ludovikás ezredes lánya volt,
nem győzött figyelmeztetni, Kornélkám, vigyázz, tudod, hogy apád, nagyapád, a ro-
konok…

Emlékszem, nagyapóék éppen tarokkoznak a nagy diófa alatt, amikor befut a
helyi párttitkár. Hozta megmutatni a heti jelentést. Pihenj, vetette oda nagyapám a
svájcisapkáját gyűrögető embernek. Hamar átfutotta a családról szóló politikai ösz-
szegzést, jóváhagyólag bólintott, a tartalom minősítésére szót nem vesztegetett, csak
annyit mondott: „Csak így tovább az osztályharcos úton, de emellett jobban ügyeljen
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a helyesírásra. Például a mellyel, két lly-nal írandó. Köszönöm, elmehet.” Ennek elle-
nére nem óvatoskodtam különösebbképpen, de annyi tény, hogy a költészetben vél-
tem megtalálni azokat a kimondási lehetőségeket, amelyek közül egy-kettő talán már
A Skorpió jegyében-kötetben is látszott, például a Nagy Lászlónak ajánlott Tenger
című versben, a Barokk misében, a Katedrálisban megidézve Dózsa György lázadó
szellemét. E körbe kívánkozik az Oltár és Meztelenül című költemény, meg maga a
címadó vers, A Skorpió jegyében is. A Kortársnál Kovács Sándor Iván szólt az Egy
szőlősgazdára című versem kapcsán, hogy csak vigyázzak a géppuska meg a Don em-
legetésével – akkor még ilyesmik is feltűntek… Azután az Aradi ősz („bitófamankó-
idon hová igyekszel, ország?”), amiből már komolyabb ügy, figyelmeztetés
kerekedett. A mi „fajtánkbélit”, amíg lehetett, izolálták. Egyfajta csöndes, ám annál
ádázabban fojtogató negligálás volt az osztályrészem.

Eleve reménytelenek ítéltek, a származásod miatt?
Alighanem igen. Úgy gondolom, velem kapcsolatosan soha egy pillanatig sem

ringatták magukat abba az illúzióba, hogy ha eredendően nem is vagyok, de valaha
is az ő kutyájuk kölyke lehetek… Történelmi-politikai bosszú volt, persze: lumpen-
proletariátust akartak csinálni az úgynevezett x-es származásúakból, a „deklasszált
elemekből”… A három alap-ellenség: az egykori ludovikás tisztikar, rájuk a Tanács-
köztársaság alatti ellenforradalom miatt különösen vicsorítottak, azután az úgyne-
vezett klerikális reakció, vagyis az egyház, és a birtokos parasztság, a „kulákok”. Mi
tudta az embert erősíteni ilyen helyzetben? Például, hogy Kiss Ferenc azt mondta
rám húszéves koromban: íme, nemzedéke egyik legtehetségesebb költője, amit el is
hittem ott és akkor. Nagy László és Kormos István barátsága, biztatásaik… Persze
nagyon-nagyon nehéz volt. 

Közben hajóztam is – hj., azaz „hosszújáratú” tengerészkapitány nagybátyám há-
ború előttről megmaradt kapcsolatai révén kerültem a Detert-hez, vagyis a Duna
Tengerhajózási Rt-hez –, sokszor nem is voltam Magyarországon. Nem akarták ki-
adni az első kötetemet a Kormos-féle Kozmosz könyvek-sorozatban. Kormos erre ál-
lítólag azt mondta, ha nem adják ki, akkor ő harminc év szolgálat után veszi a
kalapját… ennek súlya volt. Kiadták… Végül is én hálás vagyok mindazoknak, akik
le akartak nyomni a jég alá. Mert így vagy úgy, de mindig felszínre kellett törnöm,
meg kell mutatnom magamat. Végül is nem tudták elvenni az ember belső erejét. Már
a bennem rendületlenül bízó nagy tálentumok miatt is végig kellett csinálni. Vagy
kitartasz, vagy elveszel végleg az időben.

Mikor a konkrét lehetőségek terén nagyobb távlatok kezdtek nyílni, a nyolcvanas
évek második felében: hogyan változott meg a légkör körülötted?

Az én helyzetemből nem nagyon látszott, hogy különösebben változott volna…
Ahogy nyíltak meg a távlatok, úgy növekedett viszont az alkotókedv s az erő… Talán,
mert sok régebbi keletű dolog eszembe jutott akkor, mint ahogy máig nem felejtet-
tem el… például azt, hogy meglehet, nem én voltam az egyedüli, akiről azt írták – a
Népszabadságban, meg a Népszavában is – hogy a Döbrentei-féle magatartás nem
illik bele szocialista társadalmunkba… Hát ha akkor, 1976 táján, 30 évesen, már meg-
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jelent kötet után, valakiről a Népszabadságban ilyet írnak – méghozzá maga Rényi
Péter, a főszerkesztő-helyettes –: az kész. Akkoriban ez fölért egy politikai följelen-
téssel. Teljesen magamba hulltam… Bementem a Hungáriába, ott ül Csurka, Zelk
Zoli bácsival. Látják, rettenetesen el vagyok szontyolodva. Hát mi van, Kornél? Mon-
dom. Csurka, szokása szerint:”hö-hö” – höcögve nevet, azután odaszól Zoli bácsinak:
„úgy látszik, mégiscsak költő született…” Persze, a költészet hatalmának mineműsé-
géről másféle élmények is meggyőztek. 

Az a döbbenetes tény például, hogy micsoda elsöprő, félelmetes erővel működik
a gén-emlékezet: egyik versemben van egy sor, amely atavisztikus erővel, az értelem
számára teljesen ellenőrizhetetlenül tört fel belőlem: „a Semminek nagymosás-szaga
van.” Egyszer megmutattam apámnak a verset. Mikor ehhez a sorhoz ért, falfehér
lett, de nem úgy mint az E. Fehér Pál… Elmondta, hogy amikor a háború végén már
kiszorították őket Ausztriába, és már tudták, hogy minden végképp elveszett, rövid,
bénult alvás után hajnalban fölriadt, kiment a parasztház udvarára. Komisz, jeges ta-
vaszi szél fújt, két fa között kihúzott szárítókötélen csattogtak a mosott ruhák, lepe-
dők, különben halotti csend volt. Akkor úgy érezte: most van a legközelebb ahhoz,
hogy fogja a pisztolyt és… Nem hittem volna, hogy évtizedek múlva a fiam versében
találkozom ezzel a pillanattal, tette hozzá. 

Pedig költészet ide, Hungária oda: én nem igazán társaságbeliként érkeztem az
irodalomba. Sorsszerű, elrendelt találkozások révén. Bejelentkezés nélkül, az utcáról
mentem fel az akkori ÉS-be Nagy Lászlóhoz, aki vers-ügyekben nemigen tartott fo-
gadóórákat. Velem kivételt tett. Biztatott, minden addig írt versemmel keressem fel
újra. Ha alkalmam nyílt véleménynyilvánításra, az igazságérzetemnek megfelelően
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szólaltam meg, de eszem ágában sem volt megbotránkozatni vagy feltűnősködni.
Mégis ez maradt meg rólam. Egyszer Tóth Bálint Hemingwayről szóló novellája
hangzott el egy rendezvényen, amelyet közönségbeszélgetés követett. Természetesen
Spanyolország is szóba került, bikaviadal – és persze, akkor – Franco. Valami olyasmit
fejtegettem, hogy nagyra becsülöm azt az államférfit, aki országát meg tudja kímélni,
ha a polgárháborútól nem is, de a világháborútól igen. És Franco megkímélte a há-
borútól Spanyolországot…

Képzelem a hatást… meg a következményeket…
Rögtön magukból kikelve felharsantak néhányan, hogy a tábornok fasiszta volt

és meggyilkoltatta Garcia Lorcát. Nem igaz, nem az ő tudtával történt. A lényeg,
hogy akkora felzúdulás támadt, alig bírtak a világosan látók közül néhányan – úgy,
ahogy – megvédeni, élükön a drága emlékezetű Jancsó Adriennel.…Ilyen közszellem
volt akkor. Én meg valahogy „születetten” konfrontálódtam, erre kényszerültem,
mindig efféle irányba sodort az igazságérzetem.

Régi közös barátunk, Lezsák Sándor 2015 novemberében, amikor megkaptad a
Szervátiusz Jenő- díjat, ezzel a nagyon tömör és találó címmel laudált: Rozsdás kések
ellenében. Ez lenne végig, egész pályádon a Döbrentei Kornéllal kapcsolatos „központi
motívum”?

Valószínűleg igen. És még számos sorstársamé… Ezek a rozsdás kések ma is tudnak
működni és hatni. „Üzemelnek” is, csúnya fertőző sebeket ejtve… Olyan magyarság-
ügyeket próbáltam képviselni, szellemiséggel átmenteni, amikben hittem és mind-
máig hiszek. És sajnos ez útban volt az akkori „trendinek” és bizonyos fokig útban
van ma is. A rozsdás kések végig megmaradnak, csak a formájuk változik, az élük
nem. Emlékezzünk a rendszerváltás időszakára: az Antall-kormányt is az a média-
hatalom buktatja meg, amelynek kedvezményezetti köre ugyan a választásokat el-
veszti, de mégis olyan túlsúllyal rendelkezik, hogy szinte mindent gátlástalanul
megtehet. Kapásból lehetne idézni, mennyire ugyanazokat a lózungokat szajkózzák,
mint 1918–19-ben: nem kell haza, nincs szükség a hadseregre, nem kell Isten, nem
kell család…Az úgynevezett Tanácsköztársaság, ami a magyar haza elleni egyik leg-
nagyobb merénylet volt, az emberiség, a világ legkártékonyabb eszmét hirdetve meg,
amelyet némi áthallással a francia forradalomtól is örököltünk, nem beszélve az 1917-
es október „hagyatékáról”. Például hogy „a forradalom fölfalja gyermekeit”. Az sem
véletlen, hogy 45 után éppen nálunk fogan meg a kárhozatos vetés.… Nemzedékek
sorát, az ifjúságunkat áldozták fel a vörös oltáron. Nemcsak engem: generációk egy-
másutánját rekesztették ki, nem engedtek labdába rúgni… Egy szűk körnek hagyták,
vagyis támogatták, a többit tűrték avagy tiltották. Végső soron az elvtelen beépülések
miatt mindez a mai napig tart még. A kormányzat jó érzékkel ismerte fel, nem odáz-
ható tovább egy egészséges, méltányos kulturális egyensúly helyreállítása. Bizony
jócskán előbb kellett volna! A régi hazugságok meg úgy beléivódtak már szinte min-
denkibe, hogy ezért nem alakulhatott ki mindmáig egyértelmű vélemény például
Horthy kormányzóval kapcsolatban, pedig hány évtized telt el…
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A rendszerváltást a nemzeti erők egyértelmű defenzívában érik meg. És amikor be-
robban az Átpingált március című vers, egy bozótharcos lép színre, némileg rongyos
gárda-jellegű talpasoktól annyira-amennyire körülvéve, váltig erősen atomizáltan…

Ezért lehet sorozatban elkövetni ellenük is a karaktergyilkosságokat, Antallal,
Horváth Balázzsal, Csurkával, Csoórival, Raffay Ernővel, Csengeyvel, Kondor Ka-
talinnal, Szentmihályi Szabó Péterrel, Nagy Gáspárral, Bakay Kornéllal, Tőkés
Lászlóval, Duray Miklóssal, Tóth Gy. Lászlóval, Takaró Mihállyal, Zétényi Zsolttal,
és még jócskán lehetne sorolni az extrém eseteket. A kikészítés technológiája, mód-
szertana már kidolgozottan készen állt… A magányos bozótharcos, aki ráadásul, sú-
lyosbító körülményként, még verseket és egyebeket is ír, természetes módon ezekhez
sorolódik – és ha innentől fogva nem csinálna, nem mondana, nem írna semmit,
sorsa már akkor is meg van pecsételve… Ami ezután, a kilencvenes évek második fe-
lében és a kétezres évek elején történik, itt alapozódik meg. „Ők” viszont, külföldi
kapcsolatokkal „felvértezve”, megszállják mindazokat a helyeket, amiket egy neme-
sebb, szilárd erkölcsű értelmiségnek lett volna joga betölteni. Gyakorlatilag gazdasági
téren egyszerűen kiraboltak, eszmei téren pedig, mivel az alappozíciókat ezekre bíz-
ták, az összeomlás szélére jutottunk. Az értelmiség árulása is itt, ezen a ponton válik
megkerülhetetlen ténnyé: fölrúgtak valamit, amiről ugyan nem volt „szerződés”, de
szilárdan állhatott volna a lábán. Szét akarták verni az Írószövetséget, és azért is va-
gyunk kénytelen róluk beszélve ide-oda liftezni az időben, mert nem volt egy olyan
cezúra, ami elválasztást jelenthetett volna. Ezért minden összefolyik, és a legegész-
ségtelenebbül függ össze, megint csak mindmáig. Csoóri iszonyatos erejű megtáma-
dása 1990 szeptemberében a Nappali hold miatt jelképes jelentőségű és értelmű: a
rozsdás kések innentől már leplezetlenül ellenünk irányulnak.

Meglehet, ekkortól számíthatjuk a magyarországi hosszú kések éjszakáját?
Ebben élünk igazából. Legalábbis ami a megbélyegzésben való kitartás hosszú-hosszú

sötétségét illeti… Gondoljunk arra, hogy Sinka Istvánt mikor bélyegezték meg… 
És azóta sem mosható le róla…A metodika a következő: bizonyos embereket, akik
vagy valami miatt nem paríroznak, vagy netán morális alapon és őszintén, hittel, ön-
állóan a zsoldos meggyőződésről homlokegyenest másként gondolt igazságokat val-
lanak és hirdetnek: azokat a végsőkig le kell járatni. Mindenféle módon, mindennek
elmondva az illetőt, ami rémísztő és ellenszenves. Csoóri után jött Döbrentei…, de
benne volt ebben Csurka éppúgy, mint még többen mások. (Már Illyés is ki van
kezdve.) És most érkeznénk el a jelenbe, de lám, el sem kell érkeznünk, mert nem tu-
dunk belőle kilépni. 

Fogva tartja a múlt…
Pontosan. De nem szabad félni. Sok bennünk a szorongás, de ahogy Sinka a te-

hetségében bízott, ahogyan a többiek is állták a sarat, hiszen szinte mindig mindenkit
próbáltak így-amúgy „kinyírni”, aki tántoríthatatlan maradt, Berzsenyitől Vörös-
martyn át, Petőfitől, Aranytól, Adyig, József Attilától Sinkáig, Nagy Lászlótól Pás-
kándiig, Ratkó Józsefig: ez a lényeg. És akivel nem lehet kiegyezni, azzal Aczél, aki
egyébként is azt csinálhatott, amit akart, hiszen benne megbíztak, „lépett”: működni
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kezdett a gépezet. Az én esetemben az első komoly lépés talán az volt, amikor a Hitel
ma már legendás, 1988. november 2-án, Illyés születésnapján megjelent legelső szá-
mában benne volt egy 1986-ban írott és akkor nem közölt versem, a Halottak napi
vers. Ragyogtam… bementem a Corvin térre, a szerkesztőségbe és Csoóri azzal fo-
gadott: no, milyen érzés tökös magyar költőnek lenni? Feledhetetlen…Amikor nem
sokkal korábban Kocsis L. Mihály megjelentette az Ez is a Dunánál című versemet,
barátaim azzal fogadtak: te még szabadlábon vagy? Jó darabig nem vettem igazán
tudomást a tényről, hogy ezek építőkockák voltak a 89-es vers – és a későbbiek felé.
Nem sokkal előtte, 87-ben, mint tudjuk, még kardlapoztak... Március 15-e ünnepén.
Később aztán jobbára megváltoztak a módszerek ilyen téren is, és amikor én az Át-
pingált márciust írtam, már fölajánlotta „a régi gárda” a békés együttünneplés lehe-
tőségét. „Ők”… Tulajdonképpen ezért, ez ellen írtam meg a verset. Ezt nem lehetett
szó nélkül hagyni. Az embernek egyszerűen ökölbe szorult a keze ennyi cinikus or-
cátlanság láttán, hallatán. A rozsdás kések, vagy a hosszú kések, ahogy tetszik, zülle-
déke ezt a zsigeri elutasítást kiváltképp nem bocsátotta meg azóta sem. 

És nemsokára jött a Szabó Magda-ügy..
Miután Szabó Magdát, az Aczél által is felkent irodalmi fejedelemasszonyt föl-

terjesztették Nobel-díjra, egy fogadáson Simonffy András barátom, akinek debreceni
kötődései is voltak, bemutatott engem Magda úrasszonynak. Bájos volt. Kezet csó-
koltam neki… Örkény István feleségének, Radnóti Zsuzsának lakásán rendszeresen
találkozott ő, Jókai Anna, Vathy Zsuzsa és mások. Egyszer kérdi tőlem Vathy Zsuzsa
férje, Lázár Ervin: tudod te, mit terjesztenek rólad? Pontosabban Magda. Hogy a
tenyeredbe horogkereszt van ragasztva, és a kézfogás nyomán átapplikáltad a náci
jelképet a tenyerébe. Szóval, Döbbenetes – Ervin ezt a becenevet adta nekem – így
fogjon kezet veled valaki, ugratott. Egyszerűen nem akartam elhinni, hogy ilyen kép-
telenség előfordulhat. Védekezésül Pomogáts Béla akkori írószövetségi elnökkel össze-
hívattam a választmányt. Elégtételt akartam. Magda nem jött el… Én meg egyre több
helyről hallottam vissza ugyanezt.

Budapest egy nagy falu, hiába…
Főleg ha erre még rá is játszanak… Gátlástalanul folytatódott minden. Jókai Anna

nem minden kajánság nélkül, a káröröm szintjén, laza malíciával megkérdezte: na,
ezt hogy intézed el? Szóltam Gyurkovics Tibornak, azt mondta, próbáld elegánsan
kezelni az egészet… Vissza akarta fogni ezzel az indulatokat. Tudta, mit jelent, ha
ezek valakit befognak a célkeresztbe …Ugyanakkor ép ésszel elég nehéz fölfogni, ami-
kor ilyesmit találnak ki az emberről: miért ez az egész őrület..? Írtam egy levelet is a
választmánynak, akkor már Pomogáts is azt mondta, hagyd a fenébe az egészet, ez a
nő a szellemi hanyatlás előrehaladott állapotában van. Mondom: igen? Ha ennyire
bolondos, miért nem azt terjeszti rólam, hogy nekem kéne Nobel-díjat adni…? Eny-
nyire azért mégsem volt zavarodott… Tudjuk, vérszagra gyűl az éji vad: összeült a vá-
lasztmány, az ügy mindenkit érdekelt és – senki hozzá nem szólt. Én elmondtam,
hogy a jelenlegi médiahelyzet miatt nem tudom magam megóvni, de ez ellen hát így
és itt tiltakozom, mert tűrhetetlen, hogy egyik író a másikat ilyen súlyos, egész életre
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kiható vádakkal illesse. Jegyzőkönyvbe vették, hogy hangsúlyoztam: nagyra becsülöm
az írónő munkásságát, ami igaz is…

Végül persze megtudtam, miért történt az egész: mikor Szabó Magdát Nobel-
díjra fölterjesztették, Amerikából jött a jelzés, hogy neki, úgy is mint ősi protestáns
magyar család leendő írófejedelem női sarjának, a stallumért itt fel kell mutatnia egy
igazi magyar fasisztát. Hogy illusztrálja, amit illusztrálni kell. És hogy lássák: ő harcol
a magyarországi antiszemitizmus és fasizmus ellen. Hát felmutatta… Kellett egy ilyen
figura, akinek ilyen a hangvétele, a múltja, a származása, a neveltetése, akire „hitele-
sen”, következmények nélkül rá lehet hordani minden ganéságot.

Ki lettél szúrva…
Ki bizony, végképp. A kések… Ami ezután jött: folytatás csak, semmi más. Mond-

tam ezt-azt az előadásaimon, különböző szerepléseimen feltűntek a bérből élő félre-
magyarázók, adottak voltak kikezdhető prédaként hazafias verseim: tulajdonképpen
csak idő kérdése volt, mikor következik a karaktergyilkosság soros felvonása…Amikor
Záborszky József zeneszerző, a Szent István Zenegimnázium igazgatója oratóriumot
akart írni a néhai Antall József halálának ötödik évfordulójára a miniszterelnök po-
litikai végrendeletéről, engem kért fel szövegírónak – mint később megtudtam, senki
nem akarta vállalni –, Makovecz Imre kérésére ráálltam. Felhívtam és felkerestem
Boross Péter volt miniszterelnök urat, mert tisztázni szerettem volna, milyenek is
voltak a valós körülmények Antall személye körül. 

Végül egy kórházi látomást írtam meg, kicsit a híres pizsamás interjúra is utalva,
s a víziók közben például Orbán Viktor nem kevésbé híres, a Hősök terén, Nagy Im-
réék újratemetésén elmondott beszéde is előkerül, ebből bomlik ki a végakarat. Zá-
borszky és az én tudtom nélkül a félkész mű – amely érthetően még sehol nem látott
napvilágot – kikerült Bécsbe, egy ismert kottamásolóhoz. Mit tesz Isten, onnan va-
lamiképpen az itthoni SZDSZ-ellenzék karmai között landolt a zenedarab és a vers-
szöveg is. Lett is haddelhadd, menetrend szerint: az 1999. október 9-i
Népszabadságban, egy szombati számban Bacher Iván kétkolumnás írásban – olyan
műről politizált, amelyet a szerzőkön kívül nem ismert senki az országban – a Rá-
kosi-korszakbéli Sztálin-kantátával állította párhuzamba. Erre reagált visszautasítón
és leleplezőn Wodianer-Nemessuri Zoltán a rá jellemző szarkazmussal, miként ele-
gánsan kioktatta később a Habsburg Intézet igazgatóját, Gerő Andrást is, hogy ne
vagdalkozzon könnyelműen az antiszemitizmus vádjával… Az 1946-ban és utána szü-
letettek nevében föltette a kérdést: miért is kéne eltűrnünk, sőt szeretnünk az ilyen
provokációkat? Bacher úgy forgatta persze a dolgot, mintha engem a Fidesz rendelt
volna elő és bízott volna meg ezzel a feladattal… A Fidesznek elhárítólag-tagadólag
nyilatkoznia kellett, hiszen valóban nem kért tőlem semmit sem akkor, sem máskor.
Magam sem jelentkeztem soha. Az Antall-család tiltakozott, hozzájuk csatlakozott
a volt MDF-pénzügyminiszter, Szabó Iván. Állt a bál… legalább egy hónapon át, és
azután a főfő hír: a rendőr főtisztek olajhamisítási botrányával egyenrangú szenzá-
cióként hirdették a képernyőn, mégsem mutatják be az Antall József halálának év-
fordulójára készült oratóriumot, sem az Operaházban, sem a Zeneakadémián. Boross
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Péter megpróbálta tisztázni a dolgokat, de egyszerűen lehetetlen volt. Egyre jobban
elvadult az ügy, akkor apadt el végleg mérsékelt rokonszenvem Eörsi István iránt, aki-
vel addig aránylag jó viszonyban voltam, mert hírelték, 56 után remekül viselkedett
a börtönben, sok íróval. Akkorra már láttam, Konrád György közéleti szereplésével
megtetézve, hogy ez a gerjesztés mennyire kártékony, direkt, hazug. Éreztem, hogy
itt még nagyobb baj lesz. Ez az ellenség annyira előretört, hogy nemsokára tetőzött
minden: elérkezünk a hosszú kések magyarhoni éjszakának legmélyére. 

Elképesztő arányú és intenzitású kampány indult meg a vallási jelképek, a keresz-
ténység, a hit ellen, persze a nemzet elleni, már korábban folytatott hadjárattal pár-
huzamosan. És amikor Petri György azt írta, hogy „zakatol a szentcsalád, Isten tömi
Máriát”: úgy éreztem, nem bírom tovább. Azután jött a saját fülemmel hallott, köz-
vetlenül karácsony előtt a rádióban elhangzó kijelentés a műsorvezető szájából, mely
szerint legszívesebben kiirtana minden keresztényt. 2004-et írtunk! Hol voltak akkor
még az iszlám terroristák, a migránsvonulások? Ki lehetett, aki ezt mondta? Hogy
került ilyen pozícióba? Kit s kiket képviselt az a rádió és az az újságíró már akkor?
Januárban szerveződött a Tilos Rádió előtti tüntetés, ahol Lovas István és Melocco
Miklós mellett engem is beszédre kértek. A későbbi hazudozásokkal szemben nem
volt semmiféle zsidózás. Mégis, már másnap értesültem róla, hogy alig vonult le bé-
késen a tüntetés, szinte azonnal a szó szoros értelmében tüzelni kezdtek. Titkosszol-
gálati módszereket bevetők egy csoportja s egy nemzetellenes politikai hovatartozást
reprezentáló médium találkozásának pillanatában előkerült a zsidó zászló. Fölgyúj-
tották az erre fölbéreltek. A happeninget a média országos szintre emelte. Ezt a kép-
sort sulykolták mindenütt. Tehát akkor ez az igazság? Így tussolták el, nem először,
a keresztény nemzet elleni provokatív merényletet, amely alig különbözött egy „ha-
zánkfia főrabbi” magyarokról szóló, degradáló kijelentésétől, valahogy így: „ha ki-
vonnánk a magyar kultúrából a zsidókat, nem maradna más, mint a fütyülős barack
és a bő gatya. Nélkülünk sehol sincsenek.” Nem mondta neki senki: veletek még addig
se. Az illető „egyházfi” Szent Istvánról, Szent Lászlóról, Mátyás királyról, Széchenyi-
ről például elfeledkezett. Az Ómagyar Mária siralomról is. Felejteni elment (szökött?)
Amerikába. Büntetlenül, mit sem törődve azzal, hogy egy nemzetet szembeköpött.
Szeretni kéne ezért? Tudomásul kéne venni, a magyarság és a zsidóság legalább egy
része között a viszony megváltozott. 1945 után az ávósok nem a kormányzaton,
hanem a népen verték le a sérelmeket. Máig elévülhetetlenek a sebek. Meddig fokoz-
zák az igaztalan fájdalomokozást? Csak nem vendettát akarnak? A veszély fennáll,
ha nem fogják vissza a provokatív hangadókat. Ismerve az emberiséget, a hetedizig-
leniség újraszüli a vendettát is… egy tőről fakad. Egyszóval és végül annyit beláttak
ezek az erők, hogy a rádióban a keresztényeket gyalázó egyén állítólag részeg volt és
el is küldték, azóta se tudunk róla. 

Ám alig néhány nap múlva Parti Nagy Lajos a magyar irodalomban addig példa
nélküli aljassággal „lépett föl”, engem gyalázva elhatárolódott és bejelentette távozását
az Írószövetségből – társaival együtt eleve abban lévén érdekelt, hogy szétrobbantsák
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a szövetséget és szakadár szervezetet hozzanak létre. Letagadhatatlan tény: az írók
távozó része 2004-ben már a keresztényellenesség mellett demonstrált.

Verebes István tévéguru a maga szuszogó szolgálatkészségével rögvest behívta Par-
tit, a nagyérdemű előtt biztosítva együttérzéséről, rokonszenvéről. Vendégül látta,
mások mellett, Sándor György humoralistát is , aki ott és akkor immorálisan nyilat-
kozott, mert látványosan bedőlt a nyíltszíni manipulációknak. Ez nem humorosnak,
inkább szánalmasan, nevetségesnek hatott. Megkérdőjelezte bennem a megigazulás
valósságát… A másként gondolkodók, a nemzetrothasztón viselkedők zászlóshajó-
jának tekintett Esterházy nyilvánosan sem osztotta az engem naconalista, soviniszta,
antiszemita billoggal sütögetők véleményét. Elegáns egyszerűséggel közölte: Döb-
rentei nem antiszemita, hanem fajvédő. Ez ott és akkor már-már üde elismerésként
hatott….és közelebb járt az igazsághoz, mert én valóban féltem a magyarságot a végső
megsemmisüléstől. Egyaránt elutasítom az übermensch-szemléletet, a nemzetek
szintjén nincs felsőbbrendű faj, mint ahogy tagadom a „választott nép”- dogmát,
amelynek képviselete egy kicsi, de annál radikálisabb elitre jellemző. Ugyanez vonat-
kozik például A Musza-dagh negyven napjára, az örményirtásra, a szovjet internáló-
táborokra, a 100 millió fölötti halottra, vagy akár a Pol Pot-i mészárlásra vagy Katyn
szörnyűségeire. Nincs különbség számomra, mivelhogy egy az Isten, és tán az Utolsó
Ítélet is…. hinné az ember, legalább a halálban érvényesül a demokrácia. Bár tudja a
fene, ha az Úz völgyében történtekre vagy a Házsongárdi temetőben a magyar sírok
„románosításárára” gondolunk. Szembetűnő, hogy a demokráciára oly érzékeny, or-
szágunkat harsányan támadó civil szervezetek hallgatnak. Ilyenkor Európa se nem
lát se nem hall, „csendes” Petőfivel szólva. Csak engem nem hívtak be a tévébe, „hall-
gattassék meg a másik fél is” alapon… Ó nem, ama banda politikai idejében még nem
épült le a demokrácia és a jogállamiság, ugye? Utána már annak rendje-módja szerint
csaholt a sajtó, a tévében különösen az egész erkölcsi hitelét elraccsoló Farkasházy
Tivadar és nem kevésbé az olykor Szamuely szellemiségére hajazó, hírhedt Heti
Hetes, amint az dukál. Holott valójában, tudjuk, a képmutatás mögött egészen más-
ról volt szó: ronda, büdös anyagiakról, hatalomról, ilyesmikről… Eközben Görgey
Gábor kultuszminiszter éppen hazaérkezett Amerikából, és már naprakészen nyilat-
kozott a honi repülőtéren. Vajon kik tájékoztathatták erről az ügyről az USA-ban?
Felrótta: az Írószövetség miért nem tiltakozott, határolódott el Döbrentei kijelentései
miatt?Erre következett Kalász Márton karakteres válasza, hogy ő az Írószövetség el-
nöke és nem gondolatrendőrség. Ugyanakkor nem panaszkodhatom, mert számos
alkotóművész és a sajtó magyar érzelmű része kiállt mellettem. A Püski Kiadó, Ben-
csikAndrásék Demokratája és sokan mások lehozták az inkriminált szöveget. A ka-
raktergyilkosság természetére áthatóan világított rá az akkori M1-es csatornán Gulyás
István. Meghívta Ara-Kovácsot, az akkori Magyar Hírlap liberális vezércikkíróját,
aki eleinte elvadultan ostoba vádakat harsogott, aztán egyre halkult. Gulyás már-már
szenvtelen nyugalommal jelentette ki: „munkatársaimmal kockáról kockára meg-
vizsgáltuk a felvételt, zsidózásnak, fasisztoid megnyilvánulásoknak nyoma sincs.
Mondja, maga végül is ott volt a tüntetésen?” Nem, volt a válasz. Tehát ez az ember
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beszélt, írt valamiről, megbélyegzett olyasmit, amiről meg sem győződött, a többi
lap átvette, dagasztotta a hamisságot, megtévesztve a közönséget. Akár ha ma lenne.
Íme a karaktergyilkosság tisztátalan „vegytiszta” képlete.

…
Erkölcsi elégtételként kaptam meg nem sokkal később a Barabás-villában Gyur-

kovicséktól az alternatív Kossuth-díjat, másnap mentem volna Amerikába, ahová a
kinti magyarok Kondor Katalin, M. Szabó Imre, Szilágyi György diszkrét, ám haté-
kony háttértámogatása nyomán előadókörútra hívtak meg.

„Emezek” viszont azt akarták, hogy a hosszú kések éjszakája még ne érjen véget…
Az a bizonyos repülőgépről való leszállítás és főként ennek is azonnali világgá kür-
tölése akár már csupán ráadásnak is felfogható, bár többszörösen kilógott ott is lóláb:
az itthoni követségen merőben szokatlan módon ellenőrzésképpen a könyveimből
bekértek néhányat (?!), miután a szemem láttára számítógépen megnézték azt a Nép-
szabadságban megjelent kéthasábos Eörsi-cikket, amiben írja, hogy Döbrentei látens
antiszemita… Előző este Gyurkovicsékkal direkt csakis és kizárólag kölyökpezsgőt
ittunk – mégis azt közölték velem, azért kell leszállnom a gépről, mert biztonsági
kockázatot jelentek... Ehhez tartozik, hogy Makovecz is, Gyurkovics is – akik Sza -
konyival együtt részt vettek egy érdekemben összehívott Magyar Nemzet-beszélge-
tésen – megkért, vigyek ki néhány Magyar Nemzetet Amerikába, erre – Ferihegyen,
amely mégiscsak nemzetközi repülőtér! – közlik, hogy nincs Magyar Nemzet… Ezt
nem hagyhattam szó nélkül; mivelhogy Népszabadság, az volt dögivel…

Hangos kifakadásomat a reptéri besúgó személyzet persze azonnal jelentette. Szó-
val, így áll össze a kép...

A kések nem fognak sem eltompulni, sem eltűnni. A művek viszont ott vannak, akkor
is, csak azért is. Ez az éjszaka vége. Van ennél fontosabb?

Nincs.
Mi lesz, mit vársz az elkövetkezendő időktől?
Várok, másként nem tehetek. Wait and see, ahogy Horthy főméltóságú úr mon-

dotta volt. Várni és meglátni. Meglátni, hogy a Magyarország babérkoszorúja díjjal
mennyire lehetek legitim a hazámban. Elvárom, sorsunkat ne a Sziszüphosz-legenda
testesítse meg. Végre emelkedőben vagyunk, egyszer már végleg föl kéne görgetnünk
ama sziklát, úgy, hogy ne gördüljön vissza, agyonlapítva minket. Mi szükséges hozzá?
Hit, a tempora mutantur et nos mutamur in illis igazsága alapján: változzunk egyszer
véglegesen jó irányba! Az abnormálisból normális, természetes emberré. Mert ami e
világban működik, embertelen. Nem egészséges, hogy csekély számú, cinkelten ki-
választott figura-tobzódás mozgatja, rángatja a bábuk sokaságává alázott emberiséget.
Szurkolok, az Isten ne veszítse idő előtt a türelmét. Esendőként belátom, hogy az
enyém már fogytán. Látván ezt az immorális bandát, a politikai selyemfiúkat a köz -
életben, okádni szeretnék. Szegény Isten, mivé is lesz a Te arcod?! Alászállottunk a
dantei pokolbugyrokon is túlra. Örvendek a mának, hogy elégtételként szégyenfát
állíthatok a magyar hont szisztematikusan romboló kártevőknek. Nevesíthetők, bár
rengeteg megnevezhető vacak féreg kicsúszik az emlékezetemből. Így is maradnak
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még elegen… Ma talán már kimondható, ami a szívünket, a szívemet nyomja. Hiszen
csak arról beszélhetek „jogerősen”, ami velem történt meg, ezért az önző egyes szám.
Bár mindez mivelünk, a többséggel esett meg… Mindenki a kényszerű ország elha-
gyástól, a kitelepítésig, a börtönrácstól a bitóig tágíthatja a maga ráeső panoráma-ré-
szét. Akkor miért élveznének kegyelmet a karaktergyilkosok? Dimenziókból
dimenziókba mentik át magukat. Vajh, ki mentegeti őket? Emlékszem, a Tilos Rádió
előtti beszédet követően hány nemzeti álarccal felkent jelentett föl, kizárásomat kö-
vetelve a következő intézményekből: MAOE (Magyar Alkotóművészek Országos
Egyesülete), az Írószövetség választmánya, ez sikerült, fifikás okoskodással, a Vigyázó
madár nem vigyázott rám, nem volt jellemerős, mára sem az. Aztán az akkori Mako-
vecz akadémiáért aggódó „önszorgalmú kutya”, mint hírelték, Imre lerúgta magáról.
Ezek az elemek mind-mind fellelhetők a mostani akadémia tagjai közt, nem egy ve-
zető pozícióban. A karaktergyilkosok még a maffia ama „emberséges” törvényének
sem felelnek meg, hogy a „célszemély” családtagjai, felesége, gyermekei – tabuk. Né-
hány röpke évvel ezelőtt az egyik bornírt „hivatásos” azzal kezdte ki népdalénekes-
keramikus feleségemet, akiről köztudott, hogy nem vesz részt napi politikai
csatározásokban – hogy egy antiszemitához ment nőül.A másik vádpont az volt,
hogy az asszonyom a Wass Albert-emlékesten éneklést vállalt. Téboly! Ez az undorí-
tóan buta, visszataszító magatartás, vastagon ostoba gondolkodásmód hajaz a Tilos
Rádiós műsorvezető kijelentésére… Szerencsére ezt a kártékony folyamatot leállította
egy ellenzéki, okos, felelősségtudattal bíró politikus – ritka az ilyen – , személyesen
sohasem találkoztam vele: Schiffer András. Vannak még úriemberek, akik megérzik,
hol a ne tovább, mi az, ami nem tűrhető el, ami „kiveri a biztosítékot”. Vagy vállaljuk
– természetesen Merkel nélkül – a német-francia birodalmat? Nem! Napi, fájdalma-
san megalázó, megismételt Trianonokkal szemben a szuverén magyar országépítést.
Én ezt várom el, a mindennapi kenyér mellett, mindennapjainktól. És például miért
éppen Heller Ágnes nem akarja meglátni ezt az építkezni vágyó törekvést? Pedig
nem az ő szemét lövette ki Gyurcsány. Vagy éppen ezért?

2019 június (pünkösd) havában 
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