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HIC ET NUNC

JÓZSA ÁGNES

MINDIG TABUKAT 
DÖNTÖGETTÜNK… 

A Győri Balett negyvenéves. Gálaesttel, az Anna Karenina című új bemutatóval, előadásokkal, 
kiállításokkal, valamint egy gyönyörű kötet kiadásával ünnepel. Kiss János Kossuth-díjas táncművésszel, 

a Győri Balett igazgatójával beszélgettünk intézetis évekről, megtagadott moszkvai ösztöndíjról, 
Béjart sokkoló világáról, ködből kirajzolódó színházépületről, miniszteri öt percről s egy történetről, 

amely, ha nem az övék volna, szirupos giccsnek tartaná.

Kiss János a Győri Balett négy évtizedéről

– Hogy élte meg ezt a negyven évet Kiss 
János?

– Számomra ez nem is negyven, hanem 
majdnem ötven év, mert a balettintézeti kilenc 
évet is ide számolom. Amit otthonról hoztam, 
az is ide tartozik. Édesanyám mindig közös-
ségre nevelt, és a ház is, ahol laktunk, a sok-
féle emberrel, s a rengeteg gyerekkel, akikkel 
bábszínházi előadást tartottunk a lépcsőház-
ban, s volt felolvasás és diavetítés pokrócra 
az udvaron. Édesapám sportoló volt, azt sze-
rette volna, ha én is az leszek, de ő vitt el az 
Operába is, és vele láttam hét-nyolc évesen a 
Pécsi Balett Pókháló előadását. Nagyon boldog 
gyermekkort élhettem meg. Az intézetben ki-
tűnő mestereim voltak: Kálmán Etelka, Roboz 
Ágnes társas tánc, karaktertánc Farkas Dolly, 
aki Horvai István felesége volt. A tanárok 
nemcsak mesterségre tanítottak, hanem Horvai 
bevitt minket a Vígszínházba is. Rábai Lia, 
aki néptáncot oktatott, meghívott a lakásába, 
megismerhettük Rábai Miklóst és csodálhat-
tuk a szőtteseket. Amikor Lőrinc György lett 
a mesterünk, akkor ő foglalkozott velünk. Az 
otthonában a képzőművészetről beszélgettünk 
lapozgatva a csodálatos albumokat, lemezeket 
hallgattunk, a mester pedig Sosztakovicsról, 
Pendereckiről, Csontváryról mesélt. Nekünk 
ott kellett lennünk minden Wagner-előadáson, 
hogy művelődjünk. Közben tanultunk és – mint 
„balettpatkányok”, első évfolyamos korunktól 
– vagy statisztáltunk, vagy darabokban tán-
coltunk az Operában. Végigjárva a ranglétrát 
A diótörőben voltam kiskatona, egér, néger 
baba, bohóc. Láthattuk a nagyokat mindenféle 
szerepben. Ezek a hatások sok mindenre meg-
tanítottak. Arra is, hogy mi az igazi művészet, 
mi az elkötelezettség. Bekukucskálhattunk a 
balett-terembe vagy ott ültünk a gyantás do-
boz mellett, amikor próbált Fülöp Viktor, Kun 
Zsuzsa, Dózsa Imre, Sipeki Levente, Szumrák 
Vera, és sorolhatnám még hosszan a neveket. 
Akkor mi magunkba szívhattuk azt a levegőt, 

amelyet színházinak hívnak. Mint minden gye-
reknek, nekem is az volt az álmom, hogy azon 
a színpadon én is herceg leszek. 

– Lehetett volna, de nem lett…
– Óriási fordulat következett a hetvenes évek 

közepén. Lőrinc György jóvoltából az orosz 
balett mellé beszivárgott Maurice Béjart világa. 
A mester felkészített arra bennünket, hogy ki 
az az ember, akit ő meghívott. Így ültünk be 
a főpróbára, amikor elkezdődött Sztravinszkij 
zenéjére a Tűzmadár. Az első pillanattól kezd-
ve sokkolt. Partizánok táncoltak a színpadon, 
majd az egyikről letépték a ruhát, és ott állt 
maga a tűzmadár… A partizánok elhullottak, 
de megjelentek helyettük a főnixmadarak. 
Értettünk mindent. Eksztázisba estünk, s ro-
hantunk az öltözőbe Markó Ivánhoz. Elkértük 
a balettcipőjét. A hatás elementáris volt. Kü-

lönben is rebellis 
évfolyam voltunk, 
mert kitaláltunk 
mindenfélét, ko-
reográfiai stúdiót, 
fotóklubot, Csip-csup újságot Lőrinc Katival. 
Mindenfélében benne voltunk, imádtuk az 
intézetis életet. Lőrinc mesternek köszönhe-
tően olyan erős volt a közösségünk, hogy el-
határoztuk: együtt maradunk. Azt vettük észre, 
hogy mi mást akarunk csinálni. Én nem akarok 
herceg lenni, nem akarok Moszkvába menni 
ösztöndíjasként partnernőmmel, Király Me-
lindával. Bejelentettük, hogy mi nem megyünk 
Moszkvába, Győrbe megyünk.

– A moszkvai ösztöndíj minden balettmű-
vésznek kitüntetésnek számított. Hogy fogadták 
az elutasítást?

Izzó planéták
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– Volt balhé, de csodálatos igazgatója volt a 
Balettintézetnek, Kun Zsuzsa, aki igyekezett 
minket megvédeni. Mi hetedikes korunkban 
elhatároztuk, hogy együtt maradunk, és ké-
szültünk Győrre. Hittünk magunkban, hittünk 
egymásban, hittünk Markó Ivánban. Ha törté-
netünket filmen látom, azt mondom, valami 
szirupos giccs az egész. Megtudtuk évfolyam-
társnőnktől, hogy megújul Győrben a színház. 
Kapcsolatokat kerestünk és találtunk. Amikor 
1978-ban átadták a teátrumot, mi négyen, 
Gombár Judit, Markó Iván, Kramer György 
és én egy bogárhátúval elutaztunk, ott akar-
tunk lenni. Akkor még nem volt autópálya, a 
ködben eltévedtünk és elkéstünk. Amikor meg-
érkeztünk, a ködből hirtelen kirajzolódott ez 
a fényárban úszó, hatalmas épület, s éreztem, 
hogy én idetaláltam. Megérkeztem.

– Mesés a történet. Egy új balett-társulat 
alakult, egy egész osztály kerülhetett Győrbe, 
ennek sok-sok előfeltétele volt. Hogyan sikerült?

– Előtte való évben zajlott Szentendrén a 
művészeti főiskolás fiatalok találkozója., Mi 
összejártunk a kortársainkkal, ide tartozott Bu-
bik István, Kubik Anna, Hirtling István, Mácsai 
Pál. Feljártunk a Szentkirályi utcába bulizni. A 
fiatalok szentendrei találkozóján a fórum ven-
dége volt Pozsgay Imre, akkor frissen kineve-
zett miniszter.  Köszöntötte a képzőművészetis, 
a zeneművészetis, a színművészetis fiatalokat, 
de bennünket nem említett. Mi pedig voltunk 
olyan pofátlanok, hogy feltettük a kezünket: mi 
is itt vagyunk! Megkérdezte, ki az a mi? Mond-
tuk, a Balettintézet, s bejelentettük, hogy együtt 
szeretnénk maradni. Azt mondta, adjuk meg a 
telefonszámunkat. Augusztusban csöngött a 
telefon. A minisztérium titkárságáról jelent-
keztek, hogy Kramer Gyurit és engem fogad a 
miniszter. Öt percet kaptunk, de abból fél óra 
lett, és megígérte, támogat bennünket. Szak-
véleményért a Táncszövetséghez fordult, ők 

pedig leírták, hogy nem támogatják, mert Győr 
egy iparváros, nincsenek táncművészeti hagyo-
mányai, Markó Iván világhírű balettművész, de 
még nem vezetett együttest és nem készített 
koreográfiát, a fiataloknak nem ismeretes a 
teherbírásuk, és az sem, hogy milyen tehet-
séggel rendelkeznek. Véleményük, hogy nincs 
szükség egy új balettegyüttesre. De sem a mi-
niszter, sem a győri vezetés nem adott hitelt 
ennek, annyira látszott, hogy tántoríthatatlanok 
vagyunk, bíztak bennünk. Az akkori rend a 
júniusi koncertvizsga utáni szerződéskötést 
engedélyezte. Nekünk alá kellett írnunk a szer-
ződést márciusban, hogy legyen státuszunk, 
lakásunk. Tudtuk, hogy bajba kerülhetünk, de 
meg kellett tennünk, és titokban aláírtuk a szer-
ződést. Másnap kezdődött a balettóra, amikor 
onnan engem hívattak az igazgatói irodába. 
Kun Zsuzsa kérdezte: igaz-e, hogy aláírtuk a 
szerződést, mert őt felhívták a minisztériumból. 
Mondtam, igaz. Egy magas rangú ember fele-
sége – nem a miniszter – akart keresztbe tenni. 
Én arra voltam felkészülve, hogy kirúgnak. De 
nem így történt. A vizsgaelőadásunkra Lőrinc 
György felkérte Markó Ivánt, s megszületett A 
Nap szerettei. Mi pedig 1979. augusztus elején 
leköltöztünk Győrbe, s elkezdtük a munkát. 
Semmi más vágyunk nem volt, mint az, hogy 
megváltsuk a világot. November 2-án, halottak 
napján megszületett a Győri Balett.

– Fantasztikus látványvilággal, amely 
Gombár Judit alkotása volt, aki nemcsak 
látványt tervezett, hanem ő volt Markó Iván 
alkotótársa is. Az első Budapesti Tavaszi Fesz-
tiválon már a sportcsarnokban léptek fel, ahol 
balettet még nem látott a közönség.

– Markó Iván szuggesztivitása, életigenlése, 
amely a koreográfiáiban megjelent, nagy hatást 
gyakorolt a közönségre. Sikersorozat kezdő-
dött. Nagyon sokat utaztunk. Az első évben 
már Ljubimov Borisz Godunov-rendezésében, 

a milánói Scalában táncoltunk. Rengeteg mun-
ka, rengeteg verejték, szépség volt a sikerek 
mögött. A kezdő társulatból azonban egyre 
többen öt-hat év után kiváltak, aztán 1991-ben 
Markó Iván is megvált a társulattól. 

– Akkor már nemzetközi hírnévvel rendelkez-
tek. Ott álltak repertoár nélkül?

– Tulajdonképpen igen. Nagy hálával tarto-
zom azoknak a kollégáknak, akik kitartottak 
mellette, hogy a Győri Balett tovább éljen. 
Elsősorban Gombár Juditnak, aki velünk ma-
radt. Először egy „hármas fogat” irányította 
az együttes, de aztán titkos szavazással engem 
választottak meg vezetőnek. Az ellenségem-

Gulliver az óriásoknál

A szamuráj

A nap szerettei
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nek sem kívánom azt az időszakot, amelyet 
át kellett élnünk. Újra kellett építeni mindent. 
Nagyon sok erőt adott az a lelki támogatás, 
amelyet a helybeliektől kaptunk, leszólítot-
tak az utcán, és biztattak, tartsunk ki. A hen-
tes megkérdezte, miben tudna segíteni. Olyan 
szimpátia és szeretet vett körül bennünket, 
hogy tudtuk, maradnunk kell. Ott volt az isko-
la a növendékekkel, amelyet nem lehetett ott-
hagyni. Sok jogász azt javasolta, hogy játsszuk 
tovább a korábbi darabokat, pereskedjünk. De 
mi elhatároztuk, hogy nem. Hihetetlen küzdel-

met jelentett, hogy újra élni tudjunk. Májusban 
megkeresett Szekeres Dénes producer és a püs-
pöki kar, hogy Markó Ivánnal már folytattak 
tárgyalásokat, mert a pápa magyarországi lá-
togatására szerveznek egy ifjúsági találkozót 
a Győri Balett fellépésével. Vállaljuk? Termé-
szetesen igent mondtam, és a pápa látogatására 
megszületett az első darabunk, a Szent Margit 
legendája, amelyet Őszentsége jelenlétében 
ötvenezer fiatal előtt be is mutattunk.

– Sorra születtek az új produkciók. Három 
év múlva már Párizsban léptek fel…

– Először a társulatból Bombicz Barbara és 
Demcsák Ottó koreografált. Megpróbáltam 
olyan alkotókat megnyerni, akik folytatják azt 
a táncszínházi formát, amelyet elkezdtünk. 
Azt a fajta izgalmasat és megújulót, amely 
valójában nem a markói vonalat másolta, de 
a hagyományokra alapozva, új utakat keres-
ve maradt a mi klasszikus baletten alapuló, 
kortárs kifejezési eszközünk. Mahler zenéjére 
Libor Vaculík koreografálta a Könnyek tenge-
rét, Mozart zenéjére William Fomin a Fény 
és árnyékot. Sok nagyszerű előadásunk volt. 

Robert North világhírű koreográfus, a Rambert 
Balett alapítója sok szép darabbal ajándékozott 
meg bennünket, köztük volt a Carmen, kizá-
rólag a mi számunkra készítve. Ha a világban 
táncolni akarják, akkor tőlünk kérik, mert itt 
vannak a jogok. Günter Pick, Robert Cohan, 
Lorca Massine, és sorolhatnám a hazai nagy-
szerű koreográfusokat is: Vámos Györgyöt, 
aki nagyon izgalmas darabokat hozott, s ifj. 
Harangozó Gyulát. Kerestem azt az alkotót, 
aki a Győri Balett mozgás-, érzelem- és gondo-
latvilágát a legjobban meg tudja jeleníteni. Így 
találtam Velekei Lászlóra. Mi mindig tabukat 
döntögettünk. Markó Ivánnal színpadra vittük  
a Jézus, az ember fiát, a Bulgakovot és Kafka 
perét, Az igazság pillanatát. Aztán sikerdarab 
lett klezmerzenére a Purim, avagy a sorsvetés. 
Ezzel a darabbal bejártuk a világot. Eljutottunk 
New Yorkba, mi voltunk az első kelet-európai 
együttes, amelyik fellépett az Old Broadwayn. 
Mára már elmondhatom, hogy büszke vagyok 
a múltunkra, büszke vagyok a jelenünkre, arra, 
hogy a társulatnak van jövője. Huszonnyolc 
év után én már nem kívánok a továbbiakban 
igazgató lenni. Kineveltem az utódomat, 
Velekei Lászlót, aki volt táncos, koreográfus, 
most művészeti vezető. Jövőre ő lesz a Győri 
Balett igazgatója, mert alkalmas arra, hogy a 
negyvenegyedik évadot ő kezdje.

– Mindenféle változások történtek a világ-
ban, az országban. Mi a titka annak, hogy 
huszonnyolc évig igazgató tudott maradni?

– Erre az a válasz, hogy amikor én átvet-
tem a diplomámat, a Fészek Művészklubban 
– ott volt a bankett – Lőrinc György mester 
azt mondta: „fiatalok, egyet ne veszítsetek el 
soha: a hiteteket.” Én soha nem veszítettem el 
a hitemet. Nekem két családom van, az egyik 
a kicsi, a feleségemmel, a lányaimmal, a másik 
a Győri Balett. Hiszek mind a két családban. 
Édesanyám szavai lendítettek át a nehézsé-
geken. Ő arra tanított, hogy óvakodjak a közép-
szertől. Meneküljek attól, mert a középszerű 
emberek visszahúznak. Mindig megpróbáltam 
okosabb és tehetségesebb emberekkel körül-
venni magam. Hál’ istennek, ez megadatott. 
Ez a titok. Nagyon sok szépség, óriási sikerek, 
de küzdelem és álmatlan éjszakák is. Iszonyú 
hullámvölgyek voltak, de nem veszítettem el 
a hitemet. Csodálatos csapattal dolgozhattam. 
Egyedül semmit nem ér az ember. De ha csa-
patban, ha közösségben gondolkodik, akkor a 
közösség tagjai pontosan tudják, hogy minden-
kinek  – titkárnőnek, világosítónak, táncosnak, 
öltöztetőnek – óriási a felelőssége. Mindany-
nyian tudjuk, hogy a sikernél mulandóbb do-
log nincsen. Ma este összemegy a függöny, és 
holnap minden kezdődik elölről. Varázslatos 
dolog, amit színháznak nevezünk. A közönség 
jön, és mit vár tőlünk? Hát, a csodát, és nekünk 
ezt kell nyújtanunk! 

Don Juan árnyéka

Párkák
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Hatvan évvel ezelőtt, 1960. január 4-én hunyt el a francia Nobel-
díjas író, Albert Camus. 

Egy hathengeres, háromezer köbcentis Facel Vega sportautó. 
Eleganciája, ára és gyorsulása sokkal inkább illett filmcsillagokhoz, a 
film noir szívtipró magándetektívjeihez vagy a melléjük rendelt „vég-
zet asszonyaihoz” mint az ötvenes években rangos irodalmi műveket 
megjelentető francia Michel Gallimard-hoz és egyik utasához, Albert 
Camus-höz. A Facel Vega négy utasa, a volánnál Gallimard, mellette 
Camus, hátul Gallimard felesége, lánya és a kutyájuk Dél-Franciaor-
szágból, Lourmarinből indult Párizs felé, a fővárosba azonban soha-
sem érkeztek meg. Sens-tól huszonnégy kilométerre, az 5-ös számú 
főúton, a Petit Villeblevin fogadó közelében, a Facel Vega megpördült, 
nyílegyenesen letérve az útról egy platánnak ütközött, visszapattant 
egy másik fára, totálkárosra törött. Camus azonnal meghalt, Michel 
Gallimard néhány nappal élte túl az írót, a hátul ülő két nő sértetlen 
maradt, a kutyának végleg nyoma veszett. 

Camus születésének (1913. november 7.) századik évfordulója 
előtt sajátos összeesküvés-elmélet terjedt el világszerte, főként a The 
Observer vasárnapi brit lap és az olasz Corriere della Sera  olasz új-
ság jóvoltából. A szovjet titkosszolgálatnak Albert Camus halálában 
játszott esetleges szerepéről szóló találgatások kezdődtek vezető eu-
rópai lapokban. Egyértelmű forrás azóta sincs. Jan Zabrana néhai cseh 
író, műfordító naplójának eddig ismeretlen szakaszában írt arról, hogy 
Dmitrij Sepilov egykori szovjet külügyminiszter halálkommandót kül-
dött Camus-re. Az 1984-ben elhunyt Jan Zabrana egy olyan férfira hi-
vatkozott, aki „sokat tud és jól informált”. E szerint a férfi szerint szov-
jet kémek rongálták meg a Facel Vega kerekeit. A merénylet hátterében 
az húzódhatott meg, hogy Camus írásaiban támadta Sepilovot, többek 
közt őt tette felelőssé az 1956-os magyar forradalom leveréséért.

Az algériai Mondoviban született író rokon lélek a magyar szellemi-
séggel, melynek páratlanul hősies és drámai mivoltát rajta kívül aligha 
érzékelte és fogta fel bárki a világirodalomban.  

BorBély lászló

A „megfeszített 
mAgyArország” 

Albert CAmus műveiben
Az író halálának 60. évfordulóján

Az elnyomottak iránti együttérzésének gyökerei gyermekkorába nyúl-
nak. Camus hadiárva, az édesanyja analfabéta volt. Egy túlzsúfolt lakás-
ban, szegénységben élő rokonainál nevelkedett a testvérével együtt. Tü-
dőbetegsége tovább mélyítette az ifjú Camus személyes tragikumát. Ha 
nincs a lelkiismeretes tanár, Louis Germain, aki felismerte íráskészségét, 
alighanem elkallódott volna az algériai hétköznapokban.  

Kezdeti baloldalisága vitathatatlan, hiszen fiatalon két évig tagja volt az 
Algériai Kommunista Pártnak, azt remélte, így tehet valamit a nyomor-
ban élők, köztük az arab lakosság szociális helyzetének javulásáért, még 
színházat is alapított ennek érdekében, de a sztálinista önkényt ellenezte, 
ezért kizárták a pártból. Camus-t lelkiismerete már-már kényszerítette, 
hogy szóljon a kiszolgáltatottak helyett, igazságkeresése éppen a francia 
kommunista értelmiséggel és annak szovjet hátterével fordította szembe.

Abszurd létszemléletét, történelmi tényekre is építkező metafizikai 
gondolatait és felismeréseit betetőzte az a Magyarország ellen irányuló 
diktatórikus megtorló hadművelet, melyet 1956 novemberében a Szov-
jetunió hadserege elkövetett, a nagyhatalmak sunyi asszisztálása mellett.

A francia földalatti mozgalom Le Combat című lapjánál szerzett ta-
pasztalatai nyomán, a Sziszüphosz mítosza (1942), a Caligula (1944), A 
pestis (1947) befejezése után Camus hangoztatni kezdte, hogy abszurd 
létszemlélete, amelyből említett művei fogantak, miben különbözik a 
többi baloldaliétól: „A szó mai értelmében nem vagyok egzisztencia-
lista, Sartre egzisztencializmusát olyan ellentmondásos filozófiának lá-
tom, amely tele van zűrzavarral és rosszhiszeműséggel – vélte Camus. 
– Távolról sem jelenti a szabadság–önkény problémájának elfogadható 
megoldását, épp ellenkezőleg, csak a szolgasághoz vezethet.”

A lázadó ember (1951) című esszéje egyértelmű szakítás volt a 
francia baloldali értelmiséggel, Camus egyszerre volt nyers és szóki-
mondó: „Nincs igazunk, ha egy kalap alá vesszük a fasizmust és az 
orosz kommunizmust. A fasizmusban a hóhér a hóhért magasztalja. A 
kommunizmus drámaibb: az áldozat magasztalja a hóhért.” Innentől 
a feszültség nyilvánvaló volt az egzisztencialista „vezér”, Jean-Paul 
Sartre író között és közte. Sartre saját egzisztencialista filozófiáját, A 
lét és a semmi (1943) című ontológiai főművét mindenáron össze akar-
ta egyeztetni a marxizmussal, gondolatai gyakorlati megvalósulását 
pedig a Szovjetunióban látta. Az ellentétet tovább erősítették nyilatko-
zataik, amelyeket a magyarországi eseményekkel kapcsolatban tettek. 

Sartre-nak meggyőződése volt, a szovjet tankok azért vonultak be 
Budapestre, hogy megmentsék Magyarországot az újraéledő fasizmus-
tól. Amikor a Párizsban élő, az Agence France-Presse (AFP) francia 
hírügynökségnél dolgozó Fejtő Ferenc a november 4-i invázió után 
előszót kért Sartre-tól készülő, A magyar tragédia 1956 című köteté-
hez, Sartre már józanabbul fogalmazott. „Szolidaritását és tiszteletét” 
fejezte ki a magyarok iránt, de kritikával nem illette a Szovjetunió ma-
gatartását. Folyóirata, a Les Temps Modernes 1957 januárjában külön-
számot szentelt a budapesti felkelés előzményeinek és eseményeinek. 
Ebben Sartre a Sztálin fantomja című tanulmányában kritikus volt a 
kommunista diktatúrával szemben, de az összefüggések elemzésekor 
meg sem közelítette Camus tisztánlátását és bátorságát.     

Camus az otthonában
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Úgy kezdődött, hogy Camus 1956. november 8-án a müncheni rá-
dió közvetítésével táviratot kapott a magyar íróktól: „A világ minden 
költőjéhez, írójához, tudósához! A magyar írók hozzátok fordulnak. 
Hallgassátok meg felhívásunkat. A barikádokon harcolunk hazánk sza-
badságáért, Európa szabadságáért, az emberi méltóságért. Meg fogunk 
halni. De áldozatunk ne legyen hiábavaló! A végső órán, a felkon-
colt nemzet nevében hozzátok fordulunk, Camus, Malraux, Mauriac, 
Russell, Jaspers, Einaudi, T. S. Eliot, Koestler, Madariaga, Jiménez, 
Kazantzakisz, Lagerkvist, Laxness, Hesse és a szellem többi harco-
sai… Cselekedjetek!”

A Franc-Tireur november 9-én közölte a magyar írók felhívását. 
Albert Camus november 10-én válaszolt: „Tegnap jelent meg a Franc-
Tireur hasábjain egy, a magyarok által tegnapelőtt közzétett, a nyuga-
ti világ íróihoz intézett kiáltvány. Mivel név szerint is megemlítenek 
benne, és mivel sohasem éreztem még ennyire át szomorú tehetetlen-
ségünket, mint most, ezekben a sötét napokban, úgy gondolom, köte-
lességem személyesen válaszolni.

Halálra ítélt, erődükben elszigetelt magyar testvéreink bizonyára mit 
sem tudnak a francia írók egyöntetű és mély felháborodásáról. Igazuk 
van azonban, ha azt gondolják, hogy a szavak vajmi keveset érnek, s 
nevetséges a keresztre feszített Magyarország feletti üres siránkozás. 
Az az igazság, hogy ugyanaz a nemzetközi közösség, amely sokévnyi 
késlekedés után végre erőt gyűjtött a beavatkozáshoz Közép-Keleten, 
hagyja ugyanakkor megölni Magyarországot. Húsz évvel ezelőtt is 
hagytuk, hogy a Spanyol Köztársaságot idegen diktatúra fegyvereivel, 
csapataival tapossák el. Bátorságunknak meg is lett a jutalma: a máso-
dik világháború.”

November 23-án Camus arra szólította fel egy diákgyűlés közönsé-
gét, hogy felejtsenek el minden tanítót, akik oly sokat hazudtak, felejt-
senek el minden lejárt ideológiát, romlandó fogalmat és ócska szóla-
mot. Biztatta a diákokat, hogy soha ne fogadjanak el olyan helyzetet, 
amelyben egy ember, egy ideológiai kör vagy egy párt helyettük akar 
gondolkodni és meg akarja határozni viselkedésüket. „Ne figyeljenek 
más leckére, csak a Budapesten, a szabadságért meghaló fiatal harco-
sokéra! Ők bizonyosan nem hazudtak önöknek, amikor azt állították, 
hogy földi történelmünkben, ha kevés dolog is, de a szellem és a munka 
szabadsága egy szabad országban a szabad Európa ölén igazán megéri, 
hogy harcoljanak és meghaljanak érte.”

A Kádár megélte a félelem napját (1957. március 15.) című cikk-
ben Marosán Györgynek szemrehányást tett, amiért azt mondta, hogy 
„Magyarországon nem lesz több ellenforradalom”. „Hogyan lehetne 
ellenforradalom, amikor az ellenforradalom került hatalomra? – kér-
dezte az író. – Magyarországon csak forradalom lehet.” Kiemelte, hogy 
a Kádár-rezsim a félelemre és az elnyomásra építkezett, a „totalitárius 
vallás véres és egyhangú rítusaira”. Camus kimondta, hogy nincs kü-
lönbség Rákosi és Kádár között, „ugyanaz a fajzat” mind a kettő.

A Követeléseim az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez című írásában 
számonkérte értelmiségi társain a kettős mércét, hogy míg a szuezi 
válság nyomán azonnali tiltakozásuknak adtak hangot, a „megfeszített 
Magyarország” ügyében hallgattak.  A világot a harmadik világháború 
küszöbén látta. Az írótársak nevében kérte, hogy az ENSZ közgyűlése 
haladéktalanul vizsgálja ki „azt a népgyilkosságot, amelynek a magyar 
nemzet áldozatául esett”. Követelte, hogy rendeljenek el szavazást, 
minden nemzet felelősségét külön-külön feltüntetve, a szovjet csapa-
tok azonnali kivonásáról és szavazást arról, hogy helyettük az ENSZ 
rendfenntartó csapatai lépjék át a magyar határokat. Emellett szavazást 
kért a foglyok és elhurcoltak szabadon bocsátásáról. Ellenkező esetben 
írótársai nevében bojkottal fenyegette az ENSZ kulturális intézményeit.   

Az ENSZ 1956. november 14-én valóban tárgyalta a magyarkérdést, 
és öttagú bizottságot állított fel a magyarországi események kivizs-
gálására. A bizottság 1957 júniusára készítette el jelentését, és 1957 

Camus autóbalesetének híre a francia sajtóban

Camus 
dedikál

A gépkocsi roncsai
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szeptemberében terjesztette az ENSZ rendkívüli közgyűlése elé. A bi-
zottság június 20-án kétkötetes jelentést adott ki a magyar forradalom-
ról – ugyanazon a napon a budapesti legfelső bíróság halálra ítélt két 
magyar írót, Gáli Józsefet és Obersovszky Gyulát. Nemzetközi tiltako-
zásra halálbüntetésüket felfüggesztették. (Gálit, ügyének felülvizsgála-
tával, tizenöt év börtönbüntetésre ítélték. Amnesztiával szabadult 1961. 
április 4-én. Csak 1963-ban tudott elhelyezkedni az Országos Széchényi 
Könyvtár Színháztörténeti Tárában, 1975-ös nyugdíjazásáig ott dolgo-
zott. Obersovszkyt új eljárásban életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 
1963-ban közkegyelemmel szabadult. 1967–1989 között a Sportfogadás 
című lap szerkesztője volt. Irodalmi alkotásait Oby Gyula álnéven jelen-
tette meg. Csupán a rendszerváltás után publikálhatott szabadon.)

Camus részt vett a magyar szabadságharc első évfordulójának pári-
zsi emlékünnepén, ekkor hangzott el az A magyarok vére című beszéde. 
Már az első mondatában leszögezte, nem akarja, hogy a magyar nép 
újra fegyvert fogjon. Hangsúlyozta, hogy „…a legázolt, bilincsbe vert 
Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik 
nép a világon az elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi 
leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, 
sok magyar vérnek kellett elhullnia – s ez a vérfolyam most már alvad 
az emlékezetben.” Hozzátette: „A magára maradt Európában csak úgy 
maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, 
amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol – még közvet-
ve sem – igazoljuk a gyilkosokat.” 

Albert Camus, T. S. Eliot, Karl Jaspers és Ignazio Silone 1957. decem-
ber 21-én levélben fordult közvetlenül Kádár János miniszterelnökhöz a 

kilenc év börtönre ítélt Déry Tibor és társai szabadlábra helyezése vagy 
helyzetük megkönnyítése ügyében, azt kérték, hogy az elítéltek és család-
tagjaik csomagküldeményeket kaphassanak külföldről. A levél továbbítá-
sára felkért párizsi magyar követség visszautasította ezt a kérésüket, ezért a 
levelet 1958. január 22-én nyilvánosságra hozták, illetve postán elküldték 
Kádár Jánosnak. (Déry Tibor büntetését 1961-ben felfüggesztették, majd 
teljes amnesztiát kapott, és 1963-ban tért vissza az irodalmi életbe.) 

Emlékezzenek reá! címmel Camus előszót írt a Nagy Imre-per kapcsán 
Párizsban megjelent könyvhöz. Ebben rámutatott, hogy Nagy Imrét nem 
elítélték, hanem meggyilkolták 1958. június 16-án, Budapesten. „Tudja 
az egész világ, hogy Nagy Imre ártatlan, tudja ezt elsősorban Kádár, aki 
minisztere volt és esküvel fogadta: megkímélik életét.”

A halálbüntetés problémája felbukkan Camus életművének több pont-
ján. Az idegen (korábban: Közöny) című regénye utolsó fejezetében fel-
tűnik az apa, akinek egy kivégzésről hazajövet hánynia kellett. A pestis 
című regény egyik szereplője, Tarrou undorral idézi fel apját, akinek 
hivatalból jelen kellett lennie a kivégzéseken. Camus, mielőtt megírta 
tanulmányát, elolvasott egy sor jogi, történeti szöveget, bírósági jegyző-
könyvet, orvosi jelentést, végighallgatott sok tárgyalást. Gyermekkora 
óta foglalkoztatja egy személyes emlék. Apjáról csak egy fénykép és egy 
annál jelentőségteljesebb anekdota maradt fenn: az undor, amit egy ha-
lálos ítélet végrehajtásának megtekintése ébresztett benne.  Éppen 1956-
ban jelent meg a Gondolatok a halálbüntetésről című esszéje.

Az 1957-ben Nobel-díjjal elismert Camus egészen haláláig folyama-
tosan hallatta a hangját „a magyar ügyben”, és mint egy helyütt meg-
jegyzi, még ő szégyenkezik amiatt, hogy ennél többet nem tehet.

Camus életműve folyamatosan jelenik meg új fordításban magyarul. 
Az Európa Kiadó 2016-ban adta ki Az idegent, a Jelenkor Kiadónál 
pedig nemrégiben megjelent A száműzetés és az ország, A pestis, illet-
ve az 1937 és 1958 közötti előadásokat és beszédeket magába foglaló 
Üzenet a száműzött magyar íróknak.  Az utóbbi két kötet bemutatóján 
Frédéric Rauser, a Budapesti Francia Intézet igazgatója elmondta, hogy 
szerinte Camus magyarok iránti rokonszenve visszavezethető az író 
örök lázadó mivoltára, hiszen azt vallotta: az életnek semmi értelme, 
ha nem küzdünk az elnyomás, az igazságtalanság ellen.

Camus üzeneteiben és életművében ma is ihlető erő van. Dobai Pé-
ter Kossuth-díjas költő, a nemzet művésze Camus születésének száza-
dik évfordulóján verset írt emlékére, amelynek zárósorai a következők: 

„Albert Camus nem volt kollaboránsa saját halálának, / és soha nem 
játszott kényszerből szégyenszerepet / a Hatalom, a Párt alig-por-életű 
próbaszínpadán, / szerelmet, szépséget, hitvallást eltemető, temetkező 
tapsviharban… / A tiszta lélek-terek távlatos messzeségeibe távozott 
tőlünk / Albert Camus, Afrika fehér fia, ó, nehéz lesz utolérnünk őt, 
/ hiszen ő a Megváltó önkéntes munkatársa, / (már-már váltó-társa, 
Dosztojevszkij oldalán…) / kánon-ember a rontással szemben / és mi 
nem ismerjük fogadalmait!”  

Felhasznált irodalom: olivier todd: albert Camus élete (európa 
Könyvkiadó, Bp., 2003); Fázsy anikó: albert Camus esete a baloldal-
lal, a naphta-szindróma (hamvas intézet, Bp., 2003); Fázsy anikó: 
az írástudók árulása – a magyar forradalom a francia sajtó tükrében 
(hamvas intézet, Bp., 2003); Bodri Ferenc: Camus és a magyarok 
1956–60 (Forrás, 1992. október); a KGB keze benne lehetett albert 
Camus halálában (mti, 2011. augusztus 8.); albert Camus: a láza-
dó ember (nagyvilág Kiadó, Bp., 1995); albert Camus: a magyarok 
vére, Gloria Victis 1956–1986. az 1956-os magyar szabadságharc 
költői visszhangja a nagyvilágban (3. válogatott kiadás. szerkesztette 
tollas tibor. Bécs–münchen, 1986); albert Camus: emlékezzenek 
reá! – előszó a nagy imre Kék Könyvhöz (irodalmi Újság, 1958. 
december 15.); albert Camus: Követeléseim az egyesült nemzetek 
szervezetéhez (látóhatár, 1956. november–december); dobai Péter: 
alBert CamUs (1913–1960) emlÉKÉBen, a. s.  n.  100.

Utcai jegyzetelés

Albert Camus a Nobel-
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A borosjenői Szirén a Magyar Nemzeti 
Múzeum állandó kiállításának kiemel-
kedő darabja, eddig egyetlenként fém-

jelezte a dénesmonostori apátság szobrászati 
ékességét. 2016-ban, majd 2019-ben a Teleki 
László Alapítvány munkatársai – a Rómer Flóris 
Terv támogatásával – további különleges kőfa-
ragványokat bontottak ki a jenői kastély falából. 

Az Aradhoz közeli Borosjenőn lévő várkas-
télyban megtalálták az egykor a településhez 
közel állt monostor, Dénesmonostora kőma-
radványait. A dénesmonostorai kolostorból 
eddig egyetlen lelet volt ismert: a fent em-
lített, szirént ábrázoló, faragott kő, amelyet 
ugyancsak a borosjenői vár falában találtak, 
az épület 1870-es években zajlott felújítása-
kor. A Szirén Budapestre került, s ma is látható 
az MNM állandó kiállításán. Az, hogy most 
meglelték „társait”, komoly szenzáció, mivel 
a hajdani Maros-völgyi kolostorláncból alig 
maradt ránk tárgyi emlék, ahogyan az Árpád-
kor dél-magyarországi, alföldi építészetéről 
is alig rendelkezünk kézzelfogható emlékkel. 

A Maros völgyében az 1000-es, 1100-as 
években alakult ki egy sűrű szövésű, elsősor-
ban bencés monostorokból álló lánc. Ezek kö-
zül némelyik az erdélyi hegyek felől az Alföld 
felé irányuló sószállításba is bekapcsolódott, 
fontos kereskedelmi hely volt, így gazdagság-
ra tett szert. Közéjük tartozhatott a Borosjenő 
határában valaha állt Dénesmonostora is, 
melyet azonban feltehetően nem a bencések, 
hanem a hazánkban kevésbé ismert Ágoston-
rendi kanonokok, más néven karingesek ala-
pítottak. A mostani lelet bizonyítja a feltevést, 
hogy Dénesmonostora is szedhetett sóvámot: 
a faragott kőanyag arra utal, hogy a monostor 
igényes és drága épület lehetett, amelynek mű-
vészeti megoldásait a korban csak az előkelő 
egyházi-gazdasági központokban – például 
Egerben, Székesfehérváron – alkalmazhatták. 

A Szentháromságnak ajánlott Dénesmonos-
torát először 1199-ben említik, és a monostor a 
16. századra elnéptelenedett. A román kori ko-
lostor romjait a 19. század végén történészek, 
Rómer Flóris és Márki Sándor még látták a 
szomszédos Bokszeg irányában, és rajzi vázla-
tokat is készítettek róla. Kolozsvári régészek a 
közelmúltban újra megkezdték feltárását, egy-
előre pontos helyének meghatározását végzik. 

A monostor építőanyaga a környező terüle-
tek épületeibe kerülhetett – köztük a borosjenői 
várba, amelyet a kisváros önkormányzata 
nemrég kezdett felújítani. Ehhez kapcsolódó-
an régészeti és művészettörténeti kutatások is 
kezdődtek. Már a 2016-os falkutatások alkal-

A Szirén és társai 
Árpád-kori kőfaragványok a borosjenői várkastélyban

mával kiderült, hogy a vár 1530–40-es évekbeli 
bővítésekor korai román stílusú, az 1200 előtti 
évtizedekben készült faragványokat használ-
tak fel építőanyagként. 2016-ban kilenc korai 
faragványt sikerült kiváltani, köztük számos 
elsőrangú oszlopfejezettel. Kitűnik közülük 
egy palmettás, valamint egy akantuszlevelek-
kel díszített oszlopfejezet. 

A kiváltott kőfaragványok az aradi múzeum-
ba kerültek. A kutatás résztvevői szeretnének a 
restaurálandó faragványokból egy több hely-
színen bemutatható kamarakiállítást szervezni, 
ám az anyag végső kiállítási helye a restaurált 
borosjenői vár lenne. A helyreállítási munkák 
reménybeli 2020-as elkezdésével számos ha-

sonló emlék felbukkanására lehet számítani. 
A Teleki László Alapítvány tervbe vette egy 
olyan, átfogó régészeti program beindítását, 
mely Erdély és a Partium korai kolostorait 
tárná fel (Ajtonymonostor, Bulcs, Kolozsmo-
nostor, a meszesi kolostor és Dénesmonostora).

A borosjenői vár falaiból előkerült lelet-
anyag az utóbbi évtizedek leggazdagabb ro-
mán stílusú kőfaragvány-együttese a régióban, 
amelynek jelentősége messze túlmutat ennek 
határain. A 2016-ban és a múlt ősszel a romá-
niai Borosjenőn feltárt kőleletet karácsony előtt 
mutatták be Budapesten, a VI. kerületben, a 
Batthyány Lajos Alapítvány Eötvös utcai szék-
házában.  (Weltler)

A borosjenői kastély

Árpád-kori kőfaragványok
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(Részlet Orosz István készülő, 
Páternoszter című regényéből)

Egyszer azzal jött Emil, mit szólnék, ha 
bejegyeztetnénk az élettársi kapcsolatot. 
Nincs sok írni való róla, bejegyeztettük, 

nem mondta, én meg nem kérdeztem, miért 
jutott eszébe, és miért pont akkor. Talán kita-
lálhattam volna. Annyit kérdeztem csak, hogy 
Varjúné legyek-e, de azt mondta, ne: a né-ben 
visszájára fordul az én, te maradj inkább te. 
Valamit azért mégis le kell írnom, azt, hogy 
Emilnek először el kellett válnia. Nős volt, bár 
néhány kényszerű hónapot leszámítva sosem 
élt együtt a feleségével. 82-ben névházasságot 
kötött egy kárpátaljai (mezőkaszonyi) lánnyal, 
pontosabban egy elvált asszonnyal, hogy az 
átjöhessen Magyarországra. Ismeretlenül, pén-
zért vette el, de aztán látva a nő helyzetét visz-
szaadta a pénzt. Elmondta, be kellett járniuk a 
KEOKH-hoz (Külföldieket Ellenőrző Országos 
Központi Hatóság), hogy Borda Ernesztina az 
itteni papírjait megkaphassa végre. 

– Többször visszarendeltek – magyarázta –, 
várakoztattak, le se ülhettünk, éreztették, hogy 
mekkora kegyet gyakorolnak. Erna egyetlen 
bőrönddel jött át, de azt mondta, végre itt va-
gyok a hazámban, itt a Himnusz, itt a zászló 
el tudom olvasni a feliratokat és értem, amit 
a tévében beszélnek; de a hivatalt nem értet-
te egyikünk sem. Ugyanazt a gorombaságot 
kapta, mint odaát. Én szégyelltem magam he-
lyettük. Szerencsére volt, vagy lett volna hova 
mennie, de az utolsó pecsétig együtt kellett 
maradnunk, mert a BM-esek följártak ellen-
őrizni; na jó, nem ok nélkül gyanakodtak, mert 
tényleg nem nagyon passzoltunk össze. Még 
a fürdőszobába is benyomultak megszámolni, 
hogy hány fogkefe van a polcon.

Kiderült, hogy Ernesztina is szívesen válna, 
együtt van egy zalai fröccsöntővel, jól meg-
vannak ugyan papírok nélkül is, de azért örül, 
ha tisztázódik a helyzet. Gyorsan elintéződött 
a válás, a mi ügyünk meg még gyorsabban. 
Emil tanúnak Szakács urat hívta, én meg a 
Münchenből visszatért Ingridet. Most végre 
megnéztem a nevét az oklevélen: Blaufinger. 
Ingrid Blaufinger. Irma néninek nem szóltunk, 
nehogy miattunk szakítsa meg a füredi gyógy-
kezelést, ott volt viszont Récze Laci, mert Emil 
szerint az anyakönyvvezető első kérdése az 
lenne, hogy hol a fotós. Fényképész nélkül 
ugyanis nincs esküvő. Még mindig jobb, ha 
Laci diszkréten fotózgat, mint ha egy hivatal-
ból kirendelt fényképésznek kell pózolnunk. 
Fotós tehát volt, de a menyasszonyi csokorról 
elfelejtkeztünk. A hivatal erre is készült, egy 
művirág csokorral állok Récze Laci képén, s 
arra gondolok, mennyivel jobban állna Ingrid 
kezében, akin vajszínű lüszteres kiskosztüm 
volt, rajtam meg csak a szokásos jeans. Tíz 
percig tartott, talán addig sem, amíg a szük-
séges nyomtatványokat kitöltöttük és aláírtuk 
az aláírandó papírokat, aztán, hogy mégis va-
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SZERETEM EZT A…  
Szeretem ezt a százesztendős házat,
vadszőlő gyanánt belegyökereztem,
ahogy a falra tapadt levelekkel
együtt sárgul a lonc a lombhullással,

több mint egy emberöltőt itt töltöttem,
a régiekből alig élnek páran,
úgy eltűntek, mint akit vízsugárban 
sárrá ázva jeltelen szétfröcskölnek,

talán már senki sem idősebb nálam,
a nappalunk is csöndes, mint egy özvegy,
kivel találkozom a liftre várva,

de nem is látjuk egymást máskülönben,
mert mintha nem is laknának a házban,
s ha laknak is, idegenek köszönnek.

HATALMAS SÁRGA
Hatalmas sárga rózsák, sötét árok,
szikrák raja, szivárványt ontó forrás,
parázs-bimbók, lombot hullató gyertyák,
fénnyé lobbant éjfél előtt a város,

hogyan bírja saját személye súlyát,
aki most fölfogja a fényben ázott 
éjszakában azt a másik világot,
s valami titkos nagy sötétség hat rá,

észrevétlen mélypont a tér aljáról,
úgy rögzíti az ellentétes vonzás
a Duna Gellért-hegyi rakpartjára,

angyalszárnyukon fölszállnak az utcák,
leszáll a helyükbe egy csillagváros,
s nagyot pislant a villanyvilágítás.

KÉT HANG
Két hang szólít, de nem adhatok választ
arra, amit magamtól kérdezek,
a jelent múltra és jövőre váltva 
egyszerre vagyok öreg és gyerek,

a múlt segít jövőmet elviselni,
carpe diem! az okos, mának él,
bár az idő gyökereit ereszti,
s szívja sóim, mint földet a növény,

mi könnyebb hát, ha az utolsó óra
tele kinccsel vagy teljesen üres?
ittlétem hagyatékom bizonyítja,
szapora utód, élethossznyi vers,

a költészet műhelyében időzöm, 
múlt s jövő közé szorul ez a nap
ahol életem igazolása készül,
ha még akadnak rám kíváncsiak.

MIRE JÖTT EZ 
A SOK EMBER? 
Mire jött ez a sok ember?
menyegzőre? temetésre?
bizonyára nem véletlen
ennyi vendég érkezése,

komolyak a  mulatsághoz,
kegyelethez túl vidámak,
ahogy örül a rég látott
testvér a találkozásnak,

hasonlóság van közöttük
arcban, hangban, mozdulatban,
ezer esztendő áll együtt
köszöntésre a nyolcvannal,

nyolcvan esztendőből fonva
az a láthatatlan háló,
ami szeretetbe fogja
a szétszéledt rokonságot,

akik érte gyűltek össze
mindenfelől pár órára,
jöhetnének esküvőre,
miképpen búcsúztatásra,

négy nemzedék az időben 
éppen nyolcvan évet fog be,
nincs már senki sem előtte,
mellette is csak mögötte,

mikor valami történik,
semmi sem úgy van egészen,
míg az ünneplőket nézi,
temetését látja élve.

SZENTEK VOLTUNK
Elcsodálkozom, mint mindannyiszor,
nem haltunk ki, ha én még itt vagyok, 
tán az örökzöld szokás segített
vakreménnyel élni reménytelen.

Hova lettünk volna hitetlenül,
akkor kérni sem lett volna kitől,
bor, búza, béke jutott valahogy,
csak a talentum ezüstje fogyott. 

Mindig több, ami egyre kevesebb,
közeledik az igenhez a nem,
s ha kioltja egyik a másikat,
valamerre egy csillag leszalad.

Luca után és vízkereszt előtt
osztották az égi előleget.
szentek voltunk akkor mindannyian,
ott lebegett a fényes karika

birkabőrből szabott kucsmánk fölött, 
mintha már nem is dudás regösök
lettünk volna, akik jókedvűen
összeéneklik apró pénzüket.
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egy rövid előadásra is megkértek, beszélnék a 
gyerekeknek a mexikói történelem ausztriai 
kapcsolatáról (I. Miksa!). Nem vonom kétség-
be, hogy Ingrid és Georg meg az általuk felbuj-
tott társulat célja alapvetően jó szándékú volt. 
A magyar–osztrák barátság érdekében kezdtek 
el konspirálni. Azt nehéz lett volna bizonyítani-
uk, hogy nem létezik a koccintási tilalom, bár 
tudtommal soha senki sem írta meg pontosan 
az eredetét, azt meg belátták, ha ezután, most 
már ismervén az illemszabályt, mégis nyilvá-
nos koccintásra vetemednének, azzal jogosan 
háboríthatnák fel az ittenieket. Kitalálták hát, 
és ebben a hegedűvirtuóz matektanár, Georg 

észjárását vélem felismerni, el 
kell híresztelni, hogy az a koc-
cintási tilalom csak szátötven 
évig volt érvényben, vagyis 
hamarosan, 1999. október 6-án 
lejár. Elképzelem a diákokat, 
ahogy egy másodfokú függ-
vény és egy kétismeretlenes 
egyenlet mellé azt a házi fel-
adatot kapják, hogy legalább 
két ismerősükkel osszák meg 

a határidő meséjét, megkérve őket, hogy két-
két további ismerősüknek adják azt tovább. 
Tudvalevő, hogy e feladat helyes megoldása 
kizárólag sörözés közben történhet meg, vagyis 
aligha vonható kétségbe, hogy szívesen és el-
szántan láttak munkához a diákok, és minden 
más hausaufgabe elé sorolódott a koccintgatós 
stúdium. 

Harmincas osztálylétszámot és fejenként 
heti két beavatást feltételezve (mindennap 
azért mégse!) a láncreakció a következőkép-
pen alakul: az első hét végén 210-en tudnak a 
dologról, a másodikon 930-an, a harmadikon 
3810-en, félévi vizsgák idején már akkora a 
szám, mint Budapest lakossága és mire kioszt-
ják a bizonyítványt, már tudja az egész ország. 
Ha feltételezzük, hogy valakihez többször is 
eljut a hír, aminek azért elég nagy a valószí-
nűsége, akkor is tartható az 1999-es évforduló. 
Georgnak (a diákok a háta mögött Gyurinak 
hívták, ő meg a diákokat sörjampecnek, ami 
azért elég árulkodó) a projekt remek alkalom 
lehetett, hogy elmagyarázza a tantervben ex-
ponenciális növekmény címszóval jelölt fogal-
mat, sőt bizonyára valami modernebb tantárgy-
nál kapóra jött a network marketing speciális 
esetének szemléltetéséhez is. 

Ingrid és Georg bizonyára csak csóválnák 
a fejüket, rejtélyesen mosolyognának, Georg-
Gyuri a bajsza alatt (becsületére legyen mond-

OROSZ ISTVÁN

Koccintsunk? 
va, helyre magyaros bajszot hord), de eszük 
ágában sem lenne elismerni az Ungarische 
Glas Schröpfen ügyben kifejtett (áldásos?) 
tevékenységüket. Százötven év – tárnák szét a 
kezüket, szép szokás, de sajnos egyszer min-
den véget ér. Vajon elképzelhető-e, hogy az 
aradi vértanúk kivégzésének előestéjén sörrel 
vigadó osztrák tisztek viselkedése láttán az 
elkeseredett honfiúk és honleányok így fa-
kadtak ki: márpedig mi százötven évig nem 
koccintunk sörrel. Ugye cáfolni sem érdemes: 
egyszerűen nem fűzhettek határidőt az elhatá-
rozáshoz. A jogi bikkfanyelv szerint: nem lett 
volna életszerű. A százötvenes számot azon 
kívül, hogy Ingrid nagyjából száznegyvennyolc 
évvel a fogadalom elhangzása után szerzett 
róla tudomást, és hozta tudomására Georgnak, 
semmi sem indokolja, Szóba került persze, a 
méltatlankodó Ingrid szóba is hozta még ott a 
Háryban, miféle vállalás az ilyen, bezzeg ha 
nem inna sört a magyar, ha azzal tüntetne, az 
igen, az már komoly áldozat lenne. Elismerem, 
mondta Emil, jókora áldozat lenne, demonst-
rációnak viszont csapnivaló. Egy hazafin, aki 
csak ül, és nem iszik sört, aligha látszik a fel-
háborodás. Ha bort iszik helyette, akkor is csak 
az sejthető, hogy jobban szereti a hegy levét a 
sörnél. Ha azonban sört iszik, de nem koccint, 
azzal már jelez valamit. Meg sem kell muk-
kannia, mégis érti mindenki. Legalábbis értette 
akkor. A pohárcsengés elmaradása egyenesen 
a passzív rezisztenciának nevezett kor emblé-
mája lehetett. Ti urak, ti urak! hát senkisem / 
Koccint értem pohárt? / Ti urak, ti urak!... ugye 
tudjátok, hogy Walesben sör szokott habzani a 
poharakban. 

Ha összegyűjtjük a szabadságharc leverése 
utáni passzív ellenállás formáit, bizony beillik 
közéjük a néma sörözés szokása is. És ha a 
lajbiviseletért, az atilla, a dolmány, a bunda, 
a csákó hordásáért hadbíróság elé lehetett ke-
rülni, a láncra hasonlító ékszerekről, a pörge 
karimájú Kossuth-kalapról, a demonstratívan 
táncolt csárdásról, meg a szakáll, a bajusz, a 
hosszú haj viseléséről nem is beszélve, akkor 
bizony valószínű, hogy egy-egy tüntetően fél-
rehúzott vagy összeütés nélkül meghörpintett 
korsó is felrovatott a korcsmák walesi bárdjai-
nak. Logikátlan a magyarázkodás, hogy a koc-
cintás nélküli sörivás szokását a bortermelők 
eszelték volna ki a sörfogyasztás visszaszorí-
tására. Ha valaki demonstrálni akar, annak épp 
sört kell rendelnie – hogy aztán ne koccintson 
vele. Nem is tudtam, hogy Emil, akivel addig 
többnyire bort ittunk, ekkora sörprofesszor. 

lami formát kapjon az esemény, Szakács úr 
ajánlatára beültünk koccintani a közeli Háry 
kocsmába. Meleg volt, kora délután. Miután a 
fülbevalós pincér lelkiismeretesen felsorolta a 
teljes borválasztékot, Ingrid azt mondta, neki 
momentán egy korsó sör jobban esne, mire én 
is föltettem az ujjam, jelezvén, nem hagyom 
cserben a tanúmat. Ami azt illeti, dörmögte 
Szakács úr, neki is jól jönne egy pofa sör, 
de hát mi lesz akkor a koccintással. Mi len-
ne, vetette oda a német lány, hát koccintunk 
sörrel. Azt már nem, ingatta a fejét Emil; ez 
már akkor történt, amikor megérkezett a négy 
habzó füleskorsó (Arany ászok), és Emil felé 
emelintettem a magamét. A 
két tanú udvariasan figyelt, 
jelezvén, először az ünnepel-
tek koccintásának kell meg-
történnie. A két férfi számára, 
minthogy Magyarországon 
nőttek föl, magától értető-
dött a történet, nekünk meg, 
nehogy megbántva érezzük 
magunkat, egymás szavá-
ba vágva magyarázták el a 
sörrel való koccintás tilalmának eredetét egy 
bonyodalmas és szomorkás történelmi lecke 
keretében. A lényeg, 1849-ben, a levert sza-
badságharc végén, mielőtt tizenhárom magyar 
tábornokot kivégeztek volna, a győztes osztrák 
tisztek nagy sörözést csaptak, és persze ösz-
szeütögették a poharaikat. Innen datálódik a 
fogadalom, magyar ember pedig sörrel nem 
koccint. Illedelmesen magunkba fordultunk, 
megittuk a söröket, aztán, hogy a ránk telepe-
dő melankóliát valahogy feloldja, Szakács úr 
elszavalta kedvenc költeményét – Amióta anya 
rászokott, nem iszik mást, csak Arany ászokot 
–, és hozatott egy kör törkölyt, hogy mégis 
koccinthassunk valamivel.  

Ingridet, aki osztrák felmenőkkel is ren-
delkezett, ráadásul volt valami liezonja egy 
budapesti osztrák iskolában tanító matektanár-
ral, nem hagyta nyugodni a történet. Rávette 
Georgot, a tanár barátot, faggassa ki az osztá-
lyába járó gyerekeket, illetve rajtuk keresztül 
szondázza meg a szülők tudását (magyar és 
osztrák tanulók vegyesen járnak az iskolába), 
akik zömmel visszaigazolták a koccintási ti-
lalomra vonatkozó történetet. Aztán a tanári 
kar is összedugta a fejét. Gyanítom, hogy a 
jeles iskolában egy kisebbfajta összeesküvés 
vette kezdetét. Néhányukat Ingrid, meg Georg 
révén én is ismertem, olykor egy-egy iskolai 
rendezvényre engem is elhívtak, sőt volt, hogy 


