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Lászlóffy Aladár

Ararát
„A múltat még Isten se tudja megváltoztatni” – szögezi le Arisztotelész a Ni-

komakhoszi etikában. Emberi kísérletek azért történnek effélére. Ilyen az a 

bizonyos mai „bonmot”, hogy ezután minden másképp volt!

Arisztotelész nem volt örmény, annak ellenére, hogy esze mozgékonysá-

ga alapján akár az is lehetett volna. Benne megvolt az állítólag legfontosabb, 

már-már fenyeget�en történelmi örmény tulajdonság: az alkukészség a jó ügy 

érdekében. Így lehetett szabályszer�en a nevel�je annak a Nagy Sándornak, aki 

a szabályszer�tlenség metaforaérték� gesztusával fi ttyet hányt az id�igényes 

bogozásnak Gordiuszban. De Arisztotelész névtelen mezopotámiai képzett-

ség�, s nem els� nevezetes, de már európaian izgága tanítványai mentették, 

hozták át az antik múlt kincsét, a koncentrált tudást, a világrendez� higgadt-

ságot, amíg csak a kereszténység hömpölygette nagy tanításfolyamába nem 

csatlakozhatott ez a fontos hozam.

Egy legenda szerint, melyet arra, annak bölcs magyarázatára és leszerelé-

sére használnak fel mindig, hogy kezdetben vala a b�ség, a  teremtés nyakló 

nélkül való és adagolni sem kell végtelensége – azóta fokozódik a takarékos-

ság –, nos, e legenda szerint Isten úgy teremtette meg a kalászt, hogy azon a 

tövét�l a hegyéig, véges-végig szemek voltak. Aztán valami megbüntetésekép-

pen gondolta csak meg magát, s húzta végig rajta a két ujját, alig hagyván meg 

a kenyérhez azt a kis aranyló bajszú bojtot ott fenn a végén.

Azt lehet mondani, ki lehet ezt kalkulálni, hogy kezdetben minden nép egy-

formán olyan sokaságból állott, mint cséplés után azoknak a gazdag �skalá-

szoknak a termése, míg az Úr valamiért nyakon nem csippentette egyiket-má-

sikat, nem hogy ok nélkül fojtogassa, hanem hogy fi gyelmeztesse: milyen 

méltatlanul jól megy dolga.

Azt lehet hinni, hogy így volt ez esetünkben az örményekkel, a magyarok-

kal, a  szászokkal, a  románokkal, az albánokkal, az ukránokkal, szerbekkel, 

lengyelekkel. Azt lehet hinni, hogy a hazákon is ekképpen simított-szorított 

végig tet�t�l talpig Isten két ujja, néha megkarcsúsítva, néha felhizlalva �ket.

Mint valami régi borítékon a bélyegszél csipkéje, fi noman megakaszt egy 

többé-kevésbé rom-Ecsmiadzin, ami megmaradt ott, ahonnan az elsárgult 

levelet feladták mai életünk irányába. Megakaszt a bélyegszél csipkéje Isten 

postáját bontogatva. Hogy a vak sors ujjbegyei megtalálják a tájat, ahol rom-

Ani, körülötte hol rom-, hol nem rom-Arménia tanyáz, ahol – az ismert történet 

szerint – egyszer csak kezdett kiállni, kiütni a tükör alól az iszapos, nedves 

Ararát-rom, maradéka mindennek, amit az elöntött világba, a Bárka alá, vizek 

selymébe csomagolt a Teremt�. Ezek szerint Noé is örmény volt, az els� pat-

rió ta, de legalábbis honfoglaló, aki lehetséges, hogy a szigorú, de következetes 

parancs szerint két Ararátot kellett hogy beengedjen maga alá, s az egyikkel 

aztán valahogy már nem kellett elszámolnia. Adott lévén eredend�en nagy al-

kukészsége a jó ügyek érdekében.
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A Kaukázus legalább három titka: Elbrusz, Kazbek, Ararát – holmi háromki-

rályok. Alattuk közép-ázsiai vagy közel-keleti népségek özönlöttek napnyugat, 

a  virágsziromnyi Európa irányába. Alattuk húzták ki valahogy a majd indo-

európainak nevezend� nyelvcsalád nagy és kis irodalmai, még a hamupip�ke-

ség dióhéjába gyömöszölten, a nehéz id�ket, amíg nem volt tanácsos el�búj-

ni, mint egyetlen valahogy megkímélt spórából a gombának, és elkezdeni új 

tájakon �rjöngeni és aranylani. Alattuk valaha majd magyarrá leend� lovasok 

is lapítottak, mint kiugró szikláról zuhogó vízesés függönye mögött, alaposan 

átázva, de megúszva az el�id�k még számon se tartható vérzivatarait, anya-

nyelvkever� Niagaráit. Alattuk adta ki a sors a szokásos, az eredeti hazákban 

persze úgy igazán, teljesen végleg soha végre nem hajtható parancsot, hogy 

gyorsan, gyorsan ki innen, irány a biztos bizonytalanság, mondjuk Erdély, 

Szépvíz, Szászrégen, Szamosújvár, Temesvár, Torda…

Ezen meg ezen a helyen aztán az átlagos évi középh�mérséklet, középke-

dély, középigazságérzet, középérdek, középindulat és középbékesség ennyi 

meg ennyi. Itt kurucot, labancot mindig egyaránt kever bele a dolgokba az Ég. 

Itt magyart, románt, tatárt, szászt, örményt, zsidót vetett be az ésszer�sített 

sovány kalászok közé, és persze törököt, oroszt, vasasnémetet, hogy ki ne fe-

lejtsem rendes helyi adagjaimat és Musz adagjaimat. Itt most már nyíltan rejt 

mindenkit a föld, s b�ven �röl mindenki csontjából az a Malomapokolban. Nem 

lesz ez másképp a Feltámadáskor sem, legfennebb még többen leszünk. Mint a 

gainai leányvásárkor vagy a csíksomlyói búcsúban. Akik önérzetes székelyként, 

néha még szomorúbb mócként, id�nként még nosztalgiázó örményként, nagy 

nehezen elbizonytalanodó svábként, cipszerként, osányként, cigányként, örök 

szegényként-gazdagként állnak a seregszemlén annyiszor, a mese galambdú-

cos, f�zfánfütyül�s kapujában, mint szélben a f�, hegyi kaszálókon, állomások 

peronján, gyárudvaron, mint frontra indított, ilyen-olyan pendelyes, egyen-

ruhás angyalseregek az utolsó himnuszéneklés alatt, amikor még a könnyes 

szem� kárpátházi szentek is le szokták kapni fejükr�l a glóriájuk. De azt azért 

ne felejtsük hozzátenni még: akik a nevezetesnek maradt nagy pillanatokban, 

Madéfalvától Doberdóig, már csak egyszer�en mind-mind szomorú magyarok-

ként haltak meg, nagyon közel vagy nagyon távol, egy illúzióért, melynek neve 

szabadság, s melynek kedvéért fel szoktak adni, kihagynak, felfüggesztenek, 

szüneteltetnek hirtelenében más fontos nagy illúziókat, mint a felebaráti szere-

tet, az igazságérzet, a kultúra és az egyetemes emberi szolidaritás. Egyszóval 

mire sikerült Európának jelképhegy gyanánt megbontani, megszerezni Carra-

rát, már réges-rég megvolt, megesett az Ararát!

Mi viszont a jó oldalon állunk, ugyebár, milyen jólesik ezt hinni, hallani a 

lelkiismeretnek! Hogy pontosan ott, ahol mindig csak madárdalból építi palo-

táit az erd�, a hegy, a megtartó szerelmes szépség – tehát csakis csupa Erdély 

és Tirol, meg Ceylon, Florida, s persze a Kaukázus…

Az örmények igaza sosem derül ki. Miképpen annyi sok elt�n�félben lev� 

kis népé, nagy emlékezet�é. Valamiért sosem fi gyel igazán effélére a világ. 

Ahogy a magyarokéra sem. Ötvenhat világzengése elszállt, talán annál is köny-

nyebben, gyorsabban, mint ezerkilencszázhúszé. Teleki Pál öngyilkossága után 

Churchill azt mondta, a béketárgyalások asztalánál majdan ott lesz egy szék, 

amelyik… aztán annyi minden történt, megesett közben, hogy semmi nem 
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volt ott azon a bekalkulált helyén az igazságnak, a  méltányosságnak. Ez is 

csak jelkép. Mint a halálmeneteké, Szíria és Auschwitz és Szibéria felé, melyek 

hírét�l el�bb megborzongott, aztán vállat volt, megigazította magán az ázott 

gubát, es�köpenyt, rabruhát a világ, és csákányolt és rádiózott tovább. Hátha 

rábukkan a maga kicsit könnyebben kimozdítható, szép fehér határkövére, 

trikolór boronájára, bögrében elásott ezüstjére, betétkönyveire. Vannak népek, 

akiket nem szabad, s vannak, akiket szabad bántani. Akik még élünk azokból 

a napokból, emlékszünk az elölr�l kezdett Egmont-nyitányra, az igazán világ-

háborús „aki hallja – adja át” hangulatú ágyúszavas, aknavet�s délutánokra, 

és arra az akasztófahumorral összegezett álkormányzati álközleményre, hogy 

„a vérszomjas, vad cs�cselék Budapesten rátámadt a békésen lövöldöz� szov-

jet katonákra”.

Ezt senki így nem osztotta be, maga az Úr a legkevésbé, de úgy látszik, 

vannak mártírnemzetek, kicsit jámborabb, balek fajták, akik komolyan vesz-

nek mindent, akiknek buzgóbban és gyorsabban sikerül odatartani vagy csak 

ugyanott tartani a másik arcukat is – mindegy. El lehet játszani a gondolattal, 

hogy az ilyenek aztán bármilyen más t�be, t�kébe oltva, ha jön a „fene rossz 

spóra”, a fi loxéra, �ket keresi leghamarabb, mert ugyanolyanok maradnak. Egy-

másba átcsapva is. Akik olyanokként is ilyenek. Mert bármilyenekként olyanok.

Mindegy, mikor, s mindegy, hol, az emberi lénynek át kell gondolnia foly-

ton, újra és újra, tehát folyamatosan a létet, egyénileg és közösségileg, és nem 

már nem létez� helyzetet, szempontot keresni, társítni hozzá, hanem mindig 

éppen itt, ott, amott, a BÁRHOLBAN, az akárholban van az � támpontja, helye, 

lövészárka és golgotája. Nincsenek jobb vagy rosszabb, alkalmas vagy alkal-

matlanabb korok és kevésbé kifosztott édenek.

És külön, már a Bárka óta, nincs is az örményeknek igaza. Saját igaza. Csak 

önérzete, kultúrája, hagyománya és nyelve is. Ha mi megszólalunk és beszé-

lünk, íme, mindezekr�l.

Egy kinek megrázó, kinek csak kalandíz� örmény legenda szerint, egyszer 

nehéz id�kben, mikor másként nem lehetett – mint menteni való legf�bb 

kincsét egy közösségnek, a Szentírást lapjaira szedték szét, és a szertefutók 

egyenként így menekítették magukkal; ki-ki egy elbírható hányadát-részét a 

nagyszer� teljességnek; elbujdostak vele havasok havába, mocsarak békanyála 

alá, az esend�ség fekete árnyai közé menekülve. Aztán a veszély múltán, ami-

kor végre összegy�lhettek újra, összerakták diadalmasan, vagy csak kicsit még 

mindig remegve, dideregve a könyvet. Egyben ez volt az � népszámlálásuk. 

A  nagy és megnyugtató „megmaradtunk”-kiáltás, vagy csak suttogás, sóhaj. 

A felelet az ALKUKÉSZSÉGRE A JÓ ÜGY ÉRDEKÉBEN. A visszhang. Valahonnan 

a gének felhalmozódó Ararátja alól. „Aki megtartja a parancsolatot, megtartja 

önmagát; aki nem vigyáz utaira, meghal.”

Világosító Szent Gergely óta mi is kiválasztott nép lettünk, szétszórva más 

nemzetekbe. Mint az Úr magja, írmagja. Hol vannak a gepidák, a longobárdok, 

az asszírok?… Mi élünk. Tessék meghallgatni, ha tetszik. Akár magyarul is.


