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számíthatatlan reakciói az állampolgári jogok 
iránti hirtelen érdeklődéstől az ellenséggé vált 
oligarcha említését kísérő fagyos csendig ter-
jednek, „…mintha legalábbis Putyin lenne a hal-
dokló apa, Hodorovszkij pedig az ő tékozló fia”. 
 Anna Politkovszkaja ― érthetően és tragikus 
sorsával igazoltan ― nem lehetett objektív Pu-
tyinnal szemben. Számára ő volt a szimbóluma 
annak az államnak, amely „nem vállal felelősséget 
semmiért, és szép csendben elsunnyogja egyéb kö-
telezettségeit is”. Kiábrándult sorai alapján népe 
iránt sem táplált nagy reményeket, az ugyanis 
a tehetetlen ellenzékkel együtt asszisztált „az 
orosz parlamentarizmus halálához”. Elkesered-
ve szemlélte a minimális létszámú, sikertelen 
tüntetéseket és a néma tömeget, amely mintha 
csak egy Csehov-darabban rekedt volna, soha 
nem bír „elindulni Moszkvába”. 
 A közelmúlt komoly demonstrációit látva 
erről talán már másképpen gondolkodna, de 
a hatalom durva válaszlépéseihez is biztosan 
lenne hozzáfűznivalója. Az időkapszula 2006-
os lezárása óta a kelet-ukrajnai háborútól a 
legfrissebb szíriai fejleményekig számos továb-
bi esemény írja tovább a Putyin-történetet, és 
vele a Politkovszkaja utáni Orosz naplót. Mi pe-
dig jól tesszük, ha itt Magyarországon is figyel-
mesen olvassuk.

Anna Politkovszkaja: Orosz napló. Fordította: 
Szieberth Ádám. Athenaeum, 2018.

Délvidéki 
történet
Bereti Gábor

A jó önéletrajzi re-
gény két elenged-
hetetlen feltétele 
a magával ragadó 
fantázia és a meg-
bízható emlékezet. 
Kivált, ha a szerző a 
délvidéki magyarság 
elmúlt száz évének 
történéseit választ-
ja témájául. Végel 
László Temetetlen 
múltunk című önéletírása megfelel e követel-
ményeknek: könyvének lapjain találékony cse-
lekményszövés és tárgyszerű történelemisme-
ret, feszültség és hitelesség pólusai közt tartják 
végig elevenen az olvasó érdeklődését.
 Ugyanakkor az önéletrajzi regény műfajmeg-
jelölést még a nevelődési, a történelmi, a család, 
az esszé, vagy akár a kísérleti regény elnevezés-
sel is kiegészíthetőnek vélem, ezért a regényt a 

Bereti Gábor 1948, Miskolc. Az érettségit követő 
katonáskodás után felsőfokú végzettséget 
Nyíregyházán, könyvtáros szakon szere-
zett. Írásai az elmúlt években a Palócföld, 

Napút, Kritika, Kortárs, Hitel, Forrás, Ezredvég, 
stb., folyóiratokban, valamint néhány anto-
lógiában voltak olvashatók. Négy önálló kö-
tete van. Legutóbb: Titkolt múlt – tiltott jövő 

(versek), 2015. A Magyar Írószövetség tagja.
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magam részéről véleményregényként olvastam. 
Már csak azért is, mert a címében Sartre Teme-
tetlen holtak című munkájára hajazó írásában 
Végel László családja három nemzedékének 
sorstapasztalatát ábrázolja, úgy hogy közben 
véleményt mond két világháborúról, Trianonról, 
három, vagy négy forradalomról, terület el és 
visszacsatolásokról, rendszerváltásokról, nem-
zeti és népi, többségi és kisebbségi hűségvállalá-
sokról, stb. Bevallom, a délvidéki történetből en-
gem az általa jugoszlávságnak nevezett jelenség 
érdekelt leginkább. Hiszen regényének ebbe a 
„műfaji véleményébe” sűrítette mindazt, ami az 
elmúlt bő száz év történelmi tapasztalatából a 
mai és az eljövendő generációk számára eleven 
tanulságként, kihívásként prezentálódik. Tehát, 
hic Rhodus, hic salta. 
 Míg a regény három nemzedék sorstörté-
nete, addig a jugoszlávság csupán a titói Jugo-
szlávia néhány évtizedének, egyfajta politikai 
krédója, persze úgy, hogy ennek a modell-en-
titásnak is megvan a maga tágabban vett elő, 
és a regényben kirajzolódó szűkebb, mondhat-
ni szubjektív története. Ez utóbbiról szerzőnk 
így vall: „Forradalom, forradalom, skandálták” 
a diákok, ami akaratlanul is az 1956-os „buda-
pesti forradalmat juttatta eszembe … csakhogy 
ezúttal résztvevője voltam az eseményeknek.” 
„1968 júniusának elején [ezért számomra] sok-
kal többről volt szó: nem csak a hivatalos papí-
rok szerint, hanem érzelmileg is Jugoszlávia polgá-
rának éreztem magam. Arra gondoltam, amire 
apám egy percig sem: megtaláltam a hazámat, 
amit Sinkó Ervin egy életen át keresett” (200). 
 A regény lapjain a Monarchiabeli nagyapa 
még kiteljesíthető nemzeti identitása, az apa 
már kisebbségben vállalt, ezért korlátozott, 
de a magyarsághoz kötődő plebejus entitása 
és a fiúnak egyfajta forradalomból eredő, a 
szabadság éthoszához kötődő, a létteljessé-

get prezentáló humán identitása rajzolódik ki. 
Szerzőnk az eltérő nemzedéki tapasztalatokra 
emlékezve családi súrlódásokra is fényt villant: 
„Apai nagyapám, írja, egyszerre tisztelte Ferenc 
Józsefet és Kossuth Lajost, ami engem megmo-
solyogtatott, s 1941-es haláláig visszavárta a 
magyarokat. A halálos ágyán, mikor állítólag ló-
dobogást hallott, azt suttogta a nagyanyámnak, 
végre megérkeztek. Anyai nagyapám meg, aki 
magyar huszár volt, lenézte az apámat, mert a 
szemében ő már csak egy szerb baka. Ugyanak-
kor nagyapám szerint a magyar úr ugyanolyan 
romlott, mint a szerb. Emlékezett a régi világra, 
az Osztrák–Magyar Monarchiára, amikor a ma-
gyarok voltak az urak és a választásokon Tisza 
Istvánt elparentálták, most viszont Karađorđe 
ellen pisszenni sem mernek” (52). Könyvében 
felidézi a magyarok ’41-es visszatérését, majd 
a hirtelen, szinte cserbenhagyásos menekü-
lésüket, a községi és városházákon hagyott 
nyilvántartásokat, melyek alapján, a bevonuló 
partizánok véres bosszút álltak. Az akkori ese-
ményeket aztán évtizedekig hallgatás övezte, 
ezért szerzőnk nemzedéke egy „eltemetett” 
múlt „tiszta” lapjával indult az életnek. 
 A könyv a titói évtizedek jugoszlávságát 
érintő eddig alig ismert, (eltemetett?) adaléka-
ival is szolgál. Egy ’70-es évekbeli beszélgetést 
említ, melyben szemtanú partnere, az egykori 
magas rangú, ám később a Szovjet Jugoszláv 
ellentét idején Sztálin mellé állt, ezért börtön-
viselt funkcionárius, a háború utáni zavaros 
időkben lezajlott titkos Tito–Rákosi találkozóról 
mesélt. „[A] két pártvezér a magyarok kitelepí-
téséről tárgyalt. Rákosi ígéretet tett, hogy Ma-
gyarország a szocialista tábor része lesz, tehát 
a kitelepítés szükségtelen … Tito meghallgatta 
Rákosi kérelmét és rábólintott: helyes, akkor 
maradjanak a magyarok” (219). Ezt érdemes 
kiegészíteni a mára már ugyancsak feledésbe 
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merült egykori hírrel, mely a legyőzött Magyar-
ország kiszolgáltatott helyzetére utal: 1946-ban 
egy kormányküldöttség tagjaként Rákosi az 
Egyesült Államokban járt. A küldöttség a Mar-
shall segély Magyarországot is érintő lehetősé-
géről, az elhurcolt javak visszaadásáról, területi 
kérdésekről, s Amerikának a forint stabilizáci-
ójában vállalt esetleges szerepéről tárgyalt. A 
tárgyalások hoztak némi sikert: Amerika a fo-
rint aranyfedezetéhez minimálisan szükséges 
mennyiségű kincset szolgáltatott vissza, ám 
egyéb kérdésekben közömbös maradt a ma-
gyar érdekek iránt.
 A jugoszlávság éthoszát érintően a Jugo-
szláv Szovjet ellentét kapcsán Dimitrov korabe-
li szerepét kell szóba hozni, mert Végel László 
erről nem tesz említést. Dimitrov a forradalom 
ideológiája szerinti nagy gazdasági térség kiala-
kítása, valamint az állam elhalása elméletének, 
avagy a népek nemzeti szabadsága, szociális 
egyenlősége, és testvéri összefogása aktuális 
politikai programjának a realizálását a frissen 
alakult népi demokráciák föderális szövetsége 
megalakításában látta. Az erre irányuló politi-
kájukat a Titóval folytatott 1946–47-es tárgya-
lásokat követő bledi egyezményben írásba is 
foglalták. Ám az elmélet ideális gyakorlatának 
megvalósítását épp a természetes szövetsé-
gesüknek kínálkozó Szovjetunió, azaz Sztálin 
akadályozta meg. 1949-re az ellentétek már 
háborús konfliktussal fenyegettek. „[A] közeli 
kaszárnyában tartózkodó katonák a határban 
futóárkokat kezdtek ásni” (115) emlékezik a 
helyzetre Végel László. 
 Bár a nyílt összecsapás elmaradt, de Belgrád 
a Kominform-fenyegetés okát a szovjet társa-
dalom etatizmusában, azaz a párt és állam ösz-
szefonódásában, valamint ezen összefonódott 
politikai struktúrák társadalom feletti uralmá-
ban és bürokratikus elfajulásában lelte fel, ezért 

Jugoszláviát egy alternatív szocializmus-modell 
keresésének, a forradalmi elméletbe foglalt mo-
dellhez való visszatérésnek az irányába indította 
el. A konzum emlékezettel szemben, amely déli 
szomszédunkra, mint a korlátlanul vásárolható 
farmernadrágok országára emlékezik, szerzőnk 
értelmezését akceptálva mondhatjuk, hogy a 
korabeli Jugoszláviát, a jugoszlávság, azaz az au-
tentikus progresszió, közelebbről pedig népei és 
nemzetiségei szövetséges köztársasága megtes-
tesülésének tekinthetjük.
 Ami azonban, az egyéb európai szocializ-
musokkal együtt, itt közelebbről nem részlete-
zendő okok miatt a történelem múlékony jelen-
ségének bizonyult. Míg másutt a rendszerváltás 
két év alatt, 1989–90-ben lezajlott, addig Jugo-
szláviában közel tíz éves polgárháború vette 
kezdetét. A jugoszlávság szemüvegén keresztül 
szemlélődő Végel úgy véli, hogy „a háború va-
lójában csak körítésnek, avagy balkáni díszlet-
nek számított, hiszen háború nélkül … békés 
és demokratikus eszközökkel … is eljuthattunk 
volna [oda, ahova] a többi kelet-európai nem-
zet” (240). A háborút büntetésnek érzi a „bűnös 
liberalizmus vagy a szocializmus közveszélyes 
internacionalista utópiája miatt, amely [azon-
ban] a megmaradás ígéretével csábította a 
nemzeti kisebbségeket, míg a többségi demok-
rácia álszenteskedés nélkül [mond verdiktet]; 
ilyen a demokrácia vastörvénye: a többség az 
többség, a szabadság áldozatokat követel”. Rö-
videsen elveszíti állását, s azt tanácsolják neki: 
„repüljön minden madár a saját fészkére” (242). 
Ám „[é]vtizedeken át együtt éltem ezzel a [ma-
gyar és jugoszláv] közösséggel”... „ha szedem a 
sátorfámat, akkor áruló leszek”. Helyzetét áté-
rezve döntött: „Maradtam” (243).  
 A könyve révén felkínált jugoszlávság szem-
üvegén át tájékozódva láthatjuk, hogy a ’68-
as diáklázadás idején megerősödött korabeli 
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államberendezkedés, egyéb demokratikus 
deficitjei ellenére, a nemzetek és nemzetisé-
gek közötti viszonyok rendezése tekintetében 
modellül szolgálhat ma is; hogy a globalista, 
neoliberális kapitalizmus miközben legyőzte 
európai ellenfeleit, a NATO bombázások és 
a nacionalista populizmus fegyverét bevetve 
verte szét Jugoszláviát; s hogy a mi délvidéki 
történetünkről is a nem mondani róla se jót, se 
rosszat, azaz a hallgatás helyett az „elmondani 
róla a jót és a rosszat is” (227) elvét érdemes kö-
vetnünk. 

Végel László, Temetetlen múltunk, Noran Libro 
Kiadó, Budapest, 2019.

Határsértés 
Gondolatok A tanítónő című filmről

Moklovsky Réka

„A tehetség olyan tö-
rékeny és olyan ritka! 
A társadalom mégis 
mindenáron össze-
tiporná. (…) Materia-
lista világban élünk. 
Nem támogatja a 
művészetet, sem a 
nyelvet. Sem a meg-
figyelést. (…) Azt gon-
dolnánk, ez csupán 
átmeneti fázis. De attól tartok, már súlyosabb 
a probléma. Hiányzik a kíváncsiság. A reflexió. 
Senkinek sincs igénye költészetre.”1

1 A tanítónő (2018), rend. Sara Colangelo, ford. 
Vajda Evelin, forg. ADS Service Kft.

 Sara Colangelo 2018-as rendezése, A ta-
nítónő (The Kindergarten Teacher) Nadav Lapid 
2014-es Az óvónő (Hagananet) című filmjének 
feldolgozása. A történet egy előkészítőben ta-
nító nőről, Lisa Spinelliről (Maggie Gyllenhaal) 
szól, aki egy nap meghallja egyik tanítványát, 
Jimmy Roy-t (Parker Sevak) saját versét szaval-
ni, s innentől kezdve leküzdhetetlen késztetést 
érez arra, hogy segítsen a kisfiúnak kibontakoz-
tatni a tehetségét.
 A tanítónő a határok filmje — a nehezen 
meghúzható, az elmosódó, a felrúgott és sem-
mibe vett határoké. Gondolkodik és kérdez 
művészetről, tehetségről, tanításról, nevelés-
ről, a napjainkban felnövő generáció és szüle-
ik, gondviselőik sajátosságairól, motivációiról 
és ambícióiról, a kihívásokról és elvárásokról, 
amikkel szembe kell nézniük, felelősségről, 
bizalomról, álmokról és reményekről. Teszi 
mindezt az etika bizonytalan, szürke területein, 
érzékenységgel és empátiával, s míg egyes sze-
replők nem riadnak vissza attól, hogy ítéletet 
mondjanak Lisa személyiségéről, viselkedésé-
ről és döntéseiről, addig maga a film kerüli a fe-
kete-fehér válaszokat, nem tör pálcát a hősből 
csaknem antihőssé váló karaktere felett.
 Ahogyan megismerkedünk a főszereplővel, 
látjuk, hogy Lisa lelkiismeretesen végzi a munká-

Moklovsky Réka 1994, Miskolc. Alapszakos dip-
lomáját a Miskolci Egyetem szabad bölcsész 
szakán szerezte esztétika-filozófia-kommu-
nikáció- és médiatudomány szakirányokon, 
ezután tanulmányait a Debreceni Egyetem 
esztétika mesterszakán folytatta. 2018-tól a 
Debreceni Egyetem Humán Tudományok 
Doktori Iskola Modern Filozófia Doktori 
Programjának doktorandusza. Színház- és 
filmkritikái a Műútban jelentek meg.


