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mű/alkotás

Apró István

Józsi malaca
Volt egyszer Józsinak egy malaca, sőt neki több is volt, de 

ez az egy arról nevezetes, hogy az enyém is volt, vagyishogy 
majdnem… 

Borozgattunk éppen egy messziről érkezett régi cimborá-
val, amikor átjött Józsi. 

– Te, szomszéd – kezdte mindjárt a mondókáját, miu-
tán annak rendje és módja szerint helyet foglalt közöttünk és 
megkapta a maga pohár borát. – Nem maradt ki neked vala-
mi bontott ablakod az öreg házból a felújítás során? Valami 
kisebb kéne az új fürdőszobánkra, amiben amúgy is bűnös 
vagy…

Hát igen, bűnös voltam, mert amikor ideköltözünk ebbe 
a kis drávaszögi faluba és hozzáláttunk a csodálatos, legalább 
hatszobás, elöl-hátul szárazkapu bejáratos kálvinista gazda-
ház (vagy inkább kúria) felújításához, egyre csak azt hajtot-
tuk, hogy igen szép, sőt tökéletes itt minden, de hát amíg 
a fürdőszobát meg nem csináljuk, mégsem az igazi. Nem is 
nyughattunk, amíg el nem készült, és hideg sört bontottam 
az első forró fürdő tiszteletére, és azt kiáltottam kifelé nejem-
nek, hogy „Dús, dús!”

– Mi van? – kérdezte a konyhából.
– Semmi, csak dúskálok a civilizáció örömeiben – vála-

szoltam, és kéjesen elnyújtóztam a kádban.
Szóval, bűnös voltam, mert Józsi asszonya ettől fogva 

nem hagyott neki békét, és addig rágta a fülét, amíg nekidu-
rálta magát, felverte a betont a fél udvaron, és emésztőgödröt 
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ásott, kivette a falat a kiskonyha meg a kamra között, végig a 
ház hosszában csövet fektetett a kúttól az új feredőig – szóval 
felforgatta az egész portát. A végén már csak az a kisebb szel-
lőző ablak hiányzott, ami a mi udvarunk felé nyílott volna a 
ház hátulján.

– Hát, bontott az nincs, de éppenséggel kimaradt egy 
pontosan oda való vadonatúj ablak, mert elszámoltam vala-
mit. Azt szívesen odaadom.

– Jó – vakarta a feje tetejét a szomszéd – és a második 
pohár borát is felhajtotta –, de nekem most nagyon nincs 
pénzem, hogy egy ilyen új portékát megvegyek. Azért gon-
doltam, hogy talán akadna amolyan kidobandó…

– Hagyjuk – mondom neki – az az ablak nekem amúgy 
is csak itt állna, majd megoldjuk idővel valahogy.

– Tudod mit, szomszéd? – derül fel az ábrázata a harma-
dik pohár után – Adok érte egy malacot! Most éppen olyan 
sütnivaló formák…

– Jó – mondom, és újratöltöm a poharakat –, de nekem 
erre fel kell készülnöm, majd meghívok néhány bácskai tet-
testársat, akikkel méltóképpen elbúcsúztathatjuk azt a sze-
gény jószágot.

– Nem bánom, de azért túl sokáig ne húzd, nehogy meg-
várd nekem, amíg negyven kilós lesz!

És a hatodik vagy a hetedik souvignon után Józsi boldo-
gan távozott az ablakkal. Nekem meg lett egy malacom. Igaz, 
a cimborával tovább fűztük a szót és m tagadás, feledésbe 
is merült a nyélbeütött egyezség a kis rózsaszín farkincással 
együtt. 

Hanem az asszonyi morgolódás is (legalább) kétoldalú. 
Nemcsak derék szomszédom fülét rágta nője bizonyos ügyek-
ben, hanem az enyémet is a magamé. Arra kapacitált már egy 
ideje, hogy odafönn a kertben, a szomszédéknál, jó közel a 
kerítéshez van két hatalmas diófa, amely – délről esvén – tete-
mes árnyékot vet a zöldséges ágyásainkra. Való igaz, a krump-
li szára ölesre nőtt, és indaként kúszott a földön a nagy sötét-
ségben. Arra kaptam tehát egyre gyakoribb asszonyi készte-
tést, hogy vegyem rá a szomszédot, vágja ki legalább az egyik 
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diófát. Józsi hajlott volna a szóra, otthon viszont ez ügyben 
erős (szintén asszonyi eredetű) ellenállásba ütközött, főként a 
diósbejgli miatti aggodalmakkal összefüggően. Végül aztán ez 
a dolog valahogy a mi portánk javára dőlt el, alighanem va-
lamilyen háttérben zajló sárkányközi kiegyezés révén, és ne-
kem meg Józsinak az a feladat jutott, hogy a hatalmas fát egy 
szombat délelőtt a veteményes légteréből eltávolítsuk. Meg is 
dolgoztunk vele derekasan, és mire a terebélyes korona min-
den ágát szépen összedaraboltuk és a kertből eltakarítottuk, 
nem csupán a délelőtt, de a még mindig elég kurta télvégi 
nap is véget ért.  

– Mi lesz ezzel a gyönyörű diófa törzzsel? – kérdeztem, 
amikor a tényleg hibátlan, fehér kérgű rönköt a másik fa alá 
görgettük.

– Hát majd eladom – mondta Józsi. – Időnként jönnek 
ilyen kereskedők, járják a falvakat és megveszik.

– Ugyan mennyiért? Erre Józsi mondott valami számot, 
nem emlékszem, mennyit, de nem volt valami egetverő ösz-
szeg.

– Hát azt nagyon sajnálnám.
– Mit?
– Ha ezt a gyönyörű anyagot így idegennek elkótyave-

tyélnéd. Megveszem én.
Józsi ekkor megint gondterhelten kezdte vakargatni a feje 

tetejét, és valami olyasmit kezdett fejtegetni, hogy nem lenne 
illendő egy ilyen jó szomszédtól pénzt kérni olyasmiért, ami 
csak úgy magától nőtt itt a kerítés mellett. Ebből nem na-
gyon engedett, és a tárgyalások elakadtak, az üzlet sehogyan 
sem bírt megkötődni. És ekkor villant agyamba a nagy ötlet:

– Tudod mit, szomszéd?
(Gondterhelt, kérdő tekintet a másik fél részéről.)
– Van nekem egy malacom, nemde bár?
– Hát az van.
– Na látod, azt a malacot odaadom neked a rönkért!
Ebben aztán kiegyeztünk, és elégedetten leültünk a vas-

kos diófa törzsre, és kitöltöttük a fűrészeléshez elengedhetet-
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len borosflaskából a maradékot. Szépen ránk sötétedett, és 
elégedetten nyugtáztuk, hogy igaz módon elrendeztük az ab-
lak, a malac, a rönk és a szomszédi barátság dolgát egyaránt. 
A malac, persze, mit sem tudott a feje fölött lezajlott nagy 
fordulatokról, végig ott tartózkodott a helyén az ólban, jóma-
gam soha nem is láttam és ilyenformán ő se engem. 

Más, egészen más kérdés, hogy végül a gyönyörű diófa 
rönk is ottfelejtődött letakarva a kertben, mert a háború ve-
szett kutyái szabadultak a tájra. Hosszú évekig nem gondolt 
arrafelé senki szép barna könyvespolcra, díszesen faragott po-
hárszékre, amit abból a fából csinálni szerettem volna. Rakni 
se tudtam volna semmit a polcra, könyveimet, kézirataimat 
elégették kint a szurdikokban, és a rabló martalócok keze 
nyomán egyetlen pohár sem maradt a házban. 

(2008)
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tanulmány

Tóth Kálmán 

Paul Johnson nyomában
Vannak azonban írók, akik nem akarták megmondani a 

világnak, hogy mit tegyen; nem akartak saját gyarló elméjükkel 
Utópiákat kieszelni és másokkal megépíttetni, hanem egyszerű-
en csak szeretetteljes szavakkal és gondolatokkal ábrázolták Isten 
világát és az embereket.1 

Napjainkra a különböző tudományok olyan mértékben 
specializálódtak, hogy rendszerint még az egyes szakágak 
képviselői is csak a saját választott területükön képesek jól 
eligazodni, ezért elképzelhetetlen, hogy némely, mégoly mű-
velt egyének minden ismeretkört átfogó, egyetemes tudással 
rendelkezzenek, a polihisztorok kora tehát lejárt. Ez a véle-
mény már a múlt században is közhelyszámba ment, mára 
pedig annyira nyilvánvalóvá lett, hogy komoly érvként nem 
is szokás hivatkozni rá. Az éremnek azonban van egy másik 
oldala is. Mindannyiunk természetes és egyben alapvető igé-
nye, hogy a bennünket körülvevő világról átfogó ismeretek-
kel, lehetőleg minél megbízhatóbb képpel rendelkezzünk. A 
kérdést különös megvilágításba helyezi, ha belegondolunk, 
hogy a klasszikus ókori görögség kultúrájának alapjain ki-
épült európai kultúrkörben mindig is központi helyet foglalt 
el a világban racionálisan eligazodni és dönteni képes indi-

1     Johnson, Paul: Isten nyomában. Zarándokút. (Fordította: Makovecz 
Benjamin) Budapest, Európa, 2003. 100. o. (a továbbiakban: Johnson, 
2003.)
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viduum eszménye. Ez az először karakteresen Platón etikai 
nézeteiben megfogalmazott ideál tulajdonképpen az európai 
kultúra egész történetén végigvonul. Jelentőségét mi sem 
bizonyítja jobban, minthogy az eredendő bűn doktrínájára 
épülő, az ember esendőségét hangsúlyozó keresztény teoló-
giára – még ha rendszerint viták keretében is –, de szintén 
komoly hatással volt. Az újkorban a kopernikuszi, majd az 
ezt árnyaló newtoni világkép hatására ez az eszmény még job-
ban a középpontba került, hogy majd a felvilágosodás gon-
dolkodóinál, mindenekelőtt Kant autonómia felfogásában 
nyerje el az egyik legkiteljesedettebb formáját. A 19. század 
elejétől azonban az egzakt tudományok egyre dinamikusabb 
fejlődése mindinkább az egyes személy szerepének a margi-
nalizálódását vonta maga után. A felvilágosodás gondolkodói 
még meg voltak arról győződve, hogy a tudományok fejlő-
dése és az autonóm döntésekre képes individuum eszménye 
szervesen kiegészítik és előreviszik egymást, azonban számos 
későbbi történés szembe ment ezzel az elképzeléssel, sőt egyes 
esetekben már alapjaiban kérdőjelezte meg. A 19., majd a 
20. században is felvilágosultnak lenni annyit jelentett, mint 
hinni a tudományok fejlődésében, ezzel összhangban abban, 
hogy az ismeretek szisztematikus rendszerezése, az ennek 
révén megvalósuló folyamatos előrehaladás révén az embe-
riség és benne az egyes személy is egyre magasabb fejlettségi 
szintekre jut. Igen ám, csakhogy a 20. század két legborzal-
masabb totalitariánus ideológiája, a fasizmus és a kommu-
nizmus is lényegében a tudományban találta meg legfőbb 
önigazolását, a fasizmus a fajelméletben, a kommunizmus 
pedig a marxi tudományos szocializmusban. „Napjainkban 
pedig elég csupán az ökoszisztéma körül egyre nagyobb mé-
reteket öltő problémahalmazra gondolnunk, hogy kétségeink 
támadjanak, vajon a modern tudomány önmagában képes 
lesz-e ezeket megoldani.”

Az egyes tudományágak képviselőinek a többsége számá-
ra azonban, mivel nincs kellő rálátásuk az egészre, az ilyen 
és ehhez hasonló helyzetekben felmerülő irdatlan kételyek és 
kérdőjelek mintha mit sem jelentenének, továbbra is rendít-
hetetlenül – ahogy a szakirodalomban nevezni szokták – a 
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tiszta racionalitás doktrínájára, ennek részeként a felelős 
döntéseket hozni képes individuum ideáljára épülnek. Mint 
utaltunk rá, ez az ideál már Platón etikai nézeteiben megfo-
galmazódott, de végérvényesen a tiszta racionalitás doktríná-
jának megalapozásában úttörő szerepet vállaló felvilágosodás 
gondolkodóinak köszönhetően nyert teret az a meggyőződés, 
hogy az értelem térhódításával az ésszerűen cselekedni képes 
egyén eszménye a gyakorlatban is megvalósítható. A felvilá-
gosodás képviselői mélyen hittek abban, hogy a tudás ter-
jedésével, az ismeretlen területeinek a felszámolásával egyre 
inkább csökken és marginalizálódik az ésszerű emberi cselek-
vést akadályozó és zavaró tényezők szerepe. E helyett már jó-
részt a felvilágosodás ellenreakciójaként létrejövő romantika 
korától az történt, hogy a tiszta racionalitásra épülő tudomá-
nyos irányzatok mellett utat törtek az irracionalitás szerepét, 
ennek részeként az ember kétarcúságát, vagy éppen esendő-
ségét hangsúlyozó, a különböző vallások  hagyományaiból 
is merítő világnézetek. Jelentős részben ezzel magyarázható, 
hogy már a felvilágosodás fénykorának képviselői, majd az ál-
taluk megalapozott hagyományok folytatói – kimondva vagy 
kimondatlanul –, a vallásban, kiemelten a kereszténységben 
látták a legnagyobb ellenségüket. Napjainkra ez a paletta is jó-
val árnyaltabbá és színesebbé vált. Az egyik pólusán továbbra 
is azok helyezkednek el, akik a kereszténységben látják min-
den fejlődés legfőbb gátját, míg a másik póluson sokan van-
nak, akik a tudomány és a vallás, ezen belül a kereszténység 
összebékítésére és összehangolására törekszenek. Az igazán 
színvonalas viták és érvelések azonban meglehetősen ritkák, 
a pártatlan kívülállónak gyakran az az érzése, hogy bármelyik 
nézőpontból hallatlanul nehéz más szempontokat bevonni és 
szerves egységbe illeszteni. Rendszerint nem a szándékkal van 
baj, hanem a közös nyelv megtalálásával, amelynek szerteága-
zó okai egyikére találóan mutatott rá a Nobel-díjas fizikus, 
Millikan: „Akik keveset tudnak a tudományról, és keveset 
értenek a valláshoz, vitatkozhatnak egymással. Akik figyelik 
őket, azt gondolhatják, hogy ez a tudomány és a vallás között 
vita. Valójában csak a tudatlanságok közötti összeütközés.” 
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Az egyes tudományágakon belüli specializálódás egyik 
kísérőjelensége, hogy egyre kevesebb olyan tekintélyes sze-
mélyiség van, aki a világ történéseiben megbízható eligazítást 
tud adni. Sokatmondó az is, hogy egyre több olyan szakértő, 
tanító, guru tűnik fel, akire egyes csoportok felnéznek, de 
szélesebb körökre kiterjedően nem igazán tudnak hatni. A 
képet tovább árnyalja, hogy a 20. században számos olyan, a 
maga idejében komoly elismertséget kivívó egyéniség műkö-
dött, akinek a tekintélye mára megfakult, sőt számos esetben 
feledésbe merült. Ennek kapcsán megintcsak elég e század 
két totalitariánus ideológiájára gondolni; a fasizmus viszony-
lag hamar hiteltelenné vált, a marxi tudományos szocializ-
mus égisze alatt azonban hosszú évtizedekig szakértők „hada” 
próbálta nem ritkán már azt a látszatot kelteni, hogy megta-
lálta a bölcsek kövét, és noha ez az ideológia a kelet-európai 
rendszerváltások nyomán eredeti formájában végképp diszk-
reditálódott, bújtatott változatokban, más szemléletekbe 
beszivárogva máig komoly szimpatizánsi körrel rendelkezik. 
Ilyen adottságok közepette egyre ritkábban tűnnek fel olyan 
enciklopédikus tudással rendelkező egyének, akiknek a szavá-
ra valóban adni lehet, és akik ezzel egyidejűleg az ismereteiket 
közérthetően tudják átadni. Minden bizonnyal e ritka kivé-
telek egyike az angol kultúrtörténész, Paul Johnson, akit a 
magyar olvasóközönség először az 1999-ben megjelentett Ér-
telmiségiek című, nagy visszhangot kiváltó botránykönyvéből 
ismerhetett meg. A modern kori értelmiség e szinte kímélet-
len bírálatát tartalmazó művét 2000-ben A modern kor, A 20. 
század igaz története című nagymonográfiája követte, hogy 
majd hamarosan utána, 2001-ben két másik szintén vaskos 
terjedelmű könyve jelenjen meg: A kereszténység története, va-
lamint A zsidók története. 2003-ban egy újabb kultúrtörténet 
mellett: Az ősi Egyiptom civilizációja, a vallási kérdések iránti 
kiemelt érdeklődését tükrözte Isten nyomában című művének 
a kiadása. 2010-ben ismét egy kultúrtörténete jelent meg A 
reneszánsz-ról, majd zárásként az Értelmiségiek mintegy el-
lenpárját képező Hősök című könyve. Elegendő csupán arra 
emlékeztetnünk, hogy a felsorolt művek mindössze reprezen-
tatív válogatást adnak Johnson igen terjedelmes életművéből, 
amelyben az angolszász kultúra, ezen belül is Nagy-Britannia 
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és az Egyesült Államok történetnek számos alapvető fontos-
ságú korszaka nagy teret foglal el, hogy máris meggyőződ-
jünk, valóban korunk egyik enciklopédikus tudású szerzőjé-
ről van szó. A Johnson által tárgyalt korszakok és kérdéskörök 
e rendkívüli dimenziói már önmagukban involválják, hogy e 
helyütt csupán egy rövid, kedvcsináló bevezetést próbáljunk 
adni a munkásságából.

Johnson felvállaltan konzervatív gondolkodó; ha meg 
akarjuk érteni értelmiségi habitusának a főbb sajátosságait, ak-
kor nyilvánvalóan ez az egyik olyan ismertetőjegye, amelyből 
célszerű kiindulnunk. Konzervatív alatt itt nem politikai színe-
zetű elköteleződést kell értenünk, vagy ha igen, legfeljebb csak 
másodlagosan, hanem bizonyos, mindenekelőtt keresztény vi-
lágnézeten alapuló hagyományos értékek melletti következetes 
kiállást. „A történelem azonban arra tanít, hogy egy magasan 
szervezett vallás rendszeres gyakorlása mederben tartja a – sze-
mélyes és kollektív – emberi méltóságot, s ez más módszerek-
kel, más eszközökkel nemigen valósítható meg,”2 – írja az Isten 
nyomában című művében, és ezt az alapgondolatát más válto-
zatokban megfogalmazva, a vallás egyes részkérdéseit tárgyalva 
is rendkívül meggyőzően érvel a keresztény, ezen belül is hang-
súlyosan a katolikus világnézet mellett. Johnson ugyanis hithű 
katolikus a nagyobbrészt anglikán vallású Egyesült Királyság-
ban, amit minden adandó alkalommal büszkén hangoztat: 
„Katolikusnak születtem, s mindig is katolikus volt a családom 
is. Lancashaire-ből származunk. Ezt a vidéket – olyan okok-
ból, amelyeket itt nem kívánok részletezni; (…) – nem sikerült 
a 16. században protestantizálni.”3 Egy többségi világnézetet 
valló közösségen belül más, még ha gyakran csupán árnyala-
tokban eltérő kisebbségi nézeteket képviselni, erre mondhat-
juk azt is, hogy pikáns pozíció és egyben igazi kihívás egy to-
leranciájára hagyományosan büszke országban. Mindjárt hoz-
zátehetjük, Johnson nemcsak mintaszerűen megfelel ennek a 
kihívásnak, hanem személyében egyenesen megtestesíti ennek 
a toleranciának a legtiszteletreméltóbb vonásait legfőképpen 
azzal, hogy nem annyira beszél róla, mint inkább gyakran tesz 

2      Johnson, 2003. 31. o.
3      Johnson, 2003. 130. o.
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említést olyan történésekről, amelyekből ennek természetes és 
spontán működésére lehet következtetni. „Nemrég magánlá-
togatásra Rómába kísértem Margaret Thatchert. II. János Pál 
pápa szívélyesen fogadta őt, s lehetővé tette, hogy néhány ba-
rátjával együtt meglátogassa a Sixtus-i kápolnát, amelyet éppen 
megnyitottak az évekig tartó, s az épület egész történetében a 
legköltségesebb restaurálási munkálatok után,”4 – írja például 
az Isten nyomában című könyvében. A konkrét apropó hátte-
rében az állt, hogy Thatcher asszony miniszterelnöksége idején 
vallási, ezen belül a katolicizmust érintő kérdésekben személyes 
tanácsadói szerepet vállalt annak kormányában. 

A kereszténységhez és a katolicizmushoz fűződő viszo-
nyáról szintén az Isten nyomában című művében ír behatóan, 
olyannyira, hogy ezt nem csupán a kereszténységről és általá-
ban a vallásról szóló számvetésnek vagy vitairatnak tekinthet-
jük, hanem a katolicizmus melletti szenvedélyes hitvallásnak 
is. Johnson ebben a művében a hitélet minden fontosabb 
kérdését körbejárja, Isten létezésétől kezdve a gonosz és a 
bűn problémáján át a dogmatika és a liturgia, valamint az 
üdvözülés (ezen belül a Mennyország és a Pokol, valamint a 
harag napja) egyes kérdéséig. Ezeknek az eszmefuttatásainak 
az egyik legjellegzetesebb vonása leginkább Dantéról írt ér-
tékelésből szűrhető ki: „A Pokol a magja Dante csodálatos 
művének, az Isteni színjáték-nak – nem lehet nem észrevenni, 
hogy a legnagyobb kedvvel az alvilágban játszódó részt írta 
meg, s ez jelenti a legnagyobb élményt az olvasónak is. A 
Purgatórium-rész már sokkal kevésbé érdekes, a Paradicsom 
pedig hozzájuk képest sótlan és majdhogynem unalmas; 
emlékezetünkben szinte alig-alig hagy nyomot.”5 Az idézett 
megállapítást mindjárt kiegészíthetjük azzal, hogy ez nem 
csupán Dante esetében van így, mivel a keresztény és való-
színűleg nem csak a keresztény forrásoknak mindig is jóval 
több és egyben érdekfeszítőbb mondanivalóik voltak a létezés 
különféle árnyoldalairól, mint arról, ami kiegyensúlyozott és 
harmonikus, ennek folytán értelemszerűen maga Johnson is 
ebbe a tradícióba illeszkedik, hiszen nem is illeszkedhet más-

4      Johnson, 2003. 92. o.
5      Johnson, 2003. 191. o.
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ba. A létezés árnyoldalainak a megjelenítésében azonban a 
modern kor szerzői általában igen nagy hátrányban vannak a 
megelőző korok szerzőihez képest különösen amiatt, hogy az 
utóbbiak számára a különböző vallási megnyilatkozások nem 
csupán valamiféle képes beszédet jelentettek, mint ahogy ezt 
manapság is hajlamosak vagyunk felfogni, hanem betű sze-
rint is érvényesnek tekintették őket, és hittek bennük, annak 
szellemében, ahogy a Hegyi Beszédben Jézus mondja: „Ellen-
ben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, 
ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól való.”6 

Az esztétikai nézőpontokat előtérbe helyezve különösen 
erőteljesen jut kifejezésre, milyen óriási „versenyelőnyben” 
voltak ebben a tekintetben azoknak a koroknak a művészei, 
akiknek az életében a vallás és a hit szinte véresen komolyan 
vett valóságnak számított, gondoljuk csupán a Johnson által 
is méltatott Michelangelóra, Tintorettóra vagy Hieronymus 
Boschra, a zenében Bachra. Ugyanebből az okból kifolyólag 
a modern kori szerzők az egyház tekintélyeivel szemben még 
nagyobb „versenyhátrányban” vannak. A rengeteg kínálkozó 
példa közül említhetjük Szent Jeromost, aki ilyen érzékletesen 
figyelmeztetett a beképzeltség, azaz a gőg veszélyeire: „a gőg, 
a kevélység lesben áll bensőnkben, mint a sivatag ragadozó-
ja, mint a hegyi oroszlán vagy a puma, amely akkor veti ránk 
magát, mikor a legkevésbé számítunk rá és szétszaggatja eleven 
lelkiismeretünket irtózatos fogaival és karmaival.”7 A modern 
ember számára Avilai Szent Teréznek a halál kérdésében tanú-
sított könnyedségét sem egyszerű még csak felfogni sem, ami-
kor azt mondja: „Látni akarom Istent, s hogy láthassam Őt, 
meg kell halnom,” 8 Különösen az újkorban egyre inkább a 
halál elől való menekülés, minden hozzá vezető kérdés eltus-
solása vált jellemzővé. Vagy idézhetjük ebben a sorban Liguori 
Szent Alfonzot is, aki a Pokol borzalmait így ecsetelte: „... a 
szerencsétlen hitvány gazembert úgy veszi körül a tűz, mint a 
kandallóban a fahasábokat. (…) És ez a tűz nem csak körülve-

6      Biblia. (Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága által szerkesztett 
kiadás.) Budapest, Kálvin, 2007. Máté Evangéliuma, 5, 37.  1112. o. (a 
továbbiakban Biblia, 2007)

7      Johnson, 2003. 208. o.
8      Johnson, 2003. 169. o.
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szi az elkárhozottat, de beleibe is behatol, hogy annál jobban 
gyötörje őt.”9

Meglehet, elsőre furcsának hathat e különleges kifejező 
erővel bíró szerzőknek az idézése, azonban ha meg akarjuk 
érteni Johnson viszonyulását a kereszténységhez és a katoli-
cizmushoz, akkor mindenképpen célszerű emlékeztetnünk 
azokra a nagy elődökre, akik – mások mellett – igen nagy 
hatással voltak rá. Az imént idézettek közül Ligouri Szent 
Alfonz kívánkozik külön említésre, ugyanis ő volt annak a 
redemptorista kongregációnak a megalapítója, amelynek a 
képviselői a 18. században és a későbbiekben kifejezetten a 
felvilágosodás ellen fellépve próbálták meg a különböző te-
ológiai és hitéleti kérdéseket széles tömegek körében koruk 
adottságaihoz igazítva érthetővé tenni és népszerűsíteni. A 
redempotristák egyes túlzásairól maga Johnson is szót ejt, 
köztük a Pokol borzalmait ecsetelő hagyományról, amit kü-
lönösen gyermekek körében terjesztettek, és amelynek még 
ő is szenvedő alanya volt. „A redempotristák – írja –, még az 
én gyermekkoromban is meglehetős erőt képviseltek, és még 
mindig az volt a legfontosabb céljuk, hogy a kisfiúkat megis-
mertessék a Pokol rémségeivel.”10 Johnson nem kevés iróni-
ával viszonyul e mozgalom egyes túlzásaihoz, például egyik 
neves 19. századi protagonistájukat ripacsnak és tébolyult 
Danténak nevezve, azonban az ilyen dicstelen előzményektől 
eltekintve nyilvánvaló, hogy a katolicizmusnak ez az irányzata 
volt meghatározó befolyással a vallásgyakorlásnak arra a for-
májára, amelyben ő felnőtt és amely révén hithű katolikussá 
vált. Szenvedélyes ragaszkodása egyházához, hitéhez és annak 
hagyományaihoz azonban sohasem jelentett nála kritikátlan 
lelkesedést: „Egész életemben szoros kapcsolatban álltam az 
egyházzal, s megszoktam, hogy olykor slampos és unalmas, 
máskor nemes és szerető; hogy csodálatos, hogy esztelen és 
hogy néha elviselhetetlen is,”11 – írja az Isten nyomában című 
könyvében, majd így árnyalja tovább ezeket az érzéseit: „...
szeretem a régi intézményeket, amelyek nagyralátóak és el-

9      Johnson, 2003. 196. o. 
10      Johnson, 2003. 198. o.
11      Johnson, 2003. 130. o.
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bizakodottak, s ugyanakkor kopottak és gyanútlanok; elmé-
leteikben rugalmatlanok, a gyakorlatban azonban erélytele-
nek és engedékenyek; a csillagokat követelik, de legtöbbször 
kevesebbel – sokkal kevesebbel – is megelégszenek.”12 „Így 
szemlélem hát az egyházat, ezt a gyarló emberi intézményt: 
elkövethet rettenetes gaztetteket, iszonyatos tévedéseket, sőt 
őrültségeket, s mindennek ellenére megmaradnak sugárzó, 
isteni minőségei. Szeretem és figyelem – éberen és kritiku-
san.”13 „Mint feltehetően eddig idézett egyes gondolatai is 
tanúsíthatták, Johnson igyekszik a maga elé állított magas 
mércéknek derekasan megfelelni.”

A katolicizmus történetében szinte a kezdetektől két 
fejlődési vonal figyelhető meg. Az intézményes keretek mű-
ködését biztosítani hivatott konsztantinoszi egyház mel-
lett mindig jelen volt és működött egy a spirituális életet, 
a tiszta lelkiséget előtérbe helyező vonal. Értelemszerűen a 
kettő gyakran összefonódott, de voltak korszakok, amikor 
ellentéteik kiéleződtek. Johnson az Isten nyomában című, 
vallomásos művében a spiritualitás kérdéseire helyezi a hang-
súlyt, a Kereszténység történetéről írott nagymonográfiájában 
az intézményes egyház története áll előtérben. Ebből adódik, 
hogy míg az Isten nyomában című művében kifejtett nézetei 
rendszerint felemelőek, a Kereszténység történetében felrajzolt 
hatalmas tablóképének sok részlete viszont gyakran zavarba 
ejtő, sőt van, amikor már nyomasztó. Johnson mindenek-
előtt tárgyilagosságra törekszik, így szinte magától értetődő, 
hogy a kereszténység történetét folytonos küzdelmek, sőt 
esetenként kíméletlen harcok színtereként mutatja be, mivel 
tény és való, hogy kard és kereszt biblikus hagyományokra 
épülő, jelképes ellentétében a küzdő felek igen gyakran a har-
ciasság és nem a megbékélés irányába hajlottak. Johnson kü-
lön erényének tekinthetők a hallatlanul plasztikus korábrá-
zolások, valamint az egyes történeti személyek nagy beleérző 
képességgel megírt jellemzései. „A mű tökéletlen;–- írja Pál 
Rómabeliekhez írott első leveléről, amelyről úgy tartja, hogy 
valósággal teológiai forradalmat idézett elő –, olyan ember 

12      Johnson, 2003. 130. o.
13      Johnson, 2003. 133. o.
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műve, aki nincs teljesen megelégedve saját alkotásával, s ez a 
legfőbb érdeme. Az érvelés körkörös volta, az, hogy megint 
és megint visszatér ugyanazokhoz a kiindulópontokhoz és 
következtetésekhez, elárulja annak az embernek a szorongá-
sait és bizonytalanságait, aki még homályosan lát, és tudja 
is ezt.”14 Ebben a felfogásban és szövegkörnyezetben még az 
olyan kiszólások is elmennek, mint amikor Ágostonról azt 
írja:  „Elképesztően egoista figura volt”15 vagy, hogy Pascalról, 
akit éles és irgalmatlanul szarkasztikus vitaíróként jellemez, 
úgy vélekedik: „egy sikeres bulvárzsurnaliszta képességeivel”16 
rendelkezett. Johnson itt is, mint műveiben általában, igen 
gyakran az angolszász irónia legjobb hagyományait képviseli, 
amely egyszerre tud kifinomult és éles lenni anélkül, hogy 
közönségességbe menne át. Ez az irónia Johnson stílusának 
nagy erénye, ami különösen olvasmányossá teszi műveit, 
amit még egy olyan érzékenynek nevezhető téma kapcsán 
is képes megvillantani, mint amikor Michelangelo Sixtusi-
kápolnában festett mennyezetfreskóit jellemzi: „Ha a bibliai 
történetek e hatalmas tömegére, a mosolygó szibillákra és a 
szakállas prófétákra feltekintünk, néha az jut eszünkbe, amit 
dr. Johnson a hátsó lábán egyensúlyozó kutyáról mondott: 
»Nem jól csinálja, de az a meglepő, hogy egyáltalán képes 
rá.«”17  

Mint már utaltunk rá, Johnson az Isten nyomában című 
művében a katolikus hitélet minden fontosabb témakörét 
áttekinti, és közben igen sok érdekes és újszerű meglátását 
tesz. Egy kívülálló számára értelemszerűen különösen azok 
a felvetései figyelemre méltóak, amelyekben a megszokott 
álláspontokhoz képest eltérő nézeteket fejt ki. Minden bi-
zonnyal közéjük tartozik az az árnyaltabb kép, amit a bú-
csúcédulák szerepéről, a középkori katolikus egyház e vol-
taképpen hatalmas pénzgyűjtési akcióiról felvázol, amelyek 

14      Johnson, Paul: A kereszténység története. (Fordította: Makovecz 
Benjamin) Budapest, Európa, 2001. 56. o. (a továbbiakban: Johnson, 
2001)

15      Johnson, 2001. 152. o.
16      Johnson,  2001. 462. o.
17      Johnson, Paul: A reneszánsz. (Fordította: Szűr-Szabó Katalin) Budapest, 

Európa, 2010. 180-181. o. (a továbbiakban: Johnson, 2010)
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szerinte sem voltak mentesek a korrupciótól, de hasznos kö-
vetkezményekkel is jártak: „A búcsú fogalma nem új keletű, 
de kultusza a késő középkorban alakult ki, s ugyanígy a vele 
kapcsolatos visszaélések is, amelyek oka az volt, hogy a ha-
talmas katedrálisok építéséhez az egyháznak óriási összegeket 
kellett előteremtenie. A búcsúcédulák árusítása nélkül pél-
dául semmiképpen sem épülhetett volna meg York Minster, 
Anglia legnagyobb középkori székesegyháza, ahol a világon a 
legtöbb festett üvegablak látható. Ugyanez áll Európa többi, 
a tizennegyedik, a tizenötödik és a kora tizenhatodik század-
ban épült vagy újjáépült katedrálisára is. Ma bámuljuk eze-
ket a roppant építményeket azért, és használjuk őket arra, 
amik; a szépség és a szentség helyei, amelyek tanúskodnak 
az emberek hitéről és Isten jóságát és dicsőségét hirdetik.”18 
Szintén figyelemre méltó az az érvelésmód, amellyel John-
son a katolikus egyház manapság is legtöbbet támadott sajá-
tosságait, a tekintélyelvűségét és hierarchikus szervezeti fel-
építettségét védelmezi. „Honnan meríti a katolikus egyház 
a tekintélyelvű bizonyosságot, amelyhez oly hajlíthatatlanul 
ragaszkodik?” – teszi fel a kérdést. „Az érvelés a következő: 
Jézus Krisztus mindig is tekintéllyel szólalt meg, de nem fen-
sőbbséges volt, hanem együtt érző és szívélyes; nem agresszív, 
hanem meggyőző és lefegyverző.”19 Ennek szellemében a hí-
vőknek: „Olyan egyházra van szükségük, amelyik felrajzolja 
a spirituális törvényeket, rendíthetetlenül ragaszkodik hoz-
zájuk, s betartja őket, amilyen mértékben lehetősége van.”20 
„A legtöbb ember számára a világ túlságosan is bonyolult és 
érthetetlen, s nekik épp erre a szilárdságra van szükségük.”21 
Ezeket az elvi alapokat magára vonatkoztatva nyilvánítja ki: 
„A katolikus egyházban részben tekintélyelvűsége miatt ér-
zem jól magam. Bizonyos értelemben kaotikus személyiség 
vagyok; vadóc, akinek szüksége van a fegyelemre.”22 John-
son még számos helyen vall arról, hogy mit jelent számára a 
kereszténység, ezek közül minden bizonnyal A kereszténység 

18      Johnson, 2003. 187. o.
19      Johnson, 2003. 138. o.
20      Johnson, 2003. 137. o. 
21      Johnson, 2003. 137. o.
22      Johnson, 2003. 137. o.
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történetének befejező sorai a legfelemelőbbek közé tartoznak: 
„Az elmúlt nemzedék életében, amikor a kereszténység folya-
matos hátrálásának voltunk tanúi, távolról megérezhettünk 
valamit abból, hogy milyen is lehet a kereszténység nélküli 
világ – és amit megéreztünk, nem volt szívderítő. Gyakran 
kellett csalódnunk az ember jóra való képességében, ahhoz 
való vonzódásában, amire a kereszténység oly szívesen hi-
vatkozott. (…) Az ember tökéletlen, gyarló lény Istennel is. 
Ugyan, milyen lehet Őnélküle? Ahogy Francis Bacon fogal-
mazott: »Akik tagadják Istent, az emberi nemességet rombol-
ják le, mert bizonyos, hogy testében az ember vadállatokkal 
rokon, s ha lelkében Istennel nem tart rokonságot, nemtelen 
és hitvány teremtmény marad.« Az isteni példa ereje és a ke-
reszténység kínálta felemelkedés vágya által lehetünk kevésbé 
hitványak és nemtelenek. Krisztus kettős személyiségében 
saját tökéletes képmásunkat, a magunk elé tűzhető örök cél 
megtestesülését szemlélhetjük. Az elmúlt kétezer év történel-
me az emberi gyarlóságok fölé való emelkedés erőfeszítéseiről 
beszél – és ebben a tekintetben a kereszténység krónikája biz-
tató és felemelő.”23 

Johnson emelkedett nagyvonalúságának és széles látó-
körűségének a tanújelei jutnak kifejezésre akkor is, amikor 
más keresztény felekezetekről vagy a kereszténységhez legkö-
zelebb álló judaizmusról szól. Mint mondja, A kereszténység 
története című művének a megírásakor „sok olyasmit tudtam 
meg saját hitemről, amiről korábban zavaros vagy semmilyen 
ismeretekkel nem rendelkeztem. Felfedeztem a judaizmusba 
nyúló gyökereket, és felismertem, hogy milyen szoros a ro-
konság a két vallás között. Jószerivel nincsenek is a keresz-
tény hitnek és vallásgyakorlatnak olyan elemei, amelyeknek 
ne lennének meg az ősi zsidó előzményei.”24 E felfedezési-
nek köszönhetően írta meg A zsidók története című könyvét, 
amelynek a lényegi mondanivalóját tömören abban összege-
zi, hogy a zsidóknak „köszönhetjük az isteni és emberi tör-
vény előtti egyenlőség eszméjét csakúgy, mint az emberi élet 
szentségét és az emberi méltóságét. (…) A zsidók tanítottak 

23      Johnson, 2001. 682. o.
24      Johnson, 2003. 154. o. 
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meg arra, hogy racionalizáljuk az ismeretlent. Az eredmény 
az egyistenhit volt, és a három nagy vallás, amely az egyisten-
hit elvét vallja. (…) Az emberiség, meglehet, előbb-utóbb rá-
hibázott volna valamennyi zsidó felismerésre – de efelől azért 
nem lehetünk bizonyosak.”25 Ugyanilyen tisztelettel szól a 
különböző protestáns felekezetekről is: „A Róma ellen láza-
dó, tizenhatodik századi protestánsok, akik megalapították 
a kereszténység új ágazatát, csodálatos ajándékot hoztak az 
emberiségnek; a régi latin szertartásszövegek, a Vulgata meg 
az Ó- és Új Szövetség nagyszerű, nemzeti nyelvű fordításait. 
Nagyon kedves nekem Cranmer Imádságos könyve, és valódi 
örömet jelent Luther Márton fennkölt németsége, amelyek 
Brahms oly fenségesen öltött zenei formába a Német requiem-
ben. Angolul semmi sem hangzik ünnepélyesebben, mint az 
anglikán egyház esküvői vagy temetési szertartásszövegei – ír-
hatta volna őket akár Shakespeare is.”26

Johnson behatóan elemzi azokat a visszásságokat és 
nehézségeket is, amelyek a modern kor, így napjaink hívő 
embere számára is komoly kihívásokat jelentenek. Ha meg-
próbáljuk kiszűrni azt a közös nevezőt, amelyik szinte lép-
ten-nyomon megjelenik ezeknek a visszásságoknak a kiala-
kulásában, akkor azt minden bizonnyal a keresztény dogma-
tika egyik alappillére, a természettörvény helyébe lépő, hol 
nyíltan, hol rejtetten érvényesülő erkölcsi relativizmusban 
jelölhetjük meg, amelyet Johnson egyenesen a 20. század sar-
kalatos bűnének tart,27 és számos konkrét példa kapcsán igen 
meggyőzően érvel e nézete mellet. Az erkölcsi relativizmust 
leginkább a materializmusban látja megtestesülni, amelynek 
a terjedése szerinte „a társadalom minden szintjén az erkölcsi 
szenny feláradását eredményezte; ennek a következménye lett 
a lélek sokféle betegsége, s a tisztesség, a becsület és a boldog-
ság elfakulása, eltűnése is.”28 

A kelet-európai mércékhez szokott olvasó számára elsőre 
még a közelmúltban is meglepőnek hathatott az az indula-

25      Johnson, Paul: A zsidók története, Budapest, Európa, 2001. 701. o. 
26      Johnson, 2003. 149. o.  
27      Johnson, 2003. 84. o.
28      Johnson, 2003. 32. o. 
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tosság, amellyel Johnson a különböző környezetvédő moz-
galmakról, mint újfajta panteizmusokról és modern kori po-
gányság megnyilvánulásairól beszél, azonban mióta ízelítőt 
kaphatott egyes csoportjaik egyoldalú politikai elkötelező-
déséről és bizonyos részérdekek melletti elvtelen kiállásáról, 
már jóval megértőbben viszonyul ehhez az indulatossághoz. 
Szintén igen tanulságos, amit napjaink egy másik akut er-
kölcsi problémájáról, a homoszexualitásról ír: „Az 1960-as 
években sokan voltunk a nyugati világ országaiban, akik gya-
korlati és erkölcsi szempontból is tiltakoztunk az ellen, hogy 
bűncselekménynek tekintsék, ha valaki vonzódik a vele azo-
nos neműek iránt, s követeltük, hogy a törvény ne büntesse 
a homoszexuális magatartás bizonyos megnyilvánulásait. A 
társadalom – az egyházakról nem is beszélve – továbbra is 
rettenetes dolognak, az erkölcsi süllyedés netovábbjának tar-
totta a homoszexualitást, de nem csukták többé börtönbe 
azokat a melegeket, akik nem hágták át a pontosan felrajzolt 
határokat. Úgy véltük, ez a legtöbb, amit egy homoszexuális 
elvárhat – és megérdemel. Tévedtünk. A lazítás lehetővé tet-
te, hogy a homoszexuálisok erős érdekszövetségeket hozzanak 
létre, s erkölcsi alapot szolgáltatott ahhoz is, hogy további 
igényeket támasszanak. (…) Valamikor tehát azzal kezdtük, 
hogy meg akartunk szüntetni egy ősrégi igazságtalanságot, s 
most ott tartunk, hogy közöttünk él egy lármás és hatalmas 
szörnyeteg; izmait mutogatja, karmait meresztgeti, bosszúval 
fenyeget mindenkit, aki szembeszegül képtelen és felháborí-
tó követeléseivel, és feltett szándéka alapvetően – és sokunk 
számára rémítő módon – megváltoztatni a civilizált szexuális 
viselkedést.”29 „A dolog a legitimáció igényével kezdődik –, 
állapítja meg, aztán hamarosan jönnek a jogok, majd a meg-
érdemeletlen és indokolatlan privilégiumok,”30 és következ-
tetésével megint olyan általános igazságot mond ki, amely-
nek a megnyilvánulásait, valamint az ebben rejlő veszélyeket 
szintén számos alkalommal megtapasztalhattuk az utóbbi két 
évtizedben. 

Az erkölcsi relativizmus hozadékai közé sorolja Johnson 

29      Johnson, 2003. 37–38. o.
30      Johnson, 2003. 39. o. 
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az Isten létét határozottan tagadó ateizmust is, ami korábbi 
szórványos és elszigetelt kezdeményezések után, a modern kor 
számos materialisztikus elvéhez hasonlóan szintén a felvilágo-
sodás korában formálódott doktrínává, hogy majd a 19. szá-
zad második felétől, különösen előkelő értelmiségi körökben 
valósággal divattá váljon. Ekkor nyilatkoztatta ki Nietzsche, 
az ateista gondolkodás egyik leghatásosabb képviselőjeként 
nevezetes „Isten halott” tételét; Johnson erre is utalva álla-
pítja meg: „Ám egy bizonyos szempontból – az emberi spiri-
tualitás szempontjából – az a legkülönösebb, hogy Istennek 
valahogy semmiképpen sem sikerült meghalnia. (…) Sokan, 
és igen magabiztosan jövendölték, hogy a tömegek, s kivált 
a művelt rétegek vallásos hite felhígul és elenyészik. Nem így 
történt. Isten valamiképpen életben maradt, sőt meg is erő-
södött. Az emberek elméjében és szívében a személyes Isten 
fogalma világszerte jelenvalóbb és valóságosabb (…), mint 
valaha.”31 Johnson a 20. század két embertelen totalitariánus 
rendszere, a nácizmus és a kommunizmus létrejöttében is 
hangsúlyozza az erkölcsi relativizmus, valamint az ateizmus 
szerepét, viszont úgy látja, a bekövetkezett szörnyűségek: 
„nemhogy nem tudták elmosni a vallást, de megerősítették 
az emberek szívében az istenhitet.”32 

Johnson a különböző társadalomtörténeti folyamatok 
elemzéséből leszűrt általános elvi következtetéseit az ateizmus 
kérdésében is nevezetes, egykor példaértékűnek számító élet-
pályák felelevenítésével illusztrálja, és eközben rendszerint 
nincs tekintettel semmilyen bevett értékítéletre. A 20. szá-
zad két nagy ateistájának, Bertrand Russell-nek és Jean Paul 
Sartre-nak az életpályáját különösen gunyoros megjegyzések-
kel kíséri: „... a 20. század Isten-ellenes racionalizmusának 
talán a legnagyobb prófétája volt”, állapítja meg Russell-ről, 
majd így jellemzi: „Nehéz azonban olyan témakört találni 
– márpedig Russell majdnem mindenről, s köztük a legna-
gyobb jelentőségű dolgokról is írt – amelyről idővel ne vál-
toztatta volna meg a véleményét, nem egy témával kapcso-
latban többször is, és minden magyarázat és mentegetőzés 

31      Johnson, 2003. 11. o.
32      Johnson, 2003. 24. o.  
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mellőzésével; tulajdonképpen az volt a módszere, hogy min-
den pálfordulását letagadta. Hihetetlenül termékeny volt; 
tekintélyes életműve, amely elvileg alternatív, Istent teljesség-
gel nélkülöző élet- és erkölcsfilozófiát kínál, végül tökéletes 
káoszban hagyja cserben a megzavart olvasókat, akik szent 
szorgalommal átrágják rajta magukat – manapság már nem 
lehetnek túl sokan.”33 Sartre-ról pedig így összegezi a véle-
ményét: „Írásai (ugyanolyan elképesztően termékeny volt, 
mint Russell) ráadásul olyan mértékben következetlenek, sőt 
ellentmondásosak, hogy a végén az ember már azt sem tudja, 
miben is hitt, ha hitt valamiben egyáltalán, s ha volt vala-
miféle tanácsa az emberiség számára, hát voltaképpen mi is 
lehet az.”34 

Johnson nézeteinek kulcsfontosságú részét érintettük itt, 
amely köré egész koncepciót sző, és amelyet az Értelmiségiek 
című könyvében fejt ki részletesen. Abból indul ki, hogy a 
modern kor beköszöntével a szellem emberének új típusa je-
lent meg, a világi entellektüel. Mint megállapítja, a szellem 
emberei – a papok és az írástudók  – mindig is igényt tartot-
tak a társadalom ügyeibe való beleszólásra, de ez a magatartás 
még sohasem jelentkezett annyira erőteljesen, mint a polgá-
rosodás révén színre lépett világi értelmiségiek esetében. A 
reneszánsz idejébe visszanyúló szerény kezdetek után a felvi-
lágosodás korára kialakult utópikus gondolkodás e képviselői 
kezdettől fogva szívükön viselték az emberiség sorsát, és egye-
nesen kötelességüknek tekintették, hogy tanításaikkal ennek 
jobbrafordulását szolgálják. „A történelemben először léptek 
fel olyan emberek, akik növekvő magabiztossággal és merész-
séggel állították, hogy pusztán az értelmükre támaszkodva 
meg tudják állapítani és orvosolni tudják a társadalom bajait, 
sőt hogy az általuk megalkotott elméletekkel és módszerek-
kel nem csak a társadalom struktúrája, hanem az emberek 
valamennyi alapvető szokása is átformálható, jobbá tehető. 
Papi elődeikkel ellentétben ők nem szolgái vagy tolmácsai, 
hanem helyettesei voltak az isteneknek. Hősük Prométheusz 

33      Johnson, 2003. 28. o. 
34      Johnson, 2003.  30. o.
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volt, aki ellopta az égi tüzet és lehozta a földre.”35 Johnson 
példák hosszú során keresztül meggyőző érvek sokaságával 
szemlélteti az általa találóan „prométheuszinak” nevezett új 
értelmiségi típus képviselőinek rengeteg tévedését, hibáját 
és emberi gyarlóságát. Russell-en és Sartre-on kívül különö-
sen emlékezetes portrét rajzol Rousseau-ról, akit egyenesen a 
modern értelmiségi őstípusának tart, valamint többek között 
olyan nagyságokról, mint Shelley, Marx, Ibsen és Tolsztoj. Az 
utópikus gondolkodás képviselői mindig egy távoli, majdan 
bekövetkező jövőbe vetítették ki az emberiség sorsának jobb-
rafordulására vonatkozó vízióikat, innen ered az a sajátságos 
ellentmondás is, hogy ha egészen különböző adottságok kö-
zött és módokon, de valamennyiükre jellemző volt egyfajta 
fensőbbséges magatartás a külső környezetük iránt, ami kü-
lönösen akkor öltött visszás formákat, amikor a hétköznapi 
életben találkoztak az alacsonyabb néprétegek képviselőivel, 
mert ilyenkor rendszerint kiderült, hogy az emberiség e nagy 
pártfogói a valóságban mélységesen lenézik és megvetik az 
ezekhez a rétegekhez tartozókat. 

Az utópikus gondolkodás egyik alapvető motívumát 
Russell kapcsán így fogalmazza meg Johnson: „...esze ágá-
ban sem volt kivinni filozófiáját a világba; inkább a világot 
próbálta beletuszkolni a filozófiába.”36 A valóság tényeinek 
retusálása és személyes vágyakhoz való hozzáigazítása, egyféle 
– ahogy ma mondanánk – virtuális valóság kreálása, gyak-
ran képtelen öncsalásokhoz és mellébeszélésekhez is vezetett, 
amelyre Johnson szerint az általa a hazudozások évtizedé-
nek nevezett 1930-as években különösen sok példa akadt. A 
mai olvasó nem tudja, hogy sírjon-e vagy nevessen, amikor 
korabeli neves nyugati értelmiségiek nyilatkozatait olvassa 
például a szovjet börtönviszonyokról, amelyeknek az ember-
telenségeiről a későbbiekben néhány szerencsésebb túlélő, 
élükön Szolzsenyicinnel, rántotta le a leplet. „Harald Laski 
dícsérte a szovjet börtönöket, mert lehetővé teszik, hogy az 
elítéltek »teljes önbecsülésben folyó életet éljenek«; Anna 

35      Johnson, Paul: Értelmiségiek. (Fordította: Elekes Dóra et al.) Budapest, 
Európa, 1999. 10. o. (a továbbiakban: Johnson, 1999.) 

36      Johnson, 1999. 326. o.



22

Louise-Strong feljegyezte: »A munkatáborok Szovjetunió-
szerte nagy megbecsülésnek örvendenek, mint olyan helyek, 
ahol emberek tízezrei térnek jó útra.« »Annyira közismert és 
hatékony az emberi lények újraformálására irányuló szovjet 
módszer – tette hozzá –, hogy a bűnözők néha azért folya-
modnak, hogy őket is fogadják be a táborokba.« Míg Nagy 
Britanniában, írta George Bernard Shaw, valaki emberi lény-
ként lép be a börtön kapuján, és bűnözőként távozik, addig 
Oroszországban »bűnözőként lép be, és csak azért jön ki ne-
hezen normális emberként, mert alig lehet távozásra bírni. 
Amennyire ki tudtam deríteni, addig maradhatnak, ameddig 
jólesik.«”37 

Előfordultak olyan esetek, amikor a hazudozást elköve-
tők némelyike később bevallotta a vétségét. Ezek közé tar-
tozott a rendkívül befolyásos brit sajtómenedzser és könyv-
kiadó, Viktor Golancz, aki a hírhedt sztálini tisztogatások 
idején miközben tudatosan akadályozta a koncepciós perek 
valós hátterét feltáró művek kiadását, ugyanebben az idő-
szakban, egy 1937-ben Szovjetunióban tett útjáról így nyi-
latkozott: „Életemben először itt éreztem igazán boldognak 
magam... mert itt az ember elfeledkezhet a világ gonoszságá-
ról.”38 Ehhez képest, alig néhány évre rá, 1941-ben egy kötet 
szerkesztői előszavában, immár erényt próbálván kovácsolni a 
bűneiből, megvallotta: „... csak olyan könyveket jelentettem 
meg, amelyek igazolták a pereket, de nem adtam helyet a 
róluk szóló szocialista kritikáknak … biztos vagyok benne – a 
szívem mélyén akkor is biztos voltam –, hogy nagyon hely-
telenül cselekedtem.”39 Az önleleplezések e tanulságos példái 
között említhető Sartre is, aki egy 1954-ben Szovjetunióban 
tett útjáról a napjainkban is befolyásos párizsi Libération-nak 
adott hosszú interjújában azt nyilatkozta, hogy a szovjet ál-
lampolgárok nem azért nem utaznak külföldre, mert nem 
engedik őket, hanem mert semmi kedvük elhagyni csodá-
latos hazájukat. „A szovjet polgárok – bizonygatta – sokkal 
keményebben és hatásosabban bírálják a kormányukat, mint 

37      Johnson, Paul: A modern kor. A 20. század igazi arca. (Fordította: 
Berényi Gábor) Budapest, Kairosz, 2000. 313. o.

38      Johnson, 1999.  452. o.
39      Johnson, 1999. 460. o.
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mi.” Az igazság, állította, hogy „a kritika teljes szabadságot 
kap a Szovjetunióban.” Évekkel később elismerte állításai va-
lótlanságát: „Első, 1954-es szovjetunióbeli látogatásom után 
hazudtam. (…) Részben azért tettem, mert úgy véltem, nem 
lenne udvarias hazatérésem után rögtön befeketíteni ven-
déglátóimat, részben pedig azért, mert magam sem tudtam 
igazán, hol állok akár a Szovjetunióhoz, akár saját eszméim-
hez képest.”40 Ha a nyílt színvallásokra akadtak is még ilyen 
és hasonló példák, igen ritkán fordult elő, hogy a kor ne-
ves értelmiségei szembesülve a valósággal valóban őszintén 
és mélyrehatóan felülvizsgálták egykori nézeteiket, és leszá-
moltak az illúzióikkal, mint tette ezt George Orwell, Arthur 
Koestler és Albert Camus. „Sartre különben szintén a nyugati 
értelmiség azon neves képviselőinek hosszú sorába tartozott, 
akik Tito Jugoszláviáját következetesen mintaként állították 
a nyugati országok közvéleménye elé – „Filozófiám gyakorla-
ti megvalósulása,”41 jelentette ki többek között Sartre a titói 
rendszerrel kapcsolatban –, számottevően hozzájárulva ahhoz 
is, ami miatt ezeknek az országoknak a vezető rétegei annyira 
tájékozatlanul és érzéketlenül reagáltak a 90-es évek elején 
kirobbant jugoszláv válságra. 

Johnson az idézettekhez hasonló változatos példák soka-
ságával illusztrálja téziseit a modern kori értelmiség – ahogy 
Julien Benda 1927-ben megjelent, nagy visszhangot kiváltó 
tanulmányában az ő szóhasználatában nevezte – az írástudók 
árulásairól, mégis úgy véljük, hogy nézeteinek ez a legproble-
matikusabb, leginkább vitatható része, mégpedig nem azért, 
amit koncepciójában képvisel, hanem ami kimaradt belőle. 
Nincs kétségünk, hogy az általa felvonultatott tények mara-
déktalanul megfelelnek a valóságnak, mindössze azt tartjuk 
valószínűtlennek, hogy még ma is beszélnénk ezekről az ér-
telmiségiekről, ha csupán ezekkel a gyarló emberi tulajdonsá-
gaikkal és nem elsősorban az alkotásaik révén maradtak volna 
meg az emlékezetben. Perspektívájának egyoldalúságairól az 
Értelmiségiek ellenpárjának megfelelő Hősök c. könyvének 
a „mintavétele” is sokat elmond, mert kik is az igazi hősök 

40      Johnson, 1999.  395. o. 
41      Johnson, 1999. 397. o.
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Johnson szemében? Nagy Sándor, Julius Caesar, Jeanne d’Arc, 
Nelson, Wellington, Lincoln, Churchill, de Gaulle, Reagan, 
Thatcher és II. János Pál, a lengyel pápa, vagyis szinte kivé-
tel nélkül a cselekvés hősei!42 Igaz ugyan, hogy e kivételek 
egyikeként helyet kap ebben a galériában az a Wittgenstein 
is, aki egyértelműen a gondolat, tehát az elméleti cselekvés 
hősének felelhet csak meg, de sokatmondó, hogy Johnson őt 
sem elsősorban gondolkodóként, hanem hétköznapi embe-
ri voltában, rokonszenves különcként ábrázolja. Úgy véljük, 
hogy az ide kapcsolódó problémák jóval túlmutatnak John-
son nézetein, végső soron a konzervatív gondolkodásmód és 
világnézet markáns sajátosságairól, ezek részeként olykor már 
előítéletességbe hajló elfogultságairól van itt szó, amelyeknek 
a megértéséhez ezek mélyebb hátterét kell megvilágítanunk.  

A nagyon összetett társadalmi problémák esetében álta-
lában nem a szemléltető példák felidézése és felsorolása okoz 
gondot, hanem a kínálkozó adattömegekből és érvrendsze-
rekből való minél jobb kiválasztásuk, majd megfelelő elmé-
letei keretbe illesztésük. Számolva e helyzet fonákságaival és 
buktatóival, kiindulási tézisként mintegy a dolgok közepébe 
vágva a modern kori személyiség egyik legemblematikusabb 
és egyben leglényegretörőbb megnyilatkozását idézzük: „Úgy 
is mondhatnám, hogy a saját magam alkotása vagyok,”43 – 
mondja Laclos: Veszedelmes viszonyok című regényének a hős-
nője, Merteuil márkiné, akinek ezt a kijelentését a roman-
tikus életérzés kulcsmondataként szokták idézni –, joggal, 
de tegyük hozzá: valójában még ennél is többről van szó. Az 
okok és okozatok láncolatait végigjárva azt is mondhatjuk, 
hogy fő okként végső soron itt is a kopernikuszi fordulat ál-
tal előidézett hatalmas világnézeti törés húzódik meg a hát-
térben. Kopernikusz felfedezése, hogy a Föld nem a világ-
mindenség központja, hanem csupán a naprendszer egyik 
bolygója, alapjaiban ingatta meg a késő középkor emberének 
a világképét, ezen belül hangsúlyosan az efelett őrködő egy-
ház szerepét, tekintve, hogy az minden ízében a Kopernikusz 

42      Johnson, Paul: Hősök. (Fordította: Makovecz Benjamin) Budapest, 
Európa, 2010.

43      Laclos, Choderlos de: Veszedelmes viszonyok. (Fordította: Örkény 
István) Bukarest, Kriterion, 1973. 193. o. 
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előtti geocentrikus, azaz földközpontú világszemléletre épült. 
Ennek folyományaként alapjaiban kérdőjeleződött meg az a 
hit is, hogy az ember központi helyet foglal el egy isteni gond-
viselés által irányított, ésszerű hierarchiára épülő világban. A 
hagyományos világkép megrendülése nyomán egyre erőtelje-
sebben bontakoztak ki azok a kezdeményezések, amelyek az 
új világképnek megfelelően próbálták meg kijelölni az ember 
helyét. Ha megkíséreljük e célkitűzések legalapvetőbb moz-
gatórugóit megtalálni, akkor minden bizonnyal a szabadság 
fogalma nevezhető meg az egyik olyan sarkalatos pontként, 
amelyből a Kopernikusz utáni korszakokban az ember helyé-
nek meghatározására irányuló törekvések megmagyarázhatók 
és levezethetők. Szabadság, azaz szabadulás az egyházi tekin-
télyelvűség béklyóitól, szabadulás a feudális állam önkény-
uralmi sajátosságaitól, szabadulás az egyén kibontakozását 
gátló mindenféle kötöttségtől; a 17. században megjelenő 
két fő filozófiai irányzat, a francia gyökerű racionalizmus és 
az angolszász empirizmus, amelyek szinte minden későbbi, 
modern kori világnézeti eszmeáramlatra komoly hatással vol-
tak, ami az imént említett legfőbb célokat illeti, lényegében 
azonos platformon álltak, különbségeik elsősorban abból 
adódtak, ahogy ezeket a célokat megvalósíthatónak vélték. A 
szabadság lényegében tehát a modern korban vált mind job-
ban központi témává, noha a kezdetektől, az európai kultúra 
születésétől fogva kiemelt jelentőséggel bírt, és fejlődésének 
minden meghatározó fordulatában fontos szerepet töltött be. 
A legkezdeteknél Platón ideatana, mint az európai kultúra 
kulcsfontosságú pillére, a szabadság felfogásában, lehetősé-
geinek a kiterjesztésében is korszakhatárt jelentett. Platón 
ebben azt az elgondolását fejtette ki, hogy az emberi szem 
elé táruló külső világ jelenségei mögött eszmékként, azaz ide-
ákként egyetemes érvényű örök formák működnek, és a je-
lenségek igazi törvényszerűségei csakis ezekből érthetők meg. 
Platón ihletője ebben korának geometriája volt; abból indult 
ki, hogy amint a külvilágban az egyes geometriai formáknak 
rengeteg variánsa létezik, tökéletesen azonban csak képzelet-
ben tételezhetők, azonmód a külvilág minden jelensége, sőt 
a képzeletben megjelenő absztrakciók is ezeknek az ideális 
formáknak a hiányos leképződései. Például amint bármilyen 
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sokféle kört is rajzolhatunk, tökéletes kört azonban csak kép-
zeletben tételezhetünk, azonmód az egyes absztrakcióinknak 
a tökéletes formáit is csak képzeletben tudjuk megjeleníteni. 
Platón a jó, az igaz és a szép fogalmait tekintette olyan köz-
ponti ideáknak, amelyek után az ember természete szerint 
vágyódik, mert a jelenségvilághoz fűződő kötöttségeitől az 
ezekhez való közelítés révén szabadulhat meg. Ezzel a felfo-
gásával Platón a korábbiakhoz képest szinte elképzelhetetlen 
mértékben kitágította és rugalmassá tette az érzékfeletti, azaz 
a transzcendencia átélésének a lehetőségeit. Hogy mást ne 
mondjunk, a görög gondolkodás számos vonatkozásban tör-
téneti előzményének tekinthető ősi Egyiptom kultúrájában 
szigorú kanonikus előírások szabták meg az egyes isteni sze-
mélyek szerepét és a hozzájuk kötődő szimbólumok jelenté-
sét. Platón viszont megteremtette annak a lehetőségét, hogy a 
transzcendencia átélésének módozatai ne meghatározott sze-
repkörrel bíró istenekhez legyenek kötve, hanem öröknek té-
telezett formákhoz, azaz lényegében elvont, elvileg mindenki 
számára hozzáférhető absztrakciókhoz, élen a jó, az igaz és a 
szép ideáival.      

A vallások lényege az ember transzcendenciához fűződő 
viszonyának szavakba öntése és szabályokba rendezése. Ösz-
szehasonlító vallástörténeti kutatások kimutatták, hogy vala-
mely adott vallás hittételeinek és tanításainak a közvetítésére 
annál jobbak az esélyek, ha a külvilág tárgyi vonatkozásainak, 
valamint az érzékfelettire irányuló feltételezéseknek a tudat-
ban való leképződései közötti arányok minél konstruktívabb 
és kiegyensúlyozottabb módokon vannak benne elgondolva. 
A különféle lokális jellegű vallások azért maradtak mindig 
parciálisak, mert bennük vagy a tárgyi vonatkozások, (l. a 
korunkra is jellemző, a vallási eredetüket és egyben valós ar-
cukat leplezni igyekvő fetisizmusokat, valamint a természet-
vallásként is jellemezhető különféle panteizmusokat), vagy 
az érzékfelettire irányuló feltételezések, (l. az animizmust és 
modernizált változatait, a különféle spiritizmusokat), tehát 
vagy a tárgyi, vagy a szellemi szféra egyes részei aránytalanul 
túl voltak hangsúlyozva. Hozzájuk képest a nagy világvallá-
sok, egyéb tényezők mellett, éppen ezeknek az arányoknak az 
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egyedi és sikeres megformálása révén voltak képesek a legvál-
tozatosabb történeti körülmények között egész kultúrkörök 
hatalmas embertömegei számára üdvözítőként megélt világ-
szemléletet adni. Az iménti általános megállapításokat szem 
előtt tartva Platón újszerű világlátásának jelentőségét, az eu-
rópai kultúra és ezen belül a kereszténység fejlődésében be-
töltött helyét akkor érthetjük meg, ha emlékezetbe idézünk 
néhány olyan kulcsfontosságú eszmetörténeti eseményt, 
amelyekben nézeteinek ez a szerepe kifejezésre jutott.  

Ismeretes, hogy Platón eszméi különböző áttételeken ke-
resztül a hellenizmus révén terjedtek tovább, mint ahogy az 
is, hogy a számos vonatkozásban ellenreakcióként megjele-
nő kereszténység a hellenizmus egyes vívmányait a judaiz-
mussal ötvözve vált világvallássá. Az egyistenhit a judaizmus 
vívmánya volt, ennek az egyetemességébe és bárki számára 
elérhetőségébe vetett hit a hellenizmus révén nyert külön-
leges megerősítést. Pál apostolnak – akinek a kereszténység 
egységes vallássá formálásában elévülhetetlen érdemei voltak 
–, a leveleiben több helyütt is megfogalmazódik ez a gon-
dolat, a legszebben, de mindenesetre a leghatásosabban a 
Korinthusiakhoz írott első levelében: „És miközben a zsidók 
jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a 
megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan meg-
ütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az 
elhívatottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt, az Isten 
ereje és az Isten bölcsessége.”44 „Hiszen egy Lélek által mi 
is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár 
görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy 
Lélekkel itattattunk meg.”45 Ugyancsak a Korinthusiakhoz írt 
első levélnek, a szeretet himnuszaként is ismert 13. része 12. 
versében olvashatjuk a platóni dualisztikus világszemléletre 
és a híres barlanghasonlatra emlékeztető sorokat: „Mert most 
tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; 
most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismer-
ni, ahogyan engem is megismert az Isten.”46 Az egyistenhit 

44      Biblia, 2007. Pál első levele a Korinthusiakhoz, 1, 22–24. 1377. o. 
45      Biblia, 2007. Pál első levele a Korinthusiakhoz, 12, 13. 1389. o. 
46      Biblia, 2007. Pál első levele a Korinthusiakhoz, 13, 12. 1390. o. 



28

egyetemességének gondolata, az emberi szemlélet számára 
közvetlenül adott jelenségeknek, valamint az érzékfeletti, 
azaz a transzcendencia szférájának a határozott szétválasztása, 
az ember korlátozott lehetőségeinek hangsúlyozása mind a 
megismerésben, mind a cselekvésben; a keresztény hit olyan 
sarkalatos tételei ezek, amelyeknek a gyökerei jelentős részt 
a platonizmusba nyúlnak vissza, ehhez képest másodlagos 
kérdés, hogy ez a hatás milyen áttételek és közvetítések ré-
vén valósult meg. A platonizmus kereszténységbe való szer-
ves beépülését mindenekelőtt az ókeresztény korban, majd 
a középkor skolasztikájában lezajlott különböző teológiai vi-
ták tanúsították, amelyek lényegében az említett sarkalatos 
tételek körül zajlottak. „Elsősorban a szabad akarat kérdései 
kapcsán jelent meg e vitákban a szabadság témája, a megha-
tározó kiindulás azonban mindvégig Ágoston kegyelem-tana 
maradt, amelynek értelmében a szabadság sohasem egyéni, 
személyes autonóm döntés, hanem végső soron az isteni aka-
rat függvénye.”

A kulturális mozgások fejlődéstörténetében akadnak pél-
dák arra, hogy valamilyen egyedi konkrét esemény, felfedezés 
vagy új vívmány mintegy láncreakciószerűen átformálja az 
adott kultúra egészét. „Az ókorból a kerék feltalálását szokás 
erre példakánt felhozni, az újkorból a gőzgépét.” „Az emberi 
szabadságról való gondolkodásban az európai kultúra törté-
netében az itáliai reneszánsz kereteiben végbemenő perspek-
tíva felfedezése és szisztematikus tanná rendezése jelentett egy 
ilyen ugrópontot a fejlődésben.”

Természetesen még számos egyéb tényező segítette elő a 
fejlődésnek ezt az irányát, így mindenekelőtt a humanizmus 
kereteiben az antikvitás forrásainak a feltárása és szerves be-
építése a korabeli európai műveltségbe, de – mint fogalmaz-
tunk is – a perspektíva felfedezése, a szabadság lehetőségeinek 
a gazdagításával, egy külön ugrópontot jelentett. A konkrét 
probléma úgy vetődött fel, hogy a tárgyak térbeliségi érzetét 
keltő ábrázolásmód sík felületen miként lehetséges, megol-
dásaként a perspektivikus szemlélet meghonosodása a festé-
szetben valósággal forradalmi változásokat idézett elő. A pers-
pektivikus ábrázolás szabályainak kidolgozása révén lehetővé 
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vált, hogy az addig kötött előírások kereteiben ábrázolt szak-
rális eseményeket és szimbólumokat jóval változatosabb mó-
dokon lehetett megjeleníteni, valamint ezzel összefüggésben, 
hogy a hétköznapi élet addig profánnak tekintett jelenségei is 
fokozatosan helyet kaphattak a képeken. „A perspektíva tu-
dománya volt a kompozíció művészetének alapja – állapítja 
meg Johnson. Nehéz lenne eltúlozni e forradalmi tettnek a 
jelentőségét a reneszánsz festészetben. Addig sohasem tapasz-
talt szabadsággal ajándékozta meg a festőket.”47 Ha megnéz-
zük az itáliai reneszánsz idején létrejött, ma már klasszikus 
értékűnek számító festményeket, akkor a korábbiakhoz ké-
pest különösen két dolog tűnik szembe: a karakterábrázolá-
sok változatossága, valamint a természet szépségeinek gazdag 
megjelenítése. A rengeteg említésre kínálkozó példa közül 
Raffaello Athéni iskolája valósággal csúcsteljesítménye a leg-
különfélébb karakterek ábrázolásának. A természeti környe-
zet a reneszánsz festők többségénél, így Raffaellónál is jórészt 
háttérként, transzcendens tartalmak megjelenítésére szolgál, 
de nála is vannak olyan átmenetek, amikor külön önálló je-
lentéseket hordoz, míg egyes festők, mindenekelőtt Botticel-
li képein szinte már misztikus természetkultusz tükröződik. 
Raffaello kapcsán – lévén ő is korának egyik neves portréfes-
tője –,  emlékeztethetünk a reneszánsz egy szintén fontos vív-
mányára, a portréfestészet elterjedésére, ami rendkívüli mér-
tékben növelte a művésznek, mint egyéniségnek a társadalmi 
presztízsét. A megelőző korokban a festészet művelői mes-
terembereknek számítottak, akik mint általában a kézműves 
mesterségek képviselői, különösebb elismertség nélkül, sze-
rény jövedelmekből tartották el magukat. Hozzájuk képest a 
perspektivikus ábrázolás első jelentősebb képviselője, Giotto, 
már igen nagy hírnévre és megbecsülésre tett szert, akit a ne-
mesi udvarok elhalmoztak megrendeléseikkel. Giotto azon-
ban még csak előképe volt a reneszánsz olyan később fellépő 
hatalmas művészegyéniségeinek, mint Leonardo, Michelan-
gelo és Raffaello, akikért a megbízóik már valósággal verseng-
tek. Johnson egyenesen „a középkori névtelenségből a sze-
mélyes hírnév fényébe emelkedő művész-individuum” kultu-

47      Johnson, 2010. 142. o.
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szának elterjedéséről beszél.48 A hétköznapi élet körülményei 
közé nehezen beilleszkedő, szeszélyes különc művész-zseni 
képe is jórészt a reneszánsz festőegyéniségek hatására alakult 
ki, amihez a művész társadalmi presztízsének az emelkedésén 
túl a nyomtatás elterjedése is nagyban hozzájárult, tekintve, 
hogy ennek révén nem csupán a kivételes teljesítmények, ha-
nem a legkülönfélébb profán vonatkozású történések, köztük 
az extravagáns megnyilvánulások is feljegyezésre kerültek és 
így fennmaradtak az utókor számára. Mindazonáltal a rene-
szánszban, majd vívmányainak a későbbi korokra történő át-
hagyományozódásaiban még kompromisszum mutatkozott 
azon hatalmas kontrasztok tekintetében, amelyek a páratlan 
művészi teljesítmények valamint létrehozóik hétköznapi, 
sokszor gyarló emberi tulajdonságai között mutatkoztak. Ek-
kor formálódott ki karakteresen az konzervatív gyökerűnek 
is nevezhető szemlélet, amelyik a művész személyiségében az 
alkotótevékenységet igyekezett különválasztani a hétköznapi 
életben mutatkozó emberi esendőségeitől. Ez az esztétikai 
hagyomány Johnson művészetszemléletében is tükröződik, 
amint ez Raffaellóról írt értékeléséből is kitűnik: „Raffaelló-
nál nincs mögöttes szándék. A Vatikánban látható képein, 
például az Az athéni iskolá-n nagyszerűen megfestett alakok 
nagyméretű, intelligensen elrendezett kompozíciójában gyö-
nyörködhetünk, amely – amint nevezeték magukat – »törté-
nelmi festők« sokaságának szolgált példaként Európa-szerte a 
16. századtól a 19. század végéig. Nincsenek homályosságok 
vagy rejtélyek, nincs rejtett értelem, félreérthetőség, döbbe-
net, kellemetlenség, elszörnyedés vagy borzongató izgalom. 
Mindössze annyit mondhatunk el, hogy a maguk műfajában 
kivételesen jó festmények. Madonnái azonban mások. Ben-
nük sincs rejtett lényeg vagy arriėre-pensées, freudi ködösítés, 
semmi, amibe a tudomány mai korifeusai gyanakvóan bele-
köthetnének. Inkább csodálatosan találékony variációk egy 
témára, amely központi helyet foglal el a Nyugat vallási mű-
vészetében. Elérik, ami eredeti céljuk volt: vallásos áhítatot 
ébresztenek a vallásos érzületűekben, és mennyekbe repítik 
az esztétát. Ezek a Madonnák élő, valódi asszonyok, akik egy-

48      Johnson, 2010. 150. o.
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ben a mennyek királynői is, és akiket bámulatos tehetséggel 
festett meg a művész; soha nem egyformák, nincs bennük 
egy szemernyi közönségesség sem, mindig derűsek, gyöngé-
dek, odaadóak és tiszteletteljesek.”49 Egy merész ugrással ér-
demes innen kiinduló tézisünkre emlékeztetni, mivel a kont-
rasztok ezáltal különösképpen szembeötlők lesznek. Hogy is 
jellemezte magát Laclos regényének hősnője, Merteuil már-
kiné? „Úgy is mondhatnám, hogy a saját magam alkotása 
vagyok...”A márkinénak ez az öntudattól duzzadó kijelentése 
lényegében azt a hitet fejezte ki, hogy az individuum képes 
saját magát megformálni, így nincs többé szüksége semmi-
lyen külső közvetítőre. Hogy Laclos hősnője mennyire frap-
pánsan adott itt hangot a kor szellemének, mutatja az is, hogy 
szintén ebben a korban, a 18. második felében a filozófiában 
Kant is ugyanerre az alapgondolatra építve fejtette ki máig 
rendkívül hatásos autonómia koncepcióját. Az autonóm in-
dividuum eszményéért folytatott küzdelmek tehát már a re-
neszánsz idején kibontakoztak, Merteuil márkiné kijelentése 
a romantika korából mégis határvonalnak, sőt töréspontnak 
tekinthető. A valóságban természetesen nem egyik pillanatról 
a másikra jött létre ez a törés, hanem különböző, esetenként 
bonyolult átmenetek révén, félreérthetetlen módon mégis 
ebben a kijelentésben ragadható meg a lényege. Mert mit is 
jelent ez tulajdonképpen? Ha az én a saját alkotása, akkor 
szabad döntéseinek a meghozatalához nincs többé szüksége 
valamilyen külső vagy felső közvetítő erőre, ilyen módon tel-
jes egészében felvállalhatja magát, nem csak a jó tulajdonsá-
gaival, hanem a rosszakkal is, akár a bűneivel, a nyomasztó és 
titkolt érzéseivel, képzeteivel együtt. Ez az életszemlélet, sőt 
életfilozófia tulajdonképpen a romantika lényegéhez tartozik, 
így minden, csak nem véletlen, hogy elsősorban az egyes mű-
vészeti ágakban a konvencióktól eltérő legkülönfélébb gon-
dolkodásmódok, sőt extravagáns magatartások megjelenítése 
egyre inkább teret kap ebben a korban, a 18. század végén és 
a 19. század elején. A hagyományosnak is nevezhető művé-
szetfelfogás mellett kialakul, majd mind meghatározóbbá vá-
lik egy olyan művészetszemlélet, amelynek a kereteiben az al-

49      Johnson, 2010. 177–178. o. 
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kotók egyre inkább a rejtett értelmeket és homályosságokat, 
a borzongató izgalmakat próbálják kifejezni, vagyis pontosan 
annak az ellenkezőjét, amit Johnson Raffaello kapcsán mélta-
tott. Ennek egyik konkrét példájaként, ha a Johnson által ki-
emelt, a nőiség ideáljait megtestesítő madonna-ábrázolásokat 
– akikben nincs „egy szemernyi közönségesség sem, mindig 
derűsek, gyöngédek, odaadóak és tiszteletteljesek” –, összeha-
sonlítjuk a modernség tipikus női alakjaival akár a művészi 
megjelenítésekben, akár a történeti valóságban, például a 19. 
század végétől kibontakozó feminista mozgalmak egyes kép-
viselőivel; az elénk táruló kontrasztok már a groteszk határait 
súrolják, sőt elsősorban egyes irodalmi irányzatokon belül 
tudatosan át is lépik. 

A művészetszemléletben végbemenő fordulat kezdeti 
időszakból, a romantika hőskorából kínálkozó számos pél-
da közül említhetjük Ludwig Tieck-et is, akinek különleges 
tehetsége volt kortársai, a jénai romantikusok elméletben 
megfogalmazott elképzeléseinek a művészi megjelenítésére. 
Goethe ellen-Werthereként is írt kulcsregényében, a Willi-
am Lovell történetében, a felvázolt eseménysor majdhogynem 
banális és – mint a romantikusoknál általában – szinte csak 
ürügy különböző mélyebb érzések és belső tartalmak kifeje-
zésére. A levélregény egy tehetős angol családból származó, 
a világhoz Wertherhez hasonlóan szenvedélyes idealizmussal 
viszonyuló fiatalember „keserveiről” szól, akit kicsinyes kör-
nyezete, egy gonosz egyéniség közrejátszásával egy szerelmi 
csábítás áldozatává tesz, és emiatt idő előtt kiégetté és ko-
ravénné válik. Tieck szinte már a freudi szabad asszociációs 
technikát idézve járja végig hősével az élet különböző lehe-
tőségeit a felfokozott Én-tudattól önmaga jelentéktelenségé-
nek belátásáig –, olyannyira átengedve magát e módszernek, 
hogy az ezzel járó stílusbeli egyenetlenségei és szertelenségei 
miatt ma már ezt a regényét is inkább csak kordokumen-
tumként tartják számon. William Lovell meg van verve, vagy 
ha úgy tetszik, áldva a legkülönfélébb látomásokkal: „Nem 
úgy járok-e ebben az életben, mint egy holdkóros, aki nyi-
tott szemmel is vak? Mindaz, ami szembejön velem, csupán 
benső képzelgésem kísértete (…), sivár és zavaros körülöt-
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tem minden,”50 mondja magáról, miközben vele szemben a 
hétköznapi, kiegyensúlyozottnak ható, a romantikusok ked-
velt kifejezésével: filiszteri világ áll szemben, amely a maga 
kisstílűségeivel gátat vet minden nagyra törő akaratnak és 
célkitűzésnek. A közhangulatot, az uralkodó normákat még-
is ez a filiszteri világ határozza meg, de vajon tényleg az-e 
normális, ahogy ők gondolkodnak és ami a külszínen annak 
látszik? Normalitás és abnormalitás határainak a megkérdő-
jelezésére, szféráik az egymásba történő átjátszódásaira már 
a reneszánsz legjelentősebb egyéniségeinél, mindenekelőtt 
a német romantikusok nagy példaképénél, Shakespeare-nél 
is találunk példákat, van azonban egy alapvető különbség a 
megközelítésükben az előző korokéhoz képest, ami jól tetten 
érhető Tieck hőse, Willam Lovell esetében is, majd a későb-
biekben mindenekelőtt Kleist és E.T.A. Hoffman műveiben 
megformált szereplőknél. Nevezetesen, hogy a konvencióktól 
eltérő, sőt azokkal gyakran szembe menő gondolkodásmód-
juk és viselkedésük, az elfojtott, látomásokban felszínre törő 
vágyaik nem valamilyen külső megfigyelő, hanem saját néző-
pontjukból, belső, szubjektív élményként vannak megjelenít-
ve. A romantikusok ezzel a merőben új közelítéssel valósággal 
feltörik a minél szabadabb önkifejezés útjában álló gátakat, 
azonban mindez csupán a kezdet azon az úton, amely a 19. 
századi dekadens irányzatokban folytatódik, majd a különbö-
ző avantgárd és posztavantgárd irányzatokban kicsúcsosodva 
tulajdonképpen még napjainkban is tart. Ha meg akarjuk 
nevezni ezeknek az erőfeszítéseknek az egyik közös nevezőjét, 
avagy központi motívumát, akkor idézhetjük Nietzschét is, 
aki mint sok más esetben, itt is a lényegre tapintott: „Mert 
immár megint a pszichológia lett az alapproblémákhoz ve-
zető út,”51 – írta a Túl a jón és a rosszon című művének 23. 
jegyzetében. Nietzsche esetében nem ennek az alapgondolat-
nak a kimondása volt igazán új – más szövegkörnyezetben, 
kevésbé hatásosan megtették ezt mások is a korban –, hanem 
ahogy ezt a tézisét a műveiben megvalósította. Fontos mind-

50      Safranski, Rüdiger: Romantika. Egy német affér. (Fordította: Horvát 
Géza) Budapest, Európa, 2010. 120. o.

51      Nietzsche: Túl a jón és a rosszon. (Fordította: Tatár György) Budapest, 
Műszaki, 2000. 25. o. (a továbbiakban: Nietzsche)
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járt leszögeznünk: Nietzsche nem a manapság is domináns, 
akadémikusnak is nevezhető pszichológiát értette ez alatt, 
amelyik az egzakt tudományosság leple alatt minden egyedi 
tulajdonságot megpróbál egységesíteni, és különböző, gyak-
ran mesterkéltnek ható determinisztikus nézetrendszerekbe 
belepréselni, hanem – amint ezt számos változatban kifej-
tette –  amelyik az emberi létezés legmélyebb összefüggése-
ivel, fény- és árnyoldalaival is képes merészen szembenézni, 
amint ez korának pszichológusaihoz intézett szózatai közül az 
alábbiból is kiderül: „... tanulmányozzátok pszichológusok a 
»szabály«  filozófiáját a »kivétellel« folytatott harcában: íme a 
színjáték amely isteneknek is, és az isteni rosszindulatnak is 
ínyére van! Vagy még világosabban: folytassátok az élvebon-
colást a »jó emberen«, a »homo bonae voluntatis«-on, ma-
gatokon!”52 Nietzsche valóban példamutatóan gyakorolta az 
így felfogott pszichológiát, ezen a téren is páratlanul gazdag 
és sokrétű örökséget hagyva az utókorra. Műveiből jól kive-
hető, mi késztette erre az élveboncolására; végső soron tulaj-
donképpen ugyanaz a küzdelem a platóni örök formákkal, 
élükön a jó, az igaz és a szép ideáival, amelyek körül az alko-
tói törekvések az európai kultúrkörben mindig is mozogtak, 
azonban kardinális különbség mutatkozik abban, ahogy ezek 
a küzdelmek a modernitás előtt, majd ennek a nyitányaként 
is felfogható romantika korától zajlottak és zajlanak máig, és 
amire Nietzsche életműve a maga egészében eklatáns példa.  

Mint vázlatos rekonstrunkciónkban rámutattunk, az 
egyéni szabadságtörekvések a modern korban elsősorban a 
művészetekben jutnak kifejezésre. Az öntudatos, szuverén 
művészegyéniség a reneszánsz korában jelenik meg és fejlő-
dik ki, ekkor azonban még úgy tűnik, hogy kivételes alko-
tóképesség, valamint sokszor nagyon is hétköznapi emberi 
tulajdonságok jól elkülöníthetők egymástól, hogy szakrális 
és profán szférái között nincsenek szorosabb összefonódások 
és átfedések. A romantikus művész megjelenésével azonban 
szinte drasztikusan megtörik, ilyen módon mesterkéltnek 
bizonyul ez a szétválasztás; kiderül, hogy nem csupán a jó-
nak hitt, hanem a rossz emberi tulajdonságok is részét képe-

52      Nietzsche, 94. o. 
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zik, sőt aktív tényezői az alkotás folyamatának. A küzdelem 
a platóni örök formákkal a külvilágból minden korábbinál 
jobban áttevődik a személyiség belső tereire, aminek folyo-
mányaként az individuum a maga egészében, jó és rossz tu-
lajdonságaival együtt megjelenik ebben a küzdelemben. Az 
iménti általános jellegű megállapításainkhoz konkrét pél-
dákat keresve szembetűnő, hogy a modern kor jelentősebb 
művészegyéniségeinek a többségénél milyen fontos szerepet 
töltenek be az ilyen jellegű, saját énjükkel, pszichológiai mo-
tívumaikkal folytatott belső küzdelmek. A modern kori mű-
vésznek ez a különféle módokon kifejezésre jutó jellemzője 
húzódik meg azon vélekedések hátterében is, amelyek szerint 
az elismertsége nagyban függ attól, hogy mennyire van mí-
tosza; egy olyan sajátos élettörténetet és sorsot értve ezalatt, 
amelyről az adott művész jól megismerszik. Erre gondolva 
egyenesen szembeötlő, hogy milyen sokukat övez valamilyen 
mítosz; különösen érvényes ez a romantika korából Hölder-
linre, Kleistre, Shelleyre, Byronra és Blake-re, a dekadencia 
képviselői közül Baudelaire-re, Rimbaud-ra, Dosztojevszkij-
re, Oscar Wilde-ra, a festők közül Van Goghra, Cézanne-ra 
és Gauguin-re. Említésre méltó, hogy a 20. századi magyar 
irodalom két legelvitathatatlanabb teljesítményét, a dekadens 
Ady Endre, és a dekadensektől sokat merítő József Attila élet-
művét is személyes motívumaik bevonása, belső küzdelmeik 
megjelenítése, ezzel összefüggésben sorsuk és költészetük mi-
tikus magasságokba emelésének a lehetőségei teszik annyira 
emberközelivé és hitelessé. 

Ha megkísérlünk mérleget vonni, hogy milyen ered-
ménnyel jártak ezek a romantikából kiinduló, különböző 
művészeti ágakban kibontakozó törekvések, amelyek az in-
dividuum minél nagyobb szabadságát voltak hívatva elérni, 
iránymutatóként idézhetjük a romantika jeles szakértőjének, 
Doormannak a véleményét is: „A szubjektum számára a ro-
mantikus rend sokban az elvarázsolt kastélyból ismert tükör-
szobára hasonlít, amelyből alig lehet kitalálni. Az emberi arc 
nem tűnik el, hanem állandóan ránk vigyorog, ugyanolyan 
kiábrándítóan, mint az a tükörkép, amellyel Merteuil már-
kinénak kell szembenéznie, miközben lemossa arcáról a fes-
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téket. „A rend erejét ennek során nagyrészt az a dinamika 
adja, amelyet a romantikával nyert a szubjektum, vagyis az 
elidegenedésnek és az opálosságnak az a hatalmas feszültség-
mezeje, a paradoxonoknak az aknamezeje, amely bitorolja, 
nem pedig megsemmisíti a kívülről érkező kritikát – ahelyett, 
hogy összeroskadna annak súlya alatt. (…) Noha az Én a 
tükröfolyosóján számtalan szögből, mindig csak decentrali-
záltan és deformáltan, nemigazi és folyton változó alakjában 
látja magát ez az egyetlen Én, mégsem képes felhagyni az egy-
ség és a valódiság keresésével.”53 

Az idézett szövegrészben Doorman rendkívül találóan és 
sokrétűen világítja meg a modern individuum szabadságért 
folytatott küzdelmeinek, konkrétan a romantika által inspi-
rált lehetőségeit és kimenetelét, de mindjárt hozzátehetjük, 
különböző módosulásokon átmenve ezek a sajátosságok máig 
érvényesek. Konklúziójának egyik lényegi mondanivalóját a 
magunk egyszerűbb nyelvére úgy is lefordíthatjuk, hogy noha 
a modern individuum rendkívül változatos módokon és for-
mákban próbálja megvalósítani önmagát, énjének tükörfolyo-
sóin mindig csak egy töredezett képet képes előhívni magáról, 
ami további szüntelen keresésekre ösztönzi. Arra gondolva, 
hogy az ezeket az önmegvalósításokat elsősorban reprezentálni 
hívatott művészi életművek és sorsok mennyire képesek hite-
lesen és meggyőzően képviselni az elérni kívánt célkitűzéseik 
beteljesítését, az elébünk táruló kép igencsak felemásnak, sőt 
számos vonatkozásban már egyenesen lehangolónak mondha-
tó. A modernitás imént említett emblematikus művészegyéni-
ségeire gondolva csupa felbolydult és zaklatott életutat, eseten-
ként tragédiába torkolló sorsot látunk magunk előtt. Műveik 
mintha elsősorban arról tanúskodnának, hogy az elérni vágyott 
mind nagyobb szabadság, a remélt evilági önkiteljesítés helyett 
– Doorman metaforájára utalva – csupán létezésük töredezett 
tükörképeit voltak képesek életre hívni. A romantika hőskorá-
ban még jól átláthatóak voltak a választóvonalak; rendszerint 
a maga kiválasztottságának tudatában lévő hős vívta többnyire 
reménytelen harcát az őt elfojtó, értetlen külvilággal szemben. 

53      Doorman, Maarten: A romantikus rend. Budapest, Typotex, 2006. 
51–52. o. 
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A dekadenseknél már jóval árnyaltabb a különböző, mind a 
belső, mind a külső okokra visszavezethető konfliktusoknak 
az ábrázolása. A művészeti alkotásokban egyre inkább teret 
nyernek a társadalmak radikális megváltoztathatóságába vetett 
utópikus elképzelésekre vonatkozó kételyek is. A 20. század 
második felében, a posztmodern korban egyre inkább meg-
kérdőjeleződik a modernitás alappillérét jelentő tudományos 
szemléletnek az a vetülete is, amelyik rendszerint közvetett, de 
olykor direkt módokon azzal biztatott, hogy azok az analiti-
kus módszerek, amelyek a természeti jelenségek rejtélyeinek a 
felderítésében oly sikeresnek bizonyultak, az ember belső tulaj-
donságainak, lelkiségének a feltárásában is ugyanolyan sikerrel 
alkalmazhatók lesznek. „Az ember szellemi automata... A bűn 
és az erény ugyanolyan anyagcseretermékek, mint a kénsav 
vagy a cukor,”54  idézi Johnson a francia történész-filozófus, 
Hyppolite Taine-t, ennek a szemléletnek a 19. századi hőskorá-
ból, amikor az ilyen és hasonló materialiszitikus elképzelések a 
maguk pőreségében mutatkoztak meg. A jelentősebb művészi 
alkotásokra nem volt jellemző ez a szinte már primitív leegy-
szerűsítő szemlélet, de különböző, rendszerint rejtett módokon 
a művészetekben is teret nyert az utópikus gondolkodásnak 
ez a tipikus vadhajtása. Nevezetesen az a hit, hogy az egyéni 
sorsoknak is ugyanúgy létezik valamilyen megoldása, mint a 
különböző természettudományos problémáknak, és ennek 
kereteiben, mint ahogy például Tolsztoj remélte, létrehozható 
„Krisztus spirituális birodalmából a földi paradicsom”.55 Tolsz-
toj ennek kulcsát az egyéni önkiteljesítésben, Németh László – 
akire igen nagy hatással volt – találó kifejezésével, a példaéletek 
megvalósításában vélte megtalálni. Regényeiben e példaéletek 
képviselői, ha különböző módokon is, de szinte kivétel nélkül 
a hagyományos jámbor vallásosságot testesítik meg. Közülük 
a Tolsztoj alter-egóinak megfelelő hősök erkölcsi öntökélete-
sedésre törekednek és egy ponton, amikor úgy érzik, ráleltek 
a helyes útra, ettől fogva boldogok, mint például Nyehljudov 
herceg a Hegyi beszéd olvasásának hatására a Feltámadás című 
regénye végén. A jámbor vallásosság lényege mindig is az a hit 

54      Johnson, 2003. 28. o.
55      Johnson, 1999. 177. o. 
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volt, ha a hívő maradéktalanul betartja Isten parancsait, akkor 
mintegy viszonossági alapon boldogulni fog – szerencsés eset-
ben már a földi életben, de a túlvilágon biztosan. 

Közbevetőleg megjegyezzük, hogy a maga módján, törté-
nészként Johnson is egy erre a jámbor vallásosságra épülő vi-
lágnézetet képvisel, amint ez különösen Isten nyomában című 
művének a záró részéből kiviláglik. „Könyvemnek ez lesz a 
legfontosabb fejezete”,56 írja felütésként jelentőségteljesen, 
azonban ha valaki különösebben újszerű meglátásokat várna 
tőle, csalódnia kell, ugyanis mindvégig a katolikus liturgia 
helyes követésének a fontosságát és előnyeit részletezi. 

A jámbor vallásosságra épülő szemléletben az emberi lé-
tezés kritikus helyzetei, az igazságtalanságokkal, minthogy 
például miért kell az ártatlanoknak bűnhődniük a valódi bű-
nösök helyett, aztán az élet váratlan, akár tragikumba hajló 
fordulatai rendszerint leegyszerűsített magyarázatok kliséihez 
illeszkednek. A belső motívumok, közülük is különösen a tit-
kolt bűnös vágyak, valamint a különböző kibúvók és mellék-
utak, amikor az egyén e bűnös vágyaknak engedve vétkezik a 
hagyományos vallási erkölcs előírásai ellen, szintén klisé-sze-
rű magyarázatokkal lényegében szőnyeg alá vannak söpörve. 
Konkrétan Tolsztoj esetében ez magánjellegű, titkolt feljegy-
zéseiből derült ki egyértelműen az utókor számára, jó okot 
adva fanyalgásra hajló értelmezőinek, hogy kétségeiknek 
adjanak hangot a műveiben általa megformált, jámbor val-
lásosság kereteiben megvalósuló önkiteljesítések hitelességét 
illetően. Tolsztoj valósággal emblematikus példája a modern 
kori művész azon, egyébként a magyar irodalomban is gyak-
ran előforduló típusának, akinek a műveiben az alkalmazott 
eszközök, mindenekelőtt a valósághű ábrázolások újszerűek 
és megtestesítik a számos vonatkozásban valóban rendkívüli 
értékeket létrehozó kritikai realizmus vívmányait, azonban a 
világnézeti háttér, ennek megfelelően a megoldások lényegé-
ben a hagyományos keretekben mozognak. 

Hagyományos és modern világnézeti alapállás különb-
ségét Julien Benda már említett, 1927-ben megjelent, nagy 

56      Johnson, 2003. 224. o.
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visszhangot kiváltó, Az írástudók árulása című tanulmányá-
nak a lényegi mondanivalójával is kifejezhetjük. Benda sze-
rint az értelmiség a múltban is követett el rosszat, de elérendő 
célként mindig a jót tűzte maga elé, csak a modern korban 
következett be egy olyan fordulat, hogy immár a rosszat állít-
ják előtérbe a jó helyett. A valóságban és külön a művészetek-
ben ez a folyamat jóval bonyolultabban, különböző átmene-
tek révén ment végbe, nem egyik korszakról a másikra, mint 
azt Benda némileg poentírozó meghatározása sejteti. „Kez-
detei a romantikának ahhoz a folyamataihoz is  köthetők, 
amelyek egyes részleteire bővebben kitértünk.” Konkrétan 
Laclos Veszedelmes viszonyok című műve, amelyből Merteuil 
márkiné vallomását éppen e változások kifejezőjeként mottó-
ul választottuk, a maga egészében is jó példa a hagyományos 
értékek és értékrendnek még nem annyira a direkt megkér-
dőjelezésére, mint inkább a megbolygatására. Laclos, Kleist, 
Hölderlin és mások ebben az irányban mutató kezdemé-
nyezései ekkor még elszigeteltnek mondhatók, a fordulat a 
századfordulón, elsősorban az 1900-as évektől kibontakozó 
avantgárd mozgalmak megjelenésével következik be. Addig 
nem volt kérdéses, hogy a művészeti alkotásoknak valamilyen 
pozitív világnézetet és ennek megfelelő erkölcsi üzeneteket 
kell közvetíteniük, először ezt egyes avantgárd irányzatokon 
belül vonják direkt kétségbe igen hatásosan,”

ezt egyes avantgárd irányzatokon belül vonják direkt két-
ségbe, „...hogy majd az 1960-as évektől kibontakozó poszt-
modern és a belőle kinövő irányzatok egyenesen kánonjuk ré-
szévé...” és ezzel lényegében követendő mércévé nyilvánítsák 
azt az elvet, amely szerint a műalkotásoknak a posztmodern 
korban nem szükséges didaktikus funkciókat betölteniük, 
így az erkölcsiség kérdéseiben sem kell ítéletet mondaniuk. 
Ma ott tartunk, hogy ez a posztmodern világnézeti alapállás 
számít korszerűnek, a Tolsztoj nevével is fémjelezhető, társa-
dalomjavító szándékokkal fellépő alapállást viszont maradi-
nak és elavultnak tekintik. Megítélésünk szerint ez változás 
részben összefügg Johnsonnak azzal a találó meglátásával, 
amely szerint a modern értelmiségi utópizmusát 1945 után 
lényegében egy hedonizmusra épülő világszemlélet váltotta 
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fel (Johnson, 1999. 494.). Kár, hogy ennek mindössze né-
hány megnyilvánulását említi, részletesebb elemzésébe vi-
szont nem bocsátkozik 

„A posztmodern szemlélet szerint tehát Tolsztoj és a hoz-
zá hasonló írók eszményített vonásokat is hordozó hőseihez 
képest korunkat jóval inkább kifejezik azok a létezés ereden-
dő tökéletlenségét és töredezettségét megjelenítő szereplők, 
akiknek először a romantikában megjelenő karaktervonásaira 
Doorman találó jellemzését idéztük.”

Jelentős részt a romantika hatására az egyéni szabadság 
és önmegvalósítás, valamint az ezek útjában álló akadályok 
szemléltetése lesz az egyik fő témája és inspirálója a 19. szá-
zadban a dekadencia, valamint a kritikai realizmus égisze alatt 
létrejött műalkotásoknak is. „A rengeteg kínálkozó példa kö-
zül említhetjük itt Ibsen Peer Gyntjét is, akit a mai elemzők 
valósággal a modernitás kvintesszenciájának tartanak.”57 Ha 
csak Peer önjellemzését idézzük: „Mert, gondolom világos, 
/ mi egy férfi rendeltetése? / Tömören az, hogy mindig le-
gyen hű önmagához, / ne érdekelje más, csak önmaga és a 
pénze,”58 máris képben vagyunk, hogy miért. A modernitás 
tipikus hőséről van tehát itt szó, aki a sikeres önmegvalósí-
tást tartja elsődleges céljának. Peer a legkülönfélébb változatos 
élethelyzetekben próbálja ki magát; Ibsen különleges művészi 
ábrázoló képessége jut kifejezésre abban, amint ezeket a hely-
színeket a valóság, valamint a mese- és álomszerűség határai 
között egyensúlyozva megjeleníti. A darab egyik központi té-
mája Peer nőkhöz fűződő viszonya, és a dráma végét leszámít-
va a kifejlet – milyen ismerős! –, mindig valamilyen kibúvás 
és menekülés a felelősség elől, aminek az oka hol benne, hol 
az adott nőtípusban, vagy részben a külső körülményekben 
rejlik. „Peert változatos helyszíneken és élethelyzetekben is-

57      Eriksen, Thomas Hylland: A világpolgárság előfutára. Utószó a Peer 
Gynt Ibsen drámához. (Fordította: Vaskó Ildikó) Magyar Lettre 
Internationale, 2006. 60. sz.  Rønning, Helge: A lehetetlen szabadság. 
Henrik Ibsen és a modernitás. (Fordította: Dr. Kunszenti Ágnes, Kovács 
katáng Ferenc) Budapest, Nagyvilág, 2012.

58      Ibsen, Henrik: Drámák. 2. kötet: Ibsen, Henrik: Peer Gynt. (Kúnos 
László és Rakovszky Zsuzsa fordításai) Budapest, Magvető, 2003. 312. 
o. (a továbbiakban Ibsen, 2003) 
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merhetjük meg, többek között sikeres üzletemberként”, egzo-
tikus tájak és törzsek felkeresőjeként, Egyiptomba utazó tör-
ténészként, ahol végül még császárrá is megválasztják, a dolog 
szépséghibája, hogy mindez a bolondokházában történik. „ A 
dráma híres hagymajelenetében Peer a bejárt életlehetősége-
it jelképező, egymásra rétegződő vadhagyma héjakat lefejtve 
próbálja meg levonni a tanulságot, és amire a célként kitűzött 
önmegvalósítását illetően jut, lehangoló, majdhogynem kiáb-
rándító:” „És ez így megy: réteg réteg alatt – / Mikor bukkan 
elő végre a mag? / Hát mag az nincs sehol – ez az egész itt / 
csak héj meg héj, a leges-legbelsejéig!”59 „Mondd hát: hol vol-
tam én, valódi önmagam, / hol, Isten bélyegét hordva homlo-
komon?” – kérdezi később, hosszas kóborlásai után hazatérve 
a rá mindvégig hűségesen váró Solvejgtől. „Az én hitemben és 
szeretetemben,”60 – feleli Solvejg. 

Ibsen, a kor divatjának megfelelően ateistának mondta 
magát, azonban meg kell vallanunk, (a szabad interpretáció 
jegyében, bármennyire is ellentétben áll ez a ma mérvadó-
nak számító értelmezők véleményének a többségével), hogy 
a drámának ez a kifejlete számunkra egybecseng Pál apostol 
már idézett szeretethimnuszával, annak is különösen ezek-
kel a soraival: „A szeretet türelmes, jóságos, (…) Mindent 
elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.”61 
Megkockáztatjuk, Ibsen művének itt is, mint más helyeken 
és egyéb műveiben is keresztényi, vagy szerényebben fogal-
mazva, a kereszténység számára is hasznosítható üzenetei és 
tanulságai vannak. 

„A modern individuum szabadságtörekvéseinek a kibon-
takozást rekonstruálva szinte lépten-nyomon a keresztény 
világszemlélettel való szoros összefonódásokra találtunk, ami 
különösen az e törekvéseket legmarkánsabban reprezentá-
ló művészsorsokban és életművekben jutott kifejezésre. Ezt 
szem előtt tartva adódik a kérdés: vajon a szabadságvágyát 
keresztként hordozó, sebeit kitakaró (József Attila), önma-
ga belső démonaival a megsemmisülésig küzdő (Nietzsche, 

59      Ibsen, 2003. 395. o.
60      Ibsen, 2003. 425. o.
61      Biblia, 2007. Pál első levele a Korinthusiakhoz, 13, 4, 7. 1390. o. 
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Van Gogh), mint egykor Jób, porban és piszokban Istenhez 
hanyatló árnyékként (Ady Endre) forduló művész, mint a 
modern kori szabadságtörekvések jelképes alakja, alkotásaiba 
szublimált életével miként békíthető össze a keresztény lelki-
séggel és tapasztalatokkal?” 

Igen sok kísérlet volt már erre a múltban, azonban a 
valódi adottságokat a maguk teljességében számba vevő, 
keresztényi és világi nézőpontokat merőben újszerű módon 
egyesítő szintézisekre igen kevés példa akadt. „Az isteni Lélek 
beáradása az emberi lélekbe nem elszigetelt egyedekben, ha-
nem társadalmi csoportokban történik, hiszen az emberi élet 
valamennyi funkciója – erkölcsi önegységesítés, kulturális 
önteremtés és vallási önmeghaladás – az én-te találkozás kon-
textusának függvénye,”62 – írja a Paul Tillich, az újprotestáns 
teológia egyik neves, 20. századi képviselője, jó példaként 
arra, hogy a modern, világias nézőpontok, mint a fentebb 
idézett részben a szociologisztikus szempontok, milyen mér-
tékben szivárogtak be főként egyes újprotestáns irányzatok 
szerzőinek a műveibe. Nem magával ezzel a ténnyel van a 
gond, hanem a módozataival és a konkrét megvalósulásai-
val. Amit Tillich fentebb mond, annak egy világias változa-
tát, amely szerint az egyén a társadalmi viszonyok függvé-
nye, jól ismerjük a marxizmusból. Viszont éppen ennek a 
marxizmusnak a kelet-európai országokban a 80-as és 90-es 
években végbement változások kísérőjelenségeként bekövet-
kezett látványos kudarca komoly intő jelnek vehető a fentebb 
szociologisztikusnak nevezett szemléletek hatékonyságát, 
egyáltalán hitelességét illetően. Ennek a tükrében minimum 
óvatosságra intenek bennünket azok a különböző, manap-
ság divatos irányzatok, amelyeknek a közös ismertetőjegye 
szintén ez a szociologisztikus szemlélet, vagyis, hogy az egyén 
nem több mint különböző közösségi-, csoport-, tágabb ér-
telemben, társadalmi mutatók függvénye. Nem gondoljuk, 
hogy feltétlenül egy a keresztény és a világi nézőpontokat 
egyesítő szintézisben rejlik akár ennek a szemléletnek a meg-
haladása, mint ahogy általában sem a racionális és irracionális 

62      Tillich, Paul: Rendszeres teológia. (Fordította: Szabó István) Budapest, 
Osiris, 1996. 470. o. 
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jegyeket egyaránt magában hordozó emberi természet ellent-
mondásainak a feloldása, viszont túlzónak véljük azokat a 
ma mérvadónak számító, javarészt a posztmodernből kinőtt 
irányzatokban megfogalmazódó álláspontokat is, amelyek 
egyszerűen leírnának minden ilyen tapasztalatot, mondván, 
hogy a hagyományos, különösképpen a keresztény mátrixok 
meghaladottá és ezáltal érvénytelenné váltak. Sok ilyen és eh-
hez hasonló gesztus kísérte a modernitás történetét, amelyek 
alól aztán hol lassan, olykor gyorsan és látványosan, de kicsú-
szott a talaj –, az idevágó tapasztalatok feltétlenül óvatosságra 
kell, hogy intsenek bennünket, bármennyire is korszerűnek, 
a modern tudományosság igazi letéteményeseinek tekintik 
magukat ezek az újabb, egyre jobban specializálódó kutatási 
irányzatok.  

Keresztényi és világi nézőpontok közelítésére az általunk 
felvetett kontextusokban az ellenkező oldalról is – amint ezt 
éppen Johnsonnak a művészetekről kifejtett nézetei is tanú-
sították –, jóval inkább a visszafogottság és a kételkedés jelei 
vehetők ki, semmint bármilyen pozitív hozzáállásé, vagy ha 
akadnak is ilyen szándékú megnyilvánulások, a bizonyító ere-
jű példák száma igen kevés, és legfeljebb részleges. Johnson 
A kereszténység története című műve Epilógusának az alábbi 
része azonban – miközben hallatlanul szemléletes látleletet ad 
a kereszténység mai helyzetéről –, ha nagyon áttételesen is, de 
egy ilyen pozitív irányvétel lehetőségére utaló következtetést 
is megenged: „Az elmúlt fél évszázadban a Nyugat gyors és 
egyenletes elvilágiasodása ment végbe, gyakorlatilag lerom-
bolva az ágostoni képet a kereszténységről, amely a világban 
erőtől duzzadóan, fizikai és intézményi síkon egyaránt hatal-
masan van jelen. Isten földi városából mára nem sok maradt, 
csak romos falak, leomlott tornyok, egy roskatag és béna 
intézményrendszer, és már inkább antikváriusi, semmint va-
lódi, eleven érdeklődést keltő partikularitás. A kereszténység 
azonban nem hagyatkozik egyetlen mátrixra – épp ebben áll 
ereje és szívóssága is. A mindent felölelő, nagy és közös ke-
reszténység valaha oly lenyűgöző, ágostoni eszméje elvégezte 
a feladatát, és háttérbe vonul – talán hogy valamikor a távo-
li jövőben megújult alakban bukkanjon fel megint. A világ 
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érdeklődése a személyes keresztény megvilágosodás erazmusi 
koncepciója és a keresztény ember személyes erényeinek le-
hetőségeire helyezett pelagiánus hangsúlyok felé fordult. A 
kereszténységből kiemelkedő új társadalmak áthathatják és 
felválthatják a nyugati világ életvezetési mintáit, s lehetőséget 
kínálhatnak neki, hogy új, friss és eleven személyiséggé vál-
jon, levetve az európai eredet és örökség páncélzatát.”63  

Paul Johnson nyomába szegődve elsősorban a valláshoz, 
hangsúlyosan a kereszténységhez fűződő gondolatait állítot-
tuk előtérbe és kíséreltük meg értelmezni, mindjárt az elején 
megjegyezve, hogy munkássága jóval tágabb dimenziókat 
ölel fel. Reméljük, kedvcsinálónak szánt ismertetésünk így 
is tanúsította, Johnson művei gazdag kútforrást jelentenek 
mindannyiunk számára, hogy az európai kultúra történeté-
ben tájékozódva önmagunk helyét is jobban lássuk a világ-
ban. 

63     Johnson, 2001. 681. o.
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megemlékezés

A lokálpatrióta halálára
Rövid, súlyos betegség után július 9-én 88 éves korában 

Szabadkán visszaadta lelkét teremtőjének dr. Tóth Lajos Csú-
za szülötte, nyugalmazott egyetemi tanár. A drávaszögi Csúzán 
született 1924. március 29-én. Elemi iskolai tanulmányait szü-
lőfalujában végezte, majd tanítóképzőbe iratkozott Belgrádba, 
tanult még Újvidéken és Versecen. A spliti tanítóképző főisko-
la történelem–földrajz szakos hallgatója lett, majd a belgrádi 
egyetemen levelezős hallgatóként pedagógiai tanulmányokat 
folytatott, és oklevelet szerzett (1958–1962). Az 1946–1947-es 
tanévben a kopácsi iskolában tanítóként kezdett dolgozni, majd 
Brčko gimnáziumában folytatta tanári pályáját (1948–49). 
1949 végétől 1953 júliusáig féléves megszakítással a vörösmarti 
algimnázium tanára. Pályáját Szabadkán folytatta általános is-
kolai tanárként (1953–54-től), majd iskolaigazgató (1957-től) 
és tanügyi tanácsos. 1968-ban kinevezték a Pedagógiai Főiskola 
tanárának, majd igazgatójának választották meg. A Szegedi Jó-
zsef Attila Tudományegyetemen bölcsészdoktori fokozatot szer-
zett (1968), a Belgrádi Egyetem Politikai Tudományok Karán 
pedig megszerezte a politikai tudományok fokozatot (1975). 
Nyugdíjba vonulásáig (1989) az Újvidéki Egyetem tanáraként 
tevékenykedett. Tagja volt a Vajdasági Magyar Tudományos 
Társaságnak, a Magyarságkutató Tudományos Társaságnak, a 
Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének és az MTA hatá-
ron túli köztestületének.

Tudományos munkásságának középpontjában a magyar 
nyelvű oktatás és nevelés állt. E tárgykörből tizenegy könyve és 
95 tanulmánya jelent meg, és mintegy 185 cikket publikált. – F. 
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művei: Magyar nyelvoktatás a Vajdaságban 1944-től napjain-
kig. Életjel, Szabadka, 1995. 171. p.; Letűnt világok tanúja. 
A kisebbségi sors sodrásában. Püski Kiadó, Budapest, 1999, 
192. p.; Történelemtanításunk alappillérei. Nemzeti azonosság-
tudatunk alapkövei. VMTT, Újvidék, 2003, 172. p.; Viharos 
életpályám szellemi hagyatékaiból, üzeneteiből. Jövőképeim. 
VMTT, Újvidék, 2008, 245. p. 

Dr. Tóth Lajos szíve mindenkor nagyot dobbant, amikor 
szeretett szülőföldjére jött vissza vagy arról hallott. Haláláig lé-
lekben megmaradt csúzainak, drávaszöginek. Az eltávozott ne-
velőre, tudósra önéletrajzi könyvének, a Letűnt világok tanúja 
címűnek egyik fejezetével emlékezünk.

***
A szülőföld – a család

Csúza szép hegyaljai fekvése több, ezen a tájon járó író 
és közéleti személyiség tetszését váltotta ki. A dombon épült 
templom különösen varázslatossá és jellegzetessé teszi ezt a 
falut. A terméskövekkel kifalazott templomdomb alatt ka-
nyarog a valamikor földes, később köves, ma viszont már be-
tonút. Ezen már a római légiók és más hódító hadseregek is 
meneteltek. Alatta a valamikori dunai ártér végeláthatatlan 
vidéke terül el, amelyet a falubeliek emberemlékezet óta rét-
nek neveznek.

Ezt az egykori dél-baranyai vízi vidéket, náddal benőtt 
rétséget, legelőket vágta ketté a Báni hegység. A déli vonulat 
mentén alakult ki Vörösmart, Csúza, Hercegszőlős. E vidék 
ismert története a rómaiak korába nyúlik vissza.

A magyarok betelepülése ezeken a vidékeken a honfog-
lalás utáni évszázadokban ment végbe. Őseink elsősorban a 
Duna vidékét szállták meg. A rengeteg erdőséggel, vizekkel, 
legelőkkel borított földterület igen alkalmas otthonnak bi-
zonyult.

Csúzáról az első okleveles feljegyzések 1252-ből származ-
nak, Shuza-ról vagy Csúza földről szólnak. Az 1266-os fel-
jegyzésekben (a Baranya Megyei Levéltárban található okira-
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tok és egyéb forrásmunkák szerint) a villa Chuza változat már 
Csúza falut jelent. Állítólag mindössze 12 házból állt. Egy 
hiteles térkép arról tanúskodik, hogy ez a falu a 14. sz. elején 
már jelentős helység volt. Szájhagyományok szerint a törö-
kök a mohácsi csatatérről a hadikórházzá átalakított csúzai 
templomba szállították sebesültjeiket. Az ebből a templom-
ból eredő és a templomdomb alatt kanyargó alagút – ahová 
gyermekkoromban többször rettegve vágytam rejtelmes por-
tyázásra – állítólag a török időkből származik.

A XVI. században a Laskóról, Sztárai Mihály zászlaja alatt 
terjedő reformáció Csúzát is meghódította. A törökök ellen 
vívott felszabadító csatákban ez a vidék is sokat szenvedett 
az átvonuló hadseregektől. Csúza nem került a lerombolt, 
eltűnt falvak sorsára, bár sokan elmenekülhettek innen is. A 
17. század elején népesítették be újra. 1664-ben a feljegy-
zések már említést tesznek az erre a falura is jellemző bor-
termelésről. Kitűnő borairól a következő évszázadokban igen 
híressé vált ez a táj.

A 17. század legvégétől a bellyei uradalom, Savoyai Jenő 
hitbizományi birtoka, nagy szerepet játszik ennek a vidéknek, 
így Csúzának is a társadalmi és gazdasági életében – egészen 
az első világháborúig, sőt később is. Csúza népe, melynek 
zöme földműveléssel, illetve szőlészettel foglalkozott, a saját 
bőrén érezte ennek a vízi világnak és hegyvidéknek (dom-
bos tájnak) az előnyeit és hátrányait. A pusztítás, pusztulás 
különböző változatait, fajtáit élte át az évszázadok folyamán. 
Sertésállományát az orbánc, szőlejét a filoxéra, termését a 
jégverések, alacsonyan fekvő földjeit az árvíz vagy a talajvíz 
pusztította időnként. Csúza község határa véglegesen a 19. 
század utolsó negyedében alakult ki, és akkor indult el a me-
zőgazdaság fejlődése is.

Népessége az első világháborút megelőző években érte el 
tetőfokát: az 1262 főnyi lakosságnak 62 százaléka akkor még 
református felekezetű volt. A földművelő lakosság között ke-
vés volt a gazdagabb „zsíros paraszt”, zömét a „kétfertályos” 
középbirtokosok, a törpebirtokosok és a 20–25%-ot kitevő 
napszámosság alkotta.
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A dualizmus korában komoly fejlődésen ment keresztül 
ez a táj. Erről tanúskodnak a Csúzán is megalakult egyesüle-
tek a 19. sz. végén: a Polgári Olvasókör, a Csúzai Dalárda, az 
önkéntes tűzoltóság stb. Mindez évtizedek múltán kihatással 
volt az én fejlődésemre is.

Apai ágon tősgyökeres csúzai őslakosnak számítok. Ük-
apáim jobbágyi sorban sínylődtek. Az úrbéri terhek meg-
szüntetésével és a jobbágyság felszabadításával őseim is sza-
bad földművesekké váltak, mivel alkalmasint telekjobbágyok 
lehettek. Református vallásúak voltak.

Anyai ágon őseim valószínűleg házas zsellérek lehettek 
(a nagyapám Gyűdről származott), majd törpebirtokosokká 
váltak. Katolikus vallásúak.

Szüleim 1923-ban kötött házasságával a csúzai „kétfertá-
lyos” (24 baranyai láncos) birtokon kezdődött el az új tűzhely 
kialakítása: házunk fő épületének, a sorháznak a részbeni át-
építése, cserép alá hozása.

Abban az időben már Csúza népe is belenyugodott a vál-
tozhatatlanba: a kisebbségi sors viselésébe, ami a Szerb–Hor-
vát–Szlovén Királyságban nagy terhet jelentett, sok megpró-
báltatással járt. Szüleim csak magyarul tudtak. Termékeiket 
nehezen tudták értékesíteni. Rengeteget kellett dolgozniuk, 
küzdeni az időjárás viszontagságaival és az elemi csapásokkal. 
Pirkadattól vakulásig dolgoztak, a „ne hagyd holnapra, amit 
ma megtehetsz” népi mondás vezényelte őket, bár a befekte-
tett erő és idő kihasználása, mint általában a paraszti mun-
kában, nem volt mindig ésszerű és gazdaságos. Józan életűek 
voltak, pedig a pincében még a szüret előtt is volt legalább 
néhány hektóliter saját termésű bor. Minden téren takarékos-
ságra kényszerültek, ami többször a fukarság határát súrolta. 
Ez alól csak az étkezés képezett kivételt, az viszont eléggé egy-
oldalú volt. Pénzhiány jellemezte a parasztság életét.

Szüleimmel együtt éltek és alkottak közös családot a csú-
zai nagyszüleim. A legközelebbi rokonság, valamint szüleim 
baráti és ismerősi köre azonos vagy hasonló társadalmi-gaz-
dasági helyzetű és felfogású családokból állt. A kálvinizmus 
szellemét a más vallások iránti tolerancia hatotta át náluk. 
Ebbe a katolikus édesanyám zökkenőmentesen tudott beil-
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leszkedni. A vallási ellentéteknek a nyomait sem tapasztaltam 
közöttük.

A családi élet melegségét kisgyermekkorom óta éreztem. 
Családunkban a gazdálkodással és a megélhetéssel járó időn-
kénti lehangoltság és feszültségek ellenére az egymás iránti, 
valamint a szülőföld és a magyarság iránti szeretet és ragasz-
kodás, a földhöz, a kis birtokhoz való kötődés volt az uralko-
dó érzés, ami természetszerűleg ragadt rám.

Ilyen körülmények között és ilyen légkörben kerültem a 
világra 1924 tavaszán, mint szüleim „egykéje” (édesapának 
akkor már két 10–11 éves  lánya is volt az első házasságából). 
Sorházunk harmadik „kis” szobájában láttam meg a napvilá-
got egy ügyes kezű és szép emlékű bábaasszony segédletével... 
A későbbi visszaemlékezések szerint a családon belül hamaro-
san megindult a vita a névadás körül. Édesapám, figyelembe 
véve, hogy a faluban több Tóth nevű család volt, a Zoltán 
vagy az Árpád név mellett kardoskodott, de végül is nagy-
mama mondta ki a végszót: Lajos lesz, az apja nevét veszi át.

Dr. Tóth Lajos (Tóth Attila felvétele)
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Iskola előtt

Csecsemőkoromra nem emlékezhetek vissza. Szüleim is 
csak néhány fontosabb eseménnyel kapcsolatban emlegették. 
Az egyik a keresztelő volt: a református templom közepén 
álló „Úrasztala” körül három körben sorakozott fel a tizenhat 
keresztanyám, miközben én sírásommal túlharsogtam a csen-
des szavú Kontra János tiszteletes áldását.

A másik emlék egy válságos rosszullétemhez fűződik. Lá-
zas állapotban vittek át szüleim lófogatos kocsin a vörösmarti 
Erkel doktorhoz, aki nem sok jóval biztatta őket. Orvosságot 
írt elő és hozzátette: – Ha az éjszakát átvészeli, talán megma-
radt. Az orvosság beszerzése után felvittek a vörösmarti nagy-
szülőkhöz. Amikor a rossz hírt meghallották, mindketten, 
még a kissé zord szívűnek tartott nagyapám is, könnyezni 
kezdtek. A nagymama azonnal nekifogott az imádkozásnak... 
Átvészeltem.

Meddig, hány éves korig nyúlik vissza az ember emléke-
zete a gyermekkorba? A pszichológusok ezt a határt általában 
a 3–4 éves korral jelölik. Ez alól némileg kivételt képeztem. 
Egy emlékkép maradt meg bennem az 1926-os dunai árvíz-
ről, amely egészen a főútig elöntötte a falu alacsonyabban 
fekvő részeit a vasútállomással, a rétségekkel együtt. Ott, a 
templomdomb alatt két csónak állt, amikor a tíz évvel idő-
sebb unokatestvérem oda levezetett. Rövid időre visszatért a 
Duna régi árterülete.

Szüleim elbeszélése szerint az 1925-ös pusztító nyári jég-
verés nyitotta meg a számat, amikor az udvarunkban letarolt 
fákat és az összesöpört jégtömeget megpillantottam: Ah, oh 
felkiáltásokkal reagáltam a látottakra.

A gyermekkori emlékeim között kiemelkedő helyet foglal 
el a kis kerekeivel és ládaszerű oldalrészeivel feltűnő kiskocsi, 
amelyben ülve Ernő bátyám, az unokatestvérem és a szomszé-
dos Molnár Sanyi húzogattak, valamint az első téli szánkázók 
a hepehupás falu lejtős „dörömbjein”, szurdokain. Továbbá az 
első falusi vásárok a maguk nyüzsgésével, tolongásával, sátrai-
val. Bűvös és egyben vonzó játszótérnek bizonyultak számom-
ra a gyermekkoromban már pusztulóban lévő patakmalmok, a 
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házunkhoz közel fekvő Gyurkovics-malom és a Faddi-malom. 
Mindkettőt évekkel előbb még a Kisvölgyben eredő patakocska, 
illetve a „vízálló” s zsilipes víztárolója, látta el hajtóerővel. Ez a 
falun keresztül folyó, zsípnek nevezett patakocska különösen a 
nagyobb esőzések, felhőszaladások alkalmával jelentett a gyer-
mekek számára nagy élményt. Tapostuk a partjait mezítlábosan. 
Különben is a nyári hónapokban, a vasárnap és az ünnepnapok 
kivételével, pajtásaimmal mezítláb róttam az utca porát és sarát.

Négyéves voltam, amikor a templomunkra egy kitűnő 
bádogosmester hírében álló (Sörös nevű) bátor személy elhe-
lyezte az általa készített szép, sárgaréz csillagot. Hajmeresztő 
élményként őriztem meg azt a pillanatot, amikor a templom-
torony legmagasabban fekvő ablakából kimászott, és egy kife-
szített kötél segítségével feljutott a csúcsig. Egy akkor készült 
fényképen én is felfedezhető vagyok. Eléggé kis növésű, vézna 
gyerek voltam. Szüleim és nagyszüleim sokszor panaszkodtak 
az étvágytalanságomra. 

Már ezek az első emlékképek is felvetik a kérdést: milyen 
lehetőségeket, a képességek mely csíráit hordoztam génjeim-
ben örökségképpen? 

Elsősorban az emlékezőképesség csíráit, amely mindin-
kább kibontakozott. Feltehetően ezt édesapámtól örököltem, 
aki ugyancsak az elemi iskola hat osztályát fejezte be, de leg-
alább 20–25 Petőfi- és Arany-verset tudott fejből elmondani, 
és a hétéves katonáskodásának, különösen az első világhábo-
rúhoz fűződő legapróbb emlékeit is élményszerűen tudta fel-
eleveníteni. Csúzai nagyapám is regélő típus volt; igen értel-
mes emberként maradt meg emlékezetemben.

Szüleim és nagyszüleim későbbi elbeszélése, visszaem-
lékezései szerint állandóan érdeklődő, „éles látású”, minden 
körülöttem zajló esemény éber megfigyelője voltam, vagyis 
az észlelés és a megfigyelés képessége is korán jutott nálam 
kifejezésre. A kérdések sokaságával halmoztam el őket és úgy-
szólván mindenkit, aki a házunkban megfordult.

Mivel „egyke” voltam, életem első éveiben hiányoztak 
az évfolyamtársak, a barátok, később már ez nem okozott 
akadályt: könnyen barátkoztam a tőlem fiatalabb és idősebb 
gyermekkel is.
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A faluban nem volt óvoda (a környező falvakban sem 
volt), a házunkon belül, bár nagy udvara és még terjedelme-
sebb kertje volt, a játék lehetőségei igen korlátozottak voltak. 
Játékszereim java részét magam teremtettem elő. A szom-
szédos Dóka nevű cipésztől hordtam a bőrfoszlányokat, a 
bognármestertől pedig a deszka és egyéb fadarabkákat, hogy 
otthon azokból házat vagy hidat építsek. A téli hónapokban 
a kukoricacsutka kalitkába rakása jelentette a fő foglalkozást. 
Szüleim mesélték, hogy amikor végre egy játékautót vettek 
a számomra a vásáron, azt részekre szedtem szét, majd nem 
tudtam újból összerakni, ami nagyon bántott. Zokogásomat 
az édesanyám vigasztalása csillapította le. Ebből azt a követ-
keztetést vonták le, hogy nem lakozik bennem a rombolás 
szelleme.

A beszédkészség alapjait is, természetesen, a családi kör-
ben sajátítottam el ő-ző tájszólásban.

A kisiskolás

Lábadi Károly az Oskolák a régi Drávaszögben című mű-
vében (1994) feltételezi, hogy ebben a faluban, a reformáció 
hatása alatt, már a 16. sz. végén, ill. a 17. században is folyt 
rendszeres oktatás. Egy 1817-ből származó egyházi doku-
mentumban, amely a püspöki látogatás alkalmával készült, 
azt állapították meg, hogy „Az oskola épülete jó állapotban 
vagyon, elég tágas.”

A csúzai felekezeti iskolát 1862-ben 5 osztályúra, majd 
1868-ban 6 osztályúra emelték. A régi épülete leégett, az új-
jáépítésében a fő szerepet a falu tudós lelkésze, Kossuth pap-
ja, Ács Gedeon vállalta magára. Abban az időben az iskolák 
az egyházak gondnoksága és ellenőrzése alatt álltak. Sok ki-
emelkedő tanítója közül Tarr Gézát említem, aki édesapám 
„szigorú” tanítója volt, és aki megalakította a dalárdát a fa-
luban. A századfordulón az egyház megvásárolta a szemben 
fekvő épületet, ez lett a „kisiskola”, a templom tövében álló 
pedig a „nagyiskola”.
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Én elemi iskolai diákéletemet a „kisiskolában” kezdtem 
1930-ban Petrov Blanka tanítónő keze alatt (a férjét, egy 
orosz emigránst hívták Petrovnak). Kissé merev tartású, de a 
munkában nagyon lelkiismeretes volt. Visszaemlékezve első 
iskolás napomra, az jut eszembe, hogy miután minden osz-
tálytársam (voltunk vagy tizenhatan elsősök) mondott magá-
ról néhány „szép szót”, én a tanítónő bíztatására, hogy végre 
megszólaljak, az új ruhámra és a kartondobozokból készült 
hátitáskámra hívtam fel a figyelmét minden jelenlévő tanuló-
nak. (Háromosztályos, ún. kombinált tagozat volt.)

A betűk világát szerettem volna minél előbb megismerni, 
de az első akadály éppen a betűk összekapcsolásával, a szóal-
kotással merült fel. (Édesanyámtól hallottam, hogy a betűket 
ugyan gyorsan megismertem, de az összekapcsolást eleinte 
úgy próbáltam rendezni, hogy nagy hirtelenséggel felsorol-
tam az egyes szavak betűit.) A számolásban hamarosan az „él-
mezőnybe” kerültem. Az írást a palatáblán gyakoroltuk, majd 
csak később a füzetben. Az ABC-s könyvünk és általában a 
magyar nyelvű tankönyveink, amint azt a volt tanítóimmal 
folytatott beszélgetésekben később megállapítottuk, minősé-
gi szempontból is elfogadhatók voltak. Amelyik tantárgyhoz 
nem volt könyvünk, a tananyagot tollbamondták. A tanulás 
esténként a petróleumlámpa fényénél folyt.

A második és harmadik osztályban az olvasási készség 
jobb elsajátítása mellett elég sokat küszködtünk, beleértve a 
tanítónőnket is, az íráskészség fejlesztésével, a helyesírás gya-
korlásával. Akkor már mindinkább kifejezésre jutott, hogy 
engem jobban érdekel a társadalom élete, mint a természet. 
Pedig a természetet, a hazai tájakat is nagyon szerettem. Kis-
iskolás koromban már a tavasz kezdete óta, a hóvirágot, majd 
a nyíló ibolyát keresve, kis csoportokban róttuk a mezőt a 
falu közelében.

A harmadik, de különösen a negyedik osztálytól kezd-
ve tanultuk a szerb nyelvet is. Akkor már Zsilli Dániel, egy 
valóban „vérbeli”, rátermett tanító oktatott bennünket, aki 
maga is csak „törte” a szerb nyelvet, bár a minden magyar 
tanító számára kötelező nyelvvizsgát sikeresen letette. Tan-
könyvünk nem volt, emellett komoly erőfeszítéseit legfőkép-
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pen az akadályozta, hogy Csúza úgyszólván tiszta magyar falu 
volt. Csak a jegyző, az állomásfőnök, a bakter, majd később 
a postáskisasszony meg néhány bevándorló volt szerb nem-
zetiségű. Szerb szót legfeljebb a vásárokon vagy a faluban 
sétáló hercegszőlősi csendőröktől hallottunk, akiket mi gye-
rekek rendszerint nagy „dobár dan”-nal (jó napottal) köszön-
töttünk. A szerb nyelv tanítása az írásmód elsajátítására és 
a legalapvetőbb társalgásra szorítkozott. A hittan tanítását a 
reformátusoknak a Zsilli tanító vállalta, mivel a harmincas 
évek első felében a faluban nem volt pap.

Már első iskolás éveimben világossá vált, hogy a kéz-
ügyesség, a színérzék és a zenei hallás tekintetében valahol az 
átlag körül mozgok.

A csúzai hatosztályos elemi iskola a tanfelszerelés tekinte-
tében a falusi iskolák átlagos szintjét érhette el. Az illusztrációs 
képei, a térképek, a mértani (részekre bontható) kocka (köb-
deciméter), a Föld és a Hold mozgását bemutató tellúrium 
(ez volt a legérdekesebb taneszköz a számomra), a méter és 
még néhány kisebb tárgy képezte a szertárt. Összehasonlítva 
egy 19. századvégi kimutatással, szegényesnek tűnik.

Kisiskolás koromban már rendszeresen jártam temp-
lomba. Nagyobb ünnepeken édesanyámmal átmentünk 
Vörösmartra, és ott katolikus misén vettünk részt. A puritán 
egyszerűségű református templomhoz és istentisztelethez ké-
pest a katolikus templom díszítései és szertartása sokkal ér-
dekesebbnek tűnt a számomra, és többször én voltam a kez-
deményezője, hogy oda menjünk. Különösen a vörösmarti 
búcsú napján, május 3-án, volt ünnepélyes a mise, és maga 
a búcsú is nagyon vonzó volt (akkor még Csúzán nem tar-
tottak búcsút), annál is inkább, mert a nagyszülők néhány 
dinárral megtoldták a búcsúra szánt költőpénzemet.

Különben is alig vártam, hogy a vörösmarti nagyszüleimet 
meglátogathassam. Az a világ némileg különbözött a csúzai 
világomtól. Emlékezetesek maradtak a vörösmarti disznóto-
rok. Egy ilyen alkalommal kértem a szüleimet és a nagyszülő-
ket, hogy vigyenek el a Molnár-féle moziba (ott ilyen is volt). 
Amikor végre beleegyeztek, jött a hír, hogy aznap lemondták 
az előadást, mert nem futott be a megrendelt film.
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A némafilmmel a falumban ismerkedtem meg, amikor 
egy-egy téli estén a vándorcirkuszosok megjelentek a saját 
mozigépükkel. A robbanást és lövést dobra veréssel illusztrál-
ták, ami némi riadalmat okozott a gyermekeknél. Volt, ami-
kor produkciójuk csak kimondottan cirkuszi mutatványok-
ból állott, amin sokat nevettünk. Ez egy kis változatosságot 
jelentett a számomra és általában a falu gyermekei és felnőttei 
számára. Akinek nem volt pénze, 25–30 cső kukoricával is 
fizethetett a belépésért.

Téli szórakozásaim közé tartozott a színielőadások főpró-
báján való részvétel a csúzai nagymamám kíséretében, de 8–9 
éves koromtól szüleim rendszerint magukkal vittek a szom-
szédok, rokonom és jó barátok meglátogatására, egy-egy szá-
momra oly érdekes téli beszélgetésre a borospohár mellett. 
Szerettem hallgatni a felnőttek beszélgetését, fecsegését, de 
különösen a politizálgatását. Helyzetünk, állapotunk össze-
hasonlítását az Osztrák–Magyar Monarchia-beli állapotok-
kal, a régi, első világháborús emlékek felelevenítését, egy-egy 
közös ismerős, falubeli (pap, tanító, jegyző) jellemzését.

Nagy élményszámba ment, amikor nálunk többen is 
összejöttek tollfosztásra vagy kukoricafosztásra. Ilyenkor 
a szavak gyakran keresztezték egymást. Minden évben alig 
vártam a disznótort, amely egybe gyűjtötte a rokonságot. 
Nagy megtiszteltetés volt a számomra, amikor már 9–10 éves 
koromban a disznótori vacsorán, a felnőttekkel együtt, a fő 
asztalhoz ülhettem. Mindig szorongva vártam a maszkák, az 
álarcos „vendégek” érkezését, és nagyon lehangolt, ha egy 
maszka sem futott be a házunkba.

Szüleimnek éveken keresztül könyörögtem a hintalóért, 
de határozatlan ígéreteikből végül is nem lett semmi. A bog-
nármester Pali bácsival egyszer tárgyaltak egy hintaló elkészí-
téséről, de állítólag, nem találtak megfelelő faanyagot. Kö-
nyörögtem egy kisbicikliért is. Ilyet az egyik vásáron láttam, 
ahogy egy gyermek a szomszédos faluban pöffeszkedett rajta.

Nagy meglepetés ért, amikor egyszer késő este felébresz-
tettek, és ott volt az asztalhoz támasztva egy használt, keskeny 
tömött gumis kerekű kis bicikli. Másnap mindjárt hozzálát-
tam a hajtásához, ami lejtős udvarunkban hamarosan be is 
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járódott: megtanultam hajtani. Egy vasárnap délután, több 
iskolatársam gyalogos kíséretében nekiláttam a nagy vállal-
kozásnak: a vörösmarti nagyszüleimet látogattam meg. Út-
közben többször leesett a kerékpár lánca, amit a gyerekek 
segítségével mindig sikeresen visszahelyeztünk. Nagyszüle-
imnek büszkén mutattam be a kis biciklimet, és az akkor 
már beteges nagyapám is mosolyogva szemlélte meg, ahogy a 
házuk előtt egy lejtőn bemutatót tartok. Némi pihenés után, 
megindultunk vissza, Csúzára.

Kisiskolás koromban a számomra a legszomorúbb, leg-
megrázóbb élmény volt a két nagyapám és a csúzai nagy-
anyám elvesztése.

Másodikos koromban a csúzai nagyapámat egy reggelen 
halva találták az ágyában, összezsugorodva, a fal felé fordul-
va. Óriási sírásba kezdtem, szerettem volna felébreszteni. 
Tüdőgyulladás végzett vele. Néhány nappal ezt megelőzően 
kiment a házunkhoz közel fekvő „gödörszéli” szőlőnkbe, ott 
elaludt a hideg földön és megfázott. Akkor én mindenáron 
vele akartam menni, de valami oknál fogva nem engedtek. 
A temetési szertartást a vörösmarti Fábián Zoltán esperes vé-
gezte, kihangsúlyozva sokéves presbiteri szolgálatát a csúzai 
egyháznál.

Nem tudtam belenyugodni a szeretett nagypapa elveszté-
sébe. Keresve a vigasztalást, szüleimet a kérdések halmazával 
árasztottam el: hova került a nagypapa lelke, találkozunk-e 
még vele valaha a mennyországban? Alig múlott el egy esz-
tendő, a vörösmarti nagyapámat ragadta el a kérlelhetetlen 
„kaszás”. Ő már évek óta betegeskedett, egy daganat nőtt ki a 
füle tövében, amit operálni kellett volna, de arra akkor nem 
volt lehetőség. Őt a vörösmarti katolikus plébános temette el. 
Nagyon megsirattam. A temetésén a latin nyelvű szertartás 
mellett magyar búcsúztató hangzott el. Megtiszteltetés volt a 
számomra, hogy a szentelt vízből én is csöpögtettem a kopor-
sójára, és egy marék földet dobhattam a sírjába. 

A következő évben a csúzai nagymamát veszítettük el. 
Fodor Dénes, a falu ideiglenes orvosa és egyben szülötte, 
nem tudta őt kigyógyítani az epebajából. Szörnyű csapásként 
fogtam fel, hogy alig három év leforgása alatt immár a har-
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madik nagyszülőmet veszítem el. Alig lépték túl a 60. évüket. 
Némi irigységgel tekintettem azokra az osztálytársakra, aki-
nek mind a négy nagyszülője élt. A vörösmarti nagymamám 
hamarosan hozzánk költözött, magával hozva szerény vagyo-
nát is. A negyedik osztály befejezése után, a nyári szünidő 
vége felé nagy élményként éltem át az első találkozásomat a 
várossal. Egy megrakott kocsin szüleim búzát és korai szőlőt 
szállítottak Eszékre, a piacra. Nekem a „saroglyában”, a kocsi 
hátsó részén csináltak fekvőhelyet, mivel a hatórás útra éjfél 
után 1-2 órával indultak. Reggelre értünk oda, miután a Drá-
va hídján átkeltünk. Sok katonatisztet láttam, akik éppen a 
közelben lévő vár kaszárnyájába igyekeztek. Édesapámmal a 
búzát egy városszéli malomba szállítottuk, ahol jól megzsa-
rolták a búza állítólagos nedvességtartalma miatt. Ez idő alatt 
édesanyám a szőlőt árulta a központban, és megérkezésünk-
kor örömmel közölte, hogy „mindent eladott”. Még kétszer 
jutottam el a szüleimmel Eszékre, csak akkor már a piac előtti 
nap délutánján indultunk, és az éjszakát egyszer a Dráva par-
ton, egyszer pedig az ún. Cezner-vendéglő udvarán töltöttük.

Ezzel le is zárult a kisiskoláskor a számomra. Év végi bi-
zonyítványaim az „erős” jeles és a kitűnő között alakultak. A 
tanítás délelőtt nyolctól tizenegyig, délután pedig (csütörtök 
kivételével) kettőtől négy óráig tartott. Legfőbb játszóterünk 
az iskolaudvar volt, a nyári, a karácsonyi és a húsvéti szünet 
alatt viszont az enyém volt az egész falu.

Tovább tanulhatok?

Az ötödik osztályba való átlépésemmel csak igen halvá-
nyan merült fel a családunkon belül a gondolat, hogy esetleg 
tovább tanulhatnék. Abban az időben mindössze három to-
vábbtanuló diákja volt a falunak: a tanítóm két fia (Laci és 
Bandi) és a Major kereskedő Laci fia. Édesanyám gyakran 
hangozatta, hogy én „nem születtem parasztnak”.

Testileg eléggé fejletlen, vézna gyerek voltam, és nem 
mutattam kellő érdeklődést a mezőgazdasági munkálatok 
és a birtokunkban lévő háziállatok, elsősorban a lovak iránt. 
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Életemben csak háromszor ültettek fel a lóra, és a lovaglásom 
az istállótól az udvari vályúig terjedt. Ugyanakkor, ebben már 
teljes volt az egyetértés a családban, a tanulásban a legjobbak 
között voltam, és a szorgalmam is kielégítő volt: „első a lecke, 
majd következhet a játék”. A továbbtanulás eldöntését a kö-
vetkező évekre halasztották.

1934 őszén egy váratlan nagy esemény rázta meg az egész 
országot, az akkori Jugoszláv Királyságot. Október 9-én a 
franciaországi Marseilles-ben megölték I. Sándor jugoszláv 
királyt. A hírt a „boltos” Sarolta néni jelentette be, akinek 
a házunkban volt az üzlete (vegyeskereskedése). Ez az ese-
mény hatással volt a mi életünkre is. Fokozódott a magyar-
ság üldöztetése. Mivel Csúzán eléggé toleráns, magyarul is 
beszélő jegyző és aljegyző, írnok működött, ez csak enyhébb 
formában jutott kifejezésre. Egy időre betiltották a színját-
szást és a bálozást. Később is csak úgy engedélyezték a tánc-
mulatságokat, hogy az első tánc a szerb nemzeti kóló legyen. 
Sűrűbbé vált a csendőrök járőrözése, de a hivatalos helyeken 
kifüggesztett figyelmeztetést „Govori državnim jezikom” – 
Államnyelven beszélj! – nem alkalmazták mereven. Ebben a 
faluban nem is alkalmazhatták, hiszen a felnőttek közül ke-
vesen beszéltek szerbül.

Ezek az események hívták fel a figyelmemet a politiká-
ra. Mind gyakrabban lehetett felnőtt körökben hallani a re-
vízióról, vagyis a trianoni békeszerződés megváltoztatásának 
lehetőségéről, amit Rothermere angol lord is szorgalmazott. 
Visszaemlékezve azokra a hónapokra, kevés olyan értelmesebb 
felnőtt akadt a faluban, és általában a dél-baranyai magyarság 
körében, aki azt az állapotot ne tekintette volna ideiglenesnek.

A hírközlő szervek nem sok falubelihez jutottak el. Egyesek 
(így mi is) vették a Reggeli Újságot vagy a Bácsmegyei Naplót. 
Emellett 9-10 elemes rádió volt mindössze a faluban (a villany-
áramot ekkor még nem vezették be). Édesapámmal csütörtök 
esténként Harci mészárosékhoz mentünk, hogy a londoni rá-
dió közvetítésében meghallgassuk Endru Martin külpolitikai 
negyedóráját, amelyekben rendszerint a magyar ügyekkel fog-
lalkozott. Ebben az évben már az újságot nem a sportrovatnál 
nyitottam ki és kezdtem olvasni, hanem a „politikánál”. Em-
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lékszem, hogy Zsilli tanító úr legtöbbször engem bízott meg, 
hogy a postáról hozzam el a nevére érkezett küldeményeket. 
A Saar-vidéki 1935-ös népszavazásról és a németek számára 
elsöprő (kilencven valahány százalékos) eredményről is a neki 
járó Politikából értesültem. Ugyanis az állami tisztviselőknek 
„illett” valamelyik szerb nyelvű, lehetőleg a kormányhoz kö-
zel álló újságot járatni. Mint ahogy a választási kampányban 
is, a járási főbíró, illetve a jegyző befolyása alatt, kénytelenek 
voltak részt vállalni, házról házra járva és agitálva pl. a radiká-
lisok javára. Mi, gyerekek előszeretettel gyűjtöttük a magyar 
nyelven is megjelenő választási propagandaanyagot (szóróla-
pokat), amelyekben az ott képviselői helyre pályázó zombori 
ügyvédek egymás befeketítésére, lejáratására törekedtek, mint 
pl. „Vukovics, a kis Gergő, hamis macska hízelgő.” A vajdasági 
magyar Ellenzéki Mozgalom nemigen éreztette hatását ezen a 
tájon. Csak szólásmondásként emlegették, különösen a falu 
napszámosai, hogy „kapod ám a Nagy Ivánét”, feltehetően az 
általa ígért (újabb) földosztás elmaradására célozva.

1934-es esztendőnek volt még egy fontos eseménye, 
amely hatással volt a falu fejlődésére és külön az én életem 
alakulására. Megérkezett (Piszanicáról) a faluba Berta Imre, 
akit a csúzai egyházközség református lelkésszé választott. 
Ezen a tájon (Kopácson) született, budapesti teológiai ta-
nulmányával párhuzamosan, a magyar tanszéken is folytatta 
egyetemi tanulmányait, amit 1914-ben az első világháború 
kitörése félbeszakított. Egy nagy műveltségű, három élő és 
két holt nyelvet beszélő lelkészről van szó, aki kitűnő szónoki 
képességekkel és kapcsolatteremtő képességgel rendelkezett. 
Hitvestársa, szül. Baranyai Ilonka, megnyerő személyiségé-
vel, sokoldalúságával vált vonzóvá a faluban. Hamarosan ő 
vette át a KIE (Keresztyén Ifjúsági Egyesület) irányítását, a 
vasárnapi iskola működtetését, gyermekrendezvényeket szer-
vezett, színdarabok rendezését vállalta. Egymást kiegészítve 
vettek részt a falu művelődési életében és váltak központtá, 
ahová bárki folyamodhatott ügyes-bajos dolgaival, problé-
máival: a paplak kapuja mindenki előtt nyitva állt.

Berta tiszteletes vette át a hittan tanítását, amikor én 
ötödikes voltam. Éberen figyelte fejlődésünket, és arra töre-
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kedett, hogy minél önállóbban fejezzük ki gondolatainkat, 
engedjük szabadon képzeletünket egy-egy bibliai történet-
tel kapcsolatosan. Később már egyeseket közülünk önálló 
imádkozásra serkentett. Néhány hónap elmúltával, szüleim 
előtt (édesapám presbiter volt az egyházközségben) felvetette 
továbbtanulásom kérdését, ill. sugallatát, hogy a papi pályát 
válasszam. Miután ezt az elkövetkező hónapokban többször 
is megismételte, édesapám nagyon elkedvtelenítette azzal a 
megjegyzésével, hogy nem nagy jövőt lát ezen pályán, hiszen 
a reformátusság száma rohamosan csökken ezen a tájon. Ér-
velésében Kontra János és a 4 éven át megüresedett csúzai 
lelkészi teendőket is magára vállaló Fábián Zoltán búcsúbe-
szédére hivatkozott, akik vészjóslóan hangsúlyozták, hogy 
„amennyiben az egykézés tovább folytatódik, ötven-hetven 
év múlva csak ez a templom hirdeti majd, hogy valaha itt egy 
virágzó református gyülekezet létezett”. 

Az ötödik osztályban részben a már tanult anyagot ismé-
telgettük, de a számtan és mértan, valamint a történelem és 
a földrajz tanításában sok új elemmel találkoztunk. A szerb 
nyelv tanulásával továbbra is baj volt. Nyelvtudásunkra jel-
lemző volt, hogy egy-egy iskolai ünnepélyre vagy évzáró ün-
nepélyre készülve, milyen nehézségekbe ütközött egy szerb 
nyelven is szavalni tudó tanuló szerepeltetése. Ezt a nehézsé-
get és kínlódást magam is átéltem, és a szavalatnál becsúszott 
néhány nyelvi hiba.

Ekkor kezdtem megszeretni a földrajzot, a térkép hasz-
nálatát és a történelmet, bár a magyar történelemből semmit 
sem tanultunk.

Minden alkalommal, amikor az iskolába tanfelügyelő ér-
kezett (rendszerint a tanév vége felé), nagy volt a riadalom. 
Különösen Zsilli tanítón látszottak az izgalom jelei, ami – fi-
gyelembe véve a tanfelügyelők széles hatáskörét és nagyszerb 
beállítódását – érthető volt. Pečujlija, a szomszédos Herceg-
szőlős tanítója látta el ezt a feladatkört a batinai (kiskőszegi) 
járás területén, aki nyíltan hangoztatta, hogy a nemzetiségi 
tanítóknak elvből mindig egy osztályzattal kevesebbet ad (a 
tanítókat is az ötös skála alapján osztályozták, az esetleges 
negatív osztályzat elbocsátásához vezethetett). 1935 máju-
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sában vagy júniusában végzett ellenőrző körútján eljutott a 
mi „nagyiskolai” tagozatunkba is, amely a IV., az V. és a VI. 
osztályt foglalta magában. Az egyetlen fennmaradt fényképen 
Zsilli tanító mellett harminc tanulót lehet megszámlálni (egy-
két tanuló hiányzott, 2-3 pedig már a mi évfolyamunkból 
lemaradt vagy kimaradt). A palatáblát, amelyen az 1935-ös 
évszám van, én tartom két osztálytársam között törökülésben.

Pečujlija ellenőrzésének központjában a szerb nyelvtudá-
sunk állt. Nagyon elégedetlen volt az elért szinttel, ezért emelt 
hangnemben bírálta, vagy inkább korholta a halálsápadt ta-
nítónkat az osztály előtt. Mindannyian együttéreztünk vele, 
és aggódtunk érte. A feszült légkört némileg enyhítette, hogy 
én a térkép előtt alapos tudásról és tájékozottságról tettem 
„tanúbizonyságot”, felsorolva a kisantant államait is. Mire ez 
a kimondottan zord ember elmosolygott, megjegyezve, hogy 
„te még ezt is tudod”. Ez természetesen dicséretnek számí-
tott, nem is sejtve, hogy én a felnőttek körében mi mindent 
hallottam a kisantant magyarellenes politikájáról.

Az ötödik osztályhoz egy igen szomorú emlékem is fű-
ződik. Egy nyári estén egy vörösmarti telepes („komitácsi”) 
katonafegyverrel belőtt egy útszéli pinceházba (présházba), 
ahol cigányzene kíséretében fiatal emberek és legények mu-
latoztak, magyar nótákat énekeltek. Bizonyosan ez bőszítette 
őt fel. Golyója a nagykádban menedéket, védelmet kereső 
Gubica János neves cigányprímást találta el – halálosan. Jani 
fia jó barátom osztálytársam volt, lánya pedig iskolatársam. 
Nagy részvét mellett temették el, több cigányzenekar részvé-
telével. Szinte az egész falu jelen volt, amikor a csúzai refor-
mátus temető halottasháza előtt a hivatalos bizottság felbon-
colta (én a szomszéd kertjéből fürkésztem az eseményt), majd 
helyezték örök nyugalomra. Jellemző az akkori rendszerre és 
állapotokra, hogy a gyilkost mindössze hét évi fegyházbünte-
tésre ítélték.

Számomra külön veszteséget jelentett, hogy a kereset nél-
kül maradt családja elköltözött a faluból. Jani barátommal 
később sosem találkoztam.

1935 nyarának emlékei szorosan fűződnek a nagy jégve-
réshez, amely úgyszólván teljesen megsemmisítette a szőlő- és 
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a kukoricatermést. Nagy csapásként élte át az egész család, az 
egész rokonság. Akkor kezdtem igazán felfogni, mit is jelent 
számunkra és a falu számára a szőlészet. Ez volt a fő foglal-
kozási ág, a legjelentősebb pénzforrás a bor eladásából szár-
mazott. A jobb gazdáknak volt „saját” kocsmárosuk Eszéken 
vagy Zomborban (ez a két város kb. egyenlő, 30–32 km-es 
távolságra volt a falutól, csak Zomborba nehezebb volt el-
jutni, mert nem volt híd a Dunán), ami megkönnyítette a 
boreladást. A bor literenkénti ára két és négy dinár között 
mozgott. Pedig milyen jó minőségi borok voltak ezek. Akkor 
kezdtek belém vésődni a borfajták nevei: a rizling, tramini 
(„traminer”), szovinyon (szovinyo”), a muskatáj, szürkebarát, 
Csabagyöngye, amely legkorábban ért be stb. Mint a szőlős-
gazdák általában, így édesapám is nagyon büszke volt a jó 
boraira.

Évről évre tapasztaltam, mennyi munka van a szőlővel a 
kitakarásától, majd a metszéstől a szüretig. A szőlőbetegsé-
gek és az elemi csapások nagy veszélyt jelentettek a termésre. 
Ezért volt szükség szénkénegezésre, permetezésre, porolásra; 
a permetezéshez vízre, amelyet a kis völgyből, a gémeskút-
ból kellett odaszállítani. Ha minden sikerült és szép termés 
mutatkozott, a hangulat a családban is fokozatosan javult. 
Édesanyám és a nagymamám, akik végtelen szorgalommal 
végezték a „női munkát” (a kötözést, nyesést stb.), ilyenkor 
sugárzó arccal tértek haza a munkáról.

A szüret előkészítése hordómosással és a hordók kénlap-
pal történő fertőtlenítésével, a szőlődaráló, a szőlőprés és az 
egyéb edények (sajtárok, kármentő) lemosásával járt, vala-
mint a pinceház és a vastag földréteggel lefedett „pincelik”, 
lyuk rendbehozásával, kimeszelésével.

A szüretre rendszerint összejött a rokonság, és néhány 
napszámost is bevontunk az egy-két hétig tartó munkálatok-
ba. Édesapám szállította haza a kocsin elhelyezett két hordó-
ba beömlesztett termést. Nagy szerencse volt, ha a szüretet 
nem zavarta meg komolyabb esőzés, vagy azt megelőzően a 
szőlőben nem következett be zöldrohadás, ami nagy mérték-
ben csökkentette a szőlő cukortartalmát. Kellemesen emlék-
szem vissza a szőlőben rendezett közös ebédekre a szüret alatt, 
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amelyek kolbászból, túróból, hagymából és kenyérből, eset-
leg főtt burgonyából álltak, de már ott volt az előző napok 
termése is must és rámpás formájában. Én csak a déli órák-
ban értem oda, mivel szeptemberben-októberben, a szüret 
alatt már folyt a tanítás. Az 1935-ös szüret, a jégverés miatt, 
nagyon szegényes volt, ez is hozzájárult ahhoz, hogy az ötö-
dik osztály befejezése után alig merült fel továbbtanulásom 
kérdése. Csak a Berta tiszteletes ajánlotta fel szolgálatát, hogy 
levélben fordul Ágoston Sándor református püspökhöz és 
esetleg a jugoszláviai magyarság akkori vezetőihez, hogy esz-
közöljenek ki számomra ösztöndíjat vagy más segélyt, hogy 
megkezdhessem tanulmányaimat a szabadkai gimnázium 
magyar tagozatán.

Már a nyári szünidő alatt keringett a hír a faluban, hogy 
hamarosan új, szerb tanító érkezik, aki nem tud magyarul, 
tehát nagyobb megpróbáltatások várnak ránk. Voltaképpen a 
királygyilkosság után az ötödik osztálytól már be kellett volna 
vezetni nálunk is a szerb nyelvű oktatást, de úgy látszik, akkor 
még nem találtak megfelelő tanítót, aki ezt keresztül vigye.

Az 1935/36-os tanév első napján a „kisiskolában” feszül-
ten vártuk az új tanító bemutatkozását, a vele való első talál-
kozást. Meg is érkezett Dučić Petar (Péter) nevű, kellemes 
megjelenésű, mosolygó fiatal tanító, aki az első perctől kezdve 
bizonyította jóhiszeműségét és segítőkészségét. Szerbül ma-
gyarázta, hogy mi tőle, az ő segítségével fogunk megtanuln 
szerbül, ő pedig mitőlünk magyarul (a szakácsnője is alátá-
masztotta ebbéli szándékát és igyekezetét, minden körülette 
lévő tárgyról kérdezte, hogy nevezik magyarul). Sokat rajzolt 
nekünk, és mindent minél szemléletesebben, érthetőbben 
igyekezett megmagyarázni. Kétségtelenül, jelentősen hozzá-
járult szerb nyelvtudásom gyarapításához. Kedvencei közé 
tartoztam, és ahogy a tanév vége közeledett, többször is meg-
kérdezte: akarsz-e továbbtanulni, amit melegen ajánlott. A 
tanítói dobogóra hívott fel, amikor az év végi bizonyítványo-
mat – a színkitűnőt – kiállította. 1941 tavaszáig volt Csúzán, 
utána nyoma veszett a háború fergetegében.

Továbbtanulásommal kapcsolatosan több oldalról ér-
keztek a sugallatok. Berta tiszteletes és tanítóim mellett ezt 
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szorgalmazta egy apró termetű, kezdő lelkész is (Békássi tisz-
teletes), aki azon a nyáron Berta tiszteletest helyettesítette, 
többek között a reggeli gyermek-istentiszteleteken is. A koc-
ka végül is el volt vetve: a szüleim is beleegyezésüket adták, 
a nagymamám pedig úgyszólván ujjongott az örömtől, pedig 
tudta, hogy ez jórészt búcsút jelent a szülői háztól. Követke-
zett az ingadozások ideje: hová adjanak? Szüleim szempontjá-
ból nagyon fontos volt, hogy kvártérra (szállásra) vendéglős-
nél helyezzenek el. Egyrészt mert ott legalább is részben ter-
mészetben (borban) lehet fizetni az ellátási díjat, másrészt ott 
általában jobb az ellátás, amire szükségem is volt, mert eléggé 
lemaradtam a „kilókban”. Előbb Eszéken, a „Desanska” ut-
cában találtak egy megfelelő, magyarul is beszélő kisvendég-
lőst, kinek egy-két évvel idősebb fia gimnazista, már előre 
felajánlotta segítségét. Akkori terv szerint gimnáziumba irat-
koztam volna. Aztán fordult a kocka, édesapám a jó hírben 
álló apatini polgári iskola mellett döntött, elsősorban abból a 
megfontolásból, hogy ott majd elsajátítom a német nyelvet.

Édesapám kerékpáron ment el Apatinba szálláshelyet 
keresni a számomra, és megérdeklődni, milyen okmányokra 
lesz szükség a beiratkozáshoz. Visszatérésekor örömmel kö-
zölte, hogy egy Siller néni féle vendéglőben havi háromszáz 
dinárért jó helyet biztosított a számomra – a Duna-parton.

A nyári szünidő utolsó heteiben volt elég időm, hogy 
többször is végiggondoljam gyermekkoromat, és sokszorosan 
átérezzem a paraszti sors minden szépségét és nehézségét, szü-
leim verejtékes munkáját.

A falusi életet, a már említett szép emlékek mellett (disz-
nótorok, szőlőszüret, családi összejövetelek) a nyári hónapok 
nyüzsgése, változatossága tette a számomra vonzóvá. Az ara-
tás, majd a gabona betakarítása, „behordása” a kerti szérűbe, 
ami több lófogat lefoglalását igényelte, egészen a cséplésig 
sok izgalommal és nyüzsgéssel járt. Hatéves lehettem, amikor 
a faluban megjelent az első lóvontatású cséplőgép (gőzgép), 
amit aztán a magánjáró cséplőgép, majd évek múlva a trak-
tor követett. Cséplés alkalmával édesapám gyakran felidézte 
gyermekkorának emlékét, amikor a mi tágas füves kertünk-
ben hetekig tartó lótaposással „csépelték” ki a gabonát. A ki-
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taposott gabona ponyvákra és onnan zsákokba került. Mivel 
a kertünk lejtős volt, minden évben komoly nehézségekbe 
ütközött a cséplőgép, a „dob” és az „elevátor” vízszintes el-
helyezése. A valamikori Rőf bácsi, majd a Kiss Ádám bácsi, 
a cséplőgép tulajdonosai, sokszor szitkozódásba kezdtek a 
fennakadás miatt. Ilyenkor én rendszerint „elillantam”, és 
a kertbe vezető lépcsőről figyeltem, mikor csillapodnak le 
a kedélyek. Némi „felfordulást” és kiabálást válthatott ki az 
is, ha a cséplésben részt vevő munkások, főleg napszámosok, 
felöntöttek a garatra. A vége azonban általában jó volt: a ga-
bona bekerült a magtárba, vagy ahogy nálunk nevezték, a 
hambárba. Ilyenkor a szüleim boldognak látszottak, különö-
sen, ha „jól fizetett” a gabona (az egy kat. holdra eső tizenhat 
mázsás hozam akkor kitűnő termésnek számított). A másik 
emlékezetes nyári élményem a Karóca-tóban való kenderáz-
tatás és a Duna vörösmarti ágában lebonyolított nagymosás 
és lómosás volt. Magunkkal vittük a mosópadokat, a renge-
teg felhalmozott szennyes ruhát. Az édesanyám és a nagyma-
ma (valamikor mindkét nagyanyám) a sekély vízben, a part 
mentén hozzáláttak a mosáshoz. Édesapám pedig valamivel 
távolabb, a víz folyásának irányában, sodrásában szappannal 
mosta le a lovakat. A kenderáztatásnak a folytatása (a téli hó-
napokban) a kenderfonás, majd a szövés volt, amihez a nagy-
mamáim nagyon értettek. A rokka és a szövőgép termékei a 
lepedők, abroszok és törölközők voltak. 

Augusztus végén aztán elkövetkezett a búcsú napja, ami 
nagyon fájdalmas volt. Még a szőlőtől, a háztól, a Ladi kutyá-
tól is elbúcsúztam zokogás közepette, de egy pillanatra sem 
gondoltam a visszakozásra...
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lapozó

Ágoston Sándor

A szlavóniai magyarság  
és a Julián Egyesület

A jugoszláviai magyar kisebbségnek az a része, mely a 
régi Horvát-Szlavónország területén lakik, múltjánál, mai 
helyzeténél s jövő kilátásainál fogva egészen más helyzetben 
volt és van, mint a régi magyar területeken lakó magyar ki-
sebbség. Ezt az egészen más kisebbségi csoportot nevezzük 
röviden szlavóniai magyarságnak. Ámbár ez az elnevezés tör-
ténelmi szempontból nem helyes. Szlavónia alatt történelmi 
szempontból tulajdonképpen csak a volt Belovar, Zagreb és 
Varaždin-megye értendő. Horvátországnak nevezték régen 
a mai Lika-Krbava és Modruš–Fiume megyéket, míg a régi 
Serem, Verece és Požega megyék ezelőtt 200 évvel még köz-
vetlenül Magyarországhoz tartoztak. Mindezek a területek 
azonban később Horvát-Szlavónország alkotó részeivé lettek, 
amit röviden Szlavóniának szoktunk nevezni. Szlavóniai ma-
gyarság alatt tehát ebben a cikkben azt a magyarságot ért-
jük, mely a Dráva és a Száva között él, Zemuntól Zagrebig. 
Sőt ide kell még számítanunk azokat a kisebb magyar szór-
ványokat, amelyek Boszniában, Bjelina, Brčko, Derventa és 
Prnjavor környékén vannak. 

A szlavóniai magyarság három rétege

A szlavóniai magyarságnak három rétege van. Legrégibb 
az az Árpád-kori ős-telep, mely Osijek alatt négy magyar fa-
luban: Rétfalán (Rétfalu), Hrastinban (Haraszti), Laslovon 
(Szentlászló) és Korođon él. Ezek a honfoglaló magyarság-
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nak idetelepült és ezer év viharai között itt maradt töredé-
kei. A Kórógyi-család egyik tagja részes volt Szent Gellért 
püspök meggyilkolásában. Később ez a család a főnemesek 
közé emelkedett, Kórógyi István macsói bán volt. Az utol-
só Kórógyi gróf, Kórógyi Gergely a mohácsi csatában esett 
el. Ennek a családnak voltak jobbágyai az Osijek alatti ős-
magyarok. Lélekszámuk ma 2500. Mind a négy falu népe 
tiszta magyar, és 400 év óta tiszta református. Mindegyikről 
nyelvi, néprajzi, történelmi és [477. p.] gazdasági szempont-
ból külön-külön tanulmányokat lehetne és kellene írni. Most 
azonban erre nincs terünk, csupán röviden annyit állapít-
sunk meg, hogy nyelvük a legősibb élő magyar nyelv, nép-
rajzi sajátságaiknál fogva legközelebbi rokonaik a baranyai és 
ormánysági magyaroknak, de rokonságuk megállapítható a 
moldvai csángókkal is, történelmük visszanyúlik az Árpád-
házi királyokig, s IV. Béla idejéből már történelmi okmány 
van róla, hogy mai lakóhelyükön laktak. A török-járás idején 
a Vuka nádasaiban meghúzódtak, és így megmaradtak. Ké-
sőbb, mint a Vukovar-i és rétfalui uradalom jobbágyai elég 
jól éltek. Halásztak, vadásztak. A nagybirtokok kialakulása 
után is, még tűrhető volt a helyzetük, de a húsz év előtti föld-
reform óta, melyből természetesen kimaradtak, anyagi hely-
zetük siralmas, sőt kétségbeejtő.

Az utána következő másik réteg a nagy uradalmak cse-
lédsége. A jobbágyvilág után Szlavóniában is nagy uradalmak 
keletkeztek. A Ruma-i, rétfalui és Našice-i gróf Pejacsevich-
uradalmak, a Vukovar-i gróf Eltz, a Nuštar-i gróf Khuen s 
távolabb a daruvári Tüköry-uradalmak mind magyar cse-
lédséggel dolgoztattak. Ez a magyar cselédség, ha egy kis va-
gyonkát gyűjtött össze, a legközelebbi faluban házat vett, föl-
det vett, letelepedett. Így szivárgott be a szlavóniai magyarság 
az uradalmak körül fekvő szerb és horvát falvakba. Ha ráné-
zünk a szlavóniai magyarság nemzetiségi térképére, amit gróf 
Széchenyi Béla a Julián-egyesület elnöke 1904-ben adott ki, 
rögtön szembe tűnik, hogy a magyarok által lakott falvak leg-
sűrűbb csoportja mind a felsorolt uradalmak központja körül 
valóságos tömör foltokban helyezkedik el: Ruma, Vukovar, 
Osijek, Našice és Daruvar vidékén. A harmadik réteg: az 
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1870-es évektől kezdve a dunántúli megyékből és Bácskából 
kiszivárgott magyarság, mely otthon a nagybirtok miatt nem 
terjeszkedhetett, tehát amije volt, eladogatta, s az árán vagy 
Amerikába ment, vagy pedig Szlavóniába és Boszniába jött 
le, mert itt akkor még kevés pénzért sok földet lehetett venni. 
Tudok eseteket, hogy pénz sem kellett hozzá, hanem egy ka-
bátért, egy kenyérért, egy üveg pálinkáért, négy-öt hold föl-
det vettek. Így szivárgott le a harmadik réteg az 1870-1900-
ig tartó harminc esztendő között. Leginkább olyan falukban 
telepedtek le, ahol már volt egy-két magyar család az előbbi 
rétegből, s akkor a sógor, koma, ismerős révén jött Magyaror-
szágból a többi, mert különösen eleinte sűrűn hazalátogattak, 
s elmondták, milyen olcsó itt a föld. Egyéb se kellett a ma-
gyarnak, s megindult a lassú népvándorlás. 

A három réteget egybefoglalva, a mai Horvát bánságban 
a magyarság összes létszáma 62 647.

A két utóbbi réteg természetesen nyelvi, faji s kulturális 
szempontból kevert nép. Leginkább a Dunántúl déli megyé-
iből és a Bácskából jöttek, de találni köztük veszprémieket, 
békésieket, bihariakat, sőt még székelyeket is. Általában ma-
gasabb életszín[478]vonalat hoztak új hazájukba. Az őslakos-
ság ma is elismeri, hogy tőlük tanulta meg a föld jobb meg-
művelését és a kenyérsütést. Az ő életszínvonaluk azonban 
a leköltözés óta nem emelkedett, sőt inkább a környezethez 
való természetes alkalmazkodásnál fogva inkább lefelé szál-
lott. A szlavóniai magyarság kulturális élete. Az első réteg, az 
ős magyar telepek 400 év óta a magyar református egyházhoz 
tartoznak, mindig voltak papjaik, tanítóik s 1918-ig feleke-
zeti magyar iskolák is fennállottak.

A második és harmadik rétegből, a Somogyból jött refor-
mátusok Daruvár vidékén szerveztek néhány kis erőtelen egy-
házat, de a túlnyomó római katolikus többség a horvát plébá-
niákhoz tapadt, s miután a külsőségekben változást nem ta-
pasztalt, ha nem élt mélyebb lelki életet, az áttelepülés első 
éveiben az új helyzetbe könnyen beletörődött. Gyermekeik is-
kolázása már nagyobb gondot okozott. Az első időkben voltak, 
akik gyermekeiket magyarországi rokonaikhoz küldték iskolá-
ba, de erről később le kellett szokniuk. Belátták, ha itt akarnak 
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élni, meg kell tanulniuk a nyelvet. A horvát iskola tehát már 
ezelőtt 70 évvel megkezdte a maga céltudatos munkáját a szla-
vóniai magyarság között, melynek hatása már 10–20 év múlva 
kezdett érezhetővé válni, mikor a szülők észrevették, hogy 
gyermekeik egymás között horvátul beszélnek, magyarul még 
dalolni sem tudnak, a horvát templomban egész jól feltalálják 
magukat, énekelnek, gyónnak. Ekkor kezdtek az idősebbek, az 
akkor még vezető korosztály nemzeti öntudatra ébredni. Kez-
dett nekik fájni, hogy sem a templomban, sem az iskolában, 
sem a községi életben nincs nekik semmi joguk. Évtizedek kel-
lettek ahhoz, míg ennek lassan tudatára ébredtek s emiatt elé-
gedetlenkedni kezdtek. Ez az elégedetlenség a serem megyei 
Maradikon mérgesedett el legelőször. A maradikiak elmentek 
Strossmayer Đakovo-i püspökhöz, s azt kérték tőle, helyezzen 
oda magyar plébánost, aki őket anyanyelvükön gyóntatja, s en-
gedje meg, hogy a templomban magyarul is énekelhessenek. 
Ezzel aztán csordultig telt a pohár. Maradikon megindult a 
mozgalom, hogy térjenek át a református vallásra. Két nagyon 
értelmes paraszt ember volt ennek a mozgalomnak a vezetője: 
Özvegy György és Sárosi István. Felmentek Pestre Szász Károly 
püspökhöz, s kérték, hogy jöjjön le hozzájuk, az egész falu át-
tér. Szász Károly elutasította őket. Azt mondta nekik: nem vá-
gom a kaszámat a más búzájába. Özvegy és Sárosi ebbe nem 
nyugodtak bele, a mozgalom tovább folyt s Maradikon és 
Nikincin tény[479]leg áttértek néhány százan. Erre lett figyel-
messé a magyar társadalom. A katolikus klérus sürgette, hogy 
a szlavóniai katolikus magyarság ügyében valamit tenni kell. 
De hogy mit kell tenni, azt nem tudta senki. A Julián-Egyesület 
megalakítása. A Julián-Egyesület megalakulásának történetét 
egyik résztvevő, néhai Kelečenji Zador Vukovar-i körjegyző 
beszélte el nekem a következőképpen. Egyszer egy titokzatos 
levelet kaptam, melyben meghívtak bizonyos napra és órára 
egy budapesti lakcímre. A levélen olvashatatlan aláírás volt. 
Megjelentem a lakásban, az inas ajtót nyitott, lehúzta rólam a 
kabátot s bevezetett egy férfi-szalonba. Egyedül voltam s fogal-
mam sem volt, hol vagyok, s miért jöttem. Néhány perc múlva 
jött egy úr. Bemutatkoztunk, de a nevünket úgy morogtuk oda 
egymásnak, hogy sem én nem tudtam ki ő, sem ő nem tudta, 
ki vagyok én. Így jöttek egymásután urak. Ezek is morogtak 
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valamit a nevük helyett, s leültek, de senki sem ismerte a mási-
kat. Az volt az érzésem, hogy mi itt most bankót fogunk hami-
sítani. Egyszer csak jött két marciális alak, látszott a külsejü-
kön, hogy református papok. Ezek nem morogtak, hanem 
érthetően megmondták a nevüket: Antal Gábor püspök va-
gyok. Földváry Jenő daruvári református lelkész vagyok. Hála 
Istennek – gondoltam – mégsem fogunk bankót hamisítani. 
Később jött Várady Árpád katolikus püspök, Kollányi Ferenc 
jáki apát, s végül előkerült a házigazda: Pekár Gyula országgyű-
lési képviselő. Az értekezlet megkezdődött, s az volt a tárgya, 
mit lehetne tenni a szlavóniai magyarság megmentése érdeké-
ben? Azzal hamar készen voltak, hogy a református magyarság 
kérdése nagyon egyszerű, támogatni kell az egyházakat, fiatal, 
tevékeny lelkészeket kell leküldeni, a református felekezeti is-
kolákat meg kell szervezni ott is, ahol nincsenek, s általában az 
egyházon keresztül kell segítségére sietni a szlavóniai magyar-
ság református rétegének. De mi legyen a római katolikus ma-
gyarsággal, mely túlnyomó többségben van, s mely az erősen 
horvát érzelmű papság nyomása alatt el akarja hagyni a vallá-
sát. Érdekes, hogy épp egyik katolikus úriember azt az eszmét 
vetette fel, nem volna-e jó ezt az áttérési mozgalmat támogatni 
s a szlavóniai magyarság megmentésének kérdését felekezeti 
alapon megoldani. Még érdekesebb, hogy ezzel a gondolattal 
Antal Gábor református püspök sem értett egyet, mert nem 
egységre, hanem csak még nagyobb megoszlásra vezetne. De 
legérdekesebb, hogy Földváry Jenő daruvári lelkész fejéből pat-
tant ki a mentő gondolat, alakítani kell egy egyesületet, mely a 
római katolikus magyarság részére magániskolákat állít fel, s az 
isko[480. p.]lákkal kapcsolatban könyvtárakat szervez, s ellátja 
a szlavóniai magyarságot irodalmi termékekkel. Ez volt az első 
értekezlet, mely 1904-ben a Julián-Egyesület megalakítására 
vezetett. Nevét Julián baráttól vette, ki IV-ik Béla király alatt 
fölkereste az Ázsiában maradt magyarokat. A Julián-Egyesület 
célul tűzte ki a szlavóniai magyarok iskolákkal és könyvtárak-
kal való ellátását. Tehát nem magyarosítás volt a célja, hanem 
magyarok megtartása az elhorvátosítás évtizedek óta tartó, cél-
tudatos munkájának meggátlására. Lényegében pedig az volt a 
cél, hogy a szlavóniai katolikus magyarságnak ne kelljen vallá-
sát elhagynia azért, hogy magyar maradhasson. Mert a Julián-
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Egyesület megalakulását voltaképpen a Maradik-i áttérések 
hívták életre. A Julián-Egyesület munkája. Az iskolák engedé-
lyezése nehezen ment. A törvény ugyan módot adott a magyar 
tannyelvű magániskolák felállítására, de a bánok nem szívesen 
adták meg az engedélyeket. Különösen a magyar bánok. Ezek-
nek elég bajuk volt amiatt, hogy magyarok voltak, s nem mer-
ték Zagrebban még azzal is rontani a helyzetüket, hogy magyar 
iskolákat engedélyezzenek. Ha horvát ember volt a bán, akkor 
könnyebben ment a dolog. Senki sem mert annyi magyar isko-
lát engedélyezni, mint pl. Tomasics Miklós. Az ő erős horvát-
sága annyira közismert volt, hogy még ez sem árthatott neki. 
De ezen felül nem volt kicsinyes ember. Tudta, miről van szó. 
Az a néhány ezer magyar nem fogja felfordítani Horvátorszá-
got. Legfőképpen pedig tudta, hogy szó sincs magyarosításról, 
ahogy azt a horvát közönséggel elhitették, hanem csak arról 
van szó, hogy az, aki ragaszkodik a magyarságához, magyar is-
kolába járathassa gyermekét. Ezeknek állított fel a Julián-
Egyesület magyar iskolákat. Pontos adataim nincsenek, de egy 
1913-ban kiadott térkép szerint akkor Szlavóniában a követke-
ző magyar iskolák működtek. Serem megyében: Čakovci, 
Erdevik, Hrtkovci, Irig, Mali-Radinci, Maradik, Marinci, 
Nikinci, Stari Jankovci, Platičevo, Satrinci, Sot és Vrdnik-Selo. 
Verőce megyében: Aladár-puszta, Dolnji Miholjac, Antunovac, 
Budakovac, Čemernica-puszta, Gačište, Gložđe-puszta, 
Gradina-puszta, Krivaja-puszta, Gornje Kušonje, Vladislavci, 
Martince-puszta, Neteča-puszta, Slatina, Starin Terezinopolje, 
Zdenci-puszta és Žlebina-puszta. Požega megyében: 
Babinagora, Daruvar, Dragutinovac, Jamarica, Kreštelovac, 
Lipik, Cepidlaka, Palisalas, Šupljalipa és Sokolovac. És végül 
Belovar-Kőrös megyében: Bedenik, Brinjani, Galovac, 
Grubišnopolje, Lasovac, Bršljanica, Velika Pisanica, Narta, 
Osekovo, Pašijan, Zrinjska és Ždala. [481. p.] A Julián-
Egyesület 1913-ban ezt az 52 magyar iskolát tartotta fenn. A 
magyar iskolákon felül több mint 100 népkönyvtárat állított 
fel, amelyeknek forgalmát évenként helyszíni látogatások alap-
ján megvizsgálta és irányította. Végül a Julián-Egyesület kiadá-
sában jelent meg 1908-tól 1918-ig évente tízezer példányban a 
Szlavóniai Magyarok Képes Kalendáriuma, 150 oldalon. Fél-
reértések eloszlatása végett meg kell jegyeznem, hogy ugyanak-



73

kor voltak még Szlavóniában magyar református felekezeti is-
kolák és államvasúti iskolák is. Református felekezeti iskolák 
voltak 10 egyházközségben és pedig: Velika Pisanican, 
Brekinjskan, Koreničaniban, Retfalan, Hrastinban, Laslovon, 
Korođon, Vukovaron, Maradikon és Moljavolja-pusztán. Eze-
ket a Julián-Egyesülettől függetlenül a református egyház állí-
totta fel és tartotta fenn. Közülük a Korođ-i, Laslovo-i, 
Hrastin-i és rétfalui több mint 400 év óta fennállanak. A vasúti 
iskolák is teljesen függetlenek voltak a Julián-Egyesülettől. 
Ezeket a magyar államvasút azért tartotta fenn, hogy itt szolgá-
ló magyarországi alkalmazottai, kik csak ideiglenesen szolgál-
tak Horvát-Szlavónországban, ne legyenek kénytelenek gyer-
mekeiket horvát iskolába járatni, hanem anyanyelvükön tanul-
hassanak s Magyarországra való visszahelyezésük után gyerme-
keik minden zökkenés nélkül otthon tovább járhassanak isko-
lába. Ilyen vasúti iskolák voltak tíz állomáson és pedig: Zagreb-
ban, Pleternican, Brodban, Našicen, Vinkovcin, Mitrovican, 
Ruman, Inđijan és Zemunban. Ezekbe az iskolákba a gyerme-
keket mindennap külön vonatok vitték be. A Julián-Egyesü-
lettől szintén függetlenül, de ennek erkölcsi támogatása mellett 
az Országos Központi Hitelszövetkezet Szlavóniában számos 
fiókot állított fel. Erre nézve azonban adatok nincsenek birto-
komban. De azt tudom, hogy majdnem minden olyan község-
ben, ahol magyar iskola volt, élénk szövetkezeti élet is virág-
zott, s ezeknek a kormányzását és ellenőrzését Osijeken külön 
főügynökség intézte. A szlavóniai magyarság gazdasági életé-
nek támogatására alakult meg 1912-ben a Szlavóniai Agrár 
Takarékpénztár is, amiben a Julián-Egyesületnek szintén jelen-
tékeny része volt. Míg a hitelszövetkezetek a szlavóniai magyar 
nép apróbb hitel-igényeit elégítették ki, ez a pénzintézet na-
gyobb, hosszúlejáratú kölcsönöket folyósított, s ezzel nagyobb 
birtokokat parcellázott. Sok magyar gazda így jutott olcsó föld-
höz Ruma, Osijek, Našice és Daruvar vidékén. Ide kell még 
számítanunk a Szlavóniai Magyar Újságot is, mely szintén 
1908-tól 1918-ig Osijeken jelent meg. Ez ugyan magánvállal-
kozás volt, de a Julián-Egyesület támogatásával és irányítása 
mellett szolgálta a szlavóniai magyarság ügyét. [482. p.] A Szla-
vóniai Magyar Újság hozta felszínre a szlavóniai magyarságnak 
kulturális és egyéb panaszait. Ezek az »egyéb panaszok« voltak 
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aztán a legérzékenyebbek, melyeket a Julián-Egyesület sem tu-
dott orvosolni s azóta is orvoslás nélkül vannak. Ezeknek a 
panaszoknak legfontosabbika az, hogy a szlavóniai magyarság-
nak az a része, mely az 1870-es évek óta vándorolt be Szlavóni-
ába, ott nem tudott törvényesen meggyökerezni. Földet vásá-
rolhatott, de illetőségi jogot nem kapott, s ezáltal a községi 
életből, a legelő- és erdőjogokból ki volt zárva. Ez a jognélküli 
állapot nagy részben még most is fennáll. 

Mi történt a háború után?
A háború után Horvát-Szlavónországban az összes magyar 

iskolák egyszerre megszűntek. A református felekezeti iskolák 
közül az ősi községek iskolái még egy darabig tengődtek, de 
néhány év múlva azokat is bezárták s csak egyetlenegy maradt 
máig hírmondónak, a Korođ-i iskola. A könyvtárak szétzüllöt-
tek. A Szlavóniai Magyar Újság megszűnt, a hitelszövetkezetek 
a Korođ-i kivételével szintén felszámoltak. A Szlavóniai Agrár 
Takarékpénztár nacionalizálódott. Húsz esztendeig a szlavóni-
ai magyarság körében síri csend uralkodott. Míg Bácskában, 
Bánátban és Baranyában legalább az alsó négy elemi osztály-
ban egyes tantárgyakat magyarul tanítottak, addig Szlavóniá-
ban a magyar tanítás teljesen megszűnt. A szlavóniai magyar-
ság, melyet a Julián-Egyesület 14 év alatt talán egy kissé el is 
kényeztetett, mert mindent ingyen a helyébe vitt, most min-
den támasz nélkül maradt, s a református magyarságot kivéve, 
többé senki sem törődött vele. Gyermekei a horvát iskolákba 
jártak, olvasni valókhoz nem jutott, szövetkezeti élete meg-
szűnt, csupán a régi jogbizonytalanság maradt meg úgy, ahogy 
azelőtt volt. Ez az elhagyatottság kergette azután a szlavóniai 
magyarságot annak a politikai pártnak a karjaiba, mely a múlt 
évben a horvát bánság önkormányzatát kivívta. 

A szlavóniai magyarság mai helyzete

A szlavóniai magyarság ma a horvát bánság területén 
él, de helyzete lényegében máig sem változott meg. Halla-
ni ugyan újabban, hogy egyes helyeken magyar párhuzamos 
osztályokat engedélyeznek, de ezek még csak papiroson van-
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nak meg. Kérdés, hogy fognak a gyakorlatban megvalósulni, 
s ha megvalósulnak, milyen lesz az a magyar tanítás magyar 
tanítók nélkül. Az illetőségi kérdésben azonban ma sincs 
semmi változás. A szlavóniai magyar legtöbb községben nem 
taníttathatja a fiát sem iparosnak, [483. p.] sem kereskedő-
nek, mert nem fog soha iparengedélyt kapni. A községi élet-
ben nincs semmi joga. Nemrég jártam Belovar és Požega vi-
dékén. A régi magyar telepek népe erősen megfogyatkozott. 
Húsz esztendő alatt sokan eladták földjeiket, s visszamentek 
Magyarországba, akik itt maradtak, készek volnának azonnal 
fölkerekedni s visszamenni, ha odaát vehetnének földet. 

Megmarad-e a szlavóniai magyarság magyarnak?

A szlavóniai magyarság megmaradására nézve a sorsdön-
tő 12-ik órában vagyunk. Az első nemzedék, mely ide költö-
zött már kihalóban van, a második nemzedék, amely már itt 
született s ma 40–50 éves, még tud magyarul, de épp oly jól 
tud horvátul is, a harmadik nemzedék, mely nemsokára át-
veszi a szerepet, már jobban beszél horvátul, mint magyarul. 

Nem régen megkérdeztem egy szlavóniai magyar gazdát, 
hogy odahaza a család milyen nyelven beszél? 

– Hát kérem, itt a szobában magyarul, de odakint horvátul.
Azt a tényt akarom benne felmutatni, hogy a szlavóniai 

magyarnak a magyarsága már csak az élet ünnepi oldalát je-
lenti, de az életének mindennapi oldala már horvát. Kérdez-
tem azután, hogy járatnak-e magyar újságot?

– Járatom a Friss Újságot, de nem olvassa senki. Fel sem 
bontjuk.

– Miért nem?
– Azért, mert én már nem látom olvasni, a fiaim pedig 

már nem tudnak magyarul olvasni.
– Ebben a faluban, ahol ezt mondták, 12 református 

magyar család él, akikhez egy esztendőben kétszer megy ki a 
lelkész. És ez az egyetlen szál, mely őket vallásukhoz és ma-
gyarságukhoz köti. Ahol pedig az a magyar katolikus vallású, 
ott még ez a vékony szál sincs. Ott semmi sincs. Útban van a 
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teljes beolvadás. Írhatnak az újságok, amit akarnak, a 20–30 
éves szlavóniai magyar, a harmadik nemzedék már nem ol-
vassa el, mert nem tudja elolvasni. De azért ez az olvasni nem 
tudó, horvátul már jobban beszélő nemzedék is még tudja, 
érzi és szenvedi azt, hogy ő magyar, s ha volna rá módja, 
még ma visszatelepülne Magyarországba. Ez a visszatelepü-
lési vágy általános ma az egész szlavóniai magyarság körében. 
De felüti a fejét ismét itt-ott a vallásváltoztatás gondolata is. 
Serem-megyében a római katolikus magyar[484. p.]ság több 
helyen kacérkodik az ó-katolikusokkal, akik magyar prédiká-
cióval kecsegtetik őket. A helyzet ma ugyanaz, ami 1904-ben 
volt s ma ismét szükség lenne egy Julián-Egyesületre. Ma már 
persze kulturális segítségről, iskolákról szó sem lehet. Hanem 
ha odaát Magyarországon lehetővé tudnák tenni a szlavóniai 
magyarság visszatelepülését, s az itteni hatóságok is ezt előse-
gítenék, a szlavóniai magyarságban meg van erre a készség, 
aminek bizonysága az, hogy egyes vidékekről 20 év alatt min-
den támogatás nélkül is visszatelepültek.

Ezzel szemben a baranyai, bácskai és bánáti magyarság-
ban az áttelepítés gondolata teljesen ismeretlen. Ők itthon 
érzik magukat, mert kulturális, gazdasági és jogi viszonyaik is 
sokkal jobbak, s községükhöz, földjükhöz őket már tradíció 
köti. A vajdasági magyar tulajdonképpen még nem is ébredt 
egészen tudatára annak, hogy ő kisebbség, ez majd csak az 
uralom változást átélt nemzedék kihalása után fog bekövet-
kezni. 

Jugoszláviában tehát kétféle magyar kisebbség van. Egyik 
a vajdasági magyar, mely 20 év óta él kisebbségi sorban, de ez 
idő alatt kulturális, gazdasági és jogi helyzete egészen más és 
sokkal jobb, mint a szlavóniai magyarságé, mely mai lakóhe-
lyén 70 év óta vergődik, s mint egy szép álomra gondol vissza 
arra a 14 esztendőre, mely idő alatt a Julián-Egyesület volt és 
működött.*

*  A tanulmány a Kalangya folyóirat IX. évfolyamának 
(1940. november) 11. számában jelent meg.
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művészet

Balázs-Arth Valéria

Hangya András festőművész 
az idén lenne százéves

(Bácskossuthfalva, 1912. ápr. 14. –  
London, 1988. dec. 20.)

A volt Jugoszlávia legjelentősebb magyar képzőművészei 
közül Hangya András kötődött a legjobban Horvátország-
hoz, pontosabban a horvát fővároshoz, Zágrábhoz, ahol több 
mint két és fél évtizedet töltött. Az ottani képzőművészeti 
élettel ambivalens kapcsolatban állt: Zágrábban fejezte be 
tanulmányait, ahol eleinte befogadták, képei helyet kaptak 
a Modern Galériában, és szerepelt a jugoszláv képzőművésze-
tet bemutató reprezentatív külföldi tárlatokon (Lyon, 1954; 
Bern, 1955; London, 1956), majd egyre inkább kikerült a 
helyi képzőművészeti életből, állandóan anyagi gondokkal 
küszködve, műtermi magányába vonult. Műtermét általában 
nagyon szomorúnak és lehangolónak írták le azok, akik nála 
jártak, többek között Tolnai Ottó. Kapcsolata ugyanakkor 
szűkebb pátriájával, a Vajdasággal, sohasem szakadt meg, ki-
terjedt levelezést folytatott, sőt 1952. augusztus 1-je és 1972. 
október 1-je között zágrábi lakóhellyel az Újvidéken megjele-
nő Magyar Szó napilap illusztrátoraként dolgozott, folytatá-
sos regényeket illusztrált, karikatúrákat rajzolt a Grimaszba. 

A nagyon szegény családból származó, már kora gyer-
mekkorától Szabadkán élő rendkívül fiatalon, tizenegy 
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éves korában felfedezett „festőzseni” (felfedezője Magyari 
Domokos, a Napló újságírója 1933. június 11-én írta róla 
a Festőzseni a pult mögött című cikket, amelynek hatására 
Hangya az érdeklődés középpontjába került) a két világhá-
ború között, Balázs G. Árpád mellett, az egyike a szociális 
témákat megörökítő legjelentősebb jugoszláv festőművé-
szeknek, bár művészeti képzése tulajdonképpen még csak 
ekkor kezdődött: 1934-ben a Szabadkai Rotary Klub ösz-
töndíjával került Belgrádba, ahol Petar Dobrović esti figu-
rális rajztanfolyamát látogatta, 1937–1941 között pedig a 
belgrádi Képzőművészeti Akadémián tanult. Tagja volt a 
belgrádi magyar egyetemisták Bolyai Farkas Egyesületének, 
ugyanakkor barátai, ismerősei révén kapcsolatban állt a bal-
oldali Híd-mozgalommal. Megnősült; majd feleségével bal-
oldali tevékenységük miatt a második világháború évei alatt 
Budapesten éltek, és a háború után tértek vissza Szabad-
kára, ahol ugyanolyan aktívan vett részt a képzőművészeti 
életben, mint az 1930-as évek közepén, amikor már önálló 
kiállítása is volt Szabadkán, Zomborban és Nagybecskere-
ken, 1938-ban pedig az egyik szervezője volt a Szabadkai 
Népkörben a Híd szervezésében megrendezett Ifjú művé-
szek kiállításának.

1945-ben, Szabadkára való visszatérése után – Petar 
Dobrovićhoz hasonlóan – esti rajz- és festőiskolát, közis-
mertebb nevén figurális rajztanfolyamot indított és vezetett. 
Erről és egyáltalán a képzőművészet háború utáni újrain-
dulásáról Hangya András születésének századik évfordulója 
alkalmából a szabadkai Városi Múzeum 2012-ben nagysza-
bású, átfogó kiállítást készített A szabadkai figurális rajztan-
folyam – képzőművészet az Agitprop kultúra idején címmel, 
amely áttekinti az Agitprop kultúra idejének képzőművé-
szetét, ezen belül természetesen az akkor indított rajztan-
folyamot is. A kiállítás és kiállítás katalógusának szerzői a 
múzeum művészettörténészei, Ninkov Kovacsev Olga és 
Ljubica Vuković Dulić. 
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A katalógus Zárszavában olvashatjuk: „... a szabadkai 
figurális rajztanfolyam tevékenysége, illetve résztvevőinek, 
elsősorban a tanfolyam alapítójának, Hangya Andrásnak a 
munkája döntő jelentőségű a háború utáni honi, de a széle-
sebb körű művészettörténet fejlődése szempontjából is, vala-
mint hogy időtartama és az események gyakorisága alapján 
egyedülálló volt a Vajdaságban és a tágabb környezetben. 
A tanfolyam hozzájárult ahhoz, hogy Szabadka ismét kép-
zőművészeti központtá válhatott, esetenként eltávolodva az 
agitprop művészettől. A figurális rajztanfolyam gyökerei visz-
szanyúlnak a két világháború közti szociális művészethez és 
a Szabadkán működő baloldali művészek köréhez, valamint 
Petar Dobrović azonos nevet viselő belgrádi tanfolyamához, 
melynek Hangya András is egy ideig résztvevője. Dobrović 
politikai meggyőződése alapján ugyancsak elkötelezett bal-
oldali volt. Hangya elhozta Szabadkára mestere pedagógiai 
módszereit és művészeti nézeteit, helyet adva a háború előtti 
európai stílusirányzatoknak (impresszionizmus, posztimp-
resszionizmus, fauvizmus), éppen abban az időben, amikor 
a hatalmi struktúra a szocialista realizmust követelte meg.”

Hangya 1945-től a Népfront agitációs és propaganda 
osztályán dolgozott több, akkor még kezdő képzőművésszel 
(Almási Gáborral, Boschán Györggyel, Petrik Pállal), az osz-
tályt Gajdos Tibor vezette. Hangya és Petrik Pál a Városháza 
előtti parkban kétnyelvű faliújságot szerkesztett, amelyre a 
hírek mellé Hangya karikatúrát is rajzolt. Kiállítások és ün-
nepségek szervezésében is részt vett. Ebben az időszakban 
festette meg Sztálin és Tito nagyméretű portréját, az utóbbi 
a már említett szabadkai kiállításon is szerepelt. A kiállított 
festmények, grafikák, szobrok, fotók között a legtöbb kiál-
lított alkotás Hangya Andrásé, mellettük találhatók Almási 
Gábor, Mihajlo Dejanović, Bela Duranci, Faragó Endre, 
Ivanyos Sándor, Stevan Jenovac, Kalmár Ferenc, Kubát Jó-
zsef, Gustav Matković, Oláh Sándor, Petrik Pál, Szilágyi 
László, Sáfrány Imre, Tikvicki Hubay Pál, Ivan Tikvicki, Vass 
Kálmán, Vinkler Imre és Marko Vuković alkotásai. 

A kiállítás mintegy másfél évtized képzőművészeti tevé-
kenységét fogja át, ebben Hangya igazából másfél évig vett 
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részt, a figurális rajztanfolyamon résztvevőkre azonban igen 
nagymértékben hatott. 1946 végén már Zágrábba költözött, 
paradox módon mégis az 1960-ban készült, négy monumen-
tális olajfestményével zárul a kiállításon bemutatott korszak: 
a Létrán (135x445,5), a Lovas hadosztály (200x401,5), a Vá-
rosi jelenet (80x199) és A réten (133,5x329) címűekkel. 

Hangya művészete rendkívül sokrétű, mind tematikai-
lag, mind műfajilag. Ennek egyik oldalát képezte illusztráci-
ós tevékenysége: első illusztrációját még 1935-ben készítette 
Stadler Aurél Az élet két arca című könyvéhez (Szabadka, 
1935). A két háború közötti időszakban egyike volt a leg-
többet foglalkoztatott illusztrátoroknak (pl. a Híd Könyvtár 
több kötetét illusztrálta), de 1945 után is nagyon sok köny-
vet illusztrált, sőt halála után is több alkotása került könyvek 
fedőlapjára, illetve könyvbe illusztrációként. 

Kocsik
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A ház

Hangya András még egy sajátos műfajban volt rendkívül 
termékeny: „a levélképben” ez a jellegénél fogva az illusztrá-
cióhoz hasonló műfaj úgy alakult ki, hogy leveleit tollrajzzal, 
tempera vagy akvarellképpel illusztrálta. Majdnem harminc 
évig levelezett például egy vajdasági magyar politikussal, 
Nagy Ferenccel (1923–1986), aki szövetségi miniszter és a 
vajdasági kormány elnöke is volt. Ezekből a levélképeiből is 
fennmaradt egy gyűjtemény. Az 1984-ben róla készült mono-
gráfiában nyilatkozta, hogy ezernél is több levélképet készí-
tett, amelyekből sok kiállításon is szerepelt. A legjelentősebb 
levélkép-kiállítását 1962-ben, Londonban, a Hampsead Art 
Cellarban rendezték meg 77 levélképéből, a kiállítást pedig a 
Tate Galéria egyik igazgatója, Adrian Stockes nyitotta meg. 
Hangya felesége ugyanis ideggyógyászi továbbképzésen volt 
Londonban, majd képesítésének megszerzése után London-
ban maradt, ott dolgozott, így kerültek ki Hangya levélképei. 
Londoni kiállításának megnyitóján Hangya nem volt jelen, 
de élete utolsó évtizedében már több időt töltött Londonban, 
ahonnan Nagy Ferencnek ezt írta 1981. február 2-i levelé-
ben: „Még körül sem néztem, s máris elmúlt egy hónapja, 
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hogy megérkeztem. Fő elfoglaltságom a londoni múzeumok 
látogatása. Van olyan nap, amikor 20-30 festményt láthatok, 
olyan mesterműveket, amelyeket eddig csak reprodukciókról 
ismertem. Tucatnyi Picasso – a javából! Franciákat, hollan-
dusokat, spanyolokat… Nem győzöm hibáztatni magamat, 
hogy csak most szántam rá magamat erre a múzeumjárásra, 
habár Dragana [H. A. felesége] már húsz éve itt van, az alka-
lom tehát megvolt, de mikor voltam én olyan, akinek az esze 
a helyén van?...” 

A Hangya-monográfia egyik szerzője, művészetének 
egyik legjobb „értője” Tolnai Ottó Hangya halála után, 1989-
ben ezt írta róla: „Az utóbbi években mind többet utazott 
Londonba. Jobb a klíma, mondta. És ott kedves mestereinek 
képei. Ott is festegetett, de szinte zsebben. London egy-egy 
pillanatra egérútnak tűnt. Legalábbis nekünk úgy tűnt, ne-
künk, akik csak képzelt betegnek hittük. 

Azt írtam fent, állandóan készenlétben állt arra, hogy 
elutazzon. Készenlétben a halálra. És elutazott Londonba. 
Ahol immár el is temették. 

Lám, végül is sikerült apja szellemét bezárnia az elsöté-
tített katedrálisba; sikerült megszöknie előlünk, hiszen Zág-
rábban még el-elértük, zaklattuk – festettük.”

Hangya András, a szinte gyerekként berobbanó őstehet-
ség, a képzőművészeti eseményeknek, de ugyanakkor a társa-
dalmi-politikai életnek is fiatal korától tevékeny résztvevője, 
illusztrációk, karikatúrák, szociális tematikájú festmények és 
monumentális kompozíciók kiváló alkotója, akit az 1952-
ben Palicson megtartott Magyar Ünnepi Játékok kiadványá-
ban B. Szabó György „a fiatal festőnemzedék legjelentősebb 
művészegyéniségének” nevezett, és akiről Herceg János, szin-
tén 1952-ben, azt írta, hogy „Hangyánál élőbben, hiteleseb-
ben az embert senki sem adta vissza a mi vidékünkön. Tájunk 
költészetét Konjović teremtette meg a képzőművészetben, az 
embert azonban Hangya András”, tehát az a művészünk, aki 
ígéretes karrierjének első helyszínétől eltávolodva, egész éle-
tében – Zágrábban is – remetei magányában a helyét kereste, 
végső nyugalomra végül ismeretlenként Londonban lelt. 
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