
A nyilas puccs és hatalomátvétel
után aktívan részt vesznek az ellenál-
lásban; a nyilasok által késõbb halálra
ítélt katonatisztek, Almásy Pál, Kiss
János, Nagy Jenõ és Tartsay Vilmos
mellett megismerkednek és közös ak-
ciót szerveznek a kommunisták által
néhány év múlva szintén kivégzett
Sólyom Lászlóval. A megszálló né-
met csapatok helyett megszálló orosz
csapatok érkeznek. Guidó és Thassy
bekapcsolódik ugyan az új rendõrség
munkájába, de a kommunisták egyre
nyíltabban, kíméletlenül és kegyetle-
nül törnek a teljes hatalom megszer-
zésére. Thassy emigrál, Guidó ma-
rad. A kommunista diktatúra minden
borzalmát megismeri és túléli. Meg-
járja a KATPOL és az ÁVO börtö-
neit, a kistarcsai internálótábort és a
recski kényszermunkatábort. 1956-
ban emigrál.

A Görgey fiúk és Thassy Jenõ
személyes sorsán keresztül mi is új-
raélhetjük az egész magyar 20. szá-
zadot. Felejthetetlen olvasmány. 

SZELKE LÁSZLÓ

(Helikon Kiadó, Budapest, 2004,
352 oldal, 3290 Ft)

VÉGH ALPÁR SÁNDOR:

VViisssszzaa  aazz  iillllúúzzóókkaatt

Valamikor a hetvenes évek végén
azon sóhajtoztunk Ady Publicisztikai

írásait lapozgatva, hogy micsoda
tárcákat, cikkeket, esszéket írnánk,
ha legalább az õ korához hasonló
szabadság volna. Másfél évtizede mû-
velhetõ e sajátosan kevert mûfaj is,
amely akkor sikeres, ha az irodalmi
esszé veretességének, a színvonalas
újságcikk idõszerûségének, a filozó-
fiai, történeti eszmefuttatás tanúsá-
gainak ötvözete. Csak mûveltsége,
stíluskészsége által magabiztos, a
mindennapok hazai és külhoni tör-
ténéseiben tájékozott literátor vagy
zsurnaliszta mûvelheti az írásnak ezt
a formáját. Végh Alpár Sándor kö-
tetének írásai sodró erejûek, a felve-
tett kérdések révén elgondolkodta-
tóak, s mivel napi közösségi gondo-
kat fogalmaznak meg, idõszerûek is.

A közösség lelki és tudatállapota
nem kis hányadban a történelmi
múltban gyökerezik, és olykor illú-
zióinak minõségén is múlik, ameny-
nyiben azok munkára serkentõ ener-
giaforrásokká válhatnak. Emiatt
jegyzi meg egy, a germánok, gótok
múltját dicsõítõ német tudomá-
nyos-népszerûsítõ, valójában propa-
gandafilm kapcsán a szerzõ, �hogy a
történelem fontos lett. Mûsort kell
hát csinálni belõle, olyat, ami egész-
séges öntudatot és illúziókat ad,
mert ahol verseny folyik, az öntudat
olyan, mint a jobb benyúlás az uszo-
dában. Gyõzelemhez segít. Aki meg-
feledkezik errõl, és elhanyagolja a
maga múltját, tépett illúziókkal ér-
kezik, s a versenybõl már az elején
kihullik. Attól fogva csak arra hasz-
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nálják, hogy még nagyobb sikerhez
segítse az esélyeseket, és ha gyõznek,
tapsoljon nekik.� Az Európát már
századokkal korábban egyesítõ Habs-
burgok érdemeinek taglalása kap-
csán arra a következtetésre jut, hogy
�Fel kell építenünk a magunk Hun-
gáriáját, mert ha nem, az unióban
hontalanok leszünk�.

Konrad Lorenz jegyezte meg
halála elõtt, ha a televízió nem vál-
toztat mûsorszerkezetén, szellemisé-
gén, menthetetlenül az emberiség
pusztulásának okozója lesz. Hogy
mirõl van szó, arra így világít rá a
szerzõ a kötet � Keletre magyar, avagy
mint nyerjük vissza az illúziókat? cí-
mû � leghosszabb esszéfüzérében:
�A képsor, amellyel dolgozunk, hite-
les, de nem az dönti el, mit kapunk,
hanem a tálalás. Ahogyan, a hozzá-
való szöveget »mixelik«. Ezért szól-
nak az egyik csatornán szépen, a má-
sikon tüzet okádva ugyanarról, mi-
közben a képek kockára egyformák.
A valósághamisítás módját ma már
minden »demokráciában« tanítják.
Semmi pénz nem drága, hogy a hol-
nap szerkesztõit felkészítsék, mint
kell becsapni milliókat. Még hogy
információözönben élünk� Ha-
zugságözönrõl van szó: ne beszél-
jünk mellé.�

A kötetben közzétett tíz írás
rendkívül gazdag tematikailag. De
legyen bár szó a Magyarországon a
legsilányabb törtetõk befolyására ki-
tagadott Dohnányi Ernõrõl, az ön-
maga lángelméjének tudatában lévõ

Csontváryról vagy a tisztázatlan kö-
rülmények között elhalálozott zseni-
ális turkológusról, Mándoky Kon-
gur Istvánról, mindegyik a magyar-
ság önbecsülésének visszaszerzésére,
józan önértékelési képességének meg-
alapozására ösztökél.

Nem kell ahhoz elmélyülten
foglalkozni az I. világháborút köve-
tõ évek magyar történetével, hogy
ne döbbenjen meg az ember azon, a
különféle színezetû magyar politikai
elit � nem csak Károlyi, nem csak a
kommunisták � mennyire cselekvés-
képtelen volt, mennyire dilettáns
módon hagyta az országot feldara-
bolni. Ellenpéldaként nyomban Ke-
mal Atatürkre s a görög hadse-
regnek Ankara alól történt vissza-
ûzésére lehet hivatkozni. A török
nemzetgyûlés nemcsak kimondta,
hogy a török lakosságú területeket
nem lehet felosztani, hanem ennek
szellemében cselekedett is. �Mi tör-
tént a hadisikerek nyomán? A lau-
sanne-i békében 1923. július 24-én
már szó se volt Törökország feldara-
bolásáról. Ellenkezõleg: a békeszer-
zõdés garantálta területi egységét� �
nyugtázza a szerzõ, aki óva int arról,
hogy kiirtandó hitvány tulajdonság-
jegyeink mai meglétéért, burjánzá-
sáért kényelmesen Trianont okoljuk.
Hogy milyenek is lehetnénk, arra a
ma talán egyik �legfertõzõbb� hely-
nek számító stadionoknak hajdani
példájával hozakodik elõ: �Gyerek-
ként láthattam, milyen közönség
volt a tribünön. Nagybátyám, a pos-
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taigazgató kíséretében mentem a
Fradi-pályára, ahol a tribünön nyak-
kendõben ült a többség, nekem is
jobbik ruhámat kellett felvennem.
Egyetlen szitok, egyetlen káromko-
dás nem hangzott, pedig Dalno-
kiékat, vagyis a Kinizsit, mert akkor
így hívták a Ferencvárost, jól elkala-
pálta a Honvéd.� Az utolsó mondat-
ból következõen az ötvenes évek el-
sõ felérõl van szó. Amikor a Rákosi-
diktatúra ellen ily viselkedéssel is
harcolni lehetett. Igaz, azok, akik a
tribünön ültek, nem hitték, hogy
ami van, az sokáig tarthat.

KOVÁCS ISTVÁN

(Széphalom Könyvmûhely, Budapest,
2004, 231 oldal, 1900 Ft)

DRMÁRIÁS BÉLA:

MMoolloottoovv--kkookkttééll  jjééggggeell

drMáriás Béla képzõmûvész, zenész,
költõ, valamint publicista. Ez utób-
biként állandó rovata van az Élet és
Irodalomban, internetes lapoknak ír,
programajánlókat fogalmaz az A38-
as hajónak. A publicisztika drMáriás
legfiatalabb mûfaja ugyan � mind-
össze négy esztendeje mûveli �, ám
aki elolvasott már egy, a tollából fa-
kadó tárcát, esszét, kommentárt vagy
kiállításmegnyitót, nem fogja õt ösz-
szetéveszteni más hasonszõrû szer-
zõvel: sem Uj Péterrel, sem Vág-

völgyi B. Andrással, sem pedig Para-
Kovács Imrével. Annak dacára, hogy
összefûzi velük egy alapvetõ írói stí-
lusfelfogás, amelynek fõ jellemzõje a
gördülékenyen papírra vetett, szi-
porkázó irónia, a csípõs élc, a maró
gúny, a parabolikus látótávolság, a
nyelvi könnyedség, vagyis az újság-
írói kritikai attitûdnek megnyilvánu-
lást adó teljes � mondhatni, klasszi-
kus � fortélytár. Erre ezúttal jön még
egy kis extra, természetesen, ami mi-
att ezek a szövegek nem az ötven
évvel ezelõtti kabarézsánert idézik,
hanem egészen maivá, sõt futurisz-
tikussá válnak.

Igen, a futurista gondolati dina-
mika és kollázstechnika � na meg a
letaroló kíméletlenség � jellemzi leg-
inkább drMáriás szövegeit, különö-
sen azokat, melyeket az ÉS-ben jegy-
zett Magyar ugar címû rovatába ír.
Továbbá a témaválasztás teszi külön-
legessé; az a közeg, az a világ válik
markáns elemévé, amely egyrészt va-
lahol a szubkultúra és a progresszív
mûvészet, másrészt a gagyi tömeg-
szórakoztatás határsávjában definiá-
lódik. Az elõbbi drMáriás munkate-
repének is tekinthetõ, lévén hogy
zenészként, képzõmûvészként kül-
detésszerûen benne mozog, alakítja
annak mûvészetfilozófiáját; az utób-
bi pedig az az ingoványos, szándé-
kait tekintve tisztességes, módszereit
és nívóját tekintve azonban igencsak
szánalmas esztrádszféra, amely a tö-
megek butításának révén szeretne
megdicsõülni. Vagyis: van a saját,
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