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IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET

Helyszín: Bécs belvárosa, egy barokk palota első emelete. 
Sötét bársonyfüggönyök mögött szivarozó, konyakozó po-
litikusok, titkos tanácsosok, miniszterek, egy-két tudós, 
Ferenc József császár legbensőbb köre. A rebellis magya-
rok ellen bevetendő új csodafegyverről értekeznek. A te-
rem egyik sarkában jégben hűtött pezsgőspalackok van-
nak. Idő: 1858. október 6.

– Agyonlőttük a tábornokai-
kat, több ezer republikánust 
üldözünk, még az ürgelyukból 
is kiöntjük őket. Orgyilkosa-
ink Kossuth nyomában járnak. 
De, mondom én, nehéz fajta a 
magyar. Néha farkastermésze-
tű, s ha kiéheztetni próbálod, 
nem szelídül az ételhez, hanem 
vérszemet kap, megveszik és a 
torkodba mar, néha meg kutya-
természetű, behúzza a farkát, 
elfogadja az ételmaradékot, 
csendben hízik, erőt gyűjt, a 
csonton feni az agyarát, s alkal-
mas pillanatban úgyszintén a 
torkodnak ugrik! Vérében van a 
nyugtalanság, a krajnaiak, taljá-
nok, polákok gyengéit ismerem, 
kezes népek, de a magyarokkal 
sosem boldogulhattam. Beszá-
míthatatlanok!

– Minden magyar családból 
legalább egy embert fel kellett 
volna akasztanunk! – csapott 
dühösen az asztalra egy ezredes. 
– A lojálisok almából is, hogy 
azok se bízzák el magukat. Muk-
kanni sem mernének. Akkor 
megnézném én azt a kopót vagy 
azt a farkast… több korbácsot, 
kevesebb kenyeret, ez lenne az 
én politikám!

– A gyermekeiket meg elvin-
nénk alpesi janicsárnak… – ve-
tette közbe gunyorosan egy bé-
csi hivatalnok.

– Az anyját! Ne humorizáljon. 
Rend kell, és a rendhez vezető 
utat csontokból kell kirakni.

Egy pápaszemes, nyurga, ke-
sehajú úr – azt rebesgetik, hogy 
a császár magánügyeit is ő in-
tézi – az eszmecserét hallgatva 
járta körül az asztalt, de ezt a 
felvetést már nem hagyhatta 
szó nélkül:

– Aki ilyet tanácsolna őfelsé-
gének, az egy jövendőbeli forra-
dalmat időzítene! Látszik, hogy 
önök nem ismerik a magyaro-
kat. Jegyezzék meg, uraim, ezen 
a földön a holtak véréből csak 
bosszú terem, csak a revans 
vágya hajt ki. Úgy kell velük el-
bánnunk, hogy észre se vegyék, 
nem a testüket kell megtörnünk, 
megteszi azt a legutolsó Hay-
nau is, hanem a jellemüket kell 
megváltoztatnunk! De aki már 
az anyatejjel azt szívja magába, 
hogy a világrabló Atilla hun ki-
rály ivadéka, franklyuggató ava-
rok származéka, sztyeppei bi-
rodalmak örököse, nem csoda, 
hogy minduntalan lázadáson jár 
az esze.

– Még csak az hiányozna – 
vette át a szót az ezredes –, hogy 
muszlimokká váljanak ezek a 
magyarok, még csak a vallá-
si fanatizmus mérge hiányzik 

az ereikből, mert akkor jobban 
tennénk, ha mi költöznénk el 
Mexikóba, s itt hagynánk Euró-
pát a magyarok martalékául.

– Értem, mire gondolsz – 
szólt közbe egy miniszer. – Át 
kell térítenünk őket a muszli-
mok hitére, s akkor a törökökkel 
együtt kiebrudalhatjuk Ázsiá-

ba vagy Arábiába. Nagy hősük, 
Bem, máris jó példával jár előt-
tük! Különben könnyen pótol-
hatók, a fegyverforgatáson kívül 
máshoz nem értenek. Tótokat 
telepítünk a helyükre, birkatü-
relmű népség, az Alföldet pár 
évtized alatt benépesítjük derék 
svábokkal, de felőlem jöhetnek 
szászok meg hollandik is. Az 
oláhok meg szaporák, sőt oly-
kor túl szaporák, Erdélyben is 
bővebben kell vetnünk a teuton 
magot, uraim. Szóval félholdat 
vetek rájuk. Grüss Allah!

Ferenc József bizalmasa türel-
mesen megvárta, amíg az urak 
kidühödték magukat, majd át-
vette a szót:

– Nem, uraim! Hagyjuk a re-
génybe illő fantazmagóriákat. 
Nem kell ácsolni bitófát, nem 
kell akasztgatni többé. Az én öt-
letem egyszerűbb: a nyelvüket 
kell kitépni, méghozzá gyöke-
restül!

– Eddig sem, ezentúl sem ta-
nulnak meg ezek németül… – le-
gyintett az ezredes.

– Nem is németül kell beszél-
niük. Elég, ha azt hiszik, hogy 
nem afféle világhódítók utó-
dai, hanem annál halvérűbb 
népeké. Ostoba mondákból s 
hamis legendákból ismerik, 
meg a fránya nemeseik hazug 
kutyabőréből silabizálták ki a 
történelmüket. Önhittek, vak-
merők, konokok… Nekik Rá-
kos kell! Én azt akarom, hogy 
kezesek legyenek, hogy szíjat 
lehessen hasítani a hátukból. 
Akarom, hogy végre engedel-
mes alattvalókká váljanak, s 
ismerjék fel a birodalom jóté-
teményeit.

– Van ebben igazság, hisz 
olyan veszettül büszkék arra a 
primitív ázsiai nyelvükre. Ah 
süßer Gott… „Nyelvében él a 
nemzet”, micsoda pátosz, mi-
csoda sentimentale ostobaság! 
Hát éljenek akkor a drága nyel-
vükben!

– Emlékeztek-e a mi embe-
rünkre, a jó Herbersteinünkre? 
Idestova 300 esztendeje járt 
Moszkvában. Úgy értesült, hogy 
a mi jó magyarjaink valami Jug-
riából jöttek ki. Csak akad még 
Jugriában pár koszos halász. Ha 
elég jól megcsűrjük-csavarjuk, 
még csak hasonlítani fog a ku-
deng a hattyúhoz!

– De mire gondolsz?
– A magyar nyelv besorolha-

tatlan valami. A magyarok szen-
tül hiszik, hogy szittya beszéd, 
szkíta zsargon vagy hun terefere. 
De a modern tudomány ezt nem 
igazolta! A modern tudomány 
ezt a bárgyú nézetet megcáfol-
hatja, s valami olyat emelhet a 
helyébe, mely a mi érdekünknek 
is megfelel.

– Ez nekem tetszik! – nyög-
te közbe Vladislav Klymo bécsi 
nyelvész.

– Mi ez a Jugria? – kérdezte 
az ezredes. – Kik laknak ottan, 
s még kik jöhetnek szóba? In-
kább valami gyarmati nép nyel-
vével kellene rokonítanunk a 
magyarokét, mert könnyebben 
megszokják a jármot, hogyha a 
rokonuk is azt nyögi.

– Jugriában a legjámborabb 
népek laknak, biztosíthatok 
mindenkit. Hálószövő, iram-
szarvas után ballagó, bogyó-
gyűjtő, álmos népek azok. Goe-
the úgy mondaná, hogy elődjük 

az erdők holt avarja, utódjuk 
rigófütty. Most a cár uralmát tű-
rik, előtte a tatár kán parancsolt 
nekik. Azelőtt? Valaki más... 
Ezeknek egy szavuk sincsen, 
csak teszik a dolgukat, mint 
a vadállatok. Esznek, isznak, 
szaporodnak, meg néha meg is 
halogatnak. Hogy van-e uruk, 
az olyan nekik, mint a felhő az 
égen; ha nem parancsol nekik 
senki, nem tesz semmit; ha meg 
parancsol, úgy is jó. Kell-e ennél 
jobb rokon?

– És aztán milyen az ábráza-
tuk? Tatárpofájúak vagy rusz-
arcúak? Vagy tán már eszki-
móvá gyötörte őket a mostoha 
természet?

– Engem inkább az érdekelne, 
hogy van-e szavuk a lázadásra? 
– csapott az asztalra az ezredes.

– Olyanra egy népnek sincs 
szava, amit nem ismer. Az ar-
cuk rút, mintha baltával lenne 
kifaragva, pofacsontjuk kiáll, 
szemük mandula, valami mon-
golfajta beütéssel. De a három 
közül egyik vonás sem dominál-

ja az arcukat, mintha még azt 
sem tudnák eldönteni, hogyan 
nézzenek ki!

– Különben valahol félúton 
vannak ezek a fakó muszkák és 
a poláris eszkimók közt – vetet-
te közbe Vladislav Klymo.

– Cári alattvalók, rondák, 
nyelvük civilizálatlan. Uraim, 
íme hát, megtaláltuk a magya-
rok rokonait: a jugrákat!

– Csakhogy nem éppen jugrák 
vagy jugorok ezek, hanem han-
tik és manysik, meg egyéb finn-
ugor népecskék. De egyre megy. 
Múlttalanok és jövőtlenek, pont, 
mint a magyarok!

– Ez az, uraim! Kiirtjuk az 
elméjükből dicsőséges szárma-
zásuk tudatát, elássuk a harcos 
múltjuk csatabárdját. Ebbe a 
flach landi mocsárba kell bele-
süllyeszteni a magyart, tojjanak 
a kacsák a fejére.

– Ki kell ütni a nyeregből, s 
beültetni egy toldott-foldott csó-
nakba. Hadd halászgasson ked-
vére, gyűjtse a kökényt, felejtse 
el azt is, hogy valaha lovon ült, 
inkább rén mellé termett.

A titkos tanácsosok tapsoltak, 
a szolgálóknak intettek, hogy ki-
bonthatják a pezsgőket.

– Ausgezeichnet. Ilyen ősök-
kel nevetségessé válnak az 
európai szalonokban: ki hiszi 
el Kossuth dörgedelmes szó-
lamait a szabadságharcról és 
a magyar szabadságról? Még 
hogy kemény, harcos nép, mely 
legyőzött minket, s a muszkát 
is majdnem… Túlzásnak, lehe-
tetlennek vélnék. Hát egy ilyen 
származású nép képes volna 
fegyvert fogni? Még a kaszától is 
retteg, tulajdon árnyékától pe-
dig beugrik valami tavacskába. 
Hát a harcos kelták s angolszá-
szok mit szólnak az ilyen finn-
jugorokhoz, még a szájukban 
is megalszik a tej! Hát a dicső 
rómaiak leszármazottjai szóba 
elegyednek ezekkel a sorsüldö-
zött finnekkel? S hát mi, a teu-
tonok?

– Pompás! Nem lesz mivel 
dicsekedniük, lelohasztja harci 
vágyukat.

A szolgálók cseh kristálypo-
harakba öntötték ki a pezsgőt, 
körbekínálták az urakat.

– És ki fogja mindezt végre-
hajtani?

– Hogyha a jugrák mellett 
döntöttünk, akkor a titkárom 
már küldi is a titkos tanácsba 
szóló meghívót egy derék, fiatal 
német nyelvésznek. Megbízható 
nyárspolgár. Budenznek hívják.

– Ha kezeskedsz érte.
– Feltétlenül! Csakhogy nem 

lesz egyedül. Segíteni fogja egy 
teutonivadék, aki jóvá akarja 
tenni ama bűnét, hogy a trón-
fosztó debreceni országgyűlés 
egyik jegyzőjeként skribált.

– Ki az?
– Bizonyos Johann Hunsdorfer.
– Lesz még belőle Jugrasdorfer!
– Erre koccintsunk! Pezsgőt!
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