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Mindenkinek van családja. Mindenkinek van-
nak, azaz voltak, ôsei. Mindenki egy történelmi
korban születik, hiszen minden idôben történik
valami, aminek több-kevesebb hatása van az ab-
ban a korban élôk és utódaik életére. De nem
mindenki ismeri felmenôi történetét. Nem min-
den nagyapa tudott írni, s ha igen, nem minden
nagypapa levelezett. Nem mindenkirôl maradtak
festmények, s fényképek csak az utóbbi két szá-
zadban élôktôl. A régi temetôkbe látogatva a sí-
ron rajta van egy név, a család vezetékneve, le-
het, hogy ôsünk, lehet hogy nem. A csontokat
különben is idônként kihantolják. Feltételezzük,
hogy mindnyájunk ôsei közül elvándoroltak né-

hányan, de nem tudjuk, mikor és hogyan. S ha
tudjuk is, nem marad tôlük más a kezünkben
mint egy megsárgult képeslap. S alig vannak kö-
zülünk olyanok, akiknek ôseirôl utcát neveznek
el idehaza, s még kevésbé távol Budapesttôl, va-
lahol Kína határában. S akiknek élete, sorsa mú-
zeumi kiállítások tárgyai között szerepel.

A 20. század történetét jobban ismerjük a ko-
rábbiakénál. Nagyapáink, nagyanyáink, apáink,
anyáink kora ez. A 19. század dédapáinké, déda-
nyáinké. A 20. században a nagy kaszás, leg-
alábbis Európában, emberi segédlettel, mi több,
emberi kezdeményezésre példátlan aratást vég-
zett. Két világháború, a Holokauszt és a Gulág ál-
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dozatai legalább százmillióra rúgnak. Azok közül,
akik elmesélhették volna történeteiket, milliók né-
mán haltak meg. Az ô személyes történeteiket ne-
hezen lehet rekonstruálni. A generációét, a tö-
meggyilkosság helyeit inkább. Ezt teszik a törté-
nészek. De ritkán képesek az egyesrôl beszélni,
hacsak nem a túlélôk emlékezetére támaszkodva.

Vannak olyan történetek, léteznek az emléke-
zésnek olyan helyei, melyekrôl keveset vagy
semmit sem tudunk. S voltak olyan emberek,
akik ezeken a kevésbé ismert helyeken vesztet-
ték el életüket, s ha életüket nem is, de illúzióikat
igen, s esetleg életük értelmét is.

Efféle emberekrôl s efféle helyekrôl számol be
Demszky Gábor családtörténete.                                                             

Demszky igen lelkiismeretes családtörténész.
Utánajárt a dokumentumoknak, fényképeket ka-
part elô, történeteket hallgatott meg, régi levele-
ket olvasott végig. S mivel mindezek a dokumen-
tumok bele is vannak szôve az elbeszélésbe, a fo-
tókat látjuk, a leveleket olvassuk, ahogy az
elbeszéléseket is, az ember nem egy történelem-
könyvet, hanem egy krónikát  tart a kezében.
Vagy akár egy családregényt. Három Demszky-
generáció történetében szembesülünk a 20. szá-
zad Közép-Európájával,  mint cseppben a ten-
gerrel. Kezdjük a Habsburg Monarchiával, foly-
tatjuk az elsô világháborúval, a mai Szlovákiában
élô magyarság traumájával, bejárjuk a hadifo-
golytáborokat, Szovjet-Oroszországot, a szovjet
megszállást, a különbözô menekülési és kiván-
dorlási hullámokat, az etnikai tisztogatást. Mind-
ezen hányattatások közepette a reményeket, a
soha el nem érkezô, jövôbe vetett illúziókat.

A tömeggyilkosságok és a nagy remények szá-
zada, íme, megtestesül elôttünk a mi huszadik szá-
zadunk. Megtestesül egy néhány érdekes ember
életútjában, akiket ezen az úton végigkísérhetünk.
Megtestesül azokban az intézményekben, melyek
portréja ugyanolyan eleven, mint a bennük hívô,
nekik elkötelezett s bennük csalódott embereké.
Megtestesül azokban a városokban, melyekrôl
esetleg még csak nem is hallottunk.

Volt egyszer, hol nem volt, élt egyszer valahol
Magyarország felvidékén, az Osztrák-Magyar
Monarchiában, Szepesófaluban egy ember, aki-
nek Demszky volt a vezetékneve. Keresztneve
már nem volt ilyen egyszerû. Volt Andrej, Ond-
rej, Andreas és András is. Többnyire németül be-
szélt, de a magyart és a tótot is értette. Az akkor
induló Kassa-Oldenberg  vasútvonalon állomás-
fônöknek alkalmazták. Hivatala során huszon-
négyszer költözött családjával az egyik állomás-

helyrôl a másikra. Volt ennek az embernek há-
rom fia, akik kissé felcserepedvén az iglói evan-
gélikus iskolába jártak. Látjuk ôket a családi fo-
tón, a három diákot szülôkkel és nôvérekkel kö-
rülvéve, kettôt  a fiúk közül kalappal a kezükben.
A csipkével terített asztal körül ülnek, az asztal
középen üvegflaska és négy pohár. Bizonyára pá-
linkát ittak, mert csak a férfiaknak jutott pohár.
A jobbszélen Rudolf, a krónikás nagyapja.

De az ô történetére még várni kell. Elsônek a
legidôsebb testvér, Vilmos kerül sorra.

Milyen leveleket írtak akkoriban! Mikor pél-
dául Vilmost megbízta apja, hogy keresse fel a
szepesófalui rokonságot, Vilmos nemcsak az el-
intézendô ügy állásának közlésével válaszol, ha-
nem  egy egész etnológiai tanulmánnyal. Meg-
tudjuk ebbôl a hosszúra nyúlt episztolából, hogy
apja szülôfalujában akkoriban mit viseltek a fér-
fiak és az asszonyok hétköznap és ünnepnapo-
kon, hogy milyen ceremóniák jellemezték az es-
küvôket, hogyan mulattak adventkor, s  hogy
milyen nyelven beszéltek s hogyan éltek és visel-
kedtek. A mi email-es levelezésünkre gondolva
sehogy sem tudnék haladásról beszélni.

Vilmos különben ennek a meglehetôsen különc
családnak a legpolgáribb tagja. Az ügyvédi pályát
választotta és gyakorolta is, konzervatív úr volt,
akit  ugyan zavart testvéreinek extravaganciája, de
jó fivérük maradt. Az ô életét csak kisebb izgalmak
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tarkították. Az 1939-és csehszlovák zsidótörvé-
nyek idején például igazolnia kellett árja szárma-
zását. Különben segített is bajbajutott zsidókon
különbözô igazolások kiállításával. A háború utáni
magyarellenes hullám elôl Csehszlovákiából  Ma-
gyarországra menekülve Pesten folytatta praxisát.
Magánélete is megfelelt a polgári szokásoknak.
Háromszor nôsült, elsô és harmadik házassága so-
rán egy testvérpárt vett el, második házassága ese-
tében pedig titkárnôjét. 1980-ig élt. Lányai, akik a
krónikást sok információval táplálták, már koráb-
ban, a szovjet hadsereg elôl Pozsonyból kerékpá-
ron (!) Nyugatra menekültek.

A krónikás nagyapja, Demszky Rudolf, és an-
nak öccse Demszky Eduárd, ennek a króniká-
nak legérdekesebb és legkülönösebb szereplôi.
A könyv a Keleti Éden címet miattuk és értük viseli.

Rudolfot 18 éves korában behívják a K.u.K
hadseregbe. Miután részt vett a harcokban orosz
hadifogságba esik. Ott megtanul oroszul. Unja a
tábort, ezért jelentkezik a Vörös Hadseregbe.
Majd japán fogságba esik. Számtalan volt itt a
magyar hadifogoly, s ezek közül igen sokan nem
tudtak segítség nélkül hazajönni, elpusztultak.
Rudolf azonban Kalkutta és Bombay érintésével
(!)  1921-ben hazaérkezett Kassára, a krónikás
szavaival, nem ismert hazájára. Egyelôre, a Ta-
nácsköztársaság tevékenységét kritikával fogad-
ja. de öccse, Eduárd, már rajongani kezd.

Itt kezdôdik a Keleti Éden története. Egy kevés-
sé ismert és keveset tanulmányozott történet.

Ennek a történetnek négy szereplôje van.
Az elsô a szélsôséges nyomorba jutott Szovjet-
Oroszország, s a kommunista vezetôk döntése,
hogy elfogadnak nyugati segítséget is. A máso-
dik egy karizmatikus vezetô, Willi Münzenberg,
Koestler barátja, aki a lelkes ifjak csoportjait, kö-
zösségeit megszervezi, s aki késôbb igen gyanús
körülmények között hal meg, minden  való-
színûség szerint  Sztálin orgyilkosainak kezétôl.
A harmadik a nyugati értelmiségiek, elsôsorban
neves írók csoportja, mint G. B. Shaw, vagy Ana-
tole France, akik lelkesen üdvözlik a keleti kom-
munista kísérletet. Végül olyan ifjak, akik végig-
élték a világháború borzalmait, onnan kikerülve
sem leltek hazára, s akiknek lelki szükségletük-
ké vált a megváltás, a földi megváltás s így hittek
is benne. Ezek közé tartozott a krónikás nagyap-
ja, Rudolf, és annak öccse, Eduárd is.

Így és ezért csatlakoztak nagy lelkesedéssel a
Demszky fivérek az Interhelpo-nak nevezett szer-
vezethez, amely fiatalembereket toborzott a Szov-
jetunió legkeletibb tartományaiba, hogy ott kö-

zösségekben éljenek s hozzájáruljanak a világfor-
radalom ügyéhez. A csatlakozók mindenüket el-
adták, pénzzé tették, azon élelmet vásároltak a
hosszú útra, mely valóban 27 napig tartott. Így ér-
keztek meg Kirgiziába. Akkoriban, írja a króni-
kás, 17 áttelepült munkáskommuna és szövetke-
zett mûködött a Szovjetunióban. Sok volt a ma-
gyar, többek között Mészáros Márta édesapja,
Mészáros László szobrászmûvész is. Amerikából
is jöttek önkéntesek, így például Herszonba Ale-
xander Dubcek édesapja és anyja – akik Ameri-
kából jöttek vissza, a keleti Éden lakosait szaporí-
tották – szintén ezek közé tartoztak. Ôk, mint a
két Demszky fivér,  Pispekbe érkeztek, egy vá-
rosba, melyet Sztálin hamarosan egy általa meg-
gyilkolt emberrôl, Frunzénak fog átkeresztelni.

Nagy várakozással érkeztek, Mondanom sem
kell, hogy mindennek az ellenkezôjét tapasztalták,
mint, amit vártak De elôször csak a munka és élet-
körülmények tekintetében. Dolgoztak, építettek
maguknak és másoknak, még volt lelkesedés. De a
nyomor, az elképesztô gyermekhalandóság végül
kibírhatatlanná tette az életet. Mint ahogy ez lenni
szokott, maga a közösség is többfelé szakadt, az el-
lenségeskedés a közösséget is szétzüllesztette. 

Demszky Rudolfnak szerencséje volt. Koráb-
ban hagyta el a kommunát, minthogy a  kirgiz föl-
kelés és a sztálinista mészárlás elkezdôdött volna.

A 137 exhumált áldozat neve bele van vésve az
emlékükre 2003-ban állított szobor talpazatára.

S még egy szerencséje volt Demszky Rudolf-
nak, a krónikás nagyapjának. Német tanítói ál-
lást kapott egy kirgiz, németektôl is lakott, vá-
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roskában, Johannesdorfban. Élete végéig büsz-
ke volt arra, hogy ô, minden diploma nélkül,
mégis tanító lehetett. A rendszerváltás után, a
budapesti fôpolgármester jelenlétében, utcát ne-
veztek el ebben a községben errôl a kirgizektôl
tisztelt és szeretett nagyapáról.

Rudolf számára itt ér véget a keleti Éden történe-
te. A Csehszlovákiába, apjuk temetésére hazaérke-
zett testvéreket nem engedik vissza a Szovjetunióba,
de Eduárd, a romantikus „kistestvér”, a kalandor,
kalandos körülmények között visszaszökik.1930-
ban letartóztatták és bebörtönözték. Csak Benes
közbelépésére Sztálinnál engedték szabadon. Szám -
ûzetése helyérôl megint csak megszökik lányával
együtt, s végül, számos közbenjárásra, kiutasítják a
Szovjetunióból. Még ô is a nagy perek és a nagy
tisztogatás, a terror évei elôtt. 

A politikai kalandok után a magánélet kaland-
jai következnek, de effélékben másokkal is osz-
tozik. Pozsonyban hal meg, fivérei a Benes-dek-
rétum elôl menekülve már ekkor régen Magyar-
országon élnek, lánya Bécsben. 

A valamikor olyan összetartó nagy család szét-
szóródik. Ahogy a 20. században  Közép-Európá-
ban, olyan sok más család. S teljes a kiábrándulás
is. A keleti Éden pokolnak bizonyult, a közösség
hazugságnak. Nincs Éden, nincs közösség, csak a
szûk család van, meg talán (a férfiaknak) nôk, a
szerencsejáték, a szakma. Azaz a túlélés.

Ezt a családtörténetet így, ahogy meg lett írva,
csak egy „68-as” írhatta meg.  

„68-as vagyok” vallja Demszky Gábor, a krónikás.
1968, írja, „egy antiautoriter korszak kezdete,

és saját személyes történetemben is egész élet-
utamat befolyásoló változásé. A ’valósítsuk meg
a lehetetlent’ jelszavával fellépô  mozgalmak az
addig kikezdhetetlennek tûnô igazságokat egy-
szerûen kinevették Az emberek gondolkodásá-

ban évezredes tabuk törtek meg.” S  Demszky
ezt idézi a  ’Vörös Dani’ egy manapság adott in-
terjújából : „hittünk az utópiákban – amit akkor
sokan annak láttak, az ma valóság.”

Így beszélne Rudolf és Eduard is, ha ma élnének.
68-ban is eszményítették, ahogy én is eszményítet-

tem, a közösséget. Mi is hittünk az életforma forra-
dalmában, abban, hogy másként fogunk élni, mint
az ôseink, másként mint az akkori társadalmi elvá-
rások, szabadon. Magától értetôdô, hogy egy ro-
mantikus megérti nagyapái korának romantikusait,
hogy a közösség után vágyódó azokat, akik maguk
is közösségi életre vágytak. Nagyon is megérti a ki-
ábrándulást, mert ez volt a tisztesség útja. Kérdés
azonban, hogy az egyik utópiából való kiábrándu-
lásnak mindenbôl való kiábrándulássá kell e válnia.

Nem osztom a ’Vörös Dani’ utópiáját a 68-as
utópia megvalósulásáról. De hát az utópiák célja
nem az, hogy megvalósuljanak, hanem, hogy
fenntartsuk azokat. Az élet 68 után valóban sok
mindenben megváltozott. A mai Európára tekint-
ve azonban bajosan mondhatnánk, hogy 68 utó-
piái megvalósultak volna. De egészen másként
nem valósultak meg, mint a keleti Éden utópiája.

A keleti Éden utópiája hazugságon alapult.
Akik hittek benne, azokat megtévesztették,
hogy önmagukat tévesszék meg. Az utópia való-
ságának látszatát csak terrorral lehetett fenntar-
tani. A hitet egyre inkább a félelem betonozta
be. Az egyetlen adekvát válasz minderre a kiáb-
rándulás volt. Kiábrándulás egy hamis illúzióból,
s gyakran kiábrándulás mindenbôl, minden esz-
mébôl, minden elkötelezettségbôl 

68 eszméivel mindez nem következett be,
ahogy nem is következhetett be. Az eszmék elkö-
telezettei ugyanis nem az államhatalomtól várták
az utópia megvalósítását, hanem önmaguktól.
Sokszínûek voltak, sok mindent akartak. Több-
ségben elutasították az erôszakot, ha nem is min-
den  csoportjuk tette azt. Volt  ott sok bolondság,
egyoldalúság, ifjúkori hôzöngés, komédia. Ki az
egyik csoporthoz kapcsolódott, ki a másikhoz.

Kétféleképpen nem valósulnak meg az utópiák.
Ellentétükre fordulhatnak, s így maga az eszme

bizonyul ördöginek. Ez volt a keleti Éden története.
Vagy hullámai megtörhetnek egy sziklás való-

ság partjain, többek között azért is, mert nem fe-
lelnek meg más, ugyanannyira szabad emberek
igényeinek. Létrejöhet a kompromisszum a szik-
lás part és azt verdesô hullámok között. Ettôl
azonban az utópia nem merül a semmibe, s jo-
gunk van hinni benne, ha akarunk. A döntés,
mely egykor szabad volt, szabad is marad.
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2002 nyarán a szerzô nagyapjáról utcát neveztek el 

Kum-Arikban (Johannesdorf)


