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A nemzetpolitika útt örője
A huszadik századi többszörös szétszakítt atásaink, az elszakított  nemzetrészeink 

körében zajlott /zajló kulturális és fi zikai genocídiumok, etnikai tisztogatások tényeiről 
az ismeretek máig hiányosak, esetlegesek, s azok is csupán igen kevesek tudáskészle-
tébe épültek be. Ismeretek híján viszont miképp lehetne, a hosszú távú megmaradá-
sunkat szolgáló nemzetstratégiát megalkotni, és a mindenkori tennivalóinkat megsza-
bó nemzetpolitikát művelni? Pedig Trianon óta eltelt kilenc évtized, számban és erő-
ben fogyatkozunk, a meg nem oldott  sorskérdéseink pedig itt  tornyosulnak előtt ünk.

Nos, a száz éve született  Mikó Imre egyike azon jeles eleinknek, akik felismerték, 
hogy az új, kisebbségi léthelyzetben mi a teendő. Elsősorban nemzetiségi jogászként 
és politikusként alkotott  maradandót, de mint a tudomány különböző területein ott -
honos írástudó – valóban az utolsó erdélyi polihisztorrá magasodva –, a szociográfi a, 
a művelődéstörténet, az irodalom és a lapszerkesztés terén is kiemelkedett  a kortár-
sai közül. Tudatosan készült az emberi-nemzetiségi jogok elméletét művelő és azokat 
a gyakorlatban alkalmazó szakember hivatására. A Népszövetség kisebbségvédelmi 
rendszerében a közösségi sérelmek orvoslásáért, a Magyar Párt egyik vezetői tiszt-
ségéből a Románián belüli jogok alkalmazásáért, a bécsi döntés után a magyar Or-
szággyűlésben a megnagyobbodott  haza többi kisebbségének a jogérvényesítéséért 
harcolt. Az 1868. évi nemzetiségi törvényünkről írott  nagytanulmánya alapján csupán 
a háborús körülmények akadályozták meg, hogy a kolozsvári egyetem professzori 
székét elfoglalhassa.

Sok sors- és nemzett ársához hasonlóan, a pártállam gyakorlatilag két évtizeden 
át elnémított a, csupán az élete utolsó tíz évében publikálhatott  ismét. Az 1977-ben 
bekövetkezett  halálakor, többek között  az Erdélyi Unitárius Egyház a főgondnokát 
gyászolta benne. A kutatói, nemzetpolitikai munkássága mellett , nekünk, mai magya-
roknak a még az eszmei ellenfelei által is méltányolt, szülőföldjéhez hűséges, szolgáló 
írástudó éthosza is példaként kell, hogy szolgáljon. 
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A MEGÚJULÓ MAGYAR ÉS KERESZTÉNY HAGYOMÁNY LAPJA

Kiss Irén

A lepel-kép megfejtése

Úton 1.

Jobb szemeden Tammuz, a balon Istár,
két kis bronzérme foglalatában
az Esthajnal-csillag két ága.
Alatt a Ozirisz-szemed kifolyt
korbácsütés, ökölcsapás nyomán.
Ágyékod téridő-keresztjét
két keresztben tartott  kezed rajzolja meg.

Jobb kezed középső- és mutatóujja
hosszában ugyanakkora:
együtt áll így Jupiter és Szaturnusz
a Halak jegyében: halszálka mintás
zsávolyszöveten, melyet
átitat az áloé és a mirha:
gyulladáscsökkentő, sebhegesztő.

Titokzatos testedből a tövis és a korbács
vérrel írt rovásjeleket szakított ,
a tudó kiolvashatja belőle
hogy életedben pártus voltál,
halálod után zsidó lett él,
hogy Te vagy az örök főpap –
főtáltos és főmágus és a minden.
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a szent profit
szent hatalom
haszon haszon
és vért iszik
és vért köhög
profit profit
és vért dalol
és vért kiált
és vért üvölt
és vért mesél
és mosolyog
és udvarol
és simogat
és megkísért
kiuzsoráz
mert vér vér vér
és vér és vér
mert kis profit
mert nagy profit
mert ez szabály
mert ez törvény
mert ez a juss
a vér haszon
vér vér és vér

vér hatalom
vérhatalom
vér és profit
hatalomvér
vérvérhaszon
és vérhalom
mert ez szabály
mert ez törvény
mert ez a juss
mert hatalom
haszon haszon
a legesleg
leglegesleg
legeslegleg
hatalom és haszon
isteni vér
vér istene
valóságshow
Õ Õ Õ a profit
tény fogalom
gigászi arc
homlok redõ
Õ Õ halotti maszk
tér meg idõ

konkvisztádor
vérdespota
véráldomás
vérvértorok
véráldozat
vérpénzterror
vérvérkamat
politika
képmutatás
gengszterkurzus
vérbölcselet
gyarmat gyarmat
vérpénzgyarmat
rabszolgaság
vazallusa
vér vér vér vér
az enyimé
meg a tiéd
telhetetlen
éhes mohó
a szent profit
szent hatalom
és véres már
dalom dalom
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Mondóka



Szász István Tas

A „világlátott lokálpatrióta” 
100 éve született dr. Mikó Imre, 

Erdély és a magyarság nagy nemzetiségi jogásza

„(...) Élete kisebbségtörténet. Eképpen a róla írt monográfia nem csak 
egy felemelkedõ és lefelé hajló, elismerésekkel és elmarasztalásokkal teli életvonal, 

hanem ugyanakkor a romániai magyar kisebbségi lét szinuszgörbéjének másolata is.”
Balázs Sándor

A várakozásain felül megnövekedett Románia homogenizációs vágyait máig folyama -
to san életben tartja. Ennek, az immáron eredményes történelmi folyamatnak nevezhetõ,
ki tartó munkálkodásnak, a Trianon óta eltelt 91 évben több korszaka volt. Az elsõ az or -
szág-gyarapodást követõ 22 év, aztán az átmeneti kisebbre szabás négy éve, majd a kom -
mu nizmus 45 éve (melyben külön szakaszt jelentett a Ceausescu diktatúra több mint
negyed százada), majd az ezt követõ, a 89-es eseményekkel kezdõdõ idõszak. Ennek is
kü lön alfejezetét jelentik az európai csatlakozás utáni évek, egészen napjainkig.

Nos, e négy vagy akár hat nagy korszakból az elsõ hármat (szinte négyet) ívelt át Mi -
kó Imre élete és munkássága.

A most 100 esztendeje, 1911. március 27-én, Bánffyhunyadon született, kitûnõ kisebb-
ségpolitikus és nemzetiségi jogászt (ezt a meghatározását talán Gáll Ernõ véglegesítette a
köztudatban, de többek szerint úttörõje is volt ennek a „studiumnak”) nevezték erdélyi
girondistának is (Kós Károly nyomán Bárdi Nándor). Tárgyilagos, középutakat és min -
denkor a megegyezést keresõ, céltudatos szellemére, jellemére, tapasztalatára és pél dájára
soha nem lett volna nagyobb szükség, mint éppen napjainkban. A romániai és szin te vala-
mennyi túszsorsban élõ kisebbségi magyarság megosztott. Ezért nem elég ha tékony belsõ
politizálása. Ez az anyaország hullámzó hozzáállásával és az Unió mi nõ síthetetlen be
vagy be nem avatkozásával kiegészülve, nagy veszedelmek sötét ígé re tét hordozza.

Megdöbbentõ tény, hogy a Trianon után jelentkezõ sokrétû és gócú kisebbségi kérdés
meg oldására tett gyatra és kényszerû kísérletek elsõ lépéseinél alig jutott elõbbre a mo -
dern Európa. A rosszemlékû és sorsunkat megpecsételõ békediktátum után a Nép szö -
vet séghez kötõdve jött létre a Népliga Unió vagy az Interparlamentáris Unió, illetve a
ki sebbségek saját szervezetei, de áttörés nem történt. A történelem tragikus fintora,
hogy a szervezet a hitleri hatalom elõretörésével, annak manipulációs eszközévé vált, s
így a magyar revíziós törekvések is ennek holdudvarába sodródtak, eleve ellehe tet le -
nítve ezzel az eredmények történelmi fenntarthatóságát. Erre Románia igen ügyesen rá
is ját szott. Ezért kért 1940-ben nagyhatalmi döntést. Ezért emleget ma Bécsi döntés he -
lyett Bécsi diktátumot.

Ám mint tudjuk, a mára megvalósult Európai Unió is az egyéni szabadságjogoknál
ra gadt le, s alig lehet beszélni kollektív jogokról, melyeket következetesen az egyének
jo gainak összességeként akarnak kezelni. Kodifikálásának elérése pedig éppenséggel a
leg nehezebb feladat. Amikor viszont a kisebbséget mégis elismernék egészként, akkor
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nem jelennek meg a jogi rendelkezések. Magának a kisebbségnek a fogalma is za va ro -
san jelenik meg nemzetközi fórumokon és észlelhetjük, hogy még a betelepülõk, me ne -
kül tek és a határmódosítás miatt kisebbségbe került õslakosok között sem tudnak kü -
lönb séget tenni. És akkor nem is beszéltünk a nemzetállam híveinek számunkra oly
érthe tetlen csodálkozásáról, mikor nem akarunk egyenlõségjelet tenni a nemzetiség és
az ál lampolgárság közé.

Nagyjaink sem halhatatlanok, de ha hús-vér valóságukban nem is lehetnek mellet-
tünk, legalább szellemüket kell élesztgetnünk, életmûvüket gyakorlatba helyeznünk,
hasz nálnunk.

Mikó Imre lehet Házsongárd lakója, de a nehéz idõkben megérlelt igazgyöngy gon -
do latai velünk vannak, életmûve ma is hiánypótló és iránymutató.

Ezért is éreztem hatalmas felelõsségnek Turcsány Péter felkérését e megemlékezõ
esszé megírására. Hiszen hála Istennek, még szép számmal vannak a szorosan vett
szak mának kiemelkedõ mûvelõi, akik Mikó Imre munkásságának (amely Csatári Dániel
szavaival élve szinte több tudományos és kulturális intézmény funkcióit teljesítette) ki -
tû nõ ismerõi.

Mikor azonban arra gondolok, hogy itt és most egy korlátozott terjedelmû írásban
és az anyaország közönségének kell bemutatnom ünnepeltünket, tudnom kell, hogy a
vájt fülûeket leszámítva, e téma nem annyira ismerõs. Ugyanakkor számításba veszem,
hogy egyre fogynak azok, akik õt személyesen is ismerhették, s még azt is hozzáadom,
hogy kutatásaimnak fõ területével, a Hitel munkásságával személye szorosan összefügg.
Ezért aztán érzek arra némi jogot s fõleg õszinte indíttatást, hogy a magam szempont -
já ból, tehát a már megjelent sok írással egyeztetve, de itt-ott mégis más oldalról né ze -
lõd ve mutassam be egykori kedves tanáromat, apám gerinces barátját és harcostársát, a
Hitel – azt soha meg nem tagadó – munkatársát.

Amint azt Balázs Sándor írja, ezt a szerteágazó munkásságot nem lehet kronológiába
foglalni. Mikó Imrérõl szóló átfogó mûvét is ennek megfelelõen szerkeszti meg. Ese tem -
ben azonban csupán egy esszében kell összefoglalnom mindezt. Úgy gondoltam, hogy e
rövidebb lélegzetvételû mûfaj – kis kitérõkkel – mégis elbírja a kronológia kor látait.

A kolozsvári születésû Mikó Imre, tanulmányait is itt, az Unitárius Kollégiumban vé -
gez te és 1928-ban érettségizett. Az Anghelescu-törvény nyomán ez az érettségi csupán
ket tejüknek sikerül. A többi magyar diákot megbuktatják a román vizsgabizottságok.
Mon danom sem kell, hogy ebbõl meg is gazdagodnak.

Már dédapja (Mikó Lõrincz) is ügyvéd volt Kolozsváron és 1848 után az unitárius
egy ház jogainak védelmezõjeként ismerték. Édesapja is járásbíró volt, majd 1922-tõl az
uni tárius egyház titkára, kisebbségi jogvédõ. Felmenõi között 22 jogászt tud felsorolni.
A családhoz tartozott nagy kultúrtörténészünk, Kelemen Lajos, az Erdélyi Múzeum-
Egye sület hírneves levéltárosa is. Unokatestvére volt a két Jancsó is. Jancsó Béla az Er -
dé  lyi Fiatalok mozgalmának mindenese és testvére Jancsó Elemér a nyelvész, a Bolyai
Egye tem késõbbi professzora. De számos magas állami hivatalt betöltõ õs és rokon kö -
zött egy unitárius püspök (dédapja, ótordai Székely Miklós) és egy pénzügy- és kül -
ügy  mi niszter is akadt (Gratz Gusztáv). Késõbbi feleségének családja is számos neves
emberrel büszkélkedhetett. Így ez a felvilágosult családi háttér – akárcsak középiskolá-
ja is – meghatározónak bizonyult egész pályájára és mindig középutat keresõ gondol -
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ko dá sára. Példaképei között nem csak Brassai, de számos kisebbségi sorsba kény -
szerült magyar is egyféle szellemi ezermesterré vált. Ezen az úton követte õket Mikó
Imre is.

Iskolai tanulmányai alatt már diáklap kiadásában vesz részt, aktív tagja a Kriza Ön -
kép zõkörnek, majd késõbb az ifjúsági mozgalmaknak is, mint a Dávid Ferenc Ifjúsági
Kör és a Székelyek Kolozsvári Társasága Ifjúsági Bizottságának. Már 22 évesen, a
Töretlen úton címû cikkében, a generációs összefogásról és sorsközösségrõl ír. Innen
kez dõdnek kapcsolatai az 1930-ban induló Erdélyi Fiatalokkal is, ahol a második hullám-
ban lesz vezetõ munkatárs. Bár a szépírói igény is végighúzódik egész életén, hiszen ír
iro dalmi riportot, esszét és regényt, nem a szépírás irányba indul el, hanem a jogot vá -
lasztja. Választása visszaemlékezései szerint tudatos. Érzi, hogy a kisebbségi sorsba ke -
rült magyarságnak az önvédelem megszervezéséhez jogilag felkészült politikusokra van
szük sége. Feltehetõen azért sem idegenkedik e pályától, mert mint tudjuk, maga is igazi
jo gászcsaládból származik. Így aztán a kolozsvári román nyelvû Ferdinánd Tudomány -
egye tem jogi karára jelent kezik.

Ritkán emlegetik, hogy közben két évig az unitárius teológia hallgatója is volt. Ennek
kap csán a vallásos ifjúsági mozgalomban a kifelé szükséges nyitást szorgalmazza.

Jogi tanulmányai során eredeti elhatározása még tovább erõsödik és tudatosodik. A kor
kiváló nemzetiségi jogászának, Balogh Artúrnak (a Nemzetek Szövetsége Tanácsa te he -
tet lenségének egyik elsõ bírálója volt) a nyomdokaiba akar lépni. Maga Balogh Ar túr is
fel ismeri tehetségét, s Balázs Sándor szerint „fontos karriert” szán neki. Mint Gáll Ernõ
elmondja, Mikó erre lelkiismeretesen készült is. Nem volt ez kis feladat, hiszen egyesek
sze rint Balogh Artúr az európai nemzetiségtudomány egyik megteremtõje s nem zet -
közi hírneve is ennek megfelelõ. Vele egyébként a Felekezetközi Tanulmányi Bi zott ság
által szer vezett kisebbségtudományi szemináriumokon kerül kapcsolatba.

Az ifjú tehát elszántan, nagy szorgalommal és céltudatossággal indul neki a pályának
s ehhez kiváló képességek társulnak.

Még a sors is ebbe az irányba terelgeti, s így az elméleti kutatás összekapcsolódhat
a gyakorlati munkával. 1932 januárjában ugyanis – tanulmányait megszakítva – Bu ka -
rest ben az Országos Magyar Párt irodájában alkalmazzák, de õsszel visszatér Ko lozs -
vár ra, tanulmányainak befejezésére. A nagyjából 11 hónap alatt sokat tanul és kiáll a párt
politikája mellett, de késõbb maga is bírálja annak szinte kizárólag sérelmi politikáját.

A fiatal értelmiség köreiben akkoriban igen népszerû a marxizmus. Mikót széleskörû
ér deklõdése is kapcsolatba hozza a baloldallal, és eljár a Tanácsköztársaság után Ko lozs -
várra emigrált Antal Márk marxista szemináriumaira. Itt ismerkedik meg a társadalom-
tudományi felfogását befolyásoló Jászi Oszkár történelmi materializmusával, de hatással
van rá az ausztromarxizmus is. Az angol munkáspárt ideológiájából úgy látszik, elfo-
gadja a kölcsönös segítés, tehát a szolidaritás elvét, az osztályharcnak pedig nem tulaj-
donít alkotó értéket. A szocializmus az egész társadalom fejlõdését jelenti számára.

Antal Márk szemináriuma támogatja a magyarpárti ellenzék Falvak Népe címû lapját
és közvetít a Korunk felé is. Mikó is így kerül kapcsolatba a folyóirattal.

Mindent összevetve, alapelve a népszolgálat, mely késõbb a Vásárhelyi Találkozónak
is fontos programpontja lesz. „Beállunk közkatonának a magyar jövõ: munkások, pa -
rasz tok, sorába, s az õ érdekeik értelmi szolgálatában keressük letûnõ középosztályunk
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új nemzedéknek a jövõ társadalomhoz való jogát”. Ezek a hatások felismerhetõek falu -
ku tatási természetû munkáiban is. Bárdi szerint az Erdélyi Fiatalok 1933-ban rendezett
mun katársi vitáján is a fentiek szellemében vesz részt és „nem a dogmatikus szocializ-
mus mint világnézet mellett érvel.” A középutat keresve a külsõ körülményekhez való
alkalmazkodást akarja összeegyeztetni a történeti hagyományokkal és adottságokkal.
Bár di jelzi, hogy ez azonos a korai transzszilvanizmus programjával.

Mikó felismeri a kisebbségbe került középosztály pusztulásának fenyegetõ folya-
matát és látja, hogy „erõ csak a népben rejlik, vagyis a parasztságban, hiszen a lakosság
több mint háromnegyede földmûves”. Ez a földmûves azonban az általános gazdasági
terheken kívül még külön kulturális terheket is visel, sõt: „... még a saját elrománosításá-
val járó költségeket is vele fizettetik meg.” Véleménye szerint a gazdasági kultúra mel-
lett, ami a nemzetiségeket egyesíti, az asszimiláció tulajdonképpeni ellenszerét a nem -
ze tiségi kultúra kifejlesztése adná meg.

Ami azonban nemzetiségtörténeti kutatásait illeti, abban iránytûjének a méltatlanul
el felejtett Asztalos Miklóst tekinthetjük. Õ a Magyar Kisebbségben 1929-ben így ír: „Mert
a kisebbségi kérdésnek mi az egyedüli megoldása? Az, ha a keverékfajú társadalom
hete rogén fajú összetevõ rétegei, felismerve az egységbe tartozást, érdekközösségen ala-
puló értelmi együttmûködésre hajlandók.”

A jogi doktorátust 1934-ben szerzi meg. Nem véletlen, hogy doktori értekezését an -
nál a Romulus Boilanál írja, aki 1931-ben olyan alkotmányreformot dolgozott ki, mely a
tör ténelmi országrészek autonómiáját és a kisebbségi nyelvhasználat liberalizálását is
tar talmazta. Megjegyzendõ, hogy Erdély már akkor is a román nemzeti jövedelem döntõ
há nyadát adta és – akárcsak ma – annak jóval kisebb hányadát kapta vissza, ez pedig az
erdélyi románságnak már akkor is fájó pontja volt.

Mikó doktori értekezése is megjelenik a Magyar Kisebbségben: A székely közületi kultu -
rá lis önkormányzat címmel. Akkoriban még ilyen témából is lehetett doktorálni, mert az
a párizsi kisebbségi szerzõdés 11. cikkelyével összhangban volt. Egyébként Páll Árpád,
aki Kós Károly és Zágoni István mellett a Kiáltó Szó egyik megfogalmazója volt, már
elõbb foglalkozott a témával, s azt Mikóék az Erdélyi Fiatalok fórumán megbeszélték.

Közben azonban már leteszi névjegyét egyetemi hallgatóként írott cikkeivel is. Mint
ilyen lesz fõmunkatársa az Erdélyi Fiataloknak, de ír a Keresztény Magvetõben, Erdélyi Mú -
zeum ban, Keleti Újságban, Magyar Kisebbségben is. E lap fõszerkesztõjét, Jakabffy Elemért
az „elvhû liberalizmus utolsó hazai magyar képviselõjének” nevezi. Elmondhatjuk, hogy
való színûleg nem is tévedett. Jakabffy munkáját megismerve erõsödik benne a meggyõ -
zõ dés, hogy õ nemzetisége érdekében a legtöbbet mint jogász teheti.

A Trianoni traumából ébredezõ magyarság elsõ életjeleinek nevezhetõ ifjúsági moz -
gal maknak is aktív résztvevõje. E mozgalmak szociográfiai felmérésre alapozott társa -
dal mi cselekvés felé fordulását – Gáll Ernõ véleménye szerint – a nemzetközi kisebbség -
védelem csõdjének felismerése váltotta ki.

Tanulmányainak folytatása közben fordul a bontakozó falukutató mozgalom felé. Az
Er délyi Fiatalok Faluszemináriuma az a fórum, mely szervezetten elindul a falumunka
irá nyába. Ennek eredménye az a tanulmány, mellyel Mikó Imre valósággal berobban a
ko rabeli erdélyi útkeresõ gondolkodásba. Ezért Bárdi Nándor nyomán érdemes ezzel
kissé alaposabban foglalkoznunk.
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A tanulmány megszületésének körülményei is érdekesek. A kolozsborsai nagybirto -
kos arisztokrata Bánffy Ferenc finanszírozza az Erdélyi Fiatalok falukutató mozgalmában
résztvevõ egyetemisták munkáját, Kolozsborsán és a környezõ 40 faluban. Mikó a nem -
ze tiségi kérdés és a falu kérdéskörét vállalja fel. Személyét Jancsó Béla ajánlja a bárónak.
A többi munkatárs: Demeter Béla, Miklós András, Pálffy Zoltán és ifj. Delly-Szabó Géza
vol tak, más-más témakörökkel.

A Demeter és a Mikó kézirat érdekességén fellelkesülve, a báró azok kiadását is vál-
lalja. Így aztán az Erdélyi Fiatalok füzeteinek köteteiként megjelenhettek.

A tanulmányt értékelõ Kós Károly harmadik tábornak nevezi az ebben a munkában
részt vevõ fiatalokat, akik az ifjú katolicizmus és a történelmi materializmus mellett
világ nézetet tudatosan nem vállalva dolgoznak, és így próbálják az egyensúlyt megtar-
tani. Õ adja nekik a „girondiak” elnevezést. Ugyanis a girondista habozó, aki „nem tud
választani a nemzeti öntudat pallérozása és az osztályérdekek érvényesítése között”.
Kós megjegyzi még, hogy: „Szeretjük a tûz fellobbanását, de a lángnak nem szabad fel -
emésztenie hajlékainkat.” Ez a bírálat elgondolkoztatja Mikót. Kései önkritikus soraiban
ar ról ír, hogy ez az álláspont a magyar girond ide-oda csapódásához vezetett. Bárhol is
ta lálja magát, a hatalom nem az õ kezében van. Legalitást keresve sodródik illegális cse -
le kedetekbe. Így aztán a végén mások bûneinek felelõssége is nyakukba szakadt. Utólag
derült ki, hogy nem az a kor következett, melyben a girond szerepet játszhatott volna.

A tanulmány kézirata és a véglegesen megjelent nem teljesen azonos. Eredetileg „az
erdélyi gondolat új tartalma a transzszilvanizmus szociológiája” alcímben gondolkodik.
A kéz iratban hangsúlyozza Erdély kelet–nyugat közti állapotát és a világáramlatokba
való be kap csolódás fontosságát. Már itt felbukkan a késõbbi Hitel-munkatárs gondol ko -
dá sában a Hitel szellemi forrásvidékét meghatározó Makkai tétele a „Magunk revízi ó -
já ból”: ne fo gad juk el egyetlen történés külsõ okát, addig, amíg annak csak egyetlen oka
is bennünk rej lik.

Mikó – amint azt Bárdi kiemeli – politikai józanságra törekszik, és a széleskörû tájéko-
zottság, illetve a társadalmi viszonyok figyelembevétele a belsõ iránytûje.

A tanulmánnyal kapcsolatosan még megjegyzendõ, hogy abban az akkortájt használt
kisebbség önmeghatározás helyett a nemzetiség kategória szerepel, s így azt társadalmi
közegbe helyezi. A szerzõ áttekinti a magyar nemzetiségpolitika történetét is. Ezzel
Asz talos Miklós felhívásának tesz eleget, aki hangsúlyozta a múlt tapasztalati hozadéká-
nak fontosságát. Érdekes szempontja Mikónak, hogy a falu tagoltsága elsõdlegesen nem
nemzeti hovatartozása szerint, hanem a vagyon, a társadalmi helyzet s felekezet és az
életkor különbözõsége szerint történik. Megjegyzendõ, hogy ez a kor Romániájában
nem sokig maradhatott így. Mikó szerint a nemzetiségi küzdelem és az osztályharc sem
zár ják ki egymást, mert a földmûves egyszerre egy elnyomott nemzet és egy alul levõ
tár sadalmi osztály tagja. Igen fontos itt megjegyezni, hogy egyes értékelõi, mint Balogh
Edgár vagy Méliusz József sokat emlegetik Mikó baloldaliságát, de a valóságban ez,
mint Balázs Sándor írja: „távol állt attól a marxista dogmától, mely szerint a nemzetisé-
gi kérdés az osztályharcnak alárendelt kérdése”.

Mindenesetre a tanulmány úttörõ munkának számított. Forradalmi tanításokkal ka -
cér ko dó véleményei miatt akadtak bírálói is, de egészében véve újszerûsége nagy hatást
gya ko rolt a témában érdekeltekre. Asztalos Miklós szerint a könyvnek a szenzáció ere -
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jé vel kellene hatni a magyarságra, ha annak volna érzéke a „nemzetiségi kérdés realitá-
sai iránt”.

Mikó a nép polgári nemzetbe emelésére törekedett. Így lett eszmetársa Kovács Im -
ré nek és Bibó Istvánnak, illetve Hitelbéli jeles munkatársának: Venczel Józsefnek.

Világossá vált, hogy a kisebbségi létben a magyarságot sújtó sors adta nyereségek
között elsõ helyen az osztályai között álló falak leomlása áll. Ez sajátos átalakulás, mely
más hol forradalmi úton történt meg. Ez adta késõbb, és némely tekintetben adja még
talán ma is azt a különbséget, mely az erdélyi magyarok és az anyaország között észlel-
hetõ, s mely a gyakorlatban például az erdélyi ember idegenkedésében nyilvánul meg a
címek és rangok világában. Ez a Bécsi döntés utáni Erdélyben gyakran felbukkanó, oly -
kor fájdalmas probléma volt.

Mikó Imre szociográfusi munkássága alatt sem mond le a jogvédelem tanulmányo -
zá sáról, s ennek eredményei késõbb csapódnak le.

Azok számra, akik a kérdéssel nem foglalkoztak eddig, az Erdélyi Fiatalok mozgalma
is megérdemel néhány mondatot. E mozgalom megfelelõi a többi elszakított területen is
lé  teztek. Csehszlovákiban a Sarló-mozgalomban, Magyarországon a Bartha Miklós Tár -
sa  ságban és a szegedi egyetemen, Jugoszláviában a szabadkai Népkörben talál koz ha -
tunk velük.

Az Erdélyi Fiatalok szentháromsága Ady, Szabó Dezsõ és Móricz. Bartók valamint Ko -
dály nyomán indulnak el a falvakba tapasztalatgyûjtésre. Ideológiájuk forrása a népi ma -
gyarság és az erdélyiség. A helybenmaradás. De mellette az európaiságot is hangsúlyoz-
zák, hiszen a nyugati tanulmányutak peregrinusai a népszövetség pacifizmusának
eszméit hozzák haza. Mikó Imre ott bábáskodik az azonos nevû lap szervezõdésénél, de
valódi munkatársként csak 1931–32-ben dolgozik. Az Erdélyi Fiatalok politikamen tessé ge
nehezen összeegyeztethetõ Mikó politikus alkatával. Bírálja is a világnézet fe let ti sé get.

Az Erdélyi Fiatalok tevékenysége néhány év után hanyatlásnak indul, de közben igen
ér tékes munkát végeznek, s fõleg szárnyaik alatt, jelentõs szellemi potenciál nevelkedik
fel. 1932–33 táján aztán a mozgalom polarizálódik. Az Ifjú katolicizmus hívei és az ifjú
marxis ták egyaránt magukhoz szeretnék vonni a vezetõ szerepet. Ráadásul személyes
presz tízs és generációs viták is barázdálják az egységet. Akkoriban ugyanis a Trianont
már felnõtt fejjel, illetve csak gyermekként megélt két egymást követõ és egyaránt fiatal
ge neráció kerül vitába egymással. Mikó Imre nem csatlakozik kizárólagosan saját nem -
ze dékéhez, és ebben is az „átjárás” híve. Ugyanakkor alapos leírását adja a két közeli
ge neráció közti különbségeknek és okainak. Az Erdélyi Fiatalok mozgalma szétesik, de
amint kutatói nevezték: „hanyatló fázisába” jutva is megmarad a lap 1940-ig. Ebben
László Dezsõ „örökös” fõszerkesztõnek vannak elévülhetetlen érdemei. Az itt felne vel -
ke dett értelmiség a legkülönfélébb irányzatok képviselõiként munkálkodik tovább Er -
dély magyar szellemi életében. A Hitel munkatársi gárdájának is derékhadát képezik, de
ehhez – a szocializmus éveiben inkább elhallgatásra ítélt Hitelhez – csatlakoznak késõbb
többen, legelkötelezettebb hívei közül is. A két lap között annyit hangsúlyozott és fe les -
le gesen átpolitizált ellentét története ezzel zárul. Mikó Imre munkásságának folyamába
is szervesen és logikusan illeszkedik a két korszak (sõt az a mellékes kitérõ is melyet a
Korunknál tett, ahol Könyves-Tóth Lajos álnéven publikált három „kommunista mentali -
tásról” nem tanúskodó cikket). Balogh Edgárnak tett nyilatkozatából is tudhatjuk, mi -
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sze rint (miután javaslatait nem fogadták el, és ezért levetette magát a fõmunkatársak
listájáról) az Erdélyi Fiatalok annyi feltételt támasztott, hogy bár szívesen közeledne hoz -
zá juk, de inkább a Hitelben publikál. De ekkor már a Korunk hasonló hívogatására sem
adott igenlõ választ. Idézem Balázs Sándor nagymonográfiájában is megjelent sorait
1971-bõl, mikor visszaemlékezik egy Gaál Gáborral folytatott beszélgetésére: „ – Miért
ír ön a Hitelbe? – kérdezte egyszer tõlem szigorúan Gaál Gábor. – Mert más folyóirat
nem közölne ilyen terjedelmes tanulmányt a népszövetségi panaszjárásról – mondot-
tam, elhallgatva azt, hogy névvel kijönni a Hitelben bizonyos irányba többet jelentett,
mint a Korunknál viselt álnév mögé behúzódni. (...).”

Érdekes adalék, hogy miközben az Erdélyi Fiatalok a kommunista veszélyre fi gyel mez -
tet nek, és a Vásárhelyi Találkozót a kommunizmus trójai falovának tartják, Mikót nem
bí rálják azért, hogy elõbb álnéven a Korunkban írt. Fájlalják azonban a Hitelhez sze gõ -
dé sét. A Hitelt a polgári liberalizmus szócsövének nevezik, sõt az ultrajobboldali ideo ló -
giá val történõ összefonódást emlegetnek. Mikó Párizsból hazatérve személyesen is
meg gyõzõdik ennek képtelenségérõl.

Azt azonban mindenképpen meg kell említeni, hogy mit ír Mikó Imre 1970-ben az
Erdélyi Fiataloknál töltött idõszakról az Akik elõttem jártak címû kötetében: „Aki az Erdélyi
Fiatalok közelében nõtt fel, az késõbb az élet legkülönbözõbb területeire vitte magával –
ha mást nem – a közügyekkel való törõdés megszállottságát.” Cseke Péter az Erdélyi Fia -
talok dokumentumait bemutató kötethez írt bevezetõ tanulmányát nem hiába zárja így:
„Nem kétséges: az Erdélyi Fiatalok szellemi mûhelynek és közéleti iskolának elvitathatat-
lan érdemei vannak abban, hogy ez a korforduló (1944-re gondol. [a szerz.]) nem érte
készületlenül a történelmi cselekvés sodrában szerepet vállaló értelmiségieket.”

De térjünk vissza a kronológiához.
A Mikó tehetségét felismerõ ismeretlenek jóvoltából kapja – az egyébként római

kato likus – György Lajos ajánlatát, és 1934 második felétõl 1936-ig ösztöndíjban részesül
a nem zetközi jog tanulmányozására, Párizsban. Ez alatt a két év alatt azonban több más
európai nagyvárosban – mint: Prága, Drezda, Berlin, Hamburg és Köln és nem utolsó
sorban Budapest – is tanul és könyvtári kutatást végez, de Angliába is átrándul. Az em -
beri-nemzetiségi jogok védelmének ábécéjét tanulmányozza. Ekkor születik meg benne
az elhatározás, hogy elméleti kutatásait a kisebbségi jog területén folytassa. Párizsban –
24 évesen – írja az Erdélytõl Európáig – címû dolgoztában, hogy az erdélyi probléma
Pá rizson át nézve, a többi országbéli magyarság kérdésével összemérve, egyetemes ma -
gyar problémává emelkedik, s míg máshol más-más eszközökkel oldják meg a problé -
má kat, itt csak a társadalmi szerkezet gyökeres átalakítása vezetne el az egymásra utalt
né pek békés együttmûködéséhez. Egyébként innen küldi „Párizsi leveleit”. Utazásai
nyo mán a Harmadik Birodalom tárgyilagos bírálatától sem ódzkodik. Közben a bu da -
pesti rádió is sugározza két elõadását.

Balázs Sándor hívja fel a figyelmet arra az érdekes tényre, hogy az ösztöndíj közben
Bu dapesten tartózkodó Mikó Imre hívja meg Németh Lászlót romániai útjára. Mikó
ugyan is felfigyelt arra, hogy az anyaországi elit értelmiség már nem ismeri igazán
Erdélyt. Az utazás jelentõsége, eredményei és utórezgései ismeretesek. Mikó Imre ezen
kí vül is sokat foglalkozik az anyaországi és erdélyi magyar generációk felfogásbeli kü -
lön bözõségével és annak okaival.
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A párizsi évek után a nemzetközi jogban és a népszövetségi panaszeljárásban akar
sza kosodni, mint õ maga mondja, a sérelmi politika technikusa akart lenni. A megalapo-
zott kisebbségi sérelmek hozzák közel a Magyar Párthoz, amelynek, mint tudjuk –
diákéveit megszakítva – bukaresti irodájában már dolgozott, de 1936 és 38 között titkára
is lesz. Ennek ellenére, mint már említettem, elismeri a sérelmek jogosságát, de nem
híve a kizárólagosan sérelmi politikának.

Párizsból hazatérve, bár baloldali kapcsolatait nem tagadja meg, de a Hitel körével
dol gozik, ugyanis társakat keres egy elképzeléséhez. Szeretné a külfölddel megismertet-
ni az erdélyi magyar kisebbség egyéni és kollektív értékeit. Arra számít, hogy a nyugat
min denkor a nemzetiségi és egyéni jogokért küzdõk mellé állt. Emellett, mint arról Bár -
di Nándor ír: „a Hitel-körrel együtt az Országos Magyar Párt és a hagyományos ma gyar
intézmények belsõ megújítására is törekedtek”.

Személyesebb útra terelve a szót, ez az az idõszak, mikor a Hitel által, az annak mun -
ká ját mindenben támogató szüleimmel kapcsolatba kerül. Mint láthattuk az Erdélyi Fia -
ta lok részérõl ezért szemrehányások érik, de a Korunk sem veszi jónéven. Akkor még
ma ga sem sejti, hogy az alapító fõszerkesztõk után neki fog a legtöbb publikációja meg-
jelenni ebben a folyóiratban, kilenc év alatt szám szerint 10 komolyabb tanulmány.

Mikó Imrének a Hitelhez fûzõdõ viszonya a lap késõbbi megítélése szempontjából is
fon tos. Arról nem beszélve, hogy mint arra már céloztam, Mikó azon kevesek közé tar -
to zott, akik nem hallgatták el Hiteles múltjukat (egyébként érthetõ és elfogadható okok-
ból). Mi több, ezen túlmenõen az egyetlen, aki a diktatúra éveiben megemlékezik szü -
leim nek a Hitel életben tartásában vállalt szerepérõl, mikor A csendes Petõfi utca címû –
önéletrajzi jellegû – könyvének (Dacia Kiadó 1978). 149. oldalán így ír: „Szívesen jártam
el Szász István vendégszeretõ házába, a Tisztviselõtelepre, ebbe a neogótikus villába.
Feje delmi portrék és lovagi páncélok társaságában gyûlt össze a Hitel címû folyóirat
mun katársi gárdája. Gazdag büfé mellett komoly férfitársaság tárgyalta le a szõnyegen
levõ közmûvelõdési kérdéseket. Szász Pista, a középszerûen szituált gazdamérnök volt
ak kor a Hitel Kemény Jánosa.” Hozzáfûzném, hogy a társaság egyik legaktívabb tagja
volt maga Kemény János is. A Hitel szellemi köre lefedte a Helikon és a Pásztortûz mun -
ka társi gárdájának jelentõs részét is, s még ezen kívül számos más lap és irányzat kép -
vi selõje volt aktív együttgondolkodója.

Mikó Imre itt megjelenõ munkái jogi és politikai elemzõ jellegû munkák. A Hitelben je -
le nik meg az 1936-os harmadik számban: Panaszaink a Nemezetek Szövetsége elõtt címû írá sa.

Az 1936 õszétõl 1937 októberéig tartó – nagyjából egy éves periódus a Vásárhelyi Ta -
lál kozó sokat vitatott szervezésének idõszaka. Írásom tárgyához csak közvetve kap cso -
ló dik, de Mikó Imre szerepe miatt is feltétlen megemlítendõ, hogy az erdélyi ifjúsági
diétának is nevezett jelentõs találkozó, melyet utóbb a baloldal nagy sikereként próbál-
tak kisajátítani és túldimenzionálni, bár Balogh Edgár egy körlevelével és az Ady kör
egyet értésével kapcsolatba hozható, de végül is Tamási Áronnak a Cselekvõ Erdélyi Ifjú -
ság címû, a Brassói Lapokban megjelent cikksorozata után lépett a tulajdonképpeni szer -
ve zõdés útjára. Ekkor Tamási Áron – korabeli emlékezõket idézve – mintegy magához
ra gadja a Hitel szellemi körének irányítását, és elindítja útjára a találkozó megva ló sí tá -
sát. Az aprómunkát Marosvásárhelyen Asztalos Sándor végzi, a szellemi elõkészítés a
Hitel körében zajlik, a szervezõbizottság gerincét hitelesek képezték, a vezérszónokok
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Tamási Áron és Albrecht Dezsõ szintén hitelesek és a találkozó teljes anyagának leköz -
lé sére is a Hitel 1937-es õszi száma vállalkozott, sõt a következõ számokban is visszatér
a téma. Tudnunk kell ugyanakkor azt is, hogy Mikónak írásban fennmaradt határozott
elképzelései voltak a találkozóról.

Ma már elgondolkodhatunk azon is, hogy a Trójai faló elmélet mennyire volt valós.
Szá mos jel mutat arra, hogy az erdélyi fiatal értelmiség fenti erõfeszítését a baloldal
valóban megpróbálta felhasználni saját céljaira. Hogy ez nem sikerült azt tudjuk, de utó -
élete annál inkább volt, mert fontos helyet kapott a baloldal „igaz történetében”.

A találkozó kiáltványát mindenki elfogadta, de gyakorlati megvalósítására nem kerül -
he tett sor. Elsõsorban a történelem szól közbe, de az egységfront végleges felbomlása ak -
kor lett teljes, mikor – és itt ismét Bárdi Nándort igézem – „a Bécsi döntés ellen til tako zó
baloldaliakhoz, Balogh Edgárhoz, Bányai Lászlóhoz és másokhoz nem csatlakozott az új,
Mikó Imre és Venczel József vezette huszonéves elit” – vagyis a Hitel körének mag ja.

Mikó Asztalos Sándorral közösen szerkeszti a Magyar Kisebbség 1937-tõl induló ál lan -
dó mellékletét a Kisebbségi Jogéletet. A lap fõszerkesztõje, Jakabffy, számára példakép, és
az õ szellemében mûveli a „nemzetpolitikát”. Mesterének „mûhelytársa” lesz.

1939-ben megnõsül és elveszi Kauntz Kornéliát, majd Baczó Gáborral közös ügyvédi
irodát nyit. Így megteremti a „hátteret”. Monográfiaírója, Balázs Sándor, számos – fõleg
kisebbségi sérelemmel járó – ügyben elért sikeres ügyvédi beavatkozásáról számol be.

Mint ismeretes, már az1938-at megelõzõ években a román belpolitikát is áthatja az
Euró pában tapasztalható szélsõséges ideológiák elõretörésének hatása. Hosszas poli-
tikai tili-toli után ekkor a király bevezeti a királyi diktatúrát. A pártokat feloszlatják. Az
Országos Magyar Párt elõzõleg Mikó Imrét harmadik helyen jelöli Udvarhely megyei
kép viselõjének s az a furcsa helyzet alakul ki, hogy az egész megyei kampányt egyedül
sike resen végigvivõ Mikó – ismét Balázs Sándort idézve – rövid idõ alatt „parlament
nélküli” képviselõvé válik. A Bethlen György vezette Országos Magyar Párt helyét a
Ma gyar Népközösség veszi át, melynek vezetése már egy másik csapat kezébe kerül –
bé kés átmenettel. Bethlen Miklós a Király ajánlatát elfogadja és a Magyar Párt vissza-
vonuló vezetõivel együtt írják alá a Nemzeti Újjászületés Frontjába való belépést. A ki -
rály ugyanis komoly ígéreteket tesz. Bethlen a Magyar Népközösség jogvédõ irodájának
ve zetését Mikó Imrére bízza, s ezzel õ is a romániai magyar politikai elit élvonalba
kerül. Feleségével Bukarestbe költözik. Mikó írásaiban és nyilatkozataiban tisztázza,
hogy a Frontba való belépés kényszerûségbõl történik, és csupán azt szolgálja, hogy a
hátrányos megkülönböztetéseket lehetõleg elkerüljék.

Ebben az idõszakban megjelenõ írásai jórészt a politológia körébe tartoznak. Fontos
ré sze munkásságának az új román alkotmánnyal és a késõbb megjelent Nemzetiségi
sta tútummal foglalkozó része is. Az alkotmány gyengéit azonnal felfedezi és a „te rü let -
vesz téstõl” félõ király által a külszín megõrzésére készített statútumban is észleli, hogy
az csak egy alapelveket tartalmazó minisztertanácsi jegyzõkönyv, s az alapelvek be tar -
tása nem kötelezõ, sõt hangsúlyozza az életben levõ törvények fontosságát.

A Magyar Népközösség reményeik szerint önálló szervezetként mûködött volna, de
ez nem valósulhatott meg. Még az idegen egyenruhát is fel kell venniük, és te vé keny -
sé gük a lobbyzás szintjén konkretizálódik. Nem véletlen, hogy bõven hullik fejükre a vá -
das kodás. Bizony a hatalom közelébe jutás nem hozza meg már akkor sem a várt ered-
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ményeket. A bukaresties: „majd meglesz” a leggyakoribb válasz. Ennek ellenére jobb
vá lasztásra lehetõség az adott körülmények között nem volt.

1940 õszén a „területvesztés” bekövetkezik. Mikó Imre pedig a Bécsi döntést kö ve -
tõen hazatér Kolozsvárra, hogy ügyvédi praxisát folytassa. Ebben az idõszakban végzett
munkáját újabb prioritások befolyásolják.

A háborús események és a magyar revíziós remények teljesülésének sajnálatos egy-
beesése egy ellentmondásokban nagyon gazdag korszakot jelent. A magyar nagypoli-
tikában hatalmas egymásnak feszülés észlelhetõ a németbarát vonal képviselõi és Teleki
Pál önálló magyar külpolitikát szorgalmazó igyekezete között. Teleki még lemondását is
felajánlja (1940. szeptember 1.) Horthynak, de az nem fogadja el. A miniszterelnök a
Bécsi döntés után nagymértékben próbál az erdélyi lobbyra támaszkodni. Nem csoda,
hi szen a józanész politikájának itt sokkal jobb iskolája mûködött a 22 év tapasztalatainak
nyo mása alatt. Mint arról Zathureczky Gyula ír: „...a Teleki Pálnak eljuttatott beadvá -
nyokban sokan óvtak attól, hogy Erdélyt a neobarokk Magyarország formalizmusához
asszimilálják. Ehelyett Erdély autonómiáját s sajátos történelmi értékeinek biztosítását
javasolták.[...] Erdélyben az ott született ellentéteket az erdélyi lélek mindig megoldot-
ta.[...]” Márton Áron és Gyárfás Elemér javasolják, hogy a román iskolaügyet bízzák a
román egyházakra és a püspökök kapjanak kétszer annyi szubvenciót, mint amennyit a
ma gyarok kaptak elõzõleg a román kormánytól. Tamási Áron egy Szellemi Tanács felál -
lí tását kéri, melynek megkérdezése nélkül ne lehessen döntéseket hozni Erdélyben.

A Hitelben Vita Sándor figyelmeztet: „Megszûnt a külsõ nyomással szembeni vé de -
ke zés szüksége, a veszélyeztetettség érzete, és helyreálltak azok a tényezõk, amelyek a
tár sadalom egyes rétegei között a különbségeket és ellentéteket okozták [...]”.

Mindez Telekit arra ösztönzi, hogy lépéseket tegyen. A visszatért Észak-Erdélybõl
kép viselõket hív be. Közöttük van Mikó Imre is.

Erdély a parlamentben, mint egység kíván jelentkezni.
Teleki szorgalmazza az Erdélyi Párt létrejöttét. A párt elnöke gróf Teleki Béla, az Er -

dé lyi Magyar Gazdasági Egyesület elnöke lesz. Fõtitkárnak Mikó Imrét választják. A nem-
zetiségi jogászi tekintélye ekkorra már igen magasra értékeli õt.

A háború ezt követõ szakaszában a párt munkájára is rányomja bélyegét Mikó Im ré -
nek és nyugodtan mondhatom így is, hogy Hiteles körének gondolkodása. Mikó egyéb -
ként a párt lapjának, az Ellenzéknek igazgatósági és felügyelõbizottsági tagja. A párt
prog ramja szerint Erdély minden kérdésre választ kíván kapni, és egy erõs és független
Ma gyarország felépítésének szolgálatában kíván állni. A népi elemekbõl utánpótlást
kapó értelmiségi rétegnek a nemzettársadalom szolgálatába való állítását óhajtja. A ma -
gyar állameszmét magáévá tevõ románságnak biztosítani akarja a nyelv használatának
jo gát a közoktatásban, közigazgatásban és a bíróság elõtt, az egyházi megbecsülést,
nem zeti érzelme védelmét, politikai jogainak gyakorlását – olyan mértékben, ahogyan
azt a romániai magyarságnak megadják.

Az Erdélyi Párt mindet elkövet, hogy Teleki liberális politikáját támogassa, és a német
be folyást ellensúlyozza. Mikó Imre is ezen fáradozik.

1941 azonban másért is fontos dátum Mikó Imre életében. Ekkor jelenik meg rend -
kívü li jelentõségû és hézagpótló munkája a romániai magyarság Trianon és a Bécsi dön-
tés közötti korszakáról a Huszonkét év.
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Érdekes bepillantani az elõszóba. A szerzõ ezt mondja: „Mégis Erdély román uralom
alatt töltött huszonkét éve olyan befejezett egészet képez, amit jól át lehet tekinteni, ha
a tiszta látást nem homályosítja el semmiféle önigazolási szándék, sem a ma annyira di -
va tos mártír-szemlélet. [...] Ezekkel szemben igyekeztem a legszigorúbb tárgyilagossá-
got megõrizni. A kisebbségi történetírás szempontjából csak az lehet az értékmérõ,
hogy mennyiben erõsítette egyik vagy másik irányzat a magyarság ellenálló erejét kifelé
és mennyiben tette a politikai front mögött belterjesebbé az erdélyi magyar életet.
Ugyan akkor tárgyilagosságra törekedtem a román kormányzattal folytatott küzdelmek
leírásánál, bár a tárgyilagosság ezen a téren már kiment a divatból. Politikailag érett
nem zetnek azonban még háború idején is tisztán kell látnia, a román kormányok ma -
gyar ellenes politikája pedig a tények bizonyító erejével önmaga helyett beszél. A román
néppel szemben semmiféle elfogultság sem vezet, és ma éppen úgy, mint kisebbségi
sorsban, a két nép közötti együttélés lehetõségének megtalálását tartom nemzetiségi
poli tikánk egyik legfontosabb feladatának. Õrizkedtem a „morbus minoritatis” egy má -
sik tünetétõl is, ami utólag azoknál jelentkezik, akik szeretik kiszínezni mindazt, ami ve -
lük történt, és a sötétség birodalmával harcoló Bayard lovagnak képzelik magukat. Pedig
a kisebbségi életforma tele volt gánccsal és félelemmel, botlásokkal és megalázkodással,
s ha közben olyan tulajdonságok fejlõdtek az erdélyi magyarságban, amik a többi ma -
gya rokból hiányoznak, az azért van, mert kisebbségi sorsban többet kellett dolgozni, és
job ban össze kellett tartani, hogy a „családdá alakult” erdélyi magyar közösség átvészel-
hesse ezeket a nehéz idõket. Az erdélyi magyarság román uralom alatt töltött huszonkét
éve páratlan nevelõiskola volt annak számára, aki azt végigküzdötte. De a román kor-
mányok kisebbség politikája is intõ példa mindenkinek, aki a népkisebbségi kérdéssel
szem bekerül: hogyan nem kell nemzetiségi politikát csinálni soknyelvû országban!”

Ez az idézet az olvasó egyik legfontosabb útravalója lehet Mikó Imre tanulságos éle -
té nek és életmûvének áttekintésébõl. Egyrészt azért, mert az erdélyi sors sajátosan ne -
ve lõ hatása azóta újabb hetven év tapasztalatával gazdagodott, és már három generáció
vagy több is ilyen nevelést kapott. Annak, aki esetleg elgondolkodna az Erdélybõl az
anya országba áramló demográfiai mozgás „keltette” vagy azt felhasználva „keltett”
indu latok okain és indokként felhasznált egyes „kapaszkodóin”, erre kell elindulnia.
Ugyan akkor felmerül annak a gondolatnak az elkerülhetetlensége is, hogy Mikó hang -
sú lyozott és értékelhetõ tárgyilagossága mögött mekkora a világlátott tudós esetleges
naivitása. Mennyire került õ is az „ortodox törésvonalat” nem ismerõ nyugati gondol -
ko dás – Európa, Párizs – gondolatiságának hatása alá. Mert hiszen azok a román kormá -
nyok, minden elõdükkel és utódukkal együtt, tulajdonképpen nem arról voltak ne ve ze -
te sek, hogy keresték volna a helyes nemzetiségi politikát, hanem éppen ellenkezõleg, a
homogenizáció mindenáron való megvalósítását szolgálták az éppen hatalmon levõ ide -
o lógiától függetlenül. És innen nézve már azt kell mondanunk, hogy aki homogenizál-
ni akar és ehhez a következetes tevékenységhez keres modellt, Románia esetében azt
láthatja, hogy hogyan kell nemzetiségpolitikát csinálni soknyelvû országban a nagy cél
ér dekében. Vagyis Románia számára sikertörténetrõl van szó. Van azonban a fenti Mikó
idézetben egy mondat, mely mögött – érthetetlen okokból ki nem mondott – felisme ré -
sek sejlenek fel, ezt megismétlem: „... a román kormányok magyarellenes politikája pe -
dig a tények bizonyító erejével önmaga helyett beszél.” Egészében véve nem volt köny -
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nyû dolga. Balázs Sándor ezt azzal indokolja, hogy csupán egy év állt rendelkezésére a
nagy munkára, s közben sok más elfoglaltsága is volt, idõben rálátása még nem lehetett,
és a szereplõk közül a legtöbb még élõ aktív kortárs volt. Nem véletlen tehát, hogy a di -
csé rõ kritikák mellett támadások is érték. Kifogásolták a Trianon utáni évek és a késõb-
bi idõszak leírása közti aránytalanságokat, vádolták románbarátsággal, nem fogadták el
a Magyar Párt iránt vélt elfogultságát stb. A magyarországi reakciók intenzitásukban el -
ma radtak az erdélyitõl. A kritikákra a szerzõ határozottan válaszolt, és úgy vélte nincs
mit hozzátennie a könyvhöz.

Bárdi Nándor, Mikó Imre munkásságának ismerõje szerint a tudós életmûvének „ér -
zé kenységét és szakszerûségét nézve” legkiemelkedõbb teljesítménye is ekkor jelenik
meg. Egy tanulmányról van szó, melynek címe: Erdélyi politika. A tanulmány a Hitel
1940–41-es összevont évfolyamának második számában jelent meg. Az írás be ve ze tõ jé -
ben elmondja, hogy a belvederei döntõbíráskodás Erdély életében páratlan helyzetet
hozott létre. Emlékezteti az olvasót, hogy: „A két nagyhatalom malomkövei között év -
szá za dokon át kifinomult, és a román uralom két évtizede alatt megacélozódott erdélyi
politikai ösztön is bizonyára értékes erõtartaléka a megnagyobbodott magyar hazának”.
Ezután pontos és tárgyilagos leírását adja a román uralom alatt történteknek, a román
ál lamhatalommal szembeni erdélyi magyar magatartásnak. Elmondja a hídverés szán dé -
ká nak kudarcát, hiszen a másik oldalról ezt nem fogadták el. A Magyar Párt idejében a
vé dekezés volt a cél, mert látták, hogy a megegyezés reménytelen, a Magyar Nép kö zös -
ség munkája során a népszervezés dominált, hogy minden eshetõségre felkészüljenek a
változó Európában. A kisebbségi sors „aktívái” közt sorolja fel a társadalmi korlátok sok
tekintetben lezajlott leomlását. Hangsúlyozza, hogy a kisebbségi sorsban élõ erdélyi ma -
gyar ság mindég nemzetpolitikát és nem pártpolitikát folytatott. Egyébként is a tulaj don -
képpeni nemzetpolitika a nemzetiségi politika is. Kijelenti, hogy „Erdélyben új magyar
élet hajtott ki, s az egyetemes magyar újjászületés elõfeltételeit éppen az idegen elnyo -
más teremtette meg. [...] ma az erdélyi politika egyetlen történelmi feladata az, hogy ma -
ra déktalanul átmentse a megnövekedett magyar haza számára mindazt az értéket, amit
a kisebbségi életforma kitermelt és olyan egységes népi Magyarország felépítésének
legyen a kovásza, mely képes lesz megtartani azt, amit visszaszereztünk és visszasze -
rez ni azt, ami még minket illet”.

A fentiek sokszoros erõvel visszhangzanak a jelen olvasójának fülében. Az ismert,
„mer jünk kicsik lenni” és a Tamási Áron féle „merjünk nagyok lenni”, mely utóbbi meg
is magyarázza, hogy az új szellem kidolgozója Erdély is lehet, ezekkel a gondolatokkal
ki egészítve ma is sokatmondó. De a kényszerû módon az utóbbi évtizedekben ide ér ke -
zett „kovász” anyaországbéli sorsáról is elgondolkodhatunk, meg ismét és újra: Bocs -
kain, s az õ szavain a kisebbik és a nagyobbik haza sorsközösségérõl.

Teleki halála után, Bárdossy László miniszterelnöksége alatt már nem tudják befolyá-
sukat érvényesíteni. Pedig Mikó Bárdossy tevékenységéhez reményeket fûz, feltételezi,
hogy mivel az hat évig vezette a bukaresti magyar nagykövetséget, fontos tapasztalato -
kat szerezhetett. Csalódnia kell. Bárdossy az Erdélyi Párt beolvasztására tesz sikertelen
kísérletet. Mikó Imre akkor jut ismét szerephez, mikor Kállay Miklós miniszterelnök-
sége alatt teret nyer a németektõl való fokozatos elszakadás gondolata, bár a be ol vasz -
tást Kállay is megkísérli.
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A Hitel 1943 évi szeptemberi számában Széchenyi és Wesselényi nemzetiségi politiká-
ja címen ír tanulmányt. Arról ír, hogy e két nagy szellem gondolatai ma is fáklyaként
vi lágítanak a nemzetiségi kérdés bonyolult szövevényben. Széchenyi maga hangsúlyoz-
ta, hogy mikor a latint a magyarral akarja helyettesíteni (magyarosítani), ezzel nem a
nem zetiségek nyelvi elnyomását akarja. Sõt. Csupán hûséget vár a nekik nyújtott job-
bért. Hiszen jól tudja, hogy a magyar szó még nem magyar érzés is, és a magyar szó
sem jelent mindenkor erényes embert vagy hazafit. Wesselényinek a Balítéletekrõl címû
mûvében megfogalmazott nézete az emberi jogok nemzetiségi jogot is megoldó bizto -
sí tásáról szól, de úgy, hogy a nyelv ismerete ne legyen kötelezõ, inkább vonzó és szük -
sé ges. Ekkor még azt hiszi, hogy a szellemi emelkedés motorja a magyarság lehet,
késõbb ezt a nézetét revideálja. Már elveszíti látását, mikor keményen figyelmeztet a
nem ze tiségi veszélyre. Elkészíti az elsõ magyar nemzetiségi törvényjavaslatot. Utóbb a
ro  mán ság (az oláh megnevezést román kívánság szerint elhagyja) érdekében is törvény-
javaslatot készít. Mikó kimutatja, hogy az 1868: XLIV. tc.-ben foglalt nemzetiségi törvény
Széchenyi és Wesselényi elõkészítõ munkájának végeredménye.

Ma szinte hihetetlennek tûnhet az, hogy a Hitel 1943 évi októberi számában Mikó Im -
re írást közöl Angolszász hadicélok a két világháborúban címmel, melyben ismerteti az elsõ
világ háborús wilsoni pontokat és utóéletüket, illetve a második világháborús Atlanti
Char tát. Teljes pontossággal és tárgyilagossággal írja le mindkettõt, csupán összehason-
lítva õket és a végén annyit jelezve, hogy a világ népei kíváncsian figyelik hogyan alakul
e téren a hatalom és az igazságtevés szándéka közti küzdelem. Ne feledjük, ekkor 1943
õszét írjuk Magyarországon.

Ugyancsak 1943-ban, decemberben jelenik meg a Hitelben: A magyar országgyûlés
címû írása. A magyar országgyûlési hagyományokat méltatja, arra hívja fel a figyelmet,
hogy míg körülöttünk megszállt országok és szélfútta parlamentek mûködnek, a ma -
gyar parlament most is a hagyományos szabályai szerint végzi munkáját. Kiemeli, hogy
az összevont magyar haza parlamentjének az Erdélyi Párt képviselõcsoportja kovásza
lett, s nem egyszer sikerült felébresztenie az oly szükséges egységet. Ha mai visszhang-
jait keressük ennek az idõszaknak, megállapíthatjuk, hogy annak jelenkori ostorozói
sze retik elfelejteni a fentieket, vagy anakronisztikusan szemlélni a történéseket.

Mikó Imre a parlamentben mindvégig a parlamenti demokráciához való ra gasz ko dá -
sát bizonyítja. Feladatának érzi az erdélyi szellem érvényesítését, tapasztalatokban gaz -
dag múltjából eredõ értékeinek felkínálását a megnagyobbodott haza javára. Románok és
ma gyarok címû cikkében pedig arra figyelmeztet, hogy az erdélyi szellem nem ki zá ró la -
go san magyar érték. Másoknál is fellelhetõ.

1943 után a háborúból való kiugrás szorgalmazásának szándéka, a zsidónak mi nõ sí -
tett személyek mentésére tett erõfeszítések határozzák meg munkáját. Utólag önkritiku-
san elégedetlen önmagával, utóbbi ügyben úgy véli többet is tehetett volna, de az igaz -
ság az, hogy úgy a parlamenti felszólalásaival, mint azon kívül „gyakorlatilag”, sokat
tesz annak érdekében. Az Erdélyi Párt is megtesz annyit, hogy a szégyenteljes törvényt
„fon dorlatosan” veszi programjába és csak a kisebbségi évek során „a nemzet testérõl
ön ként levált zsidókat” említ benne.

Ismét Gáll Ernõre hivatkozva, a „Mikó-képlet komplexitását” mutatja a kommunista
Józsa Bélával 1943-ban folytatott levelezése is. Józsa arra kéri, hogy a demokráciához hû
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ma radt értelmiséggel emelje fel szavát a nép igazi egységének megteremtéséért – a há -
bo rúból való kilépés és a demokratikus kibontakozás érdekében.

Bár Józsa Bélát meggyilkolják, s így kommunista mártírként vonul be a történelembe,
de mint látni fogjuk a Hitel köre és Mikó Imre valóban fõ katalizátora lesz a kiugrást
sür getõ „negyvenek” memoranduma elkészítésének.

Az elméleti tudós ember sem alszik benne. 1944-ben újabb alapvetõ mûvet tesz
közzé. A könyv tulajdonképpen egyetemi magántanári értekezése. Címe: Nemzetiségi
jog és nem zetiségi politika. Utolsó percben lesz a Kolozsvárra visszatért Ferenc József tu -
do mányegyetem jogi karának elõadó tanára. Oktatói munkát azonban már nem kezd-
het, mert õsszel megtörténik a hatalomváltás.

Elõszavában Mikó így ír: „... nincs a jogalkotásnak még egy olyan fejezete, amely
annyi ra át volna itatva politikummal, mint a nemzetiségi jog [...]. Az alap az oszthatat-
lan egységes magyar nemzet, melynek a hon minden polgára, bármely nemzetiséghez
tartozzék is, egyenjogú tagja. [...]. Az európai rendezés, mely figyelmen kívül hagyja a
nem zetiségi együttélés sokféle változatait, amelyeket a hagyományos magyar politikai
ér zék olyan mesterien szabályozott, éppen olyan gyenge és törékeny közép-európai
ren det tudna csak teremteni, mint amilyen gyenge és törékeny az a soknyelvû ország,
amelyet az egynyelvû ország törvényszerûségei szerint akarnak kormányozni és igaz-
gatni”. Figyelmeztet, hogy míg Európában a Trianoni béke után jelenik meg a nem ze ti -
sé gi jog, addig nálunk az 1868: XLIV. tc. óta létezik rendszerbe foglalva. A trianoni béke  -
szerzõdés ennek csak kis részét ismétli meg. „Nálunk a közjogi szabályozás meg elõz te
a kisebbségvédelem érdekében vállalt nemzetközi jogi kötelezettségeket” [...] A ma gyar
nemzetségi jog önmagába véve is olyan szellemi és politikai tõke, amit az új Európa íté -
lõszéke elõtt kell lemérni, mielõtt a magyarság és a nemzetiségek viszonya hosszú idõ -
re ismét eldõlne. [...] A könyv mondanivalója – írja Csatári Dániel – mindenütt hasz no -
sítható, ahol nemzetiségi kérdés létezik.

A hatalmas munka számos elismerést és bírálatokat is kap. Balázs Sándor szerint Mi -
kó úgy írta meg, hogy ne tudjanak szövegébõl Jászi ellenességet kiolvasni.

A szerzõ jelzi, hogy Magyarország valószínûleg az egyetlen olyan állam, mely a nem -
ze tiségi jogokat törvénycikkekbe foglalta és az alkotmány szerves részévé tette.

Mikó 1944 márciusában a Hitelben jelenteti meg Eötvös és Deák nemzetiségi politiká-
ja címû tanulmányát, melyben az elõbb említett 1868 az nemzetiségi törvény meg szü le -
té sének történetét is leírja. Eötvös és Deák már évekkel elõbb leszögezték véleményüket
és a kettõ szerencsésen egészítette ki egymást. Mikó bizonyítja, hogy a magyarság leg -
jobb jai a kiegyezéskor már tisztában voltak a nemzetiségi politika fontosságával. Deák
bi zonyítottan nem azért szólalt fel nem egyszer a nemzetiségek érdekében, hogy azok
szim pátiáját elnyerje, hanem igazságérzetére alapozva. Nem befolyásolta sem hazafiúi
szûk keblûség, sem nemzetiségi sovinizmus. Sajnos hiába várták a törvénytõl a meg ol -
dást. A nemzetiségek nem fogadták el a feléjük nyújtott kezet, de rövidesen kiderült,
hogy azok semmire sem emlékeztek, és semmit sem tanultak.

A Sztójay kormány idején Mikó tevékenysége már nagy nehézségekbe ütközik,
mégis ellenállással kapcsolatos tevékenysége tulajdonképpen ekkor, a német megszállás
után kezdõdik. Az Erdélyi Párt fõvárosi irodájának vezetését tiltakozásul azonnal átad-
ja és hazaköltözik Kolozsvárra.
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1944 nyarán a Hitel júniusi számában jelenik meg: Wesselényi szózata címû tanul-
mánya, melyben a Zsibói Bölény elfelejtett, vagy csak szövegkörnyezetbõl kiemelt rész le -
tei rõl ismert látomásos írását elemzi. Wesselényi elõre látta a keleti veszélyt, az orosszal
összefogó románt és a forradalmi fenyegetettséget is. Egyedüli európai ellenszernek egy
dunai föderációt, illetve egy európai szövetséget látott, és hangsúlyozta a nemzetiségek
komfortérzetének fontosságát. A front már a Prúthoz közeledett, mikor Mikó arra em -
lé keztetett, hogy a vak Wesselényi egy évszázaddal elõbb is látta mi várható.

A román kiugrást követõen a Lakatos kormány idején sikerül létrehozni az észak-
erdé lyi németellenes erõk egységfrontját. Erdély fokozatosan megszállás alá kerül. Az
Erdélyi Párt szerepe megszûnik. Az Erdélyi Magyar Tanács tagja lesz Mikó Imre is. En -
nek létrejötte körül ellentmondásos irodalmi adatok vannak forgalomban, ezért ismét fi -
gyel meztetek a 2004-ben megjelent Vita Sándor – Teleki Béla levelezésre. Nincs kétség
afelõl, hogy a memorandumot Mikó Imre, Szabédi László és Nagy István fogalmazzák
meg, de részt vesz a munkában Tamási Áron is. A négy fogalmazó közül három a Hitel
mun katársa. Teleki Béla Budapesten van. Így készül el tehát a negyvenek memorandu-
ma, az a beadvány melyet a 40 vezetõ erdélyi értelmiségi aláírásával Teleki Pál fia a Ko -
lozs vári Ferenc József Tudományegyetemen tanító Teleki Géza visz el a kormány zó hoz.
„...a háborúnak lehet egy pontja melyen túl a háború már nem háború, hanem ember-
mészárlás” írják benne és figyelmeztetik a kormányzót, hogy ha nem tesz semmit, akkor
„Erdély külön utakra léphet.” Késõbbi információ szerint, mikor Teleki Géza Horthynak
– határozott szavak kíséretében – átadta az iratot, az így szólt hozzá: „Apád nem mert
volna így beszélni velem”. A memorandum megfogalmazásának idõpontját tart ják az
Erdélyi Magyar Tanács megalakulása pillanatának. Elnökének a távollevõ Tele ki Bélát
választják s természetesen Mikó Imre is tagja. Balázs Sándor adatai szerint a vég rehajtó
bizottságba kerül be. Tehát a memorandum elkészítése megelõzte a Tanács lét rejöttét.
Ennek nem mond ellent az az adat, hogy Mikó Imre felutazott a fõvárosba és felkereste
a Lakatos kormány négy miniszterét, és hogy Vita Sándorral együtt, Hor thy fiával,
Miklóssal is tárgyaltak, aki a fennmaradt kézirat szerint tajtékozva szidta a né  meteket.

Mikó és a Hitel-csoport egyes tagjai ismét akcióba lépnek. Ekkor sikerül elérni, hogy
Ko lozsvár maradjon nyílt város és megakadályozzák a kiürítést. Ezt követõen a néme-
tek távozásával járó rombolások megakadályozásában is részük van. Mikó még a mun -
kás ság felfegyverzésében is szerepet kap. A szovjet és román csapatok bevonulása után
a város életének megszervezésén munkálkodnak.

Aztán jelentõs törés következik be Mikó Imre életében. Miközben a már felsorolt, ki -
emel ten fontos és felelõs magyar politikusi tettek sorának élenjárója, éppen a szovjetek
hadi fogolyvadász akciójának esik áldozatául. 1944 õszén õt is elhurcolják és három év
ki lenc hónapig tartó hadifogság vár reá, jórészt Csehov szülõföldjén, az Azovi tenger
part ján levõ Taganrogban. Itt nyílik alkalma a késõbbi életében szerepet játszó hatodik
nyelv, az orosz elsajátítására. Mert õ a hadifogságot is szellemi kincstárának gyarapí tá -
sá ra fordította, a remélt – immáron más keretek között szükséges – szolgálat érdekében.

Életének külön korszakát jelentik fordítói munkásságának évei. 1949-tõl az 1. számú
fiú középiskola (az egykori Unitárius Gimnázium, késõbb Brassay Sámuel nevét veheti
fel) orosztanára. Közben számos orosz mûvet fordít magyarra, és tankönyvet is készít.
1958-ban a gimnáziumból is eltávolítják.
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Itt tényfelsorolásomat kissé személyesebb hangúra fordítva elmondom, hogy ezek-
ben az években valamilyen okból a 2. számú magyar fiúlíceum, a volt Református Kol -
lé gium tanára is volt. Ekkor kerültem elõször szorosabb kapcsolatba vele. Az orosz
nyelv vel való találkozás elsõ nehézségei közben pontosan emlékszem, hogy a Zoja
Kosz modemjanszkaja alakját példaképként bemutató olvasmányon kínlódtunk. Még a
név kimondása is nehezünkre esett, s bár már kemény osztályharc folyt és a nagy Szov -
jet unió dicsõítése is kötelezõ volt, tehát akár baj is lehetett volna belõle, az osztály Kosz -
gyo mor névvel illette. Kettõs életemnek érdekes emléke ez, hiszen otthon jól megtanul-
tam, mit szabad délelõtt az iskolában mondani egy osztályellenségnek, s azt is, hogy mit
dél után, a vegyes nemzetiségû utcai játszadozás közben, egy kisebbséginek.

A hatvanas években munkássága más irányba is kiterjed. Esszéket kezd írni. Saját
beval lása szerint fordítás közben lesi el ennek fogásait. Bölöni Farkas Sándorról, Brassai
Sá mu elrõl, Vicentie Babesrõl, Macchiavellirõl, Morusról, Rousseau-ról ír a Korunkban.
Lefordítja Rousseau Társadalmi szerzõdését franciából és a magyar mûvelõdéstörténet té -
mái felé fordul.

Esszékötetének kiadására már nem kerülhet sor, mert a tanügybõl is kitiltják, és ezt
kö vetõen a könyvterjesztésben helyezkedik el. Könyvelosztói alkalmazott, majd a Pus -
kin utcai (az egykor volt Egyetem utca) tankönyvbolt eladója. Ez az idõszak is egy év ti -
ze det jelent életébõl.

Itt ismét személyes emlék „ugrik be” hiszen posztgraduális tanulmányaim során, szak -
könyvek beszerzése végett megfordultam a boltban, ahol Mikó Imre hallatlan nyu ga -
lommal, kedvességgel és készséggel szolgálta ki vásárlóit. A közmondásos kedves mosoly
egy pillanatra sem hervadt le „Imrus” bácsi arcáról. Eközben alkalmam adódott, immáron
„felnõttként” is beszélgetni vele. Már amennyire a boltban lehetséges volt. Sajnos keveset
dolgozhattam Kolozsváron, s így az édesapámmal folytatott eszmecse réi nek nem lehet-
tem tanúja. Bizonyára sokat vesztettem ezzel. Apám az EMGE üv. al elnöki és a Bolyai
egyetem tanári székébõl a segédmunkásságig haladva, Mikó Imre köny ves boltjától
néhány méterre dolgozott, s gyakran volt alkalmuk szót váltani. Összefonódó múltjuknak
és tevékenységüknek több mozzanata kötõdött Kolozsvár és Erdély újkori történelméhez.

Idõrendben ezután jelenik meg Honpolgárok és világpolgárok címû esszékötete (1967)
és az Orbán Balázs nyomdokain, valamint a Bölöni Farkas Sándorról szóló életregény a
Bércre esett fa, mely igazi szépirodalmi teljesítmény (1969). Érdekes adalék, hogy Bölöni
Far kas Sándor bölöni tanítómestere, Mikó Imre ükapja volt.

Két évtizednek is el kellett telnie, hogy ismét visszatérhessen a nemzetiségi joghoz,
de ekkor is csak a hetvenes évek adta korlátozott keretek között. Eleinte névtelenül és
in  dokolt félelmekkel. Ilyen jellegû írásai tehát élete utolsó hét évében jelentek meg. A szak-
irodalmat több nyelven is figyelemmel kísérte. „Irodalmárnak lenni passzió, jogásznak
lenni kötelesség”, – mondotta egyszer. 1972-ben az akkori korlátok ellenére is leírta azt,
hogy „Az egyenjogúság adta alkotmányos lehetõségeket is meg kell ismertetni a nem -
zetiségi dolgozóink minél szélesebb köreivel”. Néhány tanulmányában elment az ak kor
le hetséges legmesszebbre. Felfedezhetjük a kultúrnemzet elismerésének nem túlságo -
san rejtett igénylését.

A népszövetséggel kapcsolatos csalódások a háború után is folytatódtak számára. Az
Emberi Jogok 1948-ban elfogadott Egyetemes Deklarációja említést sem tesz a kisebbsé-
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gi jogokról. Akárcsak a mai Uniós politikusok, úgy tekinti ezeket, mint amelyek benne
fog laltatnak az általános emberi jogokban és felesleges a külön szabályozás. Gáll Ernõ
sza vaival: a hagyományos individualizmus jegyében fogant, és nem számolt a tényleges
tár sadalmi struktúrákkal, az egymással különbözõ viszonylatokban és kölcsönhatások-
ban élõ közösségek létével, s nem vette figyelembe, hogy vannak csak csoportosan gya -
ko rolható jogok is.

1970 és 1973 között a nyelvhasználatról ír tanulmányokat (Nyelv és jog; Nyelvhasználat
és jogtörténet Erdélyben; Nemzet és nemzetiség; Az együttélõ nemzetiségek jogegyenlõsége)

„A nyelv a nemzetiség és a nemzetiségi lét legfontosabb ismertetõjele” írja, „a nyelv
egy nemzet szent tulajdona”, „a nyelv a nemzetiség reagense”. Szerinte a nemzetiség a
tör ténelem változásai közepette olyan közösség marad „amelynek tagjait egybehangolja
a közös nyelv és a közös hagyományokban gyökerezõ kultúra”.

Ekkoriban már a Kriterion Könyvkiadó kolozsvári szerkesztõségében találjuk, mint fõ -
szerkesztõt. A Téka sorozat beindításán munkálkodik, már kongresszusokra is el járhat.

Ekkor írja le azt, hogy a nemzetiség, felfogása szerint: „sajátos minõséget, etnikumot
jelent, jellegzetessége a közös nyelv, a közös hagyományok, a közös kultúra s mind eze -
ken túlmenõen az összetartozás tudata”. Szerinte „teljes egyenjogúságról csak akkor
be szélhetünk, ha az együttlakó nemzetiségek számára is, biztosítják mindazt, ami a ro -
mán nemzethez tartozók számára természetes és magától adódó...”

1971-ben jelenik meg Brassai Sámuelrõl szóló életregénye Az utolsó erdélyi polihisztor
címmel. Dávid Gyulával írják a Petõfi Erdélyben címmel megjelenõ kötetet (1972) és pá lya -
tár sának, Balázs Ferencnek (aki iránt érdeklõdése már diákként megmutatkozott) a köny -
vét is sajtó alá rendezi: Bejárom a kerek világot címmel, s benne életrajzát is megírja (1975).

Csatári Dániel hívja fel a figyelmet arra, hogy Mikó Imre ekkortájt (1974) nevezi ma -
gát egy nyilatkozatában „világlátott lokálpatriótának”. Mint mondja elõbb utóbb nekem
is hozzá kell fognom a memoáríráshoz.

Csatári szerint e szándékát az Akik elõttem jártak címû „antimemoárjával” kezdi megva -
lósítani. Ezt követõen kezd hozzá A csendes Petõfi utca címû önéletrajzi visszaemlé ke zé -
seihez. Balázs Sándor szerint ez egy családszociográfiai szálakkal átszõtt epikus mû. Ezt
a munkáját töri derékba 1977. március 21-én a Mikók rettegett ellenfele, a rák okozta halál.

Nagy veszteség, hogy munkásságát nem teljesíthette ki, mondja Gáll Ernõ 1981-es
írásában és figyelmeztet, hogy emlékeztetni kell Leninre, aki nagy súlyt helyezett a nem -
zeti kisebbségek helyzetének jogi szabályozására. Igen fontos az, hogy Mikó az össze-
tartozás tudatát is az ismérvek között említi. Azonban csonka lenne az a nemzetiségi
tudat, amelyik nem foglalná magába a jogi tudatot is, mert ennek hiánya bizonyos aka -
rati mozzanatoktól fosztaná meg. A sajátosság megõrzésének igénye egyike a nem ze ti -
ségi lét és mûvelõdés megmaradását biztosító szubjektív erõknek.

Mikó munkásságának méltatása közben olvashatunk az ENSZ égisze alatt zajlott
ohridi tanulmányi ciklusról, ahol érvényesülni kezdett az, miszerint „csoportok jogait
nem helyes, nem célszerû és elméletileg sem helytálló az emberi jogokra vagy az
alapvetõ szabadságokra leegyszerûsíteni”. Ez 1974-ben hangzott el. Tudtommal ma,
2011-ben sem lett kodifikálva.

De foglalkozzunk most Mikó Imre személyiségének egy fontos oldalával, a moralitás-
sal, mely egész életmûvét áthatja. Gáll Ernõ szerint bár ezzel tételesen nem foglalkozott,
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de egész lénye morális volt. „Személyében a legjobb hagyományos értelemben vett szol-
gáló írástudót tisztelhetjük.” Határozott egyedi jelei mellett ellentmondásosnak ítéli
meg, s ezzel a Kós Károly által említett girondista középútra utalhat.

Mikó Imre a szolgálat és a maradás embere volt, az évszázados erdélyi hûség tovább-
hordozója. Amint azt Jancsó Béla egykor mondotta: „Erdély lelke a hûség”. Mikó egyik
esszé jének zárómondata is így szól: „Az értelmiség szükségszerûen tér vissza szülõ -
föld jéhez.” Gáll Ernõ megállapításai közül még emeljük ki azt, mely szerint Mikó Imre
a romániai magyarság erkölcsi tudatának korszerû fejlesztéséhez is hozzájárult.

Nem felejthetjük el azt sem, hogy mély vallási meggyõzõdésû ember is volt. A tehet-
ség mellet, valamint komolysága és szorgalma mögött, derû és humorérzék is megfért.

Zaklatottan kanyargós életpályája során – legtöbbször kényszerhelyzetben is nagyot
al kotván – annyi területen kamatoztatta tehetségét, hogy életmûvét sokáig inkább, mint
a nemzetiségkutatóét, kultúrtörténészét, mûfordítóét, szépíróét vagy szerkesztõét s
nem kevésbé esszéíróét tanulmányozták. Közben nem figyeltek a jogászi teljesítményre.
Ennek bizonyára az is oka lehetett, hogy a nemzetiségi jog azokban az években igen
kényes terepnek látszott.

Mikó Imre életének és munkásságának áttekintése közben a ma emberében elkerül -
he  tetlenül merül fel egy kérdés: miként lehetséges az, ami akkor, az erdélyi kisebbségi
lét elsõ évtizedében a legna gyobb elbizonytalanodás, a legkeservesebb csalódások idején
mégis mûködött. Neve ze te sen, hogy a fiatal erdélyi magyarok jelentõs csoportjai – már
tizenévesen s még inkább húszas éveik elején – olyan céltudatosan tudtak elindulni a
közösség szolgálatának útján?

Már az is feltûnõ, hogy a tehetségeknek milyen sokaságát neveli ki magából ez az ad -
dig nem tapasztalt nehéz körülmények közé került, két milliót sem elérõ kisebbség.

De, hogy ezek a tehetségek, ha különbözõ utakon is járva, miként vállalják fel tu da to -
san és áldozatosan ugyanazt a nehéz feladatot, nem lehet véletlen.

Azt is felvethetnénk, hogy a Mikó Imre életmûve vajon lehetett volna-e ilyen gazdag
és sokoldalú, ha számára egy kényelmes polgári élet adatik meg. A kérdés azonban na -
gyobb perspektívában is felmerülhet, mert európai szintrõl nézve a kelet-európai, ab -
ban a magyar, s magyar sorsunkon belül a kettõs nyomás alatt élni kénytelen erdélyi
sors lehetett az a pálmára nehezedõ súly, mely a szenvedés igazgyöngyeit érlelte, mely
a szenet gyémánttá préselte.

Mikó Imrének és kortársainak sorstörténeteit és életmûveiket nagyon fontos lenne
sor ra feldolgozva a mai anyaországi (és mai erdélyi) olvasók elé tárni.

A mára mesterségesen elsatnyított nemzettudat, nemzeti önismeret, az egész nemzet
– tehát az ezen értékeket tagadók – számára is nagy veszedelmeket rejtenek magukban.

Erdély küzdelmes évei mára sem értek véget. A magyarság Kárpát-medencei sorsá-
nak nehéz fejezetei egymást követik. Amint azt Asztalos Miklóstól már idéztük, a múlt
ho zadékának felhasználása szükséges és végre el kell jutni ennek az igazságnak a felis -
me réséhez.

A Mikói életmû – önmagán is túlmutatva – erre figyelmeztet.

(Leányfalu, 2011. január–február)
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Kabdebó Lóránt

Turcsány Péter 60. születésnapjára
Az élet banalitások sora. Hozzátehetem: nagyszerû banalitásoké. Isten és létezés.

Sze relem, család, gyermek, tartós (sõt megújuló, újra meg újra fellángoló) páros kapcso -
lat, táj, haza, népek együttélése, példaképek megformálása, piedesztálra emelése, és al -
kal mi események sora: melyek sorsfordítóak, mint mondjuk egy választás pillanata.
Tan költeménybe illõ, rigmusokkal ünnepelhetõ események. A XVIII. század megtaní-
tott rá, hogy ezekrõl miként lehet verses beszédeket, ünnepélyes felköszöntõket rög tö -
nöz ni. De ez a beszéd nem a te nyelved Turcsány Péter. A tiéd a másik, mely ebbõl, de
en nek ellenére született.

Amikor megszületett egy-egy zseni, egy Hölderlin vagy egy Berzsenyi, az ezekbõl a
köz helyekbõl lávaömlésként mutatta fel a benne megfogant érzéseket. És a láva a versben
formává rögzült. Csoda történt. A gondolat élménnyé kristályosodott. Csodálatos for mát
alakított magára. Magába, belsejébe nézett, és azt formálta alkotássá, amit ott bent látott-
hallott-érzett – „ohajtva sejtett”. És aztán jött egy vándorkomédiás, politikai zse ni, aki cso -
dá latos képességekkel rendelkezett, hogy a közösségi változások pillanatait érzékelni tud -
ja. Versében megállítva az idõt, változásra ösztökélje közönségét: itt az idõ, most vagy soha!

Hát mégis csak lehet a közhelyekbõl maradandó költészetet formálni: olyat, ami a lé -
te  zés bensõ és külsõ világát összehangolhatja, személyes élménnyé alakítva a létezésben
va ló elhelyezkedési vágyat. Valami belsõ tudásként átadni a megsejtett vágyakat. A bi -
zony talanság korában biztos szöveggel erõsíteni embertársait. Mert õ maga furcsa mó -
don azon kevesek közé tartozik, akik kételyek nélkül hisznek a teremtett világ emberre
osztódó rendjében. Irigylésre méltó biztonságérzettel tud élni akkor is, amikor forr a
világ körülötte. A hitetlen magány ellenében az „ohajtva” sejtés magaslati levegõjében
élés rapszodikus kimondásában tud akár egy egész életet is leélni. Vannak, akik belehall -
gat nak ebbe, mások õrültséget szimulálva elhallgatnak. És van, aki mestereinek rajongó
al kotásvágyát elörökölve beáll a körbe, vezényelni a boldogultak körtáncát. És mivel
mind ezt itt a földön teszi: a boldogtalanokat perdíti táncra. Hogy kitáncolják magukból
a megveszekedett boldogtalanságukat. Átvegyék a nagyszerûen formált ritmikát, amely
ennek a költészetnek vezénylõ ereje.

A jelen ritmusa, amely kiszabadít az elátkozottság ördögi együttélésébõl, csapdahely -
ze teibõl és fellelkesít a beleélés megoldottabb, jövõt magunk köré vonó varázskörébe.

Hiszen az ódák és rapszódiák szülõje mindig is a banalitások voltak. Amiket a pilla -
nat nak élõ, a napi rohanásban magát elveszítõ ember nap mind nap feledni kényszerül.
Az ünnep a banalitások pillanata, amiben az ember beledöbben létezése lényegi mozza -
na taiba. És ha azt kételyek nélkül világgá tudja kiáltani a maga evoéjával, akkor õ a sze -
ren csés halandó, akit az Isten azért teremt, hogy koronként újjászülje a jó hírt: ne rohanj
el ember a szerencséd mellett. Idõd úgyis lejár, de te maradj veszteg a forgatagban, láss
szellemszemekkel, tekints belsõ létezésed végtelenébe. Végy részt a Pilinszkytõl tanult
létezésben: „elgurulnak s megállanak a mozdulatlan billiárdgolyók”.

Hogyan tudtad mindezt versedbe szedni Turcsány Péter? Egyenes derékkal, töretlen
ge rinccel, lángoló tiszta tekintettel? Hozva magaddal fényes szeráfi öltözetedben boly -
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gó dat, a Földet, hazádat, Magyarországot, szerelmedet és családodat összeszövõdve. És
nem bolondultál mindebbe bele. Legalábbis versedben nem. Sugárzás: kardal, rapszó-
dia, óda tartja – és jóltartja – közhelyeidet, miként tartotta mindezt valaha Hölderlin és
Ber zsenyi, Petõfi és Pilinszky. És kortársaid közül a sokak által megmosolygott Balaskó
Jenõ. Valaha hosszú levelekben magyarázta ennek a költészetnek a lényegét nekem
(majd egyszer olvashatod, ha visszakerestem õket). És most te tõle idézve erõsíted köl -
té szeted építményét. Te, aki nem rokkantál bele, éppen hogy tartani bírtad. Bírtad ver -
se iddel tartani ezt a szétporló világot. Tudod erõsíteni azokat is, akik netalán meg rok -
kan nak az úton. Honnan vetted az erõt mindehhez?

Azt hiszem, versedben benne a csoda magyarázata. Mert olyan ritmikát tudtál és
olyan fényt soraidba belefogni, ami – mint a középkor lovagjait a páncél – körülfog, el -
né mít a külsõ áruló zajokra. Te állsz, és befelé figyelsz: benned belõled szólnak, láváz-
nak, formálódnak verseid szólamai. Isten kegyelmével tebeléd költözött, most általad
szól, hozzám legalább is. Az ünnepi szó, ami belõled verssé formálódva kiszáll és meg-
jelenik közöttünk, – ez tart fenn téged és mindenkit, akit megérintesz biztató szavaid
kör táncra buzdító ritmusával.

(Elhangzott a Magyar Írószövetség Klubjában, Turcsány Péter Arc és Lélekzet 
címû verseskötete bemutatóján, 2011. március 4-én.)

Szaló Péter

Érzület
„Volt egyszer egy király. A király ült a trónján, körötte hatalmas és csodálatosan szép, elefánt -

csont berakásos oszlopok tartották nagybecsû zászlóit. A király úgy akarta, hogy egy földön
heve rõ kis tollpihe emelkedjen fel, ezért megparancsolta, hogy repüljön. A tollpihe szállt, de nem
ma gától, hanem mert a levegõ felkapta. Így vagyok én...”

Egy tollpihe Isten leheletén – Hildegard von Bingen önmagáról írta ezeket a sorokat.
Õ a tollpihe, a kis semmiség a súlyos és díszes oszlopok közt. És õ az, aki gyönyörûséget
sze rez a királynak.

Hildegard von Bingen (†1179) a középkor nagy misztikusa, az európai szellemiség
for málója és egyben megtestesítõje. Az elkötelezett szellemiségé. „Ora et labora” –
Imád kozz és dolgozz! – ez a mondat a kiindulópontja a második ezredév Európájának.
Ez a mondat kapcsolja össze a szellemi létezést a földdel, annak mûvelésével és a termé -
szet iránti felelõsséggel.
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Ez a mondat – és persze nagy kisugárzású alkotója, Szt. Benedek – élõ közösségekbe
szer vezte a korábban világtól elzárt szerzeteseket, a dekadens római világ után év szá -
za dokig vergõdõ térségben valami gyökeresen újat hozott létre, a kolostorok Európát
egye sítõ hálózatát, az ókori tudás megõrzése mellett megvetette az új tudományosság
alap jait, a társadalom- és gazdaságszervezés új elveit, szellemi ellenõrzés alá vonta a
világi hatalmakat. Hihetetlen teremtõ erõ ez, ha a szellem idõrõl-idõre meg is gyengült,
ha a követõk súlyosan el is torzították olykor.

Ennek a világnak ízig-vérig reprezentánsa Hildegard von Bingen. Test, lélek és szel -
lem hármassága – mondaná Hamvas Béla – a szellem egyértelmû autoritásával. Kolos tort
vezet, világi uralkodókkal levelez, füveskönyvet ír, zenét szerez és verset ír, mi köz ben
nem zeneszerzõ, nem költõ, nem politikus, nem egyházi méltóság, hanem minden együtt
és egyszerre. Minden és semmi. Egy kis semmiség, egy kis tollpihe Isten le he le tén.

Egy kis tollpihe játéka és mulandósága – ez a kép villant fel elõttem Erdélyi György
Ady-estjén.1 Nem könnyedsége okán, hiszen az elõadás súlyos pörölyként zuhant ránk.
Mi is zuhant ránk ily súllyal? Ady? Bartók? Vagy korunk valósága?

Ez is, az is. A szellem erõfeszítése és kínja – van-e ennél súlyosabb valami?
Akkor hát mit ez a tollpihe?
A tollpihe a másfél óra alatt elszállt idõ, az elõadó hihetetlen erõfeszítése, munkája és

fel tárulkozása. Ottlétünk, jelenlétünk, egyesülésünk a pillanat élményében. A pillanat
egy szerisége, megismételhetetlensége és nagyszerûsége. Ez a pillanat eltûnt, többé nem
meg ismételhetõ, nem reprodukálható. Ha lesznek fotók, ha lesznek felvételek, ha lesz -
nek méltatások, akkor sem adható vissza az, ami ott történt. A lényeg, a pillanat teljes -
sé ge elveszett a jövõnek.

Ez az elõadás sorsa, ez Erdélyi György és minden elõadó hübrisze, karmája, jutalma
és büntetése.

Eljuttat a legmagasabbra, a szellemi létezés legmagasabb szintjére, az érzés és látás
tel jességére. Röpít és letaszít, megláttatja az élet teljességét és törtségét, végtelenségét és
idõ be zártságát, az örök ragyogást és az elviselhetetlen szenvedést. Ha éget is, meg tisz -
tít, hogy belépõt kapjunk az angyalok karába.

Az idõfolyamot egy pillanatba sûríti, végtelen pillanattá transzformálja. Melybe bele-
férnek a századok, ahogy Bormester Mihály ráeszmél Hamvas Karneváljában – minden
egyet len pillanatban, egyszerre történt vele és maszkot viselõ ezernyi sorstársával.
Nincs ok és okozat ebben az egyetlen pillanatban, a ponttá zsugorodott végtelen szin -
gu laritásban. Valami nem érthetõ, ésszel fel nem fogható történés, ami mégis egy pilla -
nat ra megélhetõ, sõt, talán ez az egyetlen valóság. Csak ez valóságos, minden más csak
látszat, tünékeny valami.

A valóságnak ez a megélése csak egy pillanatra adatik meg nekünk, tovalibben mint
egy tollpihe, visszatérünk a hétköznapokba, a racionalitás, az okság világába, kissze rû -
sé geink közé.

De van-e valóságosabb e pillanatnál? Érdemes-e bármi másért áldozatot hozni, mint
azért a pillanatért, ami megajándékoz a végtelenség érzésével? Van-e örökérvényûbb a
toll pihe libbenésénél Isten leheletén? Mit jelentenek a könyvtárak és hivatkozások, mit
je lentenek a díjak és elismerések, mit jelent az ismertség és a közvélekedés?
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Parázs hamu alatt

Feltehetjük a kérdést – kinek szól ez az est? Hogy nem pusztán Adyról, azt már maga
az elõadó is bevallja. Hiszen ez az Ady-est más, mint a hetvenes évek Bercsényi Klub -
já ban. Az az Ady az akkori énjérõl, az akkori Sturm und Drang korszakáról szólt. Ez az
Ady megint Erdélyi Györgyrõl szól, de nem arról a fiatalemberrõl, aki harcra készül, aki
Arjunaként kapaszkodik a Napszekérbe, aki mélyen megéli a magyar ugar reményte-
lenségét. A történelem, a 70-es évek megoldással nem kecsegtetõ egyenlete ellenére ak -
kor a tettvággyal teli, erõtõl duzzadó Adyt mutatta fel, a felfedezésekre induló, titkokat,
új földrészeket, nõket és mámort keresõ Adyt és benne önmagát.

Alámerülni a titokzatos világban, megtalálni magam, égni és lobogni!
Én és én, Ady világokat repesztõ énje, az én énem.
Hatalmas egók égtek a színpadon, Ady és Erdélyi György, Bartók és Szabados

György. És mi – egók – a nézõtéren és kocsmákban. Hatalmasnak érzett ének lobogtak
a nézõtéren, megrészegülve a dolgok nagyszerûségétõl. Mert összeállt valami, amit csak
ré szekben, vagy sehogy sem kaptunk meg, ami elõtte is bennünk volt, de egyedül, ma -
gá nyosan, gyámoltalanul rejtegettük.

Az érettségi tétellé redukált Ady, a munkásosztály költõjévé kisajátított József Attila
meg elevenedett elõttünk Erdélyi György tolmácsolásában. És ott, a hetvenes évek
Bercsé nyi Klubjában szellemi távlatok nyíltak meg elõttünk. Fülep Lajos sétái, beszél-
getései Fodor Andrással és tanítványaival a szellemi létezés lehetõségét tárták fel. Mi,
lá za dók valami szelíd legyintést kaptunk, megéreztük a szellemi autoritást, alázatot ta -
nul tunk, meg kellett hajtanunk fejünket a nagyszerûség elõtt, igent mondanunk a mes -
ter és tanítvány viszonyra, a szellemi hierarchiára.

Legyen bár a szocializmus kisszerûsége, agresszív reménytelensége – ezek mind idõ -
be zárt, véges dolgok. Hisz van egy értékkel teli tiszta világ, ahol a dolgok saját ér té kü -
kön szerepelnek. Lehet, hogy Szabados György a periférián marad, lehet, hogy Erdélyi
György nem kap színpadot, lehet, hogy a legjobb zenész nem adhat ki lemezt, nem baj,
mert mi tudjuk a dolgok valóságos értékét. (Dehogyis, nem, hiszen, hogy szenvedtünk
ettõl!) Mert hiszen az lett színházigazgató, az lett tanszékvezetõ, az kapott megméret-
tetési lehetõséget, aki odaállt a hatalom mellé.

Õk nem!
Akik lehetõséget kaptak, érezhették a hatalom minden kegyét, elõnyét. Akik nem,

azok nem kikacsintottak az együtt hazudunk hamiskás mosolyával, hanem összenéztek.
So kat sejtetõn, színpadon, nézõtéren, koncerten és sörözõben.

És ezek az összenézések közösséget teremtettek. Nem formális, hanem nehezen
azono  sítható, nyitott közösségeket, aminek határvonalát nem húzták meg. A politika
ret te gett minden közösségtõl, de ezektõl különösen. Pedig hát politikai alternatíva híján
elhú zódtunk a politikától, a kötelezõ hazugságoktól. Csak a politika próbálta meg mind -
un ta lan politikai dimenzióba terelni a közösségeket, az általa érthetõ és fogható dimen-
zióba, ahol persze nem kétséges, hogy ki az erõsebb. Persze tudjuk a félelem okát. Az
értékválasztásban megjelenõ morális ítéletet, ami vízválasztó volt.

Mi és ti. Mi itt, õk ott.
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Mi, politikai analfabéták. Nem is sejtettük a tõlünk rettegõk hatalmas arzenálját. Nem
sejtettük, mert láthatatlan maradt. Csak akkor vált láthatóvá, amikor kellett. De akkor
azon nal és könyörtelenül lecsapott. Ezrével öntötték el az utcákat a rendõrök hetvenegy -
ben és hetvenkettõben március 15-én. Sok egzisztencia tört derékba még ártatlanul is.
Sze rencsés volt, aki megúszta néhány hónap börtönnel. Ilyenkor rögtön arca lett a re -
pressziónak. Mint Holub elvtársé a Bercsényi Kollégium igazgatójáé, vagy Malecz Eri -
káé az Építész Kar párttitkáráé.

Persze tudtunk, sejtettünk mindent addig is, csak nem láttuk. Kiéreztük az otthon
is csak suttogva kiejtett szavakból. Azok a szavak is mázsás pörölyként zúdultak ránk.
A rit ka családi összejöveteleken, a tornácon összehajolva emlékeztek. Emlékszel: – „Meg-
mondta a Rádió is – Hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hullámhosz -
szon.” A gyerek is megérzi, hogy valami nagy titok, valami nagy igazság került ki mon -
dásra. A töredékes mondatokból valami rettenet bontakozott ki, a lánctalpakkal eltapo -
sott és halomra lõtt emberek nem látott, mégis tudatunkba elevenen beégett képe.

Mi, politikai analfabéták. Nem tudtuk – honnan is tudtuk volna – hogy a Bercsényibõl
in dult a menet a Mûegyetemre 1956. október 23-án, onnan a Bem térre és tovább, a sza -
badság és vértanúság felé. De megtudtuk, igaz félmondatokból, szemvillanásokból az
óvás és féltés ezer jelébõl. Aztán Erdélyi György és Szabados György felvillanyozó közös
estjei után a sörözõben. Ahol Szabados Gyuri asztal alatti bokán rúgása jelezte, hogy pofa
be, tégla van köztünk. Õk akkor is megemlékeztek ’56 forradalmáról, amikor nem le -
hetett. Olyan nyelven, amin a hatalom nem értett, olyan nyelven, ami hozzánk szólt. Sza -
bados György maga is bevallotta, hogy 56-ról beszélni, mûvet írni nem lehet. „De hát
még is, hogyan lehet? Mert kell. A zongorát csipeszekkel és radírcsíkokkal preparáltam,
cso dálatos hangzást értem el. Rájöttem arra, hogy ez a hangzás az elfojtott igazság hang-
ja. S az általam írt szöveget is preparáltam, mert szólni róla csak így lehetett.” Így szü le -
tett a nyolcvanas évek elején Az események titkos története címû mûve.

Szuvenír – ’56 legmegrázóbb megidézése

1956 mûvészi megformálása kudarcokkal teli történet. Mint ahogy kudarcokkal teli az
igazságtétel, a történelemtanárok és közvélemény formálók hozzáállása, a társadalmi
kon szenzus kialakulása. Pedig nagyszerû alkotások születtek azokban a napokban. Ör -
kény István Fohászától Tamási Lajos híres verséig. Alexandr Gujdini versét se feledjük,
hisz a szovjet tanár hat évet kapott érte. Mindezeket átszellemíti a dicsõség megtapasz-
talása, vagy épp a döbbenet és harag a megtorlás felett. Évrõl évre születtek új alkotá-
sok a filmmûvészetben, a szobrászatban és az irodalomban is, ezek egy részét az érin-
tettek nem fogadták be, másik részét színvonala miatt ócsárolták. Ha nagyszerûek is
vol tak, egy sem vált szimbólummá.

Ezért is jelentõs Erdélyi György életmûve, aki hatalmasat alkotott e téren. Egy sze mélyes
színházában életre keltette Benedikty (Horváth) Tamás Szuvenír címû darabját.2 Egy
magához térõ, vérbefagyott ember hihetetlen küzdelmén keresztül egy pár mé ter nyi mik -
ro térben megidézi ’56 egészét. A Corvin köz, a Széna tér, a Kossuth tér, a Rádió, a pesti
utca hõse-áldozata belsõ történésein keresztül. A helyszínekrõl szó sem esik, de a vértó -
csá ban eszmélés, a keserves vánszorgás, az elviselhetetlen szomjúság, a fájdalom, a roncs -
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csá válásra döbbenés, az iszonyat élményét még senki sem közvetítette oly meg rá zó erõ -
vel, mint Erdélyi György. Hisz az igazi szenvedés belül zajlik, a kívülálló te he tet len meg-
figyelõ csupán, azt csak az áldozattal teljesen azonosuló tudja megélni. Er dé lyi György
hihetetlen szuggesztivitása, valóságos szenvedése, gyötrelme a tragédia ala nyai vá avat
bennünket. Megjelenítõ ereje fogható valósággá teszi az oroszt, gyilkoljon épp, vagy
pisáljon. Megformálja az utca kegyetlen csendjét, az ûrt, azt a hirtelen rátörõ üres séget.
Erdélyi Györgynek nem kell technika, hogy halljuk és lássuk a lánctalpas kö ze ledését.

Benedikty Szuvenírje ’56 egyik legintenzívebb megidézése. Sanyi a barikád ezen ol da lán
lévõk kvintesszenciája, õ a budapesti polgár, a járókelõ és forradalmár, az áldozat és a hõs,
a sebesült és a halott. A reménytelenségben is az utolsó percig életéért küzdõ magyar.
Erdélyi György mindannyiukat elevenné teszi Sanyi figurájában, és mi nézõk együtt éljük
át a szenvedését, szenvedésüket. És ez adja Erdélyi György Szuvenírja nagy sze rûségét.
A darab mindannyiunk személyes élményévé varázsolja ’56-ot. Amikor a da rab után nagy
nehezen meg tudtunk szólalni, lengyel barátunk döbbenettel kérdezte: miért nem ez
megy a tv-ben, amikor ezt mindenkinek, felnõttnek és gyereknek látnia kell?

Miért is? Miért is nem?
Nem tudom!
A szavak is gyönyörûek! Nyelvi tobzódás is a darab nyelvünk végtelen lehetõségében.

Erdélyi György megformálásában költészetté válik a darab. Elérte a legnagyobbat, amit
le het, a katarzist. Amit hiányoltunk ’56 méltó megemlékezéseibõl. Nem is tudunk meg -
szó lalni, csak gondolatban mondjuk: hódolat a hõsöknek!

Veretek

Verset ma már az iskolában sem igazán mondanak. A szavalás és az irodalmi estek
el tûntek az életünkbõl. Hol is, mikor is lenne helye haszonelvû világunkban? Ha meg is
ve szünk egy kötetet, olvasni alig fogjuk. Csoda, hogy még van, aki érdemesnek tartja
tol lat venni a kezébe.

Csodálnivaló annak a bátorsága, aki a költõ, a vers és miközénk merészel állni. Aki a
költõ gondolatát újjáéleszti, aki újra tolmácsolja számunkra.

Szavak és hangok megformálása, hangsúlyok elhelyezése, a hangszín kiválasztása, az
üte mek kimérése, a szakaszok sebessége, a sorok dallamának megválasztása, az egész
tisz tasága – ezek az elõadómûvész eszközei.

Adynak hányféle verses formáját ismerjük, és egy versét hány formában lehet elõ -
adni. Bárány György3 elemzésében látjuk, hogy egy-egy verssort többféle ritmikai ér tel -
me zé se lehet. Négyféleképp adható elõ a Jöttem a Gangesz partjairól4, a daktilus és spon -
de us tól a metszetes jambusi sorig.

A zenében is sokféle értelmezés lehetséges. A mai technikának köszönhetõen össze-
hasonlíthatjuk a különbözõ interpretációkat, a kották sokféle olvasatát, az elõadók válto -
zatosságát, zenei ízlését, hangtartományát, a hangszerek tudását. Ma már tudjuk, hogy
a kotta nem egy egyolvasatú kánon. Még inkább így van a versnél, és még inkább egy
elõadói estnél, ahol a legnagyobb szellemi erõfeszítést a költõi gondolat megértése
igényli. Ha elõadó szólaltatja meg a verset, az már kiegészül az elõadó személyével, az
õ értésével, világfelfogásával, élethelyzetével, orgánumával és temperamentumával. És
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ha egy estét állít össze, a válogatással eleve lemond az életmû teljességérõl és saját sze -
mé lyét viszi a költészetbe. Így Erdélyi György Ady-estje legalább annyira szól Erdélyi
György rõl, mint Ady Endrérõl. És egy elõadás sorozat végképp beszédes. Meg vizs gál -
ván az elõadót már mindenestül magunk elõtt látjuk.

Erdélyi Györgynél mintha elsõ látásra csupa magyar költõt látnánk. De nem, hisz
William Blake próféciáiba is õ avatott be bennünket egykoron. De mára talán mégis csak
erre súlypontoz. Csokonai és Balassi, Petõfi és Arany János, Kosztolányi és Babits, Ady és
József Attila, Márai és Hamvas Béla, Pilinszky és Nagy László. Persze a nagy állócsillagok
mellett ott vannak a kismesterek, sõt néha az utcai folklór egy-egy értékesebb darabja. Õk
alkotják Erdélyi György szellemi horizontját. Korszakok választják el õket, élet helyzetek
és világszemlélet. Mind más személyiség, mind más temperamentum, mégis Erdélyi
Györgynél valahol közös nevezõre kerülnek. Mélységes tisztelettel, még inkább alázattal
nyúl hozzájuk. Végtelen nagy tisztelettel ejti ki az általuk megformált sza vakat, viszonoz-
va azt a mûgondot, ahogy megalkották verseiket, hogy visszaadja a pil lanat hangulatát.

Világosság, érthetõség és a hangok egyenkénti pontos megformálása. Ettõl lesz hihe -
tet len súlyú minden szó. Veretes, nincs jobb szó rá. És ez a veretes beszéd hozza közös
nevezõre e sokféle alkotót.

És ebben a veretes keretben zajlik a dráma, hangzik el az átok és a könyörgés, az
öröm és a borzalom, a kiüresedés és a vágy. A vágy a beteljesülésre, Isten megpillan-
tására, az elérhetetlenre, a nõre, az égi és a földi szerelemre. És ebben a keretben bukkan
fel a játék és a humor. Mert játszani is szeret nagyon. A szavakkal, a hangokkal, hiúsá -
gunk kal, botlásainkkal. És rögtön itt van a bor.

A bor, mint tudjuk spirituális valami... No nem mind, csak az, amihez szent kézzel
nyúltak. Mint Vida Péter barátja. Meg a borukra, pincéjükre és mûvelt tõkéikre büszke
szõ lõmûvesek. Hamvas Bélától tudjuk, hogy a Jóisten a világ legnagyszerûbb mester-
ségét ûzi: szõlõmûves. A parasztember megszenteli, amit elvesz a földtõl, Hamvas Béla
A bor filozófiájában felszenteli a magyar borokat és tájakat, Márai felmagasztalja az
olasz rizlinget. Erdélyi György is e szentély áldozópapja. A bor nála végtelen szenve dély.
Keresztút, ahol találkoznak az õsök a mával, Csokonai a mai fiatalokkal, a magyarság az
európai szellemmel, a komolyság a játékkal, a szent a profánnal. Keresztút – oda és el -
fele vezet minden. A játék és a profán egyben védõpajzs is, benntartja a normalitás vilá -
gában, az egyszerû emberek asztalánál, a maradék tisztesség közösségében.

„Amiként kezdtem, végig az maradtam”

Nem véletlen, hogy Pilinszky e sorával indítja a költõ megidézését5. Hérakleitosztól
úgy tudjuk, hogy semmi sem állandó, csak a változás maga. És mégis mást állít Pilinszky
és Erdélyi – önmagáról. Az maradtam, aki voltam – állítják. Van valami, ami állandó a
vál tozás világában? Vagy tagadják a változást?

Szó sincs róla. Sõt, Erdélyi György talán Pilinszkyt is meglepné, hogy milyen di na mikát
vitt versei közé. A szerkezet, mint Adynál. Egy ívet húz az Amiként kezdtem kezdõ és a Majd
elnézem befejezõ versével. Dinamikus mozdulatlanság ez, nagy ívet jár be, hogy a végén,
mint egy zen szerzetessel, vagy akár Unamuno-val, a katolikus filozófus sal eljusson a szem-
lélõdés magas fokára, az egykedvûség állapotába, ahol „Majd el né zem, ahogy a víz csorog”.
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Ezen ív alatt ott van a változás világa, az élet maga. A négyes tagolás azonban kiegé szül
egy ötödikkel, ami a sorba azonban nem illeszthetõ. A négyes az emberi élet négy sza-
kasza, négy kereszt. A Keresztrõl, keresztre sorai rajzolják meg az egyes stációkat, hisz „Az
ember itt a földön nem is lépésrõl lépésre vándorol, hanem inkább keresztrõl-keresztre”.

„Az elsõ kereszt a gyermekkoré, félelembõl és bizalomból”. Amelyben még van tel-
jes bizonyosság a biztonság világáról, az anyáról, épp az elhagyatottság rémén ke resz -
tül. Ez még kétely nélküli szorongás és akarat. „Anyaaaa..!!” szólal meg Erdélyi György
valami fájdalmas, vágyódó és követelõzõ hangon. Most értjük meg, hogy miért is me ré -
szelt Pilinszky különös, soha nem feledhetõ hangjával versenyre kelni. E ponton az elõ -
adó mûvész meghaladja magát a költõt, aki megélte, megírta, de ezt a kiáltást így valósá-
gossá tenni nem tudta.

„A második kereszt a kamaszkoré. Egyik ágának fölismerés, másik ágának tévelygés
a neve”.

A kamaszkoré a leghevesebb vágyakozás. Kipróbálja a világot, bejár minden is me ret -
lent, de övé a legmélyebb megtérés, a tékozló fiúé. Õ néven tud szólítani: „Istenem, úgy
vá  gyom közeledre, / dideregve csak hevesebb / a szerelmek szerelme, / temess a karjaid
kö zé, / ne adj oda a fagynak ” Ekkor már semmit sem tudunk, de szívünk még meg re meg.

„A harmadik kereszt a felnõttkor keresztje [...] – beilleszkedés és lemondás.”
Sebzünk, öldökölünk a semmiért. Végtelen rezignáció, távlatvesztés és kiüresedés.

A XX század apokaliptikus napjai. „Hol járunk már az éden fáitól?” Pilinszky e szakasz-
ba sorolt versei – az Apokrif, a Jelenések, a Passió, a Végkifejlet, a Vesztõhely télen, a Sztav -
rogin visszatér – súlyos választ adnak: fényévnyire, végtelen távolságban.

„Az utolsó kereszt az öregkoré, a legsúlyosabb és a legkönnyebb – Agónia a neve”.
A mélypont ünnepélye talán mégsem a legmélyebb pont. A felnõttkor után „Az ólak

véres melegében ki mer olvasni? [...] Ki tud nyugodt szívvel belesimulni az álomba?”
Nincs felejtés, nincs megnyugvásra esély, csak a mélység. És mégis mindig akad egy
utolsó legyintés, kézmozdulat. Az érdemtelent mégis megérinti valami titokzatos vala-
mi – a kegyelem. Valami, amiért a keresztekrõl hírt adni érdemes.

A négy kereszt után az ötödik stációban „a semmi kisimítja az agónia árkait”. Ez nem
va laminek a vége. Ez felemelkedés, átváltozás, rendezõdés, amely kivisz az élet ör vé nyé -
bõl. Ahol a szenvedés megszabadul a fájdalom érzetétõl, de nem a hóhér érzéketlensé -
gé vel, hanem ahogy Krisna látni tanítja Arjunát, az élet karmikus folyama fölé emel -
kedve. Ahol minden Egy: a Semmi és a Minden, „Ember és Isten, Pusztulás és születés
párbeszéde”. Ahol a teljesség megpillantható, de nem Simone Weil eksztatikus izzásá-
val, hanem elnémulva, szavak nélkül, rezzenéstelen arccal. Erdélyi György paradox mó -
don szavakkal juttat el a szemlélõdés ezen állapotába, a csend teljességébe:

„Elnézem õket, mielõtt a feledést kiérdemelném.”
„Elnézem õket, mielõtt a feledést kiérdemelném.”
„Elnézem õket, mielõtt a feledést kiérdemelném.”
„Elnézem õket, mielõtt a feledést kiérdemelném.”

A csendben nem hallani, de jelen van a ki nem mondott gondolat: „Amiként kezd -
tem, végig az maradtam”.
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„Õszi éjben, õszi éjben,
Óh, be nehéz
Felnézni a csillagokra”6

(Ady)

Erdélyi György Ady-estje szinte klasszikus keretet kapott. Ahogy Pilinszky-estjében
a verseket az emberi életszakaszok négyes tagolású prózai keretébe illesztette, Ady-est -
jét is valami hasonló következetességgel négy alapvetõ pillérre építette. Négy pillér, mint
az égtájak tengelykeresztje, mint a gótikus táblaképek négyese, ami aztán tovább osz tó -
dik négy további képre. E geometrikus rend gyökeresen más, mint amilyen a hetve nes
évekbeli Ady-felfogása volt. 

A négyes tagolást emitt Bartók Ady-dalai és szonátái foglalták fajsúlyos keretbe, il let -
ve felvezetésként önéletrajzi írása, majd lezárásként, vagy épp kinyitásként két, e „klasz -
szi  kus” keretbõl kivezetõ verse.

De mi is ez a négy pillér?

Az elsõ pillér alapvetõen horizontális minõségek – a föld, az ittlét, a nép, a kötõdés,
az elvágyódás, a szabadság utáni sóvárgás, a menekülés, a sors, a végzet – feszültségé -
vel volt drámaian átitatva.

Míg a másodikban Jób módjára perlekedik, dacol az Istennel, akinek már a nevét is
el felejtette, akire hárít, akit vádol, akinek hátat fordít, akivel mégis oldhatatlan kötésben
csa tázik. Ahogy reménytelenül csatázik a Mammonnal, az anyagi világ lehúzó erõivel,
a disznófejû Nagyúrral.

A harmadikban a nõi princípium jelenik meg, de a nõ már nem távoli, titokzatos von -
zást árasztó, nem az igézõ, hanem a bennünk sarjadzó, belõlünk kiszakadt asszonyrész,
halálos lehelet a meg nem szült fiú bölcsõjénél.

A negyedik pillér a reménytelenség teljes betetõzése, hisz elvesztünk, mert elvesztet-
tük önmagunkat, a minden egész eltörött apokaliptikus látomása.
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Menni vagy maradni?
A Hortobágy poétája
Beszélgetés egy szegfûvel
Párizs az én Bakonyom
Föl-föl dobott kõ

Asszony és temetés
Valaki útra várt
A szerelem eposzából
Fedjük be a rózsát
A fiam bölcsõjénél

Minden elveszett
Emlékezés egy nyáréjszakára
Szétszóródás elõtt
Eltévedt lovas
Kocsiút az éjszakában

Ördög és Isten
Harc a Nagyúrral
A Sion hegy alatt
Rendben van Úristen
Krisztus kereszt az erdõn



A Hadésszal viaskodó férfi rezignációja az õszi éjben ez az ívvé záródó élményfüzér.
Itt akár le is zárulhatna, hiszen a kör bezárult. Erdélyi György azonban kilép a körbõl a
két záró verssel.

Az ütések alatt elsõ versszaka még az elõzõ ívet folytatja, csatát vesztvén buktunk és
vége. „S mégis” kezdi tagadással a következõ sort. Igen, mindent elvesztettünk, de épp
az ütés tartja meg a zúzott fejû, ifjú magyart és „lesz itt újból élet”.

A reménytelenség körében kezdi A Tûz márciusát is. „Csámpás, konok netán ez a
világ / S végbe hanyatlik...”. Áthallásoktól sem mentes hévvel, mint egy Ószövetségi
pró féta festi a jelen sötétjét tovább – „...ma még semmi sincs, / Csak majmolás, ál-úrság
és gaz bírság / S mégis..” – fordít –; „S mégis” – erõsít rá még egyszer – „...sír-mélyrõl
látom sikereteket”.

Kharón csónakjából életet és hitet üzen, hogy ne csüggedjenek.
Prófécia ez, vagy csak bele nem nyugvó vágyakozás? Sokan sokféleképp olvasták Ady

eme sorait. A Hadésztól megkísértett Erdélyi Györgynél ez nem más, mint az infer ná lis
világban, a csapások és önpusztítás után megmaradt egyetlen kincse: a kifosztottak dacos
fejtartása. Ez szellemi öröksége, amit fiaira hagy: „Az olvasztó Tüzet küldi a hamu”.

Ez a dac gyújtja meg a létszikrát 1956, a Szuvenír ronccsá lõtt Sanyijában. Aki, amint
meg mozdul a vértócsában, már újra õ, újra létezik és megkezdi gyötrelmes araszolását
milliméterrõl-milliméterre a teljes reménytelenségben.

Iszonyat itt, iszonyat ott. Elbírni is alig lehet, még nézõként is kívülrõl látni és hallani.
Hát még elõadni! Elsajátítani, bensõvé tenni a szöveg minden rezdülését, megérezni
tónusát és felvenni a terheit. Azonosulni a költõvel, azonosulni a fütyörészõvel, az átkot
szó ró prófétával, a haldokló Sanyival, a halott tájjal, a terméketlen élettel. Hihetetlen szel -
lemi teljesítmény, átváltozni és ke resz tet
cipelni. Hihetetlen izzás, hi he tet len ön ége -
tés másfél órán át. És elõtte na po kig, he -
te kig, sokszor meg alázó ki szol gál tatott -
ságban. Más  fél órán át, ami el múlt, elmú-
lik. Még egy kihûlt film sem örö kítette
meg. El múlt. Elszállt, mint egy toll pihe,
egy vil lanás az idõ végtelen fo lya  má ban.

Csak mi, akik szemtanúi voltunk, õriz -
zük agyunkba égve, átélve a ki rály nagy
gyö  nyö rûségét a tollpihe já tékában!

Jegyzetek
1.  2009. december 18. Rátkay Klub
2.  Benedikty Horváth Tamás: Szuvenír. 

Kertek 2000 Kiadó, 1999
3.  Bárány György: Ady költészete és a zene

(WEBFU, 2002)
4.  Ady Endre: A Tisza-parton
5.  Fokról fokra. Pilinszky János versei. 

Elmondja Erdélyi György. Fonó, 1999
6.  Ady Endre: Három õszi könnycsepp
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Bakonyi István

Vallomás a pályámról
Az elmúlt esztendõkben, a PhD-fokozat megszerzése után folytattam azt a te vé keny -

sé get, ami korábban is meghatározta pályámat, irodalmi és kulturális érdeklõdésemet.
Mind ezek a fõiskolás és egyetemi esztendõkre vezethetõk vissza. Arra az idõre, amikor
elõ  ször kezdtem foglalkozni kritika és tanulmányírással, és aminek elsõ zsengéi a legkü -
lön félébb magyarországi irodalmi folyóiratokban és lapokban láttak napvilágot. A Jelen -
kor 1976/9. számától kezdve elõbb B. Kovács István, majd a Kortárs 1978/8. száma óta
Bakonyi István néven.

Ennek a korai munkásságnak jelentette beteljesedését a Németh László szépprózai
mûveivel foglalkozó bölcsészdoktori disszertációm a budapesti Eötvös Loránd Tudo -
mány    egyetemen, ahol Czine Mihály és Király István volt a két mesterem. Azóta is vallom,
hogy Németh László szépprózai munkái az egyetemes és a magyar irodalom megke -
rülhetetlen részeit jelentik. Úgy mutatják föl a magyar, s jórészt a mezõföldi va ló ságot,
hogy közben az emberiség legfontosabb kérdéseire keresik a választ. Közben meg  is  -
mertet bennünket a lélek legbelsõbb rezdüléseivel, a magyar és a közép-európai sors
összetevõivel, a létezés gyökerét jelentõ dolgokkal, az emberi kapcsolatok mély ré te gei vel,
és olyan, jellegzetesen huszadik századi jelenségekkel, mint például az elidege ne dés sel, a
társadalom egyik súlyos betegségével. S mindvégig a különösen fontos minõ ség eszmény
jegyében, az élet egészét átitatni hivatott értékrend kötelezõ morális pa ran csa szerint.

Nagyon kívánatos lenne, hogy ez a szellemiség áthassa a magyar valóság egészét,
meg  határozza az emberi cselekvést. Különösen akkor, amikor a világ morális és gazda -
sá gi téren is a vesztébe rohan, amikor a pénz határoz meg szinte mindent, s az igazi,
er kölcsi értékek mind inkább a háttérbe szorulnak. Németh László egész életmûve, re -
gé nyei, drámái, esszéi, tanulmányai s talán kevésbé ismert és kevésbé jelentõs versei is
ilyen célokat szolgálnak. Mindig fontosnak tartottam, hogy ez az életmû az emberek kö -
ze lébe kerüljön. Ezért szerveztem már 1985-ben, a pálya indulásának hatvanadik évfor-
dulóján Székesfehérváron emlékülést, amelyen többek között Grezsa Ferenc, Vekerdi
László, Kocsis Rózsa, Cs. Varga István és mások méltatták az életmû egyes részleteit.
Az akkor elhangzott elõadásokat sikerült kötetbe szerkesztenünk, és 1987-ben megje-
lent A lélek tápanyagai címû kiadvány. Ezt követõen is több rendezvényt szerveztem a
Németh László életmûvének népszerûsítése érdekében, s ezeknek ugyancsak voltak írá-
sos nyomai. Gondolkodásomat mindmáig befolyásolja az a szellemi élmény, amely
Németh László írásainak tanulmányozása révén lett a sajátom.

Késõbb más irányokat is vett irodalmi munkásságom. A Rónay László szerkesztette
Kortársaink sorozat számára elõbb Tamás Menyhért költõi és prózaírói tevékenységérõl
írtam könyvet. Az õ érdemei közé sorolható az a hallatlanul tudatos szándék, hogy meg -
is mertesse velünk a bukovinai székelység vesszõfutását, s mindezt hiteles kisregények-
ben és verseskötetekben valósította meg. Archaikusnak is mondható nyelvhasználata a
ma gyar irodalom különös értéke.

Ugyancsak a Balassi Kiadó és az MTA Irodalomtudományi Intézete gondozta sorozat
szá mára írtam meg kismonográfiámat Bella Istvánról. (Vele jelen írás további rész le tei -
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ben foglalkozom.) Mivel Székesfehérváron dolgozom, mindig fontosnak tartottam,
hogy a szûkebb haza irodalmi hagyományaival és az itt élõ kortárs szerzõkkel foglalkoz-
zak. Így jutottam el Sobor Antal József Attila-díjas író életmûvéhez, s errõl is írtam egy
vázlatot a Kodolányi Füzetek címû sorozat számára. Ebben az életmûben azt tartottam és
tartom különösen fontosnak, hogy sokakat megelõzve, már az 1960-as évek elején olyan
témához nyúlt szerzõnk, ami akkor nem számított kívánatosnak. Évekkel Nemeskürty
István korszakos mûve, a Requiem egy hadseregért elõtt Sobor Antal megírta a korszak
egyik legjobb novelláját Az éjjel hazamentek a katonák címmel, és írását csakhamar feldol-
gozta a Magyar Rádió is. Remek és sikeres indulása után is megírt számos színvonalas
mûvet, ám a vidéki tanárság bizonyos mértékig gátolta országos érvényesülését. Ezért
is határoztam el, hogy pályáját mind jobban meg kéne ismertetni az irodalmi köz vé le -
ménnyel. Nemcsak novellái, de például a Hosszú háború és Perelj, Uram! címû regényei is
az újabb magyar próza kivételes teljesítményei közé tartoznak. A róla szóló írásaim
mel  lett igyekeztem irodalmi esteken is népszerûsíteni Sobor Antal egyéniségét.

Mint ahogy tevékenységemnek mindig is fontos része volt az irodalmi emlékülések,
az irodalmi estek szervezése. Erre különösen azután volt lehetõség, hogy 1988 novembe -
ré ben újjáalakult Székesfehérváron a Vörösmarty Társaság, és nem sokkal késõbb, 1990-
ben pedig megszületett az Árgus címû irodalmi folyóirat. Ez utóbbi fórumnak 14 évig
vol tam fõszerkesztõ-helyettese, Péntek Imre József Attila-díjas költõ, fõszerkesztõ irá -
nyí tásával. Az én munkám fõleg a tanulmányok és a kritikák szervezése és szerkesztése
volt. A Vörösmarty Társaság keretén belül elõbb elnökhelyettes, majd 1995-tõl a kö zel -
múltig, 2010 májusáig elnök voltam. Ez a helyzet jó lehetõségeket teremtett a szervezõ-
munkára. Többek között Németh László, Kodolányi János, Ady Endre, Szabó Dezsõ,
Pilinszky János, Petõfi Sándor, József Attila, Vajda János, Csokonai Vitéz Mihály, Tatay
Sándor, Örkény István és mások életmûvének szenteltünk tudományos tanácskozást.
A Székesfehérváron mûködõ intézmények, a Szent István Mûvelõdési Ház, a Vörös mar -
ty Színház, a Megyei Mûvelõdési Központ, a Szabadmûvelõdés Háza, a Gárdonyi Gé za
Mûvelõdési Ház, az Öreghegyi Közösségi Ház voltak partnerek egy-egy rendez vény
lebonyolításában. Megemlítendõ a városi és a megyei önkormányzat jelentõs tá mo ga tá -
sa, segítsége is. Többször szerveztünk programot a Városháza és a Megyeháza nagy ter-
mében. Kiemelkedõ esemény volt, amikor 1999. december 1-én a Városházán nyitottuk
meg a Vörösmarty-emlékévet, többek között Szabó Magda részvételével. Egy eszten dõ -
vel késõbb pedig a Megyeháza adott otthont az országos események zárásához.

Ám a hazai rendezvényeken kívül gyakran szerepeltem és szerepelek az ország kü -
lön bözõ helyein irodalmi esteken. Részt vettem a Németh László-centenárium ünnep-
ségén a Petõfi Irodalmi Múzeumban, s az ott elhangzott elõadásom szövege megjelent
a gyûjteményes tanulmánykötetben. Az ország különbözõ pontjain népszerûsítettük a
Vörösmarty Társaságot, az Árgust, bemutattunk számos szerzõt és kötetet.

1995 óta tanítok a székesfehérvári Kodolányi János Fõiskolán, a Kommunkiáció és
Mé dia tudományi tanszéken. Jelenleg fõiskolai tanár vagyok. Évekig szerkesztettem a
Kodo lányi Füzetek címû sorozatot, majd a fõiskola és a Vörösmarty Társaság közös ki -
adásában megjelent Bástya címû antológiát. Fontosnak tartom, hogy a felsõoktatási in -
téz  mény mindinkább részese legyen a régió kulturális, szellemi életének, s ezt a célt
szol  gálta ez a kétfajta kiadványsorozat is. Bennük a fõiskolán tanítók és tanulók épp úgy
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meg  jelentek, mint a Társaság vonzásköréhez tartozó írók, költõk, irodalomtörténészek
s más kutatók. Megemlítendõ, hogy a fõiskola névadójának, Kodolányi Jánosnak az élet-
mûvével is foglalkoztunk, és a születésének századik évfordulóján megrendezett em lék -
ülés anyagát éppen a Kodolányi Füzetek keretein belül adtuk ki.

Visszatérve a könyvkiadásra, megemlítem, hogy e sorok írásáig huszonegy kötetem
jelent meg. (Részletezése az egyik mellékletben.) A tanulmány és kritikaválogatások mel  -
lett írtam napló- és interjúköteteket, s a fentiek mellett egyéb kismonográfiákat is. A leg  -
utóbbi esztendõk eredményeihez sorolhatom a Pék Pál költészetérõl írott kötetemet
A dolgok arca címmel. A Nagykanizsán élt költõ bizonyos szempontból Sobor An ta lé hoz
hasonló életet élt, õ Zala megyében volt középiskolai tanár, s közben vált nem ze dé ke
egyik kiváló poétájává. Formailag kiérlelt, a hagyományos szépséget a korszerû vi lág -
látással övözõ életmûve ugyancsak fontos része a kortárs lírának. Az értelmiségi lét sajá-
tosságai, a természetközpontúság épp úgy jellemzik Pék Pál költészetét, mint az 1956-os
forradalom és szabadságharc sorsdöntõ élményének mûbéli lecsapódása, az a tény, hogy
sokáig lehetetlen volt nyíltan írni a huszadik századi magyar történelem eme ki ke rül he -
tet len eseményérõl. Drámai pillanatokban gazdag ez a korán lezárult életpálya.

Mintegy fél évszázadig küldte lírai üzeneteit a zalai végekrõl. Míves költészet az övé,
a verset szeretõk megtalálhatják benne a leghagyományosabb értelemben vett szép-
séget, akár a formára, akár a mögötte rejlõ gondolat- és érzelemvilágra hagyatkozunk.
Ben ne van ebben a költészetben korunk, az elmúlt évtizedek számos feszültsége, és
mind amellett a költõ humánus válaszainak lehetõsége is. Érthetõ, hiszen költõnk is meg -
szen vedte sorsát, korán elveszített apával, a levert 1956-os forradalommal és szabadság -
harccal, mellõzéssel, félrelökéssel és legújabb korunk sorjázó ellentmondásaival. Folyó -
irat-szerkesztõként pedig újabb és újabb támadásokkal, az egyetemes igény kiváltotta
értetlenséggel is meg kellett küzdenie.

1999 októberében mondta: „Arról beszélek, hogy hangtalan kushadunk egy ezer éve
hit ványodó hatalom csapdáiban, hogy az otthon, az áhított haza csak éjbemosott világ,
hogy ma falánk korhoz juhászodunk, olyan korhoz, melyben a politika új huncutjai, mi -
köz ben gyûlölik az egykorvolt diktatúrát, a magukét építik helyette. ... Mégis hiszem,
hogy létünk önmagát teremti újjá, s a rom fölé új ég borul.”

Vallhatjuk, hogy a megpróbáltatások a költõ elõnyére váltak – legalábbis Pék Pál ese -
té ben ez történt. Ennek fölmutatását tartottam fontosnak a róla szóló könyvem meg írá -
sa kor. S tettem ezt akkor, amikor úgy gondoltam, hogy a kortárs mûvek befogadását
könnyebbé teheti egy esszé, egy kritika, egy monográfia. Ahogy Péntek Imre írta kö te -
tem fülszövegében: „Az életrajzi bevezetõ érinti a költõ indulásának nehézségeit, kacs -
ka ringóit – beleértve az 1956-os forradalom nagykanizsai diákrésztvevõjének el szen ve -
dett börtönbüntetését és az ezt követõ retorziókat, hátrányokat, s az ebbõl adódó
megké settséget, s kiemeli hûségét, ragaszkodását szülõvárosához...” A monográfia
szer zõje végsõ konklúziója szerint a versek lírai hõse elesett a kegyelemtõl, de „a mo -
rá lis helyt állás mindvégig legfõbb jellemzõi közé tartozik. A kezdetektõl napjainkig.”

Ezek után essék szó röviden Pék Pál költõi indulásáról, annál is inkább, mert innen
ért hetjük meg legjobban késõbbi fordulatait és fejlõdését. Elsõ verseskötete, a Rapszódia
a reményrõl 1976-ban jelent meg a Nagykanizsai Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága
kiadásában. Ez a tény ezért jelzi, hogy két évtized múltán már enyhültek a feszültségek,
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s egy állami irányító szerv vállalta magára az 56-os múlttal „terhelt” költõ indítását. S ez
a karcsú, ízléses kötet negyvenhat költeményt tartalmaz. Felelõs szerkesztõje a Pék Pál
mun kásságát az elsõ pillanattól figyelemmel kísérõ kiváló pályatárs, a nagyszerû költõ
és író Fodor András, aki mindhalálig fontosnak tartotta az ország különbözõ pontjain
élõ tehetségek fölkarolását, támogatását minden tisztességes eszközzel. Ma már el -
mond hatjuk, hogy Fodor András „egyszemélyes intézmény” volt 1997-ben be kö vet ke -
zett tragikus haláláig. Költõi és naplóírói életmûve mellett számtalan dologgal foglalko-
zott, és ezek sorába tartozik kiváló szervezõ és tehetséggondozó munkája is.

A Rapszódia a reményrõl vállalása más érdekességet is rejt. A hetvenes években még
alig mûködött a helyi és regionális könyvkiadás, és éppen ezért dicséretes a nagykani -
zsai tanács akkori tette. S a költõ akkor már túl volt a harmincadik életévén, de még in -
nen a negyvenediken. Nem túlzottan korai pályakezdés, azonban éppen elkésettnek
sem mondható. Ismervén az életrajzot, szerencsésnek is mondhatjuk az elsõ kötet ide-
jét. Hiszen Pék Pál nem tûnt el az irodalom életébõl, nem veszett el, s ha nem is túlzot-
tan látványos a kezdése, azért a figyelem, a fogadtatás sem maradt el. Jeles pályatársai
írtak kötetérõl, a már említett Fodor András mellett Tüskés Tibor és Kiss Dénes írása
ér demel említést az elsõ reakciók közül. Mindhárman úgy látták 1977-ben, hogy Pék Pál
köl tészete megérett a könyvkiadás számára. Érzékeltették, hogy elsõ kötet létére rend-
kívül igényes és értékes a Rapszódia a reményrõl lírai anyaga, mindenképpen magasabb
a színvonala, mint általában az elsõ köteteké. A hajdani bírálók fölfedezték a hatásokat,
amelyek egy induló költõnél mindig természetesek. Elég talán, ha arra gondolunk, hogy
például József Attila elsõ korszakában milyen fontos volt számára Ady Endre hatása, de
azt is megemlíthetjük, hogy legnagyobb romantikus költõnk és drámaírónk, Vö rös -
marty Mihály hajdan a székesfehérvári gimnáziumban jellegzetesen klasszicista ver sek -
kel hív ta föl magára a figyelmet.

Pék Pál korai mûveiben egyértelmûnek látszik Pilinszky János esztétikai és szellemi
hatása. Ahogy Fodor András írja: „Az individuum fájdalmas megkötözöttsége miatt ala -
kul hatott ki Pék Pál stílusának egy Pilinszky Jánoséhoz közelítõ jellemvonása: a zárt for-
mákba, kifeszített strófákba fogalmazás, a tragikus, extatikus felhang, a biblikus víziók,
a tragikus elõérzet jegyeiben.” Fodor András ezen a helyen elsõsorban a Körbeért világ
címû verset emlegeti, és tegyük rögtön hozzá, hogy jogosan. „Testeddé-lényegült nya -
rak ból / valahogy mégis rádnyitok – / Kések mögül kivillog szinte / érintetlen homlo -
kod, // s félelmed malma egyre õröl – / Vonul a körbeért világ. / Filléres-gondú éle tünk -
bõl / kilép a dal, az ifjúság.” S valóban: jól érzékelhetjük ezen a helyen a kritikában föl-
sorolt minõségeket, amelyek egyébként a késõbbi pályaszakaszokat hasonlóképpen
meg határozzák. A jeles elõdre és kortársra emlékeztetõ értékek semmiképpen sem
jelentenek azonban epigonizmust. Egészséges megtermékenyítést inkább. Azt is meg-
figyelhetjük már idejekorán, hogy Pék Pál verseit erõteljesen jellemzi a dalszerûség, a
for mai biztonság és a feszesség, és ezzel egyébként a hagyományos szépségnek ne ve -
zett értékeket is magáénak vallja. Persze az is eléggé egyértelmû, hogy a „hagyományos
szépség” legalábbis vitatható kategória, ám – ismervén nemzeti költészetünk múltbeli
útjait – föltehetõ: világos, hogy mirõl van itt szó.

A Körbeért világ mellett feltétlenül említést érdemel, hogy már a kötetet bevezetõ
négysoros is hasonló hatásokról árulkodik. Íme, a szöveg:
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Lépések a ketrecekben
Kenyér és kés az asztalon
Megérted-e ó béke béke
Teljes világom rádomol.

Azt semmiképpen sem állíthatjuk, hogy ugyanarról lenne itt szó, mint Pilinszky
János híres négysorosában, azonban a drámai feszültség tekintetében igencsak
kézenfek võ a szellemi hasonlóság. A tömörítés szempontjából is hasonlókat vehetünk
észre. Pék Pál soraiból viszont sokkal inkább árad a föloldás lehetõsége, vagy legalábbis
az arra való hajlandóság.

És fölfigyelhetünk a modern költészetbõl jól ismert töredékességre, a jelzések szim-
bolikus tartalmára is. Igaznak érezhetjük mindezekkel kapcsolatban is Tüskés Tibor
találó észrevételét, fontos és pontos hasonlatát: „...tudatosan szûk nyílásra húzott és
nagy mélység-élességû költészet ez”. Arról is olvashatunk ezen a helyen, hogy Pék Pál
jel legzetes lírai mûfaja a rapszódia, és nyilvánvalóan tudatos választás eredménye, hogy
ez a mûfaj-meghatározás ott szerepel a verseskönyv címében is. Egyben jelzi azt is,
hogy ez a mûfaj folytonosan él tovább, hiszen tudjuk, hogy a rapszódia eredetileg a gö -
rög rapszodoszok (epikus énekmondók) által elõadott költemény, és benne hangot kap
a fölindult lelkiállapot, az azt tükrözõ szaggatott szerkezet, a gondolatmenet, valamint
igen gyakran az ódai szárnyalás. Az emelkedett hangnem akár az extatikus végletekig
is eljuthat. A homéroszi idõk persze csak a kezdeteket jelentik, és a késõbbi korokból
akár a mi Vörösmarty Mihályunk több mûvét (Gondolatok a könyvtárban, A vén cigány),
vagy éppen Illyés Gyula híres Bartókját is szép példaként említhetjük. Az sem kétséges,
hogy a rapszódiában a költõ igen gyakran érinti a nemzeti sorskérdéseket, a kor leg -
égetõbb gondjait is...

Ez az irány fedezhetõ föl Pék Pál rapszódiáiban is. Ez az a mûfaj és ez az a forma,
amely igen tág lehetõséget biztosít költõnk számára, hogy elmondja fájdalmait, ám
ugyan akkor vigaszt is nyújtson önmaga és a másik ember számára. A szólás szabadsá-
ga megadja a föloldásnak, a kínok szelídülésének esélyét – akár a személyes szférában,
akár a tágabb, nemzeti és egyetemes vonatkozásban. S ha a rapszódia a reményrõl szól,
akkor meg különösképpen is! Hiszen a Pék Pál megélte évtizedek alkalmasak arra, hogy
mind ezek napvilágra kerüljenek. Kisgyermek, amikor zajlik a második világháború, ép -
pen a háború kitörésének esztendejében született, kamaszkora egybeesik a Rákosi-kor -
szak szörnyûségeivel, és még nem felnõtt 1956-ban sem. A korábban már tárgyalt élet -
raj zi események, a lassú kibontakozás, a „személyes konszolidáció” elnyújtottsága,
aztán a szabadság hirtelen eljövetele, egy – a szó szoros értelmében vett – szabad de -
mok ra ta eufóriája, majd bizonyos mértékû kiábrándultsága mind-mind táplálta ezt a
rendkí vü li érzékenységrõl tanúskodó költészetet.

S már az elsõ verseskötet errõl az érzékenységrõl ad lírai tudósítást. A címadó költe -
mény talán a legérzékletesebben. A mûfaj számos fontos vonása benne van ebben a kiváló
mû ben, legfõképpen azok a hullámzások, amelyekrõl a fentiekben már szó esett. A sze -
mé lyes létezés alapkérdéseit érinti ezúttal, s az ókori eredetû mûfaj szerencsésen ötvözi
ma gába a legújabb kor sajátosságait, zaklatottságát, emberi gondjait. S mindezt a for ma
re mek fölhasználásával teszi meg a költõ, bizonyítván, hogy jellemzi a nagyfokú mes ter -

PPooLLííSSzz

36



ség beli tudás, a verselés biztonsága, a kulturált elõadásmód. Az a fajta versbeszéd, amely
ké sõbb is számos, szépségesen megírt mûvet fémjelez. Itt az ifjúság mú lá sának egyébként
közhelyszerû gondolata áll a középpontban, számos intenzív lírai rész let segítségével.

Finom rezdülésekkel tudósít a lélek mélyrétegeibõl, s közben felfigyelhetünk a már
ek kor és késõbb is szokásos, jól ismert elemekre, a természet apró részleteire. Ez a ter -
mé szet-központúság mindvégig jellemzi Pék Pál érdeklõdését, de – miként a míves lí rá -
ban általában – a táj, a növény, az állat nem végcél, hanem ugyancsak a már említett
lélek állapot világra segítõje. És természetesen fölmutatja ez a verseskönyv a remény táv -
la tát, „az emberi kontinuitásban gondolkodás hitét” is. Mindenképpen igaz, hogy a ké -
sõb bi kibontakozás jó esélyét mutatja Pék Pál életpályáján ez az elsõ kötet.

***

Hálás vagyok a sorsnak, hogy ismerhettem Bella Istvánt, s hogy könyvet írhattam róla
abban az idõben, amikor megkapta a jól megérdemelt Kossuth-díjat. Még jókor érte a leg-
nagyobb magyar elismerés, hiszen élt utána még néhány esztendõt. A 2006-ban le zá rult
költõi és mûfordítói életmû azóta is további gondolkodásra és kutatásra készteti az embert.

Fõleg azért, mert oly gazdag ez a költészet, hogy sosem mondhatjuk: már eleget szól-
tunk róla. S hogy néhány, irodalmon kívüli vagy azzal érintkezõ tényt mondjak: Duna föld -
váron általános iskola viseli a nevét, Érden évente átadják a róla elnevezett díjat (elõ ször
az a Zsille Gábor kapta meg, akivel egyebek között a közös lengyel érdeklõdés hoz ta össze
Bellát). Fölnevelõ falujában, a Fejér megyei Sárkeresztúron tervezik, hogy róla nevezik el
a mûvelõdési házat, szülõvárosában, Székesfehérváron a hajdani alma materben, a
mostani Ciszterci Szent István Gimnáziumban, az õ idejében „a Józsefben” meg ren dezték
az elsõ Bella István szavaló versenyt. És még nyilván folytatódik ez a sorozat. Tehát
láthatjuk, hogy ebben a „költõietlen” korszakban sem teljes a feledés. Sokkal fon to sabb
persze, hogy éljen tovább a vers, a lírai szó, hogy egyre többen olvassák ezt az élet mûvet
(is). Ez utóbbi kérdésben természetesen sokkal több a kétkedõ és bizonytalan elem...

Ha újraolvassuk verseit, egyrészt újfent megcsodálhatjuk igazi korszerûségét, a vele
együtt észlelhetõ hagyománytiszteletet, akár az archaikus idõkig visszamenõen, a dal új -
ra fölfedezését, és azt a rendkívüli történelmi érzékenységet, aminek gyökerei a szü le tés
évé re, valamint apja korai, második világháborús elvesztésére vezetnek vissza. Ám ké -
sõbb is, az ötvenes, hatvanas, hetvenes és nyolcvanas években is jellemzõ volt rá ez az ér -
zékenység, a szocializmusnak nevezett korszak visszásságainak versbe ötvözése. Ha son -
ló képpen jellemzi líráját a szerelmi érzés újszerû, legfõképpen a József Attila útját tovább -
vivõ megközelítés életben tartása. Nem feledhetjük a gyermekekhez szóló költõt sem,
hiszen Áni Máni éppúgy része ennek a vonulatnak, mint Weöres Sándor, Tamkó Sira tó
Károly vagy Szabó Lõrinc és mások halhatatlan remekmûveinek hosszú sora. S a már jel -
zett lengyel vonzódás, Adam Miczkiewicz nagy mûvének, az Õsöknek hibátlan for dítása.

A világkép alakításában a már említett József Attila mellett megemlíthetjük Illyés
Gyula, Juhász Ferenc, Nagy László vagy Csoóri Sándor nevét, s az õ nyomukban jelent -
kezõ Heteket, akikhez maga, Bella István is tartozik. S ha vannak is különbségek közte és
Ágh István, Buda Ferenc, Kalász László, Raffai Sarolta, Ratkó József és Serfõzõ Simon
kö zött, abban is biztosak lehetünk, hogy több az érintkezési pont, mint az elválasztó erõ.
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Hang súlyos ez az együvé tartozás, hiszen a – jobb szó híján – nép-nemzetinek ne vez he -
tõ irányzatnak õk az elmúlt évtizedekben a legjobb képviselõi. Érdekes, hogy éppen Bel -
la István fogalmazott úgy, hogy „botcsinálta” csapat volt ez, de azt is hozzátette, hogy az
írásban megnyilvánuló magatartás összekapcsolta õket. Pontosítsunk: az õ nép nemze ti
irányuk alapvetõen eltér a „magyarkodó”, de a kozmopolitának nevezhetõ irá nyoktól is.

Az ilyesfajta életmû és világkép egyben arra is alkalmas, hogy létrejöjjön végre szellemi
életünkben a konstruktív, konszenzust keresõ párbeszéd, a különbözõ sze kér tá borok
között. Egyébként éppen Bella István temetése mutatott szép példát arra, hogy ez nem
reménytelen: a végsõ búcsún együtt vettek részt olyan személyiségek, akik ma már ritkán
váltanak szót egymással, még akkor is, ha a régmúlt idõkben küzdõtársak voltak. Ám nem-
csak a temetés, de Bella István egész életmûve sugallja az ilyesfajta közeledést és pár be szé -
det. Az európai és a magyar önismeret együttes jelenléte is egy ilyen kö ze le dési pont, s
ennek fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Bella lírája úgy egye te mes és európai,
hogy közben vitathatatlanul kötõdik a magyar nyelvi és kulturális, tör té nelmi hagyo mány -
hoz. Úgy európai, hogy minden tettével hangsúlyozza: csak úgy le he tünk értékes tagjai a
tá gabb közösségnek, ha visszük nemzeti értékeinket, s azokkal mu tatjuk meg hovatartozá -
sun kat. Bella István jól tudta, hogy az élõ irodalom, de az irodalom egésze is a régmúlt
idõk tõl fogva szerves része az emberiség és a magyarság életének, sorsának, és ha ezt so -
kan tagadják is, mégis tovább él. Hiszen az ember természetébõl fakad mindez...

Ezeket az igazságokat tudnia kell annak, aki például Bella István életmûvével fog lal -
ko zik, azt méltatja és elemzi. Ilyenkor bizonyos mértékig azonosulnunk kell a tárgyalt
szer zõ világával, ugyanakkor az is természetes, hogy kívülrõl szemlélve alkothatunk va -
lós és tárgyilagos képet. Fölmutatva értékeit, s helyenként nem tagadva esetleges korlá-
tait. Szerencsére ez utóbbira alig találunk példát, ha végigkövetjük az életpályát... A kez -
detektõl a befejezésig. Az is megesik, hogy egyetlen versbe sûrûsödik az az esszencia,
ami jó kiindulási pontunk lehet. Ilyen vers az Önarckép:

Apám elúszott észrevétlen,
nyújtott testtel, mint a szarvasok,
átszökkent a nagy tétlenségen,
s az idõ fenyvesébe futott.

Én, az öklömnyi gyerekember,
kettõjük közt ágaskodom.
Anyám veszekszik szép szememmel,
apám dörömböl hátamon.

Korai sorsösszegzés, hármas arckép, fájó, keserédes tizenkét sor. Benne a korán el ve -
szí tett apa tragikus sorsával, az elveszítettség fájdalmával, az akkor még élõ anya sorsá-
nak áldásával, s a fiú bizonytalan lépteivel. A személyes létezés és a történelmi-társadal-
mi szférák egymás mellettiségével. Más, érettebb és drámaibb hangú verseinek rokona
ez a mû. A Halotti beszéd, a Testamentom, az Igék és igák, a Sárkeresztúri ének vagy éppen
az Ábel-versek magasának ígéretével. Közülük a Sárkeresztúri ének címû remekmû több
szem pontból is tanulságos. Benne érzékeljük egyrészt a szülõföldhöz, a fölnevelõ falu -
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hoz kötõdést, ám ez csupán az egyik síkja a versnek. Természetesen nagyon fontos ez
a kötõdés, hiszen Bella István azon költõk közé tartozott, akiknek az egyik legfontosabb
érték a hûség, a kibocsátó közeg megtartó ereje. Ám tudjuk, hogy õ sem maradt a szü lõ-
földjén, hanem csakhamar a fõvárosba távozott, olyan közegbe, amely az irodalmi ér vé -
nyesülésnek jobb terepet biztosított. A vonzások és a taszítások kettõsségében azonban
mindig elõtérben maradt gondolat- és érzelemvilágában a vonzás. A Sárkeresztúri ének
mindamellett nem a szülõföld-líra példája, hanem sokkal inkább az érett ás teljes ség re
vágyó szintézisteremtésé. Ahogy a Bella által olyannyira tisztelt iroda lom tör té nész,
Kocz kás Sándor látja: a körök itt az egyetemességig tárulnak. A szöveg szólhatna más
vi dékekrõl is, más korokból is. Visszanyúl a sámánénekek világáig, ötvözi különbözõ
kor szakok szellemiségét. És összeölelkezik ebben a mûben az egyéni és a közösségi
sors, a szülõföld élménye a világéval.

Bella István dunántúli származású költõ. S mint tudjuk, létezik a magyar poézis vi lá -
gá ban egy fogalom: a pannon líra. Sokan úgy gondolják, hogy kis hazánkban van olyan
költõi hang, ami ezzel a jelzõs szókapcsolattal írható le. Mások határozottan vitatják az
ilyes fajta kategorizálást. Joggal vetõdhet föl a kérdés a sárkeresztúri, Fejér megyei Bella
Ist ván esetében is: vajon pannon líra ez? Nem hiszem, hogy annak mondható. Ter mé sze-
te sen benne van ebben a költõi világban a szülõföld, a dunántúli táj ezernyi eleme, de –
mint az imént is láthattuk – mindez nem több és nem kevesebb annál, ami. Tehát sok -
kal fontosabb arról szólnunk, hogy a konkrét táj, a természet csupán jó értelemben vett
ürügy arra, hogy univerzális, emberiség-igényû dolgokról szóljon a költõ. S ez el kép zel -
he tõ akár erdélyi, akár alföldi vagy bármely más magyar tájról jövõ költõ esetében is.

Ezek után essék néhány szó arról, ami a költõ halála után történt a fájdalmasan korán
lezárult életmûvel. Ezúttal fõként arról a posztumusz verseskötetrõl, ami a költõtárs és
jóbarát, Serfõzõ Simon által vezetett, miskolci Felsõmagyarország Kiadó gondozásában
jelent meg Mintha tükrök között beszélnék címmel. Elmondhatjuk, hogy általa alapvetõen
nem módosult a Bella István lírájáról kialakult összképünk, sokkal inkább az eddigi véle -
ményt erõsítik ennek a kötetnek mûvei. Ugyanakkor teljesebb is lett a kép, hiszen a ko -
rai zsengékbõl épp úgy találunk itt, mint a legutolsó versekbõl. Fölrajzolódott tehát az
ív, az egész pálya íve. Így, együtt, ezek a versek egyértelmûen tanúsítják, hogy az elmúlt
év tizedek egyik legegyenletesebb költõi teljesítménye a Bella Istváné. Az „égre kelni” és
„éne kelni” összetettségében és belsõ parancsa szerint. Az is egyértelmû, hogy a földhöz
kö töttségnek és az egyetemes, gyakran transzcendens dimenziókhoz kötõdésnek is szá-
mos példáját adja. A múlandóság, a végsõ célhoz közelítés is egyre inkább ebbe az
irány ba vezette tollát, keresvén a végsõ igazságot. Gyakran találkozunk a tündéri já té -
kos ság sok-sok megnyilvánulásával, a gyerekhez, az unokához fordulás mozzanataival.
Itt jegyezhetjük meg, hogy a mélységes intellektualitásról, a tragikus történelemfelfogás-
ról vagy éppen a szerelem csodájáról szóló versek mellett különösen fontosak Bella
gyer mekversei is, hiszen például Áni Máni ma már ott foglal helyet Weöres Sándor
Bóbitája, s más, klasszikusnak számító hõsök, figurák és jelképek között. Nem lehet elég-
gé hangsúlyoznunk az ilyen költõk érdemeit, hiszen a legfiatalabb nemzedékeket veze -
tik be a költészet világába, s bizony nem az õ vétkük, hogy késõbb ezek a kapcsolatok
el sorvadnak, s nagyon kevés, az óvodában még önfeledten verset mondó apróságból
lesz a magyar és az egyetemes költészet befogadója, barátja.
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És ugyancsak a játékosság az erénye az olyan, mélységes bölcsességrõl is tanúskodó
ver seknek, amelyekkel költõtársait és barátait köszönti Bella István. Többek között Ser -
fõzõ Simon, Péntek Imre és Novák Ferenc, a Tata szerepel a köszöntöttek között. Olyan
sze mélyiségek, akiknek pályája rokonságot mutat a Belláéval, s akik emberségbõl is pél -
dát adtak költõnknek. Nagyon találó, és bizonyos szempontból miniportré igényû pél  -
dá ul a Serfõzõrõl írott néhány sora: „Földúlt tanyák / szívrohamát, / kiket, megnyúzva
csontig és bõrig, // mind kicsinált / az új világ, / sok piti és utolsó Werbõczy.” Játékai
min dig nemesek, miként azok hajdani mesterének, József Attilának a játékai is. Abban
is rokona kiváló elõdjének, hogy a dal megújítói közé tartozik, s a legmodernebb gondo -
lat világ gyakran jelentkezik nála ebben a formában.

Másutt önmagát is megszólítja, nevezetesen például akkor, amikor elérte a hatva na -
dik életévet: „Mint aki rossz fát tett a tûzre. / Rajtakaptál hát, Istenem. / Köröttem hat-
van év lángja, üszke. // Ígérem, többet nem teszem.” (Hatvan év) A gyermeki és az érett
fér fiúra jellemzõ szóhasználat és magatartás jellemzi ezt a megszólalást, ötvözvén a tisz -
ta ságvágyat a bûntudattal. Ám a költõ, a teremtett világ hírnöke (avagy varázsainak mér -
nö ke) nyilvánvalóan azzal is tisztában van, hogy van bûnbocsánat, van megtisztulási le -
he tõség. Nagy, istenkeresõ elõdök, Balassi Bálint, Ady Endre, József Attila, Pilinszky
János útját járta Bella István is, akinek mind személyes életében, mind kiteljesedett költõi
vi lágában fölleljük ezeket a nyomokat, egészen a végsõ hazatalálásig.

Sajátos játék dominál az olyan versekben is, mint például A költõ esteli védõbeszéde hitve -
se színe elõtt. Itt nagyon találó, ahogyan „kivágja magát” egy hétköznapi helyzetben. Arról
van ugyanis szó, hogy a feleség a férj szemére veti, hogy miért nem vetette be reg gel óta
az ágyat... Az ilyen, látszólag jelentéktelen dolgok lírai fölnagyításának is mes tere költõnk,
igazolván, hogy a jótollú szerzõnek semmi sem lehetetlen! „Már a lép csõ házban tudom,
hogy nem vagy itthon, / bár fogalmam sincs, hogyan, honnan s miért?... / A lépcsõk
szepegték cipõmnek alig titkolt / bánatukat: elment, de ... ugye ... vissza tér?!” Ezek a sorok
a Nem lehet címû szonettbõl valók, s itt is a hétköznapok adta hely zet megidézése és egy-
ben fölemelése megy végbe. Nincs szó végleges elszakadásról, de a pillanatnyi hiány ala-
posan átlengi a versvilágot, az ember lelkületét. Az ag go da lom küzd a bizonyossággal, a
féltés a reménnyel ebben a nagyon is tipikus, a legtöbb em ber által átélhetõ mûben.
Különleges lírai erõ van itt jelen, a minden helyzetet meg éne kelni képes költõ remeklése.

Az újdonság erejével hatnak, s mindenképpen gazdagítják az összképet a kamaszkori
versek. Beláthatjuk, hogy ezen mûvek természete más, mint a késõbb pályaszakaszok verseié,
s azt is jól láthatjuk, hogy a nagy készülõdés részei. Bennük rejlik a késõbb nagy mû vek sok-
sok lehetõsége, a tehetség biztos jeleivel. Találunk könnyen fölfedezhetõ elõz ményt is, például
a Halotti beszéd elõképének számító Apámat, a szerzõ tizenhat esz ten dõs korából. Bella István
szellemi és emberi világát a kisgyermekkortól haláláig meg ha tározó tragikus élmény, az édes -
apa elveszítése miatt átélt fájdalom szép lírai doku men tuma ez a zsenge, ilyen sorokkal:

„Ha macskatalpon földre száll az alkony, / a falumban halkan fel-fel ver a csend, /
kon duló hangját újra-újra hallom, / harangzúgásokban fülembe cseng.”

Igen, már itt jelen van nála a remek miliõteremtés sok jele, a hangok és a belsõ ér zé sek
összhangja, az érzékenység nemes megnyilvánulása. S persze a formai biztonság és mû gond.

És itt vannak a késõbbi emlékezetes szerelmes versek elõképei, a Szerelmes ének és a
Szere tem benned. Igaza van az ugyancsak a Hetekhez tartozó költõtársnak és jóbarátnak, Ágh
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Istvánnak, amikor így vélekedik errõl a pályaszakaszról: „A csodagyerek József Atti lához
mérhetõ tehetséggel indult, s olyan megrögzött hiányérzetek bírták szólásra õt is, mint az
árvaság, a szegénység, kiszolgáltatottság, s bár megkapta az élettõl szo mo rú gyermekkora
kései kárpótlását, költészetének erkölcse, képvilága mindvégig ah hoz igazodik.” Fontos
szavak, és láttatják azt az ívet, ami jellemzi Bella István pályafu tá sát, lírai érlelõdését.

Még csak hetven esztendõs lenne. A fájdalmas hiány ugyanakkor nem azt mondatja az
emberrel, hogy lezáratlan az életmûve. Futását elvégezte, harcait megharcolta, hitét is meg -
tartotta. Az utókor dolga, hogy jól sáfárkodjék ezzel a gyönyörû szellemi hagya ték kal.

***

Ezek után fordultam egyre inkább egy olyan életmû felé, amelynek alkotóját szemé lye-
sen is ismerhettem, akinek költõi, képzõmûvészeti, szervezõi és publicisztikai te vé keny -
sége, s egyáltalán: személyisége nagy hatással volt rám. Takács Imre József Attila-díjas
költõrõl, íróról van szó. Korábbi kisebb terjedelmû kritikák, tanulmányok és interjúk
után fogtam neki az eddigi legnagyobb lélegzetû vállalkozásomhoz vele kapcsolatban:
egy kismonográfia megírásához.

Tettem ezt legfõképpen azért, hogy fölmutassam azt az életmûvet, amelyrõl azt gon dol -
tam, hogy még nem nyerte el méltó helyét a legújabb magyar irodalom történetében. Pedig
többek számára egyértelmû, hogy Takács Imre lírája és epikája (ez utóbbi azért is fon tos,
mert A csillagok árulása címû regényéért kapta meg az a szerzõ a József Attila-díjat, aki
egyébként elsõsorban lírikusként ismert) a második világháború utáni magyar lite ra tú ra
maradandó értéke. Az Illyés Gyula nevével fémjelezhetõ irány képviselõje, Nagy Lász lóval,
Csoóri Sándorral vagy éppen Juhász Ferenccel szellemi és mûvészi rokon ság ban.

Azt is meg akartam mutatni, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc miképpen
befolyásolta ennek a nemzedéknek gondolkodását és irodalmi felfogását, azok után, hogy
korábban valamennyien megfürödtek a sematizmus és a dogmatizmus vizében. Gyorsan
kijózanodtak azonban, s ez a kijózanodás gyakran önmeghasonlással, belsõ, lélektani vál-
sággal párosult. S ez a válság gyakran kiemelkedõ mûvek megszületésében volt részes.

Indulásukban is sok a rokon vonás. Mélyrõl jöttek, a magyar parasztság világából.
Ám ez a mélység sok erkölcsi és mûvészi értéket is jelent, hiszen jól tudjuk, hogy egész
nép mûvészetünk paraszti jellegû, s az idézett költõk, írók is ezekbõl a gyökerekbõl táp -
lál koztak. Takács Imre, a rábasömjéni születésû fiú már korán megtapasztalta a „zsellé -
rek unokája”-féle állapotot. A két világháború közötti szegénységet, de emellett a népi
kul túra vonzását is. Mindez akkor és késõbb is sokféle tekintetben megnyilvánult:
kosár fonóként éppen úgy, mint majd naív képzõmûvészként, különféle festmények és
szobrok létrehozásában. Miként barátai és kortársai közül például Csoóri Sándorra vagy
Nagy Lászlóra, rá is hatott a magyar paraszti népmûvészet egésze, a népdaltól a nép-
táncig. Így lehetett aktív részese például lakóhelyén, Székesfehérváron a táncháznak,
ahol a mûvészeti ág kiváló ismerõjét és barátjukat köszönthették személyében a ko re -
ográ fusok, a táncos lányok és fiúk. Látható tehát ezekbõl a teljességre törekvés, a kultúra
összetett felfogása. S hogy mennyire nyitott volt mindenre, azt az is igazolja, hogy egy -
szerre rajongott Bach zenéjéért, és John Lennont is elsiratta versében. Kedves színfoltja
volt a fehérvári utcának, ahol vállra vetett tarisznyáját, bozontos fejét sokan ismerték.
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Fejér megye székhelyérõl járt föl vonattal Budapestre, ahol többek között a Kortárs szer -
kesz tõségében dolgozott, s fedezett föl sok ifjú költõt, tehetséges embert. A lo kális dol-
gok épp úgy hatottak rá, mint ahogy versben, esszében, publicisztikában a leg egye te -
me sebb, kozmikus kérdések is foglalkoztatták. Megemlítendõ, hogy a tõle alap jaiban
különbözõ felfogású Pilinszky Jánosról is õ írta az egyik legtalálóbb esszét, Poeta benedic -
tus címmel. A két költõ a nyolcvanas évek elején gyakran találkozott egymással, akkor,
életének utolsó évét Pilinszky a királyok városában élte.

Itt jegyzem meg, hogy számomra is különös élményt jelentett Pilinszky János szé kes -
fe hérvári tartózkodása, ugyanis akkori munkahelyemen, a II. Rákóczi Ferenc Általános
Isko lában – ahol akkor már több rendhagyó irodalomórát szerveztem – szerepelt a jeles
köl tõ életében utoljára nyilvánosság elõtt 1981. március 25-én. Saját verseibõl és a szá má -
ra fontos klasszikus költõk mûveibõl olvasott föl ezen az emlékezetes délutánon (egyéb -
ként Bartók Béla születésének századik évfordulóján) a kisdiákoknak és a tanároknak.
Székesfehérvár azóta is ápolja a Kossuth-díjas poéta szellemi hagyatékát. Például a Vígh
Tamás szobrászmûvész készítette emlékdombormûvel annak a panelháznak a falán,
amely ben a költõ lakott 1980–81-ben. Ezen kívül többször szerveztünk emlékülést, ame-
lyen kiváló tudósok elemeztek Pilinszky életmûvét.

Visszatérve Takács Imre pályájához tehát: szembetûnõ az a nyitottság, az a rugalmas -
ság, ami szellemi horizontját jellemezte. Igazolván többek között azt is, hogy mélyrõl jött
író ink és költõink intelligenciája és tehetsége szinte határtalan. Bevallom, hogy ezért za -
var például a magyar nyelvben a „paraszt” szó pejoratív jelentése. Hiszen vitathatatlan,
hogy az egész magyar népmûvészet egyértelmûen paraszti eredetû, s ez a társadalmi
ré teg különösen sok remek személyiséget, alkotót adott az egyetemes magyar kultúrá-
nak. Engedtessék meg egy személyes élményt is ideírnom: paraszt nagyapámról a leg-
elsõ emlék, ami itt él ma is bennem, nem más, mint az, hogy ül a karosszékben és olvas.
Ol vassa a négyforintos Olcsó Könyvtár köteteit, a magyar és világirodalom klasszikus
alkotásait. Azt nem tudom pontosan, hogy Takács Imre milyen emlékeket õrzött ebben
a tekintetben rábasömjéni gyermekkorából, az azonban biztos, hogy örökölte õseinek –
tág értelemben vett – kultúráját. Építkezett belõle mindhalálig, mint ahogy a nyers való -
ság pontos ismerete is alapvetõen jellemezte habitusát. Ez érdekelt elsõsorban a Ta kács-
jelenségben, amikor nekifogtam életmûve értékelésének.

Hatalmas az az út, amit Takács Imre 1926 és 2000 között megtett Rábasömjén és a
szé kesfehérvári szeretetotthon között. A zsellérek unokája-féle állapottól a fizikai leépü -
lést hozó, de a szellemet ébren tartó végkifejletig. S közte a második világháború elõtti
ellent mondásos helyzetben, a nagy világégésben, az újra megszületõ remény néhány
évé ben, az újabb téboly korszakában, a törvényszerûen létrejött forradalomban és sza -
bad ságharcban, a Biszku Bélák és Kádár Jánosok-féle megtorló idõben, aztán a nagyon
is felemás szocializmusban, és az ugyancsak felemásra sikeredett rendszerváltásban. Ez
utóbbi korszak elsõ évtizedét érte meg költõnk, aki a kilencvenes évek elején publicisz -
ti kai írásokban reagált a változásokra. A huszadik század viszontagságai felõrölték ere-
jét, ehhez természetesen emberi gyarlóságai is hozzásegítették. Mindentõl függetlenül
azon ban láthatjuk, hogy a kor sajátos lenyomata az életmûve. Azé a koré, amelyben,
pon tosabban 1981-ben így kiált föl a Vértesi elégiában: „Mit csináltatok, lélek hentesei?”
És: „Egy bibliát hamisít ezer antikrisztus.”
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Ily korban élt a költõ, ránk hagyva egy különösen gazdag, izgalmas, ha nem is egyen -
le tes színvonalú életmûvet.

***

Ezt követõen is folytattam irodalmi tevékenységemet. Az ország különbözõ folyóira -
tai ban változatlanul jelen vagyok tanulmányokkal, kritikákkal. Készítek interjúkat, foly-
tattam a naplóírást, s ennek eredménye a Nap-lom 2. címû könyvem. Az interjúké pedig
a Mesterek és tanítványok két kötete, amelyekben munkahelyem, a székesfehérvári Ko -
do lányi János Fõiskolán dolgozó kiválóságokkal, valamint az innen elkerült, hajdani ta -
nít ványokkal, ma már sikeres emberekkel készítettem beszélgetéseket.

A fentiekbõl is látható, hogy fontosnak tartom a több mûfajiságot, az irodalmi te vé -
keny ség mellett a rokon területek mûvelését is.

Árpás Károly

Korforduló
Gondolatok a stílusirányzatok történetének folytatásáról
(Kiegészítõ áttekintés A magyar irodalom történetéhez)

Amit régen ezredfordulónak tekintettek (jellegzetesen tévesen 2000. január elsejét vé -
ve kezdetnek), az többnek bizonyult egyszerû reklámfogásnál.

A politikai élet tendenciózusan átalakul a globalitás függvényévé (nemcsak a terroriz -
mus ról, környezetszennyezésrõl van szó, hanem 6–7 milliárd ember együttélésérõl és
he lyérõl a Naprendszerben).

Ezzel sziámi iker a gazdaság, amely ugyan még magán viseli a gazdag Észak és a sze gény
Dél ellentétét, ám a terjedõ modern igények hosszú távon kiegyenlíthetik a különb sé geket.

A legnagyobb változás az életmódban következett be: az elektronikus média forradal-
ma már nem újítás, hanem a hétköznapok részévé lett (mobiltelefon, mobilinternet, mû -
hol das helymeghatározás stb.) – az információ függvényévé lett az életünk.

Az információáradatnak a média próbál keretet adni (nem az oktatás vagy a terme -
lés) – nemcsak a kommunikációban következnek be módosulások, hanem az emberi
gon  dolkodásban is: nemcsak az alkotásban érhetõ ez tetten, hanem a befogadásban is.

Ha igaz Arisztotelész megfigyelése, akkor az alkotásokban tükrözõdik az emberi lét;
ér demes a változásokat kísérletben is összegezni. Ezt az áttekintést a mûvészeti stí lus -
irány zatokhoz kapcsolom.

A posztmodern vége

Lehet, hogy provokatívnak tûnik kijelentésem: a posztmodern stílusirányzatnak vége
van. Bár az elméleti kritika hiányzik, de az irodalomszociológiai és a közoktatási tapasz -
ta latok ezt jelzik.
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A kon- és intertextualitásnak (allúzió, evokáció, imitáció, reminiszcencia, remake stb.)
– lásd még az ún. vendégszövegek problémája – nincs értelme, mert a szükséges mû -
velt ség hiányzik a befogadókból. (Az oktatás hatékonyságát illetõen lásd a PISA-fel mé -
ré sek adatait, illetve a központi tananyag folyamatos sorvadását!)

A nyelvi bravúrok, trükkök elveszítették hatásukat, mert az ún. sztenderd nyelvvál-
tozat sekélyében szikrázni lehetetlen (a nyelvi tapasztalat hiányzik).

Ami a részletek hangsúlyozását illeti, ez fölösleges – a befogadó nem képes koncent -
rálni és konstruálni (nem tudja összerakni, nem képes az elõfeltevésekkel operálni;
hiány zik a képzelet és a tudatos szerkesztés gyakorlata). A szétszórt nézõpontok, a vé -
let lenszerûség, az egyes elemek túlhajtása, a fragmentáltság ma már csak a belterjes kri -
ti kának mond valamit; a szerzõk talán igen, de az olvasók nem foglalkoznak vele.

Ehhez kapcsolva az én-központúság elveszítette jelentõségét; még ha „nagy név”-rõl
is van szó, hiszen a mûvészi tekintély nem tud versenyezni a fogyasztói társadalom
igény telenségével és az elektronikus média reklámjaival.

Úgy vélem, hogy ugyanaz a folyamat játszódik le, mint a XX. század elsõ harmadában
az avantgárd esetében: elveszítõdött a befogadó közönség, a szerzõk bezárultak, az
irány  zat „egygenerációssá” vált (ilyen volt a XVI. század végén a manierizmus is).

Az ún. neoszecesszió dominanciája

A másik, napjainkban létezõ, ható, de eddig még tudományos alapossággal nem ku ta -
tott irányzatot neoszecessziónak nevezném; erre jellemzõ a tömegkultúra dominanciája.
Igaz, az elméleti megalapozáshoz hiányosak ismereteim; ám az élõ gyakorlatból in du lok ki.

Az egyik döntõ tényezõ a „lebutított fogyasztók” jelenléte, akiknek a bulvár és lektûr
(horror, fantasy, krimi, akciók, „szappanoperizált” epika stb.) a célolvasmányuk és élet-
pótló élményük. (Annak idején az megnövekedett iskolázottságú olvasóközönség volt a
„kul túrpiac” célpontja; ezért nem állt távol az elitkultúra a tömegtõl.)

Ide kapcsolódik a könyvkultúra piacorientáltsága (majd Havas Henrik, Szulák And -
rea és/vagy más tévé-guru mondja meg, hogy mit olvassunk).

Az ábrázolt mû-világ egyik „alapszava” a trendi; életcél „mega-sztár”-nak lenni, s az
alapvetõ eszköz a hitel. S nemcsak reklámról van szó: a mindenkinek szóló média ezt a
magatartást „jutalmazza”.

Ezt erõsíti, hogy az oktatás és a kommunikáció más formáiban ez a domináns áram-
lat. Magyarán folyamatosan csökkennek az igények (tanári gyakorlatomban már József
Attila szövegét is alig értik diákjaim – a hetven éves közelmúlttal nem képesek értelmi
kap csolatba lépni).

Az emberábrázolás visszatérése

Úgy ítélem meg, hogy kialakulóban az emberábrázolás, az arisztotelészi mimézisz
rene  szánsza – mindezt eddigi mûvelõdés-, kultúr-, mûvészet- és irodalomtörténeti ku ta -
tá saim alapján állítom.

Az érték az ember, nem a siker; a cselekvés a fontos, nem a minõsítés. Új mûvészi
cé lok és technikák kellenek. Melyek ennek a jellemzõi?
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Elõször is az ember az idõben. Visszatérünk a történelmi regény hiteles ábrázo lá sá -
hoz. Nem „mágikus realizmus”; nem allegorikus, nem didaktikus; a tér is illeszkedjen –
az anakronizmus kerülése (de még védekezésbõl alcím és „elõvezetések”; akár Umberto
Eco nál. Az ember egy a jelenben és a múltban (ez lehet üzenet a jövõnek).

Másodszor az ember a térben. Úgy tûnik, hogy általánossá válik a jelen idejû társadal-
mi regény feltámasztása – megjelenik a rétegábrázolás és generációs hangulatok össze-
fonódása. Korszerûségéhez kapcsolódik a hitelesség is (nyelv, események, közérzet); az
ember egy a jelenben determináltsága ellenére (a globalitás igényének is megfelel).

Harmadszor ismét érvényesülni kezd a mesterségi hagyomány, a techné igénye. Újra
fon tossá válik a mûvészet poiézisze mellett a gyakorlati tudás. (Példákat terjedelmi okból
nem hozok.)

Vitaanyag

Föltételezem, hogy rövid írásom nem hibátlan – nem szántam tudományos igényû
dol gozatnak. Ugyanakkor remélem, hogy állításaim trambulinként mûködnek: az olva -
só ban olyan ötletek, gondolatok születnek, amelyek arra késztetik, hogy a kor kihívásá-
nak (életünk rendezése, jövõnk alakítása) megfelelve mélyedjen el a kérdésben.

S ha olyan profi tudósok tekintik át a helyzetet, akinek nemcsak a tárgybeli jártasság
ada tott meg, hanem idejük is, akkor bízhatunk abban, hogy érdemi tanulmányok, mono-
gráfiák születnek majd!

Magam pedig kiegészítésnek tartom korábbi nagylélegzetû írásomhoz – így lesz tel-
jesebb (ha tökéletesebb nem is).

*

Nem vagyok hivatásos kutató, ám úgy vélem, hogy érdemes megosztani másokkal
gon dolataimat. A középiskolai oktatás (magyar-történelem szakos tanár vagyok) kö rül -
mé nyei és követelményei mellett a szeged Siker Bt. Színészképzõje, majd a Kelemen
Lász ló Színitanoda megbízásából mûvészettörténettel kellett foglalkoznom. Nem volt
annyi ra új, hiszen a szegedi Mozaik Kiadónak az elsõk között készítettem digitális tan -
anyagot – Szövegek és stílusok (1999). Bár a tankönyvíráshoz nem volt merszem (csak tan -
könyv pótló jegyzeteket írtam 1993–1997 között), de tapasztalatimat mégis összegeztem
2008 nyarán. Ez a munkám, A magyar irodalom története megjelent A magyar történelem
és kultúra 1000 éve. Magyar nyelvû multimédiás DVD-ROM címû kiadványban; felelõs szer -
kesz tõ Barna Gábor, Poszt-Art Bt. – Bar-So Kft. Cégcsoport Tudományos Kulturális
Iroda Szeged, 2008. (utóbb a Tûnõdések, vélekedések címû esszékötetemben, Madách Iro -
dalmi Társaság Budapest-Szeged, 2010. – ebbõl 2010-ben digitalizált változat is készült).
Az idõ folyik, az emberi világ átalakulóban, alkotások születnek, a befogadók vál toz -
nak..., érdemes megkísérelni a zárlat kibõvítését!
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WASS ALBERT EMLÉKEZETE LXVIII. RÉSZ

Kökéndy Mária

A megõrzött emlék
Egy régi történet, mely a boldog gyermekkort követõen a még szebb fiatalságot jelen-

tõ gondtalan ifjúság vidám életét idézi fel, az elsõ bál, az elsõ szerelem, aminek emléke
az egész életünket végigkíséri.

A megtörtént esemény valamikor az 1920-as évek végén a minden évben megrende -
zés re kerülõ megyebálon kezdõdött Sátoraljaújhelyen.

Zemplén megyében a sok szép elsõ bálozó leány nagy izgalommal készült az ese -
mény re, hiszen minden alkalommal bálkirálynõt is választottak. A város egyik Deb re -
cen ben tanuló diákja meghívta barátját, kollégiumi szobatársát – aki egy Erdélyben élõ
föld birtokos fiaként a pallagi fõiskolán tanulta a mezõgazdaság vezetéséhez szükséges
is mereteket – jöjjön el vele, vegyen részt õ is a nevezetes bálon.

A táncest fénypontja a szépségkirálynõ megválasztása volt.
E címet ezen a bálon szentgyörgyvölgyi Domján Baba nyerte el.
A fiatalemberek sort álltak, hogy legalább egy fordulóra partnerként táncban vi hes sék az

est legszebb leányát. Köztük volt a két diák is. Beszélgetés, közelebbi ismerkedés a tánc
rövidsége miatt egyszerûen lehetetlen volt. Az erdélyi diák az emlékezetes estét so káig nem
tudta elfelejteni. Hosszú idõ elteltével végül hallgatva szívére, levelet írt és egy fényképet
küldött magáról, az õt szerelemre lobbantó kék szemû, szõke hajú szép sé ges leánynak.

Válaszra azonban nem kerülhetett sor, mert jöttek a világot felforgató történelmi vál -
to zások, tönkretéve sok ezer ember életét.

A sors hozta annyi viszontagság között egy-egy kedves emlékhez ragaszkodva ma -
radt még évtizedeken keresztül e kis levél a benne lévõ fényképpel. Ott volt Édesanyám
élete végéig féltve õrzött értékei között. A levelet küldõ és a fényképen lévõ szerelmes
diák az Erdélybõl származó, majd késõbb Amerikában letelepedett világhírû magyar író
gróf Czegei Wass Albert volt.

Édes Kislány!

Féltett kincsként õrzöm a mûvirágját, egyik legszentebb ereklyém nekem. Sokat gondolok
magá ra, többet, mintsem le lehetne írni. Szeretném, ha egy képet kaphatnék magától, éppen ezért
kül dök én is egyet. Remélem, nem felejtett még el és nem utasítja vissza.

Sokat gondolok magára, édes kis Kata.

Kézcsókkal
Wass Albert

Debrecen-Pallag
A sátoraljaújhelyi szép báli éjszaka emlékére
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Turcsány Péter

Hódolat a Madárembernek
Elõszó John F. Deane válogatott költeményeihez

„Folytatjuk mégis hittel, mint a föld,
mely ismeri az inváziókat és vándorlásokat,

mint egy megosztott ország, amelyik bizonytalanul
elõbb dél, majd észak felé fordul.”

(Sekina, a sátrak öreg istene)

„... örökre
gyermek lehetnél, egy lemosott fagyökér,

tökéletes, haszontalan, lecsendesített vágy...”
(A folyón lefelé)

Az emberekhez való lelki melléállás jellemzi John F. Deane alkotói attitûdjét. Mindezt
teszi idõhatározók nélkül, legyen akár az apa, az anya, a nagyapa, az õsök emléke, vagy
korán meghalt elsõ feleségének visszaidézése, vagy a bátyjával töltött cinkos gyermek -
kor napjaié.

„Így töltöttem az éveket,
igyekeztem életemet olyan tükörben ragyogtatni,
hol Isten megcsodálhatta arcát”

(Hazafelé)

Költészete nemcsak lelki aspektusai miatt jelentõs, hanem megrázó és példa-felmu-
tató természeti és állati környezetünk iránti empátiája is. Észrevétlenül emeli szemünk
elé hazája, Írország bánatokkal borított tájait:

„tanyák dugják fel lélegzetért fejük,
és kutyák ugatják hosszan a reményt.”

(Drumlin-ország)

Tengerpartok és külvárosok emblematikus állatalakjai kapnak kifejezõ, felejthetetlen
képsorokat költeményeiben (Nagy északi búvár,Hajnal, A róka-isten):

„... Láttam én rókát
taszítva szemétként kocsikerék alá,
majd onnan föltámadva üvölteni a ganéjban:
nem dicsõség ez, de engedelmesség,
a szenvedõ Hold létezése és az évszakoktól
szenvedõ égé.”

(Krisztus, a városi rókával)
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John F. Deane kereszténysége, katolikussága meghatározó. Nem felületi, nem képmu-
tatásban elforgácsolódó ez a hit, hanem lelki vallásosság, lelki alapállás (Tükörkép, Amirõl
az ismeretlen katona beszél, A vihar, Irgalom).

„... Így hát, ha belenézett
Isten azúr szemébe, és látta
Titkait, már a teljességen
túl élt, bukása nyilvánvaló
lett, Isten szeretõ ujjhegye
egybeolvadt a csontjával; összeomlása

hírhedtebbé vált a többi élõ emberénél.”
(Madárember)

Minden versében, a leghétköznapibb témájúakban is dialógus történik Istennel. Eb -
ben a kereszténységben n e m   f e j e z õ d ö t t   m é g   b e   a Teremtés:

„szenvedélyes és dolgozik, mint ez az ablaktisztító –
a nehézségi erõ és a kecsesség kérdései –
aki a huszonhetedik emeletnél fonalakon lóg,

üveget fényesít a felhõk metaforájához,
a magas, szeplõtlen égben. A világ hangjai
rémhírek csupán, és nem lesz könnyû –
in terra pax – lejönni
és még egyszer a polgárok közt járkálni.”

(Adagio molto)

John F. Deane egyszerû, prózamondatokba oltott zeneisége, hétköznapi léptékû té ma -
vezetése minden alkalommal a   t r a n s z c e n d e n c i a   h a t á r á t l é p é s e i r e
ösztökéli a verset és ösztönzi olvasóját is. Ahogyan tette ezt vállalt nagy elõdje, W. B.
Yeats és kiemelten tisztelt költõtársa, Thomas Kinsella is.

„Én konok, angyal-szeretõ lény, ki Jákob
lajtorjáját emelném mezõink fölé”

(A róka-isten)

Örvendjünk, hogy a magyar olvasóközönség is – több generációt képviselõ fordítóink
munkája nyomán – kézbe veheti ezredfordulónk egyik leghumanistább – haza-táj-
ember-állat- és Istenszeretõ – lírikusának költészetét. A kötet magyar nyelvû kiadása
három költõgeneráció összefogását példázza: Tornai József, Turczi István, Pál Dániel
Levenete mellett magam negyedikként tartozom a fordítói kvartettbe.
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John F. Deane
(Írország)

John F. Deane 1943-ban született Írországban, a Mayo megyei Achill szigetén. Õ alapította
a híres és kitûnõ Poetry Ireland folyóiratot, melynek sikere arra késztette, hogy tanári állását
fel adva az írásnak, szerkesztésnek és fordításnak szentelje életét. Öt verseskötete, két regénye és
két novelláskötete, va la mint számos fordításkötete látott napvilágot. A Kráter Mûhely Egyesület
Hódolat a Ma dár em ber nek címen jelenteti meg válogatott verseit. A költõ vendégként részt
vesz az idei Budapesti Könyv fesz tiválon.

Madárember
Mit mondhatnánk még? Elröpült,
rajta a világ szeme. Egy ideig õ volt a mester,
fényes légfolyosókat vágott a magasba,
alatta a legsötétebb felhõk.

Így hát, ha belenézett
Isten azúr szemébe, és látta
Titkait, már a teljességen
túl élt, bukása nyilvánvaló
lett, Isten szeretõ ujjhegye
egybeolvadt a csontjával; összeomlása

hírhedtebbé vált a többi élõ emberénél.
Magasra hágott,

ekkor nagy szíve
megtört mellében, és meghalt,

meghalt
értünk és vétkeinkért.

Tükörkép
Isten, a magát-szemlélõ, a
szeretet karjába szorít, és
nekivág egy kõfalnak.
Hallottam a fémek reccsenését, éreztem
a szétmorzsolódó acélt, de nem kínlódtam
meg egyetlen csókot sem a testemen.
Kiszabadultam és ott álltam a króm-csöndben.
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Azóta gyakran megéltem,
hogy löknek félre az útból a szétvert
tünemények, a csont- és gumitáblák.
Nincs kedvem põrén heverészni a csupasz
agyagon, de bûnösnek érzem magam, mintha
elhárítottam volna a szeretet kezét, mintha
sûrû függönyt húztam volna az Õ arca és az enyém közé.

A róka-isten
Mezõkön, árkokon át, a sötétség áthidalhatatlan
mély sûrûségén át egy róka ugatott haldokolva;
egész éjjel vergõdött, nyöszörgött, akár éhes kisgyerek.

És esett irgalmatlanul, rágta, vágta a húsát,
tépte csupasz csontját, míg hajnal felé elpusztult.
A róka, mondják, féreg, és istene

féreg-isten, nem tudják, hogy szenved
szegény pára ? vele kellene kínlódniuk.
Én konok, angyal-szeretõ lény, ki Jákob

lajtorjáját emelném mezõink fölé, azt susogom,
El Shahadi vigasza kísérjen titeket ebbe a sötétségbe.
Tudtam, nincs vigasztalás. Nem jött a róka-isten.

De hajnalban föltûnt az ember, az ellenség a füves mezõn,
gyilok a keze ügyében, fölhúzott vadászpuska. Szegény
párák. Az élet kijárata, tanultuk,

nyomorúsággal van körülszegve. Mi is, por és hamu,
kõpárnát kapunk fejünk alá, elnyúlunk csapdánkban
a nemtörõdöm földön. Szegény párák. Szegény párák.

(Tornai József fordításai)

Sekina, a sátrak öreg istene
Mint a föld, hittel vagyunk tele,
de most, mint az ország, növekszünk
nyugtalan; mi, beduinok a sivatag testének
szélén guggolunk sátrainkban – (gondolva,
miénk az egész) – száraz és szemcsés talaj:
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pakolunk megint, s odébbállunk.
Bizonyságot tettünk a síroknak, a lenvászonnak,
ami szétfolyt, legyen szilárd.
Voltak mesék
és csodák, teremtve olyan szavakat,
miket bármikor ki nem mondunk; s életünk megint,

mint körös-körül lázasan kavargó homokszemek.
Folytatjuk mégis hittel, mint a föld,
mely ismeri az inváziókat és vándorlásokat,
mint egy megosztott ország, amelyik bizonytalanul
elõbb dél, majd észak felé fordul.

Az elsõ, szörnyû halál után sokkal több
következett, elindultunk megint
békét lelni, s elindultunk megint,
ahányszor remény gyúlt, nem tudva
az út során kivel találkozunk.

Drumlin-ország
Vidék, hol szélhajlított sövények,
sások borítanak lápon ülõ mezõket,
felvert sáraljú szalmaágyra
dõl a jószág,
s a hazaterelt, herélt marha behúzódik
vonakodva; a rögök és a latyak,

Így van ez nemzedékek óta, s íme
bizonyság, sírköveken a büszke nevek.
Ám nemsoká erdõ lesz e föld, s a drumlinok
majd nyögik távoli, új urak lassú aratását,
s szóródnak mindenfelé feldühödött holtak,
mint szélben a spórák szanaszét.

(Pál Dániel Levente fordításai)

Tojás-asszony
Özvegy volt, fiatal; három fia
lassanként elköltözött Coventrybe, Glasgowba, Liverpoolba. Sírokat

ápolt, rátörõ lidérceket
hessegetett el. Magányában olykor elpityeredett,
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mint egy esõben
elhagyott kényes állat. Hosszú volt az élet, múlhatatlan,

vagy inkább múlandó.
Egérfülû tyúkhúr nõtt pajtája repedéseiben és

nagy füzike sarjak
a temetõkertben. Ismerte az apró bronz madártollal megpecsételt barna

tojások mindennapi csodáit,
és a vörösarany-szõrû nõstény róka esti éberségét, és a pihelabdaként

szétszórt naposcsibék fölött
lebegõ slampos héját. Asszonyként, anyaként ismét

egyedül ült a fölszított tûznél
a Mária-kék ruhás Szûzanya fakuló képe alatt, ki magához

szorítja arany fiát. Sétált
a sírok közötti ösvényeken, meghallgatta

a várandós szomszédasszonyok híreit,
és azokét, akikkel a vásárban és a Tûz Ünnepének tábortüzei

között együtt sétált.
Most a csöndet táplálta keblén, fenyegettetve, de meghitten.

Az egész világ vége
Látom a tengerész Jézust sétálni a korrupció
Duna-vizein, míg lent az elmúlt háborúk fel nem robbant
aknái lapulnak a hordalékos, nyüzsgõ mélyben; ki-

sétálok, kéz a kézben a verssel, átkelek a megváltás
magas hídján a kátránnyal és betonnal megrontott Földre,
ahol a sötét, élhetetlen és gyönge talajban szavak kúsznak,
vakon és mohón. Alvás és nappal, fény és sötét

között növök föl a sürgetõ igazságok ismeretében –
de ebben az öntelt húsban valami visszakényszerít
a kényelembe, az értelmet valami sikamlós
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angolna-iszap ringatja álomba, bár mindenütt
járja Jézus az útját a korrupt vizeken
a kiengesztelhetetlen hegy irányába, a bocsánatért
kiáltó világ meg-há-bo-ro-dott sírásának közepette.

Pólingok, godák, szalonkák
Ha kilépsz a kocsmák bohém világából,
meglátod, amint a talaj évezredek óta
lejt az autóparkoló felõl, az alacsony falon át,
le az óceánhoz, hosszú nyelve nyúlik

a kis öblökön, a tajtékzó dagályokon át a moszat-
világba; éjjente, mint ez a mostani, hallhatod
az örökkévalóság legcsöndesebb bizonyítékát,
hullámok emelkedését és süllyedését; gázlómadarak a sárban

túrkálnak tõrszerû csõrükkel – pólingok, godák, szalonkák –,
és olykor a nagy gém is jön, vontatottan nyújtva hangját.
Állj meg a mindig bõkezû Teremtés Szabbath elõesti
napnyugta-himnuszának túláradó szélén, mialatt kutyák

ugatnak lomhán a visszatükrözõdõ holdra,
és letûnt nemzedékek árnyai csöndes karavánokban
zarándokolnak a nagy alkotmányozó gyûlésre, és
fölemelik árny-karjaikat Alkotójuk felé.

(Turcsány Péter fordításai)

A mûvészet eszközei
Edvard Munch

Huzatos, magtárszerû terekben mozgunk, a fecskék
a gerendák körül serénykednek, mint képek. Van hely
nagyobb vásznak kiállítására, raktár is akad
gyengébb mûveink számára; tároló hely

meleg ruházatnak, a hangulat alattomos megnyirbálásának,
melyet a mûvészet eszközei rejtenek. Ez összességében, végsõ soron,
egy sorozat sivár önarckép, a lét kimért
céljai. Vázlatok
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a mennyrõl és pokolról. Számítógépes önarckép;
önarckép, akt, sápadt testû; maga
mint Lázár, megidézés közben, mint Jób, kiáltás közben.
Van egy külsõ

magasztosság, fehér ing, fekete nyakkendõ, fekete kalap, melyet
ágyéka elé tart; mindebben a nyugtalanság és elõrehaladott
romlás. Minden egyes mû, melyet létrehozott és szignált, úgy hirdette magát,

mint az utolsó. A csûrajtó becsapódott.

*

Gyógyszerek csípõs szaga érzõdött a levegõben, a ház
az ápolástól hetekre elcsendesedett. A betegszoba
állandó központtá vált. Mikor beléptem, ujjak nyúltak felém,
mint a rák ollói; a nyál

pókhálóként lógott a száj barlangjában. Késõbb
lepedõkkel és dunyhával eltakarva virágok illatoztak
egy vázában a nehéz levegõjû szobában. Csendélet. A félelem visszatérõ 

érzetét keltve, szürkeséget,

mely festékként besötétíti a lapot; az a Dies Irae,
fekete csuhás papok lassú lombfûrész nyikorgásszerû jajgatása. Írország volt; 

szolgai, a tisztítótüzét élvezvén. Könyvek, tárgymutatók,
üveg kalickába zárva. Éjszaka

hallottam az elnémított ritmusokat a táncteremben; kerékpárok lassulnak le 
az oromfalon; kerékpárlakatok, ásványvíz, a tombola;

tétovázó szavak, helytelenül használtak, mint az útkeresés. Bennem az
elragadtatás sötét virága, a belém nevelt szégyenlõsség.

*

Hosszú gereblyéje volt és vonalakat rajzolt,
mintha füzetlapok lennének, amelyekre írhatott
magokat, melyek azt jelentették – szerelem; és tudsz szeretni, szeretetet elfogadni 

és soha sem mondani „szeretet”, soha sem hallani „szeretet”?

A fák alatt heverõ, össze nem gyûjtött almák
lábas dolgokkal mozogtak és csokoládészínû rozsdával;
ha az ember kimondja a test és lélek vágyát,
a szó elpusztítja-e azt? Hortenziákat vágott le,
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azokat egy óntálba tette (idõnként engedett a sírásnak)
a templom ajtajához közel; türelem a szenvedésben
a teremtés rendjét tükrözvén. A fiú, serdülése idején testében
egy kis átalakulást vett észre, és

*

félelmében ágyékát kezével takarta el. Fesd a bõrt
diszkrét fehérnemû fehérre egy divatos borostafolttal. Az elsõ
töltõtoll, a festékdoboz, eredeti berlini kék és
égetett vörös tabletták – szavak,

melyek a lélekben orgonazeneként zengnek, Celeste és Diapason –
és az ecset hegye, a megelevenedett sörtéi; azonnal
elkezdte festeni a bánat sötét éjszakáját, mintha a mókus farka
az óceánt a homokra tudná kiüríteni. Élethû

ábrázolás, meztelen lánnyal, az öröklött hit félhomálya,
színezd ki, és gyárts rímeket, kékre. A hosszú könyvtárban,
az íróasztalok fölé görnyedve kozmológiát olvastunk,
Aquinói Szent Tamás érvelését;

Az egész világ ismeretét magunkba zártuk. A hajnali
kórus: laudetur Jesus Christus; és az elfojtott
fojtogató válasz: in aeternum. Amen.
A magány mint reverenda lóg testünkön. Új

*

világ, új nap. Nehéz a sötétséget lerázni magunkról, a fekete
külsõt. Napnyugtakor az ég – tûzpiros száját
sikolyra tátja; a felnõtt lét kérdései, egy szeretõ testének belsejében 

tett felfedezõút. Olyan volt, mint

nagyrabecsült épületek kõtörmeléke, a szavak új formákba
öntése. Egy teherautó szûk vezetõfülkéjében a lány, elsõ alkalommal
a térdén ülve beavatta; a csók, két különálló, nem egyedülálló,
élõ. Már itt portyázott a halál

az erdõ sötét szélén, csupasz agyarak, nyál-fehérek.
Néha az ember az elmebajtól retteg, a híd, amely sikolyodra mormolja 

(olaj, kazein, pasztell), de nincs, aki meghallja, csupán 
az áramló folyó, és a gomolygó égbolt; egyszerre csak
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egy sötét éjszakán, a nõ elkezdi némán tépni a haját, míg te a hamut bámulod 
hasztalan. Ismét tehetetlenül félsz a nõtõl;

szent és szajha és boldogtalan rajongó. Fesd szavaidat
mély lilára és halvány sárgára,

*

a félelem, Tél Meath-ben, Fúga, A vágy megdicsõülése.
A rettegés nem lehet képes írni. Meztelenül és szûziesen
átölelte a csontvázat és eltûnt. Mi most Isten
színe, a szerelem,

mikor mûfüvet tesznek a lyuk fölé, az esõ
folyamatosan esik, és a földmunkások türelmetlenül várakoznak 

a fák alatt? Túl sokáig
árnyékolták be az oldalt a zavaró jelenlétek, a sivár
ego-falakat, mint régi fémréteg

a fekély körül; az a mesterséges összevisszaság,
ami rázuhan, egy kis alapvetõ fontosságú szellemet szabadítván fel, világi
csontrendszert, az ujjak szükségbõl és többé már nem akaratból nyúltak ki.
Az óceán zsigeri széle

átgázol a dolgokon, a zavaros iszapon, nõk a mólón
a tengert bámulják; végre én is újra ki tudtam
nézni a világba. A kékbe öltözött nõ kivált
a mólón lévõ csoportból és jött

céltudatosan felénk, az ajtó festett üvegén keresztül figyeltem,
és tetszett nekem. Enyém a költészet vallása,
a vallás költészete, a kiváló akadémikusok nem hajlandók megérteni
mi nem hanyagságból élünk. Van-e

mód arra, hogy az emberi szív zûrzavarát megértsük?
Mészárlásainkat, gondatlanságunkat, elképzelhetetlen háborúinkat?
Isten nélkül nyerhetünk-e valami kegyelmet? Vásznaink,
mintáik és formáik,

rímeik és ritmusaik teremthetnek-e valami kis értéket?
Az öregember felvonszolta magát az oltár lépcsõin,
elkezdvén a régi rítusokat; a füstölõ nekiütõdött a láncának;
felálltunk, engedelmesen, bár
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õk ismét kiábrándítottak minket, megvédték erõdjeiket
az új hordáktól; reméltem, hogy a vászon majd megtelik
sugárzó színekkel, de a szó: Isten a
megvetés szava lett, a legkönnyebben semmibe vehetõ, mellõzhetõ. Mi

*

ismét kijöttünk, csillapítatlan szívfájdalommal.
Az akadémikusok magas rangú karámja is pletykáktól hangos,
az énnel üzérkedõktõl, ott semmire sem számíthat az ember.
Önarckép, bánatos

és sötét égbolttal. Hamarosan eljön a téli mûterem ideje; egy kis
szoba, bekerített; egy faszéken ül ott mozdulatlanul az ember, gyapjúszövet
súlyosan keretezi alakját, szeme befelé néz, ahol
nincs múlt, nincs jövõ; egyedül ül,

a papírjai rendezett rendezetlenségben; a képei megdermedtek,
mint kiürített fészkek; a telefon nem csörög;
fény sem vetül rá; minden attól függ, hogy szeme hova
összpontosít; amikor

leszáll a sötétség, fekete drapériáját
az ablakon keresztülhúzza, ott marad
a festék mozdulatlansága, szavak a lapon,
a mûvészet letett eszközei.

(Turczi István fordítása)
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„Nem egynapi állatok vagyunk”
(Kortárs skandináv költõk II.)

Marianne Larsen
(Dánia)

Marianne Larsen 1951-ben született Kalundborgban, Dániában. Érettségi után néhány évig
össze hasonlító irodalomtörténetet és kínai nyelvet tanult a Koppenhágai Egyetemen, és modern kí -
nai költõket fordított dánra. Húszéves korában debütált az irodalomban a Koncentrációk címû ver -
ses kötettel, amely megteremtette hírnevét mint a nyelvvel kísérletezõ költõét. Azóta számos vers -
válogatást jelentetett meg, valamint regényeket és gyerekkönyveket. Számos irodalmi díjat kapott.

Érzem
a jelenléted

elrendezem
minden egyes
sejtemet

ahogyan csak sejteket
lehet elrendezni

hogy azt jelentsék
szerelem

Kodifikált keresés
Azt mondták, menj ki a természetbe, és keresd meg a boldogságot.
És én kimentem a természetbe, és megtanultam, hogyan fogadjam a tenger és a szél

érin tését, mintha álmodó érzékekbõl teremtették volna õket. Tapasztaltam, hogy a fák-
nak nincsenek vágyaik. Hosszú vándorlás után megleltem magamban azt a képességet,
ho gyan részegedjem meg a legenyhébb madárillattól. Megtudtam, hogy a fû valami „Jó
éj szakát!”-félét suttog, amikor az ember este lefekszik egy mezõn aludni. Éreztem, hogy
a vadvirágok színeibõl a tudatommal és a sötétséggel valami szóhoz hasonlatos anyag
ke veredik. A levegõ sokfajta eleme mint a braille ábécé legkisebb jele rajzolódott a bõ -
röm re. Képeztem magam, hogy lássam a csillagok üres fényét. És amikor visszatértem
a városba, megkérdezték, hogy megtaláltam-e a boldogságot.

A nagy magányt?! Na és aztán? Mindegy, milyen magasra emelkedtek, egy másik em -
ber minden ölelésbe jobban illik, mint ti, idióták!
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Itt vagyok
ölelem a levegõt
benne vagy te is
mikor egyedül vagyok



Lenyomat
Amikor a magasházak között megyek, és lenézek a cementre.
Amikor véletlenül meglátom valahol ajkak lenyomatát, ki
lehet az, aki megcsókolta a cementet, amíg még nedves volt?
Valaki, aki búcsúcsókot akart adni a fûnek,
pont ezen a helyen, és aztán késõn érkezett, kissé túl késõn.
Ismerem a kifejezést: „Megcsókolni a földet valakinek a lába elõtt,”
ez egy szertartás egyes vallásoknál.
Láttam macskamancsokat kövezõköveken
és apró madárlábakat friss aszfalton. Ezeket
értem. De ezek az ajkak.
Le kell hajolnom, hogy végighúzzam rajtuk
az ujjaim, és aztán megérintem
a sajátomat.
Ugyanolyan alakúak...
Pontosan ugyanolyan alakúak, mint a cementlenyomat,
Ez valaki másé volt, aki éppen itt, teljesen
kimerülten a meg nem értettségtõl és a szeretethiánytól
összeesett. Összeesett. Egy ember, aki épp itt
kezdett vadul markolni mindent,
ami a közelében volt.
Cement, magas házak, ezernyi ablak!
Hol van most ez az ember?!

Este
Aznap volt valami egyértelmûen
nyomasztó az alkonyatban
emlékszem határozott kék színére
csak a villanyfényû ablakoknál
szûnt meg e kékség
kökényvirágtea illatú volt
emlékszem hogy az emberek
ki-be mentek az üzletekbe
hazatértek a munkából
és határozottan kékek voltak
görnyedten vitték a bevásárlószatyrokat
ha még jobban meggörnyednek
belehalnak
gondoltam elszörnyedve
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Vallomás
csak próbálj meg
szeretni engem
nem bánod meg
egy sötét ajtóban állok majd
várok
vissza fogod kapni
senki sem akar szeretni engem
csak ha ép bõrrel megússza



Közönséges emberi karok
Átöleljük egymás vállát
közönséges adófizetõ emberi karunkkal
nem azért hogy ott nyugtassuk
hanem hogy eddzük
a közönséges, betonhoz szokott
és piacosított emberi karunkat
a közönségesen kívánó
a közönségesen ölelõ
emberi karunkat
átöleljük egymás vállát
egészségbiztosított és közönségesen öltöztetett
és közönséges, szerelmet értelmezõ
emberi karunkkal
milyen erõs karok
fenségesek, függetlenek –
mindegy hol
mindegy mikor
mindegy melyik évszakban
hirtelen és örökre
emberi karok
nem spekulálunk
átöleljük egymás vállát
mintha mutatni akarnánk hogy karunk
gyengesége nem létezik

A mezõ
ma este a mezõ valóságosnak látszik
úgyhogy amirõl ma este beszélünk
az kocsányokról fog szólni patakokról békákról
meg rovarokról tojásokról feketerigókról
a munkaszerzõdések bérletek meg egyebek
miatti aggodalmak szûntérõl
ma este
egy kicsit odébb gyerekek sétálgatnak
kézenfogva a felnõtteikkel
ez egy mezõ
fölötte pedig egy nagyváros
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Asszony és falevél
a kormányépületek és a vad
meredélyek között a tájban
egy szükséges õszi levél hever
egy hasonlóképp szükséges õszi kézben

akár a fáradtság nem eresztenek
az öreg asszony
az öreg levél

a kórházi bot
a kavicson hever

Kívülrõl megtanulni
Tanulj meg kívülrõl egy pillangót az ablaküvegen.
Kiterjesztett fehér szárnymintáit.

Az üveg visszahúzódik tõle.
A pillangó eltûnik a kertben.
Az üveg lassan megint egybefolyik.

Az ablakon semmi nyoma
nem marad a lehetetlennek.
De kívülrõl megtanultam.

Peter Curman
(Svédország)

Peter Curman (1941, Stockholm) svéd költõ, regényíró, kritikus, irodalomszervezõ. 1965-ben
jelent meg elsõ verseskötete, azóta tizenkettõ követte. 1981-tõl ’83-ig a Stockholmstidningen,
1983-tól és ’86-ig az Aftonbladet címû újság kulturális rovatvezetõje. 1987 és ’95 között a Svéd
Írószövetség elnöke.

Senki nem menekül
Te
aki ott mész az élet sûrûjében
mibõl gondolod
hogy épp te fogod megúszni?

61

Világbeszéd

Hogy épp te
menekülsz meg?
Te is ugyanolyan vagy mint én
Ugyanabban a metrókocsiban tülekszel



A mostanra már megszüntetett
rokkant-üléseket éppúgy szánták neked, mint nekem!
Állunk és erõsen kapaszkodunk a rudakba és a fogantyúkba
és hagyjuk magunkat beleringatni a sötétségbe
Egy hang azt mondja
vigyázzunk a ki- és
beszállásnál ügyeljünk a
biztonsági sáv és a kocsi
közti távolságra
de mi inkább a szív és szív
közti távolságra ügyelünk
Nevünk és személyazonosságunk kalodájába
zárva nézünk egymás arcába
Egyikünk sem menekül.
A vezetõ figyelmeztet:
„Az alvók rándulnak”
és bármi megtörténhet
amíg utazunk
az élet piros vonalán.

Kihûlök
Nem, most már nem bírom tovább!
Sokáig küzdöttem a szél, a fájdalom ellen,
a csökönyös élet ellen
amely rángat-szaggat és távozni akar belõlem

minden emlék ellen amely felhasítja az arcom
és támadja a képzeletemet és hiú reményeimet

Álmomban még mindig ellenállok
az éberség bénító páncéljának
amely a zendülés minden csíráját kíméletlenül elfojtja
Védtelenül tántorgok körbe-körbe
nevetséges mankóimmal
Utánzok valakit aki voltam de már nem vagyok
Majmolok egy életet amely nincs többé

Ahogy a te ajkaid most már az enyémek is kihûlnek
De senki sem élhet kihûlt ajkakkal
Én – élek?
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Ruhaválasztás
Egész életemben tûnõdtem:
Tulajdonképpen mit viseljünk a temetésünkön?
Mit kíván az etikett?
Pizsamát vagy öltönyt?
Legyen rajtunk alsónadrág?
Te magad mit szoktál gondolni a halottról
aki a koporsóban fekszik a ravatalon?
Meztelen a holttest vagy ruhában van?
Néha beszélünk a „halotti lepel”-rõl.
Konkrétan ez mit jelent?
Egy lepedõt amibe a halottat burkolják?
Eléggé furcsának tûnik.
Legjobb ha megkérdezzük a temetõi irodán
vagy a paptól aki a temetést végzi.
Nekik tudniuk kell.
Tényleg olyan gyermeteg kérdés:
Milyen ruhában találkozzunk Istennel?
Milyen ruhában rohadjunk vagy égessenek el?
Szerintem öltözzünk szépen
mintha ünnepre készülnénk
A halál az esküvõ egy fajtája
Ezt tanítja a halhatatlan költészet!

Szappanos Gábor fordításai
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Taba Yago

Budapest, mon amour
(foszlányok egy virtuális regénybõl)

(1.)

Fekszel a földön – jó, tudom, azért jössz-mész, cselekszel, mosolyogsz, szá mí tó gé pe -
zel, komponálsz, és kétszer is koncerteztél novemberben. Segítesz Yumikónak, el len -
õrzöd a legutóbbi könyve fordítását, mielõtt elküldené a londoni menedzserének, teát
fõzöl a családnak, néha megszánod Picót, aki a lábadnál fekve várja, hogy végre magad -
hoz térj és kividd a parkba; talán még az óráid egy részét is megtartod. Jössz-mész, cse-
lekszel, csak lassabban, mint a mániás fázisaidban; azon a hõfokon, amin általában az
em berek többsége él: udvarias vagy és figyelmes, legalábbis aki nem ismer, ezt hiheti.
Pedig alig érzékeled a másikat, az arcokat olyan távolinak látod, mintha fordított táv csõ -
bõl néznéd õket, és van közöttetek valami áttetszõ, megfoghatatlan anyag, amirõl csak
te tudsz, szóval kínosan nincs semmi közöd az emberekhez, de viselkedsz. Valahogy ki
kell bírni ezt a három hónapot végül is, és remekül megtanultál to behave abban a ször -
nyû bentlakásos iskolában, ahová nyolc éves korodban benyomtak, hogy tökéletes angol
úri embert faragjanak belõled... A fekete hajú, mandulaszemû, sárgás bõrû, eleven kö -
lyök bõl, aki már akkor is alig fért a bõrébe a kíváncsiságtól, mert a génjeiben ott bok-
szolt egész Ázsia és egész Európa; aki már akkor felfüggesztette saját belsõ határait a
túl élése érdekében, és gondolkozni azóta is csak „túl jón és rosszon” képes. Kívül is ke -
rül tél minden körön hamar, kis fekete isten-tudja-kicsoda, szimatoltak a szõkék, vörösek
és kék szemûek, cigány vagy-e vagy kínai, más voltál, másképp viselkedtél, kilógtál.
Vagy õk lógtak ki, mindannyian, és te voltál a centrumban éppen? Egy egészen más faj -
ta kör centrumában, amirõl nekik segédfogalmaik sem voltak, és nem is lesznek soha?
Igen, valahogy így.

Amikor 26 év után elõször megláttalak a monitoron, rád csodálkoztam – merthogy
nem öregszel, nem õszülsz –, és kiszaladt a számon: „szép magyar zsidó fejed van”.
Elhûl tél, ilyet felétek nem illik mondani, és nem is tartod magad zsidónak; nagymamád,
Dán Böske, magyarnak vallotta magát, 1938-tól konzervatív anglikánként élt Brom ley -
ban, és így nevelte apádat is. Magyar vagy, ezt vállalod is, bár a nyelvet nem beszéled,
de a zsidóságod nem foglalkoztatott soha, és nem is érted, nálunk ez miért téma; Nyu -
ga ton és Japánban nem. Hát igen, mi még politikailag inkorrektek vagyunk, szeretjük a
dol gokat a nevükön nevezni, ahelyett, hogy elfednénk õket. Ha kimondom, hogy szép
ma gyar zsidó vagy, és ettõl összerándulsz, akkor neked van bajod a zsidóságoddal, és
nem nekem, mert én csak azt akartam közölni veled, hogy otthonos az arcod, hozzánk
tar tozol, és itt is lett volna egy életed, lett volna dolgod, de ez a vonat már elment.

Fekszel a földön, Pico néha végignyalja az arcodat, az ismeretlen eredetû és össze -
tételû anyag (pusztán lelki minõség, kommentálja száraz iróniával Yumiko) egyre tö mö -
rebb falként feszül köréd, eleinte még biztonságosnak tûnt, de most már mozdulni is
alig bírsz, lelki minõség, suttogod magad elé, és hogy ne szorulj ki végleg a világegyetem-
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bõl, átöleled Picót, aki megkönnyebbülten felszusszan, és a nyakadba fúrja a fejét. Az
orra nedves, a bundája meleg, jólesõ borzongás tölt el, a rád feszülõ páncél pedig szét-
pattan és elfoszlik, lelki minõség, köszönöm, Pico, kedves. Én pedig ötezer kilométerre tõled
azon kapom magam, hogy mintha egy idõre elfelejtettem volna lélegezni... gyorsan le -
ve gõt veszek, és elcsodálkozom, milyen jól esik a tüdõmnek az élet.

Fekszel a földön, ott Ázsiában, és én, „a vadmacska”, itt, a Margit körúton várom,
hogy végre megint játssz velem; igen, drága, éppen úgy, mint Pico. Azt ígérted, amikor
lent leszel (depressed phase), akkor is beszélünk majd, hiszen régen is felhívtalak ilyen -
kor, én voltam az egyetlen, akivel szóba álltál. Nemrég azt kérdezted tõlem: „A vasfüg-
göny mögül Londonba telefonálgatni éveken át – hogy a csudába csináltad, kedves?” Én
va gyok az emlékezeted, mondod. Te meg az enyém: a saját születésemre is vissza tudok
em lékezni, mióta visszatértél az életembe, és a tiédre is, meg az apádéra, csak lépeget-
ni kell: egyik lépés a másik után.

Múltjáték, ez a kedvencünk: minden emlék egy másikat ébreszt, érzések és gondola-
tok sorát szabadítja fel. Emlékszel? Mindig legalább három órát beszélgettünk, két fo -
rin tért, azt is kiköpte végül a készülék. Pozsonyi út, Radnóti utca – a telefonok elõtt
estén ként ott sorakozott a „demokratikus ellenzék” apraja-nagyja. Õket sem érdekelte,
hogy minden szavukat lehallgatják, engem még kevésbé izgatott. Te és én: alig múltunk
20 évesek. Éjszaka hívtalak, ilyenkor már elvonult a tömeg, aztán hajnali háromkor, néha
négy kor lestoppoltam egy teherautót, ami hazavitt az Örsre, vagy elbandukoltam a
Lenin körútra, Kelényihez. A tejesautó sofõrjétõl zacskós kakaót kaptam reggelire, egy
má sikkal beautóztam fél Zuglót, hogy letegyük az éttermek elé a hámozott, összevágott,
vákuumcsomagolt krumplit. Legtöbbször egy fillér se volt nálam... a kötelezõ kétforin-
toson kívül. Egy este azt is elnyelte a telefon egy óra elteltével. Álltam a járda közepén,
és mérgemben sírtam; hirtelen felbukkant a semmibõl Dixi, elõkapott egy szívószálat a
zse bébõl, belenyomta a készülékbe, és szó nélkül továbbment. Még három órát beszél -
get tünk azon az éjszakán, Malacpofa – így becéztük egymást, mert olyan idõk jártak ak -
ko riban, hogy a gyengédebb érzelmeit nem szívesen mondta ki az ember; ellentétes
jelen tésükben használtuk a szavakat, ez volt a szûrõ, és akadtak fent rajta bõven, akik
min dent értettek így is, félszavakból meg csendekbõl, ferdítésekbõl, csavarintásokból és
torzításokból egyaránt.

Fekszel a földön. Azt ígérted, beszélünk majd most is, magyarul tanulunk, de már
har madik hónapja csak nézel magad elé, és hallgatsz. Nem tudok tisztán gondolkodni,
és szükségem van térre, írod, így tudom kezelni az állapotomat. Szükségem van térre.
Már pedig a tér néha összesûrûsödik, rád feszül és agyonnyom: ilyenkor, amikor már
nem bírod tovább, meg akarod ölni magad. Yumiko szerint ezzel csak az a baj, hogy
neki kell majd felmosnia. Yumiko... egyik könyve Magyarországról és a nyilasokról szól,
két férfi hõse egymásba szerelmes, de az ilyesminek a japán kultúrában más hagyo má -
nyai vannak, mondod, nem ugyanaz a jelentése, mint nálunk.

Fekszel a földön, az apád vagy, nyolc éves éppen – ’38-at írunk; egy hete még Pesten
éltél egy tágas, fényûzõ nagypolgári lakásban, és az osztrák dadusod vigyázott rád. Mut -
tival bementetek a Váci úti szõrmegyárba – édeskés bûz lengte be az udvart, a mû he -
lyeket és csarnokokat, a Zsilip utcát és a környéket –, még utoljára beülhettél nagypapa
karosszékébe az óriási, fekete íróasztal mögé, és azt játszhattad, te igazgatod az egész
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Pannónia Báránybõr-nemesítõ és Kereskedelmi Rt-t. Koppenhágába telefonáltál a pano fix-
szállítmány ügyében, bõrt rendeltél a Cape Town-i Spielhaus et Co. Ltd-tõl, késeket a
szõr mevágó képbe Belgiumból. Bekéretted Klárával az amerikai vevõk listáját, és távira-
tot küldettél Etiópiába... A világ ura voltál. Most minden odavan, minden, ami ben hittél.
Hasalsz a szõnyegen, mozdulatlanul, a két karod mellsõ tartásban, a fejed ol dal ra fordít-
va, lehunyt szemek: akár egy haldokló madár. Minden erõdet arra összpon to sítod, hogy
legalább lélekben elrepülj innen. Hazavágysz, Félixszel, az unokatest vé red del akarsz ját-
szani megint a saját szobádban, a gyárat akarod, az édeskés bûzt, a vörös hajú, zöld sze -
mû Klárát, az almáriumot, amiben mindig volt zserbó, és a terepasztalt. A Bulyovszky
utcát, a Ligetet, a belváros jellegzetes, meleg étel- és életgõzökkel meg szelídített csator -
na szagát, a szavakat, amiket értettél elhadarva, elharapva és el da dog va is. Mindent el vet -
tek tõled, mindent – gyûlölöd õket, meg ezt a házat is Bromleyban, a kertet, ami tele van
fejfájdító levendulával, és tövises, ehetetlen-savanyú szederrel; utá la tos egy ország!...

„Nácik voltatok, tudod?” – suttogod hét évtizeddel késõbb; apád már régóta halott.
Néha így beszélsz velem, suttogva, hogy ne hallja meg Yumiko, aki a másik szobában
al szik, és ez a férfi a szomszéd íróasztalnál, akirõl nem tudnám megmondani, most
éppen kicsoda; de ez egy másik történet, amivel nekem kell szembenéznem.

Hasalsz az ágyadon Tokióban, suttogsz a fülembe, és én itt, Budapesten hallgatom a
tü dõd zihálását, most is dohányzol, rémes zörejek. De a hangod fizikai élmény: gyö nyö -
rû, testes, minden pillanatban más a színe, a hõfoka, a magassága, a vastagsága, kö rül -
ölel, áthatol, simogat, hol a bõröm?! „A legjobb helyen, drágám, in a Health and Safety
Bag.” Nem voltunk nácik, kopogom be a választ, épp úgy nem voltunk azok, ahogyan ti
sem, elszenvedtük õket, és rettentõ nagy árat fizettünk mindannyian azért, amit elkövet-
tek, de igen, örülök annak, hogy még idõben elmentetek innen, apád kint találkozhatott
az édesanyáddal, és megszülethettél Te és Kate. Nézd, van itt egy videó: Cseh Tamás,
isme red jól, lefordítottam neked már több dalát, Széna tér, jártunk ott épp eleget ’82-ben,
em lékszel? No, hát Budapest ostroma volt a II. világháború egyik legvéresebb, leghosz -
szabb városostroma, 102 napig tartott; az oroszok körbevették a várost, és amikor a
negy venezer magyar és német katona, na meg jó pár civil megpróbált kitörni... rohan-
tak libasorban, szorosan egymás után bele a sztálingyertyák vakító fényébe... és halot-
tak mindenütt: egymásra lõve, eltaposva, lefejezve, széttépve ... a téren, a környezõ utcá -
kon és fõutakon, a hegyekben. Egyetlen hatalmas tömegsírrá lett Buda. Még három éve
is találtak emberi csontokat a villamossínek alatt... körülbelül hétszázan jutottak ki a vá -
ros ból a negyvenezerbõl. Nézd, mi maradt Budapestbõl, az én városomból... És a mieink
em lékét nem õrzi semmi, hacsak nem az, hogy Moszkva térnek hívjuk a szomszédos
teret; mert írjuk ám a történelmünket elszántan, ahogy írni illik: a gyõztesek tollával.

Nem voltunk nácik. Senkim nem volt náci. Bár várj csak ... nagyapámat tényleg falhoz
állí tották a bevonuló szovjet katonák, mint nácit. Nemes, nagy birtokkal, ennyi elég volt
ak kor; a parasztok védték meg az agyonlövéstõl. Világos logika: a német megszállással
egy csapásra nácik lettünk mindannyian. Én mínusz 18 évesen lettem az. Plusz 18 évesen
Nyugat-Európában már kommunista voltam, emlékszem, a Szajna-parton meg is cso -
dál tak a franciák: jé, te ugyanúgy nézel ki, mint mi!

Nácik, kommunisták, cigányok... Visszatérõ álmom, hogy át akarok menni Pestre, és
nem tudok, mert a németek felrobbantották az összes hidunkat; a Margithidat fényes
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nap pal, épp tele volt emberekkel, ment át rajta a villamos. A kislányt sem tudom elfelej -
teni, aki a pokolként égõ Mechwart téri ház óvóhelyén apróra zsugorodva mumifikáló-
dott, amikor a németek az oroszok bejövetelekor egy éjszaka felrobbantották a pincében
tárolt lõszereket – anélkül, hogy kiköltöztették volna a lakókat. Örkény mesélte el: a
Don-kanyarnál a hazafelé tartó német teherautókra fel-felkapaszkodott utolsó erejével
egy-egy magyar katona. Cigányok! – ordították a németek, lelökték õket és utánuk lõt-
tek. Mirõl beszélsz te?! A keresztre feszített, kiéheztetett, porig rombolt és pokollá lett vá -
ros ban, amit a német megszállástól kezdve hónapokon át bombáztak a szövetségesek,
rob bantgattak, fosztogattak németek és oroszok, valóban randalírozott, kegyetlenkedett
és  gyilkolt hétezer eszement, megfékezhetetlen nyilas is ... de nem én, és nem mi. Igen,
a szõrmegyár elveszett, a barátaid és a játékaid szintúgy, oda az iskola, a város, a hazád,
de lesz helyette másik, a családod pedig megmaradt, ahogyan a vagyonotok jó része is,
és még élhetsz, hála istennek, élhetsz... 43 esztendõt... Nincs kedved végre felkelni in -
nen, és kimenni az unokatestvéreidhez? Monopoliznak, és az asztalon találsz zserbót...
Mutti sütötte. Odakint pedig hétágra süt a nap, ugyanaz, amelyik Pesten is sütött, és
nézd, hogy csillog a ház elõtt az angol gyep: nem kéne meghemperegned benned végre?

Jó, nem voltatok nácik... de te az vagy! - feleled, a hangod, mint géppisztoly, hidegen
ver. Aztán kis hatásszünet, és hozzáteszed, mély mosolyon gurítva lassan a szótagokat:
– Te... hiperagresszív némber!

(2.)

Éjszaka van, hasalok az íróasztal alatt a laptoppal, hogy ne zavarjam a szomszéd szo -
bá ban alvókat; alattam-felettem matrac, hangtompítónak, azon túl végtelen, szikrázó vir -
tuális játszótér az egész kozmosz. A teremtés tere: minden lehetségessé válik benne. Te
még a mániás szakaszban, szünet nélkül mesélsz, többszereplõs jeleneteket rög tön zöl,
énekelsz, zenélsz, pörögsz, emlékszel. Amire nem, arra én: lassan összeáll 1982 nya ra.
Buggyantó hõség. Összefutok a városban Kormossal; a hóna alá csap, és elvisz egy házi -
buliba, a Váci útra – egy kurta sétányira az egykori gyáratoktól, de ezt csak majd har minc
év múlva fogjuk megtudni, amikor már nyoma se lesz. A társaság fele részeg, zsib badt
hangulat, jövök-megyek, azért sem iszom, Misivel judózunk a padlón (tényleg? uh!), aztán
önfeledten matatok a lemezek között. Egy módosult tudatállapotú, kínai egyen ruhás, hím-
nemû lény áll meg mellettem, kékesfekete haja az arcába lóg, vágott a sze me, kicsit
gyûrött – egy lány alatt aludt az elõbb, Márta úgy feküdt rajta mozdulatlanul, mint egy
zsák: foglalta a helyet. Kormos hívta meg, a hûvösvölgyi kempingben akadt rá. Angolul
mutatkozik be, és a mosolya olyan mélyrõl jön, hogy megcsavarja az em bert tõbõl.
Csöngetnek, a rendõrség; túl hangos a zene, személyigazolványokat kér nek; kiülünk a
folyosóra beszélgetni. Suttogunk. Soha nem beszéltem még senkivel ango lul, nagyon kell
figyelnünk egymásra, hogy értsük, mit akar a másik. Egy éve halt meg az apád, aki ma -
gyar volt, meséled, most visszajöttél megnézni az országot, ahol 8 éves koráig élt. Három
napot és két éjszakát együtt töltünk, csatangolunk a városban, bu lik, kocsmák, barátok,
aztán hazamegyek, 36 órát alszom, majd vissza hozzád. Hat hét így. Nem beszélünk sze -
relemrõl. Csak annyit mondasz néha, csodálkozva: Mi ketten nagyon hasonlóak vagyunk.
Vállat vonok:– Tudom. Mindig veled van a gitárod, a Né  reidák kútjánál énekelsz, megáll-
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nak az emberek és hallgatnak: egyre sûrûbb körülöttünk a tömeg. A hangod meleg,
színes, körülölel, áthatol, galambok köröznek a tér fölött, hõség van, tele illúziókkal a le -
vegõ: mintha a vasfüggöny másik oldalán lennénk; mintha szabadok.

Felmegyünk Atillához két hete jöttem el tõle, egy árva szó nélkül, amikor még aludt.
Elõ zõ éjszaka végigrugdosta a kukákat egy félresikerült koncert után a Vártól az Engels
térig, elegem lett belõle. Most kopaszra nyírva a feje, nincs a legjobb passzban, ül az
ágyon, és összeszûkült szemmel néz, de kezeli a helyzetet: hallgatja, ahogy játszol és
éne kelsz, aztán felderül az arca, és õ is beszáll… Felhívja L. Viktort, Kõnighet, pár nap
múl va együtt koncerteztek valamelyik egyetemen. Bulik, koncertek, nappalok és éjsza-
kák egybefolynak. „Te, ettünk, mosakodtunk, aludtunk mi akkoriban? Ha igen, hol? Én
nem emlékszem!” Egy világvégi tó mellett sétálgatunk és szeretkezünk anyaszült mezte-
len, fényes nappal, heverészünk a fûben, alszunk, napozunk, ártatlanok vagyunk, még
gye rekek, nemünk sincs, én fiú is vagyok, te lány is – nem beszélünk szerelemrõl, akkor
még nem: a világ legtermészetesebb dolga, hogy összefutottunk egy bulin valahol Új -
pes ten, és azóta együtt vagyunk. Összetartozunk, ennyi.

„Hazamegyek 3 hét múlva, és mire megkapom az elsõ leveled, elfelejtem azt is, hogy
hív tak” – mondod, és rám sandítasz. Ez humor lenne, ám valójában már fegyverkezel:
az intelligenciádat fordítod ellenem, nem akarsz túlságosan belém keveredni. Teret igyek-
szel közénk. Idejekorán megtanultad, hogy nem szabad bízni senkiben, mert cserben
hagy végül, akirõl úgy hiszed, szeret. A depressziós fázisaid hasznosak: segítenek távol
ke rülni mindattól, amibe a mániás idõszakokban belegabalyodtál. De ezt akkor én még
nem érthetem, persze... még nem látom a jövõt és a múltat, a jelen kitágult, vakító fény -
kö rében élek. Csak vállat vonok, és azt gondolom, kicsit keservesen: Soha az életben nem
fogsz elfelejteni. Erre mérget vehetsz, kedves!

Jó tudni, hogy magyar is vagyok: lehet, hogy ezért voltam mindig annyira más? – kér -
de zed magadtól 28 év múlva, már Tokióban. Elviselhetetlen a hõség, folyik rólad a víz.
Atilla és Bródy beszélgetésérõl mesélek neked, az elõadóterem tábláján szétrobbanó sö -
rös üvegekrõl, Atilla haláláról, a bõrdzsekijérõl meg a motorjáról, amit megírt elõre. Az
egy kori bölcsész-együttesünkrõl, az Ancien Regime-rõl, ami hamvába holt még az el sõ
koncert elõtt... Atilla apja szerint minimum 15 évet kaptunk volna a dalszövege in kért.
Mutogatunk egymásnak videókat – merthogy rászoktattál a YouTube-ra is... Te jó ég,
hány éves vagyok?! – Húsz – mondod ellentmondást nem tûrõen. Palya Bea irritál, de
miután lefordítom a Kalitkához keserûségembent, felteszed a csatornádra. A megzenésített
Kosztolányit is: Akarsz-e játszani? A Semmiért egészen narratív, nem elég modern, nem
kérsz belõle – néha sznob vagy, kedves. József Attilából bármennyi jöhet, írtál is róla egy
dalt, amit minden tokiói koncerten elõadtok, Nagy László, Weöres igen; Cseh Tamás,
Nagy sárga gong, Keresztben jégesõ – na ezek már dalszövegek, Bereményit bírod. Csík ze -
nekar és Quimby, Másik János, LGT, Sebõ, Kaláka, Korai öröm – mind felkerülnek a ked -
venceid közé. Lassan jelentéssel telnek meg számodra a furcsa hangzású nevek, az új
klipjeidben egyre több a magyar képanyag. Kormos a Kolorádó kidben... én és Vivi a Nap -
király-fensíkon ... Kormos a Tarr Béla-filmben... lépésrõl lépésre... egyikbõl a másik. Are
you happy? – kérdezgeted tõlem egyre, és feszülten figyeled a választ. – Boldog vagy?

A legszebb nyár volt, mondod. Igaz, vagy csak éppen írod az életed könyvét és mí to -
sza it? Nem tudom, nincs is jelentõsége: így érzed most. Tudod, hogy mindnyájunkban
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van egy darabka Budapest? – kérded, amikor hazajössz a japán hegyekbõl. Válaszul kül -
dök egy dalt: Cseh Tamás, Budapest 3. Figyelem, 1938-as felvételek, apád és Mutti vá ro -
sá ból! És nekem ez a nyár a legszebb, Majomkirály, mert ebben benne van az összes
többi nyarunk is, az egész huszadik század, ebben a nyárban összeér, ami valaha volt és
van és lesz: minden tér és minden idõ kinyílt és egymásba zár.

Azt mondod, szeressem õt. Azt mondod, álljak fel és menjek, öleljem és csókoljam
meg õket mind. Igen, megyek, írom, de nem megyek, és suttogsz és noszogatsz, a han -
god kemény és szenvedélyes, és vered a klaviatúrát, kopkopkop! Küldesz hozzá, „be
smart!”, legyek én a fõnök, mondjam meg én neki, mi a dolga – legszívesebben megöl-
néd, de küldesz, azt hiszed, hogy még helyre lehet hozni, mert a gyerekek, a család.
Igen, mondom, megyek már, megyek, de nem tudok, csak játszom, tekergélem ki a sza -
vai  dat, amint leírod õket, másik végzõdést, másik szót ragasztok hozzájuk, és már
rólunk kettõnkrõl szólnak, csókoldból lesz csókok, neked, öleldbõl ölelések, téged, ját-
szunk, hempergünk a színes szósárkányok között, gyerünk, idiot, bezárni a skype-ot!,
szi szeged tagoltan, színlelt komolysággal, de belül nem engedsz, én sem, egymásba ga -
ba lyodtunk, a pad alatt világegyetem tágul szédítõ sebesen. Mindjárt kapsz egyet a ké -
ped be, ha nem hagyod abba, fenyegetsz, egy jó nagyot, a big punch into your face! De jó,
felelem gyönyörrel, pleeease! A nevetésed. A tó. Fények vibrálnak, gurulunk. Fûízû vagy,
a pupillám körül napraforgó. Na menj már, hülyegyerek, sziszeged, hozd rendbe, amit
elbasztál! egy, két, há... Felkászálódom: OK, Majommadár, a kedvedért megpróbálom,
szá zadszor is, de ne nagyon reménykedj. You gave me so much happiness... enough for all
my life. És kikapcsollak.

Azt mondom, szeresd jobban. A hangoddal hatolj belé, járd végig, simogasd ki belõle
a sérelmeket és fájdalmakat, énekeld ki belõle a pusztulást, szeresd hang nélkül, ha más -
képp nem megy, amikor alszik, csak nézd, a szemeddel szeresd! „Már mindent meg -
pró báltam, nem engedi. Mennyi szeretet van bennünk… mindenkinek jut, még annak
is, aki nem akarja.” Áltatod magad. Nemsokára arra kér majd, ne beszélj velem többé.
Nem érti meg, ismételgeted elkeseredetten: nem ért semmit!

Fekszel a földön... nyolc éves vagy megint. Mindig nyolc éves vagy, amikor a földön fek-
szel, tudod? Pontosan egy hete hoztak ide. Viselkedj úgy, ahogy egy férfihez illik –
mond ta Apa, kicsit szúrósabb akcentussal, mint általában. Egyenágy, egyenruha, az ab -
la kon túl ismeretlen tájkép valószínûtlenül zöld, jól nevelt és halott angol vidékkel. Kik
ezek, mit keresel itt, és kik azok, akiket már hiába szólongatsz, hogy Apa, Anya? Miért
hagy tak itt ezekkel? Mi ez a visszatérõ, furcsa álom a fekete asztalról és zöldszemû, vörös
hajú lányról, aki papírcsomókat cipel, megsimogat, és forró csokoládét tesz eléd?
Honnan ez a mindent átható, édeskés bûz, és miért esik olyan jól? És a fájdalom, kié a
fájda lom? Ki ez a fiú a szemhéjad mögött, aki annyira hasonlít rád, de mégse te vagy?
Miért olyan fájdalmas lezuhant repülõt játszani és hemperegni a fûben, bele a levendu -
la ágyásba egyenest? Ki ez a sok ember, miért karattyol mindenki más nyelven, és mit is
akarnak tõled? Kié a kutya, aki le sem veszi rólad a szemét? És ez a két japán nõ, meg
a harmadik, a magyar, akinek minden szava ismerõsen cseng, pedig nem érted a jelen-
tésüket? „Állok egymagamban, este van...” Miért nem hagy már neked mindenki békét?!

Hiroshima, mon amour... A szilvesztert együtt töltöttük Kelet-Berlinben, ott láttuk a fil-
met is, sokadszor. Akkor még nem tudtuk, hogy pár év múlva Japánban kötsz ki, Yu mi -
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kó val – mert õ visszament hozzád újra meg újra, nem úgy, mint én. Hogy mentem volna
vissza, idiot, nem emlékszel, hogy nem mehettem? A vasfüggöny, tudod... Jobb is, hada -
rod túlpörögve, mert akkor most egy cipõsdobozban laknánk, húsz gyerekünk lenne,
Resnais-rõl és Robbe-Grillet-rõl beszélgetnénk ahelyett, hogy enni adnánk nekik, és
Blurt hallgatnának meg PIL-t, altatódalként... Így kellett történnie, érted?! – Megint sutto -
gó ra váltasz, a hangod kemény, ellenállhatatlan, mintha parancsolna, nem nekem, ha -
nem a világrendnek: – Hiszen a Paradicsomban élünk... Minden, minden a miénk!

Szóval ott álltál a hiroshimai múzeumban, szorongattad Yumiko kezét, egy hang se
jött ki a torkodon, és Mutti hugának a férjére, Neumann Jánosra gondoltál, aki a Manhat -
tan-terv keretében felállított kutatócsoport tagjaként részt vett az atombomba kifej lesz -
tésében. Mi ez a marhaság megint, nem vagy felelõs, nem viselheted a felelõsséget, a francba!
– mordulok rád. Csend. Tudod te azt, feleled elnyújtott hangon, csak érdekes egybe esés,
nem?... Japánban sok nõ terméketlen. Hosszas szünet, mindketten ugyanarra gondo -
lunk, aztán felsóhajtasz: Igazán küldhetnénk nekik mi, magyarok egy kis szerelem-hor-
mont... nekünk úgyis túl sok jutott belõle!

Hogy csináltam, hogy a szenvedély ennyi év után is ... él? – kérded. Sehogy. ’85-ben
be csaptam mögötted az ajtót, nem emlékszem már, miért; attól fogva azt se engedtem
meg magamnak, hogy eszembe juss. Azt hittem, így kell felejteni. Te gondoltál rám, fe -
le led óvatosan, amikor három évvel ezelõtt Budapesten jártál. Képzelem: feküdtél Yu -
mi ko mellett a Gresham palota egyik szobájában, a Gellértben úsztál, vagy épp masszí -
roz tak – merthogy ezúttal, 47 évesen már ettél, fürödtél, aludtál eleget, és nem is akárhol
–, fotózgattad a várost a Halászbástya keleti lépcsõjérõl, és rám gondoltál, meg arra,
hogy biztosan vannak gyerekeim. Apádék régi házába visszamentél, engem nem ke res -
tél meg. Azt hitted, elfelejtettél. Szerencsére. Negyed óra alatt odaértem volna a szállo -
dá ba, de minek? Méregettük volna egymást, hármasban, udvariasan, kávét kavargatva,
és végleg ellehetetlenült volna köztünk minden. Így nyitva hagytad a történetünket,
pont-pont-pont... folytatódhatott a maga sajátos ritmusa és logikája szerint.

(3.)

Fekszel a földön, gyenge vagy, már nem beszélünk, az e-mailjeimre csak egy-egy
rövid mondattal válaszolsz („légy türelmes, kérlek, várj, amíg lesz több energiám”), vagy
egyál talán nem, de énbelõlem, mint szökõkútból, buzog fel a múlt rendületlenül. Em lék -
szel, amikor otthagytalak Bromleyban a barátaiddal, akik néhány doboz kínai kajával és
egy apró csomag fehér porral állítottak be hozzád? Ültünk és hallgattunk bölcsen, négy
debil. Valaki képeket vetített a fejemben, lassan, szájbarágósan, és minden kép kettõnk -
rõl szólt: arról, hogy nem maradt semmi remény. Szabad prédái lettünk egymásnak, és
lám, alapos munkát végeztünk e pár hét alatt. Lezuhantam a szülõvárosodban, véget ért
a szárnyalásom, haldokló madár vagyok, nincs tovább és nincs hová: földem csonttal trá-
gyázva, egem kondenzcsíkoktól szétszaggatva, és te, punnyadt nyugat-európai, aki
Anyuka szõrmegyári magánvagyonából jólétben felnevelkedtél, mint English gentle-
man, és a mi kelet-európai poklunkat megúsztad néhány langyos, eurokonform klisé vel,
nem látsz a szemedtõl... Fogalmad sincs arról, milyen lesz megérkezni a Keleti pályaud-
varra, átvillamosozni a mindig vakítóan fehér Széna téren, augusztusi éjszakán Sas hal -
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mon a függöny mögül lesni a tankok végtelen vonulását – babám, hasi légzés, csak játszód-
tunk egyet, épp hazafelé tartunk a kerepesi tankodrómba! –, letüdõzni a 46-os buszon az örök
át menet ázott fakabátszagát, élni levegõtlenül, hazug, alantas szavak között vergõdve,
híján minden reménynek, hogy valaha más lesz. Lebegsz itt, Bromleyban a mûvi köd -
jeid ben, nem értesz semmit, és sunnyogva kerülgeted magadban a múltat... Ki volt az
apai nagyapád, hogy hívták eredetileg? Mi köze Erdélyhez, miért emlegeted nekem min -
dig Drakulát? Mi történt Dán Leóval, a dal- és operettszerzõ szûcsmester-köz gaz dász -
szal, a gyár igazgatótanácsának tagjával, akit Horthy kormánytanácsosnak nevezett ki?
Ki volt az, akivel ’82-ben a Balatonon találkoztál?

Miért nem emlékszel semmire? Miért hagyta nagyanyád, hogy apád elfelejtsen ma -
gya rul? Hiszen gyönyörûen, akcentus nélkül beszélgetett velem az anyanyelvén a mi -
nap, és rántott húst sütött nekünk, nem wiener schnitzelt, ahogy te mondod; mert a német
per sze szépen rád ragadt otthon. Anyuka, erre az egy szóra emlékszel, olyan tisztán,
lágyan ejted ki, hogy beleborzongok. Miért árultál el engem, mi közünk nekünk így
egy máshoz, mi a fenét keresek én itt?!

Behúztam magam mögött az ajtót halkan, köszönés nélkül, és úgy, tudatmódosultan
neki vágtam a fénynek meg zsivajnak; vonattal a Viktóriáig, majd metróval a Borough.
A Manciple streeten laktál két éve Jennyvel, onnan jöttetek Budapestre, ott vetted fel a
tele font, oda próbáltam legalább álmomban megérkezni. Most nekiindultam, hogy meg -
ér kezzek végre valahára... és legyen már ennek az egész kurva történetnek vége.

Vasrácsos, graffitivel borított, ronda óriáslift visz fel a metróból a felszínre, ez nem
Brom ley... egy másik London. Botorkálok a térképpel az ötemeletes házak között, az év -
szá zadnál hosszabb ez a nap; szembejön Jenny, nem hisz a szemének: tátott szájjal
mered rám. Nála alszom, a te régi szobádban, dehogy alszom, sírok egész éjszaka, kívül
nem, csak belül. És bármilyen nevetséges, reggelre megtalállak. Ott, a falak között, ahol
vala mikor éltél, a matracon, ahol aludtál, megtalálom a gyereket, akit szerettem benned,
aki szerette a gyereket bennem. Másnap órákon át beszélgetünk Jennyvel, elvisz a dél-
afrikai barátnõjéhez, annyian vannak a lakásban, hogy belekukulok: a család. Egyikük
el szalad egy zöld, banánszerû gyümölcsért, amirõl még nem is hallottam, vajban meg -
sütik nekem, zöld banán íze van, de azért igyekszem átszellemülten enni. Késõbb egy
ócskapiacon Jenny a kezembe nyomja az 1984-et. Este megyek csak haza a Winchester
Roadra, kábán, sokkos állapotban; túlcsordul bennem minden. Halványrózsaszín az ég
Lon don felett, mint ilyentájt mindig. Amikor ajtót nyitsz, rám bámulsz – ki vagy akad-
va, fogalmad sincs, hová tûntem. Ittál? Rázom a fejem. Lehelj rám! Lehelek. Sírtál? Csak
belül, most is – felelem, megpróbálok vállat vonni és mosolyogni, nem megy. Hol voltál?
A Manciple streeten. Kitágul a szemed, a sötét mandula; gyorsan behúzol az elõszobá-
ba. „Mi történt?” „Ne haragudj, elkéstem, két évet késtem... Nagyon szerettem volna
jön ni, de még álmomban is mindig közbejött valami, sohasem sikerült. Szóval... ott a
szo bádban rájöttem, hogy én azt a gyereket szeretem, aki Budapesten voltál, és nem tu -
dok mit kezdeni... a férfival, aki vagy: a rutinos, gyönyörû testeddel, ami nem emlékszik
rám, és nem válaszol nekem... Annyi minden történt velünk! Én azt a kölyköt szeretem,
nem téged. Nem téged! Sajnálom... Iszonyúan elkéstem, ne haragudj!”

Fekszel a földön, lehunyt szemmel, és arra gondolsz, mintha háttal araszolnánk át az
éle tünkön: cselekszünk, választunk, tervezünk, sürgünk, bár csak a múltra van valame-
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lyest rálátásunk... Hiányzik a legfontosabb távlat: a jövõé. Jobb híján a tévedhetetlennek
vélt értelmünkre támaszkodunk, és az érzéseinkre, remélve, hogy megbízhatóak, töb bek
pil lanatot-felszínt markolászó érzeteknél... pedig dehogy. Tolatunk elõre a ki szá mít ha -
tatlanba, ámítgatjuk magunkat a sztorijainkkal, és még szerencse, ha észleljük, hogy felül -
írta õket valami vagy valaki... merthogy valójában sosem voltak és sosem lesznek pusz -
tán a mi történeteink. Folytatódnak még a halálunk után is, a gyerekeinkben vagy más ban.
El mosolyodsz. Nincs félelmetesebb és ugyanakkor káprázatosabb annál, mint mi kor éle -
tünk jól kiagyalt, szépen megírt forgatókönyve egyik pillanatról a másikra szer tefoszlik.

Reszketek, pedig meleg az este, és állok idétlenül; te meg bámulsz, mint borjú az új -
ka pura. Aztán magadhoz szorítasz, sokáig és nagyon, már épp kezdek fulladozni,
mikor végre elengedsz, a szemembe nézel, és nem mosolyogsz ugyan, ha akarnál, se
tud nál, de a tekinteted... mintha igazi, és pont az enyémig ér. Suttogsz, és kölyök vagy
me gint, kis fekete istentudja-kicsoda: kínai vagy cigány? skót, ír, mint az anyád, vagy
ma gyar zsidó? Japán akkor még nem, bár Yumiko kendõje már készülõdik a zongora
tetején. Nem érdekel, kit érdekel: megvagy, egy vagy, most, és válaszolsz... nekem, aki
meg vagyok és egy... a centrumban, a mindenség közepén megint 

The CHILD in me ... – írod 2010 októberében – a gyermek bennem... boldogság-szivár -
ványt csurrantott az e-mailed olvastán. Köszönöm, Hörcsögpofa!

Ennyi csak. Még pár mondat arról, hogy egy évre rá te is visszamentél a Manciple
streetre, de Jenny akkor már nem lakott ott; azt mesélték, egy zimbabwei fickóhoz ment
férj hez. Aztán megint hallgatsz. Egy percig, óráig, napig, hétig? Négy hónapig? Nem
érzem az idõt. Nincs idõ, nincs semmi, mi vagyunk csak, összekuporodva, egymással
szem ben, a földön, Budapesten, Tokióban, Londonban, kéznyújtásnyira, és sosem lesz,
és sosem volt másképp. ’38-ban, ’83-ban, 2010-ben... mindig így. Hallgatsz, hallgatok.
Órák, napok, évek múlnak és maradnak, történetek és helyszínek nyílnak és csukódnak
egy másra, mint egy legyezõ. Míg végül, egyszer csak... ó! mozdulsz!... feltápászkodsz
gyû rötten, borzasan. Te vagy, vagy csak a kabátod? – kérdem suttogva, és moccanni se
merek. – Nem az enyém... Cseh Tamásé – feleled azzal a jellegzetes, mélybõl fakadó, fél -
úton elhaló mosolyoddal, miközben kiegyenesítgeted magad. Kiviszed Picót? A Yoyogi
park ba mentek? Hogy örül neked... Jaj, istenem, milyen törékeny az arcod az álarc alatt,
amit viselsz!... de szép vagy, így még szebb vagy, és még otthonosabb... Menj, én maradok
egy kicsit... egy egészen kicsit. Épp csak míg kihûl a tested helye.

(2011. január)
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Simek Valéria

Jelek
Álltam hullámzó meggyfaágon,
megfeszülõ szeleken. Jártam 
születõ záporokban a földeken.
Ücsörögtem bánataim fészkén,
és szétkiabáltam igazam. 
Fészeknyi örömöm volt csak, 
míg szívemet a Naphoz szorítottam. 

Változásban
Nagyra nõttél bennem,
mint az ég felé kapaszkodó
fák, tápláltalak Téged
az ereimen át.

Árnyad alatt pihenni
tértem, s ha viharban
zúgtak ágaid, lefogtam
két kezemmel kiáltásaid.
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Szemedbõl tágas ablakok 
nyíltak. Fölrémlõ jelként  vezetett a
nyugodni sem hagyó lelkiismeret.
Szemeddel oly távol nézhettem,
de bolond fiatal voltam, most
csupa könny vagyok. 

Tiéd volt a Hold
a patak vizében.
Pihenni hívtalak a
kendõt kötõ éjben.

Tavaszi egem, zöld leveles
ága, játszd, játszd, hogy
itt vagy ebben a nyugtalan
változásban.



Bene Zoltán

Részlet az Istenítélet címû regénybõl,
melyben Szórád Lõrinc beleszédül az
emberi nagyság és alantasság távlataiba
[...] A nap mintha belezuhant volna a tengerbe, hogy feloldódjék benne, akár korom

a vízben. A San Giovanni a Mare elõtt álldogáló Lõrinc nem kéknek, nem is zöldnek,
ha nem egyenesen narancssárgának látta a partra futó hullámokat. Álmosan pislogott,
csont jait ropogtatva nyújtózott, akár a macskák, de közben is a vizet vizslatta, képtelen
volt tekintetét elszakítani a különös színû fényben játszó tengertõl. Késztetést érzett,
hogy napestig elnézegesse, ugyanakkor tisztában volt ennek több okkal magyarázható
le hetetlenségével. Végre komoly erõfeszítéssel elszakította szemeit a narancsos ragyo -
gás tól, s ahogy megfordult, Naggyal találta magát szemközt. A lovag mogorván, szótla -
nul intett a fiúnak, az istállóba vezette, ahol már fölszerszámozva vártak rájuk lovaik.
A város központja felé léptettek, szótlanul. A Piazza Mercato irányába tartottak, amelyet
a kereskedõk és a pellengér uralnak. Egykoron itt vették a fejét Konradinnak. Nápoly
utcái sokkal forgalmasabbak voltak a Budán tapasztaltnál, minden sarkon nagy, nyüzs-
gõ embercsoportokon kellett áthámozniuk magukat; kordékat toló, ládákat cipelõ férfia -
kat kerülgettek a szûk sikátorokban. Mikor a sötét ösvényekrõl a napfényes terekre
értek, ahol kibontakoztak a felkelõ nap sugaraiból a várost övezõ dombok, nem kerül-
hette el figyelmüket a Sant’Elmo-dombon folyó építkezés. A nagy távolságból apró álla-
toknak tetszõ munkások százai sürögtek-forogtak a magaslaton, sürgölõdésük nyomán
egy erõd falai bújtak elõ a talajból, és növekedtek óráról órára, kõrõl kõre. Lõrinc vonzó-
dott a bámészkodáshoz, szíve szerint a formálódó erõdítményhez ügetett volna, Nagy
azon ban ellentmondást nem tûrõen fojtotta el dõre vágyait. A lovag kijelölt feladatát a
Piazza Mercatoig szabták, a roppant magas, légiesen karcsú tornyú Santa Maria del
Car mine mellé. A bámulatos szépségû templom oldalához simuló masszív kolostor kö -
ze lében egy félig nyitott, egészen koszos borozóhoz érkeztek. Itt ért véget a vezetõ
szán déka, s kezdõdött egy másik, erõsebb és ellentmondást még kevésbé tûrõ akarat.

– Üljetek le – invitálta asztalához mindkettejüket az a mokány kis barát, akivel Lõrinc
elõ zõ este ismerkedett meg.

A szerzetes, miként tegnap, most is elõször bort töltött, s csak utána kezdett beszél-
ni. Beszéd közben Nagyra ügyet sem vetett, egyenesen fiúhoz intézte szavait, mintha
ket tesben volnának. Nem kertelt, nem udvariaskodott, úgy vágott bele, akárha egy fél -
be szakadt párbeszédet folytatna.

– A szerzõdés még Lajosról szólt, de mi Andrást hoztuk magunkkal. Õ lesz Johanna
je gyese, majd férje, Róbert halála után pedig Nápoly és Szicília királya. Az eljegyzést kö -
ve tõen Calabria hercegévé kenik, ami elismerése öröklési jogának. Évek óta tárgyal már
urunk, ám csupán azért tudott egyezségre jutni a nápolyiakkal, mert a trónnak nincs fiú
örö köse. Kényszermegoldás ez, nem több. Annyit is ér, amennyit az effélék általában.
Teg nap este a lakoma alatt egy különszobában Róbert és Sancia, a királyné hosszasan
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be szélgettek urunkkal. Úgy döntöttek, András herceg örökre Nápolyban marad. A daj -
ká ja, Erzsébet, valamint Kistapolcsányi Miklós uram vezetésével tucatnyi magyar úr tart
vele, hogy nevelkedését felügyeljék, egészségét óvják. Róbert csak annyit kért, Roberto
di Mileto, egykori gyóntatóatyja irányítsa a herceg szellemi fejlõdését, õ vezesse be a ná -
po lyi viszonyokba. Ez méltányos. Az itteni viszonyok amúgy is kuszák, szükség van a
köz tük kiigazodni képes szellemi nevelõre – a szerzetes itt egy ivásnyi szünetet tartott.
– Róbert királya Szicíliának is, amit elõdei régen elvesztettek, s ahol õ maga sohasem
járt. Ennek ellenére évtizedek óta, bár elég lagymatagon, de hadakozik az aragóniai ak -
kal a szigetért. Ez valójában két-háromévenként néhány csetepatét jelent, nem többet,
mégis fontos a királyság politikája szempontjából – a barát ismét ivott, majd folytatta.

– Az Anjouk annak idején seregnyi csatlóst hoztak magukkal és ültettek birtokra
ezen a vidéken, következésképpen az itteni nemesség oroszlánrésze francia, míg a pa -
rasz tok, a polgárok olaszok. Számunkra ez elképzelhetetlen helyzet. Mikor annak ide-
jén urunkkal idegenek érkeztek Magyarországra, magyarrá lettek hamar, mert kénytele -
nek voltak rá, ha élni akartak. Itt ez nem így megy, jóllehet már a nemesség is jobban
beszéli a helyi nyelvet, mint a franciát, azért magát franknak vallja, frank módon él,
frank gõgösségével lépten-nyomon sérti a helyieket.

A barát elnémult. Pár pillanatra mintha elveszítette volna gondolatainak fonalát. Meg -
kö szörülte a torkát, újabb ihletett merített a borból, majd tovább beszélt:

– A pápa nem felejti el, hogy Nápoly az õ területe, Róbert általa és érte uralkodik, hû -
bé resként, nem saját jogán. A pápa gondosan vigyázza hatalmát, ügyeli az egyensúlyt.
Ezért, sajnos, nem a mi oldalunkon áll. Nem érdeke a hatalmas Magyar Királyságot Itá -
liá ba engedni. Ha Nápoly és Magyarország egy erõs király kezében egyesül, az nem
jelent jót a pápának, aki Itáliában befolyást akar. Akkor is, ha Avignonban tart udvart...

A pap megint elhallgatott. Egészen sokáig ült szótlanul. Lõrinc már fészkelõdni és
va karózni kezdett, mire újra megszólalt:

– Hanem amíg Róbert él, addig mindez nem számít. Addig nincs baj. A baj majd ak -
kor szakad a nyakunkba, ha Róbert meghal. És egyszer meg fog. Hogy pontosan mikor,
azt csak az Úr tudhatja, ám Róbert, minden eshetõségre számítva, már készül a halálra,
hogy ne érje váratlanul, ha elérkezik az idõ. Épül a Santa Chiara, benne a pompás kirá-
lyi sír. Ügynökei körülzsongják a Szentatyát, minden reggel és minden este a fülébe súg-
nak valamit, ami bizonyosan a mi urunknak, ezáltal nekünk sem jó. Ez az öreg kocka-
játékos ólmozott kockákat terít a pápa elé. Johanna a hatos, András az egyes, s a játék
sza bályait ismerjük valamennyien...

A szerzetes elgondolkozott, arca redõi sebesen rendezõdtek gondterheltrõl mér ges -
re, mérgesrõl félelmetesre, félelmetesrõl dühösre, dühösrõl elmélázóra, végül újra visz -
sza formálták arccsontjaira az aggodalom bõrmaszkját. Ezzel az ábrázattal adott nyo ma -
té kot szavainak.

– Velejéig romlott és álnok ember ez a Róbert. Arra sincs semmiféle garancia, hogy
már holnap vagy holnapután nem csal tõrbe mindannyiunkat, hogy magának szerezze
meg országunkat... Bár ettõl azért nem tartok, ennél õ megfontoltabb és körültekintõbb,
s fõként, gyávább férfiú. Azt gondolom, elegendõ erõ sem áll mögötte. Ám ha ezt a ve -
szélyt el is kerüljük, a bajokat nem háríthatjuk el. Viszont Róbert, noha nagyon helye-
sen és dicséretesen, tisztában van halandóságával, ma még él és kielégítõ egészségnek
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ör vend. Egyelõre ez felel meg érdekeinknek. Ha urunk hazatér, évekig nem lesz mitõl
tar tanunk. Mindaddig, míg Isten élteti Nápoly urát, a szicíliai királyt. Ellenben ha
Róbert meghal, veszélybe kerül minden, amit elértünk, minden, ami fontos számunkra.
And rás herceg, a nápolyi trón, a sok fáradozás mind-mind odaveszhet egy pillanat alatt.
Ró bert lovagjai már tegnap este is sûrû ferde pillantásokat vetettek a mi uraink irányá-
ba. Miklós úrnak és embereinek nehéz helyzetet hagyunk hátra, ha elmegyünk. Ez az
egész csak komédia... Urunk hisz benne, mert boldog, hogy újra láthatja szülõvárosát.
Ámul a csodás fejlõdésen, ízleli elméjében feledésbe merült anyanyelvét, nem tud betel-
ni a tenger látványával. Elvakítja a nosztalgia... Ugyanakkor ne feledjük azt se, hogy fel-
séges urunk mind többet betegeskedik. Kínozza a köszvény, kínozza a sok hadjárat
csont jaiba ivódott fáradtsága, törõdése. Imádkozzunk hát érette minden szabad idõnk -
ben, teljes szívünkbõl! Tartsa meg õt az Úr addig, míg Lajos nem erõsödik férfivá! Lajost
már nem vakítja el a múlt, ha Nápolyra gondol. Számára Nápoly nem több egy birtok -
lan dó városnál, gazdagság és hatalom forrásánál. Lajost nem köszöntik majd ismerõs
illa tok, ha egyszer ide kell jönnie. Lajos, ha kell, nem fél majd tûzzel-vassal szerezni ér -
vényt a család jogainak és a mi, tehát a magyarok királysága érdekeinknek. Lajos a vég -
sõ, a tökéletes megoldás... De ez még távoli, erre most ne vesztegessük a szót!

A barát megint kínosan hosszú szünetet tartott, majd karját hirtelen mozdulattal átlök te
az asztal fölött, Lõrinc álla alá nyúlt, felemelte a fejét, a szemébe nézett, tekintetét ke reste:

– Minderrõl én sosem beszéltem neked, te mindezt sohasem hallottad tõlem! S más -
tól se! Így lesz jó neked is, nekünk is. Elõbb-utóbb elmegyünk innen. Amíg itt vagyunk,
járd a várost, tanuld a nyelvet! Ha az itteni szófûzést megismered, jövõre a páduai utca
be szédét is könnyebben elsajátítod. Tanulj, figyelj, barátkozz! Kalmárokkal, polgárokkal,
ne mesekkel. Magad is nemesember vagy, senkinek nem lehet ellened kifogása. Ha ruha
kell, lesz ruhád, ha fegyver, lesz az is, ha ló, beszélhetünk róla. Nagy ott hál, ahol te, neki
mond hatod kívánságaid. Módjával, persze. Aztán elõbb-utóbb, hetek vagy hónapok
múlva, mint mondtam, elmegyünk innen. A királlyal együtt. Te velünk tartasz, vissza az
or szágunkba, ami nem ilyen alattomos és idegesítõ, mint ez a kétségkívül pompás, de
ve lejéig romlott város. A következõ õsszel magam gondoskodom utadról Páduába.
Addig tanulhatsz, míg Róbert él. Amint hírül veszed, hogy a nápolyi király halott, és
afelõl ne legyen kétséged, hogy még ki sem hûl majd a teste, mikor te már tudni fogod,
vissza kell térned ide, Nápolyba. Minden, amit hallottál, akkor jusson eszedbe újra! Ad -
dig tégy úgy, akár az elmeháborodott: hullajtsd ki emlékezetedbõl, amit beszéltem!

A barát az utolsó szavával egy idõben felállt, és köszönés nélkül fürgén távozott.
Nagy ásított egyet, közben az asztal alatt egy erszényt csúsztatott Lõrinc markába.

– Ne gondold, hogy lehet más – súgta. – Választottál. Innentõl kezdve nincs más, az
or szágé vagy egészen!

Ezekkel a szavakkal Nagy is elbúcsúzott és eltûnt. Lõrinc döbbenten, a hallottaktól
kó tyagos fejjel maradt magára. A feldolgozhatatlan beszélgetés kábulatában szinte észre
sem vette, hogy tagjai megtelnek vérrel és élettel, miáltal teste felemelkedik, lábai útnak
in dulnak. Koszos utcákon, mocsokban, töredezett kövezeten és gusztustalan sárban
cap latott önkívületben; olykor-olykor nagyot taszítottak rajta, egyszer orra is bukott, ru -
há jára bûzös foltok tapadtak. Mikor némiképp magához tért, egy hatalmas katedrális
elõtt találta magát, amirõl csakhamar megtudta, hogy a nápolyi székesegyház, a nemré -
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gi ben befejezett Duomo di San Gennaro az. Miután betámolygott a kecses, magasba
törõ kapun, az a kósza gondolat lepte meg, hogy ne is hagyja el soha többé a hûvös, kel -
le mes félhomályt. Érteni vélte uralkodója szándékát: az az ország, amely ilyen csodákat
ké pes építeni, páratlan gazdagság és roppant hatalom forrása lehet. Egész Nápolyban
temp lom ért templomot, közülük nem egyet az utolsó évtizedekben emeltek az Anjouk,
a templomépítés pedig tudvalevõen költséges mulatság. A dóm közelében is állott még
két kisebb templom: a ferencesek Santa Maria Donna Regina Nuovája és az õsi Santa
Maria Donna Regina Vecchio. Lõrinc ezekben is imádkozott egy-egy sort, mielõtt csak -
nem egészen visszanyerve józanságát, letisztogatta a ruháját, majd nekivágott az utcák-
nak, hogy a Piazza Mercaton visszaszerezze kedves lovát. Hol jobbra, hol balra sodró-
dott, egészen a városfalakig. Kérdezõsködött, de latin szavai és szokatlan ruházata csak
gú nyos vigyorokat eredményeztek használható útbaigazítás helyett. A városfalak tö vé -
ben egy alacsony házakból álló, feltûnõen mocskos negyedbe vetõdött, ahol az alkony-
ba hajló délutánban festett nõk riszálták magukat a kapualjakban, mosolyaik feltárták
szu vas fogaikat, ujjaik hosszú, különös színûre mázolt körmökben végzõdtek, gyakorta
föl libbentették szoknyáikat, Lõrinc elé tárva szennyes ölüket; széthúzták ingüket, aszott,
lottyadt melleiket elõvonták és tenyerükön kínálták oda az elhaladó fiúnak. Közben ha -
da ró beszédjükkel csacsogtak és fülbántó hangon nevettek. Lõrinc futva menekült a si -
ká torokból, botladozva rohant, szinte menekült. Iszkolt, akár vad a vadászok elõl, míg -
nem egyszerre a San Domenico Maggiore mellett lyukadt ki. A templomot azonnal
felis merte az Aquinói Szent Tamás életét taglaló kódexben látott ábrázolásról. Ez a felis -
me rés ugyan mit sem segített utat találni a lovához, legalább biztos lehetett abban, hogy
ci vilizált környékre jutott. Kisvártatva egy szerzetes is került, aki útbaigazította. Sze ren -
csé  re azon a reggelen, amely a San Giovanni a Mare templom melletti fogadóban virradt
rá, újra a baccalaureust megilletõ ruhájába bújt, nem pedig, mint Visegrádról elindultuk
óta nap mint nap, a lovászlegényhez illõ öltözékbe, így a barát szívélyesen ma gya rázta
el a követendõ irányt. A magyarázat értelmes és elégséges volt: Lõrinc könnye dén meg-
találta a magánytól és unalomtól kínzott, szomjúságtól elgyötört hátasát.

Néhány nap múltán, szeptember 28-án András herceg és Johanna hercegnõ elje-
gyezték egymást. Egész Nápoly ünnepelte õket, a városszéli nõk jól kerestek, az árkok-
ban részegek hevertek. Néhány borozóban magyar katonákat késelek meg, más ven -
dég lõkben a magyarok koncoltak fel helyieket. Ezeket a tetteket késõbb ügyesen elsimí-
tották, az özvegyek olyan kárpótláshoz jutottak, amibõl jutott a hallgatásra is. Lõrinc
nem látta a fényes szertartást, a tömeget is csak fél figyelemmel vizslatta, igyekezett tá -
vol tartani magát mindentõl, gondolatait Pádua foglalta le és határozottan érezte a nem
tel jesen egyértelmû feladat súlyát, amit a barát és a lovag a vállára helyeztek, s amitõl
ugyan úgy képtelen lesz szabadulni többé, akár púpos a púpjától.

***

A fekete arc különös árnyalatban derengett a fáklyák imbolygó fényében. Mikor az
arc alsó harmadánál váratlanul egy nyílás keletkezett, vakítóan világító, hófehér fogakon
csil lant meg a fény. Olyan hibátlanul ragyogtak ezek a fogak, akár az elefántcsontból ké -
szült melldísz a színes ruhán, amelynek jókora darabja kandikált elõ a prémmel szegett
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köntös alól. A csúcsos formájú, nyúlánk fejhez vörösre festett, sapkaszerûen kialakított,
a birkák gyapját idézõ, sûrû hajzat tapadt. A szemek fehérjébe apró erek árkoltak vörös
pa takokat. A széles, lapos orr nyergén megannyi parányi pörsenés gyanánt tetovált
pon tok sorakoztak. A fej két oldalán arany ékszerek súlyától megnyúlt fülcimpák re zeg -
tek, a díszes fülbevalók idõrõl idõre finoman csilingeltek. A fekete sajátos árnyalatát
kép viselõ, duzzadt ajkak idegenes, nehezen érthetõ módon formálták a latin szavakat.

– Mansza musza a Nagy Szungyata unokaöccse. A Nagy Szungyata és fia, a Vörös mu -
sza ugyan még nem ismerték fel Mohamed igazságát, mégis õszinte hódolattal em lé -
kezünk rájuk, amiért legyõzték a pokolfajzat Szumaoró varázslót és a vérszomjas szosszó -
kat, hogy a mandinkák végre háborítatlanul, saját törvényeik szerint élhessenek és gyara-
podhassanak. A gyõzelem óta a magunk urai lehetünk. Csak a mindenség ki rá lya, a
rejtõzködõ Allah és a leírhatatlan musza áll fölöttünk, más senki. Mansza musza ka -
ravánja kétszázötven pompás tevét számlált, amikor Mekkába szólította a hadzs. A te vék
hátán elefántcsont, arany és ezüst volt a rakomány. Minden teve akkora súly alatt gör nyedt,
hogy valahányszor fel kellett állnia, hosszú ideig gyûjtötte erejét, mire mellsõ lá bai után a
hátsókat is ki tudta nyújtani, végleg elszakítva ezzel izmos testét a puha anya földtõl. Ebbõl
is gondolhatjátok, és bizony jól gondoljátok, hogy Mansza musza min den idõk leghatal-
masabb uralkodója. Engem pedig azért küldött a világnak erre a tájára, hogy üdvözletét
tolmácsoljam az északi népeknek, és barátságáról biztosítsam va lamennyiõtöket.

Bölcs Róbert terjengõsen, szavaiba verssorokat, régi római államférfiak veretes gon -
do latait, ízes népi bölcsességeket és olykor a Szentatya ihletett mondatait keverve vála -
szolt a fekete férfiúnak, mielõtt a türelmetlen urak és hölgyek lakomázni kezdtek volna,
ami bõl a magyarok királya nem vehette ki a részét, mert napok óta gyomorbántalmak
gyö törték, Nápolyba érkezése óta nem elõször. A dajkája kezét szorongató gyermek
And rás és Kistapolcsányi Miklós képviselték a királyt a tivornyán, mögöttük Nagy és
Lõ rinc állt apródruhában. Senki nem ütközött meg azon, hogy Nagyot apródként látja,
nyil ván mindenki tisztában volt azzal, mi az igazi feladata. Inkább a fiatal Lõrinc jelen-
létén csodálkoztak, aki valóban apródnak tûnt a vendégsereg szemében, s ezt a vé le ke -
dést erõsítette, hogy Kistapolcsányi Miklós idõrõl idõre a hajába törölte zsíros kezeit.
Lõ rincet határozottan zavarta a lovag cselekedete, de nyugalmat erõltetett magára. Szín -
lelt egykedvûségének álarca mögül azonban undorral figyelte, ahogy az elõkelõ ven dé -
gek habzsolják-falják az ételeket. Kistapolcsányi Miklós rögtön az elején leette mártás-
sal a mentéjét, a királyi gyermek pedig lassan, hosszadalmasan rágott meg minden
egyes falatot, mielõtt lenyelte volna, s gyakran felejtette nyitva a száját, amibõl idõnként
egy-egy húscafat ki is pottyant. Erzsébet, a herceg dajkája szinte harapás és rágás nélkül
tömte magába és tüntette el a táplálékot, olyan mohósággal, mintha soha nem evett vol -
na még sült kappant, tûzdelt birkát, különleges halakat és mindennemû vadakat. Az ap -
ró énekesmadarakat, amit a nápolyi elõkelõk igen kedveltek és lassan, élvezettel szopo -
gat ták a kevéske húst csöppnyi csontjaikról, a magyarok meg sem kóstolták, Kis ta pol -
csá nyi Miklós tüntetõen el is fintorodott, mikor meglátta a picinyke testeket a hatalmas
ezüsttálcákon. Követhetetlenül sokféle mártást szolgáltak fel a húsokhoz, Lõrinc ennyi
sza gú és színû eledelt soha életében nem látott még. Ahogy körbenézett, tapasztalhat-
ta, hogy minden állon csurog a szósz, a bajuszok és szakállak zsírban áznak, a hölgyek
or rának hegye maszatos. A lakmározók mind gyakrabban fordultak hátra, hogy az ap -
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ró dok dús haját igénybe vegyék, az italtöltögetõ mór rabszolgáknak egyre gyakrabban
kel lett az öblös kupákat utántölteniük, a tálcákon állati csontvázak romjai és lerágott cu -
pá kok hevertek. Hamarosan egyetlen kavalkádba olvadt a mulatozó társaság, a ze né -
szek dobjaikat püfölték, furulyájukat fújták, nyirettyûiket nyûtték, a részegek énekeltek
és a nõk melle után kapkodtak, akik hamisan, megjátszott szemérmességgel sikongat-
tak és fejhangon nevettek. Lõrinc a hangzavar ellenére szinte félálomban állt a herceg
mö gött, kábulatán mégis át tudtak törni a hangok és a képek, s mint valami látomás, le -
beg tek az agyában. Annak alapján, ahogy sok-sok évvel késõbb pár sorban felidézte azt
az éjszakát, elsõre azt gondolhatnám, valóságos bacchanáliába torkollott a tivornyázás,
még is inkább úgy vélem, idõvel Lõrinc már annyira sem tudta követni az eseményeket,
mint eleinte, s csak a böfögések, az öklendezés, az eltorzult nõi hangok és az artikulát-
lan arénázás jutott el tudatáig. Szemére közben sûrû és már-már átláthatatlan köd eresz -
ke dett, miáltal végképpen valamiféle éber álomba, afféle mákonyos bódulatba süppedt.
Emlé kezõ sorai zárásaként hatalmas megkönnyebbülésként számolt be arról, hogy éj fél -
tájt Kistapolcsányi Miklós karon fogta a herceget meg a dadát, és kivezette a terembõl,
s így Naggyal együtt õ is hátrahagyhatta a tivornyát. Nagy követte a herceget a palota
bel sõ termeibe, elõtte azonban Lõrincet útjára bocsátotta. A fiú azon az éjszakán nem
is próbált a szállására találni, inkább a Maschio Angioino egyik istállójában heveredett
le, belevackolódott a szalma közé és azon nyomban elaludt.

Alig pirkadt még, mikor kun káromlásra ébredt. Egy zömök, rongyos öltözetû fickó
állt elõtte és szidott mindent és mindenkit cefetül. Lõrinc feltápászkodott, próbálta csil -
la pítani a dühöngõt, aki a kun szavak hallatán lassacskán el is hallgatott.

– Honnan ismered a nyelvet? – kérdezte csodálkozva, kicsit bizalmatlanul.
– Kunok közt nõttem föl – válaszolt Lõrinc.
– A helyemen aludtál – morogta békülékenyen férfi.
A fiú elnézést kért és szabadkozva a tegnap esti vacsora utáni fáradtságáról beszélt,

ami miatt úgy döntött, nem botorkál a hideg éjszakai utcákon, hanem itt húzza meg ma -
gát a lovak melegében.

– Én amúgy a lovakat vigyázom itt – közölte a kun –, nem értenek ezek a taljánok
hoz  zájuk. De ne gondold, hogy afféle lóvakaró szolga, amolyan semmi ember vagyok!
Sza  bad kun vitézként sok csatateret megjártam, csak nem bírtam már nézni, ahogy ezek
tönk reteszik a jó lovainkat. Össze is verekedtem a szolgalegényekkel miattuk, és bár
meg téptek kicsit, azért jól helyben hagytam õket, elhiheted, kölyök!

A lovak barátja megszívta az orrát, köpött egyet, aztán félig kérdezte, félig közölte:
– Azt beszélik, hamarosan hazamegyünk. Nem tudom, mi lesz a jószággal, ha ma -

guk ra hagyom õket...
Lõrinc erre elmondta, hogy a király gyomorbántalmakkal küzd, az elõzõ esti la ko má -

ról is ezért hiányzott; amíg nem gyógyul meg, bizonyosan itt maradnak.
– No, pedig ha így van, akkor még inkább indulni kéne haza! Ezek a disznók meg -

mér gezik urunkat. Pedig se Záchnak, se Basarábának nem sikerült legyûrnie!
Lõrinc egyetértett a király legyõzhetetlenségével, s ily módon végleg közös nevezõre

jutva, megmondta a nevét, mire a kun vitéz elárulta, hogy Mihálynak hívják és igen
szom jas. A fiú ezen szívbõl nevetett, gyorsan megkereste és felszerszámozta a lovát,
azzal felajánlotta Mihálynak, hogy meghívja egy kancsó jóféle borra. A kun is elõvezette
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a maga hátasát, s tüstént a kikötõbe is ügettek. Közben Lõrinc azon gondolkozott, vajon
va lóban mérgezés állhat-e Caroberto betegsége mögött? Nagytól hallotta, hogy a Szent -
atya épp a napokban írt bizalmas levelet Sancia királynénak, amelyben arra kérte a fel-
séges asszonyt, óvja férjét az elhamarkodott, meggondolatlan lépésektõl, ugyanakkor
küldött a magyar királynak is egy hivatalos üdvözletet, szép szavakban ecsetelte állam-
férfiúi bölcsességét és katonai erényeit, s mellesleg a hazatérését sürgette, mondván,
jobb, ha hazautazik, nehogy távollétében lázadás törjön ki országában. Azt azonban
min denki tudja, vélekedett Lõrinc, hogy a magyar urak sírig hûségesek Károlyhoz –
Zách tette kivétel volt csupán, amit személyes sérelem váltott ki, és semmiféle hatalom-
ra törõ csoport megbízása nem állt mögötte. Amiképpen Nagynak tudomása lehet a pá -
pa és Sancia asszony levélváltásáról, azonképpen az avignoni udvarnak ismernie kell a
ma gyar király helyzetének megingathatatlanságát, elvégre a pápai hivatal legalább olyan
jól értesült kell legyen a világ dolgaiban, mint a különös lovag. Magyarán, mindent
egybe vetve, a pápai érvelés sántít. Idáig jutott magában, mikor megérkeztek egy barát-
ságos ivóhoz. A lovakat kikötötték, maguk helyet foglaltak és azonmód rendeltek.

– Én ott voltam Havaselvén – vágott katona módjára egyenesen a közepébe Mihály,
mi után egy hajtásra magába döntött vagy egy pint boritalt –, mikor három éve Basarába
ellen vonultunk, aki betört a szörényi végekre és csúnya dúlást tett ott. Ez a Basarába
an nak a félelmetes Dzsingisznek a dédunokája, aki elõl az én népem menekült vagy ki -
lenc ven esztendeje, mikor Kuten úr a magyarok földjére vezetett bennünket. Csakhogy
nem minden testvérünk tartott velünk annak idején, egy évszázaddal ezelõtt, akadtak
nem zetségek, nem is kevés, akik délre vonultak, vagy a Rusz szolgálatába álltak, mások
meg behódoltak a tatároknak. A tatárok széttördelték és tönkretették a nagy keleti Kun -
országot, amelynek egyik szegletébõl alakult ez a Havaselve a tatárok visszahúzódása
után. Erdélytõl délre terül el ez a vidék, és egészen a széles, hömpölygõ Dunáig húzódik.
Ba sarába kán uralkodik fölötte, mint mondtam már, igaz, magát már keresztényi módon
vaj dának nevezi a pogány kán cím helyett. A vajda serege fõként keleti kunokból és egy
vagy két mongol tumenbõl áll, s újabban holmi pásztorokat fogad az országába és fel -
tö reti velük a földeket; vlachoknak nevezik õket, birkaszõrbe öltözõ, barátságos és jám-
bor emberek. Ez a Basarába hajdan hûséget esküdött urunknak, de szavát folyvást meg -
sze gi. Így történt három éve is, ezért mentünk megbüntetni õt. Könnyedén ki is vertük
a hadait Szörénybõl és sebesen haladtunk tovább. Basarába ekkor békeköveteket küldött
eli bénk, de urunk kinevette õket, s ajánlatukra ezt a kemény választ adta: „Azt mondjá-
tok meg Basarábának, hogy õ az én juhaimnak fogadott pásztora, nem pedig gazdája,
ezért rejtekhelyérõl mocskos szakállánál fogva rángatom majd elõ!”, és meztelenre vet -
kõz tetve zavarta vissza a vajdához mindahány riadt megbízottat. Lovagoltunk tovább,
de az ellenség úgy futott elõlünk, akár a nyúl, nem érhettük õket utol. Végezetül a déli
ha tárvidéken egy völgykatlanba értünk, ahol még a székely vezetõk sem jártak soha, s
mi kor letáboroztunk, a fejünk fölött körös-körül megjelentek a havaselveiek. Rengetegen
vol tak, jó nyilakkal! Urunk ekkor úgy döntött nagy bölcsességében, hogy mégiscsak elfo -
gad ja a korábban felajánlott békét, de küldötteit hat darabba vágva kapta vissza, szama-
rak hátára kötözve. Alig temethettük el a nyomorultakat, máris kõ- és nyílzáporral tá -
mad tak ránk láthatatlan ellenségeink. Mozdulni sem tudtunk, azt sem láttuk, ki lõ, így
nem tudhattuk, merre, kire lõjünk. Mészárlás volt az, fiú, semmi más! Ki kellett törnünk
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va lamerre, lehetõleg északnyugat felé, ki kellett vágni magunkat, hogy megmentsük a
ki rályt és az országot. Mielõtt nekilendültünk volna, Dezsõ, a Hédervári nemzetségbõl
fel ajánlotta urunknak, hogy páncélt cserél vele, mert tisztában voltunk azzal, hogy ami -
kor átvágjuk magunkat a gyûrûn, minden gazember a mi felséges gazdánkat akarja
majd leteríteni! A Hédervári bárónak köszönhetõ, hogy a király épségben kijutott a vá -
gó hídról. Alig százan küzdöttük át magunkat a hegyen, Hédervári Dezsõt még az ele-
jén lerángatták a lóról és agyonverték, akár egy rühes kutyát. Késõbb lovaikra kötözve
utá nunk küldték a magasabb rangú foglyokat. Faéket vertek a koponyájukba, attól szen -
ved tek ki, a lovaknak pedig kiszúrták az egyik szemét, hogy ne tudjuk többé használni
õket. Pogányok ezek, az ördöggel cimboráló, elfajzott nemzetségeink sarjai!

Mihály kiköpött, és leengedett a torkán egy újabb kupa bort. Lõrinc ámulattal figyelte
a mokány kis embert, szavakat keresett, de semmit sem talált. [...]

Mezey László Miklós

Tavaszi mámor
Kacagó tavaszi délelõtt volt. Talán az elsõ ragyogóan napsütéses márciusi nap.

Szárny ra kelt az elsõ langyos, virágillatot sejtetõ fuvallat, most pattantak ki az elsõ hal -
vány zöld rügyek a fák vékonyka ágain, egyszerre várakozó és vidám madárcsicsergés
hangz ott fel. Igazi napfényes, langyos, illatos föltámadás volt ez, az újjászületés maga.

M. Imre sóhajtva bámult kifelé az irodája ablakán. Hosszú-hosszú percek óta figyelte
a szemközti park fáit, a még csupasz ágak között röpködõ madarakat, és élvezte, ahogy
sá padt arcába tûz a nap. Eltolta maga elõl a számítógép klaviatúráját, odébb csúsztatta
az aktákkal tömött dossziét, oldalra fordulva nézett ki az ablakon, jólesõen simogattatta
ma gát a szelíden játékos napsugárral. Sóhajtott, de ez a remény és az öröm sóhajtása
volt. Minden tavasszal volt egy nap, pontosabban egy áldott pillanat, amikor hirtelen el -
kap ta az õrjítõ öröm, az a boldogságnak is nevezhetõ kegyelmi állapot, amikor az ember
az elsõ igazi tavaszi napon örvend az életnek, és csakugyan arra gondol, „Istenem, de
jó is élni!”. Minden évben volt egy ilyen tavaszi pillanata, a röpke boldogság feledhe tet -
len moccanása a lelkében, amikor ujjongott belül, amikor semmilyen gond nem felhõzte
be gondolatait. Ez a pillanat csakis az életörömrõl szólt.

Még kötelességszerûen visszapillantott a számítógép képernyõjére, még futólag föl -
la pozta az elõtte heverõ dossziét, de azonnal unottan félrelökte, és forgó székén ismét
az ablak felé fordult. Odanyújtotta arcát a simogató, melengetõ, szinte becézõ napnak.
A faágak bimbóinak zöld pontocskáin nyugtatta a szemét, és a csukott ablakon ke resz -
tül is érezni vélte a szellõ friss tavaszi illatát. És ujjongása nem szûnt meg a pillanat múl -
tá val sem. Mintha életében másodszor a tartós boldogság állapotát fedezte volna föl.
Elõ ször akkor érezte a hosszan tartó boldogságot, ezt az addig ismeretlen állapotot,
ami kor sok éves spórolás, keserves gyûjtögetés után elõször jutott el az Adria partjára.
Dél körül ért az autóbusz az isztriai üdülõhelyre, és õ, amint elfoglalta szállodai szobáját,
azon nal lerohant a tengerhez, szinte futva gázolt a vízbe, és elmerült a habokban. Szán -
dé kosan a szájáig merült, hogy érezze a víz sós ízét. Pillantása végigfutott a part szállo -
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da során, és azt dünnyögte magában: „Istenem, de jó is élni”. Tûzött a nap. Bársonyosan
simogatta testét a víz, ajkán érezte a sósságát, és maradéktalanul boldog volt. Hosszan,
nagyon sokáig tartott a boldog pillanat.

M. Imre sóhajtva bámult kifelé irodája ablakán. Megunhatatlan volt a park fáit, bok -
rait, ösvényeit figyelni, abbahagyhatatlan volt az ablakon át beszûrõdõ önfeledt madár -
csi csergést hallgatni, megkapó volt azt a bizonyos tavaszi életörömöt hosszú-hosszú
per ceken át érezni, élvezni, átélni. A kicsinyke park ösvényén gyerekek futkároztak,
talán a közeli óvodából hozták ki a kicsinyeket sétálni. De õk is megérezték a tavasz játé -
kos ösztönzését és fölkínálkozását, önfeledt kergetõzésbe fogtak. Mint pajkos kis állat -
kák ficánkoltak, cikáztak a bokrok között. M. Imre hosszan nézte õket a harmadik eme -
leti ablakból. Ekkor villant az eszébe, neki is ott lenne a helye! Õ is szívesen futkározna
a parkban. Mint egy gyerek, úgy vágyott a szabadba. Csak a gyerekek tudnak olyan
erõsen vágyni valami kicsiségre, ahogyan most õ vágyott – ha nem is futkosni, de – sétál-
ni a parkban. No persze arról szó sem lehetett, hogy itt, az irodaház elõtti téren sétáljon
föl s alá, hiszen mit is szólnának a kollégái?! Arra gondolt, valamilyen ürüggyel kimegy
a házból, elmegy a Városligetig megnézi, milyen a tavasz a Ligetben.

Egy pillanatig sem gondolkodott tovább. Kikapcsolta a számítógépét, hóna alá vágott
egy találomra fölkapott iratcsomót és bezárta a szobáját. Mielõtt leadta volna a kulcsát
a portán, beszólt a szomszéd szobában számlatömbök fölé hajoló kolléganõjének: –
A mi nisztériumba mentem... – Ja, és átkapcsoltam a telefonom hozzád – tette hozzá
szán  dé kolt hanyagsággal, mintegy jelezve, nagyon sürgõs útja van, most nem ér rá ap -
ró sá gok kal foglalkozni vagy kérdésekre válaszolni.

Kilépett az engedelmesen félrehúzódó üvegajtón, még visszaintett a portásnak, és
kedv telve, szándékolt lassússággal átvágott a kis parkon. Elballagott a legközelebbi meg -
álló ig, hogy a Ligetig utazzon. Jött is hamar a troli, egykettõre a Hõsök terén volt.
Leszállt a Milleniumi Emlékmûnél, átvágott a díszburkolattal kirakott téren, elbámult a
ki rály  szobrok karéja felé, gyönyörködött a Szépmûvészeti Múzeum klasszikus oszlop-
sorában, elnézett a csónakozó tó felé, átkelt a hídon, és már benn is volt a Ligetben, a
hatalmas fák alatt. Valóban simogató volt a szellõ, valóban tavaszillata volt a levegõnek,
való ban szédülten csicseregtek a madarak és valóban szinte látható módon pattantak,
bon takoztak a rügyek a hajlékony ágakon. Fölemelte a fejét, fölnézett a ragyogóan kék
ég re, élvezte a melengetõ napfényt. Mindenrõl megfeledkezve sétált. Elhagyta a Vaj da -
hu nyad vár udvarát, újabb kis hídon vágott át, bevette a magát a Liget belsejébe. Mint
az alkoholtól mámoros ember, szinte megrészegülten andalgott egyedül a kaviccsal föl-
szórt sétányon. Beleszédült abba az életörömbe, ami körülölelte, megmámorosodott a ta -
vasz tól, az illatoktól, a hangoktól, a föltámadás gondolatától.

Magányos sétája szinte kínálta az alkalmat, hogy elgondolkodjon élete folyásán. Mint
egy kor a horvát tengerparton, szájig a sós vízbe merülten, úgy most is futtában számot
vetett az életével. Szinte azonnal leszögezte, alapvetõen nem lehet oka a panaszra. Van
családja, állása, lakása. Igaz, nem dúskál a javakban, sõt egy kis adóssága is van, de – ha
taka réklángon is – nyugodtan él. Igen, a baj, az a folyton mindenüvé betüremkedõ kis
baj éppen ezzel volt, a takaréklánggal. M. Imre élete és a lelke ugyanis a kötelességek
és a nagyon szûkös lehetõségek sûrû hálójába gabalyodott. Reggelente, munkába menet
sokszor elgondolkodott azon, hogy valamiképp nem jól szervezte meg az életét. Hogy
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magára nem jut ideje. Túlságosan sok kötelesség, feladat, tennivaló keretezi az életét.
Szin te nincs egy szabad perce sem. A hat órai felkeléstõl este kilencig egyfolytában ten -
ni valók sora, egész sokasága vár rá. Ébredés után nincs idõ heverészni, azonnal ki kell
ugrania az ágyból. Mivel felesége nagyon messze dolgozik, és korán nekivág a minden
reggeli vonatútnak, neki kell a kicsit az óvodába kísérni. Azután fölnyomakszik a zsú-
folt buszra, bemegy az irodába. Késõ délutánig görnyed a klaviatúra fölött, de a hó végi
zárásokkor rendszerint túlóráznia is kell. Hazafelé újra a tömött busz, útba ejti az ábécé -
áruházat, a szatyorral együtt be az óvodába, viszi haza a kicsit. Otthon a folytonosan
ismétlõdõ házimunka, hiszen a felesége – aki szintúgy állandóan túlórázik – késõn ér
haza. Jó, ha a kilencórás híradót meg tudja nézni. Esetleg egy focimeccset. Filmet legföl-
jebb a hét végén néznek, ülnek egymás mellett a feleségével a kanapén, és gyakran el is
bó biskolnak. Aztán fáradtan beesik az ágyba, és másnap reggel hatkor kezdõdik min-
den elölrõl. De a sûrû napi program ellen még csak nem is lázadozna. Az fájt neki iga -
zán, hogy kevéske szabad idejükben sem tudtak kikapcsolódni, elutazni, vagy szó ra -
kozni menni. Egyszerûen nem maradt rá pénz. Mire a rezsiszámlákat befizeti a postán,
a koszt pénzt elkülöníti, legföljebb egy gyerekcipõre való marad. Moziban, színházban,
kiállításon évek óta nem voltak. Utoljára talán akkor, amikor a feleségének udvarolt.
Mió ta megszületett a kicsi, se idõ, se pénz. Most is befelhõzte gondolatait, hogy bizony
van néhány befizetetlen sárga csekk otthoni íróasztala fiókjában. De hamar elhessegette
magától a tartozás rossz ízû gondolatát. – Ej, nem most van itt ennek az ideje!...

M. Imre újból derûsen szippantotta magába a tavaszt. Minden pillanat, minden perc
külön élvezet volt. Elnézett egy apró madarat, ahogy csõrében vékony ágacskával röp -
dös, keresi a fészke helyét vagy a párját. Késõbb a lába elé nézve örömmel látta, hogy
egy-egy vékonyka fûszál harsány zöldje is kibukkan a tavalyi sárgásszürke avarból. Az -
tán újra fölnézett a változatlanul ragyogó kék égboltra, figyelte, ahogyan a napsugarak
át özönlenek a fák ágai között. Különös arany fény vonta be a rügyezõ ágak izgalmas
vona lait. És a szellõ, az a selymes tavaszi szellõ, amely úgy simogatta arcát, mint egy
föléje boruló gyönyörû lány szõke haja... Na, erre a gondolatra elmosolyodott: – Ej-ej,
Im re – gondolta – miket forgatsz te a fejedben?! Így rád tört a tavasz? Szõke lány? Dús
haj korona. Illatfelhõ? Lágy simogatás? Hajjaj... – sóhajtott nagyot, és szemével az iménti
fé szekrakó kismadarat kereste.

– Hát, ha szõke lány nincs is, de egy konyak jól esne! – gondolta, és elindult a Köz le -
ke dési Múzeum felé. Úgy emlékezett, a múzeum mellett áll egy hajdani díszes ét ke zõ -
kocsi, ami most eszpresszóként üzemel. Talán nyitva van. Talán még asztalokat és szé -
ke ket is kitettek elébe, mint egy kerthelyiségbe. Remélte, hogy így lesz. Elgondolta, kiül
egy asztalhoz, konyakot rendel, hátradõl a székben, és odatartja arcát a szellõ játékos
ciró gatásának. Persze nyomban eszébe villant: drága lehet ilyen helyen a konyak. Talán
jobb lenne, ha vodkát inna. Az biztosan olcsóbb. Persze kérdés, milyen az a vodka.
Hiszen van olcsóbb konyak és drágább vodka. Viszont azt mégsem kérdezheti meg a
pin cértõl: – Kérem, melyik az olcsóbb, a konyak vagy a vodka?

Messzirõl kirajzolódott a Közlekedési Múzeum szürke tömbje. Reménykedve gyorsí-
tott léptein, miközben eldöntötte: lesz, ami lesz, konyakot iszik. Régen, fiatalemberként
nagy kedvelõje volt a jó konyaknak. De ahogy a színháznak, mozinak, kiállításnak, úgy
a konyaknak is régen befellegzett. A felesége nem ivott alkoholt, egyedül neki nem volt
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ked ve inni. Meg persze a pénz! Az a rohadt pénz. Egy üveg jó konyak szinte el ér he tet -
len álomnak tûnt. Amikor az óvodában ebédbefizetés van, aztán be kell fizetni a gyerek
úszótanfolyamát, meg a rengeteg rezsiszámlát. Jó, ha rendes ételre marad, vagy egy-két
pár zoknira, ha már a régi kilyukadt. Némi lelkiismeret furdalással gondolt a tárcájában
lapuló ötezresre. Igen, hazafelé menet ebbõl a pénzbõl kell vásárolnia tejet, kenyeret,
meg az étolaj is elfogyott tegnap a rántottasütéskor. Televíziós mûsorújságot is kéne
venni. Sõt, a felesége múlt héten szólt, hogy a gyógyfogkrém is fogyóban van... Úgy -
hogy volna helye ennek az ötezresnek.

Igen, a díszes étkezõkocsi most is, mint sok évvel ezelõtt, presszóként üzemelt. És
láss csodát, a kerti asztalokat is kitették elébe! Fehér abroszokat lengetett a langyos szel-
lõ, kristálytiszta hamutartók nyomtatták le az asztalterítõket, mert a lágy szél fölkapná
õket, és elsodorná messzire, a fák ágai közé, ahol talán a megadás fehér zászlóiként
lebegnének. Senki nem ült az asztaloknál, pincért sem látott. De ezen a szép napon nem
hagyta zavartatni magát semmitõl. Letelepedett egy olyan székre, ahová odatûzött a bol -
do gító napsugár. Az alibiként magával hurcolt irattartó mappát az asztalra tette, el nyúj -
tó zott a székben és várt. Hátradõlt, hátrafeszítette a fejét, szinte már nyújtózott egyet.
Föl nézett a fák ágai közé, és elvezte minden mozdulatát. Átadta testét és lelkét a tavasz-
nak, az életörömnek, a derûnek.

Kisvártatva elõkerült a pincér, csokornyakkendõben, hófehér köténnyel, elegáns tál -
cá val és egy étlappal. Meghajolt, halk, szinte behízelgõ udvariassággal érdeklõdött: mi -
vel szolgálhat. – Ajjaj – gondolta – itt biztosan nagyon drága a konyak... A vodka mel-
lett döntött, azt kért. A pincér meghajolt, sarkon perdült és fölment a vasúti kocsiba.
M. Im re ismét jólesõn nyújtózott, és már a szájában érezte a vodka játékosan édeskés,
ugyan akkor csípõs ízét. Nem csak konyakot, vodkát is nagyon régen ivott. És általában,
min dent nagyon régen ivott. Ahogy szokta mondani: – Se alkalom, se pénz!

Megérkezett az ital. Elegáns, trombitaszerûen tölcséresedõ pohárban szolgálták föl.
A pohár elég nagy és vastag falú volt, de az ital benne kevésnek látszott. – Persze, biz-
tosan négy cent. A régi klasszikus féldeci kiment a divatból – sóhajtotta. Azon gondol -
ko dott, hogy egyszerre hajtsa-e föl a nedût vagy lassan élvezettel szürcsölje. Az elõbbit
vá lasztotta. Mint a régi szeretõ csókja, olyan forró íz zúdult a szájába. Hihetetlenül
finom zamata volt az italnak. Kicsit még öblögette a szájában, aztán lenyelte. Jólesõn
per zselte a nyelõcsövét a selymes érintésû ital. Szándékosan nem kortyolt a mellé kapott
szó da vízbõl, hadd maradjon meg szájában ez a finom íz. Letette a poharat, ismét el nyúj -
tó zott, a fák bimbózó ágait fürkészte, a madarak zajára fülelt. Távolabbról ide szûrõdött
a város zaja, az autók morgása, meg mintha egy iskolai énekóra csengõ gyermekhang-
jaira lett volna figyelmes. Megropogtatta a derekát, kinyújtotta a lábát, és intett a pin cér -
nek, kér még egyet. – Legföljebb nem veszem meg a gyógyfogkrémet, úgyis olyan fene
drága! – gondolta. Várta az újabb tölcséres szájú pohár vodkát, amely hamarosan meg
is érkezett. Miután fölhajtotta, egy pillanatra mintha enyhe szédületet érzett volna. De
csak futó benyomás volt ez, semmi komoly. Emlékezett rá, fiatal korában idõnként,
tény leg csak nagyon ritkán „megbillent”, ahogy mondta. Azaz néha a szalonspicc álla -
po tába jutott. De már el is felejtette, milyen jótékony szédület, milyen kellemes mámor
volt az a „megbillenés” Most egyetlen másodpercre mintha fölidézõdött volna ez az
érzés. De csak egy pillanat volt, múló futam a lélek húrjain, és újból teljes lélekkel él vez -
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te a tavasz zsongását. Még a távolról ide szûrõdõ autózaj is rokonszenves volt. Hiszen
azt az érzetet keltette benne: kívül van a nyüzsgõ városon, a rohanó életen. Íme, M. Im -
re a lassan középkorú ügyintézõ megengedheti magának, hogy egy napsütötte tavaszi
dél elõtt kívül maradjon a megszokott világán. Nincsenek kalkulációk, nincsenek kimuta -
tá sok, sem számlák, sem más akták, nincsenek villódzó számsorok a számítógép moni -
tor ján. Most nincsenek számlák, befizetések. Nem, M. Imre itt ül a városligeti kerthelyi -
ségben, márkás vodkát kortyol, élvezi a tavaszt, és örül az életnek. A saját életének.
Mert – és ebben a pillanatban komolyan így érezte – a hétköznapokban nincs saját élete.
Az õ élete a családjáért van, a gyerekért, az õ jövõjéért. Élete szolgálat, a család és a jövõ
szol gálata. – Milyen szép gondolat ez! – és elégedetten nyújtózott. – Mert lássuk csak,
igaz, hogy szinte semmi öröm, semmi jó nem ér, igaz, hogy reggel hattól este kilencig
dol gozom, igaz, hogy minden szórakozásom egy jó focimeccs a tévében, de az életem
a család és a jövõ szolgálata! Van-e nemesebb élet ennél?!

Kért még egy vodkát.
Van-e magasabb rendû hivatás, mint azé a férfié, aki a családjának él?! Ugye, hogy nincs!

Tehát azért kell elégedettnek lennem, mert az életem önzetlen szolgálat. Egy fölnövekvõ
élet szolgálata. Ezért érdemes túlórázni, ezért érdemes este tízkor is a mosott ru  hát tereget-
ni, ezért érdemes reggelente a zsúfolt jármûvön munkába menni, az üzletben a kassza
hosszú sorát kivárni, ezért érdemes a sárga csekkek fölött osztani-szo roz ni, gondtól fel-
hõzött homlokára tolni a szemüveget, és valami szerény Tisza-tavi nya ra lás ról ábrándozni.

Eszébe jutott, megkóstolja a konyakot. – Nem lehet az olyan drága...
És íme – morfondírozott tovább – M. Imre – így mondta, egyes szám harmadik sze -

mély ben – most kitört a napi kerékvágásból, és itten iddogál a Városligetbe’. He-he... Él -
ve zi a tavaszt, sõt a tavaszi bizsergést is érzi.... Tehát, M. Imre itten bizsereg a Vá ros li -
get be’, iddogál és boldog.

Ez a konyak jobb, mint gondoltam – és fölidézõdött benne az a régi nap, amikor fiatal
si hederként a barátaival végigkonyakozta az Andrássy út presszóit. Persze, akkor még
nem volt megfizethetetlen a konyak és nem volt ennyi presszó. Jókedvûen nevetgélve
csörtettek végig a késõ délutáni, nyárvégi szürkületben. Simogató alkonyat volt akkor is,
már elült az autózaj, és a terebélyes lombkoronák alatt viháncolva haladtak az Erzsébet
tértõl a Hõsök tere felé, sorban a presszókon.

– Jó kis konyak ez is. Jó konyak, ettõl leszünk mozgékonyak... – jutott eszébe a rég
hallott rigmus. Magában göcögve nevetgélt. Eszébe jutottak régi barátai, hajdani kato -

na társai, osztálytársai, lakótelepi cimborái, akikkel erre-arra mászkált fiatal korában, és
akikkel jól érezte magát. Egyikük kertes házban lakott, a lakótelep mögötti negyedben.
Az udvarukon bográcsban lecsót fõztek öt kiló zöldpaprikából, láda sört hoztak mellé.
Éjfél után egy favágó bakra gyertyákat raktak sorba, és légpuskával lõdözték le a gyer-
tyákat... Micsoda élvezet volt, ahogy az apró láng a földre hullt. – De rég is volt, Istenem!
– sóhajtotta, és újra kinyújtotta a lábát. Most mintha határozottan érezte volna az ital jó -
té kony zsongító hatását. Nem szédült, nem kóválygott a feje, egyszerûen csak tudatosí-
totta, hogy íme, megszabadult a gondoktól, nem törõdik a sárga csekkekkel, a gyógy-
fogkrémmel, az iroda dolgaival, a fõnöke aprólékoskodásával, a kollégák pletykáival, de
még a holnapi focimeccs eredményét sem találgatta. Ült az étkezõkocsi kerthelyi sé gé -
ben, konyakot kortyolt, és örült az életnek.
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Igen, úgy érezte, az élete sínen van. Sorsának vonata halad, lassan ugyan, de kétség te -
lenül halad. Van családja, lakása, állása, szerény, de biztos jövedelme. Minden második nyá -
ron elmennek a Tisza-tóra. És igen egyszer eljutottak Horvátországba is. Igazából nem is
érti, miért elégedetlenkedik idõnként. Miért tör rá néha a keserûség?! Örülnie kéne, hogy
nem munkanélküli, nincs gyógyíthatatlan beteg a rokonságban, végül is a mun kahelyén
megbecsülik. Miért panaszkodna? Még azt is elhatározta befelé kuncogva, ha már ilyen
bizsergetõ ez a tavasz, este lenyomja az ágyra az asszonyt, nem vár vele szombatig.

Rendelek még egy konyakot, aztán tényleg megyek... – Intett a pincérnek, s az már hoz -
ta is a következõ, ezúttal harmonikusan öblös formájú pohárban az óarany színû, cso dás
illatú, nehéz párlatot. M. Imre fölhajtotta. – Fizetek – mondta. És ekkor villám csa pásként
ha sított belé a félelmetes gondolat: – Elég lesz-e ez az ötezres kifizetni a cehhet?! – A min-
denit, most mibõl vásárolok? – ijedt meg. Kenyér, tej, étolaj, gyógyfogkrém – forgatta fe jé -
ben a szükséges árukat. A gyereknek valami gyümölcs is kéne... Jó, a gyógyfogkrém el ma -
rad. A mûsorújság sem létszükséglet. Étolajra se kell ma. De a tej meg a kenyér kell. Nem,
inkább veszek néhány zsömlét, az olcsóbb, mint a kenyér. És csak fél liter tejet ve szek. Vagy
vegyek meg mindent bankkártyára? Nem így volt tervezve a mai nap költség ve tése...

Épp csak futotta az ötezresbõl.
M. Imre elszomorodott. – Az ember rugódozik egy kicsit, kitörne egy kicsit, meg lóg -

na ugye a köznapok kerékvágásából, és tessék, jól megvágják... A francba – morfondíro-
zott –, hogyan számolok el otthon? Mégis kártyára kell vásárolnom. Étolajat is muszáj
ven ni, ha az asszony palacsintát sütne. Meg mi is kell még?...

Nem szédült, de jólesõ melegséggel a szívében, némi zsongással a fejében imbolygott
a megálló felé, Valami furcsa kedvelegy, érzelmi keverék derengett, fortyogott a lel ké -
ben: az életöröm derûje és a kiadott pénz fölötti sajnálkozás. Mintha furcsán hullámoz-
va váltakozott volna benne a kirobbanó tavasz öröme és az elivott pénz miatti bánata.
Most minden eddiginél erõsebben érezte, hogy valójában most kezdõdik az új év, most
kell nekilendülni a teendõknek, és talán meglesz a pénz a nyaralásra is. A gyerek is szé -
pen halad az úszótanfolyamon, csak ez az ötezres fog nagyon hiányozni a havi költség -
ve tésébõl. De ha kártyára vásárol, az asszony észre sem veszi, és akkor megveszi a
gyógy fogkrémet is, a tévéújságot is...

– Jaj, az iratcsomót ott felejtettem! – robbant az agyában a gondolat. Tudata még csak
az ijedt fölismerésnél tartott, amikor a kanyarodó troli elé lépett.

Pál József

Hajó-út
Ritkul-sûrûsödik az eszmélet ütemezése
A pillanat árboc-kosara ing
Partot jelent s ezzel egyszerre
Értelmessé válik minden elszenvedett kaland
Vagy leng hiábavalón a köd-szerû tej-ûrben
Magára-ismeretlenül elhagyatva
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Vízözön
Most minden álom kileng az ûrbe
Hideg esõmosta partok küszöbére
És bebocsátásért könyörög valóságunk
Tisztuló ege felé Ó de nincs ki
Megmérné közben veszteségeink
Jégkorszaki bûnök-szabdalta súlyát
Közönyeink abroncsok szorította idejét

Gnómák
(Részlet)

1.
Akartam tudni mi az enyém a pillanatból
A születés õz-léptû kecses ágroppanásából
S a csendben Õt találtam életem kristály horizontján
Sugárzó Napként érthetetlen örökizzásban

2.
A levegõ felkarcolt tétovasága
Az ösvény lábam alatt
Mély és éles fények tüdõtágító édes zengése
Sosem voltam ilyen boldog és boldogtalan

Elmélkedõ
1.
Honnan ez áldott nyugalom –

Az égbõl?...

Azonos is meg nem is
Vagy önmagaddal

Áldott emlékeddé
Fordul a céltalan világ

A temetõ magány
Egyben a feltámadás helye is
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3.
Jobb minden így e fél-megvilágításban
Így – otthagyott templomi félhomályban

Élesebben látunk
Mint teljesen

Idõbeliség nélküli
Tevékeny boldogság

2.
Betûzgetem a Csend szavát

Lapok fölött kitartóan egyre
Szemben az Üzenettel

/.../

5.
Virrasztók becsületébe temetkezel



A közelmúltban jelent meg Hegedûs Imre János
iro dalomtörténész Benedek Elek-monográfiája a
Bib  liotheca Transsylvanica sorozat 47. darabjaként
a csíkszeredai Pallas-Akadémia Könyvkiadó jó vol -
tából. Hogy Benedek Elek a „nagy mesemondó”,
azt talán ma már minden általános iskolás gyermek
tud ja, hiába keresnénk hát Szegedy-Maszák Mi -
hály irodalomtörténet-könyvében (A magyar iroda -
lom történetei I–III. Gondolat Kiadó, 2007). Elé ged -
jünk hát meg ennyivel? Ki is valójában Benedek
Elek, az erdõvidéki Kisbaconban 1859-ban született
író, publicista, országgyûlési képviselõ, irodalom -
szer vezõ, a magyar gyermekirodalom meg te rem -
tõje, útjának egyengetõje, Benedek Huszár János és
Benedek Marcella, valamikor a primorságig vitt
szé kely reformátusok leszármazottja?

Az elsõ életmû-összefoglaló regény Csûrös
Emí liától Kisbaconi fenyõfák címmel az Új Idõk Iro -
dal mi Intézet, a Singer és Wolfner Kiadó által jelent
meg 1943-ban. A szerteágazóan gazdag életmû ta -
nul mányozására utóbb Gazda István, a Magyar Tu -
do mánytörténeti Intézet igazgatója, valamint a
Nyu  gat-Magyarországi Egyetem soproni Benedek
Elek Pedagógiai Fõiskolai Kara tett kísérletet: mun -
ká juk eredményeképpen 2006-ban és 2007-ben je -
lent meg a Benedek Elek 1881 és 1910 között ke let -
kezett publicisztikai írásait tartalmazó kötet.

A Benedek Elek-monográfiák sorát (Lengyel
Dé nes, Marton Lili), Hegedûs Imre János iroda -
lom történész, 2009-ben, az író születésének száz -
ötvenedik évfordulójára, Pomogáts Béla elõszavával
megjelent Monográfia zárja, amelyben a szerzõ a
kö tet fejezeteiben idõrendi sorrendbe szerkesztve
igyek szik pontosítani az íróról eddig kialakult, ide -
a lizált képet. A kötet végén egy általános, illetve
egy Benedek Elekrõl szóló könyvészeti melléklet-
ben gyûjtötte össze megnyilatkozásait, vallomásait,
a róla írott megemlékezéseket, kritikákat, s mind -
ezen keresztül szépíróként, publicistaként, iroda -
lom szervezõ néprajzosként és közéleti személyi -
ség ként is bemutatja Benedek Eleket a gyermek -
kor tól egészen élete végén, az általa alapított Cim -
bora érdekében Szentimrei Jenõnek írott befeje zet -
len levele tragikus megszületéséig.

Hogy egy íróról, költõrõl milyen kép alakul ki az
olvasókban, azt az életmûn túl alapvetõen a kor tár -
sadalmi berendezkedésének kultúrpolitikája szab ja
meg. „Volt õ már rebellis Tisza Kálmán ma me luk -
hadában, naiv székelymentõ, fellegjáró nem zet -
nevelõ, az üldöztetésbe vett történelmi romantika
képviselõje, népszerû és népszerûtlen, közismert és
közismeretlen, volt indexen is, ma ra dé kai ban kulák
is...” – írja róla Sütõ András az Erdõvidéki naplóban.

S valóban érdekes végigkövetni, hogyan alakí-
totta „Elek apó” kortársait, és õt a kortársak, ho -
gyan él azóta is bennünk olvasókban, hiszen köz -
vet len környezetében már a halála pillanatában el -
indult egy ösztönösen idealizálni kívánó törekvés:
Pin tér Jenõ, Kéky Lajos, Várkonyi Nándor ér tel me -
zé sében, és halálára írott megemlékezéseiben. „Az
er délyi magyar irodalom õsz apostolának nevezi az
Ellenzék, 1929. augusztus 20-i számában, a halálá-
nak körülményeirõl tudósító újságíró, s a hozzá
ha  sonló családösszetartó, szenvedélyes nemzet sze -
re tõ karizmatikus apa-kép jelenik meg róla Nyirõ
Jó zseftõl, Szádeczky Kardos Lajoson és írók hosz -
szú során át Tamási Áronig, aki „A földnek egyet -
len szemünk elõtti vértanúja”-ként szólítja.

Velük ellentétben Kiss József, a népnemzeti is ko -
la megtörésére alapított Hét-ben Székelyföld elsõ új -
ság  íróját még életében „bundás jövevény”-ként, hogy
az  tán Ignotus Pál, vagy Bóka László a rá sü tött le já ra -
tó „népnemzeti” bélyeget a „szociális ér zé keny ség” irá -
nyá  ba finomító korrekcióin át Balogh Ed gárnál már
e gé  szen „a szocializmus küszöbéig érõ hõs” váljék be lõ le.

S vitathatatlan, hogy Benedek Elek, a társadalmi
igaz  ságtalanságok miatt érzékeny író valóban fel -
szó  lalt az általa fiatalon megtapasztalt szolgadiák-
ság intézménye, mint az ordító társadalmi különb sé -
gek megnyilvánulása, a falusi pedagógus ér tel mi ség
nyomorúsága, a szegénység és kilátástalanság miat-
ti székely kivándorlás ellen, fiát, Marcellt pe dig Tes -
ta mentumában a védtelenek és gyöngék mel lé állás-
ra szólította, mégsem volt soha semmi kö ze sem a
kommunista eszmékhez, sem azok ter jesz téséhez,
vagy népszerûsítéséhez. Olyannyira nem, hogy Édes
anyaföldem címû, 1920-ban megjelent önéletrajza el -
sõ kötetének ajánlásában „vörös fer geteg”-ként em -
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le gette a Tanácsköztársaságot, így hát a második kö -
tet a „szocializmus épí té sé nek” évei alatt megjelent
kiadásokból (1959, 1979) rend re kimaradt. S annak
el lenére, hogy abban menny dörgõs mennykõnek ne -
vez te a kommunizmust, a kánon baloldali íróként
ér telmezte. „A Tri a noni döntés után hazatérõ író
esz mei értelemben a késõbbiek során kibontakozó
né pi törekvéseket támogatta, amelyeknek Erdélyben
Ta mási Áron, Nyi rõ József, Magyarországon Illyés
Gyu la és Né meth László voltak a klasszikus kép  -
vise lõ” – vé le ke dik az Elõszóban Pomogáts Béla iro -
da  lom  tör té nész. S mint ahogy nem volt baloldali, in -
ter na cio na lista-kommunista, úgy nem volt liberális-
kozmo po lita sem, melynek bizonyítására a szerzõ
megdöb bentõ adatokat idéz Marcell fiának, a Sin ger
és Wolfner Kiadó egykori irodalmi igazgatójának
egyik 1955-ben írott tanulmányából.

„26 éves volt, amikor a közvélemény már Elek
apó nak becézi, segítségével ismerik meg a városi,
pol gári gyermekszobákban cserepedõ gyermekek
a falut, a Székelyföldet az egyszerû emberek er köl -
csi szabályait. Elek apó sugárzó alakja mellett las -
san ként elhalványult Benedek Elek, a felnõttek író -
ja. Pedig szépírói munkásságából bõven jut a fel -
nõt teknek is” – olvasható a fülszövegben.

Benedek Elek alakja érthetõbbé válik, ha tanul-
mányozzuk a kiegyezés után elindult társadalmi-
gazdasági fejlõdés jellemzõit, amely a századfordu -
ló ra kihordta Bartók és Kodály szellemét. Valóban
nagy szükség volt a falu és város közötti közvetítõi
szerepre ekkor, hiszen a budapesti gyerekek, akik -
nek érdekében mint Tisza Kálmán kormányának
képviselõje, elsõ, határozott és derültséget keltõ fel-
szólalását intézte, többnyire csak gügyögõ, butuska
ver sikéket kaptak, s igencsak híján voltak a színvo -
na las gyermekirodalomnak. Benedek Elek refolklo -
ri zációs gyûjtései által azonban megismerhették a
szé kely falvak népének meséit, mondókáit, találós
kér déseit, ráolvasásait, a székely lélek mibenlétét,
olyannyira, hogy a néprajzos szakma késõbbi ször -
nyül ködése ellenére tanára, Gyulai Pál fáradhatat-
lan missziós munkájának elismeréseképpen „má -
so dik Kriza János”-ként említi õt. A kötet kiemeli
Benedek Elek irodalomszervezõ munkáját is, mely -
nek nyomán a budapesti olvasóközönség Trianon
után elõször kaphatta kézbe a köréje gyûlt székely
írócsoport, az „írófiak” antológiáját.

Szenvedélyes magyarságszeretete, hirtelen,
szó kimondó természete miatt gyakran össze üt kö -
zés be került a hatalommal. 1901-tõl, 1902-ig a Ma -

gyar ság címû lap fõszerkesztõje lett, s itt közölte a
Székely kérdés és a Halljátok emberek? címû írásait,
ame lyekben József Attilához hasonlóan hívta fel a
fi gyelmet a szegénység miatti tömeges kivándor-
lásra. Emiatt felmondták fõszerkesztõi státuszát és
az 1902-es Székely kongresszusra sem hívták meg.
Késõbb pedig, a magyar történelem hiteles el be -
szé lõjeként megírt Ezer esztendõ – Történeti olvas-
mányok címû mûvét Ferenc József császár zúzatta
be. A magyar nyelv védelmében megfogalmazott,
s a „véderõvitá”-hoz fûzött felszólalásában Mik száth-
tal és Jókaival ellentétben nem szavazta meg a ma -
gyar katonatisztek kötelezõ német nyelvvizsgáját.

És: „Ki hinné, hogy a századvég gondjai ak tu á -
li sak lehetnek ma is? Pedig aktuálisak, legalább
rész ben” – idézi a könyv a Benedek Elek által alapí-
tott Cimborában a valaha még „Öcsike”-ként pub-
likáló, késõbb kiváló lélekismerõvé cseperedett
uno ka, Benedek István az Élet és Irodalom 1972. ja -
nuár 22. számában megjelent visszaemlékezéseit.
„A századvég modern kozmopolita fiai a faluról
jött, „édes anyaföldjébe” holtáig szerelmes íróban
azt a borongós érzést keltik, hogy talán az új nem -
ze  dék a „világpolgáriasság” divatjában szép csönd-
ben megfeledkezik a hazáról, sõt szégyen és nevet-
ség tárgya lesz a hazaszeretet, miként már az is ho -
va  tovább szégyenszámba megy, ha valaki derék
férj, hûséges családapa, otthonát megbecsülõ gaz -
da... igen, kinevetik és papucshõsnek, filiszternek
csú folják azt, aki egész egyszerûen szeretni képes.”

Ki volt hát a Falusi bohémek címû népszínmûve
alap ján Kosztolányi Dezsõ által „mondanivaló nél kü  -
li nek, naiv mesemondónak” tartott író? „Munka,
szor  galom, haza, család, Isten, tiszta erkölcs és sze -
re   tet azok az emberi eszmények, amelyek meg õrzik
a századvég betegségeitõl, a stréberségtõl, a ho zo -
mány  vadászattól, a kozmopolitizmustól, a pa ra zi tiz -
mus  tól, s méltóvá teszik az írói név vi se lé sé re” – ösz -
szegzi alakját Hegedûs Imre János a könyv Be nedek
Elek szépírói tevékenységét elemzõ fe je ze tében.

S tagadhatná-e bárki is, hogy „Elek-apa” 1894-ben
Marcell fiához intézett sorai ma is megszívlelendõk?
„Ne félj, ne szégyelld szeretni a hazát. Ma a világpol-
gáriság a divat, de te ne hódolj be. Inkább légy vad
magyar, mint szelíd hazafi. Mennél jobban sza po -
rod nak a szelíd hazafiak, annál inkább szükség lesz
a vad magyarokra. Ám ezzel nem azt mond tam,
hogy a politikába nagyon beleártsad ma gad. Leg fõ -
képpen... babérra ne aspirálj, ez nem sze gény
ember nek való. Várd meg az idõk és az em be rek
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javulását. Amikor pénz nélkül is meg le het sze rezni
a dicsõséget, hogy mint törvényhozó szol gálhasd a
hazádat. Vedd ki a magad részét min den igaz, becsü -
letes, jogos küzdelembõl Állj a véd te le nek, gyengék
közé; az erõsek, hatalmasok ol dalán harcolni nem
virtus.” Bízzunk benne, hogy mind a Tu do mány tör -
té neti Intézet 2006-ban, illetve 2007-ben megjelent
Benedek Elek összegyûjtött publicisztikáját

tartalmazó kötetek, mind pedig a He ge dûs Imre
János Monográfiájában árnyalt írói életmû ér tékelése
hozzájárul ahhoz, hogy a „nagy mesemondó” a har-
madik évezredre végre elfoglalja méltó helyét
irodalmunkban, irodalomtörténet-írá sunk ban!

(Hegedûs Imre János: Benedek Elek Monográfia.
Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 2009.)
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Banai Miklós, Lukács Béla munkája nagyszerû
könyv. Egyszerû, mert lényegre koncentráló, hi -
szen fizikusok írták. A fizika lényege invariánsok
(ál landóságok) keresése, majd a változási folyama-
tok leírása az invariánsok segítségével. Tör té ne -
lem rõl ilyen élvezetesen Nemeskürty tanár úrnál
ol vastam. Óriási adatsorból választották ki a szer -
zõk a megformált anyagot. A leírt modellek az ada  -
tok rendszeréhez illeszkedve lesznek hûségesek,
valóságosak. De térjünk vissza az invariánsok ra.

Ha a Nagy Francia Forradalomról három szó
ma rad meg az emlékezetünkben, akkor ez a há -
rom szó: szabadság, egyenlõség, testvériség. Ha a
Banai–Lukács könyvrõl is három szó marad meg
örök ségül, akkor ez a három szó: kereszténység,
ma gántulajdon és többlettudás.

Ez a három szó az Osztrák–Magyar Monarchia
egy ségét fölbontó trianoni békediktátum tanulságai -
nak (a Kárpát-medence számára akkor egy idõ re el -
ve szett értékeinek) kapcsán kap hangsúlyos meg fo -
gal mazást. „Ausztria–Magyarország népes sé ge
száza dok óta ugyanabban a közép-európai föld rajzi
tér  ségben élt, ennek a térségnek a termé sze ti erõ -
for rásaival gazdálkodott. Sem expanziós, sem gyar -
ma  to sí tó tevékenységet nem folytatott, az az a kö -
zös ség létfeltételeinek biztosításához nem for dult
külsõ területek természeti erõforrásaihoz. Tisz tán a
nyu gati civilizáció alappilléreire, a latin ke resztény
értékelvûségre és a magántulajdon szent ségére tá -
masz kodva fogalmazta meg kö zös sé ge céljait és biz-
tosította annak alapfeltételeit. Ilyen alapokon, adott
és nem bõvülõ természeti erõ forráskészlet mellett
csak a megismerés, a több let ismeret és annak hasz -
no sítása jelentheti a létfel té telek javulásának for-

rását. Ezzel az erõforrással pedig csak a magántulaj -
don széles körû és stabil fenn állta mellett képes élni
egy közösség az em be riség történelmének tapaszta-
lata alapján. Csak a ge nerációról generációra örök-
lõdõ, védett magántulajdon az, ami megszüli a ha té -
kony gazdálkodás szem léletét, amely az adott
erõforrást a több let is me retre támaszkodó újítással
(inno vációval) teszi ter melékenyebbé, növeli az új -
érték-elõállítási ké pes ségét az adott közösségnek.
A nyu gati civilizációt ez a sajátos képesség kü lön -
böz  teti meg a többi ci vilizációtól, [...] ebben a civili -
zá cióban bonta koz ha tott ki a kíváncsi emberi ter -
mé  szet széleskörûen, oly módon, hogy a kíván csi -
ság kielégítése alapján ke letkezõ többletismeret a
kö zösség többleterõforrásává váljon.”

De ez már a 18. fejezet tanulsága és annak a re -
mény ségnek is alapja, amely a nagytáj népeinek
együtt munkálkodása és helyes célkitûzései nyo -
mán elvezethet a Kárpát-medence egységéhez.
Már ezekbõl a 18. fejezetben található összegzõ so -
rok ból is látszik, hogy a két fizikus-szerzõ könyve
iz galmas olvasmány azoknak, akik az adatokból
sze retnek meríteni.

Ahogy már említettem, a könyv szinte kimerít -
he  tetlen adatgazdagságról tesz tanúbizonyságot.
Ter  mészetesen végigköveti a Kárpát-medence tör té -
nel mét az európai típusú ember eredetétõl kezd ve
nap jainkig, és ezek során is fontos megállapításokat
tesz azok számára is, akik új tanulságot várnak füg -
get len agyaktól. A lényeg azonban az, hogy a könyv
so rán a szerzõk kimutatják, hogyan jutott el a Kö -
zép-európai régió a XX. században a nyugati civili -
zá cióból történt kiszakítottság állapotába, a nyugati
civilizáció keleti-délkeleti peremterületén lezajlott

Bérczi Szaniszló

Könyv a Kárpát-medence egységérõl
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küzdelmekben az iszlám és az ortodox-pra voszláv
ci vilizációkkal szemben. De a fizikusok (rit kán ír -
nak történelem-könyvet) a történelmi vál to zásokat is
új nézõpontokból tekintik át. A továb bi akban a ta -
nul ságokhoz vezetõ fejezetek között tallózunk.

A 2. fejezet (Az európai típusú ember eredete) és a
3. fejezet (Az Európában beszélt nyelvek kialakulása) a
ma fokozatosan modernizálódó kutatási terület át -
te kintését adja, többségében még a hagyományos
mo dellek alapján, de a modellekben rejlõ hi á nyos -
sá gokra is utalva (pl. a Neander-völgyiek szerepe).
A 4. fejezet (Kultúrák és alakulásuk: latin, kelta, ger-
mán és szláv típusú földmûves kultúrák, szkíta, szar -
ma ta, hun, avar, magyar nomád kultúrák) a mûveltsé -
gek egymásra rétegzõdésébõl mutat be szaka szo -
kat élvezetesen, de bemutatva ezzel a Közép-Kelet
európai ötvözõdés fõ összetevõit. Az 5. fejezet
(And ronovo: az ugor-szarmata együttélés) még eu rá -
zsi ai rétegsort mutat be lovas-mûveltségekkel,
fémmûves-mûveltségekkel, a távoli kapcsolatok és
a rájuk alkotott modell-ellentmondások fényében.

A négy õstörténeti fejezet többségében a jelen-
legi modellek szerint van fölépítve és megfelel az
Aka démia által elfogadott összképnek, de a szer -
zõk rámutatnak néhány ma már ingatag pontjára
is. Bár hivatkoznak genetikai adatokra, a Wiik mo -
dell már nem lett beépítve, amely a genetika, a ré -
gészet és a nyelvészet eredményei alapján vázolja
föl a Nyugat-eurázsiai népek történetét. Abondolo
mo dellje is értékes számunkra, de a Czuczor Ger -
gely és Fogarasi János által 150 éve kiadásra meg -
kez dett A magyar nyelv szótára eredményei még
sok érdekes fejlesztést hoznak az elkövetkezõ év ti -
ze dekben ezekbe a modellekbe. Mert bár Wiik mo -
dell je óriási elõrelépés az említett három tu do -
mány ág eredményeinek egyesítésével, ez csak az
el sõ lépés az eurázsiai történetben. A nyelvtudo -
mány, ha 150 éves késéssel is, de meg fog újulni a
négy hierarchiaszintes nyelvszerkezeti modell föl -
tá rásával és beépítésével. (A 150 éves késés olyan
fo lyamatot vált majd ki, mint amilyet a termé szet -
ben másutt a túlhûtött folyadék kristályosodása.
A kon dritos meteoritekben láthatunk szép alakzato -
kat arról, hogy a túlhûtött folyadék hogyan képez
gyor san sugarasan elágazó kristályokat a fo lya dék -
csep pekben, az excentro-radiális kondrumokban.)
Ugyanígy érzékelteti már a nagy átalakulás jeleit az
Andronovóról szóló fejezet is. A régészet pompás
föl fedezéseket tett az elmúlt évtizedekben Eu rá -
zsiá ban. Gondoljunk csak az Arzsán-2 2800 éves

hun-szkíta királysír föltárására az Altáj-hegység-
ben, vagy a 12000 éves körtemplomok kiásására
Gö bekli Tepén, Kisázsia és Felsõ-Mezopotámia ha -
tá rán, Tell Halaf közelében. Az ókori eurázsiai mû -
velt ségek nemhogy a Takla-Makán sivatagban föl -
fe dezett múmiák korában, de már 12000 évvel
ezelõtt is (Göbekli Tepe) különleges fejlettséget mu -
tat tak egy-egy térségben. Ezért a Kárpát-medence
õstörténete is új megvilágításba kerül a nagy eu rá -
zsi ai fölfedezések fényében. Mindezek azonban
csak csekély mértékben érintik a könyv további ré -
szé ben következõ helyzetelemzést, ezért haladjunk
tovább e pompás könyv lapozgatásával.

A 6. fejezet (A honfoglalás: kettõs volt?), a 7. fe je -
zet (A Kárpát-medence egységes területigazgatásának
kia lakulása: a törzsszövetségtõl a királyságig) és a 8. fe -
je zet (A magyar-horvát királyság és népei: 1000–1526)
klasszikus ismeretanyag, kedves fejezetek a ma -
gyar olvasók számára, hiszen a Magyar Királyság
föl virágzásáról és fénykoráról szólnak. Mégis, a
szer zõk nagy elevenséggel, tömörséggel és új né -
zõ pontokkal megtûzdelve mondják el ezt az épít -
ke zési szakaszt is. A 69. oldalon szereplõ 2. térkép
jól érzékelteti azt, hogy miért is vonatkozik a
könyv ben összefoglalt tanulságok egy fontos cso -
port ja Közép-Kelet Európára. Ezt a térséget, a több
mint ezer évvel ezelõtti államok létrejöttét kö ve -
tõen, a magyar-horvát és lengyel-litván királyságok
csatolták a nyugati civilizációhoz. A könyvben a
késõb biekben párhuzamosan vizsgált két közép-
eu ró pai nagy államalakulat, a Magyar-Horvát Ki -
rály ság és a Lengyel-Litván Királyság miért tudta
fölfogni a keletrõl érkezõ támadásokat és védeni
Eu ró pát mindaddig, míg a hibás döntések ezek el -
pusz títását nem eredményezték.

A 9. fejezet (A török hódoltság és az iszlám be ha tá -
sa 1526 és 1699 között a Kárpát-medencében), a 10. fe -
je zet (A lengyel–litván állam) és a 11. fejezet (Az
Orosz Birodalom) bemutatása a Közép-Európa és a
nagy keleti hatalom késõbb megvilágításra kerülõ
har cait készíti elõ.

A 12. fejezet (A lengyel–litván állam fölszámolása:
1772–1795, a lengyel „Trianon”), a 13. fejezet (A Kár pát-
medencei államalakulat: 1699–1866 és 1867–1918. novem-
ber 4.) és a 14. fejezet (A szlovák tudat megjelenése
Lengyel–Litvánia felszámolásával párhuzamosan és vál-
tozásai a napóleoni háborúk után) Közép-Eu ró pa végsõ
le gyengülését elõkészítõ idõszakokat mu tat ja be. In -
nen tõl válik jól megfigyelhetõvé, hogy a Len gyel –Lit -
ván Királysággal másfél évszázaddal ko rábban meg -
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történt mindaz, ami a Kárpát-me den cével csak az I.
világháború végén. A két fej lõ dés történet késleltetve
nevezhetõ párhuzamos fej lõ déstörténetnek.

A 15. fejezet (A latin kereszténység délkeleti vé dõ -
bás tyájának fokozatos bekerítése az ortodox birodalom
ré szérõl), a 16. fejezet (Az I. Világháború: védelmi há -
bo rú az Orosz Birodalom ellen) és a 17. fejezet (Ka to -
nai gyõzelem az Orosz Birodalom felett, polgárháború
ki robbanása a Birodalomban, elitcsere és államfor-
maváltás) a Kárpát-medence egységének fölszámo -
lá sához vivõ út állomásai.

A 18. fejezet (Az Osztrák–Magyar Monarchia fel -
bom  lása, a magyar-horvát királyság részleges meg hó dí tá sa
az Orosz Birodalom segédnépei, a csehek, románok, szer bek
ré szérõl), a 19. fejezet (1945: az Orosz Biro da lom teljessé
teszi a Kárpát-medence meghódítását) és a 20. fejezet
(1956: a Moszkvai Birodalom berendez ke dése Kárpát-me -
den cében és Közép-Kelet-Európában) az ál talunk részben
már megélt idõszak viszonyainak át tekintését nyújtja.

A 21. fejezet (1955–1990: a Keleti Birodalom és a
NATO-ba tömörült Nyugati Birodalom civilizációs küz -
del me), a 22. fejezet (A Keleti Birodalom feladja Közép-
Kelet-Európai szerzeményeit: 1990–91: a Nyugati Biro -
dalom fokozatosan integrálja a feladott területeket) és a
23. fejezet (Mekkora anyagi veszteséget szenvedtek el a
Kárpát-Medence lakói 1918 és 1990 között?) a 20. szá -
zad mérlegét vonja meg gazdasági oldalról, Közép-
Kelet Európa vizsgált területei számára.

A 24. fejezet (A Kárpát-medence területigazgatási egy -
s égének helyreállítási esélye, feltétele), a könyv fõ mon  -
danivalóját összegzi. A könyv az egység hely re ál -
lásának feltételét a történelmi egyházak kép vi selte ér -
tékrend megerõsödésében, annak mentén a Kár pát -
medence és a bõvebb régió lakóinak ér de ke it kép -
viselõ elit kiemelkedésében látja, a konfö de ratív Eu  -
rópai Unió keretében. Ahogyan a két tér ség sorsa a
nagy történelmi folyamatokban ha son lóan alakult, és
történelmi léptékben közel egy idõ ben vesztette el egy -
ségét, úgy a Közép-Kelet eu rópai térség egy sé gé nek
helyreállása is közel egy idõ ben, vagy talán most egy -
szerre történhet meg, az Európai Unió keretein be lül.

A könyv elolvasása kitartást kíván, de nagy él -
mény ben részesíti azt, aki a kötetet végigolvassa.
Nyíl tan elemezhet ma már olyan folyamatokat,
ame lyekrõl néhány évtizeddel ezelõtt nem is be -
szél hettünk. Végsõ soron nem csak a matema ti ká -
ra igaz az, hogy a megértéséhez „nem vezet királyi
út”. Madách örök mûvének tanulsága merül föl
ben  nünk az olvasmány végén a Kárpát-medence
egy ségének helyreálltáról: „A cél voltaképp mi is?
A cél, megszûnte a dicsõ csatának. A cél halál, az élet
küz de lem és az ember célja e küzdés maga.”

(Banai Miklós – Lukács Béla: A Kárpát-medence
egysége. Miért szûnt meg? – Helyreáll-e újra?

Budapest, Helikon, 2010.)
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Tízmillió magyar szemefénye, számtalan örö -
münk és számos gondunk forrása: a Balaton. Ez a 70
és egynéhány kilométer hosszú, 4–12 kilométer szé -
les óriás jó másfél évszázada követel helyet magá nak
az ország történetében, gazdagításában, szó ra koz ta -
tá sában, pénzének elnyelésében és sza po rításában.

Éppen száztíz évvel ezelõtt látott napvilágot az
Utazás a Balaton körül címû, méltán híres mû (re gény,
útirajz, honismereti tanúságtétel?), amelyben Eötvös
Károly összefoglalta mindazt, amit a Ba la ton ról a
XIX. század legvégén tudni lehetett, tudni érdemes
volt, és azt a jövõt, amit a kortársak a Ba la tonnak a
XX. században szántak. Most Pod ma niczky Szilárd
(1963) vállalkozik a legújabb Balaton-könyv meg írá -
sá ra. A szigorú ítéletû (és Eötvös Ká roly mûvét is -
me rõ) olvasó talán joggal mondhatja: egyetlen pon-

ton találkozik a két könyv: a Balaton ne vében. Ami
a tavon, a tó körül történik, amit róla a megszólalók
mon danak, vagy gondolnak, tö ké le tesen más, mint
amit száztíz éve az íróelõd elgondolt és megfogal -
ma zott. Vagy mégsem...? Mindkét szándék össze -
gez ni akar, emléket õrizni és értéket menteni? Csak
ép pen egyikük emlékezete sem terjed száz eszten -
dõ nél tovább? Eötvös Károly a na pó leoni háborúktól
az elsõ gõzmozdonyig vezeti em lékeit a tó körül,
Pod maniczky pedig az 1920-as évek tõl napjainkig.
Ez a majd’ évszázadnyi idõ sem sze gényebb ese mé -
nyek ben, reményekben vagy ku darcokban, errõl az
olvasó maga készíthet szám vetést és összegezést.

Podmaniczky Szilárd nem tesz mást, mint meg -
ke  res (valójában: megtalál!) hét embert és beszélni
hagy ja õket. Hét köznapi embert, akiknek az élete

Lukáts János
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össze forrott a Balaton évtizedeivel, akik végig néz ték,
alakították és megidõsödvén elbeszélik, amit a tó ról
és világáról tudnak. A halászmester, a ha jós kapitány,
a borász, a tanárnõ, a tûzoltóparancsnok, a me zõ -
gaz dasági gépész és „egy vitorlázó” beszélget az
író val. Hét különbözõ szakma, látószög, ame lyek
csak esetlegesen érintik egymást, szó sincs harmo ni -
kus kapcsolódásról, vagy hogy a be szél getések a Ba -
la ton „egészét” adnák össze. De mind a hét elbeszélõ
sza vaiból a tó szeretete csen dül ki, a megõrizve gaz -
da gítás szándéka érzõdik sza vaikban.

A történelem többször erõszakosan szólt bele a
Bala ton sorsába is, errõl lezuhant repülõgépek, ki se -
lejtezett hajók, riasztó emlékmûvek tanúskodnak, de
rosszul megválasztott hal- és szõlõfajták is. Közülük
sok lassan a múlt ködébe vész, de ki tudja, az új kez -
de ményezések mindenkor sikeresek lesz nek-e, és a
hajhászott siker nem válik-e idõvel ká rá ra a tónak, a
kör nyékbeli lakosoknak. A halász, a ha jós a víz egé -
szét barangolja be, az elbeszélõk bizonyítják, sok
for téllyal mûvelendõ szakma mind a kettõ, nem is
ve szély nélkül való. Ember és hajó okos és értõ
együtt mûködése nélkül kockázatos víz re szállni az
amúgy szépséges és szeszélyes Ba la tonon. Az ol va -
só ámulva hallgatja a halak fajtáit, ter mészetét és
szokásait, a nagy halfogások em lé ke zetes szereplõit,
de emlékezetben tartani alig tud ja a hajók neveit,
alak ját, útvonalát, lemi nõ sí té sét és feltámadását is.

A tûzoltóparancsnok inkább a Balaton-part em be -
reirõl beszél: erõsekrõl és gyengékrõl, rava szok ról és
rászedhetõekrõl. Állatokról beszél: a tópart haj dan
nagy számban fürdõzõ és hempergõ bi va lyai ról. A
parton és a jégen ûzött sportokról vagy inkább – ak -
ko riban még – szórakozásokról: a fakutyázásról, a
jég vitorlázásról, a kedélyes csóna ká zás ról. És a koc -
ká zatos átkelésekrõl a befagyott Ba la tonon, szeren -
csés megmenekülésekrõl és tra gé diák ról. A Balaton
kiszámíthatatlan szeszélyeirõl, sajátos vízjárásáról és
hullámverésérõl, amely sokban különbözik a tenger
természetétõl, de amely szép ségével és százféle
arcával évszázadok óta min den erre járót lenyûgöz.
Évszázadok óta, hiszen már a rómaiak építettek vá -
rost Keszthely-Fe nék puszta környékén, a török idõk-
ben végvárak sora magasodott a déli és az északi
parton (délen má ra alig maradt belõlük néhány rom).
Sõt, több ré gészeti jelzés mutat olyan állapotra is,
amikor a tó vízszintje tizenkét méterrel volt
magasabb a mai nál – Tihany, Szigliget, Fonyód, a Ba -
da csony vagy a Boglári-hegy pedig szigetként fürdött
az ak ko riban kétszer nagyobb Balatonban.

A balatoni világok történeteinek nagyobb része
a tó déli településein játszódik (Boglár, Siófok, Fo -
nyód, Földvár környékén), Eötvös Károly annak
ide jén elsõsorban az északi part látnivalóit járta vé -
gig útitársaival. Boglár látványos fejlõdésérõl több
em lékezõ is ejt szót. A második világégés éveiben
mind a lengyel iskola, mind a francia hadifogolytá-
bor Bogláron mûködött, mindkettõ szerepet játszott
hazája történetében és a magyar históriában is.

De a XX. század elsõ évtizedeiben épültek ki
mai formájukban a vasútállomások, a mólók és a
ha jóállomások, a szállodák, a panziósorok és az
üdü lõk, a kiskocsmák, a kaszinók, amelyek – fõ -
ként kezdetben – egyúttal a társadalmi rétegzõdés
(és gyakran elkülönülés) színterei voltak.

A borkultúra jószerével egyidõs a Balatonnal. A
te lepüléseket kezdettõl kiegészítették a pincék,
ame lyek hol kõbõl rakott, az idõvel dacoló alkotások
voltak, hol szezonális, romló vityillók. A pincék és
présházak némelyike századok óta jelzi hajdani gaz -
dák szándékát, hogy ízlésüknek megfelelõ szõlõt-
bort termesszenek, és kellemes helyszíneket ala kít -
sa nak ki maguk és társaságuk örömére. A bog  láriak
Rév fülöpre jártak borért, a „fülöpiek” Bog lárra vá sá -
rolni, akár egyetlen nagy falu lakói, aki ket csak a ki -
csit hosszúra nyúló vízen járás vá lasz tott el egy -
mástól. A pincék legtöbbje mára rom lásnak indult, a
falvak pedig – a modernebb tech nika ellenére –
mintha messzebb kerültek vol na egymástól. Az egy -
gaz dás, apró szõlõbirtokokból ipari méretû kombi -
ná tok lettek, ehhez mért be ren dezéssel és – nem
szõ lészi, hanem vállalkotói ér telemben vett – tõké -
vel. A mezõgazdasági gé pé szet önálló, elismert tu -
do mányág és nél kü löz he tet len tevékenység lett, mû -
ve lõje évtizedeken át sokat pró bált szakember.
Olyan balatoni polgár, akinek nem csak a nap, a szél -
já rás és a talaj sajátosságait kell számításba vennie,
hanem olasz, spanyol, francia és ki tudja, még hány
ég táj bortermelésének ver senyét kell kivédeni, ki -
hasz nálni és tudomásul ven ni.

Mindezek a szempontok (hajózás, borászat,
ide genforgalom) csak szerény részét képezik
mind annak, ami a Balaton fogalmába beletartozik.
Két ségkívül jelentõs részét, amely napról-napra
ala kul maga is, és alakítja az itt élõ emberek életét
és munkáját, a települések jelenét és jövõjét, infra-
struktúrását és vonzerejét. Mindez együtt egyre
ha sonlóbbá teszi a balatoni településeket és tájakat,
és – talán – mégis ez az, ami megõrzi és meg te rem -
ti az egyes vidékek sajátos arculatát.
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Amit írástudóink a Balatonról elmondandónak
éreztek az elmúlt években-évtizedekben, gyakran
az aggodalom szava volt, a féltés gesztusa, a visz -
sza fordíthatatlan változás tünetei (de hát melyik
vál tozás nem visszafordíthatatlan?!). Inkább a szo-
ciografikus számvetés igénye szólalt meg bennük,
most, Podmaniczky Szilárd szöveggyûjteményében
nemigen érzõdik sem az összefoglalás igénye, sem
valamely jövõkép felvázolása. Elbeszéléseinek leg -
többje mintha félig elmondott anekdota, vagy jelen-

téktelenre halványult emlékezés volna. A kötõdés
és az aggódás mintha napjainkban kisebb volna a
tó ért, a könyv olvastán alig érezzük, hogy – amint
a bevezetésben leíródott – Magyarország ék kö vé -
rõl, szeme fényérõl ejtenek szót a megszólalók!

(Podmaniczky Szilárd: Balatoni világok. H. n. 2010,
Podmaniczky Mûvészeti Alapítvány – 
OOK Press veszprémi ny. 242 oldal.)
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Barcs János: Szitakötõ szerelem

Napzubogásban tántorog a nád,
A mocsár szélén béka brekegél,
A tavi sás képernyõje alatt,
Szitakötõ pár boldogan cicerél.
Összeverõdnek a parti füzek,
Föltámadó szél bokrokat páhol,
Sivítva boronálja a földet,
Gyönge susnyákat tördel le a fáról.
A két szerelmes megkapaszkodva,
Ráncigálja egymást ide-oda,
Mintha a lágy mocsári tangót járnák:
Az egyik hanyatt, a másik hason,
Hemperegnek a sás-kés paplanon,
S a felsõ most éli legjobb világát.

Nagyon kedves versem, és nem csak Barcs Já -
nos termésébõl. Már az alliteráló címe is megraga -
dó: szerelemmé nemesíti az állatok nászát, de az
em beri szerelemben is felismeri az animális kéj és
gyö nyör hasonmását. Nagy költõink közül is ke ve -
sen (például Vajda János, Szabó Lõrinc, újabban Kor-
mos István, Tornai József, Lator László) képesek az
érzéki beteljesülés ilyen ihletett ábrázo lá sá ra.

A szeretkezõ szitakötõk látványa eleve esz té ti -
kus. Áttetszenek egymáson, láthatóvá teszik, ér zé -
kel tetik a párzás, az egymásba olvadás, a szapo ro -
dás gyönyörét.

A természeti környezet, a mocsár, a tó, a sás, a
fü zek, bokrok, fák, a föld és a szél képei-képzetei
nem csak a bukolikus környezetet jelenítik meg, ha -

nem az érzékiség ember elõtti gyökérzetét, õsere -
de tiségét is fölidézik. Az igazi bravúr az, ahogyan
a tenyészetnek és a világot átsugárzó erotikának
eb be az érzékletes nyelvi tükrözésébe emberi ér zé -
sek, cselekvések, asszociációk, civilizációs és kultu -
rá lis utalások szövõdnek bele.

A napzubogás, a békabrekegés, a szél által össze -
vert parti füzek, stb. szenzuális ábrázolásával össze -
fo nódnak a mûveltség, a humanitás kellékei, a pol gá -
ro sultság és kényelem talán már nem is tu da tos él ve -
zetei. Olyan kitûnõ példák vannak erre, mint a „tavi
sás képernyõje”, a „lágy mocsári tan gó”, a „sás-kés
pap lan” metaforái. Vers szókincsé ben keresetlenül
vál takozik artisztikum és nyerse ség: a „napzubogás”
szim bolista szinesztéziája és a „brekegél” élethû
hang utánzása, a „cicerél” tré fá san durva népiessége,
meg a föld „boronálásának” szak szerû hasonlata. A
nyelv járási ízeket, szavakat és összetételeket („sus-
nyák”, „ráncigálja egymást ide-oda”) kifinomult alli -
te rációk ellenpontozzák és eme lik az egyetemes köl -
té szet magaslatába; a leg bra vúrosabb példa va ló szí -
nû leg a hanyatt, hason, hem peregnek szavak elsõ
más salhangzóinak egy be csendülése.

Az egész költeményt a mesteri részleteken túl
per sze elsõsorban a természeti életkép em be rie sí -
té  se avatja emlékezetessé. Szitakötõk sze ret kez -
nek, de emberi párra, férfira és nõre asszociálunk.
A közeledõ vihar, a föltámadó szél, a sás éle csak
nö veli az aktus izgalmát és szépségét. Hogy pap -
lan helyett mocsárban hemperegnek, ugyancsak
nö veli a kaland intimitását, az önfeledt gyönyör má -
morát. A rusztikus, vad környezetben fokozódik a

Csûrös Miklós

Barcs János Szitakötõ szerelem
címû versérõl



kéj, élete csúcspontjára jut el az ölelkezõ pár, „most
éli legjobb világát”. Az irodalomban ábrázolt eroti-
ka megkapó példája, pedig nincs benne egyetlen
durva szó, vulgáris utalás, alpári részletezés. Külsõ
for máját is ugyanez a visszafogott tapintat jellemzi.
Vers ritmusa már-már prózaian egyszerû, rímei le -

he letszerûen finomak, éppen csak hallható asszo -
nán cok. Tizennégy sorból áll, de a költõ még a ha -
gyo mányos szonettre emlékeztetõ tagolás lát vá -
nyá ról is lemond. A nyelvi és formai szerénység
nem az igénytelenség jele, sõt nagyban hozzájárul
a Szitakötõ szerelem imponáló hatásához.
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Kaiser László – aki egyébként 1983-ban végzett
a Színház- és Filmmûvészeti Fõiskola dramaturg
sza kán – egykori tanárának, Nemeskürty Ist ván -
nak aján lotta Egyéniségek és filmmûvészet címû új
könyvét, amely ben három színmûvész és négy
film rendezõ port réját rajzolja meg hûséggel,
sajátos látószögének ér telmezésében. A szerzõ
ajánlása a tisztelet jele. Ám amiért a recenzens
ajánlja e köny vet az olvasóknak: az ismeretbõvítés
le he tõ sé ge és alkalom a lelki vér te zõ désre.

E vékony kötetet tulajdonképpen egy bõ órán
be lül el lehet olvasni, csakhogy úgy nem érdemes.
Éppen a mondanivaló sugallata indokolja, hogy a
szer zõ ezeket a korábbi könyvébõl kivonatolt, fil -
mes portrékat külön is megjelentette. Miként Kai -
ser László rögzíti: „A hét portréban hét olyan ma -
gyar és külföldi filmesnek rajzoltam meg életét és
pá lyáját, vagyis személyiségét, akik jelentõs egyé ni -
sé gek is voltak egyben, s érdemes gondolkodás -
mód jukra, életükre is odafigyelni. Egyáltalán: al ka -
tuk hogyan függ össze az alakítással, a munkával, a
színészettel, a rendezéssel...” Kaiser mindegyik
mû vész teljesítménye mögött felfedezi azt az em be -
ri többletet, ami képessé tette az alkotókat a ki emel -
kedésre. Greta Garbo és Marilyn Monroe, a két nõi
ideál esetében sem elégszik meg a siker di csõ sé ges
felszínével, mondhatni a smink alá hatolva ke resi a
szív rejtelmeit. Minden esetben azt az ér zelmet,
ami a mûvészi erõ kifejlesztõje és moz ga tó ja.

Elemzése által olyan érdekességek birtokába
jut hat az olvasó, amik túlmutatnak a filmvásznon
lát ható csodánál, mert a keletkezés lelki és valósá-
gos háttérképet rajzolják meg. Életrajzi adalékok
fel villantásával mutatja be a kezdetet, s vezet el a
sze mélyiségek vászonra került dicsõségén túlra –
sze mélyes életük, sorsuk vonatkozásában.

A kötetben szereplõ színészek közül Mensáros
Lász lót, a kivételes képességû magyar mûvészt – aki
színpadon, pódiumon is jeleskedett, nemcsak fil men
– színész-filozófusként tartotta számon a szak ma.
Bölcsessége ma sem veszített aktuali tá sá ból: „A
szín ház csak akkor lesz csakugyan élõ és va lóban
emberséges mûvészet, ha azok, akik csi nál ják, tehet-
ségüket igazi, emberi élettartalommal töl tik meg.
Nem az életformáról beszélek, nehogy fél reértsenek,
hanem az élettartalomról, arról, hogy ne veszítsük el
a hitünket az emberi és a mû vé szi értékekben.”

Érdemes megfigyelni Kaiser szemüvegén ke -
resz tül, hogy a nagy formátumúan gondolkodó és
ér zõ filmrendezõk – mint Szõts István, Ranódy
Lász ló, Bódy Gábor – politikai környezet hatásaitól
nem mentes, személyes sorsa mennyire gáncsolta,
hát ráltatta, vagy éppen makacsul feszítve erõltette,
hoz ta felszínre a mûvészi teljesítményt. Szõts ro -
kon szenves hitvallása: „a mûvész sohase a rombo -
lást, a gyûlöletet, az alacsony ösztönök felizgatását
szol gálja, hanem a jóság, a szeretet és harmónia
nagy ajándékát vigye a megkínzott emberiségnek”.

Szintén örökérvényû gondolatokat fogalmaz
meg a francia új hullámos François Truffaut, ami -
kor így vall: „Minden alkotótevékenység morális
te vé keny ség. Azt hiszem, az esztétikai kritériumok
szo rosan össze tartoznak a morális kritériumokkal;
van nak jól si került és elrontott filmek, de vannak
ne mes és alantas filmek is. Létezik egy mûvészi
mo rál, aminek sem mi köze az éppen érvényes mo -
rál hoz.” Ugyan csak Truffaut-ra hivatkozva jegyzi
meg Kaiser Lász ló: „De mit ér bármi könyvek –
vagyis kultúra – nél kül? Igazi boldogság biztosan
nincs – mondja filmje i vel –, boldogtalanságra pedig
nincs vigasznyújtó... A 451 Fahrenheit-ben (1966), a
talán legismertebb film jé ben erre keresi a választ.

Zsirai László

Egyéniségek és filmmûvészet – 
Kaiser László filmes portréi



Ez a film elsõsorban az iro da lom fontosságáról
szól. Vagyis a könyv által nyújtott vigaszról, tehát a
re ményrõl is. A legendásan ol va sott és tájékozott
filmrendezõ, az érzések ambiva len ciájának pontos
regisztrálója számára a könyvek – amelyek többek
önmaguknál – nélkül nincs teljes élet...”

Ez a terjedelmében vékony, filmes portrékat tar -
talmazó könyv tartalmában erõteljes, mert nosztal-

giához juttatja az idõsebb generációt, a fiataloknak
pedig lehetõséget ad arra, hogy – a hazánkat kor -
szakonként elöntõ szovjet, majd amerikai fil mek
árnyékában – megtanulják tisztelni és szeretni a ki -
e melkedõ magyar és külföldi filmes egyé ni sé ge ket.

(Kaiser László: Egyéniségek és filmmûvészet. 
Hét portré. Budapest, Hungarovox Kiadó, 2010.)
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1951. március 2-án született Bu da pes ten. A Kép  -
zõmûvészeti Fõiskola fes tõ szakára járt 1971– 1977-
ig. Mes te rei: Iván Szilárd, Bráda Tibor.

Díjai: 
2002 
– Miskolc Város Önkor mány za tá nak díja és a Wes -

tel különdíja, XXI. Miskolci Grafikai Bien nálé
– Ma  gyar Grafikusmûvészek Szö vet  sé gé nek díja, II.

Országos Pa pír mûvészeti Tri ennálé, Ka pos vár 
2005 
– Dunapack díja, III. Országos Pa pír mûvészeti

Triennálé, Kaposvár           
–  Hungart ösztöndíj 

2006 
–  MAOE dí ja, XXIII. Miskolci Grafikai Bien ná lé
–  MAOE ösztöndíj 

2007 
–  NKA-ösz tön díj 

2008 
–  Erzsébeti Önkormányzat díja
2011 
–  Munkácsy-díj

A kezembe vettem két könyvet, és egymás felé
fordítva, laponként finoman összelapoztam õket. A
két könyv ettõl annyira eggyé vált, hogy szétszedni
sem lehetett. Meg döbbentem, hogy nem le he tett
szét tépni. Ennek számomra erõs szim bolikus
jelentése volt, az em  be ri kapcsolatokról szólt.

A csukott könyv titkokat rejt, ké peket, tör té ne te -
ket, melyek nem csak úgy érhetõk el, ha ki nyitjuk...

A WASS ALBERT MESESOROZAT REJTVÉNYÉNEK NYERTESEI

A Wass Albert Mesesorozatokban meghirdetett rejtvény helyes 
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Barcza Tibor 8300 Tapolca
Kisberki Napsugár 1196 Budapest
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