
PoLíSz
Politika-Líra-Széppróza szellemi-lelki „városálma”
A megújuló magyar, nemzetiségi és keresztény hagyomány fóruma
A Kráter Mûhely Egyesület irodalmi és kulturális lapja

2011 május

134.
megjelenés

„Léted folyama
homokba fúl az űrben.

Felhő lettél, könnyek, eresz csordulása.
Mindenben ott vagy

szerény darabja Te a mindenségnek – 
elhangolva mássá.”

(Valeria Koch: Elégia
Ember Mária fordítása)

„Együtt  jobb!” – Magyarországi nemzetiségek etno kul tu-
rális rovata: körkép a magyarországi német nemzetiségi 
irodalomról • Részlet Mario Vargas Llosa emlékirataiból 
• Barcsa Dániel és Farkas Csaba prózája • Beszélgetés-
töredék Csicsery-Rónay Istvánnal • Interjú John F. Deane 
ír költővel • Serediuk Péter Pilinszky János verseihez ké-
szített  illusztrációival a 30 éve elhunyt költőre emlékezünk

P
o
Lí

Sz
  

13
4.

 –
 2

01
1 

M
Á

JU
S

Kráter Könyvesház
1072 Budapest, Rákóczi út 8/A – belső udvar
Nyitva tartás: munkanapokon 10–17 óráig
www.krater.hu

 A lap ára: 500 Ft

Elmer István

Versek – két szárny közt
90 éve született , 30 éve halt meg Pilinszky János

Mint a szentek a középkori ábrázolásokon att ribútumaikat, úgy viseli magán Pi-
linszky János a szavakat. Költészete ezért a legérthetőbb, ugyanakkor érthetetlen azok 
számára, akik pusztán az ész világosságánál betűzik verseit. Minden vers egyszerre 
tesz kísérletet a kimondhatatlan kimondására, a megragadhatatlan megragadására, a 
láthatatlan láthatóvá tételére, közben azt a hétköznapi szellemi-lelki-érzelmi tapasz-
talatot, amely szerint a teljesség töredékei vagyunk – belesüllyedve kett ős természetű, 
test-lélek létmódunkba – nemigen fogadjuk el.

Pilinszky ereklyetisztaságúra lecsupaszított  szavaival a mindenség lehetséges irá-
nyaiba kiált. A létezésből (ember-isteni sors) a lét állandósága (Isten) felé tapogatódzik, 
ugyanakkor a magában remélt-dédelgetett  Létből (isteni valóságból) visszautal az em-
ber teljes sors-drámájára. Mindenki szeretne eljutni a bizonyosságra, a szellemi-lélek 
önazonosságának felismerésére. Amikor megszűnik valamennyi kérdés, valamennyi 
kétely. A tér-idő lüktető bizonytalanságát felváltja a van állandóságának bizonyossága.

Az ember arca – ha csak a keresztet látja –, félig homályban marad. A kereszten 
ott  a halál, az áldozat, a megsemmisülés, ami önmagában biológiai-történeti tény, s 
csak ez marad, ha nem veszünk tudomást a harmadnapon üres sírról. A test hiánya a 
szellemi-lélek reménye.

Ebben az erőtérben lélekzik Pilinszky költészete. Visszazuhanások és emelkedé-
sek… A hit és az ész a két szárny, amely fölemelhet minket az igazság megismerésé-
hez. Ezért mondta egy interjúban a vékonycsontozatú költő: „Nem az a fontos, hogy a 
madár hányszor csap szárnyával, hanem hogy íveljen.”

Pilinszky János levele Serediuk Péternek 
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A PoLíSz a Szellem városa
A MEGÚJULÓ MAGYAR, NEMZETISÉGI ÉS KERESZTÉNY HAGYOMÁNY LAPJA

Koff án Zsófi a

Kiválasztott 
Pilinszky Jánosnak

A tömegben szálka keskeny alakod,
mosolyod fáradt-szelíden adod.
Beszélni kezdesz. A csönd telik.
Föl-fölcsap hangod, elszédül, meging –
testetlen ágálsz. A képek intenek,
s a terem fölragyog: a nap ölébe vett !

1965. aug. 14.

(Kondor Béla 1965-ös kiállításán, melyet Pilinszky János nyitott  meg.)
ŐSZI VÁZLAT

A hallgatózó kert alól
a fa az űrbe szimatol,
a csend törékeny és üres,
a rét határokat keres.



A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA
Matyikó Sebestyén József: Mesterek (versciklus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Varga Csaba: Számadás (vers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Cs. Sándor Richárd: Golgota, Egy fényképre (versek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Budaházy István: Rokonabb velem, Szolgálok Néked (versek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Paizs Tibor: Hadállás, Szégyen, Szemfedõ, Többnyelvûség (vers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Barcsa Dániel: Brüniszkáld (próza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Debreczeny György: Kuan Jin fején díszes korona (vers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
WASS ALBERT EMLÉKEZETE LXX. RÉSZ
Vorzsák Anna: Méra naplója A kismadár (Tapolca 1945. február 19.–1945. május 14.) (naplórészlet) . . . 18
EGYÜTT JOBB! MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGEK ETNOKULTURÁLIS ROVATA I. RÉSZ
Konrad Sutarski – Turcsány Péter: Együtt jobb! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Propszt Eszter: Vázlat a magyarországi német irodalomról (tanulmány) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Balogh F. András: Hit és újrakezdés a magyarországi német irodalomban (tanulmány) . . . . . . . . . . . . 30
Engelbert Rittinger: Tollat ragadtam hát… Fönt függõ kép

(Áts Erika és Kalász Márton fordítása) (versek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Ludwig Fischer: Emberek a toronyházból (tárca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Georg Wittmann: A fabábú (B. Szabó Károly fordítása) (visszaemlékezés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Áts Erika: Anyanyelv, Vers a véka alól, Ha lombjával szorzod… (a szerzõ fordítása) (versek) . . . . . . . . 38
Kalász Márton: Téli bárány (regényrészlet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Claus Klotz: Ars poetica (Hussein Evin fordítása) (vers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Valéria Koch: A nyelv mostohagyermeke, Ungarndeutsch, Útban a csönd felé, Elégia

(Herman Helmut Bechtel, Vincze Ferenc és Ember Mária fordítása) (versek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Elmer István: Parasztbarokk (regényrészlet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Josef Michaelis: Mozgókép, Sváb asszony Baranyából, Válságos évtizedek

(Seregély Ágnes fordítása) (versek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Balogh Robert: A látogató meséje (memoár) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

VILÁGBESZÉD
Mario Vargas Llosa: A bácsi, aki az apám volt. Részlet M. V. Llosa: Hal a vízben. Emlékiratok

címû memoárjából (Scholz László fordítása) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
MERÍTETT SZAVAK
Szász Lóránt: Síró patakok – Üzenet falumba (vers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Farkas Csaba: A jégmadár röpte, Hangok a fülkébõl, Az univerzum színe (próza) . . . . . . . . . . . . . . . 72
Viczián Sándor: Arcán a földnek, Igazmondó vallatásban, Holtak csillagvizsgálója (versek) . . . . . . . . 76
Erdei Szabó István: Erdõ, Az emlékezet mélyén, Talán a tenger (versek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

TÁJOLÓ
Teszári Nóra: „Ír(nek lenni) vagy nem, nálam nem kérdés…” – interjú John F. Dean ír költõvel . . . . 79
Benedek Anna: A rókaisten látogatása – kötetbemutató beszélgetés John F. Deane-nel . . . . . . . . . . . 80
Madarász Imre: A kollektivizmus irodalma – Szolláth Dávid: A kommunista aszketizmus esztétikája

címû könyvérõl (recenzió) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Pollák Petra: A német–magyar együttélések a Kárpát-medencében

(recenzió Balogh F. András kötetérõl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Lukáts János: A megtört gerincektõl a felemelt fõkig – Albert Gábor: Emelt fõvel; õslakosok és

telepesek; Vizsgálódások egy szociográfia körül címû írásairól (könyvismertetés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Galgóczy Zsuzsa: Hírünk a világban – Kiért szól a hidasi harang, avagy a történelembe vetett

ember felelõssége (recenzió) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Matyikó Sebestyén József: Beszélgetés-töredék Csicsery-Rónay Istvánnal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Ébert Tibor: Pázmány sírja (visszaemlékezés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

KRÁTER KRÓNIKA - CIVIL ÉLET
Barcsa Dániel: Kolozsvári anziksz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Bemutatjuk Szerediuk Péter festõmûvészt és grafikust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

E lapszámunk képzõmûvészeti munkáit Serediuk Péter Pilinszky-illusztrációiból válogattuk a költõ
halálának 30. évfordulója alkalmából.
A borító belsõ oldalán Koffán Zsófia Kiválasztott címû verse, a hátsó borítón Elmer István Versek –
két szárny közt címû jegyzete olvasható



Matyikó Sebestyén József

Mesterek
Krúdy siófoki platánjai

Tóth-Baranyi Antalnak

Gyula Bátyám! Mi itthon vagyunk!
Podolintól Nyíregyházán át Siófokig,
habár néma batár a kerekes futó
úttalan utakon is határokat keres:
a légüres tér, mint sûrû gyász, törékeny
és üres hanglemez.

Készülõdik, a táj is fogoly, a néma parton
kivetett halak szelíd halpénzei gyûlnek
a ház tetején átlátok; mennyég virradat –
Füredig, ott túl a lengõ Anna-bálon
csók-csatákon, mint néma árnyék követ.

Képeslapok, ahol a kecskézõ tó oltalmat keres
nincs már más, mint néma tó
Podolintól Siófokig, habár a kerekes futó
úttalan utakon is határokat keres:
a légüres tér, mint sûrû gyász, törékeny
és üres.

Rejtõ Jenõ emlékének
Varga Tamásnak

A tóra hó hull, a néma vakolat
Karinthy és Salamon Béla
árnya ott sétál a Batthyány utcán
s az emléktábla alatt üres virradóra

halálos csönd a megfagyott
mezõ, haza... Itt fekszem holtra válva
kék fehér mágneses viharban
amikor visszanéz az Isten
emlékek nélküli koporsón
évmilliók néma tengere –
halott hamu üvegkoporsóban:

Akár az anyaföld, szemembe néz az Isten!
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Odébb a Hozbor-vendéglõ
ott vár a zöld-fehér tányér
akár az örökkévaló-rabruha…
itt lépek tovább a téli fényben



Hamu és gyémánt
In memoriam Pilinszky János

János, amikor ott a Hajós utcában
mondtad el verseidet, egy népbe mentett túlélõ csodát
a falu-végen, a bedeszkázott ablakú iskolát –
a lélek barázdált árkainak csöndjét emelted
föl õri árkain, a kisírt szemû évszakot:
ki fejti meg a megszárnyalt idõt
a fák-levelein e-mailbe rajzolt ablakot?!
Õseink üzenetét? Fadobozba rejtett titkaink?!

Ps:
grünspann

Mondd, az ûr csöndjét ki tölti ki
tekercsbe rejtve? A síró fûzfa leveleit
s a néma szombat, bezárt ajtók
Mózes kõtábláinak üzeneteit?

3

A történelem faggatása

IGEN, A LOMB

„Holott ember vagy, 
ember voltál,

útszéli Isten.”
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Varga Csaba

Számadás
Dies irae, dies illa.

Solvet saeclum in favilla,
Teste David cum Sybilla.

Létünk véletlen,
csak múlásunk törvény,
s közben, mi van, kölcsön.
Egyetlen lehetõség:
sáfárkodni itt – társakért.

„Porból vagy, és porrá leszesz.”
Nem hoztunk, nem is viszünk semmit:
mi volt, vagy lett, marad;
az ember csak kapottból gazdálkodhat.

Sors, istenek, Teremtõ Atyánk: fellebbeznél?
Válasz mi lehetne más, mint puszta öröm:
úgy élni, hogy számot adni
szintén magadhoz méltó legyen?

Élheti az élet éltét,
csak el ne veszítse esélyét:
tudni, hogy csupán szolgál –
ki adta, ki rendelte,
Világ Uraként teremtette.

Pater Noster, qui es in caelis:
sanctificetur Nomen Tuum.

Amen.

(Dombóvár, Nagycsütörtök elõhetén mûtét elõtt, 2011)

Varga Csaba írását abból az alkalomból is közöljük, hogy Kiadónk gondozásában – a PoLíSz
sorozatban – megjelent új jogfilozófiai kötete: Válaszúton – húsz év múltán címmel. (A szerk.)
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A történelem faggatása

Cs. Sándor Richárd

Golgota
A kereszt is mintha ellökne magától,
Megáll az idõ, fullasztó a légkör,
Mintha fekete függöny feszülne az égre,
Néhány csepp vér koppan a porban,
Miközben vibrálva röhögcsélnek,
S közben osztozkodnak néhány
Ruhadarabon a rómaiak,
S torkomba visszajött a pokolból a csend is,
És nincs erõm szólni, hogy csak itt ne,
Csak itt ne hagyj, Uram!

Budaházy István

Rokonabb velem
Tudod, megkövesednek szívemen
a tegnapok,
s bárhogy szeretném e lerakódott
anyagot
savval maratni, párába borulva
látni, amint
fénytõl színezve elillan,
mégiscsak itt van, akár egy csarnok,
vagy burok,
s rakódnak rá porszemként
a napok.
Mélyén bezárva: dobog,
s áthallik mint kopog. Kopog,
jelt ad, szabadulna, kõmívesért
dörömböl;
kalapácsért, ami súlyos, akár
a szeretet,
hogy zuhanna rá, hogy
kiszabadítaná,
ki rokonabb velem önmagamnál,
ki rokonabb velem önmagamnál.

Egy fényképre
Áthatol a fény, megtörik egy
Homályos porszemen, mikor
A lényeg áthatol, és láttatni
Meri az élet vagy halál
Kifeszített pillanatát, vagy
Az emberi sorsok ki nem 
Mondható keresztjét.

Szolgálok Néked
Látod – pimasz vagyok –,
apró kölyök.
Dehát hogyan mondhatnám
el másként, mint az a távoli
jövõt jósló, madárcsont jövendölõ
a holnapot.
Állok. Kalitkás magányom
ajtajának kulcsa íme már
a kezedben van.
Nyisd ki! Én szolgálok
néked örök hûséggel:
gyönyörû szép porkolábom.



Paizs Tibor

Hadállás
Minden este
egy fehér papír fölé hajolok,
és úgy teszek,
mintha egy nagy térképen
a hadállásaimat venném számba.

Valójában ekkor rajzolom be
az aznapi harci helyzetet.

Birtokos névmásokat és indulatszókat,
jelképeket látni összevont sorokban,
élceket villogtatva
s mindenre kész jelzõket.
Nagy horderejû határozókat
és könnyû vértezetû igekötõket.

És így a papír fölé hajolva
tisztán látni a hátországot is,
aggódva és bizakodón,
ahogyan énbennem talál védelemre.

Szemfedõ
Már nincsenek gondolataim a nõkrõl,
a szabadságról, a mások bajáról,
a magam nyugalmáról.

Már rímtelen,
ölelkezõ társ nélkül
indul a sor.

A füvet becenevén szólítom,
és keresztnevén a fát,
amely fölöttem zöldell.

PPooLLííSSzz
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Szégyen
Annyiszor láttalak már
gesztusszegényen
kedélyed alagsorában
fakón és képzelet nélkül
súlyosan és alaktalan
irányodat nem lelõn
torz fintorral
szabályos arcodon.

Vajon feledni
legalkalmasabb múltad
mire emlékeztet?
Hiszen szégyenednek
magad vagy a tárgya:
hagytad tétlenül
– vagy tán erõszak alatt? –
hogy tollba mondják
a sorsod.

Már semmit nem élek át,
mindent csak túl.

Elkeskenyedtem.
Elfogytam a türelemmel.
Csak a réseken bujkálok



Többnyelvûség
Nevén szólítok mindent,
amihez hozzáérek,
és a nyelvén szólok hozzá,
hogy találjon a szó.
A körzõmmel,
amellyel érdekköreimet kijelölöm,
mi másról beszélhetnénk,
mint arról a bizonyos pontról,
amely egyenlõ távolságra van
az összes többitõl.
Vonalas füzeteimmel a vonalasságról.
Piszkozatfüzeteimmel
arról a tehetetlenségbõl fakadó
alattomos vágyról,
hogy piszkokat produkáljunk.
Poharammal a telítettség
és a telhetetlenség kérdésérõl.
Gyufámmal a tudomásomra jutó
valahány lángról,
mely szenvedélyt gyújt
vagy életet olt.

Tudok a fák és a madarak nyelvén.
most égitestünk dialektusát tanulom.
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MONSTRANCIA

„Elsüppedek a hóesésben,
eltûntem, eltünök

a fiatal intézeti lányok,
ligetek, fák,

elsõ játszótársaim,
a fiatal és gyönyörû börtöntöltelékek

áhítatos szemléletében.”



Barcsa Dániel

Brüniszkáld
Szigorú parancsot vett kézhez a székelyek rabonbánja. A magyarok királya úgy ren -

del kezett, hogy az ország határát kiterjeszti a Hargitán túlra, s az új védvonal a jövõben
a Kárpátoknak nevezett hegyvidék gerincén fog húzódni. Mivel pedig a székely nem -
zet nek az a hivatása, hogy éjjel-nappal vigyázza a végeket, ezért meghagyta a sebesi,
kéz di, és orbói székbélieknek, hogy egyetemben és családostul üljenek fel, s hagyják el
ad digi szállásaikat. A király arra intett mindenkit, hogy a kiürítés legyen alapos és tel-
jes õ még egy egerészõ macskát se hagyjanak hátra õ, mert kell a tér a német honból
be hí vott szászságnak, kiket a székelyek helyébe akart betelepíteni a királyi tetszés.

Nem találhatott ebben semmi kivetnivalót senki! Nem tiltakozhatott, de még csak
meg se aprehendálódhatott Csaba királyfi maradékából egy se: hiszen hol az ország szé -
le, ott a székely helye. Hol a lova, íja, kardja, ott a hazája! De azért közülük egy se vetett
örömében bukfencet, mikor tudomására jutott a király óhaja. Ki-ki természete szerint
só hajtott, vagy elmorzsolt egy szitkot a foga között, aztán nekifogott, hogy felkészüljön
a nagy útra.

Amúgy a felkészülés nem kívánt sok fáradságot, mert abban az idõben amennyi cók -
mók ja volt a székelynek, az belefért egy vagy két általvetõbe, de közülük még a tehe tõ -
sebb je is egyetlen szekérre rárakhatta mindenét. S amíg szedelõzködtek, lassan meg bé -
kél tek a sorssal is. A legtöbben avval vigasztalták magukat, hogy nem kell ismeretlen
vidék re költözniük, hiszen az új szállásnak kijelölt hely, az Olt völgye, a gyepû része volt,
az éber határõrzõ õrjáratok gyakran portyáztak arrafelé. S még azt se lehetett monda-
ni, hogy e vidék teljességgel lakatlan lett volna, hiszen véreik várták ott õket. Mikor
ugyanis Szent István erõs akarata által a székelyek is keresztvíz alá hajtották a máskor
oly büsz ke fejüket, akkor számosan mégis dacoltak az erõskezû királlyal. Szent István
dúlói elõl ez rek és ezrek szöktek a gyepükre, s még vezér nélkül se maradtak, mert e
po gá nyok kal tartott a nagyhírû, törzsökös Apor nemzetség is. S az Aporok azon a
vidéken, egy meg közelíthetetlen csúcson hamarost fölépítették Bálványos várát, amely
századokon át a régi hit utolsó menedéke és védelmezõje lett.

A kivonulást a legtávolabbi szállás kezdte. A lábasjószágot egybeterelték, s rábízták
szol gák, meg a serdülõ legénykék gondjaira. Aztán a harcosok ménjeikre pattantak, az
asszo nyok, és az eladó lányok helyet kaptak a vezeték lovakon. A betegek, öregek, s az
apró gyermekes édesanyák kicsinyeikkel szekérre szálltak, de egy-egy szerencsésebb,
csil logó szemû fiúcska felülhetett az apja elé a nyeregbe. Aztán rajta! Parancsszó hang -
zott, s a menet megindult.

Mint a behavazott hegyoldalról elgurított hólabda, úgy hízott, gyarapodott az úton
já rók tömege, s rövidesen a lovasok, szekerek, jószágok sora olyan hosszan nyúlt el,
mint az éjszakai mennybolton Csaba királyfi Csillagösvénye.

A menetet maga a rabonbán vezette. Mikor elért egy-egy újabb szálláshoz, ott már
fel készülten várta a község. Ilyenkor a székelység feje szemlét tartott. Gondosan ellen -
õriz te, hogy minden a rendelkezése szerint, rendben történik e, majd az újabb raj csat -
la kozott a vonulókhoz. Így, ilyen módon jutott el végre a sebesi, kézdi, orbói szé ke lyek -
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bõl álló kígyó feje oda, ahonnan már felsejlett az új otthon határa. Itt már csak egyetlen
telepe volt a régi Székelyföldnek, Zsombor vára, amelyet a gyepûre kivezetõ út vé del -
mé re, egy gúla alakú hegy tetejére emeltek az õsök.

Mikor a rabonbán Zsombor alá ért, csodálkozva látta, hogy nem várja õt ott senki. A vár -
népek számára épült kis község üres volt, mint amit hetek óta elhagytak lakói.

– Tán csak nem vonultak el a zsomboriak anélkül, hogy megkapták volna pa ran cso -
mat? – morfondírozott a rabonbán – Mert ha így lenne, súlyos büntetést érdemelnek!

– Nem hinném, uram! – szólt a rabonbán szolgája – Nézz fel a hegytetõre!
A vár kéményei nagyban füstölnek. Akkor pedig ott embereknek kell lenniük.
A rabonbán belátta, a szolgájának igaza lehet, ezért intett pár székely elõkelõségnek,

hogy a nagyobb tekintély végett kövessék õt, s legyenek tanúi, amikor szigorúan kér dõ -
re vonja a zsombori várurat.

Zsombor várát már emberemlékezet óta a nagyhírû primor család, a Lebeék nem zet -
sé ge birtokolta. Az idõben a vár ura éppenséggel egy különösen nyakas, kötekedõ ter -
mé szetû székely fõember volt, név szerint Lebeé Sámuel. Amikor a rabonbán fölért a
hegy tetejére, a kaputorony elé, a szárazárkon által vezetõ hidat felvonva találta. A szol -
ga, gazdája intésére, megfújta a kürtjét, s többször is elkiáltotta Lebeé Sámuel nevét.
Soká ig úgy tûnt, hogy minden igyekezet hiábavaló, pedig szegény jámbor már bele is
ve re sedett a nagy fúvásba-ordítozásba. Ám valahára mozgás támadt a falakon, s em be -
rei kíséretében megjelent maga Lebeé Sámuel. Megbiccentette a fejét, amit a rabonbán
vehetett tiszteletadásnak, vagy köszöntésnek, avagy akár mind a kettõnek.

– Mi szél hozott errefelé, rabonbán? – szólt a le gõgösen vár ormáról a zsombori úr.
A rabonbánt elfutotta a méreg.
– Nem vetted a parancsomat, király urunk szigorú parancsát, Lebeé Sámuel? Meg lett

hagy va, nem, hogy a mái napra egész házad népével legyél útra készen, mert el kell
hagy nod ezt a helyet!

– Te olvastad, rabonbán, a királyi levelet. Mondd meg, név szerint volt-é említve ben -
ne Zsombor vára?

– Volt, nem volt, ne a szavakon lovagolj, Lebeé Sámuel!
– Nos, válaszolj!
– Zsombort ugyan a levél külön nem említette, de minden székely szállásra vo nat ko -

zik a királyi parancs.
– Akkor hát, jól figyelj, rabonbán! A király messze, a szászok, kik majdan ide jönnek,

nem ismerik e vidéket. Sok idõbe telik, amíg rájönnek, ha egyáltalán valaha is rájönnek,
hogy kit illet, vagy kit nem illet Zsombor vára. Én ugyan nem tudom, hogy e szászok
ki félék, mifélék, de úgy hírlik, valami németforma szerzetek. S Isten látja lelkemet, de
én a németben egy cseppet se bízom meg. Gondolkozz, rabonbán! Jó lesz, ha marad a
ke zünkön, itt a szászság és a székelység határán, egy efféle erõsség! Zsombor vára ed -
dig a székelyeket keletrõl védte, miért nem védhetné ezután napnyugatról?

A rabonbán eltöprengett a hallottakon. Érezte, nem tiszta bolondság, amit a zsom bo -
ri várúr mond. De, végül is, megrázta a fejét, s így szólt szigorú hangon:

– Ne facsard a szót, Lebeé Sámuel! A parancs világos. E várat mindenképpen ki kell ürí teni!
– Akkor viszont ostromot kell indítanod. Mert én – Isten engem úgy segéljen! Õ élve

el nem hagyom Zsombort!
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A rabonbán tétovázott. Hagyja veszni tekintélyét, s vonuljon el a vár alól, mintha mi
sem történt volna? Avagy adjon parancsot székelyeinek, hogy saját vérükre emeljenek
kar dot? Zsombor igen-igen erõs vár, egy ostrom akár kudarcot is vallhat. S akkor biz-
tos, hogy a király fülébe jut: nem tud rendet tartani az övéi között! Be kellett látnia, bár-
mit is tesz, jó döntést immár nem hozhat. Nagy sokára, végül így szólt:

– Jössz-é, vagy maradsz, Lebeé Sámuel, avval én mán egy cseppet se törõdöm! Dõl je -
nek Zsombor falai a makacs fejedre! De jól figyelj! Ha bárkivel is meggyûlik a bajod e
vár miatt, magadra vess! Rám, s a székelységre ne számíts! Amit fõztél, edd meg magad
egye dül!

Ezután a székelyek vezére köszönés nélkül megfordította a lovát, s a sarkantyút ke -
mé nyen belévágta a szerencsétlen pára vékonyába.

***

Az idõ múlt, évre év hullt, s úgy tûnt, jól számolt Lebeé Sámuel. Õ már réges-régen
meg tért õseihez, de még fia, György is kiköltözött a cinterembe, ahol csak egy kopjafa
je lezte, hogy valaha is a világon volt, ám Zsombor várának hovatartozását nem bolygatta
sen ki. Takaros szász falvak, kõvel kerített, rendezett városok épültek minden felé az
egy kori székely szállások helyén: s a szászoknak kisebb gondjuk is nagyobb volt annál,
mint hogy Zsombor ügyét firtassák.

Ám egy napon világlátott, tanult ember lett a szászok elöljárója, a Nagyszebenbõl
való Hermann, ki összegyûjtette és leíratta a szászság addigi adomány- és kiváltság leve -
leit, hogy megerõsítés végett a király elé vigye azokat. Nos, amikor Hermann gróf gon -
do san átnézte a kincset érõ pergameneket, egyszer csak szöget ütött a fejébe, hogy
Zsom bor várával valami nincs rendben egészen. Addig-addig kutakodott, amíg vilá gos -
sá lett elõtte: a szászságot nagy érdeksérelem érte.

Legelébb is üzent, nem is egyszer Lebeé Lászlónak, ki akkoriban Zsombor urának
mond ta magát, hogy haladéktalanul adja át neki várat. Ám Lebeé Sámuel unokájának
esze ágában se volt Hermann gróf kívánságát teljesíteni, s nemcsak hogy nem ürítette
ki Zsombort, de a felszólításokra még a füle botját se mozdította.

Ekkor Hermann gróf a székely nemzetnél próbálkozott. Levelet írt a rabonbánnak,
has son oda a székelység, hogy a vérükbõl való bitorló szolgáltassa vissza Zsombort, ami
a kapott királyi kiváltságok szerint egyedül a szászságot illeti meg. A rabonbán e levélre
kel letlenül, és csak nagy késõn válaszolt. Nem tagadta, hogy a kérdéses vár valóban a
szá szok földjén áll, s azt is elismerte: egyetlen székelynek se lehet Zsomborra egy kö -
röm feketényi jussa sem. „Ebbõl pedig – írta vissza – az következik: ha a szebeni gróf-
nak nem tetszik az, hogy egy szász birtokon más ül, akkor neki kell tennie ellene, hiszen
az or szág törvényei szerint a szászság belsõ ügyeibe a székelységnek semmiképp sincs
joga beleavatkozni.”

Utoljára Hermann személyesen a királynál kopogtatott. András, ezen a néven a má -
so dik fejedelem, kegyesen fogadta, és meghallgatta a grófot. Megerõsítette a szászság
iga zát, és felettébb sajnálkozott amiatt, hogy ilyen jogsértés elõfordulhat az országában.
Sõt, még arra is ígéretet tett, hogyha úgy adódik, még meg is feddi a bitorló Lebeé Lász -
lót. Hermann megköszönte a királyi jóindulatot, de magában csak sóhajtott egyet. Mert,
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bár messze élt a fehérvári udvartól, azért csak eljutott hozzá is a hír, hogy a jó király ha -
rag ja nem vihar, csak gyenge fuvallat. Hiszen amikor a magyar urak a távollétében meg -
gyil kolták Gertrudis királynét, akkor erre bizony a jó király csak annyit talált mondani:
„Ejnye, kedves híveim, ez bizony nem volt szép tõletek. Én ezt az asszonyt, gyer me ke -
im édesanyját, igen-igen szerettem. Így aztán, többet ilyen elõ ne forduljon, mert ko mo -
lyan meg találok rátok orrolni!”

***

Nos, a boldogtalan szebeni gróf több évi meddõ igazságkeresés után döbbent rá arra,
hogy ebben az ügyben önmagán, s a szászain kívül nemigen számíthat senkire. Ezért az -
tán össze is hívta a szászok gyûlését, piaci napra, hogy elegen legyenek, ahol népe elé tár -
ta a zsombori sérelmet. Nagy megelégedésére a sokadalom kellõképp föl is há bo ro dott, oly -
annyira, hogy azon nyomban ki is lehetett hirdetni a nemzet általános fegyveres fel ke lé sét.

Hanem a szászok inkább szorgalmas földmívesek és iparosok, s igen-igen ügyes ke -
res kedõk voltak, nem pedig csatamezõre termett, rettenthetetlen harcosok. Mire haza -
tér tek, a legtöbbjük szívében lecsillapodott a Lebeék iránti harag, s az otthoni örömök-
gon dok között már bánták is õk, hogy kik ülnek, vagy nem ülnek Zsombor magas falai
mö gött. Ezért, mikor gyûlnie kellett volna, hát nemigen gyûlt a szász felkelõ sereg. A ki  -
jelölt táborhelyen egy nap jó, ha egyszerre negyven-ötven ember lézengett, s csak je le -
sebb napokon ment fel a szász hadak létszáma százra. Ha valaki mégis fegyvert fo gott,
az is hamar letette. Elég volt valami kedvezõ, vagy rossz hír hazulról, a szász atya fiak
még Hermanntól se kértek engedélyt, szó nélkül hagytak ott csapot-papot.

A gróf nap mint nap csak dúlt-fúlt tehetetlen mérgében. Ám, makacs ember lévén,
még se adta fel, s annyit kérlelt, könyörgött, és fenyegetõzött, hogy a nyár legelejére csak
össze verõdött valami, amit némi jóindulattal akár seregnek is lehetett mondani. Magát
Her mannt is meglepte ez a már nem is várt fordulat, s jobbnak látta nem tétovázni: seb -
té ben kiadta a parancsot az indulásra.

Mikor a szász gróf embereivel Zsombor alá ért, azonnal gyûrûbe fogatta az erõs sé -
get. Felállíttatta a magával hozott könnyû ostromszereket, amelyekkel azonmód meg -
kezd te a falak lövetését.

Ha szászaink így akarták megpuhítani a zsombori védõk elszántságát, akkor nem ép -
pen a legjobb úton jártak. Mikor a hajítógépek valamelyike netán célt talált – ez nap já -
ban akár kétszer is elõfordult –, hát a bot csinálta pattantyúsok ünnepet tartottak, nagyo -
kat rikkantottak örömükben, s azonnal rohantak Hermannhoz, hogy dicsérje meg õket.

Lebeé László a vár fokán állva fejcsóválva nézte a szászok hadi igyekezetét, s sze mé -
vel követte a suta lövedékek röppályáját.

– Úgy látom – szólt nevetve a körülállókhoz–, szász testvéreink komolyan meg akar -
nak ijeszteni bennünket. Bizony mondom, okosabb lenne, ha azt kiabálnák egyetemben,
hogy „huhh”! Evvel inkább célt érnének, mint az efféle ügyetlen a hajigálással!

Alighogy ezt kimondta, hát az egyik kõ a vár urától csak pár lépésre csapódott nagy
ro bajjal a falba.

Lebeé László még csak meg se rezdült. Nyugodtan leverte magáról a felverõdött
port, s aztán méltatlankodó hangon, tettetett haraggal kiáltott le az ostromlókhoz:
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– Ne te ne! Vigyázzatok, me’t véletlen el találtok ütni! Nagy szégyen lenne számom-
ra, ha elyen anyámasszon katonái küldenének át a másvilágra!

A szász atyafiak, úgy látszik, megszívelték Lebeé László szavait, mert aznap többé
még látni se láttak el addig, hol a székely fõember állt.

Hanem igencsak közeledett Péter-Pál napja, s Hermann grófnak a tudomására hoz ták,
hogy seregére már nem sokáig számíthat, hiszen a szorgalmas szász gazdák sem mi féle
vár visszaszerzéséért le nem maradtak volna az aratásról. S a vezér tudta, hogy hiába is
szállna vitába embereivel, vissza nem tarthatja õket se szép szóval, se erõvel. Ezért hát,
hogy ne távozzanak eredménytelen, egy reggel elrendelte a falak elleni ro ha mot.

A szászok ez egyszer tényleg nekidurálták magukat. Ostromlétrákat cipelve csak -
ugyan kapaszkodni kezdtek felfelé a vár kapujához vivõ meredek, és felettébb izzasztó
úton. Hermann gróf, derék vezérhez méltón, maga haladt az ostromlók élén, s amíg
bír ta szusszal, hangos szóval bíztatta társait. Ám mikor már az ostromlók a falak kö ze -
lé ben jártak, egyszer csak megpendültek a székely íjak húrjai, s a szászok felé százával
száll tak sziszegve a érccsõrû madarak, kiknek hátul van a tolluk. Hermann gróf maga
elé kapta a pajzsát, s rettenthetetlenül haladt tovább, annak ellenére, hogy páncélján,
sisak ján, pajzsán csak úgy kopogtak a gyilkos nyílvesszõk. Mikor a bátor gróf végre a
vár tövéhez ért, megfordult, hogy bíztassa az övéit: hozzák hamar a lajtorjákat, s tá masz -
szák a falakhoz! Szegény vezér csak ekkor látta, hogy egyedül maradt. „Vitézei” az ost -
rom létrákat elhajítva, hanyatt-homlok futottak lefelé, hogy minél elõbb kikerüljenek a
biztos kezû zsombori íjászok hatókörébõl.

– Ejnye, jó grófom – kacagott le a várfokról Lebeé László –, ugyanbiza hol tanultad a
hadi fortélyokat? Nem tudod, hogy egyes-egyedül indulni a falak ellen nemcsak hogy ve -
szé lyes, de meddõ vállalkozás is?

Hermann tehetetlen dühében és szégyenében nem is bánta volna, ha testét egy szé -
kely nyila azonmód átjárja. Pajzsát elhajította, a sisakját letépte, s szembe fordulva elle -
ne ivel várta a megváltó halált, amely megszabadítja a megaláztatástól.

– Szászok vitéz vezére! – szólt ismét, még mindig nevetve Lebeé László – Különb
vagy te embereid bármelyikénél. Vedd föl nyugodtan pajzsod és sisakod! Eredj Isten
híré vel! Ígérem, a hajad szála se fog meggörbülni!

A szász vezér lehajolt, s összeszedte védfegyvereit. Majd lángoló arcát a zsombori úr
felé fordítva haragosan felkiáltott a falakra.

– Hallod-e, Lebeé László! Ne kacagj szégyenemen, mert az nevet, ki utoljára nevet!
Ha most utamra is engedsz, akkor se nyugszom addig, amíg ez a vár vissza nem kerül
a szász nemzet kebelére!

Hermann öklével megfenyegette a védõket, és sarkon fordult. Ahogy botladozott
lefelé, még mindig ott visszhangzott a fülében Lebeé László gúnyos kacaja.

***

Ez a szégyenletes fiaskó nem csak azt jelentette a szászok számára, hogy nem sze -
rez ték meg Zsombor várát, hanem azt is, hogy új vészt hoztak a fejükre. Lebeé László
ugyanis úgy gondolta, ha a szászok háborút akarnak, hát legyen részük benne. Attól a
nap tól kezdve, hogy az ostromlók elkotródtak a vára alól, a zsombori úr fürge lo va sai -
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val ki-kicsapott a szász településekre. Lebeé László portyázói bejárták az egész Szász -
föl det, nem volt olyan távoli falu sem, amelyik biztonságba érezhette volna magát
ezután.

Az elkeseredett nemzet persze Hermann grófot hibáztatta, s követelték tõle, tegyen
vala mit a bitorlóból lett rabló megfékezésére. Hermann – nem kis pénzt áldozva a
magá éból – fölépíttette e célból Zsomborral szemben Kõvár erõsségét, s megrakta zsol -
do sokkal, kik, saját állításuk szerint, a harc mesterei voltak. Ám ismét rosszul számított,
mert e zsoldosok, mivel a fukar szászok késve, hébe-hóba, s csak igen-igen szûkösen
fizet ték õket, hamarosan kezdtek ugyanolyan veszélyessé válni, mint a zsomboriak:
akadt olyan szerencsétlen szász falu is, melyet egyik nap a székelyek, másik nap a saját
kato náik látogattak meg, hogy vigyék, ami mozdítható. Hermann érezte, ha csak vala-
mi csoda nem történik, hamarost kitelik a szász nemzet elõtt a becsülete, s mást fognak
választani a helyébe. Pedig igencsak nem szívesen mondott volna le a népe vezetésével
járó grófi címérõl. Fõtt saját levében e jobb sorsra érdemes elöljáró, de akárhogy is törte
a fejét, Zsombor kifogott rajta: szíve elfacsarodott, ha saját tehetetlenségére gondolt,
mert akárhogy is forgatta az eszét, utóvégre már egyetlen ötlete sem maradt.

***

Hol a legnagyobb a szükség, közel ott a segítség. Hermann úgy érezhette, az Úr meg -
hall gatta imáit, amikor udvarába vezérelte Bajorföldrõl származó feleségének távoli ro -
ko nát, Brüniszkáld grófot. Brüniszkáldot megelõzte hírneve, mert, bár éveit tekintve
még alig töltötte a huszonötöt, de nevétõl már hangos volt a keresztény világ: nem akadt
olyan távoli, eldugott úri-fejedelmi udvar, ahol ne hallottak volna a lovagi tornákon ara -
tott gyõzelmeirõl, avagy dicsõ harci tetteirõl, a csatmezõkön tanúsított hõsiességétõl.

A vendég kellemes ábrázata sokszor megtévesztette balgatag kihívóit, kik játszi
ellen félnek vélték az ifjú grófot. Brüniszkáld lágy, szinte lányos arcvonásait rézszínû,
dús üstök keretezte, szeme mélykék volt, mint egy hegyek koszorúzta, szelíd tó, s te -
kin tete ártatlan, mint egy kisdedé. S lelke is egy gyermeké, könnyen hitt és lelkesedett,
s távol állt tõle minden alakoskodás. Õ volt urának a leghûbb vazallusa, hûbéreseinek a
leg szeretetreméltóbb seniora, bajtársainak a legmegbízhatóbb támasza, s ugyanakkor a
leg vidámabb pajtás.

A hírneves lovag nem egyedül érkezett. Messzire vezetõ útjára elkísérték õt barátai,
hû béresei, csatlósai, s szolgák számosan – egy egész kis hadsereg. Merthogy Nagy -
szeben – szándéka szerint – Brüniszkáldnak nem célja, csak rövid pihenõ állomása volt.
A gróf a Szentföldre igyekezett: csatlakozni kívánt azokhoz a lovagokhoz, akik a po gá -
nyok ellen fognak fegyvert Jeruzsálem visszafoglalására.

Hermann sóvár gondolatokkal a fejében méregette az asztala túloldalán helyet fogla-
ló rokoni vendégét, kedvtelve nézte annak széles vállát, izmos tagjait. Attól a perctõl
kezd ve, amikor elõször látta meg az ifjú bajor grófot, és népes, harcedzett kíséretét, a
leg ke vés bé sem volt szándékában továbbengedni õket. Úgy gondolta, ha Jeruzsálem fel -
sza ba dítása eddig is oly sokat késett, hát várhat még a dolog egy kicsikét, egy-két
esztendõ további pogány uralom már igazán nem oszt és nem szoroz az Úr szemében,
kinek a mér téke térben és idõben végtelen.
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– Nos, kedves rokon – szólt, miután egy szolga újra töltötte a boros kupákat –, tény-
leg elhatározott szándékod elhagyni bennünket, hogy kockára téve ifjúi életed, harcolni
indulj a veszett pogányok ellen?

– Nem lehet ennél szentebb célja egynek sem, ki kereszténynek s lovagnak nevezi
magát! – kiáltott fel szenvedéllyel Brüniszkáld. Majd csendesen hozzátette – Legkésõbb
hol napután indulnánk tovább Bizánc felé, s majd ott meglátjuk, lovon haladunk-e szent
célunk felé, csatlakozva egy nagyobb sereghez, vagy hajókat bérelünk, s a tengeren át
jutunk el Akkó, vagy Szidón városába.

Hermann gróf sóhajtott, mert megérezte, ez az utolsó alkalom, esély, hogy eltérítse
ven dégét az eredeti szándéktól.

– Úgy tudom, hogy nem csak fáradságos, de veszélyes is lesz az utatok a Szentföldig.
A szárazon járhatatlan hágók, sziklagörgetegek, lavinák, erõs sodrású folyók, örvények,
vad hegyi népek, farkasordító hideg, vagy gyilkos forróság vár rád és embereidre.
A ten geren meg vég nélküli hánykódás, betegség, pusztító viharok, zátonyok, hajótörés.
S mind ez azért, hogy beverd egy vagy két szaracén fejét, ha egyáltalán célodhoz érsz?
…Kedves rokon, amint megismertelek, azonnal megkedveltek. Igen sajnálnám, ha soha
töb bé nem láthatnálak. Ezért én azt tanácsolom, erõsen gondold meg, érdemes-e foly -
tat ni utadat…

Brüniszkáld szeme elkerekedett a megdöbbenéstõl.
– Úgy beszélsz, kedves bátyám, mintha magad is pogány lennél. Vagy, ami még rosz -

szabb, eretnek!
– Távol álljon tõlem, hogy ne tartsam a legkegyesebb tettnek a hitetlenek elleni har-

cot. Csakhogy azt nem értem, egy több mint veszélyes úttal miért kockáztatod, hogy
tényleg szem be kerüljél a kereszténység elleneivel. Mert lásd be, öcsém, nem kicsiny az
esélye annak, hogy soha egyetlen szentföldi pogánnyal se fogsz találkozni, mert már
azelõtt el vész ifjúi életed!

– Fölmértem minden veszélyt, s egyik sem riaszt.
– Én mégis amondó lennék, hogy kár olyan messzire menned a bizonytalanságba,

ami kor találhatsz közelebb, akár itt is veszett pogányt ezerszám!
Brüniszkáld tõréhez kapott. Hermann gróf elnyomott egy mosolyt a szája sarkában,

s gyorsan megnyugtatta vendégét.
– Nos, nem, nem itt a palotámban, kedves Brüniszkáldom. Ám hidd el, innen, Szeben

fala itól nem is oly távol, találkozhatsz olyanokkal, kikhez képest a szaracénok csak jám -
bor szentföldi zarándokok. …Székelyeknek nevezik õket…

– Hallottam róluk. A kegyetlen Attila maradékai õk, harcra termett népség, szívós,
kí méletlen ellenfelei annak, kivel szembekerülnek. Ám én úgy tudom, már nem po gá -
nyok, hiszen e föld elsõ szent királya, ama Stephanus, õket is a keresztvíz alá hajtotta,
és Krisztus urunk híveivé tette.

– Nincsen jogom, hogy egyházunk egyik szentjének szándékait, s tetteit mérlegeljem,
s különösen nincs, hogy bíráljam. Hiszem, hogy a székelyekkel kapcsolatban a szent
em lékezetõ Stephanus rexet a jó szándék vezette, de az eredmény, amit elért – sza vam ra!
Õ, nem igazolta nemes törekvéseit. A székelyek többsége tényleg meg ke resz tel ke dett,
de valójában mégse lett egy se közülük kereszténnyé.

– Mondd, hogy érted ezt, bátyám!
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– Ha egy szamár elé nyitott Bibliát rakunk, hittudósnak nevezhetjük-e? Ha egy hara -
miára barátcsuhát húzunk, sötét erkölcse, lelkének rút ocsmánysága ettõl kifehéredik-e?
Ha egy toportyánféreg fejére szentelt vizet prickolunk, a vérengzõ farkasból egybõl sze-
líd bárány válik-e? …Nem, kedves Brüniszkáldom, ezt magad se hiheted! …Elég ránéz-
ni a székelyre! Kutya pofája van valamennyinek, ferde, sárga, ravasz szeme, a szem fog
helyén hegyes agyara, kiálló arccsontja, görbe lába, szõrös melle-háta. Ilyet Isten nem
teremthetett a saját képére: sokkal inkább a Sátán! Minden székely hegyes sü ve get, s
olyan gúnyát visel, mint a pogány kunok. Az orruk alját nem beretválják, mint mi, jó
keresztények, hanem visszataszító szõrzetet eresztenek, igen-igen gyakran még ocs -
mány nõstényeik is!

– Leányokról, asszonyokról beszélsz ily sértõn, bátyám. Ne feledd, lovag vagy te is!
– Az erkölcs tesz nõt nõvé! Olyanná, kit valóban tisztelet illet. De hogy neveznéd nõ -

nek az olyat, ki ugyanúgy él, eszik-iszik, bujálkodik, mint holmi lator természetû férfi?
A székely nõstényeket elsõre meg se tudod különböztetni a kanjaiktól. Hasonlóképp
öltöznek, nem maradnak el az erõsebb nemtõl kardforgatásban és nyilazásban, részt
kér nek és kapnak a székelyek véres, martalóc portyáiból, s az azt követõ féktelen tivor -
nyákból is. A lovat férfi módra ülik, még a szûzek is –, ha ez a szent szó egyáltalán jelent
valamit is a székelyeknek. Hiszen eme ordasfalka ifjai még alig serdülnek fel, mikor
már is egy hodályba összezárják õket éjszakára, leányokat, legényeket vegyest, páros
szám ban, hogy a sötétben egymásra találjanak. S ezt addig ismétlik, míg az ily för tel me -
sen asszonnyá lett leányok meg nem fogannak. Ezért van az, hogy a székely egymás
közt mind egyenlõ, hisz nincs egy se, ki tudná, mely rendbõl, nemzetségbõl szár maz -
hatna apja…

– De, kedves bátyám, vannak papjaik! A pásztor dolga, hogy a nyáj erkölcseit ápolja
s vigyázza!

– A székely papok? A hal a fejétõl bûzlik! A székely papok valóban példát mutatnak
híveiknek, de nem a keresztény erények gyakorlásában. A székely papok gyakrabban
for gatják a kardot, mint a Bibliát. A székely papok fittyet hánynak a szentatya tör vé nyei -
re, mind asszonnyal élnek, nyílt bûnben, ha már szent kötelékben nem lehet. A székely
papok elnézik, hogy híveik elõttük nemcsak Krisztus nevére, de a Napra, Holdra is es küt
tehessenek, mert csak így válik számukra a fogadalom megszeghetetlenné. De ma guk
is elkövetik a legrútabb szentségtörést: templomaikban a Szent Szûz tisztelete he lyett
egy pogány istenasszony, Babba Mária imádatát tûrik el, sõt e buja démon kul tu szá ban
ma guk is élen járnak. …De milyen papok azok, mondd Brüniszkáldom, kik még csak
meg se kísérelik a tévelygõ lelkek igaz útra vezérlését? Hisz Székelyföld szélén, Bál vá -
nyos várban, s a hozzá tartozó számos faluban nyíltan virágzik a pogányság. Ezrek, és
ezrek járnak áldozni háborítatlan a „szent” berkekbe a régi isteneknek, mert még soha
meg se kísérelte senki, hogy elvigye nékik isten szent igéjét.

Brüniszkáld elborzadva hallgatta Hermann grófot, s nyílt jelleménél fogva, egy csöp -
pet se jutott eszébe kételkedni szavainak igazában.

– Ez rettenetes, bátyám, mit itt felsoroltál. De mondd, mi célod van avval, hogy e sok
ször nyûséget mind elébem tártad?

– Nem kertelek, kedves rokon, megmondom nyíltan. Szükség van reád, karod s kar -
dod erejére! Nem nekem, de az itt élõ, sorsverte német testvéreidnek. Bizony én már ab -
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ban is kételkedem, hogy Geyza királyt, mikor eleinkeknek e földet adományozta, akkor
a jó szándék vezette, s nem a németség iránti gyûlölet. Mert senki nem kívánhat tiszta
szív vel oly szomszédságot senkinek, mint amilyen a szászságnak jutott a székelységgel.
Nincs nap, hogy e farkasnépség ne dúlná a szászok békés otthonait, elragadván mind -
azt, mi verejték s szorgalom gyümölcse, nincs nap, hogy erõszak ne érné jámbor asszo nya-
in kat, tisztes szüzeinket. Az itteni szászok, láthattad te is, nem harcra termett nem zet.
Magát megvédeni képtelen. Próbálkoztam én már harcba vinni õket, de szégyellem,
csú  fos kudarc lett a vége.

Hermann Brüniszkáld orcáját figyelve örömmel látta, hogy igéi jó talajba hulltak,
ezért aztán – a vasat addig üsd, míg meleg! – gyorsan folytatta a gyõzködést.

– Minden székelyek közt egy bizonyos Lebeé László a legelvetemültebb. Nemcsak,
hogy elragadta, s bitorolja Zsombor várát, mely képes lenne a rossz szomszédságtól a
szász ságot keletrõl védelmezni, de õ az is, ki állandóan zaklatja rabló portyáival a békés
szász földmûves népet. Zsombor ellen, nemzetünk oltalmára, hiába építettem fel Kõvár
erõs ségét, a várba ültetetett zsoldosok sokkal inkább a kárunkra lettek, mintsem hasz -
nunk ra. Kellene Kõvárban végre oly valaki, aki valóban a szász nemzet oltalmára lesz,
s megfékezi a pogány Lebeé Lászlót, és haramiáit. S ha lehet, még Zsombort is meg -
vívja, hogy a vár végre visszakerüljön jogos tulajdonosához. Mi tagadás, én rád gon dol tam,
hõs Brüniszkáldom. Nem, nem arra kérlek kedves rokon, hogy végleg add föl célo dat,
s ne menj soha Jeruzsálem segedelmére! Csak arra, hogy maradj itt egy-két esz ten dõre,
vedd pártfogásodba német véreid, s húzd ki azt a mérges tüskét a szász nem zet meg -
kín zott testébõl.

***

Ily módon történt, hogy Brüniszkáld elfogadta Hermann gróf ajánlatát, s átvette Kõ -
vár parancsnokságát.
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„Csak azt feledném, azt a franciát, kit...



Debreczeny György

Kuan Jin fején díszes korona
kis váza a hosszú élet írásjegyével
hasáb alakú párna peóniával és verssel
ecsettartón horgászó férfi
és aszkéta elõtt hódoló személy

Kuan Jin türkizlila köntösben ül
kõcserép türkíz és lila mázzal
arcán és mellén
vörös hideg festés nyomaival

a tetõcserép csúcsos zárólapját
sárkánnyal díszítették
az õszibarackot lopó
Dongfang Shuot ábrázolja a váza
kezemben hat írásjegyes vasvörös
tányér szerencseszimbólumokkal
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krizantém peónia és szilvavirág
a tálon
csillagtérképek és halotti zászlók
máglyahalált halt özvegy emléktáblája
gyönyörködés a lótuszokban
gyönyörködés a rákokban
gyönyörködés a hosszú élet vázájában

Kuan Jin királyi pózban
alacsony talapzaton
fején díszes korona
homloka fölötti része megsérült
hosszú haja vállára hull
mellén bódhiszattvaékszerek

karjait hosszú szalagok díszítik
hátán téglalap alakú nyílás
a szoborban felszentelésekor elhelyezett
tárgyak szövegek részére
festett fa aranyozott szobor
késõi csúnya átfestéssel

a strucctojásból teremtett múzeumban

FRANCIA FOGOLY 2 

...hazafelé a szállásunk elött
a hátsó udvar sûrüjében láttam
lopódzani, hogy szinte földbe nõtt.”



WASS ALBERT EMLÉKEZETE LXX. RÉSZ

Vorzsák Anna

Méra naplója
Tapolca 1945. február 20.–1945. május 14.

(Kiemelt részletek)

A kismadár

1945. II. 20. A délelõtt csak eltelt valahogy. Délután telefonon felhív a lelkész fõ had -
nagy úr1 közli, hogy a gróf Wass Albertet2, az írót – az én kedvemért meghívta, és tisz -
tel jem meg õket megjelenésemmel. A Katát is hazahívják fél ötre. Föl is mentem, és ott
volt a kedves Berci bácsi. „Na, kis Annamária, szóval maga az a kis madár?” – ezzel fo -
ga dott. Aztán megtudtam, hogy az egyik kis székely nóta miatt nevezett el. Bort vett elõ
a lelkész úr, és így hamar megjött a hangulat. Na, de most halljuk a kis madárt! És én
el énekeltem a Kicsi madár, jaj de fent szállsz [címû dalt, a szerk.] stb. Kipirultam, és úgy
érez tem magam, mintha színpadon lennék, de õk megnyugtattak, hogy csak baráti kör -
ben, de akár a színpadon is elénekelhettem volna, mert annyira tetszett nekünk. Aztán
több és több erdélyi nóta került elõ, és mi nótáztunk együtt. Elindultam szép hazámból...,
en nek megtanultam a legszebb szövegét is a Berci bácsitól. Aztán bejött még két ko lozs -
vári zászlós is, és igen jól éreztük magunkat. Szó került a Berci bácsi elhelyezésérõl. Há -
rom nap múlva már el is megy. Aztán egyszerre eszébe jutott, hogy mi, erdélyiek még
egy szer gyûljünk össze addig, és rendezzünk egy búcsúestet. Katát (a mû mamát) és
engem is meghívtak. És, hogy emeljem ennek a székely estnek a hangulatát, kér Berci
bá csi, hogy a székely ruhámat vegyem föl. Megköszönte nekem Berci bácsi ezt a szép
dél  utánt, és a viszontlátás reményében búcsúztunk el. Nagyon boldogan mentem haza.
Meg ismerhettem azt az embert, aki a természet leghõbb szeretõje és végtelen okos.

1945. II. 21. Ismét egy boldog nap. Délben, hazafelé menet találkoztam a kedves Ber -
ci vel. Újságolta, hogy a búcsúest máma lesz megtartva. Közben megérkezett a Mió is,
és így a Kata, Mió és én, na meg a három erdélyi zászlós leszübk ott. Katáéktól el men -
tünk a búcsúestre. (Postaépületbe). Még jött egy Edit nevû lány. Aztán egy õrnagy, négy
szá zados, a Berci és egy fõhadnagy. Szóval õk tízen. Egy kissé nehezen indult a han gu -
lat, de a kedves Berci, az õrnagy úr mégis megindította egy szomorú nótával. Volt
cigány is. Aztán egyszerre zúgták „halljuk a kicsi madárt”... Irultam-pirultam, de mégis
el  énekeltem. Aztán még egyszer, és még sokszor. Templomi csend volt elõre, amíg ta -
nul  ni nem kezdték. Szinte itták a hangot, amit énekeltem. A Kata is nagyon meg volt
elé  gedve. Aztán a Berci kijött az elõszobába és kezet csókolva köszönte meg, hogy az
es tet ennyire megszépítettem és fölemeltem, úgy a székely ruhámmal, mint a szép han -
gom mal, és mindannyian kicsi madárnak neveztek. A századosnak az Esik esõ csendesen
is nagyon tetszett. Aztán táncolni kezdtünk. Ez a százados kért is fox-ra. Utána tangó,

PPooLLííSSzz

18



és Bercivel táncoltam. Nagyon boldog voltam. Néztünk önfeledten egymás szemébe, és
egy  szerre mindketten az erdélyi hegyekben jártunk. Éreztem, hogy életemben elõször
test  vérlélekre találtam, akivel szavak nélkül is megértjük egymást. Aztán õ beszélni kez -
dett csendesen – „Tudja, milyen a szeme? Mint a pisztrángos hegyi patak. Tiszta, csil lo -
gó, kékeszöld. Hallani a lágy csobogását, érezni a tiszta frissességét. Olyan jó a maga
sze mébe nézni!” És énekeltünk és boldogok voltunk négy óráig. „Te kis szerény test -
vér ke, ne félj, fogunk mi még a vén Hargitán járkálni!” – mondogatta az édes Berci bácsi.
Aztán hazamentünk. õ elkísért engem. És az utcánkba érve, kért, hogy hunyjam be a
sze  mem és érezzük otthon magunkat. És õ mesélt hozzá csendesen. „Így most a Dealu-
Brád egyik ösvényén haladunk fölfelé a kis kunyhóig. Az est csendes és ti tok za tos, sem -
mi sem mozdul, csak nagy ritkán egy-egy eltévedt madár szárnyának su ho gá sa, vagy a
fenyõk olykor-olykori sóhajtása. Megérkezve – tüzet rakunk. Ropog a friss fe nyõág a
tûzön és mi elnézve ezt – a csók, a szeretet és a természet lenyûgözése alatt el felejtjük,
hogy ezen a világon vagyunk.” Megkérdeztem: ez az a kunyhó, ahol „Mosu le” lakott?
„Honnan tudja?”, volt a meglepett válasz. Hisz olvastam, nem is olyan régen ezt a köny -
vét! A Titokzatos õzbak-ot. Aztán nagyon boldog volt. „Édes, édes kicsi ma dár kám, drága
testvérem. Miért kellett nekünk itt és ilyen körülmények között meg is mer ked ni? Miért
nem valahol ott, ahol a mi igazi otthonunk van? Milyen más lett volna! Köszö nöm a jó
Isten nek és Neked, hogy Te vagy, létezel! És ne félj kis madárkám, mert min den ter mé -
szetszeretû embernek marad lábnyoma az erdõben – és az erdõ a leg hû sé gesebb, leg tü -
rel mesebb barát, aki visszavárja az õt szeretõket, mert nélkülük ide ge nek kel nem tud
meg békélni.” Aztán újból próbáltam bemenni, de nem bírtam el bú csúz ni Tõle. „Hisz
nem tudom, fogom-e még azt a kezet, melyet egykor elengedek.” Vállára hajtottam a
feje met, õ simogatta a hajamat és suttogott a fülembe, hogy „bíz zunk, higgyünk és akar -
junk!” És hulltak a könnyeim, de õ is szegény nagyon meg ha tó dott. Nem voltunk boros
han gulatban, csak „találkozott egyszer két ember, két kü lön bö zõ ember, aki lélekben na -
gyon hasonlított egymásra.” Nagyon, de nagyon boldog va gyok. Uram, megköszönöm
Néked!

1945. II. 22. CSÜTÖRTÖK Mert életem legszebb napjai ezek, kizárva a menekülés ke -
ser  veit. Istenem, de jó volna, ha itt lehetne mellettem mindig, vagy csak láthatnám, és
néha hallanám szelíd, kedves hangját, amint a természet ezer csodájáról beszél. Úgy ér -
zem, hogy egy sokkal szebb világot ismertetett meg velem. A természetet nagyon sze -
ret tem, de most az õ lelkén és szemén keresztül jobban megismertem, hogy jobban
meg szerethessem. Most gondolatban mindég vele járom a szebbnél, szebb erdõket,
piszt rángos patakokba bámulok, és így az õ szavaival „Emberi életem arcát eltakarta az
élet igazi arca. Hazug valóságaimat elfeledtette az igazi valóság. Olyan körülöttem a
világ, mint amilyennek Isten valóban teremtette.” S most kérem a jó Istent, hogy örökre
tart son meg így – ezzel a széppé tett lélekkel, és áldja meg „õt” – akinek köszönhetem,
hogy lelkemet fölemelte újra a legmagasabb hegyekre – Istenhez közel. Add Uram, hogy
még sok ilyen kedves percet köszönhessek Neki, hogy Csíkban, a hegyekben lehessünk
együtt – mi és a természet. „Köszönöm uram, hogy megismerhettem gróf Wass Al ber tet.”

Moziban voltam a Bercivel, Zsilinszky századossal3 és Edittel.
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1945. II. 23. Semmi újság. Mi is lehetne? De délben mégis igen kellemes fél óra. Oda -
jött a Berci gróf. Fõbíró úrékkal együtt elbeszélgettünk. Boldog vagyok, mint még soha,
mert – amíg õt nézem, mindég gondolatba odahaza vagyok a hegyek között, a termé-
szet ölén. Aztán estefelé újból eljött. Jött a lelkész is, és Mió. Együtt mentünk fel
Katához. A gróf és a lelkész között egy nagyon szellemes vallási vita volt, amit mi, a
lányok, csak hall gathattunk. Elkísért – és elment. Olyan nehéz mindég elbúcsúzni tõle.
Szeretném, ha úgy látatlanban mindég körülötte lehetnék, hogy mindég lássam azt a
csillogást, fényt, amely a szemébõl árad, és amely a reményt adja, hogy „hazamegyünk!”

1945. II. 24. Délelõtt itt volt. Olyan jó Rá várni. Délutánra újból jönni fog. Fõbíró úrék
men tek a szõlõsbe és hívtak engem is, de én várom „õt”, és minden másról szívesen le -
mon dok Érte. Meg is jött hat óra felé. Itt beszélgettünk fél hétig. Megnéztük a fény -
képei met. Egyet kért belõle (A Kicsi madártól). Aztán elvitte az emlékkönyvemet, hogy
írni fog bele elsõnek. Este hétkor fölmentem Katához, ott volt a Gálos százados4. Örült,
hogy fölmentem. A fõhadnagy úr is jött, Mió is, megy nyolckor a Gróf is. Aztán haza-
jött a Lacika is. Igen jó hangulat volt újból, de azért nem lett belõle sem „nagy bevetés”,
sem „kis bevetés”, csak „zavaró bevetés”. (A XX. hadosztály tisztikara szerint.)
Dalolgattunk is, és a „bazárba” válaszra talált a „kis madár” (a bazár a Katáék ebédlõje,
a négy zászlós otthona). Fél tízkor mentünk haza. A Gróf velem, s a lelkész Mióval.
Nagyon kedves az er délyi testvérem. Sose voltam ilyen boldog, mint mióta Vele vagyok,
és õt ismerem. Annyira nehéz Tõle elbúcsúzni, hogy a kapunál „hess, kis madár”-ral hajt
be. Nem bír tam elaludni sokáig. Klocikám5, Te megértesz, úgy-e? Én nagyon, de nagyon
szeretem a Grófot, s vele hazámat.

1945. II. 25. Reggeli misén újból Érte imádkoztam. A sarkon találkoztam a hadbíró
szá   zadossal. Alig ismert meg, de aztán kedvesen üdvözölt utolsó percben. Már majd -
nem mindenikkel találkoztam, csak az õrnaggyal nem. A Külkey százados6 igen helyes
fiú. Õ a Mióval jár. Délután jött a Gróf, és elmentünk a honvéd-délutánra. Elhozta az em -
lék könyvemet, amibe írt.7 Este 8 óra van. Kicsi Kloci bogárkám, Koré Endre magyar nó -
tá kat énekel a rádióban. Elõttem a gr. Wass Albert sorai, és nekem hullanak a könnyeim.
Klo cikám, még nem tudom, hogy élsz-e vagy meghaltál, és én mégis írok Neked, mert
csak Te érthetsz meg engem. Ha élsz, mindezt tõlem fogod hallani, ha már boldogabb
ott honban vagy – úgy is csak Te érthetsz meg. Klocikám, szomorú vagyok, mert nagyon
sze retem a Grófot. Elõször csak a lelkét szerettem meg, de most úgy érzem, hogy tes -
tes tõl-lelkestõl, ahogy van, úgy szeretem, de nagyon. Ha valaki tetszett, mindég vidám
vol tam eddig. Most szeretek és szomorú vagyok. Nyitott szemmel, csukott szemmel –
min dég õt látom a hegyekben, mint a fenyõk, a pisztrángos patakok, madarak és virá -
gok királya. És én olyan messzi vagyok Tõle, csak nagy ritkán juthatok a közelébe, mint
ki csi madár. Ilyenkor egy gyöngéd, egy finom mosoly a köszönet a királytól, mintha csak
szánalom volna. „Jól van, kismadár, csak szállj a többi után!” És a kismadár, aki mindég
az õ közelébe szeretne lenni – szomorúan, sebzett szárnnyal repül tovább. Olyan jó hoz -
zám, és úgy szeretném, ha ez a jósága nem szánalom volna. Az élettõl semmi mást nem
kérnék, csak hazamehetnék és az erdõk legbelsejébe egy kis házban élni. Vele örökké.

Klocikám, szeretem õt, nagyon szeretem!
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1945. II. 26. Megérkeztek Koncz Náci és Tomi. Nagyon boldogok voltunk együtt, föl -
di ek. Este Mió, Erzsi és õk ketten nálunk voltak vacsorára. Túróspuliszka és to jás rán -
tot ta volt. Mintha csak otthon lettünk volna. Tomitól kaptam egy pár cipõt, cukorkát,
ciga rettát és tojást. Aztán kilenc órakor elbúcsúztunk azzal, hogy húsvétra jönnek ön -
töz ni. Nehéz volt az elalvás. Máma nem láttam még a Grófot, és olyan üres volt minden.
A Tomi vigasztalt egy keveset meg, mert atyai jó barát.

1945. II. 27. Semmi újság. Unalmas az egész délelõtt. Egy óra, és a Gróf még nem járt
er refelé. Pedig tegnap sem láttam. Délután kettõkor mégis láttam a XX. hadosztály elõtt
a Zsilinszky századossal. A szívem a torkomban volt. És vártam, de nem jött. Jött a Kül -
key százados érdeklõdni, hogy vagyok. Aztán mondtam, hogy a Bercit nem láttam ré gen.
Mire õ megígérte, hogy látni fogom. Estére nagyon el voltam keseredve. Föl men tem
Katókához, a jóságos valakihez, akivel olyan jó mindég elbeszélgetni, és akihez úgy me -
gyek, mintha hazamennék. A Tibit8lbj is otthon találtam. Ellenben a lelkész úr el köl tö -
zött tõlük. De ma este mégis feljött. Aztán sétáltunk ketten a Diszel felé. Hamar ész re -
vette, hogy a „kicsi madár” nagyon rosszkedvû. Aztán egyszer megkérdezte, hogy
„Anna mária, mondja, nem szerelmes maga a Bercibe?” És én nem tudtam szólni egy
szót sem, csak hulltak a könnyeim. És hallgattunk. Aztán kezdett beszélni: Hogy egy -
részt õ az oka ennek, de hiszen oly szép volt ez a mi barátságunk a Bercivel, hogy a
mos tani szomorúságom után boldogan és kedvesen fogok majd visszagondolni rá. És
csa lódást nem jelenthet számomra, mert nem építhettem semmit, ha józanul gon dol -
koz tam. Tehát, ha csak tiszta érzelem volt, akkor megmarad a legszebb emléknek, mert
az õ elsõ szerelme is ilyen volt, és még mindég szeretettel gondol rá. És én kértem,
hogy: „csak a lelkész úr legyen jó hozzám és ki fogok gyógyulni.” És õ megígérte, hogy
jó lesz, jobb lesz, mint volt és vigyázni fog lelki tisztaságomra, segítségemre lesz ebben,
mert kezdettõl fogva nagy szeretettel volt irántam, és mindég szeretettel, szívesen van
ve lem. Este aztán az ágyban kisírtam magam.

1945. II. 28. Gróf Wass Albert – zászlós Kõszeg Márkos 34 – Nemzetvezetõ Kul tusz iro da
(Más tollal vagy tintával íródott, mint a napló eddigi bejegyzései, feltételezhetõen Wass Al bert

írása – a szerk. megjegyzése.)
A fodrásztól kijövet az irodában találtam a Grófot. Pálinkáztak: a fõbíró úr, Makkai úr és

Berci. Aztán én is ittam. Délutánra programot tervezte fõbíró úrék, jobban mond va mula-
tást, a Szöcze Szõlõsbe. Hívtuk a Grófot is, de nem jött, mert ma lesz a hivatalos át adás, és
utána búcsú. Búcsúzni jött hozzánk is, és holnap már megy is. Nagyon szo mo rú lettem. A
címét meghagyta és kér, hogyha Kõszegre megyünk, keressük fel. „Írni fo gok a kicsi madár-
nak”. Aztán kedvesen, de egy kissé szomorúan elbúcsúztunk. Dél után kimentünk a
szõlõsbe. Gyönyörû volt az idõ, és mi gyalog mentünk. Odakint lö völ döz tünk célba. Utána
meg kez dõ dött a mulatás, megérkezvén a nótafa és szolgabíró úr is. Énekeltünk és igen
kedvesen el szó ra koztunk. Vacsora is volt, és elég nagy ivás. Aztán kár tyázás és hazaindulás.

1945. III. 1. Nem bírtam aludni, beteg is voltam és a Berci nagyon eszembe jutott.
Elaludtam egy picit, de fel is riadtam. Tisztán hallottam, hogy valaki az ablak alatt fü tyül te
a „kicsi madárt” és beszólt az ablakon „Máriácska, kicsi madár!” Kinézek, de sen ki nem
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volt, csak a csendes, tiszta, holdvilágos éj. És fülembe csengett és cseng még most is, a Berci
tiszta hangja, ahogy szólított. A lelkész úr fönt volt nálam, és elmentem ve le megnézni a
templomot, és ott az õ otthonát. Ideadta az emlékkönyvemet, amelybe gyö nyörûen írt:

Kicsi Madár!
Ugy-e, hogy akkor jó Néked is, ha fönn szállsz?
Maradj ott fent, ne szállj le. Csak a dalodat hallgassák azok, akik idelent vannak. Tudod
itt por és sár van. Az felszáll és felfröccsen Terád és bepiszkolja ruhádat, melyet Istentõl
kaptál. Csak a dalodat hallasd. Úgy, szépen, ahogyan ott fönn Istentõl tanultad. És azon
mink is felvidulunk, búsongó magyarok és erõt nyerünk a holnapra.
És tudod, holnap is dalold a dalt, melyet ezer éve dalolnak már ezen a földön; dalold, hogy
dalodból erõt merítsenek az új ezredévre azok, akikhez dalod szava elszáll.

(Tapolca, 1945. február 28. Galáth György)

Aztán mondtam neki, hogy a kicsi madár soha többé nem lesz szomorú. És õ he lye -
sel te, és kedvesen mesélt, hogy: „sohase engedd, kicsi madár, hogy nem tiszta kezek föl -
bor zolják szép kis tollaidat! Csak gyöngéd, finom simogatásokat tûr a te nemes tollad,
és ha ezt megtartod, sohasem leszel szomorú és mindég csak fönt fogsz szállni!”

Egy gyönyörû könyvet olvasok. Napfényes életfilozófia Perlaky Lajostól. Úgy érzem,
hogy minden sora nekem szól. Délelõtt a korai óráktól riadó, és három órakor is itt va -
gyunk a hivatalban. A napon olvastam kint. Jött a Külkey százados és elbeszélgettünk
egy kis ideig. Délután bejött egy tanító és este sétáltam vele. Hazakísért. Útközben ta -
lál  koztunk a lelkész úrral és újságolta, hogy hegedût kerített, és le fogjuk kottázni a
„kicsi madarat” holnap.

1945. III. 2. Bercit láttam álmomban. A Batsányi utcán jött kifele, és én meg voltam
lepõdve, hogy nem ment el. Mió hazajött, hozott egy csomó pénzt. Délelõtt fent voltam
a lelkész úrnál, lekottáztuk a „kicsi madarat”, „Esik esõt”, „Elindultam szép hazámbólt”
– és „Elmegyek, elmegyek-et” – Utána Miónál ettünk és ittunk. Bellától levél.

1945. III. 4. Gyóntam és áldoztam. Újból jó lelki tisztulást végeztem. Sírtam, hulltak
a könnyeim, oly szép volt a bánatom és közben éreztem, hogy a sírás megenyhít, és
vidám má alakít át. És így imádkoztam tiszta lélekkel Berciért, hisz ezt õ érdemli meg a
leg jobban. Nem volt olyan, mint a többiek. Úgy érzem, hogy most utánam Jánosnak is
meg fog bocsátani a jó Isten. Miónál voltam egész nap. Fõzõcskét játszódtunk és nagy -
sze rû süteményt készítettünk. Aztán megebédeltünk és boroztunk. Maldiék is bent vol -
tak és estig beszélgettünk. Aztán jött a „Külügy” és ott volt egy negyed órát.

[…]

1945. III. 8. Jézuskám, szeretlek, nagyon szeretlek! De kérlek, add, hogy sokkal job -
ban szeresselek! Hisz semmi nagyobb öröm az életben nincs, nem is lehet, mint Veled
len ni mindég, szeretni Téged és szeretve lenni Tõled. Ezt a boldogságot add meg szá -
mom ra mindég, Uram! Ennél többet senki sem kérhet. János írt. És a kicsi madár írt az
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„író ról” és a „madárkáról”. Hisz oly szép volt ez a tiszavirág idejû barátság közöttünk,
hogy sohasem lehet elfelejteni. Tiszta, makulátlan szeretet. „És a kicsi madár nem száll le
többé, hogy a hófehér ruhájára még a sárpecsét se freccsenhessen fel.” Galáth lelkész úr nak
szavai nemcsak az emlékkönyvben vannak, hanem a szívébe van beírva a ma dár ká nak.

Szomorú lettem, mert Fõbíró úrnak be kell vonulni. Megjött a behívója. Egész nap
sír tam emiatt. Kevesen értették meg szegényt. Igen szomorú volt. És este, mikor el bú -
csúz tunk, azzal ment el, hogy „Annus, ne sírjon”, de Annus akkor már nagyon hullat-
ta könnyeit. Igen szomorúak voltunk mind.

1945. III. 9. Reggel még bent volt Fõbíró úr, és innen indult gépkocsival. Igen rossz
egyedül, nála nélkül. Este fölmentem Katókához. Elõzõleg itt volt a Szõllõsi tanító. Kató -
ka végtelen kedves volt, és amit sohase reméltem volna, megosztotta velem élete leg -
szebb és nagyobb titkait. Igen bizalmasan és hosszasan elbeszélgettünk. Aztán Kató ká -
val bementünk a bazárba az emlékkönyvem után. Persze, igen kedvesen fogadtak a gr.
Berci és Gyula. Ott volt még egy hadnagy is. A Berci már bekonferálta „a kicsi madárt”
és így újból énekelnem kellett. Aztán ott marasztottak halvacsorára is és boroztunk.
Megelõzõleg már Katókával is ezt gyakoroltuk, így aztán igen jó hangulatba voltunk. A Ber -
ci megmutatott egy naplójegyzetet az övébõl, amelyet feleségéhez írt. Igen szép, hû sé -
ges sorok. Kedves Gróf! Katával máma igen hosszas és bizalmas beszélgetésünk volt.
Hûségrõl, szeretetrõl és szerelemrõl és az élet kisebb-nagyobb örömeirõl és szo mo rú sá -
gai ról. Gárdonyi Isten rabjai-nak egyik sora jutott eszembe: „A szívet azért rejtette el az
Isten, hogy senki ne lássa.” Milyen fenséges dolog volt ez az Úrtól. Elrejtette, hogy aki
nem érdemes arra, ne láthassa, ne tudhassa annak titkait. Így volt elrejtve az én szívem
is mostanáig, de most megjött Valaki, akinek lelki kulcsa ezt a rejtett helyet fel bírta nyit -
ni, és oda behatolt. Maga volt ez, kedves Wass Albert!

Kinyitotta ezt a berozsdásodott kaput, virággal és szeretettel hintette meg az útját be ju -
tása alatt. És most ott trónol uralkodóként a gyönyörû fenyves, pisztrángos patak és nap -
sütötte természet csúcsain, melyek azóta képzõdtek oda. Ó erdõ!... Ó fák!... Ó har mat ban
meg fürdött fenyõk!... Bölcsességetek nagysága, hogy ezren vagytok együtt... és mind hall gat -
tok!... Ó ég!... Feléd tárul a kéz, benned merül el az emberi szem tekintete..., min denki a te
kék fátylad mögött keresi az Istent! De Isten mindég velem van, bennem van, és ezért volt
és maradt meg szépnek „az író és a kicsi madár” szerelmi játéka, nap sü téses barátsága.

[…]

1945. III. 14. Korán reggel ébresztõ és indulás az állomásra. Üdvözöltem a Balatont
új ból és búcsúztam is tõle, belemártva kezemet vizébe. Feljött a nap is, hogy még ked -
ve sebb legyen búcsúzásul ez a kedves hely. Egyébként az egész Szepezd úgy festett,
mint ha késõ õsz lett volna itt. Zizegtek a fán megmaradt levelek, kopár volt minden, és
a nap is oly bágyadtan sütött, mintha már kifáradt volna a nyár melegétõl, pedig ezután
kell még melegítsen újból. Megérkeztünk újból Tapolcára. Újból a régi ismerõs arcok,
pe dig olyan jó volt távol mindenkitõl. Csak egyvalakire gondoltam.

[…]
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1945. III. 26. Megkezdõdött a nagyhét is, de igen szomorú húsvétunk lesz, azt hi -
szem. Nagyon hiányzik Mió. Vajon mi van a szegény kölyökkel? Lementem délelõtt az
út ra. Elég messzi van a hegytõl, s a háztól. Ott nézegettem a visszavonulást és be szél -
get tem egy magyar katonával. Egyszer csak zúgnak a gépek. Nem sok idõm volt. Há rom
lépésre voltak valami fák. Gyorsan behasaltam a tövibe. Egy német is szintén. Az utcán
meg állt minden jármû és ember. Gépfegyver, puska, s ami csak durrogtató volt, minden
meg szólalt és potyogott körülöttem a golyó, mint az esõ, és én behúzott fejjel, térddel
ben ne egy jókora emberganéba, csak hasaltam. Egy pillanatra, ha feltekintettem, a fejem
felett oly közel voltak a gépek, hogy még a pilótát is látni lehetett. Sokáig tartott ez, és
én is sokáig mondtam hangosan a „Most segíts meg Máriá”-t. Vége lett és boldogan ad -
tam hálát a jó Istennek, hogy megmenekültem a haláltól. Wass Albert sorai a halál ta lál -
ko zásával nagyon eszembe jutottak most. Bármennyire nem szeretjük õt, végül mégis
iker testvérünkként fogadjuk. Csúnya vagy háború, nagyon csúnya!

Délben még volt egy ilyen riadalom, amit a lakásban együtt éltünk át. Azt hallottam,
hogy a tapolcai fõutcának vége. Szegény Mió, Kata és Diniék, vajon mi van velük? Most
már õ sincs mellettem. Most már azt hiszem, nem is lesz soha többé barátnõm, ha még
so káig életben maradok. Kloci is elment, talán örökre, és most Mió is. Nagyon sajnálom
õket. Kedves gondolataim magához szálltak a férfiak közül. Ezer veszély között, csak az
Isten van velem, meg egy kicsi fénykép, – ez a mindenem. Megcsókolom százszor, meg -
re meg a szám. Ugye, édesem, hû leszel hozzám, hû maradsz hozzám? Félek, hogy ma -
gá val valami baj van, és sohasem láthatom!

1945. III. 27. Egész éjszaka nem aludtunk a sok dirr-durr miatt. Reggelre arra éb red -
tünk, hogy már megszálltak. Dél fele már jöttek is. A tyúkokat összeszedték, órát is
akar tak. Az egyik megígérte, hogy visszajön estére, s így mi a házinénivel felköltöztünk
a padlásra. Szalma között, poros padláson lapul a „kicsi madár” és siratja a boldog per -
ce ket, melyeket a XX. hadosztállyal eltöltött. Ami soha többé vissza nem jön. Szép, bol -
dog idõk, amikor magyar katonatisztekkel sétálhattunk, de a német bajtársainknak ez
nem volt elég. Most itt az eredmény!

1945. III. 28. Rettenetes éjszakánk volt Irmus nénivel a poros, szalmás padláson. Alig
huny tuk le a szemünket, – már jöttek. Aztán egyszer valaki bejött – megjárta magát itt és
elment. Borzalmas volt az a pár perc. Lélegzetet sem mertünk venni, nehogy észre ve gyenek.
Az este még az ajtót is betörték, úgy mentek be a lakásba. A lovat is elvitték. Úgy érzem,
hogyha ez sokáig így tart, én beleõrülök. Az ima az egyedüli, ami eloszlatja valamennyire a
félelmemet. A bombázás félelme nem volt ilyen szörnyû, mert ez be lül rõl õrli idegeimet.

[…]

Berci írt Dininek és kézcsókját küldi a kicsi madárnak. Ezenkívül Berci azok között
van, akiket én nem szeretek. Ez elvette a kedvemet. Ugyan lehet nála egy trükk is ez.
Sze retném tudni és vele beszélni mindenrõl.

[…]
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1945. IV. 4. SZERDA Ha Isten velünk, ki ellenünk? Megõrizett Szent Fölsége. Kö szö nöm
ezt a kilenc nap szenvedést, Uram, mert megtanultam imádkozni! Különösen a ró zsa -
füzér-koszorút. És a „Szelíd és alázatos szívû Jézus” – röpimát valahányszor el mon dom
mindég a XX. hadosztály és Külkey jut eszembe. Köszönöm neki is a gon dos ko dá sát.
Sokszor jó volt a magányos emeleti óráimban „Rá” gondolni. És most mindég gyö nyörû
éber álmaim vannak, veletek kapcsolatosan.

[…]

1945. IV. 28. A sok rémhírrel az embert majdnem összeroncsolják idegileg. S az ott -
hon, a borzalmas otthonlét, ez is tönkretesz. Ideges leszek és ilyenkor szegény apámék
szen vednek, mert veszekszem és durva vagyok. Az este igen szomorú voltam. Eszem be
jutottál, kicsi Kloci bogaram újból, Te és – Wass Albert. És úgy érzem, hogy soha-soha
töb bé nem látlak titeket. Mindkettõtöket igazi testvéri szeretettel – ismerve lel ke te ket –
sze rettelek és szeretlek. Igen jók voltatok hozzám. Nagyon fáj, hogy akik ilyen jók, és
aki ket így szeretünk, miért kell azoktól elválni. De egy tudat vigasztal: a bol do gabb ha -
zá ban majd találkozunk. A Nagy Lajos tisztelendõ úr átadta az em lék köny ve met, amely -
be igen szépen írt.

[…]

Az Úristen útjait nem tudjuk elõre kikutatni, csak utána... Földünk, népünk, országunk
tör ténelmi viharában, égzengésében, ezer megáldott és ezer elátkozott magyar népünknek
gerinc roppanása közepette egy kicsi jó mégis csöppent idegsorvasztó napjainkra: az,
hogy a végvárak népe a legnyugatibb magyar, a göcsejiek, a gyepük, a kapuk, az õrség
népe újra találkozott – Attila, s Árpád óta ilyen tömegben, s személyesen talán elõször a
leg keletibb magyarral, a székek népével, Csaba legendájának hordozóival, csíkországi
feny vesek barangolóival, a medvevadászokkal, kik elhozták nekünk a fenyvesek illatát, a
köd subában járó hegyek üzenetét: Vagyunk még magyarok, vagyunk még testvérek!
Legyünk tehát magyarok, s – legyünk testvérek jobban, mint eddig voltunk. Legyen hír -
vivõ je a Balaton környéki legendás váraknak – ahol nem óriás sziklák merednek az égbe,
csak némely fûszál hegyén elesett hõsök vérét csillantja meg a hajnali nap harmat helyett
–, a domboldali akácosoknak, nyárfásoknak, jegenyesoroknak, dunántúli népünk lelkének,
s hitének. A Földön nincs mennyország, mert azt az Isten csak a másvilágra teremtette;
– de ha a Földön pokol van, azt csak az emberek teremtették ide. –!!

Az én versem...
Kopott, máriás-magyarok
újra kálváriáznak.
Rongyosan, könnyezve birkóznak
a kereszt súlyával...
Boldogasszony! – Légy Patrónája
megtiport Hazánknak!
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Szerzette és emlékül idejegyezte
Tapolca, 1945. április 27.
Nagy Lajos

„Szállj madár, szállj, te mindig csak szállj!!...”

(Vorzsák Anna: Méra naplója. [Szerk. Daczó Katalin, Ferencz Réka]
Csíkszereda, 2010,  Csíki Mûemlékvédõ Egyesület)
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FÉLMÚLT 

„Fésülködöl a fényes csendben,
a félmúltnál is éberebb tükörben.
(…) akár egy üvegkoporsóban.”



EGYÜTT JOBB!
MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGEK 

ETNOKULTURÁLIS ROVATA 
I. RÉSZ

Együtt jobb!
A Magyarországon letelepedett nemzetiségekre már a

kezdetektõl, Szent István ki rály kora óta értékteremtõ és
állam alkotó tényezõként volt szokás tekinteni. Jelenleg is
ha  sonló a helyzet, különösen az 1993-as kisebbségi tör -
vény életbe lépése óta. A Kráter Mû hely Egyesület, és az
általa alapított PoLíSz folyóirat szerkesztõsége ezt a ha -
gyo  mányt ápolja azzal, hogy segíti, támogatja a ma gyar -
or szági nemzetiségek kulturális ön azo  nosságának a meg -
õr zését, a kettõs kötõdés megerõsítését, kiemelt helyet
kíván biz to sítani az ilyen irányú törekvések bemutatására.

A fentiek kapcsán született meg a PoLíSz nemzetiségi-ki -
sebb ségi irodalomnak szen telt új rovata „Együtt jobb!” címmel, elsõként a jelen számban.
Feladata az összes magyar országi nemzeti kisebbség irodalmi mûveiben – továbbá a le -
he tõségekhez mérten kép zõ mûvészeti, illetve más kulturális alkotásaiban – rejlõ értékek
be mutatása. Összegzõ be tekintést tesz lehetõvé az adott irodalom történetébe és je len -
le gi helyzetébe – sorba véve mindegyik nemzeti kisebbséget.

A kisebbség nyelvének használata nem volt elõfeltétele annak, hogy egy-egy alkotót
az érintett nemzeti kisebbség kultúrájához tartozónak tekintsünk. Hiszen vannak nem -
ze  tiségek – például a cigány és az örmény –, amelyek körében a magyar nyelv olyannyira
ál talánossá vált a múlt századokban, hogy a nemzetiségi különbségek gyakran már csak
kul  turális sajátosságokként nyilvánulnak meg, amit az alkotások jól érezhetõen árasz ta -
nak magukból. Más nemzeti kisebbségek írói is gyakran használják a többségi magyar
nyel vet. Ezért felesleges korlátot jelentett volna feltételül szabni a kisebbségi nyelv hasz -
ná latot a válogatás során.

A körképet a hazai német irodalom áttekintésével kezdjük meg, mely már a XVIII.
szá  zadban is létezett – az elsõk között – Magyarországon, habár csak a trianoni területi
vesz  teségek elszenvedése után lehet tetten érni a magyarországi svábok és szászok le -
szár  mazottainak politikai és kulturális értelemben vett öntudatra ébredését. 
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Propszt Eszter

Vázlat a magyarországi 
német irodalomról

Az 1945 utáni magyarországi német irodalom két fõ vonulatra osztható. Egy magyar
és egy német nyelvûre, melyek különbségét, sajátos módon, nem a nyelv adja, hanem az
iden titás alakításának módozata.

A német nyelvû magyarországi német irodalom diskurzusa a rendszerváltás elõtt na -
gyon szorosan kapcsolódik a nemzetiségi politika éppen aktuális diskurzusaihoz – ez a
kap csolat legitimálja létrejöttét, intézményesülését az 1970-es évek elején, és ez a kap -
cso lat legitimálja fennmaradását a késõbbiekben. Az irodalmi identitásépítés gondolati
és érvelési struktúráit a magyar nemzetiségpolitikai kurzus, ill. annak fordulatai hatá roz  -
zák meg: az 1970-es években, az automatizmus tézisének feladásával, a nem ze ti sé gek
bevonása a „szocializmus építésébe” (Nikolaus Márnai-Mann: Vun wu kummscht du?\
Wuhin kehscht tu?; Georg Fath: Mein Vaterland; Erika Ats: Die Linde), az 1980-as években
a hídszerep hangsúlyozása (Nelu Bradean-Ebinger: Unser Deutschtum).

Az „elõírt” értelmezési minták követése nem teszi lehetõvé a magyarországi német
iro dalom számára hétköznapi és történelmi tapasztalatok több szempontú, komplex ér -
tel mezését. Annak a gondolkodási mintának a közvetítése, hogy a magyarországi né me -
tek a magyar szocialista társadalom egyenrangú tagjai, egyenrangú tagokként vesznek
részt a szocialista közösség kialakításában, módosítja ugyan az 1970-es években a kol -
lek tív felelõsség korábban alkalmazott gondolkodási mintáját, de a történelmi traumák
(a kitelepítés, a közösségek felbomlása, a nemzetiségi hovatartozás kényszerû el hall ga -
tá sa a sztálinizmus éveiben stb.) nem tematizálhatóak az irodalomban (sem), s ezáltal a
ma gyarországi német irodalom sokat veszít szocializációs lehetõségeibõl.

Az 1980-as években a magyar állami vezetés revideálja és tévesnek minõsíti a kol lek -
tív bûnösség elvét, miáltal tere nyílik a magyarországi német történelem konstru á lá sá -
nak, de csak viszonylagosan szabad, mivel a Szovjetunió kitelepítésekben játszott sze -
re pe vagy a kényszermunka a Szovjetunió munkatáboraiban továbbra is tabutémának
szá mítanak. A magyarországi német irodalomban kialakul a „sorsüldözött” iden ti tás -
min tája – az irodalmi értelmezõ rendszer, melyet a fennálló társadalmi renddel szem be ni
lojalitás kényszerû hangsúlyozása alapvetõen meghatároz, ill. beszûkít, csak a sors sze -
rû ség értelmezését adja, ill. adhatja a háborús és a háború utáni magyarországi német
ta pasztalatoknak, gazdasági, szociológiai, politikai folyamatokat nem elemezve, túl  sá -
gosan leegyszerûsítve, áldozatok és agresszorok szembenállásaként modellálva azo  kat.
Az „áldozat” identitásmintája (pl. Franz Sziebert: Wann kommen die Störche wie der?) szo -
ciál pszichológiai szempontból erõsen kritizálható, mentesít ugyanis a felelõsség alól, és
nem szolgálja az olvasó önmagával való szembesülését.

Az 1980-as években ugyanakkor több törekvés is megfigyelhetõ a „hivatalos” gon do -
la ti és érvelési struktúrák kritikus átgondolására, majd lebontására a magyarországi né -
met irodalomban. Néhány szerzõ egy pusztuló kertet szemlélõ kertész irodalmi-szo cio -
ló giai pozíciójából destruálja a „hivatalos”, folyamatos és organikus fejlõdést ábrázoló
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identitásmintát (Claus Klotz: Das Zweiglein; Josef Michaelis: Nachblüte). Többen a „híd ve -
rés” irodalmi-szociológiai lehetõségeit kérdõjelezik meg, amennyiben szigorúan egyes
szám elsõ személyben határozzák meg nemzeti hovatartozásukat (Claus Klotz: mein
deutsch tum), feltárják nemzeti identitásuk meghasonlottságát (Valéria Koch: Stiefkind der
Spra che), s a „magyarországi német” jel tartalmait a „hivatalos” mintákat meg kér dõ je lez -
ve határozzák meg (Claus Klotz: Hopsa Liesel; Valéria Koch: Ungarndeutsch).

A rendszerváltáskor, mikor a sokáig elnyomott történelmi emlékezet felszabadulása
a megújulás lehetõségét nyújtja az identitásalkotás számára, a kortárs magyarországi né -
met irodalom német nyelvû vonulata felkészületlennek, ill. éretlennek bizonyul új iden -
ti fikációs és tájékozódási minták kialakítására. A krízist, melyet a korábbi, kötelezõen
„elõ írt” önértelmezés elbizonytalanodása okoz, a szerzõk nem ritkán az el bi zony ta la no -
dott önértelmezés továbbírásával próbálják kezelni, a háborús és a háború utáni ese mé -
nyek értelmezése például továbbra is sorsdiskurzusban, a „sorsüldözött” identitás min -
tá jával történik (Josef Mikonya: Todestanz; Ludwig Fischer: Am 20. Oktober 1946; Nikolaus
Márnai–Mann: Tie verlaareni Homet; Franz Sziebert: Unzuverlässig? stb.). A továbbírt
iden titásminták a magyarországi németek önmagukkal szembeni felelõsségének hiányá -
val is szembesítenek.

Megjelennek ugyan identitásértelmezõ irodalmi-szociológiai pozíciók, melyek az
iden titást szociálpszichológiai és tudásszociológiai problémaként tárgyalják (Valéria
Koch: Wandlung; Josef Michaelis: Agonie), ezek rámutatnak a forgalomban lévõ iden ti tás -
képzõ stratégiák hiányosságaira, de nem állítanak a kritizáltak helyére más, konstruktív
identitásképzõ stratégiákat.

A magyar nyelvû mûvek – Kalász Márton: Téli bárány; Elmer István: Parasztbarokk;
Balogh Róbert: Schvab evangiliom, Schvab legendariom, Schvab diariom – vizsgálatának
ered ményei szükségképpen kritikus megvilágításba helyezik a magyarországi német
iro  dalom német nyelvû vonulatát. A magyarországi német irodalom magyar nyelvû
iden titásmintái ugyanis sokkal differenciáltabb identitásalkotást tesznek lehetõvé azáltal,
hogy mind a szociális valóságot, mind az egyes ember és a közösség pszichikai való sá -
gát komplexen re konstruálják. A különbség egyrészt a magyar nyelven író szerzõk
diffe renciáltabb irodalmi szocializációjára vezethetõ vissza, másrészt arra, hogy a ma -
gyar országi német irodalom magyar nyelvû vonulata már 1989 elõtt is meglehetõs ön ál -
ló ságot mutatott a (nemzetiségi) politikai diskurzussal szemben.

A különbségeket a szûkre szabott keretek között egyetlen példával szeretném szem -
lél tetni. Példám Kalász Márton Téli bárány címû regénye, mely a magyarországi német
tör ténelmet a „bárány” szimbóluma által dolgozza fel, sorsdiskurzusban. Az ellentétes
te matikai értékjegyekkel felruházható szimbólum – a „bárányhoz” nem csak a [jámbor],
[szelíd], [béketûrõ], [ártatlan], hanem az [együgyû], a [befolyásolható], [önállótlan] te ma -
ti kai értékjegyek is hozzárendelhetõk – alkalmat nyújt az „áldozatok” felelõsségének
meg vitatására. A Téli bárány ugyan nem destruálja a magyarországi német identitás fent
be mutatott áldozatdiskurzusát, de meglehetõsen kritikusan világítja meg azt. A regény
– mivel hozzáférhetõvé teszi az áldozati identitás kialakulásának okait – megnehezíti
ezen identitásminta alkalmazását, az áldozattal való reflektálatlan azonosulást. Kalász a
ma gyarországi német irodalomban elsõként tárgyalja azokat a motivációkat, melyek a
ma gyarországi németeket a Volksbundba, a tsz-be, pártokba való belépésre (vagy ép -
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pen séggel be nem lépésre) késztették, a motivációk, okok láthatóvá válásával pedig a
sors megszûnik sors lenni.

Összefoglalóan elmondható, hogy a magyarországi német irodalom két dis kur zus -
vonu lata közül a magyar nyelvû erõteljesebb szerepet tölt be egy lehetséges ma gyar -
orszá gi német identitás kialakításában, komplexebben szocializálja olvasóit. A magyar
nyel vû szövegeknek – mivel identitásmintáik mûködõképesebbek – növekvõ figyelem,
és talán növekvõ olvasótábor is jósolható. A német nyelvû vonulatban viszont elen ged -
he tetlennek tûnik a megújulás: ha a kortárs magyarországi német irodalom nem akar a
(min denkor aktuális) nemzetiségi politika „kirakatdísze” lenni, és utat akar találni a
közön séghez, nem halogathatja tovább az „öröklött” gondolkodási és értelmezési sémák
ala pos elemzését, az azokra való reflektálást.

Balogh F. András

Hit és újrakezdés a magyarországi 
német irodalomban

A második világháború és az azt követõ kitelepítések, a kollektív bûnösség elve az
amúgy is megtizedelt irodalmat megbénította. Egy jó évtizedig még csak szólni sem le -
he tett a nemzetiségi kultúra létezésérõl, az ötvenes évek vége fele is csak nagyon el szór -
tan lehetett róla valamit hallani, és a hatvanas évek sem hozták meg a kibontakozást.
A het venes évek elejétõl számítva még egy évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy szinte
cso dával határos módon, szabályszerûen hamvaiból újjáéledhessen a német nemzetiség
iro dalma. Az ötvenes-hatvanas években már-már úgy tûnt, hogy a német írók végleg
kisö pörtettek Magyarország szellemi porondjáról, de a hetvenes évek elejétõl a Neue
Zei tung mûhelyébõl elindult egy új szellemi mozgás: a szerkesztõk amolyan pusztába
kiál tott szóval megszólították az embereket, hogy írjanak, s küldjék be mûveiket. „Ra -
gadj tollat!” lett a jelszó, és érdekes módon sorjázni kezdtek nemcsak az elsõ lépések,
ha nem az érdekes-érzelmes és kiforrott mûvek is. Az írásra biztatás elsõ eredménye a
Tiefe Wurzeln (Mély gyökerek, Budapest) címû antológia lett, amely a megjelentetett 13
szer zõvel egyenesen pezsgõ irodalmi élet benyomását kelti. Pedig az írók még nem is
a témájukat, hanem a nyelvüket és helyüket keresték: a magyar nyelven történt szo cia -
li zációjuk után tobzódnak a félig elfeledett, nagymamák dalfoszlányaiból, a gyer mek -
kori nyelvhasználat emlékeibõl összeálló nyelv megtalálásának-felfedezésének örö mé ben.
A fogadtatás természetesen kettõs volt: sokan az írói tehetség hiányát, a kom mu nis ta
ha talommal való túlzó szolidarizálást és a szerzõk felszínességét vetették a szer kesz tõ
Áts Erika és a szerzõk szemére, de még többen a magyarországi német irodalom újjá -
születését ünnepelték. Nekik lett igazuk, mert a gyökerek „mélyebbek” voltak a lát szat -
nál, s életenergiával öntötték el a születõ kis irodalmat, mely rövidesen esztétikailag ér -
té kelhetõ mûvekkel is elõrukkolt. Ez a mozgalom tradíciót teremtett, mert 5-6 éves idõ -
kö zönként követték egymást az újabb antológiák: Das schönste Erbe (A legszebb örökség,
1978), Bekenntnisse-Erkenntnisse (Vallomások-felismerések, 1979), Jahresringe (Évgyûrûk,
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1984), Útban a csönd felé (magyarul megjelent kötet, 1988), Tie Sproch wiedergfune (Az újra
megtalálat nyelv, nyelvjárási antológia, 1989), Bekenntnisse eines Birkenbaumes (Egy nyírfa
val lomásai, 1990) és a legutolsó Erkentnisse 2000 (Felismerések 2000-ben, 2000). Ma visz -
sza pillantva elmondható, hogy Johann Schuth, a Neue Zeitung mai fõszerkesztõje volt az
az irodalomszervezõ, aki ezt a mozgalmat vezette. A kezdetektõl kísérte az írókat és
ma a VUdAK-on (Verband Ungarndeutscher Autoren und Künstler) a Magyarországi
Né met Szerzõk és Mûvészek Szövetségén keresztül támogatja az irodalom ön szer ve zõ -
dé sét.

A mai német irodalomnak a hallgatóiért, a puszta nyelvért is meg kell küzdenie. En -
nek az írógenerációnak szinte teljesen elölrõl kellett kezdenie mindent: nyelvet, kultúrát
kel lett kiépítene, a hallgatóságot kellett megnyernie és irodalmi életük minimális in téz -
mé nyes kereteit kellett kialakítana, kezdve a publikációs lehetõségektõl egészen a kri ti -
kai reflexióig. Mindez sikerült: a Neue Zeitung hasábjain, antológiákban és más pub li ká -
ció kon keresztül kialakultak az irodalmi élet kommunikációs formái, az évenként meg -
je lenõ 2-3 kötet, az olvasói estek megteremtették a kapcsolattartást a közönséggel és a
pá lyatársakkal, s e kis irodalom a korán elhunyt Szabó János, az ELTE német szakos iro -
da lomtanára személyében még egy komoly kritikusra is lelt, aki nagy szimpátiával, de
kér lelhetetlen szigorral mondta ki ítéleteit az esztétikai-szellemi színvonalról. A Ma gyar -
országi Német Szerzõk és Mûvészek Szövetsége (VUdAK) az intézményes ke re te ket is
igyekezett kialakítani. A nyolcvanas évekre e kis irodalom szerencsésen túlnõtt Ma -
gyarország határain, mert Valeria Koch személyében németországi irodalmi díjakat is
felmutathatott, majd Josef Michaelis mesekönyveivel is megbecsülést vívott ki ma gá nak.

A csodálatos irodalmi fejlõdés ellenére azonban e kis irodalom legfõbb témája és
dilem mája továbbra is a nyelvkérdés maradt. Ez a legfájóbb, szinte kimondhatatlan élet -
érzése a magyarországi német irodalomnak, ugyanis a világháború után fellángolt gyû -
lö let elsodorta azt a nyelvet, amely ezen emberek egyetlen kincse volt.

Mert igaz ugyan, hogy költõk és olvasóik visszahódították az anyanyelvüket, de az
írók a szélesebb magyarországi német közönséget ennek ellenére sem érhették el, mert
az idõközben leszokott a német nyelven való olvasásról. Németül tehát nem tudtak a
ma gyar közönséghez szólni, pedig a magyar irodalomhoz, kultúrához szorosan kap cso -
lód tak ezek az írók. A németség gondjai, problémái azonban súlyos teherként, idõnként
egye nesen túl nagy teherként nehezedtek ezen írókra, akik alapjába véve a sorsuk be -
mu tatásával kezdték írói pályájukat. Ha csak Németországban keresik olvasóikat, akkor
vi szont végleg elszakadnak a hazai publikumtól, mivel a német nyelvterülten a vers és
az írott szöveg társadalmi helye, esztétikai megítélése, eleve a poétikai beszéd más stí -
lu sú és tartalmú, ott a nemzetiségi probléma, sõt a kommunista rendszerek nemzetiségi
prob lémája ismeretlen volt. E számtalan kérdést egységesen megoldani nem lehet, ezért
külön bözõ élet- és költõi utak alakultak ki. Valeria Koch – minden fájdalmas verse elle -
né re – a kétnyelvûséget választotta, Josef Michaelis a gyermeknyelvhez keresi az utat,
hogy a jövendõ olvasóközönségét nevelje ki, Kalász Márton magyarul írt a németekrõl;
meg ejtõen szép regényében, a Téli bárányban (Budapest, 1986) a németek második világ -
há ború után történt kitelepítésének nyomorúságát meséli a szélesebb – magyarul olva-
só – közönségnek. Balogh Róbert meg posztmodern magyar regényeket ír, amelyben a
népi élet, a paraszti világ tabuit dönti le stílusban, tartalomban és nyelvhasználatban
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egy aránt. Az õ esetében azonban határjelenségrõl van szó, mert a szövegek nagyon
mélyen a magyar nyelvben kódoltattak.

Az „egynyelvûség” is érdekes fejlõdést hozott. Az irodalmi német ugyanis a pat riar -
chá lis kisközösségek számára szintén idegen, hiszen odahaza különbözõ „sváb” dia lek -
tu sokat használtak: ezeket elevenítette fel egy sor szerzõ, sõt még nyelvjárási antológi-
át is adtak ki Tie Sproch wiedegfune (A megtalált nyelv) címmel. Az antológia szerzõi 
kü lön ben olyan szerzõk, akik az irodalmi németet is használják, csak mintegy belsõ
kény szer bõl, a szülõföldhöz szólás legtermészetesebb és legbizalmasabb módján
fordultak a nyelv járáshoz. Josef Michaelis, Josef Mikonya, Engelbert Rittinger a legter-
mékenyebb és a legeredményesebb szerzõk e tekintetben.

A nyelvjárás és a kisközösségekhez való szólás igénye azonban kompromisszumokat
sej tet. Valeria Koch írógenerációja a modernség igényét követi, európai akar lenni, a vi -
lág irodalmi vérkeringését is követni akarja, s ezt nehezen látja összeegyeztethetõnek
azok kal a témákkal, amelyekre a kisközösségekben lel. Vajon összeegyeztethetõ-e a mo -
dern ség iránti vágy, illetve a XX. század végének esztétikai elvárásai azokkal a témákkal,
gyer mekkori visszaemlékezésekkel, paraszti történetekkel, amelyekre ez az irodalom
te matikusan épül? A dilemmaként megélt választás valószínûleg csalóka: bármilyen té -
má ban lehet nagyot alkotni. Csak hit, erõ és bátorság kell, hogy átléphessék az ismert
és ismeretlen határokat.

A mai magyarországi német írók és költõk a nemzetiség kis lélekszámához vi szo -
nyít va tulajdonképpen nincsenek kevesen. A nyelv megtartásáért vívott küzdelemben
azon ban egyedül vannak, de az évenként mindig újból megjelenõ köteteik, témáik le tisz -
tu lása, poétikai erejük és életképességük hallatlan élniakarásról tesz tanúbizonyságot: ez
a kis irodalom tovább fog építkezni és szépülni.
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VACSORA

„Ismeritek a megterített asztalt,
„a kihûlt tálak közeit”,

jól tudjátok mindannyian a leckét,
mire gyûltetek össze hát?”



Engelbert Rittinger

Tollat ragadtam hát…
Tollat ragadtam hát, mivel
mondják: szerencse – próba,
hogy rájár-e még a fejem
a sváb hazai szóra...

Botlik a szó, illan, kitér,
nem simul toll hegyére,
zsákomban kevés szó csörög;
Hát, – gyakorolni kéne!

Fönt függõ kép
(Változatok egy témára)

Tetszel a legelsõ pillanattól,
bûvöl egy varázslatos erõ,
érzem, ahányszor megpillantlak,
szívem boldogsága nõ.

Láthassalak mégis közelrõl
ahhoz fönt függsz, túl magasan.
Mi legyen? Egyszer lejjebb jössz-e,
vagy nõjjek föl addig magam?

(Kalász Márton fordítása)
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Örökségem legszebb java,
mit svábként kaptam már rég:
az édes anyanyelvem az,
szüleimtõl ajándék.

Testvéri jobbunk nyújtjuk ím,
szép dalunk száll a szélben,
mert munkára szólít hazánk:
egyként, testvériségben.

(Áts Erika fordítása)

Csodálnálak is mindörökké,
ahogy illik a szép képeket,
megmutatnálak az embereknek,
szorongva, el ne vegyenek.

HARBACH 1944



Ludwig Fischer

Emberek a toronyházból
Lelkünkben az emlék. Harminc év után is halljuk itt a városi lakás magányában a han -

go kat. Harminc év után is belehallgatunk a csendbe, belehallgatunk a múltba, talán meg -
szó lítanak bennünket az ismert hangok.

– Na János.
– Te vagy?
– Megismersz?
– De örülök! Kedves Tõled!
Néha, mintha megszólítanának az ismert hangok, pedig itt nem szólnak egymáshoz

az emberek. Még az egy lépcsõházban lakók sem, csak rohannak. Már hajnalban von -
szol ják magukkal gyerekeiket. Egyik sem áll meg.

– Hogy van, János bácsi?
Õk sosem kérdeznek, sosem állnak meg mellettünk, csak rohannak táskájukkal...

Néha, mintha köszönnének.
– ... napot!
Vagy nem is köszöntek?
A faluban mindig beszéltünk. A vidámak és komolyak, a szomorúak és kedélyesek.

A beszéd volt a lélek élete. A hangokat sötétben is fölismertük. Lelkünkbe ivódtak a
han  gok. Ezekben a hangokban zörgött a kukoricatáblák érése, bennük volt a szõlõk édes
na pozása a nyárvégi melegben, az õszi esõk határtalansága, a felázott õszi utak kín ló -
dá sa, a lovak keserves erõlködése.

Néha ülünk nagyvárosi lakásunk magányában és lessük a régi hangokat.
Már harminc éve élünk itt a városban, megszoktuk, hogy nem beszélnek az embe-

rek, csak rohannak, mindig csak rohannak.
Csendesen ülünk az átkelõnél. Beszélni nem beszélünk, csak várunk. Az arcok a pi -

ro san villogó lámpa felé fordulnak, az úton autók, buszok, teherautók suhannak el, zö -
rög, dübörög minden, de az arcok csak a villogást lesik. Mintha mindenki süket és néma
len ne, csak az autók dudálnak, csak õk furakodnak tova, az emberek csendben állnak,
a lábakban, a barna, fekete, szürke, fehér, sárga cipõkben és csizmákban a rohanás tü -
rel metlensége, de az arcok némák maradnak, az arcok idegenek maradnak.

Mindig a közeli önkiszolgáló étteremben szoktam ebédelni. Hosszú sorok. Keresek
egy tálcát, tányért, villát, kést, kanalat. Minden alumínium. Sehol egy ismerõs, csak a tál -
ca a kezemben, és rajta piszkosszürke a kés, villa, kanál.

– Tessék!
– Egy paradicsomlevest, zöldborsót, igen, fõzeléket.
Nagy bográcsok, fazekak, tálak. Alumínium. A fehér kötényes férfi a nagy fazékba

me ríti merõkanalát.
– Húst?
– Egy szelet sertéssültet. És kenyeret.
– Mennyit?
– Két szeletet.
A pénztárhoz megyek. A pénztárosnõ csak a tálcára néz, mindig csak a tálcára néz.
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A vendég arca nem érdekli.
– Egy paradicsomleves, zöldborsó fõzelék, sertéssült, kenyér.
Két szelet.
– Két szelet.
Fizetek. Mint a futószalag. Érzelmekre, hangulatra, emlékekre senki sem gondol.
Keresek magamnak egy szabad helyet a tágas ebédlõben. Minden mûanyag. Az asz -

ta lok, székek, a poharak az asztalokon.
Az arcok is az asztalok körül? Ismerõst sehol sem látok, csak az idegenség mered rám.
– Szabad ez a hely?
– Tessék!
Több szó nem is hangzik el. Néha megcsörren egy-egy kés vagy villa.
Szomszédaim felállnak, mintha akarnának valamit mondani, de aztán szó nélkül in -

dul nak a kijárat felé. Egy köpenyes nõ összegyûjti a tálcákat. Minden nap itt látom az
asz talok körül. Milyen kedves lenne, ha egyszer megállna mellettem.

– Jó étvágyat! Ízlett a sertéssültünk? Hozhatok még valamit?
De nem szól semmit. Egy szót sem mond, csak nyúl a tálcám után némán. Minden

mû anyag, talán az õ szíve is? Egy törlõronggyal letörli az asztalt. Ki gondol majd arra,
hogy ma ennél az asztalnál ebédeltem? Õ csak a tálcámat akarja a tányérral és az evõ -
esz közzel. Már lesik, hogy felálljak és elmenjek. Kell másnak a hely. Kell a hely egy tál -
cá nak levessel, hússal, kenyérrel és salátával... a tálcák már lesik a felszabaduló helyeket.
Min denütt tálcák, háromsarkú tálcák, alumínium, mintha csak tálcák élnének itt, és nem
az emberek, csak tálcák, amelyek mind szabad helyet keresnek.

Mi csak erre járunk. 20–30 éve járunk erre. Hisz ez nem a mi boltunk, nem a mi ven -
dég lõnk, nem a mi fodrászunk. Sok erre a park frissen mázolt padokkal, árnyas fákkal,
szob rokkal, az úton kavics, de a parkok nem a mi parkjaink...

20–30 éve járunk erre, s mégis idegen maradt minden. A családi házak is a hegy ol dal -
ban, azok a szép családi házak nagy kerttel, gyümölcsössel, rózsákkal. A kertek nem a mi
kertjeink, mi csak arra járunk, megállunk, benézünk a kertekbe, de megyünk is to vább,
ha jönne valaki. Ne gondoljanak rosszra, gonosz szándékra. Mi csak erre járunk. Ha kijö-
vünk a lakásunkból, ha bezárjuk magunk mögött az ajtót, már idegenben va gyunk.

A falunkban mindig beszéltek, itt soha.
Nekünk csak a lakás maradt. 5. lakótelep, 10. emelet, 14. lakás. Két szoba, egy elõ szo -

ba, fürdõszoba, erkély. Ez a mi kis világunk ebben a nagy világban.
Hamarosan nyugdíjasok leszünk. Majd várjuk a nyugdíjat. Mindig becsenget majd a pos tás.
– A nyugdíj.
– Jövök már.
Sose fogják mondani:
– Hogy tetszik lenni, Weber bácsi?
Csak a nyugdíjat.
Néha-néha falura is megyünk majd. Haza.
– Megkaptuk már a nyugdíjat? – fogod kérdezni.
– Még nem. Mintha az elõbb is lépéseket hallottam volna az ajtó elõtt.
– Lépéseket? Talán a postás!
Majd keresünk valami jó könyvet, ápoljuk virágainkat az erkélyen, átnézünk az er -

kély rõl a hegyekre... így élünk majd az 5. lakótelep 10. emeletének 14. lakásában...
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Georg Wittmann

A fabábú
(részlet)

Egy öreg parasztház

A gyermekkor évei mindannyiunk számára szépek, akár örömtelik, akár szomorúak
vol tak, és az évek múlásával visszatérünk oda, hogy az élet forrásából merítsünk. És bár
ezek az évek az idõ múlásával egyre távolibbnak tûnnek, nem szakadunk el tõlük, és õk
még kevésbé felejtenek.

Nagyszüleim öreg parasztházát, ahol oly sok idõt töltöttem, már évekkel ezelõtt le -
bon tották, mert már omladozott, ahogyan a hozzáépült présházat is. Harmadosztályú
mû emléképület volt, a régi budafoki paraszt-vincellérházak stílusában épült, de az idõ
nem kímélte, és a közeli Steilberg nedvessége is megtette a hatását. A présháztól két bo -
ros pince vezetett a hegy mélyébe, és a Steilberg-en egy kis vegyes erdõ magas fái ma -
ga sodtak az ég felé.

Ez az erdõ a II. világháborúig az utolsó vegyes erdõterület volt a présházak mögötti
ker tek közepette, és a madarak számára paradicsomnak számított, melyet egész évben
ma dárdal töltött be. Ez a kis erdõcske gyerekéveink birodalma volt, ahol a kis bokrok
alatt ibolya virágzott, felmászhattunk a fákra és megmászhattuk a meredek hegyet.

Nagyszüleim háza kicsi volt, egy szobából és egy konyhából állt. A szoba ugyan
tágas, de egyben a tisztaszoba is volt, így az élet a konyhában zajlott. Milyen boldog is
vol tam, amikor kisgyermekként olykor a nagyszüleimnél alhattam, ahol az ágyban
zörög tek a kukoricalevelek.

Az udvar kicsi volt, de volt benne három fa, egy árnyékot adó magas diófa és két gö -
csör tös körtefa a présház elõtt, és az udvar végén volt a kisállatok lakhelye. Itt voltak nagy -
apa kedvencei, az állandóan éhes, fát rágcsáló hosszúfülûek. A szegény négy lá búak a rág-
csálásért jutalmat kaptak a szigorú gazdától, aki idõrõl-idõre „megvizsgálta” õket, mind-
addig, míg nagymamának elege lett a dologból és a nyulakat egytõl-egyig feltá lalta.

A legtágasabb azonban a présház volt, amely a lakóházhoz építve az „L”-betû alsó
ré szét képezte. A présháznak volt padlózata, és a tetõgerendák alatt egy fecskepár la -
kott. Tavaszi érkezésüktõl kezdve egészen míg el nem repültek, nyitva állt a présház
nagy ajtaja. Ezek a kis világutazók minden évben nálunk töltötték a nyarat, és évrõl-évre
új fecskegenerációkat neveltek fel. Míg egy nap megtörtént a baleset: az egyik ala cso -
nyan repülõ fecskét elkapta egy macska és a présház kis lakóján már nem lehetett se gí -
te ni. Azóta üresen állt a fészek.

A présházban volt egy kis nyári konyha, nagy faasztallal, stelázsival, rengeteg szer -
szám nagypapa kádármesterségéhez, javítandó hordók, a nagy öreg prés és még szá -
mos a borászathoz szükséges eszköz.

Hajdani szüretek emlékei ötlenek eszembe; ahogyan nagypapa csizmával lábán a szé -
les fakádakban a szõlõt tapossa. Megkóstolom a mustot, amely a présbõl csordogál,
látom a két pincét, melyekben a fal mellett balra és jobbra a hordók sorakoznak, és a
lobo gó gyertya kísérteties árnyakat varázsol a pince falaira. A pesti gazdák saját boruk
mel lett itt tárolták készleteiket is.
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És ott volt a padlás! A kutatás birodalma. A padlásablakon keresztül a napsugarak
meg világították a pókhálókat, és mindenhol régi kacatok hevertek. A vasveretû ládák
kin cseket rejtettek; nem aranyat és ezüstöt, bár ezeket többre értékeltem volna: múlt
szá zad végi német kalendáriumokat, az „Über Land und Meer” teljes újságsorozatát az
1863–65-ös évekbõl, csaknem száz esztendõs könyvsorozatokat: a szórakozás és tudás
könyv tárát. Még ma is ámulatba ejt, hogy ezek az egyszerû parasztemberek tisztelték a
mû veltséget! A szõlõben dolgoztak, mint kádárok dolgoztak, de voltak kulturális igé -
nye ik is, melyeket kielégítettek.

Ami értéket találtam, az egy öreg játékóra és egy szép keretbe foglalt festmény volt,
amely a velencei Canale Grande-t ábrázolta. Egy gondolást ábrázolt a pompás, színes
pa loták között, az egyik palotán pedig toronyórát római számokkal, amely akkora volt,
mint egy kisebb zsebóra, minden órában fordult egy henger és két percig egy citera dal -
la mot játszott. A dallam még ma is a fülemben cseng, bár a játékóra gyermeki kí ván csi -
sá gom áldozatául esett.

Ahogyan nagyszüleim házát leírtam, ilyenek és hasonlóak részben ma is a még meg -
lé võ falusi és présházak.

Amikor nagyszüleimtõl hazamentem, egy fenyõerdõn keresztül haladva kellett meg -
mász nom a hegyet. Az udvaron is volt egy magas fenyõ, és az utca túloldalán két irány -
ban kisebb fenyõerdõk álltak. Egykor a teljes hegyhátat és fennsíkot fenyõerdõk bo rí tot -
ták, és a háborúig kisebb erdõk borították a hegyet, melyet egykori gazdag erdõségei
miatt „Waldberg”-nek hívtunk. A fenyõerdõk a háború utáni faínség áldozatául estek,
és ma már csak néhány fenyõfa emlékeztet a korábbi erdõségekre.

Nagyszüleimmel én is kimentem a dûlõbe, a szõlõbe. Milyen szép is volt ott a nyár cse -
resznyeéréstõl szüretig! A régi szõlõsgazdák és gyümölcstermesztõk szinte kivétel nél kül
németül beszéltek. A népdalok pedig megkönnyítették a munkát, egyébként csend volt
és nyugalom, csak a szél hozta el a déli harangszót és a gyárszirénák hangját.

Mindez már nagyon messze van. Ahogyan az ezt követõ nehéz idõk is, amikor a má -
so dik világégés sújtotta az országot. Elõször még nem a saját bõrünkön éreztük az idõk
ko molyságát, de 1944-ben Budafokot is a bombák haragja sújtotta, és sok ember és ház
esett áldozatául az angol–amerikai bombatámadásoknak.

Dédapám fõutcai házából is csak romhalmaz maradt. A bombatámadást az udvaron
álló széttépett körtefa élte túl, melynek oly ízletes gyümölcsei voltak. Dédapa már ko -
ráb ban meghalt, de a házban lakó gyerekekkel játszottam olykor. A padláson sok játék
volt, egyszer a lányok mutattak nekem egy öltöztethetõ fababát. Ha levettük róla a nép -
vi seletet, látható volt a hátán a „születési éve”, egy négyjegyû szám, amely 17-el kez dõ -
dött, a harmadik számjegyet nem lehetett már jól kivenni, és a negyedik számjegy re pe -
de zett volt. A házból és az ingóságokból semmi sem maradt a bombatámadás után,
sem mi az áhított játékokból, a kis fababából, amelyet a lányok annyira szerettek a szo -
ká sos kaucsuk- és anyagbabáik mellett. Még az élethez legszükségesebb dolgok sem
ma radtak meg, csak a ház lakóinak ruhái, amit éppen viseltek, és távoli rokonoknál kel -
lett meghúzódniuk.

Vajon hol lehet a szép népviseletbe öltöztetett kis fababa, amely túlélt több mint két
évszázadot és hosszú élete egy bombatölcsérben ért véget? Vajon ki faragta azt a babát?

(B. Szabó Károly fordítása)
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Áts Erika

Anyanyelv
Halála óráján az én
örmény-magyar
három világnyelvet beszélõ nagyanyám
csak ruténul tudott,
így tyutyújgatta Ungvárott
a dajka.

Nem értettük, mit mond.
Bennem az elfojtott iskolai orosz nyelv
végre, utolsó szavára villant:
bolit-jaj, fáj.

(És nekem
honnan jött szóra nyílik majd
üveggolyóba gyûrt ejtõernyõm,
a szivárvány?)

vers a véka alól
a nyár tornyába zárva
ülök csuklómon csörgõk
a véka alatt árva
búvó versem dohog
eb szimatol – eloldalog
feszült a sürgönydrót rezeg
rajta táncol egy majom
unottan bámul a gyerek
tudja futottak emberek
világgá drótnál keskenyebb
égszéli utakon
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ez meg már micsoda dolog
itt két jóasszony egyazon
igát húz bizony kétfelé
s ha nyílik bármi alkalom
díszlépést döngve támolyog
falábával a vén legény
tornyunk veres ködben dudál
már fut a nép már fut a nyáj
a bilincs lásd nem kasztanyett
így nem játszhatom el veled
hogy röptetsz és hosszú hajam
e táncban nem az út porát
sepri hanem a kék eget

kietlen térségünk felett
zászlódíszben a nyár

(A szerzõ fordítása, 1958.)



Ha lombjával szorzod...
Ha lombjával szorzod az ágat
míg zúdul a déli verõfény,
délceg jegenyét kapsz, vidám nyírt, kacér szõlõt
még a kakas is lobogó taréjjal kiált,
Mária meg kikacagja:
– Rá se hederíts, kicsi fiam! –
Jézuskát futtában kapja, szorítja magához...

Mást ad ki a szorzat amikor lombot, ágat
delej kékjében füröszt a hold:
nyögdécselõ nyárfa, sustorgó nyír, esdeklõ éger
riaszt egy kisfiút, hisz õ, urambocsá’ –
csakte, csaktene, csaktenesírjanyu –
Ceciliához, Dávidhoz szalad,
hogy – tente, baba, megjöttél hát, kis herceg? –
És bûbáj, dallal, játszással felszorozva
tehet tán annyit mint a szeretet.

Karmos vesszõid húzd be hát te is,
vénséges fûz, bar(i)káidra gondolj ...

2002
(a szerzõ fordítása)
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NAPLÓRÉSZLET

„Latrokként (…)
tér és idõ keresztjére

vagyunk mi verve emberek.”



Kalász Márton

Téli bárány
Pál, Pali, a bátyám, akit gyerekkorunkban Paulinak szólítottunk, szintén a hegyen

szü letett. Õ élt ott közülünk legtovább, harmincesztendõs koráig. Már úgy, hogy közben
is kolába járt, munkát vállalt többfelé is, két évig katona volt. A szõlõhegy egyforma tá -
vol ságra esett a falutól s a várostól, sõt a nagyobb falutól is, ahol a közjegyzõség székelt
meg az apátplébános a káplánjaival. Oda szüléink is inkább adófizetni, okiratot kiál lít -
tat ni vetõdtek el. Mi a kisebb faluban voltunk iskolára fogva, ott lettünk elsõáldozók, ott
bér málkoztunk, oda jártunk magunk korabeli fiatalok után, utcáztunk, báloztunk, ren -
det lenkedtünk, kaptuk az elsõ névtelen pofonokat egy-egy sötét szögletben. Házunk,
he lyesebben présházunk mellett jó meggymaglövésnyire másik ház, helyesebben prés -
ház ált. Voltak szomszédaink. Apánk napszámra járó ember volt, nyitástól takarásig
ügy védfélékhez szõlõmûvelésre. Élt vagy hat fiútestvére szanaszét a környezõ fal vak -
ban. Ez a hat egytõl egyig kicsit nagy szót hallott, apánk szerencsére nem. Valamennyi
nagy bátyánk derék, dolgos, fineszes ember hírében állt, apánk talán náluk is derekabb,
dol gosabb. Ha nem is fineszes. Pauli édesanyja meghalt, bátyám akkor alig négyéves
volt. Ott maradtak ketten apánkkal. Ügyetlen élet vált volna belõle, Paulit nevelni, ket tõ -
jü ket ellátni asszony kellett. Elindult apánk, hozott is szép, fiatal nõt a házhoz. Õ szült
en gem egy évre rá, késõbb kettõnk mellé Lõrincet, öcsénket.

A szomszéd Meinradéknál két gyerek volt, egy bátyánknál idõsebb lány, Mari, s egy
ve lem korú fiú, Péter. Az öreg Meinrad valamikor kitanulta a szabómesterséget, se géd -
ként dolgozott valamelyest városon is. Aztán rosszabb idõk következtek, s családos em -
ber nek már fölszorult ebbe az örökölt présházba. Így Meinrad, sorsából következõen is,
rá hangolódott a mesélésre. Értett a szõlõmunkához, de nagyobb kedvvel vállalt öreg gé -
pén némi javítást, fordítást, alakítást. Új ruhát nem, annyi önbizalom már nemigen lett
volna benne. A környékbelieknek sem annyi bizalma a munkájához. Egy-egy cérnaszál
el harapása után azért el lehetett mondani, fõképpen az elsõ világháborús kalandokat. –
Tudjátok, az egyik becsapódásnál a kollégámnak az egész szégyenét levitte a srapnel.
Ott fekszik mellettünk, jajgat, s volt-nincs szégyene. – Törtük a fejünket, micsoda lehet
az a szégyen, amit a srapnel levisz. Bátyámat kérdeztük, õ szintén nem tudta. De úgy
tett, mintha nem ránk tartoznék. Évek múlva, amikor anyánk azt találta mondani, apá -
tok csak a szégyenét nem felejti el elrakni, s odaküldtük öcsénket apánk elé, kérdezze
meg tõle, mi az a szégyen, amit nem felejt el elrakni, apánk kétfelé hasította az elõtte le -
võ kuglifát, majd a fejszét újból magasba emelve odaszólt nekünk: – A pöcsöm. – Estén -
ként, nyáron a rönkön, télen az asztalnál kártyázás közben rendszerint az elsõ világ há -
bo rún vesztek össze Meinraddal. Apánk gyerekfejjel elvesztette apját Galíciában, Mein -
rad szinte gyerekfejjel megjárta az olasz frontot. Egyszer úgy összekaptak, hogy apánk
dü hében lesöpörte az asztalra kitett diót, s rákiabált Meinradra: – Ebbõl se egyél többet!
Lop jatok ti is. Meg a boromból se igyál. Meg vidd a koszos babszemjeidet is haza, ami -
ket elnyertél tõlem. – Anyánknak kellett ilyenkor beavatkoznia, békíteni õket. Anyánk
tud ta, nem az elsõ világháború a baj. Apánkat az bosszantja, hogy Meinrad mind elnye-
ri tõle máriásban a babszemeket, amiket kártyatõkének este kitett. Valóban apánk elõl
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hamar fogytak a tarka pénzecskék, s ezt sehogy se tudta elviselni. Még úgy ugyan nem,
hogy a kibicelõ Meinrad Agnesz néni közben minduntalan csörgette a nyereményt a kö -
té nyében, s nagy hangon számolt. Aztán mégis leültek újra, kártyáztak is, mi bá tyám -
mal, Meinrad Marival fölszedegettük a széjjelgurult diót, s visszatettük az asztalra. Tíz
után együtt nézték kint a frissen esett havat. Apánk csöndesen találgatta Meinraddal,
lesz-e tovább fagy, vagy végre enyhül az idõ.

Nyáron jobb volt, mint télen. Ott ülünk esténként mindnyájan a rönkön, elférünk rajta,
akkora, ahol az udvar már lejt a szõlõpászták felé, nézzük a távoli falvak fényeit. Föl -
hallatszik a város zaja olyankor idáig, s találgatjuk, lent a völgyben, a vízimalomban öz -
vegy Ignáczné takarékosságában egyáltalán gyújtott-e ma lámpát, vagy már eloltotta,
mert lefeküdt. A beszélgetések sosem unalmasak, s ha jól meggondoljuk, ehhez ta lá lé -
kony nak kell lenni. A felnõttek annyira belegabalyodnak egy-egy történetbe, észre se
veszik, hogy mi közben nyúl, róka, sün, menyét módján hangtalanul bekóboroljuk az
éjszakai hegyoldalt. Mire Meinrad föláll, nyújtózik, s kedvenc szavajárásával mondja, no,
tegyük el magunkat holnapra, mire anyánk körülpillant, úgy ülünk a rönk végében a
füvön, mintha nem mozdultunk volna el helyünkrõl egy percre sem. Nálunk a bátyám
alszik anyánkkal egy ágyban, én apánkkal, Lõrinc vagy Larenc, ahogy nevezzük, külön a
hencseren. Jobb lenne anyánkkal aludni. Mindig hallom apánk háta mögül, hogy még
sug dosódnak a bátyámmal, anyánk halkan mesél neki, nevetgélnek, csak hát olyan hal -
kan, soha egy szót nem tudok áthallani. Apánk rendszerint elalszik, föl-fölhorkan, fújja
a kását, széles háta engem nekilapít a falnak. Bátyám az Antal-napi búcsún kapott száj
mu zsikáját is beviheti az ágyba. Sõt játszania kell anyánknak, aki halkan dudorászgat
hozzá. Ha Pauli elbóbiskol, anyánk fölébreszti: – Pauli, ne aludj, játssz. – Pauli meg, már
aho gyan tudja, játssza a lassú, a friss dallamokat. – Pauli, most mazurt – mondja a sötét -
ben anyánk. Bátyám nem tudja igazán, mi a mazur, csak annyit, hogy méltóságteljesen
kell játszani. Anyánk ringatja hozzá magát, dúdol, dudorászik. – Erre szerettem táncol-
ni – sóhajt. – Erre tudtam a legjobban. – S amikor Pauli abbahagyja, megint csak rászól:
– Fújjad, kisfiam, nekem te vagy a legszebb. – Apánk a zenebonától nem tud igazán alud -
ni. Morog is magában, élvezi is. El-elszundít közben, s mielõtt horkolni kezdene, fölriad.
Apánk nemigen ért a muzsikához, nem úgy, mint anyánk, nem szeret táncolni sem, de
hall gatva elviseli. Hogy közben õ se maradjon ki a jóból, rám szól, vakarjam a talpát. Én
már rég lábtól fekszem, hogy jobban halljam, mit beszélnek odaát a másik ágyban, s
vakar gatom a talpát. Nem szeretem, mihelyt fülelve úgy észlelem, elaludt, szépen abba -
ha gyom. Apánk, úgy látszik, épp erre ocsúdik, kicsit megtaszít, hogy folytassam. Egy al -
ka lommal úgy orrba talált rúgni, hogy följajdultam. Szipogva hallgattam, anyánk a má sik
ágyban csucsori hangon mondja: fújjad, Pauli, fújjad kisfiam, nekem te vagy a leg szebb.

Ez már tél idején volt. Addig bátyám is megjárta a maga kálváriáját a száj mu zsi ká -
jával. Kezdõdött mindjárt az Antal-napi búcsún. Ballagtak hazafelé a városból, anyánk
elöl, Pauli a háta mögött, fáradtan a délelõtti látványtól, a tülekedéstõl, Pauli tetejében az
öröm tõl. Az Antal-napi búcsú a sokacok búcsúja, a barátok temploma elõtti füves po -
ron don sátor sátrat ér. Ember töméntelen. A lovas kocsik, az autók inkább megkerülik
a fatelepet, a kórházat, a gimnáziumot, a parkot, a tömegen keresztüljutni lehetetlen.
Bent a templomban a barátok folyamatosan misét mondanak, prédikálnak sokacul, ma -
gya rul, németül. Az egész környék tódul befelé a városba. A kereskedõk, papok, kocs -
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má rosok, zenészek üzleti forgalmán mindenki vidul a pénzéért, aki teheti. A részegek
este felé a Duna-parton alusszák ki bódultságukat. A bálozók éjszaka üvöltöznek, po foz -
kod nak, bicskáznak. Anyánk Paulival végigtérdepelte a német misét. Utána bá mész -
kodtak, puszedlit vettek, mézeskalács rózsafüzért. Larencnek mézeskalács huszárt.
Közben a száj-muzsikát. Elfáradtak. A mezei szellõ jót tett inuknak a tolongás után. Az
út félen megkésve, fehéren virágzó bokrok illata pihentetett. – Próbálgasd, Pauli – mond -
ta egyszer csak anyánk. – Tanulgass a szájmuzsikán, legalább nem unatkozunk hazáig.
– Pauli fújta, hamisan, hangosan. Anyánk gondolatai késõbb másutt jártak. Nem vette
ész re, hogy a muzsika elhallgatott. Hirtelen föleszmélt, s hátrafordulva mondta volna,
mu zsikálj, Pauli, kisfiam, muzsikálj, de bátyám riadtan állt, arcán folytak lefelé a köny-
nyek. A muzsika nem volt meg. A szép ünneplõ nadrág zsebe lyukas volt, errõl Pau li
megfeledkezett, amikor keze izzadni kezdett a muzsika szorításától, s belecsúsztatta,
épp a lyukas zsebébe. Pauli tudta, anyánk, amilyen kedves, olyan szeszélyes is. Hang
nem jött ki a torkán, a könny annál jobban csordogált orra körül alá a szája szögletébe.
Anyánk letört egy vesszõt az útfélen, a gallyacskákat gondosan letépdeste róla. El in dul -
tak visszafelé az úton. – Nézd csak, ott van – mondta anyánk. Pauli boldogan lehajolt,
ab ban a pillanatban nagyot csípett fenekén a vesszõ hegye. Anyánk kisvártatva megint
azt mondta, ott van, Pauli látta, hogy nincs, nem is akart lehajolni. Annál nagyobbat ütött
raj ta anyánk. Így haladtak. Pauli lehajolt, a vesszõ suhogott, lehajolt, a vesszõ nagyot csí -
pett rajta. Arca a sírástól összema szatolódott. Néha mintha megcsillant volna valami a
fûben, hátha most igaz, gondolta Pauli, ott hever elõtte a szájmuzsika. Anyánk úgy bal -
la gott a nyomában, mintha ráérõs dolga volna. Szólt, ütött. Pauli már nem sírt, csak re -
mél te, az útnak hamarosan vége lesz. Messze, a rétek felõl szembejött valaki. Mihelyt
kö zelebb ért, integetett. – Keresnek valamit, néni? – Pauli fölismerte Ignáczné legényét,
aki szintén a búcsúból jött. Mintás fehér ing volt rajta, ünneplõ nadrág, nem árulta el,
hogy liszttel dolgozik. Választékos beszédéért, füttymûvészetéért mindenki szép szájú
Félix nek hívta a környéken. – Csak úgy megyünk – mondta anyánk –, ballagdálunk. –
Rán ézett Paulira. Bátyám mindkét tenyérrel a hátsófelét dörgölte. Anyánk már ész re vet -
te a muzsikát a legény kezében, azt nem tudta, Pauli meglátta-e. – Nem ezt a száj har -
mo nikát keresik? – kérdezte Félix, derékban kissé meghajolva s közben szemébe hulló
feke te haját hátrasimítva. – De, alighanem ezt – pillantott a legényre anyánk. Pauli nyúlt
vol na a muzsikáért, de a vesszõ suhogott, s rácsapott a kezére. Anyánk mosolyogva
meg igazította bal karján a kendõt, amibe az ajándékok voltak belekötözve. Szépen oda -
tar totta Félix elé, ebbe ejtse bele a muzsikát. Egy darabon még együtt haladtak. Anyánk -
ban benne lappangott a rossz, szeretett volna csipkelõdni ezzel a szépszájúval. – Mi
újság Apatinban? – kérdezte nyájasan. – Nincs nekem már senkim Apatinban – felelt rá
ámul va a legény. – Ja, nincsen – tûnõdött anyánk. – Hát az Ignácz Ilonnal mi újság? – ér -
dek lõdött tovább, mintha az iménti kérdést föl se tette volna. – Rég láttam. Szépül-e, faro -
sodik-e? – Félix udvarias választ keresve lépkedett anyánk oldalán, s lassan, aka rat la nul
belepirult. Anyánk észrevette, mosolygott magában. Még kétszer-háromszor, só haj toz -
va, efféléket mondott, hogy no, bizony igaz, így szokott ez lenni, majd, hát bizony sose
is volt másképp, szegény szépszájú Félix, amikor jobbra, a malom felé térve el kö szönt
vol na, s azt hallja, aki malomba jár, lisztes lesz, zavarában szerbül köszönt el anyánktól.
Anyánk jóízûen kacagott, szerbül viszonozta a köszönést. S hegynek fölfelé menet csak
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in gatta vidáman a fejét, nevetett, s habár nem tudott eligazodni ezen a Félixen, hirtelen
azon se, már õ mit akart, még a szõlõk közé fölkapaszkodva is jót kuncogott.

Meinrad vállalkozott, hogy megtanítja bátyámat játszani. Pauli már reggeli után át bal -
la gott hozzá. Meinrad a nyári melegben kihozta az öreg varrógépet a diófa alá, s
napköz ben mindig az árnyék forgása szerint cipeltette velünk ide-oda. Bátyámnak ki pa -
ran csolt egy kisszéket. Mi a gyöpön üldögélve figyeltünk. – Na, nézd csak – szólalt meg
kis sé ünnepélyesen Meinrad. – Elõször is bemutatom neked a fogásokat. 

Szemüvegét a homlokára tolta, s kiegyenesedett a széken. Most látszott, milyen hóri -
hor gas ember. – így tartod a hangszert a kezedben. – Pauli megpróbálta úgy hor gasz -
tani, passzintgatni az ujjait, ahogyan Meinrad mutatta neki. Elég ügyetlenül sikerült. –
Most a szájadhoz veszed, befúvod a levegõt, visszaszippantod a levegõt. A megfelelõ
he lyen. Ennyi a tudomány. Ha befúvod a levegõt, mélyebb hangot ad, ha vissza szip pan -
tod, magasabbat... Vagy fordítva – tette hozzá kicsit bizonytalanul. Meinrad elõjátszott
bá tyámnak, elég összevissza, úgy találtuk. – Ebben a sarkában van a legmélyebb hang,
in nen halad fõnek a skála. Ezt elfelejtettem neked megmutatni. – Ebédig gyötörték egy -
mást. Pauli sehogy se jött rá a zenélés nyitjára. Be-benyálazta a hangrekeszeket, Meinrad
a tenyerén, a nadrágszárán ki-kiveregette neki a muzsikát. A hangok idõnként bugy bo -
rog va, visítva, menekülésszerûen igyekeztek kifelé a muzsika hátulján. – Pihenjünk – ta -
ná csolta Meinrad. Pihentetésül elmesélte, hogy elsõ szájharmonikáját még a mesternétõl
ka pott zsebpénzen vette annak idején. Szép cifra doboza volt, piros béléses, figurás,
UN SER KLEINER MUSIKFREUND volt gót betûvel a födelére írva. Akkor még rendes
mun kát kapott valaki a pénzéért, sóhajtott, nem úgy, mint manapság, s vetett egy pil -
lan tást a bátyám kezében levõ hangszerre.

Meinrad nem lett volna rossz zenetanár, de valószínûleg segéd korában játszott utol -
já ra szájharmonikán. S mára inkább az elvére emlékezett, mint magára a mûvészi meg -
va lósításra. Anyánk fülelt, megérezte, nincs igaza, hogy eleinte azt is kétségbe vonta,
került-e valaha Meinrad kezébe efféle szerszám bátyám Antal-napi muzsikája elõtt. Az
elõ játszásból egyre inkább kihallatszottak az ismerõs dallamfoszlányok. Lehetne éne kel -
ni rá, ismerte el késõbb anyánk is. Meinrad, mihelyt ráérõ ideje volt, hívta Paulit. Minket
azonban már nem tûrt meg maga körül. Elõbb Larencet utasította odább, mert ál lan dó an
gagyogott, majd nevetgélésünkért kettõnket, saját fiát, Pétert, meg engem. Anyánk, ha
nagyon megsajnálta a kis muzsikusinast, átkiáltott, Pauli, kész az ebéd, akkor is, ha nem
volt kész. Elõfordult, hogy egy-egy délelõtt Meinrad hangos volt, olyankor ku ko rí tot tak
a dallamok, nem lejtettek bársonyosan. Ha jól ment a gyakorlat, Pauli csak har mad jára
hal lotta meg a hívást. S mosolyogva jött haza, nem könnymaszatos arccal, ököl be szo rí -
tott kézzel, olyat motyogva magában: – Csak megvolna még a kutyám, rá uszí ta nám.

Egy õszi délután Urosevics Szávó terelte át nálunk a hegyen a birkáit. Meinrad addig
már fölmondta a szerzõdést Paulinak. Nem cipeltette ki varrógépét az udvarra, s vég -
zett a rábízott télikabátok kifordításával. Vagy belül, a napcirmos ablaknál ülve épp
mun  kába vette õket. Azokban a napokban a városi hegyen volt családostul elõszüreten.
Apánk is ott mosta a hordókat mindennap a Kincses ügyvédnél a borászatban. Szávó
szin tén a szüret miatt kereste Meinradot. Az Urosevics-féle szõlõ bent húzódott szé le -
sen Meinradék szõlõje s a mienk közt. S Meinradék munkálták most már állandóan tar-
tott szabás szerint. Mivel Urosevicséknél néhány éve nem volt asszony a háznál, Ag -
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nesz néni mosott is az Urosevics férfiakra. S ha már minden a feje tetején állott, bement
hoz zájuk takarítani a faluba. Urosevicsék a nagyobb faluban laktak. Módosak voltak,
szép, csempézett elejû házuk állt a szerb templom mellett. Pontosabban szerb s a kato -
li kus templom között. Az öreg Urosevics földjei nagyobb részét kiadta feles mûvelésre.
Fiai nak nem nagyon fûlt a foguk a paraszti munkához. Szávó azóta elhalt nagybátyja su -
gal lására beleszeretett a juhászaiba, nagyobbik öccsét, Vukot mindenhová magával vitte.
A legkisebb fiú, Gyúró, velünk korabeli gyerek volt. Urosevicsné a vele feküdt gyer mek -
ágyban halt meg. Az öreg Urosevics idõnként kihajtott lovas fogatával hozzánk a hegy -
re, hogy megnézze, mint vélekedjék a szõlõje felõl. Hajlott ember volt, gyomorbeteg,
kedvetlen. Szávót, Vukot hónapszám nem láttuk.

Szávó most a pincéjük felõl ereszkedett hozzánk, egyedül, a kutyájával. A birkák az
aká  cos melletti ugart legelték. Urosevicséknek nem volt présházuk, csak ez a partba ásott
pince. A pántolt vasajtón hatalmas lakat. A lakat kulcsa, az egyik, állandóan Mein ra -
déknál lógott a szögön. Szávó abban bízott, nemcsak a szüret dolgát intézheti ma el, ha -
nem a pincéjükbe is bejuthat egy-két nyelet borra. Hóna alatt üres fonatos üveget hozott.

– Azt gondoltam, itthon találom õket – mondta üdvözlés, kezelés után anyánknak. –
Nem láttátok, rendbe tette Meinrad a hordóimat?

Anyánk behívta a présh’z melletti nyárikonyhánkba, s megkínálta ebéddel. Szávó a
meg hívást elfogadta, jó étvággyal evett. Anyánk bort is tett az asztalra. Szávó idõnként
kor tyolgatott a pohárból. – Hol kergetett mostanság a fene? – kérdezte anyánk. Nézte,
hogy táplálkozik a vendég. – Odaát voltam – felelt rá elgondolkodva Szávó –, jó füves
tar lók voltak. – Az odaát ebben a szóhasználatban túl, a Duna másik oldalán, a Bácska
va lamelyik szögében volt. Szávó eltolta maga elõl a tányért, poharat. Visszamentünk
mind nyájan az udvarra, s a rönkre telepedtünk. Maszatos öcsém fölerõszakolta magát
Szá vó térdére. Én a kutyával próbáltam ingerkedni, de Rezsõ nagyon mutogatta a fogait.
Mein radék Pincére valahol a határban csavargott.

Messzirõl hallottuk bátyámat megjönni az iskolából. Még az akácos fölött járt, de a
száj muzsikája szólt. „Geh hinaus auf die grüne Wiese”, ezt játszotta, mint hetek óta ál -
má ban is. Egyre bátrabb lett Paulink a játékban, esténként már kísérni merte a felnõttek
da lolását a rönkön. Eme egyszerû, különben széphangzású dallam megunhatatlan lett
neki. Hallottuk, jön lefelé az ösvényen, látni még nem láthattuk. Szávó óvatosan a zse -
bé be nyúlt, s elõvette a maga szájharmonikáját. Jóval nagyobb volt, mint a bátyámé.
Szájá hoz illesztette, s mihelyt Pauli önfeledten kornyikálva befordult az udvarra, Szávó
hir te len belevágott a dallamba. Pauli megtorpant, szinte ijedten nézett ránk. A muzsika
el  né mult a száján. Anyánk nevetõ arcát nézte. Szávó a szabad kezével intett neki, hogy
hájde, fiú, fújjad, hájde, anyánk meg a felsõtestével bókolva a rönkön, bátorításul, csak
szé pen, kisfiam, ahogy esténként szoktuk, rázendített, „Blumen pflücken, Kränzchen
bin den, rote Rosen, Vergissnichtmein”. Maszatos öcsém odaállt Pauli elé, s kancsin föl -
né zett rá. Szávó fújta a dalt, s hogy Pauli riadalmát föloldja, tánclépésben odalejtett
mellé. Átölelte bátyám vállát, vonta magával körül az udvaron. Anyánk melléjük csa pó -
dott, énekelve persze. Pauli megkönnyebbülten nevetett. Egyre bátrabban hangolódott
vissza a dallamra. Jártak körbe az udvaron. Szávó tánclépésben, anyánk tánclépésben s
éne kelve hozzá, Pauli meg-megbotolva. Mi, öcsémmel a hátuk mögött mutogatva, idét -
len kedve, amíg mindnyájan ki nem fulladtunk – s nagy nevetéssel az udvar gyöpére dõl -
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tünk, akár egy halom zsák. – Mutasd meg a harmonikádat – mondta Szávó ott ültében
a bátyámnak. – Egészen jól megy. Csak még finomságok hiányoznak. De jól játszol. Pró -
báld meg az enyémet. Neked is ilyet kellene szerezni. Ha újra eljövök, bemutatok neked
né hány finomságot. Tudod, mit? Hozok majd neked nagyobb szájmuzsikát.

Szávó halkan intonálta az iménti dalt, aztán másikat, harmadikat. Ismert jó néhány éne -
ket, nemcsak szerbet, magyart. Bátyám boldogan hallgatta. A birkák már har mad szor fönt
jártak a tetõn. Rezsõ, a kutya idegesen ült gazdájával szemben. Kurta nyü szí té seket hal la -
tott. Kétszer már visszaterelte a nyájat, most újabb parancsra várt. Szávó föl állt, avar tör -
melé ket vert le lötyögõ bársonyülepérõl, szedelõzködött. Hóna alá akarta kap ni a fonatos
üve get. – Hé, ez tele van! Mivel töltötted meg te ezt a pintest? – kiáltotta oda anyánknak.
– Pintes? – nevetett anyánk a konyhaajtóból. – Legalább két és fél literes. – Szávó hüm -
mögött. –Mit töltöttél bele – kérdezte –, fikszlit, fehéret? – Ihatót – mondta neki anyánk.

Egy darabon elkísértük fölfelé Szávót a birkái után. A kutya szemcsippentésre ki za -
var ta a három lemaradt kecskét az akácosból, s besorolta õket. – Eladhatnál nekem egyet
kö zülük – mondta anyánk. Szávó a kutya ügyködését nézte, s csak késõbb felelt rá: –
Nem jó kecskék ezek, mihasznák. Csak cibálnak mindent, tejet alig adnak. Meg akarok
sza badulni tõlük. De neked nem adok el. De ha komolyan gondolod –mondta kezét
nyújtva búcsúzóul –, ha komolyan gondolod, szerzek én nektek kecskét. Jó anyát, jó te -
je lõt. Tudok most olyat. Ha legközelebb jövök, elhozom.

(Kalász Márton: Téli bárány. Budapest, Magyar Napló, 2004. p. 272.)

Claus Klotz

Ars poetica
1.
Légy néma,
Ne ordíts,
Költs
Verset.
Gyanakvón
méregetnek
majd
Siralmas
Soraid.
LSD vagy morfin
a vers,
költs magadnak.
Soha jobbat
ennél a 
lélekorgazmusnál,
mert aztán csak macskajaj jön.
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2.
Az undor mocsarában
virág virít,
gyûlölet-szerelem lehel rád
bûzlõn-illatozón,
vihar tombol az állóvízben,
férgek zabálják, aki megóvott,
az õsleves egyre csak forr.

És mégis azt mondom
napfény, 
és mégis felszáll 
az öröm
életed 
szivárványívéhez 
az égbe.

(Budapest, 1981)
(Hussein Evin fordítása)



Valeria Koch

A nyelv mostohagyermeke
mondd ki ismer téged
kinek vagy fontos
kétszáz éve
keresel tiszta
nyomokat a Földön
hogy ne romolj meg

hát hol vagy otthon
elhaló szavak
harsány szünetében
reményvesztett
ütemeket hoz a dalod
idegen tag
lettél és maradtál

Ungarndeutsch
a derék kihalás mértéke

(1989)
(Vincze Ferenc fordítása)

Útban a csönd felé
útban a csönd felé
szemezõk közt hangréteken
jelek bozótosában
kiáltjuk susogjuk
dadogjuk
azt az egyetlen
feddhetetlen fölfedetlen
mondatot
amelyik a csöndön túl
jeltelenül föltárul
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itt nincs ok hogy szeressenek
ott nincs, hogy figyeljenek rád
üresek
a süllyedõ hajók rakományai
a fogalmak tengerében

mondd ki ismer téged
kinek vagy fontos
vak bosszúból
a nyelv mostohagyermeke vagy

(Herman Helmut Bechtel fordítása)



Elégia
Apám, mondd: szörnyû volt az út a túlsó partra?
Jött a Sötét Angyal, vajon, hogy átkísérjen,
vagy ezt is egyedül kellett már megtenned,
csak kórtermi csempék bámultak hidegen?

Apám, milyen sivár
ez a virágcsodákkal elborított sírod,
melynek alázattal adtad át a tested,
mert csõdöt mondott itt a tudomány
s megmenteni még a szeretet sem tudott –

Meg-meglebben elõttem kérõ arcod.

Mondd, könnyebb ott neked most, bátor szenvedõnek?
Szárnyakat kapva jársz tisztáson, mezõkben
nyíló virágok közt, eltévedt agronómus?
Léted folyama
homokba fúl az ûrben.
Felhõ lettél, könnyek, eresz csordulása.
Mindenben ott vagy
szerény darabja Te a mindenségnek –
elhangolva mássá.

(1981)
(Ember Mária fordítása)
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VESZTÕHELY TÉLEN

„Kit fölvezetnek? Nem tudom.
Kik fölvezetik? Nem tudom.
Vágóhíd vagy vesztõhely? Nem tudom.
Ki és kit öl? Ember öl állatot, Nem tudom.
vagy állat embert? Nem tudom.
S a zuhanás, a félreérthetetlen,
s a csönd utána? Nem tudom.”



Elmer István

Parasztbarokk (részlet)
– Mondja kérem, hogy hívják magát? – kérdezte a hivatalnok a kopott irodabútorok

mö gül. Éppen csak betévedt, volt tíz perce, hogy végre elintézze a telekkönyvi be je len -
tést. Vett egy darab szántóföldet.

– Bischof Aladár – válaszolta, közben az irat fölött piszmogott a tollával.
– Bischof Aladár? Hát ez meg milyen név? – ütött a hivatalnok az asztalra, s mint aki

meg õrült, hisztérikus kirohanást rendezett: – Na még ilyet! Bischof Aladár?! Szebb nevet
nem tudtak adni magának a kedves szülei?

Fölemelte a fejét az iratból, nézte a fél vállával rángatódzó alakot:
– Ha megkérhetném, a szüléimet ne inzultálja, egyáltalán az ön viselkedését ne vez -

het ném inszinuációnak, de magának fogalma nincs a szó jelentésérõl, ezért csak annyit
mon dok... annyit se.

– Maga nem is magyar, ezzel a névvel nem is magyar! Biztosan német. A jobb ér zé -
sû ek már régen tisztességes magyar hangzású nevet választottak.

Bischof Aladár letette a tollat, keresztbe vetette a lábát, s ahogyan elõkelõnek tartott
tár  saságban a piperkõc, rokokó finomságú értelmes társalgót játszotta el, olyan te kin tet -
tel bámult a hivatalnokra. Amaz egyfolytában az asztalt csapkodta.

– Folytassa kérem, csak folytassa – Bischof Aladár ruhájáról könnyed mozdulattal pöc -
köl  te le az odakeveredett fércdarabkát:

– Na, folytassa ember! Annyira elvadult a pofája, bizonyára mondani akar még va la mit.”
– Tudja – hullámzott föl a hivatalnok kikopott fejbõrén a maradék hajzat –, tudja, ne -

kem izé, nekem magával tisztelt úr... ugye nem ver meg?..semmi bajom, életemben elõ -
ször látom, így hát... csak ez a név!

A hivatalnok fölhajtotta a könyöklõlapot, kilépett a pult mögül, összecsapta kezét, lá -
bát, csettegett-csattogott a bokája, mintha földrengés rázná szét egy rosszul megépített
tá kolmányt, majd hirtelen megmerevedett:

– Uram, ebben a világban már semmit nem lehet tudni. Minden más, mint ami. Maga
sem az, aki. Német a neve, de milyen ember? Német? Ó nem, akkor mit keresne a mi
hi vatalunkban? Hát akkor? Na ugye, érti? Meg kell tudnunk, kik vagyunk. Ha másnak
nem áruljuk is el, elvégre magánügy, nemdebár, de legalább nekünk magunknak tud -
nunk kell, kicsodák vagyunk. A világ ugyanis már régen nem maga. Meg vagyunk té -
veszt ve, uram! Fogadjunk, még soha nem gondolt erre! – Fölcsillant a szeme.

Bischof Aladár szerette a csendes õrülteket. Elnézte õket, amint a parkban ül dö gél nek
az egyik a szék lábára igyekezett fölcsavarni a sajátját, hogy úgy nézzen ki, mint a pa -
radicsomi almafára tekeredõ kígyó. Csak azt nem szerette, ha túl közel kerültek hozzá,
és kellemetlen szájszagukkal tele le hel ték az arcát. Most ilyen veszély nem fenyegetett.
A pasas nagyon is illendõen távol tar totta ma gát. Bischof Aladár úgy gondolt az ilyen
alakokra, mint az Istenre. Könnyû azt mondani, bo londok, vagy azt mondani, márpedig
Isten nincs – és ha mégsem boly dult meg az eszük, és Isten mégis létezik?

Idõ múltával vállon veregette a hivatalnokot, biztosította, elképzelhetõ lenne közös
plat form kialakítása, csakhogy nem ér rá, a krumplifõzelékbõl pedig elengedhetetlen a
ba bérlevél – aztán otthagyta az embert.
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5.
Ezzel a ráhullott történettel semmit nem tudott kezdeni. Egyszerûen elfelejtette.

Akkor jutott eszébe, amikor megtalálta a borítékot. Ott feküdt az ajtó mögött. Kinyitotta
a lakást, majdnem rálépett. Fölvette a földrõl, nézegette. Miért nem a postaládába dob -
ták? A lakásajtó nyílásán keresztül azokat a leveleket szokta megkapni, melyeket sze -
mé lyes ismerõsei dobnak be, ha nem találják otthon.

Ezen a borítékon jó néhány postai pecsét virított. Famillienforschung – olvasta a fölsõ
sa rokban, a bécsi Staatsarchiv cégjelzése alatt.

„Hozzánk intézett kérésére a következõket közöljük: az Ön által megnevezett Bischof
csa lád az egykorú dokumentumok tanúsága szerint (itt III. Károly, Mária Terézia kora -
beli történelmi forrásokra utaltak) 1767-ben vándorolt be Dél-Németországból az akkori
Magyar ország területére, és telepedett le ott. A család neve szerepel az állami irá nyí -
tással folyt telepítések listáján. 1767-ben nagyobb csoportok vettek irányt Bácska felé, a
Schwa benzugnak nevezett telepítési hullám idején. A kitelepedés okáról közelebbit nem
áll módunkban közölni, csak föltételezésekbe bocsátkozhatunk. A kitelepedetteket a re -
mélt jobb megélhetés, a felkínált elõnyök, úgymint ingyen földterület, szerszámok, tíz
évi adómentesség stb. vitték rá, hogy a török által kipusztított, elhagyott területekre ván -
do roljanak, és ott földmûvesként éljenek. A család történetére vonatkozó további ada to -
kat magyarországi levéltárakból, illetve a plébániahivatal anyakönyveibõl szerezheti be.”

Bischof Aladár harmincöt éves korára fogmosáskor már nem nyelte le a kefére nyo-
mott fehér pasztát. Illendõen viselkedett. A levelet szépen összehajtogatta, föltette a
polc ra. Egy biztos: õ soha nem írt levelet Bécsbe. Bizonyára valami félreértés, egy másik
Bi schof címe helyett az övét találta meg a postás.

Hová vigye az apját? A levélre válaszolni kell. Valamiféle érdeklõdõ fogalmazványt
szer kesz tett, amelyben afelõl tudakozódott, mi a teendõ ilyen esetben, ez az elsõ apja,
aki nek ham vai fölött megszüntetik a temetõt, bármennyire fontos is a praxis, ez ideig
nem sikerült meg felelõ gyakorlatra szert tennie temetkezési szakkérdésekben, de ígéri,
a jövõben jó fiú lesz, majd beiratkozik valami temetési szakkérdésekkel foglalkozó
poszt graduális képzésre, de addig is – eldobta a levelet, belegyûrte az üresen álló vá zá -
ba. „Pimaszságnak vennék, s ki in ná meg a levét, ha nem az apám? Amilyenek ezek,
ma rad ványait beledobálnák a te me tõ árok ba.”

Fölkereste a zeneiskolát, hogy megtanuljon zongorázni. Elhatározása nem állott ösz -
sze függésben az apjával. Régóta tervezte már, fölnõtt fejjel bepótolja a gyerekkorában
el hanyagolt zeneórákat. Legnagyobb csalódására az igazgató közölte vele – egyébként
na gyon kellemes, vonzó, középütt fölkopaszodó, ötvenedik életévében járó férfi, aki
nem régiben került a fõvárosba, s még magán hordozta a vidéki ember tiszteletet ki fe je -
zõ illendõségét, bárkivel beszélt – kár, nagyon nagy kár, hogy elmúlt harminc éves, és
ugye, iskoláskoron túl, egy bizonyos életkortól már nem fogadnak növendékeket.

Mondja meg nyugodtan, már nem érdemes belekezdeni – felelte Bischof Aladár a
szûk, hosszúkás szobában, ahonnét egy kertre lehetett látni, közben az igazgató saj nál -
koz va mondogatta, az épület mennyire nem alkalmas zenei képzésre, nagy az áthallás,
hív ta föl a figyelmet, és valóban, hegedû és különös fúvóshang szivárgott át a falon.

Bischof Aladárt ez egyáltalán nem érdekelte. Úgy érezte, jó lenne soha nem mozdulni
on nét, abból a székbõl, egy vadászkürt torokhangjából; madarat látott a kertben egy fa -
ágon. Hintázott.
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Nézze, mutatta a zenetanárnak, milyen lazák, hosszúak az ujjaim. A hangjegyek egy -
más utánját megtanulni nem lehet nehéz, egyszerû tapintási emlékezet. Hát erre tart
kép telennek? Ami azon túl van, arra úgysem tud, ne haragudjon, de sem maga, sem
más, megtanítani. A zongoristák nagy része azt hiszi, a zongora valami önmagában mû -
kö dõ csoda, hogy létezik a zongorista és a hangszer, s a zongoristának a hangszerben
lé võ érzéseket kell megszólaltatni. Pedig a zongora egyszerûen, ne nevessen ezen,
kérem, a lélek érzékszerve. Talán érti... a hangszer olyan szervezõdés, mint a szánk, sze -
münk, nyelvünk – megérezhetünk vele bármit. Gondoljon arra, milyen világot látunk?
Itt az ablak, mögötte a kert, abban a fák, a fákon madarak, látom az eget, helyesebben
a levegõt, a levegõt megtestesítõ porszemcséket. S ha helyemrõl egy földigiliszta nézi a
vi lágot? Mit érzékel? Nem, nem azt, ami az enyém belõle, bizonyos hasonlósággal az
öné, egészen más világot talál... persze errõl nem beszélünk, mi sem, a giliszta sem. Le
kell ütni a billentyûket, engedjük hangzani õket, semmi mást nem tehetünk, leütjük az
egyes han gokat, fekete, fehér – igen, talán a sorrendet meg lehet tanulni, a többi pedig...
hogy a közismert belletrisztikai kifejezéssel éljek: a többi néma csend. Természetesen el -
fo gadom az ön szempontjait, mi mást tehetnék ebben a helyzetben. Köszönöm uram,
ne, ne kísérjen ki, tudja, azért jó lett volna, kizárólag a zongora, a zongora érdekel. Hogy
miért, mennyiben különb a többi zeneszerszámnál? Talán majd legközelebb, ha va la -
mikor találkozunk még.

„Istenem, milyen hamisan verik a billentyûket, fájdalmas hallgatni” – megdörzsölte a
hom lokát, ujjai alá gyûrte a bõrt, lakásával szemközt valaki örökké gyakorol, de évek tel -
nek el, és parányit sem haladt elõre tanulmányaiban az illetõ, ugyanolyan sután ütögeti
egy más mellé a fehér és fekete elefántcsont darabkákat –, mûanyag billentyûk uram,
hogyan képzeli, hogy ma még elefántcsontból? – ugyanolyan sután ütögeti, mint annak
elõtte.
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HARBACH 1944 

„Újra és újra õket látom,
a hold süt és egy rúd mered,

s a rúd elé emberek fogva
húznak egy roppant szekeret.”



6.
Hosszú a nap és unalmas. Egyes pillanatokban úgy érzi, fogalma sincs, mihez kezd -

jen magával, beszélget persze, valaki azt mondja neki, amikor véletlenül összefutnak az
utcán: milyen rendezetten nézel ki! – Nem tudja, a másik pontosan mire céloz, hümmög
a megjegyzésre, majd mentõ ötletként eszébe jut az annyiszor elcsépelt mondat, amirõl
úgy véli, ebben az esetben is megteszi: – Tudod, az én pozíciómban adni kell magára
az embernek.

Megkérte a barátja, vállaljon kezességet érte. Valami kölcsönüzletbe bonyolódott:
„Csak egy év garanciát kérek tõled, semmi kockázat, kedden beugrunk az adóhivatalba,
fél óra az egész!”

Így mondta a telefonba, idõt sem hagyva számára, hogy végiggondolja, mit is hall,
zava rában azt is elfelejtette megkérdezni: egyáltalán miért kell kezességet vállalnia?
Milyen következményekre számíthat?

Két nap elteltével ismét beszélgettek. – Ha egy év múlva netán tartozással adnám
vissza az üzletet, ami képtelenség, erre az esetre kérik a kezest – mondja a barátja. –
Hidd el, semmi kockázat, ugye csak formalitás...

Háromszor bukott már bele különféle üzleti vállalkozásokba, s akkor azt mondja, for -
ma litás – morgott Bischof Aladár. Világéletében távol állt a pénztõl, fogalma nem volt,
mi ként tekerednek, jönnek-mennek a pénzek emberek kezén, kinek, mikor, miért és
mennyit kell adnia, hogy abból neki egyszer – nem is olyan sokára – haszna legyen.
Barát ja magyarázkodása nem nyugtatta meg.

Hosszú a nap és unalmas. Már elhatározta, visszavonja alig megtett ígéretét: ne ha -
ra gudj, de a közeljövõben nagyobb kiadásokra számíthatok, valószínûleg kölcsönöket
ve szek föl, ugye megérted...

Nem volt kedve sem élõszóban, sem telefonon elmondani. Még mindig nem sikerült
meg tanulnia, hogy szemtõl szembe, határozottan képes legyen bárkinek nemet mon da ni.
Rengeteg kellemetlensége származott ebbõl. Mi sem bizonyítja jobban sekélyes em ber -
is meretét, mint az a föltételezése, hogy a másik, amennyiben megkéri valamire, a kérést
meg elõzõen nem csupán a maga szempontjait, hanem a másikét is mérlegeli, akitõl
kérni szándékozik. S ha úgy találja, a másiknak kínos, kellemetlen lehet ez, kérésével sa -
rok ba szorítja, ahonnét nehéz eltáncolni, a jó szándék föltételezése ellenére – akkor egy -
sze rûen nem is hozakodik elõ vele.

„Munkahelyet kellene változtatnom.” Nézte a villamosról a folyóvizet. Valahányszor
ke resztül villamosozott a Duna fölött, lebámult a mélybe, a vizet leste, amely hol szürkén
ma szatolódott szét, mint a rajzlapra kiömlõ festékesvíz, hol rövid, hegyes hullámokba
tört föl, de az is elõfordult, olyannak mutatta képét, mint amilyenné vasárnap délelõtt
saját hangulata korbácsolódott egyszer: otthon, valamikor régen, a sülõ hús sercegése
kö zepette Verdi Nabucco címû operájából a szabadságkórust hallgatta; egyszer, ötször,
tíz szer, százszor?

Munkahelyet kellene változtatnia, tûnõdik, s mintha hallaná a kórust, visszavágyik
gye reknek. Vonattal utaztak a fõvárosba, bokát verdesõ kék nadrágban…

(Elmer István: Parasztbarokk. Budapest, Hungavia–Kráter Mûhely Egyesület, 1991.)
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Josef Michaelis

Mozgókép
Vadon

növõ
csillagok

alatt
hazátlan

vadlibák
húznak.

Eltévedt                                                     Elõl a
vadliba                                                          legtapasztaltabb?

Hová
ûzik

õket
felhõkön

pusztákon
lápokon

keresztül
elõrelátó

ösztöneik?

Sváb asszony Baranyából
Unokájával
magyarul
beszél.
Németül
kutyájával,
macskájával,
fényképeivel,
imakönyvével,
halottaival,
magával.
Utolsóként
a zsákfaluban
nemsokára
Istennel?

(Seregély Ágnes fordítása)
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Válságos évtizedek
Az évek hordalékai
gátakat emeltek
fülünkben
dogmatikus szóvirágok
ellen,
és mi remeteként
a hallgatás barlangjaiba
húzódtunk vissza.
Keserûségünk
hegyi patakká duzzadt,

Balogh Robert

A látogató meséje
Elõször tértem haza Németországból. Lehetett volna már régebben is, de nem mer -

tem, valami mindig visszatartott. Elõbb a fájdalom, hogy kiraktak a házunkból a ma gya -
rok, hogy mi németek vagyunk. A kitelepítés után tortúrák a németeknél, hogy mi ma -
gya rok vagyunk, aztán a magyaroknál kommunisták uralkodtak, nekem volt más dol gom
is, mint hazalátogatni; megházasodtam, házat építettem, jöttek a gyerekek. Mindig el  hes -
segettem a múltam, féltem a szembesüléstõl, nehéz dolog ez, húszéves se voltam még,
amikor jött a kitelepítés, a vagonban ünnepeltem a születésnapom, most meg nyug díjas
vagyok. Félek, ha feltörnek az emlékek, sírnom kell. Valami harangot avatnak, ada ko -
zásból vásároltuk mi, kitelepítettek, én nem akartam hazalátogatni, de valahogy mégis
rábeszéltek. Azt mondták, csak nem akarsz úgy meghalni, hogy még egyszer haza nem
mész, az nem igaz, hogy nem érdekel a szülõföld. És bizakodva mosolyogtak rám, annyi-
ra lelkesek voltak, nem tudtam semmi hihetõ kifogást hirtelen. A pénz nem szá mít, meg
jó is volt egy hétvégére elszakadni otthonról. Busszal jöttünk, énekeltünk, alig emlékez-
tem ezekre a dalokra. Ötven éve nem énekeltem ilyesmit, hogy „Édesalma, édes alma,
érik a kertemben, / erre jönne szép leányka, szólj, várjon meg engem”. Ötven évig tar-
tott elfelejteni az egészet, s egy pillanatig, amíg elõjött valami érzés, és most foj to gat.

Alig ismertem meg valakit a falu fogadóbizottságából. Pálinkával, pogácsával kí -
náltak. Azt hiszem, néhány osztálytársam ölelgetett, én meg, nem értem, miért, de
arcon csó koltam mindenkit, aki az utamba esett, és sírtam. Nem a meghatódástól, nem
tu dom, miért. Minden nagyon kicsinek tûnt és porosnak. Egyedül talán a templom nem
vál tozott, ugyanolyan némán állt a falu fölött, csak a fák nõttek meg körülötte, vagy nem
is voltak itt fák, csak arra emlékszem, felszöktünk a harangtoronyba, és galambtojással
ver senyt dobálóztunk, ki tudja, messzebb, az öregasszonyokat is hajigáltuk. Új iskolát
épí tettek, sportcsarnokot, beszédet tartott a polgármester, hogy mennyire hálás ne -
künk, elszakadtaknak az új harangért. Nem érdekelt az ünnepség, meleg is volt, amíg
szen telték a harangot, elnézegettem ezeket az embereket. Valamelyik arc ismerõsnek
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könnyeink kõsójából
cseppkövek nõttek,
denevérek
csimpaszkodtak hajunkba,
homlokunkat sziklacsipkék
karcolták véresre,
nyelvünkön kiütött
a salétrom…

Még fáj a szó…



tûnt, de a legtöbben idegenek, itt állt az egész falu, egymást mustráltuk. Miért csó kol -
tam meg mindenkit? Németül és magyarul elszavaltak egy-egy verset, és lassan fel húz -
ták a harangot valami otromba teherautóval, a plébános és a püspök imádkozott, mi
utána mormoltuk az imát. És pár perc után megszólaltak a harangok.

Voltunk vagy háromszázan, nagy ebédet kaptunk a kultúrházban, az udvarra vitték ki az
asztalokat, a polgármester és a plébános is hosszasan beszélt, a melegben ren ge te get ittam.

A kultúrházból fúvószene szûrõdött ki a poharazgatás zajával keveredve, és az asz -
szony kórus is énekelt. Én meg kerestem az emlékeim. Szegényes a valóság, ugyan nem
ál modoztam, de sokkal szebbet vártam. A házak egy részét átépítették. Fákat vágtak ki,
néhol utat is aszfaltoztak. Nem mertem rögtön a régi házunk felé menni. A temetõben
kó vályogtam, éreztem, nem tiszta a fejem. Nem találtam a rokonaim sírját. Biztosan
lejárt a bérleti jog. Itt is vannak hivatalok, elõírások. Nem volt, aki meghosszabbítsa,
húsz év, ötven év, meddig tart egy ilyen bérleti jog? A temetõkápolna mögött ép és törött
sír kövek hevertek, sorba állítva, egymásra rakva, jó darabig kutakodom köztük. A cson -
to kat vajon hová szórták? Emlékszem nagyanyám sírkövére, kékre festett homokkõ, be -
le vésve a név, évszám, ezüstszín betûk, rápingált piros virágok és még egy galambpár.

Nem találom meg a sírkövet, a legtöbb név elkopott, csak a homokkõ marad meg, írás
nélkül. Láttam egy sírásót a félig kiásott gödörben, odaléptem hozzá, kérdezgettem, töb -
bet tudtam meg tõle, mi a valóság a faluban, mint az egész napi hacacáréból. A tsz tönk -
re ment, a tejcsarnok bezárt, nem jár a vasút, aki teheti, lassan elköltözik. Ittunk jóféle
vörös bort is, üvegbõl. Öreg cigányember volt, szívesebben fogadott, mint az itthon
marad tak, megkínált szalonnával, kenyérrel, biztatott, nézzem csak meg a házunkat, ha
már ennyit utaztam. Zörgessek be a kapun, meg fogják engedni, hogy körülnézzek, ta -
lán azt is, hogy ott aludjak.

Nehezemre esett a járás, túl sokat ittam ma, Németországban csak egy-egy sört szok -
tam. Az utcánkat átkeresztelték, régen Szerb utca volt, most Petõfi. A sarokról el bon -
tot ták a szerbek körbekerített templomát – de jókat kergetõztünk ott. Egy busz is
megfor dulhatna a helyén, nincs ott semmi, emlékszem, merre kellett kanyarodni Szent
Ven del szobra felé. Nem mertem felemelni a tekintetem, csak a földet bámultam, úgy
lép kedtem a házunkig. Jobbra a kút, régen nem volt rozsdás, barackfa sem nõtt ki belõle.
Még harminc-negyven lépés a kapunkig. Lassan felemeltem a tekintetem. Sehol nem
lát tam a házunk. Csak a kapu maradt meg, ugyanolyan zöld, mint amilyenre em lék -
szem, csak nagyobbrészt lepattogzott róla a festék. Vállammal benyomtam az ajtót, be -
sze gelték, de a korhadt fa egy reccsenéssel engedett.

Egészen közelrõl néztem az összevisszaságot. Néztem a bozótost, kusza szövevény
az egész. Annyira ismerõs, de nem erre emlékeztem. Egyszer volt, hol nem volt, itt ház
állott, ott lugas. Arra a málnabokrok, a konyhakert amott, az ólak hátrébb, trágyadomb
és a pajta. Az almafa kiszáradt, és mind a szilvafák. A diófa csonkja kisarjadt. A vá lyog -
ház magába roskadt kis domb, csak a fenyõfa nõtt tovább.

Furcsa szag áradt, ide öntötték a szemetet, valami édeskés bûzzel rohadt, egy dög is
le  het valahol, s mindez virágillattal keveredett. Eltõnt a járda, öregapám téglával rakta ki.
A füvet sem kaszálja már nagyapám. A nagyanyám kardvirágai sincsenek sehol. Ta lán
ez a létra, ez megmaradt? A padlásra lehetett felmászni rajta. Szuvas. Meztelen csiga
mász ta, mohos, nyirkos fa, elvásott minden létrafok, a sûrû fûben enyészik el. Mindig,
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min denhol velem marad ez a ház, pedig igyekeztem elfelejteni. Mezítelen talppal végig -
to tyogtam a simára döngölt fapadlón, az udvaron tyúkszarba léptem, ez már csak em -
lék. Elfelejthetem, takargathatom, el is feledkezhetem róla, akkor is velem marad. Elõ -
bú jik újra, éreztem. Kaparta a torkom valami. Muszáj sírni tõle, ha magam vagyok. Egy
öreg embernek ezt is szabad.

Fullasztó illat. A fû az arcomat veri. Nincs ösvény, húsos gaz nõ a konyhakert helyén.
Fojtogat az illat. Nehéz lépni, a sûrûbe gázolni, a nadrágomba akadt valami, csigahéj
rop pant, sárba ragadt a cipõm. A kilátás a régi, ugyanaz a dombtetõ, lenn a Gödör.
Néhány lepke köröz a házhely fölött, egy lassú darázs bújik a fa alá. Egy macska is erre
lép delt, engem méricskélt sárga szemével, amott fölrebbentek a verebek.

Minden kisebb. A kerítés ugyanaz. Csak lábujjhegyen látni át fölötte. Vadvirágok,
gyo mok, szemét és romok. Semmi bajom, túl sokat ittam. Csak egy tüske bökött meg,
vagy tövis, valami végigkarcolt az arcomon. Izzadok, a vállamra vetem a zakóm, az iz -
zad ság lefolyik a lábszáramon. Semmi bajom, beleakadtam valamibe, kiszakad a nad rá -
gom, végigmar egy tüskés ág, még csak nem is fáj. Milyen furcsa, az ingujjam is csupa
vér lucsok, a szederindából nem szabadul könnyen az ember. Nem számít, még meg va -
gyok, akárhogy ömlik a kezembõl a vér, hagyom. Vér, vér, drága vér, maradj a tes tem -
ben! – talán ezt kellett nagyanyám után ismételnem, nem tudom, hogy azért, mert ezt
mond tam, vagy magától is elállt volna. A lényeg az, hogy most is elállt. Csak álltam ott,
még inkább lebegtem, tényleg almafaként, s a szavaktól éreztem, miként zsendülnek
ujja imból ágak, ágakból rügyek, miként bomlik virágba minden rügy, halványszín, puha
szir maim csiklandták napsugarak, körbedönögtek a méhek. Aztán mintha emelkednék,
simo gató esõ hullana rám, kis virágkelyheimmel próbálom elkapni a cseppeket, néhány
szir mom nedvesen aláhullik zöld sátram alá. Ágaim elnehezülnek...

Szirénázásra ébredtem reggel, két rendõr ugrott ki a vijjogó autóból, az egyik rá adá -
sul még egy megafonba is ordítozott.

Nagyon fájt a fejem, belesajdult ebbe a hangzavarba. A kialudt tûz mellett feküdtem, a
rendõr csak ordítozott, a fiatalok ahányan voltak, annyifelé futottak a harmatos fûben, én
alig bírtam feltápászkodni, nem szoktam a földön alvást, elmerevedtek a tagjaim. Ahogy fél -
térden, a zakóm belsõ zsebében matattam, az egyik rendõr pisztolyt rántott, rám fogta, és
ordítozott, maradjak nyugton, a másik is visszaszaladt, nehogy baj legyen, azt mondta liheg-
ve. Közöltem vele, csak az útlevelem szeretném megmutatni, és lassan elõ húztam a né met
útlevelet, erre megnyugodtak. Az egyik rendõr beültetett a ko csi jába, visszavitt a faluba, a
polgármester küldte ki, engem keresett egész éjjel, azt kér dez te, hogy keveredtem a
kábszerélvezõkhöz, beszélt füvescigirõl és kiskorúak el csá bí tá sáról, meg hogy régóta ül dö -
zik már ezt a szõke fickót, aki valami zenész, de hogy mikép pen lehet kiugrott kispapból
drog csempész, nem érti. A templom elõtt tett ki. Már ott állt a buszunk, csak rám vártak.
A rezesbanda a búcsúnótát fújta. Mindenki mo soly gott, amikor megérkeztem, csak a sofõr
csóválta a fejét. Befejezték a zenét, meg szó lal tak a harangok, és elindultunk. A gyerekek
nép viseletben integettek. Ez eddig fel sem tûnt, milyen nevetséges, az unokáim fel nem ven -
nének ilyesmit. A nyakam nyo mo gat tam, hátha elmúlik a sajgás. Kiértünk a faluból, igen,
megyünk, ha nem is haza, de innen el. Nincs nekem itt már dolgom semmi.

(Balogh Robert: Schvab legendariom. Álmoskönyv. Kortárs Kiadó, Budapest, 2004.)
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A magyarországi német szerzõk életrajzai

DR. BALOGH F. ANDRÁS
1964-ben született Kolozsváron. A Babeş-Bolyai Tudományegyetemen magyar–német sza kot vég-
zett, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen doktorált a romániai német irodalomból. 1991
óta ugyanitt régi német irodalmat és a Kárpát-medence német iro dalmát oktatja. Kap cso lat tör -
téneti kutatásokat végzett, magyarul, németül és al kal man ként románul publikál. A kolozsvári
egyetem rendszeres vendégprofesszora. Leg utol só könyve: Német–magyar irodalmi együttélések a
Kárpát-medencében, Budapest, Ar gu men tum 2009.

ERIKA ÁTS (BÁRCZAY FRIEDERIKA) 
1934-ben született Miskolcon. 1944–48 között Baden-Württembergben járt iskolába, 1954–56-ig a
budapesti ELTE-n germanisztikát hallgatott. 1959-tõl a Magyarországi Né metek Demokratikus
Szövetségében, 1963–1979 között a Neue Zeitung szer kesz tõ sé gében dolgozott, 1972–1992 között a
Budapester Rundschau fõszerkesztõ-helyettese volt. A Magyarországi Németek Demokratikus
Szövet sége Irodalmi Szekciója (1972) alapító tag ja. Az elsõ magyarországi német antológia Tiefe
Wurzeln (1974) szerkesztõje. Önálló kötetei: Gefesselt ans Pfauenrad (1981), Lied unterm Scheffel
(2010).

LUDWIG FISCHER
1929-ben született Karancson (ma Horvátország), ahol három nyelven beszélve – német, ma gyar
és szerb – nõtt fel. Magyar és német nyelvet és irodalmat hallgatott a Pécsi Peda gó giai Fõiskolán.
Kisjakabfalván, Nemesnádudvaron és Szekszárdon tanított. Az Iro dal mi Szekció (1972) alapító
tagja. Önálló kötetei: Auf weiten Wegen (1983), Die Erinnerung bleibt (2009).

CLAUS KLOTZ
1947-ben született Pilisszentivánon, 1990-ben hunyt el Berlinben. Háromnyelvû kö zeg ben –
német, magyar, orosz – nõtt fel. A budapesti ELTE német–orosz szakán végzett. 1973–83 között a
Magyar országi Németek Demokratikus Szövetsége titkára, 1984–1990 kö zött a Berlini Magyar
Kulturális Intézet igazgatóhelyettese. Az Irodalmi Szekció (1972) alapító tagja és titkára. 1990-ben
a Magyarországi Német Írók Szövetsége 3. el nö ké nek választották. Teljes irodalmi hagyatéka az
Erkenntnisse 2000 antológiában jelent meg.

VALERIA KOCH
1949-ben született Szederkényben, 1999-ben hunyt el Budapesten. A szegedi JATE német-magyar
szakán végzett, majd filozófiát hallgatott a budapesti ELTE-n. Doktori disszer tációt írt Martin
Heidegger munkásságáról, a filozófia és költészet kapcsolatáról. 1972–73: a pécsi Leõwey
Gimnázium német tagozatán tanít. 1973–1981: a Neue Zeitung mun katársa, 1981–91: A Hungarian
Trade Journal gazdasági folyóirat német szerkesztõje. 1982–93: Az ELTE Germanisztikai Tanszékén
mûfordítói szemináriumot vezetett, és XX. századi német irodalmat tanított. 1993-tól szabadfog-
lalkozású író, mûfordító és újság író. Tagja volt az Írószövetségnek, a PEN-Clubnak. A Ma -
gyarországi Német Írók és Mû vészek Szövetségének (VUdAK) alapítója tagja és Irodalmi Szekció
elnöke volt. Szá mos díjat és kitüntetést kapott. Önálló kötetei: Zuversicht/Bizalom (1982), Sub Rosa
(1989), Wandlung (1993), Stiefkind der Sprache (1999, 2008), Kiolvashatatlan (1997).
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JOSEF MICHAELIS

1955-ben született Sombereken. A Bajai Tanítóképzõ Fõiskolán német nyelvet és iro dal mat tanult,
elvégezte a pécsi JPTE történelem szakát, majd a budapesti ELTE-n német nem zetiségi tantervi
szakértõi oklevelet szerzett. 1977 óta Villányban tanít németet és tör ténelmet, 1991 óta igaz ga tó -
helyettes. 2007-ben megkapta Baden-Württemberg Tar to mány Dunaisváb Kulturális Díjának
Fõdíját, 2010-ben a Miniszterelnök Kisebbségi Díját. Önálló kötetei: Sturmvolle Zeiten (1992),
Treibsand (2004), Zauberhut (1991, 1995, 2001, két nyelven 2005, 2008), Der verlorene Schatz/
Az elveszett kincs (2008).

DR. PROPSZT ESZTER
magyar–német szakos középiskolai tanárként szerzett diplomát a szegedi József Attila Tu do mány -
egyetemen 1993-ban. Azóta ott (ill. az intézmény jogelõdjeiben), a Pedagógusképzõ Karon, a
Német Nemzetiségi Tanszéken – jelenleg docensként – oktat. Doktori értekezését a kortárs
magyarországi német irodalomról írta, arról, mi fé le identitás-mintákat bocsát ez az irodalom olva-
sói rendelkezésére (Eszter Propszt: Zur interdiskursiven Konstruktion ungarndeutscher Identität in
der ungarndeutschen Gegen warts literatur, Königshausen & Neumann, 2007.). Kutatásai hangsúlyát
az irodalom és az identitás összefüggései képezik.

ENGELBERT RITTINGER
1929-ben Pécsett született, és ugyanott hunyt el 2000-ben. Kiskassáról származott, ahol 20 éven
át tanított, majd Újpetrén élt és tevékenykedett. Tagja volt a Magyarországi Néme tek Szövetsége
Or szágos Tanácsának, elnöke volt az 1994-ben megválasztott Újpet rei Német Kisebbségi Ön kor -
mány zatnak és a Magyarországi Németek Országos Ön kormányzatának. A Greift zur Feder! iro -
dal mi pályázaton elsõ díjat nyert Ich nahm die Feder versével. 1997-ben megkapta a magyarországi
németek legmagasabb ki tün te té sét „Ehrennadel in Gold für das Ungarndeutschtum”. Önálló köte-
tei: Mir ungrische Schwowe (1985) Verschiedene Verhältnisse (2001).

GEORG WITTMANN

1930-ban született Budafokon, és ugyanott hunyt el 1992-ben. Elbeszéléseiben Pro mon tor, a budai
hegyvidék németsége kultúrtörténetét dolgozta fel. A Holzpuppe – az õs ha zá ból hozott fabábúról
szó ló – elbeszélés sorozatával a hazai németség ha gyo mány tisz te letének állított maradandó em -
lé ket. Az Irodalmi Szekció (1972) alapító tagja. Önálló kötete: Am Burghügel (1989).

A szerzõk életrajzát összeállította:
SCHUTH JÁNOS
1947-ben született. A többnyelvû és multikulturális Villányból származik. 1965-1970 kö zött a buda -
pesti ELTE Bölcsészettudományi Karán a német–történelem szakot végezte. 1970 óta a ma gyar -
országi németek hetilapjánál, a Neue Zeitung-nál dolgozik, 1992 óta fõ  szerkesztõként. Alapítása
(1972) óta elnöke a Magyarországi Németek Szövetsége ke re tén belül megalakult Irodalmi
Szekciónak, mely 1992 óta Magyarországi Német Írók és Mûvészek Szövetsége (VUdAK) néven
bejegyzett egyesületként mûködik. A VUdAK- Könyvek (eddig 14 kötet) és a Neue-Zeitung-
Könyvek sorozat (6 kötet) kiadó-szer kesz tôje. Számos magyarországi német publikációt (irodalmi
könyvet, katalógust, térképet, kalendáriumot) szerkesztett. 2006-ban megkapta a Magyar
Köztársaság Arany Érdem keresztjét.
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Mario Vargas Llosa
(Peru)

Mario Vargas Llosa (teljes neve: Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, Vargas Llosa õrgrófja; Are -
qui pa, Peru, 1936. március 28.) perui író, esszéista, újságíró, irodalomkritikus, akadémikus, po li -
ti kus, 1996 óta a Spanyol Királyi Akadémia tagja. 2010-ben megkapta az irodalmi Nobel-díjat.
Fonto sabb regényein kívül (A város és a kutyák, Négy óra a Catedralban, A Zöld Palota)
szinte minden olvasható tõle magyarul, leszámítva a Hal a vízben. Emlékiratok (1993) címû
mun káját, amelyben önéletrajzát és az 1990-es perui elnökválasztáson elszenvedett vereségét
írta meg. Ebbõl a kötetbõl jelentetjük meg most az elsõ fejezetet.

A bácsi, aki az apám volt
Anyám kézen fogott és a prefektúra szolgálati kapuján át kivitt az utcára. Elindultunk

az Eguiguren tengerparti sétány felé. 1946 legvégén vagy 1947 elején járhattunk, hiszen
a szaléziaknál már túl voltunk a vizsgákon – én az ötödiket fejeztem be az általánosban
–, Piurában pedig már beköszöntött a vakítóan fehér, fullasztó nyár.

– Te persze már tudod – mondta anyám határozott hangon. – Nem igaz?
– Mit?
– Hát hogy a papád nem is halt meg. Igaz?
– Persze, persze.
Dehogy tudtam, halvány sejtelmem se volt róla, és úgy éreztem, mintha hirtelen meg állt

volna velem a világ. Élne az én papám? Akkor meg hol volt annyi éven át, míg ha lott nak
hittem? Hosszú történet volt ez, amelyet addig a napig – egész megelõzõ, sõt talán egész el -
jö vendõ életem legfontosabb napjáig – gondosan eltitkolt elõttem édes anyám, ahogy min -
den ki más is: a nagyszüleim, Elvira, nagyanyám nõvére, akit Mamaé nak hívtunk, a nagy bá -
tyáim és nagynénéim, vagyis az egész nagy család, akikkel a gyerekkoromat töltöttem,
elõször Cochabambában, majd itt, Piurában, amikor Pedro nagy apámat kinevezték városi
prefektusnak. Ponyvába illõ, hátborzongató, ocsmány tör ténetrõl volt szó – én csak késõbb,
apránként ismertem meg, ahogy innen-onnan össze szedett részletekkel és a meg fejt he tet -
len lyukakat saját képzeletemmel kitöltve rekonstruáltam a históriát –, amely szégyenfoltot
ejtett anyám családján (tulajdonképpen nekem nem is volt más családom), és tönkretette
édesanyám egész életét, pedig akkor még alig volt túl a kamaszkoron.

Tizenegy évvel korábban kezdõdött a történet, mégpedig e nagy meglepetés szín he -
lyé tõl, az Eguiguren sétánytól jó kétezer kilométerre. Tizenkilenc éves volt akkor
anyám. És történt, hogy egy nap elutazott Arequipából, ahol a család élt: Carmen nagy -
anyám kíséretében egyik rokona esküvõjére ment Tacnába – a nagymama odavalósi volt
–, és ott, a vidéki kisváros minden bizonnyal frissen épült, szolid repülõterén 1934. már -
cius 10-én valaki bemutatta neki Ernesto J. Vargast, a Panamerican elõdje, a Panagra
rádió állomás ügyvezetõjét. Huszonkilenc éves, roppant jóképû férfi volt. Anyám elsõ
látásra, egy életre beleszeretett. A férfi is szerelembe eshetett, mert amikor néhány heti
tacnai nyaralás után anyám visszatért Arequipába, több levelet is írt neki, sõt még el is
uta zott hozzá elbúcsúzni, amikor a Panagra áthelyezte Ecuadorba. Az arequipai villám -
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lá togatás alatt annak rendje és módja szerint eljegyezték egymást. A jegyesség ideje alatt
csak leveleztek; csupán egy év múlva találkoztak újra, amikor is újabb áthelyezés miatt
– ekkor Lima lett az új állomáshely – megjelent apám Arequipában, hogy össze há za sod -
ja nak. 1935. június 4-én került sor az esküvõre a nagyszülõk Parra sugárúti házában, me -
lyet csinosan földíszítettek az alkalomra, egy megmaradt fényképen (csak évekkel ké -
sõbb mutatták meg nekem) áttetszõ tüllök közt, uszályos fehér ruhában feszít Dorita,
egyál talán nem ragyog az arca, inkább komor, nagy, sötét szemében pedig ott a kétség
árnya, hogy vajon mit tartogat számára a jövõ. Hát, kész katasztrófát. Az esküvõ után
rög tön Limába mentek, ahol apám a Panagra rádióoperátoraként dolgozott. Mira flo res -
ben, az Alfonso Ugarte utcában laktak egy kis házban. Apám az elsõ perctõl meg csil -
lan totta azt, amit a Llosa család szépítõen csak „Ernesto nehéz természetének” hívott.
Doritát rabsorsra fogta: nem látogathatta a barátait és fõképp a rokonait, állandóan a
házat kellett õriznie. Csak apám kíséretében hagyhatta el a házat, akkor pedig moziba
men  tek, vagy felkeresték Césart, idõsebbik sógorát meg a feleségét, Orielit, akik szintén
Mira floresben éltek. Akár volt rá ürügy, akár nem, mindenbõl rendszeresen fél té keny -
sé gi jelenet lett, ami olykor erõszakosságba is torkollott. Sok-sok évvel késõbb, amikor
már õszülõ hajjal sikerült szóra bírnom anyámat arról az öt és fél hónapról, ameddig a
há zassága tartott, még mindig a család által hangoztatott magyarázatot ismételgette a
kap csolatuk kudarcáról: Ernesto nehéz természetét és pokoli féltékenységét. Egy kicsit
ma gát is hibáztatta: talán túlságosan elkényeztették, a könnyû, kényelmes arequipai élet
nem készítette föl a nagy próbatételre, arra, hogy egyik napról a másikra másutt kell
majd élnie az addig ismert emberektõl egy annyira elütõ, zsarnoki jellemmel.

A házassági kudarcnak azonban nem apám féltékenysége vagy nehéz természete
volt az igazi oka, hanem az a valóban nemzeti betegség, amely az ország minden ré te -
gét és családját sújtja, és amelynek minden peruiban ott a nyoma és mérgezi az életét:
ez pedig a neheztelés és a társadalmi gátlások. Ugyanis Ernesto J. Vargasnak fehér bõre,
vi lágos szeme és délceg alakja volt, mégis alacsonyabb társadalmi osztályhoz tartozott,
vagy – ami ugyanaz – õ örökké azt hitte, hogy oda tartozik. Marcelino nagyapám sok
ka landjával, fiaskójával és zsiványságával lassanként elszegényítette és lealacsonyította
a Vargas családot, úgyhogy arra a kétes mezsgyére került, ahol a polgárság már kezd
össze keveredni azokkal, akiket a fölöttük lévõk népnek neveznek, és ahol a magukat fe -
hér nek tartó peruiak már-már choló-nak, vagyis meszticnek érzik magukat, tehát sze -
gény nek és lenézettnek. A sokszínû perui társadalomban s talán mindenütt, ahol sok -
féle faj él és égbekiáltóak az egyenlõtlenségek, a fehér bõrszín, illetve meszticség nem
csak fajt vagy etnikumot jelöl: társadalmilag és gazdaságilag is minõsíti az egyént, és
gyak ran ez utóbbi a meghatározó osztályozási szempont. A besorolás amúgy változó
és képlékeny, a körülményektõl függ meg az egyéni sorsok ingadozásaitól. Az ember
itt mindig valakihez képest fehér vagy mesztic, hiszen másokhoz képest mindig jobb
avagy rosszabb helyzetben van, mindig nagyobb vagy kisebb szegénységben vagy pozí -
ció ban él, arcvonásai inkább nyugati vagy mesztic vagy indián vagy afrikai vagy ázsiai
jel legûek, vagy épp kevésbé azok, és ezt a dzsungelszerû terminológiát, mely az egyéni
sor sokat nagyrészt meghatározza, egy olyan elõítéletekbõl és érzésekbõl – utálatból,
meg vetésbõl, irigységbõl, haragból, csodálatból, versengésbõl – álló, eleven építmény
tart életben, amely – gyakran mindenféle ideológia, érték és értéktelenség mélyén la pul -
va – a perui élet konfliktusainak és kudarcainak az õsokát alkotja. Nagy tévedés azt hin -
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ni, hogy a faji és a társadalmi elõítélet esetében csupán felülrõl lefelé mûködik a jelen-
ség; ahogy a fehér megveti a meszticet, az indiánt és a négert, a keverék ugyanúgy
neheztel a fehérre, az indiánra és a négerre, és e három utóbbi az összes többire;
megannyi érzés, kész tetés vagy szenvedély, mely mind ott rejtõzik a politikai, ideológiai,
szakmai, kul tu rá lis és egyéni versengés mögött, és olyan folyamatot alkot, amelyet még
csak kép mu ta tónak sem nevezhetünk, mert ritkán akaratlagos és látható. Többnyire
nem tudatos, ha nem valamely rejtett énbõl támad, nem hallgat az észre, az anyatejjel
szívják magukba a peruiak, és már síró, gügyögõ csecsemõként megtapasztalják.

Valószínûleg apám esetében is így mûködött ez. Nehéz természeténél vagy fél té keny -
sé génél sokkal erõteljesebben és mélyebben tette tönkre a házasságát az az egész életét
végig kísérõ érzés, hogy a felesége jól csengõ nevek világából érkezett – olyan arequipai
csa ládok tartoztak oda, akik spanyol õseikkel, jó modorukkal, tiszta kiejtésükkel hi val -
kod tak –, tehát az õ politikai okok miatt elszegényedett, tönkretett családjánál ma ga sab -
ban elhelyezkedõ világból.

Apai nagyapám, Marcelino Vargas Chancayban született, elsajátította a rádióopera tõ ri
szakmát, amellyel késõbb apámat is megismertette mozgalmas életének egy-egy rövid,
nyu godtabb szakaszában. Azonban a politika volt életének a nagy szenvedélye. Piérola
sza badcsapataival, 1885. március 17-én egész fiatalon lépett be a Cocharcas kapunál
Limá ba. Késõbb Augusto Durán liberális vezér híve lett, és annak minden politikai ka -
land jában részt vett, amiért aztán bujdosnia kellett, huánucói prefektus volt, amikor
kito loncolták Ecuadorba, s nem egy alkalommal börtönbe került és menekülésre kény -
sze rült. Zaklatott élete miatt a nagymamámnak, Zenobia Maldonadónak minden le le -
mé nyére szüksége volt – a fényképeken könyörtelenség látszik az asszony arcán; apám
meg indultan mesélte róla, hogy habozás nélkül véresre korbácsolta õt is és a testvéreit
is, ha rosszul viselkedtek –, hogy etetni tudja öt gyerekét (nyolcat hozott világra, de
három még csecsemõként meghalt), akiket gyakorlatilag maga nevelt fel és iskolázott.

Nagy szegénységben élhettek, hisz apám állami iskolába járt, a Guadalupéba, azt is
ott hagyta tizenhárom évesen, hogy segítsen eltartani a családot. Elõször egy olasz ci -
pész nél volt segéd, aztán a Don Marcelinótól elsajátított rádiótávírászi alap is me re tek -
nek köszönhetõen a postához került rádióoperátornak. 1925-ben meghalt Zenobia, ab -
ban az évben apám épp Piscóban dolgozott távírászként. Egyik barátjával vett egyszer
egy limai lottót, és megnyerték a fõnyereményt: százezer solt! A ráesõ ötvenezerrel –
akkoriban egy vagyont ért – Buenos Airesbe utazott (a húszas évek virágzó Argentínája
épp azt jelentette Latin-Amerikának, mint Párizs Európának), ahol pazarló életmóddal
hamar elköltötte a pénzét. Azért volt annyira okos, hogy a Trans radiónál to vább fej lesz -
tet te rádiótelefonos ismereteit és szakdiplomát is szerzett. Egy évvel késõbb egy pá lyá -
za ton másodoperátori állást nyert az argentin kereskedelmi flottánál, öt évig maradt ott,
s közben bejárta a világ minden tengerét. (Van egy fénykép róla abból az idõbõl, nagyon
délcegen fest a tengerészkék egyenruhában, Cochabambában telt gyerekkoromban vé -
gig ott volt a képe az éjjeliszekrényemen, és ha igaz, minden este, amikor ágyba bújtam,
megcsókoltam, és jó éjszakát kívántam „az én mennyországban lévõ apucimnak”.)

1932–1933 táján visszajött Peruba, a Panagra szerzõdtette repülõtávírásznak. Egy jó
évig repdesett az akkori kis gépeken a még feltáratlan perui égbolton, egészen 1934-ig,
ami kor is a tacnai repülõtérre helyezték, és ott 1934 márciusában sor került arra a bi zo -
nyos találkozásra, melynek eredményeképpen a világra jöttem.
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A színes vándorélet nem szabadította meg apámat a perui lelkialkatot meghatározó
sok féle haragtól és komplexustól. Valamilyen rejtélyes módon, valamilyen bonyolult ok
miatt anyám családja neki olyasmit jelentett, amiben azelõtt sosem volt része, vagy amit
az õ családja elveszített – stabil polgári otthont, más hasonló családokkal tartott, szilárd
kap csolatrendszert, valamiféle hagyományt, bizonyos társadalmi kvalitást –, s ennek kö -
vet keztében olyan ellenszenv alakult ki benne a család iránt, amely bármilyen ürüggyel
elõ bukkanhatott, és dührohamai során a Llosák elleni sértegetésbe torkollott. Tulaj don -
kép pen már akkoriban, az 1930-as évek közepén nem sok alapja volt ennek az érzés-
nek, hiszen a Llosa család, melyet egykor jómód, arisztokrata önhittség jellemzett attól
fogva, hogy don Juan de la Llosa tábornagy, az ág elsõ tagja letelepedett Arequipában,
addigra fok ról fokra lejjebb csúszott, és a nagypapám nemzedékének idején már
szerény va gyo nú, középosztálybeli arequipai családnak számított. Az igaz, hogy a
társadalmi élet kis vilá gában jó kapcsolatrendszerük és szilárd pozíciójuk volt.
Valószínûleg ez utóbbit nem tudta sose megbocsátani anyámnak a gyökértelen, család
és múlt nélküli apám. Zeno bia halála után Marcelino nagyapám olyasmivel tetõzte be a
kalandozásait, ami szé gyennel töltötte el szülõapámat: összeállt egy copfos, szoknyás
indián lánnyal és fel köl tözött a Középsõ-Andokba, egy kis faluba, és ott élt élete végéig
a Központi Vasút ál lo másfõnökeként, kilencvenévesen, sok-sok gyerekkel. Amikor nagy
ritkán szóba került don Marcelino, apám õt még a Llosáknál is jobban gyalázta. Otthon
tabu volt a neve, ahogy minden más is, ami hozzá kötõdött. (Én pedig nyilvánvalóan
ezért éreztem ti tok ban rokonszenvet apai nagyapám iránt, holott nem is ismertem.)

Nem sokkal az esküvõ után anyám teherbe esett, engem várt. Az elsõ hónapokat egye -
dül töltötte Limában, olykor sógornõje, Orieli társaságában. Szüntelenül folyt ott hon a
veszekedés, anyámnak igazán rossz sora volt, apám iránti szenvedélyes szerelme azon -
ban mit sem csökkent. Egy nap Carmen nagymamám üzent Arequipából, hogy a szü lés
idejére odautazik, hogy anyám mellett legyen. Közben apámat La Pazba ve zé nyel ték,
hogy megnyissa a Panagra ottani irodáját. Mint a világ legtermészetesebb dol gát, oda -
vetette anyámnak: „Hát akkor inkább te menj el Arequipába megszülni a gye re ket.” És
mindent olyan ügyesen intézett, hogy anyám nem sejthette, miben sántikál. És 1935-ben,
egy novemberi reggelen szeretõ férjként vett búcsút az öthónapos terhes fe leségétõl.

Tíz éven át egyetlen egyszer sem telefonált, nem írt, semmilyen életjelt nem adott,
csu pán nem sokkal az elõtt a bizonyos délután elõtt jelentkezett, amikor anyám Piu rá -
ban, az Eguiguren sétányon elárulta nekem, hogy apám, akit én addig a menny or szág -
ban hittem, itt él – nagyon is elevenen, virgoncan – a földön.

– Nem hazudsz, mama?
– Csak nem gondolod, hogy ilyesmit kitalálok?
– Tényleg él?
– Tényleg.
– Láthatom? Találkozhatok vele? Hát hol van?
– Itt, Piurában. Mindjárt megismered.
Amikor már minderrõl beszélni tudtunk – sok évvel az után a délután után és sok

év vel apám halála után –, anyámnak még mindig remegett a hangja és könnyben ázott
a szeme, ahogy felidézte, milyen rettenetesen érezte magát Arequipában, amikor férje
tel jes hallgatásából sejteni kezdte – se telefon, se távirat, se levél, és a bolíviai címérõl
sem érkezett értesítés –, hogy elhagyta, és ismerve hírhedt természetét, soha többé nem

61

Világbeszéd



is fogja látni. „A sok szóbeszéd volt a legrosszabb – mondta. – Amit kitaláltak az em be -
rek, pletyka, hazugság, híresztelés. Hogy szégyelltem én magam! Nem mertem ki moz -
dul ni otthonról. Ha látogató jött a szüleimhez, bevonultam a szobámba és kulcsra zár -
tam az ajtót.” Még szerencse, hogy Pedro nagypapa, Carmen nagyanya és Mamaé az
összes testvérével egyetemben olyan kedves volt hozzá. Szeretgették, istápolták, és
érez tették vele, hogy noha elhagyta a férje, ott mindig is lesz otthona és családja.

Hosszú, fájdalmas vajúdás után, 1936. március 28-án jöttem a világra, a Parra sugár-
úti ház második emeletén, ahol a nagyszüleim laktak. Nagyapám a Panagrán keresztül
táv irat ban közölte születésem hírét az apámmal. Az nem felelt, ahogy arra a levélre sem
vá laszolt, amelyben anyám megírta, hogy Mario névre kereszteltek. Nem tudták, hogy
azért nem válaszol, mert nem akar, vagy pedig nem jutnak el hozzá az üzenetek, így a
nagy szüleim megkértek egy Limában élõ rokont, Manuel Bustamente de la Fuente dok-
tort, hogy keresse meg a Panagránál. Az el is ment hozzá a repülõtérre, hisz apám
néhány hónap bolíviai tartózkodás után ismét Limában dolgozott. Válni akar, mondta.
Anyám beleegyezett, és közös megegyezéssel ügyvédeken keresztül elváltak, úgyhogy
a volt házastársaknak nem is kellett találkozniuk.

Életem elsõ esztendeje – csak annyit éltem a szülõvárosomban, és semmire sem em -
lék szem – pokoli év volt az anyámnak, akárcsak a nagyszüleimnek meg az egész csa -
lád nak, amely Arequipában tipikusan – konzervatív értelemben vett – polgári családnak
szá mított, és amely egyként osztozott az elhagyott asszony, most pedig az apa nélküli,
gye rekes anya szégyenén. Az elõítéletekre és álszentségre épülõ arequipai tár sa da lom -
ban csak gerjesztette a szóbeszédet, hogy nem lehetett tudni, mi is történt Doritával.
Anyám ki sem tette a lábát az utcára, hacsak nem templomba ment, és az újszülött gon -
do zásának szentelte magát, mellette persze ott volt a nagyanyám és Mamaé is, és hár -
man együtt a lehetõ legjobban elkényeztették az elsõ unokát.

Egyéves múltam, amikor nagyapám tíz évre szerzõdést kötött a Said családdal, mely
Bolí viában, Santa Cruz közelében, a Saipina birtokon vásárolt földet, ahova gyapotot akar -
tak telepíteni, amit nagyapám Camanában már sikerrel megvalósított. Bár ezt so sem
mondta senki, én mégsem tudom kiverni a fejembõl, hogy az is hozzájárulhatott, hogy
nagypapa új munkahely mellett döntött s örökre eltávolodott Arequipától, hogy mi lyen
szerencsétlenül járt a nagyobbik lánya, és hogy õk milyen kínos helyzetbe kerültek anyám
elhagyása és válása miatt. „Nagy megkönnyebbülés volt, hogy más or szág ba, más város-
ba megyünk, ahol majd békét hagynak nekem az emberek” – mond ta anyám a költözésrõl.

A Llosa család tehát elutazott Cochabambába, mely akkoriban élhetõbb hely volt,
mint az egészen kicsiny és elszigetelt Santa Cruz, és beköltözött egy Ladislao Cabrera
ut cai hatalmas házba, az lett egész gyerekkorom színtere. Édenkertként él az em lé ke -
ze temben. Magas, ferde tetõ fedte a tornácot, minden hangot visszavert, az udvart fák
dí szítették, két unokanõvéremmel, Nancyvel és Gladysszal meg a La Salle-beli osz tály -
tár saimmal ott majmoltuk a Tarzan-filmeket, meg a vasárnaponként, az iskolai mise
után a Rex mozi matinéin látott sorozatokat. Oszlopos terasz fogta körül ezt az elülsõ
ud vart, volt még néhány napernyõ meg hintaszék is, az egyikben sziesztázott Pedro
nagy apa, ha nem volt kinn a birtokon, s mi az unokanõvéreimmel agyon nevettük ma -
gun kat, hogy hortyog ringatózás közben. Volt még két további udvar is, az egyik köves,
a másik földes, ott volt a mosókonyha, a cselédszállás, néhány tyúkól, mindig volt ben -
nük szárnyas, egy idõben még egy Saipinából hozott kecskegida is, melyet a nagymama
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késõbb megtartott. Ez a kis kecske okozta az egyik elsõ gyerekkori ijedelmemet, mert
ami kor kioldotta magát, mindent felöklelt, ami az útjába került, s felfordította a házat.
Egyszer meg volt egy kis fecsegõ papagájunk is, amelyik jól utánozta a gyakran rám
törõ dühroham zajait, és ugyanúgy sivította, mint én, hogy „Nagyiii, nagyiii!”

Hatalmas ház volt, hisz mindannyiunknak volt saját szobája, ott laktak a nagyszülõk, Ma -
maé, anyám, jómagam, Laura nagynéném a férjével és a két lányával, Nancyvel és
Gladysszal, két nagybátyám, Lucho és Jorge, és Pedro bácsi is, aki Chilében járt orvosira, de
velünk töltötte a nyarat. És ott voltak még a cselédek meg a szakácsnõ, legalább hár man.

Akkoriban én olyan végletesen beképzelt és elkényeztetett gyerek voltam, hogy va -
ló ságos kis szörnyeteg lehettem. Nagyképûségemet az magyarázhatta, hogy a nagy szü -
lõk nek én voltam az elsõ unokája, a nagybácsiknak az elsõ unokaöccse, és az is, hogy a
sze gény Dorita fia voltam, tehát apátlan gyerek. Engem nem kínzott, hogy nincs
papám, pontosabban hogy az én papám a mennyországban van; épp ellenkezõleg, ki -
vált sá gos helyzetbe kerültem, és az apahiányt többen is pótolták: nagyapám és négy
nagy bá tyám, Juan, Lucho, Jorge és Pedro.

Komiszságom láttán anyám már ötévesen beíratott a La Salle iskolába, egy évvel ko ráb -
ban, mint hogy a barátok javasolták. Hamar megtanultam olvasni Justiano testvér osz  tá lyá -
ban, és addig a bizonyos délutánig, amelyet az Eguiguren sétányon éltem át, ez volt életem
legfontosabb eseménye, mely valamelyest csillapította zabolátlanságomat. Ugyanis szen ve -
dé lyem lett, hogy Billiken- és Peneca-történeteket meg mindenféle mesét és kalandregényt
olvasok, az hosszú órákra lekötött. De a játék sem maradt el, képes vol tam az egész osz-
tályt meghívni hozzánk teázni; az effajta mértéktelenséget Carmen nagy mama és Mamaé
zok szó nélkül tûrte – ha van Isten és mennyország, remélem, kel lõ jutalmat kaptak érte –,
és lelkesen készítettek az egész gyerekhadnak vajas kenyeret, üdítõt és tejeskávét.

Nekünk egész évben ünnep volt. Elsétáltunk Cala-Calába, szünnapokon kimentünk
a térre saltai hasét enni, eljártunk moziba meg játszani a barátokhoz; két ünnep azonban
ki emelkedett, mert oly sok örömet és boldogságot jelentett: a karnevál és a karácsony.
Jó elõre vizet töltöttünk a lufikba, és amikor elérkezett a várva várt nap, az uno ka nõ vé -
reim mel rendesen eláztattuk a járókelõket, meg lázas kíváncsisággal meglestük, hogyan
veszik fel az álarcosbálba készülõ nagybátyáink, nagynénéink a csodásnál csodásabb
ruhákat. Akkurátusan készültünk a karácsonyra. Nagymama és Mamaé búzát ültetett
egy különleges kis pléhdobozba, abból lett a gondosan megformált betlehem, melyet
gipsz bõl készült, apró pásztor- és állatfigurák elevenítettek meg (még Arequipából hoz -
ta õket a család, vagy talán a nagymama Tacnából). A fadíszítés mesébe illõ szertartás
volt. Ám a legizgalmasabb mind közül az volt, amikor levélkéket írtunk a Jézuskának –
ak kor még nem lépett a helyére a Mikulás bácsi –, hogy milyen ajándékokat hozzon de -
cem ber huszonnegyedikén. Az ünnep elõestéjén pedig remegõ vágyakozással bújtunk
ágy ba, félig lehunytuk a szemünket, mert akartuk is meg nem is akartuk látni, hogyan
lopódzik be a Jézuska és helyezi el a sok ajándékot – könyvet, rengeteg könyvet – az ágy
lábánál, amit majd másnap reggel önfeledt izgalommal találunk meg.

A bolíviai évek alatt, egészen 1945-ig én elhittem, hogy a Jézuska hozza az aján dé ko -
kat, a gólya meg a kisbabákat; nekem a gyóntatók által rossz gondolatoknak nevezett
el képzelésekbõl egyetlen egy sem fordult meg a fejemben; azok csak késõbb, már Li má -
ban jelentek meg. Csintalan, nyafogós srác voltam, de ártatlan, mint a liliom. És roppant
ájtatos. Ma is gyönyörû alkalomként emlékszem az elsõ áldozás napjára; meg a délutáni
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elõ készítõ órákra, melyeket Agustín testvér, a La Salle igazgatója tartott az iskola ká pol -
ná jában, és a megható szertartásra is – az alkalomhoz illõ, fehér ruhát viseltem, és jelen
volt az egész család –, amelyen magának a cochabambai püspöknek a kezébõl kaptam
az ostyát: hosszú, lila ruhát viselõ, tekintélyes férfiú volt, akinek mindig nagy lel ke se -
dés sel csókoltam kezet, ha az utcán találkoztunk, vagy ha feltûnt a Ladislao Cabrera
utcai házban (mely egyben perui külképviseletként is mûködött, hisz a nagyapám tisz -
te letbeli konzul volt). És emlékszem a piskótával felszolgált forró csokoládéra is, ame -
lyet az iskolaudvaron kaptak az elsõáldozók és családtagjaik.

Cochabambából emlékszem még a jóízû saltai hasékra, a vasárnapi ebédekre – az
egész család ott volt: Lucho nagybátyám már nyilván a feleségével, Olga nénivel, Jorge
nagy bátyám pedig Gaby nénivel – és a jókora családi asztalra, amelynél mindig Perut –
talán helyesebb volna azt mondani, hogy Arequipát – emlegették, és ahol annyira vár tuk,
hogy desszertként behozzák a finom mézes lepényt és krémes roládot, meg min den féle
tacnai és moqueguanói süteményt, amit a nagyi és Mamaé varázslatos kéz ügyes séggel
készített. Emlékszem az Urioste és a Berveley uszodára, ahova Lucho nagy bátyámmal
jártam: ott tanultam meg úszni, az lett gyerekkorom kedvenc sportja, az egyetlen, amely-
ben némi sikert értem el. Emlékszem továbbá – és milyen nagy sze re tettel! – a sok könyv-
re és mesekönyvre, amelyet álomszerû koncentrálással és el mé lyü léssel olvastam, telje-
sen átadva magam a képzelet világának – akkor olvastam a Bra ban ti Genovéva, Tell
Vilmos, Artúr király, Cagliostro, Robin Hood, a púpos Lagardere, Szan dokán, Nemo
kapitány történeteit, és fõképpen a Guillermo-sorozatot: minden darabja egy velem egy-
korú, csintalan gyerekrõl mesélt el egy-egy történetet, melyet én az tán megpróbáltam
elõadni a kertben. Emlékszem elsõ írói zsengéimre, többnyire ver si kék voltak vagy egy-
egy frissen olvasott könyv átiratai, folytatásai, amiért sok di csé re tet kaptam a családtól.
Nagyapám szeretette a költészetet – Belisario dédapám költõ volt és egy regényt is
kiadott –, megtanultatott velem több Campoamor- és Rubén Darío-verset, és õ is meg
anyám is (aki az éjjeliszekrényén tartotta Pablo Nerudától a Húsz sze rel mes vers és egy két-
ségbeesett ének címû ciklust, melyet nekem persze nem volt szabad elol vasnom) bájosnak
találta és megtapsolta ezeket az irodalom elõtti, vakmerõ pro duk ció kat.

Anyámnak fiatal kora ellenére nem voltak kérõi, mert nem akart új kapcsolatot.
Ahogy Cochabambába költöztünk, a Grace cégnél kezdett el dolgozni könyvelõ-asszisz -
tens ként, és a munkája meg én kitöltöttük az életét. Ennek az volt az oka, hogy õ még
csak gondolni sem gondolhatott új házasságra, hiszen Isten elõtt – egyedül ez számít –
már férjezett volt; nem kétséges, anyám ezt szó szerint így értette, mert a nagyon is
kato likus Llosák közt – azt hiszem, ma is azok – õ volt a legkatolikusabb. Ám a val lá sos -
sá gán kívül volt egy mélyebb oka is, hogy anyám a válás után oly közömbösen fogadta
a hozzá közeledõket, az, hogy a történtek ellenére még mindig szerelmes volt apámba,
még pedig teljes, lankadatlan szenvedéllyel; környezete elõtt ezt azonban mindaddig tit -
kol ta, míg a család vissza nem tért Peruba, és a kámforrá vált Ernesto J. Vargas ismét
be nem tört, akár egy szélvihar, mindkettõnk életébe.

– Itt van a papám Piurában?
Az egész olyan volt, mint egy mesevilág, mely annyira csábító és izgató, hogy igaz -

nak hiszi az ember, de csak addig, amíg olvassa. Vajon ez is hirtelen semmivé lesz, mint
a többi, amikor letesszük a könyvet?

– Itt, a Turistaszállóban.
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– És mikor láthatom?
– Most rögtön. De ne szólj a nagyszülõknek. Õk nem tudják, hogy itt van.
Visszatekintve, a cochabambai évekbõl még a rossz emlékek is megszépülnek. Két ilyen

is volt: a mandulamûtét és az a dán dog, melyet egy német úr – Beckmann-nak hívták – a
Ladislao Cabrera utcai házunkkal szemközt, a garázsában tartott. Valamilyen ürüggyel el -
vit tek Sáenz Peña doktor rendelõjébe, mintha csak a torokfájás és láz miatt a szokásos vizit -
re mennénk, ott a térdére ültetett egy asszisztens, lefogta a karomat, Sáenz Peña doktor
pe dig kifeszítette a számat és belefújt egy kis étert, afféle flakonból, mint amilyet a kar ne -
váli mulatságra vittek a nagybátyáim. A lábadozás alatt Carmen nagy mamám és Mamaé
ké nyeztetett, sok fagylaltot kaptam. (A helyi érzéstelenítéssel vég zett mûtét alatt si kol toz -
hat tam meg mozoghattam is, így a sebész nem tudta jól el vé gezni a munkáját, és a man -
du lám több darabja bent maradt. Késõbb azonban ki nõt tek, így ma is ép a mandulám.)

Beckmann úr hatalmas dán dogja egyszerre elbûvölt és rémisztett. Kötélen tartották,
rém álmaimban visszhangzott az ugatása. Egy idõben Jorge, a legfiatalabb nagybátyám
is abban a garázsban tartotta éjszaka a kocsiját, és amikor vele tartottam, az járt a fe jem -
ben, hogy mi történne, ha egyszer elszabadulna Beckmann úr nagy dogja. Egy este
aztán nekünk is rontott. Futásnak eredtünk, de az utcán utolért bennünket, és letépte a
nad  rágom fenekét. Nem volt vészes a harapás, de hetekig nyugtalan voltam, és drámai
tör  téneteket meséltem az osztálytársaimnak.

És egy nap kiderült, hogy a távoli Peruban megválasztották köztársasági elnöknek
José Luis nagybátyámat, aki Pedro nagypapa rokona volt, egyszersmind La Paz-i perui
nagy követ is. A hír felbolydította az egész családot, hisz igazi hírességként tisztelték
José Luis nagybátyámat. Járt már nem egyszer Cochabambában, nálunk is megfordult,
s magam is csodálattal viseltettem a nagyra tartott, jeles rokon iránt – csokornyakkendõt
meg karimás kalapot viselt, és szétvetett lábbal járt, pont úgy, mint Chaplin –, mert min -
den látogatása alkalmával, búcsúzáskor adott egy kis zsebpénzt.

Alighogy átvette José Luis nagybátyám az elnöki hivatalt, felajánlotta nagyapának,
hogy legyen Aricában perui konzul vagy Piurában prefektus. Nagypapi Piurát vá lasz -
tot ta, mert épp lejáróban volt a Saidoknál a szerzõdése. Szinte azonnal útnak is indult,
s a családra bízta a ház felszámolását. Mi 1945 végéig maradtunk, hogy Nancy és Gladys
uno kanõvéremmel együtt letehessem még az év végi vizsgákat. Homályos kép él ben -
nem a Bolíviában töltött utolsó hónapokról, amikor egymást érve érkeztek a látogatók,
hogy elbúcsúzzanak a Llosa családtól, mely bizonyos értelemben már cochabambainak
szá mított: Lucho nagybátyám Olga nénit vette feleségül, aki ugyan Chilében született,
de családja és a szíve is Bolívia felé húzta, Jorge nagybátyám pedig Gaby nénivel kötött
há zasságot, aki minden ágon bolíviai volt. Továbbá Cochabambában kezdett el gya ra -
pod ni a család. Lucho bácsi és Olga néni elsõ lánya, Wanda is ott született a Ladislao
Cab rera utcai házban, állítólag én megpróbáltam meglesni, hogy jön a világra: fel mász -
tam az elülsõ udvar egyik magas fájára, s Lucho bácsi fülön fogva húzott le onnan. Ám
ez biztosan nem így történt, hisz nem emlékszem rá, ha pedig mégis igaz, nem lát hat -
tam semmi rendkívülit, mert mint már említettem, én még Bolívia után is abban a tu -
dat ban éltem, hogy a gyerekeket az égtõl kell kérni és a gólyák hozzák õket. Lucho bácsi
és Olga néni második lányának, Patriciának a világra jöttét nem leshettem meg, õ már
kór házban született – a család behódolt a korszellemnek – alig negyven nappal az után,
hogy az egész família visszatért Peruba.
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Egészen élénken emlékszem arra a reggelre, amelyen a cochabambai állomáson fel -
ül tünk a vonatra. Sokan jöttek ki a búcsúztatásunkra, többen sírtak. Én ugyan nem, se
a La Salle-beli társaim, akik még odajöttek egy utolsó ölelésre: Romero, Ballivián, Artero,
Gu mucio és a legközelebbi barát, Mario Zapata, a városi fényképész fia. Mi már ugye bár
meglett férfiak voltunk – kilenc-tíz évesek –, a férfiember pedig nem sír. Annál in kább
zokogott Carlota néni meg a többi asszony, a szakácsnõ, a cselédlányok és Carmen nagy -
mamába kapaszkodva Saturnino, az öreg indián kertész is, aki sarut meg füles sap kát
viselt, ma is magam elõtt látom, ahogy fut az induló vonat mellett és integet az ablak elõtt.

A család tehát visszatért Peruba, de Limában maradt Jorge és Juan nagybátyám meg
Gaby és Laura néném, amit nagy csalódásként éltem meg, hisz el kellett válnom a két
uno kanõvéremtõl, Nancytõl és Gladystól, akikkel együtt nõttem fel. Szinte test vé reim -
nek éreztem õket, így nehezen teltek az elsõ hónapok Peruban.

De az úton – hosszú, felejthetetlen, sok szakaszból álló utazás volt, vonaton, hajón,
autón és repülõn jutottunk el Cochabambából Piurába – csak négyen voltunk: a nagy -
ma ma, Mamaé, édesanyám és jómagam, de hála Carmen nagymama jó szívének, to -
vábbi két fõ csatlakozott a családhoz: Joaquín és Orlando. Az elsõ fiúcska kicsit idõsebb
volt nálam, Pedro nagyapa akadt rá még a Saipina birtokon, se szülei, se rokonai, se
papírjai nem voltak. Megsajnálta és magához vette Cochabambában, a fiú aztán együtt
lakott a cselédséggel. Velünk együtt nõtt fel, a nagymamának nem volt szíve otthagyni,
így csatlakozott az utazókhoz. Orlando kicsit fiatalabb volt nálam, egy Clemencia nevû,
Santa Cruz-i szakácsnõnek volt a fia: magas, megnyerõ külsejû, mindig kibontott hajat
vi selõ asszonyként emlékszem rá. Egyszer csak teherben maradt, és nem tudta a család
ki deríteni, kitõl. A szülés után eltûnt, otthagyva az újszülöttet a házban. Nem sikerült a
nyo mára akadni. Carmen nagyanya megkedvelte a gyereket, és magával hozta Peruba.

Nekem egész út alatt, ahogy átkeltünk vonattal a fennsíkon, vagy amint a Titicaca
tavon egy kis gõzhajón hajóztunk Huaquiból Punóba, ez járt a fejemben: „Most meg -
látom Perut, most megismerem Perut.” Arequipában ismét Eduardo nagybátyámnál
száll tunk meg – egyszer már jártam a városban, anyámmal és nagyanyámmal részt vet -
tünk az 1940-es Eucharisztikus Kongresszuson –, és a szakácsnõ, Inocencia megint
fõzött nekem csípõs, vörös garnélalevest, amit úgy imádtam. Az utazás fénypontja
azon  ban az a pillanat volt, amikor a Cuesta de las Calaveras tetejérõl megpillantottuk a
cama nái strandot. Olyan lázba jöttem, hogy a sofõr, aki Limába vitt bennünket, meg állí -
tot ta a kocsit, hogy megmártózhassam a Csendes-óceánban. (Nagyon balul sült el a ka -
land, mert megcsípte a lábamat egy rák.)

Ekkor találkoztam elõször a perui tengerparti tájjal, ahol végtelen sok a sivatag – a
nap járásától függõen fehérek, szürkék, kékek vagy vörösek – és a kietlen part, mö göt -
tük pedig ott sorakoznak – hol feltûnnek, hol eltûnnek – a homokbuckák közt a Kor dil -
le rák okker és szürkés nyúlványai. Ez a táj késõbb külföldön örökre velem maradt, ez
volt nekem Peru legmaradandóbb képe.

Egy-két hetet maradtunk Limában, Alejandro nagybátyám és Jesús néni házában lak tunk,
az ottani napokról csak a fákkal szegélyzett, kis mirafloresi utcákra emlékszem, és arra,
hogy morajlottak a hullámok La Herraduránál, ahova Pepe és Hernán nagy bá tyám vitt ki.

Onnan repülõn folytattuk az utat északra, Talarába, hisz nyár volt, és nagyapámat
me gyei prefektusként megillette egy kis nyaraló, melyet az International Petroleum
Com pany bocsátott rendelkezésére a vakáció idején. Nagypapa várt bennünket a talarai
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repü lõtéren, mindjárt a kezembe nyomott egy képeslapot, amelyen a szaléziak piurai is -
ko lájának a homlokzata látszott: már be is íratott az általános ötödik osztályába. A talarai
nya ralás emlékei közül hadd említem meg Juan Taboadát, az International Petroleum
klub jának gondnokát, aki a szakszervezetben és az APRA-ban (Alianza Popular Revo -
lu cionaria Americana – Amerikai Forradalmi Népi Szövetség) is vezetõ funkciót látott
el. A háznál segített nekünk, és megkedvelt; elvitt a focimeccsekre és a kiskorúaknak
szánt filmekre, melyeket egy szabadtéri moziban, a templom fehér falára vetítettek. Az
egész nyarat az International Petroleum medencéjében töltöttem, meg meséket ol vas -
tam, felkapaszkodtam a környezõ meredek partokra, és elbûvölve nézegettem a rákok
titok zatos vonulását a parton. Igazából azért magányos és bánatos voltam, hisz el sza kí -
tot tak a két unokanõvéremtõl, Nancytõl és Gladystól, és nagyon hiányoztak a cocha bam -
bai barátaim is. Talarában 1946. március 28-án töltöttem be a tizedik évemet.

Elõször egyáltalán nem tetszett nekem a szaléziak iskolája, se az új osztály, ahova ke -
rültem. Mindenki idõsebb volt nálam egy-két évvel, sõt még nagyobbnak is tûntek, mert
káromkodtak és olyan disznóságokat mondtak, amilyenekrõl a cochabambai La Salléban
mi nem is tudtuk, hogy léteznek. Minden délután bementem a prefektúra nagy épü le -
té be, és ott kiöntöttem a lelkem Lucho nagybátyámnak, aki alaposan megijedt, hogy mi -
lyen durva szavakat használok, és mérgelõdött, hogy az osztálytársaim csúfolnak, hogy
hegylakók módjára beszélek, és hogy nyúlfogam van. De aztán lassan lettek barátaim –
Manolo és Ricardo Artadi, a himlõhelyes Garcés, a dagi Javier Silva, a kis Chápiro Semi -
na rio –, nekik köszönhetõen hozzászoktam az egész életemre oly nagy hatással lévõ vá -
ros, Piura szokásaihoz és embereihez.

Egyik délután, nem sokkal az után, hogy elkezdtem ott az iskolát, a Piura megáradt,
de akkor épp apadó vizében fürödtünk az Artadi testvérekkel meg Jorge Salmónnal,
ami kor elmagyarázták nekem, hogy igazából hogyan születnek a gyerekek, meg hogy
mit jelent az a kimondhatatlan ocsmány szó, hogy „kefélni”. Valóságos sokként ért a
felvi lágosítás, bár biztos vagyok benne, hogy ezúttal nem siettem elmondani a dolgot
Lu cho nagybátyámnak, hanem egymagamban próbáltam feldolgozni az undort, ami el -
fo gott, ahogy elképzeltem, hogy elállatiasodott férfiak merev fallosszal másznak rá a
sze  gény nõkre, s azoknak el kell viselniük a döféseiket. Beleborzongtam, hogy anyám -
nak is hasonló megpróbáltatást kellett kiállnia, hogy én a világra jöhessek, úgy éreztem,
hogy ez a tudat bemocskol, bemocskolja anyámhoz fûzõdõ viszonyomat, és vala mi kép -
pen bemocskolja az életet is. Az egész világ mocskos lett a szememben. Egyedül a
gyón tatómnak mertem beszélni errõl a kényes témáról, de az õ magyarázatai sem igen
nyug tattak meg, hisz éjjel-nappal kínzott a kérdés, és nagyon sok idõbe telt, míg bele -
nyu godtam, hogy hát ilyen az élet, hogy a férfiak és nõk a kefélni igével jelzett disz nó -
sá gokat valóban mûvelik, és semmilyen más módon nem maradhatna fenn az emberi
faj, és én sem születhettem volna meg másképp.

A piurai prefektusság volt Pedro nagyapám utolsó munkája. Azt hiszem, a család egé -
szen boldog volt az ott töltött évek alatt, melyek Odría 1948-as katonai puccsáig tar tot tak,
amikor is az megdöntötte José Luis Bustamente y Ribero uralmát. Nagypapának bizo nyára
nagyon szerény jövedelme lehetett, de hozzájárult a költségekhez Lucho nagy bátyám, aki
a Romero vállalatnál dolgozott, és anyám is, aki a Grace cég piurai leány vállalatánál kapott
munkát. A prefektúrán volt két udvar meg egy nedves tetõtér, ahol denevérek tanyáztak.
A barátaimmal be-bemerészkedtünk, négykézláb, mert azt re méltük, hogy sikerül el fog -
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nunk egy szárnyas egeret és megfüstöltetjük, hisz teljesen meg voltunk gyõzõdve, hogyha
cigit dugunk a denevér szájába, az úgy fog pöfékelni, mint egy vérbeli dohányos.

Piura akkoriban derûs, apró település volt, kedélyes, jómódú gazdák lakták – a Semi -
na rio-, Checa-, Hilbeck-, Romero-, Artázar-, García-család –, s a nagyszüleim egy életre
szóló baráti viszonyt alakítottak ki velük. Gyakran kisétáltunk Yacila vagy Paita szép sé -
ges strandjára, bár ott a tengeri fürdõzéssel mindig azt kockáztatta az ember, hogy meg -
csípi egy rája (emlékszem, hogy amikor egyszer az Artadiéknál voltunk ebéden, a nagy -
apám és Lucho nagybátyám dagálykor megfürdött a tengerben, és megcsípte õket egy
rák, és hogy egy kövér néger asszony úgy gyógyította meg õket ott helyben, a ten ger -
par ton, hogy parazsas tállal melegítette a lábukat és citromot facsart a sebbe), vagy épp
a coláni partra, ahol akkoriban csak néhány cölöpre épített, kis faház állt a gyönyörû,
vég telen homokparton, ahol nyüzsögtek a sirályok, a karvalyok.

Checáék yapaterai birtokán ültem elõször lóra, és hallottam, hogy milyen mesésnek
ír ják le Angliát, tudniillik barátom apja, James MacDonald brit volt, és a feleségével,
Pepi ta Checával együtt bálványozta a hazáját, s valamiképpen annak mását igyekeztek
megteremteni a piurai sivár hegyvidéken (a házukban, a birtokukon divatban volt az öt -
órai teázás és angolul beszéltek).

Az emlékezetemben ma is rejtvényként él az a piurai esztendõ, melynek végén az
Egui guren sétányon megtudtam apámról az igazságot: csupa élénk, megindító, de ösz -
sze függéstelen kép. Fiatal csendõrlegény, aki a prefektúra titkos kijáratánál posztolt, és
úgy udvarolt Domitilának, az egyik cselédlánynak, hogy rendkívül modorosan a Muñe -
qui ta lindá-t énekelte; kirándulás az egész bandával a kiszáradt folyópartra meg a castillai
és catacaosi homokdûnékhez, ahol elnéztük az õskori iguanákat, vagy meglestük a
szent jánoskenyérfák közt lapulva, hogyan párzanak a csacsik. Fürdés a Grau klub me -
den céjében, több kísérlet, hogy belógunk a felnõtt filmekre a Variedades meg a Muni ci -
pal moziba, és több nekibuzdulás – az út alatt ágaskodott bennünk a komiszság, az iz -
ga lom –, hogy sötétbõl meglessük azt a bizonyos, zöld palotát, amely Castilla és Catacaos
határán állt, és amelyrõl annyi bûnös legenda keringett. A kurva szó nekem egyszerre
je lentett rémületet és bûvöletet. Ellenállhatatlan csábítást éreztem, hogy lecövekeljek a
kö zelben lévõ épület elõtt, és megfigyeljem az ott élõ rosszhírû nõket és éjszakai lá to -
ga tóikat, bár tudva tudtam, hogy halálos bûnt követek el, amit majd meg kell gyónnom.

És a bélyegek: Pedro nagypapa gyûjteményét látva, magam is gyûjteni kezdtem – kü -
lön leges, háromszög alakú, sokszínû, egzotikus országukból származó, egzotikus nyel -
vû bélyegekbõl állt a gyûjteménye, mely még Belisario dédapámtól származott, és két
albuma jelentette az egyik kincset, amellyel a Llosa család a világ elõtt büszkélkedhetett
–, és ha jól viselkedtem, megengedte, hogy lapozgassam. García atya, a Merino téri plé -
bá nos, ez az öreg, pukkancs spanyol papocska is gyûjtõ volt, eljártam hozzá duplu mo -
kat cserélni, ám az alkudozás nemegyszer dührohammal végzõdött, melynek elõ idé zé -
sé ben a barátaimmal mi nagy örömet leltünk. A másik családi relikvia az Operák Könyve
volt, melyet még Carmen nagymama örökölt a szüleitõl: vörös-arany borítású, szép sé -
ges, illusztrált, régi kötet, mely tartalmazta minden nagy olasz opera cselekményét és
fon tosabb áriáit, órákig olvasgattam.

A piurai polgári élet torzsalkodásai – pedig ott kiegyensúlyozottabbak voltak a poli -
ti kai erõk, mint az ország más részeiben – nekem zavarosak voltak. Az APRA hívei vol -
tak a gonoszok, elárulták José Luis nagybátyámat, most meg Limában ellehetetlenítik az
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életét, vezetõjük pedig, Victor Raúl Haya de la Torre itt, a felvonulási téren azzal vádol-
ta meg egyik beszédében, hogy nagypapa teljesen APRA-ellenes. (A család tiltása elle-
nére én elmentem meglesni azt a bizonyos aprista gyûlést, és ott megláttam Javier Silva
Route osztálytársamat, az apja hithû APRA-tag volt, egy nála jóval nagyobb táblát tar-
tott a magasba, melyen ez állt: „Mesterünk, az ifjúság téged éltet.”) Igaz, hogy minden
ros szért az APRA volt felelõs, de azért Piurában voltak tisztességes tagjai is, akik barát -
ság ban álltak a nagypapámmal és a nagybátyáimmal, például Javier apja, Máximo Silva
dok tor, Guillermo Gulman doktor, a család fogorvosa, Iparraguirre doktor, akinek a
fiával szín házi esteket rendeztünk a házuk udvarán.

Az UR hívei (Unión Revolucionaria – Forradalmi Egység) az apristák halálos ellen sé gei
voltak, a piurai Luis A. Flórez állt az élükön, a La Mangachería volt a fellegváruk, az a ne -
gyed, amely italméréseirõl, lacikonyháiról meg zenei együtteseirõl volt híres. A men de -
monda szerint La Mangacheríában született Sánchez Cerro tábornok – ez a dik tá tor ala pí -
totta az UR-t, 1933. április 30-án egy aprista lõtte le –, ezért minden helyi lakos UR-párti
volt, és a negyed mocskos utcáin, melyek tele voltak piajenó-kkal (a piurai zsar gon ban köly-
köt és szamarat egyaránt jelöl ez a szó), minden vályogház falán ott fityegett Sánchez Cerro
egy-egy kifakult képe. Az uristák mellett ott voltak még a szocialisták is, nekik is piurai volt
a vezérük, Luciano Castillo. Az utcákon gyakran dúlt az apristák, uristák és szo cialisták
közötti csetepaté, én onnan tudtam róla, hogy olyankor – az utcai gyû lés több nyi re vereke-
déssé fajult – engem nem engedtek ki, a prefektúra õrzésére meg több rend õrt vezényel-
tek oda, de ezzel nem tudták elkerülni, hogy egy alkalommal, a tüntetés után ne jöjjenek
egészen a közelünkbe és dobálják meg kõvel az ablakainkat az aprista gorillák.

Nagyon büszke voltam, hogy egy oly fontos személyisének vagyok az unokája, mint
ami lyen a prefektus. Egy-egy nyilvános rendezvényre el is kísértem – avatásokra, a nem -
ze ti ünnepen a felvonulásra, a Grau laktanya ünnepségeire –, és eltöltött a büszkeség, amint
lát tam, hogyan elnököl a találkozókon, fogadja a katonai üdvözlést vagy épp be szé det
mond. A sok hivatalos ebéd és összejövetel, amelyen részt kellett vennie, ürügyet szol gál -
ta tott Pedro nagypapámnak, hogy kiélje mindenkori szenvedélyét, melyet leg na gyobb uno -
ká jában is igyekezett elplántálni, a versírást. Bármilyen alkalomra könnyedén kom ponált,
s amikor banketton vagy hivatalos rendezvényen beszédet kellett mon da nia, sokszor fel ol -
va sott egy-egy verset is, melyet az alkalomra írt. Noha az alatt a perui év alatt, úgy, mint
elõ tte Bolíviában, nagy lelkesedéssel olvastam kalandtörténeteket és írtam apró verseket
vagy elbeszéléseket, bizonyára alábbhagyott ez a tevékenységem, hisz sok idõt töltöttem az új
barátaimmal meg a város megismerésével, ahol aztán egy ket tõre otthon is éreztem magam.

Két dolog történt abban az évben, 1946-ban, amely meghatározta a jövõmet, de én
csak harminc-negyven évvel késõbb értesültem róluk. Az egyik: egy nap levelet kapott
a mamám. Orielitõl, apám sógornõjétõl érkezett. Az újságokból értesült, hogy a nagy -
papa Piurában prefektus, így gondolja, hogy Dorita is ott lakik. Mi lett az életével? Újra
férjhez ment? Hogy van Ernesto kisfia? Apám utasítására írta a levelet, aki egy reggel,
mun kába menet hallotta a rádióban, hogy don Pedro J. Llosa Bustamentét nevezték ki
Piura prefektusának.

A másik esemény: anyám augusztusban néhány hétre Limába utazott egy kisebb mû -
tét re. Ott felhívta Orielit, aki meghívta teázni. Ahogy belépett anyám Orieli Magdalena
del Mar-i házába, ahol César bácsival lakott, megpillantotta apámat a nappaliban. Elájult.
Úgy kellett összeszedni, lefektetni egy fotelba és repülõsóval magához téríteni. Egyetlen
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pil lantás elég volt, hogy kiessen az emlékezetébõl a házasság rémálomszerû öt és fél
hónapja, akárcsak Ernesto J. Vargas eltûnése és tízévnyi hallgatása.

A családban senki sem értesült errõl a találkozásról, a titkos kibékülésrõl, se a több
hó napig tartó, levelezés útján folyó összeesküvésrõl, amely elõkészítette a csapdát,
amely nek elsõ jele már látszott azon a bizonyos délutánon, az Eguiguren sétányon, a
nyár eleji, ragyogó napsütésben. Anyám vajon miért nem mondta a szüleinek és test vé -
rei nek, hogy találkozott apámmal? Miért nem árulta el, hogy mire készülõ Mert tudta,
hogy megpróbálták volna lebeszélni, és megjósolták volna, mi vár rá.

Ugrándoztam örömömben, hittem is meg nem is, amit az imént hallottam, és ahogy
a Turistaszálló felé igyekeztünk, észre sem vettem, hogy anyám azt ismételgeti, hogy
egy szót se szóljak majd arról, amit az imént árult el, se a nagyszülõknek, se Mamaénak,
Lucho nagybátyámnak és Olga néninek. Olyan izgatott voltam, hogy eszembe se jutott,
hogy megkérdezzem, ugyan miért titok az, hogy él az apám, itt van Piurában, és néhány
perc múlva megismerem. Hogy nézhet ki? Hogy nézhet ki?

Bementünk a Turistaszállóba, és alighogy átléptünk a küszöbön, baloldalt, egy kis te -
rem ben felállt egy bézs öltönyt és fehérpöttyös, zöld nyakkendõt viselõ bácsi, és oda lé -
pett hozzánk. „Ez az én fiam?”, hallottam a szájából. Lehajolt, átölelt és megcsókolt.
Zavarban voltam, nem tudtam, hogy viselkedjem. Félszeg mosoly fagyott az arcomra.
Az zavart meg, hogy mennyire másképp festett ez a hús-vér papa, akinek ritkás haja
már õszült a halántékánál, mint az a jóképû, tengerész-egyenruhát viselõ fiatalember,
aki nek az éjjeliszekrényemen díszelgett a képe. Úgy éreztem, hogy becsaptak: ez a papa
nem hasonlít arra, akit én halottnak hittem.

De nem volt idõm ezen morfondírozni, mert a bácsi máris indítványozta, hogy men -
jünk el egy kicsit kocsikázni a városban. Nem tetszett nekem, hogy olyan bizalmasan
be szél anyámmal, egy kicsit féltékeny is lettem rá. Kimentünk a felvonulási térre, izzott
a nap, nyüzsgött a nép, úgy, ahogy a vasárnapi korzózáskor szokott, beszálltunk egy
kék Fordba, a mama elöl a papával, én meg hátul. Épp indultunk, amikor megjelent a
jár dán az egyik osztálytársam, a barna bõrû, colos Espinoza, könnyed léptekkel kö ze le -
dett felénk, amikor meglódult a kocsi, és már csak integetni tudtunk.

Tettünk néhány kört a belvárosban, aztán javasolta a bácsi, aki az apám volt, hogy
men jünk kijjebb, nézzük meg a vidéket, hajtsunk ki, miért is ne, az ötvenes kilo mé ter -
kõhöz, ott van egy kis fogadó, ihatnánk egy üdítõt. Nagyon jól ismertem az országút-
nak azt a pontját. Már régóta odáig volt szokás elkísérni a Limába induló utazókat.
Nagy szü leimmel, Lucho nagybátyámmal és Olga nénivel a nemzeti ünnepen már
jártunk ott, ami kor Jorge nagybátyám, Gaby néni, Laura nagynéném és a két
unokanõvérem, Nancy és Gladys (meg Lucy, a nemrég született kistestvérük) nálunk
voltak néhány napra nya ralni. (Nagy ünneplést csaptunk az unokanõvéreimmel a
viszontlátás örömére, és ismét ját szottunk egy jót, de tudatában voltunk, hogy én már
tulajdonképpen egy kis férfiú va gyok, õk meg kis hölgyek, úgyhogy elképzelhetetlen,
hogy olyasmit mûveljünk, mint egy kor Bolíviában, például hogy együtt aludjunk vagy
fürödjünk.) A Piurát övezõ homok puszták, a futódûnék, a szentjánoskenyérfa-foltok, a
kecskenyájak, a víztározók és források tükrözõdõ vize délutánonként, amikor a nap
piros gömbje vérvörösre festi a látóhatáron a fehér és aranyszínû sivatagot, olyan tájat
formáz, melynek láttán mindig is elérzékenyültem és fáradhatatlanul nézelõdtem.
Ahogy fürkésztem, meglódult a kép ze letem. Ideális színtér volt az olyan történetekhez,
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amelyekben lovasok meg ka lan dorok hõsi tetteket visznek végbe, hercegek fogságba
esett hölgyeket szabadítanak ki, vagy oroszlánként küzdenek a bátrak, míg le nem
gyõzik a gonoszokat. Valahányszor azon az országúton kocsikáztunk, vagy épp elkísér-
tünk valakit, én mindig hagytam szár nyalni a képzeletemet, miközben a kocsiablak elõtt
futott az izzó, kietlen táj. Biztos va gyok benne, hogy ez alkalommal semmit sem láttam,
mi történik a kocsin kívül, mert min den érzékemmel arra figyeltem, mit beszél – olykor
egész halkan – az a bácsi a ma mám mal, miközben számomra felháborító módon
egymásra pillantgatnak. Vajon mi lyen tervet szövögettek a szavak mélyén? Valami konk-
rét dologról beszéltek, de úgy csi nál tak, mintha nem. Csakhogy én világosan észrevet-
tem a dolgot, nem voltam hülye. Mit vettem észre? Mit titkoltak elõttem?

Elértünk az ötvenes kilométerkõhöz, ittunk egy-két üdítõt, s akkor a bácsi, aki az
apám volt, kijelentette, hogyha már idáig eljöttünk, akár tovább is mehetünk Chiclayóba.
Hogy ismerem-e Chiclayót? Nem, nem ismerem. Hát akkor menjünk el Chiclayóba,
hadd ismerje meg Marito a várost, mely a rizses kacsasültrõl lett híres.

Egyre rosszabbul éreztem magam, és ahogy megtettük a négy-öt órás szakaszt – nincs
ott aszfalt, telis-tele van gödörrel és kátyúval, az olmosi emelkedõn hosszú so rok ban halad-
nak a teherautók –, mindenféle gyanú keringett a fejemben, és meg voltam gyõ zõdve, hogy
ezt az egészet már jóval korábban kisütötték anyám közremûködésével a hátam mögött.
Úgy akartak becsapni, mint egy kisgyereket, holott én nagyon is tuda tá ban voltam, hogy
rászednek. Ahogy besötétedett, lefeküdtem az ülésen, alvást szín lel tem. De nagyon is éber
voltam, és minden érzékszervemmel csak arra figyeltem, hogy mit suttognak.

Este aztán egyszerre csak kitört belõlem a tiltakozás:
– Mama, a nagyszüleim biztos izgulnak, hogy hol vagyunk.
– Majd felhívjuk õket Chiclayóból – felelte sietõsen a bácsi, aki az apám volt.
Hajnalban értünk Chiclayóba, a szállodában nem volt ennivaló, de engem nem ér de -

kelt, mert nem voltam éhes. õket ellenben zavarta, vettek kekszet, én nem kóstoltam meg.
Otthagytak egyedül egy szobában, õk meg bezárkóztak a szomszédban. Az egész éj sza -
kát tágra nyílt szemmel, riadtan dobogó szívvel virrasztottam át, figyeltem, hogy hal  lok-
e valami hangot, valami zajt a szomszéd szobából, mardosott a féltékenység, egy eget
verõ árulás áldozatának éreztem magam. Idõnként öklendeztem, végtelen undort érez -
tem, ahogy elképzeltem, hogy az én mamám talán épp azokat a mocskos dolgokat mû  -
veli most a bácsival, amelyeket a férfiak szoktak csinálni a nõkkel, ha gyereket akar nak.

Másnap, reggeli után, alighogy beültünk a kék Fordba, megszólalt a bácsi, és pon to -
san azt mondta, amit vártam:

– Mario, megyünk tovább Limába.
– És mit szólnak majd a nagyszüleim? – dadogtam. – Mamaé és Lucho nagybácsi.
– Ugyan mit szólnának? – felelte. – Talán egy gyereknek nem az apja mellett van a he -

lye? Nem az apjával kell élnie? Mit gondolsz? Mi a véleményed?
Vékonyka hangon beszélt, élesen, vontatottan, elõször hallottam ilyennek, s ezzel na -

gyobb félelmet keltett bennem, mint amikor – még Cochabambában – elsõ áldozásra ké -
szül ve, Agustín testvér papolt nekünk a pokolról.

Scholz László fordítása

(Forrás: Mario Vargas Llosa: El pez en el agua. Memorias 
[Hal a vízben. Emlékiratok], 1993.)
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Szász Lóránt

Síró patakok
Üzenet falumba

Síró patakok partján kérem
az Úristent, hogy gázoljon át a réten
és változtassa meg a holdvilág színét,
legyenek körmenetek és misék,
és tisztítsa meg minden kút vizét.
Nem vádolom az éjszakákat,
rozzant batárban kocog a bánat,
szerencselovagok kártyáznak népem szívével,
vérhas és hagymaláz tetéz fel
ott, ahol játszani kellene a gyermekeknek.
Te, tó feletti tisztaság, keresd meg
anyám sírján a meztelen keresztet!
Súlyos évei voltak, mert engem eleresztett,
és lassan elhervadtak mellette a nárciszok.
Földönfutó költõ vagyok,
aki leborulna Bián a fõtérre,
hogy legyen megnyugvás és legyen béke,
és senki ne mondja, hogy lázítok.

(Napváros, 2011. április 17.)

Farkas Csaba

A jégmadár röpte
Thakács immár huszadjára írta újra a bányatóról szóló szöveget, és a tó mind élet -

hûbb lett. Az idõ hideg, látszik a lehelet, a dércsípte som színe, mint a hamvas õszi ba -
racké, a lombjavesztett, tövises-sûrû ezüstfa ágai között látni lehet már a szedett-vedett
szarkafészket, félig zölden halt el a fûzfalevélzet. A novemberi, szürkült kórókon – írta
Thakács – tengelicek csilingelnek, láthatatlan ökörszem csetteg a bokrok között. „Zip-
zip” – mondja a csöpp madárka, s ez úgy hangzik, mint mikor az ember kavicsot dob a
jégre, és az meg-, megpattanva megy a síkos felületen tova és tovább.

A csipkebokor tûzpirosan lángol – folytatta Th., a számítógép egyet pattant, és Tha -
kács hiába pötyögtette a billentyûzetet, nem moccant a kurzor, merev-mozdulatlan lett
a kép. „Mindjárt lefagy a gép”, mormogta Thakács, „még csak ez hiányzott”. Megint
pat tant a komputer, pulzálni kezdett a kurzor. „Phû?…”, sóhajtott megkönnyebbülten
Tha kács, s írt, pötyögtetett tovább. Sárga-fehér az avar – aszerint, hogy színe vagy a
visszá ja van a lehullt falevélnek fölül –, aranylik a nyárfalevél, ezüstlik a fûz-, borszínûen
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virít a szederlombozat, a sügérfogazatú indák részint szúrnak, részint a világért sem
en gednék el, amiben egyszer megfogództak (ez a legrosszabb állapot a megfogottnak:
az indák nem hajlanak lágyan, mint valamikor nyáron, és nem törnek ridegen, mint
télen majd), a fölmagzott gazok közé tévedõnek maréknyi kéthegyû termés ragad ru há -
já ba észrevétlen, csak otthon szem elé kerülõn. Földszínû feketerigó ugrál a barnult-
vizes levelek közt. A tó letisztult, a hínár leszállt, csak lila foltok engedik sejteni hollé-
tét; a túlpartnál magányos, hóka fejû szárcsa úszik bólogatva, sirály lebeg a víz fölött, a
tavat messze menõkig érdektelennek találva. Közönyösebb nem is lehetne a
szennyeshószínû ma dár (mint a színész, kinek kisujjában a szerep, és lelkébõl a játékba
semmi „nem megy át”), árnyéka elmosódottan suhan a tó színén. Jégmadár surran,
zafír-smaragd ékkõ, szorosan a víz fö…– írta Thakács, de még mielõtt a „fölött” szót
befejezhette vol na, vib rál ni kezdett a kép, hiába nyomkodta a klaviatúrát, nem lehetett
írni tovább, nem moz dult a kurzor, „lefagyott, ez tényleg lefagyott”, dühöngött Th., és
ekkor, igen, ekkor szö veg helyett ábra tûnt föl a képernyõn, szürkéssárga-szürkéskék táj
töltötte be, „mi ez?”, kérdezte magától Thakács, „de hisz…”, hitetlenkedett, „ez az a tó,
amirõl írok. Én ezt írom…”

A gép pattant, jóval nagyobbat, mint elõbb, a képernyõn érthetetlen jelek cikáztak,
újra elõtûnt a tópart, vibrálás, pattogás, már nemcsak a kép rezeg, hanem az egész szá -
mí tógép, mintha ki akarna jönni a képernyõüveg mögül valami. –A tó – mondta han go -
san s rémülten Thakács –, nem fér el a gépben a tó!” – Ekkor csattanás, villámlás, eltûnt
a komputer, el a szoba, megszûnt minden, szél süvített, fölkapta Thakácsot, majd a sö -
tét ség, s Th. órák múlva tért magához a késõ õszi parton, arra, hogy borzasztóan fázik.
Földszínû feketerigó ugrált a barnult-vizes levelek közt. A tó tiszta volt, tükre ólom -
színû, a hínár már leszállt, csak lila foltok engedték sejteni hollétét. Szorosan a víz fölött
elsurrant, folytatva megszakított röptét, zafír-smaragd pompájában, a jégmadár.

Hangok a fülkébõl
Azon a napon – bár nem sokkal múlt januárközép – megroppant a tél. Olyan volt ez

a hang, mint amikor cseresznyeágért ágaskodnak a gyerekek, húzzák, húzzák le az
ágat, szedve róla az elérhetõ gyümölcsöt, aztán nagyobbat rántanak a kelleténél, halk
reccsenés, és bár az ág a fának része maradt, egyre kevésbé él, mind szûkebben kapja
a tápanyag-utánpótlást a roncsolt ereken át.

Igen, azon a napon megroppant a tél, amit reggel még nem lehetett látni, sõt észak-
északnyugaton szabályos hófelhõk gyülekeztek. Annyi azért gyanús lehetett volna Tha -
kács nak: a buszpályaudvar elején, a bokrok közt a szokásosnál sokkal hangosabban zsi -
na toltak a verebek. Máskor is itt vannak, máskor is csiripelnek – rendszeresen eteti
õket, földre szórt kukoricadarával, kenyérdarabokkal, egyebekkel valaki –, de nem így s
nem ennyire. Hangosabb és jóval fölszabadultabb volt a csiripelés, mint máskor. Érez-
ték a verebek a még ugyan messze lévõ, de egyre közelgõ tavaszt, érezték: a tél
utánpótlása meg akadt. Kocsiajtó-csapódásra csapatostul zúgtak bokorba, pár perc
múlva – észlelve, csak vaklárma volt a csapódás, nem jelentett veszélyt –
visszaszivárogtak, egyesével ott-te remve a táplálékkal megszórt területen. (Olykor
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gerlék vegyültek közéjük, asz falt szür ke balkáni gerlék – ha repülnek, szárnyuk hangja:
mint mikor egy kisgyerek fütyülni tanul –, sokszínû, testes házigalambok, sõt hetekkel
ezelõtt, a nagy havazáskor csókák is jöttek, a szó minden értelmében világos fejû, égkék
tekintetû csókák, határozott csõr vá gásokkal ragadva meg a nagyobb kenyérkockákat, s
a kockát lábukkal leszorítva tép ve belõle darabot, miközben a kecses csõrû-arcocskájú,
borostyánbarna szemû gerlék szor galmasan kapkodták össze a daraszemeket. Thakács,
ahányszor csak erre járt – mi után naponta ingázott két város közt, gyakran járt erre –,
mindig szemrevételezte a ma dár seregletet.)

…Azon a napon, amikor megroppant a tél, és fölfokozottan zsivajogtak a verebek,
egy szer csak, hirtelen, furcsa hangok kezdtek hallatszani a közelbõl, a jövõ-menõ bu -
szok lármája közt is hallhatóan – mintha tompán kiabálna-jajgatna valaki, elnémult a
veréb sereg, a szedegetõk rögvest a bokrokba zúgtak, némán lapított a félszáz madár.
Sem Thakács nem tudta, sem a verebek, honnét jõnek e furcsán-tompított hangok.
Aztán meglátta Th.: egy fejkendõs, idõs asszony kiabál a telefonfülkében a kagylóba.
(Már önmagában ez is milyen: a mobilok korszakában!) Kiáltozott, kiáltozott a telefon-
ba az idõs asszony, egyre ismételgetve valamit, de mintha a föld alól szólt volna a hang-
ja – eszerint így módosítja a hangot a plexiüveg. Pénzt dobott a készülékbe, csörrent a
persely, eltartotta magától a kagylót, megrázta, tenyerével megütögette, a jelek szerint
nem hallotta a hívott fél hangját, vagy a hívott nem hallotta õt. Ekkor egy veréb tûnt föl
hir telen, nem a bokrokból, hanem valahonnan a hófelhõs égbõl, pergõ szárnyakkal
kapasz kodott az üvegfalon. „Mit akar ez”, kérdezte magától riadtan Thakács, „bemenni
a fül kébe?, mondani a fejkendõs asszonynak valamit?”, a fejkendõs asszony hangja mind
ké rõbben, mind bezártabban, mind reménytelenebbül szólt… Aztán nem kiáltozott to -
vább, lerakta a kagylót, álldogált még darabig a félhomályos üveg mögött – a veréb, amely
mondani akart neki valamit, már nem volt sehol –, végül csöndesen kijött a fül kébõl.

Az Univerzum színe
Amikor Thakács hirtelen fölébredt, nem tudta, hol van, és hány óra. Csak annyit tu -

dott: buszon ül – ám, hogy a busz merre közlekedik, s mikor… Hiába igyekezett ki kém -
lel ni az ablakon, nem bírt biztosat megállapítani, mindössze annyit: este van, s õ buszon
ül, középtájt. (Hogy a tömegközlekedési eszközön belül hol foglal helyet az egyén, az
nem mindegy. Széchenyi Zsigmond afrikavadász folyton úgy kért jegyet a Port Saidba
tar tó hajóra, hogy kabinja baloldalt, középütt legyen. A középtáj azért fontos, mert tud -
va lévõleg itt himbálódzik legkevésbé a hajó, itt kell tartani legkevésbé tengeribetegségtõl
– a bal oldal pedig azért, mert így a hajókabin folyamatosan észak felé tekint, árnyék-
ban tartva az utazót; aki meggondolatlanul jobb oldali kabint választott, azt végig a nap
süti a háromhetes út folyamán az Adrián, majd a Földközi-tengeren. Visszafelé tartva
aztán, Afrikából Európába, értelemszerûen a jobb oldali kabin javallott.)

…Utazott hát Thakács, az ablaknak fordulva enyhe buszbelsõfényt látott csupán, saját
tükör képét, s csak ha orrát az üvegnek nyomta, észlelte a külsû, fagyos, hó nélküli sötét -
sé get, itt-ott árva, elhagyatott, hidegzöld fényt, halált. Th., félálmában, úgy vélte: ez a sö -
tét ség nem az a sötétség, amelynek elé kéne tárulnia, rossz irányba mennek, nem jó
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busz ra szállt. Annyira viszont nem bírt fölébredni, hogy fölkeljen, sürgõsséggel meg -
nyomja a kellõ gombot, a legközelebbi megállóban leszálljon, s várakozni kezdjék az
ellen kezõ irányba tartó, menetrend szerinti, helyközi tömegközlekedési eszközre – e föl -
adat sor pillanatnyilag túl összetett lett volna neki. Sõt arra gondolt (félálomban az agy
tü neményes gyorsasággal leli meg a teljes fölébredés alól mentesítõ ürügyeket), most
már úgyis mindegy, hová mennek, legalább kialussza magát, majd a végállomáson átül
a jó buszra. Ez teljesen logikus volt, ugyanakkor Th. tudatáig nem jutott el: rossz irány -
ba nem utazhat, csak ahová a jegye szól, és az csupán jó irányba szólhat, mert amikor
meg váltotta, még nem aludt. Amidõn – órák teltek el, percek, másodpercek? – ismét föl-
riadt („Tehát megint aludtam”, állapította meg a félálom éleslátásával), vörös, vibráló
fényt észlelt az ablakon túl, s részint azt gondolta, tényleg rossz irányba mennek, ezen
az úton nincs ilyen fény, részint pedig a következõt: mégiscsak jó, hogy az Univerzum
szí ne – mint a John Hopkins Egyetem csillagászai kimutatták, és Th. a vonatkozó iro da -
lom ban olvasta – alapvetõen kissé zöldbe hajló türkiz, nem pediglen, mondjuk, fe ke tés -
kék vagy jajvörös. Néha-néha magányos utasok szálltak föl a két város közti sötétségbõl,
helyez kedtek el az üléseken szótlan, távolibbak Thakács számára, mint az ötezer esz ten -
dõs, Aegyptus-béli múmiák. „Együtt kell utaznom velük. Megtudnom, kik õk, s miként
élnek”, gondolta. „Össze vagyunk e világban zárva, nincs más választás”.

…Aztán némaságra riadt Thakács, némaságra, és vakító fényre. A busz benn áll a zöl -
des fehérben úszó, késõ esti, néptelen pályaudvaron, az ajtók nyitva, nem jár a motor, az
uta sok sehol, s a sofõr, fülkéjében félig hátrafordulva, föltehetõleg már régóta mon do -
gat, mind hangosabban, valamit: – Ébredjen, héló. Végállomás.
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APOKRIF

„Így indulok. Szemközt a pusztulással
egy ember lépked hangtalan.
Nincs semmije, árnyéka van.
Meg botja van. Meg rabruhája van.”



Viczián Sándor

Arcán a földnek
Tél görget havat,
erdõ foga
kopott zongora,
– emléket rejt a
madárfészek.
Égre festett
repülõk gyomra
koncertterme
az éjnek –
emlék-piros éjszaka.
Nagyapám lábnyoma
arcán a földnek –.
És a kedves mama,
Csendben – hóban
szakadozott
szakajtóban,
melenget csillagot.
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Igazmondó
vallatásban

Titkos álmok
rejtett tüzek

madár szárnyak
törött kezek

rongyos szélben
jeges nyárban

áldozom a
sötétségnek

igazmondó
vallatásban

csöndem igaz
szívem látnok

gyertyát gyújtok
fehér gyászban –

Memento 
Pilinszky János 1981. május 27.



Holtak csillagvizsgálója
Dankó Pista emlékére

Temetõkertben kupola,
testünk alvajáró vakond,
sötétben napot keresõ;
a föld ereiben
csillagokat szeretõ – 

Egy cica, két cica . . .
csillagok közt Katica.
Angyalok szoknyáit
fodrozó óriás táncparkett
szikrázik az égen.

Hegedõ-lángban olvad a szív,
Joó Ilonád ölében álmodunk
szerelmet – repülünk veled
holtak csillagvizsgálója
felett, megérintve kereszted.

Erdei-Szabó István

Erdõ
Erdõ!
Zúgásod fölveri csöndem,
betör szobámba a
lehúzott redõnyön át,
hozza a reményt,
a jövõ méhében
rejtezõ csodát.
Erdõ!
Lehunyt szemmel is látlak.
Vadjaid kezembõl etetném,
a vadászok télidõn inkább
a szívemet lõjék.
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Bejárjuk a mennyországot,
világûrnek nevezzük a jövõt.
Mezítláb járkálunk Orosz
télben, ahol elõre köszönnek:
Jó napot! – Magyar cigány.

Temetõkertben délibáb –
koporsót lebegtet a nap.
Isten szemében könnyet rejt
az ég – aki nem kérdez, nem
átkoz, nem érint a halálhoz.

Nappal is éjszaka álmok nélkül
Föld padlásán gyertyák égnek,
moha rozsdállik fák ölében –
szél farag szobrot a csöndnek.

Erdõ!
Örök sóvárgás gyötör utánad.
Lombkoronád õrzi
a fény imádatát,
a világosság üzenetét
és a sötétség misztikumát.
Erdõ!
Lehallgathatatlan vadon –
gyötörd szívem és szemem,
foglald vissza õsi helyedet.
Élj szigorún, szabadon!

(Bucsa, 2009. január 12.)



Talán a tenger
Talán még a tenger
zabolátlan hullámai
az õsi létezés
mérhetetlen percei
Talán a simogatás
utáni sóvárgás
nehéz esztendei
Talán az álmok
ellenõrizhetetlen
képletei
ahol a tudomány
elõretolt helyõrsége
ismeretlen földrészek
rengéseit hallgatja
Talán a zene
súlyos folyondárjai
amint befonják
a csönd rácsait
amikor visszanyerik
gyermeki ártatlanságukat
minden földi halandók
Talán a tenger
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Az emlékezet
mélyén

Az emlékezet mélyén
görcsök, átkok,
tankcsapdák,erdei ösvények,
felderítetlen lövészárkok:
az emlékezetben rések,
betemetett alagutak,
elégõ fényévek.
Az emlékezetben
aláaknázott remények,vágyak,
betiltott könyvek,filmek,
csõdbe ment csõdeljárások.
Az emlékezetben emlékhelyek,
föltáratlan tárók,barlangok,
kibeszélhetetlen csöndek.
Az emlékezetben
a múlhatatlan múlt,
a kitakart véredények,
az emlékezet mélyén
a visszafilmezhetetlen Idõ,
a jelentésbõl emigrált
jelenségek.
Az emlékezet mélyén
az emlék maga,
mikor végleg
a télre ébredsz.

(Bucsa, 2009. október 8.)

JÓZSEF ATTILA

„Katonája a mindenségnek,
bakája a nyomoruságnak”



Teszári Nóra

„Ír(nek len)ni vagy nem, 
nálam nem kérdés…”
Interjú John F. Deane ír költõvel

A Könyvfesztivál díszvendégeként az Írországból érkezett John F. Deane Hódolat a Ma dár -
em bernek címû, válogatott verseit tartalmazó kötetét (Kráter Mûhely) fordítói – Tornai József,
Turczi István, Turcsány Péter és Pál Dániel Levente – a költõ társaságában 2011. április 15-én,
pénteken délután mutatták be. Érdekes módon a költõnek magyar vonatkozású verse is van, ami
miatt még inkább magunkénak érezhetjük ezt az összeállítást…

– Nagy örömünkre ön nem elõször jár nálunk. Talán megszerette az országunkat?
– Amennyire alkalmam volt megismerni, nagyon megszerettem; fõleg Budapestet.

Má sodszorra járok itt, legutóbb tíz napot tölthettem a fõvárosban, és megkedveltem.
– Az egész világ vége címû versében ír is a Dunáról, ami nagyon meglepett…
– Már azelõtt, hogy elõször idelátogattam volna, hallottam arról, hogy milyen cso dála -

tos, dallamos folyó a Duna, és hogy a mélyén fel nem robbant háborús bombák rej tõz nek.
Az én keresztény költészetem központi figurája Jézus. Amikor megtudtam, hogy a há -
bo rúban lerombolták a Duna hídjait, megjelent a szemeim elõtt, ahogy Jézus átkel a
folyón a vízen sétálva, és innen jött az a gondolat, hogy annyi szépség van körülöttünk, ám
a mélyben ott lapul a fájdalom és a borzalom. Így lett a Duna és az önök gyönyörû fõ vá rosa,
már bocsánat, de a szépségben rejlõ szenvedés allegóriája, egy ír keresztény alle gó ria.

– Milyen érdekes kép. Köszönjük… És vajon mennyire volt alkalma megismerni a ma -
gyar irodalmat; fõként a költészetet?

– Otthon Írországban szépirodalmi könyvek kiadásával is foglalkozom. Elsõként én
for dítottam le és jelentettem meg nálunk Nemes Nagy Ágnes verseket. Nagy sikert ara-
tott a kötet.

– Szeretik az írek a verseket?
– Igen, mondhatnám ez az egyik jellegzetességünk az alkohol szeretete mellett. Az

ír költészeti hagyomány századokra nyúlik vissza. A versek iránti szeretetünk va ló szí -
nû leg abból ered, hogy egy leigázott, nyelvétõl megfosztott nemzet vagyunk. Az angol
ura lom alatt nem használhattuk szabadon anyanyelvünket, a gaelt, így aztán két-
nyelvûvé vált a költészetünk; a hivatalos angol, illetve az e mögött meghúzódó dallam-
os ír. Immáron nyolcszáz éves története van a rejtõzködõ költészetünknek.

A másik oka valószínûleg az, hogy a zord idõjárás miatt gyakran szorulunk be a négy
fal közé, a pub-okba. Ilyenkor sokat beszélgetünk, és verseket olvasunk, mondunk egy -
más nak; akár a kocsmában is. Vagyis határozottan mondhatom, hogy szeretjük a köl té sze tet.

(Az interjút a Duna Tv, Kikötõ Extra címû mûsorában 
John F. Deane ír költõvel Teszári Nóra készítette 2011. 04. 17-én.)
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Benedek Anna

A Rókaisten látogatása
Kötetbemutató beszélgetés John F. Deane-nel

John F. Deane Hódolat a Madárembernek címû versantológiáját a Kráter Mûhely Egyesület jelen-
tette meg az idei Könyvfesztiválra. A kötetet bemutató beszélgetésen Pál Dániel Levente (PDL) Tornai
József, Turczi István és Turcsány Péter beszélgetett az ír költõvel.

Pál Dániel Levente rövid bemutatásában megemlíti John F. Deane hatalmas életmûvét, s hogy
a négy fordító milyen kötetek közül válogatott. PDL messzirõl indít, finoman táncolja körbe
Deane-t: az ír valóságról és az abban lakó ír néplélekrõl kérdezi. Deane a beszélgetés során aztán
egy re gyakoribbá váló whoops... felütéssel indít. „Én csak egy költõ vagyok, olyan valóságban élek,
ahol nem történnek nagy dolgok. A gazdasági helyzetrõl nem beszélhetek, mivel csak annyit
tudok, hogy borzasztó, hogy mindannyian 25 ezer euróval tartozunk a bankoknak saját hibánkon
kívül” – mondja kaján mosollyal. „A gazdasági nehézségekhez már volt idõnk hozzászokni, már
800 éve így vagyunk, és túléltünk már sok mindent: a brit birodalmi terrorizmus idejét, azt, hogy
az angolok ellopták (gael) nyelvünket, angolul írunk és beszélünk, esetenként jobban, mint az
angolok” – sorolja, s mintha minden mondata, szava mögött ott bujkálna egy-egy idézõjel, mint
valami kacsintás a közönség felé.

PDL megjegyzi, érdekes, hogy három különbözõ nemzedékhez tartozó költõ fordította a mos -
ta ni kötet verseit, s valahogy mégis konszenzus alakult ki közöttük abban a tekintetben, milyen
ver sek kerüljenek a válogatásba. „Egy kis szigeten élek, ami egy másik, kicsit nagyobb sziget mel-
lett fekszik” – játszik az Ireland és island szavakkal Deane, s még tovább menve hozzáteszi, ezt a
szigetszerû (isolated) költészetet szeretné a világ számára is hozzáférhetõvé tenni. Egyébként
mûfordítóként õ is számos költeményt jegyez: svédbõl, románból, olaszból is fordított verseket,
holott egyik nyelven sem beszél. PDL elsõ kérdésére igazából most felel: a versek fordításakor
nem a nyelvismeret elsõdleges, a legfontosabb a lelket elkapni.

„A költészet számomra az egyik legfontosabb dolog, a feleségem után.” Kicsit gondolkodik,
majd helyesbít: „talán a feleségemnél is fontosabb. Ehhez hozzátartozik az is, hogy talán én va -
gyok az egyetlen olyan költõ, aki költészetbõl él meg: most vettem egy új zakót – szép, ugye?”

A Rókaisten (The Fox God) címû vers felolvasása után adódik a kérdés: az emlegetett ke resz tény
kultúrkörhöz hogyan is kapcsolódik ez a szereplõ. Deane az angol és az írországi rókaélet sa nyarú
voltát ecseteli: szegény rókák a szántóföldekre rejtett mérgek elõl a városi kukák sze me té ig
menekülnek. Az üldözött róka dacos élni akarásáról és a lélek túlélésérõl szól a Rókaisten éneke.

Ezután a fordítók kapnak szót: Tornai József Deane fordítása kapcsán az istenkeresésrõl
beszél, valamint arról az ismerõs érzésrõl, amely az ír költõt a XX. századi magyar költészettel
köti össze. Turczi István John Donne-t, Joyce-ot, Yeats-et említi Deane költõi elõdjeiként, illetve
kiemeli új barbarizmusát és annak összefonódását a liturgiával.

Turcsány Péter A tengerész Jézus címû verset olvassa fel, mely Budapesthez köthetõ. Deane
bõséges háttérinformációval szolgál. „2009-ben jártam elõször Budapesten, beleszerettem a város-
ba. Mindennap átsétáltam azon a szép zöld hídon, amely alatt ott folyik a Duna. Valaki korábban
említette, hogy a Duna alatt fel nem robbant világháborús bombák vannak, s elképzeltem, mi
lenne, ha felrobbanna az összes híd, hogyan is mennénk át a túlpartra. Átsétálnánk a vízen? Egy
kis whisky vagy pálinka (spirit) elég lenne hozzá. Spirit-walking: valahol mindannyiunkban fáj-
dalom lakik.”
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„Az is Budapesten történt, hogy egyik este egy bárban néhány amerikai társaságába keve -
redtem. Hangosan Bushról és a számukra igencsak szimpatikus jobboldalról próbáltak engem
meg gyõzni. Provokálni kezdtem õket: megkérdeztem tõlük, vajon nem lenne csodás, ha itt te -
rem ne Jézus és átsétálna elõttünk a vízen? Ne beszéljen Jézusról, fõleg ne ilyen módon –
mond ták. Én pedig boldog voltam.”

Innen már tényleg csak egy ugrás vagy vízen járás, hogy saját nevébõl: John Francis Deane eti-
mológiai trükkökkel és némi gael nyelvbõl vett magyarázattal levezesse: John The Divine – ezt a
titkot rejti átlagosnak tûnõ neve.

A beszélgetés végén Deane köszönetet mond a fordítóknak, amiért épp a Madárembert emelték
a címbe, vagyis Ikaroszt, a vágyainak engedõ, halálba repülõ figurát. „Ikarosznak kell lennünk,
nem pedig unalmas Daidalosznak – remélem, én az elõbbi vagyok” – zárja a bemutatást.

Madarász Imre

A kollektivizmus irodalma
Szolláth Dávid A kommunista aszketizmus esztétikája címû, a Balassi Kiadónál megjelent

könyvének alapvetõ erényét – hogy van bátorsága napjaink irodalomtudományában egyáltalán
nem divatos témához nyúlni – csökkenti valamelyest néhány vitatható kijelentése, elfogadhatatlan
tézise. „A magyar irodalomtörténet-írásban gazdátlan a kommunizmus témaköre” – írja (14. o.),
miközben – bibliográfiájából is szembetûnõen – nem ismeri (egyebek között) Bendl Júlia, Bertha
Zoltán, Éles Csaba, Kaposi Márton, Márkus Béla, Szabó Tibor, Szerdahelyi István a témára
vonatkozó mûveit. Még elfogadhatatlanabb a kommunizmusról adott definíciója: „A kommuniz-
must az én önmaga felett gyakorolt hatalmának egyik formájaként fogom fel” (16.o.). Micsoda
képtelenség ez? A kommunizmus nem „az én önmaga felett gyakorolt hatalma”, hanem az
államhatalom zsarnoksága az én, az egyének felett.

Az igencsak megkérdõjelezhetõ tézisszerû állításokat meglehetõsen zavaros, homályos, önel-
lentmondásos elméleti bevezetés-alapozás követi, ahol a „kommunista aszketizmus esztétikája”
mint „kommunista Bildung” (16.o.) meggyõzõ, gondolatébresztõ értelmezése gyakran manapság
„trendi” szakzsargonba süllyesztve, erõtlenül fogalmazódik meg (38–96.o.).

A Lukács György aszketikus-ön(de)formáló kánonalkotásának szentelt III. részben (96–118.o.) kevés
olyat találni, amit a szerzõ által hiányosan, megkérdõjelezhetõ szelektivitással használt Lukács-irodalom
mellõzött munkáiban bõségesebben, alaposabban, erõteljesebben meg ne találna a felkészült olvasó.
Még kérdésesebb Déry Tibor A befejezetlen mondat címû nagyregényét (a IV. részben) „a kommunista
aszketizmus bírálata”-ként olvasni (119.o.), noha abban – kivételesen – éppenséggel Lukácsnak volt
igaza, hogy Déry „mint író, maga is szektás” volt (137.o.), Szolláth értelmezésével szöges ellentétben
regényében igenis azonosult a „szektarianizmussal”, az aszketizmussal és egyáltalán nem „vádolta a
kommunizmust” (147.o.), legfeljebb kételyeket ébresztett egynémely dogmáját illetõen. (Lukácsról és
Déryrõl az érdeklõdõknek Antiretró címû kötetem vonatkozó tanulmányait is ajánlhatom.)

Sokkal elfogadhatóbb és inspiratívabb Galgóczi Erzsébet „szerepdilemmáinak” hol bénító, hol
termékeny önellentmondásainak boncolgatása, annak elemzése, miként vívódott „szocialista real-
izmus”, sajátosan értelmezett „dekadentizmus” és „népi-paraszti irodalom” között, a kötet talán
legjobb, V. részében, amelyet sajnos egy, a „mûegészbõl” kilógó barangolás kísér a két világháború
közti munkásmozgalmi szavalókórusok világában, záró-kitérõként (191–248.o.) Szolláth Dávid
gondolkodásra és vitatkozásra késztetõ adalékokkal szolgál egy csakugyan újragondolandó-
újraértékelendõ irodalomtörténeti témakör dilemmáihoz.
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Újabb német-magyar irodalmi kapcsolatokat
bemutató könyvvel jelentkezett Balogh F. And -
rás, a Kárpát-medencei német nyelvû irodalmak
kutatója. Az Argumentum Kiadó gondo zá sá -
ban megjelent Irodalomtörténeti Füzetek 166. szá -
ma több mint kétszáz oldalon közli a régió né -
met nyelvû irodalmának különbözõ aspektusait
elemzõ tanulmányait, amelyek a nyelvében és
kul túrájában oly sokszínû kelet-közép-európai
térség német-magyar irodalmi együttélés mó -
do zatait és az egymásrahatásokat vizsgálják. A
ta nulmányok érdekes és élvezetes nyelvezettel,
ám mégis szakszerû módon vezetik az olvasót
olyan izgalmas jelenségeken keresztül, mint a
magyar szimbólummá magasztosult tokaji bor
vagy a rémtetteirõl Drakulaként elhíresült ha -
vas alföldi vajda, Vlad Ţepeş útja a német iro-
dalomban. Az esettanulmányok összességébõl
a német–magyar, néhol meg a román irodalmi
egymásrahatás folyamata bomlik ki.

A precíz nyelvezetû, világos stílusú mû leg -
fõ képp a témát ismerõ, szakavatott olvasói ré -
teg tudományos kérdésfeltevéseinek mentén
tár gyalja a Kárpát-medence német irodalmát,
azon ban a szakirodalomban kevésbé jártas, ám
ér deklõdõ olvasók széleskörû ismeretterjesz té -
sét is szolgálhatja, hiszen betekintést nyernek a
régió német nyelvû irodalmába, megismerhetik
annak a magyar kultúrát közvetítõ, ezáltal azt
erõsítõ és megtartó szerepét is.

A tanulmánykötet széles idõbeli spektrumot
ölel át: a szerzõ a késõközépkori irodalmi to po -
szok vizsgálatával kezd, majd a XX. század tör -
té nelmi viharában megtépázott és így napja -
inkra megfogyatkozott német nyelvû kisebbség
iro dalmának és annak jövõbeli lehetõségeinek
elemzésével zárja a kötetet. A vizsgált témát fi -
gye lembe véve három részre lehet bontani a
köny vet: az elsõ fejezetekben a szerzõ egy-egy
iz galmas témát megragadva, azt kifejtve – mint
pél dául a tokaji bornak vagy Drakulának mint

té mának a német irodalomban való megjele né -
se – vizsgálja a kor jellemzõit, annak a németség
életére és ezáltal irodalmára gyakorolt ha tá sát.
A nyelvet nem, vagy csak részben bírók szá -
má ra nagy elõnye a könyvnek, hogy minden
fel vonultatott idézet magyar fordítása is megta -
lál ható, ezzel segítve a nem feltétlen szakava-
tott olvasót a megértésben.

A szerzõ a régió német nyelvû irodalmainak
alap  kérdéseit veszi górcsõ alá, így már a mun ka
leg elején a betelepített németségnek a befogadó
or szággal, annak eszme- és értékrendjé vel való
szem benézését tanulmányozza. A szer zõ idé ze -
te ken keresztül mutatja be annak a sajátos iroda -
lomnak a kialakulását, amely a befogadó magyar
táj és kultúra talaján a tudatosan ápolt német
nyelven szólalt meg, és fejezte ki az új haza tör -
té nelmével való azonosulását. A mai kor em be -
re számára talán kissé ellentmondásos a XVIII.
századi hazai németség hungarus-tudata, ami -
nek irodalmi implikációjaként a be te lepített né -
me tek anyanyelvükön írtak a ma gyarság tör té -
nelmének kiemelkedõ alakjairól, je lenségeirõl,
mintegy identifikációs szemé lyek ként, szimbó -
lu mokként használva azokat. A szerzõ azonban
rávilágít a korra, mikor is „a politikai gondol -
kodást még csak vékony szálak kötötték össze a
nyelvi identitással” (27. lap). Egy sajátos iroda -
lom fejlõdési vonalai tûnnek fel, amely magát
magyarnak érzi, de a nyelvet nem használja, és
amely a német és magyar kul túra ötvözetébõl
született egyfajta kettõs erõ térben.

A folytatásban Balogh XX. századi mûvész-
portrékat rajzol meg, és életmûveket mutat be
annak a történelmi viharoktól sújtott kornak a
tük rében, melyben a vizsgált írók éltek s te vé -
keny kedtek. Frappáns és sokatmondó tanul -
mány címek világítanak rá az egyes szerzõk
jellemzõire, korukra, életmûvükre, a tör té ne -
lem nek az életükben és mûvészetükben tá -
masz tott problematikájára. Ilyenek a beszédes

Pollák Petra

Német–magyar irodalmi együttélések 
a Kárpát-medencében
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A többnyelvûség kétnyelvû kétkedõje: Franz Hodjak,
Richard Wagner és az ellenkezés öröme, vagy Az
1956-os Hans Bergel címek. A bemutatott írók
pályaképén és mûvészetükön keresztül kibom-
lik elõttünk szinte az egész viharos XX. század:
a fasizálódó Európa, a nácizmus õrülete, a Har -
ma dik Birodalom agresszív terjeszkedése, nép -
ir tások és koncentrációs táborok, a háború bu -
ká sa és az azt követõ teljes német összeomlás,
az etnikai szempontokat figyelmen kívül hagyó
új határok meghúzása, a kollektív bûnösség
kimondása és a németség deportálása, malenkij
robot és internáló táborok, a kommunista dik -
ta túra elnyomása, migráció, emigráció és kény -
szer emigráció. Mindezek a viharok nem kí mél -
ték a regionális német irodalmakat és azok
mûve lõit sem: a háború elõtt és alatt a náci
propaganda felkarolta a határon túli német lite -
ratúrát, mely a nagy német egység ideológiáját
és az anyaországtól távol is ahhoz hûségesen
ragaszkodó szerzõk eszményképét volt hiva-
tott szolgálni. Ezért még a nem náci írók sorsa
is ellehetetlenedett a háború után. A német
nyelv, mely korábban regionális szinten a kö -
zép kori latinhoz hasonlóan egyfajta nem ze te -
ket átfogó közös kultúrnyelvként funkcionált,
megszûnt ebben a minõségében létezni. A
régió német irodalma elcsökevényesedett, el -
hal vá nyult. A németül mégis megszólaló gon -
dol  kodók/írók élete mind különbözõ, ám
hasonlóan küzdelmes és hányattatott sorsokat
példáz: a romániai születésû Hans Bergel karri-
erjét az 1956-os magyar forradalom határozza
meg, fegyház és kényszermunka jut neki osz -
tály részül egyik novellájának tendenciózus ele-
mezése után. Franz Hodjak életét és irodalmi
tevékenységét a Ceauşescu-diktatúra le he tet le -
níti el, míg végül õ is emigrálásra szánja magát,
akárcsak Richard Wagner, aki az NSZK-ban
telepedik le a szép irodalmi karriert befutó
Her ta Müllerrel, miután a román titkosszol-
gálat, a Securitate gyakorlatilag kikényszeríti
õket az országból. Mindannyiuk közös él mé -
nye a (szellemi) otthonból való kiszorulás, a
hon talanság érzése: sem a beszûkült nem ze ti -
sé gi gondolkodásban, sem a diktatórikus esz -
közöket alkalmazó kommunizmusban, sem a
számukra idegen nyugati kapitalizmusban nem

talál(hat)ták meg helyüket. Annál inkább rá ta -
lál tak azonban eredeti írói hangjukra, mind -
egyik más és más írói nyelvezetet és világot
építet ki magának, mintha nem is egy régióban
szocializálódtak volna. Az írói világok sokfé le -
sége, pld. Hans Bergel mitizáló epikája, Hodjak
iróniája, Richard Wagner önmarcangolása, illetve
ezen sokféleségnek az elemzése a kötet erõssége.

A kötet tematikailag utolsó részében a Ba -
logh a jelent nézi, és a jövõbe tekint: a német
nem zetiségi kultúra magyarországi helyzetével
és jövõbeli esélyével foglalkozva a szerzõ a
rend szerváltás hozta új lehetõségeket és a ve -
szély forrásokat vizsgálja. A veszélyeket elsõ -
sor ban a beolvadásban, a globalizáció unifor -
mi záló jellegében és a hazai német kisebbség
gazdasági önszervezõdésének hiányában látja.
A szerzõ a tradíció fogalmának újragondolását
a nemzetiségi kultúra sarkalatos és elengedhe -
tetlen pontjának tartja, és ezt a szellemi folya -
ma tot követi pontról pontra nyomon. A hazai
német kisebbségi irodalom éppen abban alko-
tott maradandót, hogy minden körülmények
között meg tudott újulni, most is egy ilyen
megújulási folyamatot élhetünk át, amelyben
épp a magyar irodalom által szolgáltatott iro-
dalmi modellek tûnnek irányadónak, így felis-
merhetjük Ady, Babits, József Attila és Petri
György hatását is. Ennek az irodalmi folyamat-
nak a dokumentálása közben a szerzõ kitekint
az irodalomból, és a többségi társadalom fele -
lõs ségére is felhívja a figyelmet: ennek anyagi,
erkölcsi segítségnyújtására apellál s hang sú lyoz-
za az összehangolt kutatás szükséges ségét is.

A szerzõ a nemzetiségi kultúrák or szág hatá -
ro kon túlmutató jellegét abban is láttatja, hogy
ugyan annak a szerzõnek más országban más a
sze repe, recepciója, mûvészi világa. Egy egy sé -
ge sebb európai kulturális normarendszer kiala -
kí tása sokat segítene a nemzeti tradíciók mentén,
ám a mellette kialakult irodalmi hagyo má nyok
tudatának erõsítésében is. Balogh sze rint a mai
Ma gyarországon a hagyomány és a nem ze ti ségi
kul túra magas szintû ápolásának egyet len reális
színhelyéül az egyetemek kínál koz nak, mert itt
való sítható meg a „kisebbségtudomány” in téz -
mé nyes keretek között való ápo lása, mindemel-
lett azonban hangsúlyozza a hazai általános is ko -
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A XX. századi magyar történelem egyik leg -
zak latottabb és talán legkevésbé ismert fe je ze -
té rõl olvashatunk Albert Gábor könyvében: az
1930–40-es években végrehajtott magyarorszá-
gi telepítésekrõl. Olvashatunk végre, mert ilyen
körültekintéssel, ilyen alapossággal, ugyan ak -
kor az összefüggések bemutatásának igényével
errõl a témáról még soha nem olvashattunk.
Albert Gábor ugyan már az 1970-es évek vé gé -
tõl gyûjtötte anyagát, és 1983-ban ki is adta
köny vét, de még ez a „kései kádári korszak” is
csak nehezen viselte el a szembenézés és szám -
ve tés szándékát. A mû már akkor is nagy
szelet vetett idehaza és vihart aratott külföldön
(egyes érintett szomszéd országokban). Aki a
könyvet kézbe veszi, a történelmi kalandregény
izgalmát, fordulatait, váratlan csattanóit és buk-
tatóit „élvezheti” végig, aki pedig letette ke zé -
bõl – elolvasván – a könyvet, joggal érzi, hogy
újra kell fogalmaznia, vagy éppen: újra, más -
képp megtanulnia Közép- és Kelet-Európa, je -
le sül Magyarország történetét.

A ki-, be- és áttelepítések valójában a „nagy”
tör ténelemnek a kísérõjelenségei, amelyek
azon ban ugyanúgy sokrétûek, nehezen követ -
hetõk és kiszámíthatatlanok, mint a politika
sakk húzásai és lépéskényszerei. Gyakran
hiány zik a logika és sántít a következetesség
ben nük, gyakran a kényszer és az erõszak tör -
vé nyei írják felül és mozgatják a telepítéseket.

A soktényezõs folyamat elsõ látványos jele a
hidasi harang volt, amely dunántúli református

temp lomi kegytárgyból 1934-ben egyszerre a
fo gyó magyarság jelképévé vált. A Dél-Du nán -
túl falvaiban szokásban lévõ, pusztító egyke -
rendszer ugyanis nemcsak a kis- és középpa-
raszti birtok megõrzését célozta, de akaratlanul
e területen a sváb elõretörés és birtokszerzés
elõidézõje is volt. E folyamat vezetett Hidason
a magyar lakosság kihalásához, a református
(ma gyar ajkú) hívek eltûnéséhez, a templom
ide gen kézre jutásához (sváb kultúrház lett be -
lõ le). A svábokat ugyan „nem lehet felelõssé
ten ni az egykéért” – írta annakidején Milotai
Ist ván, de tény, hogy az agresszív hitleri politi-
ka és szellem felkeltette, felkorbácsolta a ma -
gyar országi „népi németekben” az amúgy sem
gyenge öntudatot, esetenként az agresszivitást.

A két háború közötti Magyarország leg kiál -
tóbb problémáját minden józan gondolkodású
politikus, társadalomtudós és mindaz, aki fe le -
lõs séget érzett a nép, a nemzet ügyei iránt, a
földosztásban látta: az örökösödési törvény mó -
do sításában, a tervszerû telepítésben, végsõ
soron: a földbirtokreformban. A program tá -
mo gatói, megfogalmazói között a kor leghitele-
sebb szószólóinak a nevét olvashatjuk: Bajcsy-
Zsilinszky Endre, Fülep Lajos, Illyés Gyula, Féja
Géza, a magyar társadalom legkülönbözõbb
réte geibõl való írástudók, a népinek nevezett
mozgalom vezetõi közül pedig jószerével min-
denki. A földreformprogramot különösen tá -
mo gatta, tekintélyével, pénzével és munkájával:
a református egyház (a többi egyház is, de a

lai és gimnáziumi nem ze ti sé gi oktatás fon tos sá -
gát is. A modernitás kér dé sét vizsgálva a szerzõ
fel hívja a figyelmet a hazai kutatási eredmé nyek -
nek a németországi elismerésére, mivel ez elõ se -
gí tené a magyar országi kutatások elõrelen dü lé -
sét, és a modernitás fogalmának a kisebbségi
kultúrával való társulását, mely elengedhetetlen
– és egyelõre saj nos hiányzó – eleme a hazai ki -
sebb ségi kul tú ra eredményes ápolásának.

Balogh F. András könyve elsõsorban tu do -
má nyos körökben tarthat érdeklõdésre számot,

de hasznos olvasmánya lesz az egyetemi hall -
ga tóságnak is. A témában járatlan olvasók szá -
má ra érdekes áttekintést kínál a mû, s egyfajta
figyelemfelkeltõként szolgálva tovább növelheti
a napjaink izgalmas német irodalma iránti ér -
dek lõdést és annak megértését.

(Balogh F. András: Német–magyar irodalmi
együttélések a Kárpát-medencében.

Budapest, 2009, Argumentum Kiadó
[=Irodalomtörténeti Füzetek 166.])

Lukáts János

A megtört gerincektõl a felemelt fõkig
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refor mátusok voltak a legradikálisabbak és a
leg praktikusabbak). Amit Németh László Kert-
Magyarország címen álmodott meg és írt le mû -
vei ben, ezen a földprogramon alapult (volna).

Az 1867 (vagy már 1848?) óta elsikkadt föld -
reform helyett valójában pót-, sõt látszatmeg -
oldásként hajtották végre már a Nagyatádi-féle
földreformot is. Maga a földosztás is csak fél -
meg oldás volt, nem állt mindenhol rendel ke -
zés re elegendõ, kiosztható föld, tehát a paraszt-
ságot kellett oda telepíteni, ahol megfelelõ föld
volt számára szétosztható.

Az 1930-as években Tolna és Baranya me -
gyé ben mutatkozott leginkább szükség a ki -
pusz tuló magyar lakosság számának nö ve lé sé -
re, – ahol valójában a török hódoltság után nem
tért vissza a magyar õslakosság, ezért rendelt
el Mária Terézia három német – sváb- vagy
frank földi – telepítést. Az egykézés kö vet kez té -
ben (a családban egyetlen gyermek szülessen,
hogy a birtok ne aprózódjék el) sok volt a gaz -
dát lanná vált földbirtok, amit – hogy ne német
kézre kerüljön – telepesek számára vásárolt
meg és juttatott a magyar állam, az egyház(ak)
és társadalmi szervezetek. A telepeseket fõ -
ként a tiszántúli szegényparaszti rétegekbõl
toborozták (Horthy-telepeseknek hívták õket,
késõbbi mostoha sorsukhoz talán az elnevezés is
hozzájárult), lehetõleg kész (valójában félig kész)
házakba ültették õket, a telepesek szá má ra a
falukon kívül, vagy a közelében lakó telepeket
hoztak létre. Az új jövevények azonban nehezen
találtak kapcsolatot a módos sváb lakossággal,
akik ráadásul 150–200 éve éltek hely ben, a te -
lepek elkülönülése mintha még nap jainkban sem
szûnt volna meg teljesen. A ma gyar telepesek
számára az akcióban való rész vétel feltétele volt
a gyermekek minél na gyobb száma, az
igényelhetõ földterület nagy sá gát is e szerint
állapították meg (10–40 hold között).

A helyben lakók között (például Magyar -
boly ban) valaha nagy számban éltek szerbek
(rá cok, akik a török elõl húzódtak a Dráva
mögé a XVI–XVII. században), számuk fo lya -
ma  to san csökkent, az 1918 után megalakult
jugo szláv állam is sokat csábított közülük „ha -
za”, a magyar telepesekben mindenesetre kez -
det ben õk is ellenséget láttak. A telepesek ki vá -

lasz tásánál ki nem mondott szempont volt,
hogy a fennálló magyar államhatalom számára
meg bízható (vagy legalább politikailag semle -
ges) családok kapjanak benne helyet. A prog -
ram célja tehát valójában ekként módosult (tor -
zult): a nagybirtok lényegében maradjon fenn,
a magyar középparasztság pedig erõsödjék. A
prog ram szerint 25 év alatt mintegy 35 ezer
csa ládot juttattak volna földhöz, – ez csepp lett
vol na a tengerben. Ráadásul a telepítésben
részt vevõk közé gyakran soroltak be olyan ele-
meket, akiktõl az egyes községek vezetõi igye -
kez tek megszabadulni, õk többnyire az ország
más részén sem állták meg a helyüket.

1939-tõl Magyarországon megerõsödik a
Volks bund, amely „német életteret” akar látni a
Dunán túlban, a német politika, nyelv és szelle-
mi élet elõretörését hirdeti, támogatja, idõvel
Német ország érdekében katonai egységeket
állít fel, – a volksbundisták a magyar érzelmû
németeket hazaárulónak nevezték, és rettegés-
ben tartották. 1945 után a németek (egy ré -
szének) a kitelepítése során természetesen
elsõsor ban a Volksbundban aktívan részt vet-
teknek kellett elhagyniuk az országot, de szá-
mos, a magyarsággal rokonszenvezõ német,
csak nevében német, vagy egyszerûen a ki te le -
pítõ bizottság szemében ellenszenves személy
is belekerült. A helyben maradt németekkel
szemben olyan erõs volt a retorzió, hogy a la -
kos ság fele még 25 év múlva se merte német
nemzetiségét megvallani.

A tiszántúliak be- és a magyarországi néme-
tek kitelepítéséhez szorosan kapcsolódott a fel -
vi déki magyarok deportálása. Ennek az ese -
mény nek semmiféle gazdasági szándéka (föld-
höz juttatás) nem volt, csakis politikai (kollektív
bûnösség), illetve a csehszlovák nemzetállam
meg teremtésének szándéka. A két ország ún.
la kosságcserét hajtott végre, amelynek során
Ma gyarországról 74 ezer szlovák települt át
Csehszlovákiába (döntõen a Felvidék déli, ún.
magyar etnikai sávjába), Csehszlovákia viszont
kb. 120 ezer magyar nemzetiségû lakostól akart
megszabadulni. Aki – úgymond – reszlovaki -
zált, vagyis „visszaszlovákosodott”, az megma -
rad hatott felvidéki szülõföldjén. A háborúban
el pusztult, elszegényedett Magyarországnak
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rend kívüli megterhelést jelentett az indokolat-
lanul és önkényesen kialakított lakosságcsoport,
akik nek otthont és egzisztenciát kellett te rem -
teni. A felvidéki magyarok között több volt a
módos, és nagy részük gyakorlott földmûvelõ is
volt, ennek ellenére nehéz volt az õ szá mukra is
a beilleszkedés, többségük nem akart más házá-
ba betelepedni, különösen, ameddig a korábbi –
sváb – tulajdonos még ben ne lakott, többen az
észa ki országrészbe igye keztek átköltözni,
hogy közel kerüljenek el ha gyott szülõföldjük -
höz, otthon maradt ro ko naik hoz.

A legtöbb szenvedést és hányattatást azon-
ban a csángóknak kellett kiállniuk, akik az
1940-es évtizedben kétszer is az áttelepülés
(egy re inkább menekülés) sorsára jutottak. A
csán gók (õk maguk bukovinai magyaroknak
mond ják magukat, a csángót pedig gúny név -
nek érzik) már a XVIII. században, a hírhedt
mádé falvi veszedelem idején elmenekültek szé -
kely szülõföldjükrõl, és a Kárpátok keleti lej -
tõire húzódtak. Ennek a népcsoportnak a haza -
hozatala és letelepítése már a kiegyezés után
felmerült, 1882-ben „csángó bizottság” alakult,
akkor az Alduna vidékére akarták a csángókat
áttelepíteni (a bizottság egyik tagja a lelkes,
fiatal újságíró, Benedek Elek volt). Az elsõ „si -
keres” telepítésben négyezer bukovinai szé -
kely kapott új otthont, a nyolc telepes faluból
azonban a Duna árvize hetet megsemmisített.
De a telepítés lebonyolítása és a feltételek meg -
te remtése is inkább a nemzeti érzelmû propa-
gandát szolgálta, mintsem a csángók valódi
érde keit. A mintafaluk mellett (mert voltak ilye -
nek is!) többségben voltak az átgondolatlan vál-
lalkozások és az elhibázott intézkedések (a
csán gók Bukovinában többnyire román bojárok
nap számosai voltak és kevés agrárkultúrával
ren delkeztek). A csángókat sokkal inkább a
val lás (római katolikus) õrizte meg egységes
nép csoportnak a román tengerben, és kevéssé
az anyanyelv, papjaik hol olasz, hol román nyel-
vet beszéltek és beszélnek máig is.

A csángók második telepítésére 1941-ben
ke rült sor, a Magyarországhoz visszacsatolt
Bács kába kerültek, határszélre, az elmenekült
(vagy ki tudja, milyen sorsra jutott) délszláv
„dob rovoljácok” (önkéntesek) helyére. A csán -

gók azonban nagyobbrészt kifosztva, me ne kül -
ve érkeztek az ellenségtõl éppen visszafoglalt
határszélre, félelem, szegénység, betegség
(tracho ma) egyaránt fogyasztotta testi-lelki ere-
jüket. 1944 õszén aztán ismét menekülniük
kellett, most már Magyarország felé, rende zet -
le nül, védtelenül vonultak Zala, Somogy irányá-
ba, útjuk végül azokban a falvakban végzõdött,
ahonnan korábban (ugyanakkor vagy éppen
ké sõbb) kitelepítették a svábokat.

1945 és 1947 között folyt a Földigénylõ Bizott -
ság munkája, 3800 család jutott házhoz, föld höz
(a szõlõt a székelyek nem ismerték, nem értettek
mûveléséhez). Az õslakos ma gya rok, a helyben
maradt németek, a betelepített csángók (bukov-
inai székelyek) és a felvidékrõl ki telepítettek
(akiket viszont „cseszkóknak” csú foltak éveken
át) egyazon vidéken kaptak le hetõséget, házat,
földet, hogy meggyöke rez ze nek, hogy otthonra
találjanak. Az 1950-es évek ben azonban a
különbözõ népcsoportokra egy formán vonatko-
zott a magyarországi szocialista mezõgazdasági
és parasztpolitika, a kulá kok üldözése, a
beszolgáltatás kegyetlen vég re hajtása, téeszcsé-
majd téesz-szervezés, a pa raszt ság gerincének
meg tö ré se, homogeni zá lá sa. „Az elmúlt negyven
évben azonban az értékrend, az erkölcsi normák
is megváltoztak, nem beszélve az életritmusról
és életszínvonalról” – írja Albert Gábor. A be teg -
ség, az alkohol és az öngyilkosság ugyanolyan
arányú lett so raik ban, mint a magyar népesség
egészében (ez utóbbi korábban teljesen is me ret -
len volt a csán góknál). Sokan menekültek a föld -
tõl, a vá ros ban, az iparban találtak – ha nem is
otthonra, de – megélhetésre.

Fél évszázadnál hosszabb idõ alatt, két nem ze -
dék elteltével mára a különbségek-ellentétek
részben eltûntek, de eltûntek a hagyományok, a
szellemi, kulturális örökség elemei is, illetve
ezeket csak ritka alkalmanként van módjuk fel vil -
lantani (pl. a Televízió Repülj páva mû so rában).

Albert Gábor õslakosok és telepesek címen fel -
ele venítette az Emelt fõvel címû könyv ke let ke -
zé sének nehézségeit, buktatóit, és a bátorságot,
amelyre szükség volt a megírásához. Az író, a
kró nikás és a szociográfus különbözõ szemlé -
letére egyaránt szükség volt, a történelemben (a
történetekben) objektíven állást foglalni szin te



Hogy egy költõrõl, íróról alkotott kép ho -
gyan alakul a történelem során, azt az életmû -
vén túl a kor társadalmi berendezkedésének
kul túrpolitikája, az írót körülvevõ szellemi kö -
zeg befolyásolja. S hogy a világban hogyan ítél-
nek felõle, a külhoni, országot képviselõ tollfor-
gatók is alakíthatják.

„Mi történt 1945–46-ban Magyarországon?
Igaz ságtétel, vagy bosszú? Mire kell és mire ér -
de mes visszaemlékeznünk?” – teszi fel a kér dést
a Pont Kiadó Albert Gábor „Kiért szól a hi  da si
harang” címû, az idei Nemzetközi Könyv  fesz -
tiválra megjelentetett, s lényegében Illyés Gyula,
Fülep Lajos és a népi írók vé del mében közölt
kötete végén.

A száz oldalas röpirat válaszolni szeretne a
kér désre, s egyben kiigazítja a müncheni Süd -
ost Institut egykori munkatársának, Norbert
Span nenbergernek a magyarországi német
kisebb ség és a Volksbund történetét feldolgozó,
2005-ben a Lucidus Kiadó által megjelentetett,
idén pedig Gerhard Seewann pécsi germanista
pro fesszor hatvanötödik születésnapjára, az
egye tem által kiadott emlékkönyv egyik – Az író
fele lõssége, avagy hogyan némult el a hidasi ha -
rang? – tanulmánya írójának megállapításait.

Mind a röpirat, mind a tanulmány az 1934-
ben újságcímlapokra kerülõ, elnéptelenedõ or -
mán sági falucskában, a Baranya-megyei Hida -
son a Turul–Szövetség diákjai által elkövetett
ha ranglopás mögött felsejlõ, második világ há -
bo rúba torkolló társadalmi feszültség okait
elem zik. Albert Gábor a szemtanú hiteles sé gé -

vel, s a mikrofilológus pontosságával megraj-
zolt történelmi adalékokkal szolgál többek
között az identitás, a kisebbség és õslakosság
kér déséhez. Visszaemlékszik az 1945-ös Pots -
da mi Konferencia határozata, illetve a magyar
nemzeti kormány 12.330/1945 ME. számú ren -
de lete alapján végrehajtott „a német lakosság
ren dezett áttelepítésére”, valamint az azt meg -
elõ zõ eseményekre, közben mindvégig árnyal-
ni igyekszik a két világháború között alkotott
né met és magyar politikusok történelemben
elfoglalt helyét, szerepét a két nép viszonyának
ala kulásában. Így tesz Illyés Gyula és Fülep La -
jos zengõvárkonyi református lelkésszel kap -
cso latban is, közben helyre téve a könyvben itt-
ott helytelen fordításban, vagy pontatlanul idé -
zett fogalmakat.

Röpiratának 39. oldalán történelmi össze ge -
zés ként, s válaszolva a Kiadó fülszövegben fel-
tett kérdésére, valamint Spannenberger két ma -
gyar írót érintõ vádjaira kijelenti; „a nem zet fél -
tés nem rasszizmus.”, majd a 64.oldalon, az
iden titást taglaló fejezetben pedig, hogy: „Dik -
ta túrák erõterében nincs kettõs identitás.”

„Albert Gábor 1929-ben Egyházas ha rasz ti ban
született, a középiskoláit Pécsett, a böl csész kart
Budapesten végzett „sok mûfajú író” – ol vas -
ható a szerzõrõl a könyv hátlapján – az 1983-as
elsõ után 2010-ben, második kiadásban meg je -
lentetett Emelt fõvel címû szociográfiá já ban rész -
letesen foglalkozott a magyarországi né me tek
kitelepítésével. Röpiratát a Pont Kiadó rö vi de sen
német és francia nyelven is megjelenteti.
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Galgóczy Zsuzsa

Hírünk a világban
Kiért szól a hidasi harang, 

avagy a történelembe vetett ember felelõssége

lehetetlen. A megszólalók véleménye nyilván
óvatosságot és keserûséget egyformán tartal-
maz, hát még azoké, akik nem akartak vagy
nem mertek megszólalni évtizedekkel az ese mé -
nyek után sem. Albert Gábor helyettük mondott
véleményt, – talán legtöbbjük által vállalhatót.

(Albert Gábor: Emelt fõvel. 2., jav. kiad. 
Bp. 2010, Pont K. 405 oldal

és Albert Gábor: õslakosok és telepesek.
Vizsgálódások egy szociográfia körül. 

Bp. 2010, Pont K. 61 oldal.)



Matyikó Sebestyén József

Beszélgetés-töredék 
Csicsery-Rónay Istvánnal

Csicsery-Rónay István 1917-ben szü -
le tett Budapesten somogyi birtokos csa -
lád ból, anyai ágon Zichy Mihály déd -
uno kájaként. Több diplomát szerzett:
Bécsben a Konzuli Akadémián, Buda -
pes ten a Jogtudományi Karon, majd a
Mû szaki Egyetem Mezõgazdasági Ka rán.
Végül már emigrációban a wa shing  toni
Katolikus Egyetemen könyv tár tudo -
mány szakon.

1945–1947 között az FKGP külügyi
osz tályának vezetõjeként kiemelkedõ
szerepet vállalt az új demokrácia meg -
alapozásában. 1947-ben összeesküvés
vád jával letartóztatják, elítélik. Sza ba -
dulása után külföldre szökik, majd 1949-
ben az USA-ba emigrál. Washingtonban
telepszik le, ahol a Marylandi Egyetem
könyvtárosa. Éveken át a Szabad Eu ró -
pa Bizottságban dolgozik, szerkeszti és
kiadja a Hírünk a világban címû folyóira-
tot s annak nagyjelentõségû Bibliográfia
címû mellékletét. 1953-ban megalapítja
és élete végéig mûködtette az Occidental
Press könyvkiadót.

1990-ben hazatelepülvén létrehozza,
és elnökként vezeti a Zichy Mihály Ala -
pít ványt, a Teleki Pál Munkaközösség
Alapítványt, az 1945-ös Alapítványt, a
Veress Sándor Társaságot. 1992-ben
elnyerte a Pulitzer-emlékdíjat, 1994-ben Nagy Imre emlékplakettet, 2002-ben Bethlen Gábor-díjat
kapott, 2006-ban a Magyar Mûvészeti Akadémia az Aranyérmet ítélte oda fáradhatatlan munkájá-
nak, egész életpályájának elismeréseként, tavaly pedig a Köztársasági Érdemérem kitüntetést
adományozta neki Schmitt Pál államelnök.

Csicsery-Rónay István 2011. április 22-én hunyt el Budapesten. Többször találkoztunk: hol
Tarczy Péter, hol Tóth-Baranyi Antal barátommal látogattuk meg. Utoljára Zalán beszélgettem
vele. Szalay Lajos emlékkiállításának múlt évi megnyitója után Przudzik József festõmûvész tár-
saságában a tárlat után rendezett zártkörû „zsíroskenyér-partyn”.

***
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István bácsi munkásságának most csak egyik részletét járjuk körül, terjedelmi korlátaink miatt
azt is csak vázlatosan. Mégpedig a könyvkiadóit, amit hazatérte után is folytatott. Az Occidental
Press a magyar emigráció legsikeresebb kiadói vállalkozása volt. Több mint ötven könyv és egyéb
kiad vány, hanglemezek, magnókazetták, megjelentetése, rendezvények szervezése fûzõdik ne vé -
hez. 1949 januárjában hagyta el Magyarországot, s rá két évre már elindította a Hírünk a Világban
címû folyóiratot, mely sokáig az emigráció egyetlen kulturális lapjaként mûködött 1964-ig… Gya -
kor latilag ebbõl nõtt ki az Occidental Press kiadó. Ennek a melléklete volt a Számûzöttek naptára.

– 1953-ban megalapítottad a kiadót Washingtonban, aminek voltak elõzményei...
– Éppen Buenos Airesben nyomtuk a lapot, amikor az ott élõ Fercsey János felvetette, hogy jó

lenne ezt könyvként is kiadni. Ötszáz példányban meg is jelentettük, s mindössze 150 dollárba
került szállítással együtt. Ez ’53–54 fordulóján történt. Gombos Gyula és Juhász Vilmos az Occi -
den tal Press szellemi irányítóiként elévülhetetlen érdemeket szereztek, míg a könyvkiadás nyom -
dai elõkészítésében a már említett Fercsey János mellett a Rómában élõ Szõnyi Zsuzsa és Schmidt
Mária, Brüsszelben Kotányi Magda, Tajvanon Katona Lajos, Passaicban Brezó Sándor és Erzsébet,
míg Bombayben Ranade. Bécs, Madrid, München, New Brunswick, New York, Párizs, Újvidék,
Washington – ezekben a városokban is érdekelt volt a kiadó. Ebbõl is látható, hogy a világ min-
den szegletén nyomtunk könyveket, mikor hol volt olcsóbb.

– Gombos Gyulának és Juhász Vilmosnak egy-egy fontos mûvét is megjelentette a kiadó…
– Gombos Szûk esztendõk címû mûve a magyar református egyház ’50-es években átélt válságát

mu tatta be. A müncheni Új Látóhatár többek közt a következõket írta róla: “A dráma központjában
elvitathatatlanul Bereczky Albert, Péter János és Kádár Imre alakja áll, de a szerzõ átfogó, tárgyi-
lagos képet nyújt az olvasónak a református egyház szervezeti életérõl és az alámerült magyar
állami lét meghódítására induló moszkvai kommunizmus mozdulatairól is. Ezen túl az író a ma -
gyar kálvinizmus tiszta forrásvidékeihez is elvezeti az olvasót, s ha szórtan is, sikerrel rajzolja
meg a református egyház történelmi szerepét a magyarság életében.” Egyébként Gombos szer -
kesz tette, illetve látta el bevezetõ tanulmánnyal Szabó Dezsõrõl kiadott politikai antológiánkat is.

Juhász hozott össze Máraival, s így mi adhattuk ki Naplóját, ami két kiadást is megért, sõt az
Egy úr Velencébõl-t, ami a Vendégjáték Bolzanóban változata. Juhász Vilmosnak, aki egyébként a
Colum bia Egyetemen magyar mûvelõdés- és irodalomtörténetet tanított, Bartók Béla amerikai évei
címû mûvét angolul adtuk ki, s a könyvhöz Yehudi Menuhin írt elõszót.

– A kiadó Márai mellett Illyés Gyulával foglalkozott a legtöbbet. Mikor ismerted meg a költõt?
– Párizsban 1963-tól rendszeresen találkoztunk. A verseit elõször franciául majd angolul adtuk

ki, késõbb a költõ életrajzát Gara Lászlótól Az ismeretlen Illyés címmel. Ennek második kiadását,
csak érdekességként jegyzem meg, Tajvanon nyomtattam. Amikor Illyés 1966-ban a PEN-kong -
resszuson New Yorkban tartózkodott, megkérdeztem tõle, ha lejön hozzánk Washingtonba, felve-
hetnénk-e az õ hangján a verseit. Weöres Sándor is ott volt. Beleegyeztek, s így született meg az
Egy mondat a zsarnokságról címû lemez. Természetesen a címadó vers mellett Illyés lemezre mond-
ta többek közt az Ozorai példá-t, a Haza a magasban-t, a Bartók-ot, míg Weöres a Salve Reginá-t, a
Valse triste-et, az Ars poeticá-t. Ennek persze az volt a módja, hogy hivatalosan közöltem velük, ez
a felvétel a Kongresszusi Könyvtár számára készül, hiszen otthon ebbõl kellemetlenségeik szár-
mazhattak volna. Illyés francia nyelvû verseskötetét Belgiumban nyomtattuk. Olyan jeles francia
költõk fordításában jelent meg, mint Alain Bosquet, Pierre Emmanuel, Jean Follain, André
Frenaud, Guillevic, Jean Rousselot vagy Pierre Seghers. Még Francois Gachot, kultúránk nagy
barátja is közremûködött, aki a háború elõtt kulturális attasé volt Budapesten. Az Hommage à
Gyula Illyés 1963-ban jelent meg. Addig csak elvétve olvashatták õt idegen nyelven. A kötet is
közrejátszhatott abban, hogy hamarosan megkapta a knokkei költészeti biennálé nagydíját.
Késõbb többször felterjesztették Nobel-díjra, és amikor meghalt, a Le Monde másnap az elsõ
oldalon hozta, annyira tisztelték Franciaországban.
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Visszatérve az Illyés és Weöres tolmácsolásában elõadott versekre, Kibédi Varga Áron a bécsi
Magyar Híradóban a következõket írta róluk: “A költészet barátainak, a mai magyar irodalom
híveinek nagy élményt, jelentõs szellemi gazdagodást nyújt ez a lemez: sem otthon, sem idegen-
ben nem volt mindeddig mód arra, hogy a két legnagyobb élõ magyar költõ legszebb verseit saját
tolmácsolásukban hallhassuk...”

Egyébként a tasakot Szalay Lajos rajza díszíti, aki Domján József és Buday György mellett
szívesen illusztrált a kiadónak. (A magyar grafika három jelentõs alakja. Amikor bekapcsolódtak
a kiadó munkájába Domján és Szalay az Egyesült Államokban, Buday Londonban élt. Szalay Lajos
halála elõtt hazatért, és Miskolcon halt meg 1995-ben. [MSJ.]) Tehát könyvek mellett lemezeket is
megjelentettünk. Ezek közül még említést érdemel a Magyar népdalok, A magyar forradalom hang-
ja (ezt szamizdatban Magyarországon és Erdélyben is terjesztették), a Szabadság, szerelem (magyar
versek) Szörényi Éva elõadásában, vagy az a lemez, amelyen Darvas Lili Kosztolányi és Móricz,
Szabó Sándor pedig Tamási egy-egy novelláját adja elõ. Hangkazettán kiadtuk a Svájcban élt
Veress Sándor zeneszerzõnek Bolzanóban, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetemen el -
hang zott elõadássorozatát a magyar zenérõl, vagy Nagy Ferenc beszél címmel az egykori minisz -
ter elnök hazai és emigrációs tevékenységének hangfelvételeit kísérõszöveggel.

– Politikai témájú könyvet többet is kiadtál, most pedig elindítottad a Csillagos órák, sorsfordító
magyarok címû sorozatodat. Mi a célod ezzel?

– Legjelentõsebb ilyen témájú könyvünk a Korunk szellemi körképe volt. Hatszor adtuk ki,
össze sen tízezer példányban küldtük haza, amikor visszajöttem, kiderült, hogy sokan olvasták. Ez
a kötet jelentette az elsõ ablaknyitást Nyugat felé a hatvanas évek elején az elzárt magyar szelle-
mi élet számára. A Költõk forradalma címû antológia a magyar költõk és írók az idegen elnyomás
ellen 1953–56 között írt mûveinek válogatása. Helyet kapott benne többek közt Faludy György,
Eörsi István, Háy Gyula, Déry Tibor, Illyés Gyula, Sinka István, Tamási Áron, Örkény István, Zelk
Zoltán. ‘57 tavaszán már megjelent, s két kiadást ért meg. Szombathelyi Ferenc visszaemlékezé-
seit Gosztonyi Péter szerkesztette, 1980-ban jelent meg elõször. A vezérezredes az újvidéki attroci -
tások elkövetõit elítéltette, kivéve azokat, akiket a németek megszöktettek. Ez volt az elsõ ilyen
eset a világtörténelemben. Elképesztõ fintora a sorsnak, hogy ezt a kiváló tábornokot Reisz István
igazságügy-miniszter kiadta a jugoszlávoknak, és Újvidéken háborús bûnösökkel együtt 1946.
november 4-én kivégezték. A Budapesten továbbra is mûködõ Occidental Press gondozásában
már megjelent az 1945-ös választások eseményeit feldolgozó írásom és a Teleki Pál életét, mun -
kás ságát bemutató kötet, benne az egykori miniszterelnök utolsó napjait megidézõ dokumentum-
drámámmal.

A sorozat célja: eltüntetni a közelmúlt történelmének fehér foltjait; az e korra vonatkozó
tévhiteket eloszlatni; sikereinket és kudarcainkat tudatosítani a közvéleményben.

– Nagyon sok dokumentumot hoztál haza, s ezek feldolgozásra várnak. Mit tartasz fontosnak
ezekbõl megjelentetni?

– A kiadóról többször írtak már, legutóbb, jó pár esztendeje a Valóságban. Egy könyv szek rény -
nyi levelezést õrzök Cs. Szabó Lászlótól Szabó Zoltánig. Máraihoz fûzõdõ kapcsolatomról készült
interjú a Kortársban jelent meg. Sok levelem és egyéb dokumentumom van Szalay Lajostól, Veress
Sándortól és az amerikai esszéista Edmont Wilsontól, aki Ady kedvéért megtanult magyarul.
Ezeket a leveleket szeretném egy vagy két kötetbe szerkeszteni. Valaki egyszer említette, hogy
amit csináltam, hasonlított ahhoz, amit szépapám, Kazinczy Ferenc csinált. Mindez nagyon hízel-
gõ, s remélem, hogy kiadónk megmarad a magyar mûvelõdéstörténet emlékezetében.

(Csicsery-Rónay István temetése a család és a közvetlen barátok körében
a zalai Zichy temetõben 2011. május 10-én volt.)
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Ébert Tibor

Pázmány sírja
A pozsonyi dómban megtalálták Pázmány Péter sírját.
Annak idején, 1944 májusában, Pozsonyban Pázmány volt a szóbeli érettségi tételem. Be szél tem

a Felelet a Magyari István sárvári prédikátornak (1603) hitvitázó mûvérõl, az Isteni igazságra ve zér lõ
kalauzról (1613), a Bécsben papi képzés céljára létrehozott Pázmáneumról és az 1635-ben meg ala pított
nagyszombati egyetemrõl, amelyet Mária Terézia áthelyezett Budára, meg azokról az is ko lákról
(Pozsony, Érsekújvár, Körmöcbánya), melyek mind Pázmánynak köszönhették lé te zé sü ket; beszéltem
iro dalmi munkásságáról, hogy mozdította elõ a magyar nyelv fejlõdését, gyö nyö rû prózájáról, stí lu -
sá ról – miközben Liberátorok zúgtak el fölöttünk, bombázni repültek Bécs felé, Mor va or szágba…
tudtuk, nem a városunk a célpont. Így vizsgáztunk annak idején, pozsonyi ma gyar diákok.

Halkó József, a Comenius Egyetem Teológiai Kara egyháztörténeti tanszékének docense tá jé -
koz  tatott a felfedezésrõl, amely összefüggésben lehet a közelgõ jelentõs jubileummal, Pázmány
440. születésnapja és a nagyszombati egyetem megalapításának 375. évfordulójával. Talán ezért is
kez  dõdött a tudományos kutatás. Annyit tudtak, hogy a székesegyház gótikus szentélyéhez közel
talál ható Pázmány sírja. A sanctuáriumba minden évben elzarándokoltak a Madách utcai magyar
gim  názium diákjai, mi. Fehér-zöld szalaggal átfont koszorújuk immár hagyomány, miképpen a
veze tõtanár úr megemlékezése ott helyben a nagy hittudósról, szónokról. A feltételezett sírem-
lék fölött az ott koronázott Habsburg-magyar királyok névsora. Olyan, mint egy hatalmas leporelló:
nevekkel, évszámokkal egymás alatt: az elsõ Miksa és neje 1563-ban, középütt Mária Terézia 1741-
ben, az utolsó V. Ferdinánd 1850-ben.

A kutatás szerint zárt sírkamrát találtak körülbelül három méter mélységben bejárati ajtó és ab lak
nélkül. A falak kibontása után már sejtették, hogy jó helyen dolgoznak, a látvány egyezett Knauz Nán -
dor plébános leírásával. A dokumentum 1859-bõl származik. Pázmány Péter földi ma rad ványaira buk -
kantak. A mellette levõ kriptában Lippay György érsek holtteste, aki Pázmány után szolgált Po zsony -
ban a Káptalan utcai palotában. Kívánsága volt testamentumában, hogy elõd je mellett temessék el.

Pozsonyi dóm, a Szent Márton székesegyház. Tornyán, a magasságban az aranylóan szer te -
szét sugárzó, hirdetõ korona, a templom sok neves magyar temetkezési helye. A templomhajó
jobb oldali sarkában Donner Rafael százmázsás alkotása, Szent Márton lovasszobra ólomból, ré -
gen a fõoltár mögött állt. Szent Márton magyar huszár egyenruhájának kabátját vágja ketté kard-
jával, hogy odaajándékozza a koldusnak. Vele szemben, a másik oldalon, bal hajóban, mindig
áttetszõ homályban az Esterházy Imre hercegprímás építtette Szent János kápolna, barokk mûre-
mek. A carrarai márványból kifaragott imazsámolyon térdeplõ szobor ugyancsak Donner mester
al kotása, mint ahogy az oltárt ékesítõ bronz dombormûvek is az övéi. Az oltár fölött ezüstös
üveg koporsóban Alamizsnás Szent János alexandriai pátriárka holtteste, akinek testét a mohácsi
csata után hozták át Budáról Pozsonyba. És Pázmány úgy rendelkezett, hogy Szent János földi
ma radványai alá temessék. A dóm: micsoda akusztika, Beethoven, Mozart, Cherubini, Haydn,
Schubert, Liszt Ferenc (1872-ben itt mutatták be koronázási miséjét), Orlando Lassus, Kodály Zol -
tán (elhangzott itt Te Deuma), Mosonyi, Erkel muzsikájával.

Háromszögû jezsuita kalappal, bíbortalárban temették el.
Mellesleg: nagyon jól sikerült magyar nyelvbõl az érettségim, hála Pázmány Péternek is.

P.S. Csak aztán nehogy úgy járjon, mint sok magyar történelmi személy, akit szlovákosítottak.
Balassák, Thurzó, Báthoryak, Batthyányiak, Szécsi Mária, Dohnányi Ernõ… így lett báró Med nyánsz -
ky szlovák festõ, Bél Mátyás, Funtik… az Academia Istropolitana, a Mátyás király alapította egyetem
az elsõ szlovák univerzitás. És bár ez a tendencia egyre fokozódik - elorozva múltunkat, meghamisít-
va históriánkat – az eredeti hovatartozás teljesíti üzenetével történelmi küldetését.
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KRÁTER KRÓNIKA

Barcsa Dániel

Kolozsvári anziksz
A reggeli kávék ellenére többször elbóbiskolok, mialatt keresztülvágunk az Alföld

vég telen – bocsáss meg, Petõfi – unalmán.
Biharkeresztes. A Trianonban elrendelt kényszervágások egyik tetthelye elõtt még

meg állunk. Terveink szerint Kolozsvárig ez az egyetlen pihenõ. Igen, Kolozsvárra
igyek szünk, e lakhelyünktõl távoli, a szívünkhöz viszont oly közeli városba. Április else-
je van, s nem tréfa: Turcsány Pétert, a Kráter Mûhely Egyesület elnökét, és Szutor Ág -
nest, a Kráter Mûhely Egyesület gazdasági és terjesztési vezetõjét kisérem el az Erdély
címû kiadványunk Királyhágón túli bemutatkozására.

A határnál a román granicsár épp, hogy a szeme sarkából pislant rá úti okmányomra,
s már el is fordul. Eszembe jut, hogy jó negyed százada pont ennél az átkelõhelynél több
egyenruhás is jó órát vizsgálgatott kocsit, csomagot, zsebet is, fõként „ártalmas” köny -
ve ket keresve. Látszott, a legszívesebben az agyamba is beletúrtak volna, hogy nincse -
nek-e benne Nagyromániára veszélyes gondolatok.

Nagyvárad. Apám szülõvárosa csak egy villanás. Áthajtunk a Pece hídján, s az idõ tá -
vo lából meghallom édesapám hangját: „Gyermekkoromban mily pompás döglött macs -
kák úszkáltak itt a híd alatt a vízben… Lássuk, megvannak-e még?”. S lám, ott lebegtek.
Akkor atyám nosztalgikus örömmel nyugtázta, hogy Nagyvárad sokat változott, de a
híd alatti állapotok rendíthetetlen kontinuitást mutattak. Kíváncsi lennék a jelen macska -
hely zetre is, de jobbnak látom, ha nem állok elõ megállási javaslatommal.

Jóval a Királyhágó után járunk, közeledik, sõt már karnyújtásnyira Kolozsvár. Igaz,
errõl csak a dzsípiesz közlésébõl szerzek tudomást. Hiányzanak ugyanis – egy fenét
hiány zanak! – a funari regnálás idején elhelyezett, a román trikolór színeire mázolt,
útszél jelölõ furkók. Aztán beérünk: blokkházak, és megint blokkházak, százszámra,
balká ni igénytelenséggel a tájba köpve. Lehunyom a szemem, igyekszem valami kedv -
derítõ képet magam elé idézni, ám végre bejutunk a városközpontba.

Szállásunkhoz érünk, a kolozsvári református kollégium Farkas utcai épülete elé.
Hosszú folyosón cipeljük csomagjainkat s törõdött tagjaink, de feledünk minden bajt,
amikor észrevesszük a régi iskolai tablókat. Örömmel vesszük észre az ismerõsöket:
„Nini, itt van Reményik Sándor, ott meg Wass Albert!”. S a többiek is! Bár a képek több-
sége megsárgult, kifakult, de az ifjúság örök tisztasága sugárzik minden arcon, és a jö -
võ vel merészen farkasszemet nézõ tekintetek mindenfelé. Aztán hirtelen el szo mo ro -
dom: vajon mi lett eme egykori diákokból a huszadik század gerincroppantó évtizedei
alatt?

Bevackolunk. Ágit és Pétert egy könyvtáron keresztül vezetik, s ott kapnak szállást,
én tõlük távolabb nyerek elhelyezést, kiutalnak egymagamnak egy négy személyes szo -
bát. A kályha bedurrantva, mégis hideg van, de kit érdekel, ha az ember boltíves szállá -
son lehet, kilátással a kollégium klasszicista belsõ udvarára. Egy pillanatra beleélem ma -
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gam, hogy ifjú vagyok és diák a tizenkilencedik században, de képzelgéseimbõl Tur -
csány Péter rángat vissza a jelenbe. Kopog, s jelzi: kezdõdik az esti program.

A kolozsvári Toldi vendéglõt sokáig keressük, de megéri az idõ ráfordítását, mert kel -
le mes környezetbe csöppenünk, kedves személyzet, és erdélyi magyaros ízek várnak
ránk. A kolozsvári magyar konzul vendégei vagyunk, kirõl kiderült, Péter rég nem
látott, gimnazista kori barátja. Míg az egykori barátok orcáján ott ragyog a viszontlátás
öröme – lassan átragad az általános jókedv asszonyaikra és rám is – addig a gazdag étlap
fogásai között tallózunk, elõétekként a fogások elnevezését ízlelgetjük. Versenyt dicsér-
jük a konyhafõnök irodalmi mûveltségét, olvasván a „malomkõ tál”, a „cseh vitéz paj -
zsa”, a „csónak”, s a „Bence tarisznyája” fantázianeveket. A társaság eszik, s esik szó
ko moly dologról is: a honosítási törvény következményeként még idejekorán meg erõ sí -
tet ték új tisztviselõkkel a kolozsvári konzulátust, de még így is nehezen állja külképvise-
letünk a magyar állampolgárságot kérõk rohamát.

Másodika. A szombat délelõtt Kolozsváré. Mivel mindnyájan jártunk már itt többször
is, csak „ismétlés” folyik. Felmérjük a változások irányát és mértékét: mindig újra és újra
rácsodálkozunk, hogy mily gyorsan falja fel a román Cluj-Napoca az egykori magyar
„kincses várost”. Ám mégis csak van valami új is a mostani sétában, mert a „kötelezõ”
lát nivalókon túl – Farkas utcai templom, Mátyás szülõháza, Szent Mihály templom –
Wass Albert emlékhelyeket is megtekintünk Turcsány Péter útmutatásával. A ko lozs -
vári Wass-ház ráadásul – kellemes meglepetésre – belülrõl is szemrevételezhetõ. Emeleti
szobáiban kávézó nyílt, amelyet egyetemisták látogatnak. A berendezés régi bútorokból
van összeválogatva – különösen a magyar és román könyvekkel megrakott impozáns
könyvszekrény nyeri el tetszésünket – de nem valószínû, hogy Wass eredetû. A pultos
srác magyar – a Béla királyi nevet hordozza büszkén kitûzõként –, de semmit nem tud
sem a ház történetérõl, sem a berendezés eredetérõl.

Pizzázóban ebédelünk könnyût és gyorsat: nem akarunk elkésni a szoboravatóról.
Köz tudott, hogy Fadrusz János Mátyás szobrát Funar idején meggyalázták, magyarázó-
magyargyalázó táblákkal, oda nem illõ zászlórudakkal csúfították. Immár a már egyéb -
ként is felújításra szoruló emlékmûvet magyar és román kormánytámogatással restau-
rálták. Visszakerült az eredeti felirat a talapzatra, eltûnt róla mindent mi nem odavaló,
s ma adják át Kolozsvár, de egész Erdély közösségének.

Mikor megérkezünk, Pétert és Ágit a magyar konzul elhelyezi az „elõkelõségek”
közé. Nyomna be engem is, de már debreceni diák koromban is – a Csokonai színház
elõ adásain – nekem a „népség, és katonaság” között volt a helyem. Azóta sem dolgozik
ben nem a nagyratörés, így az Erdély minden részébõl összegyûlt egyszerû magyarok
között hallgatom az okos beszédeket Semjén Zsolttól, Szõcs Gézától, Tõkés Lászlótól, és
más jeles személyiségektõl. Meghatódom, de nem is annyira szép és illõ szavaktól, ha -
nem a tömeg – erdélyi magyar véreim – lelkesedésétõl és bizakodásától.

Az avató után állófogadás. Kolozsvár városa megtiszteli vendégeit: már nem húzó-
dozom az „úri” társaságtól. Itt olyan kiválóságokkal válthatok szót, mint Egyed Ákos,
tör ténészprofesszor, vagy Tõkés László püspök úr. A fogadásról szinte mindenki átbal-
lag a református kollégium nagytermébe, az Erdély kötet bemutatójára. A terem ha ma -
rosan megtelik, s a sokadalmat látva kezd igazán lámpalázam lenni, hiszen beszélnem
kell, s eddig ilyet nem tettem ennyi ember elõtt.
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Szõcs Géza államtitkár úr nyitja a könyvbemutatót. Jól beszél, csak nem érzékelem,
hogy mit, annyira lefoglal a gondolat: „No, mindjárt te jössz …”. A nevem hallom, kibal-
lagok, s lassan oldódik bennem a feszültség. Szólok az Erdély 1940-es kiadásáról, a tanul-
mánykötet szerzõinek munkásságáról, arról, hogy hogyan, és miért határozta el a Krá -
ter az újrakiadást. „Kidomborítom személyes érintettségemet” is, hiszen az eredeti
kiadás azon kötete, amivel a kiadónk dolgozott, egykor édesapám könyvtárát díszítette.
Sza vaim után Turcsány Péter lép a mikrofon elé, s Wass Albertrõl szól, értõn-érzõn,
nagy sikerrel.

Másnap korán kelünk. A kalotaszegi Nagypetribe vagyunk hivatalosak vasárnapi
isten tiszteletre, s ebédre. A református istentisztelet szép a maga egyszerûségében.
Pápista lévén elõbb kívülállóként szemlélem a szertartást, aztán egyszer csak elragad az
egy szerû emberek õszinte áhítata, s már magam is énekelem a zsoltárokat. Szinte bele
se kell néznem az énekes könyvbe, mert a lelkembõl fakad fel a dallamos fohász. Úgy
vélem nem követtem el halálos bûnt, ezért a kihágásért csak megbocsát a katolikusok
Atyaistene.

Az istentisztelet után okos emberek gyülekezetébe kerülök. A lelkész és a pres-
biterek meghívnak egy kis jóízû beszélgetésre, és – persze mértékkel – jóízû pálinkára.
Megvitatjuk és elfogadjuk az alaposan megrágott-megforgatott „Nagypetri-i kiáltványt”.

Az úton hazafelé most nem bóbiskolok. Magamba szívok mindent utoljára Erdély
színeibõl, hisz ki tudja, mikor járok erre legközelebb, hogy csendes örömmel és re mény -
nyel töltsem meg ki-kiürülõ lelkemet.

N
ag

yp
én

te
ke

n 
Já

no
sn

ak



95

Tájoló

BALESET

„Madarak vérzik be a mennyet,
cigányok és gyerekek léptei
lyuggatják át a szerenádnál szûzibb
kemény havat.”

Serediuk Péter festõmûvész, grafikus 
„Megnyilatkozni azt hiszem megnyílást jelent, 

ahogy beszélni igazán beszélni, hallgatást, meghallgatást. 
Röviden nyitottságot. 

Te ismered ezt a beszédet és ezt a hallgatást, 
mely több mint mi vagyunk.” 

(Pilinszky János)

Serediuk Péter 1944. május 9-én született Budapesten. Édesapja Serediuk Mihály
(Michal) lengyel volt, s 1955-ig fiát, Pétert is lengyel állampolgárként tartották nyilván.
Ma magyar és lengyel állampolgár. S a magyar, lengyel, és tordai õsök révén erdé lyi-szé -
kely identitás szövõdik egybe festményeken és rajzokon, ahogy az itt a Kárpát-me den -
cé ben gyakorta megesik. Nevelõapja munkássága kapcsán ismerte meg Pilinszky
Jánost, akivel személyes barátsága 1968-ban, elsõ önálló kiállításán szövõdött. Pilinszky
ha lá láig atyai jó barátja és mûvészi témáinak, spirituális szemléletének ösztönzõje volt. 

Rajzai, illusztrációi, festményei egy része sajátos technikával készült, a papír és a tus
tulajdonságait kihasználva, elsõsorban a Pilinszky János verseihez készült illusztrációk-
ban. A Francia fogoly, a Harbach, a Vesztõhely télen, az Õszi vázlathoz készült érzékeny raj-
zok vizuális megtestesítõi a versekbõl áradó lecsupaszított, szikár köz vet len ségnek.
Irodalmi mûvekhez készült illusztrációinak szenvedélyessé érlelt egyedi tech nikája más-
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A WASS ALBERT MESESOROZAT REJTVÉNYÉNEK NYERTESEI

A Wass Albert Mesesorozatokban meghirdetett rejtvény helyes 
megfejtõi közül májusban az alábbi nyerteseket sorsoltuk ki:

Cseh Német Sára 8792 Zalavég
Krasznay Lilla 2451 Ercsi
Nagy Márton 7633 Pécs

Gratulálunk! A nyertesek könyvjutalmát postán küldjük el.

más hangzatokban szólal meg. Illusztrációiban a lengyel költõk közül fõ leg Mickiewicz
és Slowacki alkotásai jelennek meg.

A nyolcvanas évektõl szoros szálak fûzik a Vas megyei Bögötéhez. A fõvárosi életsza-
kasz után vonzotta, s egyben el is szigetelte a természethez közeli, falusi emberek vilá-
ga, mely mûvészetének egyik forrása és erõt adó táptalaja is lett.

Serediuk Pétert nem érdekelte sosem önmagában a mûvészet elméleti, technikai vagy
esztétikai vetülete. Etikai elkötelezettséggel alkot, reagál és együtt érez, részt vesz az
emberi színjátékban, mely ha nem is vígjáték, de mindenképp katartikus élmény. 

D. Udvary Ildikó mûvészettörténész

JUTTÁNAK LEVÉL

Veled együtt és velem együtt
az idõ minden ütése-kopása

és erõssége hó alá kerûl
abban a végsõ feledésben,

amit az Atya küld majd a világra.


