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Csallóközi Zoltán

A mi Katynunk 
Egyéves szőke kisfi ú fogja édesanyja és édesapja kezét egy poznani parkban.  Ez látható Konrad 

Sutarsky, nemrég megjelent Az én Katynom könyve címlapján. Négy év telik el a történelem sodrában, 
és családok millióinak kézfogását szakított a szét a gyilkos háború. Bogumil, az apa bevonult és védte 
Lengyelhont, Janina a gyermekkel magára maradt. 

1939-ben ez a sors jutott  a lengyeleknek. Az apák harcoltak német és orosz ellen. Elestek vagy fog-
ságba kerültek, esetleg sikerült eljutniuk Magyarországra vagy Romániába, hogy utána más orszá-
gokban, amelyek korábban cserbenhagyták hazájukat, vagy netán titkos szerződés értelmében meg 
is támadták, újra harcoljanak, mert előtt ük lebegett  a szabad Lengyelország képe. Az asszonyokra, 
gyerekekre, öregekre kitelepítés, kisemmizett ség, megaláztatás és nyomor várt.

De ott  élt a remény. Ott  élt a remény abban, hogy szerett eiket újra láthatják, és mindez a szörnyű-
ség egyszer véget ér. Mert európai ésszel felfoghatatlan volt az a rideg kegyetlenség, amivel a szovjet 
hatalom végzett  a lengyel tisztikarral. És hihetetlen volt az a példátlan cinizmus, ahogy a kommunista 
vezetők a mindenről mit sem tudó szerepét játszott ák, majd mikor rémtett ükre fény derült, azonnal 
másra fogták. 

Katyn gyűjtőnévvé és fogalommá vált. Az NKVD mintegy tizenötezer tisztet gyilkolt le, csak egy 
részük temetője Katyn.  Álljanak itt  a hadifogolytáborok nevei, megőrizve azokat az emlékezetnek: 
Kozelszk, Sztarobelszk, és Osztaskov. Hiszen a Katynban feltárt sírokon túl még több ezren nyug-
szanak jelöletlen tömegsírban Oroszország és Ukrajna földjében. Tizenötezer lengyel tiszt legyilkolá-
sa és mindezen tett ek szemérmetlen tagadása ma már egyértelműen bizonyítható. Tudjuk, mindeze-
kért a sztálini Szovjetuniót terheli a felelősség.

Mármint a tett ekért. De ki a felelős a tett ek elhallgatásáért? A nyugati hatalmaknak nem állt érde-
kében nyilvánosságra hozni szövetségesük, a Szovjetunió rémtett eit. Közel fél évszázadon keresztül 
keleten és nyugaton egyaránt tabu téma volt ez a háborús bűntett . Cáfolták, elhallgatt ák és a kommu-
nisták által terjesztett  hazugságokat egy az egyben vett ék át az iskolai történelemkönyvek. Szamizdat 
kiadványok ugyan léteztek, de csak kevesekhez jutott ak el.

A mártíroknak emlékműveket emelnek. Sutarsky könyvében ír a megemlékezések körüli visszás-
ságokról is, az Egyesült Államokbeli és az angliai emlékműállítás nehézségeiről. Aztán eljött  1990, a 
vasfüggöny lebomlása. Oroszország beismerő vallomást tett , szabadon beszélhett ünk róla, emlékez-
hett ünk az áldozatokra. Magyarország ebben is az élen járt. Óbudán nemrég a lengyel és a magyar ál-
lam elnöke felavatt a a Katyni mártírok emlékművét, és a tér is róluk kapta a nevét. Mindez a Fővárosi 
Közgyűlés majdnem egyhangú – egy szocialista képviselő szavazata híján – döntése alapján történt.

De hát 1940 óta eltelt hetven év, ami alatt  korosztályok sorának tanított ak hamis történelmet, vagy 
legalábbis elhallgatt ák az igazságot, nemcsak itt hon, de szerte a világban. Az események pedig, ha 
nem beszélnek róluk, lassan feledésbe merülnek. Holott  a mártírok emléke megköveteli a méltó tisz-
teletet. Ismerje meg a világ az igazságot, a történelemkönyvek lapjairól pedig a valóság szóljon.

Katyn története még nyitott , és hetven év után újabb áldozatokat követelt. A főhajtásra utazó len-
gyel küldött ség tragikus balesete megrázta a világot. A Szmolenszk mellett i repülőszerencsétlenség, 
az államfő és társainak halála a katyni eseményekre irányított a a közvélemény fi gyelmét. 

A hívő ember számára világos, hogy értelmetlen halál nem létezik, legfeljebb nem értjük meg. Le-
hetséges az is, azért, hogy a katyni áldozatokra méltóképen emlékezhessen a világ, újabb áldozatokat 
kellett  hozni. Az áldozat pedig sohasem hiábavaló. A mártírok vére magvetés. 
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A PoLíSz a Szellem városa
A MEGÚJULÓ MAGYAR ÉS KERESZTÉNY HAGYOMÁNY LAPJA

„Először megtanultam kérni. Utána megtanultam elfogadni. Hosszú 
ideig éltem úgy, hogy aktívan éltem az életemet, végeztem a dolgomat, de 
nem bocsátkoztam kitérőkbe, csalóka konfl iktusokba, hiszen a küzdelem 
meggyőződésem szerint soha nem mások, hanem magunk ellen folyik.”

Dávid Att ila

Az Országos Lengyel Önkormányzat által szervezett  kiállítás katalógusához készült 
szöveget Dávid Att ila 2002-ben a kórházban diktálta; a megfogalmazás a katalógus 
igényei szerint harmadik személyű:

A budapesti Képzőművészeti Főisko-
la, valamint a római Centro Sperimentale 
di Cinematografi a elvégzése után, 1993-
tól kezdve egy rövid évtized alatt  a 
magyarországi színházi élet jelentős 
tervezőjévé vált. Közel száz megvaló-
sult színpadi terv fűződik a nevéhez, 
például: Az ember tragédiája (Debrecen, 
1996), A dzsungel könyve (Bp., Pesti 
Színház, 1996), West Side Story (Szegedi 
Szabadtéri Játékok, 2000), valamint ha-
zai és külföldi, önálló és gyűjteményes 
kiállítások, például: budapesti Lengyel 
Intézet – 1994, krakkói Galeria Format – 
1999, Varsói Magyar Intézet – 1999-2000; 
ugyanakkor számos könyv – és folyó-
irat-illusztráció, plakátt erv és belsőépí-
tészeti terv is.

Az egyetemi hallgatók felkérésére 
négy szemeszteren át díszlett ervezést 
tanított  a Budapesti Műszaki Egyetem 
Építész Szakkollégiumában.

Egy gyermek apja.
Ez a pálya 2001. október 4-én konstatált 

leukémiás megbetegedésével megtört.

KÉPZŐMŰVÉSZEK A POLÍSZBAN

Bemutatjuk Dávid Att ila díszlet- és jelmez-
tervező, grafi kus- és festőművészt

(1967 – 2002)
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Aszfalt és macskakõ
vérünktõl nem veres.
Ösvényekre hullnak
alvadtvér levelek.

Fényes gubába bújt
ezüstfûz és az ég,
Tengerek homokján
nyomot simít a szél.

Üres hajófenék
kenyérre, húsra vár.
Utcákon forgalom,
papíron toll leáll.

………………….
………………….

Jövõ felhõk mögött
arany nap és hiány,
Lefegyverez az õsz,
letörve már a nyár.

Hûség és szabadság,
hallgatjuk híreid.
Szoborként szurkolunk,
gúzsba vert híveid.

Hangszóró hordja szét
Rád szórt rágalmait.
Néma és szobor nép
lapul és hallgat itt.

Aszfalt és macskakõ
vérünktõl nem veres.
Szájunkon lázadás
nem átkoz, nem neszez.

Ránk alvad már a hó,
ereszen fegyverek;
jégcsap sortüze lóg:
nem kegyelmezek.

Jöhet még a tavasz,
hol tankra tank szavaz,
hol rácsot rázni: a
jog, s demokrácia.

Bányák, börtönök…
vastüskés ördögök…
kábított vadak…
idomított csapat…

Dühöng a jósige:
„finis Poloniae”.

Élõnek az élõ
ûzötten üzeni:
Nem lehet, nem lehet
nem újra kezdeni.

(Budapest, 1981. szeptember–december)
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Turcsány Péter

A szobor, 1981
Utóhang a Testamentum c. poémához



Erdélyi György

„Jó orvos, ki nem andalítasz…”
Szabados György emlékezete

Amikor azt az egy szót kérdik tõlem, ami számomra az indulás, a késztetés, az élet
felé irányító erõ szava, akkor a válaszom: Bartók. Zenét nem tanultam, sokáig nem is is -
mer tem, aztán egyik pillanatról a másikra váratlanul és védtelenül találtam magam vele
szem ben. Tökéletesen és végletesen leterített, egyszer s mindenkorra a mai napig ér vé -
nye sen. És nem csak a zenéje. Minden, ami azután jött, amit azután hallottam és ta nul -
tam róla és tõle. A legfontosabb eszméltetõk egyike számomra. Bartók.

Amikor azt a szót mondom: jazz, életem egy másik fontos szavát hallatom. Nemcsak
a zenét jelenti, ami mellesleg roppant kedves és fontos számomra, de többszörösen,
mint önmaga, mint egy világ. Mint tengermoraj, mint magas hegység, mint az indiánok,
mint a valódi szabadság, amibõl olyan kevés van. Struktúra, a közös gondolkodás külö -
nös módja, a formák örökös megújulása. Jazz.

Amikor azt a szót mondom: Szabados, mintha azt mondanám: a testvérem, a bátyám.
A legfontosabb emberek egyike számomra. Szabados György.

A Petõfi Sándor (ez a név még szerepelni fog) utcában találkoztam vele elõször, a ké -
sõ 60-as évek egyetlen jazz-klubjában a Dália aztán. Fõleg szvinget játszottak itt, hol jól,
hol gyengébben. Aztán egy este Õ játszott. Ahogy megláttam, már az is érdekes volt.
A többi zenész színes ruhája, inge, tarkasága – nagy divat volt a hippi akkoriban –
helyett a végtelen egyszerûség jelent meg elõttem, szürke ingben, nadrágban. Magas
homloka, hosszú haja, kis szakálla – inkább néztem volna festõnek, mint muzsikusnak.
Egészen addig, míg a zongorához ült.

Játszani kezdett. Én megdermedtem. Pontosan azt a hitetlenkedõ, döbbenetet érez tem,
mint 16 évesen, szemben Bartókkal. Gauguin képe, az Itt már jártam valaha, mint valami
furcsa deja vu felrémlett. Bartóktól addig olyan sokat kaptam, máig tart. De azt nem hit-
tem volna, hogy ez még egyszer megtörténhet. Pedig megtörtént. Szabados mu zsi kált.

Mi történt akkor? Valaki beszélni kezdett nekem, hozzám, és még személyesebben,
mint korábban Bartók. Úgy is beszélt, de másképp is. Ugyanazt mondta, de többet is,
mást is. A szemembe nézett, ahogyan csak azok beszélnek, akik nagyon fontos dolgot
akar  nak kimondani. Mit mondott? Mindent, ami nekem akkor fontos volt. Azt, hogy ki
va  gyok én, hova tartozom, hogyan tartozom oda, ahova, és fõleg, hogy mi dolgom van
ne kem ott. Valami ilyesmirõl szólt a zenének ez az addig soha át nem élt szédülete, ami
hol suttogott, hol dübörgött, hol sírt, hol nevetett, hol hangosan rikoltozott, hol meg lá -
gyan dalolt a kis Petõfi utcai klubban. Mindezt már hazafelé bandukolás közben gon -
dol tam végig, a Duna-parton. Szabados engem, személyesen szólított meg. És akit meg -
szó lítanak, annak elõbb-utóbb válaszolnia kell. 

Egyre többet jártam a klubba, amikor Õ játszott, mindig. Aztán egy ideig távol vol -
tam, és visszajöttem, mikor a legközelebb hallottam, akkor éreztem, hogy zenéje meg -
vál tozott. Még szigorúbb, még szikárabb, fanyarabb, és fõleg titokzatosabb lett a mu zsi -
ká ja, amikor lassút, vagy balladát játszott, a lírája is tépettebben, szomorúbban hangzott,
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mint elõtte. Olyan volt, mint valami hangokban oldott, nagyon keserû gyógyszer, amit
so kan nem akaródznak lenyelni, pedig kell, mert betegek vagyunk, mert elhagyott min -
ket az egész-ség, és ha tetszik, ha nem, ezzel kell élnünk, mert valószínûleg csak ezen
a sötét keserûségen keresztül juthatunk el a fénybe, ahol majd minden harmónia ki tisz -
tul és összesimul. És még sokkal inkább hozzám beszélt, mint annak elõtte, és lökdösött,
és noszogatott valami felé, amit akkor már én is egyre világosabban véltem látni. De
hoz zá még mindig nem közeledtem, illõ viszont bemutatkozás nélkül ennek nem láttam
ér telmét.

Amikor aztán a 70-es évek elején a Petõfi (lám itt van másodszor) évforduló kapcsán
már a vízcsapból is a költõ ömlött, legtöbbször a korabeli csakmikereshetjükpetõfit – dísz -
pu fajkások stílusában, a hivatalos bájgúnárok, az ügyeletes csontig nyalók stílusában,
úgy gondoltam, hogy akkor most én is elmondom, hogy mirõl szólhat még Petõfi. És ho -
gyan. Bár minket, sokunkat nem hívott meg senki, se akkor, se késõbb, se ezért, se má -
sért, de mégis szólni kellett, ha egyébért nem, hát azért, hogyha valaki mégis odafigyel,
hát hallja, hogy a kórus nem egy hangon énekel.

Az elõadás elkészült, bemutattam és legnagyobb meglepetésemre, sikeres volt. Egy -
szer aztán vettem egy nagy levegõt, és egy pesti elõadásomra feladtam egy meghívót
Szabados címére. Néhány nappal az elõadás után levelet hozott a postás. Pontosan idéz -
ni nem tudom, hiába vigyáztam rá, elmaradt tõlem valahol. De a lényeg, amit a levél
üzent, s ami máig itt van velem: mi bajtársak vagyunk ezen a békebeli állóháborús csa -
ta téren.

Aztán találkoztunk. Mindjárt az elejétõl úgy tûnt, mintha örök idõtõl ismerném. Be -
szél gettünk, beszéltünk, mert nagyon sok beszélni valónk volt. Csak lassan tudtam meg,
hogy mit is tud Még. Hogy igenis, hiába próbálják az ellenkezõjét szajkózni, igenis léte -
zik a reneszánsz ember, aki nemcsak látja, de tudja, ismeri is a világot, de nem a cse re -
pek re törött, darabokra szaggatott rész-világot, hanem az egészet, a teljeset, a meg-nem-
ha misítottat, a nem széthazudottat, hanem a valódit, az öröktõl valót, az igazit.

Már ismertem Illyés Bartók-versét. A gyönyörû …dolgozz jó orvos, ki nem andalítasz, ki
mu zsikád ujjaival mind oda tapintasz, ahol a baj… sorok most mintha benne testesültek vol -
na meg számomra. Mert minden, amit tudott a történelemrõl, az igazi orvoslásról, a ter -
mé szetrõl, a mûvészetekrõl, az etikáról, és fõleg az emberi tisztaságról, felém su gá roz -
ta. Mert mindent ismert, ami emberi: szeretet, harag, aggodalom, öröm, kétségbeesés,
és erõ – túljutni e kétségbeesésen – végül is egyet jelentett számára: a zenét. Minden,
ami körülvette, zenévé változott a szívében, hogy aztán a külsõ világba lépve a hang jai -
val beszéljen hozzánk, hogy személyesen, külön átöleljen mindenkit, a szemünkbe néz -
zen, és késztessen, és elõbbre noszogasson.

Sokszor ültem ott náluk a Borbolya utcában. Soha nem volt idõmilliomos, de tõlem
soha nem sajnálta a kevés szabad idejét. Ilyenkor az egész világ terítékre került, újra
meg újra. Bejártunk mindent és mindegy volt, hol kezdjük el, és hol fejezzük be. Iga zá -
ból nem is fejeztük be soha, csak abbahagytuk, mert mindig kifutottunk az idõbõl, hogy
aztán a legközelebb valahol máshol folytathassuk. Mindig úgy jöttem el, hogy többet
tudtam, mint mikor megérkeztem. Soha senkitõl nem tanultam annyit, mint tõle, talán
a legtöbbet az életben.
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Aztán dolgozni kezdtünk. Õ muzsikálta a magáét, én mondtam a magamét és a ket -
tõ bõl valami új minõség, valami harmadik lett. Sok mindenrõl szóltunk. A magyar szel -
lem örök vesszõfutásáról és kijátszottságáról, a kétségbeejtõ közönyrõl és közegrõl,
amely ben a régiek is mûködtek, és mi is mûködünk, és arról, hogy még sincs jogunk a
két ségbeeséshez, mert az az út nem vezet sehova. Mondtuk a magunkét Berzsenyi és
Ady és Petõfi és József Attila és Bartók Béla követeiként, és mindazt, amit én szavakkal
mond tam, azt körülfonta Szabados zenéje, és a legnehezebb szövegeket is maguktól ért -
he tõvé téve belemuzsikálta az emberek szívébe. Akkoriban nem volt túl reményteli a
világ körülöttünk, pedig e remény úgy kellene az embereknek, mint a gyermekeknek a
távoli karácsony este varázsa. Sokan ültek körénk és figyeltek. Tartottunk elõadásokat
gim nazistáknak és egyetemistáknak, fiataloknak és öregeknek, az emberi nagy sze rû -
ség rõl, az emberi kisszerûség korában. Például Nagy Lászlóról a leglászlótlanabb idõk -
ben. A premieren a Szkénében ott volt apám, meg Cseh Tamás, az énekes-indián barát,
a bevezetõt meg Nagy Attila mondta – ma már mindhárman az Örök Vadászmezõkön
kó borolnak. Aztán Bartókról, olyan embereknek is, akik soha semmit nem hallottak róla
és tõle, a nevén kívül. Évekig jártuk az országot. És mi mindent éltünk meg együtt, egy
kisebb könyv sem lenne elegendõ felidézni a közös történeteket, például a dunamenti
kis falu Mûvelõdési Házának zongoráját, mely tégla lábait elunva az ölébe rogyott! Iste -
nem, micsoda kép egy jó festõnek, Szabados, az ölében a zongorával e szokatlan piéta
és maga a környezet, magyar kultúra a'la 70-es évek. Valószínûleg ez az élmény ihlette
cik két a magyar zongorák állapotáról. Vagy az újpesti kultúrház avitt törmeléke, melyet
magasítóként tett az ócska hokedlira, zongoraszék nem lévén. Akkor éppen a Bartók
mû sorunk legerõsebb része volt soron, Juhász Ferenc verse, Szabados felállt, bele éne -
kelt a bepedálozott zongorába és ütõkkel kezdett játszani benne. És akkor láthatóvá vált
a nadrágjára ragadt fehér hungarocell, amelynek közepén jókora vörös sarló-kalapács
díszel gett. Csoda, hogy a közönség felhördült, aztán meg úgy nevetett, hogy még a
könnye is potyogott? És csoda, hogy ezt provokációnak fogták fel, és írásbeli jelentéssel
csatolták az addigiakhoz?

Ott volt a régi Kassák-klub, ahol a nem-hivatalos új magyar mûvészet, fõleg a zene
bon togatta szárnyait. Volt ott minden. Mûhelymunka és szóló muzsika és nagy zenekar
és kortárs zene és jazz és képzõmûvészet és Kassák-karácsony, és persze vers is. De
ami a legfontosabb, volt folyamatos együttlét a társakkal, mert anélkül nincs közösség. 

Valamivel késõbb elunva a rózsadombi káder-dûlõ légkörét, otthagyta Budát, Nagy -
ma rosra költözött, s ahogy telt az idõ, egyre embert próbáló feladatok kihívását fogad-
ta el. Egyszer nagy társaság jött össze nálunk, együtt hallgattuk új opuszát. Emlékszem
arra a döbbent csendre, ami a Szarvassá vált fiak zenéjét követõen telepedett e társaságra,
hall ván a bartóki Cantata ez újkori, méltó folytatását, melyet a szegedi Szabadtéri Játé ko -
kon Markó Iván koreográfiájával mutattak be és amelyet – csoda? – a második elõadás
után betiltottak. Mert Szabadost gyakran betiltották, ez volt a sorsa. Nem igen tûrték,
in kább tiltották. Évtizedekig nem engedték külföldre, a világ nagy muzsikusainak ide
kel lett jönni, ha játszani akartak vele. Lemezt sokáig nem készíthetett, rádióbeli fel vé -
telei süllyesztõbe kerültek. A határokon túl már világhírû volt, itthon a kis rajongó tá -
bo ron kívül a kutya sem ismerte. Írásai néha megjelentek, versei mai napig valamelyik
fiók jában lapulnak.
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Még késõbb hallottunk franciaországi sikerérõl, a Kormányzó haláláról, Nagy Józseffel
és Kodolányi Gyulával közös darabjukról. Nagy becsületrendet kapott a franciáktól, a
nagy sikerû darab Magyarországon nem kellett a hivatalosoknak, és azóta sem kell.
Szer tar tászenéje, a legnagyobb apparátust igénylõ mûve – kórusokkal, nagy zenekarral,
szólistákkal – a délvidéken és Belgrádban óriási siker volt, Budapestet nem érdekelte.

Ott voltam minden koncertjén, ott volt minden fontos elõadásomon. A Fonó meg ala -
pí tása óta, különösen az elsõ idõkben a népzenei programok mellett újra meg újra em -
lék esteket tartottunk, ilyen volt közös 56-os elõadásunk is. Néhány évvel késõbb a Duna
Tánc mûhellyel közös József Attila Színházunk teljes zenei anyagát az õ életmûvébõl válo -
gathattam. Amikor megtudtam, hogy Liszt Ferenc-díjjal tüntették ki, úgy örültem, mintha
én kaptam volna. Mikor a színpadon az István király sámánját énekeltem és tán col tam,
az õ zenéjének, dobjainak és dorombjainak kozmikus lüktetésére, soha nem jöttem ki úgy
a színpadról, hogy ne gondoltam volna rá. Könyve – mely a jó barátok sze retete, áldo -
zat készsége és összefogása nélkül sosem jelent volna meg – még ennyi idõ után is tudott
meglepetést okozni. A szellem és a stílus olyan magas iskolája, amire rit kán van példa.
(A második kötet még mindig kiadásra vár.) Mikor a Magyar Kul tú rá ért Alapítvány
Petõfi (már harmadszor!) díját átadták, a feleségem után õ gratulált el sõ nek. 

És továbbra is szorgalmasan látogattuk egymást. Hol õk jöttek el hozzánk Judittal, fele -
ségével, hol mi látogattuk õket Nagymaroson. Ablakaink elõtt hol a barkák nyíltak, vagy
a lombok hullottak, aztán megint jött Húsvét és utána Szent György napja, mind ket tõnk
ünnepe. 70. György napját nálunk ünnepeltük nagy társaságban. Közös estünk óta tud -
tam, mennyire szereti Nagy Lászlót, és mennyire fontosnak tartja. A költõ so rai ból állí tot -
tam össze montázsként az alábbi tisztelgõ verset, melyet ez alkalommal adtam át neki.

Üzenet az ünnepeltnek
Nagy László verssoraira

Az ünnep nem elég, hogy megtartsa õt
az irgalmatlan tiszta szeretõt
úgy szeresd magadat el ne vétsd
kár hogy a mûvészetben a silányságot 

szaporítják uraim
hogy hízó ártánynak a mennybe lift
lehet még az óda ettõl remegek én
ma disznó és rózsa egy anyag ugyan 
de más más a kettõ ha költõ vagyok
itt az árva ág se tud pihenni
mintha nem történt volna semmi
s nem is kellene egymást enni
semmi katonás villogás
a végzet fûvel koronás
szívemnek bilincs-oldozás
hát a város alá a pokolra leszállsz
hol flitteres csokros huhogók kicsikarják 

amire mohók
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ahogy a zeneszót a vonók
hol zeng a csalás
rád röhög a nagy vigalom
bíbor falon árny-babilon
s õ látva az ünnepi bárányt
látva a kenyeret bort az áldozat sugallatától 
megütve kifakad a lebitangolt Haza nevében
amíg ez a Ház nem a miénk – nem a miénk
én nem akartam kitömve lenni 

szalmacsutakkal
ülni magas polcon papír koronásan
itt vacogok már minden ormon
riadalmasan szép a sorsom
szebb mint a tiétek pingált akolban alomban
és megszenvedve már annyi csudát
eljutok-e a Tündér udvarába
vagy júliusból csak a zúzmarába
gyöngy még bennem az elrendelés



hogy a bolondok útját járjam
s ha nap-aranyból annyi karát
vész el a fények vesztõhelyén
ha nyög a remény ha a zászló
a veszejtõk lábain kapca
s tulipánfák ormát legázló
rühes apokalipszis-kanca
rablóknak ha szivárványt sárlik
lesz a vesztett ügynek bolondja
s kiszakad a fohász az árva
hogy egy bolond százat csinálna
a száz pedig milliomot
ne félj a sorstól én se félek
ne félj a sorstól ne félj a rongytól
gúnyánkat megtermi ránk a Fény
mûveld a csodát ne magyarázd
csodában élünk s nem lesz aszály
hajrá az idegek havazzanak

tombolj te sörényes velem
de zene zendül nagy zene
túl alkonyom vérpadjain
s akár ha tengert hallanék
a Mindenség nekem beszél
zúdítva zenét a szkíta nyilak 
ércnyelvét az éter síkjairól
hol testvér a hússal a köröm a szem
barbár és tiszta akár a hó
íme a leszakadó ezüst zene
mi páncélszekrénybe nem zárható

másutt egy más delej övében
ott mintha volna itt ami nincs
hit rege rongyban kár érte kár
itt most minden homály
egyetlen bizonyos az emberi árvaság
fiúk elõre!
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Aztán hírét vettem, hogy betegeskedik. Mint rendes testvér, magam is azt tettem.
Életmentõ mûtétem utáni elsõ látogatóim egyike õ volt. Engem megmentettek. Õt …
hagyjuk. Õt az utolsó pillanatban Kossuth-díjjal tüntették ki, már alig állt a lábán. Akkor
Arany János jutott eszembe: „… most ha adná is, már késõ…”. Fiatal barátaimmal már
több mint fél éve dolgoztunk a Szarvassá vált fiak új színpadi megfogalmazásán, nagyon
reméltük, hogy a nyári premieren ott tiszteleghetünk elõtte.

Június 10-én késõ este nem tudtam elaludni. Még olvasgattam Bartókról írt tanulmá-
nyát – hányadszor is? – és szemezgettem ezt-azt. Éjfélkor HALKAN meg kon dult a
közeli bencés kápolna harangja, és rá öt percre HANGOSAN a telefonom. A fele sé ge
volt. Gyuri, elment. Most nem tudok mást mondani – és letette. Motyoghattam vala mit,
de nem volt fontos. Gyertyát gyújtottam és virrasztottam. Sok más mellett egy szerre
Cseh Tamás jutott az eszembe: 

„… hirtelen elment, itt hagyott,
valaki útra vált, a jobbik részem…”

Ültem a sötétben a gyertya fényénél, egyszerre éreztem dermesztõ szomorúságot és
va lami nem-emberszabású megkönnyebbülést. Fellapoztam könyvét, Lutosławski em lé -
ké re írt esszéjénél, melynek utolsó két mondata immár az õ síremléke is: 

„Megtért, ahonnan való volt. Egy felségesebb világba.”

Szabados György (1939. július 13. – 2011. június 10.) A PoLíSz szerkesztõi jelen írással tisztelegnek a nagy zene -
mû vész, zeneszerzõ és tudós író emléke elõtt, a gyászoló család iránti részvéttel. (A szerk.)



Asztalom néma          nincs adás
Valahol elnyesték az ide tekergõ
Hullámokat          remeg az erdõ
Bokra de tanul
Úgy folyik szét a pirkadás
Mint higanygömb          megfogha-
tatlanul

Nincs erõtér –
Mert elõbb ér
Kapunkhoz az est, mint a reggel

Istenem, ezt az egyet
E felismerést mért felejtetted el!

Ablak nyílik
És bedereng
A végtelen és feldereng…
Minden hullámon ide szólnak
Ne félj
A holnap ma még csak maholnap…

Valahol detektorkészülék
Mellette ülnek vén szülék…
Te meg az ágyban (vén fejem)
Álmodozó történelem…

Ki 56-ot, ki 68-at…
Kendert szõnek – fehér gyolcs az…
Istenem, hát mit ígérnek?
Újra nem élednek vének?
S nem éled újra osztováta…
A SZER-hullámhossz1 partra vágja…
Ki tudja már, ez kinek vétke
Titok terül a világra
Terítetlen terítékre
Amiként vég végtelenségre
Mint végsõ ág árnya az égre
Világosságunk végtelen vágyra
Világolj, védtelenek világa!
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Bágyoni Szabó István

Kik nem születnek újra
(A Világ árnya, világ fénye
címû kötet átolvasása után)

Tánckurjongatók vén gyalogosoknak
(hiányzó könyvem képzelt bemutatójára)

naponta
sáncba lépsz pedig az utcák
jó ideje jobban tudják
országutaké lett minden
cipõnyom a zsebeinkben

*

kerékvetõ fázik-ázik
betû hátunkból csírázik
„kiszáradnak könyveink
törli szél a könnyeink”
naponta

*

tudnám csak hogy ki mondta:
járhatnék az Isten hátán
ha nem volnék én a Sátán!
ki mondta?
nyugtasson, hogy kimondta
s táncod gyolcsát kimosta



Valaki kopog…
Egy gyermekkori vershelyzet újraélése

(Lásd: Világ árnya, világ fénye 21. rész)

Valaki kopog az ablakon.
Istenem, te segíts!
És kopog, mióta itt lakom.
Istenem, megsegíts!
Némák a hegedûk,
És mégis „áll a bál”.
Valaki szép rendért,
S van, aki rendõrért kiabál…

Az idõ húscafat-lájbiban.
Istenem, te segíts!
Te pedig „idd és edd, ami van!”
Istenem, megsegíts!
Némák a harangok,
Lapul a szökevény.
Háza húsfüstölõ2,
Vánkosa, pokróca kõkemény…

*
Valaki kapunkban ácsorog
Éjhosszat, naphosszat lesben áll
Vállain kivikszolt „õrkabát”
Nem szakadt, nem füstös
De: kék-vörös-ezüstös…

Istenem, most segíts!

________
Bágyoni Szabó István hetvenéves. Erdély hetedik székében, Aranyosszéken született 1941. június 10-én, a
nagy részt magyarok lakta Bágyonban. Szülõfaluja – amelynek nevét 1972-ben vette fel írói elõnévként –
haj dan az Aranyos folyó mentén élõ magyarság védelmét biztosító székely lovasezredek szálláshelye volt.
Tor dán végezte középiskolai tanulmányait, majd a „függetlenségét” épp elveszített Kolozsvári Bolyai Tu -
do mányegyetem bölcsész karán szerzett magyar nyelv- és irodalom szakos tanári képesítést. Tanított
Nagy sármáson és Tordán (a tordai Jósika Miklós Mûvelõdési Kör alapítója), 1974-tõl a kolozsvári Utunk c.
iro dalmi hetilap belsõ munkatársa. 1989-tõl Budapesten él; volt a Kráter Mûhely Könyvkiadó fõ szer kesz -
tõ je, a PoLíSz fõmunkatársa, pár éve lapunk versrovatát vezeti. A szerk.

Jegyzetek:
1. Szabad Európa Rádió
2. Aranyosszék falvaiban a tartósításra szánt szalonnát, húskészítményeket a konyha sütõje fölötti pad lás -

térben, a kémény köré kialakított, kunyhó-szerû építményben, a füstházban tartósítják. Az 50-es évek -
ben katonaszökevények, politikai üldözöttek tán leggyanútlanabb búvóhelyeként „szolgáltak”. (B.Sz.I.)
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Valakit valami tartósít.
Istenem, segíts meg!
Õ tudja, mi az, mi tartós itt!
Istenem, segíts meg!
Némák a szomszédok,
Vége egy mesének.
Volt egyszer, hol még volt…
Szél veri, karón már az ének…

Valaki itt kopog, ott kopog.
Istenem, te segíts!
„Füstházból csap a füst
Hol a ház – a haza?
Jerj, fiam, jöjj haza!
Van csillag, irányít
Nem átok nem ámít
Minden szó imánk itt…
Füstölgõ Csillagút”



Polgárdy Géza

Másokért élt élet
Emlékezés Domokos Pál Péterre, a „csángók apostolára”

A száztíz évvel ezelõtt, 1901. június 28-án, Csíksomlyón született és 1992. február 18-án,
Budapesten elhunyt Domokos Pál Péter pátriárkai kort ért meg, földi tar tóz ko dá sá nak
még megkezdhette a tízedik évtizedét. S megadatott neki az, ami csak nagyon ke ve sek -
nek: már életében legendává lett! Hiszen a közösségek sohasem felejtik el azok tetteit,
akik egész életüket, minden napjukat, s azok minden óráját és percét az övéiknek szen -
telik, akiket egyetlen cél vezet: hasznosan élni, segíteni, támogatni, felemelni a gyen gé -
ket, az elesetteket, hitet és reménységet adni a csüggedõknek, valósággal feloldódni,
átlé nyegülni az odaadásban!

Domokos Pál Péter – akinek csak egyik, mindenki mástól eltérõ, megkülönböztetõ
mi nõ sítése volt a „csángók apostola”, hiszen nevezték például „kristályembernek” is –
ilyen életet élt! Tisztát és példaadót! Egy több tízezres – más becslések szerint a száz ez -
ret is meghaladó – Moldvába „átcsángált” székely tekintette évtizedeken át az egyetlen
földi segítõjének, bajaik megértõjének, elesettségükben támaszuknak! S Péter bácsi –
aho gyan mi nevezhettük a szálfatartású nagy öreget, akik sorsunk különös kegyének
hála még életében a közelébe kerülhettünk – soha, egyetlen pillanatra sem feledkezett el
az õ (egyesek által „bangyem”-nek gúnyolt), csángó népérõl.

A csángók magyarként megmaradása, magyarként fennmaradása, sajátos kultúrájuk
meg õrzése, magára hagyottságukban felemelése volt az a többágú legfõbb cél, amely
Péter bácsit hosszú élete során mindvégig vezette. Az anyanyelvétõl eltiltott, iskoláitól
meg fosztott, szellemi vezetõitõl eltiltott, még az Úr dicsõségét is csak egy, magyar anya -
nyel vüktõl eltérõ, idegen nyelven imáikba foglalható, s római katolikus szentmisét is
csak e másik nyelven átélhetõ legkeletibb magyarok talán réges-régen beolvadtak volna
már az õket körülvevõ román tengerbe, ha nincsenek elhivatott támaszaik. Amilyen Do -
mo kos Pál Péter (meg késõbb, az õ példája nyomán Kallós Zoltán és még néhány tár-
suk) voltak. Aki, akik gigászi harcot folytattak e kényszerûen beolvadásra ítélt
legkeletibb ma gyar testvéreink megmaradásáért, s nem csak emberként, de tudósként,
kutatóként is mindent megtettek fen maradásukért.

Pedig dehogyis készült a csángók kutatójának!
Mint Andrásfalvy Bertalan írta:

„…Domokos Pál Péter gyermek- és ifjúkorában nem készült kutatónak, a történelem
sajá tos, magyarságunk számára tragikus fordulatai csak azért szorították erre a különös
és szo katlan tudósi pályára, mert máshogyan nem volt lehetõsége, hogy eleget tegyen
leg bensõbb akaratának: »…édes Hazámnak akartam szolgálni…« Ez a mondat lett címe
egyik jelentõs kötetének is, amelyben Kájoni János hatalmas, 1676-ban megjelent ének -
gyûj teményét, a Cantionale Catholicum-ot mutatja be az egyes ének szövegekhez meg ke -
re sett dallamokkal, és ismerteti az egyik legelsõ magyar népdalgyûjtõ, Petrás Ince János
fe rences szerzetes pályáját, aki a moldvai magyarok, a csángók közt élt és mûködött plé -
bá nosként 1886-ban bekövetkezett haláláig…”
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Szülõvárosában, Csíksomlyón, kétféle alapvetõ indíttatás is érte. Egyfelõl gyakran mi -
nist rált a ferencesek itteni híres kegytemplomában, vett részt a Csíksomlyóra érkezõ
bú csúsok fogadásában, hallotta a sokfelõl ide érkezõk énekeit. Másfelõl az elemi is ko lá -
ban kapta az elsõ indítást szeretett tanítóitól, Márton Emíliától és Péter Sándortól, hogy
az õ példájukat követve, maga is tanító legyen.

Ezért is választotta a megyeszékhelyen, Csíkszeredában végzett gimnázium után a
csík somlyói tanítóképzõt, ezért jött vissza szülõvárosába. Aztán egy évet mégsem itt,
hanem Debrecenben kellett elvégeznie, mivel az elsõ világháború csíki menekültjeit
1916-ban itt, Hajdú megyében helyezték el az illetékesek.

Frissen megszerzett oklevelével azonban 1919-ben már Csíkkarcfalván lett (helyettes!)
kántor-tanító. Aki itt került elõször kapcsolatba elfelejtett, senkit sem érdeklõ régi szé -
kely iratokkal, ám a kutatómunkát még megelõzte a tanítás, az apró székelyek nevelé-
se, mert a kutatómunka ideje még nem érkezett el. Az oktatás, nevelés szeretete vezette
a Hu nyad megyei Vulkánba is, ahol 1920–23 között folytatta elemi iskolai tanítói munká-
ját. Itt aztán feléledtek benne a csíksomlyói búcsúk emlékei, s rádöbbent az ének és zene
meg  határozó, nevelõ hatalmára. Ez pedig arra ösztönözte, hogy tovább képezze magát.
Útja így a magyar fõvárosba vezetett, ahol 1923-tól immár a Tanárképzõ Fõiskolán szer zett
három évvel késõbb matematika–fizika–kémia, meg énekzene szakos tanári ok le ve let.
Még ugyanebben az évben, 1926-ban Kolozsvárott a bölcsész doktorátust is meg sze rez te.

Ezt követõen Csíkszeredán meg Kézdivásárhelyen oktatta rövid ideig az éneket és
ze nét. De valóban csak rövid ideig! Mondhatnánk, hogy az 1929/33-as gazdasági világ -
vál ság Romániába begyûrûzése tette, hogy hamarosan állástalan tanár lett. Az ok azon -
ban mégsem ez volt, hanem hogy a román állam nem ismerte el a Magyarországon
szer zett diplomáját. Az állás nélkül maradt fiatal (még csak 28 éves) tanár ekkor, 1929-
ben indult a Székelyföldrõl Moldvába, hogy ott a Bartók Béla által sem ismert csángó
nép zenét feltárja.

Ez az elsõ, 1929-es moldvai útja keserû tapasztalatokat hozott számára. Rádöb ben tet -
ték, hogy nem elégedhet meg a csángók élõ népi kultúrájának feltérképezésével, hanem
a tudatlan magyar közvéleményt meg kell ismertetnie történelmükkel, sorsukkal is.
Mind azok alapján, amit látott, hallott és átélt, elkészítette A moldvai magyarság címû kor -
sza kos könyvét.

De adjuk át a szót a szerzõnek, aki könyve 1987-es, Budapesten, a Magvetõ Kiadónál
meg jelent ötödik, átdolgozott kiadásához írott Elõszóban így fogalmazott:

„….Hazatérve elsõ, 1929-es moldvai utamról, annak könyvvé rendezett anyagával hiába
pró bálkoztam a különbözõ, kiadóval is rendelkezõ felekezetek, politikai pártok ille té ke -
sei nél, a moldvai kérdés senkit sem érdekelt! Még a tudományos fórumokat sem! Elke -
se redésemet látva Péter Ferenc, a csíkszeredai nyomdász azonban azt mondta: »Egyet se
búsuljon, tanár úr! Kiadom én azt a könyvet!« Így jelent meg a könyv elsõ kiadása ötszáz
pél dányban, saját költségemen, 1931-ben Csíkszeredában. Könyvárusi forgalomba nem
ke rült, magam postáztam és terjesztettem…”

(Itt pedig kérem a Tisztelt Olvasót, hogy nézzen el nekem pár magántermészetû,
még is kapcsolódó mondatot! Az ötszáz példányban megjelent, könyvárusi forgalomba
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nem került könyv elsõ kiadása szá mom -
ra év tizedeken keresztül elérhetetlen
volt. Kép zel hetõ, milyen örömet okozott,
ami  kor néhány évvel ezelõtt, egy könyv -
ár  ve ré sen – igaz, csillagászati összegért,
de – si került megvásárolnom egy, még -
hoz zá Cse res Ti bor nak, 1983-ban de di -
kált pél dányt…)

Maga a szerzõ sem remélte a vissz han -
got, mely kis példányszámban megjelent
köny ve nyomán támadt! Elõbb Bu da pes -
ten, majd Erdélyben is. A több mint fél -
száz mél tatás kö zül Herczeg Ferenc Pesti
Hírlapban megjelent, hathasábos vezér -
cik ke volt a leg ha tá so sabb.

Mindezek eredményeként a Magyar
Tu dományos Akadémia jelentõs összeg -
gel ho no rálta Domokos Pál Péter mun -
káját. Ami aztán lehetõvé tette második
mold vai gyûj tõ útját.

Noha Domokos Pál Péter – amint arra
késõbb még visszatérünk – több könyvet
is írt, ez, A moldvai magyarság kétségtelenül korszakos jelentõségû volt. Hiszen a ma -
gyar köz vé lemény (s talán az illetékesek is) ennek révén szereztek tudomást a moldvai
csán  gók ról!

Ezért különféle kiadásait illetõen nem tekinthetünk el egy rövid könyvtörténettõl.
A mû csaknem változatlan, második kiadását, melyet a kiváló szociológus és író, Ven -

czel József gondozott, s Kolozsvárott jelent meg 1934-ben – az elõzmények után némi-
leg meglepõ módon –, a szerzõ szintén a saját költségén adott ki. Igaz, ekkor már egy-
ezer példányban! E második kiadás teljes címe: A moldvai magyarság. A cságómagyarok
múltja és jelene. Hatvannyolc csángómagyar népdal. Az ajánlása pedig: „Nektek: magyarok-
nak. Róluk: magyarokról.”

Következtek a bõvített harmadik és negyedik kiadások Kolozsvárott, 1941-ben, ame -
lyek már 3-3 ezer példányban láttak napvilágot.

Ezután több évtizedes szünet következett, s az ötödik, lényegesen átdolgozott és ki -
bõ vített kiadás csak a fentebb már említett, 1987-es, Magvetõ kiadás volt. Ezt követte a
Fekete Sas Kiadó 2001-es hatodik kiadása – kifejezetten Domokos Pál Péter születésé-
nek 100. évfordulóján –, amely az ötödik kiadást vette alapul, ezt egészítve ki a hagya-
tékból elõkerült néprajzi- és fényképanyaggal.

Visszatérve az 1930-as évekhez: Domokos Pál Péter ekkor jegyezte el magát életre szó -
lóan a csángók életének és sorsának vizsgálatával. Igaz, elõbb Kézdivásárhelyen még tanár
lehetett, ám 1933-ban végérvényesen elmozdították a pedagógusi pályáról. Elõbb három
éven keresztül Gyergyóalfalu kántora, majd 1936-tól Kolozsvárott az Erdélyi Ka to likus
Státus pedagógiai titkára, 1938–40 között a Tanítói Önsegélyezõ Egylet gondnoka volt.

PPooLLííSSzz

12



Következett 1940-ben Észak-Erdély visszatérése az anyaországhoz, s Domokos Pál
Péter 1940–44 között a Kolozsvári Tanítóképzõ Intézet igazgatója volt. 1944-ben ezért me -
nekülnie kellett. Budapestre költözött. A Népjóléti Minisztériumban osztály ta ná csos ként
dolgozott, de rövidesen hamis vádak alapján eljárást indítottak ellene, és el bo csá tot ták.

1961-ben bekövetkezõ nyugdíjazásáig még három iskolában tanított. 1951-tõl a bu da -
pes ti Viola utcai általános iskolában, majd 1954-tõl a József Attila Gimnáziumban, végül
1956-tól a Kaffka Margit Gimnáziumban.

Ha tehette, elõadásokat tartott, ha lehetõsége nyílt rá, publikált – szóban és írásban
is minden kor kiállt a csángók mellett.

Úgy saját könyveivel, mint fordításaival és tanulmányaival is szolgálta a maga vá lasz -
totta ügyet: a csángók felemelését.

Még 1940-ben Kolozsvárott jelent meg Adalékok Moldva történetéhez címû könyve.
Aztán Rajeczky Benjaminnal közösen elkészítették a kétkötetes Csángó népzene címû

munkát, amely 1956-ban (I. kötet) ill. l961-ben jelent meg (II. kötet). Ezt 1978-ban követ-
te a Hangszeres magyar tánczene a XVIII. században (Akadémiai Kiadó, Bp.) A fentebb,
And rás falvy Bertalant idézve már említett „…édes Hazámnak akartam szolgálni…” címû
mûve a Szent István Társulat kiadásában jelent meg 1979-ben, míg ugyanezen egyházi
kiadó révén vált olvashatóvá 1981-ben a Bartók Béla kapcsolata a moldvai csángómagyarokkal
és egy fordítás kötete: Ioan Ferent: A kunok és püspökségük.

Az 1989-es évben ismét két munkája látott napvilágot Budapesten. A Rendületlenül…
Márton Áron, Erdély püspöke címû könyvhöz írt elõszóban többek között így írt:

„…Életem nagy adományának, máig energiát adó forrásának tartom, hogy kora gyer -
mek ségemtõl haláláig szoros emberi kapcsolatban (éveken át munkakapcsolatban) állot -
tam Márton Áronnal. Feladatomnak is tekintett régi elhatározásomnak teszek eleget,
ami kor megkísérlem felvázolni élettörténetét, dokumentumokkal is pontosan meg is mer -
he tõbbé tenni egyházfõi mûködését…”

(A másik könyvet latinból fordította. Szerzõje Gyõrffi Pál, címe Az erdélyi ferences
kusztódia története. Válogatott tanulmányainak gyûjteménye kevéssel halála elõtt, 1990-ben
jelent meg a Magvetõ Kiadó révén Múltbanézõ címmel, Fazakas István szer kesz té sé ben.)

Végül – ismét csak a teljesség igénye nélkül, mint az eddigi felsorolások esetében is
– két olyan könyvet kell még említenünk, amelyekbõl élete és munkássága igen jól meg -
is merhetõ.

Az egyik Az én Erdélyem. Domokos Pál Péter elmondja életét Balogh Juliának, és a VITA
Kiadó jelentette meg Budapesten, 1988-ban. A másik a halálát követõ évben, 1993-ban
jelent meg, a Lakatos Demeter Egyesület kiadásában és Halász Péter szerkesztésében.
Megfog vala apóm szokcor kezemtül… Tanulmányok Domokos Pál Péter emlékére címmel.

A Péter bácsi halála óta eltelt csaknem két évtized alatt sok jó irányú változás állt be
a moldvai csángók életében. Ezek puszta felsorolása is szétfeszítené e megemlékezés
ke reteit, ezért erre egy másik írásban kerülhet sor.

Ám hogy ezek a változások bekövetkezhettek, egyáltalán, hogy a legkeletibb ma -
gyarok mostoha sorsára sokan felfigyeltek, abban a legnagyobb része minden bizonnyal
a most száztíz éve született Domokos Pál Péternek, a „csángók apostolának” volt…
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Agócs Sándor

Balladás ének 2011-bõl
sötétben jön és
sötétben megy el
a poklok poklát hozza
kínokat növel

a halálba táncoltatott
lány vére hull
közétek –
bánat csorog át a szíven
amíg csak élek

sötétben jön és
sötétben megy el
a poklok poklát hozza
kínokat növel

könnyû prédának kivetve
lelkünk megég s
feketül –
a reményt is szétzilálják
istentelenül

Mi vár még ránk
a teljességet csak
mi tudjuk ketten
más csak a részekkel
szalad ujjong is közben
s földre ránt tetõt-falat –
az este a legnehezebb
amikor hull a könnyem
mikor az ég a
földhöz ragad
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sötétben jön és
sötétben megy el
a poklok poklát hozza
kínokat növel

madárcsõr ha egyet koppant
lábát töri
és kezit –
fölöttünk a szél lóbálja
félisteneit

sötétben jön és
sötétben megy el
a poklok poklát hozza
kínokat növel

a halálba táncoltatott
lány vére hull
közétek –
bánat csorog át a szíven
amíg csak élek

a teljességet csak
mi tudjuk ketten
az elõbb se mondtuk ki
fölöslegesen minek is
járna a szánk –
mit tudnak õk a
fájdalomról
mit tudnak
és mi vár még ránk



Barcsa Dániel

Brüniszkáld
(A beszély 2. része)

Miután Brüniszkáld letette Hermann gróf kezébe a szász nemzetnek szóló hû ség -
esküt, készen állt haladék nélkül átvenni Kõvárt, a hozzá tartozó jószágokkal együtt.
Ám eleget hallott a kõvári állapotokról ahhoz, hogy tudja, nem lesz gyermekjáték bir to -
kon belülre jutnia. Sejtette, hogy a várat bitorló siserahad részérõl nem számíthat üd -
vöz lõ beszédekre, tárt karokra és kapukra. Ezért hát jobbnak látta, ha mellõzi az új hû -
bér úr ünnepélyes bevonulásának szokásos kellékeit, a harsonaszót és dobpergést. Sõt,
azt tartotta a legcélravezetõbbnek, ha a legteljesebb titokban közelíti meg Kõvárt, mint -
ha ellenséges erõdítés lenne, s rajtaütéssel próbál a falakon belülre kerülni.

Ennélfogva Brüniszkáld csak éjfél után adta ki embereinek az indulási parancsot, s
ügyes tolvajként lopta ki csapatát Szebenbõl. A lovak patáján posztó, a legények száján
la  kat volt õ nem látta, nem hallotta õket senki emberfia.

Az ifjú lovag barátai, csatlósai és szolgái egész éjszaka tartottak céljuk felé, csak a fel -
ke  lõ Nap elsõ sugarai állították meg e vonulást. A hajnal hasadtával Brüniszkáld le ren -
del te népét az útról, s egy, a járókelõk számára észrevehetetlen, rejtett völgybe vezette
a hosszú éjszakai botorkálástól elcsigázott csapatát. Itt végre megpihenhettek. A ka to -
nák egész naphosszat heverésztek, aludtak, ettek-ittak, kártyáztak, de volt, aki a várható
cse tepaté elõtt lelkét Istennek ajánlotta, s imára kulcsolta a kezét.

A leszentülõ Nap a csapatot ismét útra készen találta, s mikor Brüniszkáld már az or -
ra elé emelt kezét se igen látta, csak akkor adta ki az indulási parancsot. Ismét egész éj -
jel meneteltek, s bár a sötétség miatt most is csak igen-igen lassan haladhattak, mégis az
új hajnal derengésében feltûntek immár Kõvár magas tornyai. Ekkor a lovasok le száll -
tak paripáikról, s miután azokat a lovászok gondjaira bízták, gyalogosan, setten ked ve
indultak meg a várkapuhoz vezetõ kaptatón a hajnali derengésben.

Brüniszkáld örvendezve tapasztalta, hogy a zsoldosok semmit nem törõdtek a vár
kül  sõ biztonságával, hagyták a ciherest felkúszni egészen a szárazárokig. Így a támadók
véges-végig sûrû bokrok, s lapik fedezetében juthattak el a célig. Az ifjú vezér attól tar -
tott, hogy a vár fokáról bármikor felharsanhat egy riadó kiáltás, vagy kürtszó, de társai
zi hálásán, s egy-egy fegyver óvatlan csörrenésen kívül a táj néma maradt.

Fölértek. Emberei, ahogy meghagyta, moccanás nélkül lapítottak. A hajnali csöndben
Brünisz káld lassan félrehajtotta az õt fedezõ bokor ágait, s alig hitt a szerencséjének: látta,
a szárazárkon átívelõ felvonóhíd leeresztve, a kapurostély felhúzva. S fenn a ka pu tornyon
se hol egyetlen lélek sem. A neves bajnokifjú zaj nélkül vonta ki a kardját jobb jával, s aztán
bal jával az övén lógó kürtje után matatott. Mikor megkapta, az aj ká hoz emelte, s messze
hang zó jelt adott. Kisded serege e riadóra egy emberként ugrott talp ra, s megrohamozta a
vár bejáratát. Brüniszkáld készült rá, hogy a várnak ez a már-már szemérmetlen fel kí nál -
ko zása a behatolók számára valamiféle csapdát rejt, de min den aggo dalma fölöslegesnek
bizo nyult. A támadók a részegen horkoló õrséget könnye dén lefegyverezték, aztán be ront -
va az udvarra – csöppnyi ellenállást sem találva õ se be sen széj jelszéledtek. Felkutatták a vár
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min den zegét-zugát, s egymás után rángatták ki vac kaik ból az álomittas zsoldosokat, s
terel ték õket egybe az erõsség hatalmas ebéd lõ termébe.

Kõvár olyannak bizonyult, mint a kívül piros, bévül férges alma. A várnak vastag fa -
lai, jól fundált tornyai voltak, egyetlen bejáratát pedig ellátták minden védfurfanggal.
Ám minden erõsség igazi lelke az õrsége, s az õrsereg hanyag züllöttsége minden mér -
té ket felülmúlt.

Brüniszkáldnak még a szeme is elkerekedett, mikor megtapasztalta a hely minden
för  telmét. Már azt is felháborította, hogy nem talált olyat, ki a védseregnek pa rancs no -
kol  jon. A várnagy napokkal ezelõtt úgy távozott, hogy nem nevezett meg senkit, ki a
távol létében helyettesíthetné, de azt is titokban tartotta, hová megy, és meddig lesz távol.
(Így eshetett, hogy kevés híján lekéste még a saját akasztását is.) De az új várurat az
bõszí tette föl a leginkább, hogy Kõvárott fordított világot talált. Fenn a vár fényes ter -
mei ben, világos, kényelmes szobáiban élték világukat, dõzsöltek a latrok, alant viszont,
a nyir kos, sötét pincetömlöcökben ártatlan emberek tucatjai senyvedtek. Az új várúr pa -
ran csára sorra vezették fel a mélybõl a napfényben vaksin hunyorgó szerencsétleneket:
gaz dag polgárokat, bimbózó szûzeket, széptermetû, csinos orcájú asszonyokat, kikért
e zsoldos banda gazdag válságot remélt. Szánakozva kérdezte ki õket, kit, honnan, s
mikor ragadták el szeretteiktõl. S megtudta, nincs köztük olyan, ki egy hónapnál régebb
óta raboskodna, mert e haramiák a váltságdíjra nem vártak a végtelenségig. Mikor eltelt
a idõ, s nem érkezett meg a remélt összeg, a férfiakat felhurcolták a vár külsõ tornyára,
s onnan taszították le a mélybe. Ám a megváltás nélkül maradt asszonyokra és le ányok -
ra még a halálnál is szörnyûbb sors várt, az egykor oly erényes asszonyokra és szüzek-
re a martalócok kártyát vetettek. Ezt megtudva Brüniszkáld, egybõl más szemmel kez-
dett nézni azokra a némberekre, kiket emberei a zsoldosok ágyaiból rángattak elõ, s
tereltek az udvarra, mert rádöbbent, e szerencsétleneket nem a pénz–, vagy kéjsóvár-
ság, hanem a félelem és erõszak térítette le az erény útjáról.

Mikoron estére megkapta íródeákjától, Johann mestertõl a feltalált rabok, és a meg -
gya lázott fehérszemélyek ugyancsak terjedelmes listáját, döbbenettel fordult e szavakkal
Wolfgang nevû szolgájához:

– Ó, Uram, irgalmazz! Ha ilyen állapotokat leltem egy szász kézen lévõ keresztény
he lyen, akkor vajon milyen mocskot és fertõt találnánk egy székelyek uralta pogány fé -
szek ben?

Brüniszkáld a maga körében imígyen billentette helyre a keresztény világrendet õ az
ár tatlanokat fölhozta a fényre, a latrokat letaszította a börtön sötét poklába õ, majd izent
a környékbeli szász falvak elöljáróinak, a gerébeknek és papoknak, hogy jöjjenek a leg -
kö zelebbi piacnapra Kõvár piacára. Aztán felhívatta magához a vidék legjobb ács mes te -
re it, kiknek a várudvar porondjába lovaglópálcájával vázolta fel ideáját egy olyan fa emel -
vény rõl, melyen elfér deres, hóhértõke, s egy olyan alkalmatos bitó, melyre kényelme-
sen akár egy tucatnyi veszendõ porhüvelyt is föl lehet aggatni.

A vár alatti városkát hamarost betöltötte a kopácsolás zaja. A mesterek láthatóan
nagy igyekezettel próbáltak megfelelni a kõvári új úr elvárásainak. Két nap serény mun -
ká ja után az ácsok feje, bizonyos Eckhart, szemlét tartott az elkészült faszerkezetek fe -
lett. Az ifjabb munkásokat még a bitóra is felküldte, hogy belékapaszkodva him bá lóz -
za nak rajta egy kicsikét.
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Az ácsok – sûrû tréfálkozások között – épp a bitó ilyetén teherpróbáját végezték, mi -
kor megjelent a téren maga Brüniszkáld. A szekercék mesterei vidáman és készséggel
meg mutattak mindent a figyelmes megrendelõnek, kire átragadt a munkások általános
jókedve, s magának is kedve szottyant egy kis testmozgásra. Beállt az akasztófa alá,
majd helybõl felszökkent jó erõsen, s elcsípte a majd kétembernyi magasságba lévõ
kereszt gerendát. Kicsit csimpeszkedett rajta, hintázott, aztán lendületet vett, s – a jelen
lé võk elismerõ kacagása közepette – baj nélkül, két lábbal a vérpad szélén földet ért.

Ekkor magához intette Eckhart mestert:
A magam részérõl teljesen meg vagyok elégedve. Remélem a latrok tetszését is el nye -

r i tek munkátokkal, s egyikõjük sem fog utólag kifogást emelni.
Mi is reméljük, uram, a legjobbakat. S ha már úgyis itt van a gróf úr, könyörgöm, nem

lehetne-e…? Tudja, nagyméltóságú uram, a fûrészpor… igencsak kiszáradt a torkunk…
Brüniszkáld elértette, s elmosolyodott. Övéhez nyúlt, s a rajta lévõ bõrzacskó száját

ki oldotta. Leszámolta az ácsok által kialkudott bért Eckhart mester kinyújtott tenyerébe,
majd így szólt a jelen lévõkhöz:

Láthattátok, a pénzt átszámoltam a munkavezetõtök markába. Õ majd késõbb szét -
oszt ja kinek-kinek, az érdeme szerint. Ám addig is meghívok mindenkit az áldomásra,
ide, a piac melletti ivóba!

Az emberek hirtelen megértették, az új várúr személyében igen jó gazdával áldotta
meg õket az Isten. A kitörõ hatalmas vivát felhallatszott a kõvári erõsségbe is, végig vissz -
hangzott a termeken, s a padlástól a pincéig betöltött mindent. A tömlöcben kuk so ló mar -
ta lócok nem értették, kiknek lehet ennyire jó kedve eme számukra gyászos na pok ban.

(A 134. számban megkezdett beszély folytatása, a szerk.)
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WASS ALBERT EMLÉKEZETE LXXI. RÉSZ

Turcsány Péter

Drámai hõsnõ vagy 
a sebzett múlt kompenzálása

Elõhang Wass Albert a Napsugár címû színmûvéhez

Mielõtt a színmû, Wass Albert mûfaji meghatározása szerint „színpadi regény” ol va -
sá sába kezdenénk, képzeljük el az évnek – sõt az emberéletnek is – azt a pillanatát, ami -
kor a kora tavaszi napsugár elõször töri át a tél hideg bástyafalait.

Mintha a Napsugár a lelki tél visszavonulásának angyali harsonáját fújná meg. A lé te -
zés II. világháborús fagyhalála után föltámadó emberiség angyaltrombitáját. De Wass
Albert megelevenítõ emlékezésébõl az elsõ tavasz, a szerelem tilinkószava is kihallatszik:
a „Kicsi madár, jaj, de fönt szállsz” és a Tavaszi szél címû drámából már jól ismert „Tavaszi
szél vizet áraszt, virágom, virágom” meghitt dallamai.

Ennek a páratlan, nagyszerû élménynek, ennek a hadi borzalmak elviselése után már-
már az emberléten túlmutató jelzésnek a megtestesítõje az egyszerû hegyi leányka,
Nap  sugár, a maga valóban sugárzó tetteivel és szavaival.

Wass Albert kötetünkben olvasható három felvonásosa annak a pacifista jellegû
avant garde színházi látásmódnak a folytatása, amelyet már 1934-es A Temetõ megindul
címû oratóriumában megismerhettünk. Mindkét mûnek külön esztétikai erõt és erkölcsi
érté ket ad a magyar történelembe való ágyazottsága, elõbbi esetben az I. világháború,
utób bi alkalommal a II. világháború ad valóságos hátteret és keret-szituációt a darab
szü zséjének.

A színmû elõzményei

A színmû elõzménye nemcsak az 1944-ben már elkészült Tavaszi szél szerelem-ábrá-
zolása, de az 1944 októberében az Erdélyi Helikon szeptemberi számában közzétett
Megismerkedem Napsugárral címû regénykezdet is. Utóbbiban már a jelen mû szereplõi:
Napsugár és nagyapja, Véncsont, Sánta Menyét és a fõhõs – a szerzõi hasonmás! – Bor -
zas Bivaly is bemutatást nyernek. Az elsõ felvonás hely- és idõdimenziója is Wass Albert
élményére, vadászútjaira és vadászkalyibájára utal:

„Abban az évben ott laktam én is nem messze, az irtás fölött, ahol a fenyvesek kez dõd -
nek. Kalibám egy sziklának támaszkodva állt, s ha kiültem elébe: szemem az irtáson vé -
gig egészen le a patakhoz látott.
Lát hattam a szarvasokat, amint a dõlt fák között legelve átvonultak. Az õzeket, amint
kar csún és óvatosan kiléptek a szálerdõbõl és halkan megindultak a forrás felé. A med -
vét, ahogy két marokkal habzsolta a málnát. Az életet láthattam, amint a maga békés
rend jén elvonult kalibám elõtt.
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És láthattam a hegyeket. Ahogy ott álltak kereken, nagyon komolyan és nagyon mél tó -
sá gosan és olyan szépen, amilyen szépen csak a hegyek állhatnak Isten színe elõtt.
Olykor lilák voltak, olykor kékek, mint a harangvirág. De gyakorta voltak szürkék is, ha
fel hõt borított föléjük az ég, s máskor szelíd rózsaszínûek, ha a nyugvó nap mosolyogva
bú csúzkodott tõlük.
Kalibám elõtt tisztás nyújtózkodott. Fenyõk õrizték kereken. Szépek voltak, s illatuktól
né ha megsûrûsödött az éjszaka. Fönt tömött, sötét fenyves. Többnyire hallgatott. De ha
meg zúgatta a szél: a zúgás messzire elhallatszott, s olyan volt, mint egy forradalmi zsol -
tár, mellyel lázadó papok hívják segítségül Istent a világ bûnei ellen.
Két oldalt szelíden lélegzett a bükkös. Tág boltívei alatt a csöndet õrizgette. S lent a hegy -
ol dalban szélesen terült el az irtás. Tavasztól õszig színét változtatta virágnyílások rendje
sze rint, s virágai kunyhómig kapaszkodtak. Valahányszor lentrõl jött a szél: illattól sú lyo -
san érkezett, s terhét lerázta kalibám elõtt.
Volt ott két juharfa is. Nyurgák, idétlenek. Valami furcsa szándékú sors megkímélte a fej -
szé tõl õket. Egymásnak dõlve álltak a csupaszra tarolt hegyoldalon, málna- és vadbozót
kö zött, mintha ölelték volna egymást. És amikor szél járt a hegyen, furcsán csikorogtak.
Mint ha sirattak volna valamit. Talán az erdõt, aki elpusztult mellõlük?
Sokat tûnõdtem ezen, üldögélve a kaliba elõtt. Míg a patak zúgott lent, s az égen futot-
tak a felhõk. Surranó széllel illatok jöttek és elmentek megint. A málnavészben szarvasok
csör tettek, õz böffent a bükkösben riasztva, s a forrás fölött medve váltott át.”

Wass Albertnek egy 1944 októberében írott magánlevele jelzi az élmény jelentõségét,
s tudatosítja a történet akkori félbehagyását. A történetét, amelyrõl a Napsugár is vall,
át itatva a képzelet nagyszerû dramaturgiájával, és a havasok lányáról szóló híres re -
gény trilógia fog majd idõ-áttételei ellenére egyre hitelesebben és ugyanakkor egyre el rej -
tõ zõbben vallani:

„Napsugár hegyeit már csak távolról nézhetem, s ez olyan szomorú, hogy le sem ír ha -
tom. Jó, hogy megírtam Napsugárt, de kár, hogy nem fejezhettem be.”

Levél D. Kenese Erzsébethez, 1944. X. 14.

Egy késõbbi írásában földrajzilag is pontosítható lesz a helyszín:

„Ebben a mai fölfordult világban jól teszi az ember, ha idõnként meg-megáll egy percre
va lahol egy erdõ közepén, ahol a természet békés csöndjében Isten közelsége szinte kéz -
zel fogható.
A legalkalmasabb hely, amit ismerek erre a célra, sajnos messzire esik. Ott van a Maros
föl sõ folyása mentén, Ratosnya fölött, ahol az Ilvai pláj beleszalad az Andrenyásza ge rin -
cé be, s széles legelõ-tisztást képez, melynek aljában, sziklakõ alól a világmindenség leg -
jobb, legtisztább és legszomjat-oltóbb forrás vize buzog elõ Isten lábnyomából.
Valamikor, mikor még fiatal volt bennem is az élet, gyakorta ültem ott a vén bükkfák alatt
lel kemet tisztogatva, nyár derekán meg kora õsszel, mikor színesedtek alant az erdõk,
és szarvasbikák hangjától remegett a csönd.”

W. A.: Vankujok és bölcs oláhok, megj. 1992.
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„Mikor még fiatal volt bennem az élet…” Wass Albert már 1934-es Anuca címû novellája
meg idézi ezt a helyszínt és valószínûsíthetõen ezt a szerelmet. Mélyen elrejtett sze mé -
lyes érintettséget vélhetünk már ebben a munkában is: a Füleki urasággal – e néven a
Csaba címû regényben fog azonosulni alteregójával a szerzõ – boldog szerelemben élõ
ha vasi nõ, mikor megtudja szerelme csalárdságát, aki úgymond a gazdag birtokos, Bandi uraság
lá nyát tervezi feleségül venni, életre szólóan válik sértetté. (Mindez Albi gróf Siemers Évá -
val kötött házassága elõtt vettetik papírra!) A novellában írói igazságszolgáltatással elve -
szejti a havasi lányt elhagyó, szerelemben csalárdnak ítélt férfit. Önmagát. Ez a no vel la
szimbolikusan megöli írója hasonmását, emberileg indokolható módon, de a va ló sá got
ezzel (is) homályban hagyóan.

A történet hová is vezethetne el minket, ha nem a korábbi kedves helyre, a pa ra di -
cso mi együttléteket megidézõ Andrenyásza környékére:

„– Na, aztán tudhassa maga is, hogy semmi sem tart örökkétig. Biza, szeptembertájban
kez dett az úrfi ritkábban járni a Holtyerág felé, s kezdték beszélni, hogy a némai Bandi
úr lányához szegõdött volna. Na, sírt is szegény Anuca eleget. Hát még, amikor meg hal -
lot ta, hogy fehérnép is van a dologban. De átkozódott keservesen, hogy így meg úgy, ke -
rül jön csak a szeme elé az a másik leány.
– Aztán, hogy õsz lett egészen, csak elcsöndesedett, s nem lehetett szavát se venni. Csak
kiült a Nádaskút fölötti dombra, s elnézett naphosszat a Holtyerág felé, hallgatta az erdõt.
Hogy nem szól-e valahol az úrfi kopója.”

W. A.: Anuca

Amiben bizonyosak lehetünk: ebben a balladás hangú, szomorú és önemésztõ pró -
za futamokban valakitõl búcsúzott az író. Valakitõl még házassága elõtt végelegesen
elbú csúzott. Egy XXI. századi, Wass Albertre emlékezõ és a görgényi havasokat jól is -
me rõ látóasszony a következõket kutatta fel:

„Anuta öreg pásztorok közt nõtt fel… gyerekkorában a Bisztra.. Donca… Neagra…
Kele men-havasok völgyeiben élt, majd átköltözött a Görgényi-havasok Szalárd völgyének
egyik oldalába.
Anuta Wass Albert nagy szerelme volt. Szegény leányként Ratosnya környékén élt. A re -
gény beli szerelem igaz történet.1 Albert nem vehette el a leányt román származása miatt,
édesapja NEM ENGEDTE romángyûlöletbõl. A regénybeli gyermek Wass Al bert tõl szár -
ma zik, Bandi, az Andrei.
Anuta nagyon-nagyon szép román leányka volt. Újból férjhez ment és négy gyönyörû
gyer meke született román férjétõl. A Zalárd patak közelében, Takán élte le életét”.2

Rege Anna levelébõl

A legtárgyilagosabb filológus számára is elgondolkodtató lehet: éppen az Anuca címû
no vellában, e különlegesen félbemaradt kapcsolat meséjében történik meg a névadó
hava si lány elsõ megidézése Wass Albert életmûvében, a késõbbi elõfordulások erõsebb
nyo matékot és irodalomtörténeti jelentõséget adnak majd neki: elsõsorban a há rom -
részes remekmû, A funtineli boszorkány hõsnõjének alakja által.
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Az életrajzi emlékezésekben kiíratlan kapcsolat újból és újból mûködteti az író lel ki -
is meretét, s ugyanakkor tudattalanjából ellenállhatatlanul feltörõ történetek és drámák
pá ratlan empátiájú leírására ösztönzi, az érzések kiapadhatatlan megvallására: mo no ló -
gokban, látomásokban és színmûvekben. S mint az álmokban: akár a gyötrõ és akár a
lé lekemelõ jelenetekkel szemben is egyaránt tehetetlen a lélek.

Ismerhetjük már a Tavaszi szél címû dráma burkolt vallomását is, amelyben az úgy -
mond fõispánná lett írói alteregó elmenekül a vagyonért megkötött házasságából, hogy
név telenül folytassa életét elsõ, havasi szerelmével, akinek neve mi más is lehetne, mint
az Anuca név magyar megfelelõje: Anikó.

Mi sem könnyebb a felvázolt írások elõzményei után, az író alkotómódszerét jól is -
mer ve, mint fölismerni a könyvünkben olvasható Napsugár címû darab valósághátterét,
azt az életrajzi hátteret, ahonnan a képzelet nagyszerû dramaturgiájával átalakítva
ugyan, de mégis csak megmutatkozik a fontos alaptörténet megjelenítése: az elhagyott
asszony és az elhagyott gyermek kompenzatorikus ábrázolása. A kimondhatatlan és rej -
tõzködõ bûnbánat közvetettségében nagy ívû „kibeszélése”, kivetülése a hõsnõ alak já ba.

A megtisztulás kálváriája

Ez az író által „huszadik századi regénynek” nevezett alkotás úgy tiltakozik a sze -
mély telenné vált háború ellen, és úgy szól ugyanakkor a szerelem erejérõl, hogy a BOL -
DOG SÁG és a GYERMEK válik a szüzsé mozgatójává:

„RENDEZÕ (bosszúsan vállat von, aztán hátat fordít és tapsol) Figyelem! A huszadik
század drá mája következik! Érti mindenki? Az ember belekeveredett a háborúskodásba.
Ideg  rend szere felett szenvedélyek uralkodnak. Elsõsorban az önzés, amely gyûlöletesé
tesz elõt te mindent, ami nem egyéni érdekeinek keretén belül helyezkedik el. Hogy önzé -
sét és gyûlölködési hajlamait gyermekei és unokái számára elfogadhatóvá tegye, hang za -
tos fedõ neveket talált ki ezek számára. Ezek a fedõnevek általában izmussal vég zõd nek:
naci onalizmus, patriotizmus és a többi. Érti mindenki? Az ember tehát itt áll, a gyá rak -
kal és a gyilkos találmányok ezreivel telezsúfolt világban, és…

SZERZÕ Bocsánat, rendezõ úr. Ne itt tessék kezdeni.
RENDEZÕ Hát hol?
SZERZÕ Mikor az ember még boldog volt.
RENDEZÕ De uram! Hol marad az összefüggés! A logika!
SZERZÕ (bosszúsan fölpattan a karosszékbõl) Hagyjon békét a logikával! Adja ide a kéz -

ira  tot. (Átveszi, visszalapoz az elsõ oldalra, olvassa) Kép: havasi tisztás. Fenyõk, bükkök.
Hát tér ben hegyek. (Tapsol) Fenyõt, bükköt és hegyet kérek!”

Napsugár, a hõsnõ, aki pásztorlányból „pacifista agitátorrá” és gyermeke apjáért küz -
dõ és érvelõ anyává válik a darabban, a XX. század életakaratának szimbóluma.

A Szerzõ és a Rendezõ pozitív–negatív szerepvállalásai egy modern groteszk mû
Ádám jaként és Luciferjeként ellenpontozzák egymást, és jelenítik meg, illetve fejezik ki
a háborúba sodort ember és asszony szintén szimbólumokká nõtt segítõit és aka dá -
lyozó it.
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Napsugár ugyanakkor egy valós személynek, egy valós szerelemnek az emig rá ció -
ban tovább õrzött emléke is! E kettõs jelenség – szimbólum és valóság – nyomain kell
el indulnia az olvasónak, aki az író hagyatékából elõkerült darabot meg kívánja érteni és
föl emelõ üzenetével saját életét kívánja gazdagítani.

Fölsír a mûben Wass Albert Adjátok vissza a hegyeimet! címû munkájának Istenhez fo -
hász kodó, de vádoló hangja is:

„NAPSUGÁR Lehet, hogy bûnös a lelkem. De fönt a hegyekben van egy kicsike ház.
Isten tud róla. De errõl, ami itt történik, nem hiszem, hogy tudna. Maguk a hibásak, mert
nem mondják el neki! Hát majd elmondom én! Addig mondom, amíg meghallja végre!
(Le térdel) Uramisten, én csak egy szegény asszony vagyok, gyönge és egyedül való. De
nézd meg ezt a gyermeket! Romok közt született, és az apját keresi! Nézz ide, nézd meg,
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mi van itt ezen a földön! Nem az, amit Te akartál, hanem amit az emberek akartak! Nézz
ide, Isten! Csupa pa rancs és kerítés! Csupa fegyver és csupa gonoszság! Ha meg látnád,
tu dom, nagyon megharagudnál! Mert te nem akarha tod, hogy háborúzzék az, aki a békét
sze reti, hogy gyilkossá parancsolják azt, akit Te tisztának rendeltél! Hogy romok kö zött
szü  lessenek a gyermekek, és drótkerítések árnyékában nõjenek föl, apjukat keresve!
Söpörd el, Uram, a parancsokat és a kerítéseket, add vissza a gyermekem apját, és engedj
ben   nünket visszamenni a mi hegyeink közé, ahol szép a világ és békés, amilyennek te
akar  tad, olyan. És én akkor eléd teszem a gyermekemet, hogy megáldjad õt békével és
tisz  tasággal, és valaki majd megkereszteli patakod tiszta vizével, amely a Te lábad alól
ered, ott fent a hegyeken... ne haragudj, ha addig nem adom... de akik eltitkolják elõtted
az igazat, azok nem a te embereid, Isten, s azoknak a keze nem érintheti az én gyer me -
ke met!

RENDEZÕ (megbotránkozva keresztet vet, morogva) Bocsáss meg, Uram, a meg átal ko -
dott nak! (Sietve elmegy)

NAPSUGÁR (szomorúan néz utána) Elment. Nem Isten embere. Szolga csak. Az em -
be rek fo  gadták. Gyere, kicsi fiam, imád kozzunk még édesapádért s a kicsi házért, fönt a
he  gyen, s a világ békességéért. Addig mondjuk, míg meghallgatja az Isten. (Lehajtott fej-
jel, mozdulatlanul térdel)”

S miközben mindezt tudjuk, s õsi babonával és keresztény tisztasággal tekintjük vé -
gig a   m e g t i s z t u l á s  k á l v á r i á j á t, amelyben végül is ki tudjuk mondani
hõs nõnkkel a XXI. század számára is fontos – és megszenvedettségétõl igaz – mon da -
to kat, a Miatyánk mondatait:

„NAPSUGÁR Miatyánk... ki vagy a mennyekben...
RENDEZÕ (meglepetten) Miért imádkozol?
NAPSUGÁR (diadalmasan, hangosan) Bocsásd meg a mi vétkein ket, miképpen mi is

meg bo csátunk már az ellenünk vétõknek!
Megbocsátunk! Igen!
(Ebben a pillanatban a kisgyerek kinyújtja a kezét, és megérinti vele a kerítést. A kerítés le dõl)
JÁNOS (bal elölrõl elõrohan) Napsugár! (Átugrik a ledõlt keríté sen, karjaiba öleli az

asszonyt) Ledõltek a kerítések! Megnyíl tak a kapuk!
RENDEZÕ (csak a gyerekkel foglalkozik) Nevet! Reám nevet!
SZERZÕ (feláll, csöndesen hátramegy, int)
NAPSUGÁR Ledõltek a kerítések!”

Jegyzetek:
1. Utalás A funtineli bioszorkány történetére.
2. A Görgényi havasok lejtõin található község.

A történelem faggatása

23



EGYÜTT JOBB!
MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGEK 

ETNOKULTURÁLIS ROVATA 
II. RÉSZ

Miért a lengyelek?
Májusban elkezdtük a mai Magyarország területén honos nemzetiségi irodalom pub -

li kálását. A német tematikus lapszám után a jelenlegi második – júniusi – összeállítás-
ban a lengyel nemzetiségi irodalommal folytatjuk a sort. Fel lehet tenni a kérdést: miért
ép pen a lengyel kerül sorra, rögtön a német után? Hiszen köztudomású, hogy Ma gyar -
or szágon a létszámát tekintve a legnagyobb kisebbség a cigány, a német után pedig a
szlovák és a horvát. Valóban így van – teljesen más okból választottuk ezt a sorrendet.
A PoLíSz mindig hó végén jelenik meg, és most – június végén, július elején, éppen ak -
kor, amikor az olvasó kézbe veheti a friss példányt – fogja átadni Magyarország az
Euró pai Úniós elnökséget Lengyelországnak. Az átadás pedig nemcsak e két nemzet
szá mára fon tos politikai esemény, hanem jelentõs mozzanat egész Közép-Európa szem -
pont jából is.

A júniusi lapszámot akár lengyel számnak is lehetne nevezni, hiszen nemcsak ma -
gyar földön keletkezett lengyel nemzetiségi irodalmat ad közre, hanem bõséges anya -
országi irodalmat is tartalmaz. Ennek révén szeretnénk méltatni a közeledõ politikai
esemény jelentõségét. Egyúttal kívánjuk Magyarország és Lengyelország vezetõinek,
to vábbá minden közép-európai állam, illetve az európai végek vezetõinek, hogy a kul -
tu rális közállapotok javítására igyekezzenek kihasználni a jelenleg megszerzett esélyt.

Turcsány Péter Konrad Sutarski
PoLíSz fõszerkesztõ rovatvezetõ

Konrad Sutarski

Messzirõl is mindig veled vagyok
(Magyarországi lengyel nemzetiségi irodalom)

A lengyel–magyar történelmi kapcsolatok gazdag, ezeréves múltra tekintenek vissza.
Ez a tény a két nemzet – a Kárpátok északi vonulata mentén érintkezõ – közvetlen
szom szédságára, a királyi házasodási politika következményeként háromszor be kö vet -
ke zõ perszonálúnióra, illetve a két nemzet életében gyakran elõforduló – néha tra gi ku -
san – nehéz idõszakokban kölcsönösen és sokszor nyújtott segítségre vezethetõ vissza,
ami aztán ennek köszönhetõen mély szimpátiát ébresztett mindkét félben. A szom széd -
ság a XX. században szakadt meg. Ettõl függetlenül a magyarországi lengyel nem ze ti -
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ség (a Polónia) továbbra is él a tizenhárom meghatározó magyarországi nemzeti ki sebb -
ség egyikeként.

A lengyel irodalom elsõ ízben a XVI. század folyamán jelent meg Magyarországon
a török ellen a magyarok oldalán harcoló – és ezáltal több éven át (1588-tól 1596-ig)
Magyar országon tartózkodó – reneszánsz katonaköltõnek, Adam Czahrowskinak kö -
szön he tõen. Az õ költészetének aztán elmaradt a folytatása. A XX. századig kellett arra
vár ni, hogy – a II. világháború kitörésével összefüggésben – megszülessen a ma gyar or -
szá gi lengyel irodalom. Ebben az idõben hatalmas – kb. százezer fõs – lengyel me ne -
kült hullám lepte el Magyarországot, miután Lengyelországot leigázta a két totalitárius
állam, a hitleri Németország és a Sztálin által irányított Szovjetunió. A menekültek kö -
zött voltak képzõmûvészek, zenészek és irodalmárok is, például a két háború közti idõ -
szak ismert költõnõje, Kazimiera Iłłakowicz, vagy az elbeszélõ-irodalom jeles kép vi -
selõje, a kiváló esszéista Stanisław Vincenz. Más irodalmárokról is említést kell tenni,
akár a magyarországi tartózkodása alatt magyar költõk – köztük Ady Endre és József
Attila – verseit lengyelre fordító Tadeusz Fangratról, akár a balatonboglári lengyel gim -
ná zium tanulójáról, a késõbb kitûnõ riporterré vált Jerzy Lovellról, akár a neves költõrõl,
Marian Jachimowiczról (aki ugyan magyarországi tartózkodása alatt már a harmincas
éveit taposta, mégis csak Lengyelországba való hazatérése után kezdett publikálni).
Vég eredményben azonban csak az elsõként említett két költõ nevéhez köthetõ jelentõs
magyarországi alkotómunka.

Az 1892-es születésû Kazimiera Iłłakowicz az I. világháborút követõ években bon ta -
koz tatta ki irodalmi tevékenységét. Közel állt a lengyel irodalmi élet megújításában veze -
tõ szerepet játszó „Skamander” irányzathoz. A második világháború kitörésének ide jén
már jelentõs irodalmi tõkével és széleskörû ismertséggel rendelkezett. 1939-ben Er dély -
nél átlépte a határt és Kolozsváron telepedett le, de Észak-Erdélyt 1940-ben vissza csa tol -
tak Magyarországhoz. Iłłakowicz ezt követõen 1947-ig Magyarországon maradt. Eköz -
ben nem hagyott fel irodalmi tevékenységével, sõt, magyar verseket kezdett len gyel re
fordítani, barátságot kötött Áprily Lajossal, és már a háború alatt kiadott egy válo gatott
Ady verseskötetet a Budapesti Lengyel Könyvtár kiadónál. Az 1943-as évben – miu tán
napvilágra került a tény lengyel katonatisztek ezreinek Katyńban történt töme ges legyil-
kolásáról – megrázó verset írt Katyn homokja címmel, amelyet késõbb Katyń-i Bal lada
néven is kezdtek emlegetni. 1958-ban aztán a Korszerûtlen vallomások címû ön élet raj zi
könyvében – már Lengyelországba történõ visszatérését követõen – felidézte ma gyar -
országi éveit, és megírta sajátos meglátásait Adyval kapcsolatban.

Az 1888-as születésû Stanisław Vincenz kitûnõen ismerte korának mûvészetét csak -
úgy, mint ahogy az ókori kultúrák mûvészetét. Az 1930-as években kezdte meg irodalmi
al kotótevékenységét. 1936-ban írta meg és publikálta a fõ életmûvének tekinthetõ triló-
gia – Havasi legelõn – elsõ részét. A trilógia saját ifjúsága helyszínének, Délkelet-
Lengyelország határmenti, kárpátaljai vidékeinek és annak nemzetiségileg kevert –
nagy mértékben hucul – népességének az eposza. Vincenz kétszer jutott el Ma gyar or -
szág ra, 1939-ben és 1940-ben – utóbbi alkalommal a háború végéig itt maradva. Született
esszé istaként életének magyarországi szakaszát – az utazásait, találkozásait az itteni em -
be rekkel – esszék formájában örökítette meg. 1946-ban Nyugatra ment, és a francia–sváj -
ci határ közelében az Alpokban telepedett le.
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A háború utáni idõszakban továbbra is fennmaradt – sõt, virágzott – az irodalmi mû -
for dítói tevékenység, de csak magyarországi magyar és lengyelországi lengyel költõk ne -
véhez köthetõen. Honos magyarországi körülmények között eredeti lengyel al ko tó te vé -
kenység nem folyt. Ez csak a poznań-i költõ, Konrad Sutarski 1965-ös Magyarországra
(Budapestre) telepedését követõen született újjá. A kilencvenes években csatlakozott hoz -
zá a félig lengyel Cséby Géza, az egyik háborús lengyel menekült asszony fia. Az utób bi
tíz évben további négy név jelent meg a lengyel nemzetiségi irodalom palettáján. Ezek: a
lengyel születésû, de 1983 óta Magyarországon élõ epigramma-író Wawrzyniec Marek
Rak; a tanulmányait Magyarországon végzõ, késõbb (1980-ban) itt le is telepedõ len gyel
költõ, Andrzej Pedryc; a 80-as években Lengyelországból áttelepült költõnõ, Elżbieta
Adamska-Mohos; végül a lengyel anyától, magyar apától született költõ, Asz ta los András.

Konrad Sutarski társalapítója az 1956-ban Poznanban létrehozott Wierzbak irodalmi
cso portnak. A Wierzbak a három legjelentõsebb háború utáni irodalmi csoport közé tar -
to zott Lengyelországban. Tagjai kezdeményezték a lengyel irodalom történetében elõ -
ször megrendezett országos költõfesztiválokat (Poznań, 1957–1962). Sutarski irodalmi
te vékenységét a Magyarországon történt letelepedését követõen bontakoztatta ki a
maga teljességében. Személyét a háború alatti magyarországi lengyel irodalom foly ta tó -
ja ként is fel lehet fogni, különös tekintettel a tényre, miszerint a Wierzbak csoport elsõ
al manachjának bevezetõjét az 1947-ben Poznañban letelepedett Kazimiera Iłłakowicz
írta elismerése jeleként. Sutarski áttelepülése után is Lengyelországban adta ki mûveit
– saját verseit, illetve magyar versek lengyel mûfordításait. Ez alól egyedül a budapesti
Eu rópa kiadónál 1976-ban megjelent Konrad Sutarski versei címû magyar nyelvû vá lo ga -
tás jelentett kivételt. A kiadás helyszínének tekintetében az utóbbi 15 év hozott vál to zást.
Ettõl kezdve a könyvei – válogatott verses kötetek, publicisztikai munkák, mû for dí tások
– gyakran kétnyelvû kiadványok formájában – már Magyarországon jelentek meg.

Az 1947-es születésû Cséby Géza más úton járt.  Az irodalmi tevékenységét vi szony -
lag késõn kezdõ mûvelõdésszervezõ, publicisztikával és a XX. századi lengyel irodalom
fordításával jelentkezett elõször. Alkotói vénája fõként gyermekversekben mutatkozott
meg (Ákombák, 1995). Jelentõs mûve a 2009-ben magyarul és 2011-ben lengyelül meg je -
lent Sors-címerkép, illetõleg Portret rodzinny történelmi-családi-önéletrajzi regénye is.

Wawrzyniec Marek Rak (született 1947-ben) életútjában szintén késõn jelent meg az
iro dalmár-lét. Csak nyugdíjazása után kezdett írni és publikálni. Az elsõ epigramma-
kötete 2001-ben látott napvilágot. Jelenleg már öt epigramma-kötetet jegyez, melyek leg -
inkább disztichonokat tartalmaznak. A többi – korábban felsorolt – író még csak egy-
egy kötetet adott ki. Mégis, mindegyikük érett és ígéretes mûvészi színvonalat képvisel.

Az eddig megjelent és folyamatosan keletkezõ lengyel nemzetiségi irodalom – két
kivételtõl eltekintve – lengyel nyelvû, habár a kivételt képezõ két személy beszédében
tel jes értékûen ismeri és használja a lengyel nyelvet. Ha feltennénk a kérdést, hogy
milyen jegyek jellemzik a magyarországi lengyel irodalmat, nehéz lenne közös nevezõt
talál ni, amely minden tekintetben megállná a helyét, két tényezõtõl eltekintve: a Polónia
iro dalmára egyrészt – a népi irányzattól eltérõen – a városias vonások nyomják rá a bé -
lye güket, másrészt a legjobb mûvei meglehetõsen korszerûek. Ennek ellenére, jövõjét
nehéz megítélni. Létezik ugyan három lengyel nyelvû folyóirat: a Polonia Węgierska havi -
lap, ennek negyedévente megjelenõ magazinja, a Głos Polonii és a Quo vadis? címû
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negyed éves katolikus magazin, hasonlóképpen ahhoz, ahogy a II. világháború idején
meg je lent a Wieści Polskie címû újság, illetve a Magazyn Obozowy sajtótermék. Ezen túl -
me nõ en mind a háború alatt, mind a késõbbiekben – különösen a 90-es évek második
felétõl kezdõdõen – lehetõség nyílt könyvek megjelentetésére. 1996-ban létrejött a Ma -
gyar országi Lengyel Alkotómûvészek Fóruma, amely képzõmûvészeket, zenészeket,
tudo mányos szakembereket, újságírókat és írókat fogott össze. Mégis, a felsorolt for má -
lis keretek ellenére a lengyel irodalmi – és általánosságban az intellektuális – közeg nem
kristályosodott ki, nem terebélyesedett el annyira, hogy biztosan képes legyen újabb és
újabb tehetséges egyénekbe életet lehelni. Ennek okán – a többségi magyar nemzet javá -
ra történõ természetes asszimiláció körülményei közepette – meglehetõsen va ló szí nû -
nek látszik, hogy bizonyos idõ távlatában már csak történelemként és legendaként fog -
nak emlékezni a Polónia irodalmi múltjára a baráti Magyarországon.

(Sutarski Szabolcs fordítása)

Stanisław Vincenz

Magyarország kapuja
A magyar történelemben sok minden mutat arra, hogy a Duna nagymértékben egye -

sü lésre, összekapcsolódásra késztet. És éppen a Duna „kapuja” körül, azon a helyen,
ahol a folyó áttör a hegyeken, s szigeteket alkot, ahol olyan várak, városok alakultak, me -
lyek vagy fõvárosok voltak, vagy erre igényük volt: Csepel, Buda, Esztergom, Visegrád,
Vác, Pest. A történészek minden bizonnyal meg tudják magyarázni, hogy történt ez.
Néz zük meg, hogyan fejezõdött ki mindez a természetben, a tájban. Aztán azon is ér -
de mes lenne elgondolkodni, hogy a táj változásában miképpen valósult meg a tár sa da -
lom nak, a társadalom történelmének egyesülése a folyóval.

Évekkel ezelõtt pillantottam meg elõször az esztergomi bazilikát, Bécs felõl érkezve
a Dunán. Akár egy lovag sisakos feje. Már messzirõl látható, olyan, mint egy földbõl ki -
emel kedõ óriás. Mint valami magyar szfinx. A bazilika építészeti és mûvészeti értéké-
vel itt most nem foglalkozunk, csak a tájban elfoglalt helyével. Bárhonnan érkezik az
ember Esz tergomba, hajnalban vagy esti szürkületkor, már messzirõl ez az óriás
üdvözli, a me re dek falú székesegyház. Még ködben, sõt éjszakai homályban is, legyen
csak egy pici vi lágosság. Mintha megállt volna itt a Duna. Észak felé kanyarodik, aztán
hirtelen ke let nek fordul, mintha csöndes tavat alkotna. Úgy folyja körül félkörben a bazi-
likát, mintha õt akarná dicsõíteni. A bazilika túlságosan kiemelkedik a dombos
háttérbõl, és nincs vele semmi kapcsolata. Kiválóan illik viszont a Duna hatalmas ívéhez.
Meg lehet érteni azo kat, akik gyakran kétségbe vonják a bazilika szorosan vett mûvészi
értékét. A szé kes egyház mindenesetre háttérbe szorítja azt, ami Esztergom építészeté-
ben a legszebb. Ha a Duna hídján állva egy pillanatra eltakarjuk szemünk elõl kezünk-
kel a bazilikát, egy fehér, élesen kirajzolódó kis templom és az Árpádok várának õsi falai
gyönyörû látványt tár nak elénk. A bazi lika ezt az egész szépséget viszont annyira
elnyomja, hogy szinte tel jesen elvész. Ha pedig távolabbról szemléljük a várost, mintha
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nem is volna ott semmi egyéb, csak a székesegyház – egy pusztaság közepén. A
történelmet és a múlt emlékeit tény leg háttérbe szorítja ez a jelkép. Vagyis a bazilika
valószínûleg Esztergom je len tõ sé gének az emlékmûve. Hiszen tudjuk, mit jelentett az
államiság megalapozása és a civi li záció szempontjából az egyház szervezete, és
Esztergom mint püspöki székhely. Tudjuk, mit jelentett az esztergomi érsekség késõbb
– hogy csak Pázmányt említsük – a ma gyar nyelv fejlõdése, a sajátos kultúra kialakulá-
sa számára. Ha pedig különösebb sugal lat vagy történelmi ismeretek nélkül nézzük a
bazilikát, még valamit találhatunk ben ne. Túlságosan magányos volna ez az emlékmû –
mint egy magányos fej vagy egy ma gá nyos gondolat – , ha csupán e tisztes, takaros és
érdekes, ámde provinciális vá ros ká hoz tartoznék, és nem alkotna egységet a Dunával.
Szélesebb értelmû jelkép ez a bazi lika, tartós ígéret, elkötelezettség: milyen lehet,
milyennek kell lennie annak az or szág nak, amelynek kapujában egy hatalmas folyó
övezte szfinx köszönt bennünket? Ez nem csak a múlt kéziratának fénye, hanem a jövõ
és a tartós jelen könyvéé is, azé a köny vé, melynek címe: Magyarország. A táj egészé-
nek hatását kidomborítja még a hatalmas híd is: összeköti az országot, mely úgy terjed
északnyugat felé, mintha egy széles moz du lattal a térbe dobták volna; termékeny, önma-
gával elégedett vidék. Ezt a tájat a híd egye síti a bazilika és a Duna körül. Ugyanakkor
a hajóforgalom, a Dunán le- és fölfelé köz lekedõ hajók sora kiemeli, még valóságosabbá
teszi a folyó hatalmát. Mintha az em be rek így találnák ki és valósítanák meg évszázad-
ok alatt a Duna sugallatát. Bal felõl, észak ról a Garam ömlik a Dunába. A festõi
szépségû, tekervényes, kék színû folyó majd nem úgy kanyarog, mint az ukrajnai Bug,
melyet Stanislawski örökített meg fest mé nyein. Csakhogy a Garam nem sztyeppéi,
hanem hegyi folyó, fürge, hajlékony, kö vek kel és kavicsokkal van tele. Festõiségével,
kristálytiszta vízével, bájával, sõt ele gan ciá jával mintegy a túlparti kis fehér templomnak
és az õsi falaknak felel, ahogyan a Duna a bazilikának és a hídnak. Esztergom építése
és a vár védelme idején a Duna való szí nûleg túl nagy volt az akkori építészet lehetõ sé -
geihez képest, túl nagy ahhoz, hogy a város architektúráját a Duna stílusához igazítsák.
Az építkezést elsõsorban a védelmi cé lokhoz, az ellenség távoltartásához szabták.

Esztergom alatt kezdõdik a Duna „hegyi” szakasza. Szinte nem hisz az ember a sze -
mé nek, látván, hogy a hatalmas folyó a sziklák között kanyarog, mint valami hegyi pa tak.
Ha hajóval szeljük át, majd akkora hullámokat ver, mint a tenger. Hajnalban gyak ran köd
borítja a folyót. Olyankor megnõnek a hegyek. A sziklák, melyeket máskor a nagy víz
miatt alig veszünk észre, fejünk fölött meredeznek, erõszakosak, mintha fenye get nének.
Ilyenkor úgy látszik, a legkevésbé ezek a sziklák függenek a Dunától, és hogy kevély
szembenállásukkal azt torolják meg, hogy a Duna mindig egyformán folyik, an nak ellené-
re, hogy õk kinõttek a földbõl. Meg azt, hogy a víz évszázadok óta mossa a talpukat.
Holdfényes éjszakákon, mikor az ember hajóról nézi a hegyeket, mintha me gint másként
nõnének, szinte megbabonázzák az embert. Mintha még el is tá vo lod ná nak, és valaminõ
kísérteties, purgatóriumi formát öltenének. Mintha átmenetet ké pez né nek a kemény, földi
valóságból a lelkek világa, a purgatórium fe lé. Eszünkbe juttatják a nagy költõ szavait:

Álom? Nem, sokszorta valódibb
Vízió? Hajdan ért néhány,
De mélázás rá nem hasonlít.1

PPooLLííSSzz

28



Ilyen és ehhez hasonló a táj egészen a visegrádi várig, alatta ér véget tulajdonképpen
a Duna „hegyi” szakasza.

Visegrád és környéke mintha különbözõ éghajlatok és égboltok szintézise volna. A fent -
rõl látható víztömeg a vár alatt sötétkék, komoran titokzatos, kissé távolabb zöldes szí nû,
makacsul hallgatag. Ha a távolba nézünk, a lágyan elnyúló messzi hegyek, a Bör zsöny
csíkja felé, az áttetszõ fény érintetlen birodalma tárul elénk, valami örökkön ta va szi han-
gulat, még ha nincs is tavasz. Ha pe dig megállunk a Szentendrei-sziget csú csá nál, úgy
érezzük, mintha valamelyik adriai strandon volnánk. A Duna visegrádi ka nya ru lata
innen tengeri öbölnek látszik.

A folyók állandó áramlásukkal végül fárasztóan hatnak az emberre. Elég össze ha son -
lí tani – ha Magyarországot vesszük – a Balatont a Dunával. A tavon szabadon játszanak
a hullámok az áttetszõ, világos levegõég fényében, vagy komorak és haragosak, esetleg
át látszóak és boldogan vidámak. A folyó pedig csak hömpölyög szünet nélkül, kö nyör -
te lenül. Igyekszik és halad, harcol és küszködik.

„Csak te, imádott víz, áramlasz szüntelen a messzeségbe.” így érezte évszázadokkal
ez elõtt egy lovagköltõ a felsõ Duna tájáról – Walter von der Vogelweide. Imádott vagy
át kozott folyó? A folyó áramlását, mint mindent, ami szükségszerû, különféleképpen
lehet átélni – mint valami hûséges, változatlan dolgot, ami nem okoz csalódást, de úgy
is, mint könyörtelen végzetet, végül pedig mint szorgalmas, segítõ, jótevõ erõt. Leg in -
kább attól függ, mit akarunk benne látni. A legtöbb nagy folyóból viszont hiányzik a víz
áttetszõsége. Hiányzik belõlük a víz összebarátkozása a fénnyel, hogy hasonlóvá váljék
a levegõhöz. Hogy a szélfuvallatok közt azután oly boldogan suttogjon a napba, vagy vi -
har idején oly õrült táncot járjon a széllel, hogy kigúnyolja a vihart, mint a Balaton hul -
lá mai. Hogy a folyó is olyan szabad és gondtalan legyen, mint a tó hullámai, melyek meg
vihar idején is áttetszõek, átjárhatók a tekintet számára. Ahogyan az imént idézett nagy
angol költõ mondja:

Ma már igázva itt a vízi táj,
ám régi híre önfényében áll,
midõn villám- s mennykõvel jõ a nász,
büszkébb a szó, élõbb a ragyogás.2

A Dunának – talán a számtalan beléfolyó hegyipatak vagy a meder összetétele kö vet -
keztében – néha áttetszõbb a vize, mint bármely más nagy folyóé. És ilyen különösen át -
tet szõ a Duna vize ott, ahol egy sziget által feltartóztatva, Visegrád alatt két ágra sza-
kad. Ha ott sétálunk a sziget csúcsánál a hosszú, fehér homokpadokon, a lépteink zaját
el nye lõ puha zátonyokon, idilli kis öblöket, elszigetelt apró tavacskákat láthatunk.
Mintha gyer mekek játékának teremtették volna õket. És a csöndes lagúnák, a tiszta
remény sze mei, gyereklányok világoskék szeméhez hasonlítanak. Úgy szikráznak
önmaguk fé nyé ben, mintha fényforrások volnának. És minden áttetszõ, egész a
mederfenékig átjár min dent a fény, az ég egyesül a mederrel. Az egész baloldali ágban,
vagy inkább széles me dencében a Duna oly sekély, hogy alig érezni az áramlást.
Messzire be lehet menni mez télláb, ruhában, s nem kell tartani az elmerüléstõl. Nyáron,
mikor könnyû szél rin gat ja és fodrozza az áttetszõ hullámokat, az az érzésünk, hogy
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Velencében vagyunk, vala hol a Lidón. A víz és a levegõ egyforma vendégszeretettel
fogadja a fényt, az ég ra gyo gását. Fölfedik legalább egyszer egy évben, egy órára, egy
percre a világban létezõ ba rátságot. Mennyire alkalmas lenne különbözõ tájak találkozá-
sának, barátkozásának ez a helye valamiféle kongresszus megtartására, ahol az egész
kontinensrõl egy be gyûl het né nek a barátság hívei és gyakorlói – ha egyáltalán vannak
még ilyenek: de itt állhatna akár a barátság valamiféle háza, központja is.

(Esszérészlet a Tájak – történelemmel címû kötetbõl. 
Szenyán Erzsébet fordítása, Pécs, Jelenkor Kiadó, 1994)

Jegyzet:
1. Robert Browning verse Tótfalusi István fordításában
2. Robert Browning verse Csordás Gábor fordításában

Stanisław Vincenz

Dialóg a szovjet megszállókkal
(részlet)

A káosz hónapja

Ezen a közlekedési csomóponton, és ebben a helyzetben váratlanul és igényeimet
messze meghaladóan – ilyesmirõl álmodozhatnak a vakmerõ haditudósítók, a hivatásos
hír szerzõk vagy a háború krónikásai – oly sok találkozásra, beszélgetésre, dialógusra nyílt
al kalmam, hogy néha már egyszerûen fizikailag nem bírtam. Ezek nagyrészt úgy kez dõd -
tek, különösen eleinte, hogy az egész faluból hozzám szaladtak a magyarok, is me rõsök és
is meretlenek, és a közbenjárásomat kérték. Eleinte nõket kellett bújtatni, vagy menteni,
gyak ran szállás, rekvirálás, vagy rablás ügyben kellett intézkednem, késõbb már meg kel -
lett írnom valamit oroszul, vagy el kellett olvasnom különbözõ orosz szövegeket. Nem
tud tam, és nem is akartam ezeket a kéréseket megtagadni, bár ez zel mindenféle kel le met -
len ségeknek tettem ki magamat, fárasztó volt, legjobb eset ben is nevetségessé váltam.
Egyébként ugyanezt tette a falunkban lakó többi lengyel is, különösen G. mérnök úr, de
az a lengyel katona, K. is, aki foglalkozására nézve mû sze rész volt. Közvetítettek a köz-
ség és a megszállók között, nem egyszer még alvásra sem ma radt idejük. Az az igazság,
hogy G. mérnök úr többször is kockára tette az életét. De vég tére is fiatalabbak voltak
nálam. Egyébként is ment segíteni mindenki, aki csak te het te, mert sok volt a rászoruló.

Már régebben híre ment annak, hogy írok valamit, ezért a szomszédok, különösen a
pa rasztok tanár úrnak szólítottak. Egyébként Magyarországon nem múlt el a régi oszt -
rák rangkórság, ezért nem csak a leveleken, hanem a postahivatalban és a községházán,
de még a csendõrõrsön is tanár úrnak hívtak, ahol mint menekülteknek, idõnként je lent -
kez nünk kellett. Idõvel a tanár úr nem titulusnak számított, ezt használták a nevem he -
lyett. Helybeli elsõ világháborús veterán parasztok közvetítésével, akik a fogságban
meg tanultak oroszul, a szovjet katonákhoz is eljutott valahogy ez a cím. Elneveztek
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polsz kij professzornak. Ha egyszer csak lemondok a „tanár úri” titulusról, legjobb eset -
ben is gyávának néznek. Pedig ez a cím sok veszõdséggel járt, igaz, bizonyos könnyí té -
se ket is jelentett. Akkortájt gyakran eszembe jutott, hogy ifjúkoromban a közeli kis vá -
ros ban üzletelt egy púpos, horgas orrú zsidó, aki olyan szikár volt, hogy nehéz lett
volna megállapítani a korát. Küllemét tekintve igazi Mefisztó volt, el is nevezték Ördög -
finak. Megbízhatónak, jóindulatúnak és mozgékonynak tartották, ezért rövid idõ alatt
igen népszerû lett, és jó hírében tökéletesen megbízva büszkén mutatkozott be: „Ör -
dög fi vagyok”. Jobb híján én is polszkij professzornak tituláltam magam, mert az én
„ügy leteim” még zûrösebbek voltak, mint az Ördögfi üzletei. Nem tagadhatom, elég ha -
tá sos volt, szakterületemen nemsokára majdnem én is olyan kapós lettem, mint annak
ide jén mifelénk az Ördögfí. A katonákra mindenekelõtt orosz tudásom hatott, ez kel le -
mes meglepetés volt számunkra ebben az idegen nyelvû környezetben. Bármilyen külö -
nös ekkor még lengyelségemet is rokonszenvesnek találták, mert nyílván az új pro pa -
gan da hatására, fölvilágosítottak, hogy most mai „szövetségesek” vagyunk. Néha a ko -
ro mat is respektálták, és papának vagy paposának szólítottak. Igaz, néha már elegem
volt ebbõl a „hlesztakovi stiklibõl”, fõleg ha sokat faggattak, és elmagyaráztam, hogy va -
ló jában sosem voltam tanár úr, csak elvégeztem ezt-azt, a filozófia doktora vagyok,
ezért hívnak tanár úrnak. „A filozófia doktora? Nu vot tyebe!1 – kiáltott föl csodálattal
be szélgetõ partnerem, a másik meg még nagyobb elismeréssel fûzte hozzá: „Nálunk
csak Sztálin elvtárs a filozófia doktora.” De még ez is kicsit kockázatos volt, mert a dok -
tor az orvos, szóval félreértettek, orvosprofesszornak néztek, még azt is meg kellett ér -
nem, hogy orvosi tanácsért, receptért és gyógykezelésért kezdtek hozzám járni katonák,
néha egész komoly esetekkel is találkoztam. De talán mégsem hiszi azt senki, hogy a
pusz ta címek, legyenek bármilyen magasak, elegendõek lettek volna ahhoz, hogy ki húz -
zam magyar szomszédainkat valódi vagy képzelt bajukból.

A háború hosszú volt, vad és könyörtelen, mindkét fél az ellenség kimerítésére tö re -
ke dett, a családtól és a hazai tájaktól való távollét is megtette a magáét. Jó pár katona a
Vol gától menetelt egészen a Dunáig, voltak köztük szibériaiak és olyanok is, akik már
1939-ben kinn voltak a mongol vagy a mandzsúriai fronton. És ez a pártfegyelemtõl, a
nyeb lagona gyozsnoszty2 bélyegétõl és végül az Intézmény felügyeletétõl megszabadult
népi elem áradó volt és viharos. Elõször is az élelmiszer-ellátmány lassan jutott el a
front ra küldött egységekhez, így azok nemegyszer csak a saját találékonyságukra ha -
gyat kozhattak. A kezdeti idõszakban színét se láttuk irodáknak, vagy az elszállásolást
szer vezõ egységeknek. Mindennel maguknak, a katonáknak kellett boldogulniuk.
Minthogy az oroszok olyan országban találták magukat, amely az ellenséges táborhoz
tar tozott, följogosítva érezték magukat arra, hogy másképp viselkedjenek, mint nemrég
a németek, Magyarország szövetségesei. És már csak a létszámuk miatt is jutott belõlük
min denhova, talán nem volt egész Magyarországon olyan eldugott zug vagy ház, ahol
nem járt szovjet katona. Nyilván az újdonság iránti kíváncsiság is szerepet játszott ab -
ban, hogy mindig kerestek valamit, mindenhol szaglásztak valami után. Nem mindig
vit ték el azt, amit találtak, a használhatatlannak nyilvánított tárgyakat, mint a szobrokat,
ké peket vagy az érthetetlen könyveket kidobták az ablakon. Néha szétosztották a la kos -
ság nak azt, amiben nem láttak fantáziát, például bizonyos ruhadarabokat, ezenkívül
igen nagy mennyiségben adományoztak csokoládét és konyakot, amit egyáltalán nem
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ér tékeltek. Viszont komoly készleteket halmoztak föl nemcsak órákból – ezeket igen
gyak ran szétszedték, hogy megismerjék a szerkezetét –, hanem a bõröndöket és a bicik -
li ket is begyûjtötték. Rosszabb volt a helyzet, ha berúgtak, és nem hallgattak a más
egység hez tartozó tisztekre, azt pedig saját szememmel láttam, hogy kategorikusan
meg  ta gad ták a más fegyvernemben harcoló tisztek parancsait. Ráadásul nem láttunk
sem  mi féle katonai rendészetet vagy tábori csendõrséget, csak egyetlen egyszer, egy
igen moz gal mas éjszaka tûnt föl egy komoly, idõsebb korú munkásemberekbõl álló ren -
dé szeti egy ség, amely végigjárta a házakat olyan katonák után kutatva, akik jogtalanul
tar tózkodnak ott. Hálás volt érte a lakosság. Az is elõfordult egyszer-kétszer, hogy az
adott egység tisztje segítségével sikerült megakadályozni, hogy nõket erõszakoljanak
meg, vagy agyonlõjék ellenszegülõ áldozataikat. A segítségemre sietõ tiszt õszintén
meg mondta: „Az az igazság, hogy ilyesmiért fõbelövés jár, ezt írja elõ a törvény. De hát
kár lenne azért a katonáért, aki a Volgától masírozott idáig, végig szenvedte a harcokat,
amúgy meg nem is rossz ember, csak most berúgott, mint a disznó.” De hát ki kö ve tel -
het ne megtorló intézkedéseket, hisz még az elrettentés hívei is beláthatják, hogy ebben
a szüntelen mozgásban lévõ hatalmas tömegben aligha lennének hatásosak.

Más eszköz híján fraternizáltam a katonákkal, beszélgetésekkel foglaltam le õket, ki -
kér deztem õket szülõföldjükrõl, családjukról, a háborús viszontagságokról, kértem,
hogy meséljenek õk is, és amennyire tõlem tellett, ittam is velük. Szerencsére elég jól
bír tam, bár állandóan kialvatlanul, úgy-ahogy lépést tudtam tartani velük az ivászatban,
igaz, mindig nagyobb súlyt fektettem a fecsegésre. Ez gyakran meglehetõs lélekjelenlé-
tet és humorérzéket kívánt, mert a katonaember erkölcsileg kétségkívül ingatag lény,
gyak ran csak egy enyhe fuvallaton múlott, milyen kedve támad a vendégnek, aki maga
se tud ta, minek jött. A híres mondás szerint „grattez les Russes et vous verrez les Tarta -
res”3 – az oroszok kiszámíthatatlanok, de hozzá kell tenni, ez jó irányban is érvényes.
Mert az is többször elõfordult, hogy a rabolni jött katonák rövid beszélgetés után már-már
jó barátokká lettek. Emlékszem, egyszer beállított két fenyegetõ ábrázatú harcos, elõ ször
bort követeltek, aztán órát és még ki tudja, mi mindent. Bár kissé már el va dul tak, nem lát-
szottak rossz embernek. Azt mondtam nekik: „Emberek, hova tettétek a sze meteket?
Ilyen kincseket keresni egy szegény menekültön! Adjatok inkább egy kis jó do hányt, mert,
néz zétek csak, üres a pipám.” „Vü bednij?”4 Nincs dohánya? Ványka, adj neki dohányt!”
– mondta lelkesen az egyikük. Ók is elégedettek voltak, amikor fölszállt a pipámból a füst.
Leültek mellém, együtt ittunk, õk fényképeket mutogattak, meséltek a családjukról és
távoli szülõföldjükrõl. Több hasonló eset is elõfordult, bár nem volt min dig ugyanolyan a
han gulat. De mégis az volt a legfontosabb fölfedezésem, akár sza ba dalmaztathatnám is,
hogy meg kell ismerkedni egy nagyobb csoporttal, lehetõség sze rint egy egész egységgel,
amely kínos vagy veszélyes fordulat esetén már puszta lét szám fölényével is képes volt
meg fékezni egy részeg, garázda vagy bûnözõ alakot. Egy ilyen csoport, ha össze ba rát koz -
tunk, szívesen állt ki mellettem testületileg. Különösen az ukrán parasztok nyújtottak jó
párszor hathatós segítséget, mert õk maguk közül való nak tekintettek.

Személyes tapasztalataim szerint nem az elsõ vonalban harcoló csapatok jelentették
a legtöbb kellemetlenséget és szerencsétlenséget a lakosságra nézve, mert a frontra ve -
zé nyelt fiatal katonák többsége nem is gondolt rablásra vagy erõszakra. Hálásak voltak,
ha valaki oroszul szólt hozzájuk, üdvözléskor és búcsúzáskor is minden jót kívántak.
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De rögtön a front mögött különleges, állítólag jól kiképzett egységek cirkáltak, amelyek
mint ha gondosan távol tartották volna magukat a fronttól. A front közelsége miatt elég -
gé szabadjára engedték magukat, nem tudták beleszoktatni õket a fegyelembe. Szag -
lász tak, s mintha a hadsereg által kiürített falvakat és kisvárosokat õrizték volna. Itt
aztán megmutathatták az erejüket. Ezért nagyon jól jött, ha már el voltak szállásolva a
ka tonák a lakásokban vagy a közelben állomásozott egy „szövetséges” csoport, mert
akár életet is menthetett. A lakosság számára azok voltak a legnehezebb idõszakok,
ami kor elvonultak az ismerõsök, és még nem lehetett tudni, kik érkeznek a helyükre.
Mert e négy hónap alatt rövid szünetektõl eltekintve egyfolytában új õrjáratok, szá za -
dok, zászlóaljak, ezredek, hadosztályok és hadtestek özönlöttek át a falunkon.

E háborús szökõárban, melyet mintha a pokol szabadított volna el, hogy hatalmas
kiál lításon tegye közszemlére az emberi nem gyötrelmeit és lealacsonyítását, mind -
untalan ismétlõdtek olyan esetek, hogy bizonyos csoportok, meglehetõsen népes bûn -
ban dák kezdetben tudatosan álcázták magukat, majd csoportosan követtek el erõ sza -
kot. Decemberben, amikor a jobb partról lõtt minket a német tüzérség, a szomszéd ház
pincéjében húzódtunk meg, sõt ott is aludtunk. Ugyanoda rejtõzött és láthatóan a vé del -
mem alá helyezte magát egy állapotos fiatalasszony a férjével együtt. Tizenhét katona
erõ szakolta meg egymás után, elõtte látszólag összebarátkoztak a családdal, eljártak
hoz zájuk teázni, dohányozni, valószínûleg akkor mérték föl a helyzetet, így biztosak
lehettek abban, hogy a háziak fegyvertelenek. A fiatal házaspár azért jött hozzám, mert
fõ leg attól féltek, hogy az erõszakoskodó katonák mindezt elhíresztelik a hozzájuk ha -
son lóak között, akik igazolva látják, hogy ez a nõ „hivatásszerûen” összeáll a katonák-
kal, így hát õk is megengedhetik maguknak ugyanezt, büntetlenül. Fõként ezért mene-
kült el otthonról ez a fiatal pár, egyébként még az is nehezítette a helyzetüket, hogy
félreesõ he lyen volt a házuk, elég messze az úttól.

Mihez kezdhettem volna? Arról nem is álmodhattunk, hogy megkeressük a tet te se ket
a katonákkal teli utcákon. Elrejtettem éjszakára a szerencsétlen, halálra rémült ven dé ge in -
ket egy nagy, üres boroshordó mögött, másnap mindent megtanácskoztunk, és úgy dön -
töt tünk, jobb, ha beköltöznek a szülõkhöz a közeli kisvárosba, mert ott legalább ab ban bíz -
hat nak, hogy némi védelmet nyújt számukra a nagyobb település. Amikor mind ezt el me -
sél tem néhány tisztnek, elég furcsán interpretálták az esetet: „Minek épít kez nek ilyen
félreesõ helyen ezek a hülye magyarok, mintha direkt oda csábítanák u gaz  embereket?”

Természetesen nem sok értelme volt az ilyen és a hasonló érveknek, hisz nemsokára
meg tudtam, hogy egy hölgyismerõsünk nõvérét, aki Budapest egyik legforgalmasabb
ut cájában lakott, tizenöt katona erõszakolta meg. Bár más katonák, akiket késõbb be -
szál lásoltak hozzá, barátsággal õrizték a házat, a tetteseket soha nem kerítették elõ. A
mi falunkban a legocsmányabb eset után – legalább akkor egyszer – nem mulasztották
el, azonnal panaszt tettek, és hivatalos jegyzõkönyvet vetettek föl a parancsnokságon,
nem is annyira azért, hogy megbüntessék a tetteseket, mint inkább azért, hogy elejét ve -
gyék a hasonló erõszakos cselekedeteknek. Két tiszt ugyanis – azzal az ürüggyel, hogy
ki hallgatják, mit tud a „fasiszta partizánokról”, akikrõl senki sem hallott – tõrbe csalta a
szom szédunk tizennyolc éves lányát, Klárikát. Mindenkit fölháborított az erõszak,
mely nek részleteit el kell hallgatnom. Könnyû lett volna elõállítani a tetteseket, mert az
egyik nek anyajegy volt az arcán, és továbbra is zavartalanul korzózott a falu piacterén.
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Sõt, azt is mesélték róla (ezt nem ellenõriztem), hogy tagja volt a frontújság szer kesz tõ -
sé gének. De az egész színjáték, melyhez tanúkat is fölvonultattak, nem ért semmit, mert
ugyanazok – megtévesztésül egy nõ társaságában – éjszaka eljöttek autóval Klárikáért,
állítólag a saját ügyében akarták kihallgatni. Szerencsére Klárika gondosan álcázta ma -
gát, és valahol az utcánktól messze rejtõzködött. Nem áll szándékomban folytatni az
erõ szakos cselekedetek listáját, de takargatni sem akarom ezeket, már csak azért sem,
mert egyik-másik eset borzasztóan elkeserítette a lakosságot és elvette, ha nem is a se -
gí tõkészségemet, de a közbenjárás lehetõségéhez fûzött reményeimet.

Ugyanakkor épp egy bizonyos szovjet orvos adott biztatást, és járt elöl jó példával.
Egyéb ként nem találkoztam vele soha, de mindenfelé õt emlegették. Mint a kis jár vány -
kórház vezetõje – még azt sem tudom, tényleg mûködött-e, vagy csak ez volt a látszat –
abban az idõszakban, amikor a legtöbb katona nyüzsgött a faluban, éjszakánként vé gig -
járta õrjáratával a házakat, és magával vitte a fiatal nõket, hogy elrejtse õket a kórház-
ban. Egy jó ismerõsöm, aki tartalékos magyar tiszt volt, és a német megszállás alatt igen
so kat tett az internált lengyelekért, hosszasan mesélt nekem arról az orvosról.
Elmondta, hogy amikor egy részeg katonabanda berontott az elsõ ajtón a lakásába, az
orvos se gí tett a lányának, hogy ki tudjon ugrani a hátsó ablakon, éjszakára pedig elvitte
a kór ház ba, amelyet fegyveres egységek õriztek.

Pár hónappal késõbb, amikor a lányommal jöttem vissza Budapestrõl egy csupa mar -
ha vagonból álló vonattal, melyen fõként falusi asszonyok zsúfolódtak össze, meg is mer -
tem egy fiatal kapitányt. Szovjet orvos volt, rögtön összeismerkedtem vele, és ro kon -
szen vesnek találtam. Eleinte az irodalomról beszélgettünk, emlékszem, a kapitány több re
becsülte Sienkiewicz Tûzzel-vassal címû regényét Gogol Tarasz Bulbájánál, ezt azzal in do -
kol ta, hogy a lengyel mû epikusabb, a költészete pedig nemesebb. A kapitány igen jó
meg jelenésû, nemes, ifjonti szépségû szõke fiatalember volt Fölsóhajtott: „Még jó, hogy
most legalább mindig elfoglaltak az emberek, mindig van valami bajuk, kimerültek. Ez
el tereli a figyelmüket, így nincs idejük arra, hogy elgondolkodjanak azon a sok ször -
nyûsé gen, amit átéltek. De ha megint tiszta lesz a fejük? Nem tudom, talán ki se bírják.”
Amikor a batyukkal megrakott falusi asszonyok leszálltak, a kapitány félbeszakította a
be szélgetést, elvette a csomagjaikat, és óvatosan segített nekik, mert a mar ha va go nok -
nak nem volt lépcsõjük. Figyelmesen néztük, és a lányom azt suttogta: „Megható, meny -
nyi re törõdik velük”. Végre mi is kiszálltunk az állomásunkon, és a kapitány is ba rát sá -
go san dörmögött: „Pogogyitye, matuska”5, segített tovább az asszonyoknak. Ahogy
utána  néztem, és búcsút intettem neki, arra gondoltam: „õ lenne az az orvos a jár vány -
kór ház ból?” Valószínûleg nem õ volt, nem maradt idõm rákérdezni. Mindenesetre az
orosz or vosoknak ugyanahhoz a „fajtájához” tartozott õ is.

Ebben az idõszakban a téli hónapok voltak a legnehezebbek, azok közül is az a fekete
de cember volt a legrosszabb, mert az éjszakák vaksötétek voltak, a nappalok meg kö dö -
sek, azokat is nagyrészt a pincében töltöttük. A jobb partról lövetett a német tüzérség,
né ha váratlanul bombatámadást is kaptunk, a szovjet csapatok pedig kivitték dolgozni
az embereket az utakra és a lövészárkokba. A szomszédságunkból több fiatalt is meg -
öltek az aknák, másokat német bombák pusztítottak el. Hosszabb ideje el voltunk vágva
az egész világtól, nemcsak azt nem tudtuk, mi történik Budapesten, hanem még azt
sem, mi folyik a közeli kisvárosban.
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És akkor megütötte a fülemet valami. Igen különösnek találtam, hogy a magyar la kos -
ság egyre csak azt emlegeti, s ez átterjedt Budapestre és az egész országra: „De hát hol
van az a nevezetes GPU?! Miért nem tartja kordában a saját barbárjait? Most már igazán
szín re léphetne a GPU.” Az Intézményre gondoltak, melynek legújabb neve NKVD volt,
és úgy képzelték – nem tudom, milyen alapon –, hogy az majd megvédi a vagyonukat,
a nyugal mukat, az életüket és az egész status quo-t. Közben az Intézmény csöndben
meg húzta magát, jól elbújt a hadsereg és azok elõl a katonatömegek elõl, melyek akkora
vér áldozatot hoztak, hogy nem fosztották meg õket a szubjektív szabadságérzetüktõl.
Meg kell mondanom, hogy a lengyelországi idõszakhoz képest, itt, ahol aratott a halál,
a front közelsége és a rettegés ellenére szabadabban lélegezhettünk, valahogy mégis -
csak emberibb volt. Itt legalább olyan emberek életének vagy halálának lehetettünk ta -
núi, akik nem voltak teljesen rabok.

Mindennapossá, gyakran egészen jelentéktelenné vált a halál. Mindenhol sírok vol -
tak, az út szélén és az ösvények mellett is. Mihelyt elolvadt a hó és kitavaszodott, a ha -
tal mas Duna-me den cé -
ben több helyen is ló -
dögök és holttestek
édes kés hullaszaga ter -
jen  gett. Hónapokkal ké  -
sõbb is elõfordult, hogy
aknára léptek az er dõ -
ben, különösen az Esz -
tergom környéki er dõk
voltak hírhedtek az
ilyen balesetektõl. Még
a házunk mellett is ta lál -
tunk egy föl nem rob -
bant aknát. De mind ez
nem volt olyan kí sér te -
ties, mint az In téz mény -
rõl maradt be nyo má -
som: az élet ret te netes
unalma és a so ha véget
nem érõ lassú hal dok lás.

(Kiss Gy. Csaba fordí-
tása)

Jegyzet:
1. No, lám csak!
2. Megbízhatatlanság
3. „Kapard meg az oroszt,
elõbújik belõle a tatár.”
4. „Maga szegény?”
5. „Várjon csak, anyácska”
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Kazimiera Iłłakowicz

Gdynia és Gdańsk
Kötött a sors vagy elválasztott
mindig veszélyes szeretettel…
A sirály fönn búsongva hangos
ünnep elõtt nyárvégi esten.
Hozzám közel, elõttem álltál
a visztulás tájat fürkészve,
Mért mint ki bús a parti vártán,
Gdańsk, édestestvérem?

Hajfonataim kibontottam,
Balti-tenger mossa a lábam:
nevettem volna… De nem tudtam,
bússá tettél – b á r h o g y  i s jártam.
A szél színes szalagot pörget,
a gyöngysor otthon, a szekrényében…
Mért nézel így rám? mért nem örvendsz,
Gdańsk, édestestvérem?

Messzirõl sötét, vad démonok
vasléptei döngenek, döngnek,
s szombat-sûrûvé lett alkonyok
fölöttem és fölötted.
Nem kell szabadság? Bár szomjazod?
Félsz, ha nincs, s ha a tiéd lesz?
Nyújtsd kezed – A fegyvert én adom,
Gdańsk, édestestvérem!

1939. aug. 13.

Sírhant a messzeségben
Idegen földben fekszel… De már nem te vagy, nem te!
Kezed mintha aszott csontvázujjak fonták volna…
És az arc – a mélyen árkolt se a tiéd már.
Nem te vagy… S nem te, a szerelmes!
Mi lett az õserõvel? Mivé lett egykori szenvedélyed?
Állnak sírhalmodon kõkeresztbe bûvölt hírneveddel.
Hírnév!? Érdemes-e érte a kereszt, bevérzett kéz?
Hírnév?! Mily közel állsz a dicstelenséghez!

PPooLLííSSzz

36



Távoli földben fekszel, sírlapod idegen-nyelvû…
Hajdan itt szellõ hûtötte gyermek-arcod;
kutyák ugráltak körbe, izzadtan jöttél a rétrõl,
perzselten kamasz könnyeidtõl, melyek nem fájnak már régen…
Konokul áll ma is az erdõ, ahogy – egykoron…
Nem választhattál. Helyetted húzták a lapot.
El semmi se tántorított. Mindenekhez hû maradtál;
az íratlan törvényhez, s ahhoz is, mit kõbe véstek.
Méltatni senki se mer. Neved se átkozza senki…
A feledés csermelye neved villogva csörgedezik.

1948.
(Kovács István fordításai)

Lila bivalyok
Tele a táj lila bivalyokkal.
Szikkadt a föld, kopár a hegyoldal,
s nincs kiáltás. Hangot senki sem hall.

Kajla szarvak, izmok megfeszülnek,
sötét, titkos erõk ide gyûltek.
Nincs akarat, sem álmok, sem ünnep.

A hegyoldalt kemény szikla ellen
kékes-sötét bivaly szántja csendben…
Nincs kiáltás! Ünnep sem! Oh, Isten!

Mennek, hegyháton vagy meredélynek,
felszaggatva földjét a vidéknek,
földrõl égig patájukkal égnek...

Utat, hágót torlasztva jármukkal,
nyögve, s tompa szemmel, szûk homlokkal,
tele a táj lila bivalyokkal.

(Weöres Sándor fordítása)
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Katyn homokja
Egyszer tán egy nagy zenész e néma
sort lejátssza majd a zongorán,
egy nagy lengyel dalnok könnyel s vérrel
a szörnyû balladát megírja tán.

Eljõnek egyszer majd az emberek —
szent, lassú csöndben a fenyves homokját
kendõbe szedni…Majd gyermekkezek
virágba és ezüstlõ fénybe vonják.

Körülhordozzák majd a homokot,
Madridban, Moszkvában és Pekingben.
És támadnak újdonat-új dalok;
szemek s szárnyak lobognak mindegyikben.

És támadnak soha nem hallott hírek,
csodás szívek, testek merõ sugárból...
És Igazságként testet ölt a Lélek,
élõ Igében – Katyn homokjából.

(Csordás Gábor forítása)

Nagyon egyszerû ének
Földúlt városok közt, rom alatt hevernek,
roncsoltan, zúzottan, téglasírba zártan,
akiket szerettem és akik szerettek
lengyel hazámban.

Kéz tárul az égnek, a szemek kiégtek,
laposak a mellek ledöngölt lemezként.
Már többé, míg élek, nem verhet a szétvert,
a holtra vert ér.

Messze földre váltan dalom másra váltsam?
Másképp s ne oda vágyjam?
Viszont sose lássam, akiket imádtam
egykor hazámban?
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Léptem bárhol dobban, gyötrelmem
nyomomban,

névkoszorú bevérez ... 
Itt is, mint Varsóban, sas-csõr sújt maróan
szívem sebéhez!

Földúlt városok közt, rom alatt hevernek,
roncsoltan, zúzottan, téglasírba zártan,
akiket szerettem és akik szerettek
lengyel hazámban.

Kolozsvár, 1946
(Majtényi Zoltán fordítása)

Isten mindenütt
Ezt nem lehet megkerülni: Isten jelen van mindenütt,
Furcsa és ijesztõ szertartásban is.
Õt nem csupán a tömjénfüstös ima idézi meg,
hanem az akasztófa, a pallos és a hóhér is.
Isten ott van a bírában, aki balul ítél,
ott a tanúban, ki hamisan esküszik az igazságra.
Nem tud nem jelen lenni. És ez engem rettenettel tölt el.
Mert ha mind Szent Péterben, mind Júdásban jelen van,
akkor a németek elpusztította ártatlan zsidóáldozatokban is,
és ezekben a németekben is szintúgy?... Így vergõdök
igazságtól igazságtalanságig, büntetéstõl bûntettig
minden töredékben – naponta megtalálva Istent.
Két kezemet az Ember fölé emelem akaratlanul is – 
bûnösök és igazak, kicsik és nagyok világa fölé,
és kikívánkozik torkomból az esdeklõ figyelmeztetés hangja:
a halandók fölött ítélkezve ne a mindenható Isten gyötörtessék!
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Halottaim… ismerõseim…  szeretteim
Jönnek, csak jönnek, közelítnek át a cserjéseken
tövisbokrokon, szederjes horhosokon át
halottaim, ismerõseim, szeretõ szeretteim.
Jönnek hozzám, s csak jönnek minden neszeken át,
kifulladt viharok köré fonódva:
„Hát te itt?! Óh, micsoda egy idõ…”
Szemöldökük dértõl õszült, jönnek
tekintetük fölött elnehezült szempillákkal…
Megsimogatom õket, noha rég a semmibe tûntek
valahányan… halottaim, ismerõseim, szeretõ szeretteim:
Jancsi, ki repülõgépével együtt lett lángmartalék,
és Kazio, akit ezt követõn veszítettünk örökre el…
Palika, a tengerrel elfedett,
Tadzio, a banditák által lepuffintott…
Fiatalok, távolba tûnõdõk, tönkretettek.
Jönnek, csak jönnek, hozzám, át a horhosokon - 
ismerõsök, halottak, szeretettek.

(Bágyoni Szabó István fordításai)

Konrad Sutarski

Világtörténelemóra
Ezen az órán biztonságban érezzük magunkat
Nem a mi szemünket piszkálják ki nem ránk öntenek

szurkot s napalmot
nem nekünk kell támadni vagy védekezni – 
minden intrikát úgy szõnek hogy minket mulattasson

kleopátra az orrát figyeli
katalin raszputyin után szaladgál
napóleonnak pedig nem szabad nõni

Elõfordulnak szentimentális pillanatok is mint
fegyverzaj a thermopylaei-szorosban a
bourbonok lefejezése
az ily izgató események közben a katonáknak széles
vállai a királynõknek tiszta bugyijai vannak
a bolhák nem ugrálnak ki az egyenruhákból
ide az osztályba semmilyen bûz nem jut el
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A megtalált csontok hófehérek
a romok turistákat csábítanak
sok eltûnt nép országunkat még mindig szereti

Öreg tanárunk engedékeny s ezért a történelem
alakításába nem kell aktívan avatkoznunk
ülünk hát némán
a fakuló zászlókat bámulva
s várva hogy az osztályterem fölött függõ napok közül
melyik fogyatkozik elõször

(Weöres Sándor fordítása)

Apám emlékére
Emlékmûvet emeltem egykor a hiábavaló reménynek
Háborús füstökbõl és a várakozás éveibõl
– egy verset a fogságodról a fogságotokról
De feledésre ítélték azt is, mint titeket
De én most mégis makacsul visszatérek ahhoz a vershez,
mint hullám a parthoz fészkére madár amelyet nem tud és nem is akar 

elhagyni soha
vissza mint eszelõs dal
mert maholnap vége ennek a félévszázadnak
s én továbbra se tudom hol rejtõzik sírotok
semmilyen fénycsóva nem világítja meg azt a tájat
a sztyeppék sólymai is már más áldozatok fölött keringenek

Ma tehát még egyszer utoljára
Dúlt álmok s a fölszabadító erõk megidézésének lidérces órájában
amikor ököllel döngeti valaki az örök hallgatás falát
új versben hirdetem ki a világnak
nem kutatom többé a tetteseket
és azt se kívánom már hogy dögvész csókolja õket szájon
hadd lélegezzék be ugyanazt a levegõt amit én is
megvénültek kiégtek becsapottak
Belevájom inkább magamat kemény derekú fákba
vagy madárijesztõként táncolok végig bevetett és újra letarolt vidékeken
az agyalágyult idõt így talán fölingerlem
hogy évszakaival együtt minél elõbb robbanjon szét
és szörnyeteg titkai is hulljanak vele darabokra

Talán egy gondos történész lép majd a színre akkor
mért is ne lépne – hogy Kelet sötét stációit – Sztarobielszkot Osztaskovot és 

Kozielszket –
odaírja a szenvedés és a borzalom ismerõs tájai mellé
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Fölsóhajt fölöttük, mint Karthágó fölött
s hozzájuk sorolja még Katynt miközben megtörli szemüvegét és fölteszi teáját

De én már most akarom tudni
hova kell majd elutaznom

gyertyát gyújtani
halottak napján

1988
(Csoóri Sándor fordítása)

* * *
Ugye a nap már évek óta perzsel a messzi kontinensen
mind szélesebb résekbõl száll a kiszikkadt föld lélegzete
a menekvés irányát ember és állat csontváznyomain

kiszáradt folyók medre jelöli
elegendõ hát megrendezni egy bankettot lekapcsolni

a tévét
hogy az utolsó varázslók se hívják többé kegyetlen

istenük

Tárgyalásaink persze folyhatnak még tovább
sugározhatnak széttört csillagokként
tartósabb eszmét adva hirtelen kihunyt meteorok

s rémület-bizottságok jelentéseinek
Nem érdemes sietni
szemes kukoricánk éretlen még a szállításhoz
még nincsen kitalálva a repülõ a szekér a kerék a transzport még 

nagyon kezdetleges
– számumok hordják szét az égre rajzolt segítségterveket
s nincs kész a homokot kõolajjá búzává változtatás

új technológiája

Elég hát egyelõre megnyitni a soros kiállítást
közadományokból új kártyavárat emelni
megbirkózni szomszédoknál a sztrájkkal
a meg nem született unokák tapsa így se több

mint vágtázó katonák nyomán
fölszálló porszemcsevihar

(Fodor András fordítása)
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Jelek az égen
Legutóbb ismeretlen jelek tûnnek fel az égen
meteor-tündöklésekhez fecske-cikkanatokhoz

hasonlók
hogy aztán ismét elenyésszenek a fellegektõl érdes

látóhatár mögött
Úgy tûnik egyre szaporodnak a jelek
Nem kerengnek nem köröznek
túl korai lenne még – nem érzõdik a dögszag –
ám föl-fölmordulva egyre vakmerõbben

siklanak
Átszáguldanak romosodó koponyánk fölött
át a félelemtõl madársírású rózsák felett
Ó a virágok mennyire megérzik elõre
mindazt ami nekünk csak a halál
elõpillanatában világosodik meg –

Valaha üstökösök közelítettek ádáz lobogással
Tûzcsóvájuk az égboltot betakarta
méltósággal vonultak a rengõ föld tompa ütemére

mint komor pompájú királyi menet
és járványt küldtek megtisztítani a népeket
és tûzvésszel jövendölték meg
egy igazságosabb világ eljövetelét
És az ember alázatos fohászra emelt karjait kötéllé

sodorta
s önmagát ostorozva-sebezve

könnyek közt
vezekelt bûneiért

Mennyire mások a mai jelek
Faggatom felõlük a fiamat
de õ is csak az éji mennyre kovácsolt csillagokat

látja csupán
Pedig a jelek valahol itt tanyáznak a fejünk felett

meglapulnak
két villanás között

körmönfont okosan robotgép-memóriával
rejtett energiától-dühtõl robbanásig telin
Mert emészti õket a szégyen hogy a rókafarok

és a baziliszkusz-fej nem övék
nem értük van a királyi ünnepély

Hordozzák kódba zárt titkait a sorsnak
süketek a jajra s a megbánás szavaira
nem hirdetnek bûnbocsánatot

(Döbrentei Kornél fordítása)
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Az én városom
Zbigniew Herbertre emlékezve

Mindahányunkban él az a város, az a folyton távolodó
az az egyetlen, szívünk alatt zsibongó
pedig de rég odahagytuk

Talpam alól útjai mintha kimenekültek volna
emlékeim tükrérõl volt utcáim névtáblái s lakcímeim kezdenek
lemosódni
bár az egyik hírneves költõ nevével dicsekedhet
most láthatjuk, feleim, mire megy vele is ez a város
Az idõ egykedvû nyugalommal szitálja porát a háztetõkre
s temeti miként Pompejt a Vezúv
eltemette –
Istenem, hogy vészeled majd át e történelmi zivatart, városom
alvó kõkoporsós királyaink közül vajon kik élik túl e
kataklizmát ama ki tudja mikor hátra hagyott hazámban...

Mint aki vétett: hajnalok elõtt ébredek
Miért hogy álmaim kikerülnek
miért hogy városom megszökik álmaimból
pedig egy elhagyott városnak ott a helye
hol nem szitái a háztetõket temetõ történelem

(Bágyoni Szabó István fordítása)

Ha úgy tudnánk távozni
Nagy Gáspár temetésérõl hazafelé

Ha tüntetõ bíborban távoznánk és nagy lázrózsákkal
fenséges hidakat hagyva magunk után a vizek fölött
vagy ahogy vakmerõn ugrik le a Nap a nyugati égrõl
hogy újra föl loboghasson másnap
bearanyozva a köveket a földet az eget

és az éneklõ madarak torkát
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Ám hatalmasak a mi sebeink és lidérceink
melyek belénk költöztek mint a nyomorúság vírusai
talán túl kegyesen engedjük nekik
hogy sejtjeink legtitkosabb zugaiba
és lelkünk legmélyebb repedéseibe is betolakodjanak

Végül ha nem is bíborban hanem csak fakón
hagynánk magunk mögött a hidakat mint a hold
vagy ha nem nappal akkor legalább éjjel
tudnánk a csillagok füzéreibe kapaszkodni
vagy mint a pók lebegni alá a mennyezetrõl

De még ez sem adatik meg vigaszul nekünk
csak egy néma kereszt és szerény kis halom
és valamelyik barátunk sóhajlása
amíg ez a sóhaj ott árválkodik a szélben

(Csoóri Sándor fordítása)
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Cséby Géza

Lengyel nagyapám
Górczewska utca 14.
Lezárva, katonák, parancs.
Sortûz. 40 vércsík a hóban.

Hideg téli nap volt. December 23.
Másnap Szenteste.

60 év múltán ott álltam, de golyók 
nyoma sehol.

Sehol a ház, a kerítése.
Csupán egy tábla az új panel falán,
alatta mécses – idegen.

Az öreg
poros út
akácfák súlyos illata
ül meg
a pulzáló levegõben
a ház elõtti kispadon
öreg paraszt
arcán évszázadok barázdája
szemében kihunyó lángok
szürke parazsa
lehet már ezer éve
ül a horpadt eresz
lecsüngõ vályúja alatt
keze a botjára nõtt
felette vén diófa bókol
rám se néz
talán már nem is lát…
de gyûrött kalapját
megemeli
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Cyrhla, 1956
Itt magasabbra nõnek a fenyõk
s a domb tetején az eget verdesik.
A hó térdig ér.

Az úton gyerekek jönnek,
kezükben kis motyó,
kopott bõrönd,
benne fogkefe, pár váltás ruha.
S a plüssmaci – a tavalyi karácsony
fenyõillatú emlékével.

Jönnek a gyerekek, fejükön
horgolt sapka, kendõ.

Apa, anya oly távol,
de emlékükben
beleégett
az utolsó ölelés mondata:
– Aztán vigyázz magadra!

Jönnek a gyerekek, lábukon
vékonytalpú, kopott cipõ.

Jönnek valahonnét a semmibe,
otthonról az idegenbe.
Fáradtan és éhesen.
Cipõjük talpa átázott,
fûzõje kibomlott.
De mint otthon a mesében,
a délutáni ködben,
íme felsejlik a faház.
Belül meleg van, emberi szó,
vetett ágy.
Mikor feltûnik a vacsora-csillag,
étel is akad: füstölt juhsajt,
tea, vajas kenyér.

Jönnek a gyerekek a golyó-lyuggatta
Budapestrõl, Lengyelország
havas útjain.

Kiskacsa fürdik….
Fagyos szelek
zúzmara-szirmokat bontanak
pihés tollain…



Messzirõl látszik a kolostor tornya.
Valaha úgy jött ide 
Kinga a Szent,
hogy Szemérmes férje ágyából
szûzen lépett
az általa rendelt zárda
komor kapuján át.
A kertben almafa termett,
nyáron a szorgos méhek
messzire szálltak,
nektárt hordtak a kasba.
Gyümölcs érett,
gyógyfüvek  levele hajlott
a szandeci szélben,
munkás kezek kamrába rakták,
mit adott az Úr.
Tél jött õszre,
tavasszal újra zöldült a rét.
És szálltak az évek,
barázdát húzva
az egykoron gyermeki arcra.

Õ alázattal kérte az Istent,
bevégezhesse, mit tennie kell:
kolostort, templomot építe
és parasztok munkáját segíté
királyi elme.
Õsz haját
klarissza-fátyol takarta,
mikor meghalt
az Úrnak nevével vértelen ajkán.
Jajdult a város.
Hófehér só-könnyek peregtek
mélyen a földben,
és döbbenten megállt
a vad Dunajec.

Ezüst koporsó õrzi
maroknyi hamvát az õsi házban,
melynek bronzkapuját
Magyar- és Lengyelhon
õsi címere védi.

2006 és 2007 fordulóján
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Ószandec 

Wawrzyniec Marek Rak

Epigrammák
A fõemlõsre

Ennek a fajnak reménye sincs.
Eltûnik a föld színérõl
e becses kincs.

Szolgálat

Ki tudja nekünk azt ígérni,
hogy az õr fog õrizni, a pap pedig hinni?

Perlekedõ házaspár

Sírban azért eggyé váltak,
pedig együtt ritkán háltak.

Büszke koporsókészítõ mester

Ime, itt ez mind mûremek,
kár, hogy nem élvezik mûvemet.

Halott „vétkes nõ” sírjára

Életemben sok férfi szeretett,
Végül mégis a halál lefektetett.

(Jaskó István fordításai)



Aforizmák
A természeti csapások közül a legfiatalabb az anyósom.

A szerelem a vakot is el tudja vakítani.

A ráncok az élet írásjelei.

Csak akkor veszik észre az embert, ha már eltemették.

(Német Anna fordítása)

Elżbieta Adamska-Mohos

A haza elvesztése
hiszen az édenben éltem
tücskös madaras zöld
csendben

Norwid
világa
sajátom volt

õsz-suhintotta fák
a fatörzs bölcs melegébe
bújt verebek

decemberi pihézõ
tánc
szentestén
az Isten ölében

hiszen az édenben éltem
lépésnyire

elmentem

egy angyal sem ûzött el

Budapest
(Mohos István fordítása)
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Távozás elõtt
El kell mennem
átvinni mint a fecskefészket
hogy érintetlen maradjon
pihe-melege
s ki utánam jön azt nem feledi-e azt
hogy a cinegék szeretnek jóllakni
alkonyatkor el kell beszélgetni
hamupipõkével
hogy macska nélkül
nyugodt legyen az álma
el kell mennem Istenem
szúró fájdalom
minden fûszálat ismerek
akár a tenyeremet
felkérem a tücsköket
ez utolsó koncertre hozzátok el az õrült
zöld csillagra
hangolt hegedûket
remegjen bele a hold a s a fény
közötti térség mennydörögjön

még egyszer magamhoz ölelem
a gyümölcsöst
napmelegtõl dédelgetett ágyások
és õs sövények álmába font
mályvaszalagok



Kálmosok
zöld szárnyain térítelek vissza
szemem akkor a mély vizek
színével csillog
sárgán virágzó kesernyés
havasi legelõkön térítelek vissza
nyúlánk nyírsuhángok között
érzem a nehéz méz illatát
és karcsú vagyok akkor
mint a zongoramûvésze ujja
a Prosna meleg partján
készítek fekhelyet
lucernából fonok szerelem-kast
s a polip mohóságával
ölellek át

olyan hely lettél volna ahol a szemhatárt
álmaim egybemossák
a pirkadattal
aztán aranyat érlelnek s növelnek
a nappal

ismét keresztnevemen hívnának
s ajtó nyílna
beszélgetésünkhöz az Úrral

hol vagy

semmit se mondj
lehet hogy ezúttal észrevétlen marad
az elmúlás

(Kovács István fordításai) 
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BEHEMÓT
vegyes technika

jelmezterv 
(Bulgakov: Mester és Margarita), 
Közép-Európai Táncszínház, 1994



Várok rád
Várok rád, várlak
Májusfa ággal
Hajnali vággyal
Búzavirággal

Várok rád, várlak
Sóhajtó éjben
Reményben járók
Hites hitében

Várok rád, várlak
Utcák zajában
Némán töprengõ
Fák árnyékában

Várok rád, várok
Napjaim telnek
Búval megtelnek…
Várlak – rád várok

* * *
Egy levél, a lelkének gesztusa
Megható és határozott szavakkal
Azt mondta: sírjál
És önmaga sírt …
Elment mellettem
Mint egy idegen a rózsák nélküli téren
Észrevétlenül
Egy szürke kabát és kalap
A lelkembe vérzett lélek nélkül
Csupán csak létezett
De nem volt jelen
És talán mondott is valamit …
Vagy írt?
A pocsolyában egy arc …
Az arcom

(Hegedûs Attila fordítása)
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Emlékszel? A páfrányok
árnyékában lihegõ,
zsúptetõs házikóról meséltem, 
Emlékszel?
Makk-kupak sapkás
manókról… S Petikérõl,
kit boszorkány 
rabolt el.

Emlékszel a kunyhóra?
A gyökérfonatokba, 
kéreg-bordák melegébe
pakoltra?

A mohával bélelt
fûágyacskára,
a pálcákkal bereteszelt
kapunkra?

Oda szeretnék visszatérni,
ülni a mesekunyhó elõtt,
hol csak emlékek fénye
világol.
Integetni a hangyának,
rámordulni a mohó cserebogárra…
És semmit, de semmit se tudni 
a feledékeny világról.

(Bágyoni Szabó István fordításai)

Andrzej Pedryc

Mese a visszatérésrõl



Asztalos András

Emlékkép
Varjak.
Fáradt, olajos talpfák.
Fehér zománcvödör.
Üres kongása a kövön.
Káposzta, krumplipucolás.
Hajnali gombaszedések.
Szén. Szenes járdák.
Házfalak, szürkék.
Megtört, többsíkú utcák.
Távoli rokonok. Túlázott teák.
Sokarcú ünnepek, vodka, temetõ.
Károgó széngáz.

Önéletrajz
Eszmélésem után fokhagymával
védekeztem a démonok és emberek ellen;
szétszórt életet éltem:

garatmandulámat Varsóban,
torokmandulámat Budapesten hagytam el,

majd táncolni hívtak („hozzátartozik az általános
mûveltséghez”), csakhogy én nem akartam;
szörnyen hittem, hogy a minél erõsebb teáktól
egyre erõsebb leszek (életem nagy tévedése),
ezután diófát ültettem egy bakonyi faluban,
Fenyõfõn a Petõfi utca 24 elõtt (életem egyetlen
jó cselekedete). Végül
elhagytam minden földi kötést és kötõdést –
élvezettel nyelõdtem el a szétkapart seb
univerzumában; és tudtam:
a felszívódás és felfúvódás lehetõsége
mindig adva volt...
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Agnosztikus elégia
Nem tudok semmit.
Nem tudok képleteket, fogalmakat, törvényeket
De emlékszem a kórház udvarára, ahol születtem,
anyám mesélte, „sok virágot kaptunk”, nyár volt
es orgonaillat. Emlékszem, mikor az ötödikrõl
játékokat dobáltam az utcára húgommal,
labdákat, autókat, egy nagy Zilt is;
alattunk hentesüzlet volt.
Emlékszem, mikor nagymamával a tenger mellett
zsenge-zöld fenyõtobozokat szedtünk –
volt aztán szirup is belõle, torokra, télire.
Emlékszem, mikor apám megütött – nem tudtam
két törtet kivonni egymásból. Évekig hittem, hogy
ettõl a mûvelettõl függött családunk sorsa.
Azóta szüleim elváltak.
Nem találták meg a közös nevezõt.
A test kokott játékaira is emlékszem, 
unos-untalan, kopott facsarodásaira, 
melyben mindig több a kényszer-görcs, 
mint az öröm lazaság.
Emlékszem elsõ versemre. Szörnyû volt.
Talán ez az élet értelme:
legkevésbé lenni ijesztõnek.
És fura, de emlékszem arra, mikor eljössz,
így egymás mellett ülünk majd szótlanul,
vagy szórakozva szavakkal.
nem tudok semmit.
Csak emlékezem, –
néha elforgatom a barométer pálcikáját.
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A magyarországi lengyel szerzõk életrajzai

STANISŁAW VINCENZ

1888-ban született Słoboda Runguskában (ma Nyugat-Ukrajnához tartozik), meghalt 1971-ben,
Lausanne-ban (Svájc). A szülõföldjét megéneklõ Na wysokiej połoninie címû hõskölteménnyel vált
híres sé, melynek elsõ kötete 1936-ban jelent meg. A II. világháború kitörését követõen kétszer is
át szökött Magyarországra. Magyarországon esszéket publikált (ezeket gyûjteményesen már csak
a halála után adták ki – 1994-ben), illetve a Na wysokiej połoninie trilógián is tovább dolgozott. A
há ború befejeztével – látva a megszálló Szovjetunió tartós berendezkedését a szülõföldjén – Nyu -
gat ra emigrált 1946-ban. Délkelet-Franciaországban telepedett le  majd 1964-ben véglegesen a
sváj ci Lausanne-ba költözött. Vincenz egyike a legjobb XX. századi lengyel íróknak – mindenek
elõtt esszéistáknak –, szellemi atyja többek között a Nobel-díjas Czesław Miłosznak is.

KAZIMIERA IŁŁAKOWICZ

Wilnoban született 1892-ben, meghalt 1971-ben, Poznańban. 1939-ben a német-szovjet kettõs tá -
ma dást követõen átlépte a lengyel–magyar határt, és letelepedett Kolozsváron. Észak-Erdély
vissza csatolását követõen Magyarországon találta magát, és itt is maradt egészen 1947-es Poznań -
ba történõ költözéséig. Magyarországon két kötetet jelentetett meg (Wiersze bezlistne,1942; Ady
End re válogatott versei, fordítás, 1943). A háborús idõszak élményeit a Niewczesne wynurzenia kötet-
ben, már Lengyelországban adta ki 1958-ban. Az 1911-ben debütáló Kazimiera Iłłakowicz a két
világ háború közötti idõszak legkiválóbb irodalmárai, költõi közé tartozott, és ezt a rangját a II.
világ háború után is megõrizte.

KONRAD SUTARSKI
Poznańban született 1934-ben. A poznani Mûegyetemen a Mezõgazdasági Gépészeti Karon
végez te tanulmányait. Ezek befejeztével szakmájában dolgozott, elõször Lengyelországban
(Poznan, Varsó), majd – magyar felesége révén Magyarországra történõ költözését követõen –
Buda pes ten, egészen 1990-ig. Az ezt követõ húsz évben: magyarországi lengyel diplomata lett (a
bu  da pes ti Lengyel Kulturális és Információs Központ igazgatójaként), a Duna Televíziónál szer -
kesztõ-, ill. rendezõként müködött (vendégként az MTV-nél is) és lengyel kisebbségi aktivistaként
tevé keny kedett (háromszor megválasztották a Magyarországi Országos Lengyel Kisebbségi
Önkor mány zat elnökének, jelenleg pedig az általa kezdeményezett Magyarországi Lengyelség
Múzema és Levéltára igazgatója, valamint a Polonia Węgierska havilap fõszerkesztõje). Sutarski
1956-ban debütált költõként. A fiatalkori sikerek után pár éves szünet következett a
publikációkban. Iro dalmi tevékenységét az 1960-as évek végén, már Magyarországon elevenítette
fel újból, sajátos egyéni hangvételére a hetvenes évek közepétõl figyeltek fel. Három válogatott
verses kötete jelent meg, köztük a Na podwójnej ziemi / Kettõs hazában (2005), illetve a Jak blisko /
Mily közel (2007). A Ma gyar Írószövetségnek és a Lengyel Íróegyesületnek egyaránt tagja.

CSÉBY GÉZA

Keszthelyen született. 1947-ben. Anyja révén félig lengyel. 1979 és 2008 között a keszthelyi Gold -
mark Károly Mûvelõdési Központ és Szabadtéri Színház igazgatója. Egyúttal kulturális újságok -
nál (Hévíz, Magyar Jövõ, Pannon Tükör) újságíró, szerkesztõ. Több száz cikk és publicisztika
szerzõje. Magyar nyelven ír. Gyermekeknek készített verseskötetei – Ákombák (1995), Ábécé (2003)
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– révén vált ismertté a neve. A lengyel irodalom megbecsült tolmácsolója, négy antológia összeál-
lítója - köztük A könnyek íze (1994) és A csend visszhangja” (2010) köteté. 2009-ben magyarul és
2011-ben lengyelül megjelent a Sors-címerkép, illetõleg a Portret rodzinny címû történelmi-családi-
önélet r ajzi regénye. A Magyar Írószövetség tagja.

WAWRZYNIEC MAREK RAK

A Kielce melletti Gnojnoban  született 1947-ben. Szakmáját tekintve gépész-technikus. 1983-tól
Ma  gyar országon dolgozott, majd 1989-ben lengyel származású magyar feleségével végleg letele-
pedett Gyõrben. 1998-ban nyugdíjba ment. Lengyel kisebbségi aktivista, a helyi lengyel kisebbsé-
gi önkormányzat tagja. Nyugdíjasként kezdett írni. Epigramma-költõ. Elsõ könyve Spod figowego
listka címmel 2001-ben jelent meg Lengyelországban. Jelenleg öt epigramma-kötet – többek között
a Romans z fraszkami (2004) és a Wielobarwne fraszki (2010) – szerzõje. A Lengyel Írószövetség
tagja.

ELŻBIETA ADAMSKA-MOHOS

1953-ban, a Wielun melletti Widoradzban (Délkelet-Lengyelország) született. Wrocławban végezte
a tanulmányait mûvelõdés és könyvtár szakon. Magyar férfihoz ment feleségül, és a hetvenes
évek végén áttelepedett Magyarországra. Versei – melyek között díjazottak is vannak – eddig
négy alkalommal jelentek meg dél-lengyelországi almanachokban (az elsõ – Az elfedett titkok –
2004-ben). Önálló – részben kétnyelvû – verseskötete 2008-ban napvilágot látott, Twarze gwiazd /
A csillagok arcai címmel. Elżbieta Adamska-Mohos az emigránsokat tömörítõ Európai Lengyel
Szer zõk Újságírók és Mûfordítók Egyesületének a tagja.

ANDRZEJ PEDRYC
1955-ben, a Kielce melletti Zagnańskban  született. 1974-ben érkezett Magyarországra tanulmá -
nyo kat folytatni a Kertészeti Egyetemen, majd le is telepedett itt. 1983 óta genetikával foglalkozik.
Jelen leg a buda pesti Corvinus Egyetem professzora, a Genetikai és Növénytermesztési Tanszék
veze tõje, néhány tucat tudományos értekezés – többek között könyvek – szerzõje. Alkotó tevé -
keny sége az utóbbi tíz évben fordult az irodalom felé. 2009-ben Lengyelországban megjelentette
a Ściernisko marzeń címû verseskötetét.

ANDRÁS ASZTALOS

Budapesten 1975-ben született. Anyja révén félig lengyel. Születését követõen évekig élt Len gyel -
or szágban. Tanulmányait Budapesten végezte magyar és lengyel filológia tárgy körében. 1998-ban
a budapesti lengyel színjátszó csoport tagja lett, amely A színfal mögött, késõbb Nyitott ház néven
len gyel kisebbségi önkormányzatok mellett mûködött. 2001-2010 között – egészen a feloszlásáig –
a csoport vezetõje volt. Jelenleg egy lengyel – Magyarországon is érdekeltséggel rendelkezõ – cég
mun katársaként dolgozik. Magyar nyelven dolgozó költõ és mûfordító. A 2003-ban megjelent
A Dunnánál címû verseskötet szerzõje, a reflexív érzékenység jelszavával fémjelzett irodalmi
újhullám képviselõje.

(Készítette: -KS-)
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Konrad Sutarski

Találkozásom Czesław Miłoszsal
Czesław Miłosz irodalmi munkásságát elég régóta ismertem, habár csak Miłosz

korai, háború elõtti mûvei vonatkozásában. Az ötvenes évek második felében, a költõi
pálya futásom kezdetén a poznań-i avantgard irodalmi közegben néha az õ neve is el -
hang zott – ritkán ugyan, és nem keltett különösebb visszhangot. Inkább a hetvenes
évek ben – amikor már egyre több hírt hoztak, illetve egyre több folyóiratot, könyvet
csem pésztek be Lengyelországba Nyugatról – kezdték õt olyas valakiként emlegetni
(ter mészetesen csak nem hivatalosan, bennfentes körökben), mint aki kitûnõ költõ és
pró zaíró, ráadásul kritikusan szemléli a szocialista rendszert, és szemére veti a bûneit.

1980-ban robbant a bomba, amikor kiderült, hogy Miłosz kapta az irodalmi Nobel-
díjat. Az átvétel után ellátogatott Lengyelországba. A lengyel hatóságok nem mertek
aka dályt gördíteni az útjába azok után, hogy az országon eredményes sztrájkhullám sö -
pört végig, és a társadalom döntõ többségének nyomására létrejöhetett a hatalomtól füg -
get len Szolidaritás Szakszervezet.

Két lengyelországi költõ ismerõsöm késõbb mesélt nekem a Miłoszsal való talál ko zás -
ról. Amennyire kitörõ lelkesedéssel és vastapssal fogadták, késõbb annyira kezdett meg -
változni a róla kialakult kép. Olyan benyomást keltett (legalább is egyesek így érez ték),
hogy Miłosz távolságtartóan és önhitten viselkedett. Többször is értésre adta, hogy azok,
akik az országban maradtak, alkut kötöttek a kommunista hatalommal – el len tét ben azok -
kal, akik az emigrációt választották, áttelepedtek, és így erkölcsileg tiszták tud tak ma rad ni.

Nem voltam jelen ezeken a találkozókon, ezért nehezen tudnám megítélni, mennyi
igaz ság lehetett ebben a – valljuk be, igen súlyos – szemrehányásban. Nem hagyott
nyug ton az ügy. Teltek az évek, és még mindig ott motoszkált bennem a kíváncsiság. 13
év leforgása után – a Duna Televízióban dolgozva – lehetõséget kaptam egy hosszabb
tele víziós interjú készítésére az akkor hivatalosan még az Egyesült Államokban lakó, de
rend szeresen Lengyelországban idõzõ (félig már Krakkóba költözött) Miłoszsal.

Habár állítólag nehezen szokott ráállni az interjúra, ennek idõpontját meglehetõsen
gyor san sikerült vele leegyeztetni – talán segített ebben, hogy mindketten ugyanannak
a Lengyel Íróegyesületnek voltunk a tagjai, amely 1988-ban alakult a Jaruzelski tábornok
re zsim elleni tiltakozás hullámaként. Csak arra kellett vigyáznom, hogy amikor Ka li for -
niá ba, Berkeley-be telefonálok – ott lakott Miłosz – nehogy véletlenül délelõtt hívjam õt,
hiszen ott, a földgömb túlsó felén ez még az éjszaka közepe volt.

Varsóban találkoztunk, és pár szót váltottunk egy nappal az interjú elõtt. Miłosz em -
be rileg nem tett rám kedvezõtlen hatást. Éppen ellenkezõleg, nagyon szimpatikusnak
mu tatkozott. Az interjú helyszínének a Staszyc Palotát választottuk, amely akkor – és
az óta is – az Irodalmi Kutatóintézet székházának adott helyet. A beszélgetés le foly ta tá -
sá ra az egyik igazgató dolgozószobáját kaptuk meg.

Habár a Nobel-díjat 69 évesen nyerte el, 1993-ban Miłosz már 82 éves volt. Ennek el le -
nére aránylag könnyedén mozgott – talán csak a lépcsõre felhaladás okozott neki némi
gon dot. Már nem érzõdött rajta az az ügyesség, ami az ereje teljében lévõ embert jel lem -
zi. Ettõl eltekintve jól tartotta magát, nem hajolt túlzottan elõre, amint ez a korabeli idõ sebb
embereknél gyakran elõ szokott fordulni, a hangja pedig friss és eléggé ener gi kus volt.
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A kamerával felvett interjúhoz körülbelül egy óra állt a rendelkezésünkre. Sok kér -
dést tehettem fel a „Professzornak”: többek között a Nobel-díj politikai visszhangjával
kap csolatban, vagy az egyetemes lengyel irodalom jellemzõ karakterére vonatkozóan,
az emigráns író gondolatisága összehasonlítva az országban maradt írók gon dol ko dás -
mód jával… A kérdéseket és Miłosz válaszait tartalmazó anyagot – a Budapestre történt
vissza térést követõen – megvágva körülbelül fél órás filmet állítottunk össze a Duna
Tele vízió számára. A szerkesztõi szempontok alapján megvágott interjú szövege is
meg jelent még abban az évben (1993-ban) a budapesti Hitel címû folyóiratban.

Az alapvetõ kérdés – amely annyi éven keresztül foglalkoztatott – Miłosznak az or -
szág ban maradt emberekkel kapcsolatos véleményére és hozzáállására vonatkozott: va jon
Miłosz valóban lenézõen kezelhette-e a háború utáni kommunista Len gyel or szág ban
maradt irodalmárokat, kollaboránsoknak tekintve õket? Választ akartam kapni erre a kér-
désre, és az idõzítetést az interjú végére tettem. Mintha a feleletnek fel kellene leb ben tenie
a fátylat – úgy érzetem – a világ egyik legnagyobb titkáról. Végül meg kér dez tem:

„A totalitárius módszerekkel irányított országból való távozás és az emigráns-lét fel -
vál lalása politikai természetû személyes döntés eredménye. Tiltakozásnak is felfogható
az uralkodó közállapotok ellen a leigázott országban. – És itt kapcsolódok az Ön által
1953-ban Nyugaton kiadott esszékötetéhez, a Leigázott elméhez. Úgy tûnhet, mintha az
emig ráns-létnek köszönhetõen az emigráns megalkuvások nélkül élhetné az életét, érin -
tet lenül az elnyomó hatalomtól. Másfelõl az országban maradva, vagyis a másik pólust
kép viselve arra az álláspontra lehet helyezkedni, hogy a rossz ellen folytatott küzdelmet
a helyben, a megszállt országon belül kell megvívni. Még akkor is, ha ennek érdekében
bizo nyos kompromisszumokat meg kell kötni, illetve a bebörtönzés vagy az élettõl meg -
fosz tás kockázatát is vállalni kell. Ilyen küzdelmet folytatott a lengyel (és a magyar) nem -
zet nemesebb része. Ez utóbbi álláspontnak a jobb megvilágítása érdekében irodalmi
pél dát hozok. Piotr Kuncewicz irodalomkritikust idézem, aki a saját Lengyel irodalom
1939-tõl címû mûvében ezt írta: „Przyboś senkivel össze nem hasonlítható szerepet ját -
szott, mert Różewicz fiatalabb volt, Czechowicz odaveszett, Miłosz pedig pár év után
el hagyta az országot” Vajon lehet-e a két egymást kizáró, ellentétes hozzáállás te kin te -
té ben az egyik másikhoz viszonyított magasabbrendûségérõl beszélni? Miként lehet
meg ítélni a döntést, amit a totalitárius hatalommal szembeszálló ember kénytelen meg -
hoz ni, és választania kell az említett két lehetõség közül?

Miłosz egy pillanatra mintha magába szállt volna, mintha felidézte volna magában azo -
kat a régen volt idõket, az ötvenes évek elejét. És így válaszolt: „Tudja, ez nagyon nehéz
ügy: az erkölcsi alapon meghozott szabad döntés. Saját tapasztalatból ismerem a lel ki is me -
ret furdalást, amikor az ember elhagyja, sorsára hagyja az országot. Ez bi zo nyos mérték-
ben a kollégákkal – jelen esetben az irodalmárokkal – való szolidaritás felrú gását jelenti.
Semmi más lehetõség ilyenkor nem marad, mint értelmet adni a múlt nak, a saját dönté -
sünknek az által, amit késõbb csinálunk. E tekintetben az eg zisz ten cia lis ták álláspontjára
helyezkedtem. A saját múltunk nem statikus valami, hanem kép lé kennyé válik annak függ-
vényében, hogy utólag milyen értelemmel töltjük meg. Én pedig az írás sal, a késõbb meg-
írt könyveimmel tudtam értelmet adni, értéket teremteni. Ez lett a hivatásom, a sorsom.”

Még pár percet eszmecserével töltöttünk, aztán kiegészítésképpen csináltunk néhány
vá góképet. Végül kiváló beszélgetõtársamtól való elköszönésképpen még sok évet kí -
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ván tam neki jó egészségben. Erre felhúzta a szemöldökét, és összeráncolta a homlokát,
de egy kicsit el is mosolyodott búcsúzóul.

Sokat töprengtem még utána, és arra jutottam, hogy valószínûleg képtelenség le he -
tett Miłosz feltételezett engesztelhetetlen hozzáállása a hazai irodalmárokhoz. Ha pedig
még is lett volna némi igazság abban, amit az ismerõseim az akkori viselkedésére vo nat -
ko zóan elmondtak, az valószínûleg csak egyes rendszerpárti írókra vonatkozhatott –
ugyan is ilyenek is akadtak. A háború utáni idõktõl kezdõdõen (és különösen 1980–81-
ben) nem lehetett nem észrevenni a lengyel nemzet többségének – köztük a 15 millió
Szoli daritás tagnak – az állampolgári jogokért, az ország függetlenségéért vívott kitar-
tó és állhatatos harcát, amelynek még a külsõ megfigyelõre is benyomást kellett gya ko -
rol nia. A Jaruzelski rezsim a katonai állapot brutális bevezetésével kivívta a nemzet tö -
me ges ellenállását, amely végig kitartott a nyolcvanas években, és amelyet a nemzeti
érzel mû katolikus egyház, illetve a nemrég boldoggá avatott II. János Pál pápa  is az
alábbi idé zettel bíztatott: „Ne féljetek!” Mindez óriási nyomás alá helyezte a
kommunista rend szert, amely a megszûnését megelõzõen végül tárgyalásokra és
engedményekre kény szerült. Miłosz tökéletesen felfogta, hogy a belsõ erõk, a nemzeti
ellenállás nélkül az emigrációs küzdelem nem eredményezett volna változást. És tudta
azt is, hogy csak a határon innen vitték a vásárra a bõrüket az emberek, nem pedig az
emigrációban. Jó, hogy ekként gondolkodott, amiként azzal is tisztában volt, hogy az
ellenzéki és az emig rá ciós ellenállás ki tudja egészíteni egymást.

(Sutarski Szabolcs fordítása)

„GONDOLATOK ÍNYENCEKNEK”
LENGYEL IRODALMI KÖRKÉP

ZSILLE GÁBOR ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Balassi, aszú, Unió
Méltó és igazságos, illõ és üdvös, hogy az Európai Uniós lengyel és magyar soros elnökség

kap csán néhány jólesõ szót ejtsünk régi kedves barátunkról, a költõ Balassi Bálintról. Tapasztalni
fog juk, hogy úgymond minden mindennel összefügg – természetesen tudom én ezt sokkal emel -
ke dettebben is mondani: a nagyszerû Pilinszky Jánossal szólva, „a tények mögül számûzött Isten
idõ rõl idõre átvérzi a történelem szövetét”.
Történt pedig 1570-ben, hogy a kamaszkorban leledzõ Bálint apját, Balassi János uramat fel ség -

sértési perbe fogták – mint tudjuk, koholtan. Akárhogyan is, a várható következmények elõl a csa-
lád (hová máshová?) Lengyelországba menekült, meghúzni magát kissé. Az iskolai iro da lom órákon
minderrõl annyit tanultunk, hogy Balassi összesen három ízben bujdosott lengyel föl dön – az elsõ,
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1570-es bujdosás idején vetette papírra legelsõ alkotását, Az beteg lelkeknek való füves ker tecs -
ke címmel; és nagy pont, ennyi, máris mehettünk tovább, haladni kellett a tan anyaggal… Javaslom,
hogy e száraz iskolai adathalmaz köré most vázoljuk fel a valós, vonzó, köz napi életet!
A lengyelországi bujdosás valójában azt jelentette, hogy a Balassi család megvásárolta a festõi

Kamieniec várát, és két esztendõn át ott fészkelt. Kamieniec öt kilométerre található a dél-len -
gyel országi Krosno városától (ma hatvanezer lakosú település, remek állapotban fennmaradt re -
ne szánsz fõtérrel, Balassi-korabeli palotákkal, amelyek közül az egyiknek Dobó István egri vár -
ka pitány is a tulajdonosa volt), és százharminc kilométerre Sárospataktól. Tehát nincs képtele-
nül messze. A kamienieci vár ellátására Balassiék elzálogosítottak két környékbeli mezõvároskát,
Ryma nówot és Nowy Żmigródot. Mindkét helység ma is létezik – és mindkettõben díszeleg egy-
egy emléktábla a helyi iskola falán, egy ukrán szobrász mûhelyébõl, egy-egy Balassi-idézet kí sé -
re tében hirdetve, hogy „a legnagyobb magyar reneszánsz költõ itt élt és alkotott”. Mindkét táb-
lát 2003-ban állították, a helyi önkormányzatok kezdeményezésére és anyagi hozzájárulásával,
nem kü lönben az akkori krakkói magyar fõkonzul, a Bem-szakértõ Kovács István hathatós köz -
re mû kö désével. A valóság az, hogy a feljegyzések szerint az akkor tizenhat éves Bálint barátunk
mind össze két alkalommal fordult meg Rymanów falai között, és nem versírás céljából, hanem
anyját kísérte el valamilyen ügyes-bajos gazdasági úton; Nowy Żmigród esetében pedig egyet-
len adat sem bizonyítja, hogy a költõ valaha is járt volna ott. Akárhogyan is, igazán megható a
helyi len gye lek igyekezete, amellyel ápolni kívánják a környéken élt jeles magyar emlékét.
Bujdosni jó, bujdosni szép. Kamieniec várából lélegzetelállító kilátás nyílik a Beszkidek szelíd

he gyeire és a Krosnót övezõ medencére. Tekintetünket a vár korláttal kerített teraszáról kör be -
hor dozva elgondolhatjuk, hogy a kamasz Bálint pontosan ugyanezt a természeti csodát szem lél te.
És itt, e gyönyörûséges fészekben kezdte el bontogatni szárnyát, hogy egyenesen a Par nasszus
bér ceire röppenjen, kevéssel a csúcs alá, egy amolyan magaslati táborhelyre. Irodalmi terv fogant
ben ne: szegény számûzött szülei vigasztalására a kamienieci magányban lefordította egy német
mes ter, bizonyos Michael Bock mûvét – és tizennyolc évesen, 1572-ben nyomtatásban is meg je -
len tette, Az beteg lelkeknek való füves kertecske címmel.
A felségsértés vádját két év elteltével ejtették, és Balassiék sértetlenül visszatérhettek ma gyar -

or szági birtokaikra. Kamieniec várát újabb és újabb nemesek birtokolták, megesett, hogy egy szer -
re akár többen is. Például a Firlej és a Skotnicki család között annyira elmérgesedett a társbérlõi
vi szony, hogy a vár kellõs közepére válaszfalat emeltek egymás közé… A hely egyik utolsó lakó-
ja a tizenkilencedik század végének nagyszerû írófejedelme, Aleksander Fredro herceg volt.
Naná, hogy kikutatta Firlejék és Skotnickiék egykori perlekedését, és naná, hogy e klasszikus
vígjátéki hely zet megragadta a képzeletét! Bosszú címmel négyfelvonásos színmûvet kanyarin-
tott belõle: a lengyel szépirodalom egyik legfontosabb alkotását, amely polák földön ma is
kötelezõ ol vas mány az iskolásoknak. Az ezredfordulón pedig az Oscar-díjas filmrendezõ,
Andrzej Wajda (régi sze mélyes vágyaként) filmet forgatott belõle, szintén Bosszú címmel.
Kiváló film, érdemes meg nézni – szinkronizálva idõrõl idõre mûsorára tûzi a Duna Televízió.
E négyfelvonásos, több mint százoldalas mû véges-végig úgynevezett felezõ nyolcas formában

höm pölyög – vagyis minden sora nyolc szótagból áll, oly módon, hogy a negyedik és az ötödik
szó tag nem lehet ugyanabban a szóban: az ötödik szótaggal új szót kell kezdeni, nincs mese. Ami -
kor 2005-ben a Duna Televízió felkért, készítsem el e vígjáték mûfordítását, éppen az Andrzej
Wajda-féle filmváltozathoz, néhány napra halálsápadt lettem. Végül röpke két-három hónap
alatt sikerült teljesítenem a megbízatást (egy Magyarországra férjhez jött, nagyszerû lengyel
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fia talasszony nyelvészi segítségével) – hanem a munka felénél már olyan állapotba kerültem,
hogy kizárólag felezõ nyolcasokban álmodtam… Amúgy õszintén mondom: e vígjáték nagyon
szó rakoztató! Egyik kedvencem a második felvonás hetedik jelenete, amelyben a szószátyár
Locsogi lovag (a filmben az Oscar-díjas rendezõ, a színészként is remeklõ Roman Polański ala -
kít ja) inkább unalomból, mintsem komoly elhatározásból, az egyik teraszon megkéri a szépséges
vár hölgy, Klára kezét. Az okos lány megfricskázza: igent mond, ám lehetetlen feltételeket tá maszt.
Hat hónap teljes hallgatást kér a fecsegõ lovagtól; továbbá azt, hogy egy évig és hat napig kizá-
rólag kenyéren és vízen éljen, ráadásként fogjon el élve egy krokodilt, és szállítsa a várba. A döb -
bent Locsogi persze mindent megígér – magára maradva viszont e szavakkal méltatlankodik:

Krokodilra vágynak a nõk,
Mert ma mind csak iszonyt akar;
Ma az dívik, csak az a szép,
Ami gyilkol, ami ronda.
Régebben egy kisasszonyka
Így kérlelte szerelmesét:
„Hozz hát, szívem, egy kanárit!”
Ma pedig mind így utasít:
„Ha nem vágyod látni vesztem,
Krrrokodilt hozz nekem, szívem.”

Fredro herceg halálát követõen a kamienieci vár egyre romosabb lett, a két világháború pedig
meg pecsételte a sorsát. A huszadik században nem is akadt már állandó lakója. Hanem a kilenc -
ve nes évek második felében az egykor dicsõ falaktól öt kilométerre fekvõ, hatvanezer lakosú Kros -
no városában egy Andrzej Kołder nevezetû ember úgy döntött: feltöri a gyászos pecsétet. E de -
rék férfiú történelmi kutakodásai során felfedezte, hogy Kamieniec valaha a Balassiék tulajdona
volt, és fejébe vette: a magyarok iránti barátsága bizonyságaként feltámasztja halottaiból a várat.
A lengyel államkincstártól húsz évre bérbe vette a romokat, jelképesen egy złotyért (vagyis het -
ven forintért), azzal a kemény vállalással, hogy a két évtized alatt teljesen újjáépíti azokat.
Nehéz errõl meghatottság nélkül írni… Aki ma veszi a csekély fáradságot és ellátogat a hely -

szín re, elcsodálkozhat, mi mindenre képes egyetlen ember önzetlen lelkesedése, áldozatos fá ra do -
zása. Alig egy évtized leforgása alatt a kamienieci vár falai hat-nyolc métert nõttek. A belsõ vár
be  járatának falán dombormûves emléktábla hirdeti az egykori magyar lakó, Balassi Bálint di csõ -
ségét. Tisztességes lengyelként Andrzej Kołder elsõként az egykori várkápolnát állította helyre –
a munka kezdetekor sípcsontja közepéig értek a falmaradványok –, az egykori pillérek gyám kö -
veivel és teljes tetõszerkezettel. A tarnói püspök eljött és felszentelte, így hát érvényes misé zõ hely:
pél dául 2008-ban Kołder lánya e kápolnában mondta ki választottjának a boldogító igent. A be já -
rat õrbástyája is elkészült és tetõ alá került: afféle házi múzeum jelleggel ott láthatók az ása tások
során elõkerült régi fegyverek, korsók, liturgikus eszközök, legkülönfélébb használati tár gyak. És
per sze más helyiségek is újjászülettek, például az egykori fogda, a konyha, a felleg vár hoz vezetõ
lép csõsor… A helybéliek meghívására Sólyom László köztársasági elnök is járt a vár ban, és hiva -
ta losan találkozott késõbb tragikusan meghalt kollégájával, Lech Kaczyński el nökkel – szóval meg -
fe lelõen tájékozódhatott az ott folyó hõsies munkáról. Kell-e mondanunk: Andrzej Kołder a mai
napig semmiféle elismerést, semmiféle anyagi támogatást nem kapott a ma gyar államtól…
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A magyarok iránti lelkes vonzalom persze nem csak úgy, holmi kozmopolita semmibõl ala-
kult ki Kołder barátunkban. E derék várgondnok oszlopos tagja a helyi Portius Társaságnak,
amely nek legfõbb célkitûzése a mi tokaji borunk lengyelországi népszerûsítése. S persze ez az
egyesület sem elõzmények nélküli. A tizenhetedik században egy bizonyos Robert Wojciech
Portius (1600–1661), egy skót földrõl érkezett és végleg lengyellé vált kereskedõ kizárólagos jogot
szer zett a tokaji aszú Lengyelországba szállítására, Krosno városát jelölve ki központi raktárnak.
A kö vet ke zõ kétszáz év Krosno fénykorát jelentette: ezerszám gördültek be Sárospatak felõl a bo -
ros hor dó kat szállító szekerek. Krosnóból pedig Jasło, Biecz, Tarnó érintésével Krakkóba to váb bí tot -
ták az arany ló nedût – ez volt az úgynevezett magyar út, másképpen királyi út. S az elnevezés
mind máig él: például a hagyomány szerint Szent Hedvig, azaz Nagy Lajos királyunk lánya által
ala pított Biecz városka fõutcájának hivatalos neve jelenleg is ulica Węgierska, tehát Magyar út.
A Por tius Társaság e hajdani tokaji aszú-szülte dicsõséget (és persze jómódot) szeretné életre kel -
teni Krosno számára. Minden év augusztusának utolsó hétvégéjén a város tökéletesen fel újí tott,
reneszánsz fõterén megrendezik a magyar borok hétvégéjét, borsátrakkal és sokszínû prog ram   mal
– egy füst alatt gavallér módon vendégül látva testvérvárosuk, Zalaegerszeg népes kül dött ségét.
Végül elárulok egy titkot: Krakkóban ma is minden templomban tokaji borral miséznek. Pri -

vát elméletem szerint ennek köszönhetõ, hogy arrafelé olyan rengeteg pap van – ám ez már egy
má sik történet… Akárhogyan is, e gondolatokkal ajánlom olvasásra lengyel barátaink itt kö vet -
ke zõ mûveit.

Zs. G.

Bronisław Maj

Költõ, kritikus, újságíró, szerkesztõ. 1953-ban született, a mai lengyel költészet legszûkebb él -
vo nalába tartozik. Łódźban született, 1972 óta Krakkóban él. Volt színházi dramaturg, különféle
iro dalmi folyóiratok szerkesztõje, a kilencvenes évektõl pedig a krakkói Jagelló Egyetemen a kor -
társ irodalom professzora. Költõként csak ritkán publikál: 1980 óta hat verseskönyve látott nap -
világot. 1995-ben megkapta a Nemzetközi PEN Club Díját.

Ma
A lélegzés kegyelme és az emlékezet
adománya, az éhség, a szomj és az álom
kiváltsága, a látás adománya, az érintés,
az öröm és a kín kegyelme – mindez
túlságosan is sok. Ha csak egy percre is,
feledkezz meg rólam, Uram.
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Tovább
Tizennégy halottak napja e városban: már
vannak itt sírjaim: Ela, Piotr, Leszek,
Janusz, Staszek, Gwizdek – mind
fiatalabbak nálam. Már veszélytelenül
gondolhatok az életükre: mind befejezett
és teljes, nagyszerû, akár egy érett és
lédús gyümölcs. Elérhetetlen szép
azoknak, akik hanyagul és össze-vissza,
nap nap után – ahogy én is – tovább
haldoklanak.

* * *
Soha nem írok hosszú verset: amit
e világból megismertem, nem engedi,
hogy hazudjak: csak addig tart, míg
kettõt kortyolok a levegõbõl, egyetlen
pillantásig, szívgörcsig. És csakis most
vagyok, s mindaz, ami itt van velem,
alig tizennégy sorra ha elég, egy oly rövid
versre, akár egy káposztalepke léte, a fény
egy villanása a hullámon, egy ember élete,
egy székesegyházé. Tizennégy sor és az,
ami közöttük bújik: a fény egy befejezetlen
villanása, egy káposztalepke örök élete,
egy ember, ki éppen átkel
a halálon.

Még
Ez elmúlik, szenvedély és metafizika nélkül.
Rézsút átvágok a Piactéren, a Kórház utcában
mogorva, kora reggeltõl részeg munkások
lomhán bontanak egy régi házat, még
a királyi idõkbõl, téglapor olvad fel az utca
sarában, december van, kedd, nemsokára itt
az ünnep.
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Töredék
Nézd, erõtlen halál: szüntelenül nõk és férfiak,
folyók, utcák, hegyek, esõk, füvek, felhõk,
pillanatok új és új megtestesülése –
elpusztítanak téged, semmi. Add meg magad, tárulj fel,
maradj közöttünk, felfoghatatlan gyönyörû, dalolj
az életet magasztalók
kórusában…

Czesław Miłosz

Költõ, író, esszéista (1911–2004), 1980 irodalmi Nobel-díjasa, a XX. századi irodalom egyik leg -
nagyobb klasszikusa. Elsõ verseskötete 1933-ban, utolsó mûve 2003-ban jelent meg. Jogi ta nul má -
nyo kat végzett a vilniusi Báthory István Egyetemen. 1951-tõl párizsi, majd 1960-tól kali for niai
emig rációban élt, ahol a Berkeley Egyetemen hosszú idõn át a szláv irodalom professzora volt. A
nyolc vanas években számos szentírási könyvet lengyelre fordított, 1996-tól Krakkóban élt és al ko -
tott. Itt olvasható tárcája 2002-ben jelent meg a Tygodnik Powszechny hetilapban; ver sei az Utol -
só versek címû, hátrahagyott költeményeit tartalmazó kötetbõl (Wydawnictwo Znak, 2006) valók.

A hobbit: a huszadik század hõse
Természetesen olvastam A gyûrûk urát: a kaliforniai Berkeley Egyetem tanáraként,

még a hatvanas években. Tolkien kultikus szerzõnek számított a diákjaim körében, ami
fel tétlenül megdöbbentõ, hiszen e tündérmese diadala vajmi kevéssé volt összhangban
a korszak forradalmi légkörével. Ama forradalom, csudák csudájára, a mindennemû ha -
gyo mány alól történõ felszabadítást tûzte ki céljául, hívei felfogását egyfajta végletes
radi kalizmusba sodorva.

A konzervatív, katolikus Tolkient teljességgel meghökkentette, hogy meséje oly nagy
si kert aratott a kiábrándult és felvilágosult (ha ugyan ez a megfelelõ szó) ifjúság körében
– amely oly zabolátlanul ficánkolt, akár a vidra. Az erkölcsi forradalom irányvétele
berkeley-i egyetemi körökben arra a gondolatra vezetett, hogy a szociológia fölöttébb tö -
ké letlen tudomány. Hiszen bolygónk legkülönbözõbb pontjain váratlanul s egyidejûleg
ha sonló társadalmi tünetek jelentkeztek, jóllehet esetenként gyökeresen eltérõ okok és
fel tételek mellett – s mindez inkább hasonlított a modern fizika kísérleteire, amelyek so -
rán a részecskék semmivel sem egyesülnek a térben, s folyton úgy viselkednek, mintha
csak önmagukkal értenének szót. (…)

Tolkien valósággal elmerült a misztikus angol múltban, ahová nyelvészeti ta nul má nyai
vezették. El kell ismernünk, hogy az európai történelem tán sehol másutt nem ter mett
annyi mítoszt s legendát, mint arrafelé. E legendakör hõsei nem istenek és is ten nõk, ahogy
azt a földközi-tengeri kultúrákban megszoktuk, hanem varázslók, tündérek, erdei ma nók,
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lovagok. Bizony, tudatunkban mindmáig elevenen élnek a Kerekasztal lo vag jainak tör -
ténetei, Merlin varázsló és az õ rajongott nimfája, Vivien alakja, Trisztán és Izo lda, és mind
a többiek, akiket csak elhelyezhetünk az idõben a Krisztus utáni öt szá za dik esz ten dõ kör-
nyékén. Tolkien belélegzi e múltat, megszerkeszti egy valaha tán léte zett birodalom föld -
rajzát, felsorolja a legkülönfélébb lények nemzetségeit, sõt még stró fá kat is farag a tün -
dérek nyelvén. Érdekes megjegyezni, hogy sírfeliratát is e nyelven olvashatjuk, Oxfordban.

Tolkien hõse, a hobbit, amellett, hogy vérbeli tündér, meglehetõsen angolos. Szeret bé -
ké sen elüldögélni a maga kis vackában, ahol szívesen teázgat; a harcot jobbára kerüli,
ám ha üt az óra, sohasem vonakodik. Tolkien olvasásakor figyelmem az ragadta meg,
mi lyen jelentõs a különbség a hobbitok, illetve az olvasók által elfogadott erkölcsi nor -
mák között. A fõhõs, Frodo hobbit rendületlen hõsége és bátorsága a Quo vadis? sien kie -
wicz-i lovagjaira emlékeztet – miközben az akkori olvasók undort éreztek a Vietnamban
tom boló háború, nemkülönben a betolakodókká vált honfitársak egyenruhája iránt.
Arról nem is szólva, hogy marihuánát füstölve és az LSD segítségével „lebegve” keresni
val lási élményt, nos, mindez távol esett a Biblia tanításából eredõ vallástól, a Bibliáétól,
amit a nagy többség soha kézbe sem vett. Ezzel szemben Tolkien a maga el be szé lé sei -
ben keresztény lelkülettel ír a jogos és a jogtalan háborúról – valahogy úgy, ahogy jó  ba -
rát ja, C. S. Lewis is tette, mûveibe szõve anglikán meggyõzõdését.

Miben rejlik hát e mese bája a fiatal olvasók számára? Alighanem a hangvételben.
Ugyanígy fontos lehet a mû titokzatossága: a szereplõké és a mitikus történeté. S még
egy adalék. Tolkient, akárcsak hõseit, cseppet sem foglalkoztatja a szexualitás, s amint
hal lom, ez a megfilmesített változatra is igaz. Azt is hallottam, hogy a film fogadtatása
a nemek szerint eltérõ: a férfiaknak tetszik, a nõknek ellenben nem.

Tolkien elbeszélései kiemelkednek a huszadik századi irodalom környezetébõl, kö -
szön hetõen az óvilági eszményekhez való hûségüknek, nemkülönben a pesszimizmus
hiá nyának. Ha létezik efféle kategória, leginkább ifjúsági mintairodalomnak ne vez het -
nénk. Az elmúlt század elbeszéléseinek túlfokozott pszichologizálása a formák szét -
esésé hez vezetett, a hõsies akaratot pedig a süllyesztõbe küldte. Mindezzel ellentétben,
szá zadunk a maga kiteljesedõ háborúival nyilvánvaló példákat szolgáltatott az em ber fe -
let ti hõsiességre. Tolkienrõl töprengve kénytelen vagyok feltenni e cikket lezáró kérdést:
„Miként lehetséges az, hogy a kortárs irodalom egyetlen tisztán hõsies kulcsfigurája
nem ember, hanem egy hobbit?”

Sajnálat
Kilencedik évtizedemet taposva az egyetlen érzés, mely egyre inkább eltölt, a hasz ta -

lan sajnálkozásé. Irdatlan nagy számban gyûlik elém a legkülönfélébb emberek arca,
alak ja, sorsa; embereké, akikkel legbelül egyfajta közösségben élek – ugyanakkor tu da -
tá ban vagyok annak is, hogy verseimben többé nem teremthetek otthont e ven dé geim -
nek, hiszen immáron túl késõre jár. Azt is gondolom, hogy ha mindent elölrõl kezd het -
nék, minden egyes versem egy-egy konkrét ember életrajza vagy portréja lenne, vagy
még inkább valamiféle kesergés az õ végzete fölött.
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* * *
Megérkezem egy más korszakból oda, melyben laktam
A múlt évszázad kezdetén, messze a városoktól
A ház egy lapályon állt, melyet kamarásföldnek
Neveztek, vagy rövidebben majornak
Fából épült kétszintes
Mi az emeleten laktunk, õk a földszinten
A négy család mindegyikének egy-egy szoba jutott
Bámulattal ejtem ki a vezetéknevük:
Tomaszunas, Sagatis, Osipowicz, a gazdatiszt Vackonis
Igaz, kicsit, de azért éreztem a fiatalúr szégyenét.

2003. szeptember 25.

* * *
Mérhetetlen elem,
bárhogy is van, más, mint
a gém röpte, a tigris járása,
az ámbrás cetek vízalatti tánca.
Álmomban városokat láttam üvegbõl és fémbõl,
az értelem el nem múló alkotórészeit.
A szférák zenéje, a hegedûk és a fuvolák zenéje.
Mindaz, mi fennáll,
mikor születnek és pusztulnak.
Az anyag vak energiáin túl,
az angolna, a piranha, a cápa testének
áramlatain túl, hogy kitátsák
pofájukat és befalják a zsákmányt.
Egy szentély tele bálványokkal és ördögfiókákkal,
megszámlálhatatlan névvel és farokkal.

(2003)

PPooLLííSSzz

64



A természethez
Szerelmesed voltam, Természet, mígnem rájöttem, ki vagy.
Elszomorodott kiskamasz szívem, gyászleplet öltött a nap.
Kihajítottam atlaszaim és herbáriumom, a képzelgés emlékeit.
Filozófusom akkortájt Schopenhauer lett,
E vándor, ki belebámult a folyamba, a kérészéletû lények közé,
Melyek öntudatlan születnek és halnak.
Csakis õ, az ember, képes felfogni, együttérezni,
Alávetve és alá nem vetve a kõszívû törvénynek.
Az ember öntudata ellenedre van, Természet.
Attól kezdve egy életen át ezen kellett töprengenem.
És ugyan ki vádol engem emberközpontúsággal az emberközpontú vallás
Vagy az ugyanúgy emberközpontú hitetlenség országaiban?
William Blake-nek igaza volt, mikor egybekapcsolta az emberség és az 

istenség fogalmát.
Mit sem érnek fohászaitok a macskához, a fához és a Fiastyúk csillagképhez,
Vagy akár az õserdõ sûrûjéhez, mint az én ökologikus ábrándomban.

Ewa Lipska

Költõnõ, mûfordító, szerkesztõ. 1945-ben született, festészetet tanult a krakkói Szépmûvészeti
Fõ iskolán. Az Új Hullám egyik legismertebb tagja, költõi pályája a hatvanas évek végén indult.
A rendszerváltást követõen a bécsi Lengyel Nagykövetség kulturális attaséjaként szolgált, majd
az ottani Lengyel Intézetet igazgatta. Máig tizenhét verseskötete jelent meg. Magyar nyelvû
köte te: Ewa Lipska versei (Európa Kiadó, 1979). Huszonöt verse szerepel Zsille Gábor Nõk,
kez dõk nek és haladóknak (Parnasszus Könyvek, 2003) címû antológiájában.

Tapintatlanság
Ha annak idején a hajócsavarok
számítási módszerével
foglalkozott volna
most nem kerül sor e méltatlan
erõszakra a költészettel.
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Szerelem
Nincs magyarázat. Sem utalások.
Lábjegyzetek. Beszúrások.
Néma szõlõtövek boráldozata.

Minden csak azon múlik,
milyen hosszan maradunk örökre.



Világ kisváros
Egyre nehezebb mindenkit asztalhoz ültetni.
Már harmadszor üt a gong. Elhûl a céklaleves.

A legpontosabbak a holtak.
Majd a desszertrõl kérdezõsködõ gyerekek. És mi?

Tiltott helyen
parkoltunk le az emlékeinkkel
s most várjuk hogy megjöjjön az órásmester.
Világ nevû kisvárosunk
nyugalmazott rendõre.

Krakkó
Mit tudok én a hazámról?
Egy ügyefogyott felhõ
imbolyog fölöttem,
mikor a határon átlépve
autómban bekapcsolom a rádiót.
Egy újfasiszta Hitlert hiányolja.
Bûnös fohászok a slágerek fürtjén.

A mezõ lepedõjét bámulom.
A hegyek szemita vonásait.
A megszokott kisvárosi életet.
A napnyugta világos tüneteit.
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Mit tudok én a hazámról?
Harangok röppennek
és riadót konganak.
Zsibogni kezd az este,
mikor megérkezem a városba.

A városba,
ahová vágyódom,
s amirõl barátaim úgy tartják:
szerencsére akad még szerencse,
és itt élhetünk.



Józef Tischner

Filozófus, közíró, pap (1931–2000), kiemelkedõ hatású lelkipásztor, számtalan tudományos és
lel kiségi mû szerzõje. A krakkói Pápai Teológiai Akadémia létrehozója, II. János Pál pápa ta nács -
adója, számos egyetem díszdoktora. Magyarul megjelent könyvei: A dráma filozófiája (Európa
Kiadó, 1999) és Hogyan éljünk? (Éles Márta fordítása, Vigilia Kiadó, 2001).

Gondolatok ínyenceknek
Rendkívüli bátorság kell ahhoz, hogy valaki a mai világban gyóntató legyen.

Az a benyomásom, hogy alapjában véve a kereszténység nem mögöttünk áll, hanem
még elõttünk. A kereszténység lényegét még nem tapasztaltuk meg. Minden korszak
me rít valamit az edénybõl, de még nem jutottunk el a lényeghez, ami legalul rejlik. Még
ér nünk kell, hogy megragadhassuk.

A legfontosabb dolgokat már feltártuk, bár még nem értettük meg maradéktalanul,
hogy mi a legfontosabb.

Az emberi lélek egyfajta emésztõszerv. Táplálékot juttatsz neki, õ pedig megemészti
azt. Elgondolkodtató, miként lehetséges, hogy ez az emberi lélek a legjobb tanításból is
ké pes a némely ember számára legrosszabbat elõállítani.

Az evangéliumi hit titka: ott meglátni Istent, ahol a legkevésbé számítanánk rá. Például
egy istállóban…

Az ember gyakrabban helyezi reményét abba, aki hallgat, mint abba, aki beszél.

Az ember olyan fa, amely érzi magában a jót, és ezért nem akar rossz gyümölcsöt te rem ni.

A gúny az egész világot bejáró kacaj, mely a jó vereségét hirdeti.

A gúny sohasem lehet valóban radikális. Annyit viszont minden esetben akar, hogy vala -
ki meghallgassa. Az elsõ pillanattól afelé irányul, aki nyitott az igazságra. Ily módon viszi
végbe az árulást – vagyis szüntelenül a kölcsönösséget, a találkozás lehetõségét ke re si.

Tudjuk, hogy az ember egykor azért állított csapdákat az állatoknak, hogy csillapíthas-
sa éhét. Egy embertársunknak állítva csapdát az õsi szokást folytatjuk. Aki vadászlelket
érez magában, örömmel fog emberekre vadászni.

Nincs értelme azt kérdezni, hogy a rossz létezik-e. Nincs értelme azt kérdezni, hogy a rossz
nem létezik-e. Nem az a lényeges, hogy miként létezik a rossz, hanem az, hogy mit akar.
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Nem számít árulásnak, ha egy kérdésre nem adunk feleletet, vagy ha felelünk egy fel
nem tett kérdésre. Az ilyen esetekben félreértésrõl beszélhetünk. Árulás az, ha egy he -
lye sen feltett kérdésre hamisan felelünk.

Az igazi rossz nem erõszak formájában éri az embert, hanem az embernek felajánlott,
be látáson alapuló választási lehetõségként. Az embernek beleegyezését kell adnia, ön -
ként kell a rosszat választania. Csakis ha ezt megtette, mondhatjuk: megtörtént a rossz.

Drámai lénynek lenni annyit jelent, hogy – valóban vagy csak látszólag – hisszük: pusz -
tu lásunk vagy megmenekülésünk az ember kezében van. Az ember talán maga sem
tudja, hogy végsõ soron min múlik a pusztulása, illetve min múlik a megmenekülése;
en nek dacára tudatában lehet annak, hogy az életben pontosan valami ilyesmirõl van
szó. A drámában való részvétel önmagunk „beolvasztása” a megmenekülés re mé nyé ben.

A világban megtett minden utunkat az otthonunktól való távolsággal mérjük.

Mivé válik az emberi dráma színpada szent helyek nélkül? A szabadosság földjévé. Íme,
a hely, ahol mindent lehet. „Isten halott – bármit megtehetek.” Az ember még a földet
is elpusztítással fenyegeti. És miközben pusztítja, nem érzi magát bûnösnek, ugyanis
meg gyõzõdése, hogy a számkivettetés földjét pusztítja.

Ma az a legbölcsebb, aki egy cseperedõ fa láttán azt mondja: „ez egy fa”, és nem ra gad -
tat ja magát üres szavakra. Az alapvetõ igazságok mindig egyszerûek.

Jobb a megbízható, becsületes minimalizmus, mint az összezavarodott maximalizmus.

A dráma kezdetén felmerül a kérdés: ki vagy? A dráma legvégére két, egymással el len -
té tes lehetõség tárul elénk: átkozott vagy áldott. Az ember drámája e két lehetõség kö -
zött zajlik. Mit jelentenek? Nem tudjuk pontosan. E tudatlanság azonban nem akadályoz
meg bennünket abban, hogy e keretek között éljünk, hogy ezek mentén gondolkodjunk,
hogy ezek alapján ítéljük meg embertársainkat és önmagunkat. Ha egy napon el tûn né -
nek a szemünk és a fülünk elõl, tanácstalanul téblábolnánk a világ színpadán – éppen
úgy, ahogy szavaink téblábolnának, ha megfeledkeznének az õket nyelvtanilag helyes
be széddé rendezõ szabályokról.

Az embernek nem szabad bizonytalan lelkiismerettel cselekednie, mert akkor az a ve -
szély fenyegeti, hogy rosszat tesz. Amíg valaki nem bizonyos abban, hogy amit maga
elõtt lát, az egy nyúl-e vagy pedig a vadásztársa szõrmesapkája, addig nem szabad lõnie.
Ha a sofõr képtelen autót vezetni, nem szabad a volán mögé ülnie. A lelkiismeret az
em beri élet kormánya. Elromlott kormánnyal nem jutunk el a célunkhoz.

Amikor az ember nem tudja, mitévõ legyen, lelkiismerete csupán annyit mond neki:
„Keress!”
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Nehéz olyan idõkben liberálisnak lenni, amikor nem tudható, mit is jelent a szabadság.

A mai világban nem a szabadság a legfõbb gond. A szabadság már megvalósult. Egy
gond maradt: mihez kezdjünk vele?

Minden rettegés forrásánál bujkál valamiféle szeretet. Ha senkit és semmit sem sze ret -
nénk, nem rettegnénk. A kereszténységben az a szabály, hogy oly mértékben lehetsz
meg váltott, amilyen mértékben szeretsz. Ezért nem minõsíteném le félelmeinket. Oly -
kor éppen az emberi nagyság jelei.

A hõsiesség az emberi lét alapvetõ vonása.

Az emberben a hõsiesség hatalmas rétegei mûködhetnek, de csak egyetlen feltétellel: e
hõ siesség a reményt szolgálja. Az ember a legnagyobb áldozatra is képes, ha látja, hogy
van értelme. A hõsies megoldások nehezek, de csak azért, mert egyszerûek; az egy sze -
rû dolgokat pedig gyakran nem vesszük észre.

A jóság mindig kínok közt születik. Aki retteg a fájdalomtól, az elõbb vagy utóbb alkut
köt a rosszal.

Az a fa, amelyik csakis virágozni akarna, idõ elõtti halálra ítélné magát. A kellõ idõben
tud nunk kell feláldozni virágainkat a gyümölcsökért.

Aki nek nincs olyan Ügye, amelyért élhet, az retteg a haláltól. Annak tudata, hogy van
egy igaz Ügyünk, elrendezi a félelmet.

Aki a munkájában hazudik, annak a hazugság életmódjává válik.

A munka az élet szolgálatában folytatott párbeszéd.

Az emberi munka a másik emberhez szóló nyelv – amely tönkreteheti vagy kiteljesítheti õt.

A csapások egyik legkeservesebb formája az, amikor a dolgozó embert értelmetlen
mun kára ítélik.

A legmélyebb szolidaritás a lelkiismeret szolidaritása.

A lelkiismeret az útjelzõk közötti eligazodás érzéke. Csakis a lelkiismeret tudja, melyik
út jelzõ táblára kell figyelnünk itt és most.

A szolidaritás nem csupán azok cselekedete, akiknek mindig is volt lelkiismeretük, ha -
nem azoké is, akik újjáépítették azt magukban.
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A kommunizmus, miközben harcol a kereszténység ellen, egyúttal utánozni is próbálja
azt. Szívében bizonyos elfojtott irigység munkál a vallásra vonatkozóan. Valójában mire
áhí tozik a kommunizmus? Birtokolni kíván: teljes mértékben, feltétlenül és osztatlanul
bir tokolni, éppen úgy, ahogy – felfogása szerint – az ember birtokolja a maga Istenét.

Egyesek haláltáborokat építenek, amelyekben mások megvalósítják az életszentséget.

Érdekes, hogy amikor valaki a kommunizmusban megtapasztalt Rosszról beszél, Nyu -
ga ton senki sem érti meg; amint elõbukkan az a szó, hogy Rossz, abban a pillanatban
el szakad a megértés fonala.

A hazugság párbeszédében az a feloldhatatlan ellentmondás, hogy e párbeszéd nem
lehet séges az igazmondás egyidejû párbeszéde nélkül. A külsõ hazugsághoz belsõ igaz -
mon dásnak kell társulnia. Ahhoz, hogy hazudhassak, saját magamnak igazat kell mon -
da nom, mert különben képtelenség lenne hazudnom. Ahhoz, hogy tudjam, miként
palás tolhatom az igazságot, szüntelenül szem elõtt kell tartanom.

Az igazságra való rákérdezés az elsõ lépés a hazugságok világában is létezõ szabadság
felé. Nem a lázadás, nem a tüntetés, nem az öngyilkosság – hanem éppen az igazságra
vo natkozó kérdés. Aki a mai világban rákérdez az igazságra, máris szabaddá vált.

Csakis az válhat idõvel a hatalom hordozójává, aki az igazság hordozója. Egy gyerkõc el -
kiáltotta magát: „Meztelen a király!”, és a király úgy állt alattvalói elõtt, amilyennek egy
gye rek látta õt. Elõfordul, hogy a demokrácia súlyos kapuját egyszerû gyermekek tárják ki.

Ahol szabadságod van, ott kitárul a szó jelentése; ahol sokat jelent a szó, ott megvaló-
sul a szabadság.

Képesek vagyunk harcolni az igazságért, de nehéz felkészítenünk rá magunkat.

Nem elég lerombolni a pajtát, de a helyére házat is kell emelni.

Nem tudom, vajon Lengyelország, Franciaország vagy Németország örökké fenn ma rad -
nak-e, vajon megélik-e a harmadik évezred végét – az egyház azonban egészen bizto-
san igen. És ebbõl a szemszögbõl az egyházban és az egyház alakításán végzett munka
alap vetõ fontosságúnak mutatkozik a jövõre nézve.

Néha azon mosolygok, hogy legelõször is ember vagyok, utána filozófus, utána sokáig,
na gyon sokáig semmi, és csak azután pap.

Ha bármit is megfejtettem a filozófiában az emberrõl, azt csakis annak köszönhetem,
hogy a gyóntatás során betekintést nyerhettem a helyzetébe.
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Wacław Oszajca

Költõ, jezsuita szerzetes, egyetemi lelkész. 1947-ben született, egy jezsuita kulturális havilap
fõ szerkesztõje, a Varsói Egyetem társadalomtudományi karának tanára, több rádió és televízió
mun katársa. Tizenhét verses- és esszékötet szerzõje, mûveit több világnyelvre lefordították.
Magyarul korábban a Magyar Napló 2010/2., illetve a Vigilia 2010/6. számában olvashattunk
tõle, Kovács István és Zsille Gábor fordításában.

Merre van
a zsidóval a siratófal résében
keresem õt Aki Van

a hinduval fel-alá vánszorgok
a nyolc irányban Buddhát kutatva

a pogányokkal nagy tál friss tejjel és hússal
hívogatom a Számtalan Névre hallgatót

az eretnekekkel és szakadárokkal és katolikusokkal
esküt teszek az õ Istenükre

a nem hívõvel iparkodom nem hinni

és meglelem õt a létezõt és nem létezõt
minden lehetséges módon

Antonio Canova: Mária Magdolna
görcsösen összeszorított tenyerét e feslett nõ
a combjára ejti
mint egy üres illatszeres üvegcsét
és abba gyûjti a könnyek patakocskáit
e határvonalakat
két alkalmi szerelem között
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Jean-Jacques Lagrenée: 
Keresztelõ János tanít
egy széles csípõjû nõ a bal könyökére támaszkodik
egy legfeljebb kétéves puttó édesanyja
halvány mosollyal
hever a pázsiton és
János erõs combját méregeti
gondolatban kihámozza õt a szõrcsuhából
gyöngéd jobb kezével
a saját csípõjét cirógatva

Mona Lisa
nagyasszony
ezért a szalagkorlát a páncélüveg a kamerák a klíma

vakuvillanás vakuvillanás után
és õ még csak nem is hunyorog
minek
nincs mitõl félnie
nem küld futárt illatosított névjeggyel
hiszen jól tudja azt amit én nem
ahogy az a másik asszony is a milói Vénusz
bár egyáltalán nincs lapos hasa
sem szilikonos melle

Salvador Dalí: La Cène
éppen csak kiderült számukra hogy velük van
és õ már a tó közepén volt
a kristály magjában
az ingatag ûrben
nincs abban semmi furcsa hogy lehajtották fejük
és hunyt pillákon keresztül bámulnak
e talpalatnyi földre
itt a saját lábuk alatt
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az erdõszélen két fiatal
szorosan egymáshoz tapadva
félig lehunyt szemmel nézi az eget
átadják magukat a napnak
elõttük
az õszi vetés zafírkék harmatos táblája
messzebb
savanykásan bûzlõ káposztaföld
melyen túl a növendék nyírligetben
három öregasszony
arccal
karral

mellestül
hasastul
combostul
beveszi magát a fehér törzsek közé

egy vedlett tacskó gödröt ás
belerejt egy csontot

a Visztula felõl ereszkedik a köd

milyen egyszerû
láthatatlanná válni
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Hosszú, meleg õsz

Zdzisław Beksiński

Festõ, fotómûvész (1929–2005), végzettsége szerint építészmérnök. Elsõ festményeit har -
minc egy évesen alkotta. 1977-ig a Krosnóhoz közeli, dél-lengyelországi Sanok városkában élt –
fes tõi hagyatéka ma a sanoki reneszánsz várban tekinthetõ meg, állandó kiállításként. Az itt ol -
vas ható szemelvények vele készült beszélgetésekbõl valók, egy 1992-ben kiadott album (Beksiński.
Wydawnictwo Arkady) függelékébõl.

„Szemhéjam alatt egy-egy festmény”
„Körülbelül húsz évvel ezelõtt mûvészi fotózással foglalkoztam, azután abba hagy -

tam. Beláttam, hogy nem rendelkezem azzal a fajta képzelõtehetséggel, amellyel egy
fotó mûvésznek bírnia kell. Nyitottnak kell lennie a valóságra, látásmódját pedig a lé te -
zõ höz kell alkalmaznia. Ezzel ellentétben én csupán a bennem lévõre voltam nyitott.
Min den egyes felvételhez elterveztem a szükséges részleteket és embereket, és csak az -
után nyúl tam a fényképezõgéphez. E próbálkozásokat követõen elhatároztam, hogy fel -
vé telek készítése helyett inkább megfestem az általam elképzeltet.”

„Mindenkinek megvan a maga célba vivõ útja, és egy adott pillanatban ki is választja,
me lyik a kedve szerint való. Az én esetemben ez egy görbén való végigmenetelt je len -
tett, amely az út elejétõl a végéig szilárdan állt elõttem. E folyamat a stílusukat tekintve
el térõ alkotásokat hozott magával, amelyeket fiatalságommal magyaráztam és azzal,
hogy sokkal inkább függõségben éltem – nemcsak attól, amit csinálni szerettem volna,
ha nem hasonlóképpen attól is, amit elvártak tõlem, hogy csináljak. Végül olyannak akar -
tak látni, amilyen éppen az idõ tájt voltam. Ez úgy értendõ, hogy imitáltam – vagyis al -



kal mazkodtam a mûvészetben akkoriban uralkodó sémákhoz. Nem akartam kívül ma -
rad ni az áramlatokon: úgy gondolom, ez mindenkire jellemzõ. Mivel pedig akkoriban
az absztrakcionizmus uralkodott, hát absztrakcionista voltam.”

„Hogy a festés kényszere meddig s miféle utakon hajt, miként minden egyéb kész te -
tés nél, megválaszolhatatlan. Ha éhes vagy, eszel – mert éhes vagy, és nem azért, mert a
táp lálék hiánya káros lehet az egészségedre. Éppen így van ez a festéssel is. Min den -
nemû értelmezési kísérlet szószaporításhoz vezetne, az indoklásnak pedig nincs fölötte
ha talma, és csak utólag adódik hozzá. Természetesen, miként azt már számtalanszor el -
mond tam, nem szükségszerû, hogy fessek – ha megtanultam volna a módját, kom po -
nál hatnék zenét vagy forgathatnék filmeket is.”

„Nem az érzékelhetõ a lényeges, hanem az elrejtett. Másképpen fogalmazva: a lel -
künk ben megjelenõ sokkal fontosabb a szemünkkel érzékelhetõnél vagy a szavakkal ki -
fe jezhetõnél. Úgy tûnik számomra, hogy a mûvészet eszköztára segítségével az ember
meg próbálhat kommunikálni a régmúlttal – a sötétben tapogatózva egy látomásért, egy
kép zetért vagy akár hangok kombinációjáért, amely váratlanul a pillanatok törékeny
vissz hangját teremti meg bennünk. E visszhang által megtapasztalhatjuk magunkban a
meg nevezhetetlent. A legteljesebben ez a zenében valósul meg, különösképpen a XIX.
és a XX. század fordulóján, amelyet – úgy hiszem – a leginkább értek és a legteljesebben
be fogadhattam.”

„A zene a mûvészetek legcsodálatosabbika. Kitárul, kibontakozik az idõben, és
ugyan ez nehezen mondható el egy festményrõl. Egy festmény mozdulatlan. Talán csak
egy vegytiszta, zenéhez kapcsolódó film lehetne csodálatosabb számomra. Vegytiszta
ab ban az értelemben, hogy mindennemû üzleti érdektõl vagy politikai befolyásoltságtól
men tes lenne – vagyis eredendõen mûalkotás, amely csak a képzeletben születhet. Meg
kell vallanom, hogy a zenén, a festészeten, valamint a hobbi szintû mûszaki ér dek lõ dé -
se men kívül igazában semmi sem létezik számomra.”

„Régóta nem olvastam semmit. Néhanapján a Dialog címû színházi folyóiratot, és ez
min den… Az olvasás valamiképpen végzett velem. Volt egy idõszak, amikor intenzíven
ol vastam: úgy emlékszem, huszonnégy és harminc éves korom között – megkésett szel -
le mi érést tapasztaltam meg akkortájt, mérnökbõl festõvé alakultam át, mindeközben
azért még az építészettel is foglalkozva. Döbbenetes mennyiségû könyvet forgattam,
min den szabad pillanatom rájuk áldozva – pillanatokat, amelyeket a szórakozástól vagy
a családomtól raboltam el. Ez késõbb egyre inkább elmaradt, egyre inkább elmerültem
a saját alkotómunkámban, ami következésképpen azt is jelentette, hogy teljes mér ték -
ben felhagytam tanult foglalkozásommal, az építészettel…

Ugyancsak sokat olvastam 1968 és 1970 között. Az ezoterikus tudományokból való
ki ábrándulásom idõszaka volt ez, az ezoterizmusból, amelyre Andrzej Urbanowicz irá -
nyí totta a figyelmemet. Kézikönyveket böngésztem a kérdéskörrõl, elmélkedéseket, ta -
nul mányokat, végül a vitairodalmat, a Szútrákat, a szent tanítók útmutatásait és iratait –
alig valami hamisítatlan szépirodalmat.
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Meglehetõsen nehezen bukkannék bármelyik olvasmányélményemre is a fest mé -
nyeimen, akár az elsõ idõkbõl, akár a valamivel késõbbiekbõl.”

„Nem vagyok szüntelenül rendelkezésre álló hangulatok elõállítója, sem efféle festõi
meg oldások alkalmazója. Csupán a hozzám közel álló hangulatok skáláját szeretném
meg jeleníteni. Ha egyesek úgy kívánják, reprodukáljanak csak hangulatokat a saját tet -
szé sük szerint. Ez egyben a válasz a gyakran megfogalmazott kérdésre: Miért olyan
nyomasz tó?, vagy: Sokkal egyszerûbb nyomasztó képet festeni, mint derûset, nyugodtat, és így
to vább. Tudniillik, amióta ilyen megbecsülésnek örvendenek a képeim, valóban komor
va gyok, és teljes mértékben abszurdnak gondolom, hogy csak azért fessek meg valamit,
mert a lélekbõl fakadónak ábrázolása lényegesen nehezebb.”

„A világ lidércnyomásos víziója? Végül is mi a világ? Valakinek meg kellene kér dez -
nie errõl a halálos ágyán fekvõ öregembert, egy törött hátgerinccel kórházban haldokló
férfit, vagy esetleg egy politikust, háborús veszély idején… Mindhárom esetben kü lön -
bö zõ meghatározást kapnánk az idõ szóra. Ebben az értelemben nekem is megvan a sa -
ját külön világom, amely, ha megfestem, talán lidércnyomásnak tûnhet a mások sze mé -
ben. Hasonlóképpen, egyesek pokolnak tartanak egy diszkót, mások pedig egyenesen
a mennyország kapujának. Egyvalamit szeretnék hangsúlyozni: amit én festek, nem csu -
pán egy rólam készült szellemi önarckép. Semmi köze sincs az úgynevezett objektív
jelen  ségek világához. Ezek festmények, vagyis tárgyak, amelyeket szemlélni kell, és nem
sza  vakba kényszeríteni – éppen úgy, ahogy a zenét hallgatni kell, a csokoládét pedig enni.
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Természetesen ismernünk kell mindazt az elkoptatott közhelyet, amelyet az év szá za -
dok során Beethoven zenéjérõl papírra vetettek. Ilyen közhely az is, hogy az Ötödik Szim -
fóniában maga a Végzet kopogtat valakinek az ajtaján; hogy a Negyedik Zon go ra verseny
lassú tételében az emberi lélek kommunikál Istennel: most a lélek szól, most Isten, aztán
újra a lélek, aztán újra Isten – olyan komolytalanná válik a mû, mintha csak egy kép re -
gényt olvasnánk az újságban. Ám maradjunk csupán az ajtón kopogtató Vég zet nél! Ha
való ban kopog, akkor antropomorf végzetnek kell lennie: zakót visel, jobb já val kopogtat,
bal jában pedig kalapot tart – egy kalapot, amelyet pusztán azért vett le, hogy ne aka dá -
lyozza a zene hallgatásában, és hogy a megfelelõ pillanatokban, ütemre tud jon kopogni…

Ez lenne hát az, amit tõlem is elvárnak? Hogy tönkretegyem a festményeim az ilyen
tí pusú szövegmagyarázattal? Készítsek egyiptomi álomfejtéseket, rejtett jelentés tar tal -
mak kal: erkölcsi, politikai, általában pedig kegyes humanista eszmefuttatásokkal? Vagy
szá mozzam meg a képeim, és állítsam õket emelkedõ sorrendben két csoportba: jó és
ördögi, bölcs és stupid, fennkölt és triviális, folyton párokba állítva õket… Pontosan ez
az az általános felosztás, amit még a pestisnél is jobban kerülök, mert minden valóban
nagy szerû teljesítményt a teljes közönségesség szintjére süllyeszt le.”

„Áttételesen mondani el valamit. Álmomban egy emberi alakot látok, akinek egy darab
nyers hús van a feje helyén. Ez az ember a földön fekszik, belegyökerezve a földbe,
ugyan akkor beszél hozzám. Segíteni akarok neki behatolni a földbe, amiért is az egész
ér zéketlen beszélgetés folyamán lépkedek rajta. (Múlt éjjeli álmaim egyikét összegzem
most önnek.) Ez a szituáció nem döbbent meg vagy borzaszt el, egy átlagos álom ez, és
min den momentuma közönségesnek és mindennaposnak tûnik. Csak miután fel éb re -
dek és kielemzem a részleteket, döbbenek rá, hogy álmomból csaknem minden szo -
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katlan, bizarr, és elborzasztana, ha ébren élném át. Hát ezt nevezem én az álom egyenes
beszédének. Ez egy prózai látomás, mindamellett a vér itt nem vér, a fájdalom nem fájda-
lom, a bûn nem bûn; és semmi sincs, ami ellen tiltakozhatnánk, hiszen körülbelül annyi
értelme lenne, mintha a hóesés ténye ellen tiltakoznánk.”

„Festményeimen sohasem alkalmazok jelentéseket. Abszolút mesterkéletlenül festem
õket, mintha csak az álmaim fényképezném. Az ötletek egy másodperc töredéke alatt jut -
nak eszembe, és nem látom okát, ugyan miért kellene ezeket bölcsnek, ostobának, er köl -
csös nek, paráznának, építõnek vagy destruktívnak tartanom. Egyszerûen csak azo no sak
ve lem, kivitelezésük pedig belsõ szükséglet eredménye. Ezt a magatartást ter mé sze tesen
nem tartom dicséretesnek, de hasonlóképpen nem látok érvet arra sem, hogy szé gyen kez -
zek miatta – mint ahogyan a hajam színe vagy a cipõméretem miatt sem szégyenkezem.

Mindent egybevéve, attól még nem lennék más ember, ha példának okáért mostan-
tól nem azt festeném meg, ami eszembe jut, hanem különbözõ okokból azt, amit mások
el vár nak tõlem. Végül is miért kellene ezt tennem? Divatból? Kényelembõl? A
körülöttem lé võk elismeréséért? Az önazonosság mindig sokkalta fontosabbnak és be -
csü le te sebb nek tûnt számomra egy hazugságnál vagy maszknál.”

„Szemhéjam alatt ott hordozom egy-egy festmény látványát és a módot is, amellyel
meg kellene festenem. Azt szeretném, ha a festmény egy elképzelt valóság illúziója len -
ne, egy káprázat, és ugyanakkor a festõi megoldás nem lenne áttételes vagy mesterkélt.
Isten munkálkodását bármely távolságból vizsgálhatjuk és bármilyen nagyítóüveg alatt:
még egy elektronmikroszkóp sem teheti láthatóvá. Minden tiszteletem az áttételes fes -
té szeté, azonban még egy dupla nagyítóüveg is drámai csalódást okozhat: mindennek
az alján ott is csak festék borítja a vásznat. Úgy tûnik nekem, mintha szabatossága ép -
pen önmaga ellen fordulna: minél akkurátusabb, annál fokozottabban leplezi le tulajdon
sze génységét. Milyen gazdagok Turner festményei! A szem és az értelem jóval többet
lát bennük, mint amit szavakba öntve elmondhatnánk. Vagy mégis: lehet, hogy csak én
csa lattam meg, és mások csupán egyszerû festéket látnak?”

„Azt mondják, az ember a végsõ igazságot kutatja, nekem azonban az évek hosszú
so rán úgy tûnt, hogy az ember nem keresi ezt az igazságot, hanem csupán vég nélkül
be szél róla. Amúgy pedig mindannyian tökéletesen ismerjük, azonban megpróbáljuk
lep lezni, mivel számunkra elfogadhatatlan. Kétségbeesésünkben hazugságok után né -
zünk, amelyekkel tompíthatnánk, elfedhetnénk valamiképpen, hogy végül is csak ha lá -
lunk óráján szembesüljünk vele. A mûvészet eme gyönyörû hazugságok egyike, és úgy
gondolom, semmi több.”

„Alig-alig tudom már, miként is használhatnám a praktikumtól eltérõen a tárgyakat.
Amint láthatja, ebben a mûteremben nincsenek tárgyak – egyetlen apró dolog sem, ami
de koratív szándékú lehetne. Kábelek kötegei, kapcsolók sorozata, a festmények e gyár -
te lepe. Néhány nappal ezelõtt az Oktatófilmek Stúdiója számára forgattak itt filmet. A
film készítõi, akik mindeddig csak festményeimen keresztül ismertek, arra számítottak,
hogy valamiféle XIX. századi démon színpadképére bukkannak, pókhálókkal, ósdi
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órák kal, bûvös lámpásokkal és gyertyatartókkal, Liszt és Towiański egyfajta kom bi ná -
ció já ra – azonban egy tucatember-forma pasas nyitott nekik ajtót, és mindössze egyet-
len óra várta õket a házban, meg egy kvarc, a tucatember csuklóján. Rémesen csalódot-
tak voltak, hogy semmi filmezni valót sem találtak.”

„Az építészeti karon megtanultam, miként kell rajzolni. Soha nem kaptam hármasnál
jobb jegyet. Tizenkét óránk volt egy akt megrajzolásához. Háromnegyed óra alatt össze -
csap tam, és rohantam a moziba. Másfelõl, megtanítanak az Akadémián festeni? Erõsen
kétlem. Oly sok éven keresztül azt tanítják ott, amit amúgy lehetetlen megtanítani, még -
pedig a mûvészi érzéket. Így fordulhat elõ, hogy egy végzõs akadémista nem tudja, ho -
gyan kell alapozni a festésnél, mely festékek keverhetõek melyekkel, és melyek nem. Való -
jában semmivel sem rendelkezik a továbbadható tudásból, amelyet tovább is kellene adnia
– ezzel szemben csaknem mindent tud a továbbadhatatlanról. Maximalista lévén, csak -
nem minden végzõs akadémista ismerõsöm kifaggattam a mûhelymunkáról, és soha nem
ta nultam semmit; elolvastam az összes beszerezhetõ és egytõl-egyig kitûnõ szak könyvet
a festés technikájáról – és végül jó néhány képem jóvátehetetlenül el kon tár kodtam, hely -
telen festési módszert alkalmazva. Az idõ majd megmutatja, melyik úton haladjak tovább.
Akárhogyan is, a mi lengyeles pedantériánk nem értékeli az egyé ni módszereket: talán
egy fajta nemzeti lustaságból származik ez. Úgy gondolom, mind annyi an túl lusták va -
gyunk ahhoz, hogy végighaladjunk a távlatokkal bíró, módszeres munka útján.”

(A szerzõ illusztrációival)

(Zsille Gábor fordításai)
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hajdan csak gépe és gépem között
majd a létben is fénynek öltözött
versek ösvényén csókja a kordon
nekem tündöklik szívemben otthon

sorsomba mindig csak napfény ragyog
mikor mosolyai az ablakok
s örömpárákat gyöngyözik arcom
ha keble párnáin el-elalszom

megnézem szívén a létem ég-e
meddig perzsel számon csókja széle
bõröm és bõre közt már nincs retesz
érintése hol fog hol fényre tesz

lelkét megmérni kevés a tollhossz
nekem gyönyör-birodalmat hordoz
ölelõ karjával idillt ír rám
sorsom szépséges mûvésze Csillám

Magyari Barna

Csilla

koponyámnak mindegy kint-bent
költészetté párol mindent
s lelkendez a gasztronómus
mikor ízletes a szóhús

mintha nagy vihar járna itt
csönd rázza a perc ágait
ha kire vágytál kerül rég
a magány szíven felül ér

álmodni jobb a semminél
jövõt gerjeszt emberi szél
föld s ég között egy furcsa kád
benne fürdeted éjszakád

a világ néha megenyhül
ha hosszan vagyok egyedül
térdkalácsom ropog ahogy
önmagamhoz megyek gyalog

a létben minden kreatív
az asszonycsók a férfiszív
s bár nem dereng át bõrömön
a négy évszak a vérköröm

ösztöntõl örömig menet
versben evez az élvezet
ez a hajózás hosszan tart
húsoddal világít a part

élmények és sejtek között
a mindenség vibrál dörög
s mikor a múlás felénk hint
a vég lengi be dolgaink

az inger sikamlós szappan
mely könnyen habzik agyamban
születés halál két atom
magammal összefogatom

Két atom
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Aknay Tibor

Telihold idején
A FALUCSKA HÁZAI úgy bújtak meg a kora márciusi völgyben, mint egy fészekalja na -

pos  csibe. Az éjszakai köd is bevackolta magát a kerítések, lábához, kibérelve magának a
napkeltéig való idõt. Az erdõ homályában szapora léptû árnyak igyekeztek biztos me ne -
dékre jutni, a világ, ha félálomban is, de haladt a maga útján. Bertalan, a kocsmáros fel -
tolta a bejárati vasredõnyt, üzembe helyezte a presszógépet, majd megkínálta magát egy
stampedli kisüstivel. Hamarosan itt a távolsági. Tíz percet áll, ne teljék az se hiába. A fa -
lut ölelõ hegyek karéjában álló szálegyenes bükkös homlokán felragyogtak az elsõ nap -
sugarak, a tisztásokat, ameddig szemmel követni lehetett, dús, élénkzöld moha takarta.
Az ébredezõ szél magával hozta a közeledõ autóbusz dohogását. Bertalan ki tá masz totta
az ajtót, és három cukrot dobott egy Utasellátó feliratú, ragasztott fülû kávés csészébe.
A távolsági elegáns félfordulattal állt be a kocsma elé. A vezetõ beleszólt a mik rofonba:

– Tíz perc múlva indulunk. Lehet kávézni, aki szeretne.
Páran leszálltak, köztük egy fiatal pár, kutyástól. A fiú hórihorgas, a lány elfért a hóna

alatt. Hátizsák, fényképezõgép, a dzseki alatt combközépig nyúlt pulóver. Az eb amo lyan
szõrmók, földszínû – piszkosfehér keverék, a lány lábához húzódva fürkészte a világot.

– Bemenjünk? Jólesne valami meleg, utána úgyis csak fázhatunk.
– Szerintem is. Mit kérsz?
– Teát, cukor nélkül, édesítõvel.
– Ha nincs, akkor natúr?
– Igen.
A pár belépett az ivóba. A buszvezetõ a pult sarkánál kortyolgatta a kávéját a három -

cuk ros csészébõl.
– No, szervusz, Józsikám, aztán lássalak holnap is! Köszönt el a kocsmáros a sofõrtõl,

aki nem mellékesen nemcsak utasokat hozott a volánsárgával, hanem olykor-olykor hí -
re ket is a hegyeken túli világból.

A távolsági elindult. Távolodóban egyre mélyülõ dörmögését elnyelte a falu felsõ vé gé -
nél kezdõdõ útkanyarulat. A két fiatal fizetett, majd a közeli turistaútnál betért az er dõ be.
A lábnyomokban összegyûlt vizet még ostyaként roppanó vékony jég borította, az apróbb-
nagyobb göröngyöket keményre gyúrta az éjszakai fagy. Néhány száz méter után kaptatós,
száraz avarral borított ösvény hajlott eléjük. A lány a fiúra nézett, amaz bó lintott.

– Gyere, Pamacs!
A kutya elõre rohant, majd egy tuskónál meghempergett az avarban.

A FIATALOK, MINT AKIKNEK CSAK IDEJÜK VAN, bandukoltak az avarszõnyegen, egyre fel -
jebb, egyre távolabb a falutól. Már semmilyen zaj nem hatolt el hozzájuk, a tapintható
csönd ben szinte egymás szívdobogását is hallották. Lassan fölértek a tetõre. A látvány,
ami fogadta õket, egyszerre volt elszomorító és fenséges. Mintha óriások játszadoztak
vol na: egy õsvilági temetõ, toronyháznyi magas fenyõk és bükkfák kérgüktõl meg fosz tott,
csupasz csontvázai egymásra hajítva, a fenyõk vöröse belésimult a bükk csont fe hér jé be.

– Jó nagy vihar lehetett.
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– Képzeld, ha itt lettünk volna. De ma tiszta az idõ. Még a nap is kisütött.
– Maradunk egy kicsit? Csinálnék néhány képet ezekrõl a fákról. Némelyiknek látom

az arcát, vagy éppen a kezét. Akár egy csatatér a maga temetetlen halottaival.
– Ezek csak fák, amiket kidöntött a szél. Emitt pusztul, amott születik az erdõ. Mint

aho gyan az ember is. Élénk a fantáziád.
A lány körüljárta a különös golgotát. Hol távolról, hol egészen közelrõl, már-már az

ágak, gyökerek közé bújva exponált.
– Kész vagyok. Maradhatunk még?
– Persze.
A fiú plédet vett elõ, arra telepedtek, hátukkal egy vastagabb törzsnek támaszkodtak.
– Kálmán!
– Igen?
– Átölelnél?
A falu felõl harangszó futott fel a szemközi oldalra, majd szétterült a hegy lábát vi -

gyá zó kisebb-nagyobb cserjék között. Távolabb kakukk szólt, egy, kettõ, három, azután
az erdõ csöndje lassan álomba ringatta a két fiatalt, akik úgy simultak egymáshoz, akár
az ikrek egy különös anyaméhben.

A Nap lassan odébbállt, egyre hosszabbra nyúltak az árnyak. A levegõ is meg moz -
dult. Kajla szél bóklászott, fel-felkapva mindent, amivel elbírt – száraz levelet, hangokat
és illatokat, s vitte õket innen oda, majd vissza, belébújt a fák odvába, vitorlázott a ma -
da rak röptével, végül letelepedett az alvók mellé, egy darabka friss eget szitálva azok
ar cára. A lány ébredt hamarabb. Óvatosan kibújt a fiú vánkosnak használt karjából, né -
hány percig mozdulatlanul nézve a képzeletében katedrálissá alakuló bükkfák karéját,
amint valahol, a messzi végtelenben kupolává érnek össze. Felállt, s kezében a fény ké -
pe zõgéppel elindult, hogy még egyszer körbejárja a különös fennsíkot. Lába szinte nem
is érte a mohaszõnyeget, úgy érezte, a létezés ismeretlen dimenziói nyílnak ki elõtte.
Moc canásnyi idõ, ha eltelhetett, amikor egy csapat õz iramlott át az ösvényen. A lány le -
eresz tett géppel a kezében nézte õket, érezte, így hitelesebb az emlék, mintha idõtlenné
me revült fotókat szemlélve tenné ugyanezt.

Már csaknem visszatért társához, amikor valami arra késztette, hogy felnézzen az
elõtte az ellenfény miatt magányos, sötét jellé magasodó fára, amelynek egyik alsó ágán,
mint ha elszabadult harangkötélen lógott volna, apró köröket, nyolcasokat leírva hin tá zott
valami. A lány egy ideig töprengett, mitévõ legyen, majd a fényképezõgépet a külö nös
jelenségre irányítva exponált. A vaku villant, s a sziluett egy pillanatra emberi ala kot
öltött. A lány nézte az elkészült képet, majd átmenve a fa napsütötte oldalára, a jelen -
séget. Az erõs fényben eleredtek a könnyei. Néhány másodpercre becsukta a szemét,
majd újból kinyitotta. Meg akart bizonyosodni a látvány valódiságáról. Az ismeretlen
egé szen földközelben járt, éppen elõtte, szinte szemtõl szemben vele s a fizimiskája is
meg változott. Egy szalmával kitömött, rasztahajú bábú nézett rá, ábrázatának legfõbb
díszét, uborkára emlékeztetõ orrát cinóberpiros anyagból varrták. Vera hirtelen el ha tá -
ro zással kinyújtotta kezét, hogy elérje, de valamitõl meggondolta magát.

A fiú még mindig aludt. A lány leült az egyik fenyõ alá, s jobb híján a kutyának kez -
dett tobozokat hajigálni. Az állat lelkesen elrohant a zsákmánnyal, majd visszahozta, és
kezd ték elölrõl az egészet. Idill, mondhatta volna valaki, ha éppen akkor téved a kör -
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nyék re. A kora délutáni fakó arany lassan vörös-ibolyává lényegült. A madarak is egyre
rit kábban szólaltak meg, a csillagok már az alkony sarkában toporogtak. Mintha a te -
rem tés elõtti pillanat jött volna el újra.

Vera szájszögében aprócska mosoly kezdett gömbölyödni. Elérkezettnek látta az idõt,
hogy felébressze a fiút. Rövid keresés után talált egy hosszabb, vékony ágat és azzal
kezd te óvatosan az alvót az ébrenlét felé terelni.

– Kálmán, ébredj! – kezdte rázni a társát, aki csak fokozatosan tért vissza a jelenvaló
vi lágba. Az erdõ, a mohaszõnyeg, a kidõlt fatörzsek – semmi sem hiányzik. Egy kissé
friss ugyan a szél, de legalább gyorsabban fújja ki az álmot az ember szemébõl. De ak -
kor miért ilyen izgatott a lány?

– Remélem, nem ok nélkül keltesz fel. Tudod, mennyire utálom.
– Ez most egészen más. Gyere!
Szinte felrántotta a fiút s húzta-vonta magával. Egy perc múlva már ott álltak a fánál,

amely nek ága a szerint ringatózott, amennyire – mint különös óra különös ingája – az
is meretlen valami mozgása jelezte az idõt. A nap már elköszönt a tájtól, a purgatórium
szür ke fátyla ereszkedett az erdõre. Mintha valaki egy óriási üveg tust locsolt volna szét
a kékes-vörös alkonyatban. Minden bizonytalanná vált, a hangok elhaltak, a fák, a kövek
elvesztették kontúrjukat.

– Nézd! – mutatott a lány a kötélen ide-oda forgó alakra. Most már elhiszed, hogy ok -
kal ébresztettelek fel?

A fiú, szinte csak a szeme sarkából vetett egy pillantást a jelenségre.
– Te, ez engem bámul. Húzzunk innen, felejtsük el az egészet!
– Legalább nézz rá, csak egyszer, rendesen! Azt hittem, bátrabb vagy.
– De csak a kedvedért.
Még egyszer szemügyre vette az alakot. Nézte, elõször a földön mozgó árnyékát,

majd a törzsét, végül a fejét. Már csak a hold világított. Kálmán minden idegszálával
figyelt, megpróbálva életre hívni az árnyékká vált figurát, de egyre nyilvánvalóbbá vált,
hogy minden, amit lát, csak sejtés, saját lelkének, gondolatainak kivetítése. Egyszerre
csak összerándult, s beleüvöltött az erdõ csöndjébe:

– Nem! Jaj, nem!
Berohant a fák közé. Az egyiknek a törzsét öklével verni kezdte, kihasadt bõrén át vé -

ré nek cseppjei a haragos zöld mohára hulltak. A lány utána sietett.
– Felismerted?
A fiú alig észrevehetõen bólintott.
– Egészen biztosan?
Újabb bólintás, de most zokogásba fúló, tagolatlan hangzuhatag.
– Kit láttál?
A fiúnak az izgalomtól megakadt a nyelve. Többször nekifeszült, de hiába. Csak tá -

to gott, mint akinek csomót kötöttek a gégéjére.
– Vera, Vera…
– Kimondanád végre?
– Vera, tudom, hogy ilyen nincs, de én csak Téged látlak. – A fiú, úgy emelte fel a fejét

és fordult a lány felé, mint aki azzal számol, hogy a mozdulatsor egy pontján halálos lö -
vés érheti.
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– Azt álmodtam az imént, hogy megöllek. Hogy a gyilkosod vagyok.
– Kálmán, ez csak álom. És a nõ sem lehetek én. Csak egyetlen példányban létezem.
– Igaz. De épeszû ember nem álmodja azt, hogy megöli a szerelmét. Annyira valódi

volt benne minden. Az erdõ, a moha a tisztáson, még Pamacs itt rohangált körülöttünk.
A fiú hallgatott. Arcán az izmok megfeszültek, fogait összeszorította. Szavak helyett

re megésbe forduló fejrázással jelezte: nem felel a kérdésre. Látszott rajta, nagy erõkkel
tu sakodik. A lány visszaült mellé a takaróra. Átölelte.

– Engedd el magad, lazíts! Képzeld, hogy a kisfiam vagy!
Ölébe vette Kálmán fejét és ringatta, babusgatta, az idõ mélyérõl elõcsalt hangokkal

nyug tatgatta. A fiú elaludt.
Vera nem tudta, mit tegyen. Mi az a titok, ami Kálmánt, a lelkét börtönbe zárja?

(…) KÉT FIÚ ROHAN KI A FÕUTCAI CSEMEGEBOLTBÓL. Rövidnadrágosok. A boltos – da -
gadt, nagydarab asszonyság – rikoltozva, akár egy hormonzavaros gyöngytyúk, utánuk.

– Megálljatok, csibészek, megálljatok! Meglopni a szegény özvegyasszonyt van esze -
tek? Ki az anyátok, hogy nem tanított tisztességre?

Az asszonyság trappol a két kölyök után, azok meg iszkolnak, ahogy a lábuk bírja.
Egyi kük hirtelen megáll, feljajdul.

– Ernõ, várj meg! Üvegbe léptem, nem tudok futni!
Az Ernõnek nevezett fiú még nagyobb sebességre kapcsol, s csak a biztosnak vélt tá -

vol ban áll meg, hogy tanúja lehessen az eseményeknek. Az asszony utoléri az út kö ze -
pén jajgató gyereket, akinek a lába csupa vér. Haragja elpárolog, tulajdonképpen jólelkû,
és mi az a pár szem cukorka? Felnyalábolja a fiút, aki pisszenni se mer, és viszi egye ne -
sen a doktor úrhoz. A doktor úr ellátja a sebet, a fiú hazamegy. Útközben egész regényt
fabrikál arról, miért és hogyan történt, ami történt.

– Csókolom!
A kilincs még meg sem melegedett a kezétõl, amikor anyja ostorpattogásra em lé -

keztetõ hangja állította meg.
– Kálmánka, mit követtél el már megint?
– Anya, én csak elestem az utcán. Szaladtunk, és ott volt az üveg, ami megvágta a lá bam.
– Mitõl estél el? Ha normálisan közlekedsz, akkor nem esik bajod. De várj, csak! Mi

az, hogy szaladtatok. Ki volt a másik pernahajder?
Kálmánka egészen apróra zsugorodik, mintha sejtene valamit ez eljövendõ percek

tör ténésébõl.
– Az Ernõ, a Matics Ernõ.
– Úgy?
Az anya szeme elkomorul.
És mi dolgod neked az Ernõvel? Megmondtam, csak azzal barátkozhatsz, akivel meg -

en gedem. Megértetted?
– Igen, anya.
– Tartsd a kezed!
A fiú elõre nyújtja jobbját, a fakanál lecsap, a gyerek felszisszen. Az anya még egy -

szer üt. A gyerek szeme elhomályosul.
– Anya, én nem akartam. Én nem akartam!



Bújna is, meg nem is az asszonyhoz, aki áll, mintha saját szobra volna. A fiú reszket.
– No, mondd csak el, Kálmánka az egészet! De ha valamit kihagysz, tudod, mi jár érte,

ugye?
A gyerek belekezd, mondja, mondja. Az anya csak hallgat, szava nincs közben. A fiú

be fejezi, felnéz.
– Így volt, anya. A boltos néni vitt orvoshoz. Pedig azt hittem, nagyon ki fogok kapni

tõ le a cukorkák miatt.
Kálmánka szájára csapja kezét, miért mond olyat, aminek titokban kellene maradnia,

de már késõ. Anyja figyelme mindenre kiterjed és szava azonnal célba talál.
– Miféle cukorkák, te?!
A gyerek szinte már nincs is, csak remegõ kis árnyék, aki a padló résébe is belebúj-

na, ha tehetné. Be kell vallania a lopást.
– Told le a nadrágodat! Az alsót is!
– Anya, ne! Megígérem, csak ne üss meg! Jó leszek, megígérem.
A fakanál lecsap. Egyszer, kétszer, tízszer. Az asszony liheg, az arca kipirul, már-már

bol dog. A fiú a fájdalomtól bevizel. A nõ átalakul. Már nem az a kérlelhetetlen, ke mény -
sza vú asszony, aki ez elõbb volt. Felemeli a fiát, dédelgeti, mintha csecsemõ volna. Ruhá -
ja elejét kigombolja, ráteszi Kálmánka fejét kibuggyanó mellére és cirógatja, csókolgatja
fiát mindenütt, ahol éri.

A kép változik. Néhány kiskamasz a falu-végi erecske partján. Röhögcsélnek. Az
egyik felkiált.

– Ott egy macskakölyök, tanítsuk meg úszni!
Az alig pár hónapos kis állat a következõ percben már kétségbeesetten kapálózik az

éle téért, da valahányszor partközelbe érne, a nagyhangú fiú mindig visszalöki. A kölyök
ere je fogytán, cérnavékony hangja is elhal lassan. Már csak lebeg a vízen, aztán vége. A
fiúk elindulnak hazafelé, az egyikük visszafordul.

– Hová mész, Kálmán?
– Eltemetem a kismacskát.
Az ér partjára érve leveszi a szandálját, belegázol a térdig érõ vízbe, partra viszi a te -

te met. Azután egy vastagabb, hegyes végû ággal gödröt ás, belerakja a kölyköt és rá húz -
za a földet. Utoljára a faágat beleszúrja a földbe. Leül a vízfolyás partjára és nézi, nézi,
ahogyan az erecske hátán utaznak a beléhullott levelek, ágacskák. Miért olyan a világ,
amilyen? Eszébe jut anyja, a keményszavú, akitõl szinte mindenért kijár a fakanál, és aki
még is úgy tudja szeretni, szeretgetni, mint soha senki. Igaz, mostanában nem a régi a
szi gor, többnyire csak elõveszi, de már inkább csak emlékeztetõnek az eszközt, hogy
utá na magához vonhassa kamaszodó fiát, aki egészen belegabalyodik a középkorú asz -
szony idomaiba. Kálmán a természet rendje szerint serdül, és az egyik összebújáskor
so ha sem tapasztalt feszültséget érez, majd furcsa melegség önti el. Nem tudja, mire vél -
je a dolgot. Arcán az ijedség és szégyen különös elegyét látni, az anya elõbb meg hökken,
utá na felnevet.

– Nagyfiú lett a Kálmánka! Az én kicsi nagyfiam!
A nevetés elillan, az asszony a megszokott, kemény hangnemben folytatja:
– Mostantól külön szobában alszol, és mindent, ami volt köztünk, el kell felejtened.

So ha többet nem hozhatod elõ, megértetted?
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– Igen, anya.
A fiú hallgat különös életükrõl, a reá bízott titokról, de nem ura az éjszaka dé mo nai -

nak. Álmaiban újra és újra felbukkannak az együtt töltött évek eseményei, hiába küzd
el lenük, tehetetlen. Legszívesebben kitörölné azokat az éveket az anyjával egyetemben,
aki annyi szenvedést okozott neki. Vissza-visszatérõ álmai során a maradék szeretete is
gyû löletté szublimálódik. Végül odáig jut, hogy megölné azt, aki a világra szülte. (…)

TELIHOLD VILÁGÍTOTTA MEG A BÜKKÖST. Ezüstbe és feketébe öltözött az erdõ. A közeli
ta vacska jegérõl riadtan vágott az égre egy csapat vadliba. A hajnal a fennsíkon, egy
vihar-döntött fenyõnek támaszkodva, egymás karjában találta a két fiatalt. A kutya a lány
ol dalánál szuszogott.

– Mit álmodtál? Valamit biztosan, mert még beszéltél is. És miért emlegetted anyádat?
Kálmán válaszúthoz érkezett. Ha elmondja, ami volt, és úgy, ahogy volt, nincs az a

lány, aki mellette maradjon. De azt is tudta, nem visszakozhat.
Vera hallgatta és hallgatott. Amikor a fiú befejezte, szemében a világ minden szo mo -

rú ságával nézett rá.
– Kálmán, az a nõ nincs, nem is volt. Soha nem is létezett. Egy szalmabábról hiszed,

hogy engem látsz. Az a nõ a te lelkedben született meg.
– Vera, te tudtad?
– Hogy a halott nõ valójában egy szalmabáb? Igen. Jó ötletnek látszott, hogy fel éb -

ressze lek, de most már bánom, hogy megtettem.
– Egyszer úgyis megtudtad volna, jobb, hogy túl vagyok rajta.
A lány megragadta a fiú karját. A feltámadó szélben a faágon himbálódzó test hol kö -

ze lebb, hol távolabb került tõlük, és egyszerre csak úgy látszott, mintha elröppenne a
kö télrõl, fel a telihold irányába, hogy megtelepedjen a legmagasabb fa legmagasabbra
nyú ló ágán.

– Menjünk, jó?
– Jó.
Elindultak lefelé a hegyrõl, némán, anélkül, hogy egymásra néztek volna. Alattuk a

fa luban újabb nap kezdõdött.
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A dolgok szigorúan titkosak,
A kísérlet célja ismeretlen.
Zakatolunk egy rossz sínen,
Közel és távol minden.

Vakon mosolygunk, bár látjuk a tájat:
Völgyek, lankák, pangó berek.
Holdlakók telkei a földön,
S a szeplõs Holdon döglegyek.

Abroncsoromra tûzött zászló
Lengeti a kénszagú szelet.
Pillepalackok napsütésben,
Mindben egy kódolt üzenet.

Robogunk, így meg se látjuk,
Szóljanak nekünk, bárkinek,
Maradnak másra, elmúlásra –
Örökre megfejtetlenek.

Tanár úr hallgat, nem vitázik,
Nem érvel, cáfol, hiteget,
õ sem tud semmit, bár sejteti:
Az ördöggel kötött üzletet.

Zakatolunk egy rossz sínen,
Közel és távol minden,
Korona villog, fél ecetfa,
Megállóhelyünk nincsen.

Este lesz, reggel, újra dél,
Torlódó talpfák éje,
Vagonunkba zárt harangszó
Húzna magasba, mélybe.

Hol a vég, nézzük a mestert:
A dolgok, mint mondtam, titkosak.
Készüljünk a megérkezésre,
Addig minden sor piszkozat.

A kísérlet célja ismeretlen,
Mi bábokként vagyunk ebül.
Forog fejünkben néhány eszme,
De mind jobblétre szenderül.

Van, aki ordít: már leszállnék!
Van, ki alszik, vagy mímeli.
Más izmát-eszét edzi folyvást,
Lázadhatna, de nem teszi.
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Gyimesi László

Vagonunkba zárt harangszó
Versek a versrõl

A kísérlet

Bolond Istók padlásáról
(Részletek)

petákom sincsen hû de víg vagyok
lovam se kap
két napja abrakot

kicsapom hát legeli mit talál
keres az ördög
holnapra megtalál

*

Mondd velem!
Ez itt a kõ. ez itt a csákány.
S ímé a vers: kockáskék szivárvány.

*

töltelékszavak
rá ne ébredj néma vagy
honnan tudnád milyen színekrõl
álmodik a vak
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Szabad kikötõ
szabad kikötõbe kellene irányítani a hajót
ahol ki- és berakható akármi rakomány
ahol nem szednek vámot semmi után

ahol nevünket rangunkat nem kérdezik
ahonnét tovább állunk ha úgy tetszik

ahol a vízben nem terjeng méreg
ahol a harag ismeretlen

és az élet kéretlenül örök
ahol nincsenek rabok és

nincsenek õrök

Távoli látogatók
éjszakánként már földben porladó

barátaim keresnek fel
szótlanul állnak elém

nem tudom mit jelent némaságuk
meglehet hívnak maguk után
és minden éjszaka másik jön
és reggel mikor a fény kioltja

árnyék testüket
tûnõdhetek tovább

és készülhetek az újabb éjszakára

Gombár Endre

Nem lehet megszámolni
nem lehet megszámolni mennyiféle anyagból gyúrta össze az életet a Teremtõ

olykor megkíséreljük
utána évek telnek el és újabb lételemekre bukkanunk és számolhatunk tovább és

nappalra éjszakák jönnek és
hetekre hónapok évekre évszázadok

és mi csak számolunk
hiszen végtelenbe futnak a számsorok

számaink számtalansága
meghökkentõ

korlátaink
beláthatók

és
bizonyára így van ez jól

számoljunk azzal ami számolható
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Budaházi István

Szétszaggatott Ország
Trianon a magyar költészetben

Talán a mohácsi, törököktõl elszenvedett vereségnél is nagyobb katasztrófa érte a ma gyar ságot
1920. június 4-én a Grant Trianon palotában, ahol a gyõztesek aláíratták bé ké nek nevezett dik tá tu -
mukat a magyar küldöttséggel. E diktátum kapcsán vették el Magyar ország területének két har ma dát!
Nemcsak a négyzetkilométerek aránya fontos itt. Egy ország lett tönkretéve, hiszen 22 millió hektár
erdõ mellett elvesztettük a legjobb búza termõ földeket és az ország iparát ellátó érc lelõ helyeket, a bá -
nyá kat is. A gazdasági tönkretétel mellett elvesztette kiépített struktúráját, váro sai nak, falvainak ide -
gen országhoz való csatolásával pedig az igazgatási és intézményrendszerét. A magyarok javaiba
beülõ idegenek szinte gyarmatként kezelték a kapott területeket, s cselédként az országától el sza -
kított, több mint három és félmilliós magyar lakosságot. Ebben a depressziós álla potban keletkezett
iro dalomnak a két világháború között szinte csak a folyók mögé kény sze rí tett maradék országban volt
pub licitása. Késõbb, 1945 után, amikor három újabb magyar község gel lettünk még szegényebbek,
már nem lehetett írni az igazságról, legföljebb suttogva be szél ni. Maga a Trianon szó kiejtése is a sovi -
n iszta, nacionalista jelzõt kapta. Nemcsak kapta, de vád ként alkal mazta. Erdély emlegetésére pedig
habzó válasz volt az, hogy irredenta. A rendszerváltás után húsz évnek kellet eltelnie, hogy végre az
iskoláinkban sokáig nem tanított irodalomból vá lo ga  tás lásson napvilágot. A Szétszaggatott ország
címû antológia ennek a mulasztásos késésben lévõ igé nynek tett eleget. A kötet Ady Endre látomásos
ver sével indít. A költõ, aki nem élte meg Tria nont – már 1914-ben: A szétszóródás elõtt címû versében
vizio nálta a nemzet szétesését, szét hul lá sát. A Nyugat folyóirat köré tömörült elsõ nemzedéknek neve-
zett költõk sorában Babits Mihály, Kosz tolányi Dezsõ, Juhász Gyula, Tóth Árpád és Dutka Ákos
versei vel találkozhatunk. Az õk Tria non kapcsán született verseikbõl idézünk. „Anyánk házában ide-
gen a nóta,/ Bujdosó koldus az árva hugom…” Dutka Ákos: Haza kell mennem. „… egytest a mi
hazánk, eleven valami!/ Nem lehet azt csak úgy vagdalni.” Babits Mihály: Áldás a magyarra. „Mert nem
lehet feledni, nem soha,/ Amíg magyar lesz és emlékezet.” Juhász Gyula: Trianon. A Nyugat második
nem zedékében talál juk József Attila három versét. A bús magyar éneke, a Pogányos hitvallás magyarul
és a Nem, nem, soha címûeket. Az utóbbiból idézünk: „Hazánkat akarjuk! vagy érte meghalunk.”
„Magyar rónán hegyen egy kiáltás zúg át:/ Nem engedjük soha! soha Árpád honát!” E részben sze-
repel még: Illyés Gyula, Sík Sándor és Falu Tamás. Falu azt írja, hogy nekünk nem kell a más folyója,
bérce. „Csak magyar hegy és magyar róna” A kortárs költõink között olvashatjuk: Kiss Dénes, Csoóri
Sándor, Szentmihályi Szabó Péter, Lezsák Sándor, Döbrentei Kornél verseit.

„Vérzõ erek elvarratlan / lüktetnek az ország szélén” Kiss Dénes: Trianon nyolcvan éve. Az an -
to lógia további részeiben az idegenek uralma alá került országrészek költõi szólalnak meg. Az
Erdély válasza Trianonra címû fejezetben a megrendítõen fájdalmas és igaz énekmondók közül is
kiemel kedik: Reményik Sándor: Ahogy lehet, Dsida Jenõ: Psalmus Hungaricus, Kovács András
Ferenc: Psalmus Transsylvanicus verse. Tábor Piroska tanítónõt: Üzenet Erdélybõl címû verséért,
mely nek zárósora így szól: „A föld megindul, a mennybolt leszakad,/ De Erdély földje csak ma -
gyar marad!” – a románok 1920-ban fölakasztották! A Felvidéki lármafa részben olvashatjuk: Gyõ -
ri Dezsõ, Mécs László, Gál Sándor verseit, a Kárpátalja hangja oldalain: Kovács Vilmos, Fodor Géza
és Vári Fábián László mûveit.
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A délvidéki költõk közül: Fehér Ferenc: Vajdasági kesergõ 1949-ben, valamint Tari István: Vesz -
tõ helyünk, Arad címû versei érdemelnek kiemelt figyelmet. Az antológia utolsó részében: Üzenet
haza az emigrációból fejezetben zárszónak is beillõ mûveket olvashatunk. Márai Sándor: Halotti be -
széd, Wass Albert: Üzenet haza címûeket.

Az antológia gondolatiságát, egységét leginkább Reményik Sándor megfogalmazásaival érzé -
kel tethetjük igazán.

A „megalázottság fiai”/ „Egymásra gondolunk és arra, ami magyarrá tesz minket,” mert „egy -
mást ölelõ lelkek vannak, / És egymás felé kinyújtott kezek.”

(Antológiai Kiadó 2010.)

Dobos Marianne

„A valóság égetõ nyelve!”
Konrád Sutarski: Az én Katynom – Mój Katyń címû könyvérõl

„Századunk tragédiái nemegyszer afféle
tesztet jelentettek a költészet számára

melyek lehetõvé tették, hogy felmérhessük,
mennyi valóságot bír el a költészet.”

(Czesław Miłosz)

Nagy Gáspártól kölcsönöztem a címet és a vers mottóját is. Síron túli üzenetként. És most
tovább aján dé kozom. Az elmúlt év végén megjelent remekmû szerzõjének, és vala mennyi ünk -
nek, akik könyvét el ol vassuk. Azoknak, akik évtizedeket éltünk meg az elõzõ században, de a fia -
ta labbaknak is, hogy tisz te let tel fejet hajthassanak elõdeik tragédiája elõtt. Hogy ismerjék meg ha -
mi sítatlanul a világtörténelemnek egy borzasztó fejezetét.

Ebben a lelkiállapotban kaptam meg Konrad Sutarskitól az elmúlt év végén megjelent Az én
Katy nom – Mój Katyń címû könyvét.

Még aznap éjjel – közben többször megtörölve a szemüvegemet – elolvastam. Folyamatosan,
egy  szer re. Azután egyes részleteit külön, sokszor. A könyv egyike a legmegrázóbb szépirodalmi
mû veknek, mi köz ben egyike a legpontosabb, és egyben a legfontosabb dokumentumköteteknek.
Leg fõbb értéke a kettõ egy ben, a kétnyelvû kiadásban: magyarul és lengyelül.

A kötet címlapján fiatal házaspár fogja jobbról-balról gyermeke kezét. Büszkeség és boldogság
su  gár zik belõlük fel az égig, a gyermek arca önfeledten ragyog, a járni tanulás izgalmas pil la natai -
ról árulkodik: – Ne féljetek, csak így köztetek, de megy ez nekem! – Egyik lába a földön tapos, a
talajt éppen csak érinti a másik. Az idill pillanata. Ha egy ilyen képet látunk, mosolyra szalad az
aj kunk, és mi mást is tudnánk el képzelni, mint egy napsugaras gyönyörû jövõt a fiatal párnak, és
a mosolygó kisfiúnak. Most mégis szív facsaróan markol belénk a fájdalom, mert ez a kedves kép
1935-ben, a poznani Wilson parkban ké szült, és a Katyńról íródott könyv borítóján láthatjuk.

Alig néhány, ahhoz a naphoz hasonlóan gyönyörû év jutott hármójuknak. Mindössze ötévnyi
gyer  mek kor a szülõkkel a felhõtlen szeretet, a család biztonságában. 1939. augusztus 29-én kato -
nai moz gó sí tás, a tartalékos hadnagy édesapának el kell búcsúznia övéitõl. Hogy örökre? Ez egy
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pil lanatra sem jutott eszükbe. A fiatalok mindig optimisták. Az igaz szerelemben nincs még el
sem kezdõdött és máris vége. Az eddig tartott, csak ennyi volt – elfogadhatatlan! Holtodiglan –
nem létezik! Élned kell! Élsz is! Csak azt nem tudom, hogy éppen hol! Hiszen nem adsz hírt ma -
gad ról, és nem kapunk hírt felõled. Kereslek, ku tat lak holtomiglan. A kis család az augusztusi
búcsú záskor nem sejtheti még, mennyire sötét a lengyel, és a világháború kitörésével az egész
euró pai jövõ. Néhány hónap, és a Poznanban élõ Janinát, az édesanyát a kisfiúval, egy decemberi
éj sza kán, fél óra alatt, a Birodalomhoz csatolt területekrõl több tízezer sors tár suk hoz hasonlóan,
az általuk létrehozott Fõkormányzóságba deportálják a németek.

Itt, egy Częstochowától nem messzi kis faluban letelepítve kapják a hírt az édesapáról, a nagy -
apán ke resztül, hogy a szeptemberi hadjáratot túlélte, de nem sikerült eljutnia a déli határra, és
fog ságba esett. A lengyel haderõ fõparancsnoka, Rydz-Śmigły marsall „általános érvényû paran -
csa” szerint ugyanis a ka to naságot és a hadifelszerelést Magyarországra, és Romániába kellett
vissza vonni. Az édesapa egy csapat ka tonával és tiszttel, egyenruhában próbált meg a határhoz
jutni. Az egység német–szovjet harapófogóba került, majd a szovjetek fogságába esett. A sepe -
tov kai átmeneti fogolytáborból valamivel késõbb a sztarobelszki tiszti fogolytáborba kerül. Mit
sem tudott arról, hogy közben hová kerültek az övéi, az ott honi címére küldött levelek hozzájuk
soha meg nem érkezhettek.

Nem érkeztek meg hozzá a neki írt levelek sem. Visszairányították Sztarobelszkbõl az édes -
anya so rait, melyekhez a kisfiú karácsonyfát rajzol, és ír neki. Hat éves gyermeke elsõ betû veté -
seit – milyen büsz ke lett volna rá – az édesapa szemei sohasem láthatták.

„Amikor a németek világgá kürtölték a szörnyû híreket arról, hogy a szovjetek által le mé szá -
rolt és a Szmo lenszk környéki katyńi erdõben eltemetett lengyel tisztek tömegsírjára bukkantak,
a befolyásuk alatt álló sajtóban el kezdték közölni – lengyel nyelven – az exhumálás során azo -
nosított tisztek nevét, össze sen mintegy 2800 személyét. Naponta adtak közzé, heteken át, újabb
és újabb neveket. Édesanyám – aki (más, hazafias gondolkodású lengyelekkel egyetemben) ilyen
kol laboráns újságokat korábban sohasem olvasott – ekkoriban nagyon gondosan lapozgatta azo -
kat, s próbálta megtudni, hogy édesapám nem osz tozott-e az említett tisztek sorsában. Félelem -
mel, rettegve olvasta az újságokat, ugyanakkor azzal a hittel, hogy a számunkra oly drága nevet
nem fogja felfedezni a listákon. És valóban egyiken sem szerepelt a Bo gumił Sutarski név.”
Amikor véget ért a háború, az életben maradottak számba vették halottaikat, de azokra, akiknek
el hunytáról biztos hír nem érkezett, reménykedve vártak. A kisfiú 1956-ban 22 éves. Kezdõ költõ,
de idõnkint még mindig arról álmodik, hogy hazatér az édesapja. Az álmok valamelyes meg erõ -
sítést kapnak, mert az a hír járta, igaz, hogy nem katonatisztek, de voltak emberek, akik 1955—
’56-ban tértek haza a Szovjetunióból. Megrázó esetet ír le a költõ. A gulágvilág valamelyik lat ri -
ná ján, egy len gyel fogoly, mielõtt másra használná, elolvassa az újságpapírt. A Pravda rövidhírére
talál, amely szerint a ható ságok lengyeleknek engedélyt adnak a hazatérésre. Szerencsés ember.
De hányan voltak a sze ren csét lenek, akikhez az információ még ilyen módon sem jutott el. Õk
voltak többen, sose kerültek haza, övéik ma sem tudják, melyik lágerben fejezték be életüket. Az
öldök lés áldozata körülbelül huszonkétezer in ternált lengyel katonatiszt, rendõrtiszt, határõr, akit
orosz országi, ukrajnai, belorusz táborokban tar tot tak fogva, és 1940 tavaszán, mintegy másfél
hónap alatt gyilkoltak meg, rendkívüli kegyetlenséggel. Mégis: „Ez a bûntény a szovjet üldözések
és vérengzések óriási jéghegyének csupán a csúcsa volt. A tör té nészek megközelítõ számításai
sze rint az üldöztetések, kivégzések, egész családok és néprétegek em ber telen körülmények kö -
zött történt elhurcolása, a Szovjetunió legkülönbözõbb területein szétszórt in ter náló- és mun ka tá -
bo rokban (lágerekben) uralkodó brutális bánásmód következtében a második vi lág há bo rú alatt
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mint egy 1,5 millió lengyel állampolgár vesztette életét” – írja a szerzõ. Húsz millióra becsülik az
elpusz títottakat, akiket, 1917-tõl a Szovjetunió területén gyilkoltak meg, vagy akik belepusztultak
az em bertelen bánásmódba a börtönökben, vagy a Gulag világában. Körülbelül négyszer többen
van nak, akik nem haltak meg, de megnyomorodtak, és az életüket tönkre tették.

Hatvan évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy 2000 júniusa és szeptembere között három lengyel ka -
tonai te metõt hozhassanak létre Harkov mellett, Katyńban, és Mednojéban. Földalatti harang sza va
jelzi, hogy tel jesen elhallgatni azokban az évtizedekben sem lehetett az áldozatokat. A három te me -
tõ ben fekvõk nevei a kapu-falon olvashatóak… A jéghegybõl néhány csepp leolvadt… Olyan csep -
pek, melyek se gít sé gé vel a hetven éve létezõ szovjet–orosz hazugságok, ferdítések tör té nete végre
a maga rettenetes való sá gá ban feltárulhat, azzal a szörnyûséggel együtt, amit az igaz ság el pa lás to -
lá sa akkor, és azután a szö vet séges hatalmak részérõl jelent. A történelemhamisítás máig tart és
akár még holnaputánig is eltarthat. Szabad-e ilyennel, és hasonlóakkal együtt élnie a világnak?

Nem! – kiáltja Konrad Sutarski. Könyve mérföldkõ, a sok évtizedig kimondhatatlan „Nem”-ek sorában.
Az én Katyńom cím személyes érintettséget jelez. Személyes a gyász, de a dráma nemzeti, sõt

nem  ze tek feletti. A kisfiú a borítóról, „Apám emlékére”, Bogumił Sutarskira emlékezve írja köny -
vét, ami min den magyar és lengyel olvasójához úgy kell, hogy szóljon, ahogyan az apa, és a nagy -
apa az övéinek ajánl ja.

„Könyvemet Szabolcs fiamnak és unokáimnak, Csanádnak és Álmosnak ajánlom, hogy em lé -
kez zenek arra, mennyi szenvedést, bánatot okozhat az emberi kegyetlenség és gyûlölet.”

A Katyń és Magyarország címet viselõ fejezet olyan fontos dokumentumokat tartalmaz, amelyek
is me  re te nélkül tájékozatlanabbak maradnánk, nemcsak a II. világháború történetének ég be kiál -
tó an szörnyû ese ményeivel kapcsolatosan, de az akkori és az azt követõ évtizedekben is, a szö -
vet séges hatalmak ha son lóképpen égbekiáltó politika aljasságairól is sokkal kevesebbet tudnánk.

Katyń kérdése Magyarországon lényegesen ismertebb lehetett, mint Lengyelországban, mert
a világ há ború idején a magyarok sokkal több információhoz juthattak azáltal, hogy 1944. március
19-ig az ország füg getlen volt. A könyv óriási érdeme, hogy pontosan összefoglalja az általa elért
do kumentumokat, fõként Õsz Gábor budapesti történész A Katyń szindróma – az igazság és a poli -
ti kai elkötelezettség kapcsolata (Kézirat, 1999) címû munkájában, a Katyń a korabeli magyar sajtóban
címû fejezet nyomán. Riasztó példáját adja, hogyan áll szemben az igazsággal még vészterhes
kor szakokban is a politikai elkötelezettség. Hol van a kis népek igazsága szemben a nagyokéval.
Érde keiknek megfelelõen hány igazság van, és mikor me lyiket hirdetik, fogadják el. A sajtóhírek
színe zete nem csak aszerint változott, hogy a kiadvány melyik poli tikai erõ vonzáskörébe tar to -
zott. Befolyásolta az is, hogy hogyan alakult éppen a lengyel emigráns kor mány helyzete a szö -
vet séges Szovjetunió – Anglia – Egyesült Államok viszonylatában. És ahogyan az egész könyvet,
úgy ezt a fejezetét sem olvashatjuk megdöbbenés nélkül.

Végezetül nyomatékosítani szeretnék még valamit, ami Katyńnal kapcsolatosan, azt hiszem a
leg  fon tosabb. „Katyń ügye nem csupán azt jelenti, hogy Lengyelországnak – és a meggyilkoltak
csa ládtagjainak – hiteles információt kell kapniuk a kivégzések és az eltemetések helyszínérõl. És
nem is azt, hogy va la mi féle kártérítésben részesüljenek. Oroszországtól bármiféle anyagi, pénz -
beli elégtételt kapjanak, ame lyet az orosz állam egyébként sem lenne képes megfizetni. Itt elsõ -
sor ban a bûntény jogi besorolásáról van szó. Lengyelország, a lengyel nemzet számára a több
mint 22 ezer lengyel hadifogoly – az ország háború elõtti értelmiségének színe-virága – ellen elkö -
ve tett katyńi bûntény ’emberiség elleni bûntett’, amely nem évül el.”

(Konrad Sutarski: Az én Katynom – Mój Katyń. Budapest, Püski, 2010.)
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Ha egy kiadó életmûsorozatot indít, akkor
az mindig óriási lehetõséget hordoz magában.
Ha nem is kri tikai igénnyel készül (mint pél dá -
ul a Baka- vagy a Madách-életmû utólagos meg -
je len tetése), de az olva sókon kívül a késõbbi
ku  tatók inkább erre a szövegkiadásra fognak
tá maszkodni, minthogy utána jár ja nak a filo ló -
giai adatoknak. [Fõleg azért is, mert hogy a ma
még domináns posztmodern tudományosság
egyéb  ként sem tekinti tudományos alapnak a
pozi tivista filológiai hagyományt.] Meg jegy -
zem, hogy nap jaink ban, a szocialista Ju go szlá -
via szétesése után szinte lehetetlen Magyar or -
szág ról hozzáférni a korabeli, pon tosabban a
XX. század második felének információihoz;
ezért óriási a felelõssége a déli határvonalon
túli irodalmároknak!

Hogy a Valcsicsák Dóra által összehozott
Mit jelent a tök alsó? után a kortárs Gerold Lász -
ló ra bízták az Össze gyûjtött novellák szer kesz té -
sét, ez egyféle hitelesség-elvárást is jelent,
hiszen Gerold nemcsak kor társ, pályatárs, de
iro da lom-értõ irodalomtörténész is – lásd ki ke -
rül hetetlen adatgyûjteményét [Jugoszláviai ma -
gyar irodalmi lexikon (1918–2000) Forum Új vi -
dék, 2001.]! Mégis, mit hozott létre?

Elõször is a kötetszerkesztõ nem élt a fel kí -
nált lehetõséggel, azaz tudatosan úgy döntött,
hogy nem a meg jelenési sorrendbe állítva adja
köz re a Gion-mûveket. Pedig egyrészt utána
járt a filológiai adatoknak (az eddig megjelent
élet mû-kötetektõl eltérõen meg is adta azokat),
más részt rendelkezésére állt, állhatott Hor váth
Futó Hargita Gion Nándor Bibliográfia (Családi
kör Újvidék 2010.) címû filológiai alapmûve is.
A jegyzet-jelzések nem elegendõek; ha valaki,
akkor Gerold László vagy Végel László tud hat -
ná, hogy mely Gion-mûvek jelentek meg ál né -
ven; sõt kiadhatta volna a megtalált korai ka -
masz kori mûveket is. Ráadásul isme reteim sze-

rint négy mû ebbõl a kiadásból is hiányzik: az
Ahasvérus II. (ha ugyan létezik egyáltalán –
Á.K.), a 140. Töredék Magyar Szó Kilátó 2006.
má jus 13–14. (22.o. – Futó-féle bibliográfiai
adat), 251. Fülek és fejek Mozgóképeskönyv An -
to lógia Objektív Filmstúdió Budapest 1995.
(32.o. – bibliográfiai adat) és a Meg bombázták
Poli gont [igaz, naplószerû, de van ilyen jellegû
no vellája is nem egy van – Á.K.] Magyar Szó
Kilátó 2001.08.31. A szerkesztõ arra hivatkozik,
hogy azért nem ragaszkodott a ke let ke zés -
hez/elsõ köz léshez, mert követni kívánta a
szer zõ eredeti elrendezését.

Ez elfogadható lenne, hiszen a jelen összeg -
zés kiadásában megszüntette a Valcsicsák-féle
mes terséges „cik lus-címeket” (Mi történhet?;
Bors szóró (Pepperbox) Revolver; Nem baleset lesz;
Mit jelent a tök alsó?), ame lyek nek semmi köze
nem volt Gion Nándorhoz, de még csak hagya -
té kához sem [8 cipõsdoboznyi anyag az Or szá -
gos Széchenyi Könyvtárban]. Sõt, ahogy a
Tisza táj 2005/2-es számában írtam, olyan szö -
ve geket is be válogatott, amelyek másutt már
korábban megjelentek. Ehhez képest Gerold
Lász ló mint avatott szer kesztõ a hitelességhez
ra gaszkodva közölte a Magyar Szóban 1975. 01.
19. és 03. 23. között megjelent ciklus-kísérletet,
a nyolc novellából álló, kötetben eddig soha
meg nem jelent Történetek egy régi for gó pisz toly -
ról című alkotást is. Ám ugyanakkor semmiféle
hiteles adatra nem támaszkodva Valcsicsákhoz
hason ló an maga is kreált két ciklust: A te her -
hordó halála és A jószagú szerzetes” címmel. Az
elsõ említett „kom po zíció” három különbözõ
újságban (Symposion, Új Symposion és Magyar
Szó) jelent meg, és még csak nem is sorrendben
közölte. Ugyan miféle hátrányt jelentett volna,
ha a tematikusan szerteágazó írásokat pél dául
Korai mûvek vagy Szárnypróbálgatások címen
közli? Arról nem is szólva, hogy a cikluscím

Árpás Károly

A kihagyott lehetõség
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csak egyetlen mûre utal a toposz-témák fel dol -
go zásai közül. A második meg hét(!) különbözõ
he lyen (Képes Ifjú ság, Magyar Szó, Körkép, Forrás,
Tisza  táj, Irodalmi Szemle, Kortárs) jelent meg; rá -
adá sul szintén nem idõ rend ben. Mindehhez a
szer  kesztõi Utószóból hiányzik az indoklás. Itt
jegy  zem meg, hogy például Hat vany Lajos bár -
mennyi  re is volt Ady Endre barátja, mecénása,
Az utolsó hajók posztumusz kötetben nem ho -
zott létre ciklusokat. Hasonlóan indokolatlan a
kö tet címadás is. [Arra nem is merek gondolni,
hogy piaci megfontolásból választotta a figye -
lem   felkeltõ címet.]

Ez a ciklus-teremtõ, gioni életmûbe bele -
avat kozó szándék azért is problémás, mert
mel lékesen Gerold be válogatott olyan úgy -
mond elbeszélés- és novellás köteteket (Ezen az
olda lon, Mint a felszabadítók, Jég he gyen, Szal ma -
kalpban), amelyekrõl azóta kialakult egy olyan
iro dalomtörténészi felfogás, hogy inkább re -
gény  szerûek (mint az Ifjúsági regényekben
közölt Angyali vigasság). Sõt, ha tekintettel va -
gyunk a vitákra, akkor a gioni mûveket meg ha -
tá rozó koncepciók visszavezethetõk a Mik -
száth tal, a kései Jókaival indított, Krú dyval,
Kosz tolányival folytatódó, a jelenben Bodor
Ádám vagy Esterházy Péter, Spiró György kép -
visel te új regény-kompozícióval megjelenõ új
re génytípus példáira. Igaz, Gerold az egyik,
pon tosabban a vá logatását alátámasztó tábor
több írására is hivatkozik a tanulmányában, de
akkor miért nem említi meg a többieket is. Az
Utó szó ugyanis a késõbbi kutatók vezérfonala
egy ben – már amennyire látom az újabb fel sõ -
ok tatási generáció pályakezdõ munkásságát.

S ha már megtartja Gerold László az ún. ere -
deti szerzõi közlésrendet, akkor miért nem em -
líti, hogy pél dául a Kereszthordózó… és a Pél da -
beszéd… címû korai novelláról már 2008 óta
köz tudott, hogy az Ezen az oldalon elõzménye.
Vagy hogy a Mint a felszabadítók az Izsakhár
címû regény világkompozíciójának olyan foly -
ta tása, amely összeköti a nevezetes, Jugoszlávia
szét eséséhez kapcsolódó (és a regényírás
mene  tét visszaadó – lásd Kertész Imre Gálya -

nap ló) mûvet az 1993 után keletkezett ún. buda -
pesti történetekkel. [Ezekrõl részletesen írtam
ko rábbi írásaimban – lásd Az építõ-teremtõ em -
ber címû tanulmánykötetem (Bába és Társa Kia -
dó Szeged, 2008.]

Gerold László idézve saját korábbi, 2009-es
mo nográfiájának alapgondolatát ismét kap cso -
ló dik a Giont mágikus realistának minõsítõ
isko lához. Pedig amit maga Gion „dúsított rea -
liz musnak” nevezett („a való ság határainak át lé -
pé se, a szürke hétköznapok poétikai esz kö zök -
kel történõ megemelése” 715. o.), annak való já -
ban semmi köze a német irodalomtörténészek
által deklarált-kreált irányzathoz. [Gyakorlatilag
egyetlen mûvel sincs alátámasztva sem itt, sem
korábban. Lehet, hogy egyesek Márquez-mû -
vei hez hasonlítják, ám Gion alkotásaiban az
irra cionalitásnak/irrealitásnak és a nép sze rû -
ség-hajhászó ero tikának hasonló jellegû domi -
nan ciája nincs jelen, ez minden szövegismerõ
számára nyilvánvaló.]

A negyedik életmû-kötet elején közölt korai
novellákról (amelyek közül már jelent meg Ma -
gyar  or szá gon korábban is egy, kettõ) annyit,
hogy maga Gion Nándor vallott arról, hogy
azok csak tollforgatói kí sér letek voltak, akár -
csak korai versei, recenziói, kritikái. S akkortól
vallotta magát igazi írónak, amikor szü lõhelye,
kö zössége történetét kezdte el megformálni,
köz readni. [Ehhez kapcsolódik korábbi dol go -
za tom, amely a Gion-életmûvet az ábrázolt tör -
té nelmi korfolyamatokkal kapcsolta össze –
lásd Gion-tükörben a világ in idézett mû.]

Gerold László szerint „A Gion-opus kulcs -
szava a boldogság” (706.o.) – hõsei ezt keresik.
Ezt cáfolni ne héz annak, aki az anyaországban
fel nõve, élve olvassa az írásokat. Ám vé le mé -
nyem szerint inkább az élhetõ élet áll a közép -
pontban. Élhetõ abban az értelemben, hogy az
adott kereteket elfogadva hogyan lehet meg ta lál -
ni az antropológiai harmóniát. Mintha a fia tal
szerzõ által kedvelt ókorban meg fo gal ma zott ka -
lokagathia eszményt próbálná fel mu tat ni késõbb
a huszadik századi történelmi vi ha rok és kelet-
euró pai nemzetiségi problémák ke retei között.



PPooLLííSSzz

94

Száztizenkét szöveg olvasható a negyedik
élet mûkiadás 5–701. oldala között; a mûfaj ke re -
tei között nincs lehetõség arra, hogy rész le te -
sen elemezzük a már sokak által értelmezett
alko tásokat (lásd Horváth Futó Hargita infor -
má ci ói). Ha átlapozzuk a kiadványt, akkor
elmond ható: a Gion-olvasók a fent jelzett hiá -
nyos ságok ellenére hálásak lehetnek a szer -
kesz  tõnek. A 703–717. oldalon olvasható Utószó
a jelzett elfo gultságok ellenére útmutató jel le -
gû, de nem zsinórmérték, ahogy a 718. oldalon
ol vasható Szerkesztõ jegy zete sem.

A magyarországi, illetve a nem szerbiai
vásárlók örülhetnek, hogy a Noran Libro Kiadó
foly tatja a meg kezdett sorozatot; ám a Gion-
kutatók sajnálhatják, hogy újabb esély veszett
el. Hiszen mikor és kinek lesz anyagi alapja

arra, hogy kijavítsa a hibákat, pótolja a hiá nyos -
sá gokat? A Valcsicsák-produkciónál is jelez tem,
hogy mi mindent rontottak el – s azt most sem
sikerült javítani, kiegészíteni. Addig nem
marad más hátra, mint nemcsak elhelyezni
köny ves polcunkon a vaskos kiadványt, hanem
idõn ként levéve ol vas suk is a nagyszerû mesélõ
tör té neteit. Mert Gion függetlenül attól, hogy
re gény íróként ismert, nagyszerû kis-történet-
mondó is.

Az életmû-sorozat még nem zárult le.
Várjuk a drámai szövegek kiadását!

(Gion Nándor: Mûfogsor az égbõl –
Összegyûjtött novellák.

Életmû/4, Budapest, 
Noran Libro Kiadó, 2011. 723 oldal)

Turcsány Péter

Életegyenletünk a Dante-paradoxon
Az esztétikum egymásba hajló hullámain hajózva,

mikor két kormányos találkozik,
meglengetik egymás felé zászlóikat…

Ez a költészet, mint egy erõs lúgkioldó, a
mû fajok megkövesedett kontúrjait úgy oldja le
be idegzõdéseink konvencióiról, hogy közben
új poétikai-filozófiai textust teremt az epika, a
líra, a vallomás és az elemzõ gondolat mûfaji
ha tárátlépésein berendezkedve. Elsõsorban ez -
zel a hírrel jellemezhetõ Horkay Hörcher Fe -
renc új verseskönyve.

E kötet darabjait olvasva nem tudni, hogy a
valóság pszichózisának tettenérésérõl talál-e a
költõ érvényes szavakat, vagy a pszichózis va ló -
sága löki felszínre a korunk (és a középkoron
túli generációk) életét tetten érõ költe mé nye ket?

Kibomló, nagy valóság-szeletek és igényes
for makultúrájú költõi narrációk egymásba kul -
cso lódó lánca tartja olykor szigorú, máskor el -
la zult figyelemben és fegyelemben magát az
olvasót is. A sötét erdõ magad vagy – írja le kötet-

címadó versének konklúzióját a költõ. De vele
mond hatja a recenzens és az olvasó is: élet -
egyen letünk ez a felvázolt és megnevezett
Dan te-paradoxon: 

„Az emberélet útjának felén
nyíló sötét erdõ a szerelem.”

„A rengeteg erdõ foglya vagy.
És soha többé nem lehetsz szabad.
Hallva könyörgõ szavaid
Rád küldi bibliai fenevadjait.”

Csak kudarcom körülményeit mondom tollba –
szól a kötet invokáció-szerû nyitányában a köl -
tõ (Most nem tudok verset írni), s ezzel már meg
is határozódik a kötet egzisztenciális és antro -
po lógiai létállapota… De a kötetnek ezt a ver-
sét, sõt a címoldal közléseit is megelõzi egy
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alig ha nélkülözhetetlen ajánlás: Feleségemnek, s
ez a párra utaltság mindvégig megmarad a
magá nyokat és társas többszörözõdéseket kiraj -
zoló vers-látleletek örvénylésében. A kötetzá -
rás is õrzi a családot és a szerelmet (akár egy -
más ellenében is!) értéknek tekintõ személyes
léte zés paradoxonját, mintha csak örökkön
örök ké folytatódó invokáció maradhatna ez a
köl tészet:

„Ijedten imádkozik Dante, Beatrice ismét be-
zárul, idõt kér, hogy kudarcotokkal magában
szembenézzen. Befejezetlen történetek hõsei,
mindketten a kegyelem közös csendjére vártok.”

(A szenvedés értelme)

Mintha a Tündérsziget címû eposz-töredék
hõsének, Hadadúrnak Vörösmarty által meg -
éne kelt tragédiája ismétlõdne a kettévált lét, a
„ket tévált sziget” magára hagyott párjának
inter net-infernós változatában. Egymástól tá vo -
lo dó sziget ama valahai bibliai emberpár… 

„… Dante egy másik Beatricét ûz,
míg Betrice egy másik Dantét hódít meg.”

(Beatrice a világhálón kalandozik)

A Kétszólamú ballada antik drámákra em lé -
kez tetõ dualitása maga is üzenetértékûvé válik,
s csak a vers Ajánlásának szavaiban talál(hat)
vél hetõen egymásra a létezés-szakított pár:
„hût lenségünk a hûséggel perel”. Lesz-e, lehet-e
eb ben a szerelemben és a szerelemtõl szabdalt
dis kurzusban katarzis? Kalandor-lét és megtar tó
lét egymás kiengesztelõi (kiegyenlítõi) lehet-
nek-e? A maghasadás utáni fúzió – az egzisz-
tenciák síkján – a pszichikai térben megtörtén-
het-e ismét és ismét? És ha – például ebben az
ön gyötrõ és öncáfoló (!) költészetben – meg is
tud na történni, a valóság hogyan is tudná
vissza forrasztani a szétvált sziget-világokat? Mi
a mítosz, a magánmitológia és a társas étosz
külön-külön élõ és égetõ válasza ezekre a kötet-
nyi költeményt problémakörébe vonzó kér dé -
sekre? Mítosz és (narratív, többnyire ön meg -

szó lító) költemény a feltáráson kívül visszahat-
e a valós párkapcsolatra?

Megszólít-e minket is az egyik költe -
ménynek az önmaga felé irányuló felszólítása:
„Fordítsd le magadban a történéseket! /Ne csak a
színét, a visszáját is figyeld meg!” (Barátságtalan
világ)? Ebben a verseskötetben a goethei „Köl -
te mény és Valóság” nagy dichotómiája válik
elsõ sorban az irodalmiasságon túl-mutató eg -
zisz tencia tétjévé! Komolyan kell vennünk a
hát só borítón is megismételt figyelmeztetést:

„Mivel Danténál a költészet öngyógyítás,
a szerelem pedig istenhez vezérlõ kalauz,
a szerelmi költészet ima és önvizsgálat.”

(A szerelmi költészet veszélyeirõl)

S amirõl még szólnunk kell, ami még hátra
van, háttérben kirajzolt, de elõtérbe helyezhetõ
ebben a költészetben, az egy jelentõs fordulat
például Arany János Családi kör címû versének
világlátásához képest. E versek nagy részében
a költõ Családi tükörben láttatja lelki valónk di -
na mikáját, egymásban forduló és fulladó eg -
zisz tenciánk sóvár éhségét, amelyben már nem
képes a hamleti személy és világ önmagát
szem lélni, hanem elsõsorban is a társas lény
egy másrautaltsága tekint itt magányosságában
is vissza:

„Bár egy század
viharos jeleneteinek volt szemtanúja, a mi
tükrünk néma, nem árulja el az alakokat,
melyek benne mártóztak meg a kékarany
óidõ ha bajaiban…”

„ - a tükör
ápol, takar, befed. Foncsoros szemébe
hiába is nézel, benne csak magadat szemlélheted.”

(Családi tükör)

Kudarcaink körülményeit veszi sorba ez a
költészet, megváltozott belsõ és külsõ tájainkat,
az elektronikus tér agresszióit és lehetõségeit
(Saját történeted foglya), a nyaralás-idõ, a metró-
és vonatszerelvények kínálta intimitás tetten -
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éré seit (Beatrice-retro), máskor pedig a sze re -
lem mel azonosítható tánc megtestesülését, „a
test metafizikáját” (A tánc: testek) éppúgy, mint a
Szere lemszégyen idilljét (ld. a Táncrend címû
vers ciklust), s mindezekben a költõ lelki s em -
be ri szépségekkel sem marad adósunk. Gyer -
mek kori emlékek, a családi nyaralás beszámo -
ló ja, a szülõk betegsége, a „gyermekkori gyön -
géd ség” (fontos, kulcs-értéke ennek a költõi világ-
nak!) emléke teszi otthonossá – s így mondhat-

ni konzervatívvá is – ezt a nagyon is 21. szá zad -
elõi költészetet. Milyen jó is egy, a költõ édes -
anyját megidézõ gondolattal zárni versmust -
rán kat, kötet- és egzisztencia-látogatásunkat:
„Amikor /valamin gondolkozol, s hirtelen bevillan a
meg oldás, akkor abban a pillanatban ráláthatsz
Istenre. /Úgy, ahogy a templomban sem, s arra az
Is tenre, aki képes elhitetni veled, hogy mégsem
hiába való az életed.” (A karácsonyfát bepakoltuk).

Sterna Wachowiak újra 
a Lengyel Íróegyesület elnöke

Idén június 11–12-én Varsóban tartotta a Lengyel Íróegyesület IX. Kongresszusát. A második
napon sor került a tisztségviselõk megválasztására, melyen másodjára is Sergiusz Sterna
Wachowiak poznań-i köl tõt, prózaírót és esszéistát választották az Egyesület elnökévé.

A Lengyel Íróegyesület 1988-ban jött létre, a Jaruzelski-féle kommunista rendszer
ellenzékeként, (hiva talosan 1989-ben jegyezték be). Az Egyesület a szükségállapot idején, 1982-
ben felfüggesztett – gya kor la tilag megszüntetett Lengyel Írószövetség utódszervezete. (Elõbbi
még a két világháború közötti idõ szak ban, 1922-ben jött létre). A Lengyel Íróegyesület tagja lett
többek között Zbigniew Herbert és Czes ław Miłosz, az élõk közül pedig Tadeusz Różewicz és
Wisława Szymborska. Több mint 800 tagot számlál, és a lengyel írók legnagyobb szervezete. (A
másik szervezet a szükségállapot idején megtartotta a ko ráb bi Len gyel Írószövetség nevét, és a
kommunista rezsimnek alárendelve mûködött.)

Sergiusz Sterna Wachowiak 1953-ban született a (poznań-i központú) Wielkopolski vajdaság
Leszno váro sában. A poznań-i Mickiewicz Egyetemen végzett lengyel filológia szakon (1977).
Ismert és meg be csült költõ, prózaíró, irodalomkritikus és mûfordító. Elsõ könyvét 1972-ben adta
ki. Többek között a Sötétség tornya (1986), a Papírlampion (2000), a Kopejkácska (1979) versesköte-
tek és az Orfeusz feje (1984), illetve A tiltott gyümölcs húsa (1985) esszékötetek szerzõje.

- K. S. -

A WASS ALBERT MESESOROZAT REJTVÉNYÉNEK NYERTESEI

A Wass Albert Mesesorozatokban meghirdetett rejtvény helyes 
megfejtõi közül májusban az alábbi nyerteseket sorsoltuk ki:
Marton Botond 2013 Pomáz
Bogoly Berti 2094 Nagykovácsi
Landi Márton 8956 Páka 

Gratulálunk! A nyertesek könyvjutalmát postán küldjük el.


