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Boda László

Atlantisz
Atlantisz… Átcsapnak a vizek fejem fölött.
Nem tudom, hol vagyok.
Úszom a korok emlékezetében,
s a víz ragyog, ragyog.
Szó szerint, ahogy Jung megírta.
Ez a mágia rá vall.
Úszom a tovatűnő idők tengerének
tudatalattijában.
Atlantisz… Látom köveid. Nagy a mély itt.
Dór oszlopok állva, ledőlten. A lépcsők
márványa fehérlik.
Poszeidón temploma. Urnák, frízek, szobrok töredéke.
Emlék áttetsző vize. Úszom.
S megcsap a teremtés csöndje,
a béke, a béke.
Köveid közt rendezi tárlatát az idő
s a szivárványért nyúló örök emberi vágy:
ősi aranykor, boldogság szigete,
lombik utópiák.
Benned a jégbe fagyott kutatók emléke,
északi átjáró,
és távolabb, a hullámzó tükörben
egy holt szirén: a mesés Eldorádó.
Idelenn a búvárok olthatatlan álma:
elsüllyedt gálya,
s a tenger fenekén kikötő hajók
kincses rakománya.
Atlantisz, benned van mindez a múltból.
Filmkamerák nyomulnak feléd.
Írók vallatják végeérhetetlen
az elsüllyedt földrész üzenetét.
Merre vagy? Hol rejt vastag takarójával a tenger?
Mílosz vagy Naxosz alatt?
A vulkán szülte Szantorin szigeténél, hol
szurok-éjbe fullad a Nap?
Gibraltár fejti a rejtvényt? Hol hallotta Platón,
ami történt, hogy lejegyezze? S a hírnök?
Lóháton? Fürge hajón?
Mit számít. Ez a mítosz a lényeg. Elsüllyedt múlt a neved:
Atlantisz! Fény pásztáz. Keresünk. Búvár uszonyával
köröz a képzelet.
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A lenti vizekben örvénylik a tenger,
meglódul az áram.
Pasztell korallerdők ágai lobognak
gyengéd viharában.

Elsüllyedt álmok. A múltam. A múltunk.
Merülök tovább.
Bódulat ernyeszt. Tudatomba szívom
a magnetikus mélység mámorát.
Úszom. Ragyog a víz. Ringó korallsziget.
Kora kamaszkor. Búvárhajója kerek ablakából
Némó kapitány integet.
Hajója fölött gyöngybuborékok
virgonc gomolyagja a füst.
A léggömböcskék raja csupa játék,
áttetsző harmat-ezüst.
Kora kamaszkor. Atlantisz, soha többé
nem jön el az a tavasz.
Gyermeklány mosolyog a fiúra,
s bűvölten vissza amaz.
Elsüllyedt az Erosz márványszobra.
Hol van már a romantikus ihlet?
A fenti vizekben a Kéj, az Erőszak
meg a Bírvágy cápái keringnek.
Úszom. A víz zavaros. Egy barrakúda a hínárt fölveri.
Köröskörül a kővé vált szerelmek
márvány fénybe vont töredékei.
Atlantisz… Felnőttünk már. Sok a gondunk.
A múlt nyomaszt. A jövő fenyeget.
De minket is mágnesként vonz az ismeretlen.
Kikutatjuk a vizet, az eget.
Letapogatjuk a tenger fenekét is műszereinkkel.
Rejtsd el magad!
Fohászkodom, hogy a tudomány expedíciói
meg ne találjanak.
Felnőttünk. S van humorunk még.
Tapasztaltunk mi eleget.
Ránk a képernyő bizalmas közeléből
már Cousteau kapitány nevet,
Némó helyett.
Alámerülök. A lenti viharban
a korallerdők haja lobog.
Sodró görög múlt. Archaikus mosolyukkal
megmeredt arcok, ledőlt oszlopok.
Halak raja villog. Elleng, megiramlik
a fürge tarpon, sügér, angyalcápa.

A történelem faggatása
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Pikkelyükön a sötét virradatban
föl-fölragyog a színek tűzzománca.

Atlantisz, a Kozmosz akváriumában
miket rejtesz még? Fölsejlik az urna.
Sebzett falán Héraklész kardja sújt le
egy vadul menekülő Kentaurra.
Voltál-e? Vagy-e? Nem számít.
Mítoszunkká lett ez a szó.
Titkos kikötődben a múltunk.
S vele ott horgonyoz, vízi sírodban a mélyben
a sok elsüllyedt bárka, hajó.
Tengerfenék. A képernyőn leadják,
hogy mi van itt.
Roncsaival még megőrizte sorsát
a Titanic.
Nyugtalan a mi szívünk. Vágyainkban
kísért egy jobb, egy igazibb világ.
„Nappali álom”, „Nova Atlantis”.
Nevedet őrzik az utópiák.
Nevedre keresztelték el a várost,
Atlantát, hol a sok gépmadár landolva leszáll.
Neved viseli irdatlan víztömegével
a kobaltkék Atlanti-óceán.
Oszlik a félálom. A horizonton
fölsejlik már a nappal partszegélye.
Itt a jelen. Vetkőzz, búvár! Eljutottunk
a harmadik évezred küszöbére.
Vagy mégse vetkőzz!
Összecsapnak fölöttünk a vizek.
A huszadik század Szküllája – Kharübdisze múltán
új évezredre nyíló évtized.
Pusztító cunami. Vízbe zuhant repülők.
Veszélyben az élet.
Nincs itt maradandó városunk a földön, de éltet az Ígéret.
Hiszem, eljön majd az a végső:
az új Föld és az új Egek.
De addig…
Elsüllyed az idők tengerében mindaz, ami történt,
Atlantisz, teveled.
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Bartusz-Dobosi László

Báró Eötvös József és a sajtó

Bevezetés – Egy kis etimológia
 

A történelem faggatása

„A sajtó szó a magyarban és más nyel-
veken is több fogalmat jelöl, s jelenté-
se a történeti fejlődés során is változott. 
Magyarországon a Besztercei Szójegy-
zékben fordul elő először, a XIV. század 
végén. Eredeti jelentése: „prés” (német: 
Presse, angol: press, francia: presse, orosz: 
pecsaty stb.); kezdetben tehát a nyomta-
táshoz használt gépet, a nyomtatás eszkö-
zét értették rajta. (1848-ig szinte minde-
nütt a „sajtó” szó szinonimájaként hasz-
nálatos a „prés” elnevezés.). Később sajtó 
néven emlegették általában a nyomdaipar 
egészét és a nyomdai prés alól kikerült 
összes sajtóterméket, sőt a nyomdater-
mékek tartalmát is.”1 Azaz a könyvektől 
kezdve, a hirdetményeken át az időszakos 
hírlapokig, folyóiratokig mindent ezzel 
a névvel illettek, nem téve különbséget 
közöttük, azok nagyon is eltérő tartalmi, 
formai különbözősége ellenére sem. 

A későbbiek során a szó jelentése folya-
matosan átalakult, s a 19. század második 
felétől a rendszeresen megjelenő sajtóter-
mékek: hírlapok, folyóiratok, napilapok 
iránt észlelhető egyre nagyobb érdeklődés 
hatására kizárólag ezek jelölésére kezdték 
használni a kifejezést.

A nyelvújítás korszakának termékeny 
alkotókedvét bizonyítandó további kife-
jezések születtek, melyek a fent említett 
sajtó szavunk számára jelentettek kon-
kurenciát. Itt meg kell említeni az újság 
szavunkat, amely az „új dolog”, „újdon-
ság” szavainkból rövidült le, s a folyóirat 
kifejezést, amely valószínűleg a „folyó 
írás”, illetőleg a „folyó irat”2 szavakból állt 
össze.

A magyar sajtótörténet  
általunk vizsgált időszakának 
főbb mérföldkövei 

Az időszaki sajtó előzményének számító 
nyomtatott újságlevelek Magyarországon vi-
szonylag hamar megjelentek, akárcsak Hess 
Andrásnak köszönhetően a könyvnyomta-
tás. (Ez utóbbi 1472-ben, a világon a hato-
dikként.) A magyar sajtóirodalom fejlődése, 
a történelmi helyzet cseppet sem kedvező 
adottságai folytán, a gyors reagálás ellené-
re, hamar megtorpant. Ennek főként a török 
idők hosszan elnyúló bizonytalansága volt az 
oka, amiből csak a reformáció–ellenreformá-
ció, illetőleg a Habsburg-ellenes mozgalmak 
élénk röpirati csatározásai zökkentették ki.

A szép reményekkel és a felvilágosodás 
eszméitől felduzzadt lendülettel induló ha-
zai időszaki sajtó történetében nagy törést 
jelentett a Martinovics-féle összeesküvés 
leleplezése és felszámolása. Ekkor ugyanis a 
szigorú cenzúra sok lap működését ellehetet-
lenítette. Az 1790-es években még 23 hazai 
lapról tudunk, amelyből 10 magyar nyelvű 
volt, 1805-ben ugyanez az arány 5 lapra és 
ebből 1 magyar nyelvűre szorítkozott. Ez az 
áldatlan állapot az ezt követő évtizedekben 
úgy módosult, hogy a politikai élettel foglal-
kozó hírlapok helyett az ettől távol álló fo-
lyóiratok kerültek előtérbe. Ezek között meg 
kell említeni a Döbrentei Gábor-féle Erdélyi 
Múzeumot (1814), a Kisfaludy Károly által 
indított Aurórát (1821), a Dessewffy József 
szerkesztette Felsőmagyarországi Minervát 
(1825), az ugyanebben az évben Szemere 
Pál és Kölcsey szerkesztésében megszülető 
Muzáriont s a Tudományos Gyűjtemény mellék-
leteként megjelenő Koszorút (1828).
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A reformkor egyre izmosodó liberális el-
lenzéke részéről azonban évről évre növeke-
dett az igény a politikai lapok újbóli engedé-
lyezése iránt, s ez a 30-as években elindította 
Magyarországon a sajtószabadságért vívott 
küzdelmet. A kezdeti lépéseket, mint oly sok 
másban is, Széchenyi István tette meg azzal, 
hogy 1832-ben útjára indította Jelenkor című 
lapját. Lényegi áttörést viszont ezen a téren 
is Kossuth Lajos érte el azzal, hogy a cen-
zúra teljes megkerülésével, kézírásos formá-
ban sokszorosított lapjaival, az Országgyűlési 
Tudósításokkal (1832–1836), majd a Törvény-
hatósági Tudósításokkal (1836–1837) formál-
ta az ország közvéleményét. Komolyabb 
változásra azonban csak a 40-es években 
került sor, ekkor a bécsi udvar enyhébb saj-
tórendszabályok bevezetéséről döntött. Így 
az 1848-as forradalom idején megvalósult 
polgári sajtószabadság elfogadása előtti né-
hány évben létrejöttek már Magyarországon 
is mindazok a laptípusok, amelyek Európa 
polgárosultabb országaiban már korábban 
kialakultak. Többek között politikai lapok: 
a Kossuth indította Pesti Hírlap (1841) és 
Dessewffy Aurél vezetésével konzervatív el-
lenfele, a Világ. Néplapok, mint a kolozsvári 
Vasárnapi Újság (1834), irodalmi lapok, mint 
a Bajza-féle Kritikai Lapok (1831), illetőleg a 
Bajza-Toldy-Vörösmarty vezette Athenaeum 
(1837). De megjelentek az első divatlapok is, 
mint a Pesti Divatlap (1844), a Honderű (1843), 
az Életképek (1844) vagy akár a tudományos 
folyóiratok, mint a Budapesti Szemle (1840) 
Szalay László és Eötvös József vezetésével, 
illetőleg a Tudománytár (1834).

Az első felelős magyar kormány két mi-
nisztere, Kossuth Lajos és Szemere Bertalan 
fogalmazta meg azt a polgári sajtótörvényt,3 
amely aztán új lehetőségeket nyitott a ma-
gyar sajtótörténet életében, bár csak részle-
gesen. A helytartótanács ideiglenes szabály-
zata ugyan kimondta, hogy a sajtó minden 
megelőző cenzúra nélkül, szabadon működ-
het, a sorozatos visszaélések miatt azonban 
hamarosan egy 25 tagú bizottságot kellett 

felállítani, amelynek Eötvös is a tagja lett. 
Ennek a bizottságnak az volt a feladata, hogy 
a neki megküldött köteles példányok alapján 
megállapítsa, követett-e el sajtóvétséget az 
adott sajtóorgánum. Ha igen, akkor az ügyet 
bírósághoz továbbították. Mindezek miatt 
a pozsonyi országgyűlés meglepően szűkös 
keretek közé szorította az olyannyira áhított 
sajtószabadságot. Azt is mondhatnánk, hogy 
csak a cenzúrát akarták eltörölni, a sajtót 
ténylegesen „felszabadítani” még korainak 
mutatkozott.4 Így született meg 1848. április 
11-én a sajtószabadságról szóló 1848: XVIII. 
törvénycikk. Ez ugyan csak a forradalom 
idejére korlátozódott, s azt a másfél évtize-
dig tartó önkényuralmi rendszer megakasz-
totta, de az 1867-es kiegyezésben újjáéledt, 
sőt be is teljesedett. A magyarországi sajtó 
helyzete a nyugat-európaihoz képest speciá-
lis volt, mivel nálunk a lapoknál jeles írók is 
dolgoztak, ami egyfelől növelte azok színvo-
nalát, másfelől elmosta a határokat sajtó és 
szépirodalom, újságíró és író között. Eötvös 
József publicisztikai életútja is ezt a tényt 
látszik igazolni.

Báró Eötvös József 
személyiségének formálódása 

Ahhoz, hogy a következőkben vázolt 
nem mindennapi publicisztikai életművet 
megérthessük, illendő néhány szót szólni 
Eötvös József európai műveltségének, széles 
körű tájékozottságának alapjairól. Eötvös a 
Kelet Népe és Pesti Hírlap című lapokban oly 
bensőséges tisztelettel ír az újságírásról, aho-
gyan csak az azt igazán értők és szeretők 
tehetik. „Kérdésen kívül nagy a korszaki 
sajtónak befolyása napjainkban, s ha újabb 
történeteinken végig tekintünk, alig fogunk 
találni egy nagyobb tényt, melynek fő indító 
okai, vagy leghatalmasabb eszközei között a 
journalistika nem mutatkoznék. Korunk a 
discussio kora; az idő, hol egyes hatalmasnak 
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szava, vagy régi szokások minden ellenzést 
elnémítának, megszűnt; nevek helyébe véle-
mények léptek, szokások helyett meggyőző-
dést keres a nép; mi csoda, ha ily körülmé-
nyek között, midőn még a korlátlan hatalom 
is alattvalóinak meggyőződésében keresi fő 
támaszát, az, mi a sokaság véleményére leg-
inkább hat, egyszersmind leghatalmasabb; 
s ez a korszaki sajtónak feladása … […] … 
ma a tudomány mindenkinek szükségessé 
vált, s a journalistika az, mely megszerzését 
mindenkinek lehetségessé teszi, mely a nagy, 
egykor egyesek birtokában heverő kincset, 
hogy úgy mondjam, apró pénzre felváltva, 
ezerek között kiosztja; mely szüntelen válto-
zó napjainkban szüntelen változó formákban 
nyújtja tanácsait, minden napnak történe-
tével meghozva oktatását; a journalistika 
tanácsadója, barátja a népnek, mintegy köz-
benjáróként állva a nép s kormányzói között, 
mely mindkettőnek véleményeit képviseli, 
s melyben a kormányzó népének vélemé-
nyeit, ez a kormány tetteinek magyarázatát 
keresi.”5

Minden ember életében meghatározók az 
első évek, az első tapasztalatok, benyomások, 
melyek a későbbiekben mint érett eszmék 
köszönnek vissza. Különösen fontosak azok 
az emberek, akik a gyermeket kifejlődésének 
ebben a rendkívül intenzív korszakában kö-
rülveszik: a szülők, rokonok, barátok szerepe 
felértékelődik.

Az induló Eötvös jobb megértéséhez el-
sőként gyermekkorának fő helyszínéhez, az 
ercsi birtokhoz kell ellátogatnunk, amely 
hosszú időn keresztül a nyugati, főként an-
gol mintájú racionalizált, modern nagybir-
tok egyik magyarországi megtestesítője volt. 
A banki csődig az anyagi jólétet nyújtotta a 
családnak, s emellett a kor sok vezető poli-
tikusának, világlátott emberének is találko-
zóhelyéül szolgált. „… Eötvös már leggyön-
gébb korában is sok oly emberrel érintkez-
hetett, kik a világot látták volt…”6 írja egy 
helyütt Falk Miksa, s ezzel megérthetjük 
Eötvös egyik legfontosabb tulajdonságának: 

széles látókörűségének mibenlétét. E gazdag 
környezet jótékony hatásához persze kellett 
az ő soha nem lankadó s minden iránt érdek-
lődő szelleme, mely már gyermekkorában 
is megmutatkozott. „Hét éves korában már 
Schiller munkáit olvasta, szenvedélyesen lá-
togatta a budai szinházat”.7 

De nézzük végre meg, hogy kik voltak azok 
az emberek, akik a legnagyobb hatással vol-
tak előbb a gyermek, majd a felnőtt Eötvös 
lelkivilágára. Eötvös József már gyermekként 
nagyszerű nevelőket tudhatott maga körül. 
Elsősorban édesanyját, aki német származá-
sú lévén már a kezdetektől kettős műveltség 
forrását jelentette a fogékony kisfiú számára. 
Schlett István szerint e „kozmopolita”8 kör-
nyezet, amelyben Eötvös nevelkedett, teljes 
egészében elütött a megyei nemesség szo-
kásos életformájától. Legfőbbképpen azok 
szegényes műveltségétől, de még sokkal in-
kább igénytelenségétől. Édesanyja ugyanis 
már korán megszerettette vele az olvasást, 
a zenehallgatást és a színházba járást, ezzel 
megadva fiának azt az alapot a kultúra irán-
ti fogékonyságra, amely benne mindennapos 
szükségletté érett. Tegyük hozzá azt a nem 
elhanyagolható tényt, hogy mindezt termé-
szetesen németül! Eötvös csak tizenévesen 
tanult meg rendesen magyarul. Ez a politikai 
s kulturális értelemben gazdag otthoni kör-
nyezet, ez a kettős műveltség, amelyet egy-
felől otthonról hozott, másfelől saját erejével 
szerzett meg,9 ez az, ami őt kiemelte a pro-
vinciális, megyei nemesség köréből, s ez adta 
meg azt a tágabb látókört, amelyről későbbi 
írásai is árulkodnak. Érdekes tény az is, hogy 
Eötvös, aki egész életében ragaszkodott any-
jához (erről 1836-ban, külföldi útjáról írott 
levelei is tanúskodnak10), nemzeti öntudatra 
ébredésétől kezdve idegen hangnak nevezte 
tulajdonképpeni anyanyelvét: a németet. Ez 
az 1831-es kijelentése egyértelműen bizonyítja 
a már fiatal korában kialakult tudatosságát és 
tántoríthatatlan elvhűségét. Ebben volt nagy 
segítségére ifjúkori nevelője, Pruzsinszky Jó-
zsef, aki a Martinovics-féle összeesküvésben 



PoLíSz

8

való részvétele miatt még börtönbüntetést is 
szenvedett, s aki 1825–1831-ig nevelősködött 
az éles eszű fiú mellett.

Eötvös 1828-ban ismerkedett meg Virág 
Benedekkel, Szemere Pállal, no és nem utol-
só sorban Kazinczy Ferenccel. Ez a társaság 
végképp meghatározta Eötvös pályájának s 
általában jellemének alakulását. Virág Be-
nedek személyes habitusával, Szemere sze-
rető segítségével s Kazinczy megelőlegező 
bizalmával11 egyengette a tehetséges ifjút. De 
általuk ismerkedett meg Kölcseyvel is, akit 
egész életében eszményített, s Parainesisét ars 
poeticájául választotta. Valószínűleg senki 
sem hatott rá oly erővel, mint ő: „A Him-
nusz költője ugyanis egyszerre volt poéta, 
prózaíró, kritikus, politikus, publicista, szó-
nok, pedagógus, erkölcsfilozófus – mindaz, 
amivé ő is válni akart”.12

A család s e nagy szellemi gyámok mel-
lett Eötvös fejlődésében nem elhanyagolha-
tó szerep jutott a barátoknak, így Palocsay 
Tivadarnak, Szalay Lászlónak s a hamarosan 
köréjük szerveződő kis csoportnak, akiket 
centralistáknak hívunk. Ide tartozott Trefort 
Ágoston, Csengery Antal és Lukács Móricz, 
de Pulszky Madách Imrét és Szontagh Pált 
is közéjük sorolja. Az 1839-ben általuk kez-
deményezett, s még ebben az évben létrejött 
Pesti Műegyletet tekinthetjük a centralista 
szerveződés első formájának, amely aztán ké-
sőbb politikai körré nőtte ki magát. Pulszky 
elmondása szerint annak „legkiválóbbika” 
rengeteget profitált e spontán szerveződött, 
nevezzük úgy: tudományos műhelyből. 
Először is azért, mert a centralistákban tár-
sakra lelt mind lelki, mind eszmei értelem-
ben, másrészt pedig azért, mert a sok hason-
ló gondolkodású és műveltségű fiatalember 
között szélesedett a látóköre, és elmélyült 
elhivatottsága a hazai reformok iránt.

A 30-as évek másik fontos helyszíne Eöt-
vös számára Eperjes lett, az akkori Magyar-
ország egyik legpolgárosultabb városa. Itt 
kisebb írói csoportosulás alakult ki fiatal, 
tehetséges férfiakból, mint Pulszky Ferenc, 

Vachott Sándor és Imre, Trefort Ágoston, 
valamint Sárossy Gyula. Eötvös apja, mint 
Sáros vármegye főispánja, ide neveztette ki 
fiát 1837-ben, a kerületi táblához ülnöknek. 
Mindenképpen hivatalnokot akart belőle fa-
ragni, de ez nem sikerült neki. Eötvös csat-
lakozott a fent említett írói körhöz, ahol kü-
lönösen Pulszkyval értették meg egymást, s 
komoly irodalmi munkásságba kezdtek.

Feltétlenül említést érdemel még Sály, 
nagyapja Borsod megyei birtoka, ahová Eöt-
vös barátaival az 1837–1939-es évek során 
többször visszavonult dolgozni. Boldog és 
tervektől hemzsegő korszak volt ez az ifjú 
gondolkodó számára.

Az ifjú Eötvöst körülvevő embereken kí-
vül érdemes lehet még egy pillanat erejéig 
könyvtárára koncentrálni, amely műveltsé-
gének legjelentősebb hátterét szolgáltatta. 
E közel 2000 kötethez olyannyira ragaszko-
dott, hogy Pulszky feljegyzése szerint Ercsi 
csődje után, amikor Treforthoz költözött, 
„Csak könyveit s kedves vén karosszékét vit-
te magával”.13

Könyveinek legnagyobb részét egyébként 
maga vásárolta, a lipcsei könyvvásárról állító-
lag ládaszámra rendelte azokat.14 A pillanat-
nyilag meglévő állomány pontos mennyisége 
794 mű – 1868 kötet. Könyvtárában a német 
nyelvű könyvek aránya volt a legmagasabb, 
majd a francia, a latin s az angol nyelvűek 
következtek. Csak ezek után jöttek a magyar 
nyelvű könyvek, néhány olasz s egy-két bi-
lingvis példány. Mindez nagyon jól jelzi a 
már említett európai mintákra épülő széles 
látókörűséget, s azt az irányt, amelyet Eöt-
vös és általában a centralisták követendőnek 
találtak. Azt is láthatjuk könyveiről, hogy 
használta őket, a szónak a legszorosabb ér-
telmében. Külsejükre nem sokat adott, a 
lapszélekre pedig rendszeresen jegyzetelt, 
vagy egész sorokat aláhúzott. Munkaesz-
közként használta őket, s nem reprezentálni 
akart velük. Úgy alakította könyvtárát, hogy 
az összetételét s használhatóságát tekintve 
sokirányú tevékenységében segítse őt. Be-
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szédei, cikkei s regényei alapos tájékozott-
ságról tanúskodnak; soha nem foglalt állást 
olyan témában, amelyet előtte kimerítően át 
nem tanulmányozott volna. „… egyike lévén 
a legtudományosabban mívelt magyar pub-
licistáknak, ismereteivel az európai államtu-
dományok színvonalán állott”.15

Összegezve tehát elmondhatjuk, hogy 
Eötvös kultúra iránti fogékonyságát, széles 
látókörűségét otthonról, a családjából hozta, 
s könyvei és külföldi utazásai által maga is 
gyarapította; a reformok iránti elköteleződé-
sét, felvilágosult liberalizmusát nevelőjétől 
és tanáraitól tanulta, az irodalom szeretetét 
pedig nagy elődeitől vette át. Mindehhez 
hozzájárult a műveltség szempontjából vele 
egyenrangú baráti köre, melynek tagjai társ-
ként szolgáltak neki a tudomány iránti mély 
elköteleződésben. Eötvös ezek között az em-
berek között csiszolódott, s alakult azzá az 
érett politikussá, akit Magyarország kétszer 
is méltónak talált a vallás- és kultuszminisz-
teri posztra. Erkölcsössége, tisztasága soha 
még csak vita tárgyát sem képezte; már éle-
tének ebben a kezdeti szakaszában is hiteles 
volt minden szava. A következő idézet mutat 
rá arra, hogy milyen nézeteket vallott Eötvös 
a szabad sajtóval kapcsolatosan: „… a hol sza-
bad sajtó van, a közvélemény közlönyeinek 
kezelői ne felednék, miszerint egy lap szer-
kesztésében az előfizetők számának szaporí-
tásán kívül egyéb szempontokat is figyelem-
be kellene venni.”16 Ezért olyan fontos, hogy 
publicisztikai életművét is megvizsgáljuk.

Eötvös mint publicista 

Eötvös publicisztikai élettörténete már 
nagyon korán, a 30-as évek elején megkez-
dődött, amikor első írása, 1831-ben, a Kazin-
czy védelmében íródott A kritikus apotheosisa 
című kis színpadi darab megjelent a Kritikai 
Lapok hasábjain.

Nem sokkal ezután, 1833-ban már újból 
találkozhatunk Eötvös nevével a Szemere 

Pál-féle Muzárion folyóiratban is. A B. E. 
J. aláírással megjelent Bel és külvilág című 
elmélkedésének erkölcsfilozófiai aforizmái 
már ekkor azt a filantróp, emberbarát gon-
dolkodásmódot sugározták, amely később is 
oly jellemző maradt rá. Nizsalovszky Endre 
szerint ugyancsak a Muzárionban találhatjuk 
meg Eötvös Csél című kétfelvonásos vígjáté-
kát, amely ugyan névtelenül került a lapba, 
tartalmi és formai hasonlóságai miatt a A 
kritikus apotheosisa című írással azt valószínű-
sítik, hogy ez is az ő írása.17

Szalay László barátjával együtt az iroda-
lom szerepét – a Victor Hugo műveiben olva-
sott elvek alapján – a tömegek szolgálatában 
jelölték meg. Ennek a szellemében készült el 
már 1831-ben, s jelent meg a Világ hasábjain 
A francia drámai literatúra és Victor Hugo című 
írása. Ugyanezt a gondolatkört folytatta az 
Athenaeumban is, ahol 1837 augusztusában 
A vár és kunyhó című balladájával az egyen-
lőséget hirdette, október 29-én megjelenő 
Hugo Victor mint drámai költő című írásában 
pedig már egyenesen az eötvösi publiciszti-
kai program körvonalazódását fedezhetjük 
fel. Ebben a romantika jegyében s a nép ér-
dekében hirdeti, hogy a költői műveket nem 
szabad elszakítani a társadalom tényleges 
problémáitól, hiszen annak feladata ezek 
felkarolása és megismertetése mindenkivel. 
Valószínűleg azért is kelthették fel Hugo 
eszméi Eötvös érdeklődését, mert ekkor már 
dolgozott A karthausin, amelyben hasonló 
gondolatokkal foglalkozott. Azt sem szabad 
elfelejteni, hogy Eötvös ekkor már túl volt 
nyugat-európai körútján, amelyet szintén az 
Athenaeumban megjelent Búcsú című verse ta-
núsít.18 Ugyancsak itt jelent meg 1838-ban az 
Élet fája című Eötvös-vers is.

Az Emlény almanachban (1837–1844) Eöt-
vösnek több szépirodalmi műve is megje-
lent. Így a Gondolattöredékek, a Remete, az Ősz, 
a Holdvilág, a Szörnyen szép, a Molnár leány, A 
tokaji hegyekhez, az Elvirához, a Szerencse és a 
nyugalom és az Egy újszülött gyermek halálára 
című versei.
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Találkozhatunk Eötvös nevével a Társal-
kodó 1838-as évfolyamában, ahol útirajzainak 
egy töredéke jelent meg, Methodista temetés 
címen.

Nagyon sokat köszönhetett az Eötvös–
Szalay páros az Athenaeum melléklapjának, 
a Figyelmezőnek, amely kettejük első önálló 
vállalkozásáról, a Themisről (lásd később) igen 
melegen nyilatkozott. Számunkra azonban 
sokkal fontosabb, hogy a Figyelmező kritikusa, 
Szontagh Gusztáv Eötvöst versei és általában 
irodalmi próbálkozásai mellett főként a pub-
licisztikában tartotta tehetségesnek, és ennek 
hangot is adott. 1839-ben a következőket írta 
róla: „Kölcsey halála után hamarjában alig 
tudnék magyar írót nevezni, kinek prózájában 
annyi gondolat, érzés és képzelődésgazdagság 
mutatkoznék, s az ily bő s magával ragadó 
ömlésbe egyesülne.”19

Az 1839-ben indult Pesther Tageblatt című 
szépirodalmi lapban is megjelentek Eötvös 
írásai, mint A zsidók emancipációja, illetve A 
karthausi. Ezeket Klein Hermann fordította 
le németre az olvasóknak. Az Ungar című 
lapnál ugyancsak szívesen közöltek írásokat 
Eötvöstől, fordításban.

Eötvös számára a 40-es évek legjelentő-
sebb orgánuma a Budapesti Szemle (lásd ké-
sőbb) mellett a Pesti Hírlap lett. A Kossuth 
vezette lap pillanatok alatt az ellenzék leg-
népszerűbb újságává vált, amelynek radikális 
hangneme felkeltette Széchenyi ellenérzése-
it, s ebből alakult ki a korszak egyik legje-
lentősebb hírlapi vitája. Ebből természetesen 
Eötvös is kivette részét azzal, hogy 1841. au-
gusztus 31-én megjelentette a Kelet Népe és a 
Pesti Hírlap című röpiratát, amelyben nem is 
annyira Kossuth, mint inkább a Pesti Hírlap 
mellé állt, védve ezáltal az időszaki szabad 
sajtó létjogosultságát. Széchenyi vádjait sor-
ra véve, lépésről lépésre bebizonyította azok-
nak tarthatatlanságát, s mesteri módon mu-
tatta be, hogy az ellenzék egysége érdekében 
mily nagy szükség van egy saját hírlapra. Írta 
mindezt az az Eötvös, aki a centralisták veze-
tőjeként már ekkor oly sok mindenben nem 

értett egyet a Pesti Hírlapban megjelentekkel, 
de részben mégis a magáénak érezte azt. Az 
ellenzék leghatásosabb szócsövének tekintet-
te a lapot, s ezért is tartotta oly fontosnak, 
hogy megvédje. Széchenyi naplójának tanú-
sága szerint ezt élete egyik legjobban sikerült 
röpiratával igen hatékonyan meg is tette. Ek-
kor természetesen még nem sejthette, hogy 
néhány év múlva a lap a centralisták irányí-
tása alá fog kerülni. (Lásd később) 

A szeptemberre véressé fajuló forradalom 
egy kétéves önként vállalt emigráció kezde-
tét jelentette Eötvös számára, aki azonban 
külhonban sem hagyott fel az írással. Eötvös 
1848. szeptember 29-én indult útnak Bécsbe 
Trefort Ágoston barátjának társaságában, 
ahol már családjuk várta őket. Innen október 
6-án Münchenbe utaztak tovább, ahol hosz-
szabb időt töltöttek. Ezt megszakította egy 
majdnem féléves salzburgi tartózkodás, majd 
újra visszatértek Münchenbe. Az Eötvös 
család 1850 áprilisában Tutzingba költözött, 
a starnbergi tó partjára, Eötvös nővéréhez, 
ahonnan egy kisebb svájci kirándulás után, 
amelynek keretében meglátogatta Szalay 
László barátját, valószínűleg november vé-
gén tértek végleg haza Magyarországra.

„Eötvös számára az emigráns lét nem járt 
együtt a teljes gyökértelenné válással, sem 
egzisztenciálisan, sem intellektuálisan.”20 
Minthogy politikai cselekvésében korlátozva 
volt, fő tevékenységi körének a publicisztikát 
választotta. Nem öncélú irkálásról volt csu-
pán szó, hanem a két nemzet, t. i. az osztrák 
és a magyar közötti kiengesztelődés elősegíté-
séről. Cikkeivel, amelyek az augsburgi szék-
helyű Allgemeine Zeitung hasábjain jelentek 
meg, a birodalmi közvéleményt igyekezett a 
magyarok iránti rokonszenvre hangolni. Az 
első cikk, amely 1848. december 7-én a német 
lapban megjelent, a Die Rechtsfrage (A jogi kér-
dés) címet viselte, s mintegy választ jelentett 
az osztrák kormány hírhedt Staatsschrift című 
emlékiratára.21 A Trefort és August Cotta 
szerkesztő által is meghúzott cikk, amely te-
hát csupán egy része az eredeti kéziratnak, 
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módszeresen cáfolta Staatsschrift megállapí-
tásait, amely szerinte nem volt más, mint az 
osztrák közvélemény félretájékoztatására ké-
szült propagandairat. Eötvös logikai okfejté-
sei lehengerlő erővel bizonyítják az irat mon-
dandójának tarthatatlanságát.

Eötvös 1849. február 3-án szintén az 
Allgemeine Zeitungban tette közzé a Levél Ma-
gyarországról című írást, amelynek szerzőjét 
nem ismerjük. A levelet Eötvös kapta valaki-
től otthonról azzal a célzattal, hogy azt meg-
jelentetve igyekezzenek enyhíteni a vélhető-
en vesztes szabadságharc utáni megtorlást.22 
Azért tarthatjuk mégis Eötvös alkotásának 
a levelet, mert ahogy Gángó Gábor nagyon 
helyesen megjegyzi, ő alakította át magánle-
vélből publicisztikai írássá.

Eötvös harmadik cikkét 1850. október 
16-án névtelenül, Magyarország és rendeltetése 
címmel jelentette meg a német lapban. Az 
osztrákok által elindított úgynevezett „jogel-
játszás-elmélet” késztette Eötvöst újabb cik-
kének megírására. Ebben igyekezett ezt az 
elméletet megcáfolni, s az áldatlan magyar-
országi állapotok ellen felszólalni. A cikk ér-
dekessége egyébiránt az, hogy Gustav Kolb, 
az újság szerkesztője ajánlotta fel a lehetősé-
get Eötvösnek a megjelenésre. Erről Eötvös 
egyik levele tanúskodik, amelyet Trefort 
Ágoston barátjának írt.23

A hazatérés utáni időszak, a passzív el-
lenállás korszakaként, nem kedvezett a nyil-
vános közszereplésnek, még publicisztikai 
szempontból sem. Eötvös fő tevékenysége 
is inkább a nagyobb lélegzetű könyvek meg-
írása volt, és a szépirodalom felé mozdult el, 
de választmányi tagként részt vállalt a Szent 
István Társulat munkájából is, amely ekkor 
a magyarországi katolicizmus megújulási tö-
rekvéseinek egyik központi intézménye volt. 
Itt a politika helyett a hangsúlyt a hitbuzga-
lomra, illetve a közművelődésre helyezték.

Aktívan besegített Vahot Imre vállalko-
zásába is, a Reménybe, amely csak rövid ideig 
létezett (1851). Eötvös azonban nyughatatlan 
volt, s 1854-ben Hat író könyve címen album 

jellegű kiadványt óhajtott közrebocsátani, 
amely azonban számunkra ismeretlen okok-
ból meghiúsult. Ugyanebben az évben a 
Csengery és Kemény szerkesztésében megje-
lenő Magyar Nép Könyve közölt elbeszéléseket 
Eötvöstől, sajnos azonban ez sem bizonyult 
hosszú életűnek. Csengery azonban nem 
adta fel, s 1856-ban egy újabb revue, a Kelet 
Népe létrehozásán fáradozott. Ebben Eötvös 
is a segítségére volt, ám a lap nem jött létre. 
Helyette azonban 1857-ben megszületett a 
Budapesti Szemle, amely a Deák-párt egyik 
legjelentősebb irodalmi és tudománypolitikai 
szócsöveként funkcionált. Természetes volt, 
hogy ebben Eötvös is szerepet vállalt, s főként 
államelméleti cikkekkel járult hozzá annak 
színvonalassá tételéhez. Még ebben az évben 
ismertette Tocqueville: A nagy francia forra-
dalom okai című művét a lapban, de itt jelent 
meg 1860-ban a Felelet báró Kemény Gábor né-
hány szavára című írása is, amelyben az Ural-
kodó Eszméket védte a támadásokkal szemben.

A liberális ellenzék valóságos orgánuma 
azonban a Kemény Zsigmond báró vezeté-
sével szerkesztett, 1850-ben alapított Pesti 
Napló volt, amelynek fő részvényesei között 
Eötvös nevét is felfedezhetjük. Mint ilyen, 
1858-tól kezdődően gyakorlatilag a kiegyezé-
sig folyamatosan több cikket is közölt a lap-
ban, Agricola levelei sorozatcím alatt. Tette 
mindezt még akkor is, amikor 1865-től már 
saját lappal, a Politikai Hetilappal rendelke-
zett (lásd később).

Érdekes vállalkozás volt a Vachott 
Sándorné szerkesztésében 1863-ban megje-
lent Magyar Gazdasszonyok Hetilapja, amely-
nek létrejöttét és fennmaradását Eötvös 
– régi barátjára való tekintettel – igyekezett 
minden lehetőség szerint támogatni, s oda 
néhány cikkel besegíteni. Eötvös halála után 
Vachottné egy vaskos kötetben Babérlombok 
címen kiadta mindazt, amit Eötvös a lapja 
számára írt, így a Novella, az Egy gazdasszony 
levelei című novellákat s a Különféle alkalmi 
iratok című cikksorozatot. A lap azonban si-
kertelen volt.
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Eötvös mint szerkesztő 

Mielőtt nekilátunk Eötvös szerkesz-
tői tevékenységének felgöngyölítéséhez, 
meg kell állnunk egy pillanatra azon el-
képzeléseknél, melyekkel a korszak poli-
tikusai a sajtót értelmezték. Eötvös több 
helyen is a szabad állam egyik fő kritéri-
umaként kezelte azt,24 feladatának azon-
ban nem a közvélemény formálását, ha-
nem csak utólagos informálását tartotta.  
„… erős közvélemény alakulását csakis a 
parlamentáris vitáktól lehet várni… a sza-
bad sajtó sokkal újabb, mintsem tőle a köz-
vélemény alakulását várhatnánk.”25 Ezzel 
a felfogásával Eötvös nem volt egyedül, a 
kor politikusainak álláspontja ebben meg-
egyezett. Ennek ellenére, amint fentebb 
már tapasztalhattuk, Eötvös publicisztikai 
tevékenysége igen széles körű volt, így nem 
merült ki pusztán a különféle lapokban való 
cikkezésekkel, hanem többször szerkesz-
tői feladatokat is vállalt. Hozzátartozik a 
tényekhez, hogy a legtöbb esetben legjobb 
barátja, Szalay László mellett csak mint 
másodszerkesztő vett részt ebben a munká-
ban, de szerepe így sem volt csekély. Vezér-
cikkeket írt, javaslatokat tett a tartalomra 
és a formára, ötletekkel állt elő, s általában 
mindennemű munkát elvállalt az éppen ak-
tuális lap sikeressége érdekében.

Első szerkesztői munkája az 1836-ban 
tervbe vett, ám meg nem valósult Haza és 
külföld című lap kiadatása lett volna, amely a 
pályakezdő Eötvöst a publicisztikán keresz-
tül vezette volna be a közéletbe. „Vállas An-
tal, öcsém nevelője, s egyetemi együttlétünk 
olta leghívebb barátjaim egyike, nagyrészint 
hosszas kérésemnek szót fogadva, végre 
egy Szemle kiadására határozta el magát. 
A Szemle címe Haza és Külföld, tárgya leg-
inkább mindaz, ami a kor történeteivel egy-
befüggésben van s nem egyenesen politika. 
– Nincs egy nemzet talán Európában, mely-
nek oly kevés ösmeretjei lennének, mint a 
magyarnak, … E hiányt pótolni lesz Szem-

lénk fő feladása. A külföldi s magyar statisz-
tika, hazai s idegen szokások, utazó magya-
rok levelei, a külföldön megjelent, s honun-
kat közelről érdeklő munkák megbírálása, 
s ilyenek. Minden kötet végivel e cím alatt: 
Hazai és külföldi literatúra, csak literatúrá-
val foglalatoskodnak…”26 A levélből az is ki-
derül, hogy Eötvös már megnyerte tervezett 
vállalkozása számára a fent nevezett Vállas 
Antal mellett Pulszky Ferencet és Szemere 
Pált is. A lap azonban valamilyen általunk 
ismeretlen oknál fogva nem valósult meg.

Sikeres vállalkozás volt azonban a Themis, 
amely 1837–1839 között ugyan mindössze 
három füzettel jelentkezett a publikum előtt, 
jelentősége mégis sokkal nagyobb volt, mint 
azt gondolnánk. A lap ugyanis a reformok 
létrejöttét, a polgári átalakulást sürgette. 
Ez az ekkor már centralistákként ismert fi-
atal politikusok közlönye volt, Szalay Lász-
ló szerkesztésében. A Themis nem volt igazi 
folyóirat, hiszen évente mindössze egyetlen 
füzettel jelentkezett, s annak tartalma is ki-
zárólag jog- és államtudományi, illetve köz-
gazdasági témájú volt. A Hazai s Külföldi Tu-
dósítások című újságban megjelent egy hirde-
tés, amely a következőképpen határozta meg 
a szerkesztők célkitűzéseit: „A törvénytudo-
mány szakadatlan haladása s mindenoldalú 
kifejtődése kívánatossá tették, hogy köztünk 
is megindíttassék egy gyűjtemény, mely 
annak jelen állapotát szemmel tartva, azt 
irányában és eredményeiben időszakonként 
megismertesse az olvasó közönséggel.”27

Ebben jelent meg Eötvös Vélemény a fog-
házjavítás ügyében ns. Borsod vármegye ebbeli 
küldöttségéhez című írása 1838-ban. Már e 
korai cikkében is – amely egyébként első 
politikai tárgyú írása volt – érezhető széles 
látókörűsége, problémaérzékenysége, gon-
dos mérlegelő készsége és a jogtalanságok 
ellen lázadó természete. Fenyő István szerint 
már itt megmutatkozott Eötvösben a vérbeli 
publicista, „akinél a gondolatok és a szavak 
egybevágnak, aki kimondott szavaival telje-
sen azonosul…”28
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1839 őszén Eötvös, barátaival kiegészülve, 
megalapította a Pesti Műegyletet, amelyet ők 
„a pest-budai művész-literátor értelmiség 
első intézményes csoportosulásaként”29 sze-
rettek volna népszerűsíteni. Ez volt a tulaj-
donképpeni centralista csoport létrejötté-
nek első színrelépése. Már ezt megelőzően, 
1839 áprilisában megfogalmazódott bennük 
Sályon, Eötvös birtokán egy önálló, rend-
szeresen megjelenő negyedéves folyóirat, a 
későbbi Budapesti Szemle létrehozása is. Te-
matikájában, terjedelmében s legfőbbkép-
pen rendszerességében ez már egy sokkal 
modernebb, a kor nagy európai szemléihez 
hasonló folyóirat lett. A centralisták legfőbb 
mintái a korszak legnevezetesebb liberális 
lapjai, a skót Edinburgh Review és a párizsi 
székhelyű Revue des Deux Mondes voltak. A 
Budapesti Szemle első száma 1840 áprilisában 
jelent meg, s terveiknek megfelelően centra-
lista állásfoglalásaiknak, az új eszmék szolgá-
latának korszerű szócsöveként funkcionált, 
Heckenast Gusztáv igényes kiadásában. Kü-
lönösen fontos, hogy a hazai sajtóirodalom-
ban ez volt az első olyan folyóirat, amely egy 
egységes politikai csoportosulás állásfoglalá-
sának önálló orgánumává vált.

A lap, amelyet a Themishez hasonlóan 
Szalay szerkesztett, mégsem lett az, aminek 
tervezték. Folyóirat helyett inkább tanul-
mánykötetnek nevezhetnénk, s a rendszeres-
séggel is baj volt, hiszen mindössze két szám 
jelent meg belőle. A második s egyben utolsó 
szám 1841 februárjában hagyta el a nyomdát. 
Fenyő István a következőképpen jellemez-
te a lapot: „A Budapesti Szemle ennek révén 
olyan, mint egy nagy szellemi tárház: széles 
ívelésű, nagy felkészültségű tanulmányai va-
lósággal összegezték a kor gondolkodói szá-
mára mindazon modern társadalmi eszmé-
ket, képzeteket, fogalmakat, amelyek utóbb a 
polgári Magyarország felépítésének alapele-
meivé váltak. A nagy tanulmányok füzérsze-
rű együttese azonban, … óhatatlanul együtt 
járt bizonyos elméletiességgel, doktrinér szá-
razsággal.”30 Egyszóval a Budapesti Szemlének 

pontosan az lett a veszte, hogy Eötvösék, sa-
ját elhatározásaikat betartva, korszerű tudo-
mányossággal, következetes és szisztemati-
kus, minden provinciális előítélettől mentes 
politikaelméletet közöltek, amihez a hazai 
közvélemény még éretlen volt. Mindez túl 
elméletinek tűnt még a többi reformkori li-
berális ellenzéki gondolkodó számára is, hol-
ott néhány évvel később örömmel nyúltak 
hozzá, hogy a gyakorlatba is átültessék az ott 
leírtakat (gondolok itt a polgári kormányzat 
létrehozásának időszakára, 1848-ra). Ekkorra 
azonban a lap megszűnt. Nem kedvezett lé-
tének a korszellem sem, amely olvasmányos, 
életszerű s gyors reagálású lapokat igényelt, 
mint pl. az 1841-ben induló Pesti Hírlap.

A mi szempontunkból azonban pillanat-
nyilag sokkal izgalmasabb feladat annak fel-
derítése, hogy milyen szerepet vállalt Eötvös 
a folyóirat életében. A Szemle a centralisták 
közös eszméje s elhatározása volt, ezt már a 
korábbiakban is láthattuk. A megvalósulás 
azonban rengeteg munkával, előkészület-
tel, no és természetesen cikkek írásával járt. 
Mindebből természetesen Eötvös is kivette 
a részét, hiszen szinte feszült benne az évek 
során felszívott új eszmék közkinccsé tételé-
nek a vágya. Éppen ezért nem véletlen, hogy 
mindkét megjelent számban egy-egy komoly 
tanulmánnyal szerepelt maga is.

Az elsőben jelent meg a Szegénység 
Irlandban című írása, amely a maga retori-
kus, patetikus jellege mellett is végtelenül 
világos, pontos s alapos anyagismerettel bíró 
tanulmány volt. Olyan, amelyikkel szerzője 
hatni akart. Ebben a tanulmányban Eötvös 
az elnyomott írek példáját hozta fel szinte 
szociografikus pontossággal a magyarorszá-
gi jobbágyság válságos helyzetének bemu-
tatására. Írása igazi tudományos remekmű, 
amelyben dokumentatív szakszerűséggel 
használja a statisztikai adatokat és a külön-
féle összehasonlító táblázatokat, s objektív 
tárgyilagossággal elemzi a fennálló viszo-
nyokat. A kiváló író, a tehetséges szónok s a 
tudatos újságíró köszön vissza a tanulmány 
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minden sorából. Ez a tudatosság abban is 
megmutatkozik, hogy remekül váltogatja a 
stílusokat, hogy célját minél hatékonyabban 
elérhesse. Egymás mellett megtalálható itt 
a pátosz és az egzakt tudományosság, a kör-
mondatok remekbeszabott íve és a kristály-
tiszta, szabályos és józanul átgondolt tények 
felsorolása. Úgy játszik a nyelvvel, mint egy 
artista a fizika törvényeivel.

A Budapesti Szemle második számában 
megjelenő Eötvös-tanulmány, A zsidók eman-
cipációja, sokban hasonlatos az előzőhöz. 
Szinte annak folytatásaként is felfoghatjuk, 
mind a témáját tekintve, hiszen valamilyen 
elnyomás, nyomor ellen szólal fel, mind stí-
lusát tekintve, hiszen erre az írásra legalább 
annyira jellemző a módszeresség, a tudo-
mányosság, a problémaérzékenység s a már 
Eötvöstől megszokott aforizmák jelenléte 
vagy éppen a patetikus hangnem s a metsző 
irónia.

Hiába azonban a remek szerkesztőgárda, 
az alapos felkészülés, a nagyszerű koncep-
ció, a Budapesti Szemle nem talált visszhang-
ra az olvasóközönségnél, még akkor sem, 
ha egy-két igen elismerő kritikai hang is je-
lentkezett. Mindössze tíz hónapos fennállás 
után a folyóirat megszűnt. De vajon való-
ban megszűnt-e a lap, teszi fel oly sok tör-
ténész a kérdést, hiszen a már említett Pesti 
Hírlapot, amelynek mindjárt a beköszöntő 
számában Szalay Zsurnalisztika című cikke 
található, a centralisták, így Eötvös is, saját 
lapjuknak tekintették. Ezzel az utóbbi kije-
lentéssel azonban vitába szállnék. Pontosabb 
megfogalmazás lenne, hogy kezdetben a sa-
játjukénak tekintették. Ekkor ugyanis még 
nem voltak meg, vagy éppen nem derültek 
ki azok az elvi ellentétek Kossuth Lajossal 
és nézeteivel kapcsolatban, amelyek aztán 
a későbbiek során egész komolyan eltávolí-
tották őket egymástól s ilyenformán termé-
szetesen a Pesti Hírlaptól is. Kijelentésemet 
bizonyítandó, elég legyen megemlítenem 
azt a tényt, hogy a lap indulásakor Eötvös 
még megvédte a Pesti Hírlapot Széchenyi tá-

madásával szemben, ugyanebben az évben 
azonban már egy ismeretterjesztő társulatot 
(Usefull knowledge) tervezett Balogh Pállal 
és Kossuthtal,31 valamint egy új lap kiadásá-
val, a Pesti Havi Irat létrehozásának gondo-
latával foglalkozott. Vajon miért látta volna 
szükségesnek egy új lap elindítását, ha a Pesti 
Hírlap ténylegesen betöltötte volna azt a sze-
repet, amit egy úgynevezett „saját lapnak” 
be kellett volna töltenie? Később, 1844-ben, 
amikor megkapták a Pesti Hírlapot, akkor azt 
már valóban saját lapjuknak tekinthették, 
hiszen attól fogva ők rendelkeztek a redakci-
óval. Ezt azonban ekkor még nem tudhatták. 
Ezért Eötvös és Trefort 1841. szeptember 
14-én folyamodványt nyújtottak be a Hely-
tartótanácshoz, amelyben egy 5-6 íves havi 
folyóirat kiadására kértek engedélyt. A bü-
rokrácia útvesztőjében azonban az engedély 
csak több mint egy évvel ezután érkezett 
meg, amikorra azonban már mások voltak a 
viszonyok, s a lapból végül nem lett semmi. 
Pedig Eötvösék már átgondolt tematikával 
rendelkeztek, amely szerint az első rovat 
jogi, történeti és közgazdasági kérdéseket, a 
második külföldi, míg a harmadik a hazai 
politikai eseményeket dolgozta volna fel. 
Mindezeknél sokkal érdekesebbek számunk-
ra a második, kiegészítő folyamodványban 
megfogalmazott célok, hiszen ebben azt fej-
tegették, hogy minden hónap végén a már 
más folyóiratokban megjelent írásokat sze-
retnék elemezni. Egyfajta sajtószemle jelle-
gű összegzésre, értelmezésre, kiemelésre kell 
itt gondolni, amely jól jelzi azt az újságírói 
gondolkodásmódot, amelynek egyik fő kon-
cepciója a pontos információáramlás s a hír-
lapi hírek ismertetése volt.

Vizsgáljuk meg végre a már oly sokat 
emlegetett Pesti Hírlapot, amelynek szer-
kesztését 1844. július 4-től a centralisták 
vették át. Ekkorra ugyanis a kormányzat 
túl veszélyesnek találta Kossuth stílusát, s 
a Landerer Kiadón keresztül felajánlották a 
lapot e sokkal mérsékeltebb körnek. E lap-
nak is Szalay lett a főszerkesztője, akit egy 



15

A történelem faggatása

év múlva Csengery Antal váltott fel. Eötvös 
és Trefort pedig az ő legfőbb segítőik voltak. 
Minthogy a centralisták az ellenzéken belül 
egyfajta önálló, külön szárnyat képviseltek, 
igen sok támadás érte őket a szerkesztővál-
tás miatt, ami az előfizetők számának ra-
dikális csökkenésében is megmutatkozott. 
Ráadásul, az ígéretek ellenére, Kossuth 
nem kapott másik lapot, ezért sokak szemé-
ben olybá tűnt, mintha ők túrták volna ki 
őt a Pesti Hírlaptól. Eötvös emiatt, a lap első 
centralista számának megjelenése előtt a kö-
vetkezőket írta Szalaynak: „… ha te ezentúl 
még megtámadtatnál, s főképp – mi valószí-
nű, gyanúsításokkal, szükségesnek tartom, 
hogy mindjárt első lapodban nyilatkozzál, 
éspedig röviden, úgyhogy mindenekelőtt 
kinyilatkoztasd, miként leginkább azon te-
kintetből vállaltad fel a redakciót, mert lát-
ván, hogy minden egyéb lap oly kezekben 
van, melyek más politikus elvekből indul-
nak ki, s igen nagyon félvén, nehogy Kos-
suth vigyáztalansága által a párt, mely ha-
ladási pártnak nevezi magát, orgánum nél-
kül maradjon, mintegy kötelesnek érezted 
magadat, hogy a Hírlap redakcióját, mely 
neked ajánltatott, elfogadd.”32 Szalay meg-
fogadta barátja tanácsát, s nemcsak hogy 
megmagyarázta a fennálló helyzetet, de 
alaposan meg is válaszolta Kossuth utolsó 
időszakban írt, erősen gúnyos megjegyzé-
seit. Maga Eötvös egyébként egy hónappal 
későbbi levelében elég keményen fogalmaz 
Kossuth rosszindulatú viselkedése miatt. 
„… maga Kossuth, hacsak vagy tökéletes 
anarchiát prédikálni vagy a Híradó sípján 
fújni nem akar, kénytelen a főbb kérdésekre 
nézve velünk kezet fogni, legalább, ne félj, 
úgy a szegletbe szorítom, hogy hadarázhat, 
üthet, káromkodhat, de mozogni nemigen 
fog.”33 A kellemetlen helyzet, amelybe a 
lap átvétele által kerültek, már csak azért 
is igazságtalan volt, mert ahhoz kétség sem 
férhetett, hogy valóban úgy tudták, hogy 
Kossuth hamarosan új laphoz jut. Eötvös 
egyik augusztusi levelében még ekképpen 

fogalmazott: „… főképp, ha Kossuth lapot 
kap – mi jóformán bizonyos …”34

Ha össze kellene foglalni, hogy miben lett 
más a Pesti Hírlap a centralisták révén, akkor 
egy kis sarkítással azt kellene mondanunk, 
hogy nagyjából abban, amit Szalay a fentebb 
említett beköszöntő cikkében megfogalma-
zott: „… az érzelgő szóárból, a szertehullám-
zó általánosságból, … tisztán és szabatosan 
formulázni kelletik.”35 A lap tehát megma-
radt az ellenzék kezében, de politikai tartal-
mában egyre inkább a centralisták állásfogla-
lását tükrözte. Így került egyre többször szó 
a felelős kormányzatról és a törvényhozásról, 
a megyei rendszer reformjáról, az évenkénti 
országgyűlésről stb.

Eötvös mindezekben élen járt cikkeivel, 
melyek szinte elárasztották a lapot. Ez idő-
ből fennmaradt levelei szinte kizárólag a 
Pesti Hírlappal, s az abba készülő cikkekkel 
foglalkoznak. Szinte átsüt a sorokon az a 
hihetetlen lendület és optimizmus, ahogy 
minden idegszálával a lapra koncentrált. 
Látszik, hogy teljes erőbedobással dolgozott 
azon, hogy a benne felgyülemlett tudást ki-
írja magából. „A centralista Pesti Hírlap elvi 
irányvonalának folyamatossága 1844 nya-
rától egészen 1845 novemberéig világosan 
kitűnik legjelentősebb vezércikk-írója, báró 
Eötvös József munkásságából is. Eötvös 
1844 második felében 8, a következő évben 
pedig 39 fontos cikkel vett részt az első küz-
delemben. Írásait, amelyek rendszerint E. 
jellel láttak napvilágot, nagy tájékozottság 
és magas színvonal mellett tiszta és hatá-
rozott eszmei következetesség jellemezte… 
Eötvös mindenekelőtt a polgári államelmélet 
rendszeres bemutatását és a magyarországi 
viszonyokra való alkalmazását tartotta fő fel-
adatának.”36 Mindjárt az első számban meg-
kezdett egy négyrészes sorozatot Központo-
sítás és helyhatósági rendszer címmel, amely a 
hagyományos megyerendszert vette tűz alá. 
Nem sokkal ezután a Városi ügy című írásá-
ban a városi polgárság szavazati jogának kér-
dését kezdte firtatni, de írt A magyar iparról, 
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A jobbágyság eltörléséről, A politikai pártokról, A 
centralisatióról, Az országgyűlésről, a Központi 
vasútról, vitázott a Budapesti Híradó kon-
zervatívjaival, Széchenyi Jelenkorával. Gya-
korlatilag követhetetlen, hogy mi mindenre 
reagált egy-egy cikk erejéig. Szinte kifogy-
hatatlannak tűnt ötletekből, tervekből és 
stílusokból. Ha kellett, nyíltan írt, minden-
féle taktikázás nélkül, máskor meg, mint az 
Agricola leveleiben, mint vidéki nemes adott 
hangot véleményének. Ha úgy látta jónak, 
elhagyta a romantikus pátoszt, s helyette 
folyton kérdéseket tett fel, amelyre önmaga 
adta meg a válaszokat, mégpedig úgy, hogy 
közben különféle összefüggéseket mutatott 
be. Célratörő, következetes, rendkívül tuda-
tos ez az Eötvös, aki ebben az időben előt-
tünk áll.

Lendületét azonban 1845. november 18-
án megtörték, méghozzá arról az oldalról, 
amelyen ő is állt: az ellenzék oldaláról. Ekkor 
ugyanis 28 ellenzéki vezető jött össze Pes-
ten, hogy igyekezzenek jobban összefogni az 
erőiket az 1845 tavaszán a kormány részéről 
bevezetett adminisztrátori rendszernek a 
megyékben tett romboló hatásával szem-
ben. Ezen a megbeszélésen a Pesti Hírlap 
is terítékre került, s az egybegyűltek nagy 
része egyetértett abban, hogy a lap az ellen-
zék közös lapja, ezért a centralistáknak fel 
kell hagyniuk saját eszméik propagálásával. 
Eötvösnek és Trefortnak pedig meg kellett 
ígérniük, hogy ilyen körülmények között 
nem írnak többet a lapba. Ebből azt a kö-
vetkeztetést vonhatjuk le, hogy Eötvös volt 
az egyik, ha nem a legelső, akinek stílusától, 
mondandójának erejétől, publicisztikai kife-
jezőképességétől a leginkább tartottak még 
a többiek is. Mi egyéb miatt kérték volna 
éppen őt a hallgatásra? Eötvös fennmaradt 
levelezésének az erre az időszakra eső részét 
átolvasva megállapíthatjuk, hogy a dolog 
egyáltalán nem érte őt váratlanul. A folya-
matos támadások, gyanúsítgatások szép las-
san teljesen kiábrándították a nemrégiben 
még oly lelkes Eötvöst nemcsak a Pesti Hírlap 

szerkesztői munkálataitól remélt centralista 
eszmék propagálásának sikeréből, de még 
magából az újságírásból is. „Minap nálam 
délután együtt lévén, szóltunk a Pesti Hír-
lapról, én részemről sokkal nervózusabb vay-
gyok, mint hogy főképp ezen dologról elég-
séges nyugalommal beszélni tudnék, s azért 
jobbnak tartom, ha irántai nézeteimet írásba 
foglalom. Ami e laphoz való állásomat ille-
ti, változhatatlan szándékom, hogy minden 
öszveköttetéssel, melyben hozzá állok, azon-
nal fel fogok hagyni, mihent az lehetséges, 
s ennélfogva az általam aláírt szerződést, 
amennyibe engem illet, még újesztendő 
előtt felmondom… Okaim, melyek végett 
e lépésre határozám magamat: … Mert a 
zsurnalizmussal járó keserűségek csak ak-
kor válnak tűrhetőkké, ha arról, hogy fára-
dalmaink hasznosak, kétség nem lehet, azaz 
mikor a journal pártot képvisel, mely által 
eszméit életbe léptetheti. Nekünk nemcsak 
hogy pártunk nincs, sőt individualitásunk-
nál fogva nem is lehet soha… Végre – s ezen 
ok reám nézve személyes – a szünteleni civó-
dások, melyekre a lapban kényszeríttettem, 
az örökkévaló gyanúsítások, melyek ellenünk 
terjesztetnek, a lap vitele iránt való megtá-
madások, … annyira felgerjesztik inaimat, 
annyira elkeserítenek, hogy a világ minden 
kincsiért a jelen állásban nem maradnék egy 
nappal tovább, mint arra kénytelennek látom 
magamat.”37

Az ellenzék egysége érdekében tehát a 
centralisták megígérték, hogy 1846. janu-
ár 1-jétől felhagynak eszméik terjesztésével 
a Pesti Hírlapban. Eötvös személy szerint 
egyébként igen valószínű, hogy csak kény-
szerűségből engedett a nyomásnak, s egy-
általán nem volt meggyőződve arról, hogy 
ezzel valóban a reformok keresztülvitelének 
helyes irányát követik. Ezt nemcsak az aláb-
bi levélrészlet látszik igazolni, hanem az a 
tény is, hogy 1846-ban Reform címmel, egy 
kötetben kiadta az előző másfél év során a 
Pesti Hírlapban megjelent cikkeit. „Közöt-
tünk s azok között, kikből jelenleg pártjaink 
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állnak, legalább félszázad fekszik. Ők nem 
értenek minket, mi nem őket, nincs sem-
mi rokonszenv köztünk, ha azt elhallgatom 
is, hogy a cél, mely után törekszünk, a ma-
gyar ellenzék céljátul egészen különböző. 
Mi minden jogoknak az öszves népre való 
terjesztését, való alkotmányos kifejlődést, 
ők tisztán arisztokratikus oppozíció akarnak 
maradni.”38 Kemény szavak ezek, de egyál-
talán nem meglepő az amúgy is érzékeny 
Eötvös kifakadása. Igaz, hogy az 1846. feb-
ruári újabb ellenzéki összejövetel feloldotta 
őket, ti. Eötvöst és Trefortot a hallgatás alól, 
ettől kezdve azonban már jóval ritkábban, s 
lehetőleg csak olyan témában volt hajlandó 
cikket írni a lapba, amely a köztük fennálló 
vitás kérdéseket nem érintette. Mindössze 
nyolc Agricola-cikket, illetőleg hét további 
cikket adott közre ebben az időszakban, me-
lyek alatt neve helyett csupán 3 csillag állt. 
Ilyenek, mint Népoktatási ügy, Az Allgemeine 
Zeitung néhány valódi conservativje, Adalék, Né-
hány őszinte szó stb.

Tényleges változást az 1847-es év hozott, 
amikor az újra megerősödő ellenzék párt-
tá szerveződött, amelyen belül megnőtt 
a centralista program ázsiója. Eötvös és a 
többi centralista számára „a kényszerű hall-
gatás időszaka így lezárult. A lapban ismét 
felbukkantak az alkotmányos központosítás 
és a népképviselet eszméi,…”39 Eötvös nagy-
szabású cikksorozatok írásába fogott, mint A 
nyomor és óvszerei című ötrészes és a Teendőink 
című tizenkilenc részes tanulmányok. Ezek 
a már politikai kérdéseket is érintő cikkek 
rendkívül racionális hangnemben készül-
tek, kiforrott, megérlelt politikai programot 
kívántak közreadni, amelyek aztán a ’48-as 
évben, a Batthyány-kormány törvényein 
keresztül realizálódtak is. Ebben az évben 
azonban már a zsurnalisztika helyett a poli-
tikáé lett a főszerep, s a Pesti Hírlap helyett a 
pozsonyi dieta nagytermében kellett az esz-
mékért harcolni. Eötvös pedig mint vallás- 
és oktatásügyi miniszter meg is tette ezt.

Az önként vállalt emigráció s az elnyomás 

évei után, a passzív ellenállás türelmetlen 
hangulatában már az 1863-as évtől kezdődő-
en tudunk Eötvös és Trefort nemtetszéséről, 
amellyel a Deák-féle kivárási politikához vi-
szonyultak. Szerintük ugyanis Deák áten-
gedte a kezdeményezést a konzervatívoknak. 
S minthogy az ellenzék lapja, a Pesti Napló, 
báró Kemény Zsigmond szerkesztésében is a 
Deák-féle vonalat képviselte, sem ezzel, sem 
azzal nem voltak megelégedve. A kiegyezés 
előtti utolsó években ezért Eötvös és a centra-
listák már nem is igen írtak a lapba. Kezdet-
ben egy új párt létrehozásán s vele párhuza-
mosan egy új lap elindításán gondolkoztak.40 
Eötvösnek már egy 1863-as levelében olvas-
hatunk valamiféle lapengedély késéséről, 
de pontos adatunk erre vonatkozólag nincs. 
„Hetilapunk engedménye még nem jött ki. 
Különböző okoknál fogva, melyeknek részle-
tezése felesleges, a jelen pillanatot a lap meg-
jelenésére nem tartom alkalmatosnak, s így 
ha az engedmény megjön is, 1 január helyett 
valószínűleg csak tavaszkor indítjuk meg.”41 
Ismerve a következő évek lapengedélyért ví-
vott küzdelmeit, s a levélben előforduló, árul-
kodó „hetilap” szócskát, azt a következtetést 
vonhatjuk le, hogy a későbbi Politikai Hetilap 
előzményeinek legkorábbi, fellelhető hely-
színére bukkantunk, amely eddig elkerülte a 
kutatók figyelmét. A lap tervezett címe kez-
detben egyébiránt mint Politikai és Nemzet-
gazdasági Hetilap szerepelt az engedélykérel-
mekben, csak később változott a már ismert 
Politikai Hetilap elnevezésre.

Mivel Eötvös a Pesti Napló szerepét mind-
ettől függetlenül hasznosnak tartotta, Falk 
szerint nem akart annak versenytársa len-
ni, ezért tervezett hetilapot.42 Ebbe „… he-
tenként vezérczikket szándékozott írni a 
belügyekről, az osztrák viszonyokról pedig 
– szintén minden héten – Falk tájékoztatná a 
közönséget. A lapot főként ők hárman írnák 
tele: Eötvös, Trefort és Falk. Felelős szerkesz-
tőnek Keleti Károlyra gondoltak, meghitt 
emberökre, a kinek politikai pártállása nem 
oly tisztán ismeretes Bécsben, int az övék.”43 
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Falk visszaemlékezése szerint erre azért volt 
szükség, mert „… az akkori sajtóviszonyok 
mellett egy időszaki lapnak szerkesztése és 
kiadása mindenféle vexácziókkal járt, melyet 
Eötvös magára venni nem akart, azt határoz-
tuk, hogy a lapot felelős szerkesztőül Keleti 
Károly fogná aláírni, a lapengedé-lyért pe-
dig, mint kiadó Trefort fogna a kormány-
hoz folyamodni.”44 Ez 1864 tavaszán meg is 
történt, de Trefort egyik leveléből tudjuk, 
hogy nem sok sikerrel. „Április 25-én Bécs-
ben voltam; 26-án felkerestem Priviczert 
és Pápait, és néhány nappal később elmen-
tem Eszterházy Móriczhoz. Mindegyikkel 
szóltam az általunk tervezett lap, vagy tu-
lajdonképpen hetilap iránt. Az urak ugy vé-
lekedtek, hogy várni kellene, míg a magyar 
udvari kanczellária kebelében a belső állapo-
tok némileg tisztulnak. Azonban május 13-
án Pestre visszaérkezve, vettem a következő 
végzést: A nagyméltóságú magyar kir. hely-
tartótanács elnöksége folyó évi május 6-án 
3564. eln. szám alatt kelt intézménye szerint 
a magyar kir. főkanczellár úr folyó hó 3-án 
262. szám alatt kelt elnöki levelével az ön ál-
tal Pesten Keleti Károly szerkesztése mellett 
kiadni szándékolt politikai és nemzetgazda-
sági hetilap czímű folyóirat kiadhatására kért 
engedélyt meg nem adhatónak tartá.”45

Trefort egyébként Pálffy Móricz helytar-
tó intrikájára gondolt, újra próbálkozott, de 
megint hiába. Ekkor Zichy Herman kan-
cellár Péchy Ferenchez, a Helytartótanács 
elnökhelyetteséhez küldött leiratában (Bécs, 
1864. augusztus 5.) ismét elutasította azt, 
mivel véleménye szerint a tervezett lapban a 
politika és a közgazdaságtan „egyveleges tár-
gyalása czéloztatik. Ez alakban megtagadni 
kénytelenítettem.”46 Trefort az újbóli eluta-
sításon elkeseredvén, ekképpen tudósította 
minderről Falk Miksát: „Tegnap hazaérkezvén, 
a következő közleményt vettem, lemásolván azt 
szóról szóra: >2545/Pr. Trefort Ágoston úrnak. 
Ön által egy közgazdászati s politikai közlöny 
kiadhatására folyamodásilag újabban kért en-
gedélyt a magyar királyi udvari kanczellár úr ő 

nagyméltósága folyó hó 5-én 958. szám alatt kelt 
elnöki levelével ismét megtagadandónak találta. 
Miről ön a nagyméltóságú magyar királyi hely-
tartótanács elnöksége folyó évi augusztus hó 6-án 
5460/eln. szám alatti intézménye következtében, 
folyamodásaihoz csatolt három darab melléklete-
inek visszarekesztése mellett, ezennel értesíttetik. 
Pesten, augusztus 8. 1864. Cs. Kir. kormánytaná-
csos Worafka…< Ez pedig akkor történik, mikor 
a Pesti Napló, mint Deák személyes politikájának 
organuma, semmihez sem szól, mikor Bécsben foly-
vást azt mondják, hát ha Deák teljességgel hallgat, 
miért hallgatnak a párt más emberei?”47

Falk visszaemlékezése szerint az újabb 
elutasítás után Trefort dühösen rohant fel 
Eötvöshöz, hogy elpanaszolja neki bánatát, 
mire ő „… mosolygva mondá: No Guszti, a 
te miniszterségedre, úgy látszik, nem igen 
fényesek a kilátások!”48 Mindettől függetlenül 
Eötvös megelégelte a kudarcot, s harmadszor-
ra személyesen ő maga folyamodott az enge-
délyért.49 „Naponként inkább érezem egy lapnak 
szükségét, mely csak tőlem függjön, s azért újra visz-
szatérve előbbi szándékunkhoz, a jövő hét kezdetén 
újra recursust adok be egy hetilapért a rendőrség-
nél. Elébb Trefort recurrált, s az mondatott, hogy a 
lap azért tagadtatott meg, mert egyszerre politikai 
s nemzetgazdasági lap akart lenni. Most én ma-
gam folyamodom, s kizárólag politikai hetilapért. 
Meglátjuk, lesz-e bátorságuk azt újra megtagadni. 
Mihent a recursus beadatott, tudósítani fogom önt, s 
igen fogom szeretni, ha azt a bécsi lapokban tudatja. 
Legalább ha újra megtagadják, tudni fogja minden-
ki, ki oka, hogy politikai kérdéseink pártunk által 
nem discutiáltatnak. Én részemről nem gondolom, 
hogy a koncesszió most is megtagadtassék, – s hogy 
e jó lap kiadása ezáltal lehetségessé válik;…”50 A 
kérvényt aztán Eötvös 1865. február 18-án va-
lóban be is adta. Ebben megfogalmazta, hogy 
a lap a tervezett politikai tartalmon kívül „… 
társadalmunk irodalmi és művészeti főmozzanatai, 
gazdasági, ipar és kereskedelmi érdekeink folytonos 
szemmeltartását tűzi ki czéljául.”51 Beadványá-
hoz mellékelte Keleti Károly nyilatkozatát, 
amelyben vállalja a lap szerkesztését, valamint 
a lap programját:
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„A Politikai Hetilap 1865. április 3-tól kezd-
ve, hetenként egyszer két íven jelenik meg. 

Előfizetési ára egész évre 8 Frt. 
Tartalma és főrovatai:
Politikai, társadalmi és nemzetgazdasági ve-

zércikkek.
Belföldi, birodalmi és külföldi politikai tudó-

sítások.
Egyesületi mozgalmak, különösen a vasúti 

munkálatokra, folyók szabályozására és 
hasonlókra vonatkozó tudósítások.
A mezei gazdaság, műipar és kereskedés körébe 

tartozó közlemények.
Irodalmi és művészeti szemle és irodalmi mű-

vek ismertetése.
Fővárosi újdonságok.
Kereskedelmi börzei és vidéki tudósítások.
Hirdetések.”52

Az eredmény nem is maradt el. Zichy 
gróf utasítást adott a lap engedélyezésére, 
amelyről Eötvös ekképpen írt naplójába: 
„A lap engedély meg van. Redactiom rendezve. 
Körülbelül rendezve tervem is, melyet az első 3 
holnapban követni fogok, a többi isten kezében 
van.”53 Jól mutatja Eötvös lelkesedését és 
elszántságát, hogy szinte a következő napló-
bejegyzésében már arról írt, hogy vázlatokat 
készített lapjának első 8 számához.54 Alig 
egy hónappal ezután naplójában a hitelle-
hetőségekkel kapcsolatos okfejtése végére 
odabiggyesztette a következő megjegyzést: 
„Ezekre főtekintettel leszek lapomban.”55 Két 
héttel ezt követően pedig: „Megtettem min-
den készületeimet lapomhoz s megírtam a felszó-
lítást. Soha több reménységgel nem kezdettem még  
semmihez…”56 Ezt a nagy reménységet példáz-
za az a Falk Miksának írott levél is, amelyben 
Eötvös amellett, hogy az együttműködés el-
mélyülésére biztatta barátját, abbéli bizako-
dásának adott hangot, hogy lapja iránti ér-
deklődés „… a 3000 előfizetőn túlmegy.”57 Két 
nappal később így fogalmazott: „Lapunkhoz 
eddig igen jó kilátásunk van, az emberek többsége 
úgy megunta a hallgatást, hogy megtapsolna bár-
kit, ki azt félbeszakasztja.”58 Ezt azonban már 

néhány hét alatt megcáfolták az események: 
„Az előfizetők szaporodnak, de nem úgy, mint 
reméltem, mert kezdetben nagy kárt tett, hogy a 
Debatte azt hirdeté, hogy lapom nem fog megje-
lenni. S ezt tette az Idők tanúja is, és szóval az 
összes konzervatív had. De nem aggódom.”59 Egy 
héttel később: „Ámbár sokat dolgozom, lapom 
előfizetői lassabban gyűlnek, mint reménylettem. 
Úgy látszik, ez is egy illusio vala. Egyel több, 
mit tesz az! Minden esetre, ha már hozzáfogtam, 
folytatom legalább egy évig, ha bár az egész ide-
ig ingyen dolgozom.”60 Augusztus 28-án pedig 
már konkrétumokat is említett naplójában, 
amely szerint a 3000 helyett mindössze 1200 
előfizetőre sikerült szert tennie.61 Még fél év 
múlva is ezen panaszkodott: „Azonban való-
ságos állásomnak már lapom is mérlegéül szolgál, 
melynek előfizetői nem nevekednek.”62 De ne sza-
ladjunk ennyire előre!

Jól nyomon követhető tehát, hogy Eötvös 
minden gondolata lapja körül forgott, lelkiis-
meretesen és alaposan készült a színrelépésre. 
A lap július 3-án jelent meg Emich Gusztáv 
nyomdájában. A szerkesztőség az Aldunasor 
20. szám alatt, a kiadóhivatal pedig a Barátok 
tere 7. szám alatt működött. Talán az sem vé-
letlen, hogy az 1840-es Budapesti Szemle egy-
kori mottójához hasonlóan, most is Bacontól 
választott idézetet lapja számára: „Citius enim 
emerget veritas e falsitate, quam e confusione.”63 
Ebből a frappáns kis felütésből jól megmu-
tatkozik az eötvösi publicisztika fő jellem-
zője, az igazság iránti mély elköteleződés. 
Naplójában is megjegyezte, hogy „… nagy 
dolgok történtek: magamra nézve, mert lapom 
megindult, …”64 

A ’48-as alapon megindított, mérsékelt 
hangvételű lap teljes egészében Eötvös ér-
deklődési körének, politikai állásfoglalásának 
és erkölcsi ítéletének, azaz személyiségének 
tükre lett. Ez volt célja is: „… mert ezenfe-
lül éppen egy Hetilapnál s csak ennél, kivihetem 
azt, hogy az egész lap egyéniségemnek bélyegét 
viselje magán, egyszóval nem valamely párt, ha-
nem Eötvös József lapja legyen, s azoké, kik vele 
egyetértenek, kikhez rokonszenvet érez.”65 Nagy 
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erőssége szerkesztőgárdájában mutatkozott 
meg. Eötvös saját és barátjának, Trefortnak 
írásait hozta le elsősorban, de többek kö-
zött megnyerte magának a kor legjelesebb 
publicistáit is, így pl. Falk Miksát, Pulszky 
Ferencet, Keleti Károlyt, Csengery Antalt, 
Greguss Ágostot, Szász Károlyt stb. „Teret 
adott az egykori államtervező centralistáknak 
(és elvbarátaiknak. – szerk.), hogy megfo-
galmazhassák és megvitathassák újra közjogi és 
államigazgatási terveiket.”66 Ennek a gondos 
válogatásnak köszönhetően a lap színvona-
la már az első számtól kezdve elérte a Pesti 
Naplóét, mégsem lett népszerű. A nemesség 
zöme ugyanis Deákot, s az ő köréhez tartozó 
Kemény Zsigmond-féle Pesti Naplót követte, 
amelyik pedig tudatosan hallgatott a Politikai 
Hetilapról. Ezzel okozva talán a legnagyobb 
károkat, pedig még a bécsi Neue Freie Presse 
is elismerte a lap tárgyilagosságát. Eötvös le-
veleiben és naplójegyzeteiben nem egy kese-
rű megjegyzéssel illeti Deákék viselkedését. 
„… de azt, hogy Deák, Kemény s a többiek így 
fogják viselni magukat irányomban, nem tettem 
fel s nem gondolám,…”67 Pedig Eötvös renge-
teget dolgozott, szervezkedett: „Ha látnád, 
mennyit dolgozom, hány cikket és levelet írok, s 
mily fáradsággal nézem végig régi jegyzeteimet 
az egyes kérdésekről, mosolyognál. De érzem, hogy 
fordulóponton állunk, s habár néha betegnek talá-
lom magamat, fel akarom használni egész erőmet, 
az utolsó cseppig kifacsarva mindent, mi bennem 
van, hogy ha majd a citromot nemsokára elvetik, 
ne legyen kár érte.”68 Így írt erről naplójában: 
„… s mind e fáradságom valószínűleg nem elég, 
mert hisz a közönséget, úgy látszik, nem érdeklik 
dolgozataim s azok, kik barátjaimnak nevezik ma-
gokat s kiknek egész életemben szolgáltam, kik kö-
zül többen állásukat egészen nekem köszönik, nem 
csak nem támogatnak, sőt mindent tesznek, hogy 
lapom, melytől bizonyos mértékben materialis 
existentiám függ, ne sikerüljön.”69

A Politikai Hetilap ha ugyan nem is vete-
kedhetett egy már befutott, mindenre gyor-
sabban reagálni tudó napilappal, azért igen 
sokszínű és alapos tájékoztatást adott olva-

sóinak. Az első évben gyakorlatilag minden 
vezércikket Eötvös írt, ám az Országgyűlés 
összehívása után ezeknek száma csökkent. 
„Az országgyűlés összehívása után egyre több 
pártpolitikai kérdés, közjogi probléma tűnt fel a 
Politikai Hetilap vezércikkeiben. […] A parla-
ment munkája megélénkítette a Politikai Hetilap 
tartalmát. Ugyanakkor károsan hatott rá, hogy 
Eötvös kevesebb cikket írt (azt is név nélkül – 
szerk.).”70 Eötvös ez idő tájt újból előszeretet-
tel használta a három csillagos jelzést aláírás-
ként. Lapjában foglalkozott a dualizmus kér-
désétől, az ország helyhatósági szerkezetén s 
a német egység kérdésén át a pártokkal és a 
törvényhozással is. Igyekezett a kormánnyal 
szemben a Lajtán túli liberális értelmiségi-
eket megnyerni magának és ügyének, kevés 
sikerrel. „Ön levelei a Hetilapban a legjobban 
hatnak. A legfontosabb az, hogy köztünk s a Laj-
tán túli szabadelvűek között valaha egyetértés 
jöjjön létre…”71 Folyamatos és higgadt vitát 
folytatott más, főként bécsi lapokkal, alapo-
san kielemezve azok hibás meglátásait.

1865 decemberében, az Iparegyesület 
megalakulásakor, amelynek az Iparbank után 
szintén Eötvöst választották elnökévé, a Poli-
tikai Hetilapot az egyesület közlönyévé tette. 
Ekkor egy újabb előfizetési felhívást tett köz-
zé, amelyben azokat igyekezett megszólíta-
ni, akik a nemzetgazdaság fejlődésében nagy 
szerepet szántak a magyar iparnak. Vállal-
kozásán azonban sajnos ez sem segített, s az 
1866-os év nyarán kirobbant porosz-osztrák 
katonai konfliktus pörgő eseményeit megfe-
lelő aktualitással követni nem tudó hetilapot 
június 25-én meg kellett szüntetni. Indokai 
között a következőket sorolta fel Eötvös Falk 
Miksának írt egyik levelében: „Az okok, me-
lyekért a lapot megszüntetem: 1-ször. Mert nincs 
időm, hogy azt jól vezessem. 2-szor. Mert a jelen 
pillanatban hetilapnak nincs hatása. 3-szor. Mert 
máris 1700 frt vesztettem, s nem vagyok elég 
gazdag, hogy ezen időtöltést folytassam.”72 A lap 
utolsó számában ugyanezt a következőkép-
pen fogalmazta meg a nagyközönség számá-
ra: „Egy éve, mióta a Politikai Hetilap először 
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megjelent. Czélunk, mely által e lap megalapításá-
nál vezérelteténk, egyes politikai kérdéseink részle-
tesebb megvitatásán kívül az vala, hogy a haza s a 
külföld politikai eseményeiről rövid, de hű és kime-
rítő tudósításokat nyújtsunk… Mennyire feleltünk 
meg feladatunknak, annak megítélését olvasóinkra 
bízzuk… mi a nehézségek daczára, melyek  minden 
kezdéssel járnak, bizonyosan nem hagytunk volna 
fel vállalatunkkal, ha a nagy események, melyek 
által egész politikai helyzetünk megváltozott, 
meg nem győznének arról, hogy az, a mit egyik 
fő feladatunknak tekinténk, egy időre elérhetetlen-
né vált. … Ily viszonyok között czélszerűbbnek 
tartottuk lapunk kiadását felfüggeszteni, legalább 
addig, míg a viszonyok, melyek annak hatását a 
jelen pillanatban lehetetlenné teszik, ismét meg-
változnak… Az idő, mely alatt lapunk fennállott, 
rövidebb, sem hogy az a közvélemény alakulására 
lényeges hatást gyakorolhatott volna, de midőn 
ezt elismerjük, talán önhittség nélkül elmondhat-
juk, hogy törekvéseink egyes kérdések tisztába ho-
zására, egyes elvek szabatosabb felállítására nem 
voltak befolyás nélkül,… Csalódtunk többször s 
fájdalmasan.”73

Hiába volt hát minden: a sok tehetséges 
újságíró, a remek cikkek, az alapos és igényes 
előmunkálatok, a széles körű tájékozottság, 
a lap mégis megbukott. Bár Eötvös fentebbi 
elköszönésében csak ideiglenes felfüggesz-
tésről beszélt, de mi már tudjuk, hogy a Po-
litikai Hetilap soha többé nem támadt már 
fel. Ez az egy év azonban vélhetőleg Eötvös 
publicisztikai pályájának legfényesebb kor-
szaka volt, amelyre méltán lehetett büszke, s 
amely a magyar sajtótörténet szempontjából 
ugyan csak egy aprócska fejezet, a kiegyezés 
előtti korszak útkeresésének megértéséhez 
azonban felmérhetetlen becsű kincs. Mind 
politikai, mind gazdasági, mind kulturális 
téren. Ez pedig Eötvös mindenre kiterjedő 
szerkesztői munkásságának köszönhető.

Alig telt el másfél év, s Eötvös már 1868. 
február 6-án útjára indította a magyar pe-
dagógiai sajtó első orgánumát, az ún. Nép-
tanítók Lapját, mellyel egy ’48-as eszméjét, 
az akkor tervezett, de meg nem valósult 

Nevelési Szemle című lapot keltette életre. 
A lapot ugyan nem ő, hanem megbízott 
munkatársai: Környei János, Mayer Miksa 
és Gyertyánffy István szerkesztették, de 
az ő koncepciója és utasításai alapján. A 
lap 1870-ig hetenként, majd ettől kezdve 
havonta kétszer jelent meg, hét úgymond 
„hazai” nyelven, s azóta is létezik Közne-
velés néven. A lap elsődleges célja az volt, 
hogy a korabeli tanító társadalmat egy-
ségbe fogja, s alacsony képzettségüket 
valamilyen módon a lapban közölt cikkek 
által emelje. Ez a nemzetiségi területek 
tanítóira is vonatkozott, ezért jelent meg 
hét nyelven (ezt sajnos Eötvös halála után 
megszüntették. – a szerk.). A lap „állandó 
rovatai közt a következőket találjuk: miniszte-
ri rendeletek, hivatalos értesítések, kinevezések, 
segélyek; a hazai tanügy egyes kérdéseit taglaló 
vezércikkek; nevelési és oktatástani értekezések; 
az iskolai hatóságok működése; egyebek; tanítói 
értekezletek; levelezés; tanügyi és közhasznú is-
meretek; tárca; tudósítások; könyvismertetések, 
pályázatok; szerkesztői posta, hirdetések.”74 A 
lap hosszú élete s már a második évtől több 
mint száz vidéki tanító cikkeinek rendsze-
res megjelenése jól mutatta, hogy Eötvös 
talán utolsó publicisztikai akciójára milyen 
nagy szükség is volt az országban.

Eötvös és a sajtó viszonya 

Bár Eötvös egész életében, ilyen-olyan 
formában szoros kapcsolatban állt a sajtóval, 
azzal való viszonya soha nem volt felhőtlen. 
Szerkesztői próbálkozásainak fogadtatása 
soha nem volt kedvező, népszerűségre pe-
dig soha nem tett szert általuk. Különösen 
sokat második minisztersége idején támad-
ták Eötvöst a különféle lapok, mint a Száza-
dunk, Üstökös, Religio, Mátyás Deák stb., 
de sok negatív kritikát kapott már a 40-es 
években is, amikor behozta Magyarország-
ra az irányregény műfaját A falu jegyzőjével. 
Népszerűtlenségét egyébiránt Eötvös maga 
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Versek 2007. 7. hónap 7. napjára

Turcsány Péter

Krisztus-himnusz
János-apokrif a második század első feléből, az apostolokhoz

Az írás egy misztikus körtánc bemutatásával kezdődik, amelyet Krisztus rendezett még ke-
resztre feszítése előtt. Megparancsolta tanítványainak, hogy fogják meg egymás kezét, és képezze-
nek kört. Ő maga középen állott. A tanítványok körben járva mozogtak (táncoltak), miközben 
Krisztus egy dicsőítő dalt énekelt: 

Üdvözülni akarok, és üdvözíteni,
   úgy legyen.
Oldódni akarok, és oldani,
   úgy legyen.
Kévébe köttetni akarok, és kévét kötni,
   úgy legyen.

Sebesülni akarok, és sebet okozni,
   úgy legyen.
Isten nemzett engem, s magam is Istent nemzek,
   úgy legyen.
Éhes vagyok, és éhséget oltok,
   úgy legyen.

Akarom, értve értsetek, s az értelem maga vagyok,
   úgy legyen.
Fürödni akarok bennetek, s füröszteni titeket,
   úgy legyen.
Egy a karból veletek énekel,
   úgy legyen.

Tizenkét sugár az égen táncot lejt,
   úgy legyen.
Ki nem lejt táncot a karban, nem ismeri, mit akartam,
   úgy legyen.
Egyesülni akarok és egyesíteni,
   úgy legyen.

A történelem faggatása
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Lámpásod vagyok neked, ki rám tekintesz,
   úgy legyen.
Tükröd vagyok neked, ki bennem ismersz magadra,
   úgy legyen.
Kapud vagyok, megnyílok, ha megzörgeted kilincsemet,
   úgy legyen.
Ösvényed vagyok – ki rajtam vándorolsz,
   úgy legyen.
Ki követed táncomat, általam légy önmagad,
   úgy legyen.
Aki szólok, az Ige vagyok,
   úgy legyen.

Míg a táncot járod, egy vagyok veled,
tiéd az emberi kín, amit majd szenvedek,
   úgy legyen.
Szenvedésed nem lehet teljes,
ha nincs veled az Atyától jött Ige,
   úgy legyen.
Ha majd szenvedőt látsz, de nem csak szenvedését,
megismered a szenvedőt, s benne az üdvözítőt,
   úgy legyen.

Éld az Igét, a részvét bölcsességével,
   úgy legyen.

Ladocsi Gáspár szövegváltozata alapján,
2007. 7. hó 7-én a Magyar Örökség Alapítvány táborában,

Sopron mellett, fordította: Turcsány Péter

Lelkek, palotánk oszlopai!

2007. 7. hó 7., Brennerbánya, tábor. 

Hol az éj, hol a tűz
   nyújtja palástját –
parázsként szikrát vet
   alatta a lélek!

Ó, ti oszlopai létünknek,
   ácsolt palotánknak –
eleven árnyak, kik a fényben
   fellobogtok!
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(Hölderlin-apokrif)
             

Holdfényben ég tekinteted
   égnek vetett sugara,
tested borostyán-indája
   körbefonja testemet.

Bárka-völgy az Alpok alján,
   Nem-Lét fölött diadal,
ezüstből vert koronánknak
   ékszere e pillanat.

Ki és kivel egyesül most?
   Vagy a lélek árad-e
bársony-égbolt hullámának
   ránk áramló üdvére?

Szavaimnak hímpora
   megül mézes ajkadon,
megállt időnk izzása
   lángol még az arcodon;

minket az Ég vezetett
   el nem hajló utakon,
árnyék-testünk összeért –
   megtestesült alkalom.

2007. 7. hó 7–9.

Lukáts János

A Mosel-völgyi ember
Szörnyűek ezek a konferenciák! A rendezők maguknak rendezik, az előadók maguknak 

adják elő csipetnyi bölcsességüket. A hallgatók pedig hallgatnak róla, hogy tavaly ugyanezt 
már egyszer végighallgatták. Hát érdemes olyan messzire elutazni mindezért?

A történelem faggatása

Diotima vonzása

„Pusztán az öröm maradandó.”
Hölderlin: Menon panaszai Diotimáért
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Szökés, menekülés, „nemes utálat” a program iránt? Mire megfogalmaztuk volna elvágyó-
dásunk okát, már úton voltunk a Mosel-völgy felé. Működő és épülő autópálya, vadaspark, 
völgyhíd és valódi.

A Mosel-völgy magát Közép-Európának nevezi, ami némi önhittséggel annak a megfo-
galmazása, hogy itt van Európa közepe, és ami máshol van, az már a kontinens peremére 
szorult. A Mosel-völgy valóban középen van az Óceán és Bécs, a Mediterráneum és a Balti-
tenger között. A rómaiak elfoglalván megkegyelmeztek neki, a frankok megkegyelmezvén 
elfoglalták, a germánok – mint ősi jussukat – visszafoglalták, a franciák felszabadították, a 
poroszok szövetségbe forrasztották. A birtokbavétel ennyi ismerős elnevezése azt sugallja, 
hogy mégis központi kérdés lehet, kinek úszik a hal a Mosel habjai közt, milyen nyelven érik 
a rizling a Mosel lankáin, de leginkább, hogy miféle népek dolgoznak és ünnepelnek együtt 
a Mosel partjain.

Az azért mindenképpen nevetséges, hogy vidéküket az Alpok legészaknyugatibb végnyúl-
ványának nevezik, hogy ily módon ne csak Európa közepével, de Európa tetejével is hangoz-
tassák a kapcsolatukat. A Moselt övező palahegységet Hunsrücknek hívják (amit egy kis 
rosszmájúsággal Tyúkhátnak fordíthatunk!), a legmagasabb pontja 816 méter, aligha lehetne 
pohártöltögetőnél magasabb posztja a négyezer méteres alpesi óriáshegyek kerekasztalánál. 
A rokonságot – a Mosel-völgyieken kívül – legföljebb egy, az ügy iránt elkötelezett geológus 
hiheti el!

Az autópálya a maga surrogó vágtatásával, és a vasút a maga fémes kattogásával egyaránt 
elkerüli a Mosel-völgyet. Csak a diszkrét, kétsávos út kanyarog a folyó hol egyik, hol másik 
partján, füzérre fűzve a falukat-városokat, óvatosan követve az évezredes csapások nyomát, 
kínosan vigyázva, hogy minél kevesebbet foglaljon el a szőlők szívós és meredekbe szökő 
birodalmából.

Mert itt a szőlő a főszereplő és a főrendező, a munkát és a munka gyümölcsét egyszerre 
adó varázsló. Kegyeiért kegyetlenül meg kell szenvedni. A Mosel és a szőlő azonban össze-
tartozik. Összetartozik már vagy ötezer éve, nagy idő, nem emberöltőnyi, nem is nemzetek 
életét végigkísérő növény a szőlő, de szinte magával az ember nembeli létével áll párhuzam-
ban. Már a kelták is…, pedig ők igencsak régen éltek itt a Mosel-völgyben. Olyan régen, 
hogy ittlétük kezdete az európai erdők és a megíratlan ősidők homályába vész. Megalkották 
és hátrahagyták aranyálarcaikat és rézkerekeiket, bőrruháikat és kőből faragott határjelző 
oszlopaikat. És a ragyogó vaddisznószobrok is itt maradtak – a valóságos vaddisznótól féltek, 
a vaddisznót ábrázoló szobrokat imádták –, a kelták állandó kapcsolatban éltek a rengeteggel 
és vadjaival. Csak azt a keskeny sávot, ott „a kis Moos” partján, azt sikerült elhódítani az 
erdőtől, és termővé tenni. Fegyver kevés maradt a kelták után. Minek?

A rómaiak aztán persze átszabták a vidéket, leírták, hogy minden civilizáció ővelük kez-
dődött közel és távol, Rómában és Rómán kívül (akkoriban Róma volt Európa közepe, de 
komolyan!). A keltákat ugyebár leigázták, de a kelta helynevek máig megmaradtak, a kelta 
határköveket a helyükön hagyták, de pontos római térképet és leírást készítettek a faluk ide- s 
odatartozásáról. A faluhatárok máig a római nyomvonalat követik, pedig utánuk megfordult 
néhány nagy rendezkedő hírében álló nép a Mosel-parton. Mi tartott és mi teremtett békét, 
netán jólétet errefelé? A szőlő? Meglehet! A munka, amely egyformán görnyesztett és iz-
zasztott meg kiszolgált légióst, frank szerzetest, jakobinus franciát, pedáns poroszt?

Rómába innen vitték a bort! Amikor a mediolanumit már megunták. Jobb volt a moseli, 
mint a milánói? Ma már aligha van mód összehasonlításra, de egy biztos: kalandosabb az 
útja bárkán vagy öszvérháton, alpesi hágón vagy tengeri hajón. És bizonnyal drágább is, 
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a lehetséges veszedelmek miatt. És a borlobbi és a bormaffia…, a gazdaságpolitika Róma 
idején is virágzott.

Rajnai Palahegység a neve a vidéknek, ebbe mélyesztette bele völgyét a Mosel, meg azt 
a hol szélesebb, hol keskenyebb parti sávot, ahol helyenként faluk és lankák sorakoznak, he-
lyenként meg még az országút sem fér el. Romantikus táj a Mosel-völgye? De még meny-
nyire! Vagy inkább festői. A dombok sehol sem emelkednek 300-500 méter fölé (alá sem), 
szurdokot nem találunk, sem zuhogót, sem sziklaszirtet. Az az évezredes együttformálódás 
látszik rajta, amelyet közösen végzett az ember és a víz, a szél és a szőlő. És persze a pala, ez 
a szürkés fakó, lapos kőzet. Nem elegáns gránitoszlop a pala, nem is rejtelmes bazalt, inkább 
joviálisan hasadozó lemez, az ember azt csodálja, hogyan marad meg a hegy tetején, miért 
nem csúszik bele szörnyű robajjal a völgybe, a vízbe. És ha kő, hogyan él meg rajta a szőlő, 
hogy képes gyökereit a lemezek között a mélybe vezetni, a sötétbe, a biztos megkapaszkodás 
és az éltető nedvesség felé? Hűvösség vagy éppen barlang-meleg lakik a palahegy belsejében? 
A szőlő erre pontosabb feleletet adhat, ad is minden ősszel, hordószámra. A kézbe fogott 
palalemez langyos és tapadós, legömbölyödő, nyári délután már szinte meleg a belégyűlt 
napsugártól. Mintha tudná, ki kell tartania egész télen át. A Mosel-völgy a fagyot-havat alig 
ismeri, a szél fölötte süvölt el, a völgy védelmet ad a növényi és az emberi életnek, fészket a 
kócsagnak és a császármadárnak, zugot a smaragdgyíknak.

A Mosel-völgy németországi szakasza mintegy százötven kilométer, hány rajta a kanyar 
– alig állapítható meg. A szelíd görbület, a lendületes félkörív és a már majdnem a saját 
farkába harapó folyamkígyó számtalanszor változtatja kanyarformáját, és ismétli önmagát. 
A szomszéd szőlők találkozásához kőkápolnákat építettek, vagy legalább kőszálakat mélyí-
tettek a földbe, rajta valamelyik szent nevét vagy arcmását hordozza a véset: „Rám tessék 
gondolni két kapavágás és két verejtéktörlés között, én megsegítelek – ha te is úgy akarod!” 
És a szent kőszála árnyékában, a hárs- vagy diófa védelmében egy-egy nyugalmas pillanat is 
elcsenhető a szőlőművesek ötezer éve tartó napi munkájából. Gerinchajlító aranybánya ez, 
tisztelet a szőlőműveseknek! Szent Lőrinc kápolnája mellett, ha lassan körbefordul a szem-
lélődő, négy Moselt pillant meg egyetlen derékfordítással. A természet talán még a történe-
lemnél is sikeresebb rendező!

Hogy a másfél száz kilométeren hány település található? Az útikönyv hetvennél többet 
említ, és hányat nem említ, hányat falt már fel egy-egy közeli nagyváros, és tett városrésszé-
dűlőnévvé. A településvégek talán csak arra szolgálnak, hogy a szemünk előtt kibontakozó 
következő falunak legyen ideje „tájba öltözni”, mielőtt előtűnik a soron következő kanyaru-
latban.

Város – mondjuk elismeréssel, falu – mondjuk lekicsinylően. És a Mosel-völgy gyöngy-
füzérszerű településsorát vajon minek nevezzük? Hová skatulyázzuk be (a mi másféle) kö-
zép-európai fogalmaink szerint? A települések legtöbbjén alig él néhány száz lakos, vagy 
annyi sem. A házak között elvétve találunk földszintest. Egymáshoz rendezett, a környezet-
be illeszkedő épületsorok. Főterek, parti sétányok, elegáns középületek. De mindez lehetne 
civilizációs rendező akarat eredménye is.

A házak legtöbbjén semmiféle időjelzés, csak éppen a ház egésze középkori, a XII–XVIII. 
század valamelyikéről tanúskodik. A korról, amelyben fölemelte fejét, és a mesterekről, akik 
kimérték fáját-kövét. Meszelik a falakat, festik a gerendákat, bizonyára évente, minden tava-
szon, ahogy illik. És ha kikorhad a gerenda, újra cserélik, a házak anyagának jó része már 
nyilván nem középkori. Csak maga a ház, az akarat, amely létrehozta. És a szándék, amely 
megőrizte. Olvasom a néhol cirkalmasan bevésett alapítási évszámokat: 1456, 1541. Pusztító 
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háborúk és gyilkos indulatok jutnak közép-európai eszembe, országokat lesöprő hadjáratok, 
kultúrákat elsöprő ellenkultúrák. A múlt eltörlésének és megfojtásának hibátlan véghezvite-
le, a hatalmat a pusztítással azonosító szándék.

A favázas házsorok – akár egy szabadtéri múzeum. Lehet élni szabadtéri múzeumban? A 
házakban panzió, cégéres borkóstoló és patika, rövidáru- és hangszerbolt, mini áruház – vi-
lágszínvonalú termékválasztékkal. És számítógép, szórakoztató elektronika, a legigényesebb 
infrastruktúrával. A mai napra rendelt japán-amerikai turistabusz persze érkezik, a fényké-
pezőgép persze kattog, és a kamera is surrog. Aztán a busz indul tovább, Mosel-völgy kipipál-
va. Ettől a falu még város marad, a macskaköves főtér több koptatást is kiállt 1456 vagy 1541 
óta. A szépség megszokható és túlélhető, ahogyan a sivárság és az igénytelenség is. Lehet élni 
szabadtéri múzeumban!

Karcsú folyó a Mosel, szeszélyes bajadérként hajladozik, szinte örömét leli benne, amint 
hajóit a kanyarokban furfangos feladat elé állítja. A hajók orra-tatja szinte azonos partot ér, 
a hasáról meg akárha partra ugorhatsz – a másik partra. Sétahajó, szállítóhajó, halászhajó, 
meglepő a forgalom le-föl a vízen. És apró, csöndes horgászladikok, magányos kajakok vagy 
vízi túracsoportok úsznak lefelé vagy szembe az árral. A vízszintről és a meder szabályozá-
sáról néhol duzzasztók gondoskodnak, létüket és működésüket csak a gyakorlott szem veszi 
észre.

A Mosel-partiak láthatóan szeretik a vizet, élnek rajta és vele, a hajót nem érzik idejét 
múlt vagy lenézett járműnek. Luxushajók, szálló- és vendéglőhajók – a munka és a szórako-
zás egybefonódik. A Mosel százötven kilométerén huszonhét a híd (ha sikerült hibátlanul 
megszámolnunk), vén kőhidak, kecses függőhidak, tömör vasúti híd (a két végén alagúttal). 
Persze kisebbek, mint a nagy! – hallom lekicsinylően. A környezetbe illő, és ott ível át, ahol 
éppen szükség van rá. A hidak között és a hajók mellett mégis számtalan a kompátkelés. A 
Mosel-parti komp ugyanolyan meghitt falusi jószág, akár keletebbre élő rokonai, nehézkes, 
ingatag, pályája szűkre szabott. Bármelyik kompot kiiktathatná a türelmetlen parti lakos, 
kocsiján tíz perc alatt a túlpartra juthatna, akár föl-, akár lefelé indul hidat választani. Csak 
hát akkor mi lenne a komppal? A komppal, amely már 1541 óta… A parti lakos inkább 
megvárja az óránként induló, terebélyes kompot, amely tompa orrával az egyik parton köt 
ki, tompa farával a másikon, mert hogy megfordulni a Moselen képtelenség. Egy kompnak 
legalábbis! És fizet érte, behajózik, kiszáll a kocsijából, a korlátnak dől, és körülnéz a Mosel 
fölött. A folyó fölött, amelyet a magáénak tud. A közeledő vagy távolodó városa előtt, amely 
lassan kitárulkozik, vagy lassan begombolkozik. Akár egy órára, akár egy napra. Mint a 
szerelmesek! Talán ezért a három-öt percért, ezért a három-ötszáz méterért teszi az egészet? 
Aztán visszaszáll a kocsijába, kihajózik, és elhajt a dolga után. A japán-amerikai turistabu-
szok nem kelnek át a moseli kompon.

A Cusanus Művek több mint ötszáz éve működik alapítványi tulajdonban, öregek ottho-
na. A vagyona: 75 ezer szőlőtő (Cusanus úr bizonyosan tudta, miért ilyen precíz tőkeszám 
az alaptőke). A haszna: ami pénz a tövekből befolyik. A Cusanus Művek Európa legrégebbi 
és legelegánsabb szociális létesítménye, lenyűgöző palotaegyüttes a hídfő és a domboldal 
között. Könyvtára messze földön híres gyűjtemény. Az épületnek nyilvánvalóan lehet vala-
melyes nimbusza: soha ki nem rabolták, meg nem sarcolták. Pedig micsoda ellenségek jártak 
errefelé!

Szemünk pásztázza a csupa-szőlő domboldalakat. Monokultúra! – hallom a kárörvendő 
summázatot. Hogy élhet meg ennyi szőlő százötven kilométeren át? És még inkább: kétezer 
éven át? Egyik gazda vajon miért nem szorítja ki a másikat, egyik szőlőfajta miért nem fojtja 
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meg a másikat? És a kiszorított szőlőműves – kedvét szegve – miért nem hagy fel a művelés-
sel? Miért nincs elvadult, elgazosodott, silány lőrét adó földdarab, miért nem vet némelyik 
megbántott gazda kukoricát vagy répát? Nem vagyok a szőlőtermesztés szakértője, haszonél-
vezője is csak egy-egy pohár erejéig. A fenti miértekre a válasz bizonyára ott fekszik a palába 
kapaszkodó, lankás oldalakon. Talán a közösen beruházott technika, az egyeztetett értékesítés, 
a magántulajdon és a szövetkezet előnyeinek az okos egyensúlya – csak találgatni tudok, de 
– nagyképűség volna! – ezt se teszem. És eszembe sem jut párhuzamot vonni hozzánk közelebb 
fekvő, és szívünknek kedvesebb, Balaton-parti szőlőhegyekkel és pincesoros domboldalakkal, 
ahol…, nos, ahol bizonyára ugyancsak a szőlőtermesztés derék elhivatottjai működnek évszá-
zadok óta. Egyszer ők is szökjenek el egy konferenciáról, ide, a Mosel-völgybe!

A borkóstolás neve németül Weinprobe, angolul winetest, a szavakhoz – ugye, érzik? – 
más-más hangulat tapad. Mi kóstolunk: fanyarabbat meg édesebbet, aztán vásárolunk néhány 
üveg moselit: az otthoniaknak ajándékot, a munkahelyieknek irigykedni valót, magunknak 
emléket. A szürke öltönyös szőlősgazda a címeres palackokat címeres dobozba csomagolja, 
közben megkérdezi: svédek vagyunk-e? (Miért pont svédek?) Mondjuk: magyarok. Hitetlen-
kedve csóválja a fejét: „Magyarok csak az ingyen kóstolásig szoktak maradni, a vásárlás előtt 
sietve továbbállnak!” Feszengve magyarázzuk, hogy hajdan háromévenként hetven dollár 
volt az anyagi mozgásterünk, hogy a Mosel-völgy messze van, és csak kevés magyar jut el 
ide, talán éppen azok, akik a bort csak „próbálni” szeretik. Aztán inkább elhallgatunk, és 
rendelünk még egy üveggel. Ez most keserűbb az előbbinél.

A sziklás ormokon persze nincsen szőlő, vannak viszont várromok. Valaha vár volt mind: 
tiszteletet parancsoló „öregtorony”, feudális birtokközpont vagy az idő múlatására szolgáló 
várkastély. Benne katonák, polgárok, papok. A várak némelyike a német mondavilág hely-
színévé lépett elő, a legdíszesebb pedig a helyben élők papírpénzén volt látható évtizedeken 
át. Aztán némi hadi segédlet meg egy-egy telibe találó villámcsapás gondoskodott róla, hogy 
a várakkal szemben a romok kerüljenek többségbe. Az ellenség is megtette a magáét – azért 
ellenség. Ha ideje engedte: rombolt, ha sietett: kifutott a várból a falak sérelme nélkül. Idővel 
mindig eltakarodott, a vár pedig a helyén maradt. Egy biztos: a választófejedelem, a palota-
gróf, a király vagy a császár (mikor miképp hívták a legfőbb törvényhozót) egyetlen szőlőnyi 
hegyoldalt föl nem perzseltetett, egyetlen várat le nem romboltatott.

A várak és a várromok aztán lassan a tájba simuló környezeti elemek lettek, afféle helyhez 
kötött emléktárgyak a Mosel-völgy fölött. És jöttek újgazdag milliomosok, edénygyárosok 
meg vasúti vállalkozók, akik az újkori romokból ismét középkori várakat csináltak. A tör-
téneti hűség bizonnyal odalett, a látvány és a kényelem győzött fölötte. A szolgalelkűbbek 
a felújított kastélyokat császári sarjaknak ajánlották föl, a sarjak egy éjszakát átmulattak a 
kastélyban, majd visszaajándékozták a milliomos edénygyárosnak. A nagypolgári béke mil-
liómárkás párbajai így zajlottak a Mosel-völgy fölött.

A folyó déli partjához közel máig hibátlan „birodalmi erőd” magasodik, a Metternichek 
ősi fészke. A rajnai hercegi család több német nyelvű ország históriájában jutott szerephez, 
Clemens Lothar majd’ negyven éven át osztrák külügyminiszter. Nekünk ő – Metternich… 
Lett volna mit megtanulnia a Mosel és a Rajna mentén: a nemzetközi politikai egyensúly 
kialakításának kényes művészetét, a környezet és a benne élő népek birodalmakat megtartó 
harmóniáját. Milyen kár, hogy mindebből csak a dinasztikus hűség és az udvarokat átfonó 
kamarillapolitika fortélyos mestersége vált fontossá számára. Milyen kár, hogy az „Európa 
közepén” kivirágzott gondolatok és megszerezhető tapasztalatok – a Rajnán átkerülve – ellen-
tétükbe fordultak, és Közép-Európába eljutva semmivé váltak…

A történelem faggatása
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Esteledik a Mosel-völgy fölött, a nappal oly kitartóan köröző vadászmadarak a várromok 
omladékaiba húzódnak, a kócsagok a vízpart füzeseibe. Megélénkülnek a Mosel-parti sétá-
nyok és a korzók, benépesülnek a szálloda- és a sétahajók. A görög, olasz, skandináv és spanyol 
vendéglők asztalai körül vidám, esti nép gyülekezik, közöttük a magyar „szökevények”.

Vége a benyomások begyűjtésének, az élmények átélésének, okosan megrostálva emlék 
lesz valamennyi. Szép emlék, hangulatos vacsorával megpecsételve. A vacsorához inkább sör 
dukál, a moseli borért – kimérve – borsos árat kérnek.

Majdnem öt hosszú órán át kanyarogtunk a százötven kilométeren keresztül, s alig öt 
röpke órán át száguldottunk végig a Mosel-völgy ötezer esztendős történelmén. Együtt élő 
és egymás nyomába lépő nemzedékek jó és rossz napjairól vallottak messze hangzóan a néma 
kövek, házak kapuboltozatába, erődök ágyú- és templomok harangtornyába beépítve, prés-
házak kőasztalaként vagy kastélyok gót ablakkereteként.

A Mosel-völgyiekhez a természet határozottan kegyes, bőven juttatja nekik javait, és töb-
bet ad a jobb kezéből, mint a balból. Bizonyára számon is kéri rajtuk, tudnak-e élni a kapott 
és a szerzett javakkal. És talán ehhez mérten osztogatja simogatását vagy tarkón csapásait a 
történelem is. A valóság bizonyosan bonyolultabb, de a jó sors mintha a helyben lakók lelkét is 
átformálná, hasonlóvá téve őket a környezetükhöz. A Mosel-völgyi ember – fogalmazgatjuk 
valamiféle pohárköszöntő helyett – talán egy kultúra elindítója és névadója lesz, ugyanúgy, 
miként a neandervölgyi ember volt, akitől magunkat is számítjuk, mint kései utódokat…

Oldalunknál, mint csillagokból szerkesztett fényvarázs, úszik el egy sétahajó. Mi, parti 
szemlélődők tudjuk, hogy a Mosel dolgozik alatta, a sötétben is szerényen és jelenvalóan. 
Fejcsóválva azért elmorogjuk mindhárman: „Szörnyűek ezek a konferenciák! Hát érdemes olyan 
messzire elutazni mindezért?”

Papp Vilmos

Dr. Soos Géza emlékezete
(1912–1953)

A budapest-kőbányai egyházközség évtize-
des szándéka valósult meg 2007. július 8-án. A 
Gergely utcai református templom kertjében 
Dr. Soos Géza-emlékhelyet alakíthatott ki. A fia-
talon elhunyt Soos Géza emlékét – Zimbab-
we-gránitba gravírozott arcvonásait – lelke 
egykori, immár elenyészett földi vonásait most 
már bárki megismerheti. A megelőző istentisz-
teleten a fenti – itt mottóul használt – bibliai 
ige hangzott el. Küldetésének foglalata. Külde-
téses ember volt.

„Embernek fia! Őrállóul adtalak téged…”
(Ezékiel próféta könyve 3,17–21)
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A történelem faggatása

Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy az 1943–
1944-es évek magyar nemzeti ellenállási moz-
galmának kiemelkedő személyiségét tisztel-
hetjük benne. Élete Victor Hugo vagy Jókai 
Mór tollára kívánkozó regénytéma. 1944-ben 
a Gestapo többször le akarta tartóztatni. Né-
hány perc híján csúszott ki a markukból. 1946-
ban a szovjet titkosszolgálat adott ki parancsot 
likvidálására. (Molnár László nevezetű AVO-s 
tiszt – megtudva, hogy egykori megmentőjét 
diplomata útlevele ellenére Hegyeshalomnál 
akarják a vonatról eltüntetni – egy teherautónyi 
áruszállítmány alatt szöktette Nyugatra.)

Soos Géza élete így sem tartott sokáig. 1953 
szeptemberében egy végzetes hurrikán (egye-
sek szerint KGB-s manipuláció következtében 
vált irányíthatatlanná a gépkocsi) okozta a még 
nem 41 esztendős férfi halálát. A mellette ülő 
Koszorús ezredes súlyos sérülései ellenére 20 
évvel élte túl a balesetet. A mentőt hívó, látszó-
lag sértetlen Soos Géza a mentőkocsiban halt 
meg egy pillanat alatt.

Részlet czegei gróf Wass Albert által írt nek-
rológból, mely a Soos Géza által alapított Új 
Magyar Út 1953. szeptemberi számában jelent 
meg: „Óriás fa dőlt ki, magyarok! Roppant hegy 
omlott: sziklaszirt. Magyarok szerte a világban: ha 
csak egy morzsányit is meg akartok hálálni abból, 
amit értetek tett, kövessétek az utat, amit megjelölt. 
Minden magyarnak tudni kellene – ezek Soos Géza 
szavai –, hogy csak egyetlen út vezet haza. A krisz-
tusi szeretet és alázat útja.”

Kőbányán született, 1912-ben. Az Állomás 
utca 5. sz. házban nevelkedett. A ház helyén 
utcasornyi panelek magasodnak. Nem csak a 
hely tűnt el. A kerület utolsó 15 évének vezető 
személyiségei még csak a nevét sem hallották. 
1946 óta tudatos és tervszerű felejtetés a sor-
sa. A magyar ugyancsak hajlamos a feledésre. 
(A múltat végkép eltörölni…) Soroljuk el Soos 
Géza érdemeit? Sajnos, erre van szükség!

A kőbányai Szent László Gimnázium vé-
ges-végig kitűnő diákja. A Pázmány Péter Tu-
dományegyetem jog- és államtudományi karán 
kormányzó-gyűrűs doktor. Majd gróf Teleki 
Pál miniszterelnöki titkára. A miniszterelnök 

tragikus halála után a Külügyminisztérium 
osztályvezetője. (Svájci, svéd és finn ügyek.) 
E minőségében a II. világháború idején sok-
felé járt. Eközben Szent-Iványi Domokossal 
megalapítja a németellenes Magyar Nemze-
ti Mozgalmat. Ő szervezi meg a Moszkvába 
menő fegyverszüneti bizottság átcsempészését 
a frontokon. Ő maga pedig úgy megy Horthy 
Miklós levelével az amerikai főhadiszállásra 
egy hadifogságból megszökött holland piló-
tatiszt segítségével, hogy a pápai reptérről 
ellopnak egy Berlinbe készülő bemelegített 
repülőgépet… Mindeközben 13 hónapon át 
nem találkozhatott elbújtatott feleségével és 
két gyermekével.

Az eddig felsoroltakkal a sorsparancsok-
nak tett eleget. Hivatásának a Soli Deo Gloria 
(SDG) diákszövetség országos szervezését te-
kintette. A szervezet elnökeként több tízezer fi-
atallal foglalkozott. Közülük került ki a magyar 
értelmiség színe-java. A felvidéki Szilicén, a 
partiumi Barátkán, a somogyi Balatonszárszón 
és sok más helyen szervezte a diákkonferenciá-
kat, létesítette az otthonokat, menzákat.

1944 őszétől sorsát a már említett repülős kül-
detés határozta meg. Az amerikai, de főleg az an-
gol titkosszolgálat hadifogolyként kezelte. Ez az 
ő biztonságát is szolgálta. Kutatta őt a Gestapo, 
kereste a KGB. Nagy titkok tudója volt. Viszont 
őróla is tudták, hogy 1944 júniusában Koszorús 
ezredessel karöltve keresztülhúzták a hírhedt 
Eichmann-kommandó akcióját. Megakadályoz-
ták 250 ezer budapesti zsidó deportálását. Ő 
mint politikus, Koszorús ezredes – a debreceni 
kollégium neveltje – mint határozott katonatiszt 
szinte kényszerítették Horthy Miklóst neveze-
tes proklamációja elmondására. Mindez annak 
alapján történt, hogy Soos Géza – Éliás József 
református lelkész közvetítésével – megszerezte, 
és magyar, valamint világnyelvekre lefordíttatta 
az ún. Auschwitz-dokumentumot. Eljuttatta a 
szövetséges erőknek, a Kormányzó kezeihez, s a 
történelmi egyházak vezetőihez. Ennek alapján 
már 1944 tavaszának utóján működésképtelen-
né lehetett volna tenni a németek által felállított 
megsemmisítő táborokat…
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Amikor hosszú távolléte után nagy kerülő-
vel a háború végén hazajuthatott, alig három 
hónapot tartózkodhatott hazájában. Római 
követté nevezték ki. Azonban elvárták volna 
tőle, hogy lépjen be a Magyar Kommunista 
Pártba. Amikor ezt megtagadta, megelégedtek 
volna „együttműködéssel” is. Ezt is megta-
gadta. Ekkor került sor a likvidálási parancs-
ra. Soos Géza jól ismerte a II. világháború sok 
titkát. (Közismert volt híres emlékezőtehetsé-
ge. Könyveket egy olvasásra, előadásokat első 
hallásra betű szerint megjegyzett! Ő nemcsak 
Auschwitz titkait, de a katyni erdő rémségeit 
is ismerte. Ez pedig nagyon veszélyes dolog 
volt.)

Svájcba érvén régi vágyát teljesíthette. Be-
iratkozott a genfi egyetem teológiai szakára. 
(Maturandus korában is lelkész szeretett volna 
lenni. Nem kisebb személyiség: Ravasz László 
püspök beszélte le erről, mondván: politikus-
ként többet tud használni a magyar népnek.) 
Két év alatt végzett az öt esztendő tananyagá-
val. Az Egyházak Világtanácsa alkalmazásába 
került, s a frontvonalra irányították. A német-
országi angol, amerikai, francia övezetekben 
lévő menekülttáborokban élő magyarok lelki 
és szociális gondozása volt a feladata. Ez azt je-
lentette, hogy mindent meg kellett tennie an-
nak érdekében, hogy megszűnjék a magyarok 
„Displaced Person” mivolta.

Így ismerkedett meg czegei gróf Wass Al-
berttel. Az író rövid ideig az Erdélyi Reformá-
tus Egyházkerület kurátora volt. Soos Géza 
laikus prédikátorként vette maga mellé. Soos 
Gézának is, Wass Albertnek is hamarosan is-
mét hazát kellett cserélnie. Soos Gézát a keleti 
titkosszolgálatok akarták Svájcból visszarabol-
ni. Wass Albert pedig a román titkosszolgálat 
űzött vadja volt.

Az Egyesült Államokban mérföldek ezreit 
tették meg külön-külön és együtt. Soos Géza 
mindenütt megfordult, ahol magyarok éltek. 43 
országban erősítette lelküket, gondozta ügyei-
ket. Bányászok körében ugyanúgy otthon volt, 
mint az életüket mentő arisztokraták között. 
(Persze voltak olyan körök is, ahol szavait falra 

hányt borsónak tekintették.) Ámde még a Por-
tugáliában élő Horthy Istvánka nevelése ügyé-
ben is a nagyszülők segítségére volt…

Azon a gyászos szeptemberi napon is a 
pennsylvaniai Ligonierbe igyekezett. (1000 
kilométeres út.) Az ottani Bethlen-otthon-
ban egybegyülekezett, Amerikában szolgáló 
magyar lelkészek vártak reá, hogy eligazítást 
kapjanak tőle. Neki indulnia kellett. (Hiába 
mondta be sokszor a rádió a hurikánveszélyt…) 
Ehelyett 53 palástos magyar lelkész búcsúztat-
ta a Bethlen-otthon parkjában. Azóta is ott 
nyugszik.

Wass Albert – aki addig is nagy író volt 
– Soos Gézáról írt nekrológja után lett igazán 
Wass Albertté. Nemcsak félszáznál több írásmű 
alkotója, de az egyetemes magyarság nagykö-
vete és orvosa. A Népirtás Erdélyben szenátus elé 
terjesztője. Wass Albert szinte egy személlyé 
lett Soos Gézával. 

Soos Géza iratait – köztük 7000 fontos leve-
let – ma is élő özvegye átadta a budapesti Rá-
day-gyűjteménynek. Ezek egy része – ma már 
elhunyt munkatársai szerkesztésében – meg-
jelent Evangéliumot Magyarországnak! címmel. 
(Ez egyik fontos előadásának a címe volt.) A 
megújult balatonszárszói konferenciatelep 
egyik előadóterme az ő nevét viseli. A kőbá-
nyai templom egyik harangja s a most elkészült 
templomkerti emlékhely is reá emlékeztet. Re-
méljük, hogy Soos Géza neve ismét visszake-
rül a magyar köztudatba. Idekívánkozik Garay 
János 1846-ban írt híres négy sora: 

Csak törpe nép feledhet ős nagyságot,
Csak elfajult kor hős elődöket.
A lelkes eljár ősei sírlakához,
S gyújt régi fénynél új szövétneket.

Ki kell gyógyulnunk a Múltat végképp eltö-
rölni halálos ideológiából. Vállalnunk kell örök-
ségünket, hogy tudjunk hagyatékot adni utó-
dainknak. Nem a metálkocsi, a rágógumi és a 
happening tesz egy népet „szabaddá”, hanem 
az, hogy ismeri elődei áldozatos munkáját és 
folytatja azt.
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WASS ALBERT EMLÉKEZETE XLIII. RÉSZ

Wass Albert – Juhász Ákos László

A funtineli boszorkány
Dráma két felvonásban

(Történik mindez Erdélyben a Maros felső folyásánál, a hegyekben, szegény kis hegyi 
falvakban. Kezdődik a darab egy ócska kocsmában. Tóderik és Nuca betérnek az ivóba, ahol 
emberek ülnek durva lócákon és hosszú asztal mellett. A kocsma egyben bolt is. A kocsmáros 
a pulton néhány üveget törölget, s a polcon rakosgat. Tóderik a pulthoz támaszkodik, Nuca, 
a 12 év körüli kislány nagy kendőben a háttérben marad.)
KOCSMÁROS: Na?
TÓDERIK: Hán?
KOCSMÁROS: Mi kell?
TÓDERIK: Semmi.
KOCSMÁROS: Honnan jöttél?
TÓDERIK: Onnat.
KOCSMÁROS: S hova mégy?
TÓDERIK: Sehova.
KOCSMÁROS: Sehova?
TÓDERIK: Hán!
KOCSMÁROS: Itt maradsz?
TÓDERIK: Itt.
KOCSMÁROS: Hol?
TÓDERIK: Fönt.
KOCSMÁROS: Azt lehet?
TÓDERIK: Mért ne lehetne? Hán?
KOCSMÁROS: Nem iszol?
TÓDERIK: Ki mondta?
KOCSMÁROS: Pénzed van?
TÓDERIK: Nincs. (sorol az ujjain) Fa van. Víz van. Föld van. Tűz van. Szén lesz. Kell itt 

olyan?
KOCSMÁROS: Kell.
TÓDERIK: Nyest van, fa van, drót van – bőr kell?
KOCSMÁROS: Ne. (pálinkát tölt, leteszi) Mi a neved?
TÓDERIK: Tóderik. Ez itt meg Nuca, ez a lány. Egyéb ne érdekeljen. (Föláll, lök egyet a 

szőrös bőrös kabátján.) Hallod? Egy fűrész kell, de jó fűrész. Egy balta kell, de jó balta. 
Egy szekerce kell, de jó szekerce. Tíz font máléliszt. Hallod?

KOCSMÁROS: (bólint) Kaliba?
TÓDERIK: Ház.
KOCSMÁROS: Hol?
TÓDERIK: Az az én dolgom.
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KOCSMÁROS: Holnap megkapod.
TÓDERIK: Há? Bolond vagy? Ma!
KOCSMÁROS: (pult alól asztalra lök egy baltát, szekercét, fűrészt)
TÓDERIK: Há? A balta balta, de nem jó. A szekerce szekerce, de nem jó. A fűrész fűrész, 

de… vigyen el az ördög. Hol a málé?
KOCSMÁROS: Van zacskód?
TÓDERIK: Van a keserűség.
KOCSMÁROS: Hát?
TÓDERIK: Adj zsákot!
KOCSMÁROS: Nincs.
TÓDERIK: Nincs? És te vagy itt a kocsmáros? Hát borzlyuk ez, vagy falu? Hán? (a lány-

kához fordul) Add azt a ruhát! (a lányka sebesen kioldja a kendőt, és leteríti az asztalra.) 
No, ebbe mérd! (Tóderik letesz 2-3 bőrt a kabátja alól)

KOCSMÁROS: Még kettőt hozol, s jó lesz.
TÓDERIK: Hán? Volna eszed! Egyet se, érted? S még adsz öt font málét! Ötöt!
KOCSMÁROS: Én? Inkább sohase láttalak volna! Mit gondolsz? Ezekért? (bökdösi a bőrö-

ket) Hát bőrök ezek?
TÓDERIK: Ide hallgass, ördög kocsmárosa! Hozhatok még többet is! De adj most málét, 

meg egy kötés hagymát, meg két font túrót, meg egy üveg olajat. Jön a tél. (Fölszedelőz-
ködik és indulnak kifelé, a lánykához beszél) Így, látod – nem szeretem, ha az emberek 
annyit beszélnek.

(Erdő, tisztás, emberek, Tóderik jön, hozza a kislányt is.)

MITRU: Hát eljöttél?
TÓDERIK: (nem felel, a többiek közé leül, Nuca álldogál, az egyik legény butykost nyújt 

Tóderiknek)
MITRU: (biztatóan) Igyál! Ha medvét lőnek az urak, mindenki kap egy fél pinttel.
TÓDERIK: (iszik, majd tovább adja)
I. HAJTÓ: Itt lesznek a medvék. Tavaly is itt voltak.
MITRU: Egy biztosan lesz, tegnap rámentek a nyomára. Nagy, mint egy ökör.
TÓDERIK: Ott ma nem lesz semmi.
I-II-III. HAJTÓK: Miért? Miért nem? 
TÓDERIK: Mert észkas. Havazáskor, úgy igen. De most?
MITRU: Okos vagy nagyon. Tán sokat jártál erre! Hát hol keresnéd, ha nem itten?
TÓDERIK: (fölmutat) Ott. Verőfény. Meg bükk. Besüt a nap közéje. Há! Itt tul ma csak 

harkályt s mókust, azt igen. Nem medvét!
MITRU: Hm. Nagy okos vagy. Sze’ én is tudom, mit tesz a makk meg a verőfény. De első-

nek ezt hajtjuk mindig.
TÓDERIK: (vállat von és elfordítja a fejét)
ÉLTETŐ URASÁG, BÁRÓ: (jön, puskával, az emberek felállnak, Tóderik utoljára) Jó na-

pot, emberek!
HAJTÓK: Jó napot, jó napot, báró úr!
ÉLTETŐ: (Mitruhoz) No, megvan a disznó, a tegnapi?
MITRU: Visszamentem a nyomán egészen az Ulmu fejéig. Haslövése van, valahol hátul, 

úgy látszik. Nem állt meg egy percre sem, sehol. S az Ulmunál már alig vérzett.
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ÉLTETŐ: Jobbról vérzett, vagy balról?
MITRU: Jobbról…
ÉLTETŐ: (szigorúbban néz)
MITRU: Nem… balról… azaz jobbról is egy kicsit meg balról is egy kicsit.
ÉLTETŐ: (az emberekhez fordul és legyint) Jó, na. A többit már tudom. Hanem ha már ha-

zudsz, annyit megtanulhatnál, hogy a haslövés nem vérzik sem jobbra, sem balra, hanem 
egyenesen lefele csöpög. Tehát alatta van a vér. Érted?

MITRU: Essen a nyavalya az ilyen rothadt disznóba, csak megjáratja az embert.
ÉLTETŐ: (észreveszi Tóderiket) Hogy hívnak téged?
TÓDERIK: Tóderik.
ÉLTETŐ: Soha nem hallottam a nevedet – nem vagy idevaló?
TÓDERIK: Mostanában jöttem, Uram.
ÉLTETŐ: S hol laksz?
TÓDERIK: Ott fenn a kis patakon.
ÉLTETŐ: Várj csak. Mintha valamit hallottam volna rólad. Egy furcsa házat építettél az 

erdőben. Igaz-e?
TÓDERIK: Akinek furcsa, legyen furcsa.
ÉLTETŐ: Kerek, vagy mifene.
I. HAJTÓ: Az hát. Kerek!
II. HAJTÓ: Olyan, mint a méhkas!
TÓDERIK: Hát aztán? Mi bajotok vele? Olyan, amilyen. He?
III. HAJTÓ: Nincsen egy szeg se benne. Tiszta fábul készült az egész.
ÉLTETŐ: No, majd megnézzük holnap. De ha csúnya a házad, akkor el kell takarítsad az 

erdőmből, érted? (észreveszi a leánykát) A te lányod?
TÓDERIK: Az enyim.
ÉLTETŐ: Szép gyerek. S a feleséged?
TÓDERIK: Nincs.
ÉLTETŐ: A ház ellen nincsen kifogásom. Azonban hallod-e, nem biztos, hogy jó helyre 

tetted. Ki választotta azt a helyet?
NUCA: Én… vagyis… egy sárga pillangó…
ÉLTETŐ: A patak innensőre tetted? Nekem az sehogy se tetszik, hallod-e? Vidd át a 

túlsóra! 
TÓDERIK és NUCA: (hallgatnak, bámulják az urat)
ÉLTETŐ: Nem értetted? Holnapra vidd át a túlsó oldalra! Ha nem, lebontatom az egészet.
(Nagy csönd, Tóderik mélyen belenéz a báró szemébe, aztán legyint és elfordul.)
II. HAJTÓ: Hé, ember! Kérd meg a kegyelmes báró urat, hogy adja kölcsön azt a két biva-

lyát, amivel áthúzhatod! (Nevetés, a kislány sírni kezd.)
ÉLTETŐ: (odamegy a gyerekhez) Ne sírj, na! Hát úgy szereted azt a csúnya házat? (Keze 

végigsimítaná a lányka fejét)
NUCA: Ne nyúlj hozzám! (Ráüt a báró kezére) Rossz ember vagy, nagyon rossz!
ÉLTETŐ: Nézd csak, a kis vadmacska! De fölvágták a nyelvét! Ebből is jóféle feleség lesz! 

Hát még anyós!
II. HAJTÓ: Ne sírj, te! Hiszen csak tréfált a báró úr. Nem akarja ő bántani a ti házatokat, 

dehogy akarja! Nincs nála jobb ember az országban, te. Ha nem sírsz többet, hozok neked 
egy mókust!

NUCA: Igazán?

A történelem faggatása
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II. HAJTÓ: Igazán – de azt mondd meg, hol vetted ezt az aranyszínű hajat, mi?
NUCA: Nem tudom. (Mosolyog) Mikor hozod a mókust?
II. HAJTÓ: Elhozom, ne félj, de csókot is kell adj érte.
NUCA: Most?
II. HAJTÓ: Egyet most, egyet mikor elhozom. (Nevetés)
ÉLTETŐ: (keresgél a zsebében) Nesze, kelengyére való. (Egy pénzt nyújt a lánykának.)
NUCA: (csak nézi a pénzt)
I. HAJTÓ: Vedd el, na, s csókolj kezet a kegyelmes úrnak. Látod, milyen jó ember?! Csókolj 

kezet gyorsan!
NUCA: De furcsák vagytok! Mért csókoljam a kezét, ha jó ember? Azt csak a papoknak 

szokás! (A báróhoz ugrik, és megcsókolja az arcát.)
ÉLTETŐ: Jó, jó, jó…! Eriggy haza, így könnyen megfázol!
II. HAJTÓ Aztán jó légy!
NUCA: (elmenőben) Aztán a mókust el ne feledd!
ÉLTETŐ: Te, Tóderik, ide figyelj! Beállhatsz plájásznak hozzám. Puskát kapsz, s 

kommenciót, ahogy szokás.
TÓDERIK: Köszönöm, uram. Nem megyek sehova.
III. HAJTÓ: Nem hallod, te bolond? Plájásznak, puskás plájásznak hív az Éltető nemzetes 

báró úr!
TÓDERIK: Megbocsáss uram, elhiszem, hogy sok erdőd van, s nagy úr vagy. De én még 

nem voltam soha életemben más ember cselédje, s nem is leszek soha. Na. Ne haragudj 
meg érte, de ez már így van.

ÉLTETŐ: Jó, na. De ide hallgass, bármikor… Érted? Bármikor ebben az életben meggon-
dolnád magadot, csak átaljössz a Maroson, s a helyed megvan. Amit mondtam, megmond-
tam. No, emberek, munkára! A szilasnak menjenek, én jövök szembe! (Elmegy)

III. HAJTÓ: (Tóderikhez) Tán elvitte a fáradtság az eszedet? Vagy az éhség? Vagy a hideg? 
Vagy tán nem is volt eszed soha?

TÓDERIK: Sok beszéd, szegénység.
MITRU: Hogy éppen ilyen rongyost választ ki magának a szerencse! Ilyen hivatal az élet-

ben egyszer akad, s az is csak minden ezrediknek! Hát van a szolgabíró akkora úr, mint 
a plájász? Annak nem parancsol senki, se alispán, se főispán, csak éppen a maga gazdája, 
s az is, csak ha vadászni jön. Annyit szerezhet, amennyit akar! Sehol olyan kocsirúdnak 
való bükk, nyírfák, juharok, hársak nincsenek! S könnyen lehúzható minden, nem kell 
annyit vesződni vele. Ej, Tóderik, Tóderik, fuss a tegnap után, s kérd vissza az eszedet, 
amit elvitt! (Kimegy, nagy sietve Éltető után.)

TÓDERIK: (az emberekhez) Hát ide hallgassatok, én nem mondom, hogy az ember arra 
született, hogy tisztességes legyen. Mert az ember lop. Abból él, hogy lop. Mint a róka 
vagy mint a farkas. Hol az Istentől, hol az embertől, de mégiscsak legtöbbet az Istentől, 
mert minden az Istené, s nem az embereké. De aki beáll cselédnek, szolgának egy úrhoz, 
egy gazdához, akitől fizetést kap, kommenciót, pénzt és mindent, hogy élni tudjon, s még 
attól is lop: az akkora gazember, akkora egy bitang tolvaj, hogy még az ördög is restell 
kezet fogni vele! Hán? Még mondjatok valamit!!

(Kocsma, bent emberek, a kocsmáros a pultnál, Nuca jön, téliesen, nagy kendőben, egyenesen a pulthoz, 
csomag is van nála, benne bőrök.)
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KOCSMÁROS: Hát neked leányka, mi kéne?
NUCA: Hol van Táti?
KOCSMÁROS: Apádat keresed? Kicsoda az apád?
NUCA: Onnan fentről.
KOCSMÁROS: Onnan fentről? Azt mondod? (Az emberek felé fordul, felemeli a hangját) 

Ki ismeri ezt a leánykát? He?
I. EMBER: Hogy hívják az apádat, te?
NUCA: Tóderik.
KOCSMÁROS: Az Urszuból? A kerek házból? Te vagy az hát, sze’ emlékszem rád.
NUCA: Táte három napja elment. Azt mondta, idejön. Máléliszt kellett, mert már elfogyott 

volt… (Az emberek összenéznek.)
KOCSMÁROS: Hát, itt vót, az igaz, na, az igaz. De hát… valami történt, tudod… és a 

csendőrök elvitték. Az hát, mit tegyünk? Elvitték, na. (Elfordul, matat háttal a gyereknek 
a polcon.) Egyedül vagy otthon?

NUCA: Ühün.
KOCSMÁROS: Vett tűlem málélisztet, túrót. Olajat és gyertyákat is adtam. Az átalvetője 

itt maradt. Abban van minden. (Nézi a lánykát, aztán halkan:) Ki főz rád te? 
NUCA: (csodálkozva) Én.
KOCSMÁROS: Ki gondoskodik fáról, meg vízről?
NUCA: Én. Ki más?
II. EMBER: Gyere ide lányka. (Leülteti, szalonnát, kenyeret vesz elő, a másik bicskát nyit, 

odaadja) Mikor ettél utoljára?
NUCA: Tegnap. (hosszú csend)
III. EMBER: (köp egyet) Rosseb essék ebbe a világba, csendőröstül…
II. EMBER: Egyél. Fogjad, na. Ülj szépen, oszt egyél.
NUCA: De ha Táti közben hazajön?
KOCSMÁROS: Attól ehetsz nyugodtan. Várj, hozok még egy csupor tejet is. (hozza a tejet) 

Itt maradhatnál!
NUCA: Hogy tehetném, sze’ ügyelnem kell a házra. És ott vannak a csapdák is! Táti rám 

bízta őket.
II. EMBER: S nem félsz egyedül?
NUCA: (előbb iszik) Mitől féljek? Éjszaka béreteszelem az ajtót, s kész.
I. EMBER: Szóval a te apád ütte meg a tanyást.
NUCA: Kit? 
I. EMBER: A tanyást, oszt meghótt. Én nem vótam ott, de így beszélik. Öt évet kapott az 

öreg. A csendőrök vitték. Mondják. (Hosszú csend, a lányka befejezi az evést és feláll.)
NUCA: (csendesen) Az Isten fizesse meg.
KOCSMÁROS: Várj csak! Tarisznyád van-e?
NUCA: Nincs, minek az?
KOCSMÁROS: Várj csak egy csöppet, ha már mindenáron menni akarsz! (Kis bőrtarisz-

nyát vesz elő.) Én viseltem mikor még iskolába jártam. Nincs itt szükség rá többet. Tettem 
beléje egy kevéske sót, olajat, gyertyát, meg mézes cukrot.

NUCA: Nekem adod? Igazán?
KOCSMÁROS: Neked hát. S ha szükséged van valamire, csak gyere le bátran.
NUCA: S mit szól hozzá Táti?
KOCSMÁROS: Majd ha ő hazatér, elszámolunk vele, ne félj!

A történelem faggatása
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NUCA: De nekem sok nyestbőröm van már! (Előveszi és mutatja, az emberek mosolyognak, 
nevetnek.)

KOCSMÁROS: Majd eligazítjuk, de most eridj, mert elsötétedsz.
DUMITRU: Várj csak, hadd nézzem meg én is azokat a bőröket! (Odamegy, belenéz a bu-

gyorba.) Szép bőrök! Hibátlan valamennyi. Te magad nyúztad őket, leány?
NUCA: Én.
DUMITRU: Tizennyolcat adok érte! Jó lesz? Itt a tizennyolc forintod! 
NUCA: Jó.
DUMITRU: El ne veszítsd! Sok pénz ez!
NUCA: Maga most odamegy?
DIMITRU: Hova?
NUCA: Hát oda… tudja maga… a városba!
DUMITRU: Oda. Oda! S mi kellene onnan?
NUCA: (zavartan) A pénzt… szeretném elküldeni…
DIMITRU: Kinek Te?
NUCA: Tátinak… akit bezártak az urak… hátha hasznát venné!
DUMITRU: Ha megbízol bennem?!
NUCA: (szeme felragyog) S te elviszed oda? Itt van… (átadja a pénzt) Táti örvendeni fog.
DUMITRU: Majd én elintézem, leány… s hírt is hozok!
NUCA: Köszönöm. Megyek már! Isten áldja magikat. (Nuca elszaporáz, viszi az átalvetőt.)
I. KUPEC: (Dumitruhoz) Igazán elviszi ezt a pénzt az öregnek?
DUMITRU: (legyint) Hozzá se eresztenének. S pénzük se lehet ott. Hanem veszek bárányo-

kat. Ennek a nyomorult lánykának nagyobb szüksége van rá.

(Új kép, fent a „kerek” háznál, jön Dimitru.)

DUMITRU: Na, itt vagy?
NUCA: Itt.
DUMITRU: Vásárba voltam, Disznajón.
NUCA: Megtalálta?
DUMITRU: Kit?
NUCA: Hát Tátit.
DUMITRU: Aha. Persze. Persze, hogy megtaláltam.
NUCA: Örvendett a pénznek?
DUIMITRU: Örvendett hát. De ide figyelj, ő is küldött neked valamit…
NUCA: Küldött?... Igazán?
DUMITRU: Itt van, ni. (Letesz egy nagy kendőt, benne sokféle minden) Van benne kivar-

rott ing, ni, az ünnepekre. Bocskor, színes cukor, ez meg pántlika a hajadba…
NUCA: Ezt mind Táti küldte?
DUMITRU: Ő hát, nem is a főispán. Azonkívül küldött még két kecskét, meg két idei bá-

rányt. Azokat mán kicsaptam az ólba.
NUCA: (csak a szemét nyitja nagyobbra)
DUMITRU: Kecskét hát. Gidózó mind a kettő.
NUCA: S Táti…? Üzent valamit?
DUMITRU: (szétnéz, krákog) Üzent hát, hogyne üzent vóna, hogy viseld jól magad, meg… 

hogy ügyelj a kecskékre, meg hogy ügyes voltál azokkal a bőrökkel.
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NUCA: Azt is mondta?
DUMITRU: Mondta, mondta.
NUCA: S mikor jön haza?
DUMITRU: Tudod, öt év, az nem is olyan kevés… na, de azért lehet, hogy hamarabb is.
NUCA: Lehet?
DUMITRU: Lehet hát! Persze, hogy lehet. Azok is emberek ott…
NUCA: Mondja már, be van zárva, igazán?
DUMITRU: Be.
NUCA: Bezárva? Ketrecbe? Ólba?
DUMITRU: Az ember nem állat, hallod-e? (nevetősen) Egy nagy házban lakik, ahol sokan 

vannak még olyanok, mint ő. Dolgoznak is. Kertben, meg ott, ahol kell.
NUCA: Értem.
DUMITRU: No. Hát így. Ne félj semmit. (indul) Hazajön apád is egyszer. Isten áldjon, lányka.
NUCA: Isten fizesse meg. Köszönöm szépen.

(Falusi utca, nagylányosan öltözve jön Nuca, karján kosár, bevásárolt, vele szemben asszonyok, először 
ők jelennek meg a színen.)

I. ASSZONY: Valami gépészféle jön, olyan úriforma.
II. ASSZONY: Úgy biza! Már gépekkel fognak fűrészelni is.
III. ASSZONY: A fűrészgyár a báróé lesz!
NUCA: (jön, köszön) Adjon Isten!
I. ASSZONY: Na, híres, hát te is itt vagy?
II. ASSZONY: (csípősen végigméri) Koldulni voltál? Mi?
NUCA: A boltban voltam. Vásárolni!
ASSZONYOK: (rosszindulatú nevetés)
III. ASSZONY: Hallj te oda! Inkább dolgozni járnál, mint hogy más ember zsebéből ki-

csald a keresetet! De a munka nem tetszik, ugye? A kényes kisasszonykának!
I. ASSZONY: Hej, haj! Biza! Ilyenből lesz az igazi! (Nuca kiszalad)
II. ASSZONY: Olyan csepp, azt hiszed, háromig se tud számolni, s nemhogy el akarta csá-

bítani a Jószupot? Az asszonya mesélte tegnap a templom előtt. Oda van az ura miatt. Azt 
mondja, má’ se nem eszik rendesen, se nem jár a dolga után, mind csak oda föl, ahol ez a 
kis rosszféle lakik. Oda hord mindent!

III. ASSZONY: Jaj, micsoda szégyen!
I. ASSZONY: Hát az én uram, az is, nem oda hord neki mindent? Nem a saját gyermekei 

szájából veszi ki a falatot? Hogy süllyedne el az ilyen. Tyúkketrec kell az árvának, ott 
fent, azt mondja! Karám kell szegénykének, azt mondja! Fát kell vágni szegénykének, azt 
mondja! Már bottal szökött nekem, mert azt mertem mondani, hogy legalább néhány ko-
sarat fonathatna vele, tyúkültetőnek, hogy éppen igyenbe ne maradjon az a sok minden, 
amit oda hord.

II. ASSZONY: Úgy biza!
III. ASSZONY: Úgy ám! (Még bólogatnak, aztán indulnak külön-külön.)
ASSZONYOK: (egymásnak) Isten áldja magukat.

(Ferenc jön, szembe vele Nuca, aki hátra-hátra néz.)

A történelem faggatása
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FERENC: Erre jártam idefönt, kaszáltam, meg megnéztem az állatokat is. (vidáman) Szépek!
NUCA: (Nem szól, tele van keserűséggel.) 
FERENC: Valami baj van?
NUCA: (teljesen szembefordul az emberrel) Hívtam én magát?
FERENC: (Közelebb lép, értetlenül néz a lánykára.)
NUCA: Hívtam én magát? Magát és azt a másikat? Kértem én, hogy dolgozzanak? Hogy 

elhozzák az ételt a gyerekeik elől?
FERENC: (rettenetes düh az arcán) Mondott neked valaki valamit? Ott lent? Mi?
NUCA: (felemelt fejjel néz vissza rá) Azt mondták, hogy koldus vagyok. Hogy én koldulok 

maguktól! Hogy én elcsaltam magukat az asszonyaik mellől. Mert nem akarok dolgozni, 
azért! Nem akarok adósuk lenni! Nem akarok tartozni senkinek! Nem akarom, hogy utá-
nam kiabáljanak azok, ott lent! Megfizetek mindent! Ott vannak a bárányok! A kecskék! 
Vigyék őket! Meg kosarak!

FERENC: (Elindul dühösen, szó nélkül, lefelé.)
NUCA: (Lassan térdre ereszkedik, sír, zokog.)
FERENC: (kint van a színről, csak a hangját hallani) Asszony! Istenit a bitang fejednek! 

Agyonverlek! Agyon én! (tompa puffanás, kapucsapódás) Megölöm! Csúffá tett a világ 
előtt, egy gyermek előtt! Megölöm! 

NUCA: (még sírdogál)
MITRU: (jön) Na, hát élsz még?
NUCA: Élek hát. (Elfordulva szemét törli.)
MITRU: Mi van? (Int, hogy mért könnyes a szeme.) 
NUCA: Csak egy bogár. Meg piszok.
MITRU: Aztán kié az a sok állat? Odafönt? (szigorú arccal számol) egy, kettő, három, négy, 

öt, hat, meg azok a kecskék?
NUCA: A házon túl van egy őz is a fiával! (mosolyogni igyekszik) S ha jól megnézni, szar-

vast is talál!
MITRU: Nem tudod, hogy tilos a legeltetés?
NUCA: Micsoda tilos?
MITRU: Az erdő a báróé, hallod-e? Kértél rá engedélyt valakitől?
NUCA: Kitől kérjek?
MITRU: Tőlem.
NUCA: (Nézi Mitrut, de nem szól.)
MITRU: Na! Hát mit adsz, ha megengedem?
NUCA: (feláll) A szarvasok mit adnak? Meg az őzek?
MITRU: (vigyorog) Nyelved az van, látom! Hát ide figyelj! Egész télen át csapdáztál, de én 

nem szóltam semmit. Ezentúl minden harmadik bőrt leadod nekem, érted? A bárányok-
ból meg ősszel kettőt elviszek. Itt csak az csapdázik, az legeltet, akinek én megengedem. 
De lehet olcsóbbra is venni! (Méregeti a lánykát.)

NUCA: (Érti a célzást, de nem ijed meg, közelebb lép.) Nem adom a bárányokat. Magának 
nem adok semmit. Hallja? Semmit!

MITRU: Nem adod? Hátha elviszem az összeset, s téged is kikergetlek a házból? Mi? Ki 
engedte meg, hogy ide költözzetek? Mi?

NUCA: Táti küldte a bárányokat, s én nem adom!
MITRU: A vén gyilkos, azt mondod? Az nem küld semmit, ne félj! Jó helyen van az! Onnan 

nem küldenek bárányokat! Ki mondta, hogy ő küldte?
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NUCA: Ki? Az a Dimitru bácsi. Ő járt Tátinál, maga!
MITRU: Járt a fenét! (nevet) Vásáron járt csak, te buta! S a pénzen, amit adtál neki, azon 

vette meg a kecskéket, meg a bárányokat. Érted? S miből volt a pénz? Mi? Nyersbőrökből 
ugye? S ki engedte meg, hogy csapdázzál? Mi? Elvehetném az összes állatot tőled, ha 
akarnám! De mondom, döntsd el magad, mást adsz-e érte?

NUCA: Ő akkor nem is volt Tátinál? Nem adta át neki a pénzt! Az üzenetet sem mondhatta 
el. S amiket mondott, az mind hazugság volt! Táti üzenete hazugság volt. Itt minden, 
minden hazugság!

MITRU: No, ha más nem, jövök, s kiválasztom őket.
NUCA: (halkan) Vigye el mind. Mind vigye el őket. Egy se kell.
MITRU: Kettőt viszek!
NUCA: Mind vigye el őket. Mind! Hallja? Mind, mind! Egy se maradjon! Egy se kell! Egy 

se! (kirohan)

(Fönt a „kerek” háznál Nuca ül egy kerek tuskón, mereven néz, maga elé bámul, két csendőr jön, a 
fiatalabbik a háttérben marad.)

CSENDŐR: (az idősebb) Egy halott ember fekszik odalent. A pataknál.
NUCA: (alig észrevehetően bólint) 
CSENDŐR: Ismered?
NUCA: Jószupnak hívják. Lentről való.
CSENDŐR: Tudtad, hogy ott fekszik?
NUCA: Tudtam.
CSENDŐR: Honnan?
NUCA: Megmondta a cigányasszony odalent Disznajón.
CSENDŐR: (értetlenül) Az honnan tudta?
NUCA: A tenyeremből.
I. ASSZONY: (Jön, megáll és csak nézi a csendőröke.)
CSENDŐR: Jó asszony, a te urad fekszik ott a hóban!
I. ASSZONY: Este óta kerestem mindenütt! Én Istenem, mi van vele?
CSERNDŐR: Megfagyott az éjjel. Meghalt.
I. ASSZONY: Jaj! Jaj! Jaj! Én Istenem, én édes jó Istenem! 
CSENDŐR: Szánkóval majd hazaviszik.
I. ASSZONY: Ez az oka! Ez a dög! Ez az átkozott dög! Őmiatta kellett elpusztulnia! Hogy 

verje meg az Isten! Ó jaj, jaj, jaj nekem!
CSENDŐR: (Nucához) Most nem viszünk be.
NUCA: Én…
CSENDŐR: Akarsz mondani valamit?
NUCA: Nem, csak…
CSENDŐR: Csak mi?
NUCA: Mondja, hogy lehet az, hogy csak azért, mert én boszorkány vagyok, meghalnak az 

emberek?
CSENDŐR: Hogy boszorkány vagy, babám, azt elhiszem! De amiatt még nem hal meg 

senki.
NUCA: Ez biztos?
CSENDŐR: Biztos. Egyik késtől, a másik alkoholtól.

A történelem faggatása
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NUCA: De a homlokomon… (föláll, mutatja) a homlokomon nem látják?
I. ASSZONY: (iszonyodva nézi távolról) 
CSENDŐR: Mit lelkem?
NUCA: A jelt. (a homlokára mutat) Itt.
CSENDŐR: Ki mondott neked ilyeneket, mi?
NUCA: Az a cigányasszony.
CSENDŐR: Fogd be a szád. Ne hallgass a vénasszonyokra. Elég nyomorúságban vagy úgyis.
NUCA: (szinte révületben) A Sándor Ignác meg a késtül.
CSENDŐR: Ismerted?
NUCA: Csak szerettem. De csak úgy! Negyed napja kést szúrtak beléje.
CSENDŐR: Tegnapelőtt temették. (szünet) Ismerted, szóval?
NUCA: Igen.
CSENDŐR: Azt mikor láttad utoljára?
NUCA: Éjszaka. Négy nappal ezelőtt. Igen, négy napja.
CSENDŐR: Csütörtök éjszaka?
I. ASSZONY: Korán kezded!
NUCA: Éjszaka. Hajnalodott, amikor elment.
I. ASSZONY: A szemérmetlen…
CSENDŐR: Csend legyen! (visszafordul a lányhoz) Honnan?
NUCA: Tőlem.
CSENDŐR: Akkor te voltál, aki azt utolsónak láttad.
NUCA: (révületben) Aki velem alszik, az meghal. (Ujjával a homlokára üt.)
CSENDŐR: Ismersz valakit, aki a haragosa volt? 
NUCA: Nem. Nem tudok senkit.
CSENDŐR: (áll egy darabig) Ha kellesz, majd feljövünk érted. (Az ott álló asszonyhoz is 

szól) Induljunk. (el)
NUCA: (Áll még, majd nekidől a ház sarkának.) 
FERENC: (jön) Nőnek a juhaid?
NUCA: (ránéz, majd visszafordul) Jól esznek.
FERENC: Ősszel nem itt kéne, hogy legyenek már. Hozd le őket.
NUCA: Igen. 
FERENC: Adnak tejet a kecskék?
NUCA: Két kupával fejek naponta.
FERENC: Mért nem jössz le soha?
NUCA: Nehéz volna. Natu meghalt.
FERENC: Ki?
NUCA: A Sándor Ignác
FERENC: Értem. Tudom.
NUCA: Itt volt… elhozott két bárányt és csak itt aludt. Jól és mélyen aludt. Valami volt ab-

ban az éjszakában. Nem olyan volt, mint a többiek. Én éreztem, hogy valami van benne, 
és ezért nem aludtam talán. De ő aludt. És amikor elment, még csillagok voltak az égen. 
Itt ment lefele. Én voltam az utolsó, aki láttam, azt mondta a csendőr.

FERENC: Nem te voltál! Aki a kést fogta, az volt.
NUCA: Igen, a kés. Aztán a cigányasszony belenézett a tenyerembe, ott a vásáron, és azt 

mondta, hogy az ágyamban a halál lakik. Mert boszorkány vagyok, azért. Homlokomon 
a jel. Azt mondta.
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FERENC: Cigányasszonyról szóltál? Ki volt az?
NUCA: (rázza a fejét) Aki jövendőt mond. És akkor már tudtam, hogy ezért történt. Pár nap 

múlva jött ez a másik. Részeg volt, mint a disznó. Egy disznó nem is lehet olyan, mint ez 
a disznó. Nem bántam volna, ha meghal, érti? A ruhámat is letépte. De aztán… meghalt. 
Pedig kése se volt. Csak meghalt. Mert itt van a jel a homlokomon.

FERENC: Ami a cigánynét illeti, fecsegnek azok sokat.
NUCA: De tudnak olyat is, amit mások nem. Titkos dolgokat tudnak.
FERENC: (indul, de visszafordul) Isten veled, lányka. Ne sokat gondolkozzál. S ettől még 

lejöhetsz.
NUCA: (Lecsúszik, félig ülő helyzetben, s a térdére bukik a feje, elsötétedik, és a háttérből 

egy cigányasszony jön mezítláb.)
CIGÁNYASSZONY: Mikor először belenéztem a kezedbe, tudtam. Így volt megírva. Ne 

hidd, hogy ilyen csúnya voltam mindig és öreg, mint most. Én is voltam szép és fiatal. Az 
emberek megfordultak utánam, és szépeket mondtak, és fülbevalót ígértek meg ezüstlán-
cot a nyakamba. Aztán egy este rám jöttek, lent füzesben hárman. Megfogtak és letépték 
a ruhámat, meg is kötöztek.

Cigánylány, mondták, senki rongya. Már nem mondtak szépeket és nem ígértek ezüstláncot. 
Csak berángattak a pajtába, vagy rám törték az ajtót, vagy elfogtak az erdőn, amikor szed-
tem a gombát. 

Cigánylány, mondták, és kacagtak, amikor sírtam és leköptek utána.
Gyűlöltem őket. Valamennyit. A kanokat. A veszetteket. A piszkosakat. Jaj, hogy gyűlöltem 

őket!
Minden évben egy gyereket szültem, a falu gyerekei voltak. Az asszonyok leköptek, a férfiak 

kiröhögtek, s a gyermekek rendre lerágták rólam a húst.
Gyűlöltem, gyűlöltem őket! De tenni semmit nem tudtam, érted? Öreg lettem és csúnya, 

a gyerekek elhagytak, és megdobáltak kővel, a férfiak belém rúgtak, az asszonyok rám 
uszították a kutyákat.

Boszorkány vagyok, mondták. Jaj, ha igazán az lettem volna! Jaj lett volna nekik ezerszer!
Lenyúzni csontjukról a húst, megvacogtatni őket, vérüket venni, megkötni a lelküket, az 

eszüket…
De te, lány, amikor megláttam a kezedet, tudtam. Tudtam, te vagy az, aki megbosszulod 

rajtuk, amit elkövettek a kakaskodó gazok, az ocsmányok, a disznók.
Boszorkány vagy, leány!
Aki téged megkíván, a halált kívánja meg.
Tűzben születtél, s tűz emészti el a testedet is.
Te vagy az erdők tüzes lilioma.
A halál van az ágyadban, a testedben, s az ajkaidon…
Nem tehetsz róla. Jó vagy és szelíd.
Most megyek. Én felelni jöttem, mert te kérdeztél. 
(cigányasszony el)
NUCA: (mint aki most ébred) Jaj! Jaj, én átkozott! Bárcsak pusztulnék el! Egyedül vagyok!... 

Őzike!... Őzike! Gyere ide! Gyere ide őz, gyere ide hozzám… És idejössz… ide egészen 
hozzám… kicsi őz… (Óvatosan kinyújtja a kezét, simogatja az őzet, mintha valóban ott 
lenne, aztán a térdeplésből föláll.) Ne ijedj meg… megrezzentél? Gyere velem őz, gyere 
velem…(Elindul, keze hívogatón hátul van.) Nem akarsz? (Nevet, kacag, mint egy őrült.) 
Na, mi az? (Néz a semmibe, a semmi őz után, sóhajt egyet, és lassan kibotorkál a színről.)

A történelem faggatása
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(Történik mindez a kerekre épített háznál, Nuca karcsú, szép tizenhat éves lányka, jön be, jobbra-balra 
néz, szinte menekül, mintha el akarna bújni, aztán fölkap egy vesszőseprűt és sebesen dolgozni kezd.)

GÁSPÁR: (Éltető báró fia, fiatalúr jön, puska a kezében.) Fene egyen meg! Te kergetted el 
a bikámat?

NUCA: Nem szabad megölni, ami él. Az élet mindennél többet ér.
GÁSPÁR: (közelebb lép) Ki vagy te?
NUCA: Nem mindegy az?
GÁSPÁR: Talán csak van neved?
NUCA: S ha nincs?
GÁSPÁR: Akkor adok én!
NUCA: Adj! 
GÁSPÁR: Tárnics szemű. Ide figyelj, Tárnics szemű! Elkergetted a bikámat. Mit  

adsz érte?
NUCA: Egy szedret.
GÁSPÁR: Kié vagy, leány?
NUCA: Az erdőé, fiú.
GÁSPÁR: Aztán csókot adsz-e?
NUCA: Nem.
GÁSPÁR: Miért nem?
NUCA: Mert nem!
GÁSPÁR: (Keze kinyúl, szelíden magához vonja és csókolja, a lány engedelmesen hozzá 

simul, aztán elengedi és egymás szemébe néznek) Ki vagy te? Tündér, vagy boszorkány?
NUCA: (hátrál, remeg, aztán sírni kezd)
GÁSPÁR: Az Istenért, leány? Mi van veled? Leány?
NUCA: (nem tud megszólalni, sír)
GÁSPÁR: Beszélj hát!
NUCA: Boszorkány vagyok – aki engem megölel, az meghal. A halál jár velem, érted?
GÁSPÁR: Talán valami betegséged van?
NUCA: Nem! Boszorkány vagyok. Boszorkány! Akit én szeretek, meghal. Aki engem sze-

ret, az meghal.
GÁSPÁR: Bolondság. Micsoda ostoba babona ez? Nem szabad az ilyen ostoba babonákban 

hinni. Melyik cigányné tömte meg a fejedet vele?
NUCA: Nem csak a cigányné, nem! Tudom, hogy így van. Hárman már meghaltak! Érted? 

Hárman! Rettenetes ez! 
GÁSPÁR: Hárman meghaltak? Hogyan?
NUCA: Az egyik a Sándru fiú volt. Nátúnak hívták. Jó volt hozzám. Egy éjszaka itt maradt, 

és velem aludt az ágyban. Semmit se csinált, csak velem aludt. Furcsa éjszaka volt. De ő 
elment virradatkor, és reggel meglelték az erdő alatt késsel a hátában.

A másik egy disznó volt. Olyasmit akart velem, és verekedtünk. Az ágyamon feküdt. Disznó 
volt, disznó. És részeg. Másnap a csendőrök találták meg, fagyottan.

Aztán volt egy harmadik is. Nemrég. Az aztán erőszakos volt… Három nap múlva egy fa 
ütötte agyon az erdőben.

GÁSPÁR: Véletlen. Véletlen az egész.
NUCA: Nem, nem. Boszorkány vagyok.
GÁSPÁR: (nagyon szomorúan) Nyár óta vártam valamire, és nem tudtam, hogy mi az, 
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amire várok. De vártam! Vártam reggel és vártam este, és mindig és mindig. Akkor azt 
éreztem, hogy fel kell ide jönnöm, a hegyre. Hogy azért éltem eddig, hogy ide feljöhessek. 
Érted? És téged talállak itt. (Közelebb lép, átöleli a lányt, összesimulnak.) Hiába, nem 
tehettem mást. Így kellett legyen.

NUCA: (a fiú arcába néz) Nem lehetett másként. Így kellett legyen. De ha te meghalsz, én 
is meghalok. Nem hagylak el többet, soha-soha, érted?

GÁSPÁR: Mintha örökké itt éltünk volna, együtt! De most haza kell mennem.
NUCA: Miért?
GÁSPÁR: Nem az enyém az erdő, s ennivalónk sincs.
NUCA: Akkor veled megyek.
GÁSPÁR: (gyorsan) Azt nem lehet.
NUCA: Miért?
GÁSPÁR: Mert nem lehet…
NUCA: Mikor?
GÁSPÁR: Mikor? Lássuk csak, mához egy hétre, jó?
NUCA: Ide föl?
GÁSPÁR: Ide föl.
NUCA: Az ösvényen jössz majd, a gerincen?
GÁSPÁR: Ott.
NUCA: Mához egy hét? Esni fog az eső. Nem ez a kabát lesz rajtad. Van egy másik kabátod 

is. Amit esőben hordasz?
GÁSPÁR: Van.
NUCA: Szürke.
GÁSPÁR: Szürke. Honnan tudod?
NUCA: Mondtam, hogy boszorkány vagyok. Láttalak jönni, és ezért most már biztosan 

tudom, hogy visszatérsz. Még nem történik semmi…
GÁSPÁR: Már megint a halálra gondolsz?
NUCA: Mindig. Folyton. Rettenetes ez.
GÁSPÁR: Ne félj! Mi Éltetők nem halunk meg olyan hamar!
NUCA: Éltető? Azt mondtad? Az a fekete arcú uraság, akit az erdő királyának mondanak?
GÁSPÁR: Az apám.
NUCA: Úgy, úgy-úgy…
GÁSPÁR: Miért?
NUCA: Nem tudom, milyen lesz nélküled? De majd sokat gondolok rád. Mi a neved?
GÁSPÁR: Gáspár.
NUCA: Most menj. Valaki vár rád valahol Jó hírrel. Menj! S mához egy hét.
GÁSPÁR: (int és elmegy)

(A kerek ház, mint az előző jelenet – Mitru jön, vállán puska, megáll a ház előtt és kiabál.)

MITRU: Valaki még beköltözött a házba. (fújtat) Megálljatok csak! Adta bitangjai! Ki en-
gedte ezt meg nektek?

NUCA: (megjelenik az ajtóban, kíváncsian, barátságosan néz, nem szól, hallgat, Mitru még 
dühösebb lesz)

MITRU: Kik vagytok, hé? Mán urad is van? Hol az urad?
NUCA: Alszik.
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MITRU: Hogy mertetek… (Megáll közel az asszonyhoz, hangja fenyegető.)
NUCA: (szelíden) Halkabban beszélj… mondtam, hogy alszik…
MITRU: (nem néz az asszonyra) Az uraddal akarok beszélni.
NUCA: Gyere be. Hajnal óta várlak.
MITRU: Vártatok?
NUCA: Csak én vártalak. Tudtam, hogy jössz. (fejével int) Ott alszik bent.
MITRU: Az ágyadon, mi? A disznó bitang Istenteket! (Az ajtóhoz megy, ökle rávág a ki-

lincsre, és belöki, néhány pillanatig áll az ajtóban, és mereven bámul, lassan visszalép, és 
beteszi maga mögött az ajtót.)

NUCA: Mitru bácsi, egy kis frustukra csak leül!
MITRU: Hogyhogy tudod a nevemet?
NUCA: (halkan nevet) Tudom én azt. Pálinkával nem is kínálom, ne féljen! De tán üljön le 

ideki. Csak nem megy így el innen?
MITRU: (puskáját letámasztja, kalapját is leveszi, de nem ül le, zavarban van) Tegnapelőtt… 

jött föl az úrfi? (int a fejével)
NUCA: Igen.
MITRU: Merről?
NUCA: Fileházán keresztül, a görgényi plájon.
MITRU: Úgy. Öhöm. Osztán vadászat nem lesz?
NUCA: Holnap már elmegy. Fileházára rendelte a hintót. Holnap.
MITRU: Na, jó. Akkor Isten veled, asszony!
NUCA: Isten vele, Mitru bácsi.

(Dumitru jön, vállán puska, tarisznya.)

NUCA: Nem találta meg, Dumitru bácsi?
DUMITRU: Hö? Mit mondasz?
NUCA: Nem találta meg a farkast?
DUMITRU: Hö? Honnan tudod?
NUCA: Pedig ott van. Várjon csak! Nincsenek ott sziklák a közelben?
DUMITRU: Hö. Sziklák? Vannak hát.
NUCA: Két szikla közé, egy szakadékba van beesve. Valami bokor áll ki a hasadékból, az 

takarja el. Attól nem találta meg.
DUMITRU: (közelebb jön) Honnan tudod? (bizalmatlan)
NUCA: (nehezen válaszol) Menjen vissza, Dimitru bácsi és meglátja, hogy igazat mondok. 

Sovány a farkas és nem is nagy. A hasán véres. (Mosolyog, majd nevet.)
DUMITRU: Úgy is van, kis, nőstényfarkas volt, sovány, mert szoptatós. Hasba kapta a lö-

vést. Felbucskázott, de aztán elment.
NUCA: Ott van a hasadékban.
DUMITRU: Jártál ott? Megtaláltad?
NUCA: Nem.
DUMITRU: Hát?
NUCA: Menjen vissza, mert ott van. A fehér facsonkot keresse a lyukakkal. Attól nem mesz-

sze van a hasadék. Bokor áll ki belőle. Azt hiszem, bodza.
DUMITRU: Hö. Honnan tudod? Honnan tudod?
NUCA: Nem tudom. (kimegy a színről)



49

(Rövid sötétség, Dumitru állva marad, jön Iván, megáll az ellentétes oldalon.)

IVÁN: Adjon isten, Dumitru testvér!
DUMITRU: Isten…
IVÁN: Há, mi a?
DUMITRU: Görgényből jött át hat farkas. A Magurának mentek. Ismerem már őket, haj-

nalra ott lesznek, ahol az őzek legelnek… meg itt is volt egy.
IVÁN: Öhö. Éjszakára hozzám, bé?
DUMITRU: Nem. Míg tart a hold, megyek.
IVÁN: Itt a Komárnyikon van egy leány.
DUMITRU: Tudom.
IVÁN: Úgy. Rossz vége lesz.
DUMITRU: Mi?
IVÁN: Rossz vége lesz.
DUMITRU: Hö. Miért?
IVÁN: Rá van írva. A homlokára. Láttad?
DUMITRU: Az úr szeretője. Jó sora van.
IVÁN: De nem itt.
DUMITRU: Há?
IVÁN: Ez nem szerető.
DUMITRU: Ha?
IVÁN: Társ.
DUMITRU: Úgy?
IVÁN: Becsületes. Egész. Egész asszony. Nem úrnak való.
DUMITRU: Hö.
IVÁN: Vigyázni kell. Rossz vége lesz. Rossz. Én tudom.
DUMITRU: Hát azér’.
IVÁN: A jel a homlokán. Én tudom.
DUMITRU: Az. Hát Isten segítsen!
IVÁN: Isten segítsen.

(Mindketten kimennek, Iván fejcsóválva, rövid váltás, Nuca jön be, látszik rajta, hogy terhes, majd jön 
hetykén, vidáman Gáspár úrfi.)

GÁSPÁR: Szervusz, tündér!
NUCA: (Komolyan bevárja a közeledőt, néz a szemébe) Hát megjött.
GÁSPÁR: Te…! Megnőttél! Valahogy más vagy, mint…
NUCA: Mint amikor elhagyott. Ezt akarta mondani, ugye?
GÁSPÁR: (gyorsan felel) Mint amikor utoljára láttalak.
NUCA: (elmosolyodik) Mennyi ideje annak? Félév? Több.
GÁSPÁR: (komoly lesz) El kellett utaznom. Hirtelen jött. Apám akarta. Nem volt időm 

elbúcsúzni tőled.
NUCA: Jobb is volt, a búcsú szomorú mindig.
GÁSPÁR: Sokfelé jártam. Sok mindent láttam, ami szép volt. De sehol sem volt olyan szép, 

mint itt.
NUCA: Majd elmondja ugye, azt a sok szépet, amit látott? És amíg mondja, látni fogom én is.
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GÁSPÁR: Ó… nem tudom. Neked talán nem is lenne szép. De most itt vagyok. Este fölhoz-
zák a holmimat. Legalább két hetet maradok.

NUCA: (szó nélkül elfordul, indulna, a férfi utána lép)
GÁSPÁR: De gyere már, hadd nézzelek meg. Még meg sem csókoltál!
NUCA: (puhán visszacsókol, de két keze a férfi mellének szorul) Ne szorítson így!
GÁSPÁR: Mit kényeskedsz? Gyere!
NUCA: (gyors mozdulattal kisiklik) Gáspár…! Vigyázzon!
GÁSPÁR: Mi?
NUCA: Nem szabad!
GÁSPÁR: (bosszús lesz, döbbenve néz) Te… csak nem...?
NUCA: (bólint) Igen, Gáspár.
GÁSPÁR: Nem is vettem észre. Azt hittem, a ruhád olyan furcsa. És most… így… persze 

nem lehet…?
NUCA: Hova gondol?
GÁSPÁR: (bosszúsan) Nem lehet?
NUCA: (megfogja a Gáspár kezét, és a hasára teszi) Él…! Nem hiszi? Érzi? Ver a kicsi szíve! 

Néha még rúg is!
GÁSPÁR: (elvonja a kezét, iszonyodva) Rúg?
NUCA: De még hogy! 
GÁSPÁR: (elfordul, indul a házba, majd visszafordul) Megkaptad az ősszel, amit küldtem? 

Pokrócokat, mindent?
NUCA: Meg, hogyne.
GÁSPÁR: Na, mindegy, most átmegyek az Iszticsóra. Egy erős bakot láttam ott az őszön. 

Sötétedés után itt leszek.
NUCA: Nem is eszik?
GÁSPÁR: Nem most. Bor, pálinka, ilyesmi persze nincs?
NUCA: (megrázza a fejét)
GÁSPÁR: No, estére már lesz. (visszafordul) Hogy is hívnak?
NUCA: Engem? Tündér. Boszorkány. Volt sok nevem.
GÁSPÁR: Jó, jó. De az igazi,
NUCA: Nuca.
GÁSPÁR: Köszönöm. Jól van, Nuca. Ha az öreg Iván jön, mondd meg, hogy hova mentem. 

Csomagoljatok, rendezkedjetek be. Iván maradjon itt, reggelig valahol elhálhat. Parancsa-
im lesznek a számára. (Elmegy)

NUCA: (tesz-vesz, amikor jön Iván)
IVÁN: (Nem szól, nem köszön, nem is néz a lányra, vállán átalvető, kezében egy kendőben 

összecsomózva dolgok.)
NUCA: Segíthetek valamit, Iván bácsi?
IVÁN: Ezeket itt, ni. Vidd be.
NUCA: Ezt mind?
IVÁN: Azt, azt. Az mind ennivaló.
NUCA: Azt is mondta, hogy gyújtsunk be estére.
IVÁN: Na ugye. Tudom én azt. Ismerem a szokásaikat.
NUCA: Iván bácsi!
IVÁN: Na?
NUCA: Nem vett észre valamit?
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IVÁN: Micsodát?
NUCA: Hogy… más lett?
IVÁN: Tudod, az úr, ameddig gyerek, addig nem veszed annyira észre. Hogy úr. Később 

jön. Én már ismerem ezt. Ez már így van. Ezt tudni kell.
NUCA: És… és nem lehet az, hogy egy olyan úr, egy olyan úrféle ember olyanná  

legyen újra?
IVÁN: Nem, asszony, olyan nincs. Ha egyszer úr, akkor úr. Abbul nincs visszatérés. És 

ezen nem tud egyikünk se segíteni, és nem tehet róla ő sem, te sem. Úr. Ennyi az egész. 
Megyek, berekesztem az állatokat.

Vége az első felvonásnak

(Váltás, a házbelső, Nuca és Gáspár beszélgetnek.)

GÁSPÁR: Olyan komoly lettél, Nuca. Úgy emlékszem rád, mint egy vidám kislányra. Szép, 
vidám kislányra.

NUCA: Csúnya lettem? Nem tetszem már magának?
GÁSPÁR: Nem jössz ide mellém?
NUCA: Mehetek. (A férfi szorosan magához vonja, a mellébe markol.)
GÁSPÁR: Csacsi! Nem rajtam múlik, nem érzed?
NUCA: Hát szeretni csak úgy lehet?
GÁSPÁR: (A férfi megdöbben) Nem értem… mit mondasz?
NUCA: (eltolja a férfi kezét, s a szemébe néz) Mondja, az, hogy szeretünk valakit, csak azt jelenti?
GÁSPÁR: Nem, … dehogy, … csak tudod, ha az ember fiatal és egészséges, akkor vannak 

vágyak a testében, amelyek…
NUCA: Az más. De a szeretet.
GÁSPÁR: Hát az megvan úgyis. Csakhogy…
NUCA: Csakhogy…
GÁSPÁR: Ejnye, de buta vagy! Hát nem érted meg, hogy csak a szentek, meg a vének ké-

pesek szűzen élni?
NUCA: Mit jelent az, hogy szűzen élni?
GÁSPÁR: Igazán buta vagy. Hát hogy nem csinálod azt!
NUCA: És ha nem csinálom, akkor nincsen szeretet sem?
GÁSPÁR: Dehogy nincs. Hanem az is kell.
NUCA: (csóválja a fejét) Nem, itt valami nincs rendben.
GÁSPÁR: Mi nincs rendben?
NUCA: Ősszel jó volt hozzám és kedves, és szeretett. Aztán elment. Azt mondta, hogy visz-

szajön hamar, és nem jött vissza sokáig. Nagyon sokáig.
GÁSPÁR: Te, hát mondtam már…
NUCA: Ne mondjon semmit. Mikor már mondani kell valamit, akkor jobb, ha az ember 

nem mond semmit.
GÁSPÁR: Butaságot beszélsz.
NUCA: (egészen közel hajol, bele a férfi szemébe) Mi a neve annak az asszonynak?
GÁSPÁR: Miféle asszonyról beszélsz?
NUCA: Aki a rózsaszínű ágyban fekszik, medvebőr van az ágya előtt és az inge átlátszó, 

mint a pókháló, olyan…
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GÁSPÁR: (megdermedve hallgat) Honnan tudod?
NUCA: A szemedben látom. Most is látom. Ott fekszik az ágyon, nincs takaró rajta, és 

sokkal szebb, mint én. Látom a testét és érzem, hogy forró… Csókra nyújtja a száját, és a 
melle fölött egy halvány kis sebhely látszik, egy kis fehér vonal…

GÁSPÁR: (ijedten felugrik, hátra) Boszorkány vagy! (sok idő eltelik) Igazán a szememben 
láttad?

NUCA: Ott. (újra hosszú csend)
GÁSPÁR: Tudod, az úgy volt…
NUCA: Kell erről beszélni?
GÁSPÁR: Persze, hogy kell. Ha már úgyis tudod…
NUCA: Azt szerette volna, hogy ne tudjam?
GÁSPÁR: Azt.
NUCA: (lehajtja a fejét és halkan sóhajt)
GÁSPÁR: Várj. Erről beszélni kell most már.
NUCA: Mindent értek. (hosszú csend)
GÁSPÁR: Nézd, ha én levinnélek magammal abba a világba, mit kezdenél ott? Igaz? Azt 

se tudnád…
NUCA: (unottan) Hagyjuk…
GÁSPÁR: Meg aztán a gyerek is.
NUCA: Hagyjuk! Jó?
GÁSPÁR: Ugye, Nuca, azért nincs harag?
NUCA: Harag? (fölnevet vidáman) ugyan, menjen már…!
GÁSPÁR: Akkor gyere és igyál velem egy pohár bort.
NUCA: Tudja, hogy nem szeretem.
GÁSPÁR: De most! Egy békepohárral.
NUCA: Jó, na. De csak egy kortyot. (isznak)
GÁSPÁR: Most pedig csókolj meg! (Csók, aztán Nuca keze végigsimít a férfi haján) Mondd, 

rossz ez most neked nagyon? Úgy értem, nehéz-e így a gyerekkel?
NUCA: Ó dehogy. Dehogy! Örvendek neki.
GÁSPÁR: Örvendesz neki? Azt hittem…
NUCA: Ez a rendje, hogy így legyen. Nem?
GÁSPÁR: Te, szeretném, ha mellettem feküdnél este, mint régen…
NUCA: (látszik, hogy örül, mosolyog) Nem. Most csúnya vagyok. Most nem.
GÁSPÁR: Jó. Kimegyek valahova. Hátha megmozdul valami. (nevet) Várnak az őzek.
IVÁN: (jön, belép a házba) Levelet hoztam, instállom.
GÁSPÁR: Mifélét? (Elveszi, olvassa, olvasás után zsebre dugja) Megyek.
NUCA: (kétségbe esve, sápadtan) Elmegy?
GÁSPÁR: (kurtán) Sajnos.
NUCA: Mikorra várhatom vissza?
GÁSPÁR: Vissza? Vagy úgy! Egy kicsit hosszabb cserkészés lesz. Nem tudom, mikor jöhe-

tek megint. Őszre szeretnék itthon… (veszi a dolgait – puska, kalap, kabát) Isten veled.
NUCA: Isten segítse.
GÁSPÁR: (visszafordul) Várj. Itt hagyok neked ötven forintot. Vegyél, amire szükséged van. 

A gyerekkel kapcsolatban is. A tehénre meg ne legyen gondod, küldök egy másikat, kis-
borjasat. Szervusz (Elviharzik, Iván újra feláll, mintegy köszönés formán.)

NUCA: (néz utána kezében a pénzzel)
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IVÁN: Bizony, bizony, így van ez az urakkal, látod.
NUCA: Mondja, Iván bácsi! Jó az uraknak így, ez az élet? Jó nekik úgy, ahogy élnek?
IVÁN: Ezen én is sokat gondolkoztam már. De azt hiszem, nem jó. Csak nem tehetnek mást. 

Az ember igazán csak sajnálni tudja őket. Hogy annyi vagyonnal mégis csak úgy éljenek, 
mint egy utolsó cseléd, akinek a szabad idejét percre kiméri a gazda. Meg egymást nyo-
morítják, te, egymást! Fene ismeri ki őket. Ilyenek, na, urak.

NUCA: Üljön mán le Iván bácsi, ha így magamra maradtam.
IVÁN: (szuszogva leül, közben kérdez) Mikorra várod a gyereket?
NUCA: Honnan tudjam azt?
IVÁN: Mit mondasz? Hát csak tudod? Sze’ minden asszony tudja.
NUCA: Miből?
IVÁN: Hát kilenc hónap, mint a tehénnél.
NUCA: Igazán? Várjon csak… Hogy is vannak a hónapok?
IVÁN: Attól függ, mikortól számolódik?
NUCA: Hát szarvasbőgés végétől, mondjuk.
IVÁN: Szarvasbőgés? Akkor az október! (számol az ujjain) November, december, január, 

február, március, április, május… te, akkor már nem sok van hátra! Most június derekán 
vagyunk. Gondoltam én. Jól gondoltam. Te! Beszéltem a méhészékkel. Ott, lent. Hogy 
vegyenek oda magukhoz, amíg megjön a gyerek…

NUCA: Mit gondol? Abba a házba?
IVÁN: De…
NUCA: Nem, Iván bácsi. Abba a házba nem. Az nem olyan ház.
IVÁN: De… hogy gondolod egyedül…?
NUCA: Micsodát?
IVÁN: Hát, világra hozni a gyereket.
NUCA: Ó, menjen már! Hát az őzek, azok hogy? Menjen már!
IVÁN: Az más te! Azok őzek!

(Nyílik az ajtó, Ferenc felesége lép be, tiszta patyolat feketében, szigorú tekintettel.)

ASSZONY: Adjon Isten!
IVÁN, NUCA: Adjon isten!
ASSZONY: Hát ez az a ház. Jó ház, csak messze van. Nagyon fönn a hegyen. (kinéz és int) 

azok ott miféle állatok?
NUCA: Az enyimek.
ASSZONY: A tieid? Mind? A juhok is? A tehén is?
NUCA: Igen.
ASSZONY: Azt hittem, csak a kecskék a tieid. Szép állatok Különösen a tehén. Győződ őket 

egyedül?
NUCA: (büszkén és dacosan) Persze.
IVÁN: Hö. Dolog az van, mi? De úgy jó, ha van. Mennyit ad a tehén?
NUCA: Két tele sajtárt fejek tőle naponta.
IVÁN: Hö. Két sajtár? Az szép! Az jó.
NUCA: Tessék leülni.
ASSZONY: Köszönöm. (Leül Iván mellé)
NUCA: (sajtot hoz) Egyék. Tessék. Lássanak hozzá.
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ASSZONY: Jó. Jó a sajtod. Értesz hozzá, látom… mikor kell jöjjön a gyerek?
NUCA: Amikor az Isten akarja.
ASSZONY: Ne beszélj Istenről! A keresztény ember a paptól kér áldást a gyerekhez. Temp-

lomban esküszik, nem az erdőben. Te ne beszélj Istenről. Aztkérdeztem, mikorra várod 
a gyereket! 

NUCA: Akivel az Istenről nem beszélhetek, annak a gyerekemhez sem lehet köze.
ASSZONY: Mit mondasz? Hogy te…
NUCA: Azt mondom, hogy én semmi rosszat nem tettem magának. Tehát nem tudom, 

miért jött ide, hozzám?
ASSZONY: (halkabbra fogja a szót) Nem erről van szó… holnap vagy holnapután szedd 

össze a holmidat, amire szükséged van és gyere le hozzánk.
Majd segítesz nekem mosni, meg minden. Ha már így esett veled, hát így esett! Azért, mert 

erkölcs nélkül neveltek, nem hagyhat az ember elpusztulni. Na.
NUCA: (lassan elkezd nevetni)
ASSZONY: Mit nevetsz?
NUCA: Hogyne nevetnék? Amikor maga idejön hozzám, úgy összeszid, mintha a tyúkját 

loptam volna el, és a végén kiderül, hogy azért jön, mert segíteni akar.
ASSZONY: Hát mi? Mégiscsak ember vagy. Majdnem gyerek még. Az ember nem hagyhat 

elpusztulni itt a vaddisznók között…
NUCA: Hagyja, néni, hagyja! Nem értjük meg egymást, semmiképpen, látom. Maga más 

nyelvet tud, s én is mást. Hát hagyjuk!
Mindenesetre azért köszönöm, hogy ezért jött, s vigyen egy kis túrót, sajtot a gyerekeknek. 

Várjon, összeteszem valamibe. (Tálba tesz dolgokat, aztán átadja) Tessék, néni. A tálat 
meg egyszer Iván bácsi felhozza.

ASSZONY: (nézi a tálat, nagyon sok van benne, hát felvillan szemében az öröm) Mikor 
küldjem vissza?

NUCA: Nem sietős. Mikor éppen erre jár. Van tálam elég.
ASSZONY: Iván mikor jöjjön föl?
NUCA: De most is itt van!
ASSZONY: Nem arról beszélek! Mikor jöjjön föl Iván az állatokhoz, te meg gyössz le hozzánk!
NUCA: Ne féljen, az állatok fent maradnak, én is itt maradok.
ASSZONY: Mi? Nem akarsz lejönni?
NUCA: Nem.
ASSZONY: Mi? Hát mit akarsz?
NUCA: Semmit!
ASSZONY: S miért? Mi? Nem jó neked az én házam?
NUCA: Nem.
ASSZONY: Hallj oda, te! S miért, mi?
NUCA: Mert kerítés van előtte! S mert közted és köztem is kerítés van. Ennyi!
ASSZONY: Hallj oda… hallj oda… hát mit gondolsz? Ezért jöttem én föl ide a hegy tetejé-

re? Mi? Hogy csak így? Még ennyi hála se legyen benned? Hát ki vagy te? Hát mi vagy 
te? Egy koszos kis rosszféle. S még te beszélsz így? Phí, örülnöd kéne, hogy egy tisztes-
séges asszony veled szóba állott. Hogy essen beléd a nyomorúság! Te! Fogd a táladat, te, 
mert úgy a földhöz vágom, hogy homok lesz belőle. (Csak nyújtja a tálat.) Hát akkor jössz, 
vagy nem jössz?

NUCA: Mondtam már, néni, hogy nem megyek.
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ASSZONY: Hát akkor dögölj meg! (A tálat lecsapja az asztalra.) Nem is érdemel az 
ilyenegyebet, az ilyen utolsó ringyó, hálátlan dög… (Elindul)

NUCA: Azért, néni, a sajtot elviheti a gyerekeknek, jó szívvel adom!
ASSZONY: Phí, még szólni mer hozzám, hát ki vagy te, mi vagy te, egy hálátlan, utolsó 

senki vagy…(eltűnik a színről)
IVÁN: (mozdulatlan, kisvártatva) Elment?
NUCA: El. Nem megyek le ahhoz a házhoz.
IVÁN: Hö?
NUCA: Nem megyek.
IVÁN (kisvártatva) Gondoltam.
NUCA: A kerítés. (hasára teszi a kezét, leül)
IVÁN: Tudom.
NUCA: Magának nincs családja?
IVÁN: Tudod, az ember születik valahol. Az a család. Meglát valakit, úgy érzi, hogy szeret, 

összeköltözik vele egy fedél alá, s gyerekei lesznek. Ez a család. Aztán később kiderül, 
hogy hiába élnek egy födél alatt, mindegyiknek külön útja van.

Az ember azt hiszi, hogy akik egy födél alatt élnek, azoknak az útjok is egy. De ez nem így 
van. Nem a födelen múlik, hanem az utakon. A födél nem tartja össze az utakat, ha azok 
nem úgy indultak, hogy egymás mellett haladhassanak hosszú ideig.

NUCA: Hát mi tartja össze?
IVÁN: Semmi. Ha egyszer nem úgy indultak, akkor semmi…(szünet) Gondoltál te arra, 

hogy mi lesz veled?
NUCA: Hogy, mi lesz velem? Mi, hogy legyen?
IVÁN: Éppen ez az, látod. Mi, hogy legyen. Mert most még élsz, ahogy élsz! Egyedül vagy. 

De aztán jön a gyerek. És mit kezdesz itt a havasban gyerekkel? Férfi nélkül?
NUCA: Nem vagyok férfi nélkül.
IVÁN: Na, ez az, látod, amiről beszélni akartam. Amiről beszélni kell. Mert lehet, hogy úgy 

van minden, ahogyan te gondolod, és igazán szeret téged az úrfi, mint ahogy egy férfi 
szeret egy asszonyt. De akkor is. Ő az úrfi.

NUCA: Ez baj?
IVÁN: Baj.
NUCA: Mért?
IVÁN: Mit tudod te, hogyan él egy úrfi? Még én se tudom. Pedig én már láttam olyat. Én 

már láttam azt a másikfajta embert, amelyiket úrnak neveznek. Én már láttam közelről. 
Ember az is. Az igaz. De csak úgy, ahogy a holló is varjú. De mit tud a varjú a hollóról? 
Néha jön, messziről. Mindig egy puskalövésnyivel magasabban száll, mint a többi, min-
dig a legmagasabb fenyő csúcsára ül le, és aztán újra elmegy, valahová messzire. Hát így.

(Váltás, erdő, Gáspár és az apja összetalálkoznak, mindkettő vadászfelszerelésben.)

ÉLTETŐ: (apa) Na, bőgnek a bikák?
GÁSPÁR: Bőgnek (mosolyog hozzá)
ÉLTETŐ: Hallottam a lövést az imént.
GÁSPÁR: Csak egy bak volt.
ÉLTETŐ: Egyet én is lőttem már.
GÁSPÁR: Jó bőgés van az idén!
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ÉLTETŐ: No, én itt eltérek. Valamelyik nap majd meglátogatlak, s egy éjszakát eltöltök.
GÁSPÁR: Jöjjön, apám, szívesen látjuk.
ÉLTETŐ: Látjuk? Kivel vagy ott?
GÁSPÁR: Hát, úgy értem…
ÉLTETŐ: (nevet) Taknyos! Azt hiszed, el lehet előlem titkolni valamit? Mit gondolsz, ki 

gondoskodott a fehérnépedről, amíg oda voltál? Ki küldött szalonnát, lisztet, egyebet? 
Tőled ugyan éhen halhatott volna.

GÁSPÁR: De…
ÉLTETŐ: Hallgass! A napokban fölmegyek és megnézem azt a fehérnépet. Kíváncsi  

lettem.
GÁSPÁR: (ijedten dadog) Jó vadászatot. Kezit csókolom, apa.
ÉLTETŐ: Szervusz. De várj csak! Hová mégy most?
GÁSPÁR: A Vurfura!
ÉLTETŐ: Vigyázz, a sziklák között emberek tanyáznak, akiknél fegyver van! Nem jó  

emberek.
GÁSPÁR: Tudom. Rablók. Prepegyitok.
ÉLTETŐ: Baj lesz velük, meglásd.
GÁSPÁR: Lehet.
ÉLTETŐ: Hallottál már Bandilláról?
GÁSPÁR: Hallottam.
ÉLTETŐ: Az olyan, mint állatok közt a farkas. No, isten áldjon fiam, vigyázz magadra!

(Ismét Nucánál vagyunk a kerek házban, Nuca egyedül, amikor betódulnak öten-hatan, köztük Bandilla, 
a rablóvezér.)

BANDILLA: Adjon Isten, asszony!
NUCA: Adjon Isten.
BANDILLA: Itthon van az urad?
NUCA: Nincs.
BANDILLA: Hova ment?
NUCA: Az erdőbe.
BANDILLA: Mi a mestersége?
NUCA: Vadász.
BANDILLA: Aha. Az uraságot szolgáljátok?
NUCA: Őt.
BANDILLA: Szépen éltek, látom, van mindenetek.
NUCA: (élesen) Maguknak tán nincsen?
BANDILLA: (szomorúan) Nincsen. (hirtelen ő is élesen) Tudod-e, hogy kicsodák  

vagyunk?
NUCA: (egyszerűen) Tudom. Prepegyitok.
BANDILLA: Hát ha tudod, akkor adj ennünk.
NUCA: (áll mozdulatlanul)
BANILLA: Na! Tán nincs, mit adj? Bandilla nem kér kétszer!
MIHÁLY: Mozogj, mozogj, ne várd, hogy én mozgassalak meg, te ringyó!
BANDILLA: Hallgass! Ülj le! Ad valamit, ha van esze!
NUCA: (ételt tesz eléjük, azok enni kezdenek)
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BANDILLA: Te. Te asszony. Láttalak én már téged valahol?
NUCA: Maga kell tudja.
BANDILLA: Vigye el az ördög! Nem értem. Pedig nem emlékszem, hogy valaha is jártam 

volna erre.
NUCA: Talán gyerekkorában, csak elfelejtette.
BANDILLA: (észreveszi a bölcsőt) Gyerek is van? (nincs válasz) Nem vagytok nagyon sze-

gények. Sok mindenetek van.
MIHÁLY: (a polcra mutat) Te! Mi van azokban az üvegekben? Tán nem pálinka? He? (meg-

húzza az üveget) Csak tunnám, hogy én is hol láttalak mán!
NUCA: A kocsmárosnál, Mihály!
MIHÁLY: Mi? Mit mondasz?
NUCA: Emlékszel a tűzre, Mihály? Az ujjad nyoma meg ott maradt a torkán.
MIHÁLY: Hehe. Megisszuk a szeretőd pálinkáját.
NUCA: Fulladjatok meg tőle.
MIHÁLY: Adod még lejjebb is, babám!
NUCA: Jösztök, prepegyitok, mint valami barmok.
BANDILLA: Nana. Azért ne szidd a prepegyitokat.
NUCA: Dehogyisnem!
BANDILLA: Nem félsz tőlünk?
NUCA: Fél a nyomorúság!
BANDILLA: Asszony! Ide figyelj! Az imént hazudtál. Te egy úrnak adtad el magad, aki 

eltart, mint egy állatot. Ezért úgy határoztunk, hogy megbüntetünk téged. Szerető kell? 
Hát kapsz többet is egyszerre. S valahányszor egy is közülünk erre a vidékre kerül, nálad 
tölti az éjszakát. Megértetted? És ha eljár a szád, kiszögezünk a házad ajtajára. Megértet-
tél-e, hé?

NUCA: (hallgat)
VÖRÖS KÉPŰ: Felelj ! Ha a vezér kérdez, akkor felelni kell!
NUCA: Vegyelek sorra benneteket? Kezdjük, na! Te, (vörös képű) nézz a szemembe! El-

fordítod a fejed? Késő. Fordítottad volna el akkor, amikor a szekeret megláttad az erdő 
szélén. A szekeres a városból jött, mi? Valami baj volt a szekérrel, s ott guggolt mellette, 
amikor te…

VÖRÖS KÉPŰ: Hallgass már, Istened ne legyen! Honnan tudod? Te…
NUCA: Hallgassak? (egy másodikhoz) Hallgattál volna te az anyádra… Egy alacsony kis 

házban volt ez, igaz? Egy asszony ingben sír, egy öregasszony… az anyád, te az ajtóban 
álltál, indultál éppen, baltával, s akkor…

A MÁSODIK: Ördög,… ördög! Honnan tudod ezt?
NUCA: Honnan? Az arcodon van… a szemedben! S nektek, többieknek, mind! Csak le kell 

olvasni! Ti akartok ítélni fölöttem? Ti? Piha!
BANDILLA: (fölcsattan) Megállj! Bátor vagy, asszony! Nem félsz tőlünk?
NUCA: Nem.
BANDILLA: Tudod-e, hogy hívnak engem, te asszony?
NUCA: Hogy hívnak! Jöttél János, eredj, Pista. Mit bánom én?
BANDILLA: (ordít) Elég! Ti most kifelé! (kezdi oldani a nadrágot) Azt mondtam, ki-

felé! Majd. Egyenként…! (mindenki tolong kifelé) Szép vagy, asszony! A hajad…  
Valamikor régen volt még egy asszony, akinek ilyen haja volt… Elenának hívták…

NUCA: (felfigyel) Elena? Azt mondtad?
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BANDILLA: Mért kérded?
NUCA: Nem tudom… az én anyám is Elena volt, csak azért.
BANDILLA: Sok Elena van a világon, bizonyára. De olyan… Él még az anyád?
NUCA: Nem él.
BANDILLA: Apád?
NUCA: Az sem.
BANDILLA: Hová való vagy? (közelebb lép) Ha nézlek, mintha Elenát látnám, amikor… 

Volt ott egy tó, fehér nyírfák a partján.
NUCA: Fehér nyírfák a partján? Azt mondta?
BANDILLA: Mért kérded ezt?
NUCA: Három patak ömlik a tóba, ugye, és a tó fölött egy fehér nyírfakereszt?
BANDILLA: Honnan tudod? Asszony! Honnan tudod?
NUCA: A tó fölött egy ház áll, körötte zöld fű, lent nyárfák meg a tó…A tó fölött a kereszt 

és a kereszt fölött magasan a hegyek… És a kereszt alatt az anyám, Elena…
BANDILLA: (döbbent fájdalommal) Tóderik?
NUCA: Aztán a tűz…
BANDILLA: (lassan fordul, indul kifelé) Nucuka, így nevezett az anyád… (kimegy)
NUCA: (suttogva) Apám…!

(Rövid sötétség, lövés hallatszik, Iván jön.)

NUCA: Iván bácsi…!
IVÁN: Asszony, hallottad a lövést?
NUCA: Hallottam!
IVÁN: Az úrfi… Gondoltam, egyedül vagy… Gondoltam, most már igazán egyedül…  

lehetsz. (hallgatás) Nem erről a vidékről való ember volt.
NUCA: (fölriadva) Kicsoda?
IVÁN: Aki… nálad… járt. Meg a többiek. Bandilla vezeti őket.
NUCA: Ismerem őt. Nem rossz ember.
IVÁN: Én is ismertem. Ha juhot vett tőle az ember, megmondta egyenesen: ennek ez a 

hibája, annak az.
NUCA: Aztán hogy lett mégis rabló?
IVÁN: Az ember nem tudhatja azt. Beszélték, hogy elhagyta a felesége, elment valami kocs-

máros után. Ő meg megölte a kocsmárost. Aztán felgyújtotta az apósa malmát, valami 
Tóderikét, aki a lányát ellene uszította. A világ tele van ilyen dolgokkal. A nagy dolgok 
úgy történnek, hogy nem láthatja senki más, csak akinek szól.

NUCA: Iván bácsi! A lövéssel mi van?
IVÁN: Hallottál lövést? Az úrfi.
NUCA: Tudom. De csak mondja!
IVÁN: Nem tért vissza. (dühösen) Bandilla járt nálad!
NUCA: Jaj! Mire gondol?
IVÁN: Arra, hogy most én elindulok, és addig megyek, míg az úrfit meg nem bosszulom…
NUCA: Nem!... nem kell a bosszú!
IVÁN: Miért?
NUCA: Mert Bandilla nem volt!
IVÁN: Hö?
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NUCA: Mert ő az apám!
IVÁN: Hát így…? Az ember soha nem tudhatja… hogy mi, hogyan és miért. (bizonytala-

nul) De akkor ki lőtte meg? (elindul kifelé) Hát így van…

(Nuca egyedül marad, sebes léptekkel jön Éltető báró.)

ÉLTETŐ: Készülj, asszony, leviszlek a gyerekkel együtt. Kocsit rendeltem oda alább.  
Készülj.

NUCA: Hova?
ÉLTETŐ: Hova! Hozzám, Disznajóra. Ott az unokám helye, nem itt, fönt a hegyen! Mit 

bámulsz? Mondtam, mozogj!
NUCA: Ne haragudj, uram, jó itt nekünk!
ÉLTETŐ: Hogy hol jó, azt én tudom. Készülj, s ne beszélj!
NUCA: Nem megyek, uram, sehova!
ÉLTETŐ: Akkor itt maradsz, de a gyereket viszem!
NUCA: Nem teheted, uram! A gyerek az enyém!
ÉLTETŐ: De az én unokám!
NUCA: De az én fiam! (Állnak egymással szemben.)
ÉLTETŐ: Ide figyelj, asszony! Meg kell értsed a dolgot! (nehezen mondja ki) Az én fiam 

már nincs…! Ez a gyermek itt az utolsó Éltető. Vér az én véremből. Úr kell legyen belőle, 
mint ahogy az ősei is mind urak voltak. Értsd meg, asszony, le kell mondanod a gyerekről. 
Kell. Érted? Nincsen más, aki ezt a nevet tovább vigye, ha én meghalok. Nincsen más. 
Meg kell értened.

NUCA: Nekem sincsen más.
ÉLTETŐ: (hátrál kifelé) Gondolkozz még ezen, asszony! A gyerek az én unokám, és nincs 

senki más, csak ő. Gondolkozz, ezen!
NUCA: (magára marad) Nem adom a gyereket. Senkinek nem adom! Urat akar nevelni? 

Nagy urat? És vajon boldogabb-e az úr, mint a többi ember? Boldogabb lesz-e attól a 
gyerekem?

(Újra sötét a váltáshoz, Öreg és a Fiú ülnek tűz körül, Nuca lassan jön.)

ÖREG: Te vagy az?
NUCA: Én.
ÖREG: Mért énekelsz éjszaka itt az erdőn? És mit keresel itt?
NUCA: Ezért a fiúért jöttem.
ÖREG: Nincs mit keressél itt!
NUCA: Várj, Öregember! Nem tudom a nevedet, de a fiú nem lehet veled. (Hirtelen a 

fiúhoz fordul, a hangja éles lesz) Mondd csak el ennek az öregembernek, mi dolgunk van 
nekünk?

LEGÉNY: (felnyög, de nem szólal meg)
NUCA: Mondd! Parancsolom!
LEGÉNY: Az úgy volt, hogy én elloptam, elhajtottam a juhokat, és… és azért loptam 

el, hogy ő utánam szaladjon, és… elcsaljam a háztól… és ezalatt a Juon a gyereket… 
(elhallgat)

NUCA: Mondd… mondd ki, te…!
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LEGÉNY: Ellopta. Ellopta a gyereket a házból.
NUCA: Hova? Kihez?
LEGÉNY: Az úr… Elfogott egy este az úton. „Akartok pénzt keresni?” – kérdezte. „Ezer fo-

rintot.” „Kit kell megölni?” – kérdezte Juon. „Csak el kell lopni egy gyereket.” Így volt…
NUCA: Hová vittétek?
LEGÉNY: Nem tudom. Én csak a pénz egyharmadát… én csak…
NUCA: Disznók! Mocskosak! Gazok! Az én gyermekemet loptátok el! Az én gyermekemet! 

Ki az a Juon? Hol lakik? Felelj!
LEGÉNY: A Piperiken! Az ökörcsordával van fenn, a Moldovánkán…
NUCA: Mit érdemeltek hát, mondd meg te magad, legény! Mit érdemeljen az olyan, aki el-

lopja egy asszonytól az egyetlen gyermekét, egy asszonytól, akinek semmije sincsen, csak 
az az egyetlen gyermeke, mit érdemel az olyan?

ÖREG: (lassan föláll és elindul)
NUCA: Hová mégy öregember? Öregember, akinek a nevét sem tudom, hová mégy?
ÖREGEMBER: A ti dolgotok. Nem tartozik rám.

(Ismét váltás, rövid sötétség, Nuca ül egy fatuskón, Juon jön, vidáman.)

JUON: Adjon Isten, leány!
NUCA: Adjon Isten.
JUON:A Piperikről való Juont keresed?
NUCA: Igen.
JUON: Hát én vagyok az.
NUCA: (nem néz csak előre, úgy beszél) Látom. (hallgatás) Ismered a Komárnyikot?
JUON: (elbizonytalanodik) Igen, vagyis hallottam róla, valahol a Görgény fölött van.
NUCA: Jártál ott?
JUON: Nem.
NUCA: Hazudsz, Juon a Piperikről!
JUON: Igazad van.
NUCA: Tudod, mért jöttem ide? Mért várlak itt?
JUON: Kérdeznék előtte valamit. Mondd, nem akarnál a feleségem lenni? Te egyedül vagy, 

én is egyedül vagyok.
NUCA: (nevet)
JUON: Azt hiszed, hogy nem lennék jó hozzád? Már tudom, hogy ki vagy. Én nagyot vétet-

tem ellened. Jóvá tenném.
NUCA: Nem tudod, mit beszélsz… Azért jöttem, hogy megöljelek… Elég, ha csak rám 

nézel. Elég, ha megkívánsz. Már akkor megöltelek.
JUON: Mit tudsz, asszony?
NUCA: Ó, sok babonát tudok és sok varázslatot. És meg tudom mondani azt, ami volt, és 

ami lesz. És bele tudom csókolni a halált az emberekbe.

(Juon megijed, kihátrál, a díszletben balra három lépcső van fölfelé, arra megy fel Nuca, melyekről a 
következő jelenetekben egy-egy fokkal lejjebb jön.)

CSENDŐR: (érkezik, vele szembe jön egy vak öregasszony, bottal tapogatva)
ÖREGASSZONY: (jön előre) Adjon Isten! A fiamról nem hallott semmit?
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CSENDŐR: A fiáról?
ÖREGASSZONY: Arról. Aki fent van a csordával a hegyen.
CSENDŐR: Nincs fenn csordával a hegyen.
ÖREGASSZONY: Hát?
CSENDŐR: Tegnap lejött a hegyről egy pakurár, az mondta, hogy a csorda magában van.
ÖREGASSZONY: És a fiam, Juon?
CSENDŐR: Azt mondják a pakurárok, hogy egy idő óta furcsa volt, valami varázslatról 

beszélt, meg asszonyról.
ÖREGASSZONY: Asszonyról? Az én fiam?
CSENDŐR: Igen, egy asszonyról, aki táncol, énekel az erdőben. A fiának már nem volt 

tiszta az esze. Ezt is mondják. Mind csak ült, furulyázott, és nem törődött a csordával. 
Aztán elment…

ÖREGASSZONY: Hova?
CSENDŐR: No, hát azt nem lehet tudni. El. Magára hagyta a csordát és elment. Tán el-

pusztította magát valahogyan.
ÖREGASSZONY: Jaj, én jó Istenem!
CSENDŐR: Hát csak azért jöttem. Isten megáldja! (Elmegy)
NUCA: (föntről az öregasszonyhoz, aki indul kifelé) Így veszít az ember egy háborút. Meg 

egy gyermeket. Én is elveszítettem.

(A következőkben a „jóslások” jelenetei jönnek, külön-külön majd három asszony és egy férfi.)

I. ASSZONY: Adjon isten minden jót. Te vagy a bűvöslátású asszony? Mert hallottam én 
olyanokról, akik belenéznek a hamuba…

NUCA: Nem, én csak az emberek szemébe nézek, és megmondom a múltat.
I. ASSZONY: Nem kuruzsolsz el? Békává, vagy mi? Biztos?
NUCA: Harag van közted s a sógorod között.
I. ASSZONY: Nem, ne hidd, hogy a juh miatt!
NUCA: A juhval kezdődött, folytatódott a telekkel. Nektek nem volt gyereketek. A sógorod-

nak volt több is. Azt akarta, hogy a föld a gyerekeire maradjon. De nem a sógorod ölte meg 
a férjed. A te férjed lecsúszott a szikláról.

I. ASSZONY: Akkor mit keresett a sógorom nálunk azon az estén?
NUCA: Talán csak azért jött, hogy kibéküljetek. Tudod, sokszor a szavak hibásak. A szavak 

néha csak úgy jönnek, az ember nem is gondol oda, csak kimondja. És készen van a baj. 
Nem volt így veled soha?

I. ASSZONY: Hm. Biztos az, amit mondasz, hogy az uram?
NUCA: Biztos.
I. ASSZONY: De milyen jól tudsz mindent. Milyen pontosan. A sógorral.És a juhot is, meg 

hogy… hm, hm. Hásze’, lehet, lehet, én nem tudom… de tudod… hm..(Elmegy)
FÉRFI: Adjon Isten.
NUCA: Adjon Isten.
FÉRFI: Jó széna van.
NUCA: Látom.
FÉRFI: Jó nyár ez. Nem vagy ide való, ugye?
NUCA: De. Az erdőből. Én vagyok a boszorkány. Nem hallottad még a híremet?
FÉRFI: He?
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NUCA: Mondjam meg a jövendődet? Mért gondolod, hogy beteg a feleséged? Nincs annak 
semmi baja. Nem fáj a dereka, csak ha te vagy vele, akkor. De most egy legény öleli a de-
rekát, ilyenkor nincs neki semmi baja. Végy egy karót inkább…

FÉRFI: Miket beszélsz? Honnan tudod ezt?
NUCA: Boszorkány vagyok, nem mondtam már? Mondjam meg, hogy ott hagy az asszo-

nyod, és magad maradsz a házban? Meg hogy visszatér hozzád, de akkor már tényleg 
beteg lesz, és te fogod eltemetni? És sírni fogsz a koporsója mellett, pedig azelőtt kiköptél, 
ha rá csak gondoltál is?

FÉRFI: Bolond vagy te, asszony!
NUCA: Furcsák vagytok ti mind, akik odalent éltek, igazán furcsák. Megesküsztök a hazug-

ságra, s az igazságtól haragra keltek. Szerencsétlenek vagytok és furcsák.
FÉRFI: Azt mondd meg, mit keresel itt?
NUCA: Mit keresek itt? Te mit keresel itt? Mindnyájan keresünk valamit, ember! Valamikor 

egy öregember élt itt fönt, de már a nyomát is elfújta a szél, elmosta az eső. Fiai voltak, 
meg rengeteg báránya. A fiúkat hamarabb szólította el az Isten. A múlt télen az öreg is 
meghalt. Azóta itt minden a kegyelmes báróé. Ez csak egy történet…

FÉRFI: Jó asszony…!
NUCA: Mért mondod, hogy jó asszony? Azt hiszed, bolond vagyok, akit tisztelni kell?
FÉRFI: (keresztet vet és elmegy, Nuca egy lépcsőt lejjebb jön)
II. ASSZONY: (jön és kiált) Hé, van itthon valaki?
NUCA: (nyugodt, csendes) Adjon Isten.
II. ASSZONY: Idehaza van a javasasszony?
NUCA: Kicsoda?
II. ASSZONY: Hát az az asszony! Akiről azt mondják, hogy megmondja a jövendőt… meg 

belelát a múltba.
NUCA: Ki mondja ezt?
II: ASSZONY: Mindenki. Az emberek.
NUCA: Úgy, úgy. A fiad miatt jöttél, ugye?
II. ASSZONY: (összerezzen) Honnan tudod?
NUCA: Elment a fiad. Régen. Két éve? Három?
II. ASSZONY: Három.
NUCA: Úgy ment el, mint aki estére visszajön.
II. ASSZONY: Csak elment kecskét venni.
NUCA: Él a fiad.
II. ASSZONY: Mit mondasz? Istenem, hallgasd meg!
NUCA: Él a fiad. Nézz a szemembe és gondolj rá erősen!
II. ASSZONY: Jaj, édes Istenem, hát hogy tudjam én azt?
NUCA: Ott áll az udvaron. Te kivitted neki a tarisznyát. Ő azt mondta, „valakihez el-megyek 

még”. Te azt felelted, hogy „akkor inkább haza se jöjj”. Aztán bementél a házba. Így volt?
II. ASSZONY: Jaj, Istenem, jaj nekem…
NUCA: Fönt a hegyen, ott van valami ház, mögötte nagy nyárfákkal.
II. ASSZONY: A Stenka tanyája, meg a lánya, a Florinka…
NUCA: Ha tudni akarsz a fiadról, eredj föl ahhoz a házhoz…
II. ASSZONY: Ahhoz a rongyoshoz? Heten vannak testvérek, s az a legidősebb köztük. 

Nem, nem, nem azért kuporgattam a pénzt, hogy rongyosokat neveljen a fiam…A 
Stenkáékhoz? Oda?
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NUCA: Kérdezd meg azt a lányt. Miért? Ő kell megmondja. Én nem mondhatom meg.
II. ASSZONY: (zavarodottan áll, aztán kifelé, motyogva) Hát él… Hála legyen… Mit sír-

tam miatta három éven át. De miért is ment el? És mit csinál?
NUCA: (egy lépcsőfokkal lejjebb ereszkedik)
III. ASSZONY: (lassan körül-körül néz, meglátja Nucát, összeteszi a két kezét) Szent asz-

szony, imádkozzál értünk…!
NUCA: Mit csináljak?
III. ASSZONY: Imádkozz érettünk, bűnös lelkekért.
NUCA: Menjen már, nem tudok én olyasmit.
III. ASSZONY: A gyerekem…! Csak sír és sír. Sír egyvégtibe, és megy a hasa, hogy az 

rettenetes….
NUCA: De hiszen én nem vagyok doktor!
III. ASSZONY: A doktorok nem tudnak semmit, a doktorok csak az urakat gyógyítják. Ki 

tudna segíteni más, ha nem te…
NUCA: (hirtelen) Mért nem élsz az uraddal?
III. ASSZONY: (szégyenkezik) Nem megyek vissza hozzá. Ameddig el nem jön ő maga az 

anyám házához, és meg nem követ engem. Nem, nem, addig nem megyek vissza.
NUCA: A gyerekért sem?
III. ASSZONY: Hogy tehette meg azt velem? Az egész havas minket beszél. Hogy ameddig 

én betegen fekszem, addig ő cigányasszonyokkal kocsmázik. Nem, nem. Ott szakadjon rá 
a ház!

NUCA: Addig nem lesz egészséges a gyereked, amíg vissza nem mész az uradhoz.
III. ASSZONY: (ijedten néz) Igazán mondod ezt?
NUCA: (mosolyogva) Igazán mondom. A férfiember olyan, amilyen. Nem szabad ezeket a 

dolgokat úgy venni. Eridj vissza hozzá. Megteszed? Egészséges lesz a gyermek megint, s 
minden szép lesz, meglátod.

III. ASSZONY: (bólint, keresztet vet, szó nélkül kimegy)
PAP: (érkezik, hosszan nézi Nucát) Te honnan való vagy?
NUCA: (nem felel, szinte ábrándozik)
PAP: Te hoztál virágokat a templomba?
NUCA: Igen.
PAP: Hol laksz? Nem láttalak eddig.
NUCA: A Fekete-völgyben.
PAP: Úúúgy? A Fekete-völgyben. Akkor azt hiszem, te vagy az, akiről már hallottam ezt-

azt. Na, nézd csak, nézd. És eljöttél, és virágot hoztál.
NUCA: (elfordul, de előbb jól a pap szemébe néz) Ez veri a feleségét!
PAP: Nézd csak, te vagy az a látó asszony. Járj az ösvényen, asszony! (Halkan, csaknem 

súgva) Te. Én tulajdonképpen le kellene csukassalak téged a csendőrökkel.
NUCA: (elgondolkozva) Ellenségek vagyunk.
PAP: (fölnevet) Hogy érted ezt?
NUCA: Ellenségek vagyunk, te meg én.
PAP: Amiért ezt mondtam az előbb?
NUCA: Nem. Első perctől kezdve tudtam ezt. Ahogy megláttalak. A szemeid…
PAP: Figyelj ide! (komolyan beszél) Amit te itt az emberekkel űzöl, az kuruzslás. Vén cigány-

asszonyok csinálnak ilyeneket gyökerekkel meg mindenféle babonákkal. Tiltja a törvény.
NUCA: (csodálkozik) Miféle törvény?
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PAP: Az ország törvénye. Csodák nincsenek, aki tehát ilyesmivel hitegeti az embereket, az 
megcsalja őket. Ezért tehát üldözi a törvény a magadfajta kuruzslókat. Én nem jelentelek 
fel, de vigyázz!

NUCA: Szóval ez.
PAP: De úgy hallom egyébként, hogy ügyes vagy. (Felnevet) Az eltűnt legények dolgát még 

megértem. Véletlenül megtudhatsz egy-két dolgot. Meg hogy azt az asszonyt összebékí-
tetted a sógorával. De így akkor se szabad csinálni!

NUCA: Ne beszéljünk erről.
PAP: De, beszéljünk erről! Nézd, én iskolákat végeztem, de olyan dolgokról még soha nem 

hallottam, amiket te csinálsz.
NUCA: Én csak elmondom, ami történik. Hogy miért, az nem az én dolgom.
PAP: Hát kinek a dolga?
NUCA: Azt te jobban kellene tudjad, mint én.
PAP: Mi? Miért, te?
NUCA: Mert ott már az Isten kezdődik.
PAP: (már nem nevet, hanem gúnyos és kegyetlen az arca) Az Istennek hagyj békét! Nem 

tudod, hogy mi az, hát hallgass!
NUCA: Nem tudom, hogy mi az? (fölnevet) Hát van olyan, aki nem tudja, hogy mi az? Látja a 

kék eget, a fákat, a virágokat, és nem tudja, hogy mi az? Érzi bőrén a napsugarat és a szellőt 
és az esőt, érzi orrában a tavaszt és fülében a patakokat, látja az estét és látja a reggelt, az 
éjszaka csillagait és mindent, és nem tudja, hogy mi az az Isten? Hát van olyan is?

PAP: Mit nevetsz ezen? Hallgass! Egy rossz hírű kuruzsló, egy parázna személy ne beszél-
jen nekem Istenről!

NUCA: Parázna? Azt mondod, parázna? Mi az? Nem tudom.
PAP: Parázna az olyan fehérnép, aki mindenkivel szerelmeskedik. Most már tudod?
NUCA: (nevet és játszik, incselkedni kezd) Szóval veled is. Vagy veled nem? Aki veled, azt 

nem nevezik ezzel a szóval?
PAP: Ostoba vagy. Megverlek, te! Vigyázz, mert megverlek!
NUCA: A kuruzslót vagy a paráznát?
PAP: (kergetőznek) Állj meg csak, állj meg! Most megvagy! (kisiklik a kezéből) Ó, hogy 

pusztulnál el, pusztulnál el!
NUCA: Gyere hát! Fuss, ugorj, hadd lássuk, hogyan segít az Istened?
PAP: Dögölj meg! (emberek szivárognak be a színre)
NUCA: Gyere, érj utol, fekete ember, ha hiszel Istenben!
PAP: (észreveszi az embereket, megszégyenül, ezért szinte szónokolni kezd) Állj meg, bűnös 

asszony! És távozz e megszentelt helyről, sátánnak leánya!
NUCA: Hiába jöttél szerelmeskedni hozzám, fekete ember! S ha megyek, nem tehozzád 

megyek! Ahhoz megyek, akié a ház, a templom. Az Istenhez, aki majd úgy kerget el téged 
maga mellől, mint rossz szolgát szokás, ha megérik rá az idő.

PAP: Emberek! Eltűritek ezt a gyalázatot! Üssétek agyon ezt a boszorkányt! Kövezzétek 
meg! Perzseljétek meg máglyatűzön, mint őseitek tették! (Nem mozdul senki.)

NUCA: Nahát. Üssetek agyon, kövezzetek meg! (Senki sem mozdul.)
PAP: Hát majd én ütlek agyon akkor. (Egy ember kezéből botot ragad, ugyanakkor – megje-

lenik két csendőr is, lövés dördül, a pap összerogy, Bandilla jön, ő lőtt a puskával, a fiata-
labb csendőr is lő Bandillára, ő is holtan terül el, a tömeg Nuca felé lódul, de a két csendőr 
rájuk szegzi a puskákat.)
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CSENDŐRŐK: Állj! Megállni! Állj! Vissza!
I. CSENDŐR: (Int Bandilla felé) Ki ez az ember?
NUCA: (halkan) Az apám. Bandilla volt a neve.
II. CSENDŐR: (füttyent) A bandavezér?
NUCA: (lehajol, simítja az arcát, leveszi kendőjét és ráteríti a halottra) Az ember elalszik 

lassan és nem ébred föl többet. Csak pihen és pihen. Pihenni jó… Nincs többé bajod az 
emberekkel. Ezután már te hinted le a harmatot a fűre, és te rázod le a fák leveleit ősszel. 
És amikor az első virág nyílik tavasszal az erdőn, ott állsz majd mellette, és megfested a 
szirmait olyanra, amilyenre akarod.

I. CSENDŐR: (megérinti az asszony vállát szelíden) Gyere!
NUCA: (lassan végigsimít még a testen és föláll)
I. CSENDŐR: Gyere, no.
TÖMEG: Ott a dög! Agyon kell verni! Fára akasszuk! Lábánál fogva! Megkövezzük! Előbb 

a bőrét lehúzzuk! Pusztuljon a boszorkány!
I. CSENDŐR: (parancsolóan) Állj! Mi ez itt! Takarodjék mindenki haza! Egy-kettő, indulj! 

Hátra arc!
KISFIÚ: (a tömegből) Ördöggel cimboráló, templomgyalázó. (Követ hajít rá, és tovább kia-

bál) Kuruzsló, boszorkány!
NUCA: Hogy pusztulnál el, hogy törnéd ki a nyakad, te kis féreg!
I. CSENDŐR: Kotródjatok innen, szemétre való nép, különben lefektetek egy párat közüle-

tek! (A tömeg elvonul, Nuca marad a csendben, a két csendőrrel.)
I. CSENDŐR: Hát, ha valamit össze akarsz szedni…valamit… egyebet…
NUCA: Nem kell semmi. Nincs közöm semmihez.
I. CSENDŐR: (a másik csendőrhöz fordul) Indulj az emberek után! Egy se jöjjön vissza. 

Odalent találkozunk.

(II. csendőr elmegy, nagy csend van, az I. csendőr papirost és ceruzát vesz elő.)

CSENDŐR: Hogy hívnak?
NUCA: Nuca.
CSENDŐR: Szóval Anna.
NUCA: Nem Anna, hanem Nuca. Így mondták mindig.
CSENDŐR: Ne beszélj annyit! Mi a másik neved?
NUCA: Másik? Másik nincs.
CSENDŐR: Hát hogy írod magad?
NUCA: Nem írom sehogyan sem.
CSENDŐR: Hát apádat hogy hívják?
NUCA: (hosszú ideig csend, ránéz a halott apjára, aztán válaszol) Tóderik.
CSENDŐR: Miféle Tóderik?
NUCA: Tóderik.
CSENDŐR: Istenit a fejednek, hát hogyan szólítják az ismerősei?
NUCA: (hallgat)
CSENDŐR: Na, egyen meg a fene. Szóval Anna a Tóderiké. Hány éves vagy?
NUCA: Talán huszonöt.
CSENDŐR: Mi az, hogy talán huszonöt? Melyik évben születtél?
NUCA: Hát én azt honnan tudjam?
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CSENDŐR: Hát nézd meg a keresztleveledben, vagy valahol.
NUCA: Nincs hol megnézzem.
CSENDŐR: (csóválja a fejét) Legalább azt mondd meg, hol születtél?
NUCA: A hegyekben.
CSENDŐR: Miféle hegyekben, s hol?
NUCA: Nem mindegy az, hogy hol születtem, ha egyszer itt vagyok?
CSENDŐR: Szóval Anna Tóderik vagy és huszonöt éves.
NUCA: Én nem mondtam, hogy huszonöt éves vagyok, csak azt, hogy akörül lehetek.
CSENDŐR: Egyen meg a fene! Huszonöt vagy, és kész! Beírtam már, s ha egyszer beírtam, 

akkor annyi vagy, és kész! Hát miféle mesterséget is folytatsz?
NUCA: Főzöm az ételt, fejem a tehenet, hordom a vizet, a fát…
CSENDŐR: Jó, jó. De az emberekkel, akik hozzád járnak?
NUCA: Megmondom, amit tudni akarnak.
CSENDŐR: Micsodát?
NUCA: Amit tudni akarnak. Meg ami a szemükben van.
CSENDŐR: Szóval jövendölsz nekik. Hazudsz összevissza. Mennyit zsarolsz ki belőlük egy 

hazugságért?
NUCA: Én nem hazudok!
CSENDŐR: Szóval beismered, hogy megfizetik a kuruzslásodat? Hohó, babám, hát hely-

ben vagyunk végre. (Folyamatosan írni kezd, Nuca sokáig csak nézi.)
NUCA: Maga tudja, hogy maga nem árthat nekem azzal, amit arra a papírra leír. Miért akar-

ja hát, hogy megijedjek? Maga most azt gondolja, hogy megijesztem ezt a buta asszonyt, 
aztán azt csinálok vele, amit akarok.

CSENDŐR: Az istenfáját a boszorkányának! Fogd be a szádat! Azt akarod, hogy kipofoz-
zam a méregfogadat?

NUCA: Mit kiabál? Azt akarja, hogy ne vegyem észre, mennyire megzavarodott attól, amit 
mondtam?

CSENDŐR: Elég! Ne szemtelenkedj velem, mert megjárod!
NUCA: (szinte nem is figyel a csendőrre) Maga csodálkozik, hogy így belelátok a gondola-

taiba, de még mindig nem hiszi, hogy nem tud előlem elrejtőzni.
Hát mondjam meg, hogy ott, a jobboldali felső zsebében mennyi pénz van? És mondjam 

meg azt is, melyik szemére vak a zsidó ember, akitől a pénzt kapta? És mondjam meg azt 
is, hogy miért adta? És azt is mondjam, hogy az anyja, aki egy nagy lapos faluban lakik 
egy kis házban, amelyik előtt három akácfa áll, mitől lett beteg? Attól, hogy lecsukatta 
a tulajdon édes öccsét, mert nem tudta megbocsátani, hogy elvette azt a lányt. Meg az a 
bizonyos ház, ami kigyulladt a faluban… hogy azt bizony, nem az öccse gyújtotta fel! És 
ezt maga éppen olyan jól tudja, mint én.

CSENDŐR: Hallgass! Hallgass! Boszorkány vagy, igazán.
NUCA: Maga most arra gondol, hogy én ezeket a titkokat most mind beárulhatnám azok-

nak, akik magának parancsolnak. Látja, én ezeket tudom, meg ilyeneket olvasok ki az em-
berek szeméből, akik hozzám jönnek. Ezek mind-mind betegségek, amelyek ráfeküsznek 
az emberek lelkére és sok-sok más nyomorúságot okoznak.

Magának is megmondom: nem gyógyul meg addig, amíg le nem vetkőzi ezt a ruhát, és haza 
nem megy az akácfás kis házba. Mert él abban a házban egy öregasszony, nagyon betegen. 
Nem él már sokáig, hogy megmondhassa neki: édesanyám, megbántam mindent. Sajná-
lom magát, mert nehéz ez… nagyon nehéz.
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CSENDŐR: Bocsáss meg.. bocsáss meg, asszony… Nem akarok rosszat neked, asszony, elég 
bajod van úgyis. De be kell kísérjelek. Nagy út vár rád.

NUCA: Értem. Kérdezni szeretnék valamit.
CSENDŐR: Mondjad!
NUCA: Hova temetik őket?
CSENDŐR: Ejszen, majd ide valahova!
NUCA: Kérnék valamit. Temessék oda föl, ahol a nagy bükkfa áll. Jó? Megteheti ezt?
CSENDŐR: Megtehetem, ha ez a kívánságod.
NUCA: Köszönöm. Mehetünk. (Elindulnak, de két lépés után a csendőr megáll, s Nuca is.)
CSENDŐR: Év végén kilépek a szolgálatból, és hazamegyek az édesanyámhoz.
NUCA: Csak késő ne legyen.
CSENDŐR: Menjek hamarabb?
NUCA: Menj hamarabb!
CSENDŐR: Úgy is lehet. (Kimennek)

(Pillanatig üres a szín, aztán megjelenik Iván.)

IVÁN: Nem lenne szabad, egyedül hagyjanak az emberek egy gyermeket soha, egy olyan 
kicsike leánykát, olyan árvát, egyedül, fönt az erdők közt, soha. Nem azért, mert valami baj 
érheti. Nem. S nem azért, mert árthat neki az egyedüllét. Nem azért. Az egyedüllét nem árt 
senkinek. Az egyedüllét nem ront meg senkit. Nem azért. Hanem mert az embereket, a töb-
bit elrontotta már az, hogy nem voltak soha egyedül. Hogy nem voltak soha eleget egyedül, 
és nem tanulhattak meg olyan dolgokat, amiket az erdő meg az egyedüllét tanít.

Hanem megteltek sok másféle dologgal, hazugságokkal, amiket egymásnak összehazudtak, 
félelmekkel, amikkel egymást riasztgatták, és megteltek valami rosszasággal, ami a sze-
mükre borult, mint egy hályog.

Na már most, van valaki, aki egyedül marad az erdőn. Egy gyerek. Egy leány. Puszta egye-
dül. A többi látja ezt. És látja azt, hogy olyanokat tud, amiket ők nem tudnak, mert ők 
nem voltak egyedül az erdőn, hogy megtanulhassák…

Hanem ahelyett egyebeket tanultak, és azokon az egyebeken keresztül látják azt a másikat. 
Értik?

Azon a hályogon keresztül, ami rosszaságból való, és ezért akármit nézhetnek vele, csak rosz-
szaságot látnak.

Így van ez itt az Urszuban is. Az emberek látják, hogy van valaki, egy leány, aki más, mint 
ők. Aki tud valamit, amit ők nem tudnak. És innen van az egész. Aztán jön a többi. Aztán 
elkezdenek beszélni. Így van ez. (Lassan kimegy.)

(Ugyanaz a kocsma, mint a legelején, de más a kocsmáros, az emberek ugyanazok.)

KOCSMÁROS: Adjon Isten, menyecske!
NUCA: Adjon Isten.
KOCSMÁROS: Messziről jössz, asszony? Nem láttalak erre!
NUCA: A hegyekből vagyok, és a börtönből jövök.
KOCSMÁROS: No! Van urad? Gyereked?
NUCA: Uram is van, a földben, az égben és a szívemben. Gyerekem is van, palotában. Csak 

nem irigyelsz, ember? Vagy félsz tőlem? Félhetsz is, mert boszorkány vagyok.
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Ne néz rám ilyen ijedten! Nem bántottam senkit. Csak megmondtam az embereknek, ami 
a szemükben volt.

KOCSMÁROS: Mi kell, ifiasszony?
NUCA: Málélisztért jöttem. Hozok majd halat érte. De az örménynek fizetek.
KOCSMÁROS: Nem értelek, asszony! Miről beszélsz?
NUCA: Én sem értelek téged. De majd az örménnyel megértjük egymást. Ő már tudja. Jó 

ember szegény.
KOCSMÁROS: Azt gondolod, asszony? Az örményt?
NUCA: Azt, azt… ő tudja, hogy én ki vagyok.
KOCSMÁROS: Ő már semmit sem tud, asszony. Ő már meghalt. Mióta nem voltál itt, 

hány éve annak?
NUCA: Ne mondd azt, hogy semmit sem tud, ember. A holtak többet tudnak, mint az élők. 

A holtak mindent tudnak. Az örmény már tudja, hogy itt vagyok, és keresem a nyomát, 
mely kifelé vezet a tűzből…

KOCSMÁROS: (átnéz az emberekre, és fáradtan, megértően legyint) Messziről jössz asz-
szony, nem láttalak még…

NUCA: Hogy messziről jövök-e? Hohó, ki tudja azt, honnan jön és hova megy az ember! 
Talán majd visszatérhetek, ahonnan jöttem. Mert most a Maroson jövök, visszafelé, min-
dig visszafelé. Lehet, hogy lesz megint ház, és én újra kisleány leszek, és nem égnek majd 
a gerendák, és az átalvetőmet itt töltik meg liszttel… De lehet, hogy nem is így lesz. (Indul 
kifelé) Mit tudja azt az ember…

I. EMBER: Állj meg, asszony! Van mit egyél?
NUCA: Van, van. A ház polcán hagytam puliszkát, meg juhaim is vannak, és a patakban 

annyi a hal…!
II. EMBER: Gyere, van itt kenyér, szalonna…
NUCA: Ugye, hogy ő hagyott itt mégis valamit! Ugye, azt mondta, hogy tedd félre a kisle-

ánynak, aki az Urszuból lejár! Az én vagyok, az a kisleány…
III. EMBER: Gyere, fogjad.
I. EMBER: Vedd el, na, itt van.
NUCA: Köszönöm. Jó ember vagy te… de ne hidd, hogy bolond vagyok, amiért így beszé-

lek. Csak azért beszélek így, mert jó hinni, hogy… De ti ezt úgysem értitek. Adjon az Isten 
békességet nektek! (Indul kifelé.)

KOCSMÁROS: Állj meg! A kenyeret s a szalonnát itt hagytad!
NUCA: Nem, ember. Az a kenyér és az a szalonna nem az enyém. Azt egy fiúcska felejtette 

itt, akit az apja küldött valahonnan vásárolni, és te félretetted neki. Ha én elviszem, a kis-
fiúcskát megveri az apja…

KOCSMÁROS: Bizonyisten, így van, ahogy mondod! A fűrésztől volt itt egy gyerek, az 
feledte itt. De te honnan tudod ezt?

NUCA: Tudok én sok mindent rólad, kocsmáros, mert az imént belenéztem a szemedbe, és 
ott láttam. De tán nem mondom el, mert megtanultam, hogy nem jó az, ha az emberek 
tudják… Hát legyen veled az Isten. (Indul megint kifelé.)

KOCSMÁROS: Te asszony! A kenyeret elviheted azért. Adok másikat a gyereknek.
NUCA: Ha adsz másikat a gyereknek, akkor lehet, hogy megköszönöm neked, kocsmáros, 

és egyszer hozok majd érte neked valamit.
KOCSMÁROS: Gyere csak, vedd el, s nem kell érte semmi. Jó szívvel adom. De azt még 

mondd meg, mit láttál a szememben?
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NUCA: Mit látok? Két asszonyt látok a szemedben, kocsmáros, és egy halott gyereket. Lá-
tok még benne egy hosszú utat, amelyiknek vége belefut a vízbe, és ahol kibúvik, az egy 
nagyon üres út… Mert a két asszony közül egyik sem lesz veled, és olyan egyedül leszel, 
mint én mostan… Ne kérdezz többet! (Veszi a kenyeret, és újra indul.) Az Isten fizesse 
meg! (Az utolsó pillanatban megáll.) De most én kérdezek, s ha tudtok, feleljetek nekem.

I. EMBER: Áldjon meg az Isten, asszony!
NUCA: Mit tudtok a Szalárdról… meg az uraságról… él-e, hal-e?
KOCSMÁROS: Üres a Szalárd, asszony. Mi is már úgy élünk, mint a medvék. Az Úr? 

Mióta itt a vasutat megindították, akkor láttam utoljára… Egy gyereket siratott. Némán, 
könnytelenül. Azt mondják, az volt az unokája. Egy asszony átkozta el fönt a havasban, 
mikor követ hajított rá. Még élt napokig, de ahogy kiesett a vonatból, már látszott, hogy 
úgy szegte nyakát, hogy nem marad meg.

I. EMBER: Nagyon magas volt ott a töltés, meg a vonat is hirtelen állott meg, mert rossz 
volt a váltó.

NUCA: (megrendülten, szinte mozdulatlanul áll) Hát így. Szóval Ő volt az. Ó, Uram! Azt 
én mondtam! Azt mondtam, jaj, azt mondtam!

I. EMBER: (a többi ember összenéz, értetlenül) Éltető uraság ráfeküdt a sínre, nem akart 
mozdulni. Mi csak néztük, aztán más urak jöttek, rámentek sokan, hogy lerángassák a 
vonat elől. De elkapott egyet közülük, egészen a Marosig hajította. És ahova ütött, ott 
összeesett egy ember. De leverték, megkötözték. Elment az esze. Így mondják. Én nem 
tudom, mert nem láttam azóta sem. Hát ez van itt, asszony.

NUCA: (egészen előre jön) Mondjuk meg úgy, ahogy van. Az emberek nem buták, és nem 
bolondok. Az emberek tudják, hogy mit, miért beszélnek. Csak egyet nem tudnak: hogy az, 
amiről beszélnek, miért van úgy, ahogy van. Ezt nem tudják. És ez nem is érdekli őket.

(Kimegy a színről.)
Vége

A történelem faggatása

„Magyar! Hajnal hasad...” Csokonai-oltár (részletek)
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Sigri Mitra Gaïni

Sigri Mitra Gaïni (1975. december 15.) feröer-szigeteki színész- és költőnő. Apai ágon iráni, anyai 
ágon feröeri származású, Norvégiában született. Színművészetet Londonban és Ebeltoftban (Dánia) 
tanult, egy ideig Koppenhágában is élt, és ott filozófiát tanult. Eddig három verseskötete jelent meg. 
Elnyerte a „Mentanarvirðisløn M. A. Jacobsens” kulturális díjat, ami a Feröer-szigetek legmagasabb 
kulturális elismerése, a Kossuth-díj megfelelője. Verseit általában feröeri nyelven írja. Filmjei közül a 
legjelentősebb a Bye Bye Bluebird című feröeri road movie, amelynek egyik főszerepét el is játszotta. 
Jelenleg egy regényén dolgozik, és Tórshavnban, a Feröer-szigetek fővárosában él.

Szomorú vasárnap

Szomorú vasárnap,
elvitted
barátom
messzi
tengerekre.
Hangját sem hallom már,
a tenger büntet
engem.
Ő messzi magányban,
a szigeten maradtam,
szomorú vasárnap.
Tenger az otthona,
a halak talán hallják
suttogását.
Vágyfűtötte csendes álmát,
szerelmem, barátom,
mindennapom,
miért hagytál
engem el?
Az óceán
partján,
életem, egyetlenem,
ma szomorú a vasárnap,
mert hajóra szálltál,
elhagytál,
és habár holnap
hétfő már
számodra, szerelmem,
minden nap
vasárnap.

Posta Ákos István fordítása
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Világbeszéd

A fényképezés a mi ördögűzésünk. A 
primitív társadalomnak voltak maszkjai, a 
polgárinak tükrei, a miénknek pedig képei 
vannak.

Azt hisszük, a technikával mi kénysze-
rítjük a világot. Pedig a technika útján a vi-
lág erőszakolja magát ránk, és e megfordítás 
nem csekély meglepetéssel szolgál.

Az ember úgy véli, puszta kedvtelésből 
fényképez egy jelenetet, pedig voltaképpen ez 
a jelenet kínálja föl magát szinte kényszerítő 
erővel a fényképezésre. Mi csupán e színrevi-
tel eszközei vagyunk. Az alany mindössze a 
dolgok ironikus megjelenítésének eszköze. A 
kép par excellence a gigantikus reklám médi-
uma, amelyet a világ önmagáról csinál, ame-
lyet a tárgyak önmagukról csinálnak, megbé-
nítva képzeletünket, a külvilág felé vezérelve 
szenvedélyeinket, összetörve az egyébként 
képmutatóan, a rabul ejtésük szándékával elé-
jük tartott tükröt.

A mai csoda abban áll, hogy a sokáig 
önkéntes szolgaságra kárhoztatott látszatok 
visszafordulnak felénk és ellenünk, szabadon 
és függetlenül, mégpedig a technika útján, 
amely elűzésükre szolgált. Most máshonnan 
jönnek vissza, a saját helyükről, a banalitás 
kellős közepéből, ránk törnek mindenhon-
nan, túlcsorduló örömmel sokszorozva meg 
önmagukat.

A fényképezés öröme objektív megköny-
nyebbülés. Aki sohasem érezte a képnek ezt 
az objektív átütő erejét, reggel, valami ide-
gen városban vagy sivatagban, az sohasem 
érti meg a világ patafizikai finomságát.

Valamely tárgy csak azért akarja, hogy 
lefényképezzék, mert nem kívánja föltárni, 
nem akarja felmutatni értelmét. Ezért vágyik 

rá, hogy közvetlenül ragadják meg, a helyszí-
nen erőszakolják meg, legapróbb részleteiben 
világítsák meg. Valami nem azért akar kép-
pé változni, hogy tartson az időben, hanem 
hogy jobban eltűnhessen. És az alany csak 
akkor jó médium, ha belemegy e játékba, ha 
lemond saját tekintetéről, a saját ítéletéről, ha 
örülni képes tulajdon nemlétének.

Sőt, a tárgy részleteinek, vonalainak, 
fényének a természete az alanynak ez a 
hatályon kívül helyezése, tehát a világ-
nak ez a ránk zúdulása, amely a fénykép 
értelemfelfüggesztését eredményezi. A kép 
erejével a világ megszakítottságát emeli 
trónra, szétforgácsoltságát, mesterséges pil-
lanatnyiságát juttatja érvényre. Ebben az ér-
telemben a fénykép a legtisztább, mert nem 
szimulálja sem az időt, sem a mozgást, és a 
legszigorúbb valótlansághoz tartja magát. A 
kép minden egyéb formája (film, videó, szin-
tézis stb.) csak a tiszta kép és a valósággal 
való szakításának mérsékelt változata.

A kép intenzitása egyenesen arányos va-
lóság tagadásával, egy másik jelenet feltalálá-
sával. Képet alkotni egy tárgyból nem jelent 
egyebet, mint elvenni tőle minden dimenzi-
óját: súlyát, térbeliségét, illatát, mélységét, 
idejét, folytonosságát és persze az értelmét. 
A kép e testetlenné változás árán tesz szert 
elbűvölő hatalmára, e módon lesz a tiszta 
tárgyiasság közege, így változik átlátszóvá 
egy finomabb csábítás formájában.

A kép fogalmai szerint tökéletesen ér-
telmetlen egyenként ábrázolni mindezen 
dimenziókat: térbeliséget, mozgást, érzel-
met, eszmét, értelmet és a vágyat a valóságos 
hatás, vagyis a jobb szimuláció érdekében. 
Maga a technika esik itt saját csapdájába.

Jean Baudrillard
(1929–2007)
(Franciaország)

A fényképezésről
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A fényképezés vágya talán a következő-
ből származik: az értelem perspektívájában 
szemlélve a világ csalóka. Viszont tökéletes 
evidencia, ha részleteiben, meglepetésszerűen 
nézzük.

A tárgy örökös részleteinek szédülete. A 
részlet varázserejű excentrikussága. A fotón 
a tárgyak technikai művelet nyomán lánco-
lódnak egymáshoz, amely banalitásuk lán-
colatának felel meg. Egyik kép a másikhoz, 
egyik fotó a másikhoz töredékek szomszé-
dossága szerint viszonyul. „Világnézet” 
nincs, tekintet nincs: csak a világ szétfor-
gácsolódása egyenlő esélyekkel rendelkező 
részleteire.

A világ nemléte minden részletében, 
mint az alany nemléte arcának minden egyes 
megrajzolt vonásában. A részlet megvilágítá-
sához szellemi gimnasztika vagy értelmeinek 
kifinomultsága útján is eljuthatunk. Ám ezt 
a technika itt akadálytalanul hajtja végre.

A tárgyakat önmagukban eltűnésük vál-
toztatja meg. Ebben az értelemben tévesz-
tenek meg minket, és keltenek illúziót. Ám 
ebben az értelemben hűek is önmagukhoz, 
és így kell nekünk is hozzájuk hűek marad-
nunk: aprólékos részleteikben, pontos figu-
ratív mivoltukban, látszatuk és láncolatuk 
érzékletes illúziójában. Mert az illúzió nem 
áll szemben a valósággal, hanem egy másik, 
finomabb valóságot jelent, amely eltűnésé-
nek jelével burkolja be az előbbit.

Minden egyes lefényképezett tárgy nem 
egyéb, mint az a nyom, amelyet összes mara-
dékának eltűnése hagy maga után. Majdnem 
tökéletes bűntény ez, a világ majdnem töké-
letes feloldódása, amely csak valamely tárgya 
illúziójának csillogását hagyja maga után, és 
ennek az illúziónak a képe felfoghatatlan rej-
télyt jelent. E radikális egyediség alapján fél-
reérthetetlen távlat nyílik a világra.

Nem alkotásról van szó. A művészetben 
minden az eltűnés. Csak az az igazán más, 
amit eltűnése hangsúlyoz. De ennek az el-
tűnésnek nyomokat kell hagynia maga után, 
a Másik, a világ, a tárgy megjelenésének he-

lyét. Egyébiránt a Másik létezésének egyet-
len módja: a mi eltűnésünk.

„We shall be your favorite disappear-
ing act!”

Egyetlenegy igazi vágy van: a tárgy vá-
gya (a nemi vágyat is ide sorolom). Vagyis 
nem annak a vágya, aki hiányzik nekem és 
nem is annak (férfinak vagy nőnek) a vágya, 
akinek én hiányzom – ez már valami fino-
mabb dolog –, hanem annak a férfinak vagy 
nőnek a vágya, akinek nem hiányzom, aki 
nagyon is jól megvan nélkülem. Akinek nem 
hiányzom, az a Másik, ez a radikális másság.

A vágy mindig ennek az idegenszerű 
tökéletességnek a vágya, ugyanakkor e töké-
letesség megsemmisítésének, lerombolásá-
nak a vágya is. Csak azért lelkesedünk, amit 
megosztanánk, de ugyanakkor legszíveseb-
ben összetörnénk tökéletességét és büntet-
lenségét.

A fényképezés nem azt jelenti, hogy 
tárgynak tekintjük a világot, hanem hogy 
tárgyat csinálunk belőle, kiássuk az állítóla-
gos valóság alá temetett másságából, idegen 
vonzerőként jelenítjük meg, és ezt az idegen 
vonzerőt képben rögzítjük.

Inkább tárggyá változni a többi egymás-
tól idegen, de mégis cinkos tárgy között, 
amelyek átlátszatlanok, ám ismerik egymást 
– mint egymással szembenálló és egymásnak 
átlátszó alanyok világegyetemeként létezni.

A fotó közelít minket leginkább egy kép 
nélküli világegyetemhez, vagyis a tiszta lát-
szathoz.

A fénykép drámai az alany rendet te-
remteni akarása, víziója és a tárgy konok 
megszakítottsága és közvetlensége közötti 
harc miatt. A legjobb esetben a tárgy győz, 
a fény-képe pedig egy töredékes világ képe 
lesz, amely egyenlettel nem ábrázolható, és 
összevonni sem lehet. Különbözik a művé-
szettől és magától a filmtől is, amelyek az 
eszme, a vízió vagy a mozgás erejével mindig 
bizonyos totalitás formájára hozhatók.

Az alany filozófiájával szemben áll a te-
kintet, a világtól való távolság filozófiája, 
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amely így jobban meg tudja ragadni a vi-
lágot, a tárgy, a tárgyak egymásról való le-
válásának, a részleges tárgyak és részleteik 
véletlenszerű egymásutánjának anti-filozófi-
ája. Akár a zenei szinkópa vagy a részecskék 
mozgása.

A fotó leginkább a léggyel rokonít min-
ket, összetett pontszemével és meghatároz-
hatatlan, csapongó, alig követhető vonalú 
röptével.

Az alanynak el kell veszítenie önmagát, 
ha meg akarja ragadni a tárgyat. De az alany 
itt találja meg utolsó kalandját, végső esélyét, 
az önmagától való megfosztottság viszontag-
ságait egy világ visszfényében, ahol ezentúl 
az ábrázolás vakfoltjának helyét foglalja el. A 
tárgy működési hatóköre viszont sokkal na-
gyobb, mivel nem esett át a tükör állapotán, 
nincs dolga tulajdon képével, azonosságával 
vagy hasonlóságával, mivel nem él vágy ben-
ne, és nincs mit mondania, kitér a kommen-
tár és az értelmezés útjából.

Ha sikerül valamit megragadnunk a ha-
sonlóság e hiányából, ebből az egyediségből, 
akkor a „való” világban megváltozik valami, 
sőt magának a valóságnak a fogalma is meg-
változik.

Ahelyett, hogy a tárgyat jelenvalóvá ten-
nénk és ábrázolnánk, a tét valójában az, hogy 
a tárgyból tulajdon hiányát és eltűnését al-
kossuk meg. Egyébiránt a tárgy lehet hely-
zet, fény vagy élőlény. Az a lényeg, hogy az 
ábrázolás (meg a morális dialektika és a vele 
járó filozófia) önmaga túlzottan is olajozott 
gépezetének töredéke legyen csupán, és a 
kép tiszta eseménye révén a világ feloldha-
tatlan evidenciaként jelenjen meg.

A tükör megfordítása ez. Eddig az alany 
volt az ábrázolás tükre. A tárgy csak az ábrá-
zolás tartalma volt. Ezúttal a tárgy így szól: 
„I shall be your mirror!” Én leszek tükröd!

A fotónak megszállott, jellegzetes, eksz-
tatikus és narcisztikus a természete. A fény-
képezés magányos tevékenység. A fénykép 
megszakított, pontszerű, kiszámíthatatlan 
és visszavonhatatlan, akár a dolgok állapota 

adott pillanatban. Minden kiegészítésnek, 
javításnak, színrevitelnek, rendezésnek meg-
bocsáthatatlanul esztétikai jellege van. A fény-
képező alany magányossága térben és időben 
egyaránt összefügg a tárgy magányosságával 
és jellegzetes csendjével.

A tárgyat intenzíven kell figyelni, és 
mozdulatlanná dermeszteni a tekintet ere-
jével. Nem a tárgynak kell „megállnia”, al-
kalmazkodnia, hanem a fényképésznek kell 
visszatartania a lélegzetét, hogy megalkossa 
az időben és a testben az űrt. De szellemi-
leg nekünk is vissza kell tartanunk a léleg-
zetünket, és semmire sem gondolhatunk, ha 
azt akarjuk, hogy a szellemi felszín pontosan 
olyan érintetlen legyen, mint a filmszalag. 
Ne tekintsük önmagunkat ábrázoló lény-
nek, hanem önmaga köreiben munkálkodó 
tárgynak csupán, amely tekintet nélkül a 
rendezésre csak önmaga és a tárgy önfeledt 
körülírásán dolgozik. E játékban varázserő 
működik, önmagunk képe meghaladásának, 
átlépésének ereje és az erő, amellyel átadjuk 
magunkat egyfajta szerencsés végzetszerű-
ségnek. Mi játszunk, s ugyanakkor mégsem 
mi játszunk. Így alkotja meg önmagát az űr 
önmaga körül, a beavatás bizonyos zárt kö-
rében.

Nem egy képbe vetítjük magunkat, ha-
nem egyedi, kommentár nélküli esemény-
ként alkotjuk meg a világot.

A fotó nem a valóságos időben élő kép. 
Megőrzi a negatív nyomatékát, a negatív füg-
gőben tartó erejének nyomát. Ez az apró elto-
lódás teszi lehetővé a képnek, hogy képként, 
a való világtól megkülönböztetett illúzióként 
létezzen. Ez az apró eltolódás adja neki egy 
előző élet diszkrét báját, amellyel a valóságos 
időben lejátszódó numerikus képek vagy a 
videó képei nem rendelkeznek. A szintézis 
képeiből a valóság már eltűnt. És ezért ezek 
már nem is hagyományos értelmű képek.

Van a fotónak egy megdöbbentő, függő 
értékű, fenomenális mozdulatlansága, amely 
megszakítja az események szakadatlan zuho-
gását. A kép megállítása azonos a világ meg-
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állításával. Ez a felfüggesztő hatályú érték 
viszont sohasem végérvényes, mert a fotók 
utalnak egymásra, és a képnek minden eset-
ben csak a kép a sorsa. Mégis minden egyes 
kép különbözik minden egyes egyéb képtől.

Ezt a megkülönböztetést és titkos cin-
kosságot találta meg újra a fotó, amelyet a 
film, a mozi megjelenésével veszített el. De a 
mozi szintén megtalálhatja a kép e jellemző 
tulajdonságát – amely abban áll, hogy a kép 
cinkosa az elbeszélésnek, ugyanakkor idegen 
is tőle –, ha megvan a maga statikus inten-
zitása, amelyet a mozgás minden energiája 
éltet, az állóképben egy cselekmény lefolyá-
sát kristályosítva ki, a tömörítés elve alapján, 
amely szembe helyezkedik mai képeink ma-
gas fokú oldottságával és szétszórtságával.

Ritkaságszámba megy, hogy valamely 
szöveg ugyanazzal az evidenciával, ugyan-
azzal a pillanatnyisággal, ugyanazzal a má-
giával kínálkozzon fel, mint egy árnyék, 
fény vagy anyag. Pedig Nabokovnál vagy 
Gombrowitznál az írás megragad néha va-
lamit a tulajdonság nélküli dolgok anyagi, 
tárgyszerű autonómiájából, erotikus hatal-
mából vagy egy nulla értékű világ termé-
szetfölötti rendezetlenségéből.

Az igazi mozdulatlanság nem a statikus 
testé, hanem az inga végén lengő súly moz-
dulatlansága, amelynek a lengése alig áll le, 
és ha leáll is, mintha alig észrevehetetlenül 
rezegne még. A pillanat idejének mozdulat-
lansága ez – a fénykép „pillanatnyiságáé”, 
amely mögött még mindig a mozgás eszméje 
lappang, de csak az eszméje –, mivel a kép 
tiszteletben tartja a mozgást, ám sohasem 
mutatja meg, ami kiküszöböli illúzióját. A 
dolgok pontosan erről a mozdulatlanságról 
álmodnak, és mi is e mozdulatlanságról ál-
modunk. Ezen időzik el egyre inkább a film 
a kép lassításának és megállításának nosztal-
giájában, vagyis drámaiságának tetőpontján.

Ugyanezt jelenti a csend. És a televízió 
ellentmondása kétség kívül abban áll, hogy 
visszaadja majd a képnek a csend minden 
báját.

A fotó csendje. Egyik legértékesebb tu-
lajdonsága ez, a filmmel és a televízióval el-
lentétben, amelyekre mindig csak sikertele-
nül lehet csendet parancsolni. A kép csendje 
minden kommentár nélkül megvan (vagy 
meg kellene lennie). De a tárgy csendje is, 
amelyet a kép a való világ zsúfolt és fülsike-
títő kontextusából ragad ki. A fotó mindig 
átadja a tárgyat a mozdulatlanságnak és a 
csendnek, bármilyen zörej és zűrzavar övezi 
is a tárgyat. A városi lármás összevisszaság 
kellős közepén a sivatag egyenértékű világát 
teremti meg, a jelenségszerű elszigeteltséget. 
A fotó az egyetlen módja annak, hogy csend-
ben haladjunk át a városokon és a világon.

A fényképezés a távollétünkben ad szá-
mot a világról. A lencse e távollétet, e hiányt 
rögzíti. Még az érzelmeket kifejező arcokon 
és testeken is e hiányra derít fényt. A legjob-
ban azok fényképezhetők, akiknek számára a 
másik nem létezik, vagy nem létezik többé: a 
primitív embereket, a nyomorultakat, a tár-
gyakat. Csak az embertelen minőség a foto-
gén igazán. Ezen az áron működik a kölcsö-
nös döbbenet. Tehát cinkosságunk a világgal 
és tekintetünkben a világ cinkossága.

Az emberi lények túl szentimentálisak. 
Még az állatok és a növények is túlságosan 
szentimentálisak. Csak a tárgyaknak nincs 
szexuális vagy szentimentális kisugárzásuk. 
Tehát nem lehet őket a fényképezéssel hi-
degvérűen megerőszakolni. Mivel nem kell 
szembenézniük a hasonlóság problémájá-
val, mesébe illően azonosak önmagukkal. A 
technikával mi csak fokozhatjuk a tárgyak 
varázserejű evidenciáját, színrevitelük ártat-
lanságát, ekképp csak hangsúlyozzuk, amit 
megtestesítenek: a világ objektív illúzióját és 
szubjektív dezillúzióját.

Arcokat vagy egyéneket nagyon nehéz 
fényképezni. Mert lehetetlen valakinek a be-
állítása, akinek a lélektanát alig ismerjük. Bár-
melyik emberi lény beállítása e problémával 
kerül szembe, vagyis e beállítás a konstrukció-
dekonstrukció annyira bonyolult helye, hogy 
a lencse mintegy önkéntelenül megfosztja e 
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tárgyat jellemétől. Olyan mértékben többér-
telmű, hogy majdnem lehetetlen elvonni be-
lőle az értelmet (sens), ha meg akarjuk találni 
nemlétének titkos formáját.

Azt mondják, mindig van egy pillanat, 
amelyet megragadva a legbanálisabb vagy a 
leginkább álcázott lény is megmutatja titkos 
azonosságát. Ám titkos mássága az igazán 
érdekes. És ahelyett, hogy az álca mögött 
az azonosságot keresnénk, az álcát kell ke-
resnünk az azonosság mögött – a bennünk 
lappangó alakzatot, amely eltérít minket azo-
nosságunktól –, az álcázott istenséget, amely 
valóban mindannyiunkban lappang, egyszer 
vagy másszor, legalább egyetlen pillanatra.

A tárgyak, a vadak, az állatok és a primi-
tívek esetében a másság, az egyediség bizo-
nyos. Egy állatnak nincs azonossága, mert 
egyáltalán nem idegenedett el önmagától 
– csak ismeretlen önmaga és céljai számára. 
Felölti az önmaguk számára idegen lények 
képét, de e látványban helyet kap a testükkel 
és a többiekkel való szerves azonosság vonása 
is. Ha egyidejűleg tapintunk rá e cinkosságra 
és idegenségre, akkor megközelítjük a más-
ság költői minőségét, az álomét és félálomét, 
amely azonosság elvegyül a mély álommal.

A tárgyaknak és a primitíveknek komoly 
fotogén előnyük van velünk szemben. Megőr-
zik minden csáberejüket a lencsével szemben, 
mert mentesek mind a pszichológiától, mind 
pedig az önmegfigyeléstől. Megőrzik jelen-
valóságukat, mert mentesek az ábrázolástól. 
Az alanyra (le sujet) nézve ez sokkal kevésbé 
bizonyos. Mert – intelligenciája erejével vagy 
ostobasága jeleként – az alanynak leggyakrab-
ban, hallatlan erőfeszítés árán, sikerül mássá-
gát megtagadnia, és csak azonossága határain 
belül léteznie. Tehát kissé rejtélyesebbnek 
kellene tenni őt önmaga számára, és az embe-
ri lényeket általában kissé még jobban el kelle-
ne idegeníteni egymástól, vagy különösebbé 
tenni őket egymás szempontjából. Nem arról 
van szó, hogy egyénítsük őket, hanem inkább 
tárgynak, másnak kell tekintenünk őket – va-
gyis amilyenek a valóságban.

„Az embereket önmagukhoz való viszo-
nyukban kell megragadnunk, vagyis csend-
jükben.” (H. Cartier-Bresson)

Nagy mértékben az akarat és az ábrázo-
lás eszközeiből élünk, ám a történelem kulcs-
szava másutt keresendő. Mindenki a saját 
akaratával és vágyaival létezik, de titokban a 
döntések és a gondolatok máshonnan érkez-
nek hozzá, és az ember eredetisége pontosan 
ebben a roppant különös interferenciában 
rejlik. Ez nem azonos a tükrökkel, amelyek-
ben fölismeri önmagát, sem az objektívval, 
amely fel akarja ismerni őt. A csapdát min-
dig a hasonlóság jelenti és a kép nagysága, 
mivel ez minden hasonlósággal képes szem-
beszállni, és máshonnan hozza azt, ami ma-
gától jönne.

Létezett idő, amikor a lencsével való 
szembesülés drámai volt, amikor maga a kép 
volt a tét, varázslatos és veszedelmes valóság. 
A kép iránt akkor semmi sem fejezi ki az örö-
met, félnek tőle, idegennek érzik, kihívásnak 
tekintik. A századelőn ez ad minden paraszt-
nak vagy polgárnak, még családja körében 
is, halálosan komoly és furcsa testtartást és 
arckifejezést. Létük mozdulatlanná dermed, 
szemük tágra nyílik a kép előtt, önkéntelenül 
is halotti testtartásba merevednek. Akkor az-
tán a lencse is megvadul. Egy pillanat alatt 
megszűnik a fényképészek tárgyával érzett 
minden közössége (a mai gyakorlattal szem-
ben). A távolság áthidalhatatlan, a fotó pe-
dig egyenértékű a radikális egzotikummal, 
amelyről Segalen beszél. Ez adja meg a fény-
képezés eseményének hamisítatlan nemessé-
gét, mint kultúrák hajdani összeütközésének 
távoli visszhangját.

A heroikus korban a fényképezés viszo-
nya a párbajéhoz hasonlít, és felveti a halál 
kérdését. A tárgy hullaszerű mozdulatlansá-
ga, kifejezésének (de nem jellegének) hiánya 
olyan erős, mint az egyensúlyt tartó lencse 
mozgékonysága. A tárgy észjárása, szellemi 
univerzuma közvetlenül átkerül a filmsza-
lagra, és e hatás ma annál is inkább érzékel-
hető, hogy egy évszázad választ el minket a 
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fényképezés hőskorától. Mi kapjuk le a vad 
vagy primitív embert a lencsénkkel, de ő 
képzel el minket.

A tárgynak ez a virtuális halála a fény-
képészet heroikus korában még ma is érvé-
nyes, és Barthes szerint a kép antropológi-
ai középpontját foglalja el. A „punctum”, 
a semminek, a nemlétnek ez az alakzata a 
„studiummal” áll szemben, amelyet az ér-
telem és a referenciák kontextusa jellemez. 
A kép e szívében élő semminek köszönheti 
varázserejét és hatalmát, amelyet az esetek 
többségében jelentésekkel űznek ki.

A fesztiválokon, galériákban, múzeu-
mokban, kiállításokon a képekből valósággal 
patakzanak az üzenetek, a tanúságtétel, az 
esztétikai szentimentalizmus, a felismerés 
sztereotípiái. Így adja el magát a kép a jelen-
tésnek, a kommunikációnak, túszul ajánl-
kozik a fényképésznek, vagy a média aktu-
alitásának. Tömérdek képünkön jelen van a 
halál és az erőszak, de patetikus, ideologikus, 
látványos módon. Ezeknek semmi közük a 
„punctumhoz”, a képnek ehhez a végzetes 
belső szerkezetéhez, amelyet kiűztek belőle.

Ahelyett, hogy a kép szimbolikusan ma-
gába foglalná a halált, a halál zárja magába a 
képet (a kiállítás, a múzeum, a művészi te-
metőkertek külső formájában, amelyek ma-
gasztalják a fényképészet művészetét).

A kép képmezőn kívüli, jeleneten túli. A 
fényképészeti színrevitel téves értelmezés, 
akár a kép szerkezetére, akár az intézmé-
nyes színrevitelre vonatkozik. A kép belső 
hallucinációjának vége, ha kommentárok 
alá temetkezik, esztétikai szertartásokba 
falazódik, esztétikai és muzeális sebészeti 
műtéteknek vetik alá. Mert ez már nem is a 
„punctummal” szembe állított „studium”, 
ez egyszerűen a forgalomban lévő médium 
csupán. És a kép alapvetően veszedelmes 
formája feloldódik a fő művek kulturális for-
galmában.

Nem szeretem a fénykép esztétizálását, 
kedvem ellenére van, hogy képzőművészeti 
ágat akarnak csinálni belőle, és a kulturális 

forgalomba kényszerítik. A fénykép, techni-
kai lényegének köszönhetően, az esztétikán 
innenről vagy túlról érkezett, ezért állíthat-
juk határozottan, hogy forradalmat jelent a 
mi ábrázolási felfogásunk világában. Betö-
rése megkérdőjelezte magát a művészetet a 
kép esztétikai monopóliumában. Márpedig 
napjainkban megfordult e mozgás: a művé-
szet zabálja fel a fotót és nem ennek ellen-
kezője igaz.

A fotó nem az esztétikai dimenzióban, 
hanem alapvetően másutt keresendő: olyas-
mi, akár a csalóka látszat festészete (trompe 
l’oeil), amely végigkíséri a művészettörténe-
tet, de mindvégig közönyös a változásokkal, 
korszakokkal szemben. A csalóka látszat csak 
látszólag realista, valójában a világ evidenciá-
jához kapcsolódik, annyira aprólékos hason-
lósághoz, hogy az már varázserővel rendel-
kezik. A csalóka látszat festészete, a fotóhoz 
hasonlóan megőriz valamit a kép varázserejű 
státusából, tehát a világ radikális illúziójából. 
Vad és redukálhatatlan forma, közelebb áll 
az eredethez és az ábrázolás gyötrelmeihez 
– a világ látszatához és evidenciájához kö-
tődik, ám a csalóka evidenciához –, szembe 
helyezkedik minden realista vízióval, és még 
ma is kevésbé felel meg a tiszta ítéletnek és 
ízlésnek, mint inkább az elbűvölt gyönyör-
ködésnek.

A fotó a technikával, a tagolással, moz-
dulatlanságával, csendjével, a mozgás feno-
menológiai redukciójával és esetleg a színnel 
űzött irreális játék révén tesz szert a legtisz-
tább és legmesterségesebb kép minőségére. 
Egyáltalán nem szép, rosszabb annál, e mi-
nőségében keríti hatalmába a tárgyat olyan 
világban, amely egész pontosan látja, hogyan 
enyészik semmivé az esztétikai alapelv.

A technika adja meg a fotó eredeti jellegét. 
A technika útján tárul fel világunk radikális 
tárgyiatlansága. Ellentmondásos módon ép-
pen a fényképezőgép lencséje (objektív) tárja 
föl a világ tárgyiatlanságát (inobjectivité), azt 
a valamit, aminek kérdését nem oldja meg 
sem elemzés, sem hasonlóság.
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A technika segít túl minket a hasonló-
ságon, a valóság csalóka látszatának szívébe. 
És a technika víziója egyszer csak átalakul: 
kettős játék helyévé változik, az illúzió és a 
formák nagyító tükreként. Cinkosság van 
már a technikai eszközök és a világ között, 
egymás irányába tart az objektív technika és 
a tárgy ereje. És a fotó lenne az a művészet, 
amely besiklik e cinkosságba, de nem azért, 
hogy uralja e folyamatot, hanem hogy játsz-
szon vele, és nyilvánvalóvá tegye a gondola-
tot, hogy a téteket még nem tették meg.

A világ önmagában nem hasonlít semmi-
re. Fogalomként és diskurzusként sok min-
dennel összefügg, de tiszta tárgyként nem 
azonosítható. A fényképészet művelete ref-
lexszerű írásmód, a világ evidenciájának nem 
egyedülálló automatikus írásmódja.

A képre jellemző illúzióban a valóság kér-
dése már nem vetődik fel. Tulajdon mozgása 
következményeképpen mosódott el, amely 
mozgás spontán módon meghaladja az igaz 
és hamis, a valós és a valótlan, valamint a jó 
és a rossz ellentétét.

A kép nem az a közeg, amelynek he-
lyes használatát meg kell találnunk. A kép 
az, ami, és kitér minden morális mérle-
gelés elől. Immorális lényege és a világ 
létezés(devenir)képe miatt a kép immorális 
létező. Eltérít tulajdon képzetünktől, és min-
ket magunkat is a kép immorális vektorává 
alakít. Tárggyá kell alakulnunk újra, és más-
sá kell alakulnunk a világhoz fűződő csábítás 
viszonyában.

Ne bolygassuk meg a titkos cinkosságot 
a tárgy és a lencse (objektív), a látszatok és 
a technika, a fény fizikai tulajdonsága és a 
technikai eszköz metafizikai bonyolultsága 
között, és ne iktassuk közbe a víziót, sem az 
értelmet.

Mert a tárgy lát minket, a tárgy álmodik 
rólunk. A világ elmélkedik rólunk, a világ 
gondol el minket. Ez az alapvető szabály.

A kép varázserejének magyarázata, 
hogy a tárgy végez el minden munkát. Ezt 
a fényképészek sohasem fogják elismerni, és 

ragaszkodnak hozzá, hogy minden eredeti-
ség az ő inspirációjukban, fényképész világ-
értelmezésükben rejlik. Ekképp csinálnak 
rossz vagy nagyon is jó fotókat, összekeverve 
szubjektív víziójukat a fényképészet aktusá-
nak reflex csodájával.

Romhányi Török Gábor fordítása
Forrás: Jean Baudrillard: Photographies, 

Paris, 1998.

Hommage à Széchenyi
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Kaiser László

Visszasírod tegnapod

Futás

Nem a halál, nem
előle futsz,
úgysem érted,
a szenvedés
elől menekülsz:
érzed.

Fájdalom

Nem tudsz beszélni róla:
fáj.
Még nem tudsz beszélni róla:
fáj.
Már beszélsz róla:
fáj.
Még beszélsz róla:
fáj.
Nem beszélsz róla: 
fáj.
Nem beszélsz.
Fájsz.

Kölcsönadott a semmi,
néhány évtizedre,
visszarendel, ha akar,
ama végtelenbe.

Úgy lettél, hogy voltál már,
s úgy vagy, alig látszol?
Nem is veszik észre, ha
kikopsz a világból?

Örök fényben reménykedsz,
és nő a sötétség,
bizonyosság vágya űz,
s tornyosodik kétség.

Gyönyör, pokol nász és tor,
s ha ennek is vége,
visszasírod tegnapod:
bárány ömlő vére!
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Egerfarmos

Merített szavak

A szüretelők szomorúsága szemében
halkulón, erősödőn;
kis teste húrként pendül, amint
lelke rezdül-elcsitul:
szélfútta, -csitította tó.

Nincsen rakpart, nincsen alsó köve,
csak a mező hullámzik,
fátylat visel a fény
széppé zengő emlékekből,
majd vetkezni kezd:
hatalmas idomokkal fürdik
a zöld, aranyszőke, barna hullámokban.

Kedvesem, szomorú szeműm,
látványok gondos szüretelője,
meddig él a gondolat, mondd,
ha a sárfű zsombékain indul
fütyörészve, idétlen tagjait
lóbálva kamaszosan,
hódítani akar;
a látvány börtönét nem tűri,
mert ő több, mint az egek fénye,
több, mint a földek húsos árnya.

Nepomuki Szent János,
így faluhelyen csak Jancsi,
a vizek elfogytak alóla,
most a gyér utcasarkot őrzi,
egykedvű tekintettel
védőszentje lesz annak,
aki csak akarja.

A szüretelők zászlós dalokkal járnak,
de szomorúságuk szemükön,
a mezők hulláma lábukon,
néha meglendül az ég,
s nem szüretelhetik le;
soha nincs befejezve a szüret,
mindig szomorúak,
hiába a dalok,
hiába a lélek csapzott lihegése,
hiába a szétsugárzó, glóriásodó gyönyör,
amint a gyomor tájékáról
lendületet sugárzik a kézbe,
élét adja a tekintetnek,
bársonyát a létezésnek.

Kedvesem, szomorú szeműm,
hová visz a gondolat?
Mi ketten tudjuk,
hogy nem fontos...
Csak az alkotás örök.

(Eszperantó festőtábor, 2007)
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Debreczeni György

Ott, túl a vasajtón

A szép elmúlás árvaháza

Ott, a vasajtón túl,
ott van a faajtó,
Ott, a faajtón túl,
Na, ott van a könyvtár.

Nagyenyeden
a Kollégiumban,
Bethlen Gábor
fejedelem urunk alapította.

Háromszor pusztult el,
és ma mégis
70 ezer kötet
mondja itt a magyarságot.

Oh, a szép elmúlás árvaháza, hol  
a csonka kép

olyan fényes eleganciával,
fehéren egybelobban,
míg együtt érző szárnyasok kárálnak,
és mákszár-szivarozás.

Élethosszig néztem a rózsát,
az őshal még épnek mondható,
koponyájára akadtam,
hogy testéből emberi árnyék törjön elő,
szemem előtt kútmélyi nyugalomban 

elmerült.

Nevetséges tányérsapkát viselsz,
véteknek és büntetésnek egymáshoz 

nincsen köze,
háttérben a nyomor kapuja a törvény 

kapuja,
állatfajtánkhoz hogy elérjünk,
csókolgatjuk a szádat kővel,
vége a népünnepélynek.

A könnyű halál üldögél,
hát megterítek,
árnyam az emlékezetbe hull
lassú alkonyati esőben,
mert meghalhatok és nem szabad.

A szívpiros pagony henteskirakatában
mint régi metszeteken
fellobbanó szirom-máglya.

Nagy utam nem lesz nemsokára
barna képkeretben.
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Merített szavak

Mint jégen a csillag

Mindegy tenger-e, kád-e,
ha belefagyott az őszi levél?
Semmit se tudtam,
mint jégen a csillag.

Ordításaim tehetségesek
és jók,
a boldogság nem boldogít,
de azért egy kicsi kell.

Anyám disznószemet hozott
kistányéron, hogy lássak,
disznófület, hogy halljak,
nem is szeretem a kocsonyát.

És a kígyók a falaknak
rontanak rémületükben,
de a kígyó istenre hagyja
a tojás héját, amiből kikel.

Minden lábjegyzet
és minden szerelem,
a szeizmográf ki-kilendül
boldogan.

Kígyóknak ront a rémület
a tenger fürdőkádjába,
belefagyott az őszi levél,
mindegy, hogy disznófül,

disznószem
vagy a kocsonya ordításai,
kistányéron ordibál,
a boldogság a szerelem.

De a tojás
istenre hagyja a kígyót,
és semmit se tud
a jégen a csillag

Önmagára felfuttatott
trombitavirág a létezés,
a tenger bölcsessége,
tudja-e Allah 99 nevét?

Csak az örvény
a tiszta beszéd,
de ha az ember
tántorogni akar,

semmi se tántorítja el,
és legszebb
a visszatért bölcs öröme,
de aki bölcs

Nem tér vissza soha.

Fábián Emese

Ébred, és

szél rángatja a szobát, dübörögve állnak élre a falak.
Élével piszkál ki a takaró alól, akár a karok.
Fülembe mártja a nejlonzizegést, ne aludj.
Ide gyűjti, ami található tárgyat keres, neki sincs más birtoka.
Ami már nem kell, szemétnek nevezték, neki meg ez kell, ebből piszkálja
a materiális javat.
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Eltölti a teret, nekem sincs más, mint meleg.
Lentről fejfájás jön, rángat, megzizegtet.

Az utcáról csak egy csöves.

A gerincem csaphideg csík, résen vagyok,
a felfüggesztés, amin lóg, függ e lé(le)k,
ereszkedik, istentelen tréfa.

Urbán Gyula

Képregény
Egy nemzedékhez

Mit számít az, hogy átvéreztétek  
a lapokat,

Hisz’ jönnek az újak:
a Supermenek,
a Pók-, és Denevéremberek,
a naponta-uszodába-járók,
az egymillió-dollárosak,
az eleve kétdimenziósak.

Jönnek!

Ropog a nyomtatott-áramkör-erdő kö-
rülöttük.

Nem hajolnak le az öregekhez;
nem voltak sohase öregek.
Nem emelik föl a csecsemőket;
nem voltak sohase gyerekek.
Halhatatlanságuk tudatában
mozognak,
róják a zárójeleket.

Nem isznak.
Nem szalonnáznak.

Rákapcsolják magukat a városokra, 
folyókra, a mesékre.

Pislákolnak az aranyalmák.
Nem a hétfejű viszi a Holdat.
Sötétben készül a mű;
Világ és virág nélkül.

Ti pedig ültök,
penészes tarisznyával,
egyszerre megőszülten,
valaha legkisebb fiúk.
Ültök a világ fekete fája alatt
királylány,
ország
és sárkány nélkül.

Zászlókat tépő alkony!

Az égen nagy, gyűrűs kezek matatnak.

Átnyúlnak fölöttetek,
vagy átlapoznak.
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Nyiri Péter

Jelen(lét)

Szerelemszín tulipánok készülődtek alváshoz a templomkertben. Lágyan összezárták szir-
mukat, és fejüket a föld felé hajtották, hogy a rögök éltető ereje csendes álomba ringassa 
őket. A fiú akkor indult ki a hit házából, amikor az orgonaima mélyen búgó hangjai már 
elültek az ódon falak között, s az emberi lelkekbe költözve röpítették tova az örömhír szóla-
mát. Távoztában még visszanézett a templom túlsó végében álló embernagy Krisztus-szo-
borra, s tekintete az idős papéval találkozott egy pillanatra. Aztán az öreg bólintott, bár a 
fiúnak úgy sejlett, mintha a bólintás sokkal távolabbról és mélyebbről jönne, mintha maga 
a sziklanyugodt szeretetalak hajtaná meg fényfejét. Kilépvén a lenyugvó nap utolsó sugarai 
köszöntötték, de valahol messze az égen már közeledett a hold, hogy búcsút intvén párjának, 
ő álljon a Földnek vártájára.

Egy könnyű vacsora és a kellékek összegyűjtése után leheveredett, hogy pihenjen néhány 
órát. Alig éjfél múltán, amikor felébredt, már semmit sem érzett az elalváskor rátörő izga-
lomból. Kötegnyi papír, mindenféle színben, apró zsebkés, mindenre készen – ez került a 
kabátzsebébe. Csendesen hagyta el a házat, és kint egyenesen a hold szemébe nézett. – Te-
lehold van – nyugtázta magában, és elmosolyodott. Tudta jól, telehold az érzés is minden 
szerelmes szívében, mely örök fénybe borítja az életet, és mutatja az utat szüntelen, fel a 
magasba, túl a Tejút csillagösvényén.

A fához érve megállt, körülnézett alaposan, s munkához látott. Hosszú csíkokat vágott ki a 
széles papírlapokból, s a fára is fellépett, kipróbálta, elég erős lesz-e. Kis idő elteltével lépteket 
hallott maga mellett. Kezét bicskájára szorítva meredt a távolba, ahol sötét alak jött lassan 
feléje. Az utcai lámpa fénye azonban az öreg pap barátságos szemeit világította meg.

– Májusfa lesz – szólalt meg a fiú, szinte magyarázkodva.
– Látom – mosolygott az öreg –, látom. – A pap fáradt hangon szólalt meg. Kevéske szü-

netet tartott, aztán különös fény csillant szemében, és így folytatta: – Tudod, fiam, életünk 
is egy fa. Lélekben meztelenül születünk meg, csak váza él szellemünknek. Aztán, miként 
az ágakból rügyek, s azokból szirmok pattannak, úgy növekszünk, érlelődünk szívünkben 
mi is. Majd, ahogy te a fát díszíted, úgy vesszük magunkra a tapasztalatokat, úgy rögző-
dik belénk szívünk minden rezdülése, s telik meg tartalommal életünk. A fa, ha elkészül, a 
szerelmedet hirdeti majd. Ugyanezt hirdeti életfánk is, ha meggazdagszik szeretettel. Isten 
szeretetét üzeni, melyből életünket nyerjük! ... De folytasd csak a munkát, fiam, ne törődj 
egy öregember fecsegésével.

– Szívesen hallgatom Önt ezen a magányos éjszakán. Úgyis egyedül éreztem már  
magam – válaszolt kedvesen és őszintén a fiú.

– A magány kínzó érzés, főként, ha tudjuk, másként is lehetett volna. De féltünk meg-
tenni, féltünk mindig azt tenni… amit éreztünk. Féltünk, hogy másra nem lesz idő, pedig 
az érzés soha nem vész kárba. A szerelmesnek égi adománya érzése, lehetőség az emberi ki-
teljesedésre. És az aggodalom, hogy más fontosabb dologtól veszi el az időt, felesleges. Nap-
fényözön a szívben, puha pázsitút Isten felé – ez a szerelem. Akinek ez megadatott, köteles-
sége, hogy szerelmén keresztül figyelje a világot, alapként arra építsen, mert a szív sohasem 
tévedhet. De néha félünk, hogy életünk egy másik része szenved csorbát, ha nem a földön 

Merített szavak
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járunk. Lehet-e annál tisztább lét, mint szeretetben feloldódva élni?! Adhat-e ennél nagyobb 
erőt bármely életpályához valami, akármit is kívánjon elérni az ember?! Szolgálhatja-e Istent 
az ember jobban annál, mint hogy szeret? A szeretet az ember igazán alkalmas, az ember 
egyetlen alkotói közege. Nincs más, amiből szépség fakadhatna. Minden napot úgy élni meg, 
mintha az utolsó lenne, mert nem mehetünk el az életünk mellett, mivel szívünk hiányzik 
belőle. Múlton rágódni, folyton a jövőt lesni: nem! A tegnap elmúlt, a holnap még nincs itt 
– a jelen az, ami számít. Élni a pillanatot, tudatosan, szívvel: egyenes út a biztos holnap felé. 
Gondolni az elmúlásra különösnek tűnhet, de nem jó társ-e ez a gondolat? Arra sarkall, hogy 
élj és szeress, itt és most! Míg a halál el nem választ! Örömittas szívek, fénylő szemek hall-
gatják e szavakat újra és újra, mégis oly kevés az, aki megérti igaz lényegét. Minden gondolat, 
minden kétség az igaz érzésben a Sátán kísértése. Ördögi terv rontani az embert. Kísérteni, 
bűnös vágyak, ösztön, észérv által, s aki belelép a csapdába, pusztításba vinni. Csak az erős 
maradjon, a gyenge vesszen el, így teremteni égi országot. Ez a Sátán ideája. Sohasem segít 
– tövissel kikövezett út vezet feneketlen szakadékba. És aki nem bízik Urában, abban, aki a 
gyengét is magának akarja, bizony elvész! De te erős vagy, fiam! Hited, szerelmed tesz azzá. 
Maradj meg így, az Úr nevében, az Ő dicsőségére, példaként mások előtt, kik még nem élik 
a percet. Állíts egy fát a szívedben is, örökéletűt, ledönthetetlent. Tedd jobbá a világot az-
zal, hogy szeretsz, szeretsz teljes szíverődből, amíg… lehet. Ne félj járni lélekutadon, együtt 
szívpároddal, karodat karjába öltve, hogy vigyázzátok egymást. Isten áldjon meg ezért, fiam, 
és az Úr nevében köszönöm.

Lassan indult el az öreg, s oly halkan, ahogy jött.
– Nem húztam fel azóta, hogy meghalt – nézett vissza, s ahogy hátrafordult, jobb kezének 

gyűrűsujján valami fényes csillámlott meg.
A templomban kevesen ültek csak, első napján a hónapnak. Hitszavakból áradt melegség 

a hűvös padokba, az öreg pap a szeretetről beszélt és a szerelemről.
Lány és fiú előtt két idős asszony ült.
– Milyen szomorú ma az öreg – suttogta egyikük.
– Emlékszik szegény. Én is emlékszem jól. Idén harminc éve, hogy a felesége meghalt.
Miközben az Isten-ima zengett, a pap végig az asztalon tartotta jobbját. A megfáradt kéz 

előtt apró váza állt, benne virágos meggyfaág, rákötözve piros szalagok…

Kabdebó Lóránt

Egy modern archaikus költő
(56 után, Isten- és tücsök- hangra, Turcsány Péter verseiből, 2003–2006)

Murano, Olaszország, 2003. június 27. – olvasom Turcsány Péter talán legjellegzetesebb 
újabb verse, a Tengeren, havasokban, földeken című alatt a dátumozást. És eszembe jut, másnap 
műtött a Városmajorban a nagyszerű szívsebész, Gyöngy Tibor. Bizony, szombaton, és sza-
badságát is elhalasztva kivételes esetként az egyetemi klinika történetében. Felszabadította 
vérem áramlását, megszabadítva Baradlay Kazimir sorsától, a regénybeli tizennyolc évet le-
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záró 60 perctől. Amikor Turcsány Péter a verset írta kedvelt Itáliámban, én gyóntatóatyám-
ra, a Kútvölgyi Boldogasszony kegyhelyét felújító, országos zarándokhellyé emelő Regőczi 
Istvánra keresztet rajzoltam azzal a kis szelencével, amellyel megérinthettem valaha Jézus 
sírhelyét, keresztjének nyomát, ahonnan kiűzte a kúfárokat a valahai Templomnak marad-
ványát: a Siratófalat, sőt – titkon – az Aranymecset alatt rejtőzködő égőáldozati oltárt, ahol 
megköttetett az első, a bibliai ószövetség Isten és választott embere között. Nem élt bennem 
félelem, vártam földi feltámadásomat.

És ugyanekkor egy költő átélte a maga – ahogy verse alcíméül kimondva poétikai meg-
szólalásául fogadja eszmélkedését: – „Gaia-szimultanizmus”-át, költészete felszabadulását. A 
tájakra szakadt földnek egyidejűségét a tájakra rendeltetett emberi ténykedés összehangoló-
dó mozdulataiban. Az idegen tájban felismerve a másféle embernek a maga vidékéhez kötő-
dő mozdulatait, ténykedéseit, gondolkodását. Megtalálva az ottani életben az élet egymással 
összevethető azonosságát. Amint Hérodotosz utazott és ismerkedett éppen saját népe sajátos 
arculatával a tájak és népek eltérő szokásainak összevetésével. Az emberszeretet érdeklődése 
segíti költőnket átélni a másik táj, a másik ember életét. Nem ellentéteket, de azonosságokat 
keresve. Az összetartozás élményét versében felmutatva.

Mindketten, távol egymástól, én az altatás utáni zavarból öntudatra ébredezve, ő a tenger 
vizében erős karcsapásokkal beleolvadva és visszavágva a habokba, partra térő Odüsszeusz-
ként talán ugyanabban a pillanatban értettük meg, amit az első apostoloknak, a lélekhalászat 
leendő küldötteinek tanított az ő (és hát a mi) Mesterünk: a létezésben való harmonikus hely-
találás az Istennel szövetségben élő emberek sajátja. Én felfedeztem a magam számára (mert 
milyen jó, hogy a betegszoba éjjeliszekrényében, mint az angolszász szállodákban, ott volt 
kéznél a Biblia) a negyedik zsoltár kilencedik versét: „Békességben fekszem le, és legott elaluszom; 
mert Te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást”. Biztonságomat keresve, veszélyérzete-
met zsongítva. Ő pedig megértette, hogy a magyarok Istenének jelenléte és az ő keresztény 
Isten-élménye – ami, ha kimondja is, továbbra is persze a magánember szent titka – csakis 
úgy teljesedhet ki költészetében, ha bejárja a világot, megismeri a tájak metafizikai auráját, 
átéli népeinek valaha volt, de máig mágikusan továbbsugárzó archaikus Isten-közelségét. 

Tájoló

Tenger melletti halászok
kora reggel vonják föl hálóikat,
mire a nép ébred,
teli hálókkal visszatérnek.

Havasi pásztorok
gerinctől gerincig vagy fenn a plájon
nyájaikat vezetik,
s kulyákkal őrzik őket.

Sovány, nehéz földeken
páros lovakkal ritmusra szántják
parasztok
a sík vagy lejtős határt.

S mi, betűbúvárok,
tengermélyből bugyborékoljuk föl
gondolatainkat
vízpárát eloszlató Nap felé,
s mi, gondolatpásztorok,

védjük a végzet farkasaitól
napról napra
tovapásztorolt igazságainkat,

s mi, lélek magvetői,
várjuk, hogy megáldja végre igénket
a népeink jövőjét
kalászba borító Isten!
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Egy népéhez tartozó, nemzeti létét tudatosan, a magánszférájába beleépülten felvállaló költő 
ezáltal szembesül a költészet valahai megszületésének feltételeivel. Amikor a mára – évezre-
dek múltával – példává ismétlődő költői formációk valaha megszülettek. Így szerveződhet 
harmóniába az 

Az öntudatosan bibliás keresztény és magyar ember ráeszmél, hogy a világ minden táján 
ott élnek az öntudatosan istenes és népiségüket büszkén vállaló többi emberek. A mai olasz 
tengerparton megérzi a latin világ leheletét, meg a mostani horvát szigetek között bóklászva, 
meg letérve a ma is görög földekre ráérez az istenekkel és a költészet első formuláival telített 
ógörög sugalmakra. A modern magyar versformáló egyszerre csak felfedezi azt az archaikus 
állapotot, amikor költőnek és görögnek lenni egyet jelentett. Mert másutt – így hitték-tudták 
– nincs is költészet. Hogyan is kell úgy beszélni a természetes környezetről, hogy az önma-
gától alakuljon verssé. Amelyet majd évezredek ismételgetnek, eltanulva utánoznak. Fákban, 
bokrokban, a mindennapi élet tevékenységeiben, vadászatban, halászatban, a tengert legyő-
ző úszásban, hajózásban mintha mindenütt isteni erők személyesülnének meg. A görögök 
nevet adtak nekik, találkozni véltek hétköznapjaikban is – mintha emberekkel – azokkal az 
erőkkel, akiket ünnepeikben aztán megszemélyesítve elkezdtek köszönteni. A Biblia szövet-
sége, az evangéliumok megújított Isten-közelsége, és a görög költészet archaikusan formált 
megszólalásai olyan őserőt vonzottak ki Turcsány Péter megszólalásaiból, hogy egyszerre 
csak ott érzi magát az olvasó az első formált szövegek születésénél, a bibliai és a görög verse-
zetek ősi mormolását hallja ki belőlük. És megérzem csodálatos módon Turcsány Péternek 
ezekben a verseiben azt a személyes biztonságot, amellyel magam is töltekeztem ugyanezek-
ben a napokban.

Kínlódik, szenved, ahogy versbe akarja fogni ezt a tájakhoz kötődő, a mai mindennapi 
életünkből elszabaduló természeti és környezeti élményét. Ahogy ki akarja dalolni magából 
az embernek ezt az évezredekkel korábban meglelt természetközeli harmóniáját. Úgy tud 
archaikus módra örülni fűnek-fának, munkavégző és természettel versengő erejének, ügyes-
ségének, hogy mindezt halihósan ki tudta mondani egy másik, modern versszinten. Amit 
megélt az utazás félig-álmodó élményei közben, mintha egy lenne a valaha e tájakon életét 
megszervező természeti népségből (de hogyan is tudott ezzel az ősi emberrel ilyen felhőtlen-
szabadon azonosulni?!), azt mondja el versébe fogva a modern patrióta és Istent hívő költő.

És a kettő között nem talál ellentmondást. Az, hogy ő nem talált ellentmondást, az még 
lehetne egyfajta megszállott káprázat része is, de hogy én, az olvasója utóbb mindezt el is 
hiszem neki, ez már talán visszaigazolhatja versei természetbe ágyazottságának metafizikai-
ként megszülető poétikai pillanatait.

Elhiszem neki, hogy Ő szólott verseinek szavával. Az Őt olvasója személyesítse meg a 
maga módján, ahogy akarja! És érzem a nehéz szülési fájdalmat, amint – az őgörög olimpiai 

örök hűség és örök
zene,
lelkünk jobbik tér-
fele,

Ott, ahol

erdeid zsolozsmája
egekbe ér,
Istent, embert és népet
egyre dicsér.
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győztesek teljesítményét csodáló ódaköltő mintájára – szája megnyílik, és kimond valamit, 
amit eddig még ezen a földön nem tudtak formába önteni. Itt, az ő versében is megszületik 
– Isten és olvasói szeme előtt – a szöveg, amely ezt a lebegően természeti állapotot átörökít-
heti a többi ember számára.

Így alakítja Turcsány Péter versei auráját – vándorolva a világban: Olaszországban, Hor-
vátországban, Görögországban (az átalakulva-megőrződve elérhető valaha mítoszokat terem-
tő görög szigetvilágban), a szlovák hegyek között, Németországban, sőt Amerikában. Süvölt, 
mint a próféták, akiknek ajakát tűz illette, erőlködik, mint valaha az első költők a véletlen 
feltűnő formáltságra döbbenve. Mondja a maga vállalta hitvallást és hivatást, mint dalköltő, 
aki felesküdött szíve vágyait kimondani.

Ilyenek lehettek a bárdok, a vándor lantosok, akik egyszerre daloltak a létezés mindenkori 
csodáiról, és közben mondták a maguk híreit, mindennapi életük eseményeit. Megörülve, 
hogy felfedezéseiket valami játékos formáltsággal tehetik közérthetővé.

Aztán hadd higgyek az olvasás csodájában is. Ennek az archaizmusnak minduntalan a 
klasszicizálódását is megérzem. Az egyszeriség után a verssé formáltságban való megszó-
lalás ünnepét. A pindaroszi ódában oximoronszerűen a hölderlini metafizikai összegezést. A 
legarchaikusabb „éppencsakhogy” megszólalás mellett a legpontosabban való megismétlés 
igyekezetét. És alig mondom ki e poétikai metamorfózist követve magamban a klasszikus 
összegező költő nevét – máris leírva találom egy elkövetkező vers címébe, mintegy oltárra 
emelve – expressis verbis – a Hölderlin nevet. Párosítva Prométheuszéval. Éreztetve a költő-
lét önfeláldozó önszenvedtetését. A megszólalás gyönyörét és áldozatát.

Ha olvasom, nem azt figyelem, melyik verse sikerültebb, melyikben ejt ő vagy a szedő 
ritmushibát, hanem az egész aurájára figyelek. Meglepetéssel elfogadom. Az archaikus költé-
szetből csak a remekművek öröklődtek ránk, a Bibliába sokszori javítással szerkesztődtek a 
szövegek. Egy mai alanyi költő utóbbi hároméves teljesítményében keverednek a megérett és 
a majdan folytatandó (maga is jelöli!) vagy átdolgozandó avagy kivetendő szövegek. Ne erre 
figyeljünk, hanem arra, hogyan teremt egy modern költő, Turcsány Péter archaikus aurát 
mostani kötetében.

Isten- és tücsök- hangra – írja kötete alcímében mostani vers beszédmódjának legponto-
sabb jellemzését. Ugyanakkor a főcím továbbra is rögzíti a kötetben tovább éltetett alapvető 
meghatározottságot: 56 után. Játék – komolyan. Mint valaha Ratkó József jellemezte verseit. 
Korszakjellemző, és életkori önbemutatás. Magyarnak lenni itt és most. Felnevelő korában és 
megszólalásának mai pillanatában. Nemzedéki seregszemle. A csúcson – amikor már látsza-
nak az elmúlás távlatai. Seregszemle, amiből látványosan hullanak ki a legközelebbi társak.

Ehhez kellett az archaikus aura, abból a korból való példahalászat, amelyben minden sze-
replő betöltött valamilyen szükséges szerepet, és minden szerep kiváltotta a maga beteljesítőjét. 
Turcsány Péternek erre a természetes bizalomra volt éppen most szüksége. Láthassa, hogy 
nemcsak elődeink, példaképeink vannak felvállalt szerepeink, kötődéseink beteljesítésekor. 
Hanem megvan a cselekvés folyamatossága, lesznek utódok. A felvállalt szerep nem feles-
leges. Éppen, hogy szükséges. Követhető. Sőt követendő. A bibliás megújított szövetségek, 
a görög szigetek „munkák és napok”-ban élt, mindenkorra továbbélő világa példázattá válik 
költészetében. Önigazolássá és egyben igazolássá. És legfőképpen biztatássá.

Kérdezem: nem önbecsapássá? Ez az aura poétikai biztosítékká válhat számára (és sze-
memben: számomra is), hogy ebben a költészetben a szerepvállalás valódi szereppé teljesedik 
ki. Szereppé, amely személyiséget meghatározóvá hitelesedik. Idézzem ide pontos megfigye-
lését, A játékos című, Kós szigetén, 2005 nyarán keletkezett versét:
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A görög született játékos. Este dúdolva fejezi be a napot, reggel tréfával kel.
Szívélyes figyelemre mindenkor kész. Mosolygása a játékosé.
A legnehezebb vagy a legmegalázóbb munkát is kedéllyel végzi.
Szerepet alakít, bájos maszkja a feléd forduló mosoly, de magával azonos.

A hangsúlyozottan idegen arcképében saját maga néz szembe önmagával. Aki keresi – és 
hiszem, meg is találja – a nagyvilágban honját a hazában.

Madarász Imre

Eötvös-kollégium – legenda és valóság

Kevés oktatási intézmény akadt széles e 
hazában, melynek akkora híre volna, mint 
az Eötvös József Collegiumnak. Mítosza 
kialakítását részben azoknak a neveltjeinek 
köszönheti, akik a tudományos, az irodal-
mi s olykor a politikai élet fontos szereplői, 
esetenként vezetői lettek, részben az em-
lítettek egynémelyike által írott visszaem-
lékezéseknek, amelyek közül kiemelkedik 
Sőtér István Fellegjárás (1939), Szász Imre 
Ménesi út (1987), Fodor András A Kollégium 
(1991) és Keresztury Dezső Emlékezéseim 
(1993) című könyve. A nevezetes kollégi-
um irodalma most új kötettel gyarapodott 
– Ahol a maximum volt a minimum. Emlékezé-
sek a régi Eötvös Collegiumra – amely, interjú-
gyűjtemény lévén, komoly esztétikai beccsel 
aligha jeleskedhet, annál nagyobb viszont a 
dokumentumértéke: talán minden korábbi 
műnél átfogóbb, sokoldalúbb, ezért összes-
ségében tárgyilagosabb és hitelesebb képet 
ad a tekintélyes intézményről. Nemcsak 
azért, mert különböző évjáratú, szemléletű, 

érdeklődésű, humán- és reál-irányultságú 
(a sajátos kollégiumi nyelven „filosz és dö-
gész”) egykori kollégistákat szólaltat meg, 
üdvös „polifonitást” adva, hanem azért is, 
mert az interjúkat készítő Kelevész Ágnes 
(kötetszerkesztő), Maróti István és Ruttkay 
Zsófia a meginterjúvoltakat olyan vallomá-
sokra bírja, melyek a legendárium mögött 
vagy mellett – időnként azzal szemben – a 
valóságot is feltárják. Meglehet, a legjobb pil-
lanatban: az utolsóban, amikor a tanúk még 
köztünk vannak (akad, aki időközben eltávo-
zott: Domokos Mátyás például már nem él), 
egyszersmind olyankor, amikor, a magyar 
felsőoktatás egyik legmélyebb válságának 
idején, a „Ménesi úti” tanulságok különösen 
megszívlelendők.

Az emlékidézők szinte kivétel nélkül élet-
útjuk döntő mozzanatának, meghatározó 
élményének minősítik kollégiumi éveiket. 
Megdöbbentő, a kívülálló számára már-már 
hihetetlen túlzásnak tűnik, hogy olyan fényes 
karriert befutott, grandiózus életművet meg-
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alkotó tudós, mint Kosáry Domokos nem 
tétovázik kimondani: „Azt hiszem, hogy az 
intézmények közül, amelyekkel érintkezésbe 
kerültem, tőle kaptam a legtöbbet.” Bodnár 
György azt állítja: „Életem fő nyeresége volt 
az Eötvös Collegiumba bekerülni.” Mind-
annyian méltatják a kollégium Bencédy Jó-
zsef emlegette „szabad szellemét” és „liberá-
lis gondolkodását” („ami nem azonos a mai 
liberális gondolkodással”), „mindenben ké-
telkedő”, kritikus szellemiségét, társadalmi 
különbségeket áthidaló demokratizmusát, 
felvilágosító-nemzetnevelő „lámpás”-étoszát, 
tanulás-, tudás-, olvasásszeretetét, könyv- és 
könyvtárkultuszát és azt, hogy – Hankiss 
Elemért idézve – „minőségre nevelt”, ekként 
is „összefogta a kollégistákat a Collegium 
erősen sugárzó szelleme”.

Ám a kritikusabb emlékezők – elsősorban 
Lator László – rámutatnak az érem másik 
oldalára, a kollégium belső ellentmondásaira 
is. Keresztury Dezső adta nagyszerű jelmon-
datával – „Szabadon szolgál a szellem” – ne-
hezen fértek össze a legrosszabb diákhagyo-
mányokat idéző, katonaságra, ha nem épp 
börtönre emlékeztető újonckínzások, „gó-
lyalehúzások”, „gólyaverések”, némely meg-
alázóbb felvételi „fejkopogtatások” és utánuk 
következő „gólyahetek”, „gólyanyúzások”, 
„gólyagyötrések”, amelyeknek során, idézi 
fel Lator, „a gólya minden volt, csak ember 
nem. Meg kellett alázni, be kellett bizonyí-
tani, hogy hülye…” Vajon ennek a „szadiz-
musnak” mi köze volt a szó igazi, eredeti, ha-
misítatlan értelmében vett, a névadó Eötvös 
hirdette liberalizmushoz? „Az Eötvös-kollé-
gisták fölényes, ’mindent tudó’ magatartá-
sával” hogyan lehetett összeegyeztetni azt a 
„hihetetlenül és elképesztően trágár hangne-
met”, amelyet Lator Lászlóval egybehangzó-
an a fültanúk majd’ mindegyike a kollégiumi 
stílus jellegadó „vezérmotívumának” tart, és 
összehoz a zárt, nőket be nem fogadó, kire-
kesztő, meg nem tűrő férfiközösségek torzu-
lásaival (például tanárok és diákok együttes 
lerészegedéseivel)? A híres-neves minőség-

eszménnyel hogyan volt összeegyeztethető 
az a többek (Kosáry, Vekerdy József és má-
sok) által tréfás anekdotaként elmesélt tanári 
felszólítás, hogy a diák tanuljon meg egy-két 
hét alatt franciául, szerbül vagy más idegen 
nyelven? Ez lett volna a Domokos Mátyás 
szavaiban szereplő s a kötet címéül választott 
„maximális minimum”?

Ám térjünk vissza, mint legfőbb kérdés-
hez, a szellem „szabad” és „szolgáló” voltá-
nak kapcsolatához. Köztudott, hogy az Eöt-
vös József nevét viselő, fia, Eötvös Loránd 
alapította kollégiumot a sztálinista-rákosista 
kultúrpolitika verte szét, mert nem tűrte 
szabad és kritikai szellemiségét. De biztos, 
hogy ilyen egyszerű volt a dolog? A bűnös 
likvidátorok csak kívülről és felülről érkeztek? 
Csak balszerencsés véletlen, hogy a kommu-
nista hatalom a kollégisták között annyi naiv, 
fanatikus vagy cinikus eszközembert talált, 
később szintén karriert csináló janicsárokat, 
akik elvégezték a piszkos munka nem kis réz-
szét? Nem lehetséges, hogy a „gólyaverések”, 
a verbális és fizikai erőszakosság, a kiválasz-
tottság gőgje, az antiindividualista kollekti-
vizmus olyan csírákat jelentettek, amelyek 
politikai-hatalmi trágyával táplálva, nagyra 
nőttek, elburjánzottak és a műveltség kertjé-
nek elpusztításához eszközül szolgálhattak? 
Biztos, hogy az Eötvös-kollégiumnak csak 
demokratikus, liberális, szabad, humánus, 
követendő hagyományai voltak?

Az ELTE Eötvös József Collegiuma és a 
Petőfi Irodalmi Múzeum közös kiadásában 
megjelent könyv érdeme, hogy segítségével 
a fenti kérdésekre végre történelmileg hite-
les válaszokat adhatunk. Szakít az elfogult 
egyoldalúságokkal, irányzatos torzításokkal, 
nosztalgikus hiedelmekkel, rózsaszín em-
lékképekkel. Világossá teszi, hogy az Eöt-
vös-kollégium végérvényesen és visszavon-
hatatlanul a múlté, művelődéstörténetünk 
és kultúrörökségünk része, melyet elfeledni 
nem szabad, feltámasztani pedig nem lehet. 
S amely példájával ma sem szűnik meg „taní-
tani”.



PoLíSz

90

Czegő Zoltán

A kiáltozó regény

Elolvastam a regényt, és ahogy becsuktam, első megfogalmazást az a vélemény kapott, 
hogy ez a könyv két okból is fordító után kiált. Részint a téma, az életdarab, részint a fölmu-
tatás – nevezhetem formának is – igényli az igényes fordítást.

A/1. Szépirodalmi, művészeti alkotásról lévén szó, minden szabadkozás nélkül kezdhetem 
a könyv bemutatását a művészetbeni egyenrangúság jogán a művészi megfogalmazásnál, a 
formánál. A szocialista realizmus hordaléka kísért ma is, reflexszerűen nálam is, a tartalom 
javára. Én már tudok uralkodni ezen a reflexen, de ha nem vagyok is egyedül, az egykori 
abszolút reflex még nem mindenütt vált feltételessé. Művészeti alkotásnál, ha lenne prioritás, 
elsőbbségi jogot szavaznék a bemutatás, a megalkotás milyenségének.

Losonci Miklós regénye épp a megmódolás milyensége, a művészi kivitelezés fájdalmasan 
zilált, pongyola volta miatt kiált „fordító” után. Ezt a könyvet ugyanis nem szerkesztette sen-
ki. Gondolok itt a kiadónál dolgozó, bedolgozó, fölkért lektor, korrektor hiányára. Legalábbis 
a kiadó nem jegyez szerkesztőt. Mert ha szépirodalomhoz értő, grammatikailag tájékozott, 
stilisztikában valamelyes igényszintet megélő szerkesztő nézte volna át a kéziratot, akkor 
nem kívánnék a legjobb indulattal sem olyan fordítót, aki helyretenné a mondatokat, a köz-
pontozást gondozná a szépreményű, más nyelvű olvasó kedvéért.

Írásművészeti rangra számot tartó könyvről van szó, és itt nem lehet oldani a törvényeket, 
sem a posztmodern, sem a szürreál, sem a kezdő regényíró (hetvenhét éves) kedvéért. És 
példák után sajnos nem kellett kutatnom, csak szemelgetnem, a könyvön átvonuló egyetlen 
következetesség gyümölcseiből.

Máris essünk túl azon, hogy a szerző 180 oldalon végig nagybetűvel írja a személyes név-
másokat, azok egy részét: Ő, Te, Önök stb., akár egy minisztériumi folyamodványban. Bosz-
szantó, hogy senki látó szerkesztő nem volt, vagy nem akart, nem tudott módosítani. Még a 
korrektúra sem.

A mondatszerkesztésről, érintőlegesen: „Egyszer megfizetnek a doktornak, – hangoztatta saját 
körében, – ezt megkeserüli, – a magyar ringyó is, – vicsorgott szűk munkatársai között. Amikor bosszú-
ját erősítette, – az orvos kapcsolatait működtette, így keserves és láthatatlan harc közepette küzdelmük 
kiegyenlítődött”. (163. o.) Ugyanezen az oldalon lelem a magyar köz- és lám, irodalmi (?) nyelv 
egyik pusztíthatatlan (?) pörsenését: végigvonul a regényen az a nyelvi hiba, penész, vírus, 
hogy szerző következetesen egyenlőre alakot használ az egyelőre helyett. Nos, essünk túl ezen 
is, melyre az sem mentség, hogy általánosan ezt használja a napi sajtó, rádió, tévé. Íme egy 
eset a százból: „… a Szonja nevezet (mármint keresztnév – C. Z.) egyenlőre nem időszerű”.

Családi kép, eszményi boldogság, csecsemő, anya, apa. „Karácsonyuk lett, amikor fölébredve 
mosolygott, – első mosolyt hintett teremtőire (mármint szüleire – C.Z.), akiknek Ő földöntúli boldog-
ságot jelentett. Angrej szerelme nem ismert határt, immár kettejükre sugározta. (…) Fölujjongott az 
örömtől, amikor a kisfiú lepisilte, – a borodnói csata diadal nem volt ennél nagyobb, mondta hangosan, 
amiből Mariska csak annyit értett: Borogyinó, Borogyinó, – melyhez halványan Napóleon nevét társí-
totta, – Kutozowról a gondolatig se jutott el.”

Hát Borodno aligha tartozott a 19. század elején Magyarországhoz, ilyen helynév nincs is. 
Azt se firtassuk, ki és senki miért nem győzött Borogyinónál. Az is bizonyos, hogy Kutozow 



91

nevű orosz hadvezér sem létezett. De mihez kezdjünk az ilyen villával összehányt monda-
tokkal? És az angolos orosz név mellé társul ráadásul a magyar Himnusz elkent sora: „Hozz 
reá víg esztendőt”.

Ennyi erővel korrigálhattam volna a kész regényt! 
Az is igaz viszont, hogy az utóbbi tizenöt évben egyetlen magyar nyelvű, új kiadású köny-

vet nem olvastam, amelyikben ne lett volna hiba. Beleértve saját könyveimet is. A kiadók 
megspórolják a korrektor fizetését. Hát most csak találomra a kijegyzett, aláhúzott monda-
tokból! „Őt Berzsenyi tájékán fogták el az oroszok”. Miről is van szó itt? Berzsenyi vidékéről? 
Testtájékáról?

„E megnyugvás-szigeten robbant a bomba.” És alább (179. oldal): „Andrej fölhajtott egy üveg 
pálinkával is, – mindenféle nőcskék akadtak életében. Valahogy hírhez jutott Mariska összeomlásáról, s 
főleg mindez Dimitrijt rázta meg”.

Hát itt bajok vannak a nyelvtannal, eleve. Stílusfordulatokról így ne is beszéljünk, míg 
fejükön állanak a mondatok. Üveg pálinkával fölhajtani lehet a járdára, a mázsálóra stb.

Szemelgethetnénk példákat az épp megvalósított szexuális beteljesedéseket leíró részek-
ből, nem tesszük, sokra nem mennénk véle, semmivel sem többre, mint a fentiekkel. „Mongol 
képű alakok ordibáltak, egyenesen az istállónak tartottak. Nem nő, ló kellett nekik. A házi oroszok véd-
ték saját konyijaikat, erre Wágner bácsi vasderesét oldották el a jászoltól. Mire ott termett a falu pékje, 
már hiába ellenkezett, ketten is ellökték. Sírt a pék, úgy rogyott be a szobába, – neki a lótlanság volt a 
szüzessége, azt piszkították be jóvátehetetlenül”. Nemcsak a pék rogyik be itt…

Mondanánk: ló helyett lót ád Isten. De a lótlanság mint szüzesség, örök érvényű marad 
ebben a regényben, míg újra nem írják.

A/2. Valami emelkedési szándékot is észlelünk, a líra kísérti a szerzőt. Ebből keletkezik 
kényszerszüléssel az ilyen szókapcsolat, műanyag jelző, mint pl. „testlelke”. Igen gyakori, te-
hát nem véletlen, hanem vélet. Hogy ez mi, szövegkörnyezetben sem tudtam megfejteni. 
Poliészter beütés érzelmi toluláskor, minden esetben.

Kempis Tamás könyve, a Jézus követése elkíséri a főhősnőt egy hihetetlen, de igaz kálvárián. 
Mintha Kempis vallásfilozófus segédkezne, segédkeznie kellene a lírai részeknél az aládú-
colásban. Neki sem megy. Pedig hát nélküle is annyira drámai a helyzet, hogy fölösleges a 
hitelemeket mozgósítani az elhitetés kedvéért. De mi is a történet?

B/1. Az eseményekben dús történet fordítóért kiált maga is. Meggyőződésem, hogy ha 
Imre Kertész Nobel-díjas, magyarul író regényét eredeti nyelven, magyarul értékelte volna 
a bíráló bizottság – szóval akkor még gondolkoztak volna, adják, ne adják a legmagasabb 
elismerést pénzestül egy középszerű író nagyon is átlagos regényéért. Adták volna úgy is, 
nyilván. A tartalom és a célirányzék döntött, nem a Sorstalanság néhol bosszantó, néhol ne-
vetséges nyelvi stílustalansága.

Ha Losonci Miklós regényét jól fordítják le, akkor – akkor sem kapna nemzetközi díjat, 
mert csak arról szól, hogyan hurcolták el a szovjet csapatok a háború saroglyájában magya-
rok tízezreit, éveken át, s halálig tartó kényszermunkára Harkovba, Dnyepropetrovszkba, az 
Urálba. Lányok, asszonyok megerőszakolása, szétkenése, lelövöldözése nem ér föl a zsidók 
háború végi meghurcolásával, lelövöldözésével…

Amint föntebb leírtam, enyhén szólva vannak fenntartásaim a regénnyel kapcsolatban. Min-
denképpen köszönet illesse a hetvenhét éves szerzőt azért, mert erőt, erőket, megőrzött erőket 
fordított e tragédia bemutatására. A dicsőséges gyilkosok, rablók, hordaszinten „felszabadítók” 
iszonyú tetteiről nem szabadott beszélni, írni negyvenöt éven át. Halál járt volna azért is, kény-
szermunka – itt-hon, a hon ölén, Rákosi, Kádár ölében. Losonci Miklósnak volt ereje, valame-

Tájoló
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lyes korabeli tapasztalata megírni, ami történt Vagy ahhoz hasonlót, regényben. Mert AZT, 
ami történt vélük a szovjet rabságban, AZT, ami igaz volt, azt aligha lehetne leírni 180 oldalon. 
Rész ez a történelmünkből, rész a mai életünkből, melyet viselnek a ma is élők.

A beözönlő „felszabadítók” 1945-ben összeszedik a német nevű fiatalokat, viszik rabmun-
kára. A falusi pék elkényeztetett, szeretetben szüzen fölnövelt, épp akkor az orvosi egyetemre 
bejutott lánya Wágner Mariska is erre a sorsra jutott. Megúszta teste és őrzött szüzessége 
szétmaszatolását valahogy. Aztán a lágerben éri el a várva várt szerelem, az igazi. A kauká-
zusi csecsen-szét-grúz orvosban mindent, de mindent megtalál, ami őt egész emberré, majd 
asszonnyá, anyává teheti és teszi. A tábori orvos magához veszi a fölgyógyított magyar lányt, 
betanítja felcseri, nővéri szolgálatra, aztán egy éteri órán beavatja a szerelembe, a testibe is. 
Gyerekük születik, Dimitrij Balázs, hogy magyar neve is legyen. Mindenki boldog, az orvos 
mamája is. A hazafelé menő első transzporttal Mariska nem megy, noha a gonosz táborpa-
rancsnok, a férj részeges ellensége épp ezzel akar bosszút állni. Ám először nem sikerül. A 
férjet – most figyeljünk az íróra! – a Kremlbe hívják főorvosnak. És ő visszautasítja! Ezt egy 
mai tizennyolc éves sem hiszi el, nem hogy A Pártot, A Kremlet megért olvasó!

A következő vonattal mennie kell Mariskának. Ha van drámai helyzet, akkor itt van. (Hát-
ha valaki még színpadra viszi ezt a művet!) Az óvatos olvasó vigyáz magára, ketté ne szakad-
jon a maga fájdalmában. Az asszonyka hazamegy, otthon egy idő után vissza az egyetem-
re, orvos lesz, leveleznek Andrejjel, aztán a leveleket eltüntetik szorgos kezek. Végül férjhez 
megy, gazdag jogász férjének megszüli Jolánkát. Összeroppan, öngyilkolás. Végül, sok év 
után, jelentkezik a beteg hívó szavára Andrej, a kaukázusi volt férj és a fiú, Dimitrij. De már 
halál. És a dráma vége.

B/2. A testlelkes coitus, a beteljesedés, a kis fiúcska megérkezése, továbbá a jó központi 
kapcsolatokkal rendelkező orvos férj – esküszöm – arra biztatja az olvasót, hogy reményked-
jék: marad Mariska, marad a megtalált boldogságban! De az író másképp akarta, érthetően. 
Csak hát ezt el kellett volna velünk hitetnie, és nem testlelkes beleérzéssel, hanem művészi 
felhajtó erővel, mert itt a nélkül, bizony.

Nézzük csak (138. oldal). „Lelki habitusa és a körülmények meghatározta föladata alapján Andrej 
ezúttal is váratlanul, a jelzett időnél késéssel (sic!) toppan az orvosi szobába.”

Ilyen művészi(etlen) fejezeteken át nem rezzen meg az olvasóban az együttérzés önfe-
ledten. És már hiába jön be a tényálladék számszerűsége, alacsonyan röpül maga az író a 
hallatlanul súlyos ködökben vagy a szerelmi ragyogásban. „Mariska szerette is, – Andrej nagy-
lelkűségét. Orel nyet, Szmolenszk tozse nyet, Harkow jeszty. Összekeverték a városokat, így virágzott 
fönségesen szerelmük.”

Kutozow után már nem is lep meg Harkow. Bűn azonban elsikkasztani a szenvedő s igaz 
lélek adott helyzetenergiáját a regény és a művészet kárára. Ahogy az is elgondolkodtató, 
hogyan „szeretkeznek a hetedik hónapban a végtelenségig” a fiatalok…

Ide jegyzem a regény egyik gyönyörű mondatát a kevés közül: „Távolból mintha harangszót 
hallott volna, melyet orosz káromkodások piszkítottak be”. Igen, valahogy így kellene fogalmazni 
rászánva még – mondjuk – egy évet gondosan az írásra. Megérné. A téma is követeli a maga 
súlyával. Mert van igény az igaz és szép írásra.

(Losonci Miklós: Őszirózsa Wágner Mariskának, BÍRÓ Family Kiadó, 2005)
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Tájoló

Hármaskép

Képzőművészek a PoLíSz-ban

Bemutatjuk Muzsnay Ákos grafikusművészt

Muzsnay Ákos 1945. vérzivataros tavaszán Budapesten született. Művészeti tanulmányokat ma-
gánúton folytatott. Tagja a Magyar Alkotóművészek Egyesületének és a Magyar Képzőművészek és 
Iparművészek Szövetségének. Számos hazai és nemzetközi kiállításon vett részt, Hamburgtól Barcelo-
nán át New Orleansig.

A szerk.
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Balázs Sándor

Fényszakadék
Muzsnay Ákos „közelítő” képei elé 
(Karinthy Szalon, 2002. XI. 12.)

Nehéz órákon át szavakká, képekké morzsoljuk azt, amiről jól, helyesen csak hallgatni 
tudnánk. Ilyenkor néha felold egy pillanat, mint a Golgotán.

A Golgotán, amit Koponyák hegyeként is emlegettek, a jobb lator előtt akkor és hirtelen 
minden másként tűnt. Szakadék tátongott előtte, ami elnyelő fényben úszott. Mielőtt a ke-
ringő nedvek végképp elaludtak volna benne, e fényteli szakadékon pihentette meg szemét. A 
résnyire táguló pillanat töredékében önkéntelen értette meg: „Az igazság – szakadék.” Visz-
szafelé, kezdve a végén…! Saját, személyes halálunk felől kellene élnünk, azzal a többlettel! 
Hogy lényegemberként, magasabb szellemi önvalónk szerint létezzünk, értéket adva minden 
jelennek. Akkortól – sebe kevésbé sajgott. Az Akárki megszűnt benne: Valakivé lett. A másik 
fájdalmának véletlen szomszédja, társa a mindentől elhagyott órán. Balról ez teljességgel 
érhetetlennek tűnt.

A jobb lator lehetőségtudata nem teljesen fikció. Heiddeger említ valami hasonlót: előre-
futva, beletartva magunk saját halálunk majdani jelenébe: még van időnk. Onnan az élet, a 
világ – mintha csak a Golgota magaslatáról, a jobb lator szemével látnánk. Innen pedig: az 
éber figyelő folyton a Golgotára lát. Mint Pénelopé, akinek szőttese naponta kész, de éjről 
éjre visszabontja; várakozásában a létezés türelmét gyakorolja.

A történet mindig újrakezdődő befejezettség: tér és idő keresztjén feszül az ember. Sosem 
annyira evidens ez, mint isteni archetípusában, az emberként megszülető Krisztus esetében, 
aki eleve halálra szánt, keresztre feszülő áldozat. Sosem nyilvánvalóbb emberi elhagyatottsá-
gunk, mint az ő példájában, az utolsó órán.

Muzsnay Ákos életművének csaknem egésze: a Golgota közelében áll. Aligha van gaz-
dagabb, értékesebb nézőpont, mint a sikeren túli – a keresztet viselők világossága, egyete-
messége, igazsága felől. Onnan épül, ahol más erejét veszti, feladja: a túloldalról; ott tesz 
szert olyan magaslati pontra, ahonnét rálátni az emberi egzisztencia tájaira. Személyisége 
leginkább erre nyitott: a töviskoronás glóriára, a győzelmet remélő áldozatra. És az ember 
irányította történelem jól tudja dolgát, rendre felkeresi a maga áldozatait – erről a magyar 
ember kénytelen sokat tud, mert kopják-kopjafák árnyékában él; ilyenkor számokat emleget 
– negyvennyolcat meg ötvenhatot –, de nem a szigorú tényekre gondol. Sokkal inkább azok-
ra, akik önszántukból, önkéntes áldozatként léptek be a történelembe. A győztes áldozatokra. 
Muzsnay Ákos különös lélekperiszkópján át fürkészve jól ismeri sosem helyettesíthető áldo-
zatukat, halálukat.

A „közelítő” rajzai a Golgota közvetlen közeléből, a művészet, de általában az emberi gon-
dolkodás alapvető problémái felől érkeznek: ember és idő feszültségrétegeit teregetik egy-
másra. A tér itt lemond kitüntetett irányultságáról. A táj néhol feszülten szép unalmú, éppen 
csak szálkák sebzik, de másutt képpé válik a kétségbeesés. Az ember pedig mindig úgy tűnik 
fel, mint aki háttér nélküli.

Késelő a pillanat, a testre íródó fájdalom a kereszt tövében, mégsem reménytelen: sem 
a szenvedőnek, sem az ott állónak. Mert a kereszt tövében mindig áll valaki, noha valósága 
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inkább csak vágy, mint bizonyosság: a fájdalmas anya, a hű tanítvány, a megmenekítő angyal 
– néha persze csak hiénák.

Ahogy időnk fogyni látszik, megérnek és megsúlyosbodnak dolgaink. Egyre nyomaté-
kosabban tudjuk, oda kell állnunk. Mert lehetünk, a sorsban összekötve, egymás megváltói. 
Mindamellett: csak „az ágy közös, a párna nem.”

Nyíljon e tárlat annak reményében, hogy ahhoz közelítve, amit megérteni teljességgel 
úgysem tudhatunk – lehetünk jobb latrok!

Tájoló
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A Wass Albert Mesesorozat 
rejtvényének nyertesei

A Wass Albert Mesesorozatokban meghirdetett rejtvény helyes megfejtői közül  
a júliusi–augusztusi sorsoláson az alábbi nyerteseket sorsoltuk ki:

Bándoli Réka, Budapest
Farkasházi Zsanett, Budapest
Menyhárt Csenge, Sződ
Őzse Levente, Gyöngyös
Pesti Fanni, Pécs
Sógor Renáta Andrea, Sopron

A nyertesek könyvjutalmát postán küldjük el.


