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A megújuló magyar és keresztény hagyomány fóruma
A Kráter Műhely Egyesület irodalmi és kulturális lapja

„Az emberiség nagy pereiben a szellemi ember a koronatanú: eskü 
kötelezi arra, hogy az igazat vallja, csak az igazat és elhallgatás 
nélkül a teljes igazságot. Tanúvallomásától függ a perek kimenetele, 
és ha hamis tanúnak bizonyul: világkatasztrófákat von maga után. 
Köteles kimondani hangos szóval az igazságot, kínzókamrában és 
bitófán éppen úgy, mint bársonyszékben.” 

Wass Albert
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Lapunkat támogatta:

A képszerkesztő jegyzete

Advent ereje 
Karácsony. Mindannyian ismerjük e gyönyörű ünnep történetét, kulturális hagyományát. 

Ez a közös tudás összeköt minket, amikor ünnepelünk. Mégis, bizonyára mindenkinek egy 
kicsit mást jelent e szó. S hogy igazán mit, az talán gyermekkorunk legmélyén ivódott belénk. 
Mindnyájan másként érezzük a bejgli ízét a szánkban, másként a fenyő illatát, és az ünnep 
apró mozzanatai is másként zajlanak minden családban. Ettől válik a tradíció személyessé, 
átélhetővé, igazán ünneppé.

Valahogy így vagyunk a műalkotásokkal is. El lehet vitatkozni évszázadokig a szerzői 
szándék jelentőségén, a mű és a befogadó viszonyán, hogy mi tartozhat egy alkotás szakszerű 
értelmezésének jelentéskörébe, és mi az, ami már a hozzá nem értők belemagyarázása... Az-
zal azonban valószínűleg mindenki egyetért, hogy bármely mű csak a befogadóval (olvasóval, 
szemlélővel) való interakció, párbeszéd, szellemi játék során teljesítheti be sorsát.

Wágner Csapó József így ír erről: „Az a titkos vágyam, hogy mindenki találjon legalább 
egy olyan képet munkáim között, amely megérinti. Boldogság lenne számomra, ha képe-
im szereplői kiállított tárgyakból mesélővé lépnének elő, érzelmeket csalnának a szemlélő 
arcára.”

Amikor a belső borítóra válogattam a képeket, szinte azonnal „kikövetelte magának a 
helyet” két fotó. Az is világos volt, hogy valamiképp összetartoznak, holott tudom, a művész 
egymástól függetlenül készítette őket, és feltehetőleg eszébe sem jutott, hogy a karácsonyra 
utaljon velük. Mégis, ebben az ünnepváró hangulatban, amikor advent szelleme mindent 
áthat, az eredeti jelentésárnyalatokhoz újabbak kapcsolódhatnak, és így, egymás alá-fölé he-
lyezve őket, felerősíti egymást a két kép. Az én szemléletemben legalábbis az opálos üvegen 
át kukucskáló gyermek „kirekesztettből” csodaváróvá, titkok ártatlan kilesőjévé nemesedett, 
a bűntelenség, a születés tisztaságának attribútumait hordozva szemében. A kisgyermek és 
a madár összekapcsoló jelentéseleme a „meztelen lélek”, hiszen a madár évezredek óta a lélek 
röptéje, a halhatatlanság misztériumának kulturális toposza. A második kép a szabadság 
alapjelentése mellett a megszabadulás–megszabadító gondolatkörének, s így végső soron a 
karácsony egyik legfontosabb jelentéstartalmának kifejezőjévé vált. 

Néráth Mónika

Germanus Gyula 1884–1979
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Ébert Tibor

Érintések
(Szülőházam: Pozsony, Széplak u. 50.)

Erdélyi költőtársamnak, Bágyoni Szabó Istvánnak ajánlom

Érintése ez a kövek közt csordogáló szappanos vizeknek 
hol fűrészporos egem mosakodott reggelente
a gyomoké füveké meg a serdülő lapuleveleké
ez az érintés
az érintésben a „knosszoszi” palota ládalabirintusa
málladozó falrajzolat nyúlik ki felém
repedéseivel és csupaszodó téglatestekkel
pörögnek a mindig rozsdabarna szemcsék
az udvar homokórájaként
három gangé az érintés
emeleti magasukban versenyez kacérkodik egymással
korlátnyikorgás frissen sikált sárgaságuk
kerítés ablakmozdulat
az ajtók elé mind kijöttek
ott állnak mozdulatlanul érintésük az övék
a szemölcsöké mosolyoké mozdulatoké
veszekedéseké gyűlöleté apámé anyámé
s az imádkozó kéményeké is
kotnyeleskedő pletykálkodó cserepeké
az idő visszanyúl az időtlenségbe
így lesz reggel hét álmos dél
kocsis est hetven év
érintésében nyár tél tavasz
elsüllyed egy hosszú őszben
folyosók lépcsők padlás pincegádorok
szögletek árnyékok eszméletében
a vallató érintések vádja
a megvallott érintések felelete
érintése
születő búcsúzó érintéseknek
érintésnélküliségnek

Eukleidész
Ismered a csöndvonatok menetrendjét?
A mennyezeten átlósan, egyik sarokból a másikba 
csöndszerelvények szállítják a csöndet. 
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Tudod: az euklideszi geometria lehetőségében 
sok-sok csöndvonat rója útját. 
Alattuk ülsz, kövér téglalap középpontjában, 
így hát valószínűleg jól feltételezed az irányt, 

be kell kötni a sarkokat csönddel, egymáshoz 
kell illeszteni a csöndtömböket. 
A csöndvonatok találkoznak, a csöndek érintik
egymást, csöndrajzolatok: töménytelen szerelvény. 
Viszik és hozzák a csöndet: oda-vissza, oda-vissza, 
sima fehér a mennyezet, a festő egykor ügyelt 
a tisztességes munkára. 
Ismered a csöndvonatok menetrendjét?
Pontosan indulnak, és pontosan érkeznek, 
szabad a pálya, csöndek sínjei futnak láthatatlanul.
Utaztál már csöndvonaton?
Célhoz ér valamennyi csönd?
A csöndek nem okoskodnak, nem teremtenek rendszert, 
jelentik a rendet: a sín, a váltók, a jelzőkarok, 
az indulás, megérkezés, az indulás, megérkezés, 
az oda-vissza, oda-vissza…
Eszedbe jut, hogy te lehetnél az állomásfőnök.
Egyáltalán van végállomás…? Vagy csak ez a középpont 
az euklideszi geometria lehetőségében…

Ez az ország

ez az ország 
magyarország 
kuruclabanc labanckuruc
piros és zöld zöld és piros
pirosfehérzöldkék
és fekete ország
végtagjai vonaglanak
fölhasogatva önmaga által
fölnégyelve megvakítva
keresztvízbe megmártózva
szétdarabolt kibelezett
megcsonkított és leskalpolt
öntisztulásra képtelen
obulusokkal teliaggatott
ország

zsugorodó felszívódó
a világból kioldódó
emlékkép fata morgana
virtuálisan valóság
történelmi adalékként
múzeumi tárgy ereklye
elárverezett régen
interneten bérbe adott
kuruclabanc labanckuruc
piros és zöld zöld és piros
pirosfehérzöld fekete
ország magyarország

(2007. szeptember 17.)
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A PoLíSz októberi számában jelent meg 
Madarász Imre írása: „A bengáli rejtély, avagy 
az eltüntetett szerző”. A folyóirat elején lévő 
tartalomjegyzékben a fenti cím után kettős-
pont szerepel, s ezt „G. Hajnóczy Rózsa (po-
lémia)” követi, míg a 86. oldalon kezdődő 
tömör, rendkívül izgalmas írás elejéről ez 
már elmarad, és helyette az „Egy kis filológiai 
krimi” alcímet találja az olvasó. Ez a változás, 
ez a szellemi mozgás jól jellemzi Madarász 
Imre színes egyéniségét, ez a vibrálás, ez a 
különös látás folyamatosan jelen van egész 
munkájában.

Engem sok szempontból is megszólí-
tottak ezek a sorok. Elsősorban azért, mert 
Germanus Gyulának „A félhold fakó fényében” 
című könyvét lefordítottam olaszra. A pro-
fesszor úrral együtt küzdöttünk a megje-
lentetéséért, de a körülmények hatalma ezt 
mégis megakadályozta. Az egyszerűség 
kedvéért könnyen azt mondhatnánk, hogy 
a kiadásra szükséges pénz hiánya ilyenkor a 
fő ok. Ám a professzor urat az „Allah akbar” 
(Sulle orme di Maometto) című könyve és sok-
sok tanulmánya alapján jól ismerték Olasz-
országban. A nevével Federico Peirone olasz 
nyelvű Korán-fordításában is találkoztam. 
Mégpedig egy olyan angol nyelvű tanul-
mánnyal kapcsolatban, amelyet a professzor 
úr kilencvenöt évesen írt. Ha igazi értékre 
gondolunk, akkor inkább szerzői díj járt vol-
na az említett könyvért. Eredménytelensé-
günk láttán a professzor úr régi osztálytársa, 
Richter József Rómában a kőolajra hivatkozott. 
Ez a természet és a létünk számára egyre in-
kább veszélyes anyag már 1978-ban is soka-
kat jobban érdekelt, mint a mohamedánok 
szellemisége, igazi értékei. És ez a helyzet 
az idők folyamán egyre csak romlott. Igaz, 
a történelemben az erő és ellenerő elve jelen 

van. 2003-ban például, az Olasz Köztársa-
ság ünnepén, Collegno polgármesterének, 
Umberto D’Ottaviónak a vendége voltam, aki 
ezt az alkalmat is megragadta, hogy ünnepi 
beszédében is az éppen Irakra zúdított há-
ború ellen tiltakozzék, és a díszvacsorát arab 
esttel kapcsolja össze.

Fordításom különben azzal az eredmény-
nyel járt, hogy a professzor úr rám bízta 
olasz levelezését. Ezen felkérésének élete 
utolsó nyolc évében tettem eleget.

Ha emlékeimet idézném tovább, joggal 
mondhatná bárki, hogy mindez nem „il-
lik” Madarász Imre írásához, hiszen abban 
egészen más kérdésről van szó. Ez igaz, de 
ezzel a rövid bevezetővel csak azt szeretném 
érzékeltetni, hogy bár végtelenül tisztelem a 
professzor urat, Hajnóczy Rózsa sorsa mégis 
elkeserít, és mélységesen megdöbbent – to-
vábbá félelemmel tölt el. Kossuth esete jut az 
eszembe. Ő azt a „vétket” követte el, hogy 
levelezett, és ennek az lett az „eredménye”, 
hogy börtönbe zárták. A közvélemény nyo-
mására kiszabadult, de Teleki László számára 
ekkor már nem Kossuth ügye volt a tragikus, 
hanem az, hogy ilyen vádakkal, hasonló kö-
rülmények között a jövőben is bárki börtön-
be kerülhet. Szerinte az ilyen joggyakorlat el-
len fel kell lépni, mert az bármely becsületes 
ember számára veszélyt hordoz magában.

Madarász Imre óriási érdeme az, hogy az 
ilyen jellegű veszélyre a Hajnóczy-ügy kap-
csán rávilágított. Épp az ő határozott állás-
foglalása törte meg hallgatásomat. Ugyanis 
eddig úgy véltem, hogy ha erről a kérdésről 
írok, kegyeletsértést követek el, de beláttam, 
hogy arról itt most szó sem lehet, hiszen az 
már megtörtént Hajnóczy Rózsával, és ez 
mindenképpen borzasztó a számomra. To-

Tusnády László

Joggyakorlat és varázslat
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vábbá semmi biztosíték sincs arra, hogy ez 
a gyakorlat nem „lép majd működésbe” a jö-
vőben is.

Ezért kellett tisztázni mindazt, ami a 
Bengáli tűz kapcsán a PoLíSzban megjelent. 
A különös jogi esetről jóval a professzor úr 
halála után értesültem. Ettől fogva számom-
ra két Germanus Gyula létezett: az egyik, 
akiről fentebb már röviden megemlékeztem, 
az a rendkívüli ember, akiből Kelet varázsa 
áradt, szeretettel segített; a másik viszont a 
furcsa „végrendeletet” író, számomra idegen, 
teljesen ismeretlen, nagyon esendő ember.

Kétszer látott vendégül az otthoná-
ban. Egy ilyen alkalommal ismertem meg 
Germanusné Kajári Katót személyesen. A pro-
fesszor úr előtte is említette, hogy G. Haj-
nóczy Rózsa könyve, a Bengáli tűz túljutott a 
kétszázezredik példányszámon, és magyar 
nyelven ez igen nagy teljesítmény. Külföl-
diek érdeklődéséről is beszámolt, meg fordí-
tási tervekről is, de folytatásról e téren nem 
tudok. Az viszont tény, hogy e „különös 
meglepetés” nem akkor derült ki. Mármint 
az, hogy G. Hajnóczy Rózsa neve „veszélybe 
kerül”. Mikor ezt megtudtam, azzal vigasz-
taltam magam, hogy más a magánélet (ab-
ban sok az esendőség), és más az alkotás, a 
megtestesült eszme. Ám ez gyenge vigaszul 
szolgált, mert ebben az esetben is vigyázni 
kell a mértékre. Diákkoromban a sátoralja-
újhelyi temetőben egy feledhetetlen sírfel-
iratot találtam: „Tested tovább marad épen ott, 
lent, mint híred fent, a földön.” Ez a könyörte-
len jövendölés visszhangzik bennem az eset 
kapcsán. Nehéz megmagyarázni, hogy mi-
ért. Érzelmi oka van, nem logikai. Minden 
viszonylagos. Hajnóczy Rózsa híre évtizede-
ken át élt az emberek között, most ez a hír, az 
azt megalapozó mű és élet is „elolvadt”, „mint 
a sivatag poros arcán a hó”. Vagy mégsem? Ez 
itt a kérdés.    

1984. november 6-án volt Germanus Gyula 
születésének századik évfordulója. A felesége 
hívott meg a centenáriumi ünnepségre, és az 
azzal egybekötött konferenciára. A hagya-

tékot Antall József dolgozta fel, aki nagyon 
alaposan ismerte a professzor úr levelezését 
is. Germanusné bemutatott neki. Örömmel 
értesültem arról, hogy az én leveleimről is 
tudott. A centenárium alkalmából jelent 
meg a „Gondolatok Gül Baba sírjánál” című 
könyv. Válogatta, szerkesztette és az utószót 
írta Antall József. Mindez nagyon tisztességes 
munka. Ám engem fölöttébb meglep, hogy 
a később híressé lett politikust mennyire 
hidegen hagyta Hajnóczy Rózsa sorsa. A mű-
vészi tehetséggel megáldott hölgy édesapja, 
Hajnóczy Rajmond történetíró volt. Antall 
József mint megrázó eseményt említette a 
Magyar Írók Szövetségének 1950. márci-
us 2-án született határozatát, melyben ez a 
híres szervezet Germanus Gyulától az írói 
létét vitatta el: „régi tagságát – minthogy az Ön 
munkásságának súlypontja a tudományos szakiro-
dalom területére esik – a bizottság is és a Vezetőség 
is megszüntette.”

A Fényes Szelek kora nem lobogtatta a Ben-
gáli tüzet, de legalább az olvasók érdeklődése, 
elismerése bizonyíthatta volna az írói létet. 
Miért nem árulta el akkor a professzor úr, 
hogy felesége naplóját felhasználva ő írta ezt 
a könyvet? Csak arra tudok gondolni, hogy 
akkor még éltek olyan Hajnóczy-rokonok, 
akik élesen tiltakoztak volna e bizarr állítás 
ellen.

Madarász Imre a jogi eljárás botrányos vol-
tát azzal emeli ki, hogy az „illetékes” szemé-
lyeknek meg sem fordult a fejében az, hogy 
szakértői véleményt kérjenek. Arra nem is 
gondoltak, hogy mindenféleképpen stiliszti-
kai vizsgálat kellene: hátha kiderülne, hogy 
két nagyon is eltérő stílusról van szó. Közös 
munka esetében is izgalmas kérdés, amikor 
tanár és tanítvány stílusa bizonyos egye-
ző vonásokat mutat. Tanári pályám egyik 
rendkívüli örömét itt, épp az ügy érdekében, 
talán elárulhatom: a legjobb tanítványaim 
fogalmazásában olykor felfedeztem a saját 
fordulataimat, nyelvi látásomat; de tudtam 
jól, hogy ezekben az esetekben szó sem lehe-
tett „puskázásról”. A téma, a műalkotás kap-
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csán – a közös munka eredményeként szinte 
ugyanabban részesültek, amiben én: hasonló 
titokzatos áramlás hatotta át őket, de a leg-
izgalmasabb éppen az volt a dologban, hogy 
közben nem veszítették el egyéniségüket 
sem. Épp ez bizonyította azt, hogy nem má-
solásról volt szó, hanem a látásmódunk volt 
hasonló. Ezt bizonyos százalékban stiliszti-
kai elemek is kísérték, de a nyelvi eltérés, kü-
lönbözőség is megvolt. Ha ez a jelenség tanár 
és tanítvány között meglehet, akkor mennyi-
vel inkább jelen van, jelen lehet házastársak 
között!

Ha a fent említett „jogi eljárás” a legele-
mibb józan és tisztességes keretek között zaj-
lik, akkor annak nagyon hasznos nyelvi és iro-
dalmi hozadéka is lehetett volna. Ezért a jog 
képviselői többszörösen is kárt okoztak, mert 
azt sem tudták – vagy csak nem akarták fi-
gyelembe venni –, hogyan kell cselekedniük, 
ilyen esetben egyáltalában mit kell tenni. 

A fenti példám a stilisztikai vizsgálat 
egyik mozzanatára vonatkozik. A kérdés 
sokkal bonyolultabb. A teljesség igénye nél-
kül hivatkoznék Babits Mihályra: szerinte az 
írónők szemlélete, látása, ábrázolási módja 
olyannyira eltér a férfiakétól, mintha eleve 
más lények lennének. Elég csak a részletek 
alapos megfigyelésére gondolni: a nők egy 
szoba berendezését – azt például, hogy mi 
van az asztalon, milyen ruhát visel egy em-
ber stb. – nagyon alaposan részletezik. Azt is 
kimutatták, hogy a nők azonos idő alatt sok-
kal több képet rögzítenek az agyukban, mint 
a férfiak (70 : 5).

A Hajnóczy-könyvben a férj többnyire zár-
kózott, sok minden iránt közönyös: mindene 
a tudománya, a munkája. A Germanus-írások 
szenvedélye, létereje épp ebből a munkából 
táplálkozik, belőle veszi ihletét. Hajnóczy Ró-
zsa, mint különös szellemi lény, India levegő-
jét szívta magába – közvetlenül.

Az egész esetben, különösen abban, hogy 
emberi érzések a joggyakorlat szennyes fo-
lyamába kerültek a „szeretet napfogyatkozását” 
látom.

Én a magam részéről a professzor úrnak 
sohasem említettem a politikát, hiszen or-
szággyűlési képviselőségét sohasem értet-
tem. Ezért annál inkább meglepett, hogy 
1971-ben minden előzmény nélkül megkér-
dezte tőlem, párttag vagyok-e. „Nem” – vá-
laszoltam. „Helyes! – mondta örvendezve, 
majd arról beszélt, hogy a tudomány pártat-
lan. Majd elmondta, hogy politikusaink kö-
zül többen felkeresték őt, hiszen kíváncsiak 
voltak az arab világ kapcsán sok mindenre. Ő 
nagyon alaposan kifejtette véleményét, meg-
határozta és pontosan megindokolta, hogy 
mit kellene tenni, de tudta jól, hogy tanácsát 
semmire sem becsülik, hiszen ezek a „mie-
ink” Brezsnyevhez is elmentek, és azt tették, 
amit ő akart.

Becses emlékként őrzöm leveleit, képes-
lapjait, sőt az „Esso”-nak azokat a számait, 
amelyeket neki küldtek, de ő nekem továb-
bított. A születésnapján az arab követségek 
képviselői is ott vendégeskedtek. Külön él-
vezték, hogy „alkoholikus italt” is vittek neki, 
hiszen külön érdekes volt a számukra, hogy a 
tudós hadzsi, a Koránnak, a mohamedán hit-
tudománynak kiváló ismerője hogyan fogad-
ja majd ezt az ajándékot. Az egyik alkalom-
mal az állatkert igazgatója is beállított hozzá 
egy kisoroszlánnal és egy állatgondozóval, 
és a következő szavakat mondta: „A sivatag 
királya köszönti a sivatag vándorát”.

Kilencvenedik születésnapján Czinege La-
jos honvédelmi miniszter egy magas rangú 
beosztottjával érkezett hozzá, és szép ajándé-
kot nyújtott át neki. A professzor úr csodál-
kozva mondta, hogy nem érti a dolgot, hiszen 
sosem volt katona, és vajmi kevés kapcsolata 
volt a katonasággal. Miért jár neki az aján-
dék? A válasz így hangzott. „Épp ezért.”   

Feledhetetlen emlék a számomra az a cen-
tenáriumi ünnepség. Arab és magyar szavak 
kavarogtak. Germanusné sokaknak bemuta-
tott. Az egyik ismerősének azt magyarázta, 
hogy nem szeret ékszert hordani, de erre 
az alkalomra – kivételesen – feltette a férje 
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kuwaiti tisztelőitől kapott aranyláncot. Míg 
a professzorné asszony másokkal beszélge-
tett, alkalmam nyílt arra, hogy a számomra 
idegen jelenlévők társalgását hallgassam, fi-
gyeljem. Ez is meglepett, pedig nagyon ter-
mészetes volt.

Mindig erősen elbúsulok, ha a végtisztes-
ség megadásakor, a koporsót kísérő lét-nem-
lét vonulás idején egyesek túl hétköznapi, oda 
nem illő kérdésekről beszélnek (fecsegnek). 
„Terápia ez is” – mondom magamban. Ám 
mégis úgy gondolom, hogy illene lélekben a 
halottal lenni, hiszen testének itt ez az utolsó 
utazása. Mindezt azért mondom el, mert je-
len voltam a professzor úr temetésén is. Azok 
az arabok, akik jelen voltak, hitüknek megfelelően 
búcsúztak el tőle, minden mozdulatukkal, szavuk-
kal azt fejezték ki, hogy vele vannak. A teme-
tés előtt ott álltam a koporsója mellett. Egy 
olyan katonatiszt temetése zajlott a közelben, 
aki részt vett a koreai háborúban. Tisztele-
tére szólt a Himnusz. Úgy éreztem, hogy az 
igazán Germanus Gyulát búcsúztatja, hiszen 
oly sok jelét adta ő is önzetlen hazaszerete-
tének. A végtisztességadás után a buszmeg-
állóban egyik tanítványa arról beszélt, hogy 
ugyan több híres orientalistát is ismert, de 
csak Germanus Gyula volt az, akiből úgy áradt 
Kelet varázsa, mintha azzal teljesen azonos 
lett volna.

A centenáriumi műsort is a professzor úr 
„folyamatos jelenléte” jellemezte. Így tud-
tam meg azt is, hogy életének utolsó heté-
ben három tanítványának adott ajánlólevelet 
– különböző arab országokba.

Ez a légkör tette világossá előttem ko-
rábban megmagyarázhatatlan álmaimat. 
Boldogan megyek a professzor úrhoz. Be-
szélgetünk. Minden olyan, mint egykor volt. 
Eszembe jut, hogy hány éves, mennyi lenne 
épp az álom idején, és ekkor döbbenek rá, 
hogy csak álom az egész, hiszen a hirtelenjé-
ben kiszámított életkort már nem érte meg. 
Az a kilencvenötödik születésnap a földi lét 
végállomása volt a számára. Talán mégsem! 
Az egyik levelében a következőt írta: „A 

munka maga a legfőbb jutalom.” Szerintem az ő 
munkája folytatódik azokban, akik nem csu-
pán az esendő embert látták benne, hanem 
azt, ami a hétköznapiság fátylán átragyog: a 
segítő, a segíteni akaró rendkívüli lényt. 

A már említett olasz nyelvű Korán-fordí-
tás – a magyarázatokban lévő hivatkozás is 
mutatja jelenlétét. A centenáriumi ünnep-
ségen elhangzott, hogy a kuwaitiak azt ter-
vezik, hogy a professzor úr minden írását 
lefordítják arabra, és megjelentetik. Nem 
tudom, hogy mi valósult meg ebből a nemes 
elhatározásból.

Emlékezetemben újra és újra arab és ma-
gyar szavak kavarognak. Az arab vendégek, 
előadók egy része modern, a másik része ha-
gyományos öltözetben jelent meg. Köztük 
volt Az ember tragédiájának arab fordítója is. 
Germanus Gyula évtizedekig küzdött azért, 
hogy Madách műve arabul megjelenjen. Ha-
sonlóképpen sokat tett Petőfi Sándor költésze-
téért is. A sok lelkes tudós, művész jelenléte, 
megszólalása azt sugallta nekem, hogy a vi-
lágirodalom más, mint ahogyan azt nálunk 
elképzelik. Shakespeare szelleme (szellemisé-
ge) kapcsán arabul is zeng: „Szalla alejhi wa 
szallama!” (Béke és üdv lengje körül!), de az 
angol nyelv „über alles” volta nem vezet jóra. 
Az emberiség ősi gyökereit nagymértékben 
a nyelvek őrzik. Más jelenség az, hogy gaz-
dasági, politikai (?) okokból talán kell egy 
érintkezési nyelv, de ennek a nyelvnek a fe-
tisizálása káros és veszélyes is lehet. Ezzel 
a keletiek tisztában vannak, ezért örülnek 
annak, ha valaki az „idegenek” közül ismeri 
a nyelvüket, művelődésüket. Ezt Germanus 
Gyula kapcsán azért mondhatom bátran, 
mert ő az angol nyelvnek is kiváló ismerője 
volt. Ugyanakkor nagyon féltette Európát és 
az úgynevezett „civilizált” világ többi részét 
is, hogy fő felelőseik későn fogják észrevenni, 
felismerni azt a roppant erőt, amely a moha-
medánokban rejtezik.

Csak a fentiek igazolására árulom el, hogy 
pünkösdkor Sárospatak vezetői küldöttsége-
ket hívtak meg a testvérvárosokból, így Ro-
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dostóból is. A programban már nyomtatva 
szerepelt az angol tolmács neve. De a törö-
kök kijelentették, hogy nem jönnek, ha nem 
beszélhetik a nyelvüket. Így adódott, hogy a 
Szent Erzsébet születésének nyolcszázadik év-
fordulójára rendezett ünnepen igen nagy él-
ményben lehetett részem: én voltam ugyanis 
a törökök tolmácsa.

Jó sok nyelvet tudni, de emberi méltósá-
gunkat csak akkor őrizzük meg, ha megadjuk 
anyanyelvünknek a neki járó tiszteletet, és 
nem keresünk álindokokat, hogy miért nincs 
rá szükség. Kell nekünk, mert nélküle nem 
vagyunk azok, akiknek megszülettünk.

Germanus Gyula hosszú vándorútjaira – ezt 
többször is hangsúlyozta – egy kis magyar 
zászlót vitt magával. Hallatlan tudása, ér-
deklődése sok néphez vitte közel, de hovatar-
tozását egyértelműen tisztázta. Őrizzük meg 
őt magunknak, mert ritka kincsek tudója, 
őrzője és átadója volt!   

1979. november 6-án töltötte be kilenc-
venötödik életévét. Az ezt követő éjjel ért vé-
get földi pályája.  Germanusné leírta haldokló 
férje utolsó szavait. Mint végső üzenetet kap-
tam meg őket. De megígértem, hogy soha-
sem hozom nyilvánosságra ezeket a különös 
módon megmentett gondolatokat. Kevesek-
hez jutottak el ezek, vagy sokan vagyunk 
olyanok, akik tartjuk ígéretünket?

Madarász Imre írása segít abban, hogy a 
szinte megmagyarázhatatlan cselekedet, an-
nak következménye a helyére kerüljön. Önt-
sünk tiszta vizet a pohárba! De ahol nyilván-
valóan látszik a tiszta víz, azt ne borítsuk ki 
csak azért, mert valamilyen furcsa, érthetet-
len jelenséggel találkozunk!

Köszönetettel tartozom Madarász Imrének, 
mert felkért arra, hogy összegezzem gondo-
lataimat, emlékeimet Germanus Gyulával 
kapcsolatban. Van, amit már elmondtam 
róla, de van olyasmi is, amit az idő csak gör-
getett bennem, mint valamilyen végtelenül 
nagy lavinát. Mint mondtam már, a Hajnóczy 
Rózsa-ügy óta két Germanus élt bennem, és 
nem tudtam egyiket a másikkal kibékíteni. 

Most a múlt felidézésével még világosabb 
lett előttem Germanus Gyula igazi arca. Nem 
az én feladatom, hogy eldöntsem, kinek mek-
kora a felelőssége. Nem jogi személy vagyok, 
hanem olyan ember, akinek az édesapja 
Debrecenben a Mezőgazdasági Akadémián 
tanult, és olyan szeretettel beszélt két török 
diáktársáról, hogy ez a szeretet és megbecsü-
lés  – ritka módon – hamarabb vésődött az 
agyamba, mint a mohácsi katasztrófa ténye. 
Édesanyám tanítónő volt, a nyelveknek, az 
irodalomnak a rajongója. Először tőle hallot-
tam Hajnóczy Rózsa és Germanus Gyula köny-
veiről. Ilyen előzmények után számomra a 
folytatás törvényszerű és természetes volt. 
Tudom, vallomásom a fenti ügy szempont-
jából érdektelen, hiszen már Madách hang-
súlyozta, hogy per nem érne véget, ha az 
ügyvédek a szív hangjaira, rezdüléseire is 
hallgatnának.

Nem tudom, hogy helyes-e, ha valaki a 
szerelme nevében ír valamit, másokkal elhi-
teti, hogy ez szerelme alkotása. De ha már 
így történt, a szerelmi álmokat is megsérti, 
ha a megholt kedvestől, az egykori (valójában 
furcsa) ajándékot elvitatja. Ily módon a vég-
rendelet még akkor is furcsa lenne, ha a dol-
gok úgy történtek volna, ahogyan az megál-
lapítja. Jelen esetben olyan emberi magatar-
tásról van szó, amelynek a végső titkát nem 
tudhatjuk meg. A végső tisztázás viszont, a 
jog kapcsán űr tátong, óriási űr, és erről még 
jócskán kell beszélni.

Őszinte vallomásomból, remélem, hogy 
kiderül a legfontosabb: az egykori emlékek, 
történések kizárják azt, hogy „pert” vagy 
„perújrafelvételt” kiabáljak. Én csak szomo-
rú vagyok az ügy kapcsán, mert Allah igen 
fontos neve a „Hakk” (Igazság). Krisztus pe-
dig az Út az Igazság és az Élet. 

Nálunk viszont számtalanszor tapasz-
taljuk, hogy csonka, kátyús, hamis, hazug 
az út, megfogyatkozott az élet; az igazságot 
pedig egy pókszerű bálvány falja fel, a pénz. 
Ilyen alapon immár függetlenül kezelem a 
jogi esetet Germanus Gyulától. Belőle való-
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ban Kelet varázsa sugárzott, áradt, és ebben 
erő volt. Az életet, a jövőt segítette. A Haj-
nóczy-ügy kapcsán a jog felesküdt emberei 
olyannyira elvarázsolódtak, hogy ezen álla-
potukban méltatlanok voltak hivatásukhoz. 
A legfontosabb eljárásokat felejtették el. 
Úgy viselkedtek, mintha a matematikus az 
egyszeregyet felejtené el. Nem támaszkod-
tak igazi szakemberek állásfoglalására. Ez 
pedig igazán nagy baj. Nemcsak bizonyos 
asszonyok ingatagok, hanem a joggyakorlat 
is. Egy török közmondás szerint, ha vádlód a 
bíró, védőd az Isten legyen.      

Az Európai Unió nagyon feszült légkör-
ben, óriási vargabetűkkel készül arra, hogy 
elfogadja avagy elutasítsa Törökország  csat-
lakozási szándékát. A demokráciát tönkrete-
szi, lejáratja a bizonytalanság, a határozatlan-
ság, a szabadosság. „Tűzhányó tetején táncolnak 
a bolhák” – ez jellemzi ma a világpolitikát. 
Tenni kell, míg nem késő, mind a háborús 
világkatasztrófa veszélye, mind a környezet-
pusztítás ellen. A galád eszközökkel meg-
szerzett hatalom esetében egy igazság van: 
hat a lom. Az eszközöktől függetlenül is bor-
zasztóan veszélyes az, ha az államok felelősei 
merő polgári kényelemből struccpolitikát 
folytatnak. Lehet, hogy a fejüknek nagyon jó 
a homokban, de az örökre ott marad, ha jön 
a szökőár. A törökök negyed század múlva 
százmillióan lesznek hazájukban. Németor-
szágban már ma négymillióan élnek. Van, 
aki már arra gondol, hogy az ott élők számá-
ra meg kellene írni a megfelelő új himnuszt. 
Patak német testvérvárosa, Soest két évvel 
ezelőtt nem tudott német népi együttest kül-
deni a Bodrog-parti Athénbe, hát elküldte 
a törökjeit. Akik bezzeg, ott, az idegenben, 
olykor rossz körülményeik ellenére is őrzik 
ősi gyökereiket. Mikor erről beszéltem nekik 

a városházán, a fogadáson, boldogan filmre 
vették az egész jelenetet. Az európai család-
ellenes törvények nincsenek jelentős hatás-
sal rájuk, mert tudják, hogy a megmaradás 
alapja a család. Tolmácsolásaim során újra 
meg újra felvetődik csatlakozási szándékuk. 
Nekik máris csalatkozás a sok hamis ígéret, 
a sok mondvacsinált kötözködés, de ők szel-
lemileg nagyon is erősek. A kérdés az, hogy 
ki csalódik utoljára. A mohamedán jogból 
Istent nem lehet kiiktatni. Újra és újra kell 
hangsúlyoznom, hogy a törökök életében 
a hagyomány még mindig nagyon erős. A 
pénzuralom megszállottait akkor is rendre 
fogják utasítani-tanítani, amikor majd nem 
lehet mindent elintézni a most annyira fitog-
tatott katonai fölénnyel. Ráadásul Törökor-
szág katonai ereje a szakértőket is meglepi, és 
azon is bárki eltűnődhet, hogy ott a hon vé-
dőit mekkora tisztelet övezi. Minket viszont 
a nacionalizmus vádja ér, ha a Don mellett 
elesett ártatlanjainkra merünk gondolni, 
vagy netán beszélünk is róluk.

Germanus Gyula jóslata bekövetkezhet. A 
„civilizált” világ késve fog észbe kapni. Ő ezt 
félve és főképpen aggódva mondta, épp azért, 
hogy kerüljük el ezt a veszélyt. Száznégy év-
vel ezelőtt jogot tanult Konstantinápolyban, 
és most, a fenti esettől függetlenül török, 
mohamedán jogászként is megszólaltatná a 
vészharangot. Az viszont tény, hogy különös 
esete is a magyar joggyakorlat esendőségét 
mutatja.

Egy emberben élhet a tudomány, a művé-
szet bűvölete és varázsa, de jaj annak a nép-
nek, jaj annak a nemzetnek, amelynek a jogá-
szai az igazságban nem látják meg az istenit, 
ha a halál és nem a jövő országútját építik.  
Szakadék felé robog az az állam, amelyben 
a jogot többségükben elvarázsolt emberek 
gyakorolják.
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A költészetnek külön filozófiája van az 
esztétikán belül. S ez olyan kérdéseket is 
fölvet, amelyek még a versek kritikai értéke-
lésénél sem merülnek föl, legfeljebb érintő-
legesen. Ilyen a jelző és az ige szembesítése 
is. Közelebbről: vajon melyik dominál az 
emlékezetesen szép és maradandó versek-
ben, amelyek java antológiába kívánkozik? A 
filozófia újkori története elvezetett az ítélet-
formák felülvizsgálásához, hiszen nem csu-
pán a tudomány, de az irodalom, sőt maga a 
filozófia is mondatokban nyer megfogalma-
zást. S a magyar nyelv ismert tömörségére 
jellemző, hogy egyetlen állítmányba képes 
befoglalni egy mondatot: „Menj!” A német-
ben ennek megfelelője: „Du sollst gehen!” 
Ismert, hogy a nagy nyugati nyelvekben a 
„van” kapcsoló szó, amely egyben állítmány 
is, szabályszerűen szerepel, míg a magyar-
ban csak kivételes esetben alkalmazzuk. Eh-
hez jön a közelmúltban még viták lavináját 
elindító kérdés: lehet-e szerepe a „kelles” ki-
jelentéseknek a tudományban, holott azokat 
az etika nem nélkülözheti /vö. „Ne lopj!”/. 
Lehetnek-e kötelezettségükben egyetemes 
érvényűek az erkölcsi kijelentések, miközben 
nem a tényközlő „van”, hanem a parancsoló 
jellegű „kell” az állítmányuk /vö. Tízparan-
csolat/.

Az irodalomnak nincs ilyen problémája 
a „van” és a „kell” alkalmazásánál. Sőt, le-
hetnek olyan versek, amelyek esztétikai ha-
tásfoka épp a „kell”-hez kapcsolódik. Elég 
Reményik Sándor emlékezetesen szép versé-
nek kezdő szavait idézni: „Eredj, ha tudsz…” 
Ez különös felszólítás, hiszen úgy küld, 
hogy közben marasztal. A vers a szívünkbe 
hatol, anélkül, hogy érzelmes lenne, és úgy 
érinti meg magyar egzisztenciánkat, hogy 
nem irredenta.

A költészet-filozófia tehát nem a „van” és 
a „kell”, hanem a jelző és az ige problémáját 
bogozhatja, amelyben az ige lehet tényközlő 
is és felszólító jellegű is, anélkül, hogy egyik 
a másikat feszélyezné. A kérdés az, hogy az 
igazán jó versben az igék vagy a jelzők do-
minálnak-e. Ez a probléma vitákat is kelthet. 
Persze van, aki a kényelmes megoldást vá-
lasztja: kinek ez, kinek az. De a dolog nem 
ilyen egyszerű.

Aligha titok, hogy az ige nyelvészetileg 
dominánsabb a jelzőnél. Egyetlen ige ké-
pes hordozni egy mondat jelentését, amire 
a „vártalak” (ti. én téged) szó is utal. Erre a 
jelző képtelen, legyen az a szép vagy a csú-
nya, a kék vagy a sárga. A magyar nyelvben 
azonban különleges teológiai rangja is van az 
igének. Isten igéjét említhetjük, még inkább 
a megtestesült Igét. Kitüntető szerepet kap 
az ige, amikor János evangéliumának híres be-
vezetését, azon belül is annak első mondatát 
idézzük: „Kezdetben volt az Ige”, majd a követ-
kezőkben: „És az Ige testté lőn”. Kevesen tud-
ják, milyen problémákat vet föl a Szentírás 
fordítása egy-egy szóval, kifejezéssel kap-
csolatban. Ugyanez volt elmondható a görög 
szövegek esetében is, amikor az Evangéliumot 
latinra fordították.

Elsősorban a Logosz szó az, amelynek 
értelmét nehéz visszaadni a fordításban. A 
görög „logosz” távoli múltjáról filozófiai 
kommentárok tanúskodnak. Voltaképpen a 
létbe oltott eszmét, teológiailag pedig már 
a teremtett és megváltott lét értelmét je-
lenti. És az a csodálatos, hogy amit a latin 
„Verbum”-nak fordít (= Szó), azt a magyar 
az „Ige” szóval ülteti át. Ezzel pedig az ige 
jelentésének „aurája” kitágul és megemel-
kedik. S magyar  nyelvünk jobban kiállja a 
próbát, mint a latin. Igazában nem tudok 

Boda László

Jelző és ige
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még egy nyelvről, amely a Logosz-t Igé-vel 
fordítaná, bár erre a nyelvtudós hivatott vá-
laszolni. Gondoljuk csak meg, ha szó szerint 
fordították volna: „És az Értelem /vagy az 
Eszme/ testté lőn.” A teremtés a megváltás-
ban teljesedik be. S mindkettő az akaratot is 
érinti. Mondhatnánk azt is, hogy a teremtés 
„legyen”-je a megváltás „legyen”-jével egé-
szül ki. A „legyen” pedig parancs. Az „Esz-
me” önmagában nem teremtő erő. Akkor 
pedig kevés az „Értelem” vagy az „Eszme” 
a „Logosz” fordításában.  Az Ige viszont ezt 
is tartalmazza. Mindezt Teilhard de Chardin 
nagyszabású világvíziója próbálta az evo-
lúció értelmezésével egybekapcsolva meg-
fogalmazni. Így legalább sejtjük, mi van a 
háttérben, és hogy ezzel milyen kiváltságot 
kapott az ige szó a teológiában.

Az „És az Ige testté lőn”-ből hiányzik a 
jelző. Hiányzik a teremtés dramatizált ősi 
mondatából is: „Legyen világosság!” Az ige 
adja az üzenet ütőképességét. A vers zenei-
sége, egyéni jellege és tonalitása viszont el-
képzelhetetlen  megfelelő  jelzők nélkül. A 
„megfelelő” szó hangsúlyos. Ez mégsem  
változtat azon, hogy a vers ütőere és ütőereje 
az ige, például: „Eredj, ha tudsz…” és „hív a 
haza”. Góngora lehet híres barokkosan gazdag 
és változatos jelzőiről, de azok az irodalom-
történet múzeumi látványosságai.  Saint-John 
Perse A fal című huszonöt soros versében 
is megtaláljuk a jelzők skáláját, de egészen 
egyéni, eredeti  szóösszetételekben.  A har-
madik „versszakot” érdemes idézni:

„… Ez az inda-nedv, ez az izzadó,
a száműzetésben, keserű mézga-íz, becős
növényeken, húsos mangróve-fák fanyar
hízelkedése, magházakban fekete lényeg
boldogító sava.” 

(Nemes Nagy Ágnes ford.)

Tóth Árpád költészetére jellemző a fino-
man  árnyalt jelzők használata, de ő a műfor-
dításaival maradandóbbat alkotott.  Ugyan-
akkor Paul Verlaine Holdfény című versének 

gyönyörű befejező strófája jelzők nélkül 
olyan maradna, mint a díszeitől megfosztott 
karácsonyfa:

„a szép s bús holdfény, csöndes zuhatag,
melyben  álom száll a madárra halkan,
S vadul felsírnak a szökőkutak,
a nagy karcsú szökőkutak a parkban”.

Érdemes fölidézni-fölfedezni Szabó Lő-
rinc egyik verséből az ige túláradó domi-
nanciáját:

„Szeretlek, szeretlek, szeretlek.
Egész nap kutatlak, kereslek”.

A strukturalistának itt könnyű a dolga. 
Csak meg kell számolni, hogy hány ige sze-
repel a versben, s hogy egyetlen jelző sincs 
benne. A példa azért is figyelemre méltó, 
mert azt tanúsítja, hogy a szeretlek ige ismét-
lése nem szófecsérlés, hanem az intenzitás 
kifejezése, mert a minőség fokozatának ér-
zékeltetése ebben is  csak a szó mennyiségi 
megsokszorozásával érhető el. Utóbbi kap-
csán valószínűleg Pilinszky tartja a rekordot 
egyik versének befejező sorával: „szegény, sze-
gény, szegény, szegény”. 

A tisztán hangulati versek szerves elemei 
kétségtelenül a jelzők. Trakl Esti dal című 
versében  például ilyenek: „sötét”, „sápadt”, 
„fehér”, „szürke”, „tavaszi”, „őszi”, „keskeny”, 
„halk”, „kerek”. De a vers ütőerét még így is, 
nála is az igék jelentik. Mindez ismételten azt  
igazolja, hogy igék nélkül nincs vers, jelzők 
nélkül viszont van. Angelus Silesius nyolc pár-
rímes költeményében mindössze három jel-
zőt találunk. A misztikus költemény  kőbe 
véshető mondata is jelzőtlen: „te sem vagy ma-
gadért, te is másért vagy itt”. Vannak költők, 
akiknek belső fejlődése során ritkulnak a jel-
zők és fölerősödik az igék szerepe, legalábbis 
egyes költeményeikben.

A Polísz körzetében, Turcsány Péter Tenge-
ren, havasokban, földeken cím alatt megjelent 
és Kabdebó Lóránt által avatottan méltatott 
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verseiben is mintha ez volna érezhető, hogy 
azért a jelen se maradjon ki az utalásokból. Az 
Emelkedj, Atlantisz! műfordításai között pedig 
van egy Blaga Dimitrova-vers, a Tiltott tenger, 
amely így  kezdődik: „Kezdetben vala a szó” (a 
Logosz), s öt versszak indító szava ez:  „Igék…” 
Az egyik versszak két sora még ezekből is ki-
emelkedik: „Igék, ti időtörött igék, én árváim-
igék”.   A költő saját verse viszont a Megmentett 
igék. S abban valóban az igék dominálnak:

„Bármilyen bűn nyom, csak Én háríthatom 
el rólad.
Átkarollak és fölsegítlek”.

Az persze nem mellékes, hogy a téma ter-
mészete mit követel meg, például a Hölderlin-
apokrifben, mert az Turcsány Péternél is  igényli 
az avatott jelzőket. Ehhez kell a költői érzék, 
hogy mikor, hol és hogyan.

Vessünk azonban egy pillantást a távolab-
bi múltra. Burns John Andersonja két verssza-
kának  maradandóságában  jóval  fölülmúlja  
a költő pikáns verseit.  Tiszta és erős. A hű-
ség felejthetetlen himnusza. Magam rend-
szeresen tanúja vagyok, amikor a misémen 
egy idősebb házaspár összefogott kézzel ül 
előttem, a közeli padban.  S ezzel a megin-
dító gesztussal nincsenek egyedül. Az ő ke-
zük beszéde pedig  többet mond annál, mint 
amit ott én igehirdetőként a hűségről mon-
dani tudok.  S bár Burns híres költeményé-
nek első versszaka nem nélkülözi az oda illő 
jelzőket, a befejező négy sor eggyel is beéri. 
Mégis ez a legszebb és legemlékezetesebb ré-
sze a versnek – persze Szabó Lőrinc remeklő 
fordításában:

„Lefelé ballagunk már
kéz-kézben csöndesen,
s lent együtt pihenünk majd,
John Anderson, szívem”.

Jelző és ige vetélkedésében mindez persze 
csupán ízelítő. Az már egyéni vélemény, hogy 
egyre inkább az olyan versek felé fordulok, 

amelyekben érezhető az igék dominanciája, 
bár a megoldást nyilván ebben is az ige és a 
jelző szintézise jelenti, a megfelelő arányban 
és minőségben s a megfelelő helyen. Vannak 
persze váratlan kivételek. Théophile Gautier 
legismertebb verse: A művészet. Annak sokat 
idézett strófája pedig jelzőtlen:

„Minden rom. A művészet 
örök. A többi por.
A népet
túléli a szobor.”

Nietzsche Elhagyatva című költeményének 
záró versszaka szintén jelzők nélkül tud ele-
mentáris hatást kelteni. Méltán került a vi-
lágirodalom legfelső szintjére: azért is, mert 
ez a vers az Isten-nélküli egzisztencia ki-
emelt rangú  „metafizikai hajléktalanjának”  
legmegrendítőbb vallomása:

 
„A varjúraj
város felé surrog tova:
Hó lesz hamar –
Jaj, akinek nincs otthona”.

Marilyn
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Böröndi Lajos

és bocsásd meg a mi vétkeinket…

amikor belehúzzák a gödörbe a testet
amikor a túlérett szőlőszemek megrepednek
amikor farkasszemet néz egymással áldozat és tettes
amikor következmények nélkül helyet cserélhetnek
amikor megnyírnak fürdőbe majd a gázba visznek
amikor visszafordul még és a lencsébe néz a gyermek
amikor a beszervezettek spiclinek beszerveznek
amikor ezért később arcul köpnek
amikor a ruszkik szétlövik Budapestet
amikor magyarul szólalsz meg az utcán és leütnek
amikor nevet keresnek a vérben fürdő tereknek
amikor egy falunyi népet a géppisztolyok elé terelnek 
amikor az üszkös házak között lefényképezkednek
amikor heréidet pépesre verik és levizelnek
amikor összedrótozott kézzel a gödörbe löknek
amikor sírodon gaz nő s rajta lovat legeltetnek
amikor vége nincsen a gyötrelemnek

ez is európa

soha nem felejted el

egy pillanatra találkozik tekintetünk
te a géppuska mögött
én ballonkabátban az októberi délelőttben

aztán meghúzod a ravaszt
s mindkettőnk szembogara kialszik

én meghalok
te életben maradsz

és soha nem felejted el tekintetemet

(Feketeerdő, 2007. október 22.)



PoLíSz

14

Kádár Ferenc

Hazug ájtatosság

Az öreg hölgy
fel-feletnázó ájtatossága
teljesen kiszámíthatatlan –
időleges kitörései elől
fedezékbe vonulni se kell,
ártatlan sodrású lavinák ezek,
nem kötik gúzsba,
szorítják kalodába
az átöröklött jellemet,
inkább próbálnak
globális üstökök alatt villanó
szemek tükrében játszani,
bennük az új világ mozdulása,
rég begyepesedett igazságok
heccelő kedvű
tetemrehívása.

E ritkán feletnázó ájtatosság
hosszú tagadás-szüneteiben
vándorol két nagyméretű szentkép,
az öreg hölgy 
felemás zugainak tarka világában, 
egyre távolabb ünnepes helyektől,
egyre odébb a házban.

Nem holmi ösztönös, meggondolatlan 
indulatból,

inkább a pillanat
változást sürgető mámorában,
egyre távolabb ünnepes helyektől,
egyre odébb a házban.

Így kerülnek a féltett szoba tüntetéséből 
a konyhából nyíló éléskamrába,
mely minden látszat ellenére
még rangos menedéknek számít,
összekuporgatott elemózsiák
őrző-védő háziszentjeivé válnak.

Később,
egy hosszabb tagadás-szünet idején,
már a hátsó kert mély ölelésében  

megbújó
rokkant kis házban találni őket,
(e sok hurcolástól kevésbé szenvedőket)
ahogy belépsz, a szemközti,
no meg a jobb oldali falon,
– de legyen ez igazhitű hölgynek 
végtelen irgalom!
lassan bizonyos konyhai kellékek
közös szegen függő takarásába  

merevülnek,
toldott-foldott szatyrok,
hosszú fülű kenyeres tarisznya,
és végül a glória is helyére kerül!
(egy sokat pofozott szita 
megtestesült valóságában).

Ó, reneszánsz parafrázisa?
Ó, nemes együgyűség,
Szitás Madonna!
Ó, huszonegyedik századra
bepókhálósodott ablakból kinéző varázslat,
nevetve síró vidékeken!

Évtizedek óta sorjázó vasárnapok rendjén
tapasztalok másfajta hazug ájtatosságot,
megkövült hitekbe görbült ítéleteket
e vidéki arcokon.
Torzítja őket a primitív hagyomány,
vastag nyakam köré
holmi imádságba áztatott kötelet  

kerítenének,
rezzenetlen tekintetemre
még keményebben pofoz felém
a mély döbbenet – 
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Isten arcán még nem láttam ilyet – 
sosem kérte számon tőlem,
hogy házába miért oly ritkán fordulok,
Ő tudja, mily sok helyen
szolgálhatnak

a hit kevésbé látványos,
fáradt-toprongyos,
hétköznapi fuvarosai – – –

(2007. szeptember)

Rudnai Gábor

Prága – Karlovy Vary

Nem halhatok meg Prága nélkül
Friss ostyát veszek Karlovy Varyban,
tortát az Elefántban.
Felnézek Arany János ablakára,
s hallom a patakba csobbanni a csendet. 

Itt a virág is ásvánnyá kövül. 
Az vagyok én is, újkori zárvány. 
A gyászbeszéd is ismerős
(Ki mondja: Arany vagy Móra Ferenc?)
„Nagyon fáj, nem megy”.

Nyiri Péter

(Teológiai) hermeneutika és nyelvi felelősség  
– Az Isten szava, a szeretet és a szó mint üdvtényezők –

Írásomban azt kívánom bemutatni, 
hogy a nyelvi felelősség napjainkban oly-
annyira elfeledett ténye beilleszthető egy 
hermeneutikai paradigmába, mert szorosan 
összefügg a teológiai hermeneutika (a Szent-
írás tanulmányozása, az Írással való szemé-
lyes kapcsolat, Isten szavához való viszonyu-
lásunk) kérdéseivel és az anyanyelv (mint 
népünk világképét is rögzítő tudásanyag) 
megismerésének fontosságával. Az ember fe-
lelőssége, feladata a nyelvhasználat kapcsán 
visszavezethető ugyanis magára az Isten 
szavára, másképpen fogalmazva Isten szava 

a példa arra, hogy miként kell használnunk 
a nyelvet, illetve, hogy mi is a nyelv erede-
ti, Istentől rendelt funkciója. Isten és szó és 
nyelvi felelősség meggyőződésem szerint 
nem elválaszthatók egymástól; bizonyítják 
ezt világunk jelenségei: az Istentől való elfor-
dulás, a mindenre kiterjedő erkölcstelenség 
és a nyelvi romlás szorosan összefüggenek, 
és egy alapvetően szeretet nélküli emberi (?) 
magatartás következményei. Továbbá sze-
retnék rámutatni arra, hogy az életnek egy, a 
folytonos mozgáson, a magunkra és ember-
társainkra, a világra figyelésen, a szereteten 
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alapuló hermeneutikai (megismerési és ön-
megismerési) folyamatnak, tudatos és aka-
ratlagos cselekvéssorozatnak kell lennie. 

A reformáció álláspontja szerint a befoga-
dó számára alapfeltétel a közvetlenül a Szent-
írással való párbeszéd, a közvetlenül a Szent-
írásra mint megszólítóra való odahallgatás. A 
reformáció az Írást szóeseménynek tekinti, s 
az Írás befogadása ennek alapján magának 
e szóeseménynek a személyes feldolgozása: 
személyes élmény. Az Írás, az Isten szava 
megszólít, a befogadás tehát erre a megszólí-
tásra (kérdésre?, felszólításra?) adott (igenlő) 
válasz. Saját válaszunk. Csakis így lehet saját 
az interpretáció. Ez a hermeneutikai folya-
mat mellőz és kiiktat minden értelmezési 
hagyományt, dogma vagy tradíció sugallta 
olvasatot; s pusztán közvetítő nélkül, köz-
vetlenül húz egyenes vonalat Isten szava és 
a befogadó közé. 

A befogadás kulcsfontosságú – s belátha-
tó, hogy ez kizárólag saját olvasat révén le-
hetséges – mozzanata az Írás szavának újra 
szóeseménnyé válása: a befogadó lelkében-
elméjében való újbóli megtörténése.

Ez a probléma – saját olvasat kontra in-
terpretáció olvasata  – egyébként az általános 
hermeneutika és nem kevéssé az irodalomtu-
domány sajátja is. Engedjen meg az olvasó 
egy kis irodalomtudományi kitérőt, mely 
arra szolgál, hogy röviden vázoljam a szö-
veg és befogadó viszonyát, elősegítve ezzel 
a Szentírás hermeneutikájának jobb meg-
értését. A schleiermacheri felismerés, mely 
szerint egy adott irodalmi műalkotás jelen-
tése az a működési mechanizmus, melyet az 
olvasóban-befogadóban kivált a mű (így a je-
lentés támpontja egyedül a befogadó, és any-
nyi jelentés van, ahány befogadó), kizárólag 
a saját olvasat esetén érvényes. Ezért fontos 
a személyes, közvetlen kapcsolat, hiszen az 
értelmezés minden szöveg esetén – a Szent-
írásénál szintén, vagy ha lehet (s talán a teo-
lógiai hermeneutika ezt sugallja), ott még in-
kább – helyreállító, rekonstrukciós folyamat. 
Reaktiválása a műalkotást egykor létrehozó 

erőknek, az Írás esetén a szóeseménynek újra 
szóeseménnyé válása.

Ez alapvető befogadói kérdés is, mond-
hatni, személyiségfejlődési folyamat része: 
a szöveg mindig az egyén tapasztalatai, vi-
szonyai, élete nyomán nyeri el valamilyen 
vonatkozásban az értékét és jelentését. És 
ez a relatív (mert minden befogadó számára 
más) érték az a momentum, amely az iro-
dalmi művek (s a Szentírás, bár lényegesen 
több is annál, szintén irodalmi műalkotás) 
által minden emberben saját lelki alkatához 
illeszkedve ad valamiféle többletet. Hogy 
milyet – erkölcsit, lélektanit, szellemit –, 
megint csak attól függ, hogy az egyén mit lát 
értékesnek az adott szövegben. 

Egy irodalmi példával futólagosan illuszt-
rálható a jelenség: Dante Isteni színjátéka pél-
dául kétségbevonhatatlanul az összirodalmi 
kánon tagja. Mert a középkori gondolkodás 
enciklopédiája, mert költőileg tökéletesnek 
mondott alkotás stb. Ezek az abszolút értékei. 
A keret, mely mintegy határa kánoni mivoltá-
nak. Relatív értéke viszont mindenki számára 
más és más. Egyik ember számára a szeretet 
mindenek fölé emelése miatt lehet tetszetős a 
mű, a másiknak a pokolbéli büntetések követ-
kezetessége, az „aki amit elvet, le is aratja” elv 
világos láttatásával igazán értékes az alkotás. 
Mindebben éppen a mű sokszínűsége, valódi 
értékgazdagsága kerül felszínre. És ez káno-
ni rangjának megerősödéséhez vezethet el. A 
feladat tehát minden egyén számára az lehet, 
hogy ne mint rajta kívülállót, távolit figyelje 
a kánoni szöveget, hanem egyfajta behatolá-
si aktussal váljék a részévé, és élje át belülről, 
saját maga az értékeit. Ez az egyén szempont-
jából döntő kérdés.

Az irodalmi szövegek terén ezért alapvető 
hiányosságnak tartom az önálló recepció el-
maradását. Sokkal inkább a recepció recepci-
ójáról lehet beszélni. És ez megint csak a teo-
lógiai hermeneutika által is tárgyalt jelenség-
hez vezet el bennünket: a személyes olvasás 
hiányához, a közvetlen (hagyományt kiiktató) 
megismerés háttérbe szorulásához. A diákok 



17

A történelem faggatása

olvasási-befogadási gyakorlatában például a 
személyes megismerésnél lényegesen kedvel-
tebb az ismertetés megismerése, vagyis az 
elemzés (vagy rövidített változat, mely végül 
is már szintén egy interpretáció) olvasása. Ez 
pedig jókora eltávolodás is a műtől. Mert – bár 
célja éppen a mű közel hozása – a többség 
megelégszik az ismertetés kínálta informáci-
ókkal és értékítélettel, és nem igyekszik maga 
is megismerni az ismertetés tárgyát. Nem jó 
irány az, ha a fontos (és persze nem csak a 
fontos) szövegek, úgy is mondhatjuk, a kánon 
egyre inkább hírré, divattá válik, s elnyomja 
a szövegek születésének igazi célját: azt, hogy 
olvassuk el őket, és ezáltal váljanak értékessé, 
ne pedig azért, mert értékesnek mondják őket. 
A Szentírásról ugyanez mondható el: hagyni 
kell, hogy az Írás megszólítson bennünket, 
hiszen csakis így tudunk választ adni rá, kom-
munikálni vele.

A jelenség kommunikációs hibaként is 
felfogható. Az iskolai irodalombefogadási 
gyakorlatban ugyanis hiányzik az olvasó és 
a mű közötti dialógus. A befogadó sokkal in-
kább a mű értelmezésével kerül beszédhely-
zetbe. A művek értelmezésével (értelmezési 
hagyományával) való párbeszéd ekképpen a 
kritika kritikája. Az olvasói tevékenységnek 
ellenben – amennyire csak lehetséges – érté-
kelő műveletnek kell lennie, olyannak, amely 
magára a műre irányul. 

Az önálló befogadás, a saját tapasztalat so-
hasem helyettesíthető más tapasztalatával – s 
ez a teológiai hermeneutika szerint a Szent-
írás kapcsán döntő fontosságú, mégpedig a lét 
szempontjából az. A teológiai hermeneutika 
ezért ennek a személyes befogadási módnak 
az elméletét, metodikáját törekszik leírni.

A teológiai hermeneutika – az Írásnak 
mint Isten szavának hermeneutikája – egyút-
tal mitológiátlanítja az igét (= az Igét), meg-
fosztja mítoszi elérhetetlenségétől, elhagyja a 
mítoszi gondolkodást, s a maga legtisztább és 
legfenségesebb valóságában állítja az ember 
elé. Az ember elé teszi Isten szavát, vagyis az 
embert Isten elé lépteti; ezáltal hagyja, hogy 

az Írás emberként szólítsa meg az embert, 
közvetlenül. Mindez egybevág a reformáció 
lényegi vonásával, mert ez személyes (közve-
títő nélküli) kapcsolat az Igével.

Szükséges itt megemlítenünk, hogy a te-
ológiai hermeneutika nem kizárólag a szó 
hermeneutikája, hanem egyenesen az életé is. 
Ha ugyanis Isten szavát, beszédét a szótól el-
vonatkoztatottan értelmezzük, fel kell ismer-
nünk, hogy maga a teremtés (= Teremtés), a 
természet az Isten beszéde. Hiszen a termé-
szet által ismerhetjük meg Isten teremtett vi-
lágát; és panteista jellegű felfogással a termé-
szet jelenségeiben magának a Teremtőnek a 
megnyilvánulásait látjuk. Ez a felismerés (sej-
tés?) másfajta hermeneutikai feladat elé állítja 
az embert. Fő feladata ekkor a megfigyelés, 
átélés, tapasztalatszerzés, de nem kizárólag 
mentális úton, hanem egyfajta ráébredés által 
a test-lélek-szellem szimultán együttrezdülése 
folytán. Nem szóesemény megértéséről van 
szó ez esetben, hanem életesemény, mindig 
változó életesemény megértéséről. 

Ez a hermeneutika tágabb értelmezéséhez 
vezet el, a hermeneutikát általánosabb érte-
lemben vett befogadássá, az élet és egyúttal 
önmagunk értelmezésének elméletévé avat-
ja. Az élet mechanizmusai megértésének 
módszertanává: hogyan éljük át ezeket a me-
chanizmusokat, és – miként egy szöveghez 
jelentést társítunk – hogyan építünk fel ön-
magunk számára egy világmodellt.

A hermeneutikának ezt a lépést, mozza-
natot is tartalmaznia kell. Ennek a kiterjesz-
tett hermeneutikának – s erre a feladatra a 
teológiai hermeneutika igen alkalmasnak 
tűnik – nem pusztán a szónak, hanem az 
élet hermeneutikájának is kell lennie (s nem 
abban az értelemben, hogy nyelvi szövegek 
által magát az életet is megérthetjük). 

A fenti gondolatmenet a szónak azt a fel-
fogását kívánja meg, mely szerint a szó va-
lóban történés, illetve (hermeneutikailag) 
a történés, az esemény valójában szó (mert 
jel, nyom, és jelentéssel bír, s ez a jelölő volta 
jellé, szóvá avatja). A világ történései így sza-
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vaknak, igéknek tekinthetők (azaz ebben az 
értelemben üzeneteknek).

A természet teremtésének átélése, befoga-
dása maga az egzisztenciális interpretáció: a 
lét, az érzés hermeneutikája. Nyilvánvalóan 
ez az interpretáció nyelvi természetű is (mi-
vel beszélünk róla); azonban ezen értelmezé-
si folyamat során el is kell határolódnunk a 
nyelvtől, hogy a személyiség átélési képessé-
ge a maga teljességében bontakozhasson ki. 
Tagadhatatlan ugyanis, hogy létünk nyelvbe 
ágyazottsága korlátokat is jelent számunk-
ra, s elsősorban éppen a tapasztalatszerzés-
ben. Hiszen többnyire átélésünk is a nyelv 
által történik: a világot nyelvi kategóriáink, 
megnevezéseink, s az ehhez tartozó fogalmi 
tartalmak nyomán éljük át. Egyszerű példá-
val megvilágítva a folyamatot: egy fa nézése 
közben a fa szó és a hozzá tartozó mentális 
reprezentáció jön automatikusan műkö-
désbe, vagyis egy hagyomány, szokás, nem 
pedig a fa közvetlen, aktuális, jelenlévő va-
lósága. Ezáltal azonban nem hagyunk teret 
a közvetlen átélésnek, esetünkben a fa és a 
test-lélek-szellem egysége direkt kommuni-
kációjának. A nyelv (nyelvi hagyomány) itt 
éppen olyan közvetítő és a saját tapasztalást-
olvasatot korlátozó szerepben lép fel, mint az 
Írás és befogadó közvetlen viszonyát akadá-
lyozó írásolvasás egyházi hagyomány.

Gerhard Ebeling igen részletesen és mély-
rehatóan tárgyalja tanulmányaiban a szó 
helyes használatának vonásait, a szó anató-
miáját mint a szeretet nagy művének lényegi 
mozzanatát; s eképpen üdvtényező (a szere-
tethez, Istenhez vivő) szerepét.¹

Nem más ez, mint a szó=cselekvés 
tényének felismerése, az angolszász ere-
detű beszédaktus-elmélet és az általános 
hermeneutikai, nyelvelméleti gondolatok 
teológiai nézőpontból való értelmezése. A 
teológiai hermeneutika keretében való tár-
gyalást az teszi indokolttá, hogy Ebeling a 
szóhasználat kérdését erkölcsi kérdéssé teszi, 
és az Isten szava kontextusában értékeli. A 
nyelvi felelősséget, a nyelvmérgezés elleni 

küzdelmet, megoldásokat, a nyelvhasználat 
etikai jellemzőit tematizáljuk akkor, amikor 
azt kérdezzük, hogy: mi az ember kötelezett-
sége a szó, a beszéd vonatkozásában? 

A szó anatómiájának, működésének meg-
értése cselekvés is egyben. A szó mindig 
időbeli esemény, mert a jelenben hangzik el, 
a jelenről mond valamit (s ezt az írás mint 
rögzítési lehetőség sem változtatja meg, hi-
szen a szóesemény, akár a szó kimondásáról, 
akár a szó leírásáról, akár korábbi történés 
elbeszéléséről van szó, mindig a jelenben 
zajló esemény, az esemény jelenében vég-
bemenő történés). A szónak ilyen módon 
valóságfeltáró jellege van: a jelen valóságát 
tárja fel, jelenvalóvá teszi az elrejtett (nyel-
vileg és ezért mások számára tapasztalatilag 
elrejtett) valóságot. A szó ezért felelet a je-
lenre, kimondja a jelent. Na már most ha a 
szó az igazságot, a valóságos jelent mondja 
ki, akkor a valóságot kínálja fel a hallgató-
nak, s ezáltal a szabadságot is: a hallgatónak 
a valóság ismeretében szabadságában áll 
így vagy úgy, saját döntése alapján reagál-
ni, válaszolni a jelenre. A szó egyik alapvető 
tulajdonsága tehát a válaszolhatóság, mert 
általa az odahallgatónak (a szóra, a szót 
hallgatónak) lehetőségében áll válaszolni a 
jelenre. A szó így mindenekelőtt a jelenre 
való válaszolhatóságot teszi lehetővé: általa 
szabadon reagálhatunk a jelenre, mert meg-
tudjuk, megismerjük a jelent.

A szó az elmondottak szerint egy 
hermeneutikai lépést biztosít: felkínálja a 
jelen értelmezését. Hermeneutikailag a szó 
kulcsfontosságú, mert nem pusztán a szót, 
hanem magát a szó felkínálta jelent is értel-
mezzük. A szó a valóságot, a „van”-t rögzíti 
és teszi értelmezhetővé számunkra, vagyis 
lényegi eszköze a lét hermeneutikájának. 
Egyszersmind a jövőt is biztosítja, ha a jelen-
re való válasz már egy jövőbeli lépés: a vála-
szolhatóság a jövő biztosítása. 

Könnyen belátható: ahhoz, hogy a szó 
betölthesse ezt a funkcióját, a szóhasználat 
alapfeltétele az igazmondás. Ha ez a feltétel 
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teljesül, a szó az interperszonális kapcsolatok-
ban felmérhetetlen fontosságúvá válik, s végső 
soron a szeretet nagy művébe illeszkedik. 

A szóhasználat rendkívüli felelőssége az 
igazmondásban áll. Mindebből az követke-
zik, hogy a szóhoz köthető magatartásformák 
kétféle attitűdben összegezhetők: az egyik a 
szó kimondása, a szóhasználat mint cselekvés, 
mely – ha igaz szó – voltaképpen a szeretetből 
fakadó adás; a másik az odahallgatás, mely 
az emberi élet nyelviségének, nyelvbe ágya-
zottságának ugyanolyan fontos eleme, mint 
a beszéd. Az odahallgatás a lét folyamatos 
hermeneutikai történése: a szó által felkínált 
valóság befogadása, majd értelmezése.

Érintenünk kell azt a tényt is, hogy ha a 
szó helyes használata az igazmondás, mely 
szeretetcselekedet is egyben, akkor a hazug-
ság nem csupán egy, mechanizmusában és 
küldetésében helytelen nyelvi tevékenység, 
hanem egyenesen bűn, teológiai értelemben 
az emberiség elleni vétek. A hazugság nem 
a jelent mondja ki, hanem egy nem létező, 
fiktív valóságot közöl az odahallgatóval, így 
alapjaiban rengeti meg annak szabadságát. 
Megfosztja jövője bizonyosságától és kétségkí-
vül szabadságától is, hiszen saját maga kreálta 
valóságával befolyásolja, manipulálja a befo-
gadót. Metafizikai értelemben tehát a hazug 
szót mondó a hallgatónak a jelenét húzza ki 
lába alól. Nem beszélve arról, hogy a valóság 
egyébiránt olajozottan működő gépezetébe is 
zavaró homokszemcséket, sőt kisebb-nagyobb 
akadályozó kavicsokat szór. A hazugság disz-
harmónia forrása, mert a létező valóság mellé 
egy kreált világot, egy erőszakolt, nem létező, 
de nyelvileg mégis megteremtett, azért ható, 
alternatív jelent kínál, feszültséget teremtve 
ezzel a lét egyensúlyában.

Egyfajta nyelvmérgezés tapasztalható vilá-
gunkban, diagnosztizál Ebeling már 1966-ban. 
A helyzet, meglehet, sőt hovatovább bizonyos, 
ma még rosszabb. A fogalmak elértéktelened-
nek, átlépik határaikat, s egyre inkább eltávo-
lodnak eredeti jelentésüktől. Nyelvi felelősség 
többnyire ma már nem létezik.

Ennek a romlásnak lett áldozatává az Is-
ten szó, mely gyakorta tartalmatlan, üres 
kifejezésként használatos, így azonban nem 
tölti be eredendő, hermeneutikai funkcióját. 
Az Isten szónak a teológiai hermeneutikában 
különleges jelentősége van: az Isten szó 
hermeneutikája ugyanis magát az emberi lé-
tet világítja meg, ráébreszt a lét lényegére. Az 
Isten szó megszólít, mert jelentésével – mely 
bár pontosan nem definiálható, mégis isme-
retes és felfogható – olyan metafizikai valósá-
got mond ki, egy olyan örök jelenre mutat rá, 
mely az embert ember voltára figyelmezteti, 
az embert emberségében ragadja meg. Az 
Isten szó voltaképpen a cselekvésre szólít fel, 
folyamatos válaszadásra, feleletre, az életre 
mint szituációra való reagálásra késztet. A 
létre inspirál tehát. Ha azonban az Isten szó 
devalválódik, fogalmilag és ezáltal hatásá-
ban üressé válik, akkor az ember  –  mivel 
kizárólag ő felelős ezért a kiüresedésért-ki-
üresítésért – saját alaphelyzetétől – Isten és 
ember, vagyis az univerzum, a lét és az em-
ber állandó kommunikációjától – fosztja meg 
önmagát. A teológiai hermeneutika egyik fő 
feladata, hogy az Isten szó anatómiájának 
feltárásával e szó megmentésére szólítson fel. 
Feladata ez az általános hermeneutikának, 
de belátható, hogy teológiai interpretáció is 
szükséges e szó működésének megértéséhez, 
ezt a magyarázatot, megértettetést pedig 
hivatásánál fogva a teológia képes legsikere-
sebben elvégezni. Elengedhetetlen azonban 
– mintegy következő lépésként – az össze-
kapcsolás: az Isten szó hermeneutikájának 
átültetése – egy némiképp köznyelvi, a teoló-
giai szaknyelvével kevésbé terhelt kontextus 
keretei között – az általános hermeneutikába, 
s így mindenki számára – hívő és nem hívő 
számára egyaránt – a lét, a nyelvhasználat és 
tulajdonképpen a cselekvés módszertanává 
tétele. 

Az ember alaphelyzete a beszédhelyzet. 
Ez a kijelentés nézetem szerint a mozgás tör-
vénye által is értelmezhető: a lét folyamatos 
mozgás – a lét feltétele a mozgás, mozgás nél-
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kül nincs élet  – , állandó válaszolás, reagálás 
a jelenre, az Isten kínálta valóságra, életre 
mint szituációra. A lét általi folyamatos meg-
szólítottság és az erre való folyamatos vála-
szolás – ez a kommunikációszerű történés-
cselekvés – az emberi élet alaphelyzete. 

Mint fentebb utaltam rá, a nyelv (az igaz 
szó használata) a szeretet művelete, mert 
az adás révén valósul meg. Van ennek az 
adásnak egy másik aspektusa is, mégpedig 
a másik előtti megnyílás, az a tény, hogy a 
szóhasználó bebocsáttatást ad az odahall-
gatónak a saját (számára való) világba, a sa-
ját valóságába. Mivel a beszélő csak a saját 
szemszögéből átélt valóságot, jelent képes 
átadni (a számára létező, szubjektíve meg-
tapasztalt jelent), feltárja a hallgató előtt ön-
magát, megnyitja előtte világa kapuit. Ehhez 
pedig szintén bizalom kell, bizalom a másik-
ban. Ugyanakkor az odahallgatás egyik fő 
tényezője is a bizalom: abban, hogy a szóló 
az igazat és a valóságos jelent mondja.

A nyelvhasználat, a kommunikáció (szólás 
és odahallgatás) kölcsönös bizalomra épül, 
így a felebaráti szeretet törvénye szerint ját-
szódik le. S ebben áll a szó teológiai vonatko-
zása is: a szeretet törvénye szerint megvaló-
suló nyelvhasználat igenlő válasz Istenre, aki 
maga a szeretet. 

A bizalomból fakadó megnyílás a nyelv 
szintetizáló, egységesítő szerepére is rávilá-
gít: biztosítja a számunkra való, szubjektív 
világok közötti átjárhatóságot, és egyfajta 
egybeolvadás, kapcsolódási pont által rész-
legesen elmossa a közöttük lévő határokat: 
a hallgató egy másik, szubjektív világot kap, 
de azt már a saját, szintén szubjektív világa 
alapján értelmezi. 

A teológiai hermeneutika felismerte, hogy 
a helyesen használt emberi szó mintája a 
krisztusi szó: Jézus az igazságot, a valóságot 
mondta ki, s ezzel a szabadságot is felkínál-
ta az embernek; rajta múlik aztán, hogy mit 
kezd vele. Az emberi szó helyes működése 
szintén ebben, az igazmondásban megvaló-
suló szabadság-felkínálásban áll. A szó ezáltal 

üdvtényező is, az erkölcsi fejlődés egyik útja, 
hiszen az emberlét oltárára a helyes cseleke-
deteken – és a szó helyes használata maradék-
talanul az – keresztül vezet az út. 

Mindebből természetszerűleg követke-
zik, hogy a helyes szóhasználat/nyelvhasz-
nálat alapfeltétele az adott nyelv, illetve a 
szavak jelentéseinek pontos ismerete. Csak-
is úgy használhatjuk ugyanis a valóság, a 
jelen ábrázolására a szavakat, ha tisztában 
vagyunk azzal, mely fogalmaknak a hordo-
zói. Nyelvi felelősségünknek tehát egyfajta 
technikai része is van az erkölcsi feladat (az 
igazmondás követelményének teljesítése) 
mellett: saját nyelvünk, anyanyelvünk fo-
lyamatos tanulása. Ezen hétköznapi nyelvé-
szeti stúdium által szavaink eredeti, ősi je-
lentéseit tárhatjuk fel, elsősorban irodalmi 
szövegek olvasásával és a szótárak haszná-
latával. Különösen hasznos forgatnia a mai 
nyelvtudomány által ugyan elutasított, de a 
magyar ember számára rendkívüli tudás-
anyagot tartalmazó Czuczor–Fogarasi-szó-
tárat. Hiszen a jelentések vizsgálata révén 
megismerhető az anyanyelvünkben rögzült-
rögzített világkép, valóságtapasztalat, mely 
magyarságunkra ébreszthet rá minket, és 
folyamatosságot biztosít múlt és jelen kö-
zött, saját magunk, gyermekeink és őseink, 
elődeink között. 

„A nyelvekben tárolt információs anyag, meg-
felelő körültekintéssel, kritikával felhasználva igen 
fontos ismereteket képes közölni velünk önmagáról, 
de egyáltalán az egész pszichikum működéséről” 
– írja Egyed András.² A névadás egy nyelvben 
nyilvánvalóan az elnevező egész gondolko-
dásmódját mozgósítja. A szavak jelentésének 
vizsgálatával – különösen, ha egy szónak 
a szókincs többi tagjához való viszonyát is 
vizsgáljuk  –  feltárhatjuk a névadás forrásá-
ul szolgáló világképet. A világkép a valóság 
felosztását, szellemi tapasztalatokat, lelkivi-
lágot és gondolkodásmódot egyaránt magá-
ban foglal. Egy nép szókincsének tanulmá-
nyozásával ekképpen magának a népnek a 
lelkivilágát ismerhetjük meg. „A világ nyelvi 
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tagolása minden nyelvre sajátosan jellemző”  –  
fogalmazza meg Martinkó András.³ A nyelvi 
világmodell specifikus, egy nép sajátos világ-
látását tükrözi. A nyelvben bizonyos archa-
ikus ismeretek rejlenek, információk arról, 
ahogyan az ember látta a világot. Szilágyi 
N. Sándor ennek kapcsán egyenesen tudás-
archeológiai következtetésekről, mitológiai 
világmagyarázatról beszél.4 Mindez lénye-
gét tekintve egybevág a nyelvtudományban 
Whorf-hipotézisként ismert feltételezéssel, 
mely szerint nyelv és kultúra szoros kap-
csolatban áll egymással. A nyelv formálja 
gondolkodásmódunkat, és ez fordítva is ér-
vényes. Ehhez kapcsolódóan hadd idézzem 
Sütő András Engedjétek hozzám jönni a szavakat 
című művének kezdő, mottóul szolgáló sora-
it, Jean Pierre vallomását a szóról és a nyelv-
ről: „A Szó, amely Isten, redőiben őrzi az emberi 
nem történetét az első naptól fogva, s minden nép 
történetét annak nyelvében, olyan bizonyossággal 
s oly cáfolhatatlanul, hogy zavarba ejti a járatla-
nokat és tudósokat egyaránt.” 

Nem túlzás tehát azt állítani, hogy a nyelv 
nemzeti őskultúra letéteményese. Az, hogy 
az adott nyelv milyen lexémákat használ, 
főként, hogy milyen szavakat sorol egyazon 
szócsaládba, kétségtelenül világos képet ad 
a névadó világlátásáról, szellemi tudásáról. 
Ennek a világképnek a feltárása nemzeti és 
erkölcsi felelősségünk. És itt visszaérkeztem 
írásom kezdő gondolatához, a saját olvasat 
hermeneutikai fontosságához: az embernek, 
ha önmagát ki akarja bontakoztatni és erköl-
csösen, Istennek tetszően akar élni, köteles-
sége közvetlen, személyes kapcsolatot terem-
tenie a Szentírással (és bármilyen irodalmi 
szöveggel, melyet megismerni kíván) és saját 
anyanyelvével is – hiszen kizárólag így tud 
igazat mondani, kizárólag így képes beszéd-
partnerének a valóságot, a jelent átadni. Ez 
a törekvés végső soron a „szeresd felebará-
todat, mint önmagadat” parancsából fakad, 
ezért biztos út az ember életében Teremtője 
felé, az üdvösség felé. A szó ugyanis, mint 
fentebb említettük, maga is üdvtényező.

Jegyzetek:

1 Gerhard Ebeling: Isten szava és a hermeneutika. Isten és szó. Hermeneutikai Kutatóköz-
pont, Budapest 1995.

2 Egyed András: A jelentéstörténet és fogalmi szerveződés pszichológiája, In: Büky Béla, 
Egyed András, Pléh Csaba: Nyelvi képességek – Fogalomkincs – Megértés, Tankönyvki-
adó, Budapest, 1984.

3 Martinkó András: A szó jelentése, Lazi Könyvkiadó, Szeged, 2001.
4 Szilágyi N. Sándor: Hogyan teremtsünk világot? Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1997. 

Ortutay Péter

Plafonig érő karácsonyfa

Tudod – mesélte egyszer Vili egyik eléggé gyakran előforduló őszinteségi rohamában a 
pincehűs irsavszkáját kortyolgatva lent a Szkálában a korzón –, mostanában valahogy újra 
meg újra végigélem, végigjárom gondolatban a rég elmúlt dolgokat, és elmélázom rajtuk. 
Az összefüggéseken, jelentőségükön gondolkodom. Mert mi lenne, ha nem úgy történik. 
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Hanem valahogy másképp. Például, ha felpakolunk, és megyünk, elfutunk a nagyvilágba. 
És nem hagyjuk, hogy így a nyakunk közé csördítsen ostorával, vagy inkább kupán vágjon 
a bunkójával a történelem. Most is itt ülnék, és veled borozgatnék? Nyilván nem. Ám az is 
lehet, hogy amit ma az élettörténetem egy részének képzelek, az csak a mostani gondolko-
dásom szerint formált kép az életemről. De mégis csak az enyém, és nem a másé. És ne-
kem valahogy fontos és érdekes. Mindig érdekes. Akkor is, ha – kívülállóként szemlélve – az 
események, melyek nekem most olyan fontosnak tűnnek, valójában mégsem azok. Hanem 
éppenséggel hétköznapiak, sorsszerűek. S ami történt, az megtörtént, így történt. Mert hát 
ez egy olyan vidék. És az élet amúgy sem nyalóka, mondogatta volt édesanyám, ha valamiért 
panaszkodtam. Hisz tudod te azt magad is. De azért hadd meséljek. Nincs ellenedre? – kér-
dezte udvariasan, de teljesen fölöslegesen. Mert ha Vili beszélni akart, akkor beszélt is. Nem 
volt erő, mely ilyenkor leállította volna. Ezért csak úgy félvállról vetettem oda neki, hogy 
„nincs”, s én is húztam egyet a boromból. Így hát folytatta.

Szegény édesanyám többször is mondta életében, hogy akkor volt a legboldogabb, ami-
kor első gyermeke megszületett. Ez egy szép nyári napon a második világháború kellős 
közepe táján történt. Kisfiút várt. Az lett. S aztán még négy testvérem lett. Őket meny-
nyire várta, már nem mondta. Minden esetre születésem évében a németek már egy éve 
nagyban rohamozták a Szovjetuniót, már folyt a sztálingrádi csata, mi magyarok pedig 
ott álltunk a doni katasztrófa és a „felszabadulás” előtt. Közben nagy volt a világégés min-
denütt. Egymás torkának estek emberek, népek, nemzetek. De mi ezt itt Ungváron nem 
éreztük. Kellemes volt itt az élet akkoriban. Akárcsak Svájcban. Oly annyira, hogy anyám 
anyja, akit később csak „a pesti nagymamaként” emlegettünk, gyakran ellátogatott Ungvárra 
unokanézőbe a háború alatt. Az Árpád vonattal jött és ment, mely alig négy óra alatt tette 
meg a Budapest-Ungvár közötti utat, azt a 260 kilométert, ami ma oly soknak tűnik, hogy 
no. Ő mesélte, a pesti nagymama, később, amikor már a szovjet Ungvárra hozogatta a se-
gélycsomagokat a „gazdag” Magyarországból, hogy még egész kisgyerekként, talán járni is 
alig tudtam, elvitt magával sétálni, és én séta közben a mai gyaloghíd helyén álló régi hídon 
egyszer csak úgy hirtelen megkérdeztem tőle: „Matyma, ugye kétféle madál van? Egy a leve-
gőben, egy pedig a ladlágomban?” Ő erre ölbe kapott és össze-vissza csókolt büszkeségében, 
hogy neki milyen okos kis unokája van. Szóval, szép volt az élet itt akkoriban a kis Ung 
parti Párizsban, ahogy abban az időben nevezték ezt a most már teljesen elszlávosodott 
mocskos kis nagyvárost, mely mindinkább kezd hasonlítani a Gogol elbeszéléseiből ismert 
poros és dögunalmas kisorosz mezővárosokra. Különösen szép lehetett ez a kisvárosi élet 
nagyszüleim úri fogadásokhoz szokott házában. Ebédek, vacsorák, jövés-menés, zajos tár-
sasági élet és hasonlók. Habár úgy tudom, hogy a nagy vagyon és a felsőbb ungvári tíz-
ezerhez való tartozásuk ellenére még csak saját házuk se volt. Mert nem is volt rá szükség, 
mondta apám egyszer, amikor megkérdeztem, hogy miért nem vásároltak egy saját kéglit 
valahol a vidéken. Nem törődtek vele. Inkább földet meg szőlőt vásároltak, és csak úgy ada-
koztak, ami aztán a „felszabadulásunkkal” elúszott mind. Nagyapám, mint görög katolikus 
fő esperes, országgyűlési képviselő, a ceholnyai parókián lakott. Két hercig paplak is volt 
ott szép nagy szobákkal, udvarral, csűr, hátsó udvar, ahol emlékszem, egy tőlem jó pár év-
vel idősebb lány, Nyuszi volt a neve, többször is levetkőztetett, mert szeretett „doktorosdit” 
játszani velem. Én voltam a beteg, akinek le kellett vetkőzni, hogy ő, a doktor néni, alapo-
san megvizsgálhasson. Ő ezt meg is tette. Komoly arckifejezéssel kopogtatott a hátamon, 
mellkasomon, a hasamon. Aztán a fülét is odatette. A hátamra, a hasamra, és lejjebb. Hogy 
én ezt miért engedtem, máig se tudom. Élveztem volna? Talán. Egyszer Homoki Ica, a cse-
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lédünk keresett, és teljesen pucéron talált a ketreccel elkerített tyúkudvaron, ahová Nyuszi 
vitt el „megvizsgálni.” Megvizsgált, és otthagyott. Én meg még nem igen tudtam egyedül 
öltözködni. És volt ott még egy gyönyörű szép gyümölcsös, rengeteg gyümölcsfával. Igaz, 
eleinte nem laktunk a parókián, mert anyám nem igazán kedvelte anyósát. Panaszkodott 
is apámnak, hogy az anyja őt lenézi, mert csak egy egyszerű polgárlány a nyolcadik ke-
rületből. Nem „úrinő”, mint a nagyanyám. Apám meg, mivel nagyon szerette anyámat, 
mindhalálig szerette, szinte imádta, Greta Garbóhoz, és Tímeához hasonlította az Aranyem-
berből, minden szeszélyét hajlandó volt teljesíteni. Ezért inkább lakást bérelt. Szép nagyot. 
Cseléddel, takarítónővel, ahogy kell. Emlékszem, hogy amíg az oroszok be nem jöttek, a 
híd mellett, az Ung folyó bal partján, az akkori Kossuth téren, mely később Sztálin tér 
meg Újraegyesülés tér, plosccsá Vozzjednyányjá, lett. Ott laktunk egy nagy és elegáns bérház 
első emeletén. A földszinten mindenféle üzletek és kávézók voltak, szemben meg néhány 
cukrászda. Több is. Mind Aurél bácsinak, az öcsém keresztapjának a tulajdona. Öt vagy 
több szobánk is volt. Talán a lakást is épp Aurél bácsitól béreltük, „kedvezményesen.” Biztos 
még így sem volt olcsó, de mint apám mondta a későbbiekben, a pénz nekünk akkoriban 
nem számított. Sose számolta, mert mindig volt. 1941-ben szentelték pappá, görög kato-
likus pappá, tehát nősülhetett, és előtte még el is vette anyámat, aztán előkelő iskolákban 
tanított. Olyanokban, mint az előkelő 3. sz. leánygimnázium, ahol a nagylányok mind sze-
relmesek voltak belé, a Budapesti Pázmány Péter Egyetemen doktorált jóképű fiatal tudós 
tanárba, s aztán a híres nevezetes Drugeth Gimnázium, a mai himfák, ahol meg a nagyfiúk 
kedvelték mind, mert, mint mondták, szigorú volt, ám igazságos. És hát akár napestig is 
hajlandó volt velük együtt rúgni a labdát, mert focizni is jól tudott és szeretett. Meg hát 
az is nyomott valamit a latban, mármint a fiúknál, hogy az öccse a Ferencváros balszélsője 
volt, és állítólag szélvész gyorsaságú, és szinte minden meccsen gólt rúgott. Nem is egyet. 
Egyébként latint és hittant tanított az apám. Magántanítványa is volt sok, akitől, ha sze-
gény volt, pénzt sem kért. A jómódúaktól igen, sokat, mert adott a nevére.

A Kossuth téri lakásról csak egy emlékem maradt. Már a háború vége felé, azaz csak 
Ungváron a vége felé, mert ’44 októberében már „felszabadították” az oroszok, szinte egy pus-
kalövés nélkül, mert a magyar és német csapatok nem akartok ott harapófogóba kerülni, 
és visszavonultak. A város talán egyetlen háborús vesztesége az Ungon átívelő kőhíd volt a 
Rafandánál, amit a visszavonulók robbantották fel. De még légiriadóra is csak egy-kettőre 
emlékszem. Az egyikre épp a kőhíd felrobbantása előtt, amikor is levonultunk egy óvóhely-
re. Aztán volt egy nagy bum. Kinéztünk, és a kőhíd sehol. De a várost nem bombázták. A 20 
km-re levő Csapot viszont nagyon, oly annyira, hogy még Ungváron is morgott, morajlott 
tőle és remegett a föld. Szóval mindössze arra emlékszem, hogy az utcára néző erkélyen állt 
egy ágyú, és német vagy magyar katonák mutatatták, hogyan kell kezelni. És valami rémlik 
arról is, hogy nem akartam nyiratkozni az erkélyen, és a katonák csokit adtak, hogy ne bőg-
jek. S azután, gondolom, hogy az oroszok bejöttek, mi is a ceholnyai parókiára költöztünk, a 
másik épületbe, nagyapámék mellé. Ott is szép nagy lakásunk volt, egy földszintes paplak, 
utcára néző ablakokkal. A hálószobára különösen jól emlékszem, ahol a szüleim aludtak. A 
két nagy ágy előtt volt egy heverő, azon többször aludtam is, ha ott ért az álom, és amelyen 
úgy három vagy négy éves koromban egyszer agonizáltam. Torokgyík vagy csak erős to-
rokgyulladás lehetett, de nem kaptam levegőt. Fulladoztam. Szegény apám nyakát öleltem, 
szorongattam, kapaszkodtam belé, valami segítséget várva tőle, de ő csak azt hajtogatta, hogy 
jól van, kisfiam, jól, és talán sírt is, mert félt, hogy meghalok. Aztán valahogy felszakadt a 
gyulladás, és én ismét kaptam levegőt. 
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Erről az időszakról kevés emlékem maradt, de azért maradt. A doktor nénis játékot Nyu-
szival már említettem. S aztán például az, hogy volt egy barnaszőrű kiskutya, fehér foltokkal, 
Bundás lett a neve, és három, négy év múlva, amikor elhagytuk ezt a parókiát, már nagy és 
szép kutya volt a Bundás, de ott kellett hagynunk, mert az új helyre nem vihettük. Egész 
életünkre ez volt a jellemző. Menni, és valamit mindig ott kellett hagyni. Értékes volt-e 
vagy sem, közel állt a szívünkhöz vagy sem, valami mindig ottmaradt. Ház, lakás, könyv-
tár, bútor, korábbi élet, aztán minden. Mindig kezdhettük elölről. Hol a béka feneke alól, 
hol lejjebb. Aztán szeretteink, rokonaink, szüleink és gyerekeink is elmaradtak. És valahogy 
mindig mindent el is felejtettünk. Mert el kellett. Ami megmaradt, ha megmaradt, csak 
az emlék volt. Szóval egy ilyen ceholnyai emlék volt a Bundás is, aztán az, hogy apámnak 
voltak galambjai, és szeretett velük foglalkozni. Meg az, hogy egyszer elfutottam előle apró 
lábaimmal, hogy el ne fenekeljen, mert valami rossz fát tettem a tűzre. Hogy mit, már nem 
tudom. Persze utolért, és kaptam. És még nagyapámról is van egy ottani emlékem. Az egyet-
len. Nagyapáról, akit kétszer is elhurcoltak az oroszok, mint fő fasisztát, és másodszor már 
végleg, a halálba. Egy kis katonai dzsip állt az utca sarkán, abba ültették. Akkor még nem 
értettem, és nem éreztem semmit. Azt sem, hogy micsoda tragédia ez nekik. És épp miattuk, 
nekem is. Csukva volt akkor még a szemem. Azt se láttam, hogy mindenki sír, zokog körülöt-
tem. Mert hát leplezték. Egy úri ember és úri nő bátor ember és bátor nő, aki nem sír, nem 
pityereg. Sírni csak a pórnépnek szabad. És Moszkva amúgy sem hisz a könnyeknek.

A nagyapával kapcsolatos emlék pedig a következő. Mint igencsak művelt, képzett és in-
telligens ember mindent szeretett, amit egy ilyen ember csak szerethet. Hatalmas könyvtá-
ra volt, melyet nagyanyám később apránként eladogatott. Ennünk is kellett valamit. Nem 
ívott, nem dohányzott, s biztos sohasem csalta meg a feleségét. Nem volt ez divat azokban a 
körökben. De volt egy gyengéje. A cowboy film és a cowboy regény. Azt sem titkolta külö-
nösebben, hogy főpap létére elalvás előtt az ágyban nem a Bibliát, hanem filléres cowboy re-
gényeket szokott olvasni. Elmélyülten. És nem szerette, ha ilyenkor zavarják. Ám hogy, hogy 
nem, egy este náluk maradtam, nagyanyámhoz bújtam az ágyba, és úgy volt, hogy ott is 
alszom. De aztán jött apám, és kérdezte, nem mennék-e mégis haza. Én meg úgy döntöttem, 
hogy mégis csak jobb lenne anyuval meg apuval, és sírni kezdtem, hogy öltöztessenek fel, 
mert menni akarok. Nagyapám meg bosszús lett, hisz nem hagytam olvasni, és jól elpaskolta 
a fenekemet. Amikor olvasott, zöld ellenző, simléder, volt a szeme felett, hogy a villanyfény 
ne zavarja. Emlékszem bosszús, zöld simléderes arcára, ahogy megint a könyvébe bújt, és 
elmerült a történetbe. Abba, hogy Joe, a bátor cowboy legény hogy menti ki a lángvörös hajú 
gyönyörűséges Maryt a gengszterek keze közül, és nyeri el ezzel a lány szerelmét és a gazdag 
farmer papa egész gazdaságát, azzal a sok marhával, s ahol a föld mélyén hatalmas vagyon 
rejlik. Kőolaj. Nem törődött velem többé, amikor apám öltöztetni kezdett. Lekötötték az 
izgalmas események, amelyek ott abban a filléres regényben zajlottak.

Aztán soha többet nem láttam. Hamarosan eltűnt az életemből, mert, ahogy nagymama 
(az ungvári) mondta, a rossz emberek elvitték, és én már csak évekkel később tudtam meg, 
ahogy ő is, hogy meghalt valahol az Ural környékén, Ábeszben, Ungvártól vagy két és félezer 
kilométerre. Egy fénykép is készült a sírjáról. Apám felkutatta, amikor – őt is később elvitték 
a rossz emberek – a lágerből hazaengedték. Hét év után. Kötelességének tartotta, hogy lerója 
kegyeletét apja sírjánál. Apám a fényképet nagyanyámnak is mutatta. Aki sírva fakadt, és azt 
mondta, hogy akkor sem hiszi el, hogy nagyapa meghalt. Nem és nem, ő nem halhatott meg, 
és ő várni fogja mindhalálig. Hisz megígérte neki, az ő Ilonkájának, hogy visszatér hozzá, 
nem hagyja magára, mondta, és könnyeit törölgette.
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Gyermekkoromnak következő állomása a görög katolikus Püspöki Palota volt. Az volt ám 
a szép hely. Arra, hogy ott mi és hogy történt, már sokkal jobban emlékszem, és arra is, hogy 
azt is el kellett hagynunk. Aki ismeri ezt a várost, tudja, hogy ott most az egyetemi könyvtár 
van. És mint egyetemista többször is megfordultam ott, már csak azért is, hogy emlékezzem. 
Nem tudtam, mert annyira össze-vissza farigcsálták, építgették, azaz elrondították az egész 
palotát. Hogy mennyire előnyére, azt gondolni lehet. Egy építészeti műremek vandál tatárok 
kezében. Ahol szoba volt, ott sufni lett, ahol a nagyterem volt, ott harminc kis fülke lett és 
a többi. A lényeg, hogy amikor oda költöztünk, mert a Ceholnyát meg gyermekkórházzá és 
rendelővé kellett átalakítani, a templomot meg – ad multos annos ateizmus – tudományos kutató 
központtá, egy szép nagy lakosztályt kaptunk az akkor még működő egyháztól. Az egyik 
szoba olyan nagy volt, hogy plafoning ért a két méteres karácsonyfa, melyet az első, és talán 
az utolsó, ottani Karácsonyra állítottak a szüleim. Akkor apám még a görög katolikus sze-
minárium tanára és működő pap volt, amíg a görög katolikus egyházat törvényileg be nem 
tiltották. Hogy miért tiltották be, és miért épp a görög katolikus egyházat (is), azt hosszú len-
ne elmesélni. Ismerni kell ahhoz a Szovjetunió történetét, az SZKP és a mindenkori szovjet 
kormányok politikáját, legalább röviden, még ha nem is egy Kun Miklós szintjén.

Szóval oda költöztünk. A palotának egy szép nagy gesztenyése is volt. Annak meg egy 
magas fala. Alatta szép kertes házak. Melyekre egyszer törött üveget dobáltunk. És az egyik 
úgy megvágta jobb kezem középső ujját, hogy csak úgy ömlött a vér, s fityegett rajta a bőr. 
A nyoma még ma is megvan. Jó anyám alaposan bepólyázta. Aztán moziba mentünk, az 
Urániába, akkor már Kino Moszkvának hívták, ahol épp egy amerikai filmet vetítettek, melyet 
biztos a németektől zsákmányoltak az oroszok és a cenzúra is engedélyezte bemutatását. Az 
erkély jobb oldalán ültem anyámmal és Margit nénivel, miközben a filmben egy hosszú fehér 
tunikához hasonló ruhába öltözött rossz fiú épp a körmét piszkálta egy hegyes tőrrel egy 
mély verem felett, melyben vadállatok hemzsegtek dögivel. Tigrisek, oroszlánok, meg ilyes-
mik. Jött a főhős, verekedtek, s aztán sikerült neki belökni a fehér ruhás rossz fiút a verembe, 
s ott biztos megettek a vadállatok. Mi mást tehettek volna? Többre az izgalmas filmből nem 
emlékszem. Kezem bebugyolálva, a nyakamba kötve, és az ujjamból a kötésen keresztül is 
szivárgott a vér.

Aztán jött 1949 és a kilakoltatás a püspöki palotából. Kitettek bizony minket is meg az 
összes többi papcsaládot is, mint azt a bizonyos macskát az utcára a dolgát végezni. Jól em-
lékszem arra a napra. Fagyott egy kissé, de nem nagyon, és a hó is esett, de nem nagyon, 
és szép fehér pihékben hullott, puhán, ahogy az amerikai filmekben Karácsony napján. Mi 
gyerekek a matracon ugráltunk vígan és boldogan. Nem igen tudtuk, hogy miről is van 
szó tulajdonképpen. És az ágyak rúgói segítettek jó magasra ugrani. Kimondottan élveztük. 
Friss levegő, hóesés, és ugrabugra az ágyban. És nem szól ránk senki, hogy abbahagyni. Mi 
kell több egy hat-hét éves gyereknek.

Jé, milyen szép nagy ez a szoba, mondta anyám szinte vidáman (nekem úgy tűnt), mikor 
estére apámnak sikerült valamiféle lakást találni a városban hosszas rohangálás után. A Mar-
gitsziget utca 7. szám alatt. Az egykori cseh tanító Badik bácsi házában volt ez a szép és nagy 
szoba közös konyhahasználattal, havi négyszáz rubelért talán, ami egy félhavi kereset volt 
talán apáméknál. Nincsenek világos emlékeim az ottani első évről. Csak annyi, hogy apám 
sokszor vitt magával munkába, valahová a városon kívül egy faiskolába. Ilyenkor a nyakába 
ültetetett, s úgy mentünk „dolgozni.” Azt valahogy azért megtudtam tőle, hogy vinni meg 
azért vitt magával, hogy a rossz emberek el ne kapják valahol az utcán egyedül, és őt vigyék 
el. Az állambiztonsági szervek, ott beszpeka volt a neve, akkoriban ugyanis már kezdték össze-
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fogdosni azokat a görög katolikus papokat, akik nem voltak „aláírtak.” Vagyis nem írták alá a 
právoszláviát, ahogy akkor mondták. Sokan a görög papok közül aláírták, sokan nem. Apám 
nem. Ezért várhatta, hogy elviszik. De gyerekkel a nyakában talán mégsem.

Nem is. Egy szép napon, augusztus végén, eljöttek érte. Jól emlékszem erre a napra. Más-
nap kezdődött az iskola. És szüleim már megvették első iskolatáskámat is a könyvekkel, és a 
füzetekkel. Minden oda volt készítve a székre, az ajtó mellé, hogy másnap kora reggel gond 
nélkül indulhassak. Ám estefelé még ellátogatott hozzánk két öltönyös úriember. Minden 
ceremónia és kopogtatás nélkül léptek be az ajtón. Mindenki otthon volt. Anyám, apám, Ica, 
a cselédünk (ide is követett bennünket a jó lélek csak úgy ragaszkodásból, mert már fizet-
ni nem tudtunk), és mi gyerekek négyen. Az úriemberek mindent lefoglaltak, felforgattak. 
Attól féltem a legjobban, hogy talán még az iskolatáskám is kell majd nekik. Titkos papí-
rok, betiltott könyvek meg egyebek után kutattak. Sok mindent magukkal vittek. Apámat is. 
Mindnyájan bőgtünk. Csak Jenőke, a legkisebb testvérem nem. Két éves volt, szöszi, kiska-
kas frizurával. Anyám karján ült, s nyújtotta két pici kezét apám felé, hogy vigye magával. 
Apám nem sírt, de a szeme gyanús fénnyel csillogott. S elment a két beszpekás legénnyel. 
Csendesek voltak ők is, a legények. Nem ordibáltak, nem handabandáztak. Úgy emlékszem. 
Én hét éves voltam akkor. Apám harminchárom. Hét év elmúltával pontosan ugyanezen a 
napon láttam őt ismét. Már tizennégy voltam. Ő meg negyven. Sovány volt nagyon, a haja 
gyér, és alig volt foga. Igaz, mi sem voltunk nagyon kövérek. Mint ahogy jó anyánk sem. Alig 
szólt valamit. Hallgatott, és elhomályosuló szemekkel nézte apámat. Ő meg őt, az anyámat. 
Csak harmincöt éves volt. Fiatalasszony. És hét évet várt. Türelmesen. Miközben négy kis 
gyermeke nagy gyerek lett. A legkisebb, Jenőke is, már kilenc. Iskolába járt ő is. Mégis csak 
megsegítette őt az Isten.

Akkoriban egy fotós klub tagja voltam, és fényképezni tanultam egy Szmena géppel. Van 
is egy fényképem, mely szüleimről készült azon a napon. Apám lágeri ruhában, amiben ha-
zajött, és anyám mellette áll, belekarol. Ellenfényben vettem le őket, és a negatív is fordítva 
került a nagyítóba. De azért csak sikerült az a felvétel valahogy. Most is megvan, és gyakran 
előveszem, ha igazán két boldog embert akarok látni. Meggyötört, de boldog embert. Széles 
mosollyal, mintha csak így rongyosan is egy új nászútra indulnának.

Ebből az időből valahogy mégis az a kép maradt meg agytekervényeimben leginkább, 
hogy volt egyszer egy szép nagy karácsonyfánk, mely egészen a plafonig ért. Egy szép nagy 
ötszobás lakás egyik kisebb parkettás szobájában állt. Sok dísz, szaloncukor és gyertya is volt 
a karácsonyfán, és a gyertyát apám bátorításával és felügyeletével Szenteste után nekem is 
szabad volt meggyújtani. Szentestén ugyanis a Jézuska hozta a karácsonyfát, és a gyertyát is 
természetesen ő gyújtotta meg.

S mindezt, tudod, – mondta Vili boros poharát a fény felé tartva és rám köszöntve – csak 
azért mondom, mert mostanában mindinkább szép nagy csendesség van körülöttem jó ide-
je már. Karácsonyfát sem állítok többé, mert kinek? Megöregedtem, egyedül vagyok. Csak 
néha veszek elő valami komolyabb tudományos munkát, Chomskytól, Quirktől vagy Klaudy 
Kingától például, és próbálok elmélyedni. A fordításelméletről szóló könyvem is torzó ma-
radt. Nem folytatom, nem írom tovább. Minek? Kinek? Inkább így elmeditálok magamban. 
S aztán elmondom valakinek, aki hajlandó meghallgatni. Mint most neked is. Legközelebb 
majd folytatom, ha nem idegesít, hogy sokat beszélek. Most csak odáig jutottam, hogy elin-
dultam az iskolába. Az első osztályba.

2007. augusztus 12., vasárnap
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A történelem faggatása

Karácsony szombatja volt. A kis székely falu főutcáját teljesen belepte a hó. Az ólomszí-
nű, mozdulatlannak tűnő felhőkből napok óta hullottak nesztelenül a sűrű, fehér pelyhek, 
hogy szemnek vakító takarót terítsenek házakra, fákra, emberekre. Nem kíméltek senkit és 
semmit, így azt a kisfiút sem, aki éppen most állt meg a településen keresztül ívelő országút 
közepén, és hunyorogva, hátravetett fejjel az égboltra nézett. Csend vette körül, szokatlan 
némaság, járműnek se híre se hamva, parányi zaj sem jelezte közeledtét, csak távolból hallat-
szott időnként kutyák egyhangú ugatása. A gyerek felfigyelt és körülnézett. Ember sehol.

– Hát milyen karácsony ez? – tekintett maga elé értetlenül. – Ilyen egyedül, a mások ku-
tyáival, mert az ő Bodrija már nincs többé, reggel színét se látta, csak anya mondta, hogy éjjel 
elpusztult. A tetemét sem engedte megnézni, mert zsákba dugta, és az udvar sarkába vitte, 
hogy majd eltemesse. Furcsa, hiszen soha nem volt beteg. Megmérgezték talán? Ki bolondult 
meg? Ugyan nem harapott szegény. Itt rendes emberek laknak, hanem az éjszaka nagyon 
zavarosan telt. Első álmából Bodri hangjára ébredt; nagyon dühösen csaholt, támadó kedvé-
ben lehetett, aztán egy nagy dörrenés, mintha fegyver szólt volna az éj sötétjében, s a kutya 
elhallgatott, de helyette férfihangok közeledtek a házhoz, majd kicsapódott az ajtó. Nem látott 
semmit, mert édesanyja azonnal a kis szobába zárta, a kulcslyukban a kulcs takarta el kíváncsi 
szemei elől az utat. Hallgatózni pedig nem szeretett, ez nála nem pótolta a leskelődés hiányát, 
ráadásul fázott is, ezért visszafeküdt ágyába. Álmosan találgatta, hogy mi történhet odakint, 
de semmire sem jutott, mert ilyenkor nem szokták őket zavarni. Várt, és a beszűrődő emberi 
hangokra figyelt. Nem értette őket, de nyugtalanság költözött szívébe, mert valami szokatlant 
érzett a távoli, néha erőteljesebb és durvább szófoszlányokból: a szeretet hiányát. Aztán bejött 
anya, és kiparancsolta a konyhába, de előbb még vállára terítette a derékaljként használt pok-
rócot. Fáradtan, durcásan, értetlenül ment ki. Apa sehol. Itt is rácsukták az ajtót. Körülnézett 
és csodálkozott. Óriási felfordulást látott, szanaszét hevert minden. Ilyen még nem volt ebben 
a házban. Hogy nem figyelt fel a csörömpölésre? Talán nesztelen kezek, szellemek végezték 
ezt a munkát? Leült az egyetlen állva maradt székre, és egyelőre a hideg kínozta a legjobban. 
Vissza akart menni az ágyába, de tudta, hogy ezt nem teheti, mert anyának mindig szót kell 
fogadnia, hiszen az utóbbi időben apa is folyton erre figyelmeztette. Lassan telt az idő, ame-
lyet a hideg mintha lomhábbá tett volna. Gémberedetten vánszorgó percek után jöttek érte, és 
visszamehetett az addig már kihűlt ágyába. Anya semmit nem mondott, csak kurtán rászólt, 
hogy feküdjön le, aztán elfordult és kiment. Nem sietett utána, mert kíváncsiságát legyőzte az 
álmosság és a vacogás, amely a konyhában gyötörte. Bár szorongva és bizonytalanul húzódott 
meg a vastag paplan alatt, azért elég hamar ránehezedett az álom.

A kis székely gyerek mindkét kezével a fürge hópelyhek után kapkodott. Kényszer paran-
csolta mozdulatok voltak, tennie kellett valamit. Iszonyatos reggelre ébredt. Kérdő tekinte-
tére anya válaszolt:

– Apa nincs. Az éjjel elment a bácsikkal. Hová? Hát dolgozni. – Aztán néhány másodper-
cig nézett kisfiára mély, barna szemével, majd hozzátette: – Nem tudom, mikor jön haza. Ma 
este sem lesz itthon. 

Bükkösi György 

Székely karácsony
Zsuzsinak szeretettel
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A kisfiú még soha nem látta ilyen merevnek édesanyja arcát. A szokatlan történések soro-
zata azonban nem tudta belefojtani a szót:

– És nem jön velünk az éjféli misére?
– Nem – ütötte szíven a kurta felelet.
– De mi azért megyünk, ugye? – és a lelkében éledő reménytől mosolyogni próbált.
– Nem lesz éjféli mise – kongtak a kiábrándító szavak – Nincs itthon a plébános úr – 

mondta az asszony. – Ő is elment … a bácsikkal – tette hozzá alig hallhatóan, mert maga már 
hajnalban megtudta a kántornétól, hogy az éjjel az urával együtt elvitték a papot, a kántort és 
a tanítót az állambiztonság emberei.

A gyerek még kérdezni akart, de csak száját sikerült tétován kinyitnia, mert megzavart 
elméjében nem születtek értelmes szavak. Lehajtotta fejét, és kifelé indult; mennie kellett, 
menekülnie a benti világ szorításából.

– Hová mész? – érte utol anyja hangja a küszöbön.
– Bodrihoz – felelt türelmetlenül.
– A kutya elpusztult – csapott le rá az újabb hihetetlen valóság. – Megmérgezték – adta 

tudtára szomorú, de kissé mérges hanglejtéssel édesanyja, ugyanis ismételten hazudott fiá-
nak, hiszen házőrző állatukat lelőtték, amikor dühös ugatással nekitámadt a kapun belépő 
fegyveres férfiaknak. Véres tetemét hajnalban helyezte egy méretes zsákba, miután az éjsza-
ka folyamán rendet tett az idegenek által feldúlt házban.

Nincs a Bodri? – görbült sírásra a szája, és most már sietett, majdnem szaladt az udvar-
ra, kabát nélkül, fedetlen fővel, de odakint megtorpant, mert azonnal észrevette a sarokban 
heverő, gondosan bekötött zsákot. Rögtön tudta, hogy mi, vagy inkább ki lehet benne, mert 
a kutya régi pajtása volt. Lassan visszafordult, de csak a kabátjáért, és kis bojtos sapkájáért. 
Tétova pillantása az asszony keserű tekintetével találkozott.

– Hová? – visszhangzott gyötrődő énjében a máskor melegen simogató hang.
Futva rohant, mintha a várt válasz elől menekült volna. Tényleg hová? – állt meg hirtelen 

a falu közepén. – Se apja, se kutyája. Nincs éjféli mise. Vajon ajándék lesz? Hát milyen ka-
rácsony ez?

Nem kapott feleletet. Egyedül volt, és szüntelenül esett a hó. Körülötte házak, mögöttük 
hegyek fenyvesekkel – mindez olyannak tűnt, mint gondosan megrajzolt festmény, amelyből 
tudatosan kifelejtették az embereket. Ott voltak pedig a behavazott ablakokon túl, otthonuk 
falai között. Mindnyájan tudták, hogy mi történt az éjjel, és mi a valóság ma: se papjuk, se 
tanítójuk, de még kántoruk sincs, ki tudja, meddig. Ünnepük se legyen? Ebben az évben ne 
szülessen meg a Megváltójuk?

Azért is készültek! Némelyek látták, amint a kisfiú lassú léptekkel, lehajtott fővel végig-
megy a főutcán. Szánakoztak rajta, de most nem mentek ki hozzá, s meg sem szólították. 
Magukat nem féltették, de az ünnepüket annál inkább, a karácsonyuk töretlenül törékeny 
békéjét csak ma; azonban ezt senki nem veheti el tőlük, ez jár nekik.

A fiúcska kiért a határba, s megállt az útszéli keresztfa alatt. Csak azért jött eddig, hogy 
végre nyugodtan sírni tudjon, de nem hangosan. Halkan peregtek könnyei; nesztelenségük 
összeölelkezett a felhőkből hulló fehér pelyhekkel. Hiányzott neki apa, a kutya, de legjobban 
az ünnep, a karácsony, pedig a mai nappal beköszöntöttek. De miért így, ilyen szeretetlenül? 
Múlt az idő, és ő egyre többször pillantott a keresztre. Legalább mosolyogna – gondolta, de 
a faragott kép árván, szomorúan nézett; korhadt, fából készült testén vékony csíkokban folyt 
a víz. Imádkozni kellene? – tűnődött. – De minek, kihez? Nem úgy néz ki, hogy meg tudna 
vigasztalni – nézett ismét a feszületre, aztán járkálni kezdett körülötte. Sokszor megkerül-
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te egymáshoz nagyon hasonló, kimért lépésekkel. Lába alatt ropogtatta a havat: ripp-ropp, 
ripp-ropp. Szaladtak a percek. Ez most nem számított, és a hideg se gyötörte jeges fogaival. 
Pont ezen a napon jó volt távol lenni a háztól, és lehetőleg nem gondolni a karácsonyra, a 
szeretetre.

Hirtelen arra eszmélt, hogy nem csupán az ő lába alatt csikorog a fehér hó. Édesanyja 
állt a háta mögött, és kezével kabátjához szorítva egy hangosan nyöszörgő kiskutyát tartott. 
Annyira elcsodálkozott, hogy azonnal örülni sem bírt.

– Hát ez – és az apró jószág felé mutatott – honnan van?
– A Jézuska küldte – felelt csendes szavakkal az asszony, és örült, hogy most, a szenteste 

közeledtével nem kell hazudnia, mert ma a gyerekkel szemben már elkövette néhányszor ezt 
az arcátlan kényszerűséget, ami talán az egészből a legmegalázóbb volt számára, és kegyet-
lenül fájt, mindennél jobban.

A kutyát pedig a kántornétól kapta, kinek nemrég ellett a házőrzője, de meg kellett ígérnie 
neki, hogy az ajándékozást nem árulja el senkinek, még a fiának sem. A szavát nem szeghette 
meg, mert rendes volt, hogy rájuk gondolt, hiszen az ő férjét is elvitték az éjjel. Maga is egész 
nap igyekezett temetni a sötétség óráit. Csak gyermeke járt eszében, főleg azon tépelődött, 
hogy mivel lepje meg alkonyatra, ugyanis a gondosan előre megvásárolt játékokat a házkuta-
tás során összetörték. Munkához látott; úgy érezte, hogy hasznos cselekvés közben könnyeb-
ben kitalál valamit. Takarított, bár ennek nagyobb részét még virradat előtt elvégezte, aztán 
fát díszített, utána a töltött káposztát tette főni a tűzhelyre, majd megterítette az asztalt. 
Három tányért helyezett rá, pedig tudta, hogy csupán ketten lesznek, de párja nélkül nem 
lehet karácsonyuk, mert eddig sem volt, így minden tőle telhetőt megtett, hogy legalább 
lélekben együtt legyenek.

Nézte a parányi ebet, amelyet talán az utolsó pillanatban hoztak, mert már kezdett lemon-
dani arról, hogy a mai napon sikerül megörvendeztetnie gyermekét.

A kisfiú a kicsiny jószág felé nyúlt, ekkor szempárjuk találkozott, egymásba mélyedt, és 
felcsillant. E kölcsönös, röpke fény mosolyt csalt arcukra, amely egyre szélesebb lett, nem 
hervadt le azonnal, mert a szeretet melegsége hatotta át. Mindketten úgy érezték, hogy meg-
ajándékozták egymást valami megfoghatatlannal, ami semmi mással nem pótolható.

Némán, kéz a kézben elindultak hazafelé. A gyerek, karján a kiskutyával, megfordult, és 
visszanézett a keresztre.

Lám – gondolta – nem is kellett hozzá imádkozni. Úgy látszik, tudja, hogy mire van 
szükségem. 

Karácsony volt, 1956 karácsonya.

A történelem faggatása

Reggeli séta
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Zas Lóránt

Csasztuskák bomba árnyékában

Huszein az… 

Irán következik

Castro még…

Huszein az akasztófán,
zsoldosaink keze véres.
Útszéli bombák. A győzelem nehéz lesz.
Nagy a távolság hazáig.
 
Elnökünk naponta fejet tágít.
Cheney és Rice termékeny páros.
A zászló csillagos, sávos.
Mekkát és Medinát is bevesszük.
 

Kiválogatjuk, szedjük
a mannát, amit az ég hullat.
Megtesszük Maliki-t úrnak.
Ő is választott: fárosz.

Irán következik és Szíria,
mielőtt új főnök jön a Házba.
Mindkettőt mi rázzuk gatyába.
Nukleáris rakétát is küldünk.
 
Az új világrend szőlő-fürtünk.
A cseresznyét tálból osztjuk.
Atyáink így rendelték. Botjuk
akkor is vágott – mára támfa.
 

Mert egy akol lesz: nyáj és bárka.
Mózes kőtáblája összetörhet.
Egységessé kovácsoljuk a Földet:
közös pásztorra, áldomásra.

Castro még él, de nem biztos.
Raul szónokol már: a testvér
képes új irányt mutatni. Negédes,
mint kubai szivar a szájban.
 
Elvegetálunk ismét ötven évet.
Hősi forradalmunk példa: szárnyas.
Menetelünk és tüntetünk. Tágas
horizontunk és Lenin éltet.
 

Hála a jenkinek: csak béget.
Csapatait ránk nem küldi.
Kennedyt megölték. Ütni
sem készül: szent a béke.
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Chavezt gyűlölni

Az egymást…

Ez a…

Chavezt gyűlölni fontos.
Olaját elvenni ront most
a mindent habzsoló rokon.

Ha érvel, mi vörösre festjük.
Mert bőre barna, nem szeretjük,
és rendet csinálunk ott, a dombokon.
 

Fenyeget, ágál. Oson
tüzet csiholni házain a beste.
Felszabadítjuk országát az este.

Az egymást követő nemzedékek
megalkották a szót, hogy jog.
A törvényt hozók írása elégett,
itt minden ős sírjában forog.
 
Könnyű látni és tudni, hogy koholnak
pert, és elhinni mindazt, ami nincs.
Súlyos örökség. Messze még a holnap,
törött-e le lábukról bilincs?
 

Az Afrikából elhurcolt kis „állat”,
az indiánok száz és százezrei.
Az utcasarkon gyilkosok tanyáznak.
A megváltás is emberi.

Ez a cövek lesz Mexikó
és Kanada határa. Az ország
nagyobbra nőhet. A batár
egynemű lovakkal vágtat:
nincs vége sem ma már.
 
A peon és a polgár
olyat kap, amit érdemel.
A kóró mellig ér. Lepel
és korbács képe kell 
a népnek, hogy riadjon.
 

Aki ma él, maradhat talpon,
de holnap szűk esztendő jön:
sakál énekel.
A sarkon túl, innen a délkörön
kéz kezet mos: betel.
 

2007. augusztus 8–10.

A történelem faggatása
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Szabó Imre

Pásztorolj engem!
Verset írni jó,
csak verset írni jó,
de mindig kellesz hozzá!
Olyankor csöndes légy,
vagy csak képzelet!
 
Vallásom vidéki,
nem tudom,
hogy perdül 
errefelé a szó.
Ülj mellém!
 
Szó, istennő,
szerelmem:
naptűzben csillag-ár
éjjel, mint nappal,
pedig csak a 
te két szemed az,
tábortüzek, míg szem a szem,
pedig csak a te szíved az.
 
Pásztorolsz engem
az idők végetlen mezein.

Keserű és édes
 

Keserű és édes a szám,
ízek televénye,
emlékek porhanyója
 
Vegyül bennem szenny és csillogás,
emlékek, vágyak zagyulnak,
nincs többé jövő és múlt sincs,
a jelen pedig megkülönböztethetetlen
mindenektől.
 
Vágyam egy éles fényű pillanat:
te meg én.
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Barcsa Dániel

Lopják Gábor Áront!

Aki próbált erdélyi városban véletlen 
fennmaradt magyar emlékekre vadászni 
– bízva a balkáni slamposságban –, az már 
szembesült efféle utcanevekkel, mint Pavel 
Chinezu, Matei Corvinul, Gheorghe Doja. Ezek 
az utcanevek bizonyítják – tudnivaló, e tő-
rőlmetszett román nevek Kinizsi Pált, Mátyás 
királyunkat és Dózsa Györgyöt rejtik –, hogy 
a románság Trianonban nemcsak országot 
„szerzett”, de történelmet, s véle hősöket is. 
Ezt – ha belenyugodni nem is lehet – már 
megszoktuk. 

Amidőn tavaly Daróczi Gábor, romaügyi 
miniszteri biztos azt találta nyilatkozni Gá-
bor Áronról, hogy „valójában cigány szárma-
zású forradalmár volt, akit a Gábor-cigányok 
ősapjuknak tartanak”, még hihettem, hogy 
ez az eset a nemzeti múltban való, manapság 
nem is szokatlan tájékozatlanság számlájára 
írható. Ám mikor a minap Kállai Ernő ki-
sebbségi ombudsman is – szakmai életrajzát 
ismerve, róla nem állíthatjuk, hogy súlytalan 
percember – ugyanerről oktatta ki a történe-
lemtanári szakmát, akkor rádöbbentem, itt 
sokkal súlyosabb dologról van szó: A CIGÁNY 
ÉRTELMISÉG BEJELENTETTE IGÉNYÉT GÁBOR 
ÁRONRA.

A történelem nélküli, pontosabban a 
történelem alatt élő nemzeti közösségek 
biztos öntudatosodását jelzi az, hogy ha 
nincs, hát kreálnak maguknak dicső tör-
ténelmet; ha nincsenek történelmi hőseik, 
hát kölcsönöznek. Mert a nemzeti öntudat-
nak szüksége van összetartozást teremtő-
formáló mítoszokra. És e mítoszok sajátos-
sága, hogy leginkább az igazságtartalmuk 
közömbös. 

Gábor Áron „cigánysága” egyelőre nem 
vált a valós cigány történelmi mitológia ré-
szévé.  Még van esély szólni, protestálni, 

világgá kiáltani, hogy GÁBOR ÁRON SZÉ-
KELY VOLT, NEM CIGÁNY! Mert Gábor Áron 
édesapja főjegyző volt, írástudó, ellenben a 
cigányok akkoriban analfabéták. Mert Gá-
bor Áron Háromszéken, Bereck városában 
született, ezzel szemben az erdélyi Gá-
bor-cigányok a XIX. században még csak-
is Marosvásárhely környékén éltek. Mert 
Gábor Áron székely, kiváltságokkal bíró 
határőrkatona családban nevelkedett, míg 
a cigányoknak a feudális rendben – enyhén 
szólva – nem voltak kiváltságaik. Mert míg 
Gábor Áron fél életét angyalbőrbe öltözve 
élte le, s mikor végre megszabadult a kato-
náskodás terhétől, kézművesként, asztalos-
ezermesterként kereste meg a kenyerét, ad-
dig a Gábor-cigányok nem katonáskodtak, 
és más cigány csoportokkal szemben nem 
mesterkedtek, hanem ügyes vásári kereske-
dők voltak. 

Miképpen válhatott akkor a székely Gábor 
Áron, Gábor-cigánnyá? 

Gondolom, a neve és – hiteles arcképét 
fél szemmel és meglehetős távolságról szem-
lélve, göndör fürtjeivel őt akár cigánynak is 
nézhetnénk – a külseje miatt. 

Név és külső. Nos, hát pont ez az, ami itt 
nálunk, e Kárpát-medencei olvasztótégely-
ben a nemzeti hovatartozás meghatározá-
sában a legkevésbé iránymutató! Mert ami 
fontos: az neveltetés, a szavak és a tettek. Gábor 
Áront mindenekfölött nem a név és külső, 
hanem egész életének példája teszi ízig-vérig 
nyakas székely-magyarrá. A többi: csalime-
se, spekuláció, és nem is annyira kegyes ha-
zugság. Hazugság, amit most valakik nagy 
buzgalommal és ijesztő emocionális töltéssel 
próbálnak lenyomni a nemzeti öntudatában 
már amúgy is megroppant gerincű hazai 
magyarság torkán.

A történelem faggatása
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Donkó László

Vén ház balladája

Vén ház, futnak fel a lépcsők.
Akadna egy betonvas vésőd?
Amivel fugáit lebontanád
Döglött a habarcs s alatta a nád.
Levernénk az ógúzt a falról.
Mint a pikkelyt a döglött halról
És emlékeink vélük együtt
Nem feledve a nőink s a szügyük!
A sok bokát hogy ha bicsaklott,
S a vén házban ha nagy ricsaj volt:
Padláson sírt néhány kormorán
Csak anyám szerette az anyám!
Hozzávénültem – és lebontanám
Ha tartana halálomig még a nyár!

Századunk hőse
„Emlékezetébe vésni a múltat – ez kellene a jövőnek”

(Lászlóffy Aladár)
Vegyületekkel élek
/mondhatnám úgy is: méreg/
nem a fűből valókkal
máskor sok hamis csókkal. 

Ha kocsmába betérek
Múlnak addig az évek
Iszom majd kulminálok
S átejtem a világot. 

Annyi csúffal gonosszal
Élek – ami már bosszant
S körülvesz sok álságos
Tanya falu s a város.:
Prosti lét prosti nőcske =
Századunk trendi hőse!
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WASS ALBERT EMLÉKEZETE – XLVI. RÉSZ

A Wass Albert Emlékév programjairól

(A Kráter Műhely Egyesület megvalósult programjairól  
és előzetes terveiről)

 
Wass Albert születésének 100. évfordulója alkalmából meghirdetett Wass Albert Emlékév meg-

nyitó ünnepségét 2007. november 9-én tartotta meg a Kráter Műhely Egyesület a marosvásárhelyi 
Vártemplomban. Az ünnepségen beszédet mondott Wass Albert a magyar jövő iránytűje címmel 
Turcsány Péter, a Kráter Műhely Egyesület elnöke, Homokszemcsék, köd és betűk – A Wass Albert recep-
ció margójára címmel Szakács István Péter irodalomtörténész és Wass Albert Mezősége címmel Ötvös 
József, a Marosi Egyházmegye esperese. Esperes úr a Mezőség tavainak, völgyeinek és dombjainak 
szórványban maradt magyarságáról tartott ima értékű beszédet. Hangsúlyozta, Wass Alberttel 
másképp, szebbnek, igazibbnak és jobbnak láthatjuk e nehéz sorsú táj múltját és jövőjét. 

A Wass Albert Emlékév fővédnöke, Tőkés László, a Királyhágó-melléki Református Egy-
házkerület püspöke üdvözletét küldte a résztvevőknek, és biztosította a jelenlévőket, továbbra 
is ellátja a fővédnökség megtisztelő tisztségét.

Elhangzott Wass Albert Üzenet haza című verse, majd az ünnepség zárásaként részletek 
hangzottak el a most megjelent Üzenet haza – Wass Albert hangja hangoskönyvből, és részle-
teket vetítettek ifj. Szalay Róbert Fenyőktől a pálmafákig és Csontos János Wass Albert földjén 
– Mezőségi kilátások című filmjéből.

Öt nappal később a Wass Albert Védnöki Kar megalakulásával – 2007. november 15-én 
Budapesten – a Magyar Kultúra Alapítvány Székházában (1014 Budapest, Szentháromság 
tér 6.) folytatódott az Emlékév programsorozata. 

A Wass Albert Védnöki Kar tagjai közt szerepel Adamikné dr. Jászó Anna nyelvész, egyete-
mi tanár; Bánffy György Kossuth-díjas színművész; Bethlen Farkas, Verőce polgármestere; dr. 
Lovas László akadémikus; dr. Papp Vilmos teológus; Gál Kinga Európai Parlamenti Képviselő, 
az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság alelnöke; Gyurkovics Tibor Kossuth-dí-
jas író; Hende Csaba képviselő, a Szövetség a Nemzetért Alapítvány elnöke; Jankovics Marcell 
Kossuth-díjas filmrendező és könyvillusztrátor;  Kondor Katalin, a Magyar Rádió volt elnöke; 
Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Lakitelek Alapítvány elnöke;  Szakács Ist-
ván Péter, irodalomtörténész;  Szászfalvi László polgármester, a Magyar Országgyűlés Emberi 
Jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának alelnöke; Szörényi László irodalomtörténész, az 
MTA tagja; Vetési László lelkész, az Erdélyi Református Egyházkerület szórványügyi szak-
előadója, a Diaszpóra Alapítvány elnöke. A Wass Albert Védnöki Kar elnöke Tőkés László, a 
Királyhágó-melléki Református Egyházkerület püspöke, ügyvezető titkára Turcsány Péter 
Kölcsey-díjas költő, a Kráter Műhely Egyesület elnöke.

Az ünnepségen elhangzott hanglemezről Wass Albert előadásában az Adjátok vissza a he-
gyeimet! regény előszava. Megnyitóbeszédet Turcsány Péter, a Kráter Műhely Egyesület elnöke 
mondott, majd bemutatták az Üzenet haza – Wass Albert hangja című CD-melléklettel ellátott 
kötetet, amely az író regényrészleteiből felolvasásait és az amerikai előadókörútjain elhang-
zott beszédeit, interjúit tartalmazza. Ezt a kötetet Kovács Attila Zoltán, a kötet szerkesztője és 
a Kráter Műhely Egyesület kiadói főszerkesztője ismertette. 

A történelem faggatása
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Elhangzott Gyurkovics Tibor Wass Albert ideje című beszéde Császár Angéla Jászai Mari-
díjas művész előadásában, és A funtineli boszorkány című drámájából Juhász Ákos László író 
olvasott fel részletet. 

Megnyitottuk a Wass Albert meseköteteit képekben bemutató Barangolás Wass Albert me-
sebirodalmában című vándorkiállítást, mely egy hónapon keresztül tekinthető meg a Kráter 
Könyvesház Wass Albert termében (1072 Budapest, Rákóczi út 8/A). A kiállítás képei között az 
Andersen-díjas Rényi Krisztina festményei mellett Borsódy Eszter, Gábor Emese, Makhult Gabri-
ella és Sárkány Roland illusztrációi láthatók. 

Nyilvános beszélgetést tartottunk a Wass Albert Centenáriumi Év terveiről.
Az ünnepség zárásaként részletet vetítettünk Csontos János Wass Albert földjén – Mezőségi 

kilátások című filmjéből.

További programok

Wass Albert születésének 100. évfordulója alkalmából 2008. január 8-án Szükségünk van 
Wass Albertre! című Kulturális Gálaestet, majd halálának évfordulóján, 2008. február 17-
én Megértjük-e Wass Albertet? címen neves előadók részvételével Emlékkonferenciát szervez 
a Kráter Műhely Egyesület Pomázon. A jövő évi Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 
napjaiban  kerül az olvasók kezébe Turcsány Péter: Wass Albert, a Boldog szomorú ember című 
életműrajz első része. 

PoLíSz folyóiratunk Wass Albert Emlékezete sorozatában ismert és neves személyek 
gondolatai jelennek meg Wass Albertről a februári számtól kezdődően. A fő kérdés, miért is 
szerették meg Wass Albert írásait?

2008 májusára színházi előadást tervezünk Wass Albert A funtineli boszorkány regényéből 
készült Juhász Ákos László író drámájából, melynek bemutatására a Főnix Művészeti Műhely 
előadásában kerül sor.

2008 tavaszán Wass Albert műveiből a gyerekeknek mesemondó- és mesejátékversenyt 
tarunk és a középiskolás diákoknak pedig Ki tud többet Wass Albertről? címmel vetélkedőt 
hirdetünk. Célunk Wass Albert meséinek minél szélesebb körű megismertetése, a mesék 
mesejáték formában történő feldolgozása színpadon, illetve verbális előadása gyerekek.  

Az Emlékév záróeseményeként 2008. augusztustól november közepéig a Magyar 
Versmondók Egyesületével közösen Wass Albert versmondó versenyt rendez a Kráter 
Műhely Egyesület. A versenyre a Kárpát-medencére minden részéről jelentkezhetnek a 
résztvevők.

Továbbra is gyűjtjük a relikviákat és a Wass levelezést a Kráter Könyvesház Wass Albert 
terme számára. Wass műveinek kritikai kiadásának elindítására is kísérletet tesz a Kráter Műhely 
Egyesület a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet szakértőinek 
bevonásával.  Wass Albert életrajzának pontosítására történész kutatókat kerestünk fel, és a nem 
létező hungarista kapcsolatok pontos bizonyítékával is szolgálni fog a Kráter Műhely Egyesület.

Wass Albert köztéren elhelyezendő szoboravatásai céljából a Kráter Műhely Egyesület 
szívesen felvállalja a közvetítő szerepet. Ehhez az alábbi e-mail címeken lehet bővebb 
információhoz jutni: krater@krater.hu  és info@krater.hu.

Együttműködő szervezetek: Magyar Kultúra Alapítvány, Magyar Versmondók Egyesülete, 
Diaszpóra Alapítvány, Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány, Mezőmadarasért 
Fejlesztési Egyesület, Lakitelek Alapítvány, Szövetség a Nemzetért Alapítvány.
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A Wass Albert Emlékév részletes programjai 2007. november 15-től olvashatók a www.
krater.hu honlapon, a Wass Albert mappa 2008: Wass Albert Emlékév almappájában.

A Kráter Műhely Egyesület szeretettel várja további együttműködő személyek és 
szervezetek csatlakozását a Wass Albert Emlékév programsorozatához.

A rendezvényekkel kapcsolatban bővebb információ kapható Csernóczky Judit (tel: 30/
619-9977, e-mail: sajto@krater.hu) sajtótitkárnál.

(Csernóczky Judit)

Turcsány Péter

Wass Albert a magyar jövő iránytűje

Wass Albert életművének megbecsülése és nemzeti önbecsülésünk egy alapvető kérdés 
párhuzamos tételei.

Önértékelésünk része és – műveit megismervén – beteljesítője az Erdélyben született író 
minden mondata, minden munkája.

Trianon előszelének, Kolozsvár román megszállásának sokkja tízéves korában érte, s éle-
te további nyolcvan esztendeje e magyar és Kárpát-medencei traumára adott válaszkísérle-
tek sora volt. Versben, oratóriumban, novellában, tanulmányainak tudatos kiválasztásában, 
gazdálkodóvá válásában, családalapításában, regényeinek témaválasztásában, katonai helyt-
állásában, kitüntetéseiben, emigrációs szerepvállalásaiban, kultúránk értékeinek és nemzeti 
igazságaink önkéntes külképviseletének ellátásában, sőt angol nyelvű népszerűsítésében.

Résztvevők a marosvásárhelyi Vártemplomban

A történelem faggatása



PoLíSz

38

A magyar nemzet történelmi sorskérdései és az ezekre adott egzisztenciális válaszok adják 
novellái és regényei nagy részének fő témáit. Utóbbi negyed évezredünk társadalmi kérdéseinek 
úgymond Mengyelejev-táblázata rajzolódik ki művei által. 

Mire a fák megnőnek című regénye az 1849-es oláh bosszúállástól a kiegyezésig tartó időszak 
erdélyi középosztályának túlélési stratégiáját helyezi vizsgálódó tekintetünk elé. A kastély ár-
nyékában című munka a millennium úri és polgári osztályainak megdöbbentő önbírálata, a 
Kárpát-medencei nem magyar nemzetiségek alantas eszközökkel való előnyszerzésének idő-
szaka. 

A Farkasverem című Baumgarten-díjas alkotás a Mezőség történelmi vezető osztályának 
társas-lélektani élveboncolása és egy szárnyabontó nemzedék lélekelemzése: szerelmeké, iro-
dalmi szárnypróbálgatásoké, nagycsaládok egymásba kapaszkodó megmaradásáé egy elnyo-
mó és idegen impérium alatt.

E műnek mintegy folytatása a Csaba című nagyszerű munka, amely az említett nemzedék 
népnemzeti összefogásának és eszmélésének kulcsregénye. 

A szerző mintegy predesztinálva volt arra, hogy a Jönnek! című újabb könyvében a  má-
sodik bécsi döntés fájdalmas-reményteli, boldog-szomorú pillanatainak hiteles történetét 
dokumentálja.

Az Adjátok vissza a hegyeimet! című, méltán legközkedveltebb pamfletregénye Trianon után 
a másodszor is igazságtalan politikai diktátummal megpecsételt háborúvesztés drámája.

Az Átoksori kísértetek és az Elvész a nyom a második világháború megpróbáltatásait élő erdé-
lyi, illetve közép-európai társadalmi összképet vizsgálja – önmetsző elemzésekkel, heroikus 
emberi értékek pusztulásra ítéltségével. 

A Tizenhárom almafa és az Elvásik a veres csillag a bolsevik embertípus és diktatúra hétköz-
napjait sötét szatírába mártva állítja pellengérre. Az író e munkákban tér- és időbeli távolság-
ból tud hiteles képet festeni a magyarországi és az erdélyi mentalitás különbségeiről, majd 
a Duna-delta gulágjában szenvedő székely társairól. E könyveket már a 60-as években írta 
Amerikában. 

Műveiben ugyanakkor helyt kapnak a magyarság és Európa sorskérdéseinek válaszkísér-
letei is. Még a második világháború alatt megírta az Egyedül a világ ellen című kisregényt, 
amelynek kamasz hőse az igazságkeresés és az emberi segítőkészség emblematikus alakjává 
vált. A háború lezárása után megírt Ember az országút szélén és a későbbi Antikrisztus és a 
pásztorok című regények fölemelő férfi- és nőalakjában az iszonyatokkal szembeszálló életút-
mintákat találjuk fel. 

Az Örökösök című DP-regény a legyőzött nemzetek hontalanjainak összefogását példázza 
egy fiatal közösség életében: kis és nagy nemzetek, győztesek és vesztesek demokratikus 
Európájáért száll síkra! 

Két remekműve pedig világirodalmi szinten szólaltatja meg emberi társadalom és kozmi-
kus természetvilág elvesző összhangját. A Funtineli boszorkány a nősors Kárpát-világi, havasi 
nagyregénye, a társadalom kivetettjei között élő asszony – kamaszlány, anya, majd szent 
– csodás történetei a leghétköznapibb realitások bugyraiban, megrázkódtatásai és apoteózisa. 
Életének legutolsó novellafűzére a Hagyaték egyfajta história-fölötti összegző munka. A hite-
vesztett történelem érclapjai alatt vergődő áldozatok világában keresi, találja meg és mutatja 
fel a magyar táltos-papok csodákra képes cselekvési terét!

Wass Albert életműve a nagy lélek válasza egy kisstílű, egy emberségünkben vérig alázó 
korszakra, mind a fasizmus éveiben, mind a bolsevizmus félföldrésznyi „imperializmusa” 
alatt. 
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„Amit ők nem őrizhetnek meg, azt kell nekem megőriznem számukra. Amit ők nem mondhatnak 
ki, azt kell nekem kimondanom helyettük is. Amit ők nem sírhatnak világgá, azt kell nekem világgá 
kiáltanom.” (W. A.: A magyarságtudat gyakorlata)

Amit ő tett, azt a nemzet minden tagjáért tette. Sőt, munkái alapján mondhatjuk, hogy a 
Kárpátok alatt élő, egymásra uszított népek megbékéléséért és Közép-Európa többszörösen 
megtört nemzeteinek önbecsüléséért is. 

Humánuma meggyőző párhuzamba állítja a középkori bolgár eretnekmozgalmat az öt-
venes évek koreai és a huszadik századi erdélyi függetlenségi harcokkal a Magukrahagyottak 
című, filmért kiáltó kisregényében. Wass Albert folyamatos nagyvilág felé tekintésében is el-
sősorban Erdély írója volt és maradt. Erős szellemi gyökereit ez az autonómiára képes, nagy 
történelmi tradíciójú népközösség adta. „Erdély a legyőzhetetlen erő” – írta egy halála előtti 
vallomásában. A porig alázott, a Romániába beolvasztott Erdély edzette mégis írói egyéni-
ségének makacs, kitartó és küzdő vonásait. Hajthatatlanságát, következetes becsületességét, 
eltántoríthatatlan igazságköveteléseit – és töretlen hitét. 

A hontalanná, bozgorrá tett erdélyi magyarság szavát halljuk ki a nyugati emigráció Canossa 
járásának idején írott verseiből is: (Dalol a honvágy, Mikor a bujdosó az Istennel beszél, Hontalanság 
elégiája, A bujdosó imája, Magyar cirkusz, Nagypénteki sirató, Üzenet haza, Hontalanság hitvallása)

„Hontalan vagyok, 
mert hiszek jóban, igazban, szépben.
Minden vallásban és minden népben
és Istenben, kié a diadal.

Hontalan vagyok,
de vallom rendületlenül, hogy Ő az út s az élet,
és maradok ez úton, míg csak élek
töretlen hittel ember és magyar.”

Ha róla szólunk, ha érte, és életművének becsületéért és minőségéért kell szóra emelked-
nünk, akkor a magyar nemzet egészének önértékelése és önbecsülése a tét. Ezt nagyon is 
tudhatták azok az olvasótársaink, akik szerte e kis hazában és a tőlünk leválasztott Kárpát-
hazában őt és írásait választották a humánum és túlélés zsinórmértékéül. 

Wass Albert nemcsak az elmúlt negyed évezred hiteles tanújaként szólalt meg, hanem 
látomásai, nemzetünk elé állított célképzetei és hagyományos értékeinket sugalló erkölcsi 
üzenetei magyar jövőnk kibontakozását előlegezik. Írói és költői munkássága – jól forgatva az 
utókor kezében – iránytű lehet erkölcsben, szépségben és igazságkeresésben.

Ha életszentségét és irodalmi munkásságát egyesek el kívánják szakítani a magyar olva-
sóközönség szívétől és értelmétől, akkor – ezek az őt még holtában is rágalmazó senkik – a 
magyar nemzet kulturális öneszmélését akadályozzák, jelentős értékeink elszegényítésére és 
elsorvasztására törnek. A média bértollnokai, sőt egyetemeink álságos kultúrharcosai is meg-
szenvedett múltunkat hamisítják, apáink és nagyapáink becsületét tépázzák – jövőnket építő 
eszméinket sötétítik el.

Mit érne Hemingway nélkül az amerikai irodalom? Mit érne Baudelaire nélkül a francia 
vagy Pessoa nélkül a portugál? Sorolhatnánk a párhuzamokat. Az ötven hosszú esztendő 
össznemzeti felejtése után a tőlünk eltiltott író-óriás mégis föltámadt a róla hallgató esztétá-
ink és politikusaink által megásott tömegsírból.

A történelem faggatása
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Írásaival itt él közöttünk, küzd értünk és jövőnkért. Mesélőkedve szétárad közöttünk, 
nemcsak történelmi tablóiban – mint például a Kard és kasza című nyolcszáz évet felölelő 
tanúregényében – hanem a Tavak könyve, az Erdők könyve és a Mondák könyve illusztrált képes-
könyveiben is gyermekeink kezében. 

Ünnepet készítünk elő. 1908. január 8-án született és 1998. február 17-én halt meg Wass Albert. 
Centenáriumának megünneplése kötelesség, feladat és díszszemle. Munkássága mellé kell felsora-
koznunk, ki-ki a maga képességei szerint: gyermek a szavalatával, tanár az értő és szerető szavai-
val, irodalomtörténész és történész az elemzéseivel és következtetéseivel, színházi rendező és szí-
nész a tehetségével és megelevenítő-képességével, múzeológus az emléktárgyak és gyűjtemények 
tárlatba rendezésével, önkormányzatok a rá emlékeztető szobrok felavatásával, művelődésszerve-
zők műsorok és szavalóversenyek rendezésével, ifjúsági szervezetek emlékének és igazságainak hű 
őrzésével, a történelemcsinálók pedig megalázott tömegeink újból nemzetté emelésével. 

Ünnepelni nem elég. Wass Albert életműve azt sugallja, hogy álmaival, céljaival kötelessé-
günk eggyé válni – csak akkor vagyunk folytatói ennek az örökségnek. Az ő álmai kultúránk 
megszenvedett álmai. Zrínyié, Csokonaié, Petőfié, Kemény Zsigmondé, Adyé, Babitsé, Mó-
riczé, Máraié, József Attiláé. 

Azt kívánom, hogy a 2008-as centenáriumi év kulturális tradícióink és nemzetteremtő 
politikánk megújulásának évét hozza el mindannyiunk számára. A gondjainkkal való szem-
benézés, a társadalmi összefogás, a politikai tisztánlátás, az igaz és a szép egységének újra 
megtalálása jelenti a Wass Albert emlékéhez méltó feladatokat számunkra. 

1949-ben megírt ars poeticája soha nem veszti érvényét: „Az emberiség nagy pereiben a szel-
lemi ember a koronatanú: eskü kötelezi arra, hogy az igazat vallja, csak az igazat és elhallgatás nélkül 
a teljes igazságot. Tanúvallomásától függ a perek kimenetele, és ha hamis tanúnak bizonyul: világka-
tasztrófákat von maga után. Köteles kimondani hangos szóval az igazságot, kínzókamrában és bitófán 
éppen úgy, mint bársonyszékben.”

Wass Albert igazságszeretete és Erdély igazságaiért való kiállása a legfőbb példa szá-
munkra. És ha Erdély igazsága, akkor a magyarság igazsága. S ha a magyarság igazsága, 
akkor a függetlenségükért küzdő nemzetek igazsága. Akkor az emberhez méltó jövőt kereső 
és megtaláló humánum igazsága.

(Elhangzott 2007. november 9-én a marosvásárhelyi Vártemplomban,  
a Wass Albert centenárium megnyitó ünnepségén.)

Ötvös József

Wass Albert Mezősége

Ott volt minden eddig is századokon át, csak jönni kellett egy embernek, hogy megtörje a 
csendet, felébressze alvó, kopár dombok igaz meséit. Szülőfalumban, Pókában a legmagasabb 
domb nemcsak kopár hanem a neve is az: Kopár. Jött egy ember a Holt-tenger sárvilágából fé-
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nyes, úri cipővel, és belekiáltotta a nemzeteket szétszaggató világba: „Adjátok vissza a hegyeimet!” 
Zúg, zúg ez a kiáltás Bonchidától Mezőújlakig, Széktől Kerlésig, Vasasszentgotthárdtól Szépke-
nyerűszentmártonig. Mint mezőségi tóba dobott kőtől a lusta víz, azóta fel-feltör időnként egy 
fájdalmas sikoly: adjátok vissza völgyeinket, erdőinket, tavainkat, de nem hallják, és nem adják.

Wass Albert kiáltása óta egy kicsit hangosabban mernek szólni a mezőségi harangok. A 
Nagyercsei és toldalagi Toldalagi család ősi fészkében, Nagyercsén már csak egy szál ma-
gyar él, de Nagy Károly minden szombaton este meghúzza a harangokat, és a mezőségi 
alázatos szél viszi Faragó, Bala, Körtekapu irányába: még vagyunk.

Minden augusztus végén Szék nagyközség fekete-pirosba öltözik, gyászol és emlékezik, és eb-
ben a gyászos emlékezésben nyárutón nagyon széppé változik a Mezőség. Nyár elején Mezőzáh 
határában piros virágukkal sztyeppei bazsarózsák hirdetik honfoglalás előtti időnk emlékeit. Ősz-
szel barnássárgás színével hív haza a termő falu városi világunk egyhangú szürkeségéből.

Azt mondják, ősszel és tavasszal vendégmarasztaló nagy sár van a Mezőségen. Ez igaz, de 
én ott születtem, abban a tapadó sárban, és vallom: ott a legszebb a sár az egész világon. Még 
a csillogása is más a mezőségi sárnak: barátságos, segítőkész, és azt gondolom, hogy Isten a 
legjobb embereket abból a mezőségi sárból, porból formálta, azért is halunk meg ott a Mező-
ségen, mert így évezred földjével válunk eggyé.

Hófehér teleken csendes lesz a vidék, alázatosan magába zárkózott, mint a mezőségi em-
ber, és várja a tavaszt, a virulást, a színeket és a jobb napokat. Várja már századok óta, „tö-
retlen hittel” és csendes, de szívós reménységgel. Várja az új tavaszt, s az új tavaszban a meg-
jobbulást. És e szüntelen megjobbulás nemes vitézei jönnek elő sorban az időből: a Bánffyak, 
Makkai Sándor, Kiss Jenő, Barcsay Jenő, Sütő András és az elnémíthatatlan Wass Albert.

Kettős arcú szemtanúja vagyok százados múltunkat hordozó mezőségi világ átalakulásá-
nak. Új házak, új telepesek, új életek népesítik be a várostalan vidék apadó falvait. Minden 
újszülött sírása sok-sok kacagás továbbélése, minden új házasság a honfoglalás újjáéledése, 
mindezektől pedig vidám lesz az arcom. Csak közben omlanak az elkobzott kastélyok, sza-
kadnak be árván maradt templommennyezetek, és a vályogházak meghitt világát felváltja a 
globalizált igénytelenség. Erre pedig elszomorodik arcom.

Változó, változtató időben is él tovább egy Kárpát-medencei sajátos régió, mert élteti a 
benne fogant hitvallás, czegei Wass Albert mezőségi magyar küzdelmet megörökítő irodal-
ma: költészet és regény, mese és elbeszélés, hazát védő kard és otthont óvó kasza. Letűnt 
világ emlékei törnek fel, eltűntetett kastélyok helyén mesél a fű, a bokor, beomlott templom 
mellett sikolt a mezei vadvirág, és süllyedő temetők fejfái mellett vadruca szárnyalással kiált 
egy hang: az én Mezőségem. Nincs meg már a vasasszentgotthárdi kastély, mert a házak mú-
landók, de ott van még a cegei tó nádas vadvilága, mert a mezőségi tavak hűségesek. Hiány-
zik már a kastély árnyékának meghitt nyugodalma, de mezőségi legelők türelmes csendjében 
felugrik még a mezei nyúl, hogy mentse létét mind-mind tovább. Suttog a nádas – talán ama 
végzetes tatárjárás óta – és mezőségi szél viszi a hírt patakok, falvak elzárt világába: vigyáz-
zatok! A házak összébb húzódnak, a vályogtemplom őrizőként dombra száll, hogy mögötte 
erdőbe, nádasba meneküljön a mezőségi ember, mert neki meg kell maradni, itt kell élni, s 
ha elmúlik egy-egy veszély, újból lesz szántás, vetés, aratás, házasság és temetés, szerelem 
és harangozás, érkezés és elmenés, lesznek tavak és madarak, vadrucák és kopár dombok, 
nádasok és boldog házak – mert élni fog a Mezőség még sokáig.

(Elhangzott a marosvásárhelyi Vártemplomban, 2007 november 9-én,  
a Wass Albert Emlékév nyitóünnepségén.)
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Szakács István Péter                                 

Homokszemcsék, köd és betűk
A Wass Albert-recepció margójára
                                                  

                                           „…a meséléshez mindenekelőtt világot kell alkotni,  
                                           és azt be kell rendezni, amennyire csak lehet,  

a legutolsó részletig.”
                                           (Umberto Eco: A regény mint kozmológiai tény)

   „De ami a legnagyobb baj – sugdosta Ráki cigányné a kerítések megett, kemencék árnyékában, 
pajták sötétjében megborzongó vénasszonyoknak – az az, hogy azok a semmirevaló kommunisták meg-
háborgatták egy ördöngös nagyúrnak a nyugodalmát, s ez azt jelenti, hogy mostantól kezdve míg világ a 
világ, kísértet járja ám holdtöltekor a falut! S akik oda építenek majd házat maguknak a kastély helyére, 
azoknak nem hagy békét az ördöngös kísértet, míg a világító koponyát koporsóba nem teszik, s három 
pappal el nem temettetik ... márpedig hogyan tehetnék ezt meg, amikor azok a semmirevaló kommunisták 
magukkal vitték a koponyát is a csontokkal együtt ... hogy vinné el az eleven dráku valamennyit!”

E baljós, babonás figyelmeztetés a Kard és kasza című történelmi családregény befejező 
részében hangzik el. Wass Albert legszemélyesebb szépirodalmi alkotása ez a dilógia, amely-
ben az Erőss család sorsán keresztül a Wass-nemzetség kilencszáz éves történetét eleveníti meg, 
az 1050-ben a Mezőségre érkező Buzáttól, az „ősapától” Erőss Miklós grófig, az író alteregó-
jáig. A történelem viharaival hosszú évszázadokon át dacoló Erőssek huszadik századi tragi-
kus története jelenik meg az említett részben. Az Erőss család feje, András gróf a második 
világháború végén a kastélyba hatoló román katonákkal harcolva esik el, utolsó pisztolygolyó-
jával önmagával végezve. Ilkát, a kommunista hatalomátvétel után messze földről hazatérő 
feleségét már egy felismerhetetlenségig lepusztult környezet fogadja, ahol gyűlölködő idegen 
emberek az urak, s még azt sem tudhatja meg, hová temették a férjét. Az asszonyt Dobru-
dzsába viszik mocsarat csapolni, ott hal meg tüdőgyulladásban. Fiukat, Miklós grófot – a 
hírek szerint – az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc leverése után összeesküvés 
és hazaárulás vádjával a románok letartóztatják, halálra ítélik, de már az ítélet kihirdeté-
se előtt meghal a börtönben. A kastélyt lebontják, hogy nyoma se maradjon a családnak. 
Úgy tűnik, mindennek vége: elveszett az ország, elpusztult az otthon, kihalt a kilencszáz 
éves Erőss família. Ekkor kapnak lábra a kísértethistóriák, a környékbeliek a lápok lidérce-
ként zölden világító koponyáról beszélnek, amelynek érintése gyógyíthatatlan fekélyt okoz. 
Mindez valamiféle transzcendentális bosszúra utal, túlvilágról jövő könyörtelen leszámolásra 
mindazokkal, akiknek közük volt a család pusztulásához. A regény mégsem itt fejeződik be. 
Erőss Miklós holttestét egy Lapadatune (a román szó jelentése: kitagadott) nevű asszony 
megvásárolja a börtönőröktől, és a halálra kínzott, megvakított embert szekérderékon, széna 
alá rejtve kiviszi a városból. Zárulhatna e krisztusi szenvedésekre való utalással is a regény, 
mégsem történik így. Húsz év múlva egy furcsa pár tűnik föl a búzai erdők környékén, ott, 
ahol kilencszázvalahány esztendővel ezelőtt a nemzetségalapító otthont teremtett magának. 
A magas, fehér hajú, fehér inges, kezében pásztorbotot tartó vak vénember a hajdani Erőss 
Miklós, társa pedig, az alacsony anyóka az az asszony, aki visszahozta őt a halálból. A vissza-
térő Miklóst mindent látó, gyógyító, szent emberként emlegetik az emberek, s egyre többen 
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keresik föl a környékbeli falvakból segítségét, tanácsát kérve. Ő pedig a kiutat kereső, szen-
vedő, nélkülöző embereknek a szeretetről beszél s arról, hogy betegség, baj, minden, ami 
rossz, emberi félelem találmánya csupán: „Mint az éjszakai árnyék, amit vadállatnak, vagy 
kísértetnek nézel az erdő szélén. Ha fényt vetsz reá, eltűnik nyomban, mert hiszen ott sem 
volt soha.” Társa kérdésére pedig – s ez a regény zárlata –, hogy ott maradnak-e, a következőt 
válaszolja: „– Az Úristennel maradunk, Mányi …, az Úristennel. Magyarok számára egyéb hely ma 
nincsen…” 

Wass Albert írói-emberi világának minden lényeges elemét tartalmazza ez a regény. Záró-
akkordja pedig, a minden akadályt legyőző visszatérés, újrakezdés gondolata, mely más-más 
formában, de ugyanazt az üzenetet hordozva több művében is megismétlődik, még egy oka 
lehet az író népszerűségének. Wass Albert befogadása mégis igencsak problematikus, ellent-
mondásokkal terhes. 

Kezdjük a Wass Albertet vehemensen elítélőkkel! Elkötelezett ellenzői arra hivatkoznak, 
hogy az író szélsőségesen nacionalista nézeteket vallott, antiszemita volt, a nemzetiszocia-
lizmus megrögzött híve. Végletes nacionalizmusára, idegengyűlöletére Jönnek! című művét 
szokták idézni, amelyet eredetileg a román hatalom tett feketelistára. Ez az írás valóban fel-
kavaró jellegű, érzelmi túlfűtöttsége azonban megtisztító hatású. Zaklatottságát, nemzeti 
érzésének szenvedélyességét a téma és a műfaj jellege indokolja. Észak-Erdély Magyaror-
szághoz való visszacsatolásának szubjektív beszámolójáról van szó benne. Arról, hogy két 
évtizednyi kisebbségi sorban elszenvedett megaláztatás után hogyan éli meg ezeket a na-
pokat az egyes szám első személyben megszólaló narrátor. Szüleink, nagyszüleink hasonló 
módon élték át azokat a napokat. Erről azonban a második világháború után a romániai 
nacionalista-kommunista diktatúra idején tilos volt nyilvánosan beszélniük, s csak a hiva-
talos történelemmel párhuzamosan létező szóbeli, családi emlékezet őrizte meg – mintegy 
alternatív magántörténelemként – e napok élményvilágát. A nemzeti hovatartozásnak olyan 
szenvedélyes megnyilatkozása ez a könyv, mint az angyali szavú, mélyen vallásos Dsida Jenő 
Psalmus Hungaricusa. (Szegény Dsidát, az erdélyi irodalom könnyed és komoly, játékos és tra-
gikus hangvételű poétáját az ötvenes években a vallásos versei miatt kritizálták, lehet, hogy 
ettől kezdve magyarságának e megrázó megvallása miatt fogják megróni.)

Az, hogy Wass Albert történeteiben felbukkannak zsidó származású szereplők, még nem 
jelent antiszemitizmust. Bárki rájöhet erre, ha előítélet nélkül olvassa végig az Elvész a nyom 
vagy az Antikrisztus és a pásztorok című regényeit. „Zsidónak lenni nehéz, de szép”, mondja egyi-
kük. Gottfried és Emánuel drámai fordulatokkal teli története nem a zsidók elleni gyűlölet-
keltés eszköze. Wass Albert értékrendjének alapján ugyanis az isteni jóságba vetett hit, a keresztény 
szeretet, az emberség áll. Ezeknek rendelődik alá a nemzeti érzés, a szülőföld és az otthon iránti 
hűség, a természet iránti panteisztikus áhítat. 

Azzal is vádolják, hogy az emigrációban – a hazai baloldal által szélsőjobboldalinak – tar-
tott lapokban publikált. Akik ezt teszik, megfeledkeznek arról, hogy a huszadik század másik 
emberellenes, gyilkos ideológiájának, a kommunizmusnak a több évtizedes diktatúrája idején 
hány hazai írástudó közölt egyházellenes kirohanásokat, a polgárság, a kulákoknak nevezett 
gazdák, a másként gondolkodó értelmiségiek elleni uszításokat. Megfeledkeznek arról, hogy 
Wass Albert hosszú élete során egyetlen Hitlert, Szálasit dicsőítő írást sem publikált, miköz-
ben magukat haladó szellemiségieknek tartó tollforgatók sora zengett ódákat a század vörös 
mészárosairól: Sztálinról és Rákosiról vagy éppen Ceauşescu román diktátorról. (Érdemes volna 
azon is elmerengeni, hogy a kommunista rendszer idején sokáig ímmel-ámmal emlegetett 
Kosztolányi és Babits mihez kezdett volna az ötvenes években. Lelkesítő novellákat, verseket 
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írtak volna a kollektivizálásról, a párt bölcs vezéreiről, vagy vették volna a kalapjukat, mint 
Márai Sándor, és kivonultak volna az emigráció szabad, ám visszhangtalan terébe?) 

Igencsak ellentmondásossá teszi a fent idézett vádaskodást az a tény is, hogy miközben 
Wass Albert nem volt tagja semmiféle szélsőséges nézeteket valló pártnak, addig Nyirő József 
a maga nyilas párti parlamenti képviselőségével szépen megvan a magyar irodalmi köztu-
datban, kanonizálták annak rendje és módja szerint, iskolát nevezhettek el róla, tanítható, s a 
székely íróknak fenntartott páholyból nézheti Wass Albert vesszőfutását. Pedig erről a pártról 
mindenki tudja, hogy az egyik legsötétebb politikai alakulat volt a magyar közéletben, amely 
nemcsak hirdette az ordas eszméket, hanem védtelen emberek ezreit könyörtelenül legyilkol-
va gyakorlatba is ültette azokat. 

Wass Albertről még csak az sem mondható el, hogy besúgó lett volna. Mostanság, amikor 
megkörnyékezhetetlennek hitt alkotókról, megbecsült közéleti személyiségekről derül ki, 
hogy a rettegett Securitate spiclijei voltak, egyre élesebben tevődik föl emberi gyarlóság és 
művészi makulátlanság kérdése. Magyarán, hogy a lélek matériájából merítő alkotó olvasói 
megítélését befolyásolja-e, s ha igen, mennyire, ha kiderül róla, hogy az elnyomó gépezetet 
szolgálva gyanútlan ismerőseiről, barátairól jelentgetett a megfélemlítésen alapuló kommu-
nista hatalomnak. Amikor pár hónappal ezelőtt nyilvánvalóvá vált a poétai és morális igé-
nyességéről közismert Szilágyi Domokosról, hogy a Securitate szakszerű jelentéseket készítő, 
másokat veszélybe hozó besúgója volt (útmutatás a ’89 utáni nemzedékeknek és a gyorsan 
felejtőknek: a múlt rendszerben legalább annyira féltek a szekutól, amennyire utálták a be-
súgókat), a megcáfolhatatlan tények ismeretében – közhellyel szólva – egy világ omlott össze 
bennem. Azóta – akaratom ellenére – másként olvasom a Kényszerleszállás verseit, fájdalmas 
többletjelentéssel gazdagodtak Szisz önnönmagát „élve boncoló” sorai. Hogyan lehetséges, 
hogy ugyanazok, akik azt hajtogatják, hogy Szilágyi Domokos költői megítélésekor nem szá-
mít, mit tett gyarló emberként, Wass Albertet az ellene felhozott – megalapozatlan – vádak 
alapján a humánum nevében mélységesen elítélik? Miféle torz logika szerint támadhatják azt 
az írót, aki könyveiben ezt a legtisztább emberi lelkeket is kikezdő, embertelen kommunista 
ideológiát leleplezte? Támadásaikkal lényegében ugyanazt teszik, mint a halálos ítéletét ki-
mondó per bírái: koncepciózus módon ítélkeznek fölötte.

Wass Albert a statisztikák szerint az utóbbi tizenhét esztendő legolvasottabb magyar írója, 
egyszerre két kiadónál jelennek meg folyamatosan művei. A fent említett problémák miatt 
azonban a szakma nagy része kritikusan viszonyul a több tucat könyvből álló életműhöz. A 
felsorolt vádakon kívül – s valójában innen kellene kezdődnie szakmai értékelésének – rossz 
mondatokról beszélnek, elavult írói kelléktárról, történetei hangsúlyosan jelen levő mora-
lizáló jellegéről. Azt mondják, irodalmi divatról van szó. Hogy hamarosan elcsitul a Wass 
Albert-láz. Tényleg csak időszakos, gyorsan tovatűnő jelenségről volna csak szó, vagy vala-
mi egészen másról, ami ellensúlyozza az életmű szépirodalmi egyenetlenségeit? Talán azért 
olvassák oly sokan a könyveit, mert bennük az erdélyi magyarság máig megoldatlan drámai sors-
problémáiról van szó – sajátos perspektívából, a vesztes nézőpontjából. A veszteséből, a kisem-
mizettéből, a miénkből. Wass Albert hazug politikai ideológiák terhétől mentesen, a saját 
lelkiismerete parancsa szerint írt arról, amiről írni egyáltalán nem, és beszélni is csak bizal-
mas körben lehetett, mert az írás feltalálása óta a győztesek kizárólagos joguknak tekintik a 
történelem meg- és átírását. 

Könyveiről kérdezve két elgondolkodtató véleményt hallottam. Mindkettőt drámai hely-
zeteket megélt asszony, családanya mondta: 1. „Wass Albert könyvei segítettek visszatalálni a 
gyökereimhez”. 2. „Wass Albert olvasása segített túlélni.”  
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Helsinki

Igen, valóban vannak rossz mondatai, recsegő regényszerkezetei, s néhol az esztétikum ro-
vására megy írásainak moralizáló szándéka. Van azonban valami láthatatlan erő, mely képes 
magával ragadni az olvasót. Ez pedig a hit, amely első kötetétől mindvégig jelen van a má-
gikus transzszilvanizmus jegyében fogant írásaiban, s mely a vesztesnek, a kisemmizettnek, 
nekünk erőt ad, reményt a folytatáshoz. Életműve nyitányának, az Előhang című parabolának 
a hőse Istenének nem márványból épít oszlopot, hanem homokszemcsékből, amelyeket köd-
del köt össze, s amelyet a szél nem tud ledönteni, mert hittel épült.

„És az emberek, akik ezt látták, csodálkozva összesúgtak, és azt mondták: varázsló.
És egy napon berohantak az udvarára, és ledöntötték az ő oszlopát.
És az ember nem szitkozódott és nem sírt, hanem kiment megint az ő udvarára, és hittel a szívében 

kezdett új oszlopot építeni az Istenének.
És az oszlopot most sem faragta márványból, sem nem építette kőből,
hanem megint sok-sok apró homokszemcséből,
és a homokszemcséket köddel kötötte össze.”
Wass Albert ugyanezt tette betűkkel, és a halálból látó emberként visszatért közénk.
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Goffredo Parise

Goffredo Parise olasz író (1929–1986) törvénytelen gyerekként született, és ez nem csak anya-
gilag jelentett nehéz gyerekkort számára: kortársai kiközösítették, nagyszülei pedig úgy próbálták 
megóvni, hogy elszigetelték a külvilágtól. Anyja 1937-ben feleségül ment egy lapigazgatóhoz, aki 
Goffredót is a nevére vette; innentől a család helyzete minden tekintetben jobbra fordult. A Padovai 
Egyetem filozófia szakának hallgatója volt, de diplomát sosem szerzett. 1950-ben a Garzanti Kiadó 
munkatársa lett, a hatvanas évektől azonban filmdramaturgként is dolgozott, főleg Moravia és Svevo 
regényeit írta filmre. Újságíróként többek közt a Corriere della Sera hasábjain jelentek meg írásai. 
Pályája második szakaszában a Vietnamról, Japánról, Kínáról szóló, addig élénk úti riportjain is 
eluralkodtak szemléletének komor, moralizáló vonásai. Társadalombíráló hangja egyre élesebb lett, 
hamisnak és kegyetlennek tartott minden ideológiát. Parisét az olasz pszichoanalízis megteremtője-
ként is emlegetik. Első regénye, A szép pap 1954-ben jelent meg, és a közönség és a kritika körében is 
egyöntetű sikert aratott. A háború, a bombázás, a nyomor, a fasizmus, az emberi kiszolgáltatottság 
motívumai mind megjelennek benne, de a szerző tudatosan fordult szembe regényében a neorealis-
ta esztétikával. Magyarul megjelent: A szép pap, Európa, 1958; Tisztátalan cselekedetek, Európa, 
1965; A főnök, Kossuth, 1968.

A szerelő

Harmincnégy éves vagyok, foglalkozá-
somat tekintve autószerelő. Vagyis inkább 
autószerelő voltam, és az leszek megint, ha 
az igazságszolgáltatás nekem ad igazat, ami-
ben nem kételkedem. Azt, hogy szerelő va-
gyok, csak szerénységből mondom, igazából 
egy műhely tulajdonosa vagyok, aminek 
autóvillamossági részlege is van, és ha most 
nem lenne ez a váratlanul nyakamba szakadt 
méltánytalanság, ez év elején béreltem volna 
egy új helyiséget karosszériajavításra és -fé-
nyezésre. Mindezeket, a szerelőműhelyt, az 
autóvillamossági részleget és majd a fénye-
zőt egyedül hoztam össze, mondhatni, a sa-
ját kezem munkájával, de leginkább a velem 
született rendszeretetnek és a szerelés iránti 
szenvedélyemnek köszönhetően.

Ez a szenvedély, hogy azt ne mondjam, 
hivatástudat gyerekkorom óta megvolt ben-
nem: apám pék volt, és én a hetedik osztályá-
ig tanultam. Mennyi fáradság ez a tanulás, és 
mennyi sírás, mert apám kötelezett rá, hogy 
mindennap két órát az üzletében töltsek, 
hogy legalább azt a mesterséget kitanuljam. 

Nem születtem se tanulásra, se arra, hogy 
pék legyek, és ennek okait mindjárt elma-
gyarázom, mert mindig is nagyon világos 
elgondolásaim voltak.

Az iskola jól ment, egy voltam az 
osztályelsők közül, ezt most rögtön le kell 
szögeznem, nehogy azt gondolják, azért 
hagytam ott az iskolát, mert szamár vol-
tam. Sohasem voltam szamár, és most sem 
vagyok az, a dolgokat mindig is komolyan 
és meggyőződéssel csináltam, és főleg nem 
voltam soha naplopó. Mindenesetre, hogy 
nem akartam tovább tanulni, annak egysze-
rű oka volt: meg voltam győződve róla, hogy 
az iskola és vele együtt a tanulmányok, a 
kultúra, ahogy azzal az ellenszenves kifeje-
zéssel illetik, nemcsak hogy nem érdekelnek, 
de egyszerűen semmire sem jók. Ha valaki 
egyszer megtanult írni meg olvasni, az sze-
rintem bőven elég, még sok is. Különben 
is, mire lett volna jó az a bizonyos kultúra, 
amire a pék apám meg az anyám olyan sokat 
adott? Mi haszna van a mindennapi életben? 
Mire megy az ember – na, azt már nem is 



47

mondom, hogy a mondatelemzéssel, de Ak-
hilleusszal meg Ulixesszel, a genitivusszal 
meg ablativusszal, Napóleonnal meg Nagy 
Sándorral, Amerikával meg Ausztráliával? 
Ha egyszer megtanultuk ezeket a dolgokat, 
és a birtokukban vagyunk, mire használjuk 
őket? Azt kérdeztem magamtól: Akhilleuszt 
meg a mondatelemzést meg lehet enni? Meg 
lehet inni? Lehet velük kereskedni? Vagyis 
olyan dolgok, amiknek ha birtokában va-
gyok, kirakhatom őket magam elé, olyanok, 
hogy nemcsak bizonyítják, hogy léteznek, 
de súlyuk is van, formájuk, színük, vagyis 
élnek? Amikor nagy leszek, és birtokában 
leszek Nagy Sándornak meg a genitivus-
nak, mihez kezdek majd velük? Mit építek 
belőlük? Milyen pénzt keresek majd velük? 
Ráadásul, mivel nem is olyan dolgok, amiket 
ha egyszer megszerzett az ember, meg is ma-
radnak neki, jól vagy rosszul, mint egy kis 
fix tőke, ha az idő múltával nem lesznek már, 
mint ahogy mindennel így történik, ami a 
szóhoz kötődik, legyen az írott vagy beszélt, 
mi kézzelfogható marad nekem?

Így okoskodtam iskoláskoromban, és mint 
kitűnik belőle, alkalmatlan voltam rá, hogy 
folytassam a tanulmányaimat. Másrészről 
arra sem voltam alkalmas, hogy pék legyek, 
amibe apám már majdnem beletörődött. A 
péké – nekem úgy tűnt –, az  igen, az hasznos 
mesterség, de megalázó. Mert milyen örömöt 
ad? Nem alhatsz éjszaka, hogy dagaszd a tész-
tát, mindennap ugyanaz a nóta, csak azért, 
hogy alkoss valamit, ami semmivé lesz.

Mi marad a kenyérből, mondtam magam-
nak; éjjel megcsinálom, berakom a kemencé-
be, reggel jönnek, megveszik, egykor meg-
eszik, kettőkor nincs sehol. Mennyi fáradság 
a semmiért!

Így aztán ahhoz sem volt semmi kedvem, 
hogy pék legyek. De annak, hogy így gon-
doltam, semmi köze sem volt a lustasághoz, 
ahogy azzal egyszer apám megvádolt; el-
lenkezőleg, pontos elképzeléseim voltak, és 
szerelő akartam lenni. Miért pont szerelő? 
Mindjárt elmagyarázom, habár kiderülhe-

tett már abból, amit eddig elmondtam. A 
szerelőnek, különösen az autószerelőnek, két 
jellemző tulajdonsága van: a tárgyak szerete-
te és a rend iránti szenvedély. Na már most, 
ezek a tárgyak, az autó motorjának darabjai, 
olyan tárgyak, amelyek, Ulixesztől, a geni-
tivustól meg a mondatelemzéstől eltérően, 
fémből vannak, van alakjuk, színük és még 
szaguk is, hogy ennél valóságosabbak már 
nem is lehetnének. Nem fenyeget a veszély, 
hogy egyszer csak már nincsenek többé, 
mint ahogy azokkal az előbbi dolgokkal 
megtörténik. Először.

Másodszor, nem önmagukért való tár-
gyak, hanem olyan darabok, amiket ha ösz-
szerakunk, nagyon hasznos dolgokat alkot-
nak, mint például az autó.

Tanulság: mi a hasznosabb, az autó vagy 
Akhilleusz, a latin meg az összes többi? 
Mondjuk ki az igazat, miből adnak el többet, 
autóból vagy kultúrából? Nem volt kétségem. 
Annyira utáltam azokat az unalmas dolgokat, 
amik a szavakhoz kötődnek, én meg kevés sza-
vú ember vagyok, nem mint azok a fecsegők, 
akik semmit nem akarnak csinálni.

Így aztán elkezdtem szerelőként dolgoz-
ni. Jelentkeztem egy műhelybe, és felaján-
lottam, hogy ingyen dolgozom. Tizennégy 
éves voltam, és rögtön kitanultam a mester-
séget, jobban, mint bárki a műhelyben. Nem 
kaptam fizetést egy évig, de amikor el akar-
tam menni, a főnök térden állva marasztalt, 
és jobban megfizetett, mint a többieket. Te-
hetséges voltam: tizenhat évesen én voltam a 
város legügyesebb szerelője, és akinek luxus-
kategóriás autója volt, amihez könnyű kéz és 
jó fül kell, az hozzám jött, hogy meghallgas-
sam a motorját.

Mindig magamra támaszkodva, anélkül 
hogy bármit kértem volna apámtól, tizen-
nyolc évesen megnyitottam a saját műhe-
lyemet. És azóta az üzlet mindig jól ment, 
egészen addig a szerencsétlen napig, amikor 
megérkezett Mario, az a kölyök, aki tönkre-
tette az életemet, mindazok után, amit érte 
tettem.

Világbeszéd
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Szóval, Mario tizenhat éves volt, amikor 
először jött hozzám, és alighogy megláttam, 
rögtön magamra gondoltam, amikor any-
nyi idős voltam, mint ő. Ugyanaz az üstök, 
ugyanaz a szenvedély a szerelés iránt, va-
gyis mindenekelőtt a rend iránt, és azután 
az acéltárgyak iránt; azok iránt a tárgyak 
iránt, amiknek az életemet szenteltem. Hány 
kölyköt kipróbáltam az utóbbi években! És 
Isten tudja, hányra lett volna szükségem 
mindazzal a munkával, amim volt. De egyik 
sem húzta egy hónapnál tovább. Először is, 
mindegyik naplopó volt. Másodszor, senki 
nem volt, akit a szerelés és főleg a rend iránti 
szenvedély hozott volna a műhelybe; mind 
rendetlen, mint amilyen rendetlen a termé-
szet is, ha magára hagyják, ha az ember nem 
kényszeríti a dolgokat a rend keretei közé.

Tudniuk kell, és minden szerénység 
nélkül el is kell mondanom, mert így igaz, 
hogy az én műhelyem inkább klinikára ha-
sonlított. És ezt a párhuzamot nemcsak úgy 
idevetettem, hanem jól átgondoltam, mert 
valóban, bizonyos szempontból, az tényleg 
klinika. Két nagy terem van a földszinten 
meg egy kisebb terem az autóvillamossági 
résznek. Mindhárom termet, amikor meg-
vettem őket, modern módon, a pénzzel nem 
törődve, ésszerűen rendeztem be, mert a 
szerelő munkája egészen bizonyosan nem 
különbözik a sebész, a fogorvos vagy a házi-
orvos munkájától. 

A falakra fehér csempét rakattam, és fe-
hér a padló is, középen egy szerelőaknával az 
autó alatti munkálatoknak. A falak mentén 
fapultok állnak, alumínium és cink burko-
lattal, a pultok felett sorakoznak a vasak, a 
franciakulcsok, a kalapácsok, a fogók és álta-
lában minden eszköz, amire szükségem van 
a munkámhoz. A magasban nagy falióra, 
mint amilyen az állomásokon van, ami az 
órát meg a perceket mutatja; a falióra mel-
lett egyik és másik oldalon is fénykép; egyik 
a pápáé, a másik meg a köztársasági elnöké. 
A falióra alatt a működési engedélyem, még 
mindig ugyanaz, az első, amit tizennyolc 

éves koromban szereztem. Az egyik sarok-
ban az íróasztal a telefonnal, a naptár és a 
pénztár, mert mindent, a számlát is, úgy kell 
csinálni, ahogy illik, nem egy zsírfoltos fec-
nire írogatva, ahogy sok műhelyben teszik, 
tudomásom szerint.

Elmondhatom, hogy ez az én birodal-
mam, ahol mindig egyedül dolgoztam, sok-
szor  tizenöt-tizenhat órát gürizve egy nap, 
hogy teljesítsem az ügyfelek kívánságait, de 
főleg, hogy kielégítsem  saját magamat és a 
szerelés iránti szenvedélyemet.

Hány autó ment át a kezem alatt! Hány 
motor duruzsolt őszinte, tiszta morajjal, 
mint a makulátlan lelkiismeret, miután 
megjavítottam őket! Elmondhatom, hogy 
százszámra mentettem meg őket a biztos 
haláltól: igen, a haláltól, nem félek ezt a szót 
használni az autókkal kapcsolatban, mert az 
autóknak is van szívük, talán még tisztább, 
tisztességesebb és egészen biztosan nem ke-
vésbé gyengéd, mint a mienk. És micsoda 
mérget és dühöt és haragot éreztem, amikor 
láttam, hogy valamelyik kölök rosszul dol-
gozik, hogy túlságosan megnyomja a gázpe-
dált, arra kényszerítve a motort, hogy olyan 
magas fordulatszámon pörögjön, amit ha az 
érzékenység és a szenvedély nem, hát a fül 
biztosan megszenvedett.

Hát ezért zavartam el őket minden hó-
napban. 

De Mario egészen másnak tűnt, pontosan 
olyannak, mint én, az ikertestvérem lehetett 
volna. Megvolt benne a szenvedély, megvolt, 
és én rögtön észre is vettem, annyira, hogy 
néha már átadtam neki a műhelyt egy egész 
napra is, sőt, amikor idegkimerülésem volt, 
és kórházba kerültem, ő vitte a műhelyt más-
fél hónapon keresztül, egyetlen hiba nélkül, 
teljes bizalmamat élvezve.

Hanem egy szép napon észreveszem, 
hogy nemcsak a szenvedély nincs már meg 
benne, mintha egyik percről a másikra el-
vesztette volna az utcán, de az alkatrészek 
is eltünedeztek,  a vasak,  a szerszámok, 
sőt, még maga az autó mint egyéniség irán-
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ti tisztelete is – ezt az egyéniséget csak mi, 
szerelők tudjuk első ránézésre felismerni. 
Nem volt már sehol a figyelem, az ügyesség, 
a komolyság a munkában, semmi. Reggel 
késve érkezett, karikás szemekkel, mindent 
csak azért csinált, hogy meg legyen csinálva, 
egy motort sem tudott már szétszedni, ő, aki 
még nálam is gyorsabb volt; a villamosságról 
meg, ami, elismerem, unalmas és türelmet 
igénylő munka, hallani sem akart. Próbál-
tam szép szóval, próbáltam durvábban. Ki-
dobhattam volna, de tudtam, hogy nemcsak 
hogy nem találtam volna helyette mást, ami 
az én gondom volt, de ő, Mario is rosszul vé-
gezte volna, nagyon rosszul.

Így hát elkezdtem büntetni, a saját érde-
kében. Először pofonokkal, aztán fenékbe 
rúgással, aztán kis csípésekkel a fogóval, az-
tán elektromos árammal és néha a satuval is. 
Az áram egyenesen jót tett neki, kis idő múl-
tán felébredt a kábulatból, elmúlt az a bamba 
arckifejezése, és megint mintha a régi szen-
vedéllyel dolgozott volna, vidáman.  De nem 
szenvedély volt az, csak idegmozgás, ami 
megint álomkórban végződött, meg koplalás-
ban és még kevesebb tiszteletben. Mígnem 
végül egy szép napon, miközben épp az író-
asztalomnál ültem és számlákat állítottam ki, 
hallok valami nagy zajt, egy repülő zaját, ami 
a mérnök úr majdnem új háromezerötöséből 
jött. És ez után a zaj után, amitől égnek állt a 
hajam, csend lett.

Nem kiabáltam, nem szóltam semmit. 
Lehúztam a redőnyöket, megfogtam Mario 
karját, ami vadul remegett, és adtam neki 
egy kis áramot a fejére, remélve, hogy et-
től  felébred az a kába agya, mint ahogy már 
annyiszor megtörtént. Talán túl erős volt az 
áram, én nem tudom, tény az, hogy Mario 
nem működött tovább, pont mint egy akku-
mulátor, amit nem lehet újratölteni, hanem 
cserélni kell. A szenvedély teljesen eltűnt.

Most szeretném remélni, hogy az igazság-
szolgáltatás valóban igazságos lesz, és belátja: 
az, hogy Mario nem működött tovább, egy-
általán nem az én hibám, mint ahogy nem az 

én hibám, ha egy kettős csőhajlat megreped 
a rossz öntés miatt, vagy ha egy apró szeg 
egy pillanat alatt elgörbül. Én megtettem a 
kötelességemet, teljes odaadással, legyen szó 
a csőhajlatról, vagy Marióról, vagy az apró 
szegről, mindenféle megkülönböztetés nél-
kül. Hogy teljes mértékben megtettem, és 
engedelmeskedtem a szerelés szabályainak, 
azt biztos, hogy az igazságszolgáltatás is 
szem előtt fogja tartani; és fel fog menteni 
a megaláztatás alól, hogy ebben a bolondok-
házában kelljen rostokolnom, ahol ki áll, ki 
ül, ki fekszik, de senki nem csinál semmit, 
senki sem tiszteli se a mechanikát, se az acél-
tárgyakat, amelyek alkotják, se a rendet és 
a fegyelmet, amelyek lehetővé teszik, hogy 
most is millió és millió varázslatos autó fus-
son a világban.

Pál Judit fordítása

(Az elbeszélés eredeti címe: Il meccanico.  
In: A misura d’uomo, IV. kötet, Loffredo Editore, 

Napoli, 1982)

Világbeszéd

Isten útjai
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Benny Andersen
(Dánia)

1929-ben született dán író, költő. Kőműves fia, volt reklámszakértő és sokáig hivatásos bárzongo-
rista. A hatvanas években gyors egymásutánban öt verseskötettel jelentkezett. Dzsesszritmusban szóló, 
gazdag zenei effektusokat hordozó költeményeiben eleinte főleg a világ bonyolultságával, a bürokráciával 
és a technikával szembenálló kisember abszurd létérzése szólalt meg plebejus indulattal. Stílusa látszólag 
sima, egyszerű, humoros aláfestésű, versvégei csattanószerűek: vagy a komolykodás fordul viccbe, vagy 
a könnyedén kezelt téma válik végzetesen komollyá. Kritikusai szerint „azoknak ír, akik általában nem 
olvasnak verset”. A Svante dalai című kötete hozta meg számára a mind a mai napig tartó sikert. E 
szomorú és vidám daloknak Andersen szerezte a zenéjét is. A dalokat lemezre vették, és sokáig vezették 
a slágerlistákat. 

Edzés a magányhoz

Amikor elmentél,
a csupasz sövényen három madár ült, 
és rám bámult.
Kit bámultok? –
Kérdeztem, bár nagyon is jól
Tudtam, kit bámulnak,
hisz nem volt ott senki más

Amikor elmentél,
csak ültem, és bámultam egy ív papírt.
Miért nem vagy ide lenn –
állt rajta.
Várj egy kicsit – mondtam –
ide és lenn, ezt egybe kell írni.
Valójában ti csak egy szó vagytok
és nem kettő.

Amikor elmentél,
nekiültem megszámolni
az ujjaimat,
mindkét kezemen öt volt,
összesen tehát tíz –
párszor utánaszámoltam
a biztonság kedvéért,
de mindig ennyi lett –
megvolt mind a tíz
eggyel sem több.

Amikor elmentél,
elkezdtem egy verset
egy nagy vidám lábról,
amely járt meg állt
meg szaladt meg ugrált
az élet országútján,
de sose hagyott nyomot.

Azokat a sorokat elhajítottam,
az itt álló sorok
csak azok lenyomatai.

Amikor elmentél,
írtam egy verset egy vén óráról,
két fekete mutatója
ellenkező irányba forgott.

Egy átlátszó postaládáról,
amelyben nem volt levél egy se,
csak egy tojás.

Egy pompás tavaszi erdőről,
benne száz meg száz zöld fáról,
madárdalról minden ágon –
csupán egy fa volt kopasz,
törzse a semmiben végződött.
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Egy ernyő nélküli lámpáról –
és a csupasz foglalatban
nem körte volt,
hanem szemgolyó.

Amikor felkapcsoltam a lámpát,
a szem vadul meredt minden irányba,
amikor meg leoltottam,
a szem tovább nézett.

Egy szép nagy napraforgóról –
barna méhek szálltak le 
a virág kerek arany tányérjára,
de a virág visszafelé nőtt,

a szára magába szívta a virágot,
csíra lett belőle,
lefúrta magát a földbe,
és eltűnt.

Amikor elmentél,
napraforgómagokat tettem
ki a sövényen ülő madaraknak,
rávetették magukat a magvakra.

Svante bordala

Hideg az éj.
Rövid az élet.
Barátaim mind
odébb mennének: 
Lelkem kiszáradt, a szájam büdös.
Ha most csak támolygok, ne légy dühös.
Tartsd a kedvedet nedvesen.
Jól megvagyok én részegen.

Kenyérért utcakő.
Autóhad szembe.
Gombokért cipzár.
Keserű zene.

Kormozott csillagok, bárgyú vigyor,
Kapualj, böfögés, pálinka, bor.
Tartsd a kedvedet nedvesen.
Jól megvagyok én részegen.

Fáradtság, könnyek.
Tépázott erény.
Elhúzott kezek.
Félelem, remény.
Fogfájás. Nem-alvás. Gyomorpanasz.
Még hogyha rossz is, berúgni klassz!
Tartsd a kedvedet nedvesen.
Jól megvagyok én részegen.

Itt az idő

Itt az idő
forr a víz
ég a föld
vár a világ 
mikor Sándor annyi idős volt, mint Caesar

már Nagynak nevezték
mikor Caesar annyi idős volt, mint én
már bevégezte a dolgát
nem vesztegették az időt
az idő nem vesztegette őket 
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úgy használták az időt, mint egy inget
abban aludtak
abban ettek
abban temették el őket
én meg itt ülök
kezemben újságot tartok
megtartom a karácsonyt
visszatartom magam
a hőstettekről szándékosan lemaradok
restanciában vagyok a felfedezésekkel
a világ nem vár 
mikor Mozart ötéves volt
mikor Jézus tizenkettő
mikor Kolumbusz felhúzta a horgonyt

mikor Homérosz
mikor Rembrandt
mikor Pasteur
mikor Darwin
mikor Dalgas
mikor da Vinci
mikor da Gama
mikor Damoklész
legfőbb ideje
már el is múlt 
a kalapom
a kabátom
a nadrágcsipeszeim
most vagy soha.

Az elkényeztetett hableány

Édesnek mondanak
pedig a sómat akarják megnyalni
forrónak hisznek
pedig a halvérem izgatja őket
szívószálas álmodozók
aranyos kerítőhálós udvarlók
milyen vonzó – mondják
mert olyan elutasító vagyok.
Ugyan mik az ő puha ujjaik és üres pillantásuk
az otthoni nyolckarúhoz képest 
nyolcszáz szívókorong ismer kívül-belül.
Minden éjjel kiúszom
mögöttem bájmedúzák serege.
Míg én tinta-részegen süllyedek
ők partra sodródnak 
így akarják
így akarom.
Szavak nélkül is értjük egymást.
Nekik só kell.
Nekem meg olykor levegőt kell vennem.

Szappanos Gábor fordításai
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Merített szavak

LAKOMA – GASZTRONÓMIA AZ IRODALOMBAN

Czirok Ferenc 

Kirándulás irodalmi konyhákba 

Kortyolom szokásos reggeli kávém, élve-
zem a szenvedély varázsát. Az ablakon kinéz-
ve pedig a természetét. Egy nagy, lompos fel-
hőtenger hasadékán át ragyognak, tündököl-
nek a szeptemberi friss hóval díszített Magas 
Tauern csúcsai. Az egész látvány békés, szép 
csoda. És közben – egy korty kávé után – fel-
ötlik bennem régi városom, Esztergom. Ott 
neveltek föl apai nagyszüleim, rosszkedvű és 
küszködő légkörben. A részemre csak szórvá-
nyosan érkező lelki meleget a nagy kétsütős, 
réz vízmelegítős takaréktűzhely állandó sugár-
zása helyettesítette. A múlt romjain kínlódva 
éltünk, reakciósnak és klerikálisnak bélyegez-
ve. Ám néha – nagyapám régi ismeretsége ré-
vén – csodálatos borjúpörköltek, resztelt májak 
vagy éppen arasznyi velőscsontok kerültek az 
asztalra; és nagyapám az ősi Krúdy – Huszárik 
– Latinovits – mozdulattal ütötte tányérba a 
forró, rezgő velőt, amit azután a tűzhelyen 
pirított, megfokhagymázott kenyérrel ettünk 
jóízűen. Közben elfogyott a kávém, és itt, az 
Alpok fölött egyre kékebb ég alatt ragyog-
nak a havasok. Párizsban viszont – ahol most 
a rádió szerint szemerkél az eső – manapság 
az egyszínű ételsorok, terítékek divatja hódít. 
Fekete, vörös, zöld vagy fehér. Képzeljünk 
el egy fekete terítővel, fekete tányérokkal és 
ugyanolyan színű szalvétákkal terített asztalt 
– mintha drakulai vendégségben lennénk –, 
amelyre a monochrom ételeket tálalják. Fekete 
kaviár, fekete olajbogyó, tetszés szerinti hús- 
vagy halféle, de fekete mártással leöntve, ami 
aszalt olajbogyó, olivaolaj, citromlé, só és fok-
hagyma összemixelve Alan Putournier módra.1 
Édességnek cointreau-ben marinírozott földi 
szeder fekete csokoládé mártással. 

Mi azonban maradjunk virtuális emlék-
konyhánkban, ahol a hozzávalókról, tárolás-
ról, főzésről, no meg a szakácsokról tudunk 
meg érdekességeket, irodalmunk széles kíná-
latából mintegy szellemi éléskamrából vá-
logatva. Hiszen, ahogy Jókai mondja: „Mert 
más népeknél az evés legfeljebb gyönyörűség, de 
minálunk ‚kultusz’.”2

Következzenek először a hozzávalók. Az 
évszázadokon keresztül Nyugat felé hajtott 
(hajdúktól kísért) szürkemarhagulyák, gön-
dör mangalicák, racka juhok mind-mind 
ámulattal töltötték el az éhes ottani polgárt. 
Idővel azt is megtudhatták, hogy a nyers-
hús szelet gyógyítja az általam egész nap 
lovagolt és lecsutakolt lovam hátát, és nem 
a „puhítást” szolgálja. Takáts Sándor piarista 
szerzetes tanulmányából3 az derül ki, hogy 
eleink az állattartás mellett a növény- és 
gyümölcstermesztésnek is nagy mesterei 
voltak. Ha a kertészkedést a műveltség fok-
merőjének lehet tartani, akkor nyugodtan 
büszkék lehetünk erre. „Nemcsak az örö-
kös tartományok, hanem más országok fő-
emberei is nálunk szerzik az oltóágakat, s 
tőlünk viszik a nemes csemetéket. II. Lajos 
királyunk özvegye (Mária) még Brüsszelbe 
is tőlünk viteti a magyarországi nemes fajok 
oltóágait, valamint a téli gyümölcsöt is.” Bi-
zony, II. Miksa (Maximilian) császár és király 
világhíres „látványkertjébe” is tőlünk ke-
rültek a nemesített csemeték, és Batthyány 
küldte hozzá a kertészeket. A külföldi írók, 
írja Takáts Sándor, miközben dicsérik a gyö-
nyörű császári kertet, azt írják, „hogy nem 
tudni, honnan hozatták a nevezett uralkodók az 
ültetvényeket”. Pedig az uralkodói levelekből 
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kiviláglik, hogy Magyarország – császári 
kézre jutott része és Erdély – szolgáltatta a 
gyümölcsfákat. Igenis tőlünk kerültek a csá-
szári kertekbe a Makária, Zelenka, Kozma, 
Zala ura, az előérő, a zöld mézkörte, a korai 
muskotálykörték, a tyúktojás nagyságú fehér 
és kék szilva (nálunk lószemű szilvának hív-
ták), a Katalánszkyszilva, a muskotályalma, 
Török György almája, János vajda almája, 
a szamosközi alma, Székely Lukács pompás 
őszibarackja, a hatalmas nagyságú daruvá-
ri őszibarack (Daruvár mezőváros Pozsega 
megyében, Horvátországban – Cz. F.), a 
porcogós cseresnye, a nagyszemű és párat-
lan ölvedi cseresnye (Ölved falu Trencsén 
megyében – ma Szlovákia – Cz. F.)

A gyümölcsök mellett a Kelet legszebb 
virágai „melyeket mi a törököktől kaptunk, 
ugyanígy vándoroltak tőlünk a szomszéd orszá-
gokba. Ránk maradtak azok a levelek, mikben a 
külföldi urak tulipánokat, török szegfűt, jácintot 
stb. kérnek urainktól.” A sok kiváló és a még 
fel nem sorolt nyersanyagoknak, félkész 
áruknak tároló helyre van szükségük, és 
ez most legyen egy kassai polgár kamrája. 
„Az igazi éléskamra, amilyet mindig szerettem 
volna, másfajta volt, boltíves, tágas és levegős, 
vasrácsos ablakokkal, rozsdás vasajtóval, a kő-
padlón néhány métermázsa krumpli hevert, a 
sarokban állott a lisztes láda, több zsák kevert 
liszttel, a boltívekről szalonna, sonka és oldalas 
lógott le, s hosszú fűzérben a szárított kolbász, 
az úri gomba és a piros paprika meg a hagyma-
koszorú. A polcokon négyszáz üveg befőtt állott, 
katonás sorrendben; aztán a zsírosbödönök; a 
fűszerek és üvegbúra alatt a sajtfélék; s az alma 
és a szőlő, melyet száradni akasztottak fel télire. 
Ilyen volt az éléstár otthon, a kassai házban.”4 
Miután mindenünk van már csak egy do-
log hibádzik, a szakács. Németújváron, Vas 
megyében született Faludi Ferenc író, költő 
(ma Güssing, Ausztria – Cz. F.) Szakácsének 
című verse bemutatja a konyha főnökét: 

„A szakácsnak jól van dolga,
Télen-nyáron könnyen él.

Úr a szakács és nem szolga,
Mikor tetszik, akkor kél.”

Hát igen! A konyha urát csak „hódolat 
illeti és nem bírálat”! Persze már öltözéke és 
felszerelése is tiszteletet parancsol:

„Tiszta kötényt vesz magára,
Hármas kés van ódalán,
Bécsi acél pántlikára
Szépen függ a potrohán.
Hálósüveg van a fején,
Úri módon teszi fel,
Kis rojtocska a tetején,
A szakácsnak több nem kell.”

Közben az inasok sürögnek-forognak, 
mert valakinek dolgozni is kell, fortyog a le-
ves, sülnek a húsok, készülnek a mártások.

„Az ebédnek ékessége: 
Fogoly, vadkan, fácánkák.
Tornyos, lapos tortátája5

Pástétom és marcipán.
Mesterséges pogácsája6

Meg van nemes asztalán.”

A jól végzett munka után, „megdicsérik szép 
ebédjét, urak laknak, inas fal,” ő pedig ebéd 
után pihen egyet: „pipáz, kártyáz, eltréfál”; hi-
szen már láthattuk, hogy: 

„Úr a szakács és nem szolga,
Konyhájában kiskirály!”

Faludi uram szakácsa után nézzük meg, 
mit ír Jókai Mór a főszakácsnéról, főzésről, 
konyháról. Leírása olyan pontos és szaksze-
rű, mintha egy vendéglátós szakmunka egyik 
fejezete lenne.7 „Ilyen konyhát a mostani taka-
réktűzhelyes korszakban ritka helyen találni már,8 
nagy, nyitott tűzhelyével, melyen felyül is ég tűz, 
alul is ég tűz; felyül főznek, alul kalácsot sütnek. 
A pattogó hasábok közül emelkedik ki a sokhorgú 
vaskutya, az tartja az egyik végét a nyársnak, 
amire felhúzva forog a piruló kanpulyka, keresz-
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tülütve a nyílforma lúdlelkével; a forgató gépet 
egy béresgyerek helyettesíti. A tűz körül rotyogó 
fazikak, félig letakarva mázos cserépfedőkkel.” 
Érdemes azonban tovább nézelődni ebben a 
konyhában, folytatva nagy írónk kíváló leírá-
sát: „Maga a föszakácsné pedig mindenütt sürög-
forog, vezényli a koncertet; megöntözi zsírral a pi-
ruló pulykát, mi alátett serpenyőbe csurog vissza; 
meghinti a rétestésztát elébb a szárazzal, azután a 
fluidummal. (Ez a száraz lehet morzsa vagy por-
cukor, vagy a kettő keveréke. A folyadék – rétes ese-
tében – olvasztott vaj, tejszín vagy tejföl. Cz. F.), 
belekóstol a forró ételekbe fa főzőkanállal, megítéli, 
mi kell még beléjük, s parancsol bors- és sótartóval, 
paprikás döbözzel, szerecsendióval; megnyittatja 
a kemencét, megvizsgálja a piruló kalácsokat; el-
lenőrzi a rétest; beleszurkál a lapátvégű villával 
a sistergő hurkafélébe; válogat a mindenféle cifra 
réz-, bádog-, faműszerek között, gyakorlatba véve 
fánkmetszőt, derelyesarkantyút, cifra pacalvágót, 
molnár ostyasütőt; dolgot ad tepsinek, üstnek, 
vaskondérnak, tanítja spékelni a szobalányt, ül-
dözi tormareszeléshez a visszafelelgető kuktát; 
(bizony könnycsalogató és torokkaparó művelet 
a tormareszelés – Cz. F.) s bevezeti kegyesen a 
dorongosfánkforgatás titkaiba a hajdúnét. Közbe 
pedig levesbevaló tésztát metél roppant öreg késsel, 
oly finomra, mint a cérnaszál, és oly sebesen, mint 
a gőzgép. Az ember bámulja, hogy nem vágja oda 
a körmét? Néha a hajdú is megjelenik, kinek az a 
kötelessége, hogy bort hozzon; a pecsenyemártáshoz 
vereset, a habléhez fehéret, s a sülteket művészien 
feltrancsírozza.”

Az olvasó talán elcsodálkozik rajta, hogy 
a kötelező olvasmányok lázában bizony észre 
sem vette az ilyen nagyszerű, szinte néprajzi 
hitelességű leírásokat. És hát a borok… Jó-
kai, Mikszáth, Bródy, Krúdy gyakran említik 
a fehérborok közül a ménesi bort, „amilyent 
csak a fejedelmek isznak egész csobolyóval”. 
(Ménes falu Arad megyében, ma Minis, Ro-
mánia. Aradtól 25 km-re keletre fekszik a 
Zarándi-hegység lábánál.) Egy 1886-os, dr. 
Wekerle László által szerkesztett kislexikon 
így írja le az akkori legfontosabb bortermő 
vidékeket: „Tokaj, Hegyalja, Érmellék, Ménes, 

Világos, Neszmély, Pest megye (Kőbánya, Csömör, 
Buda), Heves megye: Eger, Miskolc, Versec és kör-
nyéke, Vágújhely, Sopron, Ruszt, Veszprém megye: 
Balaton környéke (Somló, Badacsony stb.) Tolna 
megye (Szekszárd), Pécs, Villány stb.” Versec ak-
kor szabad királyi város Temes megyében, 
ma Szerbia. Ruszt szintén szabad királyi vá-
ros Sopronmegyében a Fertő partján, ma az 
ausztriai Rust. Az ország három részre sza-
kadása után Ruszton termelték a tokajihoz 
nagyon hasonló aszúbort a császári és királyi 
udvar részére. Egyedül bort inni bánatos élet, 
mondhatná egy álmoskönyv, ezért jobb tár-
saságban borozgatni. „Alvinczi előbb megtöl-
tött egy kristályüveg pohárkát a sok közül. Ferenc 
József mádi pincéjéből való ötputtonyos aszú volt 
az üvegben.” Írja Krúdy Gyula az Őszi utazások 
a vörös postakocsin című regényében. Majd így 
folytatja pár sorral arréb: „A poharak keze-
lését ezután pirosnadrágos, aranyos atillás 
huszár vette át, aki halk sarkantyúpengéssel 
járt az urak háta mögött. Öntött Badacsony 
nedvéből, Szerednye aranyából (Szerednye 
mezőváros Ung megyében, ma Ukrajna) és 
a nehéz szamorodniból; Mouton Rotschild 
és a „pápa vére” folytatták a sort, míg végül 
dupla-Pommery játszott a kristályban fehé-
res, savanykás habokon.” Ettől már bizony 
Arany János is dalra fakadhatott:9

„Igyunk biz’ azt egy-egy kicsit,
ne szégyeljük ha jólesik; 
Hiszen egy-két ital bortul
ez a világ fel nem fordul.”

Legfeljebb a gyomrunk kordul illetlenül 
nagyokat. Ezért gyorsan üljünk asztalhoz. 
„A citromos és tejfeles leveshez a malac lábacskái, 
farka, mája és lépe nagy gyönyörűséget okoztak.”10 
Következő fogásként halak érkeztek, különle-
ges tálakon. „Hideg angolna volt. A jogtanácsos 
aggodalmas arcot vágott: – Vajjon folytonosan ke-
verték az olvasztott aszpikot, amit a halhoz adtak? 
Az angolna hallgatott, mert meg volt fagyva.”11 
Ezután sajt-puding került az asztalra, előtte, 
utána jólesett a torkot öblítő borocska. „Al-
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vinczi szomját egy gyűszűnyi vörössel oltotta amely 
Avignonban termett és egy angol lord pincéjéből 
való. Vörösboros, gesztenyés fácán volt a következő 
áldozat,” és: „végre azonban megjelent a vacsora 
királya, vajas tésztában a vesepecsenye, amint a leg-
kifogástalanabb szakácsné sütötte egykor Rudolfnak 
a görgényi vadászatokon.”

A pálinkák, likőrök kortyolgatása közben 
még van a gyomrunknak egy kis adóssá-
gunk: ez az édesség.

„A lángtól félre vonva egy háromszög vas lá-
bakon, azon egy lapos cserépedény, az betakarva 
pléh fedővel; a háromszög alja s a pléh fedő teteje 
megrakva parázzsal, abban a cserépedényben bi-
zonyosan a társa sül annak a rétesnek, amit ott a 
nagy, kihúzott asztalon most nyújtanak vékonyra; 
két leány kétfelől egy ökölnyi tésztát olyan széles-
re elnyújtva, mint maga az abrosz, hogy azt egy 
római Messalina, mint tunica vitreát, lepelnek föl-
vehetné: Lapponiában pedig ablakot csinálhatná-
nak belőle. Azt pedig Magyarországon meghintik 
tejföllel, mandulával, mazsolaszőlővel, aztán ösz-
szecsavargatják, spanyol inkvizitori rafinériával 
lassú tüzön megpirítják, s szánakoznak a barbár 
népeken, akik ezt nem ismerik.”12 Hát igen, só-
hajthatnánk. Jókai még nem „mert” kicsiny 
lenni, hiszen ilyen öntudattal lehet csak egy 
országot magunknak megtartani.

A záró pálinka előtt következzék egy jó 
erős kávé, ami azzal kezdődik, hogy a frissen 
pörkölt, „isteni” aromájú kávészemek csör-
renve hullanak a darálóba. A gép egyenletes 
zúgása mögött, valahol messze a kávészedők 
fájdalmasan ritmusos dala zeng, a terem-
tő munka dicsérete. A főzéskor feltörő gőz 
képeket idéz: „Azután mikor a kávé is elfőtte 
habját s megülepedett, leszűrte azt szépen az ezüst 
kannácskába, a másikba a tejet öntötte, nádmé-
zet aprózott; a pogácsákból piramist rakott egy 
tanyérkába, s mindezeket egy nagy réztálcára téve 
bevitte az úrnő belső szobájába.”13

Az otthoni kávézás mellett már kezdetektől 
fogva, közösségi helyeken is folyt a „feketele-
ves”. Ezeket a helyeket kávéházaknak hívták; 
1554-ben nyílt az első Isztanbulban, majd a tö-
rök magyarországi helyzetének megszilárdu-

lása után, 1579-ben már Budán, majd Pesten 
is nyíltak kávézók. A kávéházak szórakozó- és 
alkotóhelyek is voltak egyben. Az ott írt iro-
dalom és újságcikkek sora a világ irodalmának 
talán nagyobbik részét teszi ki. A hazai kávé-
házi történetek még ma is jól ismertek, ezért 
most Párizsból Ernest Hemingway tudósítását 
olvassuk az alkotás kezdetéről: „Betértem egy 
kellemes kávézóba, meleg volt, tiszta és barátságos, 
a fogasra akasztottam öreg esőkabátomat száradni, 
föléje viseltes, időcserzett filckalapomat, leültem a 
padra és rendeltem egy Café au Lait. A pincér hozta, 
én meg elővettem kabátom zsebéből a jegyzetfüzete-
met, ceruzámat, és írni kezdtem.” (ford. a szerző)14 
Ha a kiadós evés-ivás után a feketekávé nem 
javít a közérzetünkön, nem adja vissza alko-
tókedvünket, akkor próbáljunk valami mást, 
mert „Az volt ám a valami! A magyar kávé. Al-
kotóelemei a vörösbor, gyömbér, magyar bors, tűznél 
megforralva, forrójában bekapva. Szittyagyomor 
kellett ahhoz.”15 Azért maradjunk továbbra is 
óvatosak, mert ahogyan Jókai írja „Az az első 
pohár pedig gonosz pohár, olyan, mint az első csók: 
hívja utánna a másodikat.” 16 A bennünk mun-
káló rendteremtő erők – sokszor akaratunk 
ellenére is – végzik a dolgukat, így egyszer el-
érünk ahhoz a pillanathoz, hogy: 

„Míly boldog vagy, hogy íly könnyű lettél,
oly könnyű, mint a lepke, s oly vidám,
hogy repdes a szíved belé. Fölemelő
ez az állapot, hidd el, lelket üdítő
tündéri kielégülés, máris érzed: minden ter-

hednek,
bomlott fölöslegnek utánna vagy már, – most
jöhet a lakodalom akár, kezdődhet a remek
tivornya elölről! Bizony mondom, ez az igazi, 
a derék élet és boldogságos nyugalom: így,
íly pihenten fogni neki a dolognak, megszaba-

dulni
attól, ami már nem kell a rusnya testnek, hogy 
könnyű légy megint, hogy úgy repülj kedved
forgatagában, mint a lepke, s úgy ragyogjon 

az arcod
a bőséges munka után, mint a szomjas föld,
ha kiadós zápor szakad rá.”17
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Igen, Berda József az élet igazmondó lan-
tosa volt. Életem első 26 évét Esztergomban 
éltem. Nagyapám az 50-es–60-as években 
már a Hordó italbolt vezetője volt, miután 
saját Lőrinc utcai vendéglőjéből „kiállamosí-
tották”. A vándorköltő még odajárt barátai-
val (Martsa Alajos, Tersánszky Józsi Jenő, Martsa 
István), ott írta nagyanyámról, Nyitrai Máriá-
ról az Egy korcsmárosnéra című versét.

„Csupa elragadtatás leszek, ha visszagondolok
a finom tyúklevesre, a fűszerrel teli
pörköltek változó fajtáira; majorannás
tokányra s a fejedelmi hagymás rostélyosra a
méter hosszú tálon, mit a képzelet lassan
elfelejt immár.”

Ezért akartam a gyarló emlékezetet kiját-
szani, hogy az arra érdemes emlékek milliói-
ból egypárat felidézve, régi hagyományokról, 
ízekről és tájakról mesélve emlékezzünk.

Divat és üzlet ellenében készítsük tovább-
ra is pompás ételeinket és italainkat, hogy 
utána jó álmot aludhassunk, mert ne feledjük 
Jókai híres mondását: „Étel, ital, álom. Boldo-
gít e három!”
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16. Jókai Mór: A debreceni lunátikus
17. Berda József: Emésztés után

Gasztronómiai illusztrációk
(A szerző illusztrációi)
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Mezey László Miklós

Az Alföldtől a Balkánon át Itáliáig
Gasztronómiai kalandozások Közép- és Dél-Európában

Főzni igazán csak szenvedéllyel, legalább-
is odaadással lehet. Olyan ez, mint az utazás 
láza vagy a szerelem érzékisége, az élmény 
teljes embert kíván. Aki világot akar látni, 
nemcsak a szemével figyeli a tájat, de lelke 
minden rezdülésével issza be a látnivaló-
kat. Aki szerelmes, aki teljes szívvel rajong 
a másikért, az nem teheti félszívvel, ímmel-
ámmal, éppen csak… Az a másiknak minden 
porcikáját kívánja, s a magáét is fölkínálja.

Vegyük csak az egyik legegyszerűbb 
ételt, a lecsót. Ennek a közkedvelt nyári 
eledelnek is mennyi csínja-bínja van! És 
mennyi figyelmet, ha tetszik, odaadást kí-
ván. Mindjárt az elején eldöntendő kérdés: 
milyen paprikából készítsük. Legjobban 
tesszük – már csak a színhatás kedvéért is 
–, ha zöld, sárga és pirosra érett paprikából 
főzzük. Rögtön utána következik annak el-
döntése, mennyi csípőset tegyünk hozzá. 
Nemkülönben lényegbe vágó kérdés: kariká-
ra vágjuk-e a paprikát vagy hosszanti csíkok-
ra. Erre azt lehet felelni: majdnem mindegy, 
csak maradjunk következetesek, vagy így, 
vagy úgy. Persze azért van jelentősége a kü-
lönbségtételnek, hiszen, ha karikára vágjuk 
a paprikát, több mag kerül az ételbe, hosz-
szanti szeletelés esetében ez nagyrészt kikü-
szöbölhető. (A paprika fölvágásának kérdése 
akár gasztrofilozófiai dilemma, de legalábbis 
lélektani probléma is lehet, ahogyan erről 
Simonffy András remek, A lecsó című novel-
lája tudósít.) A következő kérdés: a párolt, 
sózott hagymára egyszerre tesszük-e a para-
dicsomot és a paprikát, avagy külön-külön. 
Jómagam annak a híve vagyok, hogy a meg-
üvegesedett, icipicit megfűszerpaprikázott, 
némi levet eresztett hagymára előbb az apró 
kockára vágott paradicsomot tegyük, és ami-

kor ez már bővebb levet produkált, akkor 
ömlesszük rá az egységesen fölkarikázott 
vagy fölszeletelt színes paprikát, s ezt aztán 
jól megforgatjuk az „alaplében”. Az előzőek-
kel egyenértékűen fontos kérdés, hogy mit 
teszünk a lecsóba. Meggyőződésem szerint 
három, de minimum kétféle kolbászra van 
szükség. Nyilvánvaló, hogy minél többféle 
hentesáru van benne, annál árnyalatosabb, 
gazdagabb a lecsónk zamata. Persze a túlzás 
– mint mindenben – itt is árt. Annak vagyok 
a híve, hogy amikor már majdnem puha a 
paradicsom-alaplében párolt háromszínű 
paprika, előbb tegyük bele a kissé kemé-
nyebb állagú paprikás parasztkolbászt vagy 
debrecenit, és a végén, a készre főzés előtt 
öt-hat perccel a fölkarikázott füstölt virslit. 
A kolbász „nehéz”, komoly zamatot, a virsli 
kicsit könnyedebb, jólesőn füstös stichet ad a 
lecsónak. Egyébként a füstös ízhatás fokoz-
ható, ha már induláskor egy kis füstölt (de 
nem húsos) szalonnán dinszteljük az apróra 
vágott hagymát, ügyelve arra, nehogy tö-
pörtyű legyen a szalonnából. És még nem is 
beszéltünk arról, hogy a lecsót – egyéni ízlés 
szerint – utólag is lehet kellemesen csipőssé 
fűszerezni, vagy egy kávéskanálnyi Erős Pis-
tával, netán a kész lecsóra karikázott méreg-
zöld csípős paprikával. Ez utóbbi megoldás 
tovább fokozza a színhatást.

Természetesen a lecsónál is nagyon kell 
ügyelni az alapanyagok adagolásának időzí-
tésére: mikor vélem késznek a paradicsomos 
alapot; mikor teszem bele a többféle színű, 
eltérő keménységű húsú paprikát; mikor 
adagolom hozzá a masszívabb kolbászt és 
a vége felé a lazább állagú virslit? És akkor 
még nem szóltam arról a csaknem világné-
zeti jelentőségű kérdésről, hogy van, aki a 
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bővebb szaftú natúr lecsóra esküszik, van, 
aki a kötöttebb tojásos verziót kedveli. Csa-
ládi perpatvart válthat ki, hogy kenyérrel fo-
gyasztjuk-e, vagy netán valamilyen köretet is 
készítünk hozzá. Az pedig már igazán gaszt-
ronómiai szakkérdés, ínyencek dilemmája, 
hogy többek szeretik a balkáni típusú, zöld-
séges, padlizsánnal megbolondított lecsót, a 
gyuvecs-et, mások meg a franciás változatot, 
a „ratatüt” (ratatouille) favorizálják.

Lám-lám, a legegyszerűbb nyári gyorsétel 
elkészítése mily számos és milyen fajsúlyos 
kérdéseket vethet föl! 

Egyszer Erdélyben beszélgettem vala-
kivel, aki talán a főzésben nem volt nagyon 
járatos, de a művelődés- és életmódtörté-
netben annál inkább; nos, ő mondta, hogy 
Európában kétféle konyhai irányzat, két ka-
rakteres gasztronómia létezik: az erdélyi és a 
francia. Nem tudom, igaza van-e. De ha arra 
gondolok, hogy a balkáni, dél-európai kony-
ha milyen érdekes átfedéseket, egymásra ha-
tásokat mutat, akkor ezt érthetem úgy, hogy 
az erdélyi konyha afféle közvetítő láncszem a 
magyaros (alföldi) és a balkáni (román, bol-
gár, görög, török) konyhák között. Hiszen 
nézzük csak az egyik legkedveltebb balká-
ni típusú ételt, az erdélyi tájnyelvben csak 
„csórékolbásznak” mondott, szabad tűzön, 
roston sütött, többféle húsból készült fasírt-
szerű rudacskát. Ez a kiváló étel a románok-
nál „mititei”, a szerbeknél „csevabcsicsa”, de 
megvan a bolgároknál is – persze némileg el-
térő fűszerezéssel. Sőt a görög – ha jól írom 
– „mfteki” nevű húsgombóc is közeli rokon-
ságot tart a román, bolgár, szerb rudacskával, 
csak éppen gömbölyű, és paradicsomszósszal 
tálalják, nem mustárral. Vagy vegyük a Bal-
kánon oly népszerű zöldségféléből, a padli-
zsánból készült, krémszerű salátát. A román 
és az erdélyi konyhában vineté-nek mondott, 
hajában jól átsütött, pépesre zúzott, sóval, 
olajjal és nagyon apróra vágott hagymával, 
újabban pici majonézzel is ízesített, kenyérre 
kenhető krém a görögöknél is ismert, csak ott 
nem hagymával, hanem finomra vágott pap-

rikával készítik. Vagy ott van a török eredetű 
kebap, ami a görögöknél gyros névre hallgat, 
csak az előbbiek nem disznóhúsból készítik, 
hanem bárányból. (A gyönge gyomrú, fo-
gyókúrázó, fitneszmániás nyugati turistákra 
gondolva Görögországban már csirke-gyros 
is kapható.) És persze jellegzetes dél-európai 
húsétel a roston sütött hús, ami Erdélyben 
flekken, a görögöknél szouvlaki, csak épp 
Erdélyben a készre sütött-pirított, füstillatú 
húst szeletelik ceruza vékonyságú, csíkszerű 
falatokra, a görögök meg eleve apró kockákra 
vágva tűzik fel a fapálcika nyársra, úgy sütik 
a parázs fölött. És persze mindkettőt már-
togatják valamibe: Erdélyben vörösborból, 
pirospaprikából és borsból készült sűrű már-
tásba, a görögöknél meg egyszerűen mustár-
ba és ketchupba. És mindkettőhöz nagyon 
jól illik a karikára vágott lilahagyma, no meg 
a száraz vörösbor. Ugyancsak igazi balká-
ni ihletésű étel a töltött káposzta megannyi 
válfaja, rokona. A románok „csak” megtöl-
tik a savanyú káposzta levelét, az erdélyiek 
a fölgöngyölt „káposztalapik” közé füstölt 
szalonnát, oldalast, netán csülökdarabokat 
is tesznek. De megvan ez a „töltike” a görög 
konyhában is, ott zsenge szőlőlevélbe tekerik 
a rizst vagy a rizzsel elkevert darált húst. A 
románok ráadásul apró, zöld, csipőspaprikát 
metélnek a kész töltött káposztára, míg a ma-
gyarok tejföllel öntik le. Ki nem hagyható 
még e felületes számbavételből sem a töltött 
paprika, ami a magyar gasztronómiában kis-
sé édeskés paradicsomszósszal készül, eset-
leg főtt krumpli körettel, Erdélyben sárgaré-
pával, darabka zellerrel fő, és cukor nélkül, 
avagy épp csak picit édesítve készül, a szósza 
inkább sűrű paradicsomlevesre emlékeztet; 
Görögországban hámozott burgonyával bé-
lelik ki a paradicsomlébe lerakott paprikák-
kal teli tepsit. Az olaszoknál is létezik egy 
sajátos, zöldséges zamatú töltött paprika.

Ha az alapanyagok és a fűszerek listáját 
nézzük, a balkáni konyha csaknem egységes. 
Hiszen valamennyi szívesen használja a pad-
lizsánt, a cukkínit, a paprikát, paradicsomot, 
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uborkát, amit citrommal, olívabogyóval, 
zöldfűszerekkel (oregánó, bazsalikom stb.) 
bolondítanak meg. És ez a fűszerválaszték 
már átvezet az olasz konyhába, ami termé-
szetesen külön fejezet.

Az olasz konyhát sokan végzetesen le-
egyszerűsítve azonosítják a kifőtt tésztákkal 
(pasta) és a pizzával. Mindössze arról feled-
keznek meg, hogy egyrészt a pasták csupán 
első fogások, és a tésztafélék (spagetti, ma-
karóni, penne, tagliatelle és ezer változatuk) 
után következnek a zöldséges, húsos, halas, 
kagylós stb. főfogások; másrészt a pizza ti-
pikus vacsoraétel, hiszen az olasz asszonyok 
délelőtt készítik el a tésztáját, ami csak dél-
utánra, estére kel meg, és frissen sütik, mire 
hazaér a család minden tagja. Ráadásul – leg-
alábbis eredete szerint – a napközben kelet-
kezett maradékokkal megrakva sütötték meg 
a kemencében. Föltéve, de nem megengedve, 
még ha úgy is lenne, hogy a taljánok csupán 
tésztát esznek: e tésztáknak és a pizzáknak 
olyan gazdag választéka ismert, amit az olasz 
gasztronómiában járatlan ember el sem tud 
képzelni. Elég beülni egy kicsike falusi vagy 
városvégi pizzériába, és az ámuló magyar 
turista több tucatnyi pizzafeltét közül vá-
laszthat, a legegyszerűbb mozarellás-para-
dicsomostól, a zöld ruccolával borítotton át 
a tenger gyümölcseivel megrakott hatalmas, 
keréknyi pizzáig. Millió fortélya ismert a 
pasták és pizzák ízesítésének, hiszen hasz-
nálják a csípős pepperonit, nem sajnálják a 
főzött pizzaszószból a bazsalikomot, de nem 
feledkezhetünk el a különböző szalámis, kol-
bászos, sonkás, halas, gombás változatokról 
sem. És akkor még nem beszéltünk a rátett 
sajtok sokféleségéről: a lágy mozarellától a 
reszelt parmezánig ér a skála. Vagy folytas-
suk a töltött tésztákkal, a sárga, fehér, zöld 
színű tortellinivel avagy a nagyobb falatot 
jelentő tortellonival, netán raviolival, ami 
szintén készülhet sajtos, sonkás, gombás, 
esetleg zöldséges (spenótos) töltelékkel, pá-
rolt vajon megforgatva, esetleg zöldfűszerrel 

megszórva. És ha már a színeknél tartunk, el 
ne felejtkezzünk a tintahal szépia színű tin-
tájával készült pastáról, amelybe a lábasfejű 
állat csápjait is belefőzik.

Lépjünk túl a konvencionális tésztá-
kon! Ezúttal üljünk be egy tengerparti 
ristorantébe, osteriába vagy trattoriába. 
Káprázatos gazdagságú étlapot kínál a ten-
ger a paradicsomos lében avagy fehér borban 
párolt tengeri süllőtől a fűszeres, fokhagy-
más lében főtt kagylón át a rántott tinta-
halkarikáig. Tonhal és kardhal, szardínia és 
nyelvhal, polip meg a kagylófélék sokasága, a 
rákok fajai – elképesztő bőségben és változa-
tosságban, és természetesen mindig frissen. 
De menjünk tovább, igazi olasz specialitás a 
rizottó, és annak végtelen számú variációja. 
A lényeg az, hogy kellően laza legyen, már-
már folyós, és sokféle zöldséggel, kivált több-
féle hagymával ízesítve kerüljön az asztalra, 
de persze a tetejét rendszerint meghintik 
jóféle parmezán sajttal. Továbbmenve, húsos 
változata is van, ami némiképp emlékeztet a 
magyarok és szerbek rizses húsára. 

Vagy vegyük az előételeket, a zöldséges 
tonhalsalátát, a reszelt sárgarépával púpozott 
vegyes salátát, amit ki-ki a maga ízlése sze-
rint ízesít olívaolajjal és sötétbarna balzsam-
ecettel. De előételül szolgál a párolt endívia, 
az olaszos lecsó (ami ezúttal enyhén fűsze-
res, olívaolajon párolt-sült paprika) vagy a 
nyers zöldségfélékből, főként nagy méretű, 
sárgás színű, savanykás paradicsomból, fod-
ros salátából, valamint radikóból ízlés szerint 
összeállított keverék. Arról már ne is beszél-
jünk, milyen kellemes egy kiadós itáliai ebéd 
előtt, az első fogásra várva az asztalra kitett, 
keményre sütött tésztarudacskát, a grissinit 
hűs vörösborba mártogatva ropogtatni. Kis-
vártatva megjelenik a pincér, leteszi a vendég 
elé a tál pastát, és kezdődhet az olasz ebéd, 
amely már szinte magában hordozza a kora 
délutáni szieszta jóleső ígéretét.

Íme, így jutottunk el a könnyű nyári le-
csótól a balkáni konyhán át az itáliai gasztro-
nómiáig. Így jutottunk el az augusztusi esték 
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lecsószagú lakótelepi sétányaitól az Adria 
partjáig. Ideje hát, hogy ejtsünk néhány szót 
a jellegzetesen magyar konyha számomra 
legkedvesebb alföldi ételeiről is. 

Az alföldi ételek jellegzetes válfaját én csak 
„levecses” ételeknek mondom; ezek olyan 
egytál ételek, amelyek nem is levesek, mert 
azoknál sokkal-sokkal sűrűbbek, de nem is 
masszív állagú, afféle „száraz” második fo-
gások. Ide sorolom mindenekelőtt a gulyást 
(ami tehát nem gulyásleves!), ide tartozik a 
tiszai és a dunai halászlé, az alföldi pásztor-
tarhonya, a lebbencs. Ide vehető természe-
tesen a paprikás krumpli vagy serpenyős 
burgonya sokféle változata, a pincepörkölt, a 
babgulyás sőt a korhelyleves, a toros káposz-
ta, a székelygulyás is, és némi túlzással ide 
tartozónak mondhatjuk a jó szaftos pörkölte-
ket és alfajaikat (pl. pacal, birkapörkölt, csir-
kepaprikás) is. Valamennyi tartalmas, kiadós, 
laktató étel, amelyeknek ugyan van inkább 
kevesebb, mint több leve, de semmiképp 
sem leves. Ha mindenáron közös vonásokat 
keresünk – ahogy tettük ezt az előzőekben is 
–, akkor azt kell mondanunk, hogy az alföldi 
ételek mind-mind úgy indulnak, hogy zsira-
dékon hagymát pirítunk, és amikor az már 
úgymond, üveges, akkor megszórjuk (a gáz-
ról az edényt lehúzva) őrölt pirospaprikával, 
és beletesszük a húst. Itt aztán sokfelé ágazik 
a dolgok menete, hiszen van, amelybe fok-
hagyma kerül, köménymag, bors, nyers pap-
rika, paradicsom, sűrített paradicsom, meg-
felelő fűszerkeverék, esetleg „előregyártott” 
kellék: gulyáskrém, Piros Arany és így to-
vább. A fogyasztásukban is sok a hasonlóság. 
A legtöbb „levecses” étel elkészíthető csípős 
változatban is (akár belefőzünk egy-egy cső 
méregerős paprikát, netán néhány kerekded 
bogyiszlóit, akár utólag rákarikázva ugyan-
ezt). Nemkülönben mindahányban kiválóan 
lehet friss kenyérrel tunkolni, és ugyancsak 
mindehhez jófajta, kékfrankos jellegű, száraz 
vörösbort illik választani. És ha már az ivás-
ról esett szó, az alföldi „levecses” ételek előtt 
föltétlenül dukál egy pohár eredeti gyü-

mölcspálinka. Nemcsak étvágygerjesztőnek 
való ez a fölséges nedű, de fölkészíti, „beme-
legíti”, aktivizálja az ízlelőbimbókat, ráhan-
golja a gyomrot a várható örömökre, szinte 
stimulálja a lelket az elkövetkező élvezetekre. 
Kicsit olyan ez mind a szerelmeskedés: az 
előjáték egy jófajta aperitif, azután követke-
zik maga az aktus, a főétel magunkévá tevé-
se, és az elmaradhatatlan utójáték, az ételhez 
éppen illő vörös- avagy fehérbor, azok kö-
zött is a száraz, félszáraz, esetleg félédes, de 
édes bor semmiképp sem, hiszen az a desz-
szerthez jár. (A megbotránkoztatás szándéka 
nélkül meg kell jegyeznem, hogy egy jófajta 
alföldi „levecses” étel, illetve egy-két pohár 
kellemesen hűs bor után vétek édességet fo-
gyasztani, hiszen a testet-lelket átjáró hagy-
más-paprikás zamatokat agyonüti a még oly 
remek házi rétes, pláne a torta vagy a parfé. 
Az ilyesmire ráérünk órák múlva is.)

Nehéz dolga van a szerzőnek, hiszen nem 
gasztronómiai szakcikket ír, nem is gyakorla-
tias szakácskönyvet, és még csak nem is va-
lami kultúrtörténeti vagy épp összehasonlító 
(balkanológiai, italianisztikai, hungarológiai) 
gasztronómiai dolgozatot, és persze – Krúdy 
után ki merné vállalni?! – nem is szépprózát 
a főzésről, az ételekről, az étkezésről. És bár 
nem tudja eldönteni, mi is a műfaja ennek 
az írásnak, azt azonban határozottan állítja, 
hogy a főzés, az ételkészítés, no meg a tálalás 
és az evés nagyon fontos dolog. Majdnem az 
csúszott ki a tollam alól: a legmaradéktala-
nabb öröm az életben. Egy jól megválasz-
tott menüsor, egy éppen illő borfajta elta-
lálása, egy jó hangulatú beszélgetés közben 
elfogyasztott ünnepi ebéd – maradéktalan 
örömet ad az asztal körül ülőknek. (Itt kell 
megjegyezni, hogy mélyen hamis és káros, 
meg avítt és ostoba az a mondás, miszerint 
„Magyar ember evés közben nem beszél”. 
A legjobban éppenséggel evés közben lehet 
eszmét cserélni, derűsen csevegni. Aki evés 
közben nem beszél – persze, kulturáltan –, az 
fal, az csupán érzések és érzékek nélkül bela-
pátolja az ennivalót. Gondoljunk csak akár 
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Móricz több étkezéssel kapcsolatos, minden 
szempontból tanulságos novellájára, illetve 
Az ebéd című pompás kisregényére. De kár is 
a „néma evésre” több szót vesztegetni.) 

Van-e szebb, ünnepélyesebb, emelkedet-
tebb, kedélyesebb, derűsebb, életvidámabb 
dolog, mint körbeülni egy szépen – de mér-
téktartón – megterített, gyertyával díszített 
asztalt, vidám beszélgetés közben fölhajtani 
egy pohár gyümölcspálinkát, nemes párlatot, 
és várni az előételre vagy a levesre, az első fo-
gásra. Az „előjáték” ráhangolja, fölkészíti az 
étkezés ünnepére a testet és a lelket. Aki éhes 
volt, a pálinka után még jobb ízűen fog fala-
tozni, aki nem, annak pedig biztosan megjön 
az étvágya. És legyen bár a főétel magyaros, 
erdélyi, olaszos vagy bármilyen hovatartozá-
sú, bármilyen karakterű, a lényeg, hogy friss 
és jó minőségű alapanyagokból készüljön, 
kellemesen, túlzásoktól mentesen legyen 
fűszerezve, legyen megfelelő időben össze-
állítva (vagyis amit forrón jó enni, az legyen 
frissen főtt vagy sült és forrón gőzölgő, amit 
kissé állni kell hagyni, az legyen jól össze-
érett stb.). Aztán találjuk meg a hozzá való 
bort, és evés után következhet a lélekemelő 
kvaterkázás.

Életem szép és maradandó emlékei kö-
zött számos étkezéssel kapcsolatos is van. 
Hogy az alcímben említett földrajzi keretek 
között maradjak: fölidézhetem számos sza-
badtéri flekkenezés emlékét a háromszéki 
Bálványosfürdőn, midőn a rokon házigaz-
da roston sütötte a derék szeleteket, majd a 
„apítón” (vágódeszkán) ceruza vastagságú 
szeletkékre metélte az újabb és újabb húso-
kat; házi kenyeret törtünk hozzá és hagymás 
uborkasalátát villáztunk mellé. Legalább 
ilyen kedves emlékem, amikor egy nyári al-
konyatkor a görög Égei-tenger partján, szinte 
a fövenyre épült halvendéglőben tintahalka-
rikát vacsoráztam. És talán a legpompásabb 
gasztronómiai emlék Velencéhez fűz. Aligha 
lehet ebédhez nagyszerűbb környezetet ta-
lálni, mint a Canale Grande rakpartját, ahol 
vegyes sülthal-tálat tettek elém grillezett 

zöldségekkel, miközben figyelhettem a csa-
tornán a bárkák, vízibuszok, gondolák forgo-
lódását, a turisták százainak nyüzsgését. És 
el ne feledkezzünk a Kecskemétről induló 
kisvasút felső-bugaci állomása közelében ta-
lálható csárdáról, ahol pompás fokhagymás 
bugaci pecsenye várja az éhes kirándulót.

Attól a hallomásból ismert vélekedéstől 
indultunk el, hogy két eredeti és organikus 
európai konyha van, az erdélyi és a francia. 
Ismétlem: egyáltalán nem vagyok meggyő-
ződve az állítás igaz voltáról. Azt viszont biz-
ton állíthatom, hogy az általam közelebbről 
ismert konyhák mindegyikének – az alföldi 
magyarnak, az erdélyinek, a balkáninak, az 
olasznak – közös sajátossága, hogy minden 
ételükről első rápillantásra, kóstolásra meg-
állapítható, miből készült. Ezek a konyhák 
őrzik az alapanyag frissességét, nem dolgoz-
zák föl, nem alakítják át a fölismerhetetlensé-
gig, nem öntik nyakon mártásokkal. A pap-
rikás krumpliról vagy a pizzáról, a görög ra-
kott padlizsánról (muszaka), a román reszelt 
zöldségekkel készült húsgombóclevesről 
(csorba) rögvest tudható, hogy micsoda. 
Az első falat után nyomban azonosíthatjuk 
a hozzávalókat, amelyek megőrizték eredeti 
ízüket, zamatukat, amelyet a fűszerek csak 
hangsúlyosabbá, karakteresebbé tesznek. 
Ahogy egy szakácskönyvben olvastam: az 
olasz konyha „Egyszerű és fenséges. Változatos 
és egészséges. Gazdag, de nem rafinált. A végte-
lenségig fantáziadús, mégis hagyománytisztelő. 
Benne lüktet az élet szeretete és tisztelete, a friss 
minőségi alapanyagok jellegzetes ízében, melyeket 
nem enged elnyomni sem a fűszerezés, sem a köret, 
sem bármilyen konyhaművészeti pompa” (A 100 
legjobb olasz recept. STB Könyvek Könyvkiadó, 
2004.). Az általam kedvelt nemzetek kony-
háiban a főzési eljárások nem átváltoztatják, 
elfedik az alapanyagot, hanem hangsúlyossá 
teszik a hozzávalók lényegi tulajdonságait. 
A krumplinak krumpli íze van, a halászlé-
ben a hal dominál, az olasz tengerész kagyló 
(vongole alla marinara) épp csak kissé páro-
lódott a fűszeres lében és így tovább. Itt a 
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húsok nincsenek elpépesítve, pástétommá 
gyúrva, agyonpácolva, szétfőzve, mártások-
kal fölismerhetetlenné téve. A zöldségféléket 
sem turmixolják, nem elegyítik mindenféle 
öntettel Maguk az eljárások is egyszerűek, 
a legtöbb ennivaló előállításához elegendő 
egy bogrács, egy rostély, néhány fazék, eset-
leg tepsi vagy tésztaszűrő. Természetesek és 
eredeti ízűek, a hozzávalók mind hordozzák 
zamatukat, és voltaképp ezeket kell harmo-
nikusan összeilleszteni, a diszkrét fűszere-
zéssel egy-egy ízt hangsúlyossá tenni a nem 
túlbonyolított főzés során. Semmit nem kell 
agyon főzni, szétesővé párolni, fölismerhe-
tetlenné kutyulni. A gulyásban lehet egy 
kis rágós mócsing, a frissen sült hal akkor 
jó, ha őrzi a tenger sós illatát, a pasta önte-
te a zöldségeskert eredeti ízeit, a bazsalikom 
egyszerre selymes és kissé karcos ízét-illatát. 
A panírozott tintahal karikát épp csak meg 
kell forgatni a forró olajban, a szardíniának 
a szálkája átsülve ehető lesz stb. A pizza te-
tején jól látszik: ez a gomba, ez a pepperoni, 
ez meg a sonkaszelet. Ebben áll ezeknek az 
ételeknek az egyszerűsége és nagyszerűsége. 
Ám – visszautalva a lecsó kiinduló példájára 
– az egyszerűség is nagy figyelmet, odaadást, 
meggondolást, az adagolásban pontos időzí-
tést kíván. Egyszerűen főzni, nem azt jelenti, 
hogy figyelmetlenül mindent beleszórunk 
egy fazékba, hadd rotyogjon. Éppen nem! 
Gondosan ki kell választani a legmegfele-
lőbb, legfrissebb alapanyagokat, a harmoni-
kusan illeszkedő fűszereket, tudni kell, mi-
kor mit kell beletenni a félig kész ételbe, kis 
lángon avagy forralva kell-e készíteni, és mi-
közben folyton ügyelni kell az ízek harmóni-
ájára, aközben az újító ötleteknek, az eredeti, 
egyéni megoldásoknak adjunk lehetőséget. 
Lehet bátran kezdeményezni, kísérletezni, 
új, izgalmas-játékos ízeket kreálni. Amikor 
először hallottam az oregánóval fűszere-
zett sertéspörköltről, elhűlve csodálkoztam. 

Aztán, amikor Görögországban megkóstol-
tam, gondolatban bocsánatot kértem az is-
merősömtől, akit talán még le is torkolltam 
annak idején, micsoda hülyeség, oregánóval 
pörköltet főzni…! Vannak apró fogások, 
fortélyok, melyekkel remek ízeket, szép szí-
neket lehet előállítani. Jómagam például a 
gulyást úgy főzöm, mintha marhapörköl-
tet készítenék. (Csupán zárójelben jegyzem 
meg, a „gulas” Olaszországban egyszerű, 
kevéssé paprikázott marhapörköltet jelent.) 
Magyarán: jó ideig a hagymán, önmagában 
párolom a húst, és amikor már levet eresz-
tett, félig-meddig megpuhult, akkor teszem 
hozzá az apróra vágott fokhagymát, az őrölt 
köményt, és csak azután negyedórával, húsz 
perccel öntöm föl vízzel, és akkor teszem 
bele a megfelelő fűszereket. Ettől a pörköltre 
jellemző indítástól egészen különös íze lesz 
a gulyásnak, ami nemcsak azért nem leves, 
mert kevés rajta a lé, hanem azért is, mert 
az ízvilága sem levesszerű, főtt hús zamatú, 
inkább bő szaftú pörköltre emlékeztető. De 
ha már szóba került a leves: a húslevesbe a 
fűszereket úgy főzöm, hogy fém teaszűrő-
be helyezem a fokhagymagerezdeket és a 
borsszemeket, és a fazék peremére akasztom 
a belsejébe lógó teatojást. Így nem marad a 
tiszta, sárga, gyöngyöző levesem alján apró, 
szétfőtt „hordalék”. Minden igényesen és 
nem kötelességszerűen főzőnek van valami 
egyéni trükkje, saját fogása, hogy ne mond-
jam, konyha-, illetve műhelytitka. Mint min-
den jó dolognak, ettől lesz egyéni karaktere 
a legismertebb, legelterjedtebb ételnek is. 
Például a legegyszerűbbnek, a lecsónak is. 
És azt se felejtsem el, az egyéni ötletek, a sa-
játos megoldások, a csak ránk jellemző trük-
kök megtalálásában és kipróbálásában kiváló 
segítség, ha már főzés közben elfogyasztunk 
egy-két stampedli pálinkát. Pár csepp nemes 
párlat mindenképp fokozza a szakács újító 
hajlamát, találékonyságát. 
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Lukáts János

Bendőházi ejtőzés
(Gasztronovella)

Jó étvágyat kívánok! Enélkül nem lehet sem 
irodalmat művelni, sem az irodalmat élvezni. 
A jó étvágy – a jó lelkiállapotnak és a jó lel-
kiismeretnek a legbiztosabb mutatója. Nem 
az éhség és nem a teli gyomor – rohamos 
falánkságra sarkall az egyik, eltunyuláshoz 
vezet a másik.

Hogy miért nem indultam valamilyen 
ínycsiklandozó pályaművel a (fehér asztal 
mellett, magunk elhatározta) vetélkedésen? 
Megvallom töredelmesen életem nagy fo-
gyatékosságát: nem tudok főzni. Se sütni, 
se párolni, se flambírozni, se dinsztelni, és 
semmiféle ételnek az alapanyagból a kész-
termékbe való átmenetét nem vagyok képes 
befolyásolni. Ilyen púppal a hátamon majd 
bolond leszek versenyre kelni ínyes matado-
rokkal!

Mindazonáltal – hiszik, nem hiszik 
– enni-inni magam is szoktam, középátla-
gosan, sem többet, sem kevesebbet, mint 
más földi halandók. S ha sütni-főzni nem is 
tudok, a megfőzöttek értelmét bogozgatni 
hajlandó vagyok, ami némelykor majdnem 
ugyanakkora (bár másfajta) gyönyörűséget 
jelent, mint az étkek bekebelezése. Sőt, rö-
vid életem (de hát melyik élet nem rövid?!) 
emlékei között étkezéssel kapcsolatosak is 
megőrződtek, megosztom őket, a kortársak 
megnyugtatására s az utódok okulására.

Az ősidőkbe vesző emlékezet szerint (szü-
leim mesélték) első szavaim között szerepel a 
„baana tétta”, amely ha leírják, „barna tész-
ta” lett volna, számomra pedig a mennyei 
falatok netovábbját jelentette. A barna tészta 
melaszból mészült kavarmány volt, ezt az 
édesipari mellékterméket disznóhízlalásra, 
tehenek tejhozamának növelésére használják 

a világ boldogabbik felén, a háborút követő 
Magyarországon azonban kisgyermekek bol-
dogságpótlékául szolgált.

Ugyanezen időszak korjelensége volt a 
tökkel sütött kenyér. Sajnos a mi családunknak 
nem volt tökföldje, így csak olvashattunk e fi-
gyelemre méltó népélelmezési kezdeménye-
zésről. A szerző (neves szociológus) a maga 
sütötte „tökös” kenyérből vitt föl kóstolót az 
illetékes miniszternek. (Az ötlet némelykor a 
mai kor emberét is megkísérti!) Az átmenet 
korát (miből, mibe?) legjobban talán a 100 
recept a burgonya elkészítéséhez című, a maga 
idején közkézen forgó füzetecske érzékeltet-
te, amelyben a receptek mindenütt magyar 
és francia elnevezéssel szerepelnek, a névte-
len szerző szarvasgombát (!) ajánl köretnek 
– de az ételek legtöbbje igaz magyar nevén 
így hangzik: sűttkrumpli.

A dolgok idővel gasztronómiailag vala-
miképp mégiscsak rendeződtek, a következő 
évtizedből a bumfordi módon karcsú tejes-
üvegre, a gumicsatos bambisüvegre és a nyo-
mogatható kallantyúval megfejelt szódás-
üvegre emlékezem (lehet, hogy az utóbbinál 
az illető alkatrésznek nem ez a műszakilag 
szabatos megnevezése).

Amint megkamaszodtam, elkezdődött 
a szalonnasütések ideje, a tábortüzes világ. 
A fellobbanó tűz és a pernyésedő-csorduló 
szalonnanyesedék ugyanolyan fontos volt a 
tüzet körülülők számára, mint az első korty 
(üveg) bor, meg az együtt bandázó másne-
műek társasága. Aztán ezek a tüzek, kortyok 
meg a többi úgy egymásba fonódott, hogy 
ma már az emlék nehezen bontható szét 
egyes szalonnákra, egyes tábortüzekre és 
egyes egyéb körülményekre…
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Vadászaton soha nem vettem részt, fegy-
vert élőlényre nem emeltem, bár a lepuská-
zott vaddisznót (citromkarikával az agyarai 
közt), az őz világosabb és a szarvas lilás (már 
majdnem fekete) pecsenyéjét megkülönböz-
tetett étvággyal fogyasztottam. Az áfonya, a 
som és a hecsedli igazi földi rendeltetésével 
is a vaddisznó és társai kapcsán ismerkedtem 
meg. Egyszer egy „jóakaróm” vadkacsával 
lepett meg. A zöldbóbitás, peckesen szép 
gácsér föl-alá sétált a lakásunkban, időnként 
elhápogta, hogy milyen remekül érzi magát 
állatbarát családunk körében. Bennem pedig 
fészket rakott a rémület, mert a család ven-
dégeket hívott másnap estére – kacsapecse-
nyére. Sokat megélt (és frissen megélezett) 
vadászkésemmel kellett e vidám és gyönyörű 
kacsalétnek véget vetnem, a konyha fala és a 
saját ingem-farmerem olyan lemoshatatlanul 
vérfoltos lett, akárcsak Ágnes asszony leple 
és lelkiismerete. Ezzel az egyetlen, rovásom-
ra írandó kacsalélekkel azóta is viaskodom 
álmaimban.

Horgászni is talán, ha háromszor voltam 
életemben, mindannyiszor inkább a napesti 
folyópartban leltem örömömet. Annak szur-
koltam, inkább a társam horgára akadjanak a 
halak, s az én nevemet ne rémtörténetekből 
ismerje meg a felnövekvő halnemzedék. A 
legtermetesebb vízlakó az a méternegyvenes 
csuka volt, „aki” csak karikába hajlítva fért be 
a sütőbe, s akivel az utcán bizonyosan féltem 
volna szembetalálkozni. Bácsikám kért meg, 
segítenék-e a hatalmas ragadozó eltakarítá-
sában? Jó étvággyal segítettem! A vad-hal 
félelmetes bordaszálkáját (a leghosszabbat) 
évekig iskolatársaim szurkálására használ-
tam.

Disznóölésen való részvételre kétszer tudtak 
ez ideig rávenni. A legendás hírű böllér „kar-
jai közül” a lemészárlásra kiszemelt disznó 
egyszerre elszabadult, hanyatt-homlok széj-
jelkergette családomnak az öldöklésben se-
rényen közreműködő tagjait, majd hozzám 
rohant (bizonyosan segítségért!), és úgy a 
hóba penderített, hogy Zrínyi Miklós végze-

tét éreztem magamon beteljesedni. Miután 
ki-ki kikecmergett a hóból, kinevette magát 
és magából az ijedelmet, arra biztattak, vásá-
roljon lottót, akihez disznó képében látogat 
el a szerencse. A lutrin „sovány malackám” 
volt: egy kettes találat.

A legbölcsebb közmondásnak természe-
tesen ezt tartom: Az éhség a legjobb szakács! 
Hozzáteszem: meg a kíváncsiság! Nem tu-
dok úgy elmenni egy bokor vagy cserje mel-
lett, hogy a termését meg ne szimatoljam, 
szét ne nyomkodjam, és – legalább a nyelvem 
hegyével – meg ne ízleljem. Sajátosan egyé-
ni élményt jelentett a galagonya, a berkenye 
vagy a rigócseresznye fanyar-édes termése, 
volt azért másfajta tapasztalatom is, ezeket 
igyekeztem elfelejteni.

Nagy a világ, mindenhol azt eszik az ott 
élők – ugyebár –, amit szeretnek. Amit ők, ott 
szeretnek. Nem kell azonban föltétlenül vak 
bizalommal lennünk a külhoniak ízlése iránt. 
„Magyar, lengyel két jó barát, együtt harcol, 
s issza borát!” – szól az évszázados mondóka. 
És helyesen szól – félig helyesen. Issza borát! 
Igen, de nem eszi ételét! A lengyel konyhá-
val sokáig kerestük egymás kegyeit, de bi-
zony a kasza greczna (vajas kása valamilyen 
szörnyűséggel nyakon zúdítva) számomra 
máig megmaradt lóeledelnek! Szegény len-
gyel lovacskák, nem csoda, ha olyan aprók, 
ők is ugyanúgy kedvelhetik a kását, mint jó-
magam! Viszont a barscs és a pirog fölséges 
két eledel, különösen a nagy lengyel télben, 
amikor a szűrt, forró céklalevest szörpölgeti 
kétfülű csészéből az ember, és hozzá harap-
ja a pirogot, ezt a töltött derelyét, amelyből 
kiköszön a fűszeres, darált malachús. Utána 
örömében a (magyar, lengyel) ember szeme 
könnybe lábad a pohárka vodkától!

Nem vergődött világhírre a német kony-
ha sem (magyarok között különösen nem!), 
de aki keres, az talál. Van egy német eledel, 
amely nélkül nincs német ország, német 
város és német híres ember. Mert eszi ezt 
mindenki, mindenhol. Ez pedig a bokvurszt 
(németül tudók számára: Bockwurst). A 
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bokvurszt persze főtt kolbász, de több annál, 
más. A „laza szövésű”, elegáns kolbászkát 
minden utcasarkon árulják és fogyasztják, 
a forróvizes fazékból egyenesen a markod-
ba csapják, hozzá egy tenyérke-kenyérke 
jár, egy kenet mustárral. Zsír a bokvurszton 
alig van, a bokvursztot a saját ötágú villád-
dal eheted (ez mindig kéznél van!), ame-
lyet azután – egyetlen diszkrét mozdulattal 
– tisztára nyalhatsz. Nem hagy foltot kézen, 
ruhán, leheleten, és ha jól nem is laksz tőle, a 
hatása addig kitart, amíg eljutsz a következő 
bokvursztárusig. Bokvursztot falnak az Ope-
rában (előadás előtt és szünetben – nagyesté-
lyiben) és a katedrán (tanárok előadás előtt 
és után, diákok előadás helyett), a földalat-
tin és a magasvasúton. Egy bokvurszt, egy 
korsó berliner – aki ezt megszokja, nem hal 
éhen Németországban! (Én azért Berlinből 
haza-hazalátogatva, mindannyiszor valame-
lyik kedvemre való, harmadosztályú pesti 
kiskocsmát kerestem föl, ahol marhapörköl-
tet óhajtottam galuskával és hárslevelű nagy-
fröccsel!)

A nagyvilág ezernyi finomságát a lap al-
jáig részletezhetném, helyette számomra 
egyetlen táplálék fészkelte be magát különös 
módon az emlékezetembe. A belga Brügge 
Európa egyik legvonzóbb városa (menjenek 
el és győződjenek meg saját torkúlag)! A sze-
merkélő esőben, az utcai árus fehér műanyag 
pohárban a tenger gyümölcseit kínálta, vagyis 
csigát, kagylót, apró rákot, kis polipot, halat, 
talán még békaporonty is lakozott benne. A 
tenger kisded élőlényei fölséges illatú, fűsze-
res lében szorongtak poharamban, omlósan 
puhára főve, miközben magyar útitársaim 
(szárazföldi nyulak!) öklendezni kezdtek e 
rémületes tengeri csemege látványától. Egy 
óvatos, de vállalkozó szellemű ismeretlen 
megvárta, túlélem-e ezt a gasztrokalandot, 
majd 90 belga frankért ő is befalt néhány tu-
cat lábasfejűt és uszonyost.

Konyhaszekrényünk alsó polcán sorakoz-
nak az évszázadokról és a világtájakról híre-
ket hozó, ízeket kínáló szakácskönyvek. Ha 

jól saccolom, századrészét se sütöttük-főztük 
meg a bennük ajánlottaknak, de legtöbbjének 
ízét fölépítettük gondolatban, némelyikre 
értő-ínyes vendégnépet is hívtunk, másokat 
egymagunk eszegettük meg, de volt, amelyik 
mellé „fekete pontot” tettem. Gundel Imre 
elegáns könyvéből évszázadok étművészete 
sugárzik, Kudlik Juli – ötletgyűjteményével 
– rámosolyog a konyha serénykedőire. És 
székely szakácskönyv ordával és puliszkával, 
tárkonnyal és köménnyel, fatányérossal és 
(persze) székelygulyással. Az örmény recep-
tek ezeréves, déli titkok és fűszerek ízét men-
tik át padlizsánba, szőlőlevélbe, birkahúsba, 
nyolcféle örmény kenyérbe. A legkülönösebb 
talán a habiszti, cigányok élete-étele (mondja 
az alcím). Nagy cigány zenészek, kis cigány 
ételek, muzsikaszó és pohár bor, ahogy egy-
bevegyül és szétválaszthatatlan évszázadok 
óta.

De a legremekebb olvasmány éhes em-
bernek, és a legnehezebb feladat konyhai 
vállalkozónak Bornemisza Anna nagyasszony 
szakácskönyve 1680-ból. A százötven török 
év és az erdélyi fejedelemség már egyaránt 
leáldozóban volt, amikor a fejedelemasszony 
(akiről azt beszélik, nemcsak a konyhai, de 
a politikai fogásokat is ő főzte ki Apafy Mi-
hály uram számára!) összegyűjtötte, amit 
szem-szájnak, szimatnak összegyűjteni ér-
demes volt. Csak okulás végett: „ökörbűl 
83 féle étket készíthetni”, tehén tölgyéből 
7, bornyúbúl 59, berbécsből 45, báránybúl 
28 félét. De szerepel a pecsenyelehetősé-
gek között bial (bivaly), hód, mókus, sas és 
struccmadár, gödény, szajkó és seregély…, 
és akkor még nem szóltunk „a halakrúl”, a 
holopotridáról (keressék meg: mi az, a könyv 
198. oldalán). De ír a fejedelemasszony a 
kulcsármesterségről és a szükséges konyhai 
személyzetről is. Egyről nem ír: hogy vajon 
az elősorolt étkeket mennyi és milyen pénz-
nemből lehetne manapság előállítani.

Egy karácsonyi asztal legalább két (de 
inkább kétszer két) család hagyományait és 
évszázados szokásait rejti el, menti át. Szüle-
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im is az ország más-más vidékéről indultak, 
hogy a karácsonyi vacsora fogásait egybete-
reljék. Apám Nógrádból borlevest, diós és 
mákos metéltet és kalácsot „örökölt és örökí-
tett”, anyám Szolnokból rántott halat, mind-
ketten pedig diós és mákos patkót (magya-
rosan: pájglit, mai budapestiesen bejglit). A 
karácsonyi munkálatok kezdetét (számomra 
a fénypontját) „azon időben” a szaloncukor 
elkészítése jelentette – ezzel „besegítettünk 
Jézuskának!” Az üveges, nyúlékony massza 
már egy órája fortyogott a tűzön, igyekezett 
ki-kifutni, ezért óvatosan kellett picire állí-
tani alatta a gázlángot. A mámorító vanília-, 
csokoládé-, meggy- és rumosdióillatnak csak 
nehezen tudtam ellenállni; egyik évben a fa-
lánkság ördöge rábeszélt, hogy belekóstoljak 
a fortyogó szaloncukor masszába – a követ-
kező karácsonyig volt tőle hólyagos a nyel-
vem. Hogy jó-e már a keverék, erről drót-
karikával lehetett meggyőződni, ha fúvásra 
buborék keletkezett a karikán, lehetett a 

masszát kiönteni a hideg márványlapra. Ott 
aztán dermedezhetett kedvére az üveges-ró-
zsás-barnás, ujjnyi vastag massza, ha kihűlt, 
vizes késsel téglácskákra vagdaltuk (ez min-
dig az én tisztem volt), és mehetett a díszes 
csomagolópapírba.

Már csak egyetlen dolog maradt, ami nél-
kül nincs étel, sem ital, sem ünnepi, sem hét-
köznapokon: a kenyér. A kenyérnek áhítatos 
híve és nagy fogyasztója vagyok. A régi, la-
tin nyelv legcsúfabb szavának és legdurvább 
sértésének a „paniperdát” tartom: a kenyér-
pusztítót. Számomra a kenyérhez inkább a 
világjárás és az étkezés titkaiban és bölcses-
ségében oly igen jártas Mikes Kelemen mondá-
sa kapcsolódik. Így ír a jámbor szívű bujdo-
só Rodostóból, a Márvány-tenger partjáról: 
„Isten rakás kenyereket hintett el imitt-amott az 
ember számára, és oda kinek-kinek el kell mennie, 
és ott kell maradnia, valamég a kenyérből tart”.

2007. október

Bene Zoltán

Ahol véget ér, hogy elkezdődhessen

Szomor Zsoltban, életének különféle sza-
kaszaiban, érthetetlenül különös folyama-
tokat indítottak meg a művészi alkotások. 
Egy-egy vers, novella, film, regény, dal, fo-
tográfia, szimfónia, festmény, szobor vagy 
hasonló hiábavalóság megváltoztatta életének 
fontos szeleteit, átértékelte viszonyait és vi-
szonyulásait, néha merőben új irányt sza-
bott elképzeléseinek. Szomor Zsolt úgy ta-
lálta, mindez ékesen bizonyítja, de legalábbis 
alátámasztja a káosz-elméletet, miszerint ha 
egy pillangó megbillenti a szárnyát Szin-
gapúrban, New Yorkban leomlik a World 

Trade Center. Aztán a WTC ikertornyai egy 
fényes szeptemberi napon váratlanul leom-
lottak, de nem a szingapúri pillangószárny 
rebbenésétől (habár erre Szomor Zsolt azért 
nem vett volna mérget), úgyhogy Szomor 
Zsolt ezután, ha arra került a sor, inkább 
az Empire State Buildinget emlegette a ká-
oszelmélet kapcsán. Bár azt se szívesen, ne-
hogy bajt okozzon, hiszen az összefüggések, 
rejtett összekötő vonalak (ha egyébből nem 
is, hát éppen a káoszelméletből következő-
en) kifürkészhetetlenek, miként Isten útjai. 
Mindenesetre annyi bizonyos, hogy valaki 
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valahol megfestett egy képet, amely Szomor 
Zsolt szeme elé kerülvén megváltoztatta az 
életének egyes, olykor alapvető aspektusait; 
másvalaki kitalált egy dallamot, és az a dal-
lam Szomor Zsolt fülébe jutván átrendezte 
agytekervényei egyes területeinek beidegző-
déseit; újabb valaki egy novellát írt, amely, 
miután Szomor Zsolt elolvasta, új helyzetet 
teremtett tyúkszaros életében, új kihívások 
fogalmazódtak meg általa. Ezen változások 
hol apróságokat, hol jelentékenyebb esemé-
nyeket jelentettek. Néha csak annyiban állt 
az átalakulás (vagy mindössze módosulás), 
hogy az odáig imádott vaníliafagylalt helyett 
az eladdig közömbös csokoládé felé kezdett 
vonzódni Szomor Zsolt, vagy a kedvelt zöld 
ingébe bele nem bírt volna bújni, ellenben 
megvásárolta azt a barna pulóvert, amit ko-
rábban randának ítélt. Máskor komolyabb 
változásokat kellett elszenvednie, például 
akkor, amikor ráébredt, hogy nem élheti to-
vább úgy az életét, ahogyan mind az ideig élte. 
Eszébe jutott az a nyári éjszaka, amikor egy 
fülledt turistabuszon (zsibbadtan) ülve ke-
resztülvágott Szófia peremvidékein. A busz, 
rajta Szomor Zsolttal és pár tucat útitársával 
Görögországba tartott, tehát Bulgária az út-
nak azt a bizonyos szükséges rossz részét jelen-
tette, amely a kizárólag az úti célra, s nem 
magára az utazásra koncentráló utazóknak 
maga a rémálom (törődés a kényelmetlen 
járművön, időpocsékolás, össze- és bezárt-
ság, számos irritáció, ilyesmik). Talán ezzel 
magyarázható, hogy minden valószínűség 
szerint egyedül Szomor Zsolt figyelt éberen 
Szófiában. A lepusztult házakat, az elvadult 
tereket, amelyeket felvert az embermagassá-
gú gaz, a külvárosok lehangoló, hulladékkal 
borított utcáit, a kocsmákat, berácsozott ki-
rakatokat, a tántorgó részegeket, grasszáló 
kurvákat. Figyelt és megnyugvás töltötte el. 
Úgy érezte, ő is az éjjeli Szófiát járja remény-
telenül, vigasztalan sóvárgással valami jobb 
lét (jobblét?) után, orrába nyomul erőszako-
san a szemét bűze a kukák gyomrából, arcán 
érzi a részegek forró leheletét, szaglóidegeit 

ingerli a kurvák olcsó parfümje és a nedves-
ségtől málladozó vakolat dohos illata. Nyi-
tott szemmel ábrándozott effélékről, mint a 
kedvére való filmeken szokott, miközben a 
többi utas szuszogott, hortyogott, nyögdé-
cselt körülötte. Szófia után hosszú egyhan-
gúság, széles, vége nincs falvak, majd egy 
elhagyott város következett. Szomor Zsolt 
megállapította, hogy a panelházak lakásai-
nak nagy része üresen áll, kitört üvegekkel, 
rozsdásodó parabolaantennákkal, akár egy 
atomtámadás után. Csak elvétve pislákolt 
fény egy-egy ablak mögött. Ipari város lehe-
tett valaha, vélekedett Szomor Zsolt, s mikor 
eltűnt az ipar, elvándoroltak az emberek is, 
kevesen maradtak a nyomorúságos házakban 
– tengődni tovább. Nézte a szürke betonfala-
kat, az erkélyek sötét lyukait, amelyek, érezte, 
magukba szippantják, elemésztik, ha nem vi-
gyáz. Amikor egy kanyarban a busz lassított, 
látott a kevés élő ablak egyikében egy nőt 
és egy férfit, cigarettával a szájukban. Úgy 
érezte, ő az a nő és ő az a férfi, úgy érezte, 
ez a látvány maga egy festmény, maga egy 
dal, egy regény, egy opera. Évekkel később is 
elevenebben élt benne ez az éjszakai látomás, 
az enyészetnek induló város kilesett részle-
teiből összeillesztett panorámakép, mint a 
következő napokban megcsodált látványos 
csodái Görögországnak. Szomor Zsolt azon 
az éjszakán, a lopva kikémlelt Bulgáriában 
már tudta, hogy nem élheti tovább úgy az 
életét, ahogyan mind az ideig élte. Tisztában 
volt azzal, hogy ezt az üzenetet hordozta 
minden dal, regény, novella, festmény, ami 
egyáltalán üzenetet hordozott számára (több 
olyannal akadt dolga, amelyik nem hordo-
zott, mint amelyik igen), és a bolgár éjszaká-
ban visszavonhatatlanul végérvényessé vált, 
hogy nem élheti tovább régi életét. Amint 
két esztendővel később annak a Ladának a 
hátsó ülésén is tisztán látta mindeme ténye-
ket, a Ladában, amelyikkel régi, igazi városá-
ba tartott, ahonnan ideiglenesen (és egyre 
ideiglenesebben) tartózkodott távol. Vissza-
utazott a városba, hogy időt töltsön, haladé-
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kot adjon, rontsa az esélyeit tovább, pedig az 
a város nem erre épült, nem ebből a célból 
vált egykoron szerves részévé, eltéphetetle-
nül; az a város ugyanis számára az úti cél és 
az úti célhoz vezető út egyszerre. És a Lada 
hátsó ülésén Szomor Zsolt ismét látta a fel-
parázsló cigarettavégeket, a megtört arcokba 
ültetett tompa fényű tekinteteket, és izgatott 
lett, mert érezte, hogy érdemes feszülten fi-
gyelni, mert a kitérők és mellékutak után is-
mét ráléphet az igazi útra; ugyanakkor azt is 
megértette, hogy most, életében először, nem 
csupán az út maga, de az úti cél is fontos. És 
már nem volt azonos a nővel és a férfival, az 
enyésző cigarettázókkal, hanem élesen el-
vált tőlük, ahogyan régen, ahogyan mindig 
is akart. Szíve hevesen vert, mint olyan ese-
tekben, amikor valamiféle vers, novella, film, 
regény, dal, fotográfia, szimfónia, festmény, 

szobor vagy hasonló hiábavalóság éppen meg-
változtatja életének valamely fontos szeletét, 
átértékeli viszonyait és viszonyulásait, néha 
merőben új irányt szabva elképzeléseinek. 
Ez a felgyorsuló szívverés, ez a dörömbö-
lő pulzus most ugyanúgy hiábavalóság volt, 
mint azok a dolgok (versek, zenék, festmé-
nyek, hasonlók), amelyek máskor kiváltották 
ugyanezeket a tüneteket. Éppen ezért ez az 
izgalom rokona volt azoknak. Vagyis azok 
mellett az egyetlen követhető és követendő 
igazság, azokon kívül az egyetlen érdek nél-
küli, az egyetlen önmagában szép. Szomor 
Zsolt mosolygott magán, hiszen fölöslegesek 
és félrevezetők a szavak. És másnap egy tö-
mött buszon, egy kék szempárban odatalált 
ahhoz a ponthoz, ahol az út célja találkozik 
magával az úttal és az utazóval, ahol véget ér, 
hogy végre elkezdődhessen…

Barcs János

Hallgat a kerítés

Láthattad kertemet! 
     Virágerdő éltet.
Esős délutánon 
     meggyfákkal beszélget.

Város kocsizaja 
     nem ér el a kertig,
folyóparti szelek
    simítják, szeretik.

Hallgat a kerítés –
     menyét bújt alája,
Mérges táncot rop az
    udvar vén kutyája.

Apánk mosolygása
     kísér az udvaron.
Megőrzöm emléknek – 
     álommá ne fagyjon.
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Fohász a Múzsához

Tegnap láttalak. És holnap is várlak, 
futva jössz majd át a kerten,
nem lesz boldogabb, mint mi ketten…
s mosolyogsz, mint csitri
szűzlányok – önfeledten. 
Van még gond-parlagom, föltöretlen, 
hisz gondom varázsa visszacsábít. 
Úgy figyelem minden gyors lépted, 
mi később csöndben visszatérhet… 
Ha megfordulsz, hiszem, annyi hazáig 
a távolság, pont annyi lesz, mint idáig. 
Siess, ne kelljen mennem érted,
hidd el: én nem vagyok kísértet,
csak poéta, egy Isten-szikrától áldott…
Kiben gyémántokká törtek a szilánkok!

(Tököl, 2006. június 9.)

(A PoLíSz szerkesztői tisztelettel köszöntik a nyolcvanéves költőt. A szerk.)

Zsirai László

Csend

Hasznos harkályok hangja hanyatlik
a távozó napsütés kihűlő melegében,
még langyos esőkkel mosdat az ég – 

Varjak varrják vissza vigaszul
a tőből leszakított álmokat,
dús hajnali fényben roskad az éj. 

Nem mindegy, az ember miként igazul:
károkozó lesz-e vagy ártatlan áldozat?
Szép napok rendjében élj, de ne félj!
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Emlékmű

Hosszasan elnyúlva
búcsúzó alkonyon,
felhők könnyeitől ázik
egy kint felejtett hintaszék
a csendes balkonon.
Enyhe szél ringatja már
a távolba tekintő álmokat,
s végigsimít 
várakozó harangokon.
Vajon gyorsan gyalogló,
Gyötrelmes, gyilkos ez a kor,
vagy átkokkal áldott,
ártatlan áldozat?

Felelne az ember,
ha válaszolni győzne, 
ám helyette sírva
csavarodik az őszbe.
Egyszer, ha feleszmél,
a lét szeretetébe zuhanva,
csavarodna inkább
rügyekkel köszöntő tavaszba,
hiszen a boldogság
vigaszt virágzó valós világ.
Lábaihoz ejtem
szavak koszorúját.

Regélő rigók riasztják reggeleidet,
szabad szajkók szavalják szavaidat,
míg könnyedén körbetáncol a szél.

Hasznos harkályok szorgalma kamatlik
az erdők zöldülő értékmegőrzőjében.
Hallgat a pénz, de a csendje beszél.

BuSzabó Dezső

a térképen

a térképen
maroknyi ország

arcomon
bántások nyoma

elakadt sorok
elakadt szavak

– házak a víz alatt
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Hófogó
Apámnak

Jó időre várok

hófogó vagy
hó a szakállad
szemed kincsesláda
tele törtarannyal

arcodon húzódik
egy-egy szelíd
reményekkel telt
sugárzó vonás.

Barabás Zoltán

Lenni még megmaradt

Kedélybeteg fák strázsálnak
a sétány két oldalán.

Riadt, csupasz ágaikból
groteszk élet szivárgott

nesztelen, egyre alább
a silány rög szíve felé.

Rákmenetben hátrált a kései
harangszó, kósza bimbamjait

eszelősen futva kapkodta össze
az ingujjra vetkőzött iszonyat.

Isten már réges-régen
fellajstromozott mindent:

a visszaeső bűnösként megtaposott
földet, sorban a meddő éveket,

a férgek rozsdás fegyvereit
s a kishitű szegletköveket. 

A maradék, piszkosszürke fényben
testem feldúlt verem volt. 

Lenni még megmaradt a porral,
örökül a fölébe satnyult Holdnak. 

tél van sok a hűhó
ugráló majmok
egymás szavába vágnak
az elefántból is
bolhát csinálnak

jó időre várok
mint az útszéli árok
mire lemegy a Nap
feljön a gyomorsav
itt van élet, Uram!
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Maradásom kell-e még?

Mint halálra mérgezett kis életek,
évtizedeken át finom és elegáns
mondatok kergetőztek idegpályáimon
a Márai-arcú rettenettel;

már túléltem Krisztust,
Adyt és József Attilát,
Nietzschét, Szilágyi Domokost,
akik jóval előttem jártak,

és a csenddel háltak
Jeruzsálem falai között,
a lápvilágban, Váradon
s talán még Pesten is;

fél évszázada kapaszkodom
ronggyá foszlott évszakokba,
mint dezertőrök fattya
az alkonyi szélhantokra;
egyre nehezebben mondom ki,
mint aki az n-edik
sarki expedícióra készül,
a pitiáner hazugok közé:

„vigyétek”. De végső soron
jussotok is. A kapzsiké.
Itt a satnya pártütőké
minden, a füllentőlaciké,

amit Pál és én 
a damaszkuszi útról
visszatérve letettünk
megmoshatatlan lábatok elé. 

Bevallom: nevetséges voltam
a Nap alatt, mint aki álompárt,
csicskásnak csinomjankót talált,
és nyomban felkiáltott: elég! Elég!

Engedd, hogy torzóban maradt
versemmel végül tisztára
töröljem kerti asztalodat, Uram. 
Maradásom kell-e még valakinek?
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„Útjaikon romlás
és nyomorúság van.”
Míg szavaink torkán rág
megannyi papos hazugság,
ők hamissággal gyógyítanak,
„nincs isteni félelem az ő szemök előtt”,
közönyükkel ma is
halálra sebzik
a láthatárt. 

„Vajjon emberi módon
beszélem-é ezeket”,
miközben egyre több valót
könnyezik befelé a szemed?
Annakokáért a hosszú tűrésben
„őrizd meg,
ami rád van bízva”,
és a fulladásos halálból arcomat,
mint valamelyik valóságot,
az én Uram vigye át. 

„Igyekezzél tél előtt eljőni”,
mintha csak neked
pirkadna az ítélet,
a múlhatatlan. 

Lassan te is 
beérsz a hullásra,
akárcsak a koporsóból
irányított 
nemzetek sora
máiglan. 
Mint aki már őbenne találtatik,
és színről színre látja sorsát,
gyümölcsízű szavak nélkül
lépj vissza a hallgatásba. 
Akarata szerint
elköltözésed ideje is beáll:
az egyetlen hajnalsír fölé
mézsűrű csend
és folyamatos ellenfény
avarul. 

(A dőlt betűvel szedett szövegrészek 
Pál apostol leveleiből valók.)

„Nincs isteni félelem az ő szemök előtt”

Ványai Fehér József

A sorsosság árulója

Kőkörök, áldozati hely.
Te csak vendég lehetsz itt, e
föld börtön annak, ki nem él. 
Ó, lágyabb részeken támadj!
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Sárhajón sárkereszt

Önjövőnktől megfosztottan 
benne vagy a történetben.
Hát nincs átköltözés csak úgy
egyikből a másik létbe.

A halálból építkezni? 
Vonja be finom hártyával
a jelen, ami brutális. 
Csak a szenvedés állandó

a tudat hűvös ösvényén
sárhajón sárkereszt a jel.
Súlytalan jelenidejűség 
lesz büntetésed, helyettem.

Bármennyit alszom, az arcom
már nem simul ki. Álmomban 
elveszett vers az én múltam,
amelyből kihulltam, mint hó.

Ölni tudnál az életért?
Hétköznapi harc dúl benned, 
ki gyáva törleszkedő vagy,
árulója sorsosságnak.

Lovas Judit Szilvia

Kettős áramkör
Szeretetem is csak dacból szigetelt, hogy megmutassam,
Nem csak gyűlölni tudok. Nekem az árnyék szab
Határokat – váltóáram én én ki-be kapcsolok…
Gyászos amper mérföldkövén nem lépek túl,
Nekidőlök e kőnek.
                               Vajon az ég az ott, a fejem felett?

Vagy áram kering, parányi elektródok
Mérlegelik létem vezérlő álmait;
Isten tép szét, vagy csak áramszünet,
Mely részecskéket halálnak feszít.
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Matyikó Sebestyén József

Kihamvadt szalmazsákon

Hozzák fadobozba, tokba zárt
üzenetüket a kaftános, pólisi zsidók…

Jőnek a lengyel zsidók
Galíciából …
szomorúság az árva szájukon
mióta tart e hajsza,
ki kezdte és ki akarta?
Imakönyves láda
bezárt titok
a foszló csillagok
követnek szívdobogva:
az elvesztett álom
újra fölgerjed –
évmilliók hamujában:
a túlélő és halott!

De fájhat így halál?
                             Fájhat, ha ember már nem vagyok?
                             (Néha üvöltenék, mint egy állat,
                             De néha már üvölteni sem tudok).
De fájhat így halál?
                             Fájhat, ha én mégis ember vagyok,
                             És kaptam ébredéshez erőt,
                             Ítéltek csendhez jogot.

Nem fájhat így halál –
Koponyámban én magam vagyok,
Bent fülsüketítőn duruzsolnak
A bipoláris tranzisztorok.

2007. június 7.
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Az Oderán túlról

Mindent kicserél az idő
évszakok nélküli virradatban
akár a MÉH-telep összegyűjti
ingem és ruhám. Akár az anyaföld.

Útközben, a határok

A megérintettek csontjai
a mészárosok mind kimosakodtak,
elvonultak az ismeretlen csöndben,
maradtak a mosdatlan halottak…

Debreceni este

1.
Miként egy ősi ünnepen,
ahol a mindenség is egy velem,
időtlen vizekbe mártózom…

2.
A vendégszobából 
az udvarra látni,
a kertek alól
lángol a beton…
Poros ecetfák, 
ájuló hőség
keresztül-kasul.
Kifut 
a vonat a Nagyállomásról,
akár az idő
évszakok
nélkül 
az álmos
alkonyati város!
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Schéner Mihálynak 
égbe mutató ujjak a tornyok,
utat mutatnak és újra kérdenek –
quo vadis? Föl a mennybe…
az élet kiált túl, a nemlét csendje
vasravert fohász, harangok álmán:
Jeruzsálem,Csorvás, Medgyesegyháza,
Debrecen, Párizs, Csempeszkopács,
Budapest, Bordány, Békéscsaba,

Óföldeák, Máriapócs, Zala,
Vonyarcvashegy, Berlin, Arad,
Andocs, Csurgó, Kiskunhalas,
Pesthidegkút, Bábony, Barcelona
Vitnyéd, Gyulafehérvár, Ócsa…

Isten-sóhaj Trianon-kokárdán:
hontalan hazában búzamezőkön
betlehemi jászol a temetőkön!

Templomok

Aranyvasánap
kőkorszak
gyémánt
ezüst
arany
vashétfő

ólomkedd
ezüstszerda
rézcsütörtök
acélpéntek
bronzszombat
aranyvasárnap…

Amikor elvéreznek a fák

Éjfélkor

Talán a malom elvarázsol
patak vizébe zárt halak
horzsa kövek, a partvédelem közt
vergődésük a virradat!
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És hall az Isten
Vig Margitnak, amikor József Attila halálának 70. évfordulóján Balatonszárszón

J. S. Bach: g-moll szonátájából az Adaggio és Allegro tételeket játszotta.

Adom mint élő hegedű,
a világnak magam…

Szótlanul vérzik be a mennyet…
amikor itthon vagyok Kaposvárott,
az egyetlen élő
dallamok és ünnepélyek
extatikus elragadtatásában.

A gyönyörű kéz és test
karja, lába,
öle az időtlen vágynak
mulandó és múlhatatlan,
mint végül is
a mindig nyitva-tárt és végül is
a leszögezett koporsó.
Heverhetünk az utcazajban,
s a dicsőség 
öble a táguló vidék
befogad, termékenyítve
párhuzamosan
akár a futó sín, 
mint a temetőben
akár a jegenye-gyertya-fák
a némaság ölelés J. S. Bach
ujjaid által, eleven élő kottafejek
itt az idő párnát hajt a pusztulásnak
ahogy ölelésem némasága
várom, ami még hátra van…
megvakítottál nappalomban,
ragyogásod az éjjelem…!
A szárszói fákon át
akár e kifosztott sír nedvei
egyszer
s mindenkorra:
együttlét és búcsúzás, 
szótlanul vérzik be a mennyet.
Isten látja, ami még maradt
mintha madár közeledne, egyre boldogabb,
szállva a feneketlen-poroszló mélybe.
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Bokor Levente

A pesti élőlánc után
A távolból figyelő Lórántnak

Most már szertartásaim vannak,
hogy fölépítsem a reggelt.
– Amíg mások tettek mimagunkká
könnyű volt kibújni.

Milyen átlátszó is a lehetetlen
állattársaim!
Vackunk hajléka az utcán
az éj ágyútölteléke.

Innen a berobbanás.

Rombolunk-é,
vagy ezt hívják „továbbépítés”-nek
odafönn az égben nem titok már
nékünk meg hallgatni kell.

Budapest 2007. szeptember 9. 

Hej, hely!

Van úgy, 
hogy megnyílik a Föld

lüktetés kábelében
oksági huzalok

egy kigombolt rák
vagy skorpió lehetne,

és minden íze
tövéig látszik,
mikor tapshelyzetbe
hozza páncélzatát,

sorok, lapok és fejezetek
zsigerülnek
az újra takarás előtt

abból olvas
az összes 
Nostradamus

Eljövőt, kinek
„hűség” a neve,
 
mert soha

az eltávozók
szentföldje
lesz az igaz,
hanem 
a helyet 
megvallóké.

2007. szeptember 26.
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Simon Edina

Mirelitbomlás

Láttalak titeket,
pincékben gunnyadó, beteg,
kicsontozott testű állatok,
 árnyékemberek.

Jártam nálatok,
megtört szemű Isten barmai,
fekély az erekben vér helyett;
a szalmazsák még szénmeleg, 
de hús puffanását hallani,
ha lékelt kéregként szétpereg, 
és mondom, mert már nem láthatok:
 láttalak titeket.

Mert minden új tavasz előtt
 vedlő bőrű nők
premenstruációs, vad tánca fogad,
imádjátok helyettem őket,
az összes hercegnőket
 és királyokat,
igyátok boruk, ha kínálnak,
 ne szomjazzon
a kicsontozott testű állat.

Ajánljátok remegő szerveitek
 a lüktetésnek,
most van ideje elhoznom
 minden elkésett
mámort, minden majdnem-lett
szerelmet a száradt embernek,
 ami ott ébred
mégis minden Isten barmánál,
mert láttalak titeket, mert én már
 nem élek.

Sose higgyetek a vágy
bőrökön futkosó szelének,
hogyha lágy,
szőke dallamú halált kántál,
ha bevérzett, átázott ágyatokba
magát nesztelen belopja,
 ami rám vár.

A sárba fagyott koromban,
kiégett kertek hűlő hamujában
és vakító migrén-városok felett
 láttalak titeket,
testeteket átjárta az áram,
 nem lehetett
többé aludnotok – hol van
a tánc, hová lettek az ünnepek?

Most kapkodva tönkrementek azért,
amit magatokénak tudtok, de
ami elveszett rég,
most a penészes égre
száll belőletek a karcos párlat,
mert tövestül téptétek ki a fákat,
 kincset keresve
mohó kézzel a gyökerek alatt.

És aki nem reszket a vágytól,
aki köztünk még szabad,
és nem hiszi már, hogy máról
holnapra mindig megvirrad a nap,
 annak sötétje
úgysem húzza le őt a mélybe:
az emlékek nélkül továbbáll,
behúzza megrepedt ajtaját
 a szobánál.

 Valami kakofónia,
amit eddig zenének hittetek;
a szépbe bele kell halnia
– pincéjében várja a szalmazsák –
annak, ki a barbár bortól beteg;
 vagy megtörtök,
vagy megbékéltek a lázzal hamar,
napkelte helyett nézni ott a köldök,
 az utcalámpa-raj.

Vakon is tudom, véresek az egek.
Ti sosem voltatok azok,
sárban tocsogó Tantaloszok;
 láttalak titeket.
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Turcsány Péter

Egy könyv – amellyel folytatható a világirodalom 

(Ken Kesey: Olykor egy nagy ötlet, regény)

Izzó irodalom. Az epika hagyományos stí-
luseszközeinek teljes körű megőrzése mellett a 
modern, többszólamú cselekményszövés esetle-
ges duplázásai és triplázásai ellenére ez a regény 
mindvégig megőrzi a személyes hitelesség alap-
értékeit. 

Lírai természetszeretete a mű cselekményé-
nek is átadja hatásenergiáit. Egyetlen ősz tör-
ténései állnak az írói látószög középpontjában: 
egyetlen klán-család emberfeletti erőfeszítése, 
a fakitermelő Nyugat-Amerika egy kitüntetett 
városkájában, egy folyó egy-család-lakta szigetén 
és annak környékén, a természetvédelmi terület 
határpontján. 

A regény főhőse nem titkoltan az író Ken Kesey, 
a világhírű Száll a kakukk fészkére című regény 
(amelyből megdöbbentő pontossággal nagysike-
rű film készült) ihletett hősalakjával azonos.

Visszamenőleg ez a könyv is igazolja, alkotó és 
szereplő egyívású múltját, élménykörét. Idegsza-
natóriumi visszautalások ellenére a főszereplőnek 
(az írónak magának?) most kint a világban kell ön-
magát terapizálnia. 

A két regény összetartozása helyszín és téma 
által megkerülhetetlen.

A helyzet – mondhatni – fenségesebb a koráb-
bi regény helyzetábrázolásánál, főként a világtól 
való elzártság és a világra nyitottság dichotómiája 
tekintetében. 

Összetartozásuk mégis nyilvánvaló, amit a 
könyv egy látszólag feleslegesen beiktatott törté-
nete hangsúlyoz is. (L. a Mr. Siggs-ről szóló elbe-
szélést, az 544–546. oldalakon.)

Mit is ír Kesey? Hogy a cselekmény végki-
bomlása előtt érzi nagyon is helyénvalónak a 
visszaemlékezést egy betegtársára: „Nem a cselek-
mény szempontjából vagy parabolaképpen, hanem az 
egész könyv célját tekintve.”

E kis történetben emberi félrevonulás és kö-
zösségi feladatvállalás kettősségét villantja fel az 
író, de az elhangzó párbeszéd már-már az életmű 
üzenetének tekinthető:

 „Az embernek tudnia kell, hogy van választása, 
hogy aztán örömét lelhesse abban, amit választ. Ezt 
már tudom. Hogy egy emberi lénynek boldogulnia kell 
a többi emberi lénnyel… és csak azután boldogulhat 
önmagával.

Ehhez volt egy terápiás célzatú kiegészítésem: – És 
vice versa, Mr. Siggs: boldogulnia kell önmagával, 
másképp a többiekkel sem boldogul.” [kiemelés 
T. P.]

Visszatérve a regény fő eseményszálaihoz. Tizen-
két év után, az egyetemi tanulmányait megsza-
kító, neurotikus hajlamú Lee-t a családi munka és 
a családi helytállás feladata visszahívja gyermek-
kora színhelyére. Gyermekkori, többnyire trau-
mát okozó emlékeinek színhelyére. Ettől kezdve 
a két anyától és egy apától származó fiútestvérek 
lefojtott külső küzdelmébe és végsőkig önemész-
tő belső monológjaiba nyerünk a regényt olvasva 
egyre megrendítőbb beavatást. 

És egy darab, Robert Kennedy előtti Ameriká-
ba. Immár a fekete jazz Amerikájába. A lecsilla-
podó szakszervezeti mozgalmak modorváltásába, 
a fafeldolgozó óriáscégek extraprofit világába és 
az ábrázolt idő pillanatnyi nyomorúságaiba, hét-
köznapjaiba. 

Dosztojevszkiji módon és dosztojevszkiji idő-
sűrítéssel. Egy közösség, amely látszólagos ön-
érdektől hajtva legkiválóbb emberpéldányai el-
len fordul. Egy nagy család ellen, amely a harc-
ban csak megmakacsolt egyed-szálaira bomlik, 
de küzdőtárs maradt. Sunyi, fortélyos és nyílt 
akciók. A végső drasztikum. És a vadul heroikus 
makacsság a család szigeten maradt lakóiban: az 
ősi telepes értékek Amerikájának utolsó föllán-
golása.

Közben gátlásos szerelmek, gátlástalan bu-
nyók – és hemingwayi küzdés a természet, a 
folyó, az esőzés, az áradás erőivel szemben, és 
még hangsúlyozottabban: az emberi személyiség 
benső természetével is szemben, olykor ellenárban 
vele. Talán az önismeret, az emberszeretet önzé-
sünket megfékező erejének engedve.
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Utóbbi a regény legnagyobb esztétikai és eti-
kai értéke. Így együtt teljes az összhatás. A család 
törzstagjainak áldozatai, megpróbáltatásai, sőt 
tragédiája árán, az író által fölelevenített résztörté-
net egy amerikai sors– és végzetvilágot mutat be. 
De ismételjük: a hemingwayi, (a madáchi) „küz-
dés” szüntelen hangsúlyozásával. 

Amikor a 60-as évek végén, de a XXI. század 
tömegmanipulációinak előérzetében kell ember-
nek maradni, családnak maradni, szabadnak ma-
radni, az ön- és testvérgyógyítás jeges zajlásában 
ereszkedő fatutajon, az áradó Lét örök fenyege-
tettségének közepette.

Az olvasó még tartozik azzal, hogy gratulál 
Kőrös Lászlónak és Bajtai Zoltánnak, a kötet fordí-
tójának és lektorának, nagyszerű munkájukért, és 
természetesen az egyre jelentősebb világirodalmi 

munkákat közreadó Cartaphilus Könyvkiadónak 
a könyv megjelentetéséért. 

A regény témavilága és emberi példái nekünk 
két erdélyi író tollából is ismerősek a földrésznyi 
távolságok ellenére, és ez külön öröm. Kemény Já-
nos Vízitündér című regénye az Észak-Kárpátok 
faúsztatóinak sorsát mutatta be valósághű hero-
izmussal, míg Wass Albert A funtineli boszorkány 
című munkája a természetközeli életsorsok (a 
hegyi emberek) lelki küzdelmeinek és egymás 
közötti harcainak ábrázolásában rokona az ame-
rikai író könyvének. Tájképeik lírai metaforavilá-
ga olykor egybevethető. Izgalmas, és egyetemes 
párhuzamokkal ékes. 

(Ken Kesey: Olykor egy nagy ötlet, Cartaphilus, 
Budapest 2007.) 

Zászlós Levente

A fölszabadított tudattalan

Amikor 1924-ben megjelent André Breton szür-
realista kiáltványa, a beavatottak előtt nyilvánvaló 
volt, hogy a nevezetes manifesztum voltaképpen 
csak régóta ismert dolgok újrafogalmazása freudi 
hangszerelésben. Az ember ősidők óta törekszik 
arra, hogy művészetével, szimbolikájával egy má-
sik világra irányuló, közvetlen érzékelőképességet 
fejlesszen ki magában – lényegében ez rejlik min-
den művészeti felfogás és irányultság hátterében. 
Célja Bretonnak sem volt más: 

„Nagyon helyesen tette Freud, hogy vizsgálódását 
kiterjesztette az álomra. Elfogadhatatlan ugyanis, 
hogy eddig oly kevés figyelmet szenteltek lelki tevé-
kenységünk e tekintélyes részének (mivelhogy legalább-
is az ember születésétől a haláláig, a gondolkodása 
egyáltalán nem folytonos), s az álom összideje, még 
ha csupán a tiszta álomidőt, azaz az alvást tekint-
jük is, nem csekélyebb a valóságidő summájánál, vagy 
mondjuk csak inkább: az éberidőnél. Engem mindig 
megdöbbentett, hogy általában a közönséges megfigye-
lő milyen rendkívül nagy különbséget tesz folytonosság 

és jelentőség tekintetében az ébren és az álomban átélt 
események között.”

Nos, annak a bizonyos határvonalnak elmo-
sódott, meghatározhatatlan voltáról az antik filo-
zófia is rendelkezett némi ismerettel. Herakleitosz 
szerint a jelenségek között eleve nem húzható éles 
határvonal, mert – „Mindaz, amit ébren látunk, halál 
– mindaz, amit alva, álom… Ugyanegy bennünk az élő 
és a halott, az éber s az alvó, a fiatal s az öreg. Mert ez 
innen átérve azzá, az átérve ezzé változik. A halhatat-
lan halandó, a halandó halhatatlan, ez annak halálát éli, 
az ennek életét halja.” Hasonló módon gondolkodik 
Platón is a Theaitétoszban, mikor fölveti annak kér-
dését, hogy adott pillanatban milyen bizonyíték 
birtokában mutatható ki, hogy ébren beszélgetnek 
egymással, vagy éppen alszanak?

A szürrealisták szerint az igazi valóság az 
álomban keresendő, s műalkotás csak belső ih-
let végeredményeként jöhet létre, mert a realista 
magatartás minden szellemi és erkölcsi lendüle-
tet megbénít. Bretonék a lélek öntudatlan műkö-
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désének megnyilvánulásait kutatva, igyekeztek 
magukat mindattól függetleníteni, ami – mint 
pl. a logikai sémák, törvény és erkölcs – az em-
bert közvetlenül rendeli alá a külvilágnak. Lé-
nyegében nem volt ez más, mint a freudi felettes 
én kiiktatása a tudatból – vagyis a tudattalan 
felszabadítása a tudatkontroll alól. 

Platón még egyenértékűnek tekintette a tu-
datos és a tudattalan állapotot, a szürrealisták 
viszont a realitások teljes elvetésével fölértékelték 
a tudattalant. Miért történhetett ez? Az ókor és 
a középkor embere zárt világrendszerben élt és 
gondolkodott: a külső és a pszichikai belső világ 
egységében. Hieronymus Bosch, a középkori láto-
másos festészet szörnyalakjaival, pokolbeli jele-
neteivel, ördögeivel és boszorkányaival – kétség-
bevonhatatlan realitás volt. A túlvilág közelségét 
a hétköznapok realitásaként élték meg. E tudati 
állapot nélkül elképzelhetetlenek lettek volna a 
hírhedt boszorkányperek. 

Newton és Einstein között azonban a fizikai ku-
tatások eredményei szétfeszítették az addigi zárt 
világrendszer képzetét, s az ember szembetalálta 
magát a végtelenség elfogadhatatlan, ijesztő fo-
galmával. Megszűnt a lélek és a külvilág közötti 
egyensúlyi állapot. A bizonytalanság félelmei 
elől kifelé nem, csak a lélek mélyrétegei felé kí-
nálkozott menekülési lehetőség. A tudattalanból 
kivetítődő képek, képzetek, szörnyalakok ismét 
realitásokká váltak, mint ókori és középkori előz-
ményeik. A kozmikus, tág világegyetem ellené-
ben az alkotóművész Baudelaire korától kezdődő-
en a lélek belső, zárt, védett rendszerébe húzódott 
vissza. A külső realitásból – a belső realitásba. Az 
álmok szimbólumvilága újra élni kezd: „Éjfélkor 
jön az álom-fickó, / Kevés szavú, rossz szemű, fürge. / 
Dobol egy fekete koporsón, / Táncol bolondul a kezein 
/ S röhögve mondja: Ülj le, ülj le. / És jön a másik, 
jön a többi, / Forognak, mint az ördög-orsók. / Csak a 
szemük néz mindig engem, / akit reszketve lovagolok, / 
Ezt a titokzatos koporsót.”

Ady Endre verse érzékletesen példázza az ál-
mok döbbenetes erejét, realitását. Álom-fickói 
– megelevenedett gondolatai kísértik, s élővé vá-
lik a halálfélelmet szimbolizáló fekete koporsó is, 
amely elől nem térhet ki, hiszen az lényének elvá-
laszthatatlan, tudati része. 

A speciális kutatómunkák nemegyszer meg-
lepő átfedések és összefüggések fölismerésére 
vezethetnek. Elgondolkodtató például J. Wellard 

néprajzkutatónak egy 1939-ben, Paraguayban 
fölfedezett indián törzs körében följegyzett meg-
hökkentő észrevétele: a törzs nyelv- és fogalom-
világában az „egyedi ember” nem szerepelt, csak 
a csoportra volt szavuk, s azon belül a legkisebb 
egységnek a párt tekintették. Mindezzel logikai 
összefüggésben számolásuknak is a kettes szám-
rendszer volt az alapja. Ha csak egyvalakit vagy 
egyvalamit akartak megnevezni, így mondták: 
– „az aki – vagy ami – nincs párosítva.” A látszat-
tal ellentétben, ennek jelentősége elsődlegesen 
nem matematikatörténeti! Meghökkentő példája 
az archaikus gondolkodás szívós továbbélésének, 
amely utat nyithat az emberi lélek mélyrétegei 
felé is. 

Platón egyik dialógusában a szerelemről 
mondatja, hogy az voltaképpen nem más, mint 
a teljesség vágya és keresése: egyesülve és ösz-
szeforrva a kedvessel, kettőből eggyé válni, ami 
a maga teljességében igen nagy hatalom, min-
denen uralkodik. Platón ennek a tökéletes egy-
ségnek mitológiai hátteret is ad. Valamikor az 
androgyn /férfi-nő/ nevű lények egyek voltak. 
Ezek a nagyratörő, szörnyű erejű lények megkí-
sérelték megmászni az eget, hogy rátámadjanak 
az istenekre. Végül Zeus határozott, és ketté-
vágta őket. A kettéhasított lényekben fölébredt 
az egyesülésre áhítozó vágy, minthogy semmit 
sem akartak tenni egymás nélkül. Egyből let-
tünk kettőbe vágva s most szüntelenül keresi 
ki-ki a maga másik felét. Ennek a vágynak a 
lényege: egyesülve és összeforrva a kedvessel, a 
csonkából egésszé válni. Platón félreérthetetlen: 
önmagában senki sem egész. Ám tapasztalatai 
alapján szkeptikus is: – „Megtalálni és megnyerni 
azt a kedvest, aki teljessé tesz bennünket – ami ma 
csak keveseknek sikerült.” Mit tehetnénk ezzel? 
Időálló megállapítás!

Platón a beszélgetés közben tesz még egy lát-
szólag nem ideillő megjegyzést is: – „Phaidros fut-
ván fut az öregségtől, pedig az nyilvánvalóan gyorsan 
jár, hiszen a kelleténél gyorsabban lep meg bennünket.” 
Platón mítoszában lélektani igazságok rejlenek. A 
magányos ember csonka lény, de a párban élő is 
azzá válhat: krízishelyzetben mindkettő védtelen. 
Fél évszázada figyeltek föl Nyugaton egy sajátos 
jelenségre: ismert sikeremberek tűntek el a köz-
életből váratlanul, hogy más néven, más táján a 
világnak, megkapaszkodjanak a könyörtelen idő 
sodrában. A kitörés pszichózisa ez, mondhatnánk 
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mostani szaknyelven. Az ösztönös menekülésé! 
Átlépni egy másik dimenzióba. A statisztikai 
adatok szerint ebbe a vészhelyzetbe zömmel a 
45–60 év közötti férfiak jutnak. A krízis oka a 
fölerősödő haláltudat. Átlépni az öregedés kez-
detének határvonalán, találkozás a halállal. Ez a 
szembeállás a határvonal átlépésének pszichikai 
kényszerhatásával jár együtt. Ebben a helyzetben 
a párban élő is magányossá válik, ám a menekü-
lést másodmagával végzi, új párral az oldalán! 
A változás mögött az önáltatás a működtető erő. 
Végső soron önmagunkat nem tudjuk elhagyni, 
magunkból nem szökhetünk ki. 

A jelenséggel kapcsolatban a kilencvenes évek 
elején új hír jelent meg a hazai sajtóban. A Heti 
Magyarországban egy Milánóban bejegyzett el-
tüntető ügynökségről olvashattunk, amely cég 
nagy hangon garantálva hirdette eredményessé-
gét: – „Távozzék el nyomtalanul! Vegyen magának egy 
második életet!” És még egy bombasztikus hangú 
felhívás: – „Tűnjön el, ehhez joga van!” 

A megoldás nyilvánvalóan nem ez! Platónnak 
van igaza: – „egyesülve és összeforrva.” Vagy 
ahogyan az indiánok is tudják: a kettő az egy! 
Ám széthulló világunkban ez már csak mitológi-
ai fogalom!

Kaló Béla

À la Kaiser

Széljegyzet három Hungarovox-kötetről

A recenzens kezébe a közelmúltban megjelent 
Hungarovox-kötetek kerültek, melyeknek közös 
eredőjük, hogy a kiadó vezetőjének, Kaiser Lász-
lónak a tollából születtek.

Egy novellaciklus (Tűz van, mami!), egy isme-
retterjesztő esszékötet (Remekírókról, remekművekről) 
és egy bilingvis, magyar–olasz versgyűjtemény 
(Lángok, tüzek között) Baranyi Ferenc „olaszításában” 
tartozik a vizsgálandó publikációk közé. 

A költő–író–tanár–szerkesztő Kaiser óvodás 
korú kisgyermekként élte át 1956-ot, a Tűz van, 
mami! három írása egyfajta tiszteletadás a forra-
dalom előtt.

Minden generáció saját tapasztalattal és 
emlékkel rendelkezik, amit aztán továbbadhat. 
Kaiser számára láthatóan nem lyukas a történe-
lem, ’56 az ő számára nem lehet fehér folt. S bár 
a diktatúrák, ha nem tudják propagandisztikus 
céljaikra felhasználni, feláldozzák a törésponto-
kat a feledés oltárán – mindenkinek megvan a 
maga története, az emlékek megőrzése nem le-
het megalkuvás.

A jövő a múlt tükrében érthető. Professzioná-
lis emlékezetről beszélünk, nem dokumentációk 

ezek a novellák, hanem szerzőjük a gyermekkori 
emlékek felidézésével a múlt megtapasztalható-
sága után kutat. Újra megélt fordulópontokról 
és kapcsolódásokról beszélünk, hiszen a külső 
hivatalos történelem csontváz csupán, melyre az 
emberi sorstörténet feszül.

A Lángok, tüzek között (Fra fiamme e fuochi) 
néhány verse valóban az itáliai hermetikusokat 
juttatja az olvasó eszébe, ahogyan azt a fülszöveg 
is jelzi. Ungaretti, Montale, Quasimodo a szó képi 
elemmé válását tartották primer lírikusi attitűd-
nek, egyfajta féltve őrzött belső világ akárcsak 
töredékes és töredezett hangulati visszaadására 
törekedtek. Valósággal a pointillista festők mód-
szerét transzformálták a nyelvre, látszólag egy-
mástól független asszociációk, sőt kifejezések 
állnak össze tömör és zárt egységgé, verssé.

Kaiser vers-maximái, költői aforizmái hasonló-
ak az olasz elődökhöz. Nézzünk egyet illusztrá-
cióként:

Életbe fúrt mohó penge
Hozsannától rozsdásodik.
(Szentencia)
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Lisztóczky László

„Csonkán is rege-kincs a Tiéd…” II.

Versek Dsida Jenőről

Látványosan megszaporodtak a Dsida Jenő 
nevét idéző versek az 1989-es fordulat után. A 
költők alkotta kórus minden korábbinál gaz-
dagabbá és zengőbbé vált, verseikben egyre 
teljesebb és színesebb Dsida-kép bontakozott 
ki. Az erdélyieken és az anyaországiakon kívül 
hallatta hangját a magyar emigráció és Kár-

pátalja is. Elsősorban két – eddig is föl-fölbuk-
kanó – motívum gyarapította a versek számát. 
A legtöbb továbbra is a kiváló formaművész, a 
Szépség megszállottja, a természet, a minden-
napok apró, egyszerű csodáinak és bensőséges 
hangulatainak a megszólaltatója előtt hajtott fe-
jet, számosat pedig a Psalmus Hungaricus drámai 

Rövid elemzések, portrék, valójában egy di-
ákkönyvtár-sorozat köteteihez írt esszéisztikus 
előszók gyűjteménye a Remekírókról, remekmű-
vekről című kötet, melyben a magyar és világ-
irodalom klasszikusainak egy-egy művéről ad a 
szerző villanóképet, vignettát, mintegy rávezető 
„fogódzót”, étlapot a vacsorához. Hiszen sem az 
idősebbek, a fiatalabbak meg (pláne) nem olvas-
nak manapság – s ez már közhely –, pedig nagyon 
kellene, hogy rendszeresen könyveket vegyenek a 
kezükbe. Nem szükséges ehhez, hogy valakiben 
speciális, szokatlan érdeklődés éljen az irodalom 
egészének, folytonosságának megismerése iránt, 
csupán némi érdeklődés a Gutenberg-galaxis irá-
nyába.

Kaiser egy-egy bekezdésben hívja fel a figyel-
met (mintegy kedvcsinálóként) az adott műre, 
vagy a tárgyalt szerzőre, eligazodási és elágazási 
pontot adva az ifjú (fiktív) olvasóknak. Akik talán 
még vevők a dologra, hiszen sokszor etikus igé-
nyességet, zavart, gátlást takarnak el pózaikkal és 
bánatos fürtjeikkel.

Az alkotó lelép a talpazatról, megnyilvánul, 
de sorvezető és segítő azért kell a megértéshez. 
Katona József, Gárdonyi, Jókai, Madách, Kosztolá-
nyi, Nagy László, Sánta Ferenc vagy éppen Dante, 
Shakespeare, Puskin, Csehov és a többi írói s költői 
nagyság megértéséhez élettapasztalat, történelmi 
rálátás szükségeltetik: azaz magyarázat, lábjegy-
zet, háttérfestés.

Kaiser kitűnő cicerone, a jó író dolga az ide-
genvezetés is a literatúra világában.

Nem, nem irodalmi forgácsok ezek a kis köte-
tek, inkább arkhimédészi pontok keresése a min-
ket körülvevő káoszban. Forma, műfaj változhat, 
de a mondanivaló, a szándék állandó!

Az idő feltartóztatásának vágya, hogy kisza-
badulhasson még egyszer a gyermekkori udvar-
ra. A világ kifejezhetősége lehetőleg egyetlen 
aforisztikus gondolatban, utazás az egyetlen 
metafora felé. A tanár–szerkesztő ösztöne: be-
fogadóvá tenni a gyermeket: olvasson, ismerje 
meg az irodalmat. Látszólag csuklógyakorlatok, 
ujjgyakorlatok ezek, néhány kötetnyi gondolat 
tükrözése papírra vetve, s mégis!  Az érzékeny 
olvasó visszajelez, hiszen egy-egy mondat, be-
kezdés megérintette őt. S ez nem kevés. Mert 
Kaiser László műveiben – ahogy egyik versében 
is írja – a nem könnyen megszerezhető harmó-
niára, „egy szeplőtlen világ” elérésére tesz tanul-
ságos kísérletet.

Egyik kezedben nappalok,
másik kezedben éjszakák.
Miféle malom őrli eggyé?
Ki gyúrja össze egyetlenné?
S tiéd lehet
egy szeplőtlen világ?
(Tiéd lehet?)
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szenvedélyű s egyre időszerűbbé váló haza- és 
nemzetféltése ihletett.  

A nyugati magyar költők közül hárman adóz-
tak Dsida emlékének. 

Az 1968 óta az Egyesült Államokban élő Zas 
Lóránt Következik… című, 1990-ben írt verse a 
rendszerváltás elsikkasztása miatt fellebbez a 
Psalmus Hungaricus alkotójához.4 Kétségbeesett 
és fájdalmas próféciát fogalmaz meg: „az átverés 
hajója” vár ránk, „handlé-állam” leszünk, „eltu-
lajdonított és kiárult liget”, mely „halálra váltan” 
is „prédája mindenkinek”. 

Az Angliában élő Gömöri György a Dsida-kul-
tusz egyik első számú hazai kezdeményezője és 
úttörője. 1953-tól az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem magyar–lengyel szakán végezte ta-
nulmányait. Szakdolgozata témájául – napjaink 
egyik legjelesebb Dsida-kutatójával, az erdélyi 
Láng Gusztávval csaknem egy időben – az akkor 
még tilalomlistán szereplő „poeta angelicus” lírá-
ját választotta. Megírása közben, 1956 nyarán ku-
tatóúton vett részt Erdélyben, s találkozott Dsida 
életének néhány szemtanújával.5 1956 vége óta 
őrzi Angliában kedvenc költője emlékét, s kitűnő 
tanulmányaival is hozzájárul életének és pályájá-
nak minél teljesebb megismeréséhez. 

Két versében is fölidézte az erdélyi költő szel-
lemét. A Harmincöt éve… emigrálásának harminc-
ötödik évfordulóján, 1991-ben keletkezett, s az 
otthontalanság és a honvágy élményét szólaltatja 
meg. Szívbe markoló nosztalgiával, itthon töltött 
ifjúságára gondolva említi meg Dsida nevét, aki a 
harmincöt évet meg sem élte, s aki egyebek mel-
lett azért jut eszébe, mert ő is volt szívbeteg.

A Kóborló délután F. Jolánnal az 1956-os erdélyi 
utazás egyik epizódját eleveníti föl. A címben em-
lített hölggyel, a Pásztortűz című folyóirat hajdani 
gépírónőjével, Dsida Jenő egykori munkatársával 
és barátnőjével közös kirándulást tett a Kolozsvár 
mellett fekvő Monostori erdőben. „Jolánka” föl-
idézte Dsida Jenőhöz fűződő emlékeit, s azzal büsz-
kélkedett, hogy ő volt a Miért borultak le az angyalok 
Viola előtt múzsája. Az ironikus hangvételű, játéko-
san évődő, bűbájosan szellemes vers címe szerint is 
a Kóborló délután kedves kutyámmal című lírai riport 
motívumait és időmértékes ritmusát citálja:

ó ez az augusztusra eső nap nem tűnhet fele-
désbe

kit felidéztünk nemcsak a Költő volt aki Erdély

számos csillaga közt is tisztán egyszeri fénnyel
szikrázott ragyogott aki zendült ég citeráján
de a rózsás arcú fiú szomorú szemű ember
drága bohém aki hajdan kérte hogy emberi 

voltát
s emlékét őrizze volt szeretője és az ki
húsz év múlva csodálja majd pedig ötvenhat-hét
évvel később messzire tűnt lényét hexameter-

ben idézi…

Kannás Alajos Örök Kolozsvár című szonettjére a 
Magyarok Vasárnapja 1998. júniusi számában buk-
kantam. Alkotója 1960-ban az Egyesült Államok-
ban telepedett le, Los Angelesben halt meg, 1999-
ben. Említett versét Csiha Kálmánnak, a kolozsvári 
református püspöknek és volt politikai fogolynak 
ajánlotta. Soraiban az erdélyi magyarság jövő-
jéért érzett aggodalom hangja szólal meg. Féltő 
szeretettel becézi Erdély magyar múltjának régi 
és újabb keletű őrhelyeit, a megmaradásért vívott 
küzdelem szimbolikus helyszíneit: Kolozsvár 
mellett Nagyváradot, Nagyenyedet, Farkaslakát, 
Marosvásárhelyt, Marosvécset, Aradot és Seges-
várt. A települések nevébe rejti s külön is meg-
említi néhány jeles, népe javát és a megmaradás 
ügyét szolgáló történelmi személyiség nevét. A 
fölsorolást a Házsongárdi temetővel zárja, „hol 
örökmécsként zsoltáros tanúja / a Szenvedésnek 
Dsida-szív világol”. A gyönyörű zárókép meg-
születését az Elárul, mert világít című Dsida-vers 
következő strófája inspirálta:

Nem rejt el e vacak világ itt.
Békák közé leguggolok. 
A szív elárul, mert világít,
illatoznak a szemgolyók.
Aki él, nem rejtőzhet el,
Jön. Itt van már. Egész közel.

Az anyaországból két költő neve tűnik föl a 
sereglésben.

A Mezőkövesden élő Cseh Károly számára 
Dsida elsősorban a nagyhét és a húsvét költője. 
Saját vallomása szerint minden nagycsütörtök 
este égő gyertyák és Dsida-versek fénye mellett 
emlékszik az Olajfák hegyén imádkozó és verej-
tékező Krisztusra. 

„Így volt ez – írta egyik nekem címzett leve-
lében – a közel kilenc évvel ezelőtti, olajfák-hegyi 
árvultságú napon is (kilakoltatás fenyegetett, ami 
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meg is történt), amikor a Nagycsütörtököt írtam. 
Napok-hetek óta harangoztak már bennem az ak-
kori válságállapotomat fohásszá nemesítő sorok, 
mígnem az erkélyen ülve, a március végi, füstlő 
estében feloldozó és reménykedő költeménnyé 
kerekültek hirtelen. 

Szakrálisabb és fénytelibb a Tanújelek szü-
letése. Az idei – 2007-es – húsvétra hangoló-
dásképp, nagyszombaton és az ünnepen afféle 
(magán)határjárást tartottam. A sarjadó zöldből 
előfehérlő szirmok és a meg-meglebbenő illatok 
közötti séta valójában kószáló emlékezés volt, 
térben és időben. Évekkel előbb felötlöttek már 
bennem a leendő vers motívumai, s hogy egésszé 
teremtődjenek, ahhoz tavaszonként újra meg újra 
kellett a borsodgeszti (szülő)táj látványa. Az el-
hagyott régi szekérút mélye, hol csöppnyi telihol-
dakként világlottak-úsztak bokrok és fák, virág-
ban állva, s a gyerekkori csipkebokrok is, melye-
ken aszottan ott bíborlott a tavalyi csipkebogyó. 
Látás és látomás határán úgy derengett, mintha 
az Ő vércsöppjei és palástfoszlányai lázadoztak 
volna ágaikon. Már-már azt éreztem, hogy léptei 
nyomán megszentelődik a »keréknyomok ránca«, 
s minden gonoszság elűzetik e földről… Tollam 
alól pedig olyan könnyedén és természetesen su-
hant ki ez a Dsida-igézetű vers, akárha lengő ág 
rügye rótta volna a kékre sorait.” 

A 2007 húsvétján írt, Dsida Jenő emlékének 
ajánlott vers mámoros, misztikumba hajló, Is-
tent munkája közben tetten érő természetszem-
lélete a „poeta angelicus” megragadottságát és 
lényegességélményét idézi: 

Felpárállik éjjel a régi szekérút,
s mintha annyi szagos hold sorjázna végig:
alján vadkörtefa s kökénygally fehérlik.

Tavasz csordultával jár erre valaki,
barangol fel-le a keréknyomok ráncán,
tanújelnek hagy a bíborpalástból itt
szerte a bokrokon egy csipkebogyónyit,
s mutatóba töviskoronája közül
galagonyavirág-ágból kettőt-hármat.

S nem támad forgószél nyomán, míg járkálgat.

A Nárciszi arcom című vers alkotója, a pálya-
kezdő Bozók Ferenc így jellemezte Dsidához fűző-
dő viszonyát: 

„Emlékszem, kamaszfejjel nekem is voltak 
bálványaim. Különösen a nyughatatlanok, »hir-
telen« életűek, mint Rimbaud, Trakl, Emily Brontë 
vagy József Attila. Aztán a vakmerőek, újítók, sza-
bálytalanok, mint Baudelaire vagy Kassák. Na és 
a bizarrok, a misztikusok vagy misztagógikusak, 
mint Füst Milán vagy Pilinszky. 

Dsida sosem tartozott ezek közé a bálványok 
közé. Aztán persze, ahogy múlik a viharos ka-
masz- és ifjúkor, a bálványok elmaradoznak. 
Dsida viszont marad. Ő számomra sosem volt 
»jéghegynyi bálvány«. Ahhoz túl szerény, nem is 
illene hozzá. Ő mindig diszkréten, ám tartósan 
volt része a mindennapjaimnak. Írásaimban sem 
mutogatja erőteljesen magát, nem harsánykodik, 
ám némelyik versemben ott bujkál. 

Ilyen Szélkutya kötetemből a Nárciszi arcom, 
mely a Hulló hajszálak elégiájában kifejezett Dsida-
életérzésnek kíván egyfajta reminiszcenciája lenni. 
A lírai én tisztában van a hanyatlás és a gyengü-
lés, a megsemmisülés felé vezető út realitásával, 
a pusztulás, a megsemmisülés elkerülhetetlensé-
gével. A valóságban nem hisz abban, hogy »nár-
ciszi« arca visszatér, hogy ráncai eltűnnek, s hogy 
gyérülő hajtincsein segíthet valami »égi hajszesz«, 
ám az elmúlással való szembenézést a Dsidára oly-
annyira jellemző finom életszeretet hatja át.”6 A 
2005-ben keletkezett verset mívesen megformált 
kifejezőeszközei is Dsidához kapcsolják: 

Most hadd legyek újra erős, menetelnék  
a sereggel!

Rét harmata kozmetikázzon, s üde  
májusi reggel!

Szellője tavasznak az arc repedését retusálja,
tört tükre a tónak az arcom, a  

fényest ne kuszálja!
Hol vagy, felelőtlen, opál szemeimnek  

ragyogása?
Hol vagy, zabolátlan, erős fogaimnak  

harapása?
Térj vissza, te hűtlen erőm, sima bőröm,  

ma jelenj meg!
Dús, síma hajam, koronája emelt,  

büszke fejemnek!
Jöjj vissza, te rég feledésbe merült nárciszi 

arcom!

Kárpátalját a beregszászi Füzesi Magda képvi-
seli az itt idézett költők együttesében.
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Beregszász fontos helyszíne volt Dsida Jenő éle-
tének is. Édesapja, Dsida Aladár mérnökkari tiszt 
volt, őrnagyi rangot ért el az Osztrák–Magyar 
Monarchia közös hadseregében. Amikor 1914-ben 
a frontra vezényelték, magára maradt felesége két 
gyermekükkel, a hétéves Jenővel és hároméves öcs-
csével, Aladárral szüleihez költözött Beregszászra. 
Dsida Jenő anyai nagyapja a helyi vasútállomás fő-
nöke volt. A család az ő szolgálati lakásában talált 
menedéket a háború végéig, 1918-ig. 

Az egykori beregszászi otthon falán 1994 óta 
dombormű őrzi a költő emlékét. Ennek létrejöt-
tében, Dsida Jenő kárpátaljai kultuszának megte-
remtésében Füzesi Magda kezdeményező szerepet 
játszott. Lelkes és tevékeny tagja az egri székhe-
lyű Dsida Jenő Baráti Körnek is.

Két ellentétes hangulatú, egyszerű és tiszta 
érzelmeket az egyszerűség, a természetesség, a 
közvetlenség varázsával megszólaltató verse idézi 
Dsida emlékét. Ő így vallott róluk:

„A Szeptemberi anziksz egy hajdúböszörményi 
kirándulás után született. A várost akkor belep-
te a »pannon derű«: bazsalikomok illatoztak, s 
minden olyan könnyűnek és egyszerűnek lát-
szott. Hirtelen úgy éreztem, megérintett Dsida 
bűvölete:

Orrodba édes illatot gyűjts,
szívedbe békét és mosolygást,
szemedbe fényt, hogy az utolsó
napon is tudj örülni folyvást.

A Vihar után egy békétlen és súlyos terhek-
kel megrakott életszakaszom állomása. Sokféle 
oka volt, hogy hajótöröttnek éreztem magam a 
Kárpát-medencében. Sorsszerű, hogy képzelet-
ben ismét Dsidába kapaszkodtam: úgy tűnt, »a 
kék habok közt felmorajlik valami zsongó, halk 
remény«.”7  Az idézet, mely egyben a vers mottója 
is, a Robinson című Dsida-versből való: 

Mert teremtettél, mindétig eveztem
Folyónak mondott végtelen vizen.
Nem szűkölködöm immár semmiben,
Uram, tekints rám, ne kívánd a vesztem.

Robinson-gazdag kincseim csodálom: 
Fejem alatt egy kopott Biblia,
Meg egy maréknyi jóízű Dsida,
Egy ital víz és rettenetlen álom.

E völgy fölött ma nem lesz virradat!
Egy fenyő csúcsán napozik a nap,
Kárörvendően ladikomra néz.

A parton tölgy, egy vén harkály kopácsol,
Az Isten izzad: nagy csónakot ácsol 
És csilingel egy Chopin-polonéz.

A legtöbben – négyen – az erdélyi lírát repre-
zentálják a válogatásban.

Molnos Lajos Egy Dsida-versre című alkotása a 
Nagycsütörtök szorongó várótermi látomását fűzi 
tovább: megszületése óta még abszurdabb, si-
várabb és reménytelenebb lett az élet, még elvi-
selhetetlenebbé fokozódott az ember árvasága, 
magánya és kiszolgáltatottsága. Odakinn és ide-
bent, a nagyvilágban és a lelkek mélyén egyaránt 
kiüresedett minden: az apostolok ma már nem 
alszanak, a kocsárdi állomás és vele az Isten is 
„elutazott”, a Kisded még meg sem született. A 
Dsida-vers motívumvilágából csak a „tompa bor-
zalom” és a „mély állati félelem” maradt érintet-
len, őrizte meg eredeti funkcióját. 

Érdekes és sokatmondó paradoxon, hogy a 
Krisztus nagycsütörtöki magányát és szorongá-
sát idéző vers 1990. december 20-án, az advent, a 
Kisdedre várás utolsó napjaiban keletkezett.8

Gál Éva Emese Dsida című, remekbe formált 
szonettjében a feltartóztathatatlan, az egész 
kozmoszra kiható pusztulás képét rajzolja meg. 
Dsida Jenő szelleme túl fogja élni a közelgő vi-
lágkatasztrófát is:

Nincs kegyelem! Már fölkúsztak az árnyak
az égboltot teremtő homlokon.
A csillagok mind sötétebbre áznak,
és ringanak az elhagyott tavon.

Kihull a világ a varázstükörből,
mind kevesebb a szó, és több a hant.
A költő rímel életről, jövőről,
s szívében húronként szakad a lant.

Már hóhér minden pillanat. Az óra
pengéjét a számlapon körbehordja
és üti büszkén: elvégeztetett.

Te leporolod magadról a véget, 
magára hagyod ezt a mindenséget,
és sétáltatod köztünk szellemed.
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Czegő Zoltán Dsida Jenő, a lélekszemű ember 
című verse először székfoglalóként hangzott 
el a Dsida Jenő Baráti Kör 2001. július 21-én 
megrendezett közgyűlésén, s még ugyanebben 
az évben meg is jelent Hetednap után című kö-
tetében. Az a gondolat ölt formát benne, hogy 
Dsidát „sziromfehér”, megsebzett, de forrón 
szerető szívével, az „eleven Szépért” való rajon-
gásával, éteri hangjával, játékosságával és szelíd-
ségével azért adta nekünk az Isten, hogy elterelje 
figyelmünket a történelem hidrafejű réméről, s 
feledtesse tragikus sorsunkat, amelyet a Psalmus 
Hungaricus című versében Dsida Jenő is megörö-
kített:

Annyi redves dúcra, szúette gerendára 
már lehelni kellett friss fenyőillatot!
Eljött egy költő valahára,
meghallotta a fecskesóhajt, majd itt hagyott

lángszínű lepkéket, hibátlan világot,
tündérkirálynőt, dióbarna szemekkel.
Tudott boldog lenni szépséges vakmerőn
az országban, hol Spartacus sora remeg fel.

Ringó nyugágya mellett kis tücsök,
ki nem mennydörög Attila királyról.
Hegedűjén csupa csikló szerelem.
A ravatali tájból minden szürkét kirámol…

Kovács András Ferenc Búcsú az angyalitól című 
ciklusát Dsida Jenő születésének 2007-es cente-
náriuma ihlette. Az évforduló alkalmából a ma-
rosvásárhelyi Mentor Kiadó közreadta a költő 
válogatott verseit, melyet ő szerkesztett. Ennek a 
kötetnek az utószava – poétához illő módon – a 
versciklus.9 Napjaink egyik legkiválóbb magyar 
lírikusa és formaművésze tiszteleg ezzel a mű-
vével a „poeta angelicus” emléke előtt. Formai 
gazdagsága és sokszínűsége a Miért borultak le az 
angyalok előtt című ciklushoz hasonlítható, alko-
tójának az antik időmértékes versformákban való 
fölényes jártasságát szemlélteti. 

Akárcsak Dsida, Kovács András Ferenc is Szat-
márnémetiben született. Személyében – forma-
művészete, önfeledt játékossága, korlátokat nem 
ismerő szerepjátszó hajlama és tehetsége ad in-
dítékot erre a megállapításra – egy kicsit Dsida 
Jenő (s az őt oly nagyra becsülő Weöres Sándor) 
kelt új életre. 

Az említett kötet megszerkesztésével és annak 
versbe foglalt utószavával tehát nemcsak költő előd-
je, hanem egykori földije előtt is fejet hajtott.

A moldvai magyarságnak is akad szószólója 
a Dsida Jenő emlékét idéző alkotók kórusában: 
a pályája küszöbén álló Iancu Laura.  Csángó 
származású költőink sorában ő az első, akit izzó 
tehetsége, az újabb magyar költészetben, a filo-
zófiában és a metafizikában való jártassága arra 
szemelt ki, hogy az archaikus hagyományt össze-
kapcsolja a legmodernebb lírai törekvésekkel, s 
ezáltal fölnevelő közösségének a sorsát és értékeit 
a magyar költészet korábban el nem ért magassá-
gaiba emelje.

Két idézendő alkotását számítógépen küldte 
el válaszként a költészetére gyakorolt Dsida-ha-
tást firtató kérdésemre a következő szavak kísé-
retében: „Már nehezen tudnám megmondani, me-
lyik  irományomat inspirálta Dsida (költészete), de az 
alábbiakban biztos vagyok. Nagyon szeretem Dsidát.” 
Mindkét vers 2006-ban keletkezett.

Az Egyszer nosztalgikus hangvétele a „poeta 
angelicus” legtisztább vágyait, misztikus han-
gulatait, kamaszosan ámuló, titokzatos távolokba 
révedő tekintetét idézi. Az ő verseit is áthatotta a 
sejtelmes csodavárás, az értelem- és boldogságke-
resés atmoszférája, egyéni élete korlátaiból a pa-
radicsomi lét teljességére és tökéletességére áhíto-
zott. Mottója az Olvadó jégvirág című Dsida-verset 
idézi a „nagy, elérhetetlen szerelem”-ről, mely ott 
„ködlik a mezők felett”:

egyszer az idő megszán
minket is
hajnal lesz tán a végsőkig
karom felenged, elereszt
elejt a térkereszt 
megértik egyszer tán a holtak is 
az istennyelveket

A Nagypénteket a Krisztus című Dsida-vers 
ihlette. Mindenekelőtt a Megváltóval folytatott 
párbeszéd költői attitűdje emlékeztet Dsidára, aki 
Jézus életének egy-egy epizódját személyes léte 
hétköznapjaival kapcsolta össze, észrevétlen ter-
mészetességgel társította a profánt és a fenségest.

A puszta tény, hogy a legmostohább sorsú 
magyar etnikai közösség egyik ifjú tehetségét is 
megérintette és versírásra ösztönözte a „poeta 
angelicus” költői varázsa, önmagában is megható 
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Jegyzetek

4. Hozzám intézett levelében maga a költő tárta föl a vers megszületésének itt idézett indítékát.
5. L. Gömöri György: Erdélyi utazás 1956 nyarán. = Poeta angelicus. Írások Dsida Jenőről és költészetéről. 

Szerkesztette: Lisztóczky László. Dsida Jenő Baráti Kör, Eger, 2003. 145–153.
6. Részlet hozzám írt leveléből.
7. Részlet hozzám írt leveléből.
8. A megjegyzések a vers átdolgozott szövegére vonatkoznak, mely a Néhány tudnivaló a Csendes-óceánról 

című kötetben jelent meg 1997-ben, Kolozsvárt.
9. Dsida Jenő: Azrael árnyékában. Válogatott versek. A verseket válogatta és az utóhangot írta: Kovács 

András Ferenc. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2007.
10. A versek összegyűjtéséhez értékes segítséget kaptam Elbe Istvántól, az Országos Széchényi Könyv-

tár osztályvezetőjétől és Medvigy Endre irodalomtörténésztől. Ezért köszönettel tartozom. Külön 
köszönöm Füzesi Magda, Iancu Laura, Bágyoni Szabó István, Bozók Ferenc, Cseh Károly és Zas Lóránt 
írásbeli vallomását, Kovács István telefonban elmondott és – már odaátra címezve – Nagy Gáspár le-
vélben közölt információit. Hála illeti Czegő Zoltánt is, hogy itt közölt versével megtisztelte a Dsida 
Jenő Baráti Kör alkotói közösségét. Minden igyekezetünk ellenére is számolnunk kell azzal, hogy 
egy-egy vers elkerülte a figyelmünket. Ha valakinek ilyenről tudomása van, kérjük, hogy annak 
adatait szíveskedjen eljuttatni honlapunk levelezési rovatába (www.dsidakor.hu). 

Véghelyi Balázs

Apokrif sorok egy múzsától

 I. Vajda Julianna ismeretlen levele Csokonaihoz

Kedves Vitéz! Köszönöm a hozzám írott verseit.
Köszönöm, hogy szeretett. 
Bocsássa meg, hogy rímek nélkül írok,
de hát nem lehet mindenki olyan bolond, 
hogy poétává lesz Magyarországon…
Ne haragudjon, hogy nem vártam meg Önt.
Bocsásson meg a csalfa reményért.
Bocsásson meg az elhervadt virágokért.
Nem illettünk egymáshoz, ezt Ön is jól tudja.
Keressen magának egy másik leányt, 
aki viszonozza majd érzéseit.
Én is próbáltam, de nem tudtam.
Ég áldja! 
Julianna

és szívsimogató eseménye a Dsida-recepció tör-
ténetének.10

Megjegyzés: 2005 februárjában, a  81. számú 
PoLíSzban  a szerzőtől ugyanezen cím alatt, Versek 

Dsida Jenő halálára alcímmel már megjelent e tanul-
mány eleje. Lapunk előző számában, melyben az írást 
közöltük, ezt, sajnálatos módon, nem tüntettük fel. (A 
szerk.) 

http://www.dsidakor.hu
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II. Lilla ismeretlen naplójából

Megírtam Mihálynak
Búcsúlevelemet,
Szavaim még fájnak
S tőlem idegenek.
Nézem azt a szeplőt,
Miről versét írta.
Ez jelenti már őt…
Nincsen többé Lilla.

Kötelék
Én egész népemet fogom.

Nem szeretem sem a mentegetőzéseket, sem 
a magyarázkodásokat: gyönge nádszál mind a 
kettő, de most mégis beléjük kell kapaszkodnom. 
Ugyanis három héttel ezelőtt megígértem Vég-
helyi Balázsnak, hogy bár rengeteg a munkám, s 
jobb kezem fején bagoly ül reggeltől estig, ennek 
ellenére szívesen bemutatom új könyvét szülővá-
rosában, Százhalombattán. Ezt várja el tőlünk, 
idősebb íróktól az irodalom íratlan hagyománya. 
Megállapodtunk az időpontban is: október 15-e, 
este 18 óra.

Szabad öt perceimben már el is kezdtem 
töprengeni azon, hogy mit is segíthetnék fiatal 
pályatársamnak új könyve ürügyén. De később 
egyik ismerős színésznő keres telefonon, hogy a 
Merlin Színházban, október 15-én, 18 órakor a 
nyolcvanadik születése napját ünneplő nagy köl-
tőt, Tornai Józsefet szeretnék fölköszönteni meg-
lepetésként a barátai, a kritikusai, az olvasói, s er-
ről az alkalomról én nem hiányozhatom, hiszen 
mi ketten az 1950-es évek óta ismerjük egymást, 
bensőséges barátok vagyunk, és kezdettől fogva 

nemcsak egymás verseit lámpáztuk át figyelem-
mel és szigorral; nemcsak István király szarkofág-
ját cipeltük a vállunkon villámlásban és égzengés-
ben, de kimondatlan szavaink is mindig értették 
és értik egymást.

Latolgatásra tehát semmi esélyem se maradt. 
Százhalombatta helyett Tornai József köszöntését 
kellett vállalnom.

Magam helyett így csak egy gyors levelet 
küldhetek, hogy legalább a becsület ne szenved-
jen csorbát.

Mi mással kezdhetném el ezt a levelet, mint 
csodálkozó, csöndes mosolygással. Öt vagy hat 
évvel ezelőtt kaptam egy rejtélyes küldeményt. A 
küldeményben egy csomó vers volt, s ha jól em-
lékszem, két magnókazetta, megzenésített gyer-
mekversekkel, amelyek közül kettőt én írtam, a 
zenéjét pedig Véghelyi Balázs. Költő és zeneszerző 
együtt? A kettő sok volna – gondoltam magam-
ban –, de majd meglátjuk.

A szalagok meghallgatása és a versek elolvasása 
után nem lettem sokkal okosabb: így ír verset egy 

Csoóri Sándor

Üzenet Véghelyi Balázs könyvbemutatójára

Tisztelt Százhalombattaiak! Kedves Barátaim!
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kezdő ember, és így szerez zenét is. Egyik vers-
kéziratára azt írtam oda emlékeztetőül, hogy a 
vers nem az a hely, ahol kímélik az angyalokat. Ez 
a mondat számonkérés volt. Egyúttal biztatás is, 
hogy legyen sokkal vakmerőbb, szókimondóbb, 
gyalogoljon többet a sárban és a Tejúton is.

Hosszú idő után tudtam csak válaszolni neki, 
de már fogalmam sincs, mi volt a levélben.

Meg kell vallanom: Véghelyi Balázs jól vizsgá-
zott türelemből és önfegyelemből is. Úgy tudott 
fegyelmezetten várni, mintha várakozásból is szi-
gorlatoznia kéne.

Aztán a kedvező előjelek után találkoztunk. 
Szikár, zárkózott, lehajtott fejű kamasznak kép-
zeltem el, de egy koránál is fiatalabb gyerekem-
bert ismertem meg, aki nem olyan régen tanult 
meg olvasni és írni, de nemzedéktársai zöménél 
sokkal jártasabb az irodalomban, a festészetben, 
a zenében, sőt a magyar történelemben is. Példá-
ul, ha az 1867-es kiegyezésről beszélnek a társa-
ságában, ő nem az iskolai tankönyvek gödreiben 
kotorássza a választ, hanem fölidézi Németh László 
legvilágosabb mondatát, amelyben az író a ki-
egyezés lényegét így foglalja össze: A kiegyezés 
megvalósította Széchenyi reformjait és kiirtotta 
magából Széchenyi szellemét.

Eddig három könyve jelent meg a fiatal Véghelyi 
Balázsnak, ami korát tekintve, önmagában is ko-
moly teljesítmény. A három közül a most megjelent 
vallomásos, történelmi tanulmányokat és irodalmi 
esszéket tartalmazó könyve a legelevenebb és a leg-
árnyalatosabb. A fiatal író ebben a kötetében mu-
tatja meg legvilágosabban elődeihez kötődő vonzal-
mait. Más szóval: tanítványi mivoltát.

Ez a tanítványi szerep azonban nem az után-
zás ügyességére céloz, hanem a hagyományok 
átörökléseinek a képességére. A huszadik száza-
di nagy angol költő és író, T. S. Eliot azt fejtegeti 
egyik tanulmányában, hogy az igazi hagyomány 
sose másolásban fejezi ki magát, hanem a törté-
nelmi érzék megkeresésében, amely nélkül alkotó 
nem létezik. Hiszen épp a történelmi érzék az, 
amely a múltban sosem csak a múltat kutatja, ha-
nem éppenséggel a mindenkori időszerűséget.

Hogy erre a tételre milyen jó ösztönnel talált 
rá a fiatal író, mostani kötete leghosszabb esz-
széjéből derül ki egyértelműen: az Egy évezred 
poharából.

Mi a műfaja ennek a hetvenhat oldalas írásnak? 
Nem tudom. Talán mi vagyunk? Talán az ezer-

éves magyar történelem hősiessége és csonkasága? 
Talán a magyar Hamlet fogcsikorgató monológja: 
Lenni, vagy nem lenni? Vagy inkább az Ady által 
megfogalmazott, minden drámán túlmutató drá-
ma, amelyben lenni kell, lenni, lenni?

De ha a műfajt nem tudom is megnevezni, azt 
tudom, hogy az ifjú szerző azon a nyomvonalon 
halad, amelyben Balassi, Csokonai indult el s az 
előttünk járó nemzedékekből Nagy László és Sütő 
András haladt.

Itt azonban valami fontosat meg kell jegyez-
nem. Mégpedig azt, hogy Véghelyi Balázs nem 
csupán etikai célirányokat jelöl meg magának, ha-
nem esztétikaiakat is. Babits, Kosztolányi, Weöres, 
Pilinszky, Nemes Nagy Ágnes, Orbán Ottó világát 
nem szakítja el az úgynevezett nemzeti írókétól. 
Együtt látja őket a teljességben.

Verseskötete hátlapjára tavaly nyugodt lélek-
kel azt írhattam oda, hogy az ilyen fiatalokra, 
mint amilyen Véghelyi Balázs, minden örökségün-
ket rábízhatjuk.

A mai estén ezt tudom elismételni újra.     
Végül vigasztalásul azt mondhatom, ha én 

nem is lehetek jelen, a zene világából két Csoóri 
Sándor is helyettesít: az ifjabb és a legifjabb.

(Elhangzott Véghelyi Balázs A megíratlan és 
megírt idők című könyvének bemutatóján, 2007. ok-
tóber 15-én, Százhalombattán, a Hamvas Béla Városi 
Könyvtárban. Közreműködött ifj. Csoóri Sándor 
és zenekara, valamit Kleman Andrea. A szerzővel 
Kaiser László beszélgetett.)

Reggeli hírek
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Nászay Lőrinc

Jávor Béla karácsonyi levelei

Az új évezred kezdete óta Jávor Béla minden 
karácsonyra egy-egy sajátos történettel lepi 
(ajándékozza) meg barátait, turistatársait, olva-
sóit. A történetek (éppen hat darab) a leghét-
köznapibb környezetből indulnak, de a végére 
valahogy mind ellendülnek a hétköznapok vi-
lágából, és valószínűtlen (mondhatni: mennyei) 
magaslatokba emelkednek. Pedig Jávor Béla, a 
neves ügyvéd, tudós fők tudós barátja, két láb-
bal a mai magyar valóság talaján áll, de Jávor 
Béla, az ezeréves európai kultúra és a kétezer 
éves keresztény hagyomány hívője és vallója 
tudja, hogy összefonódnak a reális és a kevésbé 
reális dolgok, az értékek fölerősödnek a hagyo-
mány fényében, és a képzelet csodás régiókba 
képes röpíteni az olvasót.

De lássuk a történeteket, az utazásokat. Mert 
többnyire valódi utazással indul a dolog. A 2000. 
év karácsonyát övező napokban Esztergom az úti 
cél (mi más is lehetne?!), s a 20. századvég fölvi-
lágosult fia egyszerre ezer évvel korábban, István 
királlyá koronázási ceremóniájában találja magát. 
És az első királyi lakomán! – Jávor Béla nagy 
ínyesmester, akár mai, akár történelmi körülmé-
nyek közé kerül. István mintegy „tanácsot kér” 
a váratlan-várt látogatótól, mit kellene másként, 
jobban tenni majd, de az ezer év tapasztalatát is-
merő utód azért inkább Istenre és a sorsra bízza 
a teendőket.

Eleázár, a máriagyüdi kolostor titokzatos szer-
zetese, gyanúsan sok és pontos adatot ismer régi 
századokból, el is vezeti megidézett látogatóját 
egyenest a betlehemi csillag fényéhez, a kará-
csonyi jászolhoz. Az értékek megmaradásáról, a 
bizalom emberfölötti és emberen túli erejéről be-
szél, miközben azért persze ő is vacsoravendégül 
látja a helyét zavartan kereső, nála kétezer évvel 
fiatalabb utódot.

A hirtelen ránk szakadt fogyasztói társadalom 
jómódban élő nagyvárosi értelmiségije – hogy 
lelkifurdalását elnyomja – kolduslakomát rendez 
karácsony reggelén. A tíz véletlenül összeverő-
dött hajléktalan az elvárásnak (vagy inkább az 
előítéletnek?) megfelelően viselkedik. De egyikük 

hátra marad, ő mintha nem a fogyasztást, a meg-
vesztegetést és a tolvajlást képviselné, helyette a 
szeretetet és a megnyugvást ajánlja, szegénynek 
és gazdagnak.

Nagy téli kirándulásnak indul a negyedik 
történet, valahol a Gerecse lankáin. És lesz be-
lőle: „Mennyből az angyal!”, a halál körüli álla-
pot megtapasztalása, a szabad akarat, a választás 
lehetősége és felelőssége. Jávor Béla vallásos, de 
nem misztikus (csak egy kicsit), nem filozófus, 
inkább moralista, megismerni és értelmezni 
akarja a reális és a transzcendentális világ ha-
tármezsgyéjét, az átjárhatóság ritka, kegyelmi 
pillanatait. Nagy lelki és tudati felkészültséggel, 
de mégis vidáman és e világian. A kalandkereső 
és életélvező ember bátorságával, de a belső rez-
dülésekre, a szellemi-lelki értékekre is fogékony 
felnőtt (már nem gyermek és még nem öreg) 
óvatos vágyakozásával.

A gemenci erdő vadászlakjában töltött magá-
nyos hét a legalkalmasabb, hogy az apokalipszis 
lovagjaival és az ítélet napjával szemtől-szembe 
találkozzék az ember. Nem lehet ez másképp, hi-
szen sokszorosára növekedett a gravitáció, és az 
előkerült tudósok (Newton Izsák, Kepler Johannes) 
mindenre bölcs magyarázatot adnak. Miközben 
ismerősök és ismeretlenek – a szó szoros értel-
mében – az utolsó vacsorát fogyasztják (pompás 
vacsora ez: hallal és vaddal, erdő és mező kincse-
ivel!), beteljesedik az idők vége. Logikus a törté-
net minden lépése, az okfejtés minden láncsze-
me, még sincs szó tudományos fantasztikumról, 
de igen a hit, a bennünk-velünk élő szent írás(ok) 
alkalmazhatóságáról és időszerűségéről. Vala-
miféle modern „karácsonyi éneket”, a napjaink 
földhözragadtságából ki-kizendülő Christmas 
Carolt fogalmaz meg Jávor Béla, maga és bará-
tai, olvasói és egyéb „ügyfelei” okulására vagy 
csak egy pillanatnyi megállásra, karácsonyi el-
gondolkodásra.

A kötetet záró történet (dehogy utolsó, a követ-
kező karácsonyra bizonyosan kapunk új levelet, új 
passzussal, új gondolkodnivalóval!) a Seuso-kincs 
évtizedek óta vitatott (pedig évezredes) sorsával 
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ismertet meg, vagy annak egy sajátos olvasatával. 
És mivel ez a levél 2006-ban íródott, meghatáro-
zó benne 1956 szerepe és emléke, a sors (végzet?) 
életet és halált rendező keze.

Kereszténység, európaiság és magyarság igen-
is élhet-lehet harmonikus egyetértésben, és mű-
ködhet egyesítve erejét, értékeit – sőt valójában 

csak így működhet. Csak így van értelme, múltja 
és jövője. Így vallja, így osztja meg velünk, ol-
vasóival, fantáziával igazolt, pikáns fűszerekkel 
jóízűsített karácsonyi történeteit Jávor Béla.

 (Mundus Magyar Egyetemi Kiadó,  
Budapest, 2006. 189 oldal)

Képzőművészek a PoLíSz-ban

Bemutatjuk Wágner Csapó József fotóművészt

Wágner Csapó József Székesfehérváron született és nevelkedett. Diplomáját a Pécsi Tudományegye-
tem Művészeti Karán szerezte. Végzettsége szerint énekművész és tanár. Mindössze négy éve foglal-
kozik komolyabban fotózással, e rövid idő alatt azonban kiemelkedő sikereket ért el, és hamar széles 
körű ismertségre tett szert a szakmában. 2005 szeptembere óta tagja a Főnix Fotóművészeti Körnek, 
2006-ban pedig felvételt nyert a Magyar Fotóművészek Világszövetségébe. 

Számos egyéni és csoportos kiállításon szerepelt, képeivel rendre sikert arat, és bizonyára nagy jövő 
előtt áll. Ezt bizonyítják díjai is, melyek közül csak néhányat sorolunk föl: 

2005: Alliance Française „Magyarország francia arca” fotópályázat fődíja; 
LUMIX Award (Németország) sorozat kategória első hely; 
Lovas Nemzet Nemzetközi Fotópályázat különdíj; 
FotóVideó Magazin „Az év fotósa 2005” első helyezés
2006: XXIII. MAFOSZ szalon MFVSZ és a NKÖM különdíjai;
13. Természetfotó Biennálé (Horvátország) FIAP kék szalag; 
28. Fekete-fehér Biennálé (Kína) FIAP kék szalag
2007: VI. LUMIX Digitális Fotópályázat kategóriagyőzelem („Utazás” kategória)

Ambícióiról, hitvallásáról, zene és fotó kapcsolatáról, művészi útjáról az alábbiakban valljon ő maga!

Hang, kép, játék
„Mindig közel állt hozzám a művészet minden ága, mégis a vizualitást, ezen belül a fényképezést érzem igazi kifeje-

zőeszközömnek. Kiskorom óta volt fényképezőgépem, de a tudatos képalkotást csak négy éve érzem magaménak. A határt 
az első digitális kamerám birtokbavétele jelentette. Szerencsére  azóta visszatértem a gyökerekhez, és az analóg technikát 
is ismét  alkalmazom.. Megszerettem a filmhívás illatát és az izgalmat, amikor a kezem között születik meg a kép. 

A színpadon állni és énekelni nagyon nagy örömmel tölt el, mert a játék fontos az életemben. A fotografálás is játék 
számomra: egy elnyújtott játék. A koncertnek, előadásnak hamar vége szakad, és a semmibe vész, de a képet nézve 
könnyebben előhívható az érzés, amiért és amitől a fotó megszületett. A két művészet nem zárja ki egymást, hanem 
szerves egésszé állnak össze bennem. Fényképezek éneklés közben, és énekelek fotózáskor. A zene és a munkám révén 
olyan helyekre is eljuthatok, és olyan pillanatokat kaphatok el, amit más, nem zenész fotós soha nem érhet el. Ezért képe-
imnek jelentős hányadát a zene ihlette: sok a zenész-portré és a színházi fotó. Legkedvesebb műfajaim az emberfotózás, 
az utcai fotók, de mint egy igazi lelkes amatőr, mindent megörökítek, ami tetszik, bármerre járok is. 
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A keresőn át más a világ, kicsikké válnak az emberek, távolivá és idegenné a problémáik, boldogságuk. Nehéz 
legyőzni a távolságot modell és fotográfus között. A cél mégis ez. A kamera felerősíti az őszintétlen, mesterkélt 
szándékot, tehát a tiszta érzelmek és az alázat elengedhetetlen kellékei egy jó fotónak és fotósnak egyaránt.

Az a titkos vágyam, hogy mindenki találjon legalább egy olyan képet munkáim között, amely megérinti. Bol-
dogság lenne számomra, ha képeim szereplői kiállított tárgyakból mesélővé lépnének elő, érzelmeket csalnának a 
szemlélő arcára.

Végezetül hadd idézzek példaképemtől, André Kertésztől (1894–1985) néhány gondolatot, melyet szakmai hit-
vallásomnak tartok:

 „Ma csaknem mindenki lehet művész. De őszintének és hűségesnek kell maradnunk önmagunkhoz és témánkhoz.
…soha nem erőlködtem, hogy egyéni stílust vagy valamilyen bonyolult módszert agyaljak ki. Egyszerűen úgy 

fényképeztem a dolgokat, ahogyan rám hatottak. Egyéni érzések kellenek ahhoz, hogy az ember ezt meg tudja 
valósítani. 

Semmi ne legyen a valóság és a kamera között.” (Részletek egy 1979-es interjúból)

Az óriás

Célkeresztben
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Felfedezések és elfeledések korát egyszerre él-
jük ma: gyermek- s ifjúsági irodalmunk tekinte-
tében is. Miközben irodalomtörténészek 2001 óta 
egész könyvsorozatban fedezik fel Fekete Istvánt 
mint jelentős magyar szépírót, s új kiadásban, 
megújult sikerrel jelennek meg gyermek- és ka-
maszkorunk kedvenc könyvei a Sicctől és a Mazso-
lától az Abigélig meg az Írnok és a fáraóig, nem is 
beszélve az előző rendszerben betiltott Somogyvári 
Gyula regényeiről, a mellőzöttség köde ül – és 
sűrűsödik a feledés homályává – olyan, egykor 
közkedvelt és elismert regényírókon, mint Erdődy 
János, Fehér Tibor, Szentiványi Jenő – vagy Dékány 
András (1903–1967). 

Dékányról a reklám túlzása nélkül jelenthette 
ki legismertebb sorozata egyik kötetének fülszö-
vege, hogy „már életében újabb ifjúsági irodal-
munk klasszikusának számított”. Könyvei egyen-
ként, sőt kiadásonként több tízezer, összesen 
több százezer példányban keltek el, alkotójukat 
kitüntették értük az ifjúsági írókat ritkán megta-
láló József Attila-díjjal is. Fogadtatása, utóélete, 
„fortuná”-ja ellentmondásosságát jól mutatja, 
hogy sem életében, sem a halála óta eltelt kerek 
negyven esztendő alatt nem látott napvilágot  
életművéről komoly, átfogó, mély tanulmány, 
méltó értékelés, s noha az életrajzi- és irodalmi le-
xikonok rendre közölnek róla szócikket, éppen az 
1988-as Ki kicsoda a mai magyar gyermekirodalom-
ban? című kiadványból maradt ki. Hasonlóképp 
felemás módon, mondhatni félsikeresen alakult 
Dékány írói pályája: valósággal kettétörte nem is 
a második világháború, sokkal inkább a Rákosi-
korszak, mely éppen azokra a negyvenes-ötvenes 
éveire esett, amelyek a regényíróknál a legtermé-
kenyebbek, a legeredményesebbek szoktak lenni. 
A kényszerű elhallgatás – értsd elhallgattatás 
– tíz szűk esztendeje (1945–1955) után annál na-
gyobb lendülettel felívelő karriert az alkotóerő 
és a siker teljében, a cenzúra enyhülése, a „libe-
ralizáció”, a „gulyáskommunizmus” előestéjén, 
1967-ben szakította meg a halál. Ám az utolsó, 

immár bő évtized sikerszériája – minden jó, ha 
a vége jó – sok mindenért kárpótolta a tollforga-
tót. Ezúttal felemelték a történelmi változások 
hullámai: az ifjúsági irodalom vizein szabadab-
ban, kevésbé szigorú cenzorkontroll és politikai 
irányítás alatt vitorlázhatott a tengerészkalandok 
krónikása, akinek egzotikus útleírásai nemcsak az 
álmodozó, kalandvágyó kamaszok, de a korábban 
hermetikusan lezárt s akkortájt résnyire meg-
nyíló határok közül képzeletben messzire röpülő 
felnőtt olvasók érdeklődésére és tetszésére is szá-
míthattak. A sikersorozatot főként a regénysoro-
zatok biztosították: a „tengerészregény-sorozat” 
vagy „Daniló-sorozat” egymás után, évenkénti 
ütemben publikált hat kötetet (Matrózok, hajók, 
kapitányok, 1958, Kalózok, bálnák, tengerek, 1959, 
Csempészek, hősök, kikötők, 1960, Az elveszett sziget, 
1961, Az Óceán császára, 1962, Jokkó visszatér, 1963) 
és a „Monostory Balázs-sorozat” vagy „-trilógia” 
(Kossuth Lajos tengerésze, 1964, A fekete herceg, 1966, 
Mexikói legények, 1968).

Noha a Kossuth Lajos tengerésze – különösen arab 
témájú, második része: a bitorló Amin al Qaiwain 
zsarnokságát megdöntő Dzsáfár al Aszkarit emír 
története a tizenkilencedik század közepéről – ki-
emelkedik az „oeuvre”-ből, a „legdékányibb” mű-
nek az adriai fiumei hajósbarátokról – Túrkovics 
kapitányról, a sámsoni Sottomarináról, Zollerről, 
Guzsik apóról és társairól – szóló kalandregé-
nyek, amelyeknek narrátora és egyik szereplője 
(olaszosan „Andreá”-nak írva) maga az író, már-
mint az ő fiktív énje: Dékány András ezekkel saját 
személyisége, élete, múltja mitológiáját is meg-
teremtette. Köztük is talán a legjobb, alighanem 
legjellegzetesebb (a „primus inter pares” vagy a 
„dékányissimo”) a negyedik regény, Az elveszett 
sziget, mely 1961-ben, épp a József Attila-díj évé-
ben hagyta el a nyomdát, s amelyen a legszemlé-
letesebben mutatható ki (és be) a dékányi regény-
írás sajátosságai.

Az elveszett sziget oly nagy mértékben és 
olyan nyilvánvalóan hasonlít a világirodalom 

Madarász Imre

Regényhajóval a képzelet tengerén

Dékány András elveszett szigetei
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egyik leghíresebb és legklasszikusabb tengeri 
kalandregényére, R. L. Stevenson Kincses szigeté-
re, hogy megjelenésekor sokan utánérzésnek, ha 
nem épp „lekoppintásnak” vélhették, ma viszont 
csoda, hogy nem fedezik fel benne a posztmodern 
parafrázis – technika előzményét. Az „Óceán ki-
rálynője” nevű „régi típusú” fregattot, amelyen a 
fiumei (öreg)fiúk utaznak („hajózás a hajó korá-
nak megfelelő eszközökkel”) a Kincses sziget meg-
filmesítéséhez kell elszállítaniuk, a fedélzetén 
szolgáló, majd a hajót elrabló lázadó kalózvezér, 
John Silver neve „egyesek előtt ismerősen cseng. 
Long John Silver: Hosszú John Silver! Mert ez is 
az volt, hosszú is, John is, Silver is: „Ezüst Jan-
csi”, mint gyermekkorunk híres regényének, a 
Kincses szigetnek hírhedt alakja! Pontosan így 
hívták.” Miként a Kincses szigetben, úgy Az elve-
szett szigetben is a kincskeresés szenvedélye vezérli 
a jó hajósokat és a közéjük furakodott rosszakat is. 
Ám ismerjük el, az „eredeti” azért izgalmasabb és 
művészibb volt, elsősorban azért, mert az angol 
mester feszesebben komponálta, és tömörebben 
írta meg történetét, mint elkalandozni nemcsak 
a tengereken, de a meseszövésben is szerető, ré-
szint a honi regényhagyomány, részint talán az 
ívhonorárium miatt is bőbeszédű, a cselekményt 
gyakran ismeretterjesztő kitérőkkel megakasztó 
magyar utód, pályatárs, „tanítvány”. És hát, hi-
ába: mindig az eredeti a jobb.

Az elveszett sziget szerzőjére hatott egy még 
nagyobb regényremek, az egyetemes irodalom 
abszolút csúcsteljesítményeinek egyike: Defoe Ro-
binsonja is, mely Dékányt külön könyv megírására 
is ihlette (Robinson utolsó kalandja, 1967). Itt is van 
lakatlan sziget, emberevő – veszély, még Péntek 
is, igaz, Pedró a neve és „koromfekete gyermek”. 
Ars poetica-szerűen őszinték és sokatmondók a 
nyolcadik fejezet első sorai: „Robinson szigetén… 
Érzitek, milyen mélyen cseng a fenti néhány betű: Ro-
binson szigetén?… Defoe mester nagyszerű alakja gye-
rekkorunkban belopódzott a szívünkbe, és ott is marad 
aggságunk utolsó percéig. Defoe az első realista író, aki 
mindent pontosan feltüntet: időt, helyet, a gabonaszemek 
minőségét, a csónak hosszát, anyagát, árucikklajtsromot, 
a portugál moidores pénznem értékét, de még a sziget 
vízhálózatát is. És Robinson az első regényalak, aki a 
munkát tartja élete fő céljának, és aki bebizonyítja: so-
hase elhamarkodva, de higgadt fejjel, mindent lemérve, 
átgondolva kell a napi teendőkhöz hozzáfogni. Akkor 
kezd a munkához, ha mindent kiszámított és átgondolt. 

Robinson a tettek embere, ezért is szerettük meg őt. Élt 
Robinson? Élt. Nem Robinson Crusoe-nak, hanem Ale-
xander Selkirknek hívták. Skóciából származó angol 
tengerész volt Selkirk, Defoe kortársa, aki kalandos 
sorsával, de talán még inkább a kalandokban való 
helytállásával annyira fellelkesítette az írót, hogy a lel-
kességből megszületett minden idők legnagyobb ifjúsági 
regénye – a Robinson! És amikor a vidáman fütyörésző 
délnyugati szélben, igen tiszta látási viszonyok között 
feltűnt a távolban Juan Fernández szigete, valami foj-
togatni kezdte a torkomat”. 

Hogy a néhai tengerészmitológia még telje-
sebb legyen, az író egy másik régi fregatton, a 
„Bounty”-n történt matrózlázadást is beiktat, a 
nyolcadik fejezet végére („Mutiny on the Bounty” 
alcímmel), a lázadók vezérének egy Pitcairn-szi-
geti leszármazottjának előadásában.

Többről van itt szó, mint a minden irodal-
mi alkotásnál szükségszerűen meglevő modellek 
őszinte megvallása és a dicső példaképek előtti 
tisztelgésről: a rég letűnt, legendás tengerész-
múltat idéző elemek – vitorláshajó, kalóztér-
kép, kincsvadászat, kalózok, lakatlan sziget stb. 
– a „couleur locale”-t adják meg a már – már 
anakronisztikusan romantikus és fantasztikus 
históriához az ifjú „befogadóknak”, akik a hu-
szadik század derekán „realistábbnak” tarthat-
tak tengeralattjárókon vagy űrhajókon játszódó 
sztorikat. Dékány „Andrea” nem titkolta nosz-
talgiáját, hiszen fő írói célja annak felébresztése 
volt: „Mert a hajó, az igazi hajó mégiscsak az volt, a 
magelláni, a kolumbuszi, a nelsoni. Remélem, ebben 
egyetértünk! Nos, ilyen körülmények között, sejthe-
titek, nemegyszer felsóhajtottam: bár száz éve, bár 
kétszáz, háromszáz éve éltem volna!” Ilyen értelem-
ben nemcsak térben távolodva („Dél-Amerika 
partjaira és a Csendes-óceán” korallszigeteire), 
de időben is messzire, a romantika világába ve-
zeti olvasóit, a többször is tegezve megszólított 
„fiúkat” Dékány: bebizonyítja, hogy a roman-
tika Nagy Kalandja a „modern időkben” is fel-
idézhető, újraélhető. 

A nagyszerű tizenkilencedik és tizennyolca-
dik századot idézi regénye(i) erkölcsi világrendje 
is, amelyben a legfőbb érték a becsület, a bátor-
ság, a hűség, a hivatásszeretet, a barátság. Jeles 
elődei – elsősorban a moralista Defoe – szelle-
mében zárja könyvét erkölcsi buzdítással: „Vitor-
lák bevonva, horgonyán áll a hajó, a mesék hajója. 
Nektek pedig jó hajózást, fiúk. Jó szelet és bátor vi-



99

torlázást az életben. Kövessétek Daniló bácsi és tár-
sai példáját, akik sem a széltől, sem a hullámoktól, 
sem az emberektől nem szoktak megijedni. Miért is 
ijednének meg? Minden az élethez tartozik, tehát 
hozzánk. ›Aki szembenéz a viharral, azt nem érheti 
meglepetés‹ – mondta nemegyszer Daniló bácsi. Erre 
gondoljatok ti is.”

Dékány András regénye, regényciklusa s majd’ 
egész életműve egyike a romantikus irodalom 
– ha nem is élvonalbeli, mindenképpen hiteles 
és értékes – feltámasztási kísérleteinek „oly kor-

ban” amelyben a „romantikus” jelző mindinkább 
az érzelgős, a negédes, az avítt szinonimája lett. 
Pedig a romantika nem ez volt, nem is egy divat, 
sőt nem is csupán a kultúra, az irodalom törté-
netének egy behatárolható korszaka, hanem a 
lélek egy örök tája is, ahová minden korszakban 
elvágyik az ember, legalább egyszer, ifjúkorában, 
ám gyakran később is, ha és amíg őrzi magában a 
fiatalság tüzét. Akiben nem aludt ki, felnőtt fejjel 
is szívesen hajózik el Daniló bácsiékkal arra az el-
veszett szigetre.

Tóth István – A küzdelem szobrásza

Könyvbemutató Szombathelyen

Tóth István A küzdelem szobrásza című Ács Pál-kötetet 2007. november 12-én (hétfő) 17 
órától mutatták be a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület (TIT) székházá-
ban (Szombathely, Kőszegi u. 2.).

A megjelenteket dr. Banga Lajos, a Vas megyei TIT elnöke köszöntötte. Kiemelte, hogy 
jelen kötet a korábban a TIT-nél megjelent Tóth István-monográfia kibővített, mondhatni 
befejezett része, hiszen a Kráter-kiadvány jelenleg az egyetlen teljes értékű nagymonográfi-
ának fogható fel. Ezt követően dr. Veres András megyéspüspök úr ismertette röviden Tóth Ist-
ván életművét, méltatta keresztényi életét, valamint Szombathelyhez való kötődésének fon-
tosabb állomásait. A szobrászművész munkái határon innen és túl láthatók ma is, Sárvártól 
Nagyváradig. Leghíresebb munkái az Országházban és a szegedi Fogadalmi templomban 
láthatók, de ezek ellenére, sajnos, Tóth István neve majdhogynem ismeretlen a mai olvasók, 
művészetismerők körében. A jelen kiadvány mind megjelenésében, mind pedig tartalmában 
méltó Tóth István esztétikájához, és nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy e kiváló művész 
ismertté legyen a Kárpát-medencében – emelte ki a megyéspüspök. Kovács Attila Zoltán, a 
Kráter Műhely Egyesület kiadói főszerkesztője és Ács Pál, a kötet szerzője a mű megszüle-
tésének körülményeit ismertette, illetőleg kiemeltek belőle fontosabb részeket, idézeteket. 
A szerző kitért rá: Tóth István Fadrusz és Rodin méltó társa, csupán ismertségében marad 
el tőlük. Végül a Tóth-örökösök nevében dr. Matits Ferenc művészettörténész, a Tóth István 
Baráti Kör elnöke köszöntötte a jelenlévőket. A kiadónak külön megköszönte a fáradozást és 
a merészséget, hogy e nem mindennapi míves könyvvel olyan időben rukkolt elő, amikor 
köztudomású, hogy az igényes albumkötetek esetében sem vállalkozásról, sem megtérülés-
ről nem beszélhetünk, csupán kulturális misszióról.

A másfél órás estet dedikálás és kötetlen beszélgetés zárta.

(Kráter Press)
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Egyén és közösség (v)iszonya  
Németh László prózájában

Németh László szépirodalmi munkáinak megismertetésére kiírt pályázat eredményhirdetésére 2007. 
október 19-én (péntek) 11 órától került sor a Kráter Könyvesház Wass Albert Termében (1072 Budapest, 
Rákóczi út 8/A). A díjakat Kovács Attila Zoltán kiadói főszerkesztő adta át.

Egyén és közösség (v)iszonya Németh László prózájában, a Kráter Műhely Egyesület Né-
meth László szépirodalmi munkáinak megismertetésére kiírt pályázatára olyan írás-
műveket vártunk, amelyek rávilágítanak Németh László hőseinek tragikus sorsára, 
különös tekintettel a Gyász, az Irgalom, az Iszony és a Kocsik szeptemberben című regények-
re, amelyet egyesületünk az utóbbi években Németh László Szépirodalmi Életműve 
című sorozatában jelentetett meg. Célunk a tanulók kreativitásának kibontakoztatása 
és fejlesztése, ezért a szubjektív, stílusában is kifejező elemzéseket előnyben részesítet-
tük. A zsűri tagja volt Bakonyi István irodalomtörténész és Németh Ágnes, az író lánya. 

Az Iszony című regényben elemezte egyén és közösség (v)iszonyát Hlavacska András, a 
budapesti Babits Mihály Gimnázium végzős diákja, és munkájával a pályázat 1. helyezését 
érte el. Németh László és tragikus hősei dolgozatával Drahos Éva, az egri Dobó István Gimná-
zium diákja 2. helyezést, míg A főhős belső világának és külső feltételeinek összeütközése 
Németh László: Kocsik szeptemberben című dolgozatával 3. helyezést ért el Bogár Viktória, a 
pusztaszabolcsi Szabolcs Vezér Gimnázium 11 d osztályos tanulója. 

Különdíjban részesült Bácsi Enikő (Széchenyi István Gimnázium 11 c – Dunaújváros), Du-
dás Katalin (Marianum Egyházi Iskolaközpont 2. osztály – Révkomárom) és Nagy Zsuzsanna 
(Széchenyi István Gimnázium 11 c – Dunaújváros) munkája.
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A Kráter Műhely Egyesület 
óvodások, alsó- és felső tagozatos iskolások számára

karácsonyi rajzpályázatot hirdet!

A feladat:

Óvodásoknak:
Wass Albert 
Évszakok teremtése c. művéhez rajzok, festmények stb. készítése A4-es méretben. 

Alsó tagozatos iskolásoknak:
Barcsa Dániel 
Üstökös Demeter c. művéhez rajzok, festmények stb. készítése A4-es méretben.

Felső tagozatos iskolásoknak:
Wass Albert 
Egyedül a világ ellen c. művéhez vagy 
Yacoub Sharouni
A fáraó menyasszonya c. művéhez rajzok, festmények stb. készítése A4-es méretben.

A legjobb alkotásokat a Kráter Könyvesház Wass Albert Termében
2008. február hónapban kiállítjuk.

Fődíj:
10 000 Ft értékű vásárlási utalvány
II. és III. helyezetteknek kategóriánként 5000 Ft értékű vásárlási utalvány.

Különdíj:
A legfiatalabb versenyző Wass Albert: Erdők könyve c. hangoskönyvét kapja ajándékba.
Minden résztvevő 500 Ft-os Kráter ajándékutalványt kap.
A nyereményeket Könyvesházunkban vehetik át; a nyertesek nevét
a Kráter Műhely Egyesület
PoLíSz c. folyóirata februári számában tesszük közzé.

Beküldési határidő:
2007. december 20. (a postai feladás napja).
Egy személy legfeljebb 2 alkotással pályázhat.

Beküldési cím:
Kráter Könyvesház és Wass Albert Terem, 1072 Budapest, Rákóczi út. 8/A.
(A rajzok hátoldalára kerüljön a gyermek neve, születési dátuma és címe.) 

Kellemes felkészülést, nagyszerű versenyt kívánunk a résztvevőknek!
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A Kráter Műhely Egyesület felhívása
felső tagozatos általános iskolás tanulók számára:

Mesemondóverseny  Wass Albert meséiből!

Felkészülni kizárólag Wass Albert Tavak és erdők könyve, valamint  a Válogatott magyar 
mondák és népmesék című kötetekből lehet! 
 

Jelentkezési határidő:
2008. március 10. 

A mesemondóverseny időpontja: 
2008. április 10. (csütörtök) 

Díjak: 
I. díj: 15 000 Ft-os könyvcsomag 
II. díj: 7000 Ft-os könyvcsomag 
III. díj: 5000 Ft-os könyvcsomag 

Jelentkezni a honlapról letölthető jelentkezési lapon, továbbá levélben, e-mailben az 
alább megadott címeken lehet: 

Kráter Műhely Egyesület szerkesztősége: 1053 Budapest, Papnövelde u. 8. II. 26. 
E-mail cím: sajto@krater.hu • www.krater.hu 
 
Bővebb tájékoztatást a (06 1) 266-6288 és a (06 30) 619-9977-es telefonszámokon kaphat-
nak. 

 

Kellemes felkészülést, nagyszerű versenyt kívánunk a résztvevőknek!

http://www.krater.hu/uploaded/temp/mesemondo.doc
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A Kráter Műhely Egyesület felhívása:

Mesejátékverseny Wass Albert meséiből!
Jelentkezhetnek budapesti és Pest megyei nagycsoportos óvodások
és alsó tagozatos általános iskolás tanulók csoportjai.

Célunk Wass Albert meséinek minél szélesebb körű megismertetése. 
Ezáltal a mesék mesejáték formában való feldolgozását szeretnénk 
látni színpadon, gyermekek előadásában.
Fontos, hogy a díszletek és a jelmezek tükrözzék a mesék hangulatvilágát. 

A bemutatandó mesejáték időtartama
maximum 20 perc lehet!

Jelentkezési határidő: 
2008. március 10.

Mesejátékverseny időpontja: 
2008. április 25. (péntek)

Díjak:
I. díj: 25 000 Ft-os könyvcsomag
II. díj: 20 000 Ft-os könyvcsomag
III. díj: 15 000 Ft-os könyvcsomag

Jelentkezni a honlapról letölthető jelentkezési lapon, továbbá levélben 
és e-mailben az alább megadott címeken lehet.

Cím:
Kráter Műhely Egyesület szerkesztősége:
1053 Budapest, Papnövelde u. 8. II. 26.
E-mail cím: sajto@krater.hu
Bővebb tájékoztatást a (06 1) 266-6288
és a (06 30) 619-9977-es telefonszámokon kaphatnak.

Kellemes felkészülést, 
nagyszerű versenyt kívánunk a résztvevőknek!
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2007-ben a honoráriumról lemondott szerzők:
 
Adamik Tamás, Adorján-Kiss Tibor, Balázs Sándor, Baranyi Ferenc, Bartusz-Dobosi László, Bekker Kinga, 
Bereti Gábor, Böröndi Lajos, BuSzabó Dezső, Cselényi László, Csoknya Balázs, Dabi István, Debreczeny György, 
Debreczeni Tibor, Dernei Katalin, Donkó László, Együd László, Elbe István, Erdei Éva, Elmer István, Fazakas 
K. Csaba, Fendrich Veronika, Fülöp József, Gergely János, Győrffy Attila ( ), Handó Péter, Hajóssy János, 
Hegyi Béla, Kaj Ádám János, Kádár Ferenc, Kondor Ilona, László Péter Sándor, Leidinger Árpád, Lovas Szilvia 
Judit, Magyari Barna, Major János, Major Zoltán, Makkai-Kiss Nóra, Marián Gabriella, Martonossy Péter, 
Miklóssy Endre, Nagyatádi H. Tamás, Nády Mária, Ortutay Mária, P. Papp Zoltán, Papp Vilmos, Pákozdy 
Ferenc, Pálosné Sárdy Katalin, Rendek Jenő, Sándor Richárd, Simon Edina, Szász István Tas, Sztanó László, 
Tarnai László, Török András István, Tusnády László, Urbán Gyula, Vágó Anikó, Véghelyi Balázs, Szabó Noémi. 
Felajánlásukat a szerkesztők és az olvasók nevében is köszönjük!

A Wass Albert Mesesorozat 
rejtvényének nyertesei
A Wass Albert Mesesorozatokban meghirdetett rejtvény  
helyes megfejtői közül a novemberi sorsoláson  
az alábbi nyerteseket sorsoltuk ki:

Kertész Fanni, 1211 Budapest
Kovács Kristóf, 2040 Budaörs
Maricza Sarolta Fanni, 2360 Gyál

Gratulálunk! A nyertesek könyvjutalmát postán küldjük el.

Köszönet az 1%-ért!

A Kráter Irodalmi és Művészeti Műhely Egyesület közhasznú szervezet 2007-ben az állampolgárok 
által juttatott 1%-os SZJA-felajánlások alapján 239 851 Ft-ot kapott.

Fenti összeget a Felsőradnaborbereken létesített Reményik Sándor Emlékház gyűjteményi 
előkészítésére, berendezésére és nyitóünnepségének megrendezésére, ill. a Székely Mózes (Daday 
Loránd) életműsorozat idei elindításának költségeire fordította.
Mindkét szép vállalásunk a magyar nemzet határokat nem ismerő, egységes kultúrájának célját 
szolgálja. 

Kérjük támogatóinkat, hogy a továbbiakban is kísérjék  
figyelemmel közművelődési rendezvényeinket  

és könyvkiadásunkat a www.krater.hu honlapon.  
Alapszabályunkkal megegyező célok érdekében várjuk további  

adományaikat a 10200885-32611094-00000000 szla.-számon.

Kedves egyéni vállalkozók és áfa-alany magánszemélyek!
Kérjük, hogy a jövőben is támogassák  

a Kráter Műhely Egyesület közhasznú szervezet munkáját
adójuk 1 %-ának felajánlásával!

Adószámunk: 19667348-2-43


