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Szerkesztői jegyzet

Nobel-díjas a PoLíSz francia szerzője!

2008-ban – huszonhárom esztendő után – ismét francia szerzőnek ítélte oda az irodalmi Nobel-
díjat a Svéd Királyi Akadémia. Az elmúlt évtized díjkiosztási gyakorlatát figyelemmel kísérő ember 
először gyanakodva fogadja a hírt, és rögtön arra gondol, hogy a 68 éves Jean-Marie Gustave Le Clézio 
bizonyára valamely irodalmon kívüli szempontból találtatott érdemesnek a legrangosabbnak mondott 
irodalmi kitüntetés elnyerésére. Tudniillik, az utóbbi években még az is előfordult, hogy olyan tollfor-
gatót díjaztak, akinek a mesterségbeli tudása is erősen vitatott, de az egészen biztos, hogy a Nobel-díj 
adományozóinak az évek során szép lassan megszűnt a politikai pártatlansága, mi több, megkockáztat-
ható, hogy baloldali elfogultság jellemzi őket. 

Ebben a díjkiosztási sorban üdítő kivétel a negyvenkötetes Le Clézio, mert legalább az íráskészségét 
senki sem vonta kétségbe, sőt, hazájában – már ha Franciaországot a sok országban élő író hazájának 
nevezhetjük – kultuszszerzőnek számít, aki három nemzedéket tudott meghódítani. Magyarországon 
is ismert és elismert szerző, eddig öt regénye látott napvilágot – A láz, A háború, a Terra Amata, az 
Aranyhalacska, valamint a Körforgás –, három novellája megjelentetésében pedig a PoLíSz jeleske-
dett, sőt, Az élő isten hegye című elbeszélése a Kráter Kiadó azonos című világirodalmi antológiájának 
egyik legszebb – záró – darabja, mondhatni: „sarokköve.” 

Az irodalmi Nobel-díj bizottság főtitkára a bejelentés után vele készült interjúban úgy fogalmazott, 
hogy Le Clézio személyében egy új, kozmopolita generáció képviselője érdemelte ki a kitüntetést, aki 
már saját életével is a nemzetek közötti határok elmosódását jelképezi. 

Ritka és szép pillanat ez – tesszük mi hozzá: a kozmopolitizmus szónak nemcsak negatív, hanem 
pozitív csengése is lehet manapság! De ebben az értelemben minden kiváló író lélekben eleve kozmo-
politaságra rendeltetett, hiszen ha ki sem mozdul egy szem hazájából, a fordítások szárnyán beszá-
guldhatja az egész világot… 

Le Clézio kultúrák szépirodalmi utazó nagykövete, aki jó ideje megérkezett hozzánk, és remélhető-
leg örökké velünk marad. De ne feledjük, hogy például a Körforgás főhősei a lokálpatriotizmusnak is 
hű képviselői: a francia forradalmat a kisemmizett bretonok szemén keresztül ábrázoló ős és a mauri-
tániai gyarmatot megrajzoló nagynéni alakja a kozmopolitizmusnál sokkal többről (is) szólnak!

Szappanos Gábor
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Ecce Homo, Városmajor
Édesanyám emlék-ének

Uram, nem hoztam virágot Neked,
lábadhoz ejtem fájó lelkemet,
homlokodon ég töviskoronád,
Nálad keresem szívem vigaszát.

Zord idő vési kőarcod régen,
zöld lombsátor karol át egészen,
kettőnk közül ki az elhagyatott?
Megered imám, csak Te hallhatod.

Kőajkad csendül, mintha mondanád:
– Vigasztalódj! „Nézd, ő a te anyád!” *
Magyarok Nagyasszonya ügyel rád,
Jánosban meglelte Ő Szent Fiát. 
Magyarok Nagyasszonya ügyel rád,
Jánosban meglelte Ő Szent Fiát. 
Magyarok Nagyasszonya ügyel rád,

Budapest, 2008. augusztus 11.

* (Jn 19,27)
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Bay Ágota

Ahogyan a szél is fúj
– bevezető dr. Fejes István szociográfiájához

Vajon hány magyar tudja, hogy Ózdnak is léte-
zik egy Velencéje, Sóhajok hídjával, vízelzáró zsi-
lippel? A vasgyárat körülvevő munkáslakótelepek 
egyikét nevezték el a tenger királynőjéről, mivel-
hogy patakok közrefogta vizenyős területre épült 
a múlt század húszas éveinek első felében. De nem 
ám holmi kommunista rémmesébe illő putrisort 
emelt a gyár a kohósalakkal feltöltött ingoványon, 
hanem kettő- négylakásos, többnyire kétszobás csa-
ládi házakat (ma az ilyesmit amerikai stílusú la-
kóparknak nevezik mifelénk), tornáccal, hátsó ki-
járattal, kiskerttel, óllal, kamrával, csatornával, 
köztéri kemencékkel, telepőrrel, szigorú rendsza-
bályokkal, számunkra ismeretlen közbiztonsággal. 
Az ingyenes elemi iskola, gimnázium, orvosi ellá-
tás, kórház, tüzelő, karbantartás, no és a nyugdíj 
csak „hab volt a tortán”. 

Hogyan élték mindennapjaikat és ünnepei-
ket az ízléssel, emberséggel épített telep lakói, 
a vasmunkás-famíliák, miféle erkölcsi rendben, 
milyen jövőképtől motiválva, milyen kultúrával 
a tarsolyukban cseperedtek fel, mivé lettek a gyer-
mekeik? Átgázolt-e rajtuk is a történelem, mit 
érzékeltek az eddigi legrettenetesebb háborúból, 
németekből, nyilasokból, oroszokból, kommunis-
tákból, hogyan viselték az úr- és gazdaváltást, 
hallottak-e Gulágról, málenkij robotról, retteg-
tek-e ők is a szomszédtól és az ávótól? Hol a he-
lyük a hajdani Magyarországon, és vajon hol a 
mostani, december ötödikével további két részre 
szakadt, csonkánál is csonkább, azóta is egyre 
foszladozó hazában?

A kérdések egy részére részletes és pontos vá-
laszt kapunk, a többire nem: a szerző kerüli a 
politizálást, csak egy-egy elejtett mondat, szófor-
dulat, kitétel sejteti állásfoglalását vagy inkább 
állást-nem-foglalását. Az oroszoktól reszkető erdé-
lyi menekülőket az ottani propaganda űzi-hajtja, 
nem a szörnyűségek, amiket átéltek. De honnan is 

tudhatna egy ózdi munkásgyerek a háború erdé-
lyi pokláról, amiről mi is csak évtizedek múltán, 
többek között az Adjátok vissza a hegyeimet! lap-
jairól értesültünk? Munkaversenyről, május egy-
ről majd eldől a jövőben, miért volt rossz vagy 
jó. Velence-telep kohógázos-vasporos levegőjében 
remek dolog volt gyereknek lenni, és derék felnőtté 
kellett cseperedni – ez a lényeg. Az aprónépnek pe-
dig mellékes, hogy templomlátogatásra kötelezik-e 
vagy munkásmozgalmi nótákra, cserkész-e, leven-
te vagy úttörő. 

A Rimamurány–Salgótarjáni Vasmű és dol-
gozói kivételes helyzetet élveztek a háborúban és 
a háború után, hiszen a korábbinál is nagyobb 
szükség volt a vasra, az acélra. A gyár gondos-
kodásának védőburkában élő munkások erkölcsi 
rendje pedig, mint valami őrző szellem, kivetette 
magából a szélsőséget: a nyilast és a kommunista 
kiskirályt egyaránt. Rendszerek jöttek-mentek, az 
urak és az ideológiák változtak, ahogyan a szél is 
fúj, de a mindennapok több vagy kevesebb öröm-
mel és ürömmel, rendületlenül teltek.

Vajon hogyan vészelte át a rendszer- és gaz-
daváltást, milyen sorsra jutott a Marschalkó 
Béla által tervezett Velence-telep? 2002-ben a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal öt másik 
ózdi kolóniáéval együtt elkészíttette a telep do-
kumentációját az Inter-SAVE felmérési módszer 
alkalmazásával: úgy tűnt, esély nyílott arra, 
hogy az európai szemléletű, integrált örökségvé-
delem és a hazai ipari műemlékvédelem összefo-
gásával megmentik a hajdani épületcsoportokat 
az enyészettől. A rendszerváltás megtörtént 
régen, az országot hat éve szocialista-liberális 
kormány irányítja, aztán ott vannak az okos, 
kezdeményezni kész civilek – adódhat-e kedve-
zőbb politikai konstelláció a salakpaloták hely-
reállításához? A valóság azonban cáfolja a naiv 
képzelgéseket. „Hogy mi van ott ma? Rettene-
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tesen elkeserítő helyzet. Bontják, széthordják a 
tetőket, kosz, bűz, a valamikor fáskamrának 
használt lyukakban családok élnek. A lakosok 
túlnyomó többsége szemmel láthatóan szegény 
sorban lévő cigány.”

Ózd Velencéje tehát már az enyészeté, és ettől a 
ténytől csak még nagyobb jelentőséget kap dr. Fejes 
István alább közölt múltidéző írása. Szeretettel 
ajánljuk a kedves olvasó figyelmébe, mert jelenünk 
értelmezéséhez nélkülözhetetlen. 

Fejes István

Srácok salakpalotákban

Miután magam is közéjük való vagyok, 
őszintén megörültem, hogy Gubár Öcsi 
– pardon, dr. Gubár József nyugalmazott 
vasúti főmérnök – szabadidejében keresgéli 
a hajdani szomszédait, azaz a régi, velencei 
srácokat. Szó, mi szó, bennem is megindult 
a „vezérhangya” és ötven év után visszamen-
tem oda, ahol gyermek és pelyhedző állú ifjú 
voltam.

A házat nem volt nehéz megtalálni, hiszen 
a mérnöki asztalon megtervezett lakótelep 
utcái pontosan úgy sorakoznak, mint hajdan. 
Ahol mi laktunk, a 34-es szám, a középső sor 
Szenna-patak felé eső végén van. 

A ház áll, de nincs már előtte a valami-
kor gondosan gömbölyűre metszett akácfa, 
sem az utcai vízcsap, amit Baraxa bácsi na-
ponta ellenőrzött. A ház áll, de ez a Velen-
ce már távolról sem az, ahol Gubár Öcsivel, 
Vidicsányi Öcsivel, Lupták Zolival, Szabó 
Dodival, Köteles Gyurival és a többiekkel 
minden szabadidőnkben nagy szakértelem-
mel vagy rongylabdát, vagy pigét csináltunk, 
majd sötétedésig rúgtuk, ütöttük.

Velence

Az 1920-as évek első felében épült lakó-
telep korszerűségben messze megelőzte a 

korát, elegáns munkáskolónia volt. Az egyik 
abból a tucatnyiból, amit a Rimamurány–
Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság Ózdi 
Vasgyára az alkalmazottainak épített. Az 
alpesi stílusra emlékeztető, csúcsos, emele-
tes házakban kettő vagy négy lakás volt. A 
háromszobás, nagy lakókonyhás lakásokhoz 
két padlás, pince, fáskamra, disznóól, tyúk-
ól, virágos- és veteményeskert tartozott. A 
konyhában eleinte akkora nagy, téglából 
épített, úgynevezett rakott tűzhely volt, 
ami mellé egy heverő, azaz dikó is elfért. 
Az ivóvizet nem, de a kert locsolásához és 
a vízöblítéses vécék használatához a ko-
hóknál vagy a hengersoroknál egyszer már 
használt, ezért aztán erősen rozsdavörös, 
úgynevezett ipari vizet minden lakáshoz 
bevezették. 

Az RMST gyorsan fejlődő, óriási, nagyon 
jól szervezett kapitalista vállalkozás volt. 
Erejének egyik pilléréül – a mai szóhasználat 
szerint – a humánpolitika szolgált. 

Kasztrendszer, amely szigorú rendbe so-
rolta az alkalmazottakat, a legalsó szinten lé-
vőktől, a vidékről bejáró „pakerektől” kezdve 
a „Nagyamerikai” luxusvillákban lakó tiszt-
viselőkig. Látványosan méltányolta, jutal-
mazta a hűséget, a lojalitást, és a feljebblépés 
perspektívájával kecsegtette az arra méltónak 
tartott alkalmazottait.
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A rendszer egy bizonyos fokán lévőknek 
ingyen lakást, hozzá világítást, tüzelőt adott. 
A dolgozónak és családjának orvosi ellátást, 
néhány esetben „társládára” akár még fog-
pótlást is fizetett.  

Velencében a kasztrendszer közepén lévő, 
általában két- vagy többgyerekes szakmun-
kások, előmunkások, kistisztviselők kaptak 
lakást. Ez is része volt a munkaerővel való 
okos politizálásnak. Ugyanis általában a csa-
ládból egy fiú kitanulta az apja szakmáját, és 
amikor eljött az ideje, a munkáját is átvette. 
Ha a családfő üzemi baleset, betegség vagy 
nyugdíj (!) miatt kiesett a munkából, a csa-
ládfenntartóvá lett gyermek örökölhette a 
lakás bérletét. 

Tehát, aki idetartozhatott, annak már sok 
veszítenivalója nem lévén, biztos, hogy fel-
tétlenül hűséges, jó munkaerőként, minden 
erejével a vállalatot szolgálta. 

Kisfaludi-rétből Velence

De miért is kapta ezt a nevet a telep, ame-
lyet egyik oldalról a Drótos-hegy lábánál lévő 
Kisfaludi utca, azzal átellenben a Hangony-, 
két végéről pedig a Szenna- és az Uraj-patak 
fog közre?

A régmúlt dolgai iránt különösen fogé-
kony Édesanyámtól hallottam, hogy itt ere-
detileg mocsaras rét volt. Ő, serdülő lány-
ként arra hordta az ebédet Sajóvárkonyból a 
vasgyárban dolgozó testvérének. A Szenna-
patak mellett volt egy futballpálya. Ott látott 
először idegen embereket. Nevezetesen az 
első világháborúban fogságba esett oroszo-
kat. Vidám népség volt, amikor csak tehet-
ték, muzsikáltak és táncoltak. A jellegzetes, 
guggolós táncot járták.

Később, a kommün alatt, talán az oroszok 
miatt, ezt a részt Lenin térnek nevezték. 
Egyes kutatók szerint ez volt a világon az 
első ilyen nevű közterület.

Tehát rét volt, ahová megtervezték a 
minden bizonnyal osztrák iskolában képzett 

építészek a munkáskolóniát. Ám építés előtt 
alaposan fel kellett tölteni. A töltőanyag mi 
más is lehetett volna, mint a vasgyártásban 
bőven képződő salak és troszka. Apám, 
mint az iparvasút fiatal mozdonyvezető-
je, sok vagon, vagy ahogy a helyi vasutas 
nyelvjárásban a kis vagonokat nevezték: sok 
„lóré” anyagot szállított oda. És miután a 
telep az olaszországi várost utánozva víz-
re épült, nem kis nagyképűséggel, Velence 
néven került telekkönyvezésre. Igaz, a kör-
nyékben lakók eleinte még Kisfaludi-rétnek 
nevezték, de ez önérzetükben bántotta a 
gyári urakat, és egy idő múlva büntetést he-
lyeztek kilátásba annak, aki nem az új nevet 
mondta.

A salak a későbbiekben is főszerepet 
kapott. Ennek a vasgyártásnál keletkező 
mellékterméknek a nagyobbik részét Kö-
zép-Európa egyik első fogaskerekű vasúti 
pályáján, hatalmas üstökben, még folyékony 
állapotban a hegyek közé szállították, egy 
másik részéből granulátumot, abból pedig 
téglát gyártottak. Érdekes tulajdonságú épí-
tőanyag a salaktégla. A préselés utáni friss 
állapotában kézzel is könnyen szét lehetett 
morzsolni. Viszont ha kitették az időjárás vi-
szontagságainak, esőnek, szélnek, sőt hónak, 
fagynak, betonszilárdságú lett. Nem fogta a 
kőműveskalapács, de még a véső sem. Nos, 
ebből a téglából épültek a már-már tiroli 
hangulatot idéző csúcsos, velencei házak, a 
házakat körbeölelő járdák, sőt, az utcai jár-
dák szegélyei is.  

Egy biztos: kényelmes, világos, szemre 
is tetszetős telep lett Velence, és hogy ilyen 
is maradjon, arra tekintélyt sugárzó, görbe-
bottal, méltóságteljesen sétáló, karszalagos 
telepőr vigyázott. Az utcákat naponta seper-
ték, a házi szemetet, hamut rendszeresen el-
szállították. Nagy, muraközi lovak húzták a 
kocsit. Az emberek hangos „hamus, hamus” 
kiáltásokkal jelezték jöttüket.

A járdák szélére gömbakácokat, a pata-
kok partjára díszbokrokat ültettek, majd 
példás rendben tartották, például a patak-
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parti bokorsort nyílegyenesre metszették a 
gyári kertészek.

Évente legalább kétszer átvizsgálták az 
akkor még ritkaságszámba menő palatető-
ket, cserélték a sérült darabokat, de nagyobb 
vihar, jégeső után vagy bejelentésre soron 
kívül kijöttek a tetőfedők.

A lakók kimondatlanul is versenyeztek 
egymással, hogy az utcai frontra néző abla-
kok alatti, 10-15 négyzetméteres kiskertben 
kinek szebbek a virágai, a veteményeskertben 
hol terem szebb zöldség vagy krumpli. Pedig 
nem volt egyszerű a kertészkedés, mert egy 
ásónyomnyi vastagságú sem volt a salakot 
fedő termőréteg. Mégis sikerült életben tar-
tani egy-egy körte vagy birsalmafát, satnya 
ribizlit, olykor kegyetlenül savanyú büszkét, 
vagy más néven pöszmétét. Nyári estéken 
házilag eszkábált slagokból rozsdavörös szí-
nű vízzel locsolt az egész telep. Ilyenkor az 
ipari víz szaga elnyomta az egyébként min-
denre rátelepedő kohógázt.

 

Tanulni kötelező

Ösztönösen vagy tudatosan, de jól tudták 
a tulajdonosok, hogy az a beruházás, amit 
a munkaerőképzésére fordítanak, biztosan 
megtérül. Ezért aztán ezt sem bízták a vélet-
lenre. A gyár óvodát és elemi iskolát tartott 
fenn. Messze környék legjobb iskoláját. A 
gondosan kiválasztott tanítók a mérnökök-
kel azonos fizetést és juttatásokat kaptak. 
Az irigylésre méltóan felszerelt tantermek 
és szertárak, az ingyen adott tanszerek a kor 
legmagasabb színvonalú pedagógiai módsze-
reinek alkalmazását tették lehetővé. Ezért a 
gyermekek képzését úgy kellett irányítani, 
ahogy azt kenyéradó megkívánta. Azaz a 
gyár iránt feltétlen lojálisak legyenek, majd 
az iskola befejezése után lehetőleg az apjuk 
mellé kerüljenek inasnak. Az okosabbak, 
ügyesebbek előtt megcsillant a magasabb 
kasztba kerülés lehetősége is. A kiemelkedő 
képességű gyerekből nem inas, hanem va-

lamelyik üzemiroda kifutója, később írnoka 
lehetett. A legkivételesebbek a gyár felsőfokú 
fémipari iskolájába is bekerülhettek. Az iro-
dista már úr volt!

Ez a jövőkép állt előttünk, velencei srá-
cok előtt.

Az iskola

Reggel csapatba verődve mentünk iskolá-
ba. Természetesen a bizonyos felsőbbrendű-
séget is jelentő, gyári iskolába.

Egy időben egységes sapka és rajta zo-
máncozott jelvény különböztetett meg ben-
nünket a más iskolába járóktól. Büszke ön-
tudattal viseltük, nem kellett senkit figyel-
meztetni, hogy iskolába menet és hazafelé 
is tegye fel. A bordó svájci sapka mindaddig 
kötelező viselet volt, amíg a csapatgyűlése-
ken és ünnepélyeken ki nem szorította az 
úttörők „csónak sapkája”.

A nagyon fiatal gyerekekre való tekin-
tettel – az első négy osztálynak – a Kőalja 
elején amolyan kihelyezett vagy fiókiskolát 
nyitottak. Ötödikes korunktól aztán a gyár 
túlsó oldalán lévő igazi, nagy U alakú eme-
letes iskolába kellett menni, amelynek egyik 
szárnya a fiúké, a másik – szigorúan őrizve 
– a lányoké volt. Középen, az emeleten volt a 
szentélynél is tekintélyesebb tanítói szoba, és 
a még annál is rangosabb igazgatói iroda. A 
földszint a félszemű pedellus, Jenő bácsi és a 
takarító nénik birodalma volt.

A portásfülke mellett volt a lejárat a pin-
cébe, a műhelyekhez. Azokat még ma is 
megirigyelhetné többfajta szakma kezdő 
mesterembere. Szerszámokkal, gépekkel 
gondosan felszerelték, a bádogos, a lakatos 
munka alapfogásait el lehetett, sőt kellett a 
fiúknak sajátítani, ács-, asztalosipari alap-
ismeretek oktatására is rendelkezésre állt 
minden. Agyagból tudtunk szobrászkodni, 
furnérlemezből lombfűrésszel dísztárgyakat 
készíteni, még üvegmaratással is megpróbál-
kozhatott, akit a gyakorlati foglalkozást veze-
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tő tanító ügyesnek látott. Hasznos tananyag 
volt a kefekötés. Egy délutáni kiránduláson 
gyűjtöttük össze a gyökérkefe alapanyagát. A 
cipőkeféhez való szőrt a disznóölések idején 
szedtük össze. A kefe testét kiszolgált öreg 
kefékből mentettük át. Megtanultunk bőr-
varró tűvel cipőt foltozni, magunk készítette 
ár segítségével bakancsot sarkalni.

A lányok természetesen szabtak, varrtak, 
a nagyobbak néha még főztek is.

Ezt a birodalmat kettőzött figyelemmel 
óvta a minden diák által félve tisztelt cerberus, 
Jenő bácsi, akinek az üvegből lévő bal szeme 
időnként hiányzott. Egyébként nem éppen a 
termete, de a hangja óriássá tette előttünk. Az 
udvaron előírás szerint, őfelé fordulva, vigyáz-
zállásban, áhítattal, néztük, amikor a szol-
gálati zsebóráján pontosan kimért, tízperces 
szünetek végén utánozhatatlan méltósággal 
és ritmusban „becsengetett” azzal a jókora, 
bronz haranggal, ami után egy szegény falu 
plébánosa még ma is sóvárogna.

Az olajos padlós tantermekbe kettesével fel-
sorakozva, pisszenés nélkül vonultunk. Okunk 
volt a csendre, ugyanis a gyerekülep kiporolá-
sára felettébb alkalmas nádpálcát látványosan 
suhogtató ügyeletes tanító úr szúrós tekintetét 
nem volt tanácsos magunkra vonni.

Gyári iskolai tanítónak lenni magas rang-
nak számított. A rimai tanító fizetése több-
szöröse volt a községi vagy egyházi iskolák-
ban tanítókénak. Nyilván ezért is az állami-
lag kötelezően előírt tananyagon túli tudást 
is igyekeztek adni. Színjátszó csoportot, 
zenekart szerveztek, sőt a folyamatos gyo-
morégéssel bajlódó, ezért a szódabikarbónát 
kanálszámra szedő Schmoll tanító úr néha 
még focizott is a nyolcadikosokkal. Ámbár a 
tanítói tekintélyre mind a rimai urak, mind 
ők maguk is, nagyon ügyeltek.

Ismert történet volt, hogy amikor egy kez-
dő tanítót hivatalosan Miskolcra rendeltek, 
közönséges halandó módjára felszállt a haj-
nali vonat egyik fapados kocsijába, elutazott, 
és este vissza ugyanúgy. Másnap a költségek 
elszámolásánál jól megszidták és kioktatták 

arról, hogyan utazik hivatalos úton egy gyári 
iskolai tanító. Először is: az állomásra és onnét 
vissza a lakására hintóval megy, amit termé-
szetesen a gyári istálló biztosít. Csak „párnás” 
osztályra vált jegyet. Miskolcon és a nagyobb 
városokban taxival közlekedik. Kizárólag első 
osztályú helyen étkezik és kávézik. Ezekről a 
számlát vagy bemutatja, vagy a kiküldetési 
rendelvényre emlékezetből felírja.

A tanítónak vagy a tisztviselőknek az „úri 
soron” járt lakás, vagy nagyon kedvező felté-
telek mellett építkezhettek. Különösen az Is-
tenmezőt kedvelték, amíg a domb aljában, az 
Akácos soron, fel nem épült az érctömörítő. 
Akár szolgálati lakásban, akár saját házban 
laktak, a házkörüli nehezebb munkákhoz, 
mint amilyen a kertásás, a tüzelő behordása 
a gyár segédmunkást küldött.

Természetes volt, hogy az oktatás, neve-
lés legkorszerűbb módszereit alkalmazták. 
Dóbisz tanító úr például Kodály elvei szerint 
tanított szolmizálni, kottát olvasni, Schmoll 
tanító úrtól megtanult fejszámolási ismere-
tek a logikai készségünket fejlesztették átla-
gon felülire. Juhász Dénes görög katolikus 
plébános orosz, Szíjártó tanító úr németórá-
kat adott, amikor még nem is volt kötelező 
az elemi iskolában idegen nyelvet tanítani. 
Füköh Levente történelemóráin a világról al-
kotott szemléletünk kapott stabil alapokat. 

Igaz, a háború előtt minden tanítási nap 
azzal kezdődött, hogy Nagy-Magyarország 
térképe felé fordulva elmondtuk a hivatalos 
imát: „Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazá-
ban, hiszek Magyarország feltámadásában”. 
Azontúl a nacionalista, irredenta eszmék he-
lyett sokkal nagyobb hangsúlyt kapott, hogy 
megtanuljuk a fűrész helyes beállítását, a ka-
lapács és a véső együttes használatát, a fatipli 
készítését és begipszelését. 

A srácok paradicsoma 

Nyári estéken a téren gyülekeztünk. A te-
lep középső vonulatában, a főutca Hangony-
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patak felőli részén négy tér volt. Gyanítható, 
hogy a tervezők eredeti szándéka szerint ját-
szótérnek hagyták ki, de volt még egy fon-
tos szerepük. Oda épült – ha jól emlékszem 
– hat-hat kenyérsütő kemence. Azokról ké-
sőbb még lesz szó, de előbb a kis terekről, 
amelyek igen alkalmasak voltak folytatólagos 
focimeccsek lebonyolítására. Különösen az a 
kettő, amelyik a telep közepén egymás mel-
lett volt. Mert – ha nem vettük figyelembe 
a közöttük keresztül menő kocsiutat – azok 
már-már szabályos focipályát tettek ki. Elhe-
lyezkedése folytán egyébként is ideális volt a 
felső-, alsó- és közép-velencei csapatok egy-
más elleni rangadóira. 

Ugyanis a hosszába-keresztbe szabályo-
san felosztott telep ugyanúgy osztotta meg 
a gyereksereget is. Így lett három velencei 
csapat. Azaz, hogy pontos legyek, a mi szó-
használatunkban nem velencei, hanem v e l 
e n c e s i. Köztudott volt, hogy a legerősebb 
a közép-velencesi csapat, hiszen ott lakott 
a magát vasbekknek nevező Buris Jóska, 
Schuszter Öcsi és Borsodi Béla. A kis Buris 
valóban sokat ígérő pályáját egy baleset olyan 
kegyetlenül törte ketté, hogy egy életre sánta 
maradt, viszont a másik két fiú később igen 
megbecsült, NB II-es focista lett.

A kaput két-két iskolatáska, szünidőben 
tégladarab képezte. A méretét egyikünk, 
többnyire a labda tulajdonosa lépte ki. A 
létszámtól függően hol kisebb, hol nagyobb 
volt. Ha többen voltunk, kapusokat is válasz-
tottunk, egyébként kisebb méretű kapura 
játszva egyikünk „vészkapus” jogokat ka-
pott.

A szabályokat a meccs előtt megbeszél-
tük. Eldöntöttük, hogy „három korner tizen-
egyes” „kert tizenegyes” Ugyanis a „szögle-
tet” mint a korner magyar nevét nem ismer-
tük, ehhez nemigen kell magyarázat. Az 
utóbbi azt jelentette, hogy az ellen a csapat 
ellen, amelyik miatt a pálya körüli kertbe ke-
rül a labda, azon túl, hogy a vétkes dolga volt 
visszahozni, még tizenegyes is járt. A labda 
visszaszerzése néha igen komoly veszélyeket 

is rejtett, ha a kertjére kényes szomszéd je-
len volt az esetnél. A „tizenegyes” távolságát 
is előzetesen jelöltük ki. Bíró természetesen 
nem volt, de a szabályok betartása úgyis be-
csület dolga. Nem mondom, hogy egy-egy 
kérdéses helyzet miatt nem tört ki éles vita, 
de a végén valamelyik csapat mindig enge-
dett, esetleg azon az áron, hogy egy tizen-
egyes döntse el, kinek van igaza.

Amikor labdahiány vagy egyéb nyomós 
ok miatt nem focipályaként szolgált a tér, 
akkor szabad volt ott pigézni. A mai srácok 
talán már névről sem ismerik ezt a játékot. 
Pedig milyen izgalmas, jó dolog volt. A kel-
lékét magunk készítettük. Egy kimustrált 
cirokseprő nyeléből le kellett fűrészelni egy 
arasznyi darabot, és azt mind a két végén 
kihegyezni. Az volt a pige (bizonyos nyel-
vészek szerint bige, de szerintem az egészen 
mást jelent…). A hosszú bot végét úgyszin-
tén hegyesre faragtuk. A játékot általában 
ketten játszottuk. Egy tenyérnyi méretű 
gödröcskén keresztbe fektettük a pigét, és 
onnét a hosszú bottal a lehető legmesszebb-
re ellöktük. A játékostársnak onnét, ahol le-
esett a pige, úgy kellett visszadobni, hogy az 
a gödrön átfektetett hosszú botot eltalálja. 
Ha nem sikerült, akkor a kihegyezett végén 
megütött és a levegőbe felpattanó pigét mi-
nél távolabbra kellett elütni. Aztán ahány 
lépésre repült a pige, annyiszor volt jogosult 
a győztes ellökni a lyukról a játékszert. Az 
ügyesebbek 15-20 lépés távolra is elütötték. 
Fontos szabály volt a „kampa-banda”, ami 
azt jelentette, hogy a fogadó játékosnak joga 
volt a levegőben elkapni a pigét. Ha sikerült, 
szerepet cseréltek. Ugyancsak szerepet cse-
réltek, ha a pige a játékosok nagy riadalmára 
valamelyik szigorú szomszéd kertjébe bere-
pült.

Voltak a játékokban átmeneti divatok is. 
Egy időben hurkapálcikából és selyempapír-
ból lisztes csirizzel ragasztott repülőt vagy 
sárkányt készítettünk. Idővel az ügyesebbek 
akár egyméteres szárnyú repülőt is előál-
lítottak, amit már a Drótos-hegyről kellett 
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röptetni. A sárkányok formája és díszítése 
is folyamatosan átalakult. A hagyományos 
trapéz mellett megjelentek a hatszögletűek 
is. Alkalmas időben néha három, sőt több is 
szálldosott a telep utcái, terei felett. A készí-
tés módjának megvitatása, a teljesítmények 
kiértékelése a telepi közélet fórumain, a te-
reken történt. 

 

Az asszonyok birodalma

Amíg a tér a suhancoké, addig a kemen-
cék közvetlen környéke az asszonyok társasá-
gi életének központja volt. 

Jól számoltak a rimai urak azzal, hogy a 
többnyire falusi környezetből, telepivé lett 
családok a körülmények miatt is, de megszo-
kásból is még sokáig ragaszkodnak hagyo-
mányaikhoz. Bizonyos iparosok, kereskedők 
gyorsan megtelepedtek ugyan a környéken, 
de a teljes ellátást nem tudták biztosítani. 
Például: Bóna János hizlaldájában vagy Ge-
deon bácsi mészárszékében hetente többször 
is lehetett sertés- vagy marhahúst kapni, 
de az pénzbe került. Azért az volt a biztos, 
amit magának előállított a család, ha disznót 
hizlalt, nyulat, csirkét nevelt. Két bolgárker-
tész is rendszeresen járt. Lovas kocsijukról 
szép, friss zöldséget, paprikát, paradicsomot, 
egyéb szezonális termékeiket lágyan ének-
lő, szláv hangon kínálták, közben nagyon 
kedvesen igyekeztek utánozni a magyaros 
hangsúlyozást. A saját kertben megtermett 
sárgarépa, bab, zöldhagyma mégis nélkülöz-
hetetlen volt.

 

Kenyérsütés 
 
A legtöbb család maga gondoskodott a 

mindennapi kenyérről is. A kenyérsütés ün-
nepi esemény volt. 

Az előkészítés előző este kezdődött. A 
teknővájó cigányoktól évekkel korábban be-
szerzett fateknőbe Édesanyám bekészítette a 

gondosan átszitált lisztet és minden egyebet, 
hogy a sütés napján hajnalban a kovásztól, a 
sós vízig minden kéznél legyen. A sütés napján 
két lehetőség kínálkozott: vagy Schwarz bácsi 
közeli pékségébe vittük bérsütésre a heti ke-
nyéradagunkat biztosító, 3-4 szakajtó tésztát, 
vagy a téren lévő egyik kemencét fűtöttük be, 
és magunk sütöttük ki. Gyanítom, ez utóbbit 
szerették jobban az asszonyok, még akkor is, 
ha az sokkal több munkával járt. Úgy mond-
ták, hogy azzal is pénzt spórolnak. Igaz, a fa 
ingyen járandóság volt, és ha a szomszédok 
megegyeztek, és egymást követően sütöttek, 
még azt is megoldották, hogy a kemence ne 
hűljön ki. Az igazi ok azonban alighanem az 
volt, hogy mialatt sült a kenyér, és a maradék 
tésztából mindig elkészített friss lángos, ki le-
hetett cserélni a híreket.

Ellenben aki a pékségbe ment, nemigen 
trécselt. Ugyanis főleg a háború után az asz-
szonyok nem tudták, hogyan viselkedjenek, 
mert Schwarcz bácsi családja, felesége és 
a két, közel húszéves fia is odaveszett vala-
melyik koncentrációs táborban. A magas 
deszkapalánkkal bekerített műhelyudvar és 
a szegényes lakás a család deportálása után 
sértetlenül átvészelte a zivataros hónapokat, 
de az idős péket ez aligha vigasztalta. Javult a 
helyzete, amikor újra asszony került a házhoz. 
Pestről hozta, ő a fővárosban élte túl a borzal-
makat. Vele jött új feleségének korunkbeli fia, 
a jó szövegű, szeplős Stauber Jóska is. 

A munkásasszonyok ezután szigorúan 
csak a legfontosabb dolgok miatt, a legrövi-
debb időre keresték meg a péket. Még egy 
teljesen ártatlan üzleti kapcsolattal sem akar-
ták megzavarni az új családi életet. Maradt 
tehát a fáradságosabb, de szórakoztatóbb ke-
nyérsütés a kemencesoron. Mindaddig, amíg 
lehetett a provizerátban kenyérlisztet kapni.

A provizerát

Szintén a rimai humánpolitika kreációja 
volt: egy összevont, nagy- és kiskereskedel-
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mi hálózat. Cégtulajdonosa a Rima. A bol-
tokat kiadták bérlőknek. A velencei telephez 
legközelebb esőt nevezetesen Vadászéknak. 
Ehhez az élelmiszerbolthoz tartozott még 
egy vendéglő, hangulatos kerthelyiséggel és 
ahhoz egy kuglizó is. 

A boltban a vásárlás fő eszközéül a 
„provizerátos könyv” szolgált. Ebbe az 
üzemirodán beírták, hogy a könyv tulaj-
donosa milyen összegig vásárolhat hitelre. 
A hónap végén aztán a könyvben sorakozó 
összegeket összeadták, és levonták a dolgozó 
fizetéséből. A vendéglőben csak azt lehetett 
„könyvre” vásárolni, amit hazavittek. A hely-
ben fogyasztást kézből kellett fizetni. 

Ügyes kreáció, hiszen a gyárban megkere-
sett pénzért vásárolt áru kereskedelmi árrése 
is a Rimáé maradt, nem szólva arról, hogy 
a hitelre vásárlás mindig hajlamosít egy kis 
könnyelműségre.

 

Vendéglők

A tulajdonos – szintén a Rima – szemszö-
géből nézve megint jó gondolat volt kocsmát, 
vendéglőt fenntartani, mert a műszak (sikta!) 
után hazafelé tartó munkások rendszerint 
megittak egy pohár bort, egy-két fröccsöt 
vagy egy „kohászfröccsöt”, azaz fél deci ru-
mot egy korsó sörrel. Ezért aztán Velence 
környéke sem szűkölködött a „becsületsüly-
lyesztőkben”. A gyárkaputól pár méterre állt 
a vasúti resti. Főnöke, a munkásasszonyok 
féltékenységének célpontja, Mohácsiné, szí-
vesen állt a pult mögött, és kacérkodott a 
férfiakkal. (A csinos, szőke asszony miatt az 
ismert szólás így módosult: „több is veszett 
Mohácsinénál”). A Szenna-patak mellett volt 
Ivákék fűszerboltja és kertvendéglője, attól 
egy háznyira a Muladi-féle vendéglő, időn-
ként nem is kétes erkölcsű hölgyekkel, amiért 
aztán a telepi asszonyok különösen rajta tar-
tották a szemüket a kicsapongásra hajlamos 
férjeiken. Nem lehetett rossz hely, mert volt 
biliárdasztala, sőt Manó, a valószínűtlenül 

sovány, de mindig sötétöltönyös, fehéringes, 
nyakkendős cigány a tölcséres hegedűjén pár 
fillérért elhúzta a kedves vendég úr nótáját. 
Nagyapám olykor felsóhajtott, hogy „hej 
Muladi, Muladi, de jó nálad mulatni…” Mi 
süvölvények dús fantáziával tárgyaltuk meg, 
hogy mi is történhet a lefüggönyözött abla-
kok mögött. Aztán volt még a Singer kocsma 
és közvetlen szomszédságában Rajzinger úr 
patikája. A szomszédságról a népi bölcsesség 
azt tartotta, hogy inkább kapjon egy pengőt 
Singer, mint tíz fillért Rajzinger.

Tény, hogy a férfiak szívesen látogatták a 
felsorolt helyeket, esetenként jókat dalolgat-
tak, néha még a hazafelé tartó úton is, de iga-
zi alkoholistára én nem emlékszem.

Önellátás 

Szorgalmas, családszerető emberek éltek 
Velencében.

Néhány család a környező falvakban még 
kisebb földet is bérelt, ahol megtermelték a 
téli szükségletet, sőt esetenként még eladásra 
is jutott belőle. A szüleimnek évekig Arló ha-
tárában és a Somsályi-kitérőnél volt egy-egy 
darab bérleményük. Kora tavasztól rendsze-
resen jártunk művelni. Főleg az Édesanyám 
dolga volt ez is. Édesapám inkább megszer-
vezett maga helyett egy helybéli idősebb 
házaspárt, akik napszámba jártak kapálni. 
Volt olyan, hogy Apám titokban ápolgatott, 
nevelgetett egy-egy sárgadinnyét, és egy va-
sárnapi ebéd után büszkén adta az asztalra. 
Már ha a hazaszállítás közben nem történt 
baj. Megesett ugyanis, hogy a bicikli cso-
magtartójára felkötött óriási dinnye az ud-
varba érkezve lerepült, és a szemünk láttára 
tört ezer darabba. 

Igazi élmény volt a termések őszi betaka-
rítása. Több zsák krumplit, csöves kukoricát, 
babot, jókora tököket hoztak haza lovas vagy 
ökrös szekérrel. Napokig tartott az evésre, a 
disznónak való és a jövőre elültetésre szánt 
krumpli szétválogatása, majd a kukorica-



PoLíSz

10

fosztás. A sütni való tököt a háztetőre tették, 
hogy az őszi dér mielőbb megcsípje. 

Káposztasavanyítás

A téli felkészülés jeles eseménye volt a 
savanyú káposzta készítése. Alapanyagát a 
piacon is meg lehetett vásárolni, de kényel-
mesebben válogattak azokról a lovas kocsik-
ról, amelyeken a Sajó menti Hétből házhoz 
szállítva, többnyire általunk is ismert gazdák 
árultak. 

A káposztataposásnak évről évre pontosan 
ismétlődő szertartása volt. Először elő kellett 
készíteni a szükséges felszereléseket. Forró 
vízzel, többszörösen tisztára súrolni a hor-
dót, ami valójában nem hordó, hanem jókora 
dézsa volt. Ugyanolyan gondosan lemosni a 
nyomtató deszkákat és a nehezéket, a hatal-
mas vas cipót. Attól a szomszédtól, akinek 
volt alkalmatos káposztagyaluja, pontosan a 
megbeszélt időben elhozni a gyalut, és biz-
tos, ami biztos, jól megmosni azt is. Ezeket 
az évente általában csak egyszer használatos 
eszközöket nagy becsben tartották, pontos 
időbeosztás szerint jártak egyik helyről a 
másikra, igen méltányos bérleti díj ellené-
ben. De a megbeszélt időpontok betartása, 
az eszközök gondos kezelése, tisztán tartása, 
a kölcsönzési díj kiegyenlítése becsületbeli 
ügy volt. (Más kérdés, hogy a süvölvény fiúk 
mondóka kitalálásra mindig kész fantáziája 
erre is szerkesztett egyet: „csókolom, vissza-
hoztuk a káposztagyalut, nem használtuk, 
de megmostuk, két foga kitört, most már 
b…hatják, csókolom.”)

A mázsányi káposzta feldolgozása kora 
délután kezdődött. A jó, tömör káposztafejek 
külső egy-két levelét leszedték, és elkezdő-
dött a gyalulás. Két hokedlira fektetett gyalu 
alá vájdling került, abba hullott a szép, szálas 
káposzta. Nem volt könnyű munka, még az 
igazán erős fizikai munkához szokott férfi-
embereket is megizzasztotta. A végére ma-
radt két-három fejből csak a torzsát vágták 

ki, azok leveleibe került majd karácsonykor a 
káposzta utolérhetetlen ízű tölteléke.

A gyalulás után a családfő alapos lábázta-
tása következett, majd a gondosan leterített 
tiszta törülközőkön a hordóhoz, pontosabban 
a hordóba ment, ahová akkorra bekerült egy 
sor káposzta, só, babérlevél, néhány cikkekre 
vágott birsalma, egy-két cső csípős paprika. 
És megkezdődött a gondos taposása, tömörí-
tése, hogy levegő ne maradjon közte. Ha már 
jónak találták, jöhetett az ismétlés: káposzta, 
só, babérlevél, birsalma, paprika. Ez mind-
addig folytatódott, amíg a káposzta el nem 
fogyott. Gyerekkorom nagy élménye volt, 
ha Apám ölbe vett, és így részese lehettem 
a káposztataposásnak. Süldő legénykorom-
ban apai felügyelet mellett, már önállóan is 
taposhattam.

A felső réteg alá bekerültek az egész fejek, 
végül a pontos méretre szabott keményfa 
deszkával lefedték, és ráhelyezték a nyomta-
tó súlyt. Majd a lakás egy hűvös sarkába, az 
emeletre vezető lépcső mellé került. Később 
rendszeres időnként leszedték róla a feltörő 
habot, megmosták a fedelet, ismét letakarták 
tiszta abrosszal. A téli élelem egy fontos ré-
sze készült így.

Disznóvágás

Még a káposztataposásnál is fontosabb 
esemény volt.

Valójában már valamelyik tavaszi vásá-
ron megkezdődött. Egy szépnek mutatkozó 
szombat reggel elmentünk a disznóvásárba: 
apám, anyám, és amikor már elég értelmes-
nek ítéltettem, én is. Nem korán, nem későn, 
olyankor, amikor már teljes volt a felhozatal, 
de még nem válogatták ki a legjobbakat, és 
már kialakultak az árak. 

Először is komótosan végigsétáltunk a kí-
nálat előtt. Pontos elképzelés volt arra, hogy 
milyet kell venni. Fajtáját tekintve csak man-
galica jöhetett szóba. Éppen süldőkorba ke-
rült, lehetőleg ártány, de semmiképpen sem 
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koca. Dússzőrű, turcsi orrú, göndör farkú jó-
szágot kerestünk. Az első sétakör után ki-ki 
elmondta, hogy hol látott alkalmasnak tűnőt. 
Azok előtt még egyszer elsétáltunk, majd 
apám rákérdezett az árra. „Ááá, az nagyon 
sok….” – hangzott a válasz, és indultunk a 
következőhöz. Ott megismétlődött mindez. 
Egy számunkra kedvező vásárban négy-öt 
helyen is, ugyanúgy. Aztán vissza a legjobb 
árat kínálóhoz. Az külön előnyös volt, ha va-
lahonnét a Hajdúságból teherautóval jött a 
gazda, és már csak pár darab eladó malaca 
volt. Ugyanis a messze lakók igyekeztek gyor-
san eladni, aztán mielőbb visszaindulni. Mi-
nél jobban közeledett a déli harangszó, annál 
engedékenyebbek lettek az elmaradhatatlan 
alkuban. Apám nagyon tudott alkudni. Az 
első árnak alig a felét kínálta, aztán választ 
sem várva úgy tett, mintha indulna is to-
vább. Ha az eladó megpróbálta visszatartani, 
nem volt reménytelen a helyzet. Az is, apám 
is újabb számot mondott, lépésről lépésre kö-
zelítettek. A harmadik-negyedik ajánlatnál 
már keresték a lehetőséget, hogy egymás te-
nyerébe csapjanak. Az aktus befejezéseként 
abban is megegyeztek, hogy a vevő fizeti az 
áldomást. Aztán, ha szerencsénk volt, a kivá-
lasztott és valamilyen feltűnő jellel megjelölt 
süldőt nem kellett a városon végighajtanunk, 
mert az eladó autóval,vagy szekérrel elhozta 
hozzánk. Ilyenkor a fizetés a lakásnál történt. 
Vita és további alku nélkül. Ez becsület dol-
ga volt. Néha még azt is kilátásba helyezték, 
hogy jövőre is üzletelnek.

A malackát tisztára takarított, friss szal-
mával bélelt ól, friss víz, esetleg langyos 
moslék várta. Ha kan volt, még várt rá egy 
megpróbáltatás. A herélés. Ezt eleinte egy 
szikár cigányember végezte el, később az 
ismerős állatorvos. Akárki fosztotta meg 
„kanságától”, a heréket nagyanyám nagy 
szakértelemmel, sült hagymával, tojással, el-
készítette nagyapának.

Ezután egész nyáron, ősszel szakszerűen 
etetés, már-már kényeztető gondozás követ-
kezett. A moslékba krumplit, darát tettek és 

csonterősítő Futort. Később jött a tök sze-
zonja, hogy jól kitáguljon a gyomra, mire 
áttérnek a makkra, amit apám azokkal az 
arlói cigányokkal szedetett, akiktől gomba-
szezonban a májusi és augusztusi vargányát, 
vagy más néven tinórú gombát vettük. (Az is 
fontos volt, ugyanis a friss, bükki gomba má-
jusban húspótló, az augusztusi pedig meg-
szárítva semmivel össze nem hasonlítható 
ételízesítő). A szakszerű etetés utolsó szaka-
sza az volt, amikor a makk mellé kukoricát is 
kapott az akkor már rendszerint mázsás súly 
felett járó, egyre többet heverésző, szépen 
gömbölyödő kucu.

December elején elkezdődött a vágás 
tényleges előkészítése. A sok szervezés miatt 
nem volt egyszerű akkor sem, amikor a még 
jó erőben lévő Apám maga volt a böllér, ké-
sőbb tovább bonyolította a helyzetet, hogy a 
sok egyéb mellett az alkalmi vagy a hivatásos 
hentessel is egyeztetni kellett az időpontot.

Egy disznóvágáshoz több olyan felszere-
lésre van szükség, ami egész évben semmi 
másra nem használható. Ezért nem is volt 
mindenkinek mindene. Ezek némelyikét a 
tulajdonosa némi kölcsönzési díj és egy tisz-
tességes adag kóstoló ellenében kölcsönadta. 
Így járt házról házra a kopózó teknő, a hoz-
závaló láncokkal, amivel a forró vízben meg-
forgatták a disznót és a szőrtelenítés fontos 
eszközével, a jól kézbe illő lemezharangok-
kal. Ezekre a disznó leszúrása után egy óra 
hosszára volt szükség. Tehát, ha valaki reggel 
hat órára tűzte ki a szúrást, hét órára már a 
másik helyre vihették a teknőt és tartozékait. 
A hat órára kitűzött kezdés jó időpont volt, 
ugyanis akkorra már fel lehetett forralni az 
előző este bekészített vizet az udvaron felál-
lított üstben.

Az üstházat és az üstöt egész napra kel-
lett kölcsönözni. Azt is meg kellett fizetni, 
és kóstolóval honorálni. Kora este hoztuk el 
attól, aki előzőleg használta. A megérkezése 
után a megfelelő helyre fel lett állítva, mellé 
készítve az egész napra szükséges fa. A tüzet 
hajnalban be kellett gyújtani, hogy a húsz-
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harminc liter víz éppen forrni kezdjen, mire 
a disznót leszúrták. Ezek már a közvetlen 
előkészületek voltak, addigra már számba 
vették, hogy milyen fűszerre, mennyi sóra, 
paprikára, (apám szava szerint: „jóféle”) 
borsra, majoránnára, vörös- és fokhagymá-
ra, rizsre vagy az azt helyettesítő gerslire, 
esetleg a véres hurkába való pirított zsem-
lére van szükség. Az is előfordult, hogy 
a sajthoz még egy fejet, a hurkákhoz még 
egy jókora májat is vásároltak. Biztos, ami 
biztos alapon a közeli vágóhídról vékony és 
vastag belet, lehetőleg „katakönyöket” kel-
lett szerezni.

A jeles napra apám elővette a szúró- és a 
további 4-5 kését, majd egyenként, igen gon-
dosan megfente. Ellenőrizte a húsdarálót, és 
átvizsgálta a kolbásztöltő gépet. Erre különö-
sen büszke volt, ugyanis, a hentes hasizmát 
igencsak megviselő régi, töltőfás helyett asz-
talra szerelhető, nagyon korszerű, forgóka-
rosat szerkesztett. Olyat, hogy aki meghal-
lotta a hírét, eljött megcsodálni. Sokan le is 
másolták.

Öt óra előtt már talpon volt a család. Égett 
a tűz az üst alatt, elseperték a havat. Hat óra 
előtt megérkeztek a segítségek, egy-két roko-
ni család. A férfiak megittak egy stampedli 
pálinkát, az asszonyok a hagyma hámozásá-
hoz, aprításához láttak. 

A rituálé következő teendője a vér felfogá-
sára szolgáló, jókora tál, hozzá egy fakanál, 
és a tálba egy marék só előkészítése volt. Bár 
Édesanyám ebben a helyzetben is mindent 
jól, sőt, mindenkinél jobban tudott, Apám 
mégis mindenre rákérdezett, mindent ellen-
őrzött.

Abban az időben, amikor Apám maga 
szúrta le a disznót, a „na, gyerünk!” felszó-
lításra általában három markos férfi elindult 
a nyugtalanul röfögő hízó óljához. Később a 
böllérkedésnek ezt a részét nem vállalta. He-
lyette, amikor a gyári duda hat órát jelzett, 
átment az Ivák-kocsmába, ahol a vágóhídról 
néhány hentes a reggeli féldecit olyankor 
vette magához.

Közöttük volt Levora bácsi, Apám jó is-
merőse. Őt kérte meg, hogy jöjjön el, és 
segítse át a túlvilágra a hosszú hónapokig 
kényeztetett jószágot. Megittak egy kupica 
bundapálinkát, aztán „na, lássuk…”  

Előcsalogatták a mangalicát az ólból, az 
oldalára döntötték, a hentes kivette a csizma-
szárából a kését, és már intett is Édesanyám-
nak, hogy tarthatja a tálat a sugárban előtörő 
vérnek. Dolga végeztével beletörölte a disznó 
szőrébe, majd visszadugta a csizmaszárba 
a kést, megivott még egy pálinkát, és kezet 
nyújtott Apámnak, akinek arra a kérdésére, 
hogy mivel tartozunk, nevetve mondta: „jó 
barátsággal, no, Isten áldja, kezdődik a mű-
szak nálunk is…”

A kopózó teknőben láncokra fektették a 
disznót, ráöntözték a forró, de nem forrásban 
lévő vizet, és ketten-hárman alaposan átfor-
gatták. A lemezharangokkal szőrtelenítették. 
Amikor már teljesen kopasz lett, átemelték a 
szalmaszőnyegre, amit az aratás után szal-
mát áruló parasztoktól a pörzsölésre gondol-
va, már időben megvettek. A teknőt gyorsan 
kimosták, mert már jöttek is, és vitték a kö-
vetkező helyre. 

Nálunk ekkor következett a leglátványo-
sabb rész, a pörzsölés. A szakszerűen beta-
kargatott, hason fekvő disznón meggyújtot-
ták a szalmát. Szállt a pernye, amikor vas-
villával emelgették, átrendezték a parazsat, 
ügyelve nehogy megégjenek az olyan érzéke-
nyebb részek, mint a füle, farka. Azokból lett 
ugyanis a disznóölés első falatja. Az ott lá-
batlankodó gyereknek a fül széléből egy-egy 
ujjnyit lemetszettek, lemosták, megsózták, és 
mosolyogva odaadták. 

Pörzsölés után az éles böllérkéssel simára, 
kívánatosan rózsásra kaparták a tisztára sú-
rolt ólajtóra fektetett hízó bőrét, és a hátára 
fordították. Igen izgalmas percek következ-
tek. Most derült ki, hogyan sikerült a hiz-
lalás. Tréfás fogadásokat kötöttek, hogy ki 
találja el a szalonna vastagságát. Miközben 
mindenki ott toporgott, Apám az izgalma-
kat fokozva kimért mozdulatokkal, gondosan 
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fenegette a kését, majd sebészi pontossággal 
végignyitotta a hasat. Azt hiszem, az ered-
ménnyel mindig meg voltak elégedve. 

A kettéhasított, majd a két egymás mel-
letti konyhaasztalra beszállított disznó di-
cséretére vagy egy újabb kupica pálinka, 
vagy egy csésze forralt bor volt az áldo-
más.

Alapos kézmosás és ruhacsere követke-
zett. A böllér fehér surcot kötött maga elé. 
Az nekem annyira tetszett, hogy már ötéves 
koromra varrtak nekem is, ahogy dukált, a 
mell közepére pirossal hímzett monogram 
került. Igyekeztem is minél előbb hozzá-
dörgölődzni a disznóhoz, hogy „szép” vér-
foltos legyen. 

A reggelire készített hagymás vér elfo-
gyasztása után fontos megbeszélés kezdő-
dött: Mennyi szalonna, mekkora és hány 
sonka maradjon, milyen hurkák készülje-
nek, kinek kell kóstolócsomagot összeál-
lítani, melyikbe mi kerüljön. Akik nem 
voltak érdekeltek ezekben a témákban, 
azok az udvaron tevékenykedtek: friss 
vizet készítettek, összetakarítottak, két-
három asszony a belet mosta olyan tisz-
tára, hogy a végén a plafonra felragadjon 
a próbadarab. 

A darabolást árgus szemekkel figyelték 
az asszonyok, időnként kértek egy-egy da-
rab pecsenyének valót, mert készült az ebéd: 
tepsiben sült hús párolt hordós káposztával. 
Azok a darabok, amelyekből hurka vagy 
disznósajt lett, mentek az üstbe. Mire min-
den megfőtt, az abáló lélé tartalmas levessé 
alakult, amiből szívesen elfogadtak a szom-
szédok egy-két kandlival. 

Késő délután lett, mire elkezdődött a 
nagy gondosságot igénylő zsírsütés és a 
kolbász töltése. Sötétedésre kinti munka 
nem maradhatott, mert jöttek az üstházért, 
üstért. Utolsó művelet a sózás volt. Nagy, 
fa sózóteknőben gondosan bedörzsölték 
a tartósításra szánt húsokat, szalonnákat, 
letakarták, és könnyen elérhető helyre fél-
retették, mert azokat később rendszeresen 
forgatták, locsolgatták a sós levével mind-
addig, amíg az udvarra felépített füstölőbe 
nem kerültek. Oda, ahol először a gondosan 
megválogatott fa kellő hőfokú füstjével a 
kolbászt, a sajtot és hurkát füstölték arany-
színűre.

Estére mindenki nagyon elfáradt, így 
aztán a disznótorok finom vacsorával, de 
csendben fejeződtek be.

(Folytatjuk)
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Madarász Imre

’68 és Sartre

1968 és Jean-Paul Sartre összetartozó fo-
galmak. ’68 kétféle értelemben is Sartre éve 
volt: a párizsi május, a franciaországi hosszú, 
forró tavasz eseménykrónikájából – de főleg 
inspirálói közül – nem hiányozhat a francia 
író-filozófus neve, az utóbbi életútján pedig 
1968 olyan csúcs év volt, amelyben hatása a 
legkiterjedtebb, a leglátványosabb lett, ami 
után (egészségi okokból is) a hanyatlás kö-
vetkezett.

Mivel magyarázható, hogy egy olyan nép-
mozgalom, amely jellegzetesen a fiataloké, 
elsősorban a diákoké volt, s amelynek egyik 
leghíresebb jelszava úgy hangzott, hogy 
„ne bízz senkiben, aki elmúlt harmincéves”, 
mesteréül, prófétájául, jelképéül választott 
egy 1905-ben született értelmiségit, aki tehát 
ekkorra már kétszer harminc esztendősnél 
is idősebb lévén, a kontesztáló diákifjaknak 
nagyapja lehetett volna? Nemcsak azzal, 
hogy a legfiatalosabb mozgalmaknak (leg-
alább szellemi) vezetői között is mindig 
megtaláljuk az érett korú felnőtteket; sokkal 
inkább és konkrétabban azzal, hogy a szü-
lők, a tanárok s az egész „öreg rendszer” el-
len lázadó fiatalság Sartréban vélte felfedezni 
annak a két eszmének közös megtestesítőjét, 
eleven szintézisét, mely leginkább hevítette: 
a szabadságét és a kommunizmusét. Hogy 
a kettő kizárja egymást, hogy senki sem lá-
tott kommunista szabadságot, sem szabad 
kommunizmust, hogy a szabadság ügyét a 
kommunizmusé csak kiolthatja, elárulhatja 
vagy kompromittálhatja, azt nem ismerte 
föl sem a lázasan lázongó diákság, sem – ami 
jóval megdöbbentőbb – maga Sartre. Az eg-
zisztencializmus: humanizmus című, 1946-ban 
megjelent szuggesztív könyvecske szerzője, 
aki az ember szabadságát és felelősségét hir-
dette, hogy „az ember az, amit cselekszik” 

és alkot, hogy „az ember szabad, az ember 
a szabadság”, hogy „az ember szabadságra 
ítéltetett”, hogy „a szabadság minden érték 
alapzata”, ugyanez (?) a Sartre alig nyolc 
évvel később, 1954-ben „visszatérvén a 
Szovjetunióból”, azt volt képes nyilatkozni, 
illetve írni, hogy „a Szovjetunióban a kriti-
kai szabadság teljes”, nagyobb, „eredménye-
sebb”, mint Franciaországban (később maga 
is beismerte, hogy „hazudott”). A rassziz-
mus és a kolonializmus ellen jogos erkölcsi 
alapon tiltakozó Sartre nemcsak hogy nem 
ítélte el Mao tömeggyilkos zsarnokságát, de 
egyenesen apologétája és propagandistája 
lett a maoizmusnak, éspedig nem átvitt ér-
telemben: 1970-ben a La Cause du peuple ma-
oista – címlapján Mao-portréval ékesített –, 
nyíltan erőszakra és lincselésre uszító lapot a 
Nobel-díjjal kitüntetett (igaz, azt visszauta-
sító) író – nem mellesleg az ultrabalos újság 
egyik szerkesztője –, roskatag, félig megva-
kult aggastyánként a szó szoros értelmében 
rikkancs szerepet vállalva osztogatta az utcák 
elhűlt járókelőinek. Sartre is helyeselte, cik-
keiben és beszédeiben éltette a forradalmi, 
osztály- és nemzedéki jellegű erőszakot. A 
kínai kulturális forradalom példájára 1968 
júniusában a Le Nouvel Observateur hasábja-
in arra bujtogatta az egyetemi hallgatókat, 
hogy tanáraikat – köztük egykori barátját, 
Raymond Aront – vetkőztessék le („látniuk 
kell csupaszon”), és „csak akkor kapja vissza 
a ruháit, ha elfogadja a bírálatot”. „A francia 
értelmiség prototípusa”, „az értelmiség jelké-
pe”, az írói „elkötelezettség” (engagement) 
irányadó szószólója 1968-ra a Julien Benda 
elnevezte „írástudók árulásának” kiábrándí-
tó szimbólumává torzult – mármint utólagos 
értékelésben, mert abban a lázbeteg időszak-
ban, „az értelmiség ópiuma” (Aron), a poli-
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tikai-ideológiai tüzek és a Molotov-bombák 
füstjében nemigen látszott, hogy a (profesz-
szorvetkőztető) király meztelen, s hogy hí-
res, kötelességszerűen vállalt „belenyúlása” 
abba a bizonyos matériába igencsak beszeny-
nyezte őt.

Az azonban már ’68-ban is érzékelhető 
volt – Sartre is megtapasztalhatta –, hogy 
a részben általa kiszabadított szellemet 
nem lehet a palackba visszagyömöszölni. 
Aki nemrég még rászólt a vele interjút ké-
szítő újságíróra, hogy ne „Sartre úr”-nak 
szólítsa „burzsoá módon”, hanem csak 
„Sartre”-nak, most kínosan hallgathatta, 
hogy tizen-huszonévesek a keresztnevén, 
per „Jean-Paul” szólítják meg és emlegetik 
– őt, akit még legnagyobb politikai ellenfe-
le, De Gaulle elnök is Voltaire-hez hason-
lított (írásművei hatósugarát illetően nem 
alaptalanul, kulturális és erkölcsi színvo-
naluk tekintetében már vitathatóbban). A 
világhírű főértelmiséginek el kellett visel-
nie még azt a megaláztatást is, hogy 1969. 
február 10-én egy diáktüntetés egyetemis-
ta szervezői szónoklata előtt írásban ok-
tassák ki, imígyen: „Sartre, csak világosan 
és röviden!” Sem a (voltaire-i) világosság, 
sem a tömörség nem tartozott „Jean-Paul” 
erényei közé. A lét és a semmi (1943) vagy A 
dialektikus ész kritikája (1960) értekezéseinek 
gondolattekervényeit követni nehéz, akár-
csak végigolvasni a Jean Genet-ről szóló, 
roppant terjedelmű „hagiográfiát” (Szent 
Genet, komédiás és mártír, 1952) vagy a még 
túlméretezettebb, épp a hatvanas években 
írott Flaubert-óriásmonográfiát (A család 
idiótája, 1971–1972), amely befejezetlenül is 
több ezer oldalra rúg.

Végső soron Sartre és a ’68-as diáktöme-
gek találkozása kölcsönös félreértésen ala-
pult: a fiatalok úgy találták, Sartre azt kép-
viseli, amiért ők lázadnak, Sartre pedig úgy 
gondolta, a diákok azt valósítják meg, amit ő 
tanított. Egyszerre látták jól és rosszul: va-
lójában egyik fél sem tudta, mit akar. Sartre 
azért nem, mert utat vesztett a „dialektikus 

ész” önellentmondásaiban, szabadság és 
kommunizmus összeegyeztethetőnek hitt 
antinómiái között; az ifjak meg azért nem, 
mert éretlenek voltak és – akkori szóhaszná-
lattal – „veszettek”. 

Sorsszerű, hogy ’68 és Sartre utókoruk-
ban is összekapcsolódtak: mindkettő emléke 
szelektíven és nosztalgikusan él, elsősorban 
elfogult híveik tudatában, erősen kirostál-
va és megszépítve. 1968-ból mára „retró-
filing” lett, globális jelenségkomplexumából 
jelszavak és jelképek maradtak meg. Sartre 
hatalmas és sokoldalú életművéből néhány 
kötetnyi él ma: ami több mint koremlék, az a 
szabadságeszme – és nem a kommunista ide-
ológia – szülötte. 
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Zonda Attila

Megmaradni
 „…senkinek sem hízelkedvén,

sem pedig a hol a dolognak igazsága
 s valósága úgy kívánta,

 nem kedvezvén.”
Nagyajtai Cserei Mihály

Hun árka

Akinek már van kialakult képe a székely-
földi falvakról, nagyon nehezen hiszi el, hogy 
Réty is odatartozik. 

Ha egy székely falut egy hegyi patak két 
oldalán, lomb vagy tűlevelű erdők gyámsá-
gában képzel el, akkor őrizze meg magában 
továbbra is ezt a képet. A legfontosabbat, a 
templomot azt semmi esetre se felejtse ki, 
mert az ragyogó piros cserepével, és mindig 
hófehér, frissen meszelt falával, ott őrködik a 
legtekintélyesebb falu melletti magaslaton, és 
magához húzza a tekintetet. 

Ház, általában havasi ezüstfenyőből épült 
faház, amelyekben lelkes emberek laknak, 
több száz van, több ezer, de mégis az az egy, 
ott a hegy lábánál mindegyiknél fontosabb. 
Az emberek házait a nap minden órájában lak-
ják, de a templomokat általában csak hetente 
egyszer, de akkor zsúfolásig. Az örökmécses 
lángja viszont mindig ég, és a falubeliekből 
valami, egy igen értékes rész, a hit folyama-
tosan benne lakozik. Ahány falu, annyi patak, 
(legalább) annyi templom és annyi fájdalom, 
amennyi cser, bikk (bükk) vagy fenyőfa van 
az erdőben. 

De eszem ágában sincs, hogy panaszkod-
jak a sűrű, de nem lombhullató fájdalmaink 
terhe alatt, mert ha már az ránk méretett, 
akkor össze is nőtt velünk, és életünk nélkü-
lözhetetlen részévé vált. Valami még nekünk 
is kell, ami összekössön, hogyha már nincsen 
parlamentünk, csak nemzeti zászlónk, írott 
alkotmányunk se, csak himnuszunk, sem ál-

lamfőnk, sem minisztereink, sem határőreink. 
Nagyköveteink viszont vannak, mint Kőrösi 
Csoma Sándor a nepáli Darjeelingben, mint 
Mikes Kelemen a törökországi Rodostón, 
mint minden egyes ács- vagy kőműveslegény, 
aki messzi földön keresi meg a kenyerét. A 
székely ember, ha kényszer hatására elhagyja 
– mondjuk így – országát, tüstént nagyköve-
ti rangra emelkedik, és úgy él, úgy dolgozik, 
úgy szeret, úgy haragszik, hogy a jó hírét vi-
gye az otthon maradottaknak, az elődjeinek 
és azoknak, kik még ezután születnek meg. 
A hivatalos állami adminisztráció hiányában 
a kudarcaink, örömeink és bánataink azok, 
amik összetartanak. 

Jól bejáratott, több évszázados, már Szent 
István királyunk idejéből származó megol-
dásaink vannak az egybeolvadásra. Délben, 
lakodalmakkor, temetéskor vagy keleti vér-
szomjas hordák beözönlésekor megszólaló 
harang hangjára a szomszédos falvak lakóiból 
egy akarat, egy ember lesz. 

A rétyiek egy kicsit bajban voltak, amikor 
a templomépítésre alkalmas magaslatot keres-
ték. Arra ők is igényt tartottak, hogy az éghez 
minél közelebb legyen a templom tornyán 
álló kereszt, és ha már várfallal is körülvették, 
akkor a meredek kaptató növelje az önvédel-
mi esélyeiket. Mivel annál magasabbat nem 
találtak, a Dobolyka-hegy nyúlványán épí-
tették fel templomukat, jóval a XIII. század 
előtt. Templomuk így is érezhetően kimagas-
lik a tájból, mert ez a vidék igen alacsonyan 
fekszik, egyes pontjai talán tengerszint alatt 
is. Orbán Balázs ittjártakor Háromszék Sza-
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harájának nevezte. Jellegzetes látvány a futó 
homokdűnék, a hatalmas, földig hajló, úgyne-
vezett Rétyi-nyír, ami között, – ha nem félsz 
a nyüzsgő homoki viperáktól – még tengeri 
kagylókat is találsz. 

Hogy hogyan kerültek Székelyország eme 
pontjára a tengeri kagylók, azt talán tudják 
a geológusok, de azt, hogy hogyan kerültem 
Atanasiu Mihai, szekus (államvédelmi) fész-
kébe, még én magam sem. 

Ebben a csodálatos, a Jóisten által gyönyö-
rűségekkel két kézzel megrakott tájban volt és 
van még most is a híres Tavirózsa Fogadó. A 
nacionál kommunizmus idején építették ezt az 
impozáns fogadót, a száz közül a két legszeb-
bik halastó közé, a lucaerdő közepébe. Mert 
önkormányzatiság, ha még csak papíron is, 
de akkor is volt, a falvakat, a városokat a helyi 
pártbizottság a helyi jelöltek közül választotta 
ki, és nem úri gesztusból. Arra, hogy a szé-
kely atyafiak a hatalmuk tudatában nehogy 
tényleges önkormányzatiságról ábrándozza-
nak, a Szekuritáté ügyelt. 

Ezeknek a honi és import besúgóknak 
volt a tanácskozó és tivornyázó helye a 
Homárka, azaz a Hun árka mentén meg-
épült fogadó. Ez akkor vált egyértelművé, 
a szeg a zsákból akkor bújt ki, amikor az 
a fiatal temesvári pap, akit most Tőkés 
püspökként tisztelünk, szembefordult az 
akkori Európa legvéreskezűbb diktatúrá-
jával, és ennek következtében kirobbant a 
romániaiak forradalma, ’89 decemberének 
közepén. Az egész ország számára törté-
nelmi az a december esti hét óra, amikor a 
kétségbeesett zsarnok a föllázadt tömegek 
lecsillapítására a bukaresti népgyűlésen fél 
literrel megtoldotta a félliteres olaj fejada-
got. De ez már késő volt, mert Temesvár 
macskaköveit a hatalmas, orosz gyártmá-
nyú tankok lánctalpai hasogatták, és sok 
vér folyt: magyar, román, sváb, szász és 
szerb. Ezt már nem lehetett elintézni egy 
beígért havi fél liter olajfejadag-növeléssel. 
Fél liter olaj ide vagy oda, az emberek el-
kergették palotájából a gyáva zsarnokot, és 

hamarosan kivégezték. Az eseményeket a 
televízió egyenesben adta. 

A bosszú

A vendéglátó-ipari komplexum vezetője, 
aki az édesanyja elmondása szerint szekus 
alezredes volt, fent a második emeleti szobá-
jában nézte a tévét. 

Nekünk, a személyzetnek, az alárendeltek-
nek az ő legfőbb bizalmasa, Ianku hozott hírt 
tőle. Ő volt az, aki csak úgy, papírok nélkül, 
feketén volt kollégánk, de mégis nagyobb sza-
va volt, mint bármelyikünknek, mert ő is a 
Kárpátokon túlról jött, ha nem délről is, de 
keletről, és így az országalkotó nemzetből való 
volt, azaz elsőrendű állampolgár. Akkor (is) ez 
volt a legfontosabb. Ő hozta el a főnök paran-
csát, hogy fél kilenckor mindenki a sörözőnek 
nevezett terembe kell, hogy összegyűljön, 
mert a főnök valami nagyon fontosat akar kö-
zölni. Sejthető volt, hogy mi lehet az a fontos 
mondanivaló, mert az európai közvéleményt 
már majdnem két hete uralta a temesváriak 
bátor helytállása. Ki sem vártuk az időpontot, 
mindannyian a sörözőbe mentünk, és vártuk 
a főnököt. Tudni kell, hogy egy klasszikus 
székelyföldi munkaközösség volt a miénk: 
száz százalék magyar alárendelt-beosztott és 
egy román, általában ókirálysági főnök. Ezért 
a főnök–beosztott viszonyt rontotta az ural-
kodó és az alárendelt nemzet között bujkáló 
konfliktus. Ezt mi mindannyian éreztük, 
tudtuk, de ő is, akinek a közelgő lépteit már az 
ajtó felől állók egészen jól hallhatták. 

Alacsony emberke jelent meg az ajtóban, 
kopasz és kövér, öregnek még nem mondható. 
Máskor, a szokásos munkamegbeszéléseken 
mindig a szemünkbe nézett, de ezúttal me-
reven maga elé, mintha a söröző mozaikjáról 
olvasná fel a nekünk szánt mondatokat. Va-
lami rend megváltozott köztünk, a helybeli 
őshonos magyar beosztottak és az ókirálysági 
import főnök között. Azt senki sem értette 
vagy inkább mindenki igen, hogy miért im-
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portálunk olyasmit, amit nálunk is bőven le-
het kapni: főnöknek valót. Érthető stratégiai 
okokból igyekezett közülünk valónak látszani, 
úgy, hogy a helyi vezetőinknek engedélyez-
te akár három rúd szalámi vásárlását is. De 
most, ahogy lesütött fejjel belépett a terembe, 
és kerülte a tekintetünket, már nem közülünk, 
hanem fölöttünk és ellenünk valónak látszott. 

Zavart volt és kapkodó. Arról beszélt, 
hogy tudomására jutottak a temesvári ran-
dalírozások. 

– Az egész országot felháborítják a temes-
vári huligánok bűncselekményei, a törvényen 
kívüli csoportoké, akik zömében magyarok 
és Magyarországról irányítják őket. Akci-
ójukkal Románia, a román nép és a Román 
Kommunista Párt ellen vétenek. Nehogy azt 
higgyétek, hogy azt csinálnak, amit akarnak, 
mert az ország és annak vezetői visszavágnak. 
A temesvári események sem tartanak sokáig, 
ott is az erősebbik győz, ami köztudottan a 
román kommunista hatalom. 

Ezt ő ott akkor velünk szemben állva 
mondta, de valójában saját maga és főnökei 
előtt akarta bizonyítani, hogy jó román. 

Ez volt az elvi szint, és ilyen süketségeket 
már igen gyakran hallottunk, sőt, kizáró-
lag csak ilyent. De ez most a két sorban álló, 
többségében lányok és fiúk elevenébe vágott. 
Ő rajtunk akart bosszút állni. Azzal fenyege-
tett, hogy csúfabbul el fog bánni velünk, mint 
Ceausescu a temesváriakkal, hogy elvegye a 
kedvünket a temesvári típusú viselkedésektől. 
Nem volt következetes, mert Ceausescu em-
berei Temesváron sok száz embert kivégeztek, 
és erre rálicitálni már abszolút lehetetlen. 

Már rendesen megörvendtem, hogy az 
a bizonyos borzasztó bosszú csak abból áll, 
hogy az egész személyzetet, kik szerződéses 
viszonyban voltunk, magyarokat, mind egy 
szálig, testületileg, egy tömbben kirúg. De 
a beszédje végére már ez is fizetés nélküli 
szabadságra enyhült. Érthető volt, hogy ő is, 
mint más államvédelmi tiszt, esetleg haza-
fi mindenképpen hatalmas akart lenni, még 
akkor is, hogyha mi semmit sem vétettünk 

neki, és a székelyföldi Réty is több száz ki-
lométerre van attól a rettegett Temesvártól. 
A román érdekek, a román határok védelme 
volt az ő szakmai feladata és a bökkenő az volt, 
hogy ezt ő, ők a román állam történelmi ha-
tárain kívül próbálták teljesíteni. Úgy ítélke-
zett, hogy másnap már nem szabad munkába 
mennünk, és ettől mindannyian, igen-igen 
aggódni kezdtünk.

Ettől a perctől bizonyosfajta panaszfallá 
alakultak a munkatársaim, mintha én meg 
tudnám oldani a helyzetet, bennem bíztak 
és tőlem reméltek. A kereskedelmit végzett 
konyhai dolgozó azt búsulta el, hogy nem 
fogja tudni kifizetni az albérletet Sepsiszent-
györgyön, és még tartozása is van, nem tud 
meglenni kereset nélkül. A barátnője a ha-
talmas bútorrészlete miatt aggódott, aki még 
várandós is volt. A kazánfűtő egy kiselejtezett 
traktort vásárolt részletre, és neki családja is 
volt. 

Nem volt elképzelésem, hogy mit tehetnék 
az érdekükben, mivel segíthetnék rajtuk, hi-
szen én magam is nagy bajban voltam, de azt 
az egyet megígértem, hogy ezért az estéért én 
el fogok számolni A. M.-jal. Még elképzelé-
sem sem volt, hogy hogyan, de azt tudtam, 
hogy tennem kell valamit.

A fészinyél

Miután hazaértem Sepsiszentgyörgyre, 
a televízió már a Ceausescu házaspár mene-
küléséről számolt be. Abban különböztek a 
patkányoktól, hogy azok a saját, földbe vájt 
járataikon szoknak menekülni, ezek pedig 
a palotájuk tetejéről egy általuk megrendelt 
helikopterrel. Tudtam, hogy győzni fogunk. 
A bizonytalanság az igazság térhódításának 
mértékében volt, de azt tudtuk, hogy jó irány-
ba haladunk, annyira jó irányba, hogy én eze-
ket a sorokat már szabadon leírhatom, és nem 
kell félnem. 

Sepsiszentgyörgy utcáin este és éjszaka egy 
hangszórós autó hívta a férfiakat a rögtönzött 
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vármegyei vezető tanács védelmére. Minden-
ki a saját házi fegyverével felfegyverkezve volt 
hivatalos. Volt egy nagyméretű fészim (fej-
sze) a balkonon, amivel a levesnek való marha-
csontokat szoktam eltörni. Arra gondoltam, 
hogy a terrorista, azaz a kommunistaellenes 
harcban jól fel tudnám használni. 

Úgy a késő téli esti órákban mégsem mer-
tem elindulni a városba a nagy fészivel. Már 
a liftben pánikot kelthet egy átlagosnál na-
gyobb termetű férfi éjjel, egy élesre fent fa-
vágó fészivel a vállán. Ezért az előszobában a 
drága nyelet lefűrészeltem a fejéről. Ezt azóta 
is azért fájlalom, mert már sem a régi műhe-
lyünk nincsen meg, sem aki benne dolgozott, 
édesapám, aki olyan szép és kemény bikkfa 
nyelet csinálhatna, és még a tetejében a saját 
erdőnkből való bikkfából. 

A levágott nyelet a megoldott nadrágon 
keresztül leeresztettem a csizma szárába, és 
mint egy törött és gipszelt lábú ember, vagy 
akár egy mozgáskorlátozott, úgy mentem le 
az éjszakában a megyeháza elé, hogy védel-
mére lehessek a város és a megye ideiglenes 
vezetőinek. Ott osztán kivehettem a nadrág 
szárából a jó erős bikkfából készült fészinyelet, 
mert odalent egyáltalán nem volt nyüzsgés, és 
aki az utcára ki mert menni, annál is volt va-
lami hordozható, antikommunista kézbevaló, 
terrorelhárító eszköz. Csak fából készült kézi-
szerszám volt alkalmas, mert azon a hőmér-
sékleten a vasra ráfagyott volna a kéz, és egy 
meggondolatlan mozdulattal, akár a bőrt is 
lehasíthatta volna. 

A város főterén a faji indíttatású gonoszság 
dühöngött. A Súgás áruház mellett haladtam 
el, amikor egy fekete Dacia személygépkocsi-
ból valakik golyózáport zúdítottak rám. Hála 
Istennek, megúsztam. A golyók a járdaburko-
latról felpattanva az áruház vastag üvegfalát 
lyukasztották be. Azóta sem tudtam megfej-
teni, hogy valaki hogy tudott olyan rosszul 
célozni olyan közelről. Azt feltételezem, hogy 
abban az autóban egy bármilyen fokozatú 
ókirálysági parancsnok adott parancsot egy 
magyar közkatonának, hogy ölje meg azt az 

embert, ő pedig nem akart magyar embert 
ölni. Ha így lenne, ahogy gondolom, akkor 
erősen sajnálom, hogy nincs esélyem arra, 
hogy megtaláljam azt az embert, ki megóvta 
életemet, és ezt legalább egy pár szóban meg-
köszönjem neki. Terrorveszély elhárítói szol-
gálatom úgy általában eredményes volt, és ha 
nem csak nekem köszönhetően is, de az ideig-
lenes forradalmi tanácsot senki nem zavarta 
azon az éjszakán. 

Az éjszakai hosszan tartó vacogásnak az 
lett a vége, hogy betegséget kaptam, és már 
csak arra mertem vállalkozni, hogy az orvos-
hoz elmenjek. A városi autóbuszban találkoz-
tam olyan környékbéli legényekkel, akiket a 
fogadóból ismertem, és akiknek a főnöki iroda 
előtti folyosóra felspriccent vérét a takarítónő 
egyszer éppen előttem mosta le. A sok rug-
dosást és ütést azért kapták, mert a vendéglő 
teraszán egy késő nyári estén, úgy magukban, 
félhangosan elkezdték dudorászni a magya-
rok himnuszát. Ott az autóbuszon mondták 
nekem, hogy most, miután a Ceausescu re-
zsim megbukott, a fogadóhoz mennek, és gal-
léron fogják ragadni a szekus alezredest. Arra 
kértem őket, hogy ne tegyék, mert ez az én 
dolgom, erre én fogadalmat is tettem, és gon-
dolom, egy-két nap alatt annyira meggyógy-
ulok, hogy szembenézhessek A. M.-jal.

Már Karácsony után voltunk, és a zsarnok 
házaspárt ki is végezték. Attól a naptól kezdve 
akár másfél liter olajat is vehettünk, de arra 
is lett lehetőségünk, hogy vajat is kenjünk a 
kenyérre. Cukrot is bárki vehetett, emlék-
szem, éppen magyar cukor volt. Fellángolt 
a kávékultusz, a húszszázalékos „nyekezol” 
helyett már igazi Karaván kávét ihattunk. 
Csak az érezheti milyen nagy öröm és élvezet 
száz százalékos kávét inni, aki egy ilyen sötét 
és kegyetlen zsarnokságtól szabadult meg. A 
kenyeret sem dekázták már, sőt egy-egy pék 
még arra is vetemedett, hogy ha vittünk lisz-
tet és pityókát (burgonyát), még levert héjú 
házikenyeret is sütött. Amikor legelőször egy 
ilyen frissen sült, levert héjú, pityókás házi-
kenyérrel a kezemben mentem hazafelé, már 
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nem is bántam, hogy lefűrészeltem a drága 
fészim bikkfanyelét. 

A visszavágó

Alig két napra, hogy az autóbuszon talál-
koztam a legényekkel, kiutaztam a Tavirózsa 
Fogadóhoz, hogy intézkedjek A. M.-jal. 

Leszállva az autóbuszról a rétyi erdőben 
rögtön kézbeli után néztem, mert ilyenkor 
nagy szükség van egy megbízható jó barátra, 
egy szekus fészekbe csak a bolond megy be 
üres kézzel. Mivel turisztikai zóna volt, az út 
melletti kerítések stílusos, natúr, gombolyag 
fanövésekből voltak, ki arra jár, még most 
is talál ilyent. Közülük egy vastagabbacska, 
másfél méteres lécet lehúztam, és jó erősen 
a fagyos földhöz vágtam, lám, elég kemény-
e. Rögtön három darabra törött, vagy azért, 
mert igen odavágtam, vagy mert megette az 
idő, és toprigályos volt. 

Éppen a hetedik kertléc állta ki a próbát, pe-
dig azt a legtöbbször vágtam oda igen erősen a 
csonttá fagyott anyaföldhöz, amiről akkor is, 
és most is meg voltam győződve, hogy magyar. 
És ebben akkor sem voltam különc. Azt sem 
bánom, hogy ha az az alsóháromszéki, rétyi 
nyíri homokos fagyott föld bocsánatkérésnek 
veszi, de én akkor sem azért ütöttem, mert 
haragudtam rá, hanem, mert akartam tudni, 
hogy alkalomadtán eltörne-e a kézbevalóm. 
Az Isten egyetlen teremtményének sem kell 
igazolnunk magunkat, mert azok úgyis min-
dent tudnak, tudják az igazat. Hazudni nem 
lehet sem a földnek, sem a fának, de a víznek 
sem, csak néha az embereknek szoknak ha-
zudni itt a Balkánon, de még itt is ki szokott 
derülni az igazság. Ha még egyszer arra a 
kertléc- és embert kipróbáló földre tehetném 
a lábamat, nem szégyellném, megcsókolnám. 

A jó kemény kertléccel a kezemben az égig 
érő lucafák között inkább rohantam, mintsem 
mentem a fogadó felé. Nagyon kellett siet-
nem, mert a fogadó innenső oldala is üvegből 
volt, és tudtam, hogy ha A. M. a barátom tár-

saságában megpillant engemet, akkor azon az 
átkozott túlsó, sörözői ajtón biztosan kiszalad. 
De tévedtem, másképpen intézkedett. 

Már a forradalom bukaresti kitörésekor, 
mikor Ceausescuék felkapaszkodtak a heli-
kopterre, már akkor gondoskodott a szemé-
lyes védelméről. Első világháborús orosz ka-
rabélyokat hozatott, és rajtam kívül a komple-
xum összes férfiszemélyzetét behívatta, hogy 
őrizzék őt, Margit nénit a szomszéd faluból 
pedig azért, hogy főzzön nekik. A Tavirózsa 
Fogadó személyzete férfitagjainak egy igazi 
ingyenes weekend ígérkezett. Majdnem azt 
ehettek és ihattak, amit akartak, ingyen (ők 
akkor azt hitték), egészen addig, amíg én be 
nem érkezem. 

Amikor az alaposan kiválasztott hű bará-
tommal beléptem a fogadó nagytermébe, A. 
M. és – ha jól mondom – a bajtársaim mind 
egyformán durva, szürke posztóból készült, 
báránybundás kabátba voltak felöltözve. A 
főnök, a szekus alezredes, akitől a felettesei 
csak annyit vártak el, hogy jó román legyen, 
és képviselje a román terjeszkedési törekvé-
seket, hátradőlve ült a fotelben. Amikor az 
ajtó utánam becsukódott, már nem éppen 
úgy ült. Az ajtóval szemben, a személyzet 
férfitagjából verbuvált testőrei, kiknek a ne-
vét most elhallgatom, egyszerre felemelték 
a karabélyokat, és a homlokom közepét cé-
lozták. Az árdugattyúk kattanásából meg-
éreztem, hogy csőre töltöttek, és hogy ezek 
tényleg nem viccelnek.

A helyzetem teljesen reménytelennek tűnt 
és egyedinek, mert az effélét általában nem 
szokták túlélni. Akit golyó általi halálra ítél-
nek, az igen ritkán néz szembe a puskacsővel, 
azért mert egy kendővel elkötik a szemét. 
Másodsorban azért sajátságos ez a pillanat, 
mert az elítélteket a fal felé szokták fordítani, 
és úgy lövik agyon. Bevallom, féltem akkor, 
és nagyon fontosnak tartottam, hogy életben 
maradhassak. Majdnem ennyire fontos volt 
az is, hogy úgy összességében magam ma-
radhassak. Nem tudtam elképzelni, hogy ők, 
akik annyira meg voltak ijedve a megélheté-
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sük, a kenyérkereseti lehetőségük elvesztésé-
től, mitől lettek egyszeriben olyan boldogok; 
mitől lett A. M., az importált besúgó, annyira 
jó nekik, és én akkora nagy ellenség.

De nekem elvállalt feladatom volt, dolgom, 
amit el kellett, hogy végezzek. Sőt, még igazi 
barátom is volt, és szorítottam is őt szorosan 
a jobb kezemben. Letegeztem, természetesen 
az ő anyanyelvén, mert az enyémét még ez 
idáig nem használta.

– Azért jöttem Mihai, hogy most rögtön 
tűnjél el! Adok neked egy félórát, hogy fel-
menj a szobádba, összepakolj és eltűnj! 

– Miért akarsz elkergetni engemet, miért 
haragszol reám?

– Azért, mert te a temesváriak forradalmá-
ért rajtunk akartál bosszút állni, azokat is be-
leértve, kik most a homlokom közepét veszik 
célba, és elküldtél munkahelyünkről. De az is 
elég nagy baj, hogy te egy rohadt szekus vagy, 
és akkor is rosszat akarsz nekünk, ha mi elle-
ned nem vétünk. Nem lett volna szabad ver-
jed és megveressed azokat a legényeket, kik a 
vendéglő teraszán egy nyári estén a magyarok 
himnuszát kezdték énekelni. 

– Én már nem vagyok „rohadt szekus”, de 
már semmilyen sem, és az iskolába is csak 
azért mentem, mert édesapám már kicsi ko-
romban meghalt, és édesanyám egyedül ne-
velt fel. Abban az iskolában ingyen volt az 
étel, ruha és egy sor más kedvezmény is járt. 

– Hallgass, te disznó, mert a te anyád 
mondta, hogy mennyire büszke vagy a 
szekusságodra, és a vállán két csillaggal dí-
szített egyenruhádat még most is fóliával le-
takarva, vállfán őrzöd a ruhásszekrényben. 
Nyaranta szellőzteted, és télire naftalint te-
szel a zsebeibe, hogy a molylepkék nehogy 
megegyék. Pedig nem volna olyan nagy kár 
érte, mert az biztos, hogy te többet úgysem 
fogsz benne feszíteni.

Ekkor abba kellett hagyjam, mert hirte-
len édesanyámra gondoltam, és miatta igen 
fontosnak találtam, hogy életben maradjak. 
Barátomat a közeli oszlop faburkolatának tá-
masztottam. A lég- és vízszomjam olyan nagy 

lett, hogy nem éreztem képesnek magamat a 
folytatásra. 

Felelőtlenség lenne holmi vacak világhábo-
rús karabélyokkal átlyuggattatni a koponyá-
mat. Ezt nem érdemli meg, lehet, hogy ki sem 
bírná, talán bele is halna az én édesanyám! A 
veszélyt még az is fokozta, hogy a munka-
társaim, azaz a szekus főnök testőrei előtt az 
asztalon nagyon sok üres és félig üres pohár 
tátongott. 

Az a jelenet játszódott le a szemem előtt, 
amikor a harmincnégy éves iparépítészt, Lac-
kó bátyámat egy diófa koporsóban eresztet-
tük le a kurtapataki temető sárga agyagjába 
ásott sírgödörbe. Még a koporsó fejénél álló 
édesanyámat sem tudtam megtartani, mert 
engemet is a nagy, zöld mohás talpú, kőből 
faragott sírkereszt tartott. Már akkor csodál-
koztam, hogy ez az idős és törékeny asszony 
kibírta ezt, egyáltalán túlélte. Nincs az ne-
kem megengedve, hogy én most a nyugtalan 
lelkem parancsai miatt, másodszor is abba a 
helyzetbe hozzam. Akkor őt, az én édesanyá-
mat azzal vigasztalták, hogy ne búsuljon any-
nyira, vigasztalódjon azzal, hogy maradt még 
egy fia. Ha én itt most lesújtanék a kertléccel, 
és a csőre töltött karabélyok közül akár csak 
egy is elsülne, már nem volna, mivel vigasz-
talják szegényt, mert csak ketten voltunk fiú-
testvérek. Fel kellett fedezzem, hogy amíg él 
édesanyám, megmaradni nemcsak lehetőség, 
hanem kötelesség is, ezt parancsolja a lelkiis-
meretem. 

Kimentem hát a teremből a pincérek po-
hármosó kagylójához, felhevült fejemet a 
kagylóba hajtottam, és a december végi jég-
hideg kútvizet jó erősen ráeresztettem a nyak-
csigolyám tájékára. Már annyi eszem is gyűlt 
az agyamban, hogy ittam is egy jó nagyot. 

Nem feltett szándékom szerint jártam el, 
de mégis elégedett voltam magammal, mert 
éreztem, hogy vagyok, megmaradtam. Csak 
a felét értem el annak, amit akartam, mert a 
besúgó tisztet nem bírtam rávenni a távozás-
ra. Az a tény, hogy a nehéz, első világháborús 
karabélyokat éppen azok fogták rám, akik két-
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ségbeesve segítségemet kérték, nem mentesít 
engemet. Amit ők tettek velem, azzal ők kell, 
hogy elszámoljanak a saját lelkiismeretüknek 
és majd a legvégén, a Mindenható előtt, az 
utolsó órán. 

A forradalmas, szekusűző próbálkozásom 
után már nem lepett meg, hogy a komplexum 
egész személyzete messziről kikerült. Ha a 
konyhára mentem be valamiért, a leányok hir-
telen elhallgattak, és libasorban, lesütött fejjel 
somfordáltak ki az ajtón. Ha a fogadó előtti 
szivarozóba mentem, akkor ott elnyomták a 
szivarcsikkeket, és a szélrózsa minden irányá-
ba szétszéledtek. Már nem is háborogtam ma-
gamban, már nem is fájt, mert tudtam, hogy 
nyakig sáros személyemmel felvett bármine-
mű kapcsolat, bárkinek ártana, és látványosan 
rontaná a megélhetési esélyeit a szekus alezre-
des, A. M. birodalmában. 

Mert igen nagy volt az ő birodalma, akár 
mint a rossz királynak a székely népmesék-
ben vagy egy maffiavezérnek egy nagy né-
zettségű amerikai filmben. Minden jelentős 
döntéshozói körben súlya volt a szavának, a 
megyénél, a hivatalokban, a törvényszéken, az 
ügyészségen, de még a tiszteletes asszony és 
úr is hozzá járt valódi kávét, magyar disznó-
húskonzervet és nyári szalámit vásárolni. Aki 
ezzel az emberrel, ha csak sporttémákban is, 
vitába szállt, vagy nem értett vele egyet, az 
jobban jár, ha meg sem születik. Még az sem 
történt meg soha, hogy valaki a rétyi temp-
lomban fütyörészni kezdjen, de az sem, hogy 
A. M.-nak azt mondja, hogy „nem igaz”. Az 
egyszerű életben maradásom is sikerszámba 
ment, amikor arra gondoltam, hogy ennek a 
polipnak a fejére emeltem kertlécet.

Visszamentem a terembe, de úgy, tényleg 
úgy, mintha leprás volnék, és akit már azért 
is megbüntetnek, hogy a füstölőjéből kialudt 
a szén. Ilyenkor az is osztozik sorsomban, 
amihez hozzáérek. Senkire se számíthattam, 
de azért reám még most is számíthatott va-
laki. Felelősséggel tartoztam a lambériának 
támasztott barátomnak, ezért megfogtam, és 
kivittem magammal az udvarra, onnan még 

kinnebb, a kerten kívül, az erdőbe. Ott egy 
lucafenyő alatt, ahol nem volt béhavazva, az ő 
segítségével ástam egy hosszú árkot, és oda őt 
szépen bétemettem, reá faleveleket hintettem. 
Így már megnyugodtam, hogy legalább belő-
le nem űznek majd csúfot. Az emberek általá-
ban saját döntéseik miatt szenvednek, és ezért 
muszáj, hogy vállalják a következményeket. 
Éppen ezért úgy vagyunk megalkotva, hogy 
nagyon sokat kibírhassunk. A kertlécekkel vi-
szont egészen más a helyzet. Azokat mi fog-
juk meg és visszük magunkkal a veszedelem-
be. Ezért hát kötelességünk, hogy megóvjuk 
őket mindenféle megaláztatástól. 

Miután visszatértem a vendéglő folyosójá-
ra, láthatóan összerezzentem, amikor megszó-
lított valaki. Öcsi volt az, akit én tanítottam 
be, a hétfalusi csángó legény, ki hite szerint 
evangélikus, tehát nem ortodox. Ezt szinte 
naponta elmondta nekem, mert érezte, hogy 
őt lenézik a csángóságáért, pedig hát ő nem 
ortodox. Meglepett, hogy amikor szembefor-
dultunk, akkor kettőnk közül mégis ő volt, 
aki lesütötte a fejét. Azalatt a néhány pillanat 
alatt, amíg reám fogta a karabélyt, úgy szok-
tam meg őt, mint hogyha másképpen soha 
nem is láttam volna. Furcsa volt őt így látni, 
karabély nélkül. 

Soha az életben nem láttam még egy ilyen 
mosolygós típusú embert. Most is, amikor itt 
előttem lesütötte a fejét, még akkor is mosoly-
gott. Egy ép, egész mondatra nem emlékszem 
tőle, csak arra, hogy szerinte másfél métere-
seket léptem, amikor a lucaerdő között a ba-
rátommal leszámolásra igyekeztem A. M.-jal. 
Azt is mondta, hogy ő „csak” reám fogta a 
karabélyt, de semmi esetre sem lőtt volna. 
Csőre is csak azért töltött, mert mások is így 
tettek. Micsoda jó hír, micsoda luxus, micso-
da szerencse, mekkora kegy, ha koponyámon 
csak három lyuk keletkezik, és nem négy?! 
De még így is jól jött nekem akkor, hogy en-
gem, akit – elgondolásom szerint – mindenki 
megvet, kiközösít, és messze kikerül, Öcsi, a 
hétfalusi csángó, ki hite szerint evangélikus, 
megszólított, tehát felvállalt. Nagyon kocká-
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zatos vállalkozás volt azok után velem szóba 
állni. Mi lesz, ha akkor meglátja őt valaki, és 
beárulja a főnöknek, hogy Öcsi velem egyez-
kedik? Bátorsága bizakodóvá tett. Már arra is 
kezdtem gondolni, hátha még nekem is van 
helyem az emberek között. 

Amikor a fogadó nagytermén mentem 
keresztül, láttam, hogy legalább öt-hat asztal 
össze van húzva, fehér abrosszal leterítve, és 
rajta annyi mély és lapos tányér, evőeszköz és 
pohár, ahány szék körülötte. Meggondoltam, 
hogy nem jó, ha ilyenkor a teremben bent va-
gyok, rontanám a hangulatot, és ne adj’ Isten, 
még engemet is odaültetnének. Ilyenkor jobb, 
ha kimegyek, és a béfagyott és béhavazott tó 
partján nézem a hulldogáló nagy hópelyhe-
ket. Az ajtón belül, bent mindenütt az ember 
által teremtett világ, ipar, műanyag, pénz, és 
itt a Jóisten csak közvetett módon, az embe-
ri alkotásokon keresztül van jelen. Ott kint a 
Jóisten a saját alkotásaiban van jelen, élőben, 
közvetlenül. Ezért olyan tökéletes. A meg-
számlálhatatlan hatalmas hópelyhek közül 
bárki emberfia csak egyetlenegyet próbálna 
megalkotni, rögtön rájönne, hogy neki még 
ez sem megy. 

A tömötten hulló hópelyhek és az, hogy 
ezeket mind-mind látom, meggyőzött arról, 
hogy eleven vagyok, és lelkes lény ennek a 
földnek a hátán, és legalább annyi esélyem 
van nekem is, mint bármelyik lehulló hópe-
helynek. Rájöttem, hogy én is jövök valahon-
nan, és talán társaim is vannak, ha keveseb-
ben is, mint a hópelyheknek, és hogy tartok 
valahova, ahol majd mindannyian szorosan 
egymás mellé húzódunk. Jó volt arra gon-
dolni, hogy végtére én is anyától születtem, s 
hogy engemet ő talán még most is, még ezek 
után is szeret. 

A vastag jég igazán csendes volt és tiszta, 
nem olyan, mint az erdő, ahol télen is röppen 
egy éhes madár, vagy egy eltévedt, buta mó-
kus fut a fán. A tágas rétyi tó vastag jegén, 
ahol pár napja még kemény futballmeccseket 
játszottunk, csak hullt a hó, a hatalmas hó-
pelyhek a jégre szállva egymásba borultak, 

de ezenkívül csak csend és béke volt, de az 
igen bőven, annyira, hogy belőle még az én 
lelkemnek is jutott. 

A halakat irigyeltem ott lent a vízben, a jég 
alatt. Aki hal módjára születik, és úgy is él, az 
nem járhat úgy, mint én. Ők nem ismerik sem 
az édesanyjukat, kitől édes anyanyelvet tanul-
hatnának, sem az édesapjukat. A nőstény, akit 
székely emberi ésszel édesanyának is nevez-
hetnénk, lerakja az ikráit és megy tovább. A 
hím arra úszik, megtermékenyítőleg rájuk 
tejel, és így lesz sok-sok millió kicsi hal. Ezért 
hát ők egész életükben nem kötődnek sem 
testvérükhöz, sem anyjukhoz vagy apjuk-
hoz, de még a születésük helyéhez sem, ami, 
mondjuk, nekem Székelyföld, a szülőhazám. 

Annyi mindenem van, ami egy helyhez 
köt, egy néphez, egy hazához, hogy még egy 
percig sem lehettem hal, még akkor sem, ha a 
csillagzatok szerint éppen az vagyok. A köte-
lező biológiai kategóriákon kívül még kereszt-
tatám is van, és keresztmamám is van, akár 
négy is, de még – pontatlanságból – a testvé-
reim keresztszüleit is magaménak tartom, és 
úgy is szólítom. De nemcsak egy szülő lehet 
– mama vagy tata – kereszt, mert kereszt min-
den kötődés, a szó, a magyar, amivel megszó-
lalok, kereszt a belénk ívódott ragaszkodás a 
szülőfaluhoz és az őt körülvevő lombhullató 
és fenyőerdőhöz. Kereszt Pacifik atya keddi 
és csütörtöki hittanórája, ott a kápolnatetőn, 
ahol a szomszéd faluban miséző pap csak 
évente egyszer, június végén, Szent Péter és 
Pál napján tartott misét. De akkor úgy ösz-
szegyűltünk, hogy a faluból az összes padokat 
és székeket ki kellett vinni a hegyaljára. Ezek-
re a Péter és Pál napi búcsús misékre még a 
fagylaltos is kicipelte a fagylalttal megrakott 
csebrét, és a pergelt cukorból készült piros 
halakat. 

Mindennek örvendenem kellene, hiszen 
ezek mind-mind a Jóistentől kapott ajándé-
kok, és csak annyi baj van velük, hogy éppen 
ezeknek a védelméért állok itt kint a havazó-
ban, a befagyott tó partján, egy vastag törzsű 
lucfenyőnek támaszkodva. Én magam is jobb-
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nak, demokratikusabbnak, elegánsabbnak 
találtam volna bármilyen más megoldást, de 
akkor ott, a Tavirózsa Fogadó előtt nem volt 
lehetőségem szalonképes eszközökből válo-
gatni, csak kemény növésű kertlécekből. 

Egyszeriben csak a szakácsnő, Margit néni 
hangját hallottam. Messziről kiáltott a fogadó 
ajtajából, mert konyhai öltözetben megfázott 
volna közelebb jönni. Azt mondta, hogy a fő-
nök arra kér, menjek be. 

– De hát miért kellene én bémenjek, Mar-
git néni? – kérdeztem.

– Én nem tudom – mondta ő – csak azt, 
hogy egy nagy fazék fuszulykalevest főzetett 
három füstölt disznócsülökkel és utána flek-
kent rendelt szalmapityókával, melléje ká-
posztacika savanyúságot. Valami szekusfélét 
várhat, mert mindenki le van ülve, a bal ol-
dalán a felesége, doamna Szilvia, de a jobb ol-
dali szék üres, rea van téve egy „foglalt” tábla. 
Senkinek se mondta meg, hogy kinek foglalja, 
még Lackó Antinak se, pedig ő szokott lenni 
a helyettese. 

Az önbecsülésem, az akaratom abban a 
környezetben már nulla volt, lehorgasztott 
fejjel léptem be Margit néni után a vendéglő 
lengő ajtaján. Az ajtóban a főnök, a szekus al-
ezredes, a polipnak a feje, A. M. várt, mégpe-
dig rendruhában. Jobb kezét derékcsigolyám 
környékére tette, és baljával az asztal felé mu-
tatott.

– Gyere, egyél velünk egy tányér levest, 
Margit néni főzte három füstölt csülökből, 
tudjuk, hogy ezt te szereted! 

Teljesen ellentétes, egymással ütköző gon-
dolatok kavarogtak bennem, s emiatt sem-
mit nem tudtam megjegyezni abból, ami 
akkor történt. Még szerencsére, hogy Öcsi, a 
hétfalusi csángó, ki hite szerint evangélikus, 
később elmesélte, hogy a főnök asztalhoz ül-
tetett. Öcsi barátom azt is látta, hogy mekko-
ra volt a meglepetés, a sokk, amikor éppen a 
jobbjára ültetett, a foglalt jelzésű székre. Erre 
még véletlenül sem, senki sem számított. Az 
asztalnál elhangzott beszédekből annyit si-
került megjegyezzek, hogy nemsokára egy 

közös kirándulást szervez a Déli-Kárpátok 
legmagasabb csúcsára, a Clabucetra, ami nem 
sokkal később meg is valósult. 

A telefon

Többszintes forradalom volt ez a Tőkés 
püspök-féle ’89-es. Az csak természetes, hogy 
ezeket a szinteket annál könnyebb leírni, mi-
nél távolabb esnek tőlem földrajzilag, időben 
és lelkileg is. 

A kezdet a temesvári volt, utána a bukares-
ti, majd a sepsiszentgyörgyi és a rétyi szint. 
A családi szintet mind csak kerülgettem, ha-
lasztgattam, hátha ki tudnék bújni alóla, de 
újabb kudarc lett belőle: nem megy. 

A forradalmat követő napokban egy sze-
mélygépkocsival érkeztem volna haza szüle-
imhez, Kurtapatakra. A feltételes mód azért 
indokolt, mert ugyanolyan szürkeposztós, 
báránybőrös nagykabátos férfiak álltak a 
faluvégen, mint az én munkatársaim. Nem 
ők állítottak meg a faluvégen. Pár méterre a 
Kurtapatak patakjától talán félméteres átmé-
rőjű havas fenyőrönkök voltak keresztül rak-
va az úttesten. Miattuk volt muszáj megállni. 
Kiszálltam a kocsiból, és üdvözöltem a volt 
osztálytársaimat. 

– Te vagy-e? –kérdezték.
– Én vagyok, Jóska – feleltem.
Hogy biztosabb legyen, körbekerültek és 

rájöttek, hogy tényleg én vagyok, csak már 
nem éppen úgy festek, mint a hatvanas évek-
ben, amikor padtársak voltunk. „Biztos, ami 
biztos” elven még az én és az útitársam szemé-
lyi igazolványába is belenéztek, és csak ezután 
húzták félre a fenyőrönköt, de azt sem olyan 
bőségesen, csak annyira, hogy fél kerékkel a 
sánc szélin, és a másikkal a sáncban tudtuk 
folytatni utunkat. 

Hazaérkeztem. Édesanyám a konyhában 
készítette az asztalra valót, és azalatt a szo-
bában érdeklődtem édesapámtól, hogy mik 
is történnek errefelé. Eléggé szűkszavúan 
mesélt, és nem értettem, hogy miért. Hogy 
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egy kicsit jobb kedvre derítsem, a nővérem-
ről és a sógoromról érdeklődtem. Tudtam, 
hogy ez a téma igen kedves neki, mert ők 
voltak egész Felső-Háromszék talán legbe-
futottabb és legvagyonosabb emberpárja. 
Róluk akkor is mesélni szokott, ha nem 
kérdezték, rólam pedig még akkor sem, ha 
kérdezték. 

– Ildikóéknak hagyj békit, mert őköt te jól 
elrendezted!

– Erről nekem is tudnom kellene, hiszen a 
forradalom óta még csak nem is találkoztam 
velük.

– Ahhoz nem es kellett találkozzál, el tud-
tad te intézni telefonon es éppen eleget. Azt 
mondták, hogy mindennek lehordtad őköt, 
és meg es fenyegetted. Afelől biztos lehetsz, 
hogy ők az életbe nem fognak tégedet zavarni, 
úgy kiviselted magadot velik szembe’.

– De hiszen valójában telefonon sem be-
szélgettem, mert csak felhívtam őket, és 
mondtam nekik valamit, amire nem válaszol-
tak, csak hirtelen elnémult a telefon.

Az egészre most is tisztán emlékszem. Ak-
kor, amikor a televízióban láttam, hogy a két 
szerencsétlen zsarnokot, Nicolae Ceausescut 
és Elenat egy elektromos kábellel összekö-
tözve egy fal tövébe vitték, és sortűzzel kivé-
gezték, akkor egy új világ kezdetét reméltem. 
Azt tudtam, hogy a sárkány hétfejű, és hiába 
vágsz le kettőt belőle, öt még úgy is marad. 
Ez már matematika. Abban mégis biztosak 
voltunk, hogy ők már onnan, a többliternyi 
vértócsából vissza nem térnek, és egy új világ 
fog eljönni, amiről azt is tudtuk, hogy jobb 
lesz, mint a régi. 

A szomszédok az erkélyekre siettek, és 
magyarul kiabálták: Éljen a szabadság, nincs 
többé Ceausescu! A románok egy ritmusos 
rigmust énekeltek: Ole, ole, olé, Ceausescu 
nincs többé! Ezt valakinek telefonon is el 
kellett mondanom; úgy gondoltam, hogy 
felhívom a nővéremet, örvendezzünk együtt 
a jó hírnek. 

Ahogy meghallottam, hogy ott van a vonal 
túlsó végén, ennyit mondtam:

– Végre szabadok vagyunk, vesszen 
Ceausescu hitvány bandája! – Erre megsza-
kadt a kapcsolat.

Ez a történet hasonlít arra, amikor az új-
donsült besúgó, Feri útlevelet akart váltani, 
és ezért felvállalta egy székely honfitársa fel-
jelentését. Kitalálta, hogy erre igen alkalmas 
lesz Béla, a sógora, aki erősen haragudott 
Ceausescura és az ő hitvány bandájára. 

Egyszer egy mulatságon, amikor már igen 
jó svungban volt, le is hordta Ferinek őket 
hurka- és csatornatolvajtól kezdve mindenfé-
lének. Akkor nem jelentette fel őt Feri, a besú-
gó, egyrészt, mert tanúja sem volt, másrészt, 
mert akkor még útlevél kiváltására sem gon-
dolt. De most már erősen kellett volna neki 
az útlevél, és addig kereste Bélát, amíg végre 
egyedül el nem kapta a kocsmában. Szólott is 
rögtön a barátjának, a milicistának, Viorelnek, 
hogy jöjjön vele be a kocsmába, és kérdezzék 
meg most együtt Bélától, hogyan is viszonyul 
a nép fiához, a Kárpátok géniuszához. Oda-
mentek hát Béla asztalához, és megkérdezte 
Feri besúgó Bélát, a sógorát:

– Béla, minek is gondolod te Ceausescut 
feleségestől?

Béla megszeppent, mert sejtette, hogy nem 
jóban sántikál most Feri, a besúgó, főleg így, 
az import milicista, Viorel társaságában. De 
váltott a jó magyarkirályi esze, és hirtelen így 
felelt:

– Én pontosan azt Feri, amit te gondolsz 
rólik.

Erre Feri, a besúgó azt kérdezi Vioreltől, a 
barátjától, a milicistától: 

– Úgy-e Viorel, hogy hallottad, amit Béla 
mondott?

– Igen. 
– No, akkor tartóztasd le!
És most itt állok, illetve ülök édesapám előtt 

az ágy szélén, s ő velem szemben a fehér ka-
rosszéken, ahol legalább tizenöt centivel ma-
gasabbnak tűnhetett. Hogy ha még a rugók 
süllyedését is beleszámítjuk, akkor úgy kellett 
felnézzek a kicsi öregre, mint a tyúk a csűr te-
tejére. Most már megértettem, hogy hogyan 
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rendezhettem el a testvéreméket, Ildikóékat. 
Azért a bőrömöt próbáltam menteni, mond-
ván, hogy én a „hitvány bandája” alatt azokat 
értettem, akik fenntartották a zsarnok hatal-
mát, és azokra haragudtam. 

– Igen, igen, de jól tudod, hogy egy igaz-
gatónő a pártszervezetet es kell vezesse, és a 
férje pedig személyesen Ceausescutól kapta 
az aranycsillagot.

– Azt tudom, hogy volt valami ilyesmi, de 
az egészen biztos, hogy ezért nekem őket nem 
kell tisztelnem. 

– No, no, hagyjad ezt a felit, mert jól tu-
dod, hogy én es kommunista voltam! 

És erre igen látványosan kihúzta magát. 
Annyi anatómiai ismeretem nincsen, hogy 

megmagyarázhassam, mitől tud valaki egy-
szerre akár több tíz centivel is magasabbnak 
tűnni. Talán a sok-sok gerinccsigolya fellazí-
tásával lehet csalni, vagy talán az izmokkal? 
Tény az, hogy akkor az én édesapám igen 
magasra emelkedett, és én még kisebb lettem, 
úgy, mintha az ágy rugói is összeesküdtek vol-
na ellenem. Az ő szavaira nem volt apelláta, én 
csak azon igyekeztem, hogy a forró húslevest 
minél gyorsabban, fúvatlan beszürcsöljem, és 
hazainduljak, mert itt a közös témáknak igen 
csak híján vagyunk.

Ennek oka nem egészen a két szembenálló 
fél személyében keresendő. Inkább az az igaz, 
hogy az okleveles, kutyabőrös-székely nemes-
nek az égvilágon semmi köze sem volt a kom-
munizmushoz. A genetikailag harcra bekó-
dolt, ezeréves civilizációt védő magatartásból 
erednek szavai: „Harcolok, tehát vagyok.” Ezt 
követelte a háromszéki kemény agyagos föld, 
amelyről a kapa sokszor visszapattant, a fa-
gyos hideg tél, melyben akár egy félórai moz-
dulatlanságért is fagyhalált szenvedhettél. 

Most itt más híján velem harcolt, nem elle-
nem, velem, akit ő szenvedélyes antikommu-
nistának látott. Inkább a szenvedélyt próbálta 
legyőzni bennem, ami neki még a nyolcvanas 
éveiben sem sikerült. Hiszen elárulta magát 
azzal, hogy a több évtizedes, sötét kommuniz-
mus idején, éppen ő ültette el bennem a kom-

munizmus elleni harc magját, és most éppen 
abból a magból sarjadt fa ágait fűrészelgeti. 

De még így is az igazat meg kell írni, és az 
igazat kell megírni, mert a dolgok csakis egy-
féleképpen történhetnek meg. Egy dolog két-
féleképpen nem történhet. Úgy, ahogy van, 
főhajtásra kötelez az ő halált megvető, szinte 
követhetetlen küzdelmes élete, ami az Isten 
akaratából, azóta befejeztetett. A végleges 
kép, ami megmaradt bennem róla, inkább az 
Ojtozi-szorosban harcoló tüzérhez kötődik. 
Az a kép, amikor a szülőfalujától alig pár ki-
lométerre eső Ojtozi-szorosban, egy szál ma-
gában, szinte kölyökfejjel egy szétesett, meg-
vert hadsereg renitenseként tüzet nyitott a 
határsértő, egyesített orosz–román haderőre. 
Szülőfaluját, Irénke húgát és Ilonka nővérét 
akarta megóvni a barbároktól, de ahhoz túl 
kevés volt egy kölyök tüzér és egy elvesztett 
világháborúban elfáradt, ócska géppuska. Az 
a tragikus eset, hogy ismét elbuktunk, nem 
attól függött, hogy ő ott a hegygerinc tetején 
milyen jól célzott, vagy mennyire ásta be ma-
gát az anyaföldbe. 

Néha úgy gondolom, hogy éppen engemet 
szánt arra, hogy folytassam azt, amit ő ott el-
kezdett. Mindig azt hangoztatta, hogy a szé-
kely embernek legalább három gyermeke kell, 
hogy legyen: egy az apának, egy az anyának 
és egy a hazának. Arra ők bizony nem gon-
doltak, hogy ilyesmi nekünk nincsen, vagy 
talán hitték, hogy egyszer majd lesz 

Színeink

A Jóisten úgy rendelte el, hogy a legna-
gyobb galuskákat éppen otthon, a szülői 
házban kellett lenyeljem. Most nem az édes-
anyám főzte húslevesben úszó grízgalus-
kákra gondolok, hanem arra, hogy a családi 
szintű forradalom megharcolására képte-
lennek éreztem magamat. Úgy hozta a sors, 
hogy az otthoni kudarcokat – de nevezhetem 
sebeknek is – most éppen a munkatársaim 
gyógyították be. 
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A fogadóban a díszlet, a bútorzat, az em-
berek és a hierarchikus viszonyok ugyanazok 
voltak, mint régen, de azért mégis minden 
megváltozott. Miért ne mondhatnánk ki, 
hogy jobb lett, mint ahogy volt. 

A munkahelyemen volt már régebbről egy 
ülőgarnitúrára felvett hitelem. Az összérték 
negyedének törlesztése után Iduka, a könyve-
lőnő közölte, hogy nincsen több tartozásom. 
Ez nem talált az én számításaimmal, így hát a 
könyvelőnő a főnökhöz küldött. A főnök nem 
volt bőbeszédű, mind csak azt ismételgette, 
hogy:

– Kész, kész, nincsen már semmid nálam, 
de hogyha valamire még szükséged van, csak 
szóljál nyugodtan! 

– Köszönöm főnök – és elmentem, nem 
szaporítottam a szót.

A szebbnél szebb események egymásra li-
citáltak reá. Egyszeriben úgy nézett ki, hogy 
minden bajom és bánatom örökre elmúlt. 
A személyes sorsom és anyagi helyzetem 
jobbra fordulása addig nem volt elég, amíg a 
színeink, a mi három színünk, a piros-fehér-
zöld szenvedett. 

Nemcsak a spirituális Székelyország ha-
tárain belül, hanem Erdély-szerte, ország-
szerte, de még Magyaroszágon is ismeretes 
volt a Tavirózsa Fogadóban kapható igazi 
székely fatányéros, amit annak rendje és 
módja szerint igazi fatányéron szolgáltak 
fel. A gasztronómiai értékeken felül volt 
itt egy másik fajta is, ami bizony ritkább 
volt és vakmerőbb. Ez abból állott, hogy 
minden egyes fatányér (majdnem) bárki-
nek is vitték ki, függetlenül attól, hogy a 
szélrózsa melyik irányából jött, és melyek 
voltak a kedvenc színei, jó láthatóan és 
egyértelműen piros-fehér-zölddel volt dí-
szítve. Ezt úgy oldottam meg, hogy a zöld 
salátalevélre piros hónapos retekből, vagy 
paradicsomból tavirózsát faragtam és a te-
tejére szép fehér hagymakarikákat tettem. 
Legvégül, mintha havazna, fehér sajtot re-
szeltem. Így messziről virítottak magyar-
ságunk színei. 

A főnök a legvadabb sovén kommunizmus 
idejében sem próbált tenni ellene semmit, 
hiszen ez a jegy még jövedelmezett is neki. 
Mindig csak egy vendég esetében avatkozott 
be és úgy, hogy a díszítésem közepébe egy 
szem fekete olajbogyót helyezett. A piros-fe-
hér-zöld-feketébe senki sem szólhatott bele, 
hiszen ezek a színek már nem egy olyan orszá-
got vagy nemzetet képviseltek, amelyik ugyan 
még nem ellenséges, hadban még nem állunk 
vele, de lenne ok arra, hogy abban legyünk. 

Ezt a fantasztikus, igen elfogult vendéget a 
mai napig volt szerencsém nem megismerni, 
csak annyit tudok róla, hogy ő is a Kárpáto-
kon túli, és hogy csak jövet ült a kocsiülésen, 
hazafelé viszont már feküdt, annyira részeg 
volt. Vele sohasem sikerült piros-fehér-zöldet 
megetetnem, csak piros-fehér-zöld-feketét. 

Talán életem legszebb márciusára ez is 
megoldódott. Éppen szolgálatban voltam, 
amikor az a rettegett parancsnok a fogadóba 
jött, és szólt a főnök, hogy készítsek egy fa-
tányérost. El is készítettem, úgy ahogy kell, 
a szokásos díszítéssel, csak még nagyobb 
gonddal, és már adtam volna is oda a fogadó 
legszebb pincérleánykájának, M. Hajninak, 
hogy vigye oda neki. Most valahogy úgy jött, 
hogy a főnök szeme láttára úgy tettem, mint-
ha én magam akarnám rátenni azt az átkozott 
fekete olajbogyót. 

És ekkor ritka szép dolog történt. A főnök 
nagy zsírpárnás kezével, a vastag ujjait szét-
tárva eltakarta az én piros-fehér-zöld díszíté-
semet és csak annyit mondott: 

– Hagyjad! 
Ekkora győzelmem és ekkora sikerem 

nemzeti ügyekben nemcsak addig a pillanatig, 
de a mai napig sem volt. Egy Kárpátokon túli 
„jó román” nem csak hogy megtűrte azokat 
a színeket, melyekkel valójában egyenlő vol-
tam, hanem ő maga védelmezte, óvta: tőlem. 
De még ennél is többet jelentett, hogy – azt 
mondták – ő maga harcolt meg azzal a rette-
gett ismeretlennel, amikor az rákérdezett. 

Ama nevezetes nap estéjén odajött hoz-
zám, és egy óriási könyvszerű csomagot adott 
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nekem. Az a ritka eset volt, amikor a csoma-
golás többet ér a tartalomnál. A csomagolás 
engemet meggyőzött arról, hogy az, ahogyan 
hat éven át, de főleg az elmúlt hónapokban vi-
selkedtem, elérte célját. Amiért harcoltam be-
következett, mert a szekus alezredest, akinek 
élete célja volt, hogy „jó román” legyen, A. 
M.-t, kertléccel vagy inkább a nélkül, mesz-
sze elűztem, kiűztem Székelyország határain 
túlra. Ami helyette maradt, az egy egészen 
más ember, egy olyan, ami néha hiányzik is 
nekem. Híres régi közmondásait azóta is idé-
zem: mint például azt, hogy „siess lassan”, 
„nehogy, a partnál nyuvadj bele”, és főleg, 
hogy „kicsi gally borítja fel a nagy szekeret”. 

Mikor már a kezemben foghattam az 
ajándékát, szóhoz sem tudtam jutni. Nagy 
fehér papírba volt becsomagolva, szép, piros 
selyemszalaggal volt átkötve, és a szalagok 
kereszteződéséhez egy eleven zöld, három 
ágazású fenyőág volt betűzve. Ezek a színek 
egy pár hete a legrettegettebbek voltak ebben 
az országban. Habár iskolában senki nem ta-
nította, mégis tudtuk, hogy akik a vármegye 
házáról ezt a zászlót levették, és helyébe egy 
másikat, egy idegent tettek, azok közönséges 
határsértők voltak. Valamikor, úgy ’18-ban 
érvényes útlevél vagy határátlépési engedély 
nélkül léptek be az Ojtozi-szoros vámhivatalá-
nál Magyarország területére. Volt is ott nagy 
égszakadás, földindulás ezért, a fűvel benőtt 
sírkereszteknek se szeri, se száma. Ezt nekünk 
nem kellett, hogy tanítsák, mert elmesélték 
nekünk szüleink és azok a rétyi, komollói, 
borosnyói öregek is, akik ott harcoltak, és va-
lahogy mégis sikerült megmaradniuk. Melyik 
történelemtanár taníthat náluk hitelesebben 
magyar történelmet, magyar igazságot?! 

Habár sajnáltam megbontani a csoma-
golást, mégis ott előtte felbontottam. Valaki 
azt mondta, hogy így illik ez, az ajándékozó 
akarja látni az örömödet. Egy hatalmas nagy, 
keményhátú, könyvszerű füzet volt benne, 
olyan amilyent az országban nem lehetett 
találni. Azt hiszem, Franciaországból hozta, 
mert ő még ott is volt. A füzet adatai: sú-

lya 1,15 kg, hossza 31 cm, szélessége 22 cm, 
vastagsága 3 cm. Benne minden lap hófehér, 
sima és érintetlen. A legelső oldalon az ő kéz-
írásával nyomtatott betűkkel, fordításban ez 
áll: „LEGYEN EZ AZ ALBUM TERMÉ-
SZETES ÉS ŐSZINTE ALKOTÁS, A 
TE ŐSZINTE ÉS IGAZ GONDOLKO-
DÁSODNAK MEGFELELŐEN. SOK SI-
KERT ÉS CSAK JÓT!” Aláírás és a dátum: 
24. II. 1990. 

Mást nem tehettem, kezet fogtunk és meg-
köszöntem. 

Mint ahogyan azon a karácsony utáni ka-
rabélyos nagy napon történt, amikor maguk 
a munkatársaim tettek különbséget köztem és 
köztük, úgy a főnök is másképpen viselkedett 
velük. Azok, akik vastag szürkeposztós, bá-
ránybunda kabátba öltözve rám fogták a kara-
bélyt, nagyon megharagudtak A. M.-ra. 

Egy márciusi elszámoláskor, ha nem szé-
gyellték volna, talán sírtak is volna a posztó-
kabátosok. Ők ugyanis Idukától, a könyvelő-
nőtől semmit nem kaptak, a kifizetendő pénz-
összeg helyén egy nagy nulla éktelenkedett. 
A főnök ugyanis vendéglői áron így vonta le 
a fizetésükből azt a rengeteg orosz vodkát, 
Okocsin márkájú lengyel sört, a sok tányér 
fuszulykalevest és fatányérost, amit akkor 
fogyasztottak el, amikor egy jó hétig éjjel-
nappal őrizték, hogy megvédjék őt tőlem. Az 
elfogyasztott ital és étel többre rúgott, mint az 
egész elszámolásuk. Talán többet is fizettek, 
mint amennyit fogyasztottak, de ez már így 
van a kereskedelemben mindenütt a világon, 
drága hitelbe mulatni. Volt olyan, akit az eset 
annyira keményen érintett, hogy fizetés nél-
kül, haza sem mert menni.

Egyikük, mivel nem volt mit hazavinni 
a családnak, még pénzt is akart tőlem köl-
csönkérni, de valahogy úgy sikerült, hogy 
nem adtam. Nem érdekes-e, hogy éppen 
nekem panaszkodtak, kígyót-békát kiáltot-
tak a főnökre és fenyegetőztek, hogy majd 
egyszer ők megmutatják neki. Akkor még 
nem gondolták, hogy az a „majd” csupa 
egy-két napból áll.
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Ne féljetek…!
 
A magyar szikrán pattant román forradal-

mat, úgy március derekán, a miénk követte. 
Már március elején kezdtünk tüntetni, és 
néha sztrájkolni az önálló magyar oktatásért. 
Gyertyával a kezünkben vonultunk fel min-
den székely város főterén. Önálló, magyar 
anyanyelvű oktatást követeltünk, mert azt 
már ’18 óta a saját bőrünkön megtapasztaltuk, 
hogy mit ér velük egy tálból cseresznyézni. 

A román posztkommunista vezetés kitű-
nő érzékkel felfogta, hogy megmozdulásaink 
nemcsak az önálló, autonóm oktatásról szól-
nak, hanem mi még másvalami önállóságát 
és autonómiáját is szeretnénk kiharcolni. Ez a 
másvalami Székelyország lett volna és lesz is, 
és majd, hogyha minden erdélyi úgy akarja, 
akkor egész Erdélyország is. 

A hivatalos bukaresti hatalom nem küld-
hette ránk egyenruhásait, hogy szétverje 
tüntetéseinket, hiszen mi már „tetszettünk” 
forradalmat csinálni. Így az egész konfliktus 
a romániai magyar nemzetrész és a román 
állam közötti összecsapásnak látszott volna, 
ami igen veszélyes lehetett. Valójában az is 
volt, csakhogy igen kifinomult taktikai érzék-
kel Marosvásárhely környéki román falvak 
– Hodak, Ivönest – leitatott és félrevezetett 
embereit küldték a marosvásárhelyi tünte-
tőkre. Ezt Székelyföldön nem tehették volna 
meg, mert a történelmi Székelyország terüle-
téről sehonnan sem lehetett volna egy olyan 
falut előkapirgálni, ahol három autóbuszt meg 
lehetett volna tölteni románokkal. 

De Marosvásárhely környékén, pontosab-
ban attól északra voltak ilyen román falvak. 
A faluban az ortodox pópa a templomban ké-
szítette fel lelkileg a támadókat. Nem csoda 
hát, hogy Öcsi barátom mindennap elismét-
li, hogy ő evangélikus, nem ortodox. A rög-
tönzött hadsereg spirituális – értsd: spiritusz 
– előkészítéséről pedig a falvak polgármeste-
rei gondoskodtak. Házi szerszám, úgymint 
furkósbot, kapa, ásó, villa stb., az került min-
denkinek.

A marosvásárhelyi békés tüntetők erre nem 
számítottak, és így eleinte sok magyar sérül-
tet, majdnem csak azokat vittek a mentők a 
marosvásárhelyi klinikára. Csak akkor állt be 
fordulat, amikor a körbekerített magyarok a 
park padjait felszaggatva felfegyverezték ma-
gukat. Örökre emlékezetes marad, amikor a 
szentkirályi (na, melyik is lehet az?) cigányok 
szekereikkel bevonultak, és a csatatérre emlé-
keztető főtéren az elcsigázott magyarok az ő 
kiáltásukra lettek figyelmesek: „Ne féljetek 
magyarok, megjöttek a cigányok!” És hoz-
tak magukkal sok-sok önvédelemre alkalmas 
kézbevalót, és lett a sok „jaj” helyett „váj, váj, 
váleleu” és „áuleu”. Ennek láttán a román ha-
talom kilépett a színfalak mögül, és a román 
hadsereget a tankjaival benyomta a két tábor 
közé. 

Több halálos áldozat volt mindkét oldalon, 
de elítélt, csak magyar. 

Változások

A társadalmi szabadságharc után a nemze-
ti szabadságharcnak a demokratikus formája 
még a rétyi Tavirózsa Fogadóban is megtör-
tént. 

Ezekben a forró márciusi napokban az én 
Öcsi barátommal, ki születésileg hétfalusi 
csángó volt, de – és ez a fontos – hite szerint 
evangélikus, elhatároztuk, hogy sztrájkolni 
fogunk magyar anyanyelvünkért. A meg-
mozdulásunkat nem szűkítettük le csak az 
anyanyelvi oktatásra, mert Öcsi azt mondta, 
hogy az ő falujában a pópa csak románul mi-
sézik. Ezért nekünk az volt a fontos, hogy a 
magyar ember és a nyelve legyen egyenrangú 
a románnal az élet minden területén. 

Az egész személyzet támogatott, a főnök 
pedig hallgatólagosan, mivel nem tett semmit 
ellene. Az eset nagyon rég történt, de magam-
ban még most sem tudom megmagyarázni, 
hogy hogyan. Nem tudom, hogy miért egye-
zett bele a főnök a magyar anyanyelv egyen-
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rangúságáért folytatott sztrájkunkba, hiszen 
egy napra még a vendéglőt is bezártuk. Talán 
félt volna tőlem, a kertléces lázadótól? Inkább 
azt hiszem, hogy belátta, hogy normális és 
szabad, hogy a szülőföldjén otthon érezze 
magát az ember, és anyanyelvét szabadon 
használja. 

A személyzet, sőt éppen a szürke posztóka-
bátos, karabélyos munkatársaim ügybuzgósá-
gát sem értettem. Talán belátták azt, hogy itt, 
ezen a földön és minden földön, a meghatá-
rozó tényező és erő az kell, hogy legyen, aki 
ott él. De lehet, hogy az ő szemükben szemé-
lyemnek mint kezdeményezőnek is volt sú-
lya a dologban. Egy tányér füstölt csülökből 
főtt fuszulykalevesnek is nagy szerepe lehet, 
főleg akkor, hogy ha én azt a főnök jobbján 
ülve ettem meg. Bármibe, amit azután tettem, 
ők benne érezték a főnök jóváhagyását is. Azt 
sem zárom ki, hogy az egész csak a múltkori 
ígéret, egy bosszú beváltása azért, hogy a fő-
nök a fizetésüket orosz vodkára, lengyel sörre 
és fatányérosra letartotta. Öcsiék márciusban 
már levetették a báránybundás szürkeposztós 
kabátot, de azzal együtt a régi énjüket is. Az 
biztos, hogy most már sokkal fontosabbnak 
tartották az összefogást egymás közt, mint 
egy Kárpátokon túlról idehelyezett import 
besúgónak a kegyeit keresni egy potya tányér 
levesért és egy üveg lengyel sörért. 

A bejárati ajtót belülről egy deszkadarabbal 
lezártuk Öcsivel, a bejárati nagykaput pedig az 
öltözőszekrényéről levett lakattal. Csak akkor 
mentünk ki rajta, amikor a vonalas füzetből 
kitépett lapokra ráírt SZTRÁJK, GREVÖ 
feliratokat, jobb híján mustárral, felragasztot-
tuk. Az első fogyasztani vágyók természete-
sen helybéli magyarok voltak, a szomszédos 
lengyárból. Kísérletük kudarcával ellentétes 
volt a mosoly az arcukon a sztrájk felirat lát-
tán. Jólesett nekik ilyesmit látni az elhíresült, 
volt szekusfőnök birodalmában. 

Később románok is jöttek, idegen jelzésű 
kocsival. Nem is szóltam Öcsinek, ő magá-
tól ment, hogy fogadja őket a hátsó, zöldrá-
csos kapunál. Én magam csak elkísértem őt. 

Tudtam, hogy jobb, ha Öcsi beszélget velük, 
hiszen a román nyelvet éppen úgy beszélte, 
mint a magyart, és mint ők. 

– Mi van, mi történik, miért nem engedtek 
be?

Öcsi kérdésekkel válaszolt nekik.
– A ti templomaitokban a pap a ti anya-

nyelveteken prédikál-e? 
– Igen – felelték az idegen rendszámú au-

tósok. 
– A ti gyermekeiteket az iskolában a ti anya-

nyelveteken dicsérik-e meg, vagy szidják?
– Igen – volt ismét a válaszuk. 
– Az államnak legalább annyi adót fize-

tünk be, mint ti, de minket ezekből a jogok-
ból semmi sem illet meg. Ezért sztrájkolunk, 
és addig abba se hagyjuk, amíg el nem érjük, 
amit akarunk. 

Ennél jobban és rövidebben senki nem ma-
gyarázhatta volna meg nekik, hogy miért is 
sztrájkolunk. A zöldrácsos kapun beengedtük 
őket, de csak azért, hogy megfordulhassanak, 
és nagy gyorsulással induljanak el hazafelé. 

Semmi kedvem nem volt arra gondolni, 
hogy mi lesz, amikor mindezt megtudja a 
főnök. Az anyanyelvvel kapcsolatos követe-
léseinkhez való hozzáállását világosan meg-
tudtam a következő napon. Reggel, amikor 
jött le a szobájából, meglátta, hogy az egyik 
mustárral ragasztott SZTRÁJK felirat leesett 
az ablakról. Bement az irodájába, elvette az ő 
– talán francia – ragasztóját és azzal ragasztot-
ta vissza az ablakra.

Többé már nem kellett, nem hiányzott 
semmi jel vagy történés, tudtam, hogy ez a 
világ már nem az a világ, ami régebben volt. 
Kezdtem igazán ragaszkodni még a szürke-
posztós, karabélyos munkatársaimhoz is, de 
ez nem volt senkinek sem újdonság. 

A főnökömmel való viszonyom igen meg-
változott. Sokszor elbeszélgettünk a világ dol-
gairól, a bicikli sportról, ami neki szenvedélye 
volt, de sokat mesélt a római jogról és a régi 
görögök életéről. Már az elején kiderült, hogy 
milyen keveset tudok én ezekről, de most már, 
én ezt előtte nem szégyellem. 
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Így sem volt egyértelmű, hogy ő az okos, 
a mester és én a tanítványa, mert bizonyos 
dolgokra furcsa pedagógiával én tanítottam 
meg őt. Konkrétan arra, hogy ne bántsd a 
magyart! 

Hogy az eszközeim nem mindig voltak 
demokratikusak – mint például a kertléc –, 
én arról abszolút nem tehetek. Demokrati-
kus eszközökkel csak az élhet, akinek hazája 
van. Nekem nincsen. Nincsen úgy, mint 
ahogy nincsen a baszkoknak, íreknek, kur-
doknak, de valamikor éppen úgy volt, mint 
ahogy nekik is volt, csak elvették tőlük. Azt 
is elmagyaráztam neki, hogy nekik is lesz, 
ugyanúgy, mint nekünk. 

A demokrácia ellen az vét, aki egy másik 
ember – esetünkben nemzet – fölé helyezi 
magát. Az élővilágot a Jóisten úgy terem-
tette meg, hogy a fennmaradásért, a bol-
dogságért mindenki versengjen, harcoljon 
egymással. De ezt a harcot nem vadíthatja 
meg a faji előítélet. Két ember között kü-
lönbséget lehet tenni, de csak aszerint, hogy 
mennyiben járul hozzá az emberi nem fel-
emelkedéséhez. A szerint semmiképp sem, 
hogy egy mesterségesen megrajzolt, ostoba 
határokkal körülvett országban, ki az első és 
ki a másodrendű állampolgár. 

Már nem sokáig élvezhettük egymás ba-
rátságát, mert már áprilisban beadtam a fel-
mondásomat. Senki sem hitte el, hogy alá 
fogja írni, és hogy el fog engedni. De végül 
is minden simán ment. Azt mondta, hogy 
ha jobb lehetőséget találok ebben az új vi-
lágban, akkor ő nem áll, nem állhat utamba, 
és aláírta a felmondási kérésemet. 

Utóbb megtudtam, hogy nemcsak a régi, 
számomra rossz énjét távolítottam el, ha-

nem őt magát is, mindenestől, fizikailag. 
Édesanyástól, doamna Szilviástól, kicsi le-
ánykástól visszaköltözött Bukarestbe. Ha él 
még, talán felemlegeti a székelyföldi Tavi-
rózsában bekövetkezett tudat- és rendszer-
változást. 

A történet valóságos, amire pontosan 
nem emlékeztem, azt nem írtam le. Azt 
tervezem, hogy majd egyszer elküldök 
egy-egy példányt a szürke posztókabátos, 
karabélyos volt munkatársaimnak. Ha 
akad olyasmi, amivel nem értenek egyet, 
vagy másképpen látják, vegyenek egy pi-
ros ceruzát és húzzák át vagy írjanak fölé-
je. Arról fogalmam sincsen, hogy a kijaví-
tott változatot egyáltalán meglátom-e még 
valaha. 

Találkozunk-e még legalább egyszer az 
életben? 

Végezetül arra szeretném megkérni a 
szürke posztókabátos régi munkatársaimat, 
hogy a fogadóba járó erdésznek ne beszél-
jenek barátomról, a kertlécről. Ha megtud-
nák, hogy nem csak egy, hanem hét kertlé-
cet szedtem le, igen nagy baj lenne. Nem-
csak a miatt a hét miatt vannak úgy megin-
dulva az erdészek, hanem mert onnan egy 
egész sor kertléc hiányzik egészen az erdő 
széléig. Úgy gondolom, hogy a többit nem 
rendszer- vagy tudatváltó célból szedték 
le, hanem mert egyszerűen flekkensütésre 
kellett a kirándulóknak. De azok közül ők 
egyet sem ismertek el, főleg írásban nem, 
úgy ahogy én ezt most megtettem. Köny-
nyen megtörténhetne, hogy az összes kert-
lécet az én nyakamba sóznák, nyilván az 
aktuális árfolyamon.  
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WASS ALBERT EMLÉKEZETE LV. RÉSZ

Turcsány Péter

Az igazság csempésze
– Újabb részlet A boldog szomorúember II. című tervezett kötetből

1. Debrecen – az erdélyi költészet csempésze – a helytálló diák, a sportoló, 
a diákköri elnök – erdélyi haza-hazagondolások

1928. október 1-jén a Debreceni Magyar Királyi Gazdasági Akadémia beiratkozásán Wass 
Albertet a 107-es számon jegyezték be. Úgy tűnik, a debreceni fordulat könnyít a reánehe-
zedő családi és a magyarságra nehezedő kisebbségi sors elvárásainak terhén. A koraérett, 
komoly szavú fiúról itt lehámlik a kettős teher: a román közigazgatási és oktatási berendez-
kedésből fakadó packázások hétköznapi megaláztatásai és a neurózisába vissza-visszazuhanó 
apja basáskodásának visszataszító élményei. Átlépve a magyar határt, az elkeserítő és nyo-
mott hangulatok szinte elpárolognak a diák életéből!

Magyarországi és színmagyar közösségbe kerül. Egy unokatestvére a Bánffyak közül szin-
tén a Debrecen-Pallag-i konviktus lakója. A felnőtt életre készülés komolysága, a gazdasági 
tárgyak elmélyült megismerése s az ezekkel kapcsolatos feladatok jó értelemben inspirálják. 
Külön előadások megtartására ösztönzik őt a diákkörben. 

Tagja a főiskola Ifjúsági Egyesülete Széchenyi Gazdasági Szakosztályának (SZGSZ). Már 
első évesen: 1929. április 10-én vitavezetőt tart A ló, mint igaerő címen.1 Ugyanebben az évben, 
november 11-én Széchenyiről tart előadást, míg 1930.. február végén A gazda ornitológiája 
című előadását is említi a főiskola Évkönyve. Aktivitását mutatja, hogy az egyetemi Bethlen 
kör 1930. június elsejei tanácskozásán közösségi, nemzeti gondokhoz szól hozzá. A következő 
évfolyamban két előadása érdemel említést: 1930. október elején A takarékosságról, majd 
október 28-án Nyírmihálydiban a kor egyik legégetőbb társadalompolitikai kérdéséről érte-
kezik,  Miként emelhetjük a falu kultúráját címmel.

A fiatalember érlelődő, nyugodt lelkivilága, egészséges ambíciói a sportban is megnyil-
vánulnak. Szerepvállalása itt is az elsők közé röpíti. 1929. április 29-én az Akadémia csapata 
(DGASE, Böszörményi István, Varga István, Báran Dezső, Szigethy Gyula, Pelacsek Gá-
bor és Wass Albert) első helyezést ér el a budapesti főiskolai céllövő versenyen. Május 28-án a 
gazdász egyéni bajnokság céllövő versenyén Wass Albert 3. helyezést szerez. Július 12-14-én 
az Országos Bajnoki Céllövő Versenyen miniatűr fegyverrel a DGASE csapata második, de 
„gr. Wass Albert, első éves gazdászunk 50 méterre miniatűr puskával az új nemzetközi versenytáblán 
10 találat, 97 körrel országos rekordot állít fel.” 1929 őszétől az Ifjúsági Egyesület Tisztikarának 
alelnöke lesz (elnök: Rácz Jenő). Ugyanekkor a „fekete sapkások”, a Festetich Bajtársi Egye-
sület tagjai kerületi alvezérének választják, majd később vezérré. A sportban Wass Albert a 
következő évben tovább fokozza sikereit. 1930. június 5-6-án 1. helyezést szerez Budapesten 
az országos főiskolai céllövőversenyen, s egyben országos hadipuska bajnokká avatják. Szep-
tembertől az Ifjúsági Egyesület és a Lövészegyesület elnökévé választják.
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Egy diáktárs véleménye utólag: „Erős egyéniség volt, nem kicsapongó, nem bratyizó, de kissé félszeg, 
a szegényebb diákok közé tartozott.” Nem maradt ki a diákság korabeli rendezvényeiből, báljaiból, 
de egy visszaemlékező szerint adott esetben még utcai tüntetéseken is részt vett.

1931. június: a Pallag-pusztai Magyar Királyi Gazdasági Akadémián mezőgazdász képe-
sítést nyer.

1928. november 20-án megjelenik az Őszi levél című lírai karcolata,2  mondhatni, próza-
verse a kolozsvári Ellenzékben és négy nappal később a Hajdúföldben is. Az írás hangneme 
melankolikus, de elbeszélésmódja szaggatott, expresszív. A kettős megjelentetés (is) mutatja 
az író kettős kötődését, a befogadó és a szárnyra bocsátó városhoz való tartozását. A szöveg 
indítása a megnevezett – „névtelen” és az „ismerős” – nem ismerős ellentétpár hátteréből bon-
takozik ki:

„Sűrű köd borul a szürke útszéli fákra, s a sápadt utcalámpák halvány fényében megcsil-
lanó aszfaltra lucskosan tapad egy-egy sárga levél. 

Ilyenkor a szívünkre is úgy ráfekszik a köd, ilyenkor névtelen bánatok bolyongják be ve-
lünk a könnybe fulladt várost, s lelkünk sötét sikátorain lapulva leskelődnek csavargó 
emlékei a nyárnak…

Sötét árnyak lopódznak utánunk: ezersok gondolat, s úgy járunk mégis, gondolatta-
lan…

Céltalan…
Valami kéne, valami, aminek neve sincs… mit tudom én…
Talán jó volna most ismerős fák alatt járni… Talán… elhallgatni egy ismerős kaca-

gást…
Ilyenkor nincsen kacagás. 
Ősz van.” 

Az írás első része kamaszosan romantikus, a távolba szakadt magány önsajnálatának hang-
ja: „névtelen bánatok bolyongják be velünk a könnybe fulladt várost”…

Az írás sajátossága a folyamatos mozgás-megidézés.

 A szöveg 2. része tárgyiasabb, fegyelmezettebb hangra vált. 
Jellegzetessé válik a mozgás oda-vissza, ki-be iránya és a kint-bent lét- illetve hangulat-különbség 

tettenérése: 

?
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„Megyek a csatakos utcán. 
Ködös árnyak húzódnak mindenütt…
Kapualjban, szűk utcák homályában… a fák törzsén lapulnak… beosonnak a szívembe 

is, valami nyitva felejtett kis redőn…
De jó most azoknak, akik elrejtőzhetnek lefüggönyözött ablakok mögé… akiket megvéd 

ma meleg varázsával az otthon… ismerős szavak… dalok… csók… sok csók.
Azok talán észre sem veszik az orgyilkos őszt.”

Személy mozgása (kint a csatakos utcán) – árnyak (befelé a szívbe).
Ablakok mögötti, benti biztonság – veszély teli, „orgyilkos ősz” kint.
A tétel kimondatlan harmadik (!) ellentétpárja:
Mozgó személy – (lesbenálló, orgyilkos) ősz.

A következő rész: a lány útját mutatja, szembe a fiúval, „árnyék kíséri, s a lámpa remegő 
fénye… és a szomorúság…”

A szerző feltételezi, hogy a lány összegyűrt búcsúlevelet tart a kezében.

A mikrokozmosznyi kis alkotás negyedik tételében ismét hangsúlyozottan jelentkeznek a 
mozgásirányok, filmszerű látásmóddal követi most már csak önmagát (!) a szerző.

A kint és bent egymásrautaltsága fokozott, érzelmi szintet is bekapcsol a leírásba:

„Kávéház. Párás ablakain kiszűrődik a fény. Felgyűrt gallérú emberek sietnek, és nagy 
sáros autó precskeli végig a járdát…

A pillanatra nyitva felejtett ajtón dideregve bukdácsol ki egy tétova zenefoszlány:

»Tarka lepkém…
tarka lepkém…«

Szél süvít, és becsapódik az ajtó. 
Összehúzom a kabátomat, és sietve megyek. Őszi este… egy idegen város utcáin át…”

Kávéház bentről kiszűrődő fénye – Tovasiető személy(ek) és autók kint az utcán.
Ajtónyitás – Ajtócsapás.
Zenefoszlány a tavaszról (a lélek tavaszáról) – Hideg, sietős őszi távozás.
S ami az ellentéteknek – rejtve hagyva, de jelezve – még fokozottabb hangsúlyt ad:
mozgó személy – az „idegen” város utcáinak állandóságában.

A prelűd-szerű szöveg még folytatódik, a szerző kolozsvári kisdiákkori emléke és a deb-
receni jelen közönyössége közé óvatosan csúszik be egy különleges, szinte gyermeki kérés, 
amely megválaszolatlanul csapódik le–föl az őszi lombhullásban és a két város lelki világának 
távolságai között:

„Szeretnék valakitől kérdezni valamit.
Talán csak annyit, hogy  miért van ősz?
Vagy, hogy sárgák-e már a fák a régi kolozsvári temetőben…? 
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A szerény prózavers a harmincas évek lelkiségét jelzi: visszaköszön „a nincs többé ember” 
Dsida Jenő-i élményére, a „leselkedő magány” korai számvetésére (1928); ugyanakkor az „orgyil-
kos ősz” kifejezés már rokon a „minden határban gyilkosok” hét évvel későbbi József Attila-
szonett felismerésével. 

Wass Albertnek a prózájában is líra alakul a magány árnyékában.

DEBRECENI KÖLTŐI PUBLIKÁLÁSAI az erdélyi líra anyaországi csempészévé avatják Wass 
Albertet. Versek sorában alakul ki bátor, új, szókimondó költői nyelve. Nem egy tartalmi 
üzenetével megelőzi a népi irodalom hódmezővásárhelyi szárnybontását és az Erdélyi fiata-
lok önálló lappal ill. kötetben való jelentkezését is.

1928. december elején már egy nemcsak az erdélyi irodalom számára fontos és jelen-
tős verset publikál a Magyarországról leszakadt haza, Erdély fájdalmáról.3 Megdöbbentő 
a 20 éves költő érett, fegyelmezett hangja, s a Passióra történt utalás nemzeti egyete-
messége.

„Mert ott az erdők keresztfát teremnek
És Golgota a hegynek a neve.
S ki ott él: valami régi nyárnak
Halálosan beteg szerelmese.
Elátkozott álmok kísérik,
Ha belekábult ott a tájba:
Mert átokország az az ország.
Nagyon ködös és nagyon árva…
Fészkefosztott fiainak,
Széttépett, bús fiainak,
Mégis, mégis, jaj de drága!”

Ettől kezdve Wass Albert új fejezetét írja az erdélyi magyar költészetnek! Egy Debrecen-
be „emigrált” külön hang az övé! Versek sora mutatja ennek a műfajokban is egyre gazdago-
dó lírának a jelentőségét. 

Akkor – visszhangtalanul! Máig – elismerés és műelemzés nélkül!
Úgy tűnik, a főiskolai, majd egyetemi élet visszavetette otthoni – erdélyi – látványosan in-

duló irodalmi kapcsolatait, de megújult költői, majd prózaírói lendülete látványosan építette 
tovább életművét. 

A Debrecenben megjelentetett költeményeket a Wass Albert Minden verse című4 kötetben 
csak utólag rendeztem sajtó alá, mintegy kötetszerűen, ciklusos rendbe szedve a verseket:  
Üzent a tavasz!  címmel. 

1929-1931 között a Debrecenben vagy az otthoni vakációkon írt verseit az iskola befejezése 
után már nem gyűjti kötetbe a költő. Közöttük több erős, összegző igényű költemény találha-
tó, s csak sajnálhatjuk, hogy a kortárs erdélyi olvasók akkor aligha ismerhették meg az egyre 
jellegzetes hangú lírikus új üzeneteit.

A főiskolán tagja a Bethlen Gábor Körnek, amelynek rendezvényein szavalatokkal is köz-
reműködik. 

1929 őszén jelenik meg első komoly-komor, történelmi léptékű, számon kérő költeménye, 
a Gyertyaláng, 5 amelyet a háborúban hősi halált halt gazdászok emlékére írt. Hangja nemcsak 
Trianon feltámadt fájdalmának hangja, nemcsak Halottak napjára írt hagyományos megem-
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lékezés, hanem társadalomkritikai üzenete is erős, mintha egy nem is túl távoli előd hangvé-
telét folytatná, Gyóni Gézáét:

„S mily furcsa is: Halottak éjszakáján
a hősök lelke, hogyha hazaszállna:
hány lenne, aki nem találna többé
széles e földön egy piciny hazára!

Szélvész üvölt a csíki hegyek ormán,
fekete fenyők zúgnak szilajon…
Hazájukat, ha számon kérik egyszer,
mit fogsz felelni, győztes Trianon?” 

A fiatalember otthoniak iránt érzett felelősségének gyönyörű példáit mutatja néhány szin-
te hazafelé irányított vers (Csak vers, Találkozunk, Tavaszi levél). Az utóbbi versben mintha egy 
gondterhelt sanzont dalolna számunkra a készülődő tavasz. A költő csak „közvetíti”, átadja 
nekünk az Erdélyben élők felidézett szomorúságát:

A lelked csupa gond,
a lelkem csupa gond,
a fák ágain is gondok lógnak:
s már hóvirágot árulnak az utcán.

Valahol már elindult a tavasz.
Éppen úgy indult el, mint régen,
mikor még álom-koronát viselt
és meselovak vontatták az égen.

Csakhogy most gyalog jön szegény,
baktatva mássza meg a hegyeket,
mese helyett munkát hoz nekem,
kabát nélküli sétákat neked,
s egy halk sóhajtást: nem kell fűteni.

A lelked csupa gond,
a lelkem csupa gond,
a fák ágain is gondok lógnak:
és hóvirágot árulnak az utcán.6

AMIT WASS ALBERT ÉRTEKEZÉSEIBEN MEGÍR, azt verseiben is vallja. 1930 tavaszán a kolozs-
vári Magyar Nép című lapban megjelenik a Szent a falu című verse,7 amely a későbbi erdélyi 
falujáró mozgalomnak, majd együttesen a népi írók mozgalmának alaptörekvését fejezi ki: a 
falu embereivel történő sorsazonosság vállalását a falu embereivel. A vers megjelentetése már 
most is a „hazaüzenés” szép gesztusát mutatja.

Wass Albert életében és műveiben a falu-és táj-féltés, a lakóival és történetével teljes táj-
szemlélet mindhalálig az egyik legfőbb motiváló erő. Ebben a versében a nagyváros és a falu-
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si világ különbségében az utóbbi csöndes szépségét tekinti példaadónak, az isteni elmélyülés 
és szeretet otthonának:

Szent a falu

Két emberfajta él, az egyik
önmaga elöl elmenekszik,
a másikhoz nem ér a lárma,
mert elrejtőzik önmagába.

Az egyik élete malom:
mindent felőrlő izgalom.
Rohan, s az élet fut vele,
pénzcsörgető kacér zene
kíséri éjjét, nappalát,
s agyába őrli vad dalát.

Izzítja egyre a kohót,
és épít felhőkarcolót,
és épít büszke tornyokat,
és szédít messze ormokat
(telefon, autó, lift, vonat).

S az élet mégis elrohant:
mit ér a szikratávíró,
mit ér a tőzsde, rádió,
a gép-óriások mind mit érnek?

Az érctraverzek égig érnek,
a reklámfények égig érnek,
a villanydrótok égig érnek,
az Istenig föl mégsem érnek,
s a gyertyák mégis tövig égnek.

A másik élete: falu.
Nádfedelű. Meszelt falú.
A két szeme két tiszta ablak:
reggeltől-estig nyitva vannak.

Vagy felnéznek a fényes égre,
vagy mindkettő a rétre néz le,
s körös-körül oly halk a béke
mint messzi csermelyek zenéje.
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S bárhogy forogjon a világ:
a réten mindig lesz virág.

És harsoghat a dáridó,
s épülhet sok száz emelet:
itt él tovább a szeretet,
és Isten jár a kert alatt.

A falu mindig megmarad,
a falu mindig egy marad:
a falu mindig szent marad!

Különös helyszíni felcserélése a sorsnak, hogy a Kolozsvár: 1930 című költeményét 1930. 
május 4-én a Debreceni Újság jelenteti meg. A magyarországi megjelentetés, akár a korábbi 
Erdély című vers esetében is, indokolt: romániai magyar lapok nem közölhettek volna ilyen 
egyértelmű nemzeti-politikai színvallást. 

Szellemi átjárás ebben az időben csak odafelé volt a magyar írók részéről, az erdé-
lyiek aligha olvashatták ezt a verset, amely a román megszállás egyik első lírai álla-
potrajzát adja: 

„Kitekintek a vonatablakon:
a régi város ismerős nagyon.
Az öreg Szamos halkan bandukol
és ballagtában régi dalt dúdol,
a Hója-szélen rügyeznek a fák,
s hiszem, mint régen: most is van virág,
az ég felettem pompás tiszta-kék,
fecskék suhannak, éppen úgy, mint rég,
a házsongárdi fák is intenek
és lepkét űz egy régi kisgyerek…

A varázs megtört. Tompán. Hirtelen.
Zakatoltunk a váltósíneken.
Az állomás állt szürkén, hidegen…
A régi város más lett: idegen.
Az utcalárma zagyva hangzavar.
A szembejövőket hiába lesem:
Ismerős arcra nem talál szemem.
Idegen szó. Idegen felirat.
Az embertömeg futkosó, riadt.
(A régi emberek tempósan jártak,
s a boldogságra mégis rátaláltak!)”

Az ismertség és idegenség ellentétére épülő költemény éppen a temetői nyugalomban vá-
lik a jelen emberének is vigasszá:
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„Lassan-lassan a temetőhöz értem.
Fák őrizték némán és sötéten.
Bent minden régi helyet sorra jártam:
– itt tanultam… itt írtam… itt leányra vártam… –
Kísért, kísért egy ismerős gyerek,
s amerre néztem: ismerős nevek…
és megtudtam, amire este lett,
hogy bár kint minden, minden elveszett,
e hely, hol mindent kis halmok takarnak,
Örök Város a bujdosó magyarnak…”

Ám a kendőzetlen tragédia nehezen kibírható jelenével csak „a szív” emlékező ereje képes 
szembeszállni:

„Mert míg Kolozsvár utcáit bejártam,
csak egyetlenegy ismerőst találtam,
komor volt, vén volt… mondjam a nevét?
Rám emelte zörgő csontkezét:
»Tudd meg, a fecske itt hiába szálldos,
meghalt – mondta –, meghalt a régi város,
annyi maradt csupán belőle élve,
amennyi belefér
szíved egy rejtett, ócska szögletébe!«

s míg vágtattam vissza a síneken,
idegen voltam én is, idegen.”8

Hasonló hazatántorgás és kijózanító számvetés jellemzi a Látogatás9 című, őszi kel-
tezésű versét, amely egy erdélyi út és egy udvarház versben való megidézése; balladás, 
szaggatott verses beszámoló; a vers zeneisége a múlt fájdalmas felszámolását fokozza lírai 
eszközökkel:

„Golyó-nyomok a vén kopott falon...
– itt az ebédlő, ott meg a szalon...

– Itt gyöngéd kéz rózsát ültetett...
– Itt Fráter Lóránt hegedülgetett...

– Itt írták meg régen a Zord időt...
– Azóta mennyi régi fa kidőlt...

– Mennyi halált láttak és mennyi vért...
– s a zord idő, hej, hányszor visszatért...

– Itt is zokogtak lassú valcerek...
– itt is zsibongott víg gyereksereg...
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– Az élet is egy ilyen torz mese,
– dalolva visz, és te dalolsz vele,

– s egyszer mindennek el kell múlnia...
– marad a szív lakatlan kúria...”

Wass Albertnek ez a verse a társadalmi osztályával fájdalmában azonosuló költőt, írót 
mutatja meg, aki szavakkal sem támadja hátba kibocsátó fészkét, mint ahogy akkor és később 
is sok középosztálybeli, illetve úri osztálybeli származék azt megtette. Olyanok ezek a rész-
letek, mint Bartók zenéjében az operett- vagy szerenád visszahallások, kissé idézőjelbe téve, 
de a fájdalmas emlékezést nem titkolva.

Mintha vissza-visszajárna nagybátyja, Wass György dalköltő szelleme más verseiben is, a 
megértő szeretet regiszterén. A szociális lázban égő kortárs költőtitánok közül sokan nem értet-
ték (vagy nem akarták megérteni) ezt a nemes megidéző-felidéző technikát, ezt a Juhász Gyula 
dalköltészetét is kissé Erdélybe plántáló hangot pld. a Magyarok dalolnak című versben:

Hegedűjén a magyarnak
úgy zokog a magyar nóta,
mint hogyha egy egész nemzet
eltemetett álma volna.

Akár csak a magyar rónák
szívdobbanása lenne,
olyan mindegy, hogy az öröm
vagy a bánat sír föl benne.

Mert a magyar mindig sírhat,
mert a magyar mindig árva,
akár gondol szeretőre,
akár gondol temetőre,
akár gondol a hazára10.

A magyar nóta iránti indokolt nosztalgiáját Wass Albert a Csaba című regényében is hang-
súlyozza. Érdekes módon Füleki úrfi (mint máskor is az író hasonmása) és a román tanítónő 
kapcsolatát erősítik a rádióban Budapestről felcsendülő dallamok. A nosztalgia népi-nemze-
tiségi önazonosságot erősít, önbizalmat teremt és a népi kultúrák közti rokonságot is erősíti, 
ezt mutatja meg az alábbi, személyes hitelességű regényrészlet:

„Anuca a rádióhoz hajlik, babrál rajta, fütyül és recseg a gép, a tanító beszél híres buka-
resti színészekről, s Jonica a lány kezét bámulja. És ekkor a gépben valami koppan, mintha 
láthatatlan ablak nyílt volna ki valamerre, megszűnik a sípolás, a recsegés és egészen tisztán, 
nyugodt, halk férfihangon azt mondja valaki Breán tanító ideges román szavai között:

– Halló, itt rádió Budapest és a közvetítő állomások.
Semmi sem lehetne váratlanabb és megdöbbentőbb, mint ez a néhány nyugodt és közöm-

bös magyar szó. Belecsapódnak a Ferkó fülébe s a fülén át az agyába, és ott száguldoznak 
bomlottan össze-vissza, hogy egyszerre lázas lesz tőlük a szeme és sötét.
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Azok ott hárman nem látnak ebből semmit. A tanító beszéde meg sem zökken, Jonica 
szeme sem rebben el a leány kezéről, s a leány mosolyogva és jóakaratú csöndes hangon 
mondja:

– Ungaria. Budapesta. Ezt is tudom fogni!…
Kicsit öntelten mondja ezt az apró ládácska mellett, mintha valami messzi, idegen 

országról lenne szó, Afrikáról talán, vagy Ausztráliáról. Aztán cigánymuzsika zendül 
fel a hangszóróban, síró és panaszos mély, mély magyar nóta. Olyan, amitől sírni lehet, 
vagy poharat törni lehet, vagy ököllel az asztalra ütni lehet, újjászületni vagy meghalni 
lehet.

– Szeretem a magyar zenét, – mondja a leány – annyi szomorúság van benne. Hasonlít a 
mienkhez.

A tanító bevégzi a mondatot, pirosra fáradt arccal nagyokat lélegzik. Büszke, hogy ilyen 
szépen tudta kifejteni a dolgokat, s hogy ennyire művelt. Jonica a leányt nézi még mindig, 
s szeretné elképzelni, hogy milyen lehet kivágott ruhában, sőt a nélkül is. Anuca szeme a 
falon szaladgál, né, az a kép egy kicsit félrecsúszott, meg kellene igazítani. És sír a hegedű 
és sír a bőgő és sír borzasztóan a muzsika ott a rádió hangszórója mögött, és arról zokog 
éppen, hogy Balog Örzse keszkenőjét forró könnyel sírta tele…

Lehajtja Ferkó a fejét, s úgy hull reá a nóta, mint májusi földre az eső, melyet szom-
jasan beszív, s megrészegül, és feléled tőle. Ó, hegedű, cigányhegedű, csodálatos hang-
szer!

Ül Ferkó némán s mozdulatlanul, s amíg a zene a lelkét ringatja, titkos megértés súlyos 
gyümölcse érik meg benne csöndesen s hull alá, mint őszi alma a fáról. Hogy hiába vannak 
négyen a szobában, a szoba is hiába tulajdona a román államnak, hiába nyúlnak el odáig 
messzi kilométerek, s hiába vágja el a kilométereket éles országhatár, s hiába van annyi min-
den baj, gond, nyomorúság: ez a muzsika itt egyes-egyedül csak őneki szól, Fileki Ferkónak.

Mert ugyan mit is értheti más, mit is bánhatja más, hogy az a szegény Balog Örzse forró 
könnyét miért sírta, hogyan sírta.

Mikor egy félóra múlva az iskola kapuján kilép, úgy érzi, valahol valami változott. Nem 
tudja, mi az, nem is gondol reá. De a fülében, az agyában, a vérében régi melódiák lüktetnek, 
mint eltemetett mélységekből hirtelen feltörő forró vizű forrás.

Szemére húzza a sapkáját, legényesen, és fütyörészik. Nyitva a kabátja, feszülő mellel szív-
ja tüdőre a friss téli levegőt. Bátran néz bele az elömlő szürke estébe, kis gőgös mosollyal az 
arcán bátran néz bele a jövőbe, és vidám nótácskát fütyörészik.

A falut szürkén és súlyosan nyomja a köd, lapulnak alatta a házak, szinte nyögnek. De 
magasan, magasan a ködön túl néhány picike csillag fénye reszket, azokat nézi Ferkó, ahogy 
megyen pezsdülő kedvvel, s már tudja azt is, hogy hiába fogy el a sarjú, hiába nincs több tö-
rökbúza a kocáknak, hiába foglalnak az adósságok miatt: az élet győzhetetlenül halad tovább 
a maga útján, s vállán hozza a tavaszt s a diadalt minden gond felett.”11

Verses hazagondolásai közül a már említett Találkozásunk című költemény a kortárs 
költészet rokon témájú darabjai közül is kiemelkedik. A fiatal költő más verseiben is 
magabiztosan bánik a versek kompozíciós és zenei szerkezetével, ahogy ezt már első 
köteteiben is láthattuk és láttathattuk. Ez a szerelmes versnek és egzisztenciális lét-
versnek egyként értelmezhető műalkotás konstrukciós szempontból is figyelmünkre 
méltó.
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Szó, sóhajszerű szó,
búcsúszó a búcsúzkodók ajkán:
Te vagy a legemberibb búcsúzás,
mindent ígérsz, és mégsem ígérsz semmit,
tudás is vagy, és semmit sem tudás.
Egyszerre vagy sírás és nevetés,
emlékezés és elfeledés,
akinek odavetnek,
szegény is lesz, gazdag is lesz Veled.
Szó, sóhajszerű szó:
Te vagy a meg nem sejtett örökélet.

Találkozunk – még holnap bizonyára,
ha holnap nem, majd holnaputánra,
vagy valamelyik másik délután.
Egy év után, Egy ezer év után.
De mindannyian még találkozunk.

Találkozunk – az omló föld porában.
Találkozunk – a forró napsugárban.
Találkozunk – a könnyben és a dalban.
Találkozunk – szélcsendben, zivatarban,
jó sorsban – rossz sorsban,
jó szóban – rossz szóban.
Bölcsőben. Temetőben. Tavaszi csokorban.
Ha másutt nem: Mindenség-tenger partján…
Találkozunk – ó, ezerszínű szó:
szent búcsúszó a búcsúzkodók ajkán!

(Debreceni Újság 1930. március15.)

26 sor. 11 // 5 // 10 sorarányú szakaszokkal. Szerves-dinamikus–kiegyensúlyozott építke-
zés, reneszánsz ihletettség, világos elrendezettség. A vers mondatszerű szintaktikai bontásá-
ban fokozottabban látjuk az arányosságot: 5/4/2 // 3/1/1// 6/2/2.

A vers grammatikai rendje pedig minden idők magyar verseinek egyik legárnyaltabb 
grammatikai-szemantikai összhangjával lepi meg a gyanútlan olvasót.

Az 1. strófa nem ismétli meg a címadó többes szám első személyű igei állítmányt. Az 
író rejtve-kimondó módszerével, a címnek, az igei állítmánynak a szöveg önkód–funkciójá-
ba történő helyezésével (ismétlődésekkel együtt számolva) mindösszesen 13 meghatározását 
adja. Ezen kívül a 4. sor és a 9-10. sorok kiegészítő közlései erősítik a címszó körülírásának 
hangulati és logikai elemeit.

A 2. strófa ötszörös időhatározói mondatrésszel bővíti a költemény meghatározó és 
végre a versen belül is kimondott állítmányát. Időben és együttérzésben hatalmas tágu-
láson megy át a vezérmotívum. Méltán kerül a vers aranymetszési centrumába. Ismétel-
jük mi is e két sornak – az előző szakasz befejezéséhez hasonló –  rímtelenséggel tűntető 
zárszavát:
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Egy év után, Egy ezer év után.
De mindannyian még találkozunk.

A 3. strófa 15 helymeghatározását adja a címadó állítmánynak, ebből a szakasz belső centru-
mában egymást tartalmilag ellentétezve-kiegészítő képes helyhatározókat ismerhetünk fel:

jó sorsban – rossz sorsban,
jó szóban – rossz szóban.

Eltérve az előző szakaszoktól, a költemény befejezése scherzo-szerű jelentéstani felgyor-
sulással, mondattanilag viszont éppen ellenkező módon, egyszavas kijelentésekkel egy kere-
tes zárószerkezetben fut ki. 

Most már kimondva térnek vissza a verskezdet címszóra utaló meghatározásai, de jelentést 
felidéző – jelentést kiegészítő módon:

„sóhajszerű szó” – „ezerszínű szó”
„búcsúszó” – „szent búcsúszó”

A versgondolathoz méltó kompozíciót erősíti, hogy az előző szakaszoktól eltérően rímzár-
lattal fejeződik be ez a strófa, amit az is nyomatékosít, hogy a kompozíció 2. sorában kicsengő 
sorvégre felel a 24. sor (!), s ezt erősíti meg rímmel a verszár.

Feltehetjük a kérdést: milyen emlékre, milyen élményre utal(hat) ez a hosszan kitartott, 
nagy távlatokat nyerő, de sejtelmes névtelenségben húzódó kapcsolat-vers? Kereshetjük-e a 
megszólítottat?

Vagy éppen ez a teljes kapcsolat-elfedettség a vers nagyszerű hatásának a titka?
Talán: az „egy év után” megidézettségében kereshetjük a konkrét megszólítottság alanyát?
Ha így volna, s miért ne lehetne így, 1929 tavaszelőre vezetnének a nyomok…
Tavaszi szünet? Egy tavaszi hazalátogatás, egy megrázó elválás emléke kísértene?
Vagy egy váratlan találkozásé, amelyről máshol nem emlékezik meg a költő(író)?

Tegyünk próbát: milyen versről vagy publikált szövegről tudunk a megjelölt időkben?
Igen, találtunk korábban kötetbe nem helyezett verseket 1929. tavaszából-nyarából, ame-

lyek merész–szép szerelmi álmokat és meghitt kapcsolatra utaló helyzeteket idéznek fel a 
fiatal férfi éveiből.

Két verssel adózzunk ennek a megnevezetlen, ismeretlen szerelemnek is:

A szív

Nézted már a Szent-Anna tó vizét?
Milyen titokzatos, milyen sötét.
Semmit se látsz,
csak olykor egy-egy furcsa csillanást,
amint ezüst halak
suhannak mélységein át…
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De olykor hirtelen
jön valami eltévedt sugár,
zöldes világra gyújtotta lent a mélyt,
s a mélynek vége nincs sehol, sehol…

Olyan a szív is,
mint a Szent-Anna tó titokzatos vize.
Elnézed néha: zörgő kis doboz,
furcsa, lecsukott.
Hogy mikor, nem tudod:
de néha jön egy bomlott pillanat,
kitárul a mély, olyan szörnyű mély.
hogy előtte szédülve megállsz,
s imádkozol: Miatyánk, Szerelem
szenteltessék meg a Te neved…

Nézted-e már tavaszi napsugárban
a Szent-Anna tó haragoszöld vizét?

Nézted-e már a kedvesed szívét? 12

Ábránd

Ma ünnepelve szökni hagyta
fáradt foglyát a zsarnok város.
Oly csend van itt. A lelkemen
nagy béke ül: nyugodt, halálos.

Jó volna így, Valakivel
megosztani e drága csendet.
A Vetést nézni, állva, várva,
míg a halál halkan becsenget…

Virágot szednénk tarka erdőn,
juhokkal mennénk zöld mezőre,
s ha lelkünk búsabb Istent áhít:
kiballagnánk a temetőbe…

Nem vágynánk idegen babérra,
és nem rágódnánk annyi témán.
Lennénk két csöndes álmú ember,
egymást elünnepelve némán.
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Ez lenne itt a közös delta,
csitult folyóknak lassú vége.
Violaszínű nagy palást
terülne ránk: a Csend, a Béke.13

Az érzelem, mely valakihez köti a fiatalembert, erős. A szerelemben a másikra találás szép 
kalandját őrzik ezek a csöndes vágyak, meghitt dallamok. Talán az 1928-ban feltételezhetően 
megismert hegyi lány, Anuta emléke tartana tovább a debreceni évek alatt is?

Társra találás és metafizikai elmélyülés, illetve a Találkozunk című vers poétikus bíztatása 
rokon érzelmi komplexumra enged következtetni. A meg nem nevezés, a rejtekben tartás, a 
harmadik kötetről való lemondás gesztusa is feltételezheti egy titokzatos személy létét és egy 
kapcsolat titkait.

A lehetetlen, megvalósíthatatlan jövő gondolatával való együttélés hangsúlyozását ön- és 
társbiztatásként is érthetjük a vers különböző részleteiből kicsendülő sorokban:

„Találkozunk – az omló föld porában.
Találkozunk – a forró napsugárban.
Találkozunk – a könnyben és a dalban.
Találkozunk – szélcsendben, zivatarban.”

„S imádkozol: Miatyánk, Szerelem
szenteltessék meg a Te neved…”

A versekhez illő érzésekre némi fényt vet a Csaba című regény legbensőségesebb szerelmi 
szála, amely beszámol a román Anucának a kisebbségi sorsot vállaló magyar férfi iránti sze-
relmi szorongásairól:

„Szegény Anuca, még a magyarokat is hajlandó szeretni miatta, ezt az érthetetlen konok 
fajtát, amelyik mindent eltűr, s nem dühöng, nem acsarkodik, nem követel jogokat 
magának, nem rejteget fegyvert, nem dobál bombákat, nem készít lázadást, semmit 
sem csinál. Csak szomorú. Csak hallgat és tűr és szomorú. Akármit mondanak neki, 
csak szomorú. Ha arcul ütik, ha elveszik a földjét, ha porig alázzák, akkor is szomo-
rú, mindig szomorú. Éppen úgy, mintha megsimogatják, ha kedvesek hozzá, ha úgy 
beszélnek vele, mint egyenjogú társsal. Akkor is szomorú, egyformán szomorú.

Ó, dühítő, komisz szomorúság ez! Meg kell vadulni tőle, ökölbe szorított kézzel gyűlölni 
kell őket miatta, olyan erős, olyan elpusztíthatatlan ez a szomorúság. Hát mi kell 
nekik?! Hát mondják, nyissák ki a szájukat, könyörögjenek, vagy kiabáljanak, mind-
egy, akármit is csinálnak, csak szüntessék be ezt a szomorúságukat, mert meg kell őrül-
ni bele. Gyilkoljanak, raboljanak, verekedjenek, hogy lehessen tiszta szívből gyűlölni 
legalább őket! Mert így nem lehet, így legfeljebb csak sajnálni lehet, s ez felháborító. 

Ó, ez az érthetetlen konok szomorúság, ami ebben a fiúban is megvan, amikor így elgon-
dolkozva maga elé bámul, vagy fel a levegőbe, tüzes vassal kellene kiirtani belőlük. 
Mert mással, úgy látszik, nem lehet. Csókkal nem lehet, öleléssel, meleg odaadással 
nem lehet, próbálta már, mindent megpróbált már. Most már ott tart, hogy még a 
magyarokat is hajlandó szeretni, ezt a gyűlöletes, makacs szomorúságot is hajlandó 
szeretni, csak... nem, erre nem is jó gondolni. Pedig kell gondolni rá minduntalan. 
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Hátha egyszer jön valaki más, valaki magyar... akiben megvan majd ugyanez az ér-
telmetlen, ostoba csökönyösség... ez a szomorúság, ez a hatalmas szomorúság, és akkor 
ő elmarad, úgy elmarad, mintha nem is lett volna soha...”14

A sorkérdőjelek a szerelem tüzes kerekeként gördülnek át az életrajz kipontozott részecs-
kéin. De a nyomok újra és újra előkerülnek. Végső megoldások nélkül. Feltételezések sejtető 
hullámhosszain.

Egy dolog biztos: Wass Endre soha nem engedte volna, hogy fia az egy évezredre vissza-
tekintő családba román feleséget hozzon. Még ahhoz is hatalmas írói bátorság kellett, hogy 
már a Csaba című regényben, majd A funtineli boszorkányban és több novellában is megértő és 
csodálatos román nőalakokat idézzen és alkosson meg írójuk.

Wass Albert költészetében az erdélyi-nemzeti tárgyú költeményeinek megszólaló hang-
ja mellett tovább erősödött a metafizikai ihletettség is. Beigazolódni látszik első debreceni 
kritikusának (S-pár) egy erre és a korábbi költői időszakára érvényes véleménye is: „Ha egy 
szóban kéne összefoglalni Wass Albert költészetét, a ’csend’ költőjének nevezném.”15 

Tegyük hozzá: a „szubsztanciává növesztett” szerelem hangja16 sem halkul el a költő Deb-
recenbe érkezésekor.

Jegyzetek:

1. Olvasható a Kráter Könyvesház Wass Albert emléktermének dokumentumai között.
2. WA-MÖ
3. WAMV, Üzent a tavasz című, utólagosan összeállított ciklusában. Em. Hajdúföld, 1929. december 1.
4. WAMV
5. WAMV, Gyertyaláng. Em. Debreceni Újság, 1929. november 3.
6. Tavaszi levél, WAMV, em. Vasárnap, 1930. április 13.
7. WAMV, em. Magyar Nép, Kolozsvár, 1930. május 10.
8. WAMV
9. WAMV
10. Magyarok dalolnak, WAMV, em. Debreceni újság, 1930. június  27
11. WA-Cs
12. WAMV, Üzent a tavasz című ciklusból, Hajdúföld, 1929. május 23.
13. Uo, Hajdúföld, 1929. június 9.
14. WA-CS
15. Wass Albert: Fenyő a hegytetőn, Hajdúföld, 1928. december 28.
16. WAE, Em. Bakó Endre: Wass Albert debreceni évei, A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 

Könyvtárának Közleményei, 2000.
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J. M. G. Le CLÉZIO
(Franciaország)

A fiatal Lalla ősei a híres-nevezetes „kék emberek”, a Szahara sivatagának harcosai voltak. A lány 
egy bádogvárosban él, a sivár valóságot csak a varázslatos, dicső múlt legendái és a csodálatos 
természet teszik elviselhetővé számára. Lalla megkísérel kiszakadni a szegénységből, Marseille-
be utazik szerencsét próbálni, de a szíve visszahúzza: szerelme a néma pásztorfiú és a sivatag 
iránt…

Az 1940-ben született szerző, akinek műveit lapunkban eddig is többször közöltük, 1980-ban ezért 
a regényéért elnyerte a Francia Akadémia Paul Morand Nagydíját, idén pedig munkásságáért 
Nobel-díjat kapott. 

Sivatag
(Részletek)

Saguiet el Hamra, 1909–1910 telén

Úgy bukkantak elő, mint egy álomban. A 
homokdűne tetején, félig eltakarva, a lábuk-
kal felvert porfelhő mögött lassan ereszked-
tek a völgybe, követve a szinte láthatatlan 
utat. Gyapjúköpenybe burkolózott férfiak 
vezették a karavánt, arcukat kék vászonken-
dő takarta. Két vagy három dromedár is volt 
velük, a menet végén gyerekek hajtották a 
kecskéket és bárányokat. Elgyötört, alig ván-
szorgó kis csoport körvonala rajzolódott ki 
a fölfelé gomolygó por- és homokfelhőben. 
Homlokuk és karjuk sötétebbnek látszott az 
indigókék vászonkendő alatt. Nesztelenül, 
lassan, magukba fordulva lépdeltek, miköz-
ben szakadatlanul fújt a szél, a forró, sivatagi 
szél. A nappal itt túl meleg, az éjszaka hideg 
és fagyos. A homok egyre csak kavargott 
körülöttük és a tevék lábai között. Ahogy 
közeledtek, az asszonyok még jobban elrej-
tették az arcukat, kék fátylaik mögé bújtak. A 
gyerekek futkostak, a csecsemők rongyokba 
bugyolálva sírtak anyjuk hátán, míg a tevék 
prüszkölve morogtak. Senki nem tudta pon-
tosan, hogy merre, hová tartanak.

A nap még magasan járt az égen, zajokat és 
illatokat hozott feléjük a szél. Verejték csur-
gott a vándorok arcán, sötét bőrük beszívta 

ruhájuk indigókék fényét. Az asszonyok és 
lányok homlokán tetovált szkarabeusz csil-
logott. Fekete szemük mint megolvadt fém-
csepp ragyogott, de alig láttak valamit a ho-
moktengerben. Nyomokat, az utat keresték 
a dűnék és buckák között. Ők a sivatag em-
berei voltak, itt születtek, itt éltek, bármely 
más táján a világnak eltévedtek volna. Nem 
beszélgettek semmiről, nem akartak sem-
mit. A szél átsuhant felettük, keresztülfújt 
rajtuk, mintha ott sem lettek volna. Hajnal 
óta jöttek, megállás nélkül. A fáradtság és a 
szomjúság úgy rájuk telepedett, mint kő az 
ércre. Ajkuk és nyelvük kiszáradt, az éhség 
mardosta a gyomrukat. Már beszélni sem 
tudtak. Oly régóta vándoroltak, hogy maguk 
is olyanná váltak, mint a néma sivatag. Reg-
geltől késő délutánig égette őket a perzselő 
nap, a fagyos éjszakában hidegen vibráltak 
felettük a csillagok.

Sorban, egymás után ereszkedtek lefelé a 
völgybe: cikcakkban mentek, a homok min-
den lépésnél besüppedt a lábuk alatt. A fér-
fiak félig vakon tapogatták ki, hogy hová is 
lépjenek. Mintha valami láthatatlan nyomon 
haladnának, amely a magánynak egy másik 
birodalmába, az éjszakába vezeti őket. Csak 
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egyvalaki hordott puskát, egy hosszú csövű, 
megfeketedett, kovás bronzkarabélyt. Mel-
lén keresztbevetve, két kézzel szorította, a 
hosszú cső felfelé meredt és úgy imbolygott, 
akár egy zászlórúd. Mellette fivérei halad-
tak, ruhájukat összehúzva magukon, meg-
görnyedve terhük súlya alatt. A köpenyek 
rongyos, elvékonyodott és szakadt öltözéket 
takartak, melyet már régen kikezdett az idő 
és a homok. A kimerült, fáradt nyáj mögött 
Núr, a puskás ember fia bandukolt, néhány 
lépésre anyja és nővérei előtt. Arca sötét volt 
és fekete a naptól, de a szeme csillogott, te-
kintete már-már természetfelettinek tűnt.

Ők a homok, a szél, a fény és az éjszaka 
férfiai és asszonyai voltak. Úgy bukkantak 
elő, mint egy álomban, egy magas dűne tete-
jén, mintha a felhőtlen, tiszta égben születtek 
volna, s kozmikus erőket hordoznának tagja-
ikban. Éhesen, a szomjúságtól kicserepese-
dett, vérző ajakkal lépdeltek előre. Kemény 
itt a csend, ahol szikrázik a nap, hidegek az 
éjszakák, gyenge fényével csillog a tejút és a 
hold. A vándorok óriásira nőtt árnyéka ráve-
tült a szűz homok hullámaira, és eltávolodott, 
szinte érintve a megközelíthetetlen horizon-
tot. Tekintetük különös fénnyel volt tele, 
mely tisztán csillogott szaruhártyájukon.

A barnásszürke kecskenyáj és a bárányok 
tétován botladoztak a gyerekek előtt. Az álla-
tok sem tudták, hová mennek, csak rakosgat-
ták lábukat a nyomokba, a szél forgott lábuk 
között, a homok megakadt bozontos gyap-
jukban. Középkorú férfi vezette a dromedá-
rokat, nem szólt, csak morgott és köpködött, 
mint azok. A rekedt, érdes zajok összekeve-
redtek a szélben és eltűntek déli irányba, a 
dűnék között. A szél, a szárazság, az éhség 
már nem érdekelte őket. Lassan ereszkedtek 
a völgybe, víz és enyhet adó árnyék nélkül.

Hetek, hónapok teltek el azóta, hogy el-
indultak, s csak vándoroltak egyik kúttól a 
másikig. Kiszáradt hegyi patakokon lépdel-
tek át, melyeket félig betemetett a homok; 
kőhalmokon, fennsíkokon haladtak keresz-
tül. A nyáj közben sovány füvet, bogáncsot 

és a kutyatejvirág levelét legelte. Ezt ették 
az emberek is. Este, amikor a nap a horizont 
felé közeledett, s a bokrok árnyai mérhetet-
lenül megnőttek, a karaván megállt. A férfi-
ak levették a málhát a dromedárok hátáról, 
és felállították a nagy, barna vászonsátrat, 
amelyet egyetlen cédrusgerenda tartott. Az 
asszonyok tüzet gyújtottak, és nekiláttak 
elkészíteni a vacsorát, amely köleskásából, 
aludttejből, vajból és datolyából állt. Gyor-
san szállt le az éj, az ég óriási, hideg és vég-
telen lett fölöttük, a föld elvesztette színeit. 
Ezer és ezer csillag kezdett ragyogni. A 
puskás ember, aki a karavánt vezette, hívta 
Núrt, és megmutatta neki a Kismedve csil-
lagképet és azt a magányos csillagot, amelyet 
az emberek Gödölyének neveznek, majd a 
konstelláció másik végén a kék Kosabot. Az-
tán nyugat felé mutatott, oda, ahol öt csillag 
fénylett, közel egymáshoz, az éjszakai égen: 
az Alkaid, a Mizar, az Alioth, a Megrez és 
a Fekda. A szürke, nyugati horizonton meg-
született az Orion, majd kicsit távolabb, fer-
dén, mint egy hajó árboca, előbukkant az 
Alnilam. A puskás ember ismerte az összes 
csillagot. Néha nagyon különös nevet adott 
nekik, olyanokat, mintha egy történet kez-
dődne velük. Ekkor mutatta meg Núrnak az 
utat is, amelyet nappal követtek. Mintha az 
égen kigyulladó fények felrajzolták volna az 
útvonalat, amelyet ezeknek az embereknek 
követniük kell a földön. Gyönyörű csillagok 
voltak! A sivatagi éjszaka tele volt ezekkel a 
lágyan remegő fényekkel, miközben a szél 
jött és elment, mint egy sóhajtás. Ez egy 
időn kívüli vidék, messze az emberi történé-
sektől, ez talán egy olyan ország, ahol már 
semmi nem tud megszületni vagy meghalni, 
mint ami minden mástól elkülönült, mintha 
a földi létezés végső határa lenne. Gyakran 
nézték a csillagokat, a nagy, fehér utat, mely 
olyan, mint egy hosszú, fövenyes partsza-
kasz, magasan a föld felett. Beszélgettek egy 
keveset, szívták száraz levelekből összeso-
dort szivarjaikat, és meséltek: utazásaikról, 
a keresztény katonákkal vívott csatáikról, és 
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persze a bosszúról. Majd hosszan hallgatták 
az éjszaka zenéjét.

Száraz gallyak lángjai táncoltak a teáskan-
na alatt, a víz már sistergett. Kicsit távolabb 
a tűzhelytől asszonyok beszélgettek, egyikük 
énekelt is, ringatta mellén elaludt gyermekét. 
A kutyák vadul ugattak, hangjuk visszhang-
zott a dűnék között, mintha valahonnan más 
kutyák válaszoltak volna nekik. Az állatok 
felszálló párája összekeveredett a nedves ho-
mok szagával és az üstök alól terjengő keser-
nyés füsttel.

Később az asszonyok és a gyerekek aludni 
tértek a sátorba, a férfiak köpenyeikre he-
veredtek a lassan kihunyó tűz körül. Szinte 
eltűntek, láthatatlanná váltak a hatalmas, 
homok és kövek által borított vidéken, mi-
közben még jobban ragyogott, tündökölt 
felettük az ég.

Így vándoroltak hónapok, talán évek óta. 
Követték a csillagok által mutatott utat a dű-
nék halmai között. Az utat, amely a Draa-tól 
vezetett Tamgroutig, Erg Iguidiig, vagy még 
északabbra, Ait Atta útjáig, a Tafileltig. Az 
utakat, amelyek összefutnak az Atlasz-hegy-
ség nyúlványaival, vagy azokat a véget nem 
érő nyomokat, amelyek egészen a sivatag 
szívébe vezetnek, Hankon túl a nagyváros, 
Timbuktu felé. Születés, halál, házasságkö-
tés egyaránt történt e hosszú vándorlás alatt. 
Az állatok közül is elhullott egy-egy, lassan 
szétbomló tetemeikkel megtermékenyítve a 
földet. Az emberek közül azt, aki pestisben 
halt meg, érintetlenül és temetetlenül hagy-
ták elenyészni.

Mintha itt nem lettek volna nevek, nem 
léteztek volna a szavak. Eltörölt, befedett 
mindent a homok. Mégis a végtelen tér sza-
badsága tükröződött a férfiak szemében, bő-
rük kemény és fényes volt, mint a fém. A nap 
fénye ragyogott mindenütt. Az okkersárga, 
szürke, fehér homokot felemelte, pergette, 
sodorta a szél, s az befedett minden lyukat, 
üreget, csontot. A homok visszaverte a fényt, 
a hőség elpárologtatta a vizet – az életet. Oly 
messze van a sivatag közepe, hogy oda senki 

nem juthat el, azt senki meg nem ismerheti. 
Az emberek tudták jól, hogy nem kellenek 
a sivatagnak, hogy annak semmi szüksége 
a jelenlétükre. Így hát megállás nélkül ván-
doroltak azokon az utakon, amelyeket más 
lábak már bejártak előttük. Víz csupán az 
aiúnokban volt, az égboltszínű „szemekben”, 
vagy pedig az öreg, iszapos patakok medré-
ben. De ez a víz nem oltja a szomjúságot, 
ihatatlan. Izzadságcseppek csupán a sivatag 
arcán; zsugori ajándéka egy meddő istenség-
nek, az élet utolsó megnyilvánulásai. A sűrű 
víz megkapaszkodott a homokban, halálos 
víz a repedésekben, romlott, poshadt víz, 
mely görcsöt, hányást okoz. Messzebb kell 
menni, abba az irányba, amelyet a csillagok 
mutatnak.

Azonban ez volt az utolsó, az egyedüli sza-
bad ország talán, ahol az emberek törvényei 
már nem fontosak. Ez a hely a kövek, a szél, 
a skorpiók és az egyiptomi ugróegerek földje, 
azoké, akik el tudnak rejtőzni az égető nap 
sugarai vagy a fagyos éjszaka hidege elől.

A karaván felbukkant Saguiet el Hamra 
völgye felett, és lassan ereszkedett lefelé az 
omladozó domboldalon. A völgy aljában 
már látszódtak az emberi élet nyomai: kö-
vekkel körülkerített mezők, elzárt legelők a 
tevék számára, pálmalevelekből összetákolt 
alacsony kunyhók, felborult hajókhoz hason-
latos magas vászonsátrak.

A férfiak lassan ereszkedtek lefelé a völgy 
oldalában, sarkuk belemélyedt a süppedő 
homokba, miközben az asszonyok lassították 
lépteiket, és igyekeztek távol maradni a kutak 
szagától hirtelen megvadult állatoktól. Elő-
bukkant az óriási völgy, megnyílt, kitárulko-
zott a kőfennsík alatt. Núr kereste a magas, 
sötétzöld pálmafákat, amelyek feltörnek a 
földből, és tömött sorokban körülveszik a 
tiszta vizű tavakat. Kereste a fehér palotákat, 
minareteket; mindazt, amiről gyerekkora 
óta meséltek neki, mindazt, amit Smara vá-
rosáról hallott. Oly sok idő telt el azóta, hogy 
utoljára fákat látott. Karját széttárva ment 
lefelé a völgybe, kicsit hunyorgott a fény és 
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a homok miatt. Az emberek haladtak előre, 
a város egy pillanatra eltűnt a szemük elől, 
és nem láttak mást, mint száraz pusztaságot. 
Meleg volt, Núr arcán patakzott a verejték, 
kék köpenye a vállához és a keresztcsontjá-
hoz tapadt.

Egyszerre csak idegen férfiak és asszonyok 
tűntek föl: a völgy lakói. Az asszonyok a for-
ró üstök körül foglalatoskodtak, készítették a 
vacsorát, a férfiak és a gyerekek mozdulat-
lanul ültek poros, szürke sátraik előtt. A si-
vatag minden pontjáról érkeztek ide: a köves 
Hamadából, Cheheiba hegyeiből, Ouarkziz, 
Siroua és Oum Chakourt hegyeiből. A nagy, 
déli oázisokból is, a mélyen fekvő Gourara-
tótól. Nemcsak a Maider-hegységen keltek át 
Tarhamant felé vagy még lejjebb, ott, ahol 
a Draa-folyó találkozik a Tingut-folyóval 
Regbatnál, de még délebbről is. Jöttek no-
mádok, kereskedők, pásztorok, rablók, kol-
dusok. Talán a Biru Királyságot hagyták el 
vagy a nagy Oualata-oázist? Arcukon visel-
ték a pokolian meleg nappalok és a dermesz-
tően hideg éjszakák nyomait, itt, a sivatagi 
világ végén. Voltak közöttük vörösesfekete 
bőrű, nagydarab, magas emberek, akik va-
lami ismeretlen nyelven beszéltek: ők voltak 
a tubbuk, a sivatag másik feléből, Borkuból, 
Tibestiből jöttek, vándorlás közben koladiót 
ettek, egyenesen a tenger felé igyekeztek.

Közeledett a karaván, egyre több fekete 
ember tűnt föl. A széltől összecsavarodott 
akácok mögül, a sárból és ágakból összetá-
kolt kunyhókból jöttek elő. Távolról nézve 
olyan volt a nyüzsgés, mint egy megzavart 
termeszhangyabolyé. Vályogházak, deszka-
bódék és sár, sár mindenütt, és térdig sem 
érő, fehér kőkerítés, amely apró, sejtformájú 
részekre osztotta fel a vörös földet. A mezők 
nem voltak nagyobbak, mint egy nyeregta-
karó, ahol harratin rabszolgák próbáltak egy 
kevés babot, paprikát és kölest termeszteni. 
Nehéz, fáradságos munkával – gyakran hiá-
bavaló küszködések árán – sikerült csak néha 
egy kevés nedvességet találni a növények 
számára. Ide érkeztek most, útban a nagy-

város, Smara felé. Az emberek és állatok 
egymást taszigálva, lökdösődve igyekeztek 
a hosszú völgy irányába: Saguiet völgyébe. 
Oly sok nehéz nap után, annyi várakozás, 
reménykedés után meglátni… végre. Annyi 
szenvedés volt felsebzett testükben, vérző 
ajkukon, lángoló tekintetükben. Rohantak a 
kutakhoz, nem is hallották egymás kiáltozá-
sait, sem az állatok hangját. Amikor a kutak 
elé értek, a kőkerítéshez, amely elválasztotta 
a termőföldeket, megálltak. A gyerekek kö-
veket dobáltak, hogy távol tartsák az állato-
kat, miközben a férfiak letérdeltek, és hálát 
rebegtek az Istennek. Majd belemerítették 
arcukat a vízbe, és hosszan ittak.

Ezek a vízlelő helyek mintha tengerszemek 
lettek volna a sivatag közepén. A langyos víz 
magába szívta a szél, a homok és a nagy, hi-
deg, éjszakai ég erejét. Núr, miközben ivott, 
úgy érezte, hogy valami üresség költözik 
belé, mely egyik kúttól a másikig hajtotta. A 
víz zavaros, émelyítő és undorító volt, nem 
oltotta a szomjúságot. Mintha belefészkelte 
volna magát a csend és a nagy kőfennsíkok 
magánya, mozdulatlanul állt, sima volt, mint 
a fém, a felszínén száraz falevelek és az álla-
tok elhullajtott gyapjúcsomói. A többi kútnál 
asszonyok mosakodtak és fésülték a hajukat. 
A kecskék és a dromedárok mozdulatlanul 
álltak, mintha odaszögezték volna őket.

Férfiak jöttek-mentek a sátrak között, kék 
ruhás, maszkos sivatagi harcosok voltak, éles 
tőrökkel, hosszú puskákkal. Nem siettek, 
és nem néztek senkire. Szudáni rabszolgák 
rongyos ruhában, kölessel vagy datolyával 
megrakott ládákat, zsákokat cipeltek a vál-
lukon. A nagy sátorhoz tartozó lányok és 
asszonyok fehérbe és sötétkékbe öltöztek, a 
sluhok1 bőre majdnem fekete, a gyerekeknek 
vörös a hajuk és fakó a bőrük. Sokan ténfe-
regtek család, nemzetség és név nélkül, lep-
rás koldusok, akik távol maradtak a víztől és 
a kutaktól. Mindenki a szent város, Smara 
felé igyekezett a köves, vörös por lepte úton. 
Elmenekülni a sivatagból, néhány órára, 
néhány napra. Kibontották nehéz sátraikat. 
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Maguk köré tekerték gyapjúköpenyüket, és 
várták az éjszakát. Köleskását ettek aludttej-
be áztatva, meg kenyeret, szárított, mézes 
datolyát és borsót. Legyek és muslincák tán-
coltak a gyerekek feje körül az esti fényben, 
darazsak szálltak a kezükre, sós por lepte be 
arcukat. A férfiak hangosan beszélgettek, az 
asszonyok a sátrak mellett üldögéltek, nevet-
tek, és kis kavicsokkal dobálták a gyerekeket, 
akik arrébb játszottak a földön. A mondatok, 
mint valami mámorban, úgy buggyantak ki 
a férfiak szájából. Ezek a szavak énekeltek, 
harsogtak, torokhangon rezonáltak. A sátrak 
mögött, Smara város falai mentén süvített a 
szél az akácfák ágai és a törpepálmák levelei 
között.

És mégis, mégis csend volt. Az emberek 
arcán indigókék izzadságcseppek gördültek 
le: mégsem hagyták el a sivatagot.

Nem felejtettek. Ez a nagy csend volt a 
testükben, a testük legmélyebb üregeiben, 
az a csend, amely ott lebeg folyamatosan a 
dűnék fölött. Ez volt az igazi titok.

(…) 

– Mesélj nekem a Kék Emberről – kérte 
Lalla a nagynénjét.

Aamma éppen a kenyérnek való tésztát 
dagasztotta egy nagy tálban, a földön gug-
golva. Megrázta a fejét:

– Most nem.
Lalla azonban kitartott:
– És ha most leülnék ide melléd?
– Már mindent elmondtam, amit tudok.
– Mégis, én nagyon szeretném, ha beszél-

nél róla, és arról, akit Ma el Ainine-nek, a 
Szemek Vizének hívnak.

Ekkor Aamma letette a tésztát, odaült a 
kislány mellé a földre, és mesélni kezdett. Ő 
is szerette ezeket a régi történeteket, amelyek 
a lelke mélyéről fakadtak, mégis így kezdte:

– Én ezt már meséltem neked, ez nagyon 
régen volt, akkor még az anyád sem élt, ez 
még az anyád nagyanyjának a gyerekkorá-
ban történt, akkor, amikor a nagy Al Azraq, 

akit Kék Embernek hívtak, meghalt. Akkor 
még Ma el Ainine is fiatalember volt.

Lalla jól ismerte ezeket a neveket, gyakran 
hallotta gyerekkorában, és mégis, valahány-
szor elhangzottak előtte, egy kicsit megbor-
zongott, mintha valami felkavarná a lelkét.

– Al Azraq a te anyád nagyanyjának a 
törzséből való volt, ott élt egészen délen, túl 
a Draa-folyón, de még a Saguiet el Hamrán 
is túl. Ebben az időben egyetlen idegen sem 
volt még az országban, akkor még a keresz-
tényeknek nem volt joguk belépni. Az idő 
tájt a sivatagi harcosok legyőzhetetlenek vol-
tak, uralmuk alatt tartották a déli földeket, 
a Draa-tól a sivatag szívéig, a szent városig, 
Chinguettiig.

Valahányszor Aamma elmesélte Al Azraq 
történetét, mindig hozzátett egy új részletet, 
egy új mondatot, vagy megváltoztatott vala-
mit, mintha azt akarná, hogy ez a történet 
soha ne érjen véget. Hangosan beszélt, egy 
kicsit úgy, mintha szavalna, szavait furcsán 
visszhangozták a ház sötét falai, aztán ezek a 
hangok egybeolvadtak a nap melegétől pat-
togó tető reccsenéseivel és a darazsak halk 
zümmögésével.

– Al Azraqnak hívták, sivatagi harcos volt 
és szentté lett, egész délen tisztelték, még 
Chinguettiben is, mert egy nemesnek, egy 
sejknek a fia volt. Ám egy napon Isten meg-
szólította, és szentté vált. Levette kék, sivatagi 
ruháját, és durva gyapjúruhába öltözött, mint 
a szegény emberek, és vándorolt országokon 
keresztül, városról városra, mezítláb, bottal a 
kezében, mintha koldus lett volna. Isten azon-
ban nem akarta, hogy elvegyüljön a többi kol-
dus között, és kék arcot és kék kezet adott neki, 
amit aztán soha nem tudott lemosni, bármeny-
nyi víz érte. Ez a szín ott maradt az arcán és ke-
zén. Amikor az emberek meglátták, a szakadt 
és foltos ruhája ellenére is tudták, hogy nem 
koldus, hanem sivatagi harcos, és olyan ember, 
akit az Isten megszólított. Ezért adták neki ezt 
a nevet: Al Azraq, a Kék Ember.

Mesélés közben Aamma előre-hátra haj-
longott, mintha valami zene ütemére tenné. 
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Olykor meg egy-egy hosszú percre elhallga-
tott, a nagy tálat nézte a földön, és dagasz-
totta, nyomkodta öklével a nyúlós, ragadós 
tésztát. Lalla ilyenkor szó nélkül, türelmesen 
várta a folytatást.

– Senki nem él már abból az időből. Ezek 
legendák, mesék a távoli múltból. A mostani 
emberek nem akarják elhinni ezeket a törté-
neteket, azt mondják, hogy csak kitalálás.

Aamma itt habozott egy kicsit, mert min-
dig pontosan megválogatta, hogy mit is fog 
éppen mesélni.

– Al Azraq egy szent volt – folytatta 
–, ismerte a betegségek ellenszerét, azokat 
a betegeket is meggyógyította, akikről már 
lemondtak, hogy menthetetlenek. Pásztor-
kunyhókban, faágakból összetákolt kalyibák-
ban vagy barlangokban élt a hegyek között. 
Az emberek messzi vidékekről is elzarándo-
koltak hozzá, hogy lássák, s hogy segítséget 
kérjenek tőle. Egy nap elment hozzá egy 
öregember, és magával vitte vak fiát. Azt 
mondta: „Gyógyítsd meg a fiam, megkap-
tad az Isten áldását, gyógyítsd meg őt, és én 
neked adom mindenem, amim csak van.” És 
megmutatta a magával hozott zsákot, mely 
tele volt arannyal. Al Azraq erre azt válaszol-
ta: „Mihez kezdjek én itt a te aranyaiddal?” 
Majd a sivatag felé mutatott: „Nincs egy 
csepp víz, nincsenek gyümölcsök.” És ki-
szórta az öregember aranyait a földre. Abban 
a pillanatban, amikor a tallérok a homokra 
estek, kígyókká és skorpiókká változtak. Az 
öregember remegett és félt. Al Azraq ekkor 
feléje fordult és azt kérdezte: „Elfogadod a 
vakságot a fiad helyett?” Az öregember azt 
válaszolta: „Én már leéltem az életem nagy 
részét, minek használjam a szemeim? Tedd 
meg, hogy a fiam lásson, és boldog leszek.” 
A fiatal fiú hamarosan látni kezdett, káprá-
zott a szeme a napsütésben. De amikor ész-
revette, hogy az apja vak lett, egy csapásra 
elszállt az öröme, és ezt mondta: „Add vissza 
az apámnak a látást, mert én vagyok az, akit 
Isten vakságra ítélt.” Ekkor Al Azraq mind-
kettőjüknek visszaadta a szeme világát, mert 

tudta, hogy a szívük jó és tiszta. Aztán foly-
tatta útját a tenger felé, de időnként megállt 
egy olyan helyen, mint ez itt a tengerparton, 
a dűnék között.

Aamma megint elhallgatott egy kicsit. 
Lalla a dűnékre gondolt, ahol Al Azraq élt, 
hallgatta a szél és a tenger zúgását.

– A halászok adtak enni neki, mert tud-
ták, hogy a Kék Ember szent, és az áldását 
kérték, mielőtt tengerre szálltak. Voltak 
olyanok, akik nagyon messziről, a déli erőd-
városokból jöttek, hogy hallják a szavait. De 
Al Azraq nem szavakkal tanította a szunnát. 
Amikor valaki megkérte, hogy oktassa a tan-
ra, ő csak a rózsafüzért morzsolgatta órákon 
át, anélkül hogy egyetlen szót is szólt volna. 
Majd azt mondta a látogatónak: „Menj, hoz-
zál vizet!”, mintha a szolgája volna. Meg azt 
is mondta: „Legyezzél engem!” Előfordult 
az is, hogy durva szavakat használt, vagy lus-
tának és hazugnak nevezte az illetőt, mintha 
a rabszolgája volna.

Aamma lassan beszélt. Lalla egy pillanat-
ra a Kék Ember hangját vélte hallani a sötét 
szobából.

– Úgy tanított, mint a szunna, szavak 
nélkül, gesztusokkal, imádságokkal. Lekö-
telezte és megalázta a látogató szívét. Ami-
kor azonban Al Azraq egyszerű emberekkel 
vagy gyerekekkel találkozott, mindig nagyon 
kedves volt hozzájuk, szép szavakat mondott, 
és csodálatos legendákat mesélt, mert tud-
ta, hogy nem keményedett meg szívük, és 
igazán az Isten oldalán állnak. Ezért olykor 
csodát is tett, segítette őket, amiért nem fo-
gadott el semmit.

Aamma elgondolkodott egy kicsit:
– Meséltem már neked arról a csodáról, 

amikor forrásvizet fakasztott a kövek közül?
– Igen, de meséld el még egyszer – mond-

ta Lalla.
Ez volt az a történet, amelyiket a legjob-

ban szerette, valahányszor hallotta, mindig 
valami különös érzés indult el benne, mint-
ha sírnia kellene, mintha láz borzongatná. 
Arra gondolt, hogy milyenek is lehettek ak-
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kor, nagyon régen a sivatag kapui: a sárral és 
agyaggal tapasztott házak, a pálmafás kertek, 
a nagy, üres tér, ahol zsongtak a madarak, és 
a forrás vizén megcsillant a napfény. Az ak-
kori város helyén most nincs semmi, a nap 
erősen éget, a forrás vize mozdulatlan, olyan, 
mint egy nyitott szem, amely nézi az eget. A 
szél időnként fölkavart fehér port szór bele, 
mely lassan, észrevétlenül megtelepszik, 
mint a hályog. A víz szép és mély, zöldeskék, 
csendesen, mozdulatlanul áll a medrében, 
körülötte csillogó lábnyomok, amelyeket az 
asszonyok hagytak, miután megmerítették 
vödreiket. Darazsak röpdösnek a sima víztü-
kör felett, aztán elszállnak a házak felé, ahol 
már gomolyog a füst a főzőedények alól.

– Nos – kezdte Aamma a történetet –, egy 
asszony ment korsóval a kezében a forráshoz. 
Már senki nem emlékszik a nevére, olyan ré-
gen történt. Nagyon öreg volt már szegény, 
alig vonszolta magát, minden lépésnél meg-
állt pihenni. Amikor odaért a forráshoz, sírt 
és panaszkodott, hogy milyen hosszú utat 
kell megtennie, hogy vízhez jusson, és haza-
vigye. Lekuporodott a földre, és sírt. Ekkor 
hirtelen, anélkül, hogy hallani lehetett volna 
a közeledtét, egyszer csak ott állt mellette Al 
Azraq…

Lalla tisztán látta maga előtt a sivatagi 
vándor szikár, sovány termetét, amint ho-
mokszínű köpenyébe burkolózva áll, arcát 
kendő takarja, de a szeme furcsán ragyog. 
A kislányt egy lámpa fényére emlékeztette, 
mely erősen, mégis meghitten világít. Most 
ismert rá: ő az, aki feltűnt a kőfennsíkon, ott, 
ahol a sivatag kezdődik, ő volt az, aki követ-
te a tekintetével, azzal az állhatatos és erős 
tekintettel, amelytől mindig megszédült. Ő 
jött olyan csendesen, mint egy árnyék, ő volt 
ott, amikor szüksége volt valakire.

– Az öregasszony megijedt, amikor meg-
látta, mert oly váratlanul, szinte a semmiből 
bukkant elő. Ekkor Al Azraq kedvesen meg-
kérdezte tőle, hogy mi baja, miért sír.

Lalla nem félt tőle, amikor megjelent előt-
te a sivatagban, a tekintete jósággal volt tele, 

a hangja csendes és nyugodt, az arcán ragyo-
gott a napfény.

– A szegény asszony elmondta neki szo-
morúsága okát: elhagyatottságát, meg azt, 
hogy nagyon messze van a forrás, és már 
alig van ereje, hogy a korsót hazavigye. „Ne 
sírj!”, vigasztalta Al Azraq, a hangja és a te-
kintete olyan volt, mint azoké, akik ismerik a 
jövőt, tudják, minek kell következnie, ismerik 
az emberek sorsának nagy titkait. „Én azért 
jöttem, hogy segítsek neked”, mondta, s ez-
zel karon fogta az idős asszonyt, és elvezette 
a házához. Amikor megérkeztek, egyszerűen 
azt mondta neki: „Emeld fel ezt a követ, itt az 
út szélén, és mindig lesz vized, amikor csak 
akarod!” Az asszony úgy tett, miként a Kék 
Ember mondta, és a kő alól tiszta, hűs for-
rás tört elő, és ömlött szét, körös-körül, majd 
egy kis patak lett belőle. Olyan friss volt a 
vize, amilyen sehol másutt az országban. A 
szegény asszony megköszönte Al Azraqnak 
a segítséget. Később mindenki odajött a kör-
nyékről, hogy megnézzék, és hogy a forrás-
nak a vizével oltsák a szomjukat. Mindannyi-
an hálát adtak az Istennek, hogy Al Azraq 
ilyen csodát tehetett…

Lalla a kő alól feltörő forrásra gondolt, a 
tiszta és sima vízre, amely csillogott a nap-
fényben. Még sokáig ült és gondolkodott a 
félhomályban, miközben Aamma folytatta 
a kenyértészta dagasztását a nagy tálban. A 
Kék Ember árnyéka lassan visszahúzódott, 
ahogy jött, de erős, szigorú, óvó tekintete 
még sokáig ott lebegett az égen, s beburkolta 
a kislányt.

Aamma elhallgatott, némán gyúrta, da-
gasztotta öklével a tésztát, mely ott rezgett a 
nagy tálban, a földön. Talán ő is a szép for-
rásra gondolt, amely a mélyből tört elő, az út 
mentén, mint ahogy Al Azraq szavai…

(…)

Lalla szerette a tüzet, s itt a Citében a tűz 
szinte minden formája megtalálható volt. 
Voltak reggeli tüzek, amikor az asszonyok és 
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a lányok főzték az ebédre valót a nagy, fekete 
rézüstökben: a füst ilyenkor hosszan szétte-
rült a földön, elkeveredve a hajnali köddel, 
mielőtt még a nap megjelent a vörös dombok 
felett. De voltak bozóttüzek is, amikor a fű 
és a száraz bokrok égtek, fojtottan, lángok 
nélkül. A késő délutáni órákban a parázs-
tartó edények tüzei ragyogtak fel, amikor 
vöröses sugaraival a tengerbe hanyatlott a 
nap, s a füst, mint egy lefelé tartó lépcsősor, 
vagy mint egy hullámzó kígyó, amely házról 
házra veti szürke gyűrűit, úgy szállt a ten-
ger felé. És voltak azok a tüzek, amelyeket 
a rozsdás konzervdobozok alatt gyújtottak, 
megmelegíteni a kátrányt, hogy betapasszák 
vele a lyukakat a tetőn és a házak falain.

Itt mindenki szerette a tüzet, különösen a 
gyerekek és az öregek. Mindannyiszor, ami-
kor valaki tüzet gyújtott, ők jöttek, körbeül-
ték, lekuporodtak a sarkukra, és nézték a lán-
gokat, amelyek ott táncoltak a szemük előtt. 
Néha odadobtak egy-egy száraz ágat, amely 
azonnal ropogni, sercegni kezdett.

Lalla kiment a tengerpartra, leült a ho-
mokba, ott, ahol Naman, a halász nagy tüzet 
rakott mindenféle korhadt, száraz fadarab-
ból, hogy felmelegítse a szurkot, amivel az-
tán a bárkája oldalán és fenekén keletkezett 
lyukakat és repedéseket tömködte be. Estére 
járt az idő, a levegő kellemes és nyugodt volt, 
az ég könnyű, áttetszően kék, már nem vol-
tak felhők.

A tengerparton mindig találni vékony fa-
ágakat, amelyeket kiszárított a nap és kimart 
a só. Amikor Lalla elhaladt egy-egy bokor 
mellett, szedett néhány marék rőzsét a ke-
zébe, sőt a szájába vett egy sima ágat, hogy 
rágcsálja menet közben. A kis gallynak kese-
rű volt az íze, de összekeveredve a füst illatá-
val, egészen jó.

Naman ott rakott tüzet a tengerparton, 
ahol talált megfelelő vastag, a vízből kisodró-
dott faágakat. Ezeket aztán gondosan gúlába 
rakta, a hézagokat kitömködte száraz fűvel és 
levelekkel, amit a dűne másik oldaláról ho-
zott, de még tengeri moszatot és bogáncsot 

is dobott rá. Ezután meggyújtotta a farakást, 
ügyelve arra, hogy a szél ne fújja el a lángo-
kat. Naman, a halász jól értett a tűzrakáshoz, 
Lalla pedig figyelte minden mozdulatát, 
hogy ellesse, megtanulja.

A tűz kétszer, háromszor is fellángolt, 
majd lelohadt, ám ez Namant, a halászt, egy 
cseppet sem zavarta, fogott egy ágdarabot 
és megpiszkálta, anélkül hogy tartott volna 
a kicsapó lángoktól. Nem is égette meg a 
kezét soha. A tűz ilyen: szereti azokat, akik 
nem félnek tőle. A lángok ismét fellobban-
tak, magasabbra, mint először, a taréjuk ott 
ragyogott a gallyak között, majd hirtelen az 
egész farakás belobbant, és nagy fénnyel, re-
csegve-ropogva égni kezdett.

Mikor már a tűz eléggé erős volt és a pa-
rázs is megfelelően izzott, Naman felállította 
a háromlábú vasállványt, amire a szurok ol-
vasztásához használt fazekat szokta tenni, és 
az egészet odahelyezte a tűz fölé. Miután ez-
zel végzett, leült a homokba, időnként dobott 
rá egy-két ágat, és nézte, hogy emésztik el a 
lángok azokat is. Gyerekek jöttek és körbe-
állták. Már távolról megérezték a füst szagát, 
s futottak ide a tengerparton. Ott tolongtak, 
nevetgéltek, hívták egymást: a tűz mágikus 
dolog, másoknak is kedvet ad a nevetéshez, 
kiabáláshoz. Amikor a lángok magasak és 
tiszták, akkor mozognak, pattognak és tán-
colnak, ilyenkor mindenféle dolgokat lát-
hatunk bennük. Lalla különösen a parazsat 
szerette, az elüszkösödött, izzó fadarabokat 
és azt a színt, amelynek nincs neve, de mégis 
nagyon hasonló a nap színéhez.

Nézte a szikrákat, amelyek hosszan száll-
tak a füsttel, ragyogtak, csillogtak, majd el-
tűntek a kék égen. Este még szebben szikráz-
nak, olyanok, mint a hullócsillagok.

Jöttek a sivatagi legyek is, vonzotta őket 
az égő tengeri moszat szaga, a fortyogó szu-
rok melege, de csípte, marta is a vékony, 
hártyás szárnyaikat a csigavonalban felszál-
ló füst. Naman nem törődött velük, csak a 
tüzet nézte. Majd egy idő után felállt, fogott 
egy botot, és belemártotta a fazékba, hogy 
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megnézze, eléggé meleg-e már a szurok, és 
megkeverte a sűrű, fekete masszát. A hőség 
és a kavargó füst miatt erősen hunyorgott. 
A bárka ott feküdt néhány méterre a par-
ton, a hajógerendán. Látszott, hogy készen 
áll a javításra. A nap gyorsan hanyatlott, 
közeledett a kopár dombok felé, a dűnék 
másik oldalán. Az árnyak meghosszabbod-
tak. A gyerekek ott ültek, szorosan egymás 
mellett, de a nevetésük egy kicsit elvéko-
nyodott. Lalla Naman arcát fürkészte, néz-
te azt a tiszta, vízszínű fényt, amely az öreg 
halász szeméből áradt. Amikor Naman 
észrevette, barátságosan intett neki, majd 
hirtelen, mintha a világ legtermészetesebb 
dolga volna, megkérdezte:

– Meséltem már neked Balaabiluról?
Lalla a fejét rázta, de boldog volt, mert 

egészen idáig erre várt. Várta, hogy halljon 
egy történetet itt a tengerparton, miközben 
nézi a tüzet, a fazékban rotyog a szurok, a 
tenger nagyon kék, langyos szél sodorja a 
füstöt a folyamatosan zümmögő legyekkel 
és darazsakkal, s közben zúg a tenger, és a 
hullámok kicsapnak az öreg bárkáig, amely 
ott fekszik felfordítva a homokban.

– Ah, tehát még soha nem meséltem 
el Balaabilu történetét! – mondta az öreg 
Naman, s felállt, hogy megnézze a már erő-
sen fortyogó szurkot. Lassan megkeverte a 
hosszú bottal, s miután úgy tűnt, mindent 
rendben talált, Lalla kezébe adott egy nyeles 
edényt, és ezt mondta: – No, töltsd meg ezt 
szurokkal, és hozd oda nekem, amikor ott le-
szek a hajónál. 

Meg sem várta a választ, már indult is, 
hogy elrendezze a dolgokat: ecseteket, cso-
móba kötött rongyokat, fadarabokat készí-
tett elő.

– Gyere! – szólt kis idő múlva.
Lalla megmerítette a serpenyőt. A forró 

szurok tetején apró buborékok keletkeztek, 
majd szétpukkadtak. A füst csípte a kislány 
szemét, de ő vitte, futott vele. A gyerekek 
nevetve követték, majd körbeülték Naman 
bárkáját.

– Balaabilu, Balaabilu… – énekelte az 
öreg halász a fülemüle nevét, mintha igye-
kezne felidézni magában a történet minden 
részletét. Közben mártogatta az ecseteket a 
forró szurokba, és elkezdte mázolni a hajó 
testét, ott, ahol a tömítések, az eresztékek és 
a hézagok voltak.

– Ez nagyon régen történt – kezdte Naman 
a mesét –, akkor még én sem, az apám sem, 
de még a nagyapám sem élt. Mégis úgy em-
lékszem rá, mintha most történt volna. Ab-
ban az időben még nem a mostani emberek 
éltek, ők még a rómaiakat sem ismerték, 
sem más országbelieket. Akkor még léteztek 
dzsinnek, mert senki nem kergette el őket. 
Szóval, egy nagy keleti városban uralkodott 
egy emír, akinek gyönyörű szép lánya volt. 
Úgy hívták, Leila, az Éjszaka. Az emír őt 
szerette a világon a legjobban, ő volt a leg-
szebb lány az egész birodalomban, a legked-
vesebb, a legokosabb, ő volt mindannyiuk 
legnagyobb reménysége…

Az est lassan ereszkedni kezdett az égből 
a földre, a tenger kékje sötétebb lett, a hullá-
mok tajtéka még fehérebb. Az öreg Naman 
szabályos időközönként belemártogatta az 
ecsetet a szurkos edénybe, majd végighúzta 
a barázdákban, jól teletömködve a réseket, 
repedéseket, miközben egy kis kátrány le-
csurgott, lecsöpögött a fövenyre. Lalla és a 
gyerekek mind Naman kezét nézték.

– Egy nap azonban szörnyű dolog történt 
– folytatta Naman –, hatalmas aszály súj-
totta a vidéket, mintha Isten ostora csapott 
volna a földekre: nem volt víz, sem a folyók-
ban, sem a víztározó medencékben; minden 
és mindenki szomjazott. Először a fák és a 
növények, majd az állatok csordái, a kecskék, 
bárányok, a tevék, a madarak, és végül az 
emberek is meghaltak a mezőkön és az utak 
mentén. Szörnyű volt látni, még emlékezni 
rá is rettenetes…

Lapos, sivatagi legyek jöttek, rászálltak a 
gyerekek arcára, belezümmögtek a fülükbe. 
A kátrány kesernyés illata megrészegítet-
te őket, a kavargó füst nehezítette röptüket 
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a dűnék között. Darazsak is voltak, de sen-
ki nem bántotta őket, mert amikor az öreg 
Naman mesélt, mintha azok is dzsinnekké 
változtak volna.

– Az emír nagyon szomorú lett, összehív-
ta a bölcseket, de senki nem tudott tanácsot 
adni, hogy miként lehetne megállítani ezt a 
nagy pusztulást, a szárazságot. Ekkor egy 
idegen jött Egyiptomból, egy utazó, aki ér-
tett a mágiához. Az emír magához hívatta 
és kérte, hogy segítsen megszüntetni az or-
szágára nehezedő szerencsétlenséget, űzze el 
a rontást, oldja fel az átkot. A mágus min-
denféle varázslatot művelt, majd végül bele-
nézett a kristálygömbjébe. Ekkor azonban 
nagyon megrémült, a lába remegni kezdett. 
Nem is akarta megmondani, hogy mit látott. 
„Beszélj! – mondta az emír –, beszélj, s én 
a birodalmam leggazdagabb emberévé tesz-
lek!” De az idegen csak nem akart válaszol-
ni. Majd kis idő múlva térdre esett: „Uram, 
hagyj engem elmenni, én nem fedhetem fel 
előtted a titkot…”

Ekkor Naman megállt a mesélésben, hogy 
belemártsa az ecsetet a szurokba. A gyerekek 
és Lalla lélegzetüket visszatartva várták a 
folytatást. Semmi nesz nem hallatszott, csak 
a tűz pattogása és a kátrány fortyogása a fa-
zékban.

– Az emír feldühödött, és azt mondta a 
mágusnak: „Beszélsz vagy meghalsz!” És 
már jöttek is a hóhérok, hogy elvigyék és 
lefejezzék szerencsétlent. Az idegen felkiál-
tott: „Megálljatok! Elmondom a titkot! Sah, 
te vagy az ínség okozója…”

Naman ekkor egy nagyon furcsa, különös 
szót mondott halkan: „Mlaaún”. Ez az átok 
istenének a neve, aminek hallatán a gyerekek 
megborzongtak. Itt félbeszakította a mesét, 
mert a serpenyőből elfogyott a szurok. Oda-
adta Lallának, hogy merítse tele, de nem 
szólt egy szót sem. A kislány elment a tűz-
höz, megtöltötte az edényt, majd futva visz-
szament. Szerencsére a halász megvárta, és 
csak akkor folytatta, amikor már leült a többi 
gyerek közé.

– Szóval az egyiptomi azt mondta az emír-
nek: „Ugye régen megbüntettél egy embert, 
mert ellopta az aranyát egy kereskedőnek?” 
„Igen, ezt tettem, mert az illető tolvaj volt!” 
„Sah, az a férfi ártatlan. Hamis a vád, amely-
nek alapján elítélted, ezért megátkozott té-
ged, ő küldi a szárazságot, az ő nyughatatlan 
lelke, az ő démonai…”

Miközben hallgatták az öreg Naman sú-
lyos szavait, a tengerpartra szép lassan le-
szállt az este. Mintha egy kicsit megszűnt 
volna létezni az idő, vagy mintha egy másik, 
régebbi korba csöppentek volna vissza. Lalla 
nagyon szerette ezeket a hosszú története-
ket, soha nem unta, még akkor sem, ha több 
napon keresztül tartottak is. Amikor a töb-
bi gyerek már elaludt, ő még akkor is ébren 
hallgatta Namant.

– „Mit kell tennem, hogy az átok elmúl-
jék”, kérdezte az emír. Mire az idegen egye-
nesen a szemébe nézett és azt mondta: „Sah, 
csak egyetlen lehetőséged van, és mert te 
kérdezted, én elárulom neked a titkot. Fel 
kell áldoznod egyetlen lányod, akit a leg-
jobban szeretsz az egész világon. Oda kell 
vetned az éhes vadállatok elé az erdőben, 
csak akkor fog elmúlni a szárazság a te orszá-
godban…” Az emír sírva fakadt, mélységes 
fájdalmában kiabált, ordított és szitkozódott, 
de a mágust szabadon engedte, mert iga-
zat szólt. Amikor az emberek megtudták a 
szörnyű hírt, mindenki zokogott, mert ők is 
nagyon szerették, Leilát, az emír lányát, de 
nem lehetett mást tenni, mint amit az egyip-
tomi mágus mondott. Az emír elhatározta, 
hogy elviszi egyetlen lányát az erdőbe, hogy 
odavesse a vadállatok elé, mi mást is tehetne. 
Volt azonban egy fiatalember, aki még má-
soknál is jobban szerette a lányt, s a fejébe 
vette, hogy ha addig él is, de megmenti. A 
szüleitől örökölt egy bűvös gyűrűt, amelyet 
ha valaki az ujjára húzott, akkor egy olyan 
állattá tudott változni, amilyenné akart, de 
soha többé nem nyeri vissza előző alakját, 
örökre az marad. Eljött a baljóslatú este, az 
emír és a lánya elindultak az erdőbe…



57

Világbeszéd

A levegő lágy és tiszta volt, a horizont egy 
végtelen, ívelt vonal. Lalla olyan messzire 
nézett a távolba, amilyen messzire csak tu-
dott, mintha egy sirályt keresne, amelynek a 
hátán elszállhatna a tenger felett.

– Megérkeztek az erdő közepébe, az emír 
levette a lányát a lováról, és odakötötte egy 
fához. Majd könnyeit hullatva elindult. Már 
hallani lehetett a kegyetlen vadállatok üvöl-
tését, ahogy közeledtek áldozatuk felé…

A hullámok zaját egy pillanatra olyan 
tisztán lehetett hallani a parton, mintha a 
tenger kicsapott volna a medréből… de csak 
a szélrohamok ütköztek egymásnak a dűnék 
völgyeiben, a forgószél felkapta a homokot, 
és összekeverte a füsttel.

– Szegény Leila az erdőben, egy fához 
kötözve remegett és sírt, apját hívta segít-
ségül, nem akart meghalni, vadállatok által 
felfalva… Már látta, amint egy hatalmas 
farkas közeledik feléje, a szemei úgy villog-
tak, mint a láng az éjszakában. Ekkor hir-
telen zeneszó hallatszott az erdőben. Olyan 
szép és tiszta zene volt, hogy Leila elfedte 
a félelmét, és az erdő összes állata megállt, 
hogy hallgassa…

Itt az öreg Naman elhallgatott, kezébe 
vette az ecseteket, egyiket a másik után, és 
hosszú kacskaringókat festett a bárka oldalá-
ra. Lalla és a gyerekek csak nézték, mintha az 
ecsetek is egy történetet meséltek volna.

– Mennyei muzsika visszhangzott az erdő 
fái között, a vadállatok lehasaltak a földre, és 
hallgatták, olyan szelídek lettek, mint a bá-
rányok, az égből áradó dal visszafordította 
őket attól, hogy megegyék a lányt. Leila is 
elragadtatva hallgatta, s a kötelek hamarosan 
maguktól eloldódtak. Ahogy ment előre az 
erdőben, fölülről, a lombok közül mindig 
azt a gyönyörű dalt hallotta. A vadállatok 
pedig ott feküdtek, végig az út mentén, és a 
legkevésbé sem akarták bántani, sőt, a kezét 
nyaldosták…

A levegő olyan tiszta volt, a fények any-
nyira nyugodtak, hogy Lalla azt hitte, egy 
másik világban van.

– Reggel lett, mire Leila az apja palotá-
jához ért. Egész éjszaka gyalogolt, de a mu-
zsika mindvégig követte. Amikor az embe-
rek meglátták, örvendeztek, mert nagyon 
szerették a kis hercegnőt, és örültek, hogy 
mégiscsak megmenekült. Hangos ünneplés-
be fogtak, de senki nem figyelt a madárkára, 
amely ott röpködött szerényen, egyik faágról 
a másikra. Még azon a délelőttön elkezdett 
esni az eső a földekre…

Naman megállt egy pillanatra a festéssel. 
A gyerekek és Lalla nézték rézszínű arcát és 
csillogó, zöld szemét, de egyikük sem kérde-
zett semmit, egy szót sem tudtak szólni.

– Az erdőben Balaabilu, a fülemüle to-
vább énekelt, ő volt az, aki énekével megmen-
tette a lányt, Leilát, akit nagyon szeretett. 
Minthogy már soha többé nem tudott újra 
emberré változni, minden este odarepült a 
hercegnő ablaka elé egy faágra, és gyönyörű-
en énekelt. Azt mondják, hogy a hercegkis-
asszony a halála után madárrá változott, és 
Balaabiluval együtt olyan szépen énekeltek, 
hogy zengett az erdő és a kert.

A mese itt véget ért, Naman sem szólalt 
meg többet, csendesen folytatta a bárka javí-
tását, hosszasan festegette a szurkos ecsettel 
a hajótestet. A fény is hanyatlóban volt, a nap 
csúszott a horizont másik oldala felé. Az ég 
sárgállott, egy kicsit vörös volt a nap körül, a 
hegyek szétdarabolt, gyűrött kátránypapír-
okra hasonlítottak. A tűz is kezdett kihuny-
ni, füstje könnyedén, alig észrevehetően 
szállt a lemenő nap fényében.

Lassan a gyerekek is elindultak hazafelé, 
egyik a másik után. Csak Lalla maradt még 
ott az öreg halásszal, aki csöndben, szó nél-
kül végezte a munkáját. Aztán ő is elindult, 
fáradtan ballagott a tengerparton, vitte ma-
gával az ecseteket és a szurkos fazekat. Nem 
maradt ott más, csak a kihunyó tűz és Lalla. 
Az árnyak gyorsan növekedtek, az ég sötét-
kékje fokozatosan ébenfeketévé változott. 
A tenger is elcsendesedett egy pillanatra, 
nem tudni, miért. A hullámok kisimultak, 
minden lágy, puha lett, a mályvaszínű tajték 
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hosszan elnyúlt a part homokján. Az első 
denevérek megkezdték ide-oda cikázó röpté-
iket: bogarakra vadásztak. Néhány eltévedt 
szúnyog és szürke lepke szállt a levegőben. 
Távolból a kecskefejők kiáltozásait hozta a 
szellő. A tűz már majdnem teljesen kialudt, 
csak néhány parázs vöröslött még, láng és 
füst nélkül, mintha különös, furcsa állatok 
remegtek, bújtak volna meg a hamuban. 
Amikor az utolsó szikra is nagyot lobbanva 

kihunyt, mintha egy csillag halt volna meg, 
Lalla felállt, és ő is elindult hazafelé.

(Hajóssy János fordítása)
Forrás:
Le Clézio: Désert (Éditions Gallimard, 

1980); 7–19., 119–125., 142–151. o.

1 Berber törzs tagjai, akik ügyes kereske-
dők hírében állanak (A szerk.)
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Ékkövek a kínai bölcsesség kincseskamrájából
A következő történetek, a kínai bölcsesség ékkövei ízelítőt nyújtanak a mély gyökerekkel 

rendelkező kínai kultúrából. Szerzőjük és keletkezési idejük ismeretlen. A „Középső Birodalom” 
– ahogy a kínaiak az országukat nevezik – bölcsessége azonban mindenkié, országhatárokat és 
korokat ível át. A mai ember számára is tartogathat üzenetet.

A száj és a fogak

Az erős, hatalmas Csin ország mellett két 
kisebb, gyengébb állam feküdt – Jü és Kuo. 
Hszian herceg, Csin uralkodója elhatároz-
ta, hogy megtámadja e két szomszédságot. 
A feladattal tehetséges tábornokát, Hszün 
Hszit bízta meg.

– Jobban tennénk, ha egyszerre csak az 
egyikükkel foglalkoznánk – mondta a tábor-
nok. – Először próbáljuk ki azt, hogy meg-
kérjük Jü hercegét, engedje át a földjén a 
Kuo felé tartó csapatainkat. Beleegyezne, ha 
a legszebb jádekövünkkel és a legnemesebb 
paripánkkal vesztegetnénk meg.

Hszian herceg tétovázni kezdett.
– A legszebb jádekövet apám hagyta rám, 

aki nagyon szerette – mondta. – A legjobb 
lovamat pedig rendszeresen használom. Kü-
lönben is, mi van, ha Jü herceg elfogadja az 
ajándékokat, de cserébe mégsem engedi át 
békében a hadseregünket?

– Ez nem történhet meg – válaszolta Hszün 
Hszi. – Nem fogadná el ajándékainkat, ha azt 
tervezné, hogy nem engedi át a csapatainkat. 
Ha elfogadja az ajándékunkat, és ígérettel pe-
csételi meg, az olyan, mintha a jádeköved egy 
belső szobából egy külső szobába kerülne, a 
lovad pedig egy belső istállóból egy külsőbe. 
Nincs semmi aggódnivalónk!

Hszian herceg beleegyezett. Hszün Hszi 
fel is kereste Jü herceget a jádekő és a ló tár-
saságában. Mikor Jü herceg meglátta az aján-
dékokat, nagyon elégedett lett, és úgy tet-
szett, el is fogadja az ajánlatot. Ekkor Kong 
Cicsi, a herceg egyik tanácsadója óvatosságra 
intett: 

– A két ország, Jü és Kuo olyan közel van-
nak egymáshoz, mint a fogak és az ajkak. Ha 

a száj eltűnik, a fogak fázni kezdenek, mivel 
nincs, ami megvédje őket. Kuo országa füg-
getlen, mert Jü védelmét élvezi. Jü pedig sért-
hetetlen, mert Kuo mellette van. Ha megen-
gedjük, hogy a csin hadsereg Kuo államot 
Jün keresztül támadja meg, Kuo vesztesége 
elkerülhetetlen lesz. Ha Kuo bukik reggelre, 
mi, Jü ország, bukunk estére. Tehát nem sza-
bad engednünk, hogy a csin sereg áthaladjon 
a területünkön!

Jü herceg nem hallgatott a bölcs tanácsra, 
hanem ígéretet tett Hszün Hszi tábornok-
nak a békés áthaladásra. Ami ezután történt, 
előre megjósolható volt. Kuo ország könnyű 
prédának bizonyult Hszün Hszi és hatalmas 
hadserege számára. És milyen egyszerű is 
volt visszafelé, Csin felé jövet, leigázni Jü ál-
lamát!

A hazafelé úton a tábornok nem feledte 
el magához venni a jádekövet és a pompás 
paripát, amiket Jü hercegének ajándékozott, 
hogy aztán visszaszolgáltassa őket Csin ural-
kodójának.

Lehet-e az áradást uralmunk 
alatt tartani úgy, hogy a folyót el-
torlaszoljuk?

Zsou állam vezetője, Li herceg zsarnok 
uralkodó hírében állt. Az emberek gyűlölték 
és átkozták naphosszat. Egyszer Sao Hu mi-
niszter így szólt hozzá:

– A nép már nem képes elviselni a durva 
módszereidet! 

Li herceg méregbe gurult. Vej országból 
egy varázslót hozatott, és arra utasította, 
figyelje azokat, akik fűt-fát hordanak össze 
róla. Akire a varázsló rámutatott, halálnak 
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halálával halt. Ez a módszer lakatot tett az 
emberek szájára, szegények már egymáshoz 
sem mertek szólni, amikor az utcán talál-
koztak.

Li herceg nagyon elégedett volt magával. 
Így fordult Sao Huhoz:

– Lám, lám, sikerül megállítanom az elle-
nem irányuló rágalmakat. Bezzeg most min-
denki hallgat!

– Bizony, megakadályoztad, hogy az em-
berek kifejezzék magukat – felelte Sao Hu. 
– De tudod-e, hogy az emberek száját befog-
ni ezerszer veszélyesebb, mint eltorlaszolni 
az áradó folyót! Ha egy áradó folyónak útját 
álljuk, azt érjük el, hogy előbb utóbb beom-
lanak az oldalfalak, ami nagy károkat okoz-
hat. Az emberek szájának befogása hasonló 
eredményeket hozhat. Tehát ha valaki uralni 
akarja a folyót, szabad utat kell, hogy adjon 
az áradásnak. Aki az országot akarja vezet-
ni, hagynia kell, hogy mindenki szabadon és 
szívéből beszélhessen!

„Nagy tengeri hal”

Tian Jing Csi állam uralkodójának leg-
nagyobb fia és egyben első minisztere volt. 
Az ország területén lévő Hszüe tartományt 
hűbérbirtokként kapta. A tartomány leg-
nagyobb városa köré védelmi falrendszert 
akart építtetni, de barátai és tanácsadói kö-
zül többen ellenezték az ötletet, mondván, ez 
teljesen szükségtelen. Tian Jing haragra ger-
jedt, és elrendelte, hogy rezidenciájába senki 
sem léphet be, aki nem ért vele egyet.

Egy napon ismeretlen zörgetett a palota ka-
puján, és találkozót kért a minisztertől. A férfi 
azt állította, csak három szót kíván közölni.

– Ha mégis több szót ejtenék ki a számon, 
vállalom, hogy büntetésként forró olajjal teli 
katlanba vessenek!

Hallván e megjegyzést, a miniszter fo-
gadta vendégét. Bevezették a terembe, ahol 
azonnal a miniszterhez fordult a következő 
szavakkal:

– Nagy tengeri hal. 
Miután a szavak elhagyták a száját, hátra-

fordult, és elindult kifelé.
– Állj csak meg egy pillanatra! – szólította 

meg a miniszter.
– Nem keverem magam veszélybe azzal, 

hogy többet beszélek! – védekezett a férfi.
– Nem kapsz büntetést, ha megmagyará-

zod szavaid értelmét – mondta a házigazda.
– Uram, bizonyára hozzád is eljutott a ten-

gerben élő nagytestű halak híre – válaszolta a 
férfi. – Termetük akkora, hogy a halászhálók 
nem tudják befogni, és nincs szerszám, ami-
vel fel lehetne hozni őket a felszínre. De ami-
kor kiveti őket a víz, és a parton ragadnak, 
a hangyák és tücskök szabad martalékaivá 
válnak! Neked Csi állam pont az, mint a ten-
gervíz a halak számára – folytatta. – Amíg az 
állam védelmét élvezed, nincs félnivalód. Mi 
haszna lenne a falnak Hszüe városában? Ha 
elveszted Csi állam védelmét, nincs az a fal, 
még ha az égig ér is, ami megmenthetne! 

– Igazad van! – ismerte el az első minisz-
ter, aki azonnal feladta a védőfal építésének 
ötletét Hszüe városban. 

Hogyan vásároljunk becsületet?

Tian Ven, Csi állam erős első miniszte-
reként barátságos vendégszeretetéről volt 
híres messze földön, mindenkit szeretettel 
fogadott, aki segítségért kereste föl. Már 
többször is emberek ezreinek, köztük tudó-
soknak, harcosoknak, bohócoknak és tolva-
joknak biztosított menedéket.

Egy napon felhívást tétetett a falra, mi-
szerint számvevőségben jártas férfit keres, 
akit Hszüe kerületeibe küldhetne az ottani 
adósságok behajtására. Egy pártfogoltja je-
lentkezett a megbízásra, felírta nevét – Feng 
Hszüen – a kifüggesztett felhívásra, és oda-
biggyesztette, hogy „elvállalom”. Tian Ven 
látva a visszajelzést igencsak elcsodálkozott, 
mert soha nem beszélt vele, sőt még csak 
nem is hallott a jelentkezőről. 
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– Lám, milyen kiválóság van a vendége-
im között – mondta mosolyogva segítőinek. 
– Sajnálom, hogy eddig nem bántam vele 
illőképpen! – Feng Hszüenért küldetett, és 
azonnali hatállyal palotájába hívatta.

Amikor Feng Hszüen megérkezett, Tian 
Ven így fogadta sűrű bocsánatkérések köze-
pette:

– Állandóan zaklatott és fáradt vagyok 
a temérdek apró-cseprő ügyecske miatt. 
Gyenge jellemű és közepes intelligenciájú 
ember lévén túl sok időm megy el az állami 
ügyek intézésére, ezért még nem értem rá, 
hogy illő tiszteletemet kifejezzem irányod-
ban. Tényleg nem érzed magad sértve, és 
hajlandó vagy az adósságok begyűjtésére 
Hszüében?

– Igen, uram – válaszolta Fen Hszüen. 
– Hajlandó vagyok.

Felnyergelték a lovakat, ellátták őt a szük-
séges úti holmival. A legfontosabbak, amiket 
magával vitt, a bambusztekercsek voltak az 
adósságok nyilvántartására. A papírt még 
nem találták föl abban az időben.

Indulás előtt Feng Hszüen még egyszer 
felkereste az első minisztert, hogy elbúcsúz-
zon. Ezt kérdezte tőle:

– Mit hozzak azon a pénzen, amit 
Hszüében sikerül begyűjtenem?

– Kérlek, olyasmit hozz, amim még nincs 
nekem – hangzott a válasz.

Feng Hszüen elhajtott Hszüe felé. Ott a 
helyi hivatalnokokat arra utasította, hogy 
hívják össze a környék lakosságát, azokat, 
akiknek tartozásuk volt. Miután az adósok 
és a Feng Hszüen bambusztekercsein lévő 
adatokat összevetették, Feng Hszüen felállt 
és kihirdette, hogy az első miniszter utasí-
tására mindenkit az a kegy ér, hogy meg-
tarthatja magának a pénzt. Más szavakkal 
élve, az adósságukat eltörölték. Sőt, mi 
több, a bambusztekercseket akkor és ott el 
is égették.

Micsoda kellemes meglepetés volt ez 
Hszüe népe számára! Hálájuk jeléül kiabálni 
kezdtek:

– Sokáig éljen az első miniszter!
Dolga végeztével Feng Hszüen egyene-

sen, megállás nélkül visszahajtott a főváros-
ba. Másnap kora reggel engedélyt kért, hogy 
találkozhasson az első miniszterrel. Tian 
Vent igazán kíváncsivá tette Feng ily korai 
visszatérte, fel is vette a hivatali öltözékét, és 
abban fogadta őt.

– Nem számítottam arra, hogy ilyen 
gyorsan visszatérsz – mondta. – Sikerült be-
gyűjteni az összes tartozást?

– Igen, sikerült – felelte Feng Hszüen.
– És mit vettél ott a pénzen?
– Mielőtt elindultam, azt az utasítást kap-

tam, hogy Hszüében olyat vásároljak, ami 
neked nincs. Így arra jutottam, hogy palotád 
dugig van értékesebbnél értékesebb tárgyak-
kal, kutyatenyészeted és lovardád bővelke-
dik pompásabbnál pompásabb kutyákban 
és paripákban, termeidben és udvaraidon 
szebbnél szebb hölgyek sorakoznak. Tehát 
nem hiányzik innen semmi, kivéve egyet: ez 
a becsület. Megkockáztattam, és becsületet 
vásároltam neked. 

– És hogyan tetted azt?
– Hszüe területe a te hűbérbirtokod, de te 

sose törődtél a nép jólétével és nem kezelted 
őket úgy, mintha a saját gyermekeid lenné-
nek. Sőt, épp ellenkezőleg: hasznot sajtoltál 
ki belőlük, mint egy kereskedő. Bátor tettre 
vall, hogy kihirdettem köztük az utasítása-
idat adósságuk elengedéséről, és elégettem 
az összes bambusztekercset. Erre a kegyre 
mindenki örömrivalgásban tört ki: „Sokáig 
éljen az első miniszter!” Hát így szereztem 
neked becsületet.

Az első miniszter fölöttébb bosszúsan ezt 
mondta:

– Elbocsájtalak!
Egy évvel később Csi állam uralkodója 

így fordult Tian Venhez:
– Nem merném apám minisztereit alkal-

mazni saját minisztereimnek.
A mondat jelentése teljesen világos volt. 

Tian Ven lemondott tisztéről, elhagyta a fő-
várost, és hűbérbirtokára, Hszüére távozott. 
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Amikor már csak pár lire1 volt Hszüe hatá-
rától, idősek és fiatalok serege sietett a fo-
gadására. Tian Ven ekkor Feng Hszüenhez 
fordult a következő szavakkal:

Most már megértem, hogyan vásároltál 
nekem becsületet!

Hogyan kölcsönöz hatalmat a 
róka a tigristől?

A tigris kisebb állatokra vadászott táplá-
lék gyanánt, amikor elkapott egy rókát.

– Hogy merészelsz elkapni engem? – von-
ta kérdőre a róka. – Hát nem tudod, hogy 
a Mennyei Birodalom császára engem ne-
vezett ki az Állatok Birodalma vezetőjének? 
Ha bántani mersz, ellenszegülsz a Mennyei 

Birodalom császára parancsának. Számolj a 
következményekkel! 

Látván a felmerülő bizonytalanságot a 
tigris arcán, a róka így folytatta:

– Azt hiszed, hazudok? Csak engedd, 
hogy végigsétáljak az erdőn, kövess szorosan 
a hátam mögött. Figyeld csak meg, hogy me-
nekülnek el majd rettegve az állatok, amint 
meglátnak engem!  

A tigris belátta, hogy ez jó vizsga lehet a 
róka állításának bizonyítására, így szorosan 
mögötte sétált végig az erdőn. Elálmélkodott 
azon, hogy valóban szerteszét szaladnak az 
állatok a róka láttán. Kénytelen volt elhinni, 
hogy amit a róka mondott, az az utolsó szóig 
igaz, így szabadon engedte. 

(Ipolyi Éva fordításai)

Jegyzet:

1: Li: kínai mértékegység, kb. 500 méter (A ford.)
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Merített szavak

Turai Laura

Neon
A tulipán 
kitárta belsejét. 
Forró szirmain
még haldoklott a nyári reggel pár nedves szava
s akár a kivágott akácok helyén a hajnal
derengett a neon a falban, e semmi-tűz

Kiléptem a buroktörte éjjel betonhadának
távolságoktól szellős szilánknyomába
s nem láttam
mire jó a fonalak sugdosása
hisz e káprázat-idény csak keresztárnyra tűz…

mint kivágott akácok helyén a hajnal
dereng a neon a falban. Semmi-tűz.

A Körös-part során

Andante
Eső, miért nem jössz
hullajtsd el helyettem szőlőízű habkönnyeim

e szívkamrába fagyó leheletlen súlyt
fordítja csak egyre rám a szép malomkerék
míg pálmaárnyam a föld pereméig nem ér?

Tűnj el hát, ha az vagy
almafényű kis város 
por-szeméből felszálló
délibáb!

A karcos ég ragyog
már bennem sétálnak az utcák
fekete kopoltyújuk nagyra nyitják
a felfelé haldokló kis halak
feltörte lábam a kegyetlen ár

lézerfelhővé vált szavad
Olyan ez a reggel
mintha ezer láthatatlan
fényképezőgép szalad
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Csutak Gabriella

Valaki jött

Nézem, ahogy minden lélegzetvételem 
újrarendezi a szappanos víz kanyargós min-
táit. Az összetöppedt hab egyre vékonyabb 
csíkot rajzol a kád szélére, és még suttog va-
lamit, mielőtt végképp feloldódna, összeke-
veredve apa és az ismeretlen nő suttogásával, 
akik már jó ideje ott ragadtak a kétlépésnyi 
előszobában. Még örültem is a csengetésnek 
– a fülmosásos részt utáltam a legjobban 
az egészben –, de a víz már kezd kihűlni, a 
szappanrajzokból szürke csík lett a műanya-
gon. Már megint valami Szilvi vagy Ildi 
néni, akiktől hasfájást lehet kapni, mert az 
elején mindig telezabáltatják az embert min-
denfélével, hogy aztán gyorsan rájöjjenek, 
hogy nem lehet így élni. Ilyenkor hihetetlen 
gyorsasággal kopognak végig a gangon, hát-
rahagyva a méltatlankodás morzejeleit, na 
meg azt a néhány nélkülözhetetlen pulcsit 
vagy harisnyát, amikért vissza lehet jönni, 
apám szerint, azokon a napokon, amikor ép-
pen mindegy nekik.

Neki is mindegy. Azt hiszem azóta, hogy 
hazacipelték azok az idegenek. Még most is 
hallom a lichthófban ide-oda csapódó ijesztő 
hangokat, mintha vakolatdarabokat rántaná-
nak magukkal. Másnap, miután felmosta a 
szépen kanyargó vércsíkot, ami a füléből szi-
várgott, azt mesélte, hogy a kocsmában foga-
dásból felemelt a fogával egy nyolcszemélyes 
asztalt, és nyert is, csak ahogy megbillent az 
egész hóbelevanc, a tét valahogy elgurult. 
Attól kezdve fehér csík volt a jegygyűrűje he-
lyén, én meg azt képzeltem, hogy azon a kis 
karikányi részen apám még mindig vidám és 
fiatal, mint azon a katonaruhás képen, ame-
lyik olyan délcegen támaszkodik az ünnepi 
kompótos tálra. Milyen jó lett volna, ha tud-
ja előre, bekarikázhatta volna magát tetőtől 
talpig, és akkor most nem kellene ilyen sok 
savanyú szagú borral mosni a gyalázatot. 

Nem tudom, mennyit kell még aludni, 
amíg sikerül neki, de biztos kávé- és vasa-
lásillatú lesz minden, ő meg tiszta ruhában, 
sárga mérőszalaggal a nyakában megint 
úri szabóvá változik. Előveszi azt a hatal-
mas térképet, amire sok-sok kabát meg öl-
töny van rajzolva, amit csak ő láthat, majd 
megsimogatja az anyagokat, és azzá vál-
toznának, amivé csak akarja. Majd a nya-
kába vesz és felfedezzük a várost. Amerre 
megyünk, még a repedésekből is virágok 
buggyannak elő, a gumiabroncságyások-
ban sovány fácskák nyújtózkodnak, aztán 
úgy teleköpködjük szotyival az utcákat, 
hogy a napraforgók alig győzik kapkodni 
utánunk a fejüket. Jó volna eljutni vala-
hogy egy cukrászdáig vagy legalább egy 
bambis bódéig, de megint azt találgatom, 
hogy meddig kellene még kint maradnia, 
hogy az összes libabőrpöttyöt megszá-
molhassam, vagy mennyit kéne pancsolni 
ahhoz, hogy felmelegedjen a víz, vagy leg-
alább valami hab legyen, amit nézni lehet. 
Az is lehet, hogy már nincs is itt, elment 
világgá a vállára csapott törülközővel, én 
meg szappanná hűlhetek, amíg észre nem 
vesz valaki.

Rég nem jött senki hozzánk. Apám, ami-
óta elveszítette a gyűrűt, egész nap a kony-
hában ül, bőrmellényben és kockás ingben, 
mint a cowboyok, és vinnyogósra bolondí-
tott rádiót hallgat, vagy hosszú, érthetetlen 
verseket szaval. Időnként mégis átküld Irma 
nénihez a kopogós cipők miatt, pedig tud-
ja, hogy nem szeretem. Mindig egy zsír- és 
penészszagú fotelben kell ülni, nehogy ösz-
szetörjem a porcelánkutyákat, közben Irma 
néni büdöseket sóhajtozva anyámról beszél. 
Nekem ettől hideg lesz a hasamban, utána 
meg rengeteg fehér selyemszál kezd omlani a 
plafonról, amíg teljesen be nem borít.



65

Merített szavak

Amikor mama jókedvű volt, sokat mesélt 
a selyemgyári színes szálakról: hatalmas gé-
pekről zúdultak alá, neki meg úgy kellett to-
logatni a karokat és kapcsolókat, hogy tükör-
fényes anyagokká változzanak az úri hölgyek 
ruháihoz. Apával is ott találkozott, valami 
színes zuhatag alatt. Biztosan a feje búbjá-
tól recsegős új cipőéig sárga volt, mint egy 
igazi gavallér. Mama azt is a selyemszálakból 
tudta meg, hogy háború lett: a színek mind 
kifehéredtek, mert több ezer szálból kellett 
zsinórokat sodorni az ejtőernyősöknek, hogy 
ők is hófehéren zúdulhassanak az ellenség-
re. A zuhanyrózsával le is lehetne játszani az 
egészet, de már hetek óta nem folyik belőle 
semmi. Csak ez a hol forró, hol hideg lábosos 
víz van.

Én szerettem a háborút. Mama a miatt 
költöztette be mind a hét nyulunkat a vas-
kályha mellé. Jó meleg és édes szag lett az 
egész konyhában, és bármikor meg lehetett 
simogatni őket. Az ablakokat esténként be-
ragasztattuk sötétkék csomagolópapírral, 
gyertyafényben ültük körül a konyhaasztalt, 
apa arra tanított, hogyan táncoltathatom 
úgy a gyertyalángot, hogy ne égessem meg 
a kezemet. Az egész olyan volt, mintha tábo-
roztunk volna valahol az erdő szélén. Csak 
a repülőgépek zúgása volt néha félelmetes, 
olyankor belekapaszkodtam apába, és a szá-
mat is a karjához szorítottam, hogy ne kia-
báljak. De mindig kiderült, hogy a háború 
valahol máshol van, a gépek mindig elmen-
tek, azokkal a fehér ejtőernyősökkel. Apa 
már a hangjuk után megmondta, hogy mi-
lyen repül el fölöttünk.

Egy reggel, mielőtt kinyitottam volna a 
szememet, azt hallottam, hogy rengeteg kis-
gyerek sír az udvaron. De az se volt igazi. Az 
egyik sovány almafánk tele volt sírást utánzó 
verebekkel. Olyan volt, mintha levelek he-
lyett zöld döglegyek nőttek volna az ágak-
ra, és fel akarnák zabálni az egészet. Lehet, 
hogy ők lopták el tőlem a sírást.

Már napok óta ázott a föld, amikor kici-
pelték mama koporsóját. Az egész család 

libasorban cuppogott a sírok között, mintha 
térdig gázolnának egy pöfeteggomba-ágyás-
ban. Már olyan maszatos volt a sok szépruhás 
felnőtt, hogy ha lettek volna ott még felnőt-
tebbek, már rég összeszidták volna őket. Csak 
Irma néni lebegett egyenes háttal a koporsó 
mögött. Két hatalmasra nőtt nagybátyám 
vitte, mint a búcsúban azt a szoborfélét. A 
néni ugyanúgy dülöngélt és bólogatott, azok 
ketten meg nagyon erőlködtek, hogy nehogy 
átforduljon a feje tetejére, mint egy csocsó-
bábu. Már láttam is, hogyan kalimpálna 
az ég felé vékonyka lábaival, ráadásul meg 
is kopaszodna hirtelen, mert mindig sárga 
úszósapkát hord, az ünnepi parókája alatt. 
Majdnem elkacagtam magam, de már jött 
is a nagy csattanás. Apám hamarabb tudja, 
mikor vagyok rossz. Belelát a fejekbe.

Attól kezdve csak a fehérré kérgesedő 
sárcsíkokat néztem, és a rákenődő sötétebb 
rétegeket, ahogy egyre nehezebb és formát-
lanabb valamivé változtatták a csizmámat. 
Úgy néztem ki, mint azok az út menti csene-
vész fácskák, zacskóba csomagolt, formátlan 
gyökereikkel. Várták, hogy elültessék őket, 
ha majd eláll az eső.

Végre bejött apa, rám csavarja a törülkö-
zőt, és olyan lendülettel dörzsöli a hátamat, 
hogy majdnem elvágódom (úgy látszik az 
összes szappannak volt ideje lesüllyedni a 
kiskád aljára). Hirtelen abbahagyja, és úgy 
ül le a hokedlire, mint aki végképp elfáradt. 
A nő is leült a sarokba, talán azt hiszi, elő-
adásra jött, és őt nem láthatja senki. Most 
már biztos, hogy nem hívják se Ildi, se Szil-
vi néninek, azok vagy vidámak, vagy bal-
héznak, egyik se nézett még ilyen furcsán 
rám – mint aki először boncol békát, és fél, 
hogy elront valamit. Apa a szürke csíkot nézi 
ugyanilyen furán, úgy látszik, nem jut eszébe 
egyhamar a következő mozdulat, lehet, hogy 
most nem is lenne baj, ha vizes lábbal lépnék 
a szőnyegre, de mégsem merek mozdulni, 
mert pont olyan arcot vág, mint amikor egy 
óriási galambszar loccsant a fejére abban a 
sörkertben. Nem értettem, miért kért aztán 
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bocsánatot mindenkitől, azzal a grimaszolós 
mosolyával.

A hideg egyre gyorsabban kúszik fel a 
lábszáramon, de nem is ez a baj, hanem 
hogy semmi más nem történik; már be is 
csusszant a törülköző alá, valamit mégis-
csak kéne csinálni, hogy megmozduljanak 
végre, és ahogy tovább lopakodik a hideg, 
egyre biztosabb, hogy ezek miattam nem 
tudnak megmozdulni, miattam volt a sut-
togás is, és ez a nő, neki is ilyen sós-sava-
nyú szappan íze van, ami a torkomat ka-
parássza.

Később sokáig ültem a tűzfalakkal elke-
rített udvaron, bámultam a repedések és a 
kiszáradt indák között vibráló fényt. Észre 
se vettem, ahogy véresre súroltam ujjaimat a 
pad érdes lécein, pontosan követve a szilvaág 
lendülésének ritmusát. Kiderült, hogy a vér 
finom, sós, és még jobb, ha közben a földre 
puffanó sárga szilvák savanyú szaga össze-
húzza a torkomat a fehér selyemsátor alatt.

(Az írás a Nyugat centenáriumára hirdetett 
PoLíSz novellapályázaton 

a zsűri dicséretében részesült.)
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Matyikó Sebestyén József

A gubbiói farkas és Szent Ferenc
„Megöltem őket, mert nem voltak elég nagyok ahhoz, hogy megalázkodjanak 
előttünk”.

Csorba Simon László 65. születésnapjára

Állat öl embert, vagy ember állatot?!

Egy pillanat a múlt a strand kőszegélyén
ősringatás az anyaöl Mária méhű édene,
s Jézus állomásai –
ösvények és tisztások földjén 
firkálok, futok, mást nem tehetek.

S a rozsdás platánok 
a mindenség-szerelmek fészkei
park-homályban hulló
gettó-levelei –
a vesztőhely csöndje: Bajkál-tó, Zürich, Róma…

Futok: még miénk az út!
Míg fejed fölött a vadludak
sírva kergetik, ami elveszett.
Mérd az időt, ledőlt minden,
és mi vagyunk a Turul,
Kőtábla, a Félhold és a Kereszt. 

Siófok, 2008. szeptember 5.
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Dávid Beatrix

Metamorfózis

Lelkemben érni kezd a múlt,
s az élmények zöldje dús
sárgává s pirossá vidul,
egy emléket leszakítok
életem fájáról – egykor
éretlen volt, de most pirul
arcán az idő gyümölcse –
múltammal vemhes a jelen.

Hajléktalan

Alig kelt ki a tojásból a gond,
az ő élete szélén kapaszkodik,
zsebéből kikandikál a nyomor,
fején a keserűség kopaszodik.

Nyakában fájdalom guggol,
s szemén még szendereg az álom, 
mit szégyenkezve lop az éjtől
újságpapírból vetett ágyon.

Menekül róla az elnyűtt ruha,
borostás arcára szárad a ránc,
mindene a semmi, s jussa a nincs,
s a kín parkettjén élete a tánc.

Elnyomja gyomra panaszát,
mint ócska cigarettacsikket,
vackában összedugott fejjel
a bűz s a mocsok szőnek klikket.

Száján ragad a faragatlan szó,
penész harap a kenyerébe,
vállain csügged, s rongyos a jövő –
emeld őt, Atyám, tenyeredbe!…
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Hangulat-nóta

Ma kint az utcán elvetélt a jókedv,
dühös a nappal, ólom-leheletét
ontja a világra háborítatlan.
Betört a gondolatok feje, s hitvány
a szó az ajkakon. A hangulatok
sora eldőlt visszavonhatatlanul:
virágzik a búskomorság, rügyezik
a gyász, s az emberek félve várják,
hogy kibújjon a gyökértelen csillaghad
védtelenül tévelyegve s bolyongva
az égbolt korom-vásznain, mígnem
a sarkon lesve elődidereg a hold.

Hódolat a csendnek 

Világot-feledten
csendimádó lettem
a szavak csermelyét
folyni elengedtem…

Álmomban szelíden
kézen fog a hitem
ott a csend-erdőben,
hol fészkel az Isten…
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Pálma asszony gondosan becsavart ha-
jában megrekedt a reggeli átható bűze, és a 
sorban álló kis hengerekből úgy áradt szét 
a fokhagymás bundáskenyér szaga, mintha 
megannyi zsírtól dagadt hurka gőzölgött 
volna csinos kis fején. 

Mikor az ételt készítette, undora teljes 
egészében kiült az arcára, és annak összes 
rándulása arról tanúskodott, hogy semmit 
sem utál jobban, mint az olajtól fröcsögő ke-
nyér fölé hajolni. Mégis, minden hét utolsó 
napjának reggelén Pálma asszony kisütötte a 
nyolc szelet bundáskenyeret, majd alaposan 
feltakarított minden mocsoknyomot a kony-
hában úgy, hogy a kilences harangszóra az 
étel már az asztalon termett, párás fóliával 
letakarva, a tűzhely pedig olyan tiszta volt, 
mintha sosem borította volna millió meg-
átalkodott aranypermet.

Pálma asszony hálás közönsége volt Bal-
lon úrnak, a környék hírhordójának, aki jára-
tos volt számos szomszéd számos szomszéd-
jának ügyes-bajos dolgaiban, messze a vidé-
ken. Falubéli tevékenységét nagyon élvezte, 
annál is inkább, hiszen fiatalon nem sok le-
hetősége volt társai elismerésének kivívására, 
mert azok vagy átnéztek rajta, vagy kegyet-
len játékaik mulatságos tárgyává tették, és 
répával bökdösték, ütögették addig, míg elő 
nem adta műsorát. 

Ballon úr (becsületes nevén Ballon Gyu-
la) ugyanis nyúlszájú volt, s ezért társai 
Nyulának csúfolták, és a gyerekek igazán 
szerették őt nyúlnak látni. Ilyenkor Nyula 
a földön henteregve játszotta el szerepét, az 
állatot, makogva ugrálta körbe röhögéstől 
görnyedező nézőit, s mikor rózsaszínre hor-
zsolt térde felett egy pillanatra felpillantott, 
és látta a fiúk vihogó vörös képét, elégedet-
ten húzta mosolyra torzult ajkának nyálas 
szélét, és eszelősen csillogó, boldogságtól ré-

szeg tekintete gyorsan begyűjtötte előadása 
gyümölcsét. 

Ha beilleszkedésről volt szó, annak egyet-
len más módja a lopás volt. Ballon apja nagy 
marhafeldolgozó üzemet működtetett, ha in-
nen sikerült pár marhaherét kicsennie a falu 
fiatal csibészeinek, egy pillanatra olyankor is 
a barátjuknak érezte magát. Vagy legalábbis 
igazi cinkostársnak. Később persze kiderült, 
hogy cinkostársról szó sincs, egy cinkos van, 
a többi mese, és minden herehiányt egyedül 
Ballon Gyula nyakába varrtak. Pár pofont 
is szült otthon a csíny, mert – „a marhának 
ilyen különös testrésze, azt hiszik, játék, a 
sötét barmok, nem is tudják, hogy az arany-
számba megy felsőbb körökben – mondta az 
apja –, és fuj, hogy ilyen disznó az ő fia, mi-
lyen rettenetes perverz dologhoz kellhettek 
azok a golyók, fúj, nem is kíváncsi rá”. 

Ballon azért kíváncsi lett volna rá, vajon 
milyen játékhoz kellettek a furcsa szervek, de 
nem is tudta meg soha, így hát csak annyit 
tanult életének ezen ciklusából, hogy nála 
sokkal védtelenebb, gyengébb, szánalomra 
méltóbb emberektől kell hosszabb távú kap-
csolatot remélnie. 

Itt van például a süketnéma Lenke, vagy 
az öregségtől rettegő kilencvenkét éves Sza-
ru néni, vagy Eveleiné, aki néha minden 
előzmény nélkül, hosszú szellentések szár-
nyán nekiveselkedik bemutatni a nyolcvan 
éve előadott Fergeteg című balettkoreográfia 
rá osztott lépéseit, vagy Barka úr, aki minden 
szarba gondolkodás nélkül beletapos, sőt, 
olykor még bele is tenyerel az utcán, hogy 
szerencséje legyen (bár ki tudja, hogy férne 
bele a szerencse az életébe a kertben rotha-
dó traktormaradványok és egyéb hulladékok 
mellé).

Természetes, hogy ezekkel az emberekkel 
nem nehéz egy húron pendülni, néha még fel 

Sajó Blanka Bella

Pálma asszony
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is néznek Ballon úrra, okos, talpraesett férfi-
nak tartják, csak ne inna annyit – mondják az 
öregek –, de a Jóisten is megengedte azt a kis 
bort azon a menyegzőn, nem sajnálta ugyan 
senkitől – mondja Ballon –, hogy az ördög 
vigye el –, és lecsapja kiürült felespoharát, 
amit a háziak töltenek mindig újra, hiszen 
– adni jó, nemde? – vigyorog Ballon, aki tud-
ja ám, hogy az elesett öregemberek mellett 
peckesen járni, és szánakozó mosollyal le-
ereszkedni hozzájuk nem valami nagy kihí-
vás, előttük villogtatni nyúlszája mögött hú-
zódó szürke fogsorát nem nagy teljesítmény, 
osztaná az észt inkább korabeli életerős fér-
fiaknak, ugye, de Ballon unalmasabb fickó 
annál, hogy örömét lelje a kommunikációs 
akadályokban, szereti, ha minden gördülé-
kenyen, az ő irányításával folyik, a témavá-
lasztás, az étel- és italfogyasztás mennyisége, 
gyorsasága stb. 

Többé nem vonaglott a földön az idióta 
nyúlszájú szerepében, és elhagyta gúnyne-
vét is, így hát Pálma asszony a becsületes ne-
vét sikította, mikor cseppet sem váratlan mó-
don, a hét utolsó napjának reggelén Ballon 
úr a reggeli mise után megjelent ajtajában, 
és levette kalapját. – Nahát, micsoda meg-
lepetés, kedves Ballon, maga mindig olyan 
friss, olyan új, és mégis a régi… – potyogtak 
ki szájából a hízelgő szavak, míg vendége ka-
bátját a fogasra akasztotta. – Na jöjjön csak, 
épp reggelizni készültem – mutatott a bun-
dáskenyerekre – tartson velem!

Pálma asszony több évtizedes gyakorla-
tának köszönhetően bámulatos ügyességgel, 
szemet gyönyörködtető precizitással mozgott 
a konyhában. Bár sok éhes szájat látott el nap 
mint nap, sok nem várt látogató lepte meg 
hétről hétre, ő sosem jött zavarba. Spontán 
ötleteivel és nagyszerű rögtönzőkészségével 
mindig olyan és annyi ételt varázsolt az asz-
talra, amit egy festő rajzolt volna egy már 
előre megfestett szobaképen a megannyi 
szereplővel körülült üres asztalra. Volt, hogy 
a gyerekek korábban felkeltek, csak hogy a 

konyha sarkában lévő sámlira kucorodva 
álomtól ragacsos pilláikat rebegtetve Pálma 
asszony ügyes mozdulatait lessék. 

Pálma asszony keze egyetlen helyzetben 
remegett csak meg, de akkor minden alka-
lommal. Ez pedig Csontos Csenge megjele-
nése volt, ami – sajnálatára – a rendszeres-
nél gyakoribb eseménynek volt mondható. 
Csontos Csenge az utca végén lakott egy 
rendezett és tiszta, ámde annál élettelenebb 
és sivár házban. Egyedül élt, így napját úgy 
osztotta be, ahogy akarta, mégis a hét min-
den napjában ugyanazt a tevékenységet vé-
gezte.

Miután reggel felkelt, sámlit húzott abla-
ka elé, és gondosan beigazgatta függönye re-
dőit, hogy kintről ne lássák. Ő pedig figyelte 
a falu ébredését, a gyerekek útját az iskolába, 
az asszonyok kosárkás menetét a piac felé. 
Ilyenkor Csontos Csenge körmét ujjába mé-
lyesztette, homlokát összeráncolta, és orra 
alá dünnyögve gonosz megjegyzéseit élve-
zettel várta, hogy eltöltse a keserűség. Cson-
tos Csengének ez volt a tai-chi-je. Ez volt 
mindennapi energiaforrása, ez a tevékenység 
volt számára a nap fénypontja. Mikor alább-
hagyott a falu reggeli nyüzsgése, seprűjét 
fogva nekifogott a ház eleje sepréséhez. Las-
san és megfontoltan húzta seprűjét, minden 
reggel ugyanazon a vonalon, ugyanabban az 
irányban, és minden mozdulatot háromszor 
ismételve egymás után. Ha a második húzás 
nem sikerült pont úgy, mint az első, elölről 
kezdte az egészet. A söpört terület határa 
szigorúan a szomszéd házak vonala volt. Így 
munkája végeztével szabályos téglalap jelezte 
a megtisztított területet. Ebbéli munkájának 
azért szentelt ennyi időt és figyelmet, mert 
legközelebbi napirendi pontja csak órákkal 
későbbre volt betervezve. Ez pedig az ebédje 
volt.

Miután Csontos Csenge minden olyan-
fajta tevékenységet gyűlölt, ami a többi 
embernek örömöt jelentett, így az evésre is 
utálattal gondolt. Megvetett mindenkit, aki 
az evésben örömét lelte. Így többnyire csak 
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annyi élelmet vett magához, amennyi az 
életben maradáshoz szükséges volt. A menü 
variálásából sem csinált nagy ügyet, szezon-
tól függően a kertben termett bogyókat és 
zöldségeket összezúzva készített korpával és 
hideg vízzel magos kását.

Az ebéd után következő űr volt a legunal-
masabb, a legsivárabb számára. Takarítani 
már nem volt mit, az utcák is üresek voltak 
ilyenkor, aludni pedig éjjel is bírt, nemhogy 
délután, így ilyenkor asztalánál maradva csak 
ült, nézte órája ketyegését, és várta a délután 
három órát. Volt, hogy ez a rettenetes csend 
és unalom már annyira elviselhetetlenül csik-
landozta dobhártyáját, hogy lúdtollat dugott 
fülébe amilyen mélyen csak tudta, és azzal 
vakargatta füljáratát, ami hamar ki is fakadt, 
és élénk narancssárga vért folyatott.

Délután háromkor fakolompok jelezték 
a tanidő végét, és a gyerekek hazaindultak. 
Csontos Csenge sámliját az ablaka elé helyez-
te, függönyének redőit megigazgatta, körmét 
ujjába mélyesztette, homlokát felvonta, és 
belekezdett a keserűség délutáni fohászába.

Esténként zsíros botjára támaszkodva el-
sétált a templomba, ahol az utolsó sorban az 
asszonyok ruháin, hajviseletén, a gyerekek 
állandó mosolygásán és viháncolásán, vala-
mint a férfiak higgadt nyugodtságán félhan-
gosan bosszankodva végigmorcogta a szent-
misét. A templomból kimenet még nagyokat 
szuszogva fontosan intézkedett arról, hogy a 
templomajtó mindkét szárnya nyitva álljon, 
majd hazafelé vette az irányt. Lefekvés előtt 
ruháit székre akasztotta, lúdtollát ágya mel-
lé készítette, és megadta magát a soha véget 
nem érő álmatlan éjszakának.

Falubeli mendemondák szerint Csontos 
Csenge édesanyja tizenhat évesen a vadállat-
októl hemzsegő, falu mellett elnyúló Árnyék 
erdőben játszott egy fészekből kipottyant, 
döglött madárfiókával, mikor megtámadta 
egy óriás anakonda. A fiatal lány hirtelen 
rémületében buzgón imádkozni kezdett. 
Mikorra már olyan szorosan körülfogta őt 
az anakonda, hogy a lány mozdulni sem tu-

dott, az anakonda a lány füléhez egész közel 
hajolva, hosszú ipszilon nyelvével dobhártyá-
ját csiklandozva ennyit sziszegett neki: „Ha 
a halált válasssztod, aszé lessszel, akihesssz 
imádkossszol. Ha asz életet ssszeretnéd, el-
engedlek, de asz enyém vagy örökre ssszz.” 
A lány fiatal kora miatt és az anakonda mon-
datainak értelmezhetősége hiányában csak 
annyit tudott szusszanni, hogy engedj el! Az 
anakonda abban a pillanatban letekeredett a 
lány testéről, és eltűnt a lapulevelek között.

Csontos Csenge abban a pillanatban meg-
fogant. Kilenc hónappal később a hatalmas 
hasú nő otthonában egyedül, fülsiketítő szi-
szegés közepette szülte meg lányát, és vele 
együtt hét kis anakondát. A kígyóbébik lát-
tán elszörnyedve egy pillanatra elájult, de 
mire magához tért, azok tovasiklottak. Cson-
tos asszony lánya ipszilon végű nyelvét még 
aznap éjszaka összevarrta parázsló tűvel és 
kukoricabajusszal.

A kígyótestvérként is csúfolt Csontos 
Csenge már gyerekkorában is sokat hazu-
dott, és padtársaival álnok volt, mint a kí-
gyó. Gyorsan el is fordultak tőle kortársai. 
Az iskola végezetével senki nem maradt, 
aki szóba állt vele, csupán egyetlen ember, 
egykori iskolatársa, aki jámbor szíve miatt 
minden hazugságáért és gaztettéért megbo-
csátott neki, Pálma asszony. Pálma asszony-
nak nagy erőfeszítésbe került minduntalan 
megbocsátania Csontos Csenge alamuszi és 
gonosz tetteit, de a vénlány kígyósorsa miatt 
sosem tudta maximálisan hibáztatni őt visel-
kedéséért. Csontos Csenge Pálma asszony 
minden férfival kapcsolatos ügyletébe bele-
ütötte az orrát, és teljes erőbedobással kavar-
ta a gőzölgő szart, ahol tudta. Nemegyszer 
belepiszkított Pálma asszony meghitt családi 
életébe is, mikor korrepetálást hazudva Pál-
ma asszonyékhoz járt iskola után, és míg Pál-
ma asszony uzsonnát készített kettejüknek a 
konyhában, Csontos Csenge a szülőknek ki-
talált, alattomos történeteket mesélt Pálma 
asszony nemlétező idegenekkel folytatott 
szexuális kapcsolatairól, elképzelt lopásairól, 
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perverz fantázia szülte gusztustalan csínyte-
vésekről.

Ámde Pálma asszonyt nem is ezek za-
varták a leginkább, hanem Csontos Csenge 
állandó majmolása. A lány identitászavartól 
küszködve sokszor Pálma asszony bőrébe 
képzelte magát, és megpróbálta életét, ahol 
tudta, olyanná tenni, hogy mindinkább Pál-
ma asszonyra hasonlítson. Pálma asszony 
helyes arcához és életre való termetéhez 
minden kitűnően passzolt, így folyamatosan 
alakította frizuráját, váltogatta ruhatárát, de 
hasztalanul. Csontos Csenge buzgón igyeke-
zett tépázott haját a mintára formálni, nem 
törődve azzal, hogy míg Pálma asszony min-
dennemű átváltozása csak szebbé és ragyo-
góbbá tette, Csontos Csengének mindunta-
lan módosuló haja, arcpírja és ruhája csak 
kiemelte üres szembogarát, kifejezéstelen 
nézését, bárgyú szájtartását, mogorva hom-
lokát, reszkető füleit és élettelen alakját.

Pálma asszony idős korára és a folyton 
nőtt sérelmek ellenére sem mondta neki soha, 
hogy ne lépje át házának küszöbét, és ezt ki-
használva Csontos Csenge időről időre fel is 
bukkant nála, mikor a délutáni üres órákban 
már a falat kaparta unalmában és fülviszke-
tésében. Az ajtón mindig félve lépett be, és a 
házban a falnak lapulva, szinte abba beleol-
vadva közlekedett. Ezért minden látogatásá-
val halálra rémisztette a főzéssel foglalatos-
kodó Pálma asszonyt. Így történt ez azon a 
vasárnap délutánon is, mikor Pálma asszony 
ügyes kezeivel épp főtt rizses húst csomagolt 
főtt káposztalevelekbe.

– Mit csinálsz? 
Pálma asszonynak megrándult a válla és 

elszakított egy puha káposztalevelet az ijedt-
ségtől. – Istenem, Csenge, olyan hangtala-
nul jársz-kelsz, mint egy macska – mondta 
zavartan és kipirulva. – Hogy vagy, merre 
jártál ma, na ülj csak le, bátran, épp ebé-
det készítek, Evelei néninek is viszek, ez a 
kedvence, na, csak ülj le… – zökkent vissza 
a jó háziasszony szerepébe, megnyitotta a 

csapot, víz alá tette kezeit, egy ronggyal ha-
nyagul megtörölte, majd egy székhez sietett, 
meglapogatta rajta a párnát, és fürgén ven-
dége elé tolta, majd visszatért a konyhaasztal 
mellé, és újabb káposztalevelet vett kezébe. 
Ezután mély csönd állt be. Csontos Csenge 
ügyet sem vetve a székre, a falnak támasz-
kodva figyelte Pálma asszony serény mozdu-
latait. – Voltál reggel templomban? – szólalt 
meg végre. Pontosan tudta, mi lesz a válasz, 
hiszen egész reggel az ablakból figyelte az 
utcát, tudta, hogy Pálma asszony még nem 
tette ki a lábát otthonról, de azt is látta, hogy 
Ballon úr a reggeli mise után betért hozzá el-
fogyasztani a jól megszokott vasárnapi bun-
dáskenyereket. 

Csontos Csenge minden vasárnap meg-
leste Ballont, ahogy a nyolcas szentmise 
befejeztével Pálma asszony takaros háza 
felé vette az irányt, és szörnyen féltékeny 
volt, amiért nem ő tudta meg legelőször a 
legfrissebb híreket, mindig másodkézből 
kellett informálódnia. Ballon úr rendszerint 
egy órácskát töltött Pálma asszony konyhá-
jában, majd dolgára indult. Ilyenkor Csenge 
kibírhatatlannak érezte a tudatlanságot, ami 
ezeket a vasárnap reggeleket övezte. Legszí-
vesebben rögtön átszaladt volna Pálma asz-
szonyhoz, amint Ballon kilépett a kapuján, 
de türtőztette magát, és igyekezett kibírni 
egy-két napot, hogy ne legyen túl feltűnő 
mérhetetlen kíváncsisága, ezért általában 
hétfőn vagy kedden sietett át a szomszédba, 
hogy végre kielégítse gyötrő tudásszomját.

Ez a vasárnap viszont más volt. A héten 
titokzatos pletyka kapott szárnyra, minek 
tisztázása nem tűrt halasztást, és kikezdte 
Csontos Csenge beütemezett büszkeségét. 

A hírek szerint egyik nap Ballon úr épp 
az öregek heti bevásárlólistáját igyekezett 
összeírni, mikor Lenke néni házához ért, és 
mint az szokás, belépett a kapun, majd az 
előkerten át a nyári konyhához ment. Halk 
mormogás ütötte meg a fülét, mely egészen 
meghökkentette, mivel Lenke néni süket-
néma volt. Csöndben közelebb lopakodva a 



PoLíSz

74

szúnyoghálón át kiszűrődött hang gazdáját 
mindjárt felismerte: Szaru néni beszélt.

Szaru néni Lenke és Csontos Csenge közt 
lakott egy ótvaros házban. Már csak két nyu-
la maradt. A nyulak ketrece az állatok ürü-
lékétől bűzös és takarítatlan volt. Gazdájuk 
nem sok időt szentelt jószágainak. Akadt 
olyan nap, mikor a ketrec ajtaja ki sem nyílt, 
és a nyulak nyomát sem látták Szaru néni-
nek, aki az ágyán kucorogva halk szellenté-
sek közepette siratta fiatalságát. 

Korábban dolgos asszony volt, sosem volt 
tétlen, és a megélhetéssel sem voltak gondjai. 
Ötvenháromféle gyógynövény nőtt kertjé-
ben, ötvenhárom gyógynövénye főzetét ál-
lította elő nyári konyhájában, lekvárt, pálin-
kát, bort készített, kenyeret sütött, takarított, 
tisztán tartotta háziállatait, szerette, gondoz-
ta őket, s ők ezt gazdagon meghálálták. Így 
aztán mindig volt a háznál friss sajt, tojás, tej, 
túró és vaj. 

Ha kellett, ugyanezzel a szerető kézzel 
vágta el jószágai torkát, s ők sosem ellenkez-
tek, mintha a vérontás is a nagy gondviselés 
része lett volna, kapcsolatuk egy sajátos be-
teljesülése, ahogy az állatok sorra megadták 
magukat hangtalanul. 

Szaru néni nagyon erős asszony volt. Öt-
venhét éves korában hónaljon harapta egy ló. 
Szaru néni egyetlen jól irányzott csapással a 
földre borította a hatalmas állatot. Masszív, 
erős teste, férfias, karakán arca ugyanakkor 
igen jólelkű asszonyt takart. Szorgalmából, 
kitartásából, gondosságából szerzett javait 
sosem tagadta meg az arra rászoruló falube-
liektől. Ha kértek, mindig adott, s ő sosem 
várt viszonzást. Mintha elajándékozott kin-
cseiből táplálkozott volna ő maga is. Gondja 
volt a falu vénjeire, csodás gyógyfőzetével 
sokak öregkorát tette könnyebbé. 

A gyerekeknek szívesen tartott előadást 
a házimunkák fortélyairól. Szeretett velük 
foglalkozni – lévén, hogy neki sosem volt 
gyermeke –, de ha szemtelenkedtek vele, 
olyan pofont adott a lurkóknak, hogy tak-

nyuk-nyáluk összefolyt. Egyszer még egy 
igazi háziasszonyképző tanfolyamot is indí-
tott, hátul, a veteményeskertje mellett, de a 
negyedik foglalkozás után a szülők nem en-
gedték gyermekeiket Szaru néni tanodájába, 
mert a lányok elbeszélése szerint Szaru néni 
megtanította őket arra is, hogyan vágják el a 
csirke nyakát, vagy hogyan mérjenek halálos 
csapást a nyulak fültövére. 

Mert Szaru néni szerint az élet nem csak 
hímzésből és borsófejtésből áll, elképzelései 
szerint a lányok mindenre képesek lehetnek, 
ha megfelelő szorgalommal bírnak, és jó ne-
velést kapnak. – Így aztán férfiakra nincs is 
szükség a háznál, úgysem lehet megbízni 
bennük – mondta mindig –, ki tudja, mikor 
válnak hasznavehetetlen alkoholistává, hogy 
aztán másra sem lesznek jó, mint kocsmai ve-
rekedésre és a fiatal leányok megrontására.

Igen. Szaru néni meglehetősen bizalmat-
lan volt a férfiakkal szemben. 

Az idősebbek szerint Szaru néni háza 
egyszer látott férfit: úgy hatvanéves lehetett, 
mikor egy titokzatos idegen érkezett hozzá, 
akivel négy teljes napra zárkózott be házá-
ba, de senki nem tudta, mi történt. Egyesek 
szerint a látogató fiatal volt, talán Szaru néni 
egy titokban világra hozott fia. Mások kor-
ban hozzáillőnek látták, de voltak, akik sima, 
vonások nélküli arcról számoltak be, megha-
tározhatatlan korúnak vélték, úgy tartották, 
maga a sátán jött el vendégségbe Szaru asz-
szonyhoz. Aztán a férfi eltűnt, és Szaru néni 
örökre megváltozott, mikor újra kijött házá-
ból. Furcsa, fáradt szemekkel nézett körül, és 
magában motyogott valamit. Egészen meg-
zavarodott, és már sosem lett újra a régi.

Azután kezdett el öregedi. Lábai meg-
dagadtak, dereka meghajlott, összepréselte 
tüdejét és beleit, amik süvítve préselték ki 
magukból a levegőt. 

Szaru nénit szüntelenül előtörő bélgázok 
gyötörték, melyek ellehetetlenítették min-
dennapjait és társas életét, csupán a süketné-
ma Lenke néni állt vele szóba, már amennyi-
re egy süketnéma szóba állhat bárkivel. Min-
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dennap átment hozzá Szaru néni, és együtt 
fogyasztották el az ebédjüket, majd csendben 
ültek a konyhában egymás mellett pár órát. 
Kétségtelenül Lenke volt Szaru néni egyet-
len barátja, ő ugyanis nem hallhatta Szaru 
néni roppant gázkitöréseit, csak az alattomo-
san orrába kúszó szagot érezhette meg, ekkor 
rendszerint botja után nyúlt, és a küszöbön 
békésen szundító névtelen kutyájára igyeke-
zett csapást mérni, aki egy mélyreható pil-
lantást vetett Szaru asszonyra (aki lesütötte 
szemeit), majd felkelt, kibújt a szúnyogháló 
alatt és a gangon át a szemétdomb felé vette 
az irányt.

– Nem, nem voltam templomban, hiszen 
tudod, hogy este járok, veled és Eveleinével. 
– válaszolta Pálma asszony, a káposztale-
velek felett Csengére pillantott, és rövid 
mosoly futott át az arcán. Csontos Csenge 
semmit sem gyűlölt jobban annál, mint mi-
kor sunyi érdeklődésére nem kapott kielégí-
tő választ. Képtelen volt egyenes, lényegre 
törő kérdésekben megfogalmazni kíváncsi-
ságának tárgyát, mindig óvatosan, kerülővel 
próbált a tárgyra térni. Most azonban nem 
bírt várni. Felröppent a hír, hogy Szaru néni 
valamiféle titkos dolgot mormolt el Lenké-
nek, bízván a süketnéma asszony diszkréci-
ójában. Talán a titokzatos idegenről. Ballon 
véletlenül megtudott valamit. Mit? Azon-
nal meg kellett tudnia. Nem bírta tovább. 
Ha Pálma asszony még egy kitérő válasszal 
távolabb taszítja őt a titoktól, abba beleőrül. 
Összeszorította hát fogait, körmét mélyen 
ujjába mélyesztette, és fogai között ezt szi-
szegte: – Te is hallottál Szaru Irma titkos 
beszélgetéséről Lenkével? 

– Azt mondják, Ballon tud valamit… – az 
utolsó szavakat már egész halkan préselte ki. 
Pálma asszony abbahagyta a munkát, letette 
a káposztalevelet, felemelte fejét, mély bar-
na szemeit Csenge szürke tekintetébe fúrta, 
majd így szólt: – Kedves Csengém. Az em-
ber fantáziáját az elvarratlan szálak tartják 
életben, s így én magam csonkítanám meg a 

te képzeletedet azzal, ha fényt derítenék Sza-
ru néni titkára. 

Ezt a történetet ezért rád bízom. Ajándék. 
Bontsd ki úgy, ahogyan szeretnéd.   

(Az írás a Nyugat centenáriumára hirdetett 
PoLíSz novellapályázaton 

a zsűri dicséretében részesült.)
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Barcs János

Vaskemény virrasztás karol
Tamási Lajos emlékének

A földön barna villanás 
           fut csöndben, szétlőtt ég alatt 
s ál-fények vakítanak most 
           száműzött hallgatásodban 
szárnyuk nőtt a virágoknak 
           s menekülésed percében 
vérföstött utcák sikongtak 
           míg benned megcsikordulva 
fénytörés közti fohászkodás…

Állj! Ki vagy?! – kiált rád az őz
           sok éhes róka megelőz 
vaskemény virrasztás karol 
           lelakatolt csönded között
fénylik homlokod a napban –
           s biztos lábad abroncsában
megmentett percek fohászán
           bölcs lobogást gyomlálva el-
elhallgattatásod kínjait
           megpörgetve bölcs halánték-
vitorlád nagy hajnal-szélben
           józanság-kincsbe menekült!!!

„Úgy született a szabadság
          hogy pesti utcán folyt a vér!” 
széthullt kezed karolásán
          áldozó gyökerek között
árnyakból izzó fényeket
           teremtő: íratlan írást
rejtegető menekülő 
           Olvasó Munkást szerető: 
gyámolítást sosem kérő –
           istenáldott Világ maradsz
reménykedők visszfényében!

(Vácszentlászló, 1987. július 23.)
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Sarusi Mihály

Hiábaháza
(Regényrészlet)

Jani nehezen boldogul a nőkkel. Nem biz-
tos, hogy tehet róla. A világ változott meg? A 
leányok, asszonynak való nők lettek mások, 
mint öreganyáink voltak? Aligha. A nyám-
nyila alakokért a nagyfülű világban sem kap-
kodnak a menyecskévé-tételükért bármire 
kész nagylányok!   

Ne csodálkozz! A nő mindig az erőshöz 
vonzódik. Ahhoz, akitől támaszt remél. 
Akivel biztonságban érezheti magát. Ösztö-
nösen ahhoz vonzódik, aki mellett biztosí-
tottnak érzi a születendő gyermekek fölne-
velését.

Apja, Öreg Matyi – valaha – ilyen volt, 
hogyne lett volna kapós a faluban, hogy az-
tán ángyod pórul járjon. Jani nem kellett az 
eladósorban lévő leányoknak! Pedig milyen 
jó apa lett belőle. S a kenyér sem hiányzik 
sosem az asztalukról.

Ez már későbbi történet. Ott tartunk, 
hogy:

Ég a keze alatt a munka! Hogy nem ta-
nulhatott, hát a dologban éli ki magát. Már 
amennyire ezt megteheti. Kicsit durva neki 
ez a munka – minden, ami a parasztélettel 
jár, de erről jobb nem beszélni –, csak hát 
meg kell kapaszkodni. Dolog a hetedik határ-
ban, mert hogy a végén ő is gépre ült, viszik 
őket a hetedik, nyolcadik, sőt a kilencedik 
határba aratni, szántani, vetni. Egyszer még 
Herkulesfürdőre is eljutott, úgyhogy világ-
járt embernek számít. Azon túl, hogy katona 
Bákó megyében volt, de arról jobb hallgatni. 
Arról inkább hallgasd meg a Táltos meséit!

Majd legközelébb.
A lányok Janit mintha elkerülnék. Nem 

mondom – te pláne ne mondd –, egyet-kettőt 
a végén haza mert kísérni, de valahogy min-
den udvarlása balul végződött. Nem sült el 

balul, egy leány nem terjesztett rosszat róla, 
egy vénasszony a szájára nem vette volna, 
de. Valahogy mind elhúzódott tőle.

Már a fiatalabbja! Különösen amelyik vá-
rosba, ne adj’ Isten a Városba vágyott! Te-
mesvárra, hajaj, álmaiban Szegedébe, ahon-
nan ez a fajta kirajzott. 

Bálba persze hogy rendbe szedte magát, 
persze hogy nem tehénszarosan állított oda! 
Se olajosan, se italosan! Rendesen, ahogy 
való. 

Rendesen… Rendesen „úgy” látták a fa-
lubeliek: igyekszik a dologba, hazatart a do-
logból. Persze hogy nem flancosan, városia-
san, vagy ahogy a temesvári gyári munkás 
fiatalember, aki mégiscsak felöltözik, amikor 
hazajön.

Janiról valahogy messziről lerí a dolgos-
sága, meg persze a szegénysége. Hogy mel-
lette az asszonynak, ki majd az asszonya lesz, 
a gyermeknevelés mellett helyt kell állnia a 
disznóól, a tehénistálló, a tyúkól, a kacsák 
és a ludak mellett, a veteményes kertben 
(a gyümölcsös, valóban, inkább az ő – Jani 
– dolga marad). Cipekedhet boltból, városból 
jövet, ha jut egy kis idő – és miért ne jutna 
–, beállhat az asszonyok közé a szövetkezet 
valamelyik csapatába. Hogy csak a javát em-
lítsük.

Kér ebből nagylány az Úr – Teremtőnk 
– 1970-es, 1980-as éveiben? Nemhogy város-
on, egyre kevésbé az erdélyi falvakban, pláne 
nem a Bánságban, Nyugat-Romániában. 

Jani.
Jani viaskodik. 
Jani.
– Janikám, kerüld el.
Anyja mondja neki.
Anyja nem engedi.

Merített szavak
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Jani – mit lehet tenni, süldőlány aligha 
fog már beleszeretni! – egy idő után véneb-
bet választana. Csakhogy asszonya legyen! 
Nagyon vágyott már valami nőre. Nőt, asz-
szonyt ölelni.

Mert csak úgy tisztességes. Másképp hogy 
tehetné. Előbb a pap, aztán. 

Jani – a Bánság szívétől úgy 35 kilomé-
terre balra (másfelől nézve: jobbra) – ilyen 
szigorú ember. Szigorú erkölcsre nevelték? 
Társait is, de a többiről valahogy lepereg. 
Első az élet!

Janinál is. Csak valahogy.
A természete ilyen. A szerénysége. Tisz-

tessége teszi oly tisztává?
Mást ne mondjunk: szüzességét az a be-

levaló román nő vette el a papi áldás napját 
záró – valóban első – éjszakán.

Az első, akinek megkérte volna a kezét, 
özvegy volt. A nő kínálta magát Janinknak. 
Látta, kicsoda, micsoda, miféle ember, kellett 
volna neki! Jani elvette volna, apja nem en-
gedte. Azt mondta, nem akar szégyenkezni, 
rajta röhögne a falu, ha a fiának csak özvegy-
asszony jutna! Egy Kurucznak… Venne róla 
példát – és már meg is fogta az első mellette, 
közelében elhaladó nőszemély mellét.

– Ne beszélj te nekem arról, hogy nincs 
egy fiatal nő, aki hozzád illene! Elkapod, be 
az ágyba, vagy az első szalmakazalba, aztán 
másképp beszél a nőszemély!

Másképpnek másképp, biztosan, de hát 
Jani másféle. Hogy bánna ő így bárkivel? 
Akinek ilyen jó anyát adott az Ég, csakis 
ilyen nőtisztelő fiú lehet? Nem biztos, mert 
öccse már hajlik – hajlott legénykorában 
– úgy venni a lányokat, ahogy apjától tanul-
hatta. 

A következő vénlány volt. Jani már hu-
szonhat, ő is kezd benne lenni az időben, a 
vénlánynak vehető, amúgy igen dolgos nő-
személy meg kerek egy évvel idősebb nála.

– Még hogy vénlány, hagyjuk, de hogy 
idősebb legyen nálad?! – harsogott az öreg.

Nem. Ha nem, hát nem.  
Ekkor már majdnem elrítta magát Jani.

Könnyet a szemében ember még nem lá-
tott. De ez már kezdett neki is sok lenni. Ki 
nem mutatta, atyja észre nem vett volna rajta 
bármi változást – hogy lett volna rá ideje? –, 
csak az anyja érezte, ebből baj lehet.

Akkor még nem. Később.
Azt már meg sem merte kérdeni, mit szól-

nának Juliskához. Julist otthagyta az ura, 
meg sem állt a brassói traktorgyárig. Ott volt 
katona, ott fogta valami oláh fáta. 

– Oláh fáta? Vígözvegy Szászné!
Julis fiatalabb nála, de már van egy gyer-

meke. Tetszik neki. Tetszik a magára maradt 
fiatalasszony, tetszik a kis lurkó. Mért ne, 
majd fölnevelik együtt! Úgy fogja szeretni, 
mint a sajátját. A sajátjait, mert három-né-
gyig meg sem áll! Ők is négyen testvérek, 
akörül gondolná.

Julis majdnem elkezdett örülni.
Jani bemutatni sem merte. A másik kettőt 

elvitte haza, odaállt velük a szülei elé. Az el-
sőt az apja úgy utasította el, hogy otthon sem 
volt, csak kiüzent a Csárdából:

– Ezt ne! 
A másodiknál Jani ügyesebb volt, gondol-

ta, megfogja az apját, ha kedveskedik neki a 
menynek való, csak nem fog ellenkezni. Kez-
di magát maga is öreglegénynek érezni, ideje 
megházasodni! Apja csak megérti.

Páros lábbal rúgta ki őket az öreg. Pedig 
meleg túrós bélest vitt a jóravaló, de Janink-
nál egyetlen esztendővel mégiscsak idősebb 
volt, nagylány.

– Ne akarjatok engem lekenyerezni! 
Tudjátok, hogy örök életemben utáltam a 
’korupciót’ – avval sipirc, mehetnek.

Ilyen szavakat is ismert az öreg! ’Korupció’, 
mondta, ahogy a temesvári megyei lapban 
olvasta. Mert amúgy tanulékony ember lett 
volna. Csak hát ugye.

Mit lehet itt tenni.
– Szöktess meg! – bátorította a vénlány-

nak mondott nagylány.
Hogy lehetne?
Mit szól a falu.
– Nem a falu, arra teszek. Apám. 
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– Anyádat kérdezd.
– Hiába. Nem ő az úr a háznál.
– Vinné el az ördög a gonosz apádat!
Ez volt az a pillanat, amikor Jani kiábrán-

dult a legújabban párjának választott nősze-
mélyből. Apjáról így beszélni?

Magában igazat adott neki, de hát. Még-
iscsak az apja! 

Majd legközelebb.
Legközelebb? Lesz még olyan? Szóba 

áll még vele ezek után egyetlen nő Temes-
Szentjánosházán?  

Jani, Jani.
Még jobban nekigyürkőzött, még többet 

dolgozott. Lassan a téesz legjobb traktoris-
tája lett. Nem a legjobb gépésze, a gépekhez 
nem ő ért a legjobban, de nála megbízha-
tóbb munkást nem sokat lelni falujában, hét 
határban! Ha beleszakad is, elvégzi, amivel 
megbízta a brigádos. 

De hogy mire jut így, egymaga. Magával.

A forradalom előtt Jani Temesvárt töl-
tött egy szilvesztert. Nő volt a dologban? 
Hogy merte volna, katonapajtása hívta 
meg. Városi fiú, de nem kezeli le, éppen 
hogy szereti, a seregben ő volt a legjobb 
cimborája. Együtt szenvedtek, együtt 
itták Moldvában azt a rossz cujkát meg 
monopolt. Azt hitte, rég elfelejtette, ami-
kor beállított hozzájuk. Erre volt dolga az 
egyik szomszéd falusi rokonánál, benézett 
Janiékhoz! Hozott egy kis kisüsti szilvapá-
linkát, apját ezzel azonnal levette a lábá-
ról. Míg az öreg elvonult a meginnivalóval 
– ritka példánya az iszákos embernek: nem 
társaságban, újabban inkább magában sze-
ret vedelni –, jól elbeszélgettek! Hogy így, 
amúgy, neki már a harmadik pulyája ké-
szül a világra, erre a dák ’komonista’ sze-
métdombra, de hát mit lehet tenni?! Attól 
meg nem állhat meg a világ folyása. Szere-
ti asszonykáját, aki német származású, de 
mellette jól megtanult magyarul, úgyhogy 
a gyermekek odahaza csakis Árpád nyel-
vén beszélnek!

Árpád nyelvén. Így szokta volt mondo-
gatni a katonacimbora. Ettől vesztek meg a 
munkaszolgálat román tisztjei.

„Árpád? Ki volt az? Ja, a hét vezér egyike 
a hun hordából?!” – és fél évig megint nem 
mehetett haza Temesvárra. Cimborája a ka-
tonaság alatt egyetlenegyszer sem volt ott-
hon, mert mindig csinált valamit, ami miatt 
bent fogták. Jani hozta-vitte a hírt, meg a 
csomagot a moldvai kaszárnyában sínylődő 
pajtása és szülei között. Azóta sem járt any-
nyit Temesvárt. 

Szilveszterezni?
Rendben. Odahaza úgyis legföljebb a ro-

mán tévét nézi, a magyart itt már nem lehet 
fogni. A bukaresti meg csak arra jó, hogy 
felejtse az ember az anyanyelvét. Hogy nem 
jut Kádárék eszébe olyan antennát állítani 
a legmagasabb magyarországi hegy tetejé-
re, vagy ide Szeged mellé a határhoz, hogy 
mindenki lássa, hallja a magyar adást Délvi-
déken, Bánságban egész le a Dunáig?!

Hogy jutna azoknak eszükbe, mással van-
nak elfoglalva.

Mi mással.
Ha nem az édes hazával – gondolta, de ezt 

hogy mondhatná hangosan.
Tán nem is gondolja. Érzi.
Ilyesmit gondolni sem lehet. Gondolni 

sem szabad.
Anyja úgy engedte el, hogy hátha ösz-

szebarátkozik egy temesvári leánnyal! Per-
sze, hozzávalóval. Nem puccos dámával, 
csak rendes magyar munkáslánnyal, ipa-
ros lánnyal. A legjobb persze az lenne, ha 
parasztlánnyal hozná össze a Jó Isten az ő 
drága nagyfiát! Mert hát Temesvárt is kerül 
földmíves család…

Hogy említhetett volna ilyet Rozi néni. 
Csak átvillant rajta. Hogy annál tovább rá-
gódjék a dolgán. Fia dolgán.

Akkor már marékszám ette a nyugtatót. 
Magyarországi rokon hozta. Csucsu Romá-
niájában hogy lehetne orvosságot kapni a 
patikában? Lassan olyan üres a gyógyszertár 
is, mint a mészárszék. 

Merített szavak
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Temesvár; hátha.
Ő a nagyobbik fia, mégis: a gyöngébbik. 

Hogyne tenne meg érte bármit?! 
Tenni… Fél karja alig mozog. Állítólag a 

veteményesben fázott meg, amikor a földön 
csúszva-mászva kellett dolgozni. Már a szö-
vetkezetben!

A magáéban sem járt volna sokkal jobban. 
Mindegy.
Nem mindegy, de ha az Úr így rendelte. 

Legyen meg az akarata.
– Nehogy elkezdje valaki éjfélkor a Him-

nuszt! Tavaly is két hétig a szekura járhat-
tam miattatok! – szólt rájuk a katonacimbora 
bátyja, tanárember.

Nem volt semmi baj, de két óra tájban va-
laki csak megfeledkezett magáról. Majd Köl-
csey Himnusza után a Székely himnusz.

Semmi gond, csak hát – azt mondják 
– nincs olyan társaság, amelyben ne lenne 
besúgó. Baráti, szaktársi, sporttársi, katona-
cimborasági, bármi! Valaki mocsok mindig 
kerül. Csak a családokba nem tudtak befu-
rakodni.

– Várd ki.
Az hiányzana.
Az már a világ vége lenne.
– Azt mondják, papjaink közt is van be-

épített!
– Nálunk nem hiszem. Az erdélyi pa-

pok inkább börtönbe mentek, de nem en-
gedtek! Hányan végezték a Csatornánál, 
Szamosújvárt!

Mindszenty is vállalta a sorsát.
– Mindszenty igen, de a többi magyaror-

szági pap nem. Legalábbis odaát több a bé-
kepap.

– Ne mondd!
– Az egyházat hagyjátok békén.
Jani remélte, hogy összehozza a véletlen 

valakivel. Jól érezte magát, sok érdekes dol-
got hallott. Neki való nőszemély nem volt a 
szilveszterező társaságban. Cimborája csak 
erre nem gondolt! Mindenki foglalt, hogy 
egy-kománk szíve – éjfélkor – összeszorul-
jon. Jobban, mint ilyenkor szokott.

Mit hoz az új év?
Eltakarodnak-e végre ezek a piszkok? 
Neki: jut-e asszony?
– „Csak azt nem értem, hogy tudtak Hor-

thy négy éve alatt így elszaporodni a magya-
rok!”, mondta egy baragáni évfolyamtársam 
a kolozsvári kollégiumban. Jó hogy nem jött 
nekem, amikor magyarázni kezdtem, ki van 
itt ezer éve.

Ezer év, meg egy hónap és fél nap. Fer-
tály óra!

Ne reménykedj.
– Bandin, hazátlan, ordította. Én meg 

neki.
– Öregapám az első háborúban a „nustyu 

regiment”-ben szolgált. 
Román katonákból állt, a 14-es háború-

ban hívták így őket. Nem becsülték őket 
semmire! Rossz katonák voltak, a nustyukat 
éppen úgy nem szerették, mint a franciákat, 
egyformán rossz katonák voltak. Kinevették, 
csúfolták őket.

– Lehet, hogy rossz katonák voltak, de hát 
miért haltak volna meg Magyarországért? 
Öregapám még félig-meddig román volt, de 
hogy magyar lányt vett el, apámék már ma-
gyarnak érezték magukat. Jöhetett Románia, 
annál inkább.

– Jó, nem azért mondom.
– Nézd meg a dédunokáit. Tud valaki kö-

zülük – a te gyermekeiden kívül – magyarul?
– Nehogy már ezen hajba kapjatok.
Nustyu vagy nem nustyu. Tényleg nem 

ez számít.
– N-am nevoie de voi: Nincsen szükségem 

rátok. Ezt vágta az erdélyi magyar értelmisé-
giek szemébe Csucsutok.

– A tied.
– Hallottátok-e, mi történt Tordánál 1940-

ben? Így feleselt egymással a határavató ün-
nepség magyar és román tábora. Egymással 
szemben, az újonnan meghúzott magyar–ro-
mán határ két oldalán:

Mindent vissza! Mindent vissza!
– Pün la Tisza! Pün la Tisza!
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Mindent vissza! Mindent vissza!
– Pün la Tisza! Pün la Tisza!

Ott álltak meg a visszahúzódó románok, 
odáig meneteltek a bevonuló magyarok. Az 
új határ magyar és román oldalán is nagy tö-
meg gyűlt össze, s míg a ceremónia zajlott a 
két hadsereg tisztjei között, a kordonon túl 
az összegyűlt nép adott hangot nemtetszés-
ének. 

Jól telt Temesvárt a szilveszter! Táncolt is 
egy kicsit, meg-megszorongatott egy-két asz-
szonyt Janitok, jól érezte magát. Embernek 
érezte magát.

Jobb lenne elmenni otthonról? Otthagyni 
a falut, elmenekülni apja elől!

Mi lesz anyjával?
Nem teheti.  
Pedig érzi, jobb lenne valahol máshol.
Így érezhettek azok az őseik, akik kimen-

tek Amerikába, Brazíliába?

– Amikor anyád született, tata kiásta a ta-
nyát a hóból, hogy bábáért tudjon menni!

Tata a hathalmi tanyavilágban örökölt egy 
kis földet, tanyával, ahhoz jött mama örök-
sége, úgyhogy ebből éltek valahogy. Nem 
könnyen! Eljárt messzire dolog után, hogy 
megéljenek. Akkoriban csalogatták a népet 
Brazíliába.

– Varga nagybátyád ment ki elsőnek a 
faluból Amerikába. Ügyes számadó volt, de 
még ügyesebb a felesége, Anna néni. Temes 
vármegye legszebb asszonya volt, persze, az 
uraság négylovas hintót küldött érte, amikor 
vendégek érkeztek hozzá, vitte a kastélyba a 
mulatságra! Másnap egy hízót küldött a gró-
fi kanász Vargáéknak!

Annus nénétek családja Szegedéből jött 
ide. A nagy árvíz tönkretette őket, akkor 
húzódtak Szentjánosházára, hogy többet ne 
kelljen félniük a Tiszától. Folyó, itt, valóban 
nincs, de annyi megélhetés sem, mint Szeged 
körül! Később bánták, hogy elmenekültek. Itt 
mindent újra kellett kezdeni. Módos család 
volt az övék Szegedében, itt újrakezdhették. 

– Annus öccse vadította meg Vincét. 
Addig hajtogatta neki, hogy gyújtsák föl a 
Szalay kastélyt, hogy már-már ráállt az öreg. 
De míg Pista bátya, Annus öccse ment volna 
fejjel a falnak, Vince, nemhiába lett belőle 
számadó, egy lépéssel mindig a többi előtt 
járt. Mi lesz utána? Fölgyújtják, jól befűte-
nek nekik, de aztán?

Vince azt mondta, akkor inkább Ame-
rika! Épp akkoriban jött egy fénykép New 
Yorkból: Viki, Vince unokahúga gyönyö-
rű díszmagyar viseletben pompázik a Post 
Card-on. Képeslapot csináltak a fényképből, 
annak a hátuljára írta a húguk, szeretettel 
gondol ránk Amerikában! Ő és egész család-
ja. Már ahányan kimentek. Ő és a fivére az 
özvegy apjukkal.

WENCEL, 13 AVE. N. Y.
Ha ott is megmaradhat az ember annak, 

aminek született?! És hogy Amerika: maga 
a szabadság! Kezdett Vincének viszketni a 
tenyere.

Amerika…
Jó messzire szeretett volna elbújni a világ 

szeme elől.
Nézegette a New York-i levelet, méreget-

te a képeslapot, és úgy döntött, odamennek! 
Itthon szégyenkezzék? Pedig mit tehet ő er-
ről. Asszonykája sem!

Adta volna föl a biztos kenyérkeresetet? 
Szalay azzal kezdte, hogy befogadta őket. 

Az öreg uraság felfogadta, a gulyás mellett 
bojtárkodva szépen haladt előre, emberszámba 
vették. Semmijük sem volt, amikor Annussal 
összekerültek. Annusék házát a Tisza vitte el, 
Vince családja meg Nógrádból keveredett ide, 
hogy otthont alapíthasson. Hogy mondhatott 
volna olyat, ami az uraságnak nem tetszik?! 
Bojtárkorában a számadóval sem szállhatott 
szembe, ezt tanulta, alkalmazkodni. A jószág-
gal keményen, de azzal is szeretettel, az elöljá-
rókkal meg tisztelettudóan. Ha nem akar az 
ember kapcabetyárnak állni, tűrnie kell.

De hogy ennyire? Ő sem gondolta volna. 
Hogy ezt követelje tőle az uraság fia. Mert 
vele gyűlt meg a baja.

Merített szavak
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Öreg Szalay összehordta ezt a kis birodal-
mat, védte a román, sváb, szerb tengerben, 
fölvirágoztatta az uradalmat. Volt miből 
nagy lábon élnie a fiának! Amikor apja leesett 
a lábáról, átvette az irányítást. Azzal kezdte, 
hogy meghívta a pesti, temesvári, aradi ba-
rátait, és Herkulesfürdőre kirándultak. Ha-
zajövet a kastélyban folytatták a dorbézolást. 
Pontosabban: amit Herkulesen tán meg sem 
mertek volna tenni – amit talán meg sem te-
hettek –, a környék legszebb nőivel szórakoz-
tak. Annus nénit is rákényszerítették. Vagy 
velük tart, vagy mehetnek világgá – bátorí-
totta az urasági ember.

Vince először nem értette, mire megy ki 
a dolog. Otthon sem volt, kiment a marhá-
hoz a Nagylegelőre, amikor először elvitte a 
hajdú az asszonyát. Annus húzódozott, mi 
keresnivalója lenne a kastélyban, de hát a 
parancs az parancs, tudta katonaságot meg-
járt urától, mennie kellett. Szép magyaro-
san fölöltözött – majdnem olyan szépen, 
mint az a rokonlány a képeslapon Ameri-
kában –, és fölült a hintóra, amely másnap 
visszahozta.

Pista bátya kotyogta el, mi folyik 
Szalayéknál. És már vitte is volna kastélyt 
igazítani a sógorát.

Nem úgy van az.
– Ha nem tetszik, takarodj! – adta ki az 

útját az ifjú uraság. 
És hogy súlya legyen mondandójának, 

elővette a vadászpuskáját.
– Annus néném? Apámék tántinak mond-

ták. Tudjátok, olyan gyönge teremtés volt, 
aki nem képes szembeszállni az erőszakkal, 
aki inkább megadja magát, csak hogy békén 
hagyják. Nem ellenkezett, vagy ki tudja. Aki 
ott volt a kastélyban, kérdezheted, aki meg 
csak hallott róla, honnan tudná. Annus néni 
sosem mondta el, mi történt vele.

Persze, mert mire mi megszülettünk, ő 
már rég Amerikában volt. Hogy férjének 
mit mondott, mi sem tudjuk, csak a faluban 
terjengő mendemondákban hallottunk az 
egészről. Titok volt, a család titka.

– Amerika? Túl a tengeren! Jó messzire! 
Gondolhatta bátya.

Benne volt élet, sokkal több, mint asszo-
nyában. Tűrt, amíg tűrhetett, hallgatott, 
amiről hallgatnia kellett, de felesége meg-
gyalázása majdnem gyilkossá tette.

Az utolsó pillanatban tért észhez. Mint az 
őrült vágott neki a sötétnek sógorával a csár-
dából, hogy leszámoljon Szalayval és egész 
asszonygyalázó bandájával. Nem ivott elég 
bort? Mindenesetre mielőtt nekiálltak volna 
kastélyt fölgyújtani, kijózanodott. A székely 
Kárpátok felől jövő jó hideg hajnali szél te-
hette? Kitisztult.

Amerika!
A világ végére, minél messzebb, oda, ahol a 

madár sem jár, nemhogy ember! Szentjánosi 
különösen. Madár sem, legalábbis itthoni 
nem. Hogy Tengeren-túl is van élet, termé-
szetes. De ott idegen lesz, mindent újrakezd-
het. Tiszta lappal vágott neki az atlanti vi-
lágtengernek. A legszívesebben fölgyújtotta 
volna a házát, Annus néni beszélte le. 

– A testvéréé lett, így születhettem én ott.
Vissza nem nézett, soha egy levelet nem 

írt haza a családnak. A felesége, majd a fia, 
Laci bátya vette föl velünk a kapcsolatot, ő 
írt haza az első háború előtt. Tőle tudtuk 
meg, mi történt velük. 

Mi, mi! Boldogultak, ahogy tudtak. Nem 
irigyelte tőlük senki, aki idehaza maradt. 
De amikor bejöttek a regáti király katonái, 
és látszott, hogy nem kirándulásra érkeztek, 
hogy aló mars!, néhány nap után irány haza, 
Bukarestbe! Nem, ezek véglegesen igyekez-
tek berendezkedni. Na, akkor megindult a 
nép, megindult volna! Hogy román lett az 
iskola nyelve, románul lett volna csak szabad 
megszólalni a községházán, a megyeházán 
természetesen! Hogy román lett a csendőr, 
a jegyző, román katonának vitték el a fiain-
kat, hagyján, de amikor elvették Szalayéktól 
a birtokot, betelt a pohár. A föld egy román 
emberé lett. Földosztásnak mondták, de 
valahogy úgy ügyeskedett ez a román föld-
birtokos, hogy övé lett Szalayék uradalma 
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is. Majdnem az egész, mert valami kicsit ki-
osztottak a szomszéd román falu szegénye-
inek. Nekik meg, a nincstelen jánosiaknak 
– Szentjánosházán, Magyarország, a magyar 
urak dicsőségére, az emberek több mint fele 
ilyen földnélküli ember volt – valahol az ötö-
dik határban osztottak néhány hold sovány, 
gyakorlatilag hasznavehetetlen földet.

Amikor a reménye is elveszett annak, hogy 
egyszer a magukéban élhetnek, a magukéból 
boldogulhatnak, a magukét gyarapíthatják a 
jánosiak, azt mondták, vége! Hogy elég volt.

Elég volt a szenvedésből!
Elég az elnyomásból.
„Romániából”!
Nem mondtuk, de amikor bejöttek a 

regáti katonák, azzal kezdték, hogy lelövöl-
döztek két embert, mert szembeszálltak a 
tolvajokkal. Eltemetni sem engedték őket. 
Napokig légy lepte a főtéren megfélemlíté-
sül kiterített halottakat, mígnem a papunk 
rá nem beszélte a parancsnokukat a teme-
tésre. 

Cudar világ jött. De lesz ez még amolya-
nabb. Úgyhogy úgy vették a jánosiak, otthon 
nem lehet maradásuk!

Trianon? Hol van, mi fán terem? Kiféle, 
miféle? Tudták, honnan sejthették volna, kik 
adták el őket? De hogy a föld így kicsússzon 
a lábuk alól?!

– Eddig sem a kendé volt!
Addig sem. De Szalay meg a többi nagy-

nagy uraság csak-csak adott nekik munkát! 
Aki nem boldogult odahaza, elege volt a 
földből, a zselléreskedésből, elment bányász-
nak, vagy városba gyári munkásnak, ha meg 
nagyon a begyiben volt valakinek a mezei 
dolog, Szalay és társai úri viselkedése, Pestig 
meg sem állt. Ne adj’ Isten Amerikába tette 
át magát.

Románia?
Jól érted, Románia.
Ráadásul a nyelvvel és a becsülettel a föl-

det is elveszítik.
Innen menni kell.
Az volt Vince bácsi kedvenc nótája, hogy

Én vagyok a Szalay gulyása,
A gulyámat hét bojtár hajhássza.
Hét bojtárnak vagyok fejedelme,
Úgy tisztelnek: Számadó Kegyelme!

Öregapám emlékezett rája.
Nincsen csárda spion nélkül; a perzekutor 

kerülgetni kezdte.
– Ha valaki hozzám nyúl, kibelezem!
Akkor inkább: Amerika.

Hogy hagyná magát Sanyi bácsi? Lepi-
pálja ő a temesvári lapot! Tud ő azoknál is 
nagyobbat mondani!

Ha megszakad se.
Nyomukba ha ér.
– Harc a falvak ellen! Hallottátok, előbb-

utóbb Jánosira is sort kerítenek! Jön a bul-
dózer, betapos bennünket ebbe a jó fekete 
bánsági földbe!

– Ha hagyjuk magunk.
– Tégy ellene.
Ha tudsz. Ha mersz.
– Persze, majd bolondgombát eszem.
– Azt mondja, korszerűtlen! És az osztrák 

gazda tanyája? Az újvidéki tévében láttam. 
Gondolom, nem áll rosszabbul az amerikai 
gazda tanyájának a szénája sem.

A farm.
– Hallod, ezek is farmnak, fermának hív-

ják! De a kettő ég és föld.
Hogy a francba ne.
– Az Amerikai Egyesült Államok 200 év 

alatt teremtett olyan színvonalú mezőgazda-
ságot, mint Csucsu 25 év alatt!

Amerikás Marci tudna róla mesélni.
– „Területrendezési terv”-et készített Csucsu. 

Hallottátok, Jánosházának is annyi! Hatszáz 
lelkes falu kinek kell ebben a kibalzsamozott 
eredeti román ’komonizmusban’? Bezavarnak 
bennünket Mindszentre, abból csinálnak New 
Yorkhoz hasonló nagyvárost!

Persze hogy nem kibalzsamozottat mon-
dott. 

– Városnak sem nagyon teszi meg. Mező-
város, esetleg. Nagy falu!

Merített szavak
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Majd fölfogadják pallérnak Amerikás 
Marcit!

– Hallod, Csucsu nagyobb mesemondó, 
mint Marcitok.

Mindegy az. Lényeg, hogy ne magyar le-
gyen. Be velünk!

A maradékkal.
Na, erre megint inni kell.
Megyénként száz-száz falut akarnak eltö-

rölni.
– Az teszi be nekünk a kaput, nem a Bra-

zíliába futás.
Ha egyszer itt is ott lehetsz!
Na jó, hagyjuk.
Majdnem. Majdhogynem.
– Csucsu atomerőművet épít Temesvár és 

Arad között!
Az hiányzik nekünk, nem a világgá menés.
Víz kell nekik, valami folyó mellé sze-

retnék.
Csak nehogy a Begát vagy a Temest válasszák.

Majd ásnak egyet, mint Dobrudzsában! 
„Maros–Duna-csatorna”, átvág a jánosi ha-
táron! 

– Át, én meg kendet vágom kupán, ha 
ilyen ökörségeket mond.

Csucsu meg az ökörség? Jól gondold meg. 
A Maros úgy kiapadt, hogy Aradnál a híd 

alatt át lehet menni, alig merül el a bakancs.
Tán Lippán túl duzzasztják a víztározót! 

Amiatt nincs víz a Marosban?
Az aszály.
Csucsunak is van elég baja! Akinek három 

fia van…
– Az egyik megszökött, Nyugaton él! A 

másikat az orosz egy hónapja 18 évre és 1 
napra ítélete. Nyikolaj odaadta volna cserébe 
a Baragánt. Az orosz nem ment bele.

Kár, hogy nem Magyarországnak Er-
délyt.

Ezt többet meg ne halljam.
Tudjátok, hogy van az.
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Pátrovics Péter

„Eppur si muove”

A „kalandozások” koráról és a magyar honalapításról a filológus szemével

Eppur si muove azaz „mégis mozog”. Ezzel a Galileinek tulajdonított mondattal zárja több mint két 
és félszáz oldalas művét Király Péter az ELTE –immár nyugállományba vonult – nyelvészprofesszora. 
A mondás értelmezhető az elfojthatatlan igazság emblémájaként, amit a szerző itt elénk tárt kutatásá-
nak során oly nagy szenvedéllyel keres, s amit a konklúzióban (206–216. o.) sommásan megfogalmaz, 
de eszünkbe juthat róla Jókai regényének hasonlóan hangzó címe, a Mégis mozog a föld is. Ez utób-
bi esetben jelképesebb értelmet nyer a szállóige, mert ahogyan a regénybeli főhős a holttá dermedt 
„magyar glóbust” hozza mozgásba, úgy Király Péter az általa feltárt tényanyagnak a tárgyról szóló, 
nyugvópontra jutott történelmi gondolkodást. 

A professzor jelen könyvében a következő két kardinális kérdésre keresi a választ:
1) vajon a kalandozások honalapító eleink külföldi harcainak a legmegfelelőbb/legméltóbb elneve-

zése-e?
2) a honalapítás éve – a hivatalos állásponttal megegyezően – valóban 895/896 volt-e?

Az első kérdéssel kapcsolatban Király Péter megállapítja, hogy a magyar kalandozások szó a latin 
calendae főnévből ered (34. o.), s jelentett vallásos, majd később temetkezési társaságot is. Történésze-
ink többsége ma a honfoglalás körüli külföldi harcok jelölésére használja, főként „külországi katonai 
akciók”, „zsákmányszerző akciók” jelentésben (38. o.). A kalandozások szó először a 19. század második 
felében jelent meg, és lassanként kiszorította a régi had, hadakozás, hadjárat szavakat. Király Péter beha-
tóan vizsgálva a történeti források és feldolgozásoknak a honalapítás kori hadjáratokkal kapcsolatos 
szóhasználatát, arra a megállapításra jut, hogy a régi had, hadak, hadakozás szavak csaknem teljesen 
eltűntek a témával foglalkozó történészek munkáiból. Ez vezetett ahhoz, hogy a kalandozások kifejezés 
a 20. században széles körben elterjedtté, majd kizárólagossá vált. A szerző részletesen áttekinti az 
egyes hadi kifejezések történetét és az általa indokoltan nem megfelelőnek, helytelennek minősített 
kalandozások (69–81. o.) műszó helyett javaslatot tesz új kifejezés(ek) bevezetésére (81–87.o.). 

Király Péter számos adattal támasztja alá, hogy a kalandozások kifejezést – szinte kizárólagosnak 
nevezhető elterjedtsége ellenére – nem minden történész fogadta el. Elsőként Karácsonyi János (1925) 
kifogásolta alkalmazását, de később Bartha Antal, sőt Kosáry Domokos is idézőjelbe téve használja. Nyel-
vészeink közül Kiss Lajosnak, a Földrajzi nevek etimológiai szótára szerzőjének véleménye szerint is téves a 
szó használata. A kalandozások idegen nyelvekre tulajdonképpen  lefordíthatatlan, ezért aztán jobb hí-
ján ’betörések, zsákmányolások, zsákmányszerző akciók, portyázások’ stb. kifejezésekkel próbálják azt 
visszaadni. Ebben, s magában a kalandozások szóban a szerző a honalapítók nemzetmentő harcainak a 
lebecsülését látja, s ezért a „honalapítás kori hadjáratok” kifejezés használatát javasolja. 

A mű második, az elsőnél jóval terjedelmesebb része (88–206. o.) a honfoglalás időpontjának meg-
határozásával foglalkozik. A honfoglalás éveként 895/896-nak a törvénybe iktatásával (1896. évi VII. 
törvénycikk) Király Péter adatai szerint az a fő probléma, hogy ebben az évben magyar eleink bizo-
nyíthatóan nem foglalták el a Kárpát-medencét – a nyugati forrásokban ugyanis erről nem olvashatunk, 
azok ilyen eseményről nem tudósítanak. A szerző által idézett források viszont egytől egyig arról 
tanúskodnak, hogy magyar eleink már 561–562-ben megjelentek a Kárpát-medencében, Kárpát-me-
dencei megtelepedésük viszont 590 tájára tehető. Ezt igazolják többek között a szerző által a nyugati 
kolostorok névjegyzékeiben felfedezett Ungarus, Hungarius személynevek is, mint a magyarság külső 
elnevezésének korai dokumentumai. A legrégibb fellelhető ilyen adat 731-ből származik Svájcból, a 
Bódeni-tótól délre fekvő Sankt Gallen Benedek-rendi apátságból. Ez egy testamentum, amelyben az 
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egyik tanú Ungar(us), s amelynek szövegét Selvester diakónus írta, és hitelességét aláírásával igazolta. 
Megtudjuk belőle, hogy Ungar megkeresztelkedett, megnősült, és fiakat nemzett. További névadatok 
is előfordulnak még későbbi dátumokkal (l. 155–158. o.)

Mindezek mellett köztudott, hogy a nyugati források szerint a magyarok már 862-ben támadásokat 
intéztek a keleti frank birodalom határa ellen. A szerző tehát úgy vélekedik, hogy magyar őseink egyes 
csoportjai már akár a hunokkal, majd később az avarokkal, onogurokkal és bolgár-törökökkel – az erő-
sebb, hatalmasabb keleti népekhez csatlakozva – jöhettek a Kárpát-medencébe, és innen mentek aztán 
tovább nyugat felé. A szerző érvelésének egyik fő alapját az Ungarus, Hungarius személynevek képezik. 
Ezek már említett, legrégibb 731. évi előfordulásából arra következtet – számításba véve a beilleszke-
déshez szükséges két emberöltőnyi időt – , hogy őseink már 650 táján megtelepedhettek a Kárpát-me-
dencében. Ez természetesen egyéb korai adatokkal is alátámasztható; fellelhető például egy Észak-Itá-
liából származó (Friaul 760/770) előfordulás is. A szerző álláspontja szerint magyar őseink egyszerre 
telepedtek meg a Kárpát-medencében az avarokkal együtt, s ez a terület állandó támaszpontjukká vált, 
bár szálláshelyeik máshol (pl. 811-ben az Al-Dunánál) is voltak. Király Péter úgy véli, hogy az 590. évi 
adat ismeretében nem fogadható el, hogy szakembereink hiányos forrásismerete következtében (pl. a 
cirill betűs szláv források) Kárpát-medencei múltunk 415 évvel megrövidült. 

A szerző maga a 214. oldalon így értékeli a honalapítás tanulságait: „Nemzetközi figyelmet érdemlő 
esemény az, hogy a honalapító magyarság elkerülte a Kárpát-medencébe beköltöző többi hatalmas keleti népek – a 
hunok, avarok, bolgár-törökök – sorsát, a beolvadást, mivel volt katonai ereje és tehetsége arra, hogy önálló államát 
megszervezze, azt felvirágoztassa és megőrizze sajátos nyelvét, kultúráját. S csak a magyarok folyamatos jelenlété-
vel magyarázható az, hogy a Kárpát-medence végérvényesen a magyarok birtoka lett. Eddigi adataink ismeretében 
tehát a magyarok első Kárpát-medencei megjelenése 561-652-hez, megtelepedése pedig 590-hez köthető, ami egyben 
a honalapítás időpontjának is tekinthető.

Az írott források feltárása és feldolgozása a filológia feladata, de emellett a régészetnek, településtörténetnek, 
névtannak, embertannak, néprajznak is fontos szerepe van a magyarság korai Kárpát-medencei jelenlétének kuta-
tásában, mivel a tudományterületek hasznosan kiegészíthetik egymás eredményeit.”  

Király Péter professzor könyve szenzációs könyv, de nem könnyű olvasmány. Komoly forrástör-
téneti munka, amelyben rengeteg adat és hivatkozás van görög, latin, szláv, német nyelven. A szerző 
az egyes forrásokat (és ezek magyar fordítását) részletesen, a tágabb szövegkörnyezetbe ágyazva adja 
közre, értelmezi és értékeli. Érvelése meggyőző, szakértelme és szerteágazó nyelvi, művelődéstörténeti 
tájékozottsága bámulatos. Azzal, hogy feladatának tartja a sajátjától eltérő vélemények bemutatását is, 
az olvasót a műben elemzett két téma továbbgondolására, egyéni véleményének kialakítására ösztönzi. 
Király Péter könyve nemcsak nyelvészeknek és történészeknek ajánlható, de minden olyan érdeklődő-
nek is, aki szívesen olvassa a magyarság régi történetéről szóló igényes munkákat.

(Király Péter: A honalapítás vitás eseményei. A kalandozások és a honfoglalás éve. Örökségünk Kiadó Bt., 
Nyíregyháza, 2006 [=Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 10.] 258 o.)
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Tusnády László

Kisebbségben

Kaiser László beszélgetései

Kaiser László, az ismert költő és író huszadik elfogult beszélgetésében válik központi kérdéssé az a 
szomorú szó, amelyet címül választottam. Mindez jelzi, hogy a munkának nagyszerű íve van. Külön-
böző személyiségek szólalnak meg, de az egységet a szerző, a beszélgetést vezető személy képviseli, és 
az a szellemiség, amely a megszólalókban közös: úgy vallanak, úgy nyilatkoznak, hogy az emberiség 
nagy kérdései és éltető gyökereink a legtökéletesebb összhangban vannak.

A mindenségnek igen nagy – talán legnagyobb csodája a tehetség. Kaiser László könyvéből húsz 
ilyen rendkívüli adottsággal megáldott ember arcéle, léleküzenete villan elénk. Épp az emberi tehet-
séget jellemzi az, hogy színes, nagyon egyéni, sokféle tud lenni, mégis úgy érzem, hogy a bemutatott 
személyek nyilatkozataiban van valami közös – búvópatakszerű.

Elsősorban az, hogy magyarok. Tudom, egyesek számára furcsán hangzik, amit mondok, de ben-
nem ez az érzés repesett végig, míg ezt a könyvet olvastam. Ittam a szavakat, és szerettem volna a 
nyilatkozók mellé ülni, beszélgetni velük. Nem azért, mert elégedetlen voltam Kaiser László kérdése-
ivel, hanem épp azért, mert azok olyan jók voltak, hogy további gondolatokra ösztönöztek, ihlettek, és 
nyilvánvaló, hogy ez a jó riporter, irodalmi kérdező fő erénye.

Külön-külön arcélek, egyéniségek villantak fel, de ez a könyv oly egységes, oly szép, hogy olvasás 
közben egyre inkább azt éreztem, hogy egy kerek asztal körül ülünk egymás mellett. Ott vagyok én is, 
az olvasó – igaz, némán, épp ezért fokozottabb érdeklődéssel lesem a szavakat, mert a bennem felvető-
dő kérdésekre is így, a már elhangzott, leírt, rögzített formából keresem a választ.

A könyv különös értéke az, hogy olyan erőtere van, oly jó a szerkezete, a megszólalók oly igazán 
emberek és magyarok, hogy szavaik továbbörvénylenek az emberben, és általuk megszületik a várt 
válasz.

Korunk nem egy áltudósa, szemfényvesztője beéri azzal, hogy Madách Nyegléjeként a sír előtt így 
szaval: 

„Egymást szedtük rá azzal, hogy tudunk:
Most a valónál mind elámulunk.”
Ilyen mákvirágok – áltudósok – áldják meg a „legszemfényvesztőbb”, legkárosabb döntéseket a „tu-

domány nevében”. Számukra a magyar szív már nem létezik, ők csak a győztes és a vesztes emberekről 
tudnak. „Vágjuk ki az anyánk szívét!” – mondják a hajdani gonosz boszorkány lendületével, és van, aki 
ezt megteszi; fut a kivágott szívvel – győztesként a „szépséges” felbujtóhoz. Csámpás lába összeakad, a 
nagy győztes elesik. A szív a bokorba gurul, de onnan is megszólal: „Fiam, nem ütötted meg magad?”

Hány és hány mai győztes vágja ki a hazája, sőt a szent és létre sóvárgó természet szívét? Fut, 
és még földre terülve sem hallja az anyai szózatot. Mindezt csak azért mondom el, mert itt ebben a 
könyvben egy másik világ jelenik meg: a segítő emberé, a jövőt teremtő alkotóé. Olyané, aki jól tudja, 
hogy a győzelem nem a féreg-létben van, nem a minden felfalásban, hanem a szeretetben.

Honnan van ez az egység? Mindez az igen tehetséges szerző remeklése is, szűkszavúságának a 
függönyén át felsejlik az ő egyénisége, önmaga-keresése. Akiket megszólított, azokban jelen van vala-
mi az ő lelkéből is. Valamilyen közös élményben már részesültek, de minden túlzás nélkül mondha-
tom, hogy egy-egy pillanatnyi részesülés meg végső elmélyülés között oly nagy lehet a távolság, mint 
egyetlen vízcsepp és a végtelen óceán között.

Aránylag kis méretű könyv, még az időt vesztett, rohanós ember is rávetheti tekintetét, belefeled-
kezhet, és találkozhat az óceánnal, még akkor is, ha a művész könnycseppjein át, a tudós lehangolt 
felismerésével kell látnia, hova jutottunk: kisebbségben vagyunk, nincs honunk a hazában. Ezt látva 
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minden hazug győzelem és vesztés árnyszínháza helyett egymás segítségére kell sietnünk. A végső 
felismerést a szép és szomorú zárlat mondja el, de minden arrafelé tart következetes, természetes gra-
vitációs erővel. Nem azért, hogy a Halál-tó Magyarországba belevesszünk, hanem azért, hogy leljük 
meg végre a tiszta forrás vizét, legyen végre honunk a hazában.

Ezt keresi Gyurkovics Tibor a férfi és nő kapcsolatában, a szerelemben, az emberi lélek legtitokzato-
sabb áramlásában, a zenében. Ulf Reiher német anyanyelvű rendező nyelvünk bűvöletében kápráztatja 
el a színpad számára még megmaradt nézőket, és mond újat az emberi lélekről – dürrenmatti titkok 
feltárásával.

Mann Lajos műfordító, lektor emberi sorsa, mint több más megszólalóé, igazi kórkép a korról. A 
nyelvek szeretete és a szinkron lehetősége különös eredménnyel is járhat, történetesen azzal, hogy a 
nyelv varázsa jelen lehet még a legértéktelenebb film esetében is. Nem épületes az, ha egy gyermek 
a társát méregzsáknak nevezi, sőt ennél jóval erősebb metafora is a nyelvére szökhet, de legalább 
érzi a nyelv lelkét, és ez már egyre inkább ritka jelenség. Lorenzo de’ Medici tudta, hogy Savonarola 
folyton őt szapulta, de meghívta Firenzébe, mert a nagyon is elszánt szerzetes rendkívüli, nagy ha-
tású beszédeket tudott tartani. A könyvben több olyan szinkronizáló is szerepel, aki hallatlan nagy 
és jó érzékkel alkalmazza nyelvünk csodálatos lehetőségeit, itt hívom fel a figyelmet arra, hogy az ő 
munkásságuk is jeles bizonyíték arra, hogy csak rossz szándékú, hazudozó emberek állítanak olyat, 
hogy a magyar nyelv nem alkalmas az árnyalt, magas szintű érzések, filozófiai gondolatok kifeje-
zésére. Egyéni korlátoltságát árulja el az ilyen kardcsörtető, és méltatlan arra, hogy nyelvünkről 
nyilatkozzon.

A könyv sugallta kerekasztalnál ritka vendég a politikus és író egy személyben. Bába Iván 1976-
ban telepedett át Csehszlovákiból. Hamar vörös posztó lett a hatalom szemében. Állását is elvesztet-
te. „Maga a rádió elnöke, Hárs István, nem mellékesen az ÁVO egyik alapítója rúgott ki” – számolt 
be a fura eseményről, így lett szabadúszó. A rendszerváltozás után a politikai életben találta meg 
fő hivatását.

Ha a tanítók, tanárok, szülők, az egész társadalom úgy gondolkozna, mint Szathmáry József, akkor 
nem lenne annyi zűrzavar a magyar iskolában, még a szellemi élet nagy torpedórombolói is óriási 
varsába kerülnének, mert a magasabb minőséget nem lehet felrobbantani. A művészeti jellegű képzés 
jó értelmű megszállottja. Fő célja a személyiség teljesebbé tétele a művészetek által. Ennek a képzésnek 
a hangos leépítőit tanfolyamra kellene beiskolázni a lelkes tanárhoz, és sokkal kevesebb felleg lenne a 
jövőnk egén.

Györffy László színész és író jócskán megszenvedte azt, hogy arról akart írni, ami az embereket 
érdekelte, de csöndburokba zárták. Szava onnan is igazságot, létet követel. Ám szellemi életünk nem 
egyedüli esete az, hogy modern korunk zajakváriumában nehéz meghallani az ilyen hangokat, és nem 
véletlenül jegyezte meg egy olasz ismerősöm, hogy az ő területén semmit sem észlelt a rendszerválto-
zásból, az valójában nem következett be. Pedig ez az olasz férfi hét évet töltött Magyarországon, épp a 
meghirdetett változtatás legizgalmasabb idején. Ezt a véleményt Győrffy László következő mondata 
miatt idézem fel: „Többször megírtam: korosztályom számos tagja sokat tehetne az országért, ha hív-
nák.” Miért nem hívják? Egyszerűen azért nem, mert sokaknak nem érdeke az, hogy bármit tegyünk a 
hazáért. A változás sok esetben a szemfényvesztés határát súrolja, sőt gyakran azonos azzal. Lampedusa 
tétele nem csupán a Garibaldi eszméit lejáratókra igaz. Többről van szó. Nem csupán ők hirdették azt, 
hogy azért kell megváltoztatni mindent, hogy semmi se változzon meg. A parazita-jelenséggel szembe 
kell néznünk. Vannak, akiknek egyáltalában nem fontos, sőt eleve nem szükséges, hogy a magyarság 
megmaradjon. Az elsősorban nekünk fontos, és bizonyos utolsó mohikánszerű túlságosan is jó akaratú 
embereknek.

A kassáki, Berda József-i indulású Novák Béla Dénes is jócskán tapasztalta a saját bőrén ezt a fenti 
igazságot. Versek, könyvek kerültek ki a keze alól. Szeretik. Örömét leli családjában, gyermekeiben, de 
azt is látja, hogy a művelődésünket építő ember hová jut: „Fordított Kőmíves Kelemen-i lét a valódi 
költőé, ha ki önmagát falazza be. Hogy kívülről az utolsó téglát ki rakja föl? Talán Isten, talán egy 
részeg alkalmi munkás. Szerencsére már nem láthatom.”
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Bársony Péter hozzávetőlegesen négyszáz film szinkronján dolgozott hangmérnökként. Életútján 
sokat fáradozott azon, hogy a gépi hang elveszítse mesterséges „konzerv” hatását. Az időben szinte 
„ellobbanó” jelenség maradjon szinte örök, és őrizze meg természetességét. Ez nagyon fontos, hiszen 
az ember épp a rosszul adagolt technika által szakad el önmagától és a természettől. Lám, a technika 
segíthet a szép és örvendetes visszatérésben is.

Kálmán Judit angolból, lengyelből, oroszból és olaszból fordítja a filmek szövegét magyarra, tehát 
annak a szép és remek mesterségnek a művésze, melyről már röviden szóltam, de tömör összefog-
lalómban ennek a szép és izgalmas mesterségnek a legelemibb feladataival is alig nézhetek szembe. 
Csak felvillantom azt a kérdést, melynek az a lényege, hogy nem csupán a különböző népek hangjai, 
szavai, nyelvtani szerkezetei térnek el egymástól, hanem a testbeszéd is erősen különbözik, és ennek 
a jelentés- és nyelvtanát még nem írták le teljes egészében. Épp ezért a fordító tehetségét, nyelvünk 
rugalmasságát kell csodálni, ha egy idegen nagy színészről vagy a londoni, római – bármelyik idegen 
utca – hétköznapi emberéről elhisszük, vele kapcsolatban úgy érezzük, hogy magyarul szól hozzánk. 
Mintha az első pünkösd csodája ismétlődne meg, de a mai ember számára ez nagyon természetes, 
keveset gondol a fordító tehetségére és anyanyelvében rejlő kimeríthetetlen erőre.

Pallavicini Pálinkás Antal szabadította ki börtönéből Mindszenty József hercegprímást. Ez akkora bűn 
volt, hogy a kádári „rendben” halálnak halálával kellett meghalnia. Unokája, Pallavicini Zita Pesten szü-
letett, de a körülmények hatalma idegen tájakra vitte. Sok nyelvet megtanult, majd visszatért. Küldetésé-
ről így vall: „Tudatosult bennem: feladatom van, tenni az országért, ami maradandó.” Műemlékeink vé-
delmével, megmentésével foglalkozik. Nagyapja életét a gyilkosok elvették, de ő adni akar – tiszta hittel: 
„Hiszen a műemlékvédelmen keresztül a történelmünkről van szó. S hogy az ember jobban megértse a 
jövőt és a jelenben jobban el tudja fogadtatni magát, a múltat is meg kell ismerni.”

Tamás Judit munkássága is a műemlékekhez kötődik. „Oszlopokat emeltünk, hogy beszéljék a múl-
tunkat” című könyv ősi gyökereink megmentésének gyönyörű összegzése. Többek munkájáról van 
szó, de a nagyszerű vállalkozásnak a lelke, szellemi mozgatója Tamás Judit volt. Bármilyen méltó 
ismertetés helyett csak két számot emelek ki a könyv harmadik egységéből: 693 műemlék felújítása, 
rövid ismertetése ritka teljesítmény. Ez a munka 468 településen zajlott határainkon innen és azokon 
túl.

A muzeológus Éri István teljesítményét gazdag lexikoni adatok tárják elénk. Kaiser László a bőséges 
felsorolást így folytatja: „E puszta tények mögött óriási tevékenység áll, az 1999-ben 70 éves Érit én 
magam részéről elsősorban felelős, értékvédő magyar értelmiséginek tartom, aki ’egy tömbből farag-
va’ a legmagasabb szinten, morális tartással tevékenykedett, bárhova került hosszú pályája során.”

Cselovszki Zoltán is hasonlóképpen sokat tett azért, hogy gyökereinket ne szaggassák szét felelőtlen, 
barbár kezek; se a közöny, a feledés ne tüntesse el hajdani kincseinket. Varga Kálmán is műemlékvéde-
lemmel foglalkozik.

Dukay Barna tipográfus a könyvek küllemébe igyekszik lelket lehelni. A vele folytatott beszélgetést 
is jellemzi az a légkör, amely az egész könyvben jelen van: a testvérmúzsák szoros és megújult kapcso-
lata. Így térünk vissza a filmek világához. Németh András életének négy évtizede kötődik ehhez. Sok 
film forgatása során volt felvételvezető, majd gyártásvezető, például a „Kati és a vadmacska” produkció-
ban. Legkedvesebb filmje „A kőszívű ember fiai”.

Dallos Szilvia rokonszenves, vibráló egyéniségében nagyon emberien kapcsolódik össze a gyermek 
és a felnőtt művész. Szülei féltették: „Mi lesz ebből a gyerekből?” – sóhajtották esténként. Majd nagy 
sikere után szülei felsóhajtottak: „Mi lett ebből a gyerekből!”

Giovannini Kornél bábszínész és sok más terület kiváló képviselője azért szeret a bábuval foglalkoz-
ni, mert a jövőért, a holnapért így tehet sokat. Számára a báb mintegy a bartóki „vissza a forráshoz” 
eszköze.

Hajdan, egyetemistakoromban az Új Gilgamest oly boldogan néztük meg, hogy úgy véltük, a 
magyar film új korszaka kezdődik: erre a világnak is fel kell figyelnie. Biztosra vettük, hogy akik 
ilyen művet tudnak alkotni, akik erre képesek, karizmatikus egyének, ugyanúgy, mint a nagy olasz 
neorealista filmek alkotói. Köztük ott ragyog örök sugárzással Solymár József neve. Sorsát a „Halál-tó 
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Magyarország” alapján érthetjük meg. Nagy író, de hulltára hamar tökmagjankók lestek. Neki nem 
adatott meg az a luxus, mint Ady Endrének – ő még Tisza Istvánnal is civódhatott. Solymár a film-
gyártás fő baját, meghasonlását mondta ki „csupán”: „Magyarországon az a baj, hogy nem azt nézik, 
hogy egy filmet miért kellene megcsinálni, hanem hogy miért nem szabad megcsinálni… ilyenkor 
aztán teljesen összecsinálja magát a filmgyár.” Az összes vezető így tudta meg a véleményét. Nem a 
szicíliai maffiát akarom dicsérni, de elárulhatom róla, hogy akivel e bűnszövetség vezetőinek baja van, 
azt háromszor értesítik (Uomo avvertito = figyelmeztetett ember). A magyar glóbusz nem egészen 
tisztességes hatalmasságai, urai gyakorta idáig sem jutottak el. A kafkai Klamm úr szerepét játsszák. 
A „sértés” után nem állnak szóba az emberrel – nem létezőnek tekintik.

Ez is emberi sors, és a bűnösöket még megkocogtatni sem lehet, még azért sem, hogy megtudjuk, 
csak a szívük üres-e, vagy a fejük is kong. Solymár Józsefet a hivatalos irodalom nem veszi tudomásul, 
ám ez a „társaság” neki sem hiányzik. Hány és hány szamárkóró virágzik, de az „Új Gilgames” a mai 
„kocsma” fölött ragyog, csillagfénysugaras magasban. Forgatókönyvét Solymár József írta.

Nemeskürty István nyilatkozata súlyos és szomorúan igaz záróakkordja ennek a könyvnek. A belső 
bajok forrása tárul elénk: előre megfontolt szándékkal elkövetett bűnökről van szó. Felelőtlenül lehet 
hagyományt rombolni. Főiskolát szabad egyetemmé zülleszteni? Nemeskürty István bizonyítja, hogy 
igen. Bologna patinás neve a demagógok ajkán a meggyőzés különös és hamis eszköze. „Vergogna!” 
(Szégyen!) – sóhajtja az ember. Van remény, míg létezik keresztény erkölcs és hit. Az Apokalipszis 
lovasai ezért igyekeznek a legszentebb értékeinket is sárba tiporni. Épp könyörtelen támadóink, pusz-
títóink miatt kell gyökereinket megőrizni. Az igazi értékeknek, az életnek a magasabb minőségét kép-
viseljük – a nagy felszámolás irányítóival, a rombolás démonaival szemben. 

Végtelenül drámai, madáchi küzdelmet sugall a könyv utolsó mondata: „Abban reménykedem, 
hogy ez a magát magyarnak tekintő kisebbség magához tér, mert vegyük tudomásul, hogy ebben az 
országban, a Magyar Köztársaságban a magyarok kisebbségben vannak. De ha ez a kisebbség ezt tu-
domásul veszi, és elkezdi önmagát békésen építeni, akkor van remény, annál is inkább, mivel a nemzet 
még mindig sokkal nagyobb, mint akik az országban élnek.”

(Kaiser László: Elfogult beszélgetéseim. Húsz interjú. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2008.)
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Borbély László

„Istennek igéje porba esett”

Wotan, az erdélyi magyarság kálváriájának hű krónikása 

A Kráter Kiadó új életműsorozatának köszönhetően sokan megismerkedhetnek az erdélyi magyar 
próza egyik erőteljes hangú szerzőjével Daday Loránd (1893–1954) személyében. Az Egy régi udvarház 
árnyékában című munkája után kiadták Zátony című regényét, mely a Trianon utáni esztendőkben 
játszódik egy erdélyi birtokon, az azt körülvevő falvakban, városokban és Budapesten. Daday külön-
böző alkotói korszakaiban más és más néven publikált, az 1930-as évektől Székely Mózesként írt, majd 
használta a Derzsi Mihály és a Kovács Bálint nevet is. Politikai okokból háromszor került a román bíró-
ság elé, többször elítélték, börtönben is ült. Munkássága az emberábrázolás hagyományaira építkezik, 
könyörtelen őszinteséggel, néha kissé szentimentálisan mutatja be azt a tarthatatlan helyzetet, melybe 
az erdélyi magyarság zuhant az első világháború után. Műveiben sok az életrajzi elem, arról írt, amit 
környezetében látott és hallott. Zátony című regénye 1930-ban jelent meg, később francia nyelvre is 
lefordították, ezáltal a műnek nemzetközi visszhangja lett. Ez azért érdekes, mert a történetben éles 
bírálatot kap az antant magyarellenes politikája. 

A cselekmény elbeszélője egy németjuhász kutya, Wotan. Az ő rátekintéséből tárul ki az olvasó 
előtt az elrománosítás ellen küzdő magyarok tragédiája. A kutya gazdája, Ádám – egy meg nem ne-
vezett uradalom utolsó földbirtokosa –, aki az első világháborúban századosként harcolt és elvesztette 
mindkét szemét. Wotan az ő vakvezetője, s egyszersmind a helybeli gyászos események krónikása. 
Mindkét név szimbolikus értelmű, hiszen Wotan a germán mitológiában a háború istene, a harcosok 
és hősök védelmezője, ugyanakkor a tudományé, költészeté, bölcsességé is. Ádámról pedig a bibliai 
első férfi jut eszünkbe, aki az édeni állapotból kiűzetve krízisbe kerül. A Zátony központi alakja rend-
szeresen gépel, de irományait elégeti. Az egyik beszélgetés során tőle tudjuk meg, hogy miért Wotan 
a történet elbeszélője:

„Csak az ír, kinek élete félrebicsaklott, aki szeretne, de képtelen a nagy vonalra. De ezen mégsem akadhat meg. 
Azt hiszem, valaki elmondja egyszer, talán jegyzi is már, hogy mi történt itt. Rossz szolgálatot tesz vele, de lehetet-
len, hogy ne mondja el. Ha más nem, jön majd egy kutya. Meglátja, Eta, egy kutya üvölti el, hogy mi történt itt, 
hogy mit tettek ezzel a néppel.” (275. o.)

Nem hétköznapi kutyáról van szó. Látszólag olyan, mint a többi. Külsőre igen, de benső tudatfo-
lyamatait tekintve teljesen más. Létrendi helyzete egészen eltér a többi regényalaktól. Wotan egyfelől 
az általa ábrázolt világ része, másfelől a világ teljességében a tudatában van. Megelőzi a többieket, az 
embereket is, akiknek testi és lelki hovatartozásával tisztában van: 

„Az emberek manapság sokat töprengnek. Gyorsan peregnek a gondolataik, és végül értelmetlenül beleömlenek 
egy kérdésbe, mint víg hegyi patak az álmos völgybe. Ilyenkor beszélnek. Sajnálom őket. Mekkorát tévednek! Fo-
galmuk sincs róla, hogy talpraesett és ép gondolataik úgy viszonylanak a beszédhez, mint az ép szemek az üveghez. 
Nem tudok beszélni, de azt hiszem, a beszéd valami egészen haszontalan, buta dolog kell legyen. A szavak tükörcse-
repei a gondolatoknak és a dolgoknak. Mindig visszaadnak belőlük valamit, de egyszer gyöngén és erőtlenül; máskor 
erősen és kegyetlenül világosan. Ugyanaz a szó ma így, holnap amúgy hat. Mióta figyelek rá, többször megesik 
velem, hogy beszédet hallva hol ez a szó gyullad ki, hol amaz. Miért? Nyilván a szónak magának is külön egyéni 
hangulata van. Ennek dacára sokan olyan gömbölyűre csiszolják őket a szájukban, mint a hullámok a tengerparton 
a kavicsokat. Közben pedig halálosan unatkoznak. Ilyenkor elmenekülök, nehogy magam is unatkozzam. Ha ezt is 
megcsinálnám, senki sem tagadhatná civilizált mivoltomat. Talán több tisztelettel is illetnének. Ezért a tisztessé-
gért azonban ilyen árat nem fizethetek.” (19. o)

Számos drámai pillanat részese, ezek során derül ki, hogy mennyire mélyen ismeri környezetének 
minden szereplőjét az állatokat és az embereket is. Az olvasónak az az érzése, mintha Wotan birtokolná 
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azt a többletet, mellyel az emberek nem rendelkeznek. Mintha azt istenség jelenne meg általa, hogy 
számot adjon a földi nyomorúságról. 

„A nagyobb lélek áttekinti és ismeri a kisebb lelket. Fordítva ritkább. Úgy hallottam, a földön sok ezer éve 
keresik már a nagyobb lelket, és tűvé tették érte az egész világegyetemet. Sokan forgatják szájukban a nagyobb lélek 
megnyilatkozásait. Ezer kis prókátor, ki vakondok lelkének nyálával bemaszatolva, emésztetlenül újra meg újra 
kihányja őket. És még azt állítják, hogy ismerik a nagyobb lelket és az ő utait. Mennyire tévednek! Mit tud a rész 
az egészről? A kisebb lélek sohasem ismeri meg a nagyobb lelket.” (33. o.)

Gazdájával együtt részt vett az első világháborúban, hozzá kötődik legerősebben az összes alak 
közül. Hűen követi, nélküle Ádám végképp megsemmisülne, hiszen ahogy Wotan mondja: „Két üres 
szemgödre, mint két sötét kút, kifejezéstelenül nézett az égre.” (12. o.)

A helyzet napról napra romlik a birtokon és a környező falvakban, városokban. A magyar lakos-
ságot a román gárdisták és a hatóságok kifosztják. Nyílt rablás ez, mindegy, hogy a körjegyző hajtja 
végre a Román Nemzeti Tanács rendeleteire hivatkozva, a tulajdoni lapokkal üzérkedő korrupt ügyvé-
dek a tárgyalótermekben vagy a szuronyos puskával járőröző csendőrök. Visznek mindent, ingatlant, 
földet, jószágot, lovakat, matracokat. Egy Sárpy Gyurka nevű embert azért ölnek meg, mert a cipőjét 
nem akarja odaadni... A magyarság kis szigetekre, vagy ahogyan azt Ádám megfogalmazza zátonyokra 
szakad. Sokan hagyják el Erdélyt, s aki marad, az is többnyire zuhan a zuhanással. A háborúban elem-
bertelenedett Dán Jóska például agyonüti a zsidó kocsmárost, Joszlit... Az egyik magyar alperes főbe 
lövi magát a bíróságon, nehogy az új törvények értelmében kisemmizzék, mert az árváknál maradhat 
egy kevés tulajdon... 

Nincs elég összetartás a magyarok között, s ez megkönnyíti a románok aknamunkáját. Ádám és a 
tiszteletes lehetne az ellenpélda. Az ő magatartásuk a helytállást példázza. Egyre kevesebb a lehetősé-
gük arra, hogy megőrizzék szellemi és anyagi javaikat, de azt a keveset, amit még lehet, megteszik.

Ádám nem megy el. Noha tisztában van a kilátástalan helyzettel, a világnak egyetlen olyan pontja 
sincs ahol létezni tudna. „Bizony itt már ezután késő ősz, sőt állandóan tél lesz. De hogy nekem az egész világon 
mégis csak itt van egy kis meleg. Hogy itt több alkalmam van a gondolkodásra, mint világéletemben valaha. Így! 
Hogy ebben a nagy sötétben csak itt látok még valamit. Talán mert itt mindennek tudom a formáját és a helyét. 
Igen ismerem a völgy színét, s ha az ablakba állok, tudom, hogy odaát hol a Cibles. Bizony, egy ilyen vakoncnak 
ez is öröm néha. Kicsi öröm, de ha elmennék, ez sem maradna. Semmi sem maradna... Mióta vak vagyok, némely 
dolgot jobban látok nálatok. Új élettapasztalatom sok mindent megvilágított. Nézd csak! Ezek a hullámok min-
ket valószínűleg irgalmatlanul összemorzsolnak. Téged, engem, mindnyájunkat. A koporsók is megnyögik lenn 
a sírban. Azt hiszed, szemét és salak ez? Te nem láttad, mikor a tenger lélegzik. Jó! Hulladék ott is van. Di mi 
az a lábad előtt nagy kutyaként heverő tenger rettenetes lélegzetvételéhez képest!? Itt egy semmibe vett nép vesz 
lélegzetet. Hörgés ez! Egy új élet. A mi kiömlesztett vérünk, széttépett izmaink, porrá tört csontjaink, széttaposott 
agyvelőnk felett... Nem tudom, érzed te az őszinteségét és az igazságát a mondanivalómnak. Én se tudhatom, mi 
következik ezután. Annyit azonban vakon is látok, hogy az erdélyi magyarság most egy soha jóvá nem tehető hibát 
követ el. Az a darab kenyér, amit a szánkból kiütnek, magyar szavakat többé már nem termel. És mi is kiköpjük 
azt a kenyeret? Segítsünk nekik? Menjünk ki? Erről a földről, mint valami idegenek? Ha te tudnád, milyen nehéz 
itthagyni ezt a földet?! És mégis mennek! Nem látom őket, nem hallom őket és mégis érzem, halálosan érzem, hogy 
mind többen és többen mennek. Átokkal és jajjal tele hosszú vonatok dübörögnek éjjel-nappal. Mind elmennek! 
Istenem, mi lesz, ha mind elhagyják ezt a földet!” (113. o.)

Mindennap lapot küld Budapestre Félixnek, a nagybátyjának. Csak annyi áll rajta, hogy jöjjön 
haza: S. O. S. Úgy üzen, ahogyan a zátonyra került hajósok kiáltanak segítségért. Félix jelenléte per-
döntő lenne a bíróságon, a birtoknak ő a tulajdonosa, ám távollétében bármikor kisemmizhetik. Aho-
gyan erre majd sor is kerül. Ádám végül rászánja magát a hosszú útra. Nagy nehézségek árán szerzi 
meg az útlevelet, nem elég, hogy rengeteg pénzébe kerül a hivatalnokok megvesztegetése, még a vá-
mosokat is meg kell kennie, hogy ne vegyék el tőle a kutyáját. A vonat tele van provokatőrökkel és be-
súgókkal, akik szánalmas senkik, az új hatalomnak tett szolgálataiktól várják sorsuk jobbra fordulását. 
A kialakult helyzetre jellemző, hogy Ádám Wotan számára is vált jegyet, a románok ingyen utaznak, 
nekik előjogaik vannak a magyarokkal szemben még az utasfülkében is. Kolozsvárra érkezve áldatlan 
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állapotok fogadják a két utazót: „Balra tér nyílt, de mi előre mentünk egy utcatorkon. Sok üzletet láttam benne. 
A régi cégtáblák egytől egyig le voltak tépve. Ennek a régi, kedves városnak a teste tele volt sebekkel. Mindenütt 
vérzett.” (162. o.)

Budapesten Ádám találkozik a nagybátyjával, megpróbálja rábeszélni a hazatérésre. Hiába. Félix 
befolyásos ember a közéletben, hivatalát nem kívánja feladni, úgy érzi, Budapesten többet tehet a 
magyarságért, mint birtokán. A nemzetközi egyezményekről beszél, melyek értelmében magyar ál-
lampolgár megtarthatja birtokait Erdélyben. Arról sejtelme sincs, hogy Romániában mennyire veszik 
számba a nemzetközi egyezményeket.

Odahaza Ádámot rossz hírrel várják. Gábor tiszteletest letartóztatták, az istentiszteletről hurcol-
ták el, majd félholtan engedték szabadon. Ha ezt meg merték tenni, ráadásul egy jegyző utasítására, 
akkor tényleg vége mindennek, se Isten, se ember nem állhat az útjukba. A tiszteletes halála előtt 
elmondja Ádámnak: „Az egyház fenntartó erejének vége, a két kegyúri birtok után az eklézsia földecskéire 
vetették szemöket. Pásztor, iskola nélkül marad ez a nép, elfelejti zsoltárainkat, imáinkat, a nyelvünket. Ádám, a 
mi hűséges, drága népünk elveszett. Ők még nem tudják! Senki sem tudja, milyen nagy kín ez nekem. Ötven évig 
gondoztam, ápoltam, őriztem ezt a népet, mint egy minden oldalról irigyelt, perbefogott, drága örökséget. És most 
így kell, hogy elmenjek. Ők az egyetlen örökségem. Istennek igéje porba esett. Ádám, a mindenhatóra kérem, ne 
hagyja el őket!” (202. o.)

Végül arra kéri szellemi bajtársát, hogy segítsen neki felvenni az úrvacsorát. A kenyér ezúttal nem-
csak az úr teste, hanem Erdélyé is, mely megtöretett, a bor pedig az elrabolt országrész kiömlesztett 
vére is. A tiszteletes halálával még nincs vége a regénynek, de búcsújának körülményei előrevetítik a 
gyászos befejezést.

(Székely Mózes: Zátony / Kié az ország?, Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2008)

Palotai János

Ezerszer áldott Budapest!

Az ezerszer áldott és megvert Budapest nemcsak főváros, hanem egy eltűnő világ rezervátu-
ma is. Filmesek és fotósok vadászterülete. Molnár Zoltán nem hatásvadász fegyverként használja 
fényképezőgépét, képei nem trófeák.

Alapélménye drámai, azonban nem szokványos értelemben. Azok drámájáráról, végső vereségéről 
szólnak a képek, akik legnemesebb tévedésnek, a hűségnek estek áldozatul; legyen az kerület, ember 
vagy kutya, akik békét kötöttek a sorssal, az elmúlással. A képek motiválója és motívuma az elmúlás, 
a minden emberi szándékon keresztülgázoló folyamat: az idő minden léterőre kiterjedő feltartózta-
thatatlansága. Ez a folyamat értékek elvesztését is jelenti, s hogy közben létrejönnek-e más értékek, 
erre nem ad választ a fotográfus. Egy folyamat állapotrajzát látjuk, ami nélkülözi a drámaiságot. E 
letűnő világ elégikus fotográfiái illúzióktól megfosztott szépség.
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Képzőművészek a PoLíSz-ban

Molnár Zoltán
Született 1973. március 23-án, Budapesten.

Tanulmányok
1989–93 Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola, fotó-illusztrátor szak, Budapest
1993–98 Magyar Iparművészeti Egyetem, fotó szak, Budapest

Ösztöndíjak
1993 Escher Károly tanulmányi ösztöndíj
1998–2000 Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj
2003 Nemzeti Kulturális Alap alkotói ösztöndíj
2003–2004 Hungart fotóművészeti ösztöndíj

Díjak
2001 @rc Óriásplakát-pályázat, társadalmi célú hirdetés, I. helyezett
2002 XX. Magyar Sajtófotó Pályázat, társadalomábrázolás – dokumentarista 

kategóriában II. helyezett
2002 XIII. Esztergomi Fotógráfiai Biennále panoráma pályázat, Magyar Fotográfia 

Múzeumának Különdíja
2005 XXIII. Magyar Sajtófotó Pályázat, portré kategóriában III. helyezett

Néhány a jelentősebb kiállítások közül
Egyéni
1993 Művelődési Ház, Nagymaros
1996 Orange Cafe, Colmar, Franciaország
2002 Nyitott Műhely Galéria, Budapest
2005 Magyar Fotográfusok Háza, Mai Manó Ház
2007 Fotóhónap, Pozsony, Magyarok Háza
Csoportos
2000, 2001 @rc Óriásplakát Kiállítás, Budapest
2001 Országos Fotóművészeti Kiállítás, Műcsarnok
2004 Robert Doisneau Galéria, Nancy, Franciaország
2004 F–4 csoport kiállítása, Magyar Iparművészeti Egyetem galériája, Budapest
2004 X. Interfoto – Nemzetközi Fotófesztivál, Moszkva 
2005 II. Fotó Fesztivál, Természet és Tájkép, La Gacilly, Franciaország
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A Wass Albert Mesesorozat 
rejtvényének nyertesei
A Wass Albert Mesesorozatokban meghirdetett rejtvény  
helyes megfejtői közül az októberi sorsoláson 
az alábbi nyerteseket sorsoltuk ki:

Gergely Soma Benedek, 8244 Dörgicse
Gelle Boglárka, 2165 Kisnémedi 
Gotthárd Dorka, 9825 Oszkó 

Gratulálunk! A nyertesek könyvjutalmát postán küldjük el.


