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„Az igézés a tárgy megszólaltatása, életre-keltése. De mit jelent „leigázni” 
a természetet – a külsõt és a bennünk leledzõt? Iga és ige együtt igaz.
Az iga az ige tárgyi oldala (lásd Bella István kötetcímét: Igék és igák).

Az ige csak igába fogva szólal meg, mond igazat – életet.” (Pálfi Ágnes)
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A szerkesztõség jegyzete

Két idézet Istenrõl

Jegyzeteim között régi idézetet találtam. Megfakult szavak, töredezett
papírlap. Mikor írtam? Ki tudja már. Nem is fontos. Inkább az, szép mind a
kettõ.

Az egyik egy hászid példázat. Tanítvány: miért nem lehet látni Istent?
Mester: mert nem tudsz olyan mélyen meghajolni, hogy észrevedd.

A másik Nikosz Kazantzakisz epigrammatikus gondolata: „Megkérdeztem
az almafát: nem látta Istent? Egész éjjel hallgatott, de reggelre virágba
borultak ágai.”

Napok óta magammal hordom a két idézetet, s gyönyörködöm bennük.
Hagyom, észrevétlenül belém ivódjanak, otthont találjanak bennem. Nem
megfejteni akarom, csak sejtelmesen érezni egyszerûségük tiszta sugár-
zását. Kicsiségük végtelenségét… Az almafa virágszirom-betûit, némaságból
megszületett csodás feleletét.

Isten csöndessége merül föl imádságom közben, az egyedül tiszta beszéd
Isten és ember, és minden élõ között. Milyen hatalma van néhány sornak,
rövid mondatnak. Megszólítok egy virágos tavaszi fát, és isten üzen általa
színezüst szavakkal.

Én istenem, ki vagy?
Én Jézusom, milyen is vagy?
„Te vagy az Ige, aki teremtett és megtestesült – írja Pilinszky –, s épp ezért

a leölt bárány, aki egyedül ítélhet.”
Te, aki sose véded magad, nem hívsz bennünket és mégis követni vá-

gyunk. Egyes-egyedüli, aki millió alakban támadsz föl naponta, hogy fel-
vedd a világ bûneit.

Mi az istenhit? Az ember hite? Tudunk-e a kérdésre válaszolni? Apáink,
anyáink oly szépen megfogalmazták: bizalom. Mindenben és minden
iránt. Égbolt összes csillagától a legkisebb fûszálig. A felénk nyújtott
kéztõl a vállunkra lehajló tavaszi faágig, ringatva, sodortatva magunkat
az idõ fönntartó hullámverésében.

Fenyvesi Félix Lajos
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Wass Albert

Csak vers
Minden csak vers az ég alatt: Vers a halál: fekete-büszke,
Csengõ rím, tûnõ gondolat. Megnyugszik, aki kibetûzte.

Csak vers az élet: címtelen, Vers a virág, az éjj, a vágyad,
Ritmustalan és rímtelen. Vers az öröm és vers a bánat.

Vers a szó, ha úgy tolul a szádra,
Hogy a kezedet kulcsolod imára:
Ritmusban ejted mindenik sorát.

És vers az is: ha néha este,
Fáradtan, nyûtten, elmerengve
Eszembe jut a csöndes kis szobád.

(Debreczen, 1930. november hó)
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Greguss Sándor

Négy évszak: 
par occasion

Halvány rózsa a kerti éjben
a hernyószaggatta fák alatt.
Megnõ a csend a szenvedélyben,
foganni készül a virradat.

Feledve a szó: remény. Zengenek
megriadt fellegek. Sokan
halnak így. Mikor a fájdalom
halkan a szívükig rohan.

Ömlik a szél, s lecsap, õrjöngve
szedve csokorba a világ árnyait.
Forró odújában gyilkos állat
mosdatja fiát. A végét járja itt

minden, mi él és beszél, hogy
hangoddal díszítse, Uram, földedet.
Viseli arcán romló színeit az egész;
viseli az arcot a döbbenet.

Reggel, halk tájak,
évszakok

Mint Li Taj-po ujjain
valamikor a körmök,
még nõ, de már halott a szél.
Véres patkányok
kínai jeleket rajzolnak a porba.
Messzi, a tóparton
egy vadkan fésülködik,
„lala”, dalol,
„elharapta magát a parttól
utolsó leheletével a jég...”
Hóból erjedt forrás,
mint mélybõl a rajongás,
tör elõ a hegybõl.
Minden szegletembõl
jönnek a habzó telek. Nedves 
a méregpor a nyáladtól, Kedves.

Milton, pohár,
csalétek...

Mint reszketõ kézbõl kihulló pohárban
(még egybeégve az a sok szilánk),
s lentrõl, hol csend és földrésznyi tudás van,
a csendbõl hatalmast robban fel miránk;
valahogy így üzen: tenyérnyi parázsban
felizzó varázsszó, mely nem hagy nyomot.

A világ fura. Lehet, hogy kilépek
szolgálatából visszavonhatatlanul.
Legyek bár vad-létet kiváltó vad-étek,
legyek pont jókor felsíró csalétek,
bizony, összefut szájamban a nyúl,
mit latin elõkelõk körítnek: jó gyomok.

Zamatos, telt évnyi, bûvös enyészet;
habzsolni nagylángon pirított menyétet,
hermelint, taknyos, karthauzi csigát,
óborban párolt méhet és famézet,
izzó óntálon vörös rákkalyibák
belét, gidahúst, mi skorpió levében
rotyog.

Bagatell. Százezer éve itt szedett fel,
elcsapott kutyát, az óriás angyal, ahol
holdra vonyíttam , és történetemmel
terhesen vártam, mire jut az ember.
S most új lapra ébredve serceg a toll,
s Milton leüzen: „a szív éhes torok”.

Lap, Gyennadijnak
A tegnapi démon
Mely hol te (vas-színû vadászok)
Hol ti (vérszínben)

Én lesz

Él az üldözött
A kijelölt
Otthonos mélyben

Se ajka se homloka
Csupán váratlan keze
És távoli hangja.

PoLíSz
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Egy teniszparti

(Arthur Ashe utolsó 
wimbledoni mérkõzése)

Szervált. Hatalmas láng lobbant
mellkasában. Felüvöltöttek a fények.
A felhõk közül súlyos, néma árnyék
tapadt rá, igazi nyilvános szertartás 
volt körbehordozni, mint valami jeles
terhet. A karzat tombolt. Tombolt a népben
a gyermek. Cafatokra szedett egy gémet, 
és apránként mindent az égbe emelt. 
Mámor volt a lépte. Drága fogoly
az égi láncon; magához rántotta egy teljes
határ. Fogadott némán. Hogy tudott 
veszíteni! Ahogy tört elõre! Nagy Szünet
jött aztán. Mintha lehetett volna 

/ – mondjuk –
e helyett valami más. Belõle ásta 
a pokoli vermet a mennyei ásó, 
bordái között maga az Isten kapált. 
Aztán vége lett. Lázasan nyeldesett 
a kialvó csendben egy majdnem felsíró

/ torok.
Halkan dúdoltak a reflektorok.

MAGÁNTÖRTÉNELEM

Bakay Kornél

Egy magyar históriás
önarcképe

1947 decemberében, hétéves korom-
ban egy Duna-Tisza-közi kis faluban,
Akasztó községben, éppen disznóvágáskor,
tüdõgyulladást kaptam. Édesatyám nõvé-
rei, akik a falu tanítónénijei voltak 1923 óta,
fogadtak be minket, miután Bácskából
1944 novemberében elmenekültünk. 41 fo-
kos lázban hánykolódtam a betegágyban,
s egyre rosszabbul lettem. Az oroszok fog-
ságából, Hajmáskérrõl nemrégiben kisza-
badult nagybátyám, a magyar királyi hon-
védség orvos-ezredese, értesülvén a nagy

bajról, váratlanul betoppant az akkor még
csoda-orvosságnak számító penicillinnel.
Azt, hogy az életemet megmentõ orvossá-
got honnan és hogyan szerezte, máig sem
tudom pontosan, talán a menyasszonya
révén, aki az akkori egészségügyi minisz-
tériumban dolgozott. A nagyon meleg-
szívû, de mogorva modorú nagybácsim,
aki egyébként a keresztapám volt, két
óránként injekcióban adta be a penicillint.
A testvérbátyám a szomszéd ágyban ku-
porgott, s azért imádkozott, hogy Édes-
apánk még életben láthassa a legkisebb
fiát, még idõben megérkezzen. Édesapám
1941 nyarától, amikor Magyarország terü-
lete már 172 000 km 2 volt, a bácskai, tíz-
ezer lakosú, színmagyar, Bács-Bodrog vár-
megyei Magyarkanizsa iskoláinak igazgató-
ja lett, a visszatért város katonai parancs-
nokának, Kulay alezredesnek a parancsa
szerint. Kanizsa (Cnesa, illetve Kenesna alak-
ban) már a XI. században királyi birtokként
létezett, s a körülötte lévõ helynevek tanú-
sága szerint (Szatmár, Vastorok, Horgos,
Szentpéter, Földvár) magyar településként.
A törökvész után a XVII. századra elnépte-
lenedett, s csak 1753 után kezdett vissza-
települni ide, Ókanizsára a magyarság.
Katonai terület lett Tiszai Kerület néven, bár
1751-ben mezõvárosi rangot kapott.

Õseink a Felvidékrõl települtek át ide
Mária Terézia korában, a XVII. századi ada-
tok erre utalnak: Bakay István (1667), Bakay
László (1697), Bakay Ádám, etc. rokonság-
ban az Ibrányi és a Hetey családokkal. A
délvidéki családalapító talán a zentai Bakay
János György volt, akinek leszármazottjai
alkották a szegedi, a hódmezõvásárhelyi és
a kanizsai ágat. 

Édesapámnak, aki a kanizsai ág harma-
dik nemzedékének tagja volt, 1944-ben, 45
éves kora ellenére, be kellett vonulnia tar-
talékos hadnagyi rangban. 1945-ben, ami-
kor hazavergõdött a frontról, nyomban 
B-listázták. 1946-ban Édesanyánk és a
nõvérem Kõszegre költözött, atyánk pedig
földönfutóként járt-kelt az újra csonka kis
országban, munkát keresve. Ekkor, 1947-
ben éppen Törökszentmiklóson ígértek neki
egy kültelki iskolában munkát. Innen sietett
haza az én betegágyamhoz, s arcára mo-
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solyt erõltetve, az ágyam mellé ült. Meg-
fogta a kezem s a fülemhez hajolt: Kisfiam,
szép jövendõt álmodtam neked, ne hagyj
cserben. Nekünk, magyaroknak, ezredév
óta mindenért keményen meg kellett küz-
denünk, a puszta életünkért is. Hallgasd
csak Szent István király történetét. S kezébe
vette Kós Károly Országépítõ címû csodá-
latos regényét, amelyet elejétõl a végéig
felolvasott nekem. S a lángoló lázrózsáim
lassan halványulni kezdtek, harmadnapra
pedig a nagybátyám csak ennyit mondott:
életben marad a gyerek. Apám könnyei a
kezemre csorogtak, de az én gondolataim
már messze jártak. Rabul ejtett a Múlt. Soha
többet nem tudtam szabadulni a Magyar
Történelem megigézõ bûvöletébõl. Én
soha nem akartam más lenni, mint ami let-
tem. A magyarság sorsának, életének bú-
várlója, kutatója.

Jól tudom, hogy a történelmet formáló
nemzetek a családok nagy közösségébõl
születtek, ám saját családunk históriájának
vizsgálatára eddig mégsem fordítottam
kellõ figyelmet. Az elém kerülõ adatokat
rendben elraktároztam, de alaposan, úgy,

ahogyan kell, szinte semminek nem néz-
tem utána. Ámbár, meglehet, az is befolyá-
solt, hogy az elmúlt 80 esztendõ oly erõsen
felforgatta a magyar világot, hogy a meg-
roppant gerincek, a kifordult sanyarú sor-
sok, a megtagadott és váltogatott eszmék,
a nyomorúság kiváltotta lealacsonyodás
tengernyi dokumentuma taszított engem. S
taszít ma is, amikor a megmaradt iratok,
családi levelek halmaiban turkálok, látva,
hogy felmenõim, családtagjaim is mire
voltak képesek meggyalázott, megalázott,
nyomorult helyzetükben. Akadt olyan, aki
az orosz megszállást és a háború utáni bar-
bár diktatúrát méltósággal szenvedte,
akadt olyan, aki átmenetileg hitt az új
eszmékben, s volt olyan, aki a családján
belül próbálta levezetni elviselhetetlen fáj-
dalmát, és egzisztencia-vesztésének minden
szégyenéért asszonyát vagy férjét próbálta
felelõssé tenni. 

A Bakay család története tehát még
megírásra vár. Atyai ágon négy-öt nem-
zedék él bennem, anyai ágon csak kettõ. 

Apai felmenõim évszázadok óta a ma
szerbiai Vajdaságnak nevezett Bácskában
éltek és haltak. Nagyapám, Bakay József
1862-ben Magyarkanizsán született, és
1944 telén Akasztón halt meg az orosz
katonák jelenlétében, akik ráparancsoltak,
hogy egye meg az elébe rakott nagy
tányér zsíros töltött káposztát. Az utolsó
falat után kiszenvedett. Atyai nagyanyám,
Fazekas Borbála 1863-ban Horgoson szü-
letett, ugyancsak kötélgyártó családból, 
és 1937-ben Akasztón halt meg. Déd-
atyámnak, Bakay Albertnek már nem ada-
tott meg, hogy magyarországi temetõben
nyugodhassék, amint az ük- és szép-
szüléknek sem. Bakay János Györgynek két
fia volt: ifjabb János György és Adalbert. Az
1800-ban született Bakay János Györgynek
és Bánó Erzsébetnek 1833-ban született
Nándor fia, Szeged város nevezetes pol-
gára, a gyáralapító, a szegedi nagy árvíz
egyik hõse, országgyûlési képviselõ. Bakay
Adalbert (született 1809-ben) és Juhász
Julianna házasságából kilenc gyermek
született, köztük három fiú: Péter (1841),
János (1854) és József (1862). Az utóbbi az
én atyai nagyapám, akinek hét gyermeke
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lett, négy fiú és három leány. Az elsõ fiú
kiskorában elhunyt, a második, Albert 30
évesen lett áldozata az engem is nyomor-
gató tüdõgyulladásnak, a harmadik fiú,
Gyula, az én apám. Az ük- és dédszülõk
bácskai sírjait már nem gondozza senki. 

A mi kanizsai águnkból jeles ember lett
Bakay János tüzérezredes, valamint Bakay
Péter fia, János, aki városgazdaként virágoz-
tatta fel Kanizsát. A szegedi ág legnagyobb
fia, Bakay Nándor, akit az idegen tõkések
tönkretettek, kisemmiztek, majd a saját
gyárából is kitessékeltek. 1902-ben szegé-
nyen halt meg. A vásárhelyi ág még
nevezetesebb, mert Bakay Péter fia, id. dr.
Bakay Lajos, a vásárhelyi kórház igazgató
fõorvosának gyermekei (Lóránt /1887–
1943/, Lajos, György, Sára) az 1880-ban
született Bakay Lajos csodálatos karriert
mondhatott magáénak, úgy is mint sebész-
professzor, úgy is mint szakmunkák írója, s
úgy is mint közéleti ember, elvégre tagja
lett a Fõrendiháznak, birtokosa a Corvin-
koszorúnak, a Pozsonyból elmenekített és
Pécsre települt egyetem rektora és hírneves
tanára lett hosszú éveken át. 1941-ben

tagja volt a katyni vizsgálóbizottságnak
(Orsós Ferenccel együtt), majd részt vett
(Fettich Nándor régészprofesszorral együtt)
az oroszok által letartóztatott jeles magyar
értelmiségiek mentésében. 1945-ben azon-
nal le is csaptak rá a kommunisták, Baross
utcai klinikáját elvették, õt filléres nyugdíjra
kárhoztatták. Bár késõbb dolgozhatott a
Korányi kórházban, sem haláláig (1959),
sem azóta nem rehabilitálták. Amint
másokat sem. Fia 1948-ben elmenekült az
országból és az USA-ban, ugyancsak neves
agysebészként dolgozott 1998-ban bekö-
vetkezett haláláig. A Bakayak rokonsága
(Endrey, Palás Piri, Ibrányi, etc. családok)
szerteágazó, s bizony a ma fellelhetõ hazai
38 Bakay-név mögötti életsorsok számomra
felderítetlenek. Talán még lesz idõm rá.

1970-ben sikerült elõször hazalátogat-
nunk Magyarkanizsára, Tito „boldog” Ju-
goszláviájába. Édesatyámék Sas utca 5.
szám alatti háza, átépítve, de állt. Nagy-
apám Szent János utca 61-es számú házá-
nak nyoma sem volt. 1944-ben úgy vették
el az 1941-ben 5200 pengõért megvásá-
rolt, majd átépített, három szobás házun-
kat, hogy-néhány vasúton feladott láda
kivételével (amelyeket Kiskõrösön a „jóma-
gyarok” elloptak) mindenünket elkoboztak.
Egy szerb, Modus Mile a „rekviráló bérlõ”,
un. komitácsi-partizán, egy toprongyos,
nagy puskás barbár egyszerûen beköl-
tözött a házunkba, miután anyánk három
gyermekével elmenekült az akasztói roko-
nokhoz. Könyveinket kihordta az udvarra
és szétdobálta a földön, az ebédlõ 124
darabos márkás herendi étkészleteit dara-
bonként földhöz vagdosta, amint a szom-
szédok elmesélték. Egyik volt szomszédunk,
a rokon Dobóék, az udvar hátsó részébõl
éjszaka átvittek magukhoz több tucat
könyvet: a Magyar Mûvelõdéstörténet öt
kötetét, Acsády Ignác, A magyar birodalom
történetét, két kötetben, Gerevich Tibor
könyveit és az anyai nagyatyám, Florek
János magyar királyi miniszteri tanácsos
tulajdonbélyegzõjével ellátott Pallas Nagy-
lexikon sorozatot. Ezeket a számomra szent
könyveket visszaadták nekem, és ma is leg-
féltettebb ereklyéim.
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Valójában a már emlegetett Akasztó
község a szülõfalum, mert 1939 szeptem-
berében, amikor már lengyel földön dü-
börögtek a német tankok, bújtak össze a
szüleim, és fogantam meg. Édesapám ekkor
az akasztói iskola igazgatója volt, aki mint a
619-es számú Beköltözési engedély birto-
kosa, „jogosult volt az anyaországba be-
költözni, miután a nem magyar közigaz-
gatás alatt álló területen való maradását az
idegen közigazgatás tette lehetetlenné”.
Magyarkanizsa város elûzött polgármestere
az alábbi iratot állította ki számára 1922-
ben: „Alulírott, mint Magyarkanizsa (Bács
vm.) r. t. városának a szerbek által kiutasított
polgármestere, a megejtett puhatolódzás
alapján, igazolom, hogy Bakay Gyula, ma-
gyarkanizsai, 23 éves, római katholikus val-
lású, nõtlen, aki Magyarkanizsán 1922. évi
február 27-ig, mint róm. kath. felekezeti
tanító tényleges szolgálatban állott, kényte-
len volt állását otthagyva Csonka Magyar-
ország területére menekülni, mert megta-
gadta a szerbeknek a katonai kötelezettség
írásbeli vállalását, aminek következtében a
szerb hatóság õt állásáról lemondani és
Csonka Magyarországba optálni kényszerí-
tette. Minek következtében nevezettnek
Magyarkanizsán megélhetése nincsen s a
helyzete ott a szerbek fenyegetõ maga-
tartása miatt tarthatatlan.” Akasztó község-
ben, mint a népiskola igazgatója, s mint a
körzeti levente-csoportok parancsnoka,
nagy népszerûségnek örvendett, zenekart
teremtett, kórust alapított, s nõtestvéreivel,
akik az õ tantestületében dolgoztak, szín-
mûveket adtak elõ, bálokat és hazafias
ünnepeket szerveztek. Fájlalták éjjel s nap-
pal Trianont, amelynek galád és hitvány 
diktátorai kivetették õket az õsi földrõl
1922-ben. 

1941 nyaráig éltünk Akasztón, majd kö-
vetkezett Magyarkanizsa és a háború. Édes-
atyámat immár másodjára is behívták. Részt
vett az elsõ világháborúban, mint a 86.
gyalogezred 12. tábori századának hadap-
ródjelölt õrmestere, Galíciában, és az olasz
Monte Asolone-nál a tûzvonalban, ahol
vitézségi érmet kapott. 1944. január 1-én
fõhadnagyi kinevezéssel, augusztustól a
20. gyalogezred 11. zászlóaljával a Kárpát-

alján, majd Erdélyben próbálta lelkesíteni a
katonáit az oroszok elleni harcra. Nem sok
sikerrel. „Hõsiesen” vonultak vissza a zászló-
alj roncsaival s egyre roncsoltabb idegekkel.
Közben olyan hírt kapott, hogy a szerbek
kiirtották a családját Bácskában. Eltávozást
kért, hogy elveszett családját felkutathassa,
a nyilasok Szombathelyen hadbíróság elé
kívánták állítani dezertálás miatt, majd
Sopronkõhidára szállították. Összeomolva,
a volt világból kiábrándulva, vézna-sová-
nyan tántorgott el Akasztóig 1945 végén,
ahol feltalált bennünket. Dühében belépett
az MKP-ba, hátha lakást és munkát kap. B-
listázták 1946-ban, majd magára hagyta a
legfõbb támasznak hitt felesége, édes-
anyánk, akinek ugyancsak felõrlõdött min-
den belsõ energiája. A polgári jóléthez
szokott asszony, három kis gyermekkel,
mindenébõl kiforgatva, a mindennapi be-
tevõ falat biztonsága nélkül, egyszerûen
csõdöt mondott. (1936-tól apám havi
fizetése 225 Pengõ + járadékok volt.)

Édesanyám felvidéki tót, ha úgy tetszik:
szlovák apa és osztrák anya sarja volt. Édes-
apja, Florek János magyar királyi miniszteri
erdõszámtanácsos, tehát méltóságos úr,
édesanyja, az én anyai nagyanyám, a Graz-
ból Kõszegre bevándorolt osztrák Kummer
kertész-dinasztia Kõszegen született Alojzia
nevû gyermeke, nagybátyja pedig a kalo-
csai érseki uradalom fõintézõje, Böd-puszta
nem túl népszerû ura. 1929-ben itt ismer-
kedtek meg a szüleim, s keltek egybe.
Boldog családi életünk volt 1945-ig, majd
mindennek vége lett. Nekem nincsenek
igazi családi emlékeim, hiszen négy éves
sem voltam, amikor édesapánk elment
Magyarkanizsáról, a mi szép otthonunkból,
és a családi asztalnál együtt soha többet
nem ülhettünk úgy, hogy mindenki otthon
van. A késõbbi együttlétek csak alkalmi
vendégségek voltak. A szüleim ugyanis 12
évi kínlódás, csúnya egymást-bántás után
1958-ban elváltak. A bölcs bíróság a nõvé-
rünket elszakította tõlünk, fiúktól, akik
1946-tól 1951-ig együtt bolyongtunk édes-
apánkkal. Csak nyaranta találkozhatott a
három gyerek a rokonoknál. A bolsevik
uralom, az orosz megszállás sok tízezer
magyar családot tett gyógyíthatatlanul
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boldogtalanná és lelki beteggé. Ezt soha
nem lehet és nem szabad megbocsátani!
Kivált, hogy a gyerekek sokasága is tönkre-
jutott. Mint például az én testvérbátyám is,
akivel 1955-ben szemtanúi voltunk Csen-
gõdön édesatyánk ávósok általi elfogatásá-
nak. Három ajtót betörve rohantak be a
házba, majd apánkat lekötözve beinjek-
ciózták, és a bajai õrültek házába hurcolták,
ahol 257 napig tartották fogva. A bûne az
volt, hogy mint cséplõellenõr elárulta a
népdemokráciát, és a kulákok érdekében
gyújtogatott. Csak 1956 márciusában sza-
badult ki, kényszernyugdíjazás címén, har-
minc évi pedagógus szolgálat jutalmául
656 forint nyugdíjat adtak neki. Gyula bá-
tyám ezt a sokkot soha nem heverte ki, de
én is, még 45 év távlatából is, sokszor felri -
adok álmomból és szégyellem magam,
amiért 1955. augusztusi fogadalmunkat
nem váltottuk valóra. Ekkor ugyanis elutaz-
tunk a testvéremmel Bajára, beszöktünk a
zárt elmeosztályra, ahol valóságos õrültek
között tartották a „nép ellenségeit”, és édes-
apánk zsebébe csúsztattunk egy levelet,
benne ezzel a mondattal: „Ne félj, nyugodj
meg, ha mi megnövünk, bosszút állunk
érted, nem felejtjük el ezeknek a gazem-
bereknek, amit tettek.” Testvérbátyám, aki
1956. júniusában Kõszegen érettségizett,
néhány hónappal édesapánk kiszabadu-
lása után ezt írta neki: „Mindig jó apa voltál,
szerettél bennünket, csak értünk éltél, dol-
goztál, végigjártad az élet legfantasztiku-
sabb, legkegyetlenebb útjait, de az igazság
útjáról soha nem tértél le. Én is ilyen szeret-
nék lenni!” 1956 augusztusában elutazott
Szegedre, ahová felvételt nyert a tudo-
mányegyetem matematika-fizika szakára.
Három hónap múlva, 1956. október 22-én,
az elsõk között ott van a MEFESZ-ben, majd
fegyvert ragad sok társával együtt. Szinte
eszelõsen kíván elégtételt venni mindenért.
Lefegyverzik õket, s – kegyelembõl – „csak”
minden felsõfokú tanintézetbõl való örökös
kizárásra ítélik. Az örök jelzõ valójában csak
két évet jelentett, mert a kiváló tanítóként
mûködõ nagynénink, Bakay Mária, aki
megkapta a Munkaérdemrend arany foko-
zatát is, a részeges, mûveletlen Dobi István
elõtt szégyenteljesen megalázkodva, kikö-

nyörgi az eltiltás hatálytalanítását, s így visz-
szakerülhet a szegedi József Attila Tudo-
mányegyetem vegyészeti szakára, ahol
kitûnõ eredménnyel 1963-ban végzett. A
kiváló képességû farmakológus testvérbá-
tyám munkába állt, de a múltjának állandó
felemlegetését egyre nehezebben tûri.
Idegrendszere labilissá válik, egyre kevésbé
találja a helyét a durvuló Kádár-szocializ-
musban. Nyomasztó meghasonlások után,
családja által is magára hagyva, 1968.
augusztus 20-án kora reggel, Csehszlovákia
katonai megszállásának hajnalán, önkezé-
vel véget vetett fiatal életének. A szegedi
JATE Értesítõ 13. (1990. február 1.) 3–5. ol-
dalán tették közzé a meghurcolt tanárok és
egyetemisták névsorát ezzel a bevezetõvel:
„Az Egyetem számos értékes munkatársa,
illetve hallgatója vált politikai okokból mél-
tatlan, súlyos következményekkel járó eljá-
rás áldozatává.” A rehabilitációt édesatyánk
nem érhette meg, de 1967-ben utolsó
útravalóként azt mondta nekem: „A mi csa-
ládunk tagjai, sõt a Bakayak általában, sem
a távoli, sem a közelebbi múltban, a legne-
hezebb idõkben sem hagyták el a hazá-
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jukat. De ebben a rendszerben emberül
élni a magunk fajtának nem lehet, ezért
rejtõzködj el, fiam, a bitangok között, hogy
ne bántsanak, hogy megmaradj, hogy
megmaradjunk.

1956-ban én, mint kõszegi gimnazista,
nem vittem véghez érdemlegesebb tettet.
Az általános örömujjongást hamar felváltot-
ta a félelem, s annál többre nem mertem
vállalkozni, mint hogy egy gyerek-nyomdán
röplapokat készítettünk, s néhány száz da-
rabot széjjelszórtunk az utcákon november
4-e után. Petõfi Sándor versét találtuk a leg-
megfelelõbbnek:

Sok az orosz, nagy a száma
Mi haszna ?
Több lesz ott a magyar: talán
Száz is jut egy oroszra.
S ha volnánk kevesebben
Mint azok,
Hála Isten, minket hí úgy
A világ, hogy magyarok!

Amikor azonban legjobb tanáraim,
részben a kõszegi M. k. Hunyadi Mátyás
Katonai Reáliskola egykori oktatói, értesül-
tek akcióinkról, azonnal meggyõztek ben-
nünket, hogy ilyen ordenáré túlerõvel
szemben nem szabad kockára tenni egész
jövõnket. Dr. Horváth László, Dénes Andor,
Dr. Horváth Boldizsár, Mahler Ödön tanár
urak megmagyarázták: alkalmazkodni kell
és túlélni. Így, ellenállás helyett, beléptünk
a KISZ-be, hogy felvételt nyerhessünk az
egyetemre.

1958-tól megkaptam addigi életem leg-
nagyobb jutalmát: László Gyula régészpro-
fesszor régész-növendéke lehettem. Mind-
végig közvetlen tanítványaként kezelt és
törõdött velem. 1963-ban, amikor megkap-
tam régészi és tanári oklevelemet, a szabá-
lyosan megpályázott tanársegédi állást,
majd pedig az MTA Régészeti Intézet gya-
kornoki állását a köpönyegforgató vörös
rektor, miniszter és KB-tag Ortutay Gyula
megtorpedózta mindkettõt, s így állás nélkül
maradtam. Ekkor László Gyula személyesen
elment Erdei Ferenchez, az Akadémia 
akkori fõtitkárához, akit egyébként mélyen
megvetett 1956 elárulása miatt, s kiharcolt

számomra egy akadémiai elnöki tudomá-
nyos ösztöndíjat. Életem egyik meghatá-
rozó eseménye volt ez. Ezzel indult meg a
kutatói pályám. 1972-ig Budapesten, a
Magyar Tudományos Akadémia Régészeti
Intézetében, majd 1977-ig Somogy megyé-
ben dolgoztam, ahol feltárhattam a so-
mogyvári ispáni várat és a bencés kolostort,
a Szent László király által alapított bazilikával
egyetemben. 1977-ben a somogyi pártve-
zetés politikai alkalmatlanság címén meg-
szüntette a munkaviszonyomat. Csaknem
mindenki elfordult tõlem, mert a pártköz-
pont fõ elvtársai (Brutyó János, Kornidesz
Mihály, Orbán László, Ortutay Gyula) elítél-
tek. Egyik napról a másikra kiestem a szak-
mából, megszakadt a szakmai karrierem.
Bándi Gábor jóindulatának köszönhetõen
befogadott a félig szûlõ- és iskolavárosom:
Kõszeg. 

A családtól elszakadva, magányosan és
a hivatalos körök által megvetve vagy sem-
mibe véve sem változtattam azonban az
életelvemen: tovább kell munkálkodnom
azokért a célokért, amelyek hétéves ko-
romtól éltetnek. Lassan rájöttem arra is,
hogy a szellem ereje elpusztíthatatlan és
legyõzhetetlen. Nem sokat számít a cím és
a rang, hiszen valójában a tudományt nem
lehet minõsíteni, s legkivált nem lehet
fokozatokba gyömöszkölni, amiért azután
még illetményt is fel lehet venni. Csak
maga az alkotás értéke számít, legyen az
tárgyi vagy szellemi. Csak a felhalmozott
szellemi kincsek ápolása és gyarapítása a
fontos minden nép számára, de szá-
munkra, magyarok számára, különösen,
hiszen mi valóban mások vagyunk, mint a
többiek. Nem többek, nem kevesebbek, de
mások. Máshonnan jöttünk, mások a ha-
gyományaink, más a nyelvünk, az õsi írá-
sunk, más a mûvészetünk, az irodalmunk,
más génpárok határoznak meg bennünket.
A tehetség Isten adománya, vagy örököl-
jük, vagy nem. Ezért érdemes elsõsorban
kutakodni a múltban, magunk elé idézni
felmenõinket. Nékem például szellemileg is
elõdöm Bakay Nándor, Bakay Lajos, Florek
János anyai nagyapám, akik mindannyian
mesterei voltak a szónak, az írásnak is, s ezt
fennmaradt könyveik bizonyítják. De a saját
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forrás nem elég. 55 éve a könyvek a bará-
taim, múltbéli és mai szerzõk mûvei, ame-
lyek közül sokat, például Pázmány Pétert,
Kölcsey Ferencet, Széchenyi Istvánt, Ady
Endrét, úgy olvasom, szinte naponta, mint
az imádságos könyveket.

S ha egy-egy régészeti feltárásom mû-
emlékké szilárdul, ha egy-egy könyvem
némely olvasóban gondolatokat ébreszt,
már nem volt hiábavaló ez a földi élet.

Fenyvesi Félix Lajos

Négysorosok
A 60 éves Szepesi Attilának

Születésnapomra

Oda van ötven évem.
Örömet hiába kértem.
Lehajol-e Isten
dérvert szõlõszemért: értem?

Inverz Pieta

Jaj, Mária lettem,
ringatlak fájó ölemben,
csönd-arcod szólítja szám,
rég halott édesanyám!

Hommage a Pilinszky

Mindenki ott van. Isten
a mindenségre arany csöndet terít.
Kisfiú olvas: hatvanéves.
Szél lapoz égbolt-lapokat.

Bakonybél

Derengõ Nap, gyöngypára-köd
ragyog a kék hegyek fölött.
Imádkozó lép vigyázva
Szent Gellért lábnyomába.

Ezredvég

És az emberfej a dombról
Lassan messzegurult.
Új labdát kerestek a katonák.
Világított õsz telihold.

Magányos férfi

Melegíti fagyos életét.
Kabátját elteríti az ágyon.
Rég nem látott fiára gondol,
s ma sem jön szemére álom.

Intelem

Ne töprengj – már holnap elfelednek.
Ne kérdezz – úgysem felelnek.
Egyedül vagy. Ne kérj – nem
segítenek.
Oszd szét az életedet.

Vásárhely

Paraszt-Párizs. Õsszel sár-hely.
Ringatta bölcsõm Vásárhely.
Ártézi kút hûs vízzel itatott.
Vár három gyerek s három halott.

Ég és föld…

Isten
lepergõ
könnye
a Föld.

Gyermek-rabszolga

Sovány arcán könny és korom.
Mezítlen testén agyagos réz.
Vezeti csillehúzó vak lovát,
s az új évezred a hegyre lép.

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA
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Rieth István halálára

Mert rövid életed
csupa szeretet volt,
vigasztaltad az egész világot,
betakartad utolsó sóhajoddal.

Hegyi faluban

Hány születés? Hány halál?
Nem számolja senki itt.
Vetnek, aratnak, arany kévét kötnek,
szeretnek örök törvények szerint.

Némaság

Lassan visszarégülsz
a nélküled folyó idõbe.
Némulj el. Fény legyél csak,
világosságtól láthatatlan.

Latinovits

A csöndben békésen alusztok, szemesi
halottak, nagy színész-fiatok mellett.
Fénylik aranya hulló leveleknek.
Dália-kendõsek az õsz kertjei.

Költõ

Mindenség egynapi vándora.
Sírkövektõl szíve nehéz.
Papírlap kusza soraiba
A messzi Isten belenéz.

Végül

Mert mindent fölfalnak a szörnyek:
fát, virágot, embereket.
De csillagkórus zengi a Földnek
Nem szûnõ küszködését. Isten veled.

PoLíSz

Réfi János

Mediterrán képek
A március 11-én 70 éves Tarbay Edének ajánlva

Most már úgy kísért
a tenger, a homok,
a fövenyes part,
benne lábnyomok,
mint örökké váló pillanat.

Kagylók és csigák
összetört váza.
Antik szépség;
Amfora, váza.
Szunnyadó ciprusok alatt.

Déli fenyõk,
agavék lombja.
Zenitre hágó
nap korongja.
Kék és zöld és zöld-arany.

Olympos: istenek
egykori háza.
A jelen üres
heggyé alázza.
Pedig a kõnek lelke van.

És újra tenger.
Zephürosz nézi,
hogy játszik Tadzio
immár az égi
fellegbõl épült partokon.

A délszaki tenger
örökös háttér.
Lehajol fényes
Diszkoszáért…
szíve szívével rokon…

(2002. március 8.)



11

Bágyoni Szabó István

Az íróember nem
vasárnap délutáni

barkácsolgató

(Télvégi beszélgetés a
Magyar Írószövetség

elnökével)

Kalász Márton József Attila-díjas költõ, az
Új Írás, majd a Vigilia egykori rovatvezetõje,
vezetõ munkatársa, a rendszerváltást köve-
tõen hat éven át a magyar kultúra „nagy-
követe” volt Németországban, a stuttgarti
Magyar Intézetet irányította. Pár éve Buda-
pesten él és alkot, a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem német tanszékén tanít,
tavaly novemberében a Magyar Írószövet-
ség elnökévé választották. Új vezetõ, új
elképzelések. Arról kérdezem, vajon az
európai polgári szellemi világhoz visszatérõ
Magyarország írószövetsége „eurokom-
fort”-e, vagy meg kell neki újulnia? És ha
igen, mennyiben?

– Az alkotói érdekszövetségek megúju-
lása nehéz kérdés. Magam azon töpren-
gek, mostanában többet, mint máskor –
hiszen most rá is kényszerülök –, hogy elsõ-
sorban minekünk, íróknak hogyan kellene
megújulnunk. Úgy érzem, valahol félúton
ülünk, állunk, haladunk. 

– Mihez képest?
– Mondjuk, a nyolcvanas évek egységet

sugalló írói magatartásához képest. Elgon-
dolkodtat, hogy vajon a hajdan sokat
emlegetett egységes magyar írószövetség,
írótársadalom valóban olyan egységes 
volt-e, mint amilyennek ma látjuk? Mert
hogy együtt mutattuk meg önmagunkat,
szellemi-etikai értékeinket, az biztos. 1956-
ban, vagy 1986-ban. Hogy miért? Mert
mindnyájan többé-kevésbé egy valami
ellen voltunk. A politikai gõg, a magyarság-
ra szabadított idegen eszme diktatúrája
ellen. Így voltunk közéletiek, ha muszáj
volt, Illyéstõl, Nagy Lászlótól, Csoóritól
kezdve egészen a legfiatalabbakig nagyon
sokan akár kényszerûségbõl is vállalták ezt.

Csoóri Sándor errõl vallott nemrég egyik
friss verseskönyve ürügyén.

– Csoóri és még nagyon sok írótárs elég
ritkán van jelen manapság az Írószövetség
Bajza utcai székházában.

– Szerencsénkre az irodalomban jelen
van! És ez a fontos. Azonban ha errõl van
szó, a „szekértáborokra bomlásról” – bár a
kifejezést nem kedvelem –, akkor én kissé
tétova, tanácstalan leszek, hiszen 1991
januárjában kerültem el itthonról Német-
országba, szinte a változások pillanatában,
s amikor hazaérkeztem ’96 õszén, egy
egészen más írótársadalommal találtam
szembe magamat. Saját bõrömön érzékel-
hettem ezt, hiszen egyesek például fogad-
ták a köszönésemet, mások alig vagy egyál-
talán nem. ’96 végétõl magam is csupán
tagja voltam az Írószövetségnek, a Bajza
utcai rendezvényekre el-eljártam, hiszen itt
voltak a barátaim, de mindig is volt valami
hiányérzetem. Úgy fogalmaznám meg,
hogy fájt a szívem – és igen fáj ma is – azok
után a szép, együvé tartozást jelentõ, ifjon-
ti, irodalmi közéletet jelentõ évek után.
Nézd, az Írószövetség épületén márvány-
tábla jelzi, hogy írókként mire voltunk képe-
sek 1956-ban és 1986-ban egyaránt. Nem
voltunk vasárnap délutáni barkácsolgatók.
Már csak egy-egy október 23-i koszorúzá-
son tapasztalhatjuk, hányan és „hányfélén”
voltunk együtt…

– Kellett lennie valaminek, ami a „közös
ellenzéket” (ezek voltak az írók a diktatúra
éveiben) megosztotta, lebontotta. Nem hi-
szem, hogy jó az, ha egyetlen vezényszóra
ragadunk tollat, de az mindenképp zavaró,
ha egyetlen közös témánk sem marad.
Még az anyanyelv se, még a Kárpát-me-
dencei magyar sorskérdések sem. A hatá-
ron túli írótársak kiálltak a státustörvény
mellett, az anyaországiak zöme néma
maradt…

– Úgy látom, nem tudjuk még eléggé
természetes módon kezelni a feszült-
ségeket, amik hitem szerint elõbb utóbb el
fognak ülni. Azt, hogy a csoportokká,
érdekszövetségekké, szekértáborokká válás
keltette érzések miként nõttek indulatokká.
Ez tesz tétovábbá bennünket, és gátol 
meg abban, hogy igazán elgondolkod-
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junk, vajon egy ilyen szervezetnek, mint az
Írószövetség – és szellemi lénynek, mint az
író –, mi is lesz a dolga ebben a kultúrkör-
ben. És fõleg mi lesz a közös Európában,
ahol egyik legfontosabb megkülönböztetõ
jegyünk nyelvünk, kultúránk és az abból
élõ irodalmunk lesz.

– Sajnálatos volna, ha nem tudnánk, mi
is az író dolga...

– Az író dolga, hogy szellemi értékeket
hozzon létre, jó könyveket és folyóiratokat
tegyen az asztalra. Tegyük félre az idõ okoz-
ta sebeket, amiket kaptunk, lüktessenek
azok az esztétikum hasznára, és ne váljanak
átkos indulatokká, így hamarabb beheged-
nek. Amit lényegesnek tartok: az írókra
magukra kell rábízni, ki milyen ízlésnek
óhajt hódolni. Mindemellett azt sem tar-
tanám veszélyesnek ha – a szó nemes
értelmében –, néha „lenéznénk” egymás
munkáit. Én egyet tudok nehezen elviselni:
a szélsõséges indulatokat, amikor nem be-
csüljük magunkban azt, akik vagyunk. A
vitának és az egymás nem szeretésének a
feltétele az volna, hogy attól még becsü-
löm. Erre számos korszakot és számos
nációt hozhatnánk fel példaként. Így az
újraegyesített Németország íróinak a hely-
zetét. 

– Nem hiszem, hogy a magyar irodalom
annyival lenne gyengébb, mint amennyi-
vel a forint elmarad a márkától. Szerinted
egymás megbecsülésében szerepe van-e
az anyagiaknak? Lehet, hogy Németor-
szágból nézvést ez kevésbé tûnt fel, de
több, a rendszerváltozás után pártszekérre
felkapaszkodott és meggazdagodott alko-
tótársat bizony elképedve néznek (vagy
nézünk) azok, akik lapokból és könyvki-
adókból, díjazásokból és más földi jóból
bizony kiszorultak (kiszorultunk)… 

– Magam a feszültségek egyik döntõ
okának ezt látom: alig tudunk létezni, mint
írók. Ha abban a pénzvilágban, amely elsõ-
sorban a piacra figyel, nem tudunk olyan
helyzetet teremteni, hogy a pénz ne váljék
egyfajta cenzúrává: akkor ebben a világ-
ban senkik maradunk. És le fogunk csúszni
írótársadalomként is, emberként is. Mert
megalázhatókká leszünk…És ha így van,
hiába alkotunk remekmûveket, nem marad

meg az a szellemi hangunk, ami megillet
bennünket. Magam attól félek, hogy amíg
egy alkotó ember anyagilag a periféria felé
sodródik, addig ez a téma mindig irritálni
fog. Persze, ha józanul gondolkodunk, be-
látjuk, hogy azok, akik tehetnek az érde-
künkben valamit, azok ezt meg is próbálják.
A könyv, az írott betû mindig is a legbiz-
tosabb befektetések közé tartozott. 

– A szövetség Bajza utcai székháza bér-
leti problémái, úgy láttuk, rendezõdtek.

– A nemzeti kulturális örökség minisz-
terével és a VI. kerületi önkormányzat pol-
gármesterével február 6-án írtuk alá, épp
itt, a Bajza utcában, azt a szerzõdést, amely
szerint a kulturális tárca tíz évre elõre vállal-
ja az Írószövetség székháza bérleti költ-
ségeinek a fedezetét. Óriási pénz, mintegy
35 millió forintról van szó, amihez hozzá-
adódik az éves költségvetési támogatás is
mintegy 17 millió forintban. Ez óriási do-
log, és megnyugtató az itt szerkesztett
írószövetségi kiadványok – a Kortárs és a
Magyar Napló – számára is. Egyúttal biz-
tosíték arra, hogy amíg itt a világ át nem
alakul, és az ilyen szervezetek, mint az
Írószövetség, más irányból (mecenatúra
stb.) támogatást nem kap, addig az állam
lehet az istápolónk, a kultúra mecénása. 

– Csokonai óta a mecénások lába nyo-
mában loholunk…

– Azért csak megmozdul a magyar civil
társadalom. A Magyar Rádió Elsõ közlés
címû mûsora hallatán például valaki betele-
fonált a stúdióba és jelezte, neki annyira
tetszettek a bemutatott írások, hogy
szívesen támogatná azok könyv alakban
való megjelentetését. Erre a gondolkodás-
módra akartam az elõbb célozni… 

– Elég-e ez ahhoz az óriási erkölcsi
hozadékhoz, amit a Magyar Írószövetség
akkor szerzett magának, amikor a nemzet
szellemi és erkölcsi szabadságát, a Trianon
utáni szétszaggatottságban is az egységes
magyar irodalom gondolatát hirdette,
1956-ban és több ízben utána is? Például a
Ceausescu-féle erdélyi faluromboláskor?

– Többre mindig volna hely. De ez az
összeg a legtöbb, amit eddig kaptunk.
Ahhoz elég, hogy értelmes, alkotómunkát
segítõ tevékenységet folytassunk ebben a
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házban. Akár a könyvtárat, a könyvbemu-
tatók helyszínéül szolgáló klubot értjük
ezen. No, és a vidékrõl, meg a határon túl-
ról érkezõk elhelyezésére szolgáló vendég-
szobáinkat.

– Örök téma: vidéki és határon túli. Azt
hiszem, sokan nem akarják tudomásul
venni, hogy korunk nagy irodalmi alkotásai
elsõsorban nem a fõvárosokban születnek.
Vagy csak nem ott. Mit kap a mi nagy
központi gondoskodásunkból a vidék, vagy
a maga egyedi világát élõ határon túli?

– Az én kezdõ korom a vidékhez,
Baranyához fûzõdik. Ha ’56, illetve ’57 nem
jön, akkor én most is pécsi lakos vagyok.
Csakhogy amit mi a forradalomban föl-
építettünk (nem én, mert én voltam a legfi-
atalabb, hanem Csorba Gyõzõ, Szántó
Tibor és mások), 1956. november 4-e után
eltaposták. Nem áltatom magam, hiszen
egy-két vidéki írócsoport titkárával már
beszélgettünk errõl, õk is nagyon nehéz
helyzetben vannak. Akadnak persze jó
hírek is. Nemrégen jártam Székesfehér-
várott, ahol írócsoport és folyóirat is van, a
kollégák örülnek, hiszen az Árgus – helyi
önkormányzati pénzzel – havi folyóirattá
válik. Tudom, ezeknek a vidéki irodalmi
lapoknak a támogatása az Írószövetség
dolga volna, sajnos nincs rá módunk.
Rövidesen indulok Kecskemétre, március-
ban Pécsre, Erdélybe is tervezek utat…
Véleményem szerint minekünk kell meg-
találnunk annak a módját, hogy ezeket a
fórumokat a szövetségünk támogassa, és
ne a szintén garasait számolgató önkor-
mányzatok. Nos, ezekrõl a lapokról és cso-
portokról nekem össze kell gyûjtenem némi
ismeretet, hogy a választmány, az elnökség
elindíthasson valamit. 

– És a határ másik oldalán lévõ írótár-
sakkal, lapokkal mi a helyzet?

– Az utóbbi hat évben a Magyar Író-
szövetségnek – és ez jórészt az elõbbi
elnök, Pomogáts Béla érdeme –, a határon
túli magyar irodalom számára sikerült
otthont teremtenie Magyarországon. És
nem csupán a könyvek megjelenését,
hanem az írók jelenlétét munkálta ki, ami
szép eredmény, ha arra gondolunk, hogy a
közel 1100 író közül 400 határon túl él és

alkot, és valamilyen írói csoportosuláshoz
tartozik. Érdekességként jegyzem meg,
hogy például a nyolc elnökségi tag közül,
ha összehívjuk a csapatot, nem a határon
túliak, hanem egy-egy budapesti kolléga
hiányzik. Elsõ ülésünkre egy kolozsvári
írótárs érkezett meg elsõnek. Nem tudom,
a státusz törvény mit fog könnyíteni az õ
helyzetükön, de arra ezután is nagyon kell
figyelnünk, hogy mind a díjazásban, mind
pedig a lap- és könyvkiadás támogatá-
sában a folytonosság meglegyen. Közös-
ségünk csak így maradhat „határok nélküli”
magyar íróközösség. És irodalmunk az
egyetlen magyar irodalom, amelybe a
Párizsban élõ Nagy Pál és az Írországban
alkotó Kabdebó Tamás egyaránt beletar-
tozik.

– Úgy tudom, a kulturális kormányzat
eddig „csomagban” és néhány évre garan-
táltan támogatta és támogatja azokat a
lapokat, amelyeket maga jónak lát, a
Kortárstól az Élet és Irodalomig, és vissza.
De ebbõl nagyon sok a rendszerváltás kör-
nyékén született – és még mindig a szülés
fájdalmait érzõ – folyóirat kiesik. Például a
PoLíSz, vagy a Partium, vagy az Esõ, pedig
ezek a fiatal vidéki és határon túli magyar
írásért nagyon sokat tesznek. Nem kellene
ebbe jobban beleszólnia a szakmának?

– A napokban volt egy érdekes beszél-
getésem a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumában. Nagyon sok folyóirat
van, hangzik el mind a két oldalon néha,
de abban állást foglalni, hogy az úgy-
nevezett vezetõ folyóirat mennyivel jobb,
mint a másik, azt hiszem, ezt felelõsen
eldönteni szinte lehetetlen. Megesik, hogy
a kiválasztást a kuratóriumok tagjai bizony
a lapok nem-ismeretében teszik, de ennek
az ellenkezõje is megtörténhet. A véle-
mények megoszlanak. Mi azon vagyunk,
hogy dolgozzunk ki egy tájékoztatási tervet
a számukra, amit aztán a miniszter elé
fogunk tárni. Ez a könyvkiadásra is érvé-
nyes, hiszen az a kis kiadó, amelyik követ-
kezetesen csak jó könyveket, értékes litera-
túrát akar megjelentetni, az megfullad az
anyagi gondjaiban, mert nem tud pénzt
keresni... A fiatal folyóiratok épp a nem-
ismertségük okán vannak hátrányban. 
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A figyelmesebb támogatás lehet csak a
megoldás.

– A József Attila Körrel, a fiatalokkal hogy
alakulnak a szövetség kapcsolatai? A választ-
mányba elég kevés ifjú alkotó került be.

– Így van. Errõl azonban jót is tudok
mondani: nemrég a JAK irányítóival leül-
tünk, és végigbeszéltük a helyzetüket.
Tudjuk, fiatal tehetségek nélkül nincs jövõje
egyetlen irodalomnak se. Szerencsénkre,
annyi, már nem egyszer bizonyított ifjú
tehetségünk van szerte a hazában, luxus
volna rájuk nem odafigyelni. Igaz, õnekik
megvannak a maguk körei, a maguk folyó-
iratai, a maguk szervezete, de sokkal 
felelõsebben kellene õket úgymond „ma-
gunkhoz kötni”. Õk azok, akik új gondol-
kodásmódot és -formát hoznak, hoznak jó
mûveket, friss hangot, és egyáltalán: hoz-
zák a folyamatosságot egy szervezethez.
Úgy értesültem, a JAK negyven évre emelte
fel a felsõ korhatárt. Meggyõzõdésem,
hogy itt nem az automatizmusokra kell
építenünk, nem arra, hogy a fiatal költõnek
– mint az óvodában – , ha akarja, ha nem,
automatikusan a másik korcsoportba kell
kerülnie. Ezt nem lehet csinálni a jövõben
már azért sem, mert az a sokszor meghir-
detett egység ugye, hogy „természetes,
hogy belépek az Írószövetségbe”, nem ter-
mészetes. Van, aki az Írókamarába lép be,
van, aki a Szépírók Társaságát választja...
Gondolom, ez például Erdélyben is észlel-
hetõ, azzal a különbséggel, hogy ott
inkább a lapok köré csoportosulnak az alko-
tók. Ezeket az adminisztratív dolgokat is át
kell gondolnunk és meg kell oldanunk.
Idáig még nem jutottunk, odáig viszont
eljutottunk, hogy igen, közösen fogunk
pályázni, együtt fogunk dolgozni. És ha
mindezt az Írószövetség néhányszor de-
monstrálja is – például egy-egy közös
könyvbemutatóval, nagyobb rendezvény-
nyel –, akkor a dolgaink rendben lesznek. 
A fiatalokat nem kioktatni, hanem tisztelni
és támogatni kell. Jómagam ezt szívügyem-
nek tartom! Az elnökké választásom után
õtõlük kaptam a legtöbb üzenetet, levelet,
jókívánságot.

– Egy beszélgetésbõl, nyilván, sok min-
den kimarad. Mi az, amirõl szívesen szólnál
még? 

– A pályáztatások fontosságát hangsú-
lyoznám. És azt, hogy minél többször
együtt kellene lennünk, hogy az író, az
Írószövetség valahogy jobban „fényre
kerüljön”, ha úgy tetszik: ki az élet sûrûjébe,
a minket olvasók világába...Közös pályáza-
tokban gondolkodunk például a rádióval, a
televízióval. Hogy az Írószövetség állandó-
an jelen lehessen akár a rendezvényei
révén, akár a róla szóló hírekkel. A Petõfi
Irodalmi Múzeummal például közösen
fogjuk összeállítani az Illyés Gyula emlék-
mûsort, az Illyés-centenárium, valamint az
„olvasás éve” kapcsán. És folytathatom a
szépemlékezetû író-olvasó találkozókkal...
Ha nem is lehet a régi formákat teljes
egészében visszalopni, de legalább azok
hangulatát kellene átmentenünk a jelen-
nek és a jövõnknek. József Attilát parafra-
zeálva: valahogyan vegyüljünk el megint
az olvasóink között, írótársak! Errõl van szó.
Szerintem az író-olvasó találkozásokra ma-
napság nemcsak az író vágyódik, hanem
az olvasó is. És ha erre a szellemi hívásra
igennel válaszolunk, akkor nem leszünk
vasárnap délutáni barkácsolgatók. Sem
Európa kegyei után futkorászó tollnokok.

– Most már nem a valami ellen, hanem
a valamiért kellene egymásra találnunk. De
vajon mi is az a valami? Úgy tûnik fel, erre
a választ egyedül a nemzet egészét belátó
szellemi teljesítményeknek kell – és lehet –
megválaszolniuk. Egyebek közt magának
az irodalomnak, semmint az érdekszövet-
ségeknek. Ha manapság a világban gya-
korta ütközik (vagy legalább is nehezen
talál egymásra) az irodalmi alapállás a
közéleti magatartással, mi a helyzet a te írói
mûhelyedben, íróként újabban mi foglal-
koztat?

– Jó ideje egy új regény ötlete foglalkoz-
tat, tavaly nyáron hozzá is akartam fogni
Németországban, de mind halasztódott. Az
elnöki funkció valószínû egyre csak kitolja a
megírás határidejét. Egyébként a Tizedelõ
cédulák címû esszékötetemnek a folytatása
lenne, és a magyarországi németség sorsá-
val foglalkozna. Gyüledeznek a versek is,
hogy mikor lesz belõlük kötet, azt most
nem tudnám megmondani. Leköt a kated-
rám is, a Károli Gáspár Református Egyetem

PoLíSz



15

számomra rendkívül fontos, akárcsak az
Írószövetségben vállalt feladatom. Mond-
hatni úgy is, hogy írói tevékenységem
egyelõre a közéleti feladataim mögé soro-
lódnak. Környezetem kérdéseire a választ,
úgy érzem, elõbb ezeken a helyeken kell
megtalálnom. És meg kell találnunk, hiszen
ezrek írói mûhelyérõl és íróként való létérõl
van szó – ellenkezõ esetben a „nemzet
egészét belátó szellemi teljesítmények”
válaszadásai elodázódhatnak, ami viszont
egész kultúránkat hozhatja hátrányos
helyzetbe.

(Budapest, 2002 februárjában)

Oláh András

sirató
koszorúslány-Magyarország
véres-könnyes a te orcád
rongyos élet szajha élet
apánk vére semmivé lett

évezredig mi éke volt
száz év alatt gyáván elfolyt
láttuk álmod eldadogva
virágszirmod vérbe fagyva

asztalodra kurta férget
trianoni térképész tett
kaptál jogot-hajítófát –
vérbíráktól akasztófát

ajándékként vörös hordát
– gerincedet õk taposták –
csillagból lett vörös lámpa
kofáidból céda-mátka

bûnbe esett koszorúslány
hová jutsz így mások mocskán
rongyos élet szajha élet
szép reményed semmivé lett

latrok
bár csalni magunkat
megtanultuk
– a mámor rövid életû

hitetlen vérünk
szenny a kereszten

jajunkat
elemészti a szél

– úgy hisszük:
Isten elhagyott
pedig csak gyónni ment

Tarjáni Imre

Raszkolnyikovok
káromkodva és remegve
hajszoltam két lépcsõház között
néztük egymás szomorú arcát
aztán ránk omlott a buffet partszegélye
csendes saláták gõzölgõ levesek
híg leve csurrant
aztán a sör a csók aztán este lett

rám egy menedékhely kapuja dörrent
rád másnap a klinika ajtaja
s szedatívum nyugtatta megkapart öled

végképp elvetéltünk

lepedékes nyelvû szerelmünk kiszikkadt
fönnakadtunk egy részeges estén
holnap miféle kínra érünk
(raszkolnyikovi kínra)
melyik hirdetés ígér reményt
melyik plakát – – –
állok egyedül kisemmizetten
és törik rólam és szakad rólam az ifjúság

Vízió
megkopogtatták éjjel az ajtóm
nevemen szólított valaki
rég elhagyott üres tárnákba hívott
hogy magamra hagyjon a csenddel
úgysem menekszel – mondta –
körberepedt a fal
földreesett Cézanne és Gauguin
bekeretezett messzi arca
kutyák vicsorogtak össze
levágták tõbõl a kezem
és arcul ütöttek vele

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA
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Két könnycsepp
Villon szemébõl
Herceg!
Isten képmása az ember.

Vannak korok,
mikor álarca csak.

E kor ilyen – – –
Irgalmazz Jézus Herceg!

Herceg!
Már látható:
a túlsó part is lakhatatlan.

Szabadon
elmaradtak „jóakaróim”
cserélõdtek a jelmezek
egyenruhák reverendák
százasért zsebbe nyúlt tenyér
(kajára és piára)

kilábaltam én
„a népségbõl a nép fia”
nem lettem altiszt
haramia
sem poeta doctus

nem nyomaszt
vagyon
halálfélelem
szabadon szállok
ha már magasra nem

PoLíSz

Zászlós György

Mese a mesebeli országról
Egyszer volt, hol nem volt...
Az óperenciás tengeren is túl, kidõlt kemencének bedõlt oldalán is túl, ott, ahol a kurta-

farkú malac túr, sõt még azon is túl, volt egyszer egy ország. Ezt az országot úgy hívták,
hogy Meseország, mert olyan szép volt, hogy még a kis madár is azt dalolta a virágos
ágon, hogy legszebb ország Meseország az egész világon.

És ahogyan a mese mondja, ebben az országban laktak hercegek és grófok és
laposkalapos, kobakos-bikkmakkos, kordovánfejû tótok és bocskoros oláhok és szántó-vetõ
magyarok és tutyis svábok és vályogvetõ cigányok és élelmes zsidók és konok kunok és
csángó székelyek és sokácok és rácok és horvátok és bosnyákok, és még vagy egy tucat
más nemzetiségû szegény ember is.

Hogy az a sokféle nemzetiségû szegény ember hogyan került ebbe az országba? Annak
is megvan a maga története, de itt csak annyit árulok el, hogy a szegény emberek bizony
már akkor is gyalogosan jártak.

Mert a hercegek és grófok, azok igazi palotákban, vagy tornyos várkastélyokban laktak,
és fényezett, üveges hintókon közlekedtek. Csak úgy, mint a mesében. S a gyönyörû
fekete paripák képzelt szárnyaikon kényes tánclépésben röpítették a díszes hintókat, és õk
is magasan hordták bóbitás fejüket, mintha tudták volna, hogy milyen nagy urakat visznek
a hintókban. A bakon cifra öltözetû parádéskocsisok ültek, paszomántos mentében,
csákósan, hogy még a vitéz Kukorica János is összetéveszthette volna õket huszártársaival,
akikkel együtt parolázott valamikor magával a francia királlyal, annak fényes udvarában.

Én még láttam õket gyermekkoromban.
Az igaz, hogy többnyire csak képeken, mint honatyákat és minisztereket. De a Szent

István-napi körmeneten láttam valóságban is õket, tigrisbõr-kacagányosan, díszkardosan,
sziporkázó ékkövesen, mesét felülmúló pompában, s ilyenkor felsajdult bennem is a vágy,
mint valamikor Toldi Miklósban: hogy: „Hej, ha én is... én is köztetek lehetnék!...”
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De tudtam, hogy nem lehetek.
Hiába áldoznám fel életemet a királyért, hiába verekednék meg az ellenség legerõsebb

bajnokával, én már sem gróf, sem herceg nem lehetek, mert ennek a királyságnak akkor
már nem volt királya. Pedig, tudvalevõ, hogy csak a királyok adományozhatnak hercegi és
grófi címeket és rangokat.

Én még meg sem születtem, amikor Meseország utolsó királyát távoli nagyhatalmak
elûzték trónjáról és megtiltották neki, hogy valaha is visszatérhessen országába. Akkor sem
éltem még, amikor szép csendesen el is távozott végleg valahová, õseinek nem evilágból
való birodalmába. Jó édesanyám mesélte nekem ezt így, még annak idején. Sõt, a trón-
örökös királyfit is számûzték ugyanazok az idegen hatalmasságok. Csak szép, hermelin-
prémes, díszmagyar ruhás fényképét õriztem meg, abban a reményben, hogy egyszer
talán mégis visszatér, elfoglalja trónját, és akkor belõlem is lehet még mesebeli gróf, vagy
talán herceg is.

Még máma is õrzöm ezt a képet. De ma már biztosan tudom, hogy a trónörökös soha
többé nem térhet haza, mert a hercegek és grófok és királyfik világát közben örökre elfúj-
ta a szél. A történelem legvészesebb viharának hullaszagú, vörös színû szele...

Réges-régen, talán ezer esztendeje is van már annak, ha nem több, élt ebben az
országban egy ember, aki hercegnek született, de apja nagyon szerette volna, ha inkább
király lett volna belõle. Ezt abban az idõben csak úgy lehetett nyélbe ütni, ha a fia isten-
félõ és vallásos nevelését római papokra bízza, amit meg is tett.

És, csodák-csodája! A herceg egy napon kapott is egy szép, ékkövekkel kirakott arany
koronát a minden királyok királyától. Nosza, tüstént királlyá is koronáztatta magát és elren-
delte, hogy attól fogva az egész ország hegyestõl-völgyestõl, folyóstól-tavastól és ter-
mõföldestõl, minden lakosával együtt az övé legyen.

Az új király igencsak szerette az idegeneket, és hogy szívesen jöjjenek országába, nagy
vagyont és mindenféle kiváltságokat adományozott azoknak, akik idegen országokból
Meseországba jöttek letelepedni.

Hamarosan elment a híre a bõkezû királynak és országának, és közelbõl-távolból tódul-
tak is az idegenek. Ki gyalogosan, ki lóháton, de mind igen szaporán. És senki sem csaló-
dott, mert mindegyiknek jutott vagy hercegség, vagy grófság, vagy egyéb címû és rangú
egyházi és világi méltóság.

Hogy pedig senki vissza ne kívánkozzék saját hazájába, a király bõven adott nekik
uradalmakat és az uradalmakkal szolgákat, hogy azok palotáikat felépítsék, és földjüket
megmûveljék. A hercegek és grófok és egyéb uraságok mind nagyon meg is voltak
elégedve, csak az ország népének nem volt ínyére az új rend, mert bizony a király az õ
földjüket osztogatta a jövevényeknek, és õket tette meg az idegenek szolgáivá.

Bezzeg tiltakoztak is ez ellen eleget!
De az uralkodó, igen erõs kezû ember lévén, minden felkelést könyörtelenül levert. Õ

is, meg utódai is. És ez így ment évszázadokon, egy egész évezreden keresztül. Amikor
pedig a király nem bírt a felkelõkkel, segítségül hívta a szomszéd ország királyát, és az
mindig meg is segítette az ország tiltakozó népe ellenében.

Így teltek-múltak az évszázadok.
Hanem egyszer csak nagy események torlódtak, mint vészterhes fellegek, Meseország

egén. Ez abban az idõben történt, amikor a tótokat még tótoknak, az oláhokat pedig
oláhoknak hívták, a levegõ és a folyók vize még kristálytiszta volt, Rege híres városában a
Népkertet még Érsekkertnek nevezték; a Jegyzõinternátus emeletes épülete is meg volt
még, és a homlokzatáról sem verték még le a fekete betûs felírást: „A nemzeti Géniusznak
a falu jegyzõi”.

Ebbõl mindenki világosan láthatja, hogy mindez igen-igen régen történt.

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA
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Nem tudni miért, nem tudni hogyan, de egy napon az emberek az egész földkereksé-
gen mind azt kezdték mondogatni, hogy a háború elkerülhetetlen. És addig mondogat-
ták, míg igazuk is lett.

A hercegek és grófok és egyéb egyházi és világi uraságok országa körül egyszerre
tûzben-lángban állt a világ. Érkeztek a hadseregek a világ minden tájáról, az óperenciás
tengeren innenrõl és túlról, és dörögtek az ágyúk és ropogtak a puskák és robbantak a
gránátok, és addig abba sem hagyták a háborúsdit, amíg bele nem untak. Akkor nagy
tanácskozásra ültek össze egy városban, amelyben a világ legmagasabb tornya állt, és ott
kikiáltották, hogy kik a gyõztesek, és kik a vesztesek. Kimondták azt is, hogy a pusztító
háborúnak a vesztesek voltak az okozói, és ezért Meseország népét alaposan meg kell
büntetni. Meg kell büntetni azért, hogy több háború ne legyen! Meseország sok idegen-
bõl származó hercege és grófja és piroshasú egyházi méltósága hiába erõsítgette, hogy
Meseország nem akart – és talán az egyetlen ország volt, amelyik valóban nem akart –
háborút! Meg sem hallgatták õket.

A nagy találkozón azoknak az országoknak a követei voltak a leghangosabbak, akik a
mesebeli ország tõszomszédságából érkeztek, és azok mind azt követelték, hogy most már
négyeljék fel a mesebeli országot, és osszák szét az õ országaik között. Az örömmámorban
ünneplõ gyõztesek pedig miért is ne tették volna meg nekik ezt a kis szívességet, hiszen
nem a sajátjukat osztogatták!

Szét is osztották biza közöttük Meseország hegyeit az erdõségekkel és bányákkal, szét-
osztották vizeit és legjobb termõföldjeit, és a virágzó, nagy, mesebeli országból egy
szegény kis országcsonk maradt csak meg.

Meseország lakosainak panaszára most sem volt kíváncsi senki sem. Sorsuk senkit nem
érdekelt tovább, sõt, mindenki még rájuk haragudott. A gyõztesek azért, mert nem ünne-
pelték velük együtt a nagy gyõzelmet, a mesebeli ország testébõl megnagyobbodott-
meggazdagodott környezõ országok pedig azért, mert attól tartottak, hogy esetleg egy-
szer majd vissza kell adni, amit eltulajdonítottak Meseországtól. Ezért azonnal szövetséget
is kötöttek, és megállapodtak egymással abban, hogy az elszakított országrészeket a mese-
beli ország soha többé vissza nem követelheti tõlük. Ebben megegyeztek a gyõztesek
királyaival is, akik úgy híresztelték, hogy nagy igazságot tettek, mert a népek akaratát haj-
tották végre. Közhírré tették azt is, hogy õk a békeszeretõ országok, és azok akik tulaj-
donukat vissza mernék követelni, azok a békét-nem-szeretõ országok.

Ezzel a világbéke helyreállt, hiszen a békeszeretõ országok meg voltak elégedve a zsák-
mánnyal, a megcsonkított Meseország pedig elszegényedett, legyengült és nem volt
tanácsos neki békét nem-szeretõ-ország hírébe kerülni.

Itt vége is volna a mesének, ha az nem Meseországról szólna. De Meseország azért
Meseország, hogy ott csodák is történjenek. Meseország népe ugyanis mégsem nyu-
godott bele sorsába, hiába igyekeztek rábeszélni õket a békeszeretõ országok, és azok
tilalma ellenére is igazságot követeltek Meseországnak.

Mit tehettek erre szegény békeszeretõ országok, hogy tovább is békében élvezhessék a
gyõzelem édes gyümölcsit?

Törvénybe hozták, hogy a jövõben senki sem követelhet igazságot sem, mert aki
igazságot követel, az sem békeszeretõ, ergo, veszélyezteti a világbékét.

És most jött a csoda!
Meseország népe egy emberként hozzálátott, hogy bajai forrását, az ezer éves téve-

dést, amelynek áldozatul esett, amennyire és amilyen gyorsan csak lehet, helyrehozza.
Új korszak kezdõdött Meseországban. A hercegek és grófok és egyéb uraságok, de

még a munkások és parasztok is, volt urak és volt szolgák, telve jószándékkal és
lelkesedéssel, kezet nyújtottak egymásnak és összefogtak egy új, közös jövõ és egy új –
ha lehet –, még szebb Meseország felépítéséhez. Ilyen addig még sohasem történt
Meseországban!

PoLíSz
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Mindnyájan tudták jól, hogy a csonkára nyomorított, kirabolt, elszegényített országot
csak emberfeletti áldozatok árán lehet talpra állítani, de az áldozatkészség senkibõl sem
hiányzott. A békeszeretõ népek ellenséges gyûrûjében okosságra és bátorságra volt szük-
ség, de az ész, erõ és szent akarat mindenkiben megvolt. Az ország egybeforrt lakossága
bizakodva nézett a jövõbe:

„Hiszek Meseország feltámadásában!” – imádkozták a templomokban; „Nem, nem, soha!
Nem maradhat ez így!” – ígérték a gyermekek az iskolákban; „Meseország nem volt, hanem
lesz!” – fogadkoztak az országzászlók elõtt; „Csonka Meseország nem ország, egész Mese-
ország Mennyország!” – lelkesedtek az utcán és a munkahelyen az emberek.

A legjobb úton haladtak már a cél felé, de akkor megint történt valami!
A kisebbik veszedelem az volt, hogy Meseország szomszédságában egy akkora mam-

muthatalom keletkezett, amelybe a megcsonkított Meseország hétszer is belefért volna,
lakosainak száma pedig hetvenhétszer annyi volt, mint Meseországé. De ennél még na-
gyobb baj volt az, hogy ebben a hatalmas birodalomban uralomra jutott a gonosztevõk
egy kis csoportja, akik egy napon legyilkoltak minden herceget és grófot és egyéb urasá-
got, csak a szegény emberek maradtak életben. És akkor azt mondták a szegény embe-
reknek, hogy ha gazdagok akarnak lenni, akkor csak le kell gyilkolni az egész világon az
összes herceget és grófot és egyéb uraságot, és akkor mindnyájan gazdagok lesznek.

Hanem a legnagyobb veszedelem mégis abból származott, hogy a hatalmas birodalom
szegény emberei ezt el is hitték! Elhatározták, hogy elfoglalják az egész világot és legyil-
kolnak minden herceget és grófot, és minden egyéb egyházi és világi uraságot. Elsõnek
is a határos Meseországban.

Abban az idõben, amikor az új vész elérte Meseország határát, Meseország Rege nevû
híres városába kerültem, mint kisdiák. A szigorú Jegyzõinternátusban nevelkedtem az új
veszedelem idején, és társaimmal együtt sok mindent láttunk és hallottunk, és sok mindent
közösen átéltünk, sok mindenben közösen részt vettünk, sok minden történt velünk, és ez a
sok minden mind olyan volt, amire késõbb egyre kevesebben emlékeztek, mert azóta is sok
idõ telt el, meg kevesen is maradtak azok, akik még emlékezhettek, és akik megmaradtak,
azok közül is sokan elfelejtették már, hogy mire kellene emlékezni, vagy nem is akartak már
rá emlékezni, akik pedig akkor még nem éltek, azok nem is emlékezhettek rá. Ezért, egy
napon, a vörös vihar elcsendesülte után, azt gondoltam, hogy milyen nagy kár is volna, ha
mindaz feledésbe menne, amire emlékezni kellene, és elhatároztam, hogy amit láttunk és hal-
lottunk és tanultunk, és amit átéltünk, és amiben részt vettünk, és ami történt velünk, és hogy
mindaz hogyan történt velünk, azt elmesélem azoknak, akiket érdekel. Mert a vörös vesze-
delem bizony romba döntötte nemcsak Meseországot, hanem az egész Mesevilágot is.

Azt gondoltam, hogy ilyen veszedelem megint támadhat egyszer, és akkor jó lesz, ha
tudják majd azok, akik akkor élnek, hogy velünk mi történt, hogyan történt és miért is
történt, mert ha azt tudják, akkor talán sikerül nekik elkerülni azt a pusztulást, ami ben-
nünket ért.

Ami ezután következik, az már nem mese.
Így láttuk és így hittük azt mi, regei diákok. Így láttam én is, és így hittem én is.

Beyer László

Címertöredék
Reményik Sándornak, Házsongárd.

Hant alól üzenet szólít: „Eredj, ha tudsz!
Látod, én itt maradtam, messze úgy se jutsz!”
Moha aranyozza nevét, fon koszorút,
Fenyõk között maraszt a földi vándorút.
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Turulmadár napkoronggal, fogyó holddal,
Székely egén, szárnyát szegé Trianonnal,
Hét vörös kõbástya szászokkal ledõle,
Romlás, futamodás szakadt e szent földre.

Címerén: sárkányköröm, nyíl lõtte ludak
alatt járta az önmaga vágta utat.
Léte, jövendõje ösvényét megleled,
Ha hûség-hitében neveled gyermeked!

(Bp. 1993. november 13.)

Ébert Tibor

Búcsúszimfónia

Húsz esztendõ Pozsonyban – Jankovics Marcell
könyvérõl

„Azt képzelem: egész Pozsony fáj. Megyek. Megölelem a kapufélfát is. Az élet már nem
köt ide, csak a sírhantok. Húsz éven keresztül igazán minden kõbe, fába belevéstem: itt
voltam... A lelkembõl sarjadzott lelkekbe is szeretném ezt bevésni. A nagy kérdõjel –
marad.” Így fejezõdik be Jankovics Marcell könyve, A húsz esztendõ Pozsonyban.

Pozsony, ezerszer glóriázott városom. Nehéz nekem errõl a könyvrõl beszélnem. Mert a
glóriák lekoptak, már nem fénylenek, vagy talmi a ragyogásuk. Pozsony: a gondolat száll
angyalok nélkül feléd, szárny nélküli angyalaim: kísértetekként.

„Csak a színtiszta igazságot, mert jámbor hitem szerint csak egyetlenegy propagan-
daeszköz létezik: az igazság – vallja a szerzõ, az erõs, mint a hit, tiszta, mint a fény és
gyõzedelmesebb, mint a világ legnagyobb újságainak ólomkatonás árkusai; gyõzedelme-
sebb, mint maga a vert arany, mely mégiscsak aprópénzre váltódik annál, aki kapta;
gyõzedelmesebb, mint az érdek és az ármány. Az igazság örök törvény szerint terem az õ
anyaföldjébõl, az emberi lélekbõl.”

Mi is ez a könyv? Talán egy búcsúszimfónia. Sok-sok tétellel, az igazság, igazságtalan-
ság, események, személyek, polgárok, a történelem tételeivel, sokszólamúságával; historia
est magistra vitae bölcsességével, vagy inkább a fordítottjával, az élet, az Élet a történelem
tanítómesterével. Igen, az élet dramaturgiájával, drámáival, tragédiákkal, összecsuklá-
sokkal, szenvedélyességével, könyörtelenségével, és figyelmeztetõ bizonyosságával. Talán
nagyon is szubjektív, talán nagyon is objektív a könyv. Tények a lélek rezdüléseivel, tények
sorozata: tragédiánk kontinuitása, egyike, ma már tudjuk, elmondhatjuk, a dualista
monarchia magában hordozta Trianont. Innen kezdõdik Jankovics Marcell írásmûve.

Nehéz, nagyon nehéz beszélnem mindarról, amelynek tanúi, részei, részesei voltak
szüleink, és egy kissé jómagam is. A nagy prevratról, ahogy a csehek büszkén mondják.
Õszintén szólva megrázott a feszültségek hullámzása, s a mondanivaló rendkívüli drá-
maisága, szuggesztív történelmi sodrása, és benne az örvényben egy város lassú, de biz-
tos fuldoklása, eltûnése. A felszínen marad az emlékezet, a múltunk, a múltam. Szárny
nélküli angyalaim szállnak a Mihály-kaputól végig a Nyerges utcán, a szélkergetõs Duna-
partig, hol a korlátra támaszkodva vitt, vitt messzire a hömpölygés, ott lent éveim sirályai
gubbasztottak. Kérem, bocsássák meg nekem pátoszom. Micsoda kaleidoszkóp! Káptalan,
Ventur, Klarissza utca, a Boltív, a Roland-kút... hol Vitéz János Regiomontanus, Mátyás király,
Kossuth, Széchenyi, Kisfaludy Károly és Sándor, Jókai, Madách, Juhász Gyula, Reviczky,
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Bartók Béla, Dohmányi Ernõ járt, ahol ma is létezõ fa alatt írta Petõfi a Kis lak áll a nagy
Duna mentében címû versét, s körmölgette a vár alatti sötét kis kamrájában az ország-
gyûlési naplót. És sorolhatnám tovább. Dombok, utcák, terek, sikátorok, gázlángos áhí-
tat... elidegenített kövek...

Jankovics Marcell 1939-ben írta megrázó búcsúját a városról. Történelmi defilé ez, noha
nem történelemrõl és nem politikáról szól a 230 oldalas emlékirat. Hiteles atmoszféra,
szellemidézés, számomra varázslat is Trianon és az elsõ bécsi döntés közötti idõszakban.
Szerzõje ügyvéd, író, lapszerkesztõ, mûvelõdéspolitikus, a Toldy-kör és a Szlovenszkói
Magyar Kultúregylet (SZMKE) elnöke, mellesleg szerzõnk a múlt század egyik legismertebb
magyar alpinistája, aki bekóborolja egész Európát és a Földközi-tenger vidékét. Polihisztori
alkat, aki minden antantnemzet nyelvén tiltakozik Pozsony megszállása, elcsatolása ellen.
Jó, hogy újra megjelent a Húsz esztendõ Pozsonyban a Mary Ratio kiadásában, az unoka
Jankovics Marcell ajánlásával. Pomogáts Béla írja elõszavában a pozsonyi Jankovicsról:
„azok közé az írók közé tartozik, akikrõl nemcsak meg kell emlékeznünk, hanem akiket fel
kell fedeznünk, minthogy emlékük elhomályosult az olvasói és az irodalomtörténeti köztu-
datban.”

A könyv mesteri couleur locale. A leitmotív a lokálpatriotizmus, körülötte jelennek meg,
csoportosulnak személyek, események, a várost formáló sorsdöntõ húsz év története... Az
osloboditel T. G. Masaryk, a holdonini kovács fia, a „humanista” államalapító, a mohó
dijoni doktor, E. Benes ravaszságával, hazugságaival, szlovákok, csehek, a nem létezõ
csehszlovák nemzet, állam, ez a furcsa mesterséges képzõdmény, az antant-kori demokrá-
cia modellje... furfangok, ígéretek, önrendelkezés, a haldokló Monarchia, a vörösszalagos
katonák, Szamuellyék, a halálos spanyoljárvány, cinizmus, racionalitás, irracionalitás,
Vavro, Srobár, maréchal Milan Rastislav S¡tefanik, a szlovák hõs, legenda, akinek repülõ-
gépét tévedésbõl lelõtték vagy lezuhant, Barrera, a megszálló olasz városparancsnok, aki
szimpatizál az õslakosokkal, internáltak, Luhac¡ovice bájos fürdõhelye, Hlinka páter, cseh
bevándorlók, tisztviselõ sereg, szoborrombolás 1920. február 13-án, amikor is ledöntik,
szétverik Fadrusz János, alkotását a carrarai márványból faragott Mária Terézia-szobrot, és
Párizsban azt írják az újságok, hogy barbár magyarok lerombolták egy csehszlovák szob-
rász remekét... mind-mind egy város kálváriájában, történelmi agóniájában... ...Aztán a
kegyetlen történelmi játékban a határ-kiegészítõ bizottság: a japán tiszt, ahogy panop-
tikumi figuraként lépked nagy komolyan a magyar határon, vizsgálódva, kijelöli az új vo-
nalat, a Juhakol története, Clemenceau, Millerand, Lloyd George, figurák, politikusok,
álpolitikusok, fontoskodók, karrieristák, pitiánerek... köztartozások, magyar adóalanyok, a
berný úrad, azaz elveszik mindenedet, iskolai könyvek, magyar történelem á la csehszlovák
carte, Mátyás király hada, csehszlovák huszita sereg, arc de triomphok, tûszúrások... újság-
írók, az akkori médiahatalmasságok: szimpatizánsok, közömbösek, cinikusak, Tronbridge
Ernest admirális, Ulrico Arnoldi, Eduard Holton, Zingarelli Italo, Sir Robert Heemskerk,
Theodor Donald, Madame X., Herbert Anette Brown... Jankovics Marcell könyvében élnek
tovább „halhatatlanul”.

A német-magyar-zsidó város, Pozsony-Pressburg átalakul Bratislavává. Utcatábláival, fel-
irataival, lakosaival. Elõször lassú ez a metamorfózis. Felgyorsul, végérvényes.

A jövõ hamisítvány...? Mert múltja más...

Epilógusként:
„Tudom, hogy álmaimban sokszor fogom látni a régi városházát, melynek kapuja fölé

igénytelen bölcs polgárai azt írták: Si deus pro nobis, quis contra nos?” – mondja a szerzõ.
Nem tudom, így van-e.
De Budán, egymás szomszédságában a kassai Márai Sándor, a szabadkai Kosztolányi

Dezsõ, a pozsonyi Szalatnai Rezsõ, és a Pauler utcai ház falán Jankovics Marcell emlék-
táblája. Eltûnõdöm. Kárpáti közösség. Közép-Európában.

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA
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Sarusi Mihály

Apja fia

(A Túl-a-Gulág meséibõl)

Jó, hogy nem Tízek Bandája!
Tízek Társaságának becézte magát (egykoron) – a boldognak nem mondható máslétre

szenderült veres zsarnokság idején – Samu (amúgy Talján) úri, tehát akkoriban még csak
elvtársi köre. Tizen, a (mondottátok volt: kis-középbõl nagy-közép nagyságúra növekedett
mezei) városka valamirevaló góréi alkották a csapatot!

Góré... Aki ilyet mond, eleve nem lehet Tag; „góré”, megáll az ész! Ahogy az sem
számíthat sikerre – tehet akár doktori vizsgát is, beírathatják a vezetõi a (pesti után a)
moszkvai pártfõiskolára, akkor sem! –, aki azzal kezdi a kiküldetését, hogy ikoncsempészet-
re adja magát; nem hülyék õk, nem ejtették õket fejre kiskorukban, tudják õk nagyon is,
mi a dörgés, de, épp ezért, ha valaki elbízza magát... Azt sem veszik – mondhatni ember-
számba, de ezt most hagyjuk – komolyan, aki ugyan valamiért kiugrik (például a
szövetkezete, vállalata, pénzintézete, miegyebe teljesítményével), de amúgy – teljes tájé-
kozatlanságát bizonyítva, figyelmetlenségét igazolva, alkalmazkodóképességérõl számot
adva – általában párttitkárnak mond minden pártházi embert.

Jól megválasztották egymást: a kisváros tíz legjelentõsebb cégének vezetõi alkották meg
(hozták létre, gondolták, egy életre) a nagymenõk szövetségét. Nem mondhatni –
föltétlen –, hogy bûnszövetkezetét, mert azért adtak a látszatra, ráadásul sem lopásról,
sem csalásról, sem gyilkosságról, sem egyéb köztörvényes dolgokról nem volt szó ottan
(itten a tíz cégnél együtt és külön), sõt! Sõt, éppen ellenkezõleg, arra kerestek – ugyanis
egy-egy alkalommal ez is megesett – módot, miként lehet törvényesíteni valamely
egyezségüket. Mert hogy mondanotok sem kell (szakképzettség tekintetében),
közgazdásztól jogászig, villanyszerelõtõl fejõnõ-egyenirányítóig elég széles mezõnyben
mozgott a csapat.

Ez utóbbinak (mellesleg) a város legnagyobb – addigra egyetlen, mert hogy Kádár
elvtársék elvtársai úgy vették, a legjobb lesz valamennyi tszcs-t egybeolvasztani, s a
városhatárnyi külsõséget egybeszántva már akkora gazdaság fojtogatta a szeretett
szülõhelyt (terveik szerint eredetileg a mennyekbe emelte volna, de arról, mint késõbb
kiderült, szó sem lehetett) –, egy szem (nem vitás, Kossuthról elnevezett) Mezõgazdasági
Termelõszövetkezete volt a zsebében. S ha úgy tetszett neki – mert hirtelen természetû fér-
fiú volt (míg így bele nem rokkant) –, szinte állandóan a tejtermelési célzattal tartott
tehenészet fejõnõinek az irányításával ütötte el gyakran a fél aratási kampányt.

Hiába, akinek ekkora (nagy) természete van!
Tehet õ róla?
Szó sem lehetett arról.
Aki (fejõipari szakmunkás, jó atyja, anyja, avagy ura) szólni mert, mehetett a kulák

nagyapja után a Hortobágyra (csontkeresni). Nem is bátorkodott ilyesmire senki sem a
városszéli parasztházakban, városmenti (maradék) tanyasorokon élõ, amúgy a kolhozt nap
mint nap kegyetlenül megfejõ, így csak-csak boldoguló szövetkezeti dolgozók közül.

Samunak csak egy ruhagyára volt (a többinek például áfésze, szolgáltató szövetkezete,
vasipari cége, takarékszövetkezete, a fél megye által ismert gyógyfürdõje, frissen épült – s
igen nagy reményû, hisz tizenkét emeletes szállodából, vendéglõbõl, csapszékbõl,
serezõbõl, borozóból, csárdából, étterembõl, restibõl, presszóból és bárból álló kombinát-
terveket szövögetõ – sátortábora), persze nem akármilyen manufaktúra volt a kezére bízva!
Amit a kezére adtak az elvtársak (a Pártházban, hogy persze a döntésrõl a Tanács tájékoz-
tassa, mintha – a két szép szeméért – maga döntött volna), a tiszáninneni derékszék leg-
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jelentõsebb ilyen jellegû, még a piszkos feudálkapitalisták idején a múlt század utolsó har-
madában épült, s azóta (egész 1945-ig) a külfölddel is versenyképes árut termelni képes
emeletes(!) tégla(!)falú üzem volt.

A termelés az elsõ, emberek, a termelés! – szokta (volt) emlegetni a széki székhely
(amúgy még: járási központ) góréit tömörítõ egyletbõl valaki.

Az anyag, elvtársak, az anyag! S nem a szellem, az eszme!
Isten...
– Mirõl beszélsz?
Na azért ezzel jó lesz vigyázni, mert azért van másmilyen eszme is.
Hogy ne mondja, az Övék.
Túl magasra sikeredett filozofálásuknak általában hamar vége szakadt, mert az ipar-

iskolában, a KISZ- és Pártiskolában, a nappali és levelezõ, valamint esti tagozatos közép-
iskolában, felsõbb tanodákban szerzett alapos (de elsõként is pártos!) mûveltségük
netovábbja volt az a bizonyos anyagelvûség.

Vissza, haver, a földre.
(Mert hogy ilyen baráti – már-már bizalmaskodó – volt az igazgatók tízes tanácsának a

hangulata.)
(!)
(?)
Ott adták-vették a dolgokat (ötletet, ügyesebb mérnököt és fõkönyvelõt, a vállalat

sportkörében jól szolgáló labdarúgókat, nagynéha a barátnékat, befolyásos kapcsolatot),
s amiben ott (õk) megegyeztek, arra mérget lehetett – volna – inni. Mert jó, jó, a Párt-
házban dõlt el minden, de hát valamennyien megjárták a Hadak Útját, ki-ki kijárt egy-
némely (községi, fiúszéki, derékszéki, tartományi, nemkülönben országos, vállalati és párt-
iskolai) szemesztert is, szerzett – nem mindennapi ügyességgel, simulékonysággal és
rámenõsséggel – épp elég támogatót a továbbiakhoz.

Mindezen fölsorolt dolgok nélkül – kérem szépen – semmire sem mentek volna! Ha
összeakadtál (ne is mondd, Pest-Budán) egykori elemi-iskolai deáktársaddal, valaha a
sokadik szomszédban a tököt rúgó csávóból lett vállalat-központi, miniszteriális, avagy (na,
ez volt az igazi!) „fehérházi” nacsalnyikkal – ha lenacsalnyikoztad a pártkábé és a pártpébé
tagjait meg alkalmazottait, halálra röhöghettétek magatok! –, azonnal rácsaptál, nyert
ügyed volt.

Legalábbis más – itt s ebben a korban – aligha rúghatott labdába (a szocialista
demokratizmus és törvényesség, valamint humanizmus és tervszerûség jegyében) a
gazdálkodásban eligazodni, mi több, megállni igyekvõk közül! Másképpen...

Nem kötelezõ a disznótor! – szokták (volt egykoron) dicsérni enmaguk a tízek.
Lettek volna tizenhatan is, de a tizenegyedik sem tudott fölzárkózni hozzájuk. Valahogy

így alakult: bárki kísérletezett a betagolódással, pórul járt. Nem mintha nem lettek volna a
többiek is (arra, mit a fõnökeik az Urál alatt kisütöttek a kommunizmus kezdeti szakaszáról,
megtoldva a pesti blicceléssel) rátermettek, néhányan legalábbis.

Az utolsó belépésre jelentkezõ az a góré (pardon, kincstári birtoki igazgató) volt, akinek
azóta – demokráciátokban – igen megszaladt! Jóval 1990 után azzal állt elõ (a koma, vagy-
ishogy az Elvtárs) – mert hogy addigra már a magánosítás taraján lovagolva egy nap-
nyugati cég bizalmát élvezve még nagyobb beosztásba került:

– Megpróbáltam, mit jelent téeszcsét vezetni! A Bicerei Magyar-Vietnamnál jobbat a fél
Alföldön nem láttál. Aztán állami gazdaság élére tettek, az már igazi nagygazdaság volt; a
tönk szélén álló cégbõl életképes, egyéb üzletágakkal (úgymint forgácsolóipar,
vendéglátás, nyugatiak bérvadásztatása, und zo vájter!) ügyeskedtem, meg lehetett nézni,
hogy viszem át – lassan, lépésrõl lépésre – a nehézkes és nem túl szapora kollektív tulaj-
donformát a haszonelvû magántulajdon irányába! Kaptam érte éppen eleget a Párttól...

Õ volt az elõfutára (mondjátok, már a hetvenes évektõl) a '88–'89-ben dúló, s azután
még egy darabig tomboló szabad rablásnak.
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– Megpróbáltam nyugati tõkés cég vezetõjeként. Így is helytálltam! Na, mondom –
mondotta volt még szabadlábon –, megpróbálok a magaméban boldogulni!

Egykor az atyja húszegynéhány holdas középparasztként csak azért úszta meg a
kulákká minõsítést (és a deportálást), mert kisfia már a DISZ-ben verte az üstdobot, és
idõben fölvilágosította, hogy menekülhet meg; maga a termelõszövetkezeti csoport (tszcs)
egyik élharcos szervezõjeként, majd – hogy rögvest ki is próbálja képességeit – elnökként
hadakozott a paraszttal... Szóval a húszegynéhány után jött a kétszázvalahány, majd a
másfélezer hold, a három és félezer hektár, legvégül az ejrópai kézre juttatott élelmiszer-
ipari nagyüzem vezérsége; na, innen, e székén trónolva látott hozzá a magánvagyon (ala-
posabb) megalapozásának.

Összehozott ezernégyszáz hektár magánbirtokot, ahhoz kanyarít – bérlettel – ugyan-
annyit, s termel, termeltet, gazdálkodik, mint egy új földesúr... immár a magáéban!

Valami gikszer miatt (a nyugati vezérkar észbekapott, komátok – elvtársatok, majdnem
uratok – a vállalat birtokába jutott s földolgozásra váró bab majd' a felét hazavitte a saját
üzemébe, földolgoztatta, s mint a sajátját adta tovább a távolkeleti, hogy ne mondjuk,
rosztovi üzletfeleknek s ezzel a hasznot lefölözte, vagy kétmilliárddal károsította meg a
nemzetközi tõke e nagyvállalatban összpontosító csoportját (pörbe fogták s ha valami
közbe nem jön, úgy bekopertázzák, hogy attól kódul).

Nem egészen így volt, de hagyjuk. A lényeg, hogy õ volt az utolsó – azokban az áldott,
békés, puha nyolcvanas években! – (a vállalkozó szellemû, nagymenõségre törõ helybéli
igazgatók közül), aki megkísérelt bejutni tizenegyediknek a negyvennyolcas fiatalok
nagyszerûségét folytatni szándékozó Fehér-Ér-parti brancsba.

(Ma már könnyû így élcelõdni! Akkor merted volna ennyire megnevezni õket!...
Különösképp, hogy sejtésed ha lehetett róluk, maffiájukról.)

Meghívta (e tizenegyedik-jelölt) – mert hogy ez volt a bevett szokás: minden hónapban
más vezetõ elvtárs birodalmába látogattak el kilencen, hogy meghányják-vessék
teendõiket – a tíz górét, szinte már tizenegyedikként, és bemutató foglalkozást tartott a
Társaságnak. A TT tagjaival – már akkor kitûnt, hogy a többinél is rámenõsebb, ne adj
Marx, még a fejükre nõne (ahogy ezt késõbben, demokráciátokban meg is tette) – majd-
nem hajba kapott, úgyhogy legközelebb sem hívták meg.

Ezt csak azért mondjuk, mert jellemzõnek tartjuk Samu pajtásra is (nemkülönben a korra
– „A Kor, a Kor tette velünk!”, fogják ma a megszûnt kör egykori tagjai a korra, amit elkö-
vettek).

Még hogy õk, a fiaik!
Nem a leányok – bár (újabban, hogy ha ilyennel találkozol, meglepõdhetsz) hölgyek is

kerülnek a nagyvállalkozást célba vevõ kisvállalkozók között! –, csak (inkább) a fiak. S nem
mind, egyik-másik.

Samu kifogta; jó, jó, õt sem kellett félteni, neki is megvolt a magához való esze, be-
csapott õ is fût, fát, hazavitt mindent, amit lehetett (a fiának, csak hogy a példánál marad-
jak, megvette, hogyne, bagóért a ruhagyár egyik – nemrég épített, tehát a legújabb –
csarnokát, nehogy éhenvesszenek az unokák ebben a kibalzsamozott kapitalizmusban!),
de azért egy ponton mindig megállt. Õ s az a másik kilenc (19) – 3.298.

Az áfész-elnök, kibõl 1990-ben kényszernyugdíjast csinált a (legalitás lehetõségeit és
körülményeit, úgymint adottságait kihasználó, mindebbõl – mindebben tovább – élõ) Párt,
a továbbszolgáló (hogyne, téeszes, azaz zupás õrmester-szinten megrekedõ) MSZMP oszlo-
pos tagja lett, s mint fõ-fõ szervezõ járta, míg megengedte a becsület, a várost! Ugyanis
(mondanod sem kell) a leánya, kibõl az ejrópaizmus csúcspontjainak egyikén bankigazgató
lett, 200 000 000 forintocskát sipított, s ha nem is rögvest, de szinte a negyedik hónapban
(mert hogy személyiségi jogai is vannak az asszonyállatnak) dutyiba került. Elnöktök
(MSZMP-szervezõtök) azóta nem lép ki a házából; úgy szégyelli magát, hogy nem mer az
emberei szeme elé kerülni. Lopott õ is épp eleget, becsapta nem egyszer, nem százszor
embertársait a szocializmusban, de hogy kétszázmilliót hazavigyen (a sifonérbe)...
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Samu klinikára került: megállt a szíve.
Már újra mozog, könnyû mozgást írtak elõ neki, sétál, úszik, kerékpárra kap (azazhogy

mászik), gyalogol.
Mondhatja, aki akarja, így volt (és punktum): ezért ekkora disznóságra õk – még – nem

vetemedtek!
Nem erre tanították a gyermekeiket.
Hogy mire, arra persze elég nehéz lenne válaszolni (...különösképp kitérni).
Ügyeskedni, élni a lehetõségekkel, ami belefér! A törvényt úgy értelmezni, ahogy neki

(neked, nektek, azaz nekem, mármint hogy Samunak s társainak) jobb; hogyne, így élt az
ország!

Samu és bandája nagyon felszívja magát, ha valaki azt emlegeti, hogy „Húszmilliárd
dollárt vett kölcsön a Kádár-kormány, hogy elherdálja”! Szó sincs róla – tanúsítják –, hisz Ti
ettétek meg, ittátok, utaztátok, szakszervezeti-üdülõztétek, építettétek, ihajcsuhajoztátok el!
Kádár, a kormány, a párt, meg a komcsi banda... A düh elönti õket, a méregtõl van, aki a
fél oldalára megbénul.

Ekkora aljasságot, méghogy õk tehetnének az egészrõl. Hogy az ország idejutott!
– Megáll az ész. Megmondom õszintén, a kés kinyílik a konyhaasztal fiókjában.
A kátéesz-fõkönyvelõnõ szomszéd is hogy járt; templomjáró keresztény család az övék,

kisfiuk mégis enné (falná, szétpofozná) az idegeneket! Szégyelli is magát miatta anyuci,
apuci.

Tehet arról a szülõ, mivé fajul a gyermeke?
Valamennyire bizonyára, de teljességgel... Aligha. A kor, a világ teszi ezt velünk. (Velük.)
(Veletek.)
Samu fia az apjától örökbe kapott ruhagyárral úgy-ahogy (amennyire a jó atya tapasz-

talataiból, kapcsolathálózatából, no és megtakarításából futotta) boldogult, aztán vala-
hogy elszaladt vele a ló. (A szekér?) Valami nemzetközi bûnszövetkezetbe keveredett: (áron
alul s látszat szerint) eladta a gyárat (valami külföldinek) – hogy legyen miért (okkal) ide-
genellenes a szomszéd fiacskája –, a tiszta hasznot sebesen befektetve (papírforma szerint)
visszavásárolta az általa alapított, amúgy nem létezõ (álnéven, áltelephelyre áltáv-
beszélõszámmal, álanyjanevén bejegyzett) korlátolt felelõsségû társasága számára, amely
aztán egy kani vasat sem fizetett a továbbiakban az államnak (adót, dolgozó társadalom-
biztosítását, vámot, mifenét), különösen mivelhogy midõn „tönkrement”, a pénzzel meg-
ugrott.

Valahogy így.
Mielõtt a Vám- és Pénzügyõrség, valamint a Rendõrség, nemkülönben a Határõrség,

az Ügyészség és a Bíróság lekapcsolhatta volna, árkon-bokron túl volt.
– Miért, mit gondoltál?!
Majd hagyja magát bekóterolni.
Jut is, marad is. (A nélkülözhetetlen megvesztegetésre.)
A hatóságok az egész világon körözik, mert hogy a kár, mi a magyar államot, valamint

a ruhagyár ügyfeleit érte, eléri a hétmilliárdot.
Bevallani persze csak hétszázmilliót mert az illetékes hivatal, nehogy rossz fényt vessen

e bûnügy (a súlyával) a derékszék derék népére (legfõként pedig állapotára, a helyzetre,
melybe keveredtünk).

Samunak sem kellett több, úgy maradt.
Riadókocsi, mentõorvos, irány az elsõ (szegénypoldából lett) kóroda.
Hogy ne mondta volna föl a szíve a szolgálatot?!
Ilyen balfácán népséget.
– Megáll az ember esze.
– Tehetne mást?
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Nyilas Attila

Magammal
Titokban szívott cigaretták
füstje rondítja fogam,
megrémülök, ha tükörbe nézek,
a legnehezebb még hátra van,
a legnehezebb még hátra van.

Ismerõs valahonnan ez a
gunyoros Casanova-arc,
nagyorrú, szenvedõ-nevetõ,
csak most kezdõdik az igazi harc,
csak most kezdõdik az igazi harc.

Nagyapám, a rendõr, majd iparos,
Tildy Zoltán sofõrje volt,
az õ arcvonásait örököltem,
és félek, hogy föltámad a holt,
és félek, hogy föltámad a holt.

Nagyapámtól egy idegen nõ
(neki is? vagy csak nekem?) gyereket
várt már az esküvõjekor,
és lett balhé, mert meg is született,
és lett balhé, mert meg is született.

Ismerõs valahonnan ez a
feketedõ fogú arc,
megrémülök, ha tükörbe nézek,
mert most kezdõdik az igazi harc,
mert most kezdõdik az igazi harc.

Ezredfordulóra
Apa rákos és még nem tudja,
mert hazudunk neki,
vagy magának hazudik és el is hiszi,

vagy én nem tudom, hogy már tudja.

(Utóbb a pap szavai:

„és megemlékezünk ezen a szentmisén
Kálmán testvérünkrõl, aki elköltözött
az élõk közé”.)

Forgó
ég szülte földet
föld szülte fát
fa szülte papírját
papírja szavát
szó szülte eget

Somkuti Gabriella

Ellentétek videoklipje
Tojáshéj roppanás.
A gótika boltozata.
Taposóaknák.
Karnevál tûzijátéka.
Széthulló birodalmak.
A fûszálak makacssága.
Fakérgek térképe.
Agybarázdák titka.
Tócsák fénylõ tükre.
Kifordult szemgolyó.
Bánya-mély, szénpor füstje.
Koráll-zátonyok virága.
Afrika éhezik.
Az állatok etetése tilos.
Fejlövés, tarkólövés.
Széfben a korona-ékszerek.
Epekõ-mûtét, vesekõ-mûtét.
Csuklódon drágakövek.
A bilincs már kattan.
A képen sötét lesz.

Kihantolás a 301-esben
A húst megette a föld
s most két csont viseli
a súlyos bakancsokat,
melyek a tárgyak makacs túlélésével
úgy buknak elõ a sírgödörbõl,
mint karóba húzott ártatlanok,
kiknek ölében többé virág nem terem.
Árvíz sodor így redves farönköt,
állat menti így kölykeit,
ahogy e két bakancs gázol most át
évtizedek mocskán és bûnein,
nyomukba nem érnek a gyilkosok,
nem ér fel hozzájuk a förtelem,
döngõ léptekkel már szívünkben járnak,
de e kísértetjárás visszhangjára
a kor még mindig nem felel.
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Borbély László

Balkezesek
Anya megállás nélkül mérgelõdött, amióta a fia, Anti megérkezett.
– Nekem azt ígérték, hogy rendbe tudják hozni a kiégett lakásomat – mondta és

dühösen a földhöz vágta a malteros kanalat. – Nézz körül, hogy milyen borzasztó kuplerájt
hagytak itt! Kár, hogy elõre fizettem. Sajnálom, hogy nem a keresztapádékat hívtam ide,
õk ezerszer különb módon dolgoznak ezeknél a börtöntöltelékeknél.

A falakon mindenütt égési nyomok – kormos téglák, elfeketedett tapétafoltok – emlé-
keztettek a szerencsétlenségre. A nappaliból nyíló fürdõszoba olyan volt, mintha robbanás
történt volna benne. A falon jókora lyuk tátongott. A kádba a melósok válogatás nélkül
beledobáltak minden hulladékot, sittet, téglát, dobozokat. Anti a kád körüli törmelékben
botladozva eljutott a vízmelegítõig. Megfogott egy lapátot, és szótlanul kezdte a sittet a ta-
licskába önteni. A szomszédból áthallatszott a déli muzsikaszó. Anya kétségbeesve járkált
a kiégett lakás romjai között, néha idegesen beletúrt a szõke hajába, majd leült egy
rongyos plédre. 

– Hétfõ reggelig a miénk a konténer, addig muszáj kihordanunk a sittet – fogalmazott
fejedelmi a többesben Anya. – Meddig tudsz maradni?

– Este randevúm van – mondta Anti, és kitalicskázta az elsõ adag sittet a lépcsõházon
keresztül az udvari konténerhez. Mikor visszatért, Anya cigarettával a kezében keresgélt a
melegítõje zsebében. 

Ismerõs hang törte meg a csendet.
– Az Elnöknõt keresem!
Mackós Béla mindig így szólította Anyát. A postajármûtelep mûvezetõje volt, de leg-

inkább feketézéssel töltötte az idejét. Laci összerezzent, irtózott ettõl az embertõl. Mikor
életében elõször találkozott Mackós Bélával, a férfi elmesélte neki, hogy egyszer a fürdõ-
kádban talált rá a saját részegen horkoló apjára, aki belehányt a vízbe, mielõtt elaludt. 
A pocakos negyven év körüli férfi hozott egy üveg bort, bevetette a legtenyérbemászóbb
vigyorát, amikor meglátta Lacit a partvissal.

– Tiszteletem a fiatalúrnak! Jöttünk melózni, szeretnénk erõsödni egy kicsit, mi? Csóko-
lom a kezit, Elnöknõ, örömmel látom, hogy nem szökött meg a munka elõl az Aranyhal
presszóba, mint a tisztelt élettársa, a Taxis Gabi.

– Már nem Elnöknõ – javította ki Anti, teljesen feleslegesen tette, mert Mackós Béla
következetesen így szólította Anyát. – Tudhatnád, még együtt voltatok, amikor kilépett a
fodrász szövetkezetbõl. Ha az emlékezetem nem csal, te ajánlottad neki, hogy legyen
maszek. Jó tanács volt. Nézz körül, láthatod mire ment vele!

Anya veszekedett az ostromállapot miatt. Mackós Béla védekezésként a szemére hány-
ta: örüljön, hogy a melósai éhbérért elvállalták a munkavégzést.

– Ez neked munkavégzés? – hõbörgött Anya. – Hogy néz ki ez a lakás? Tönkretettétek
azt is, ami nem égett le!

Mackós Béla higgadtan védekezett.
– Ez nem igaz. Ha piásan megint felgyújtod a lakást, akkor ne az én munkásaimmal

végeztesd el a piszkos munkát, jó?
Anti szótlanul látott a következõ adag sitthez. Legszívesebben a fejükre borította volna

az egészet. Régóta nem látta Anyát, arra számított, hogy egy õszinteségi roham nyomán
tájékozódni tud a történtekrõl. Nem sokáig kellett erre várni. Két forduló után még mindig
a lakástûz volt a téma. De Mackós Béla ekkor már egy dugóhúzóval a kezében próbált
nyomatékot adni a szavainak. Anyánál pedig egy üveg bor volt, bontatlan állapotban.

– Csak akkor adom oda a dugóhúzót, ha megígéred, hogy nem gyújtasz rá. Legalább
várd meg, amíg a lakás kész lesz. Akkor is ráérsz felgyújtani.
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Anya tehetetlenül kapkodott a dugóhúzó felé. Akart valamit mondani. De belezavaro-
dott már az elején. Mackós Béla vigyorogva gúnyolta ezért.

– Aranyhalszagot érzek, csak abban nem vagyok biztos, hogy cseresznyét, vagy huber-
tust. Nem kérek rá magyarázatot. Bírni kell a tempót az új manussal, a Taxis Gáborral az
Aranyhal presszóban. Nem szabad alulmaradni a gyorsulási versenyben. Kis rutinnal lehet
vezetni piásan, de beszélni, dumálni, magyarázni annál nehezebb.

Anya meg akarta ütni Mackós Bélát, de Anti lefogta. Felfordított egy mûanyagládát,
arra ültette a feldühödött asszonyt. Az üveget elvette Anyától és Mackós Bélának adta.
Anya a két tenyerébe temette az arcát. Csöndesen remegett a sírástól. Anti átkarolta a
nyakát.

Mackós Béla kinyitotta a boros üveget.
– Neked is tölthetek? – kérdezte Antitól. De a fiú némán rázta a fejét, így két poharat

félig megtöltött a sárgás itallal. Az üveget a földre tette. Anya szótlanul nyelte egymás után
a nagy kortyokat.

Mackós Béla, pusztán barátságát és atyai jóindulatát kifejezendõ, jól hátba vágta Antit.
– Te tetszel nekem, sporttársam. Nem akarsz nyáron egy kis pénzt keresni? Tulajdon-

képpen mivel foglalkozol mostanság, ha nem vagyok túl indiszkrét?
– Változatlanul a szalagtárban dolgozom, betanított munka, három mûszak. Havi nyolc-

van bruttó.
Mackós Béla jobbjával Anti vállára nehezedett.
– Mondok én neked valamit, sporttársam. Lépj ki a cégtõl, amíg nem késõ. Nálam már

eleinte is megkereshetsz nettó százat. Csinálod, amit mondok, intéznéd az ügyeimet.
Késõbb felelõsségteljes feladatot is kaphatsz.

– Például ha szabadságvesztésre ítélnek, nekem kellene bevonulnom helyetted?
– Én legfeljebb felfüggesztettet kapok. Mindig tudom, hogy hol a határ, ameddig elme-

hetek.
Anya véletlenül felrúgta az elé tett üveget.
– Voilá! – jegyezte meg Mackós Béla, és vigyorogva, köszönés nélkül kirobogott a lakás-

ból. Az ajtót jó hangosan becsapta maga mögött.
Anti utánaköpött, majd folytatta a munkát. Anya egyre hangosabban sírt. A szomszéd-

ban ordított a rádió, valamilyen komolyzene szólt. Mikor Anya nyugodtabbnak látszott,
beszélgetni próbált vele. Eleinte hiába kísérletezett ezzel. Inkább töltött egy pohár bort
neki. Hátha attól kicsit összeszedi magát.

– Tulajdonképpen hol élsz te ezekben a napokban, Anya?
– Átmenetileg kaptam az önkormányzattól egy szolgálati lakást ugyanebben a házban.

Teljesen üresen állt, de a Taxis Gabiék szereztek egy heverõt. Többnyire Gáboréknal töltöm
az idõt. Tudod, õk itt laknak a Róna utcában. 

– Otthon voltál, amikor a lakás kigyulladt?
– Nem, a kutyát sétáltattuk a parkban. Mire visszaértünk, már itt voltak a tûzoltók. Az

egyik emeleti lakó értesítette õket. Hála istennek, még idõben érkeztek. Biztosításunk nincs,
a lakás önkormányzati, valamicske segélyre számíthatunk, de majdnem mindent önerõbõl
kell csinálnunk. Pénzem eddig se nagyon volt, fogalmam sincs, mibõl csinálom meg. 

Nagy levegõt vett, azután folytatta.
– Az eltartási szerzõdés értelmében egy évvel ezelõtt lettem fõbérlõ, Mária néni halála

után. Azt hittem, hogy rendbe jött az életem, a két válás, az állandó kisiklások után megis-
merem az élet napos oldalát. 

A kertbõl gyerekzsivaj hallatszott be.
– Gyûjtöttem egy kis dugi pénzt – mesélt tovább Anya. – Erre az édestestvérem lányá-

nak férje betört hozzám és kirabolt. Még annyi esze sem volt, hogy ne öt utcával arrébb
árulja részegen a televíziómat. Valahogy kihevertem a történteket. Szakítottam Mackós
Bélával, egyedül akartam lenni. Nekem nincsen szükségem a férfiakra.
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– Ismerlek. Te nem tudsz egyedül élni. Még akkor sem, ha erre vágysz minden áron.
Igaz?

Anya széttárta a karjait a válasz helyett.
– Nem szeretnék errõl beszélni veled.
– Errõl senkivel se szeretnél, ugye? Másokkal nem akarsz, önmagaddal pedig nem

tudsz. Talán egyszer próbáltál szembenézni önmagaddal. Ha akkor Apa nem töri rád az
ajtót, nincs aki kihívja a mentõket, és vége. A második férjed akkor is lóversenyen volt,
vagy kártyázott.

Anya zavarba jött. Valamit mondani akart, de elragadta a zokogás, és a fia vállára
borult. Csak sokára jutott szóhoz. Azt mondta, hogy felmegy a szükséglakásba lepihenni
egy kicsit.

Beesteledett, mire Anti végzett a sitt kihordásával. A villany nem égett a lépcsõházban,
tapogatózva kereste meg a lakást. Az ajtót nyitva találta. Anya a heverõn aludt, meg sem
mozdult a parketta zörgésére. Anti nem gyújtott villanyt.

Anyát nézte. A sötétben behunyta a szemét. Szerette volna újra boldognak és vidám-
nak látni õt. Erõltette az agyát, hátha fel tud idézni korábbi szép együttléteket és boldog
pillanatokat. Nem akart gondolni többé arra a karácsony délelõttre, amikor megtudta,
hogy Anya végleg mással fog élni. Eszébe jutott a legutóbbi találkozásuk. A szokatlanul
hosszú búcsú pillanatai, amikor a ház elõtt Anya olyan sokáig ölelte õt, szorította a kezét.
Különös szeretõ ragyogást látott a szemeiben, nem azt a jellegzetesen tompuló tekintetet,
mint máskor.

Erre gondolt, kényszerítette a képzeletét, hogy ezt láthassa. És sikerült. Olyannyira,
hogy mikor kinyitotta a szemét, akkor is ugyanezt láthatta egy pillanatra.

Hazafelé az Aranyhal presszó elõtt elhaladva benézett a kerthelyiségbe, és önkéntelenül
ökölbe szorult a bal keze. A balkezességet örökölte Anyától. 

Johantsik Endre

A süllyedõ csónak
Azt a közhelyszerû információt, miszerint ugyanaz a mûvészeti alkotás az egyik

embernek tetszik, a másiknak meg nem, már az anyatejjel szívjuk magunkba. Aztán élünk,
éldegélünk, s utunk porában bandukolva lépten-nyomon tapasztaljuk, hogy ez bizony
valóban így van. S csak igen ritkán adódik olyan meghökkentõ esemény, amikor az
élmény tartós „fogságában” egyszer csak elkezdünk töprengeni – persze esélytelenül – a
dolog miértjén. Mielõtt bárkin jogos aggodalom uralkodna el, sietve bocsátom elõre,
hogy még 57 évesen sem érzem magam elég okosnak és fõleg bátornak ahhoz, hogy a
válaszadás egy újabb kísérletével bárkit is – fõleg írásban – traktálni merjek. Mindössze
arról van szó, hogy 57 év alatt nekem is összejött egy „tárgyi” csúcsélményem, amelynek
emléke hatodik esztendeje arra ösztönöz, hogy másokkal is megosszam. 

1995 márciusának végén Farkas Rudolf, lakótelepi ház-szomszédom, festõ-grafikus
barátom és horgász sporttársam, szûkkörû baráti összejövetelt rendezett a lakásán. A
házigazdával együtt négy fõs társaság találkozójának kimondatlan apropója és szándéka
az akkor már tízéves horgász barátságok ünnepélyes deklarációja volt. Ám a résztvevõk
horgászaton kívüli „mellékfoglalkozásai” miatt az est igen hamar mûvészeti fesztivállá
alakult át, melynek csúcspontjaként a pillanatok alatt rögtönzött 16 darabos mini tárlatból
mind a három vendég választhatott egyet. A váratlanság erejével ható felszólítás, no meg
a már tisztes mennyiségû alkohol elfogyasztásának hatására választásom egy olyan
tájképre esett, melynek bal alsó sarkában göcsörtös, félig korhadt, támaszkodó ágával
vízbe nyúló fûzfa látható, melyhez nagyobb részt szintén vízbe merülõ lánccal kikötött, a

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA



30

kép elõterét kitöltõ, félig vízzel telt, kissé megdõlt, mozdulatlanságba dermedt csónak
pihen. A nézõvel szemközti, távlati perspektívával érzékeltetett horizonton a túlsó part
párába mosódó fái sorjáznak. A kép összesített színhatását a középszürke és a középzöld
harmonikusan egymásba olvadó árnyalatai uralják. Annak megválaszolása, hogy
mindössze ötvenévesen – a pillanatnyi körülmények hatásától függetlenül – életem és sor-
som sûrített eszmei összefoglalóját a kép megpillantásának pillanatában miért véltem
felfedezni, már egy másik „szakterület” feladata. 

Váratlan szerzeményemet feleségem és lányom maximális tetszéssel fogadták. A
beköltözést követõ 12 év után komoly mûtárgy került egy olyan csupasz falfelületre, ahová
eredetileg könyvespolcot terveztünk. Választásom elõzetes egyeztetés nélküli kollektív
sikere addig ismeretlen jó érzéssel töltött el, melyet tovább fokozott az a felfedezés, hogy
az azonos nagyságú és zsánerû képek a „szaküzletekben” egyhavi fizetésemért várják új
gazdájukat. 

Ilyen elõzmények után köszöntött ránk november 25-e, amikor Csûrös Miklós másod-
szor, felesége elõször lépte át lakásunk küszöbét. Még le sem ültünk a vendégváró asztal-
hoz, amikor nehezen leplezett elfogódottsággal elõadtam a kép „bekerülésének” vázlatos
történetét. Rövid tájékoztatóm befejezése elõtt már éreztem, hogy szavaim – üresen zengõ
érc- és pengõ cimbalomhang gyanánt – rezonancia nélkül hullanak a semmibe. Ösztönös
gyanúm drámai hirtelenséggel igazolódott be. Számos kiállítás és tárlat felkért megnyitója
és méltatója a vélemény-nyilvánítás helyett határozott, udvarias és sikeres kísérletet tett a
beszélgetési téma azonnali váltására. Az a tény, hogy az intermezzo nyitó aktusként sem
tudta megzavarni az est hangulatát, markánsan jelezte, hogy a résztvevõk egy kissé már
túl vannak – jón és rosszon. Ez volt a pont. Huxley után szabadon az ellenpont nem sokat
váratott magára. 

December 31-én este egy olyan házaspár jött hozzánk szilveszterezni, akik 1966 és 71
között feleségem évfolyamtársai voltak, s a barátság töretlenül ívelt át harminc évet. A két
„összejövetel” összehasonlításakor elöljáróban kell említenem, hogy õk nem elõször és
nem másodszor érkeztek látogatóba. Megérkezésükkor, Katalin-napi tapasztalataim hatá-
sára, közömbösen csak annyit mondtam, hogy „ez” legutoljára még nem volt itt. Minden
kommentár nélküli karmozdulatom az elsõ pillanatban ugyanúgy nem váltott ki semmi
hatást, mint a Miklóséknak tartott „bemutató elõadás”. Ám ami ezután következett, az sok
szempontból több volt, mint érdekes. 

Ahogy múlt az idõ, arra lettem figyelmes, hogy a férj tekintete egyre gyakrabban pihen
meg a kikötött csónakon. Még nem volt éjfél, amikor a kép elõtt állva megkérdezte, hogy
mostanában mennyiért árulnak egy „ilyet”? Nyugodt közömbösséget színlelve csak any-
nyit tudtam kiszorítani magamból, hogy negyvenes alatt nemigen. Tudtam, hogy lehetõ-
ségében áll még a rálicitáló ajánlattevés is, ezt elkerülendõ, mély sóhajjal nyugtáztam,
hogy az elhárító manõver megkezdése nem tûr halasztást. Az éjféli koccintás után, 1996
elsõ perceiben a célzatos „rávezetés” ellentmondást nem tûrõ technikájával három pont-
ban fejtettem ki, hogy miért nem adnám el akkor sem, ha a nézése közben halnék éhen.
Elõször: Mivel ajándék gyanánt én választottam, nekem is nagyon tetszik. Másodszor: Az
életemben, a házasságomban, a saját lakásomban elsõ ízben ezt hívják Képnek. A dolgok
mai állása szerint nem valószínû, hogy lesz még egy. Harmadszor: Egy olyan valakitõl kap-
tam ajándékba, aki számomra mind ez ideig legjobban hasonlít Hemingway halhatatlan
hõséhez. S ha egyszer lebírhatatlan plagizáló hangulatba keveredek, biztos, hogy róla
mintázom meg Az öreg horgász és a Duna címû Nobel-díjas kisregényem fõhõsét.
Továbbá õ volt az, akinek ezzel a két szóval dedikáltam elsõ megjelenésemet a PoLíSz-ban:
Santiagónak Manolin. 
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WASS ALBERT EMLÉKEZETE (II. rész)
Fráter Olivér

Wass Albert életpályája az emigrációba
kényszerüléstõl haláláig

Attól a pillanattól kezdve, hogy Wass Albert elhagyta Magyarország földjét – amelyet
életében sohasem látott viszont többé –, emigráns íróvá vált. Írói munkássága annak a
nyugati magyar irodalomnak vált szerves részévé, amely a kommunista diktatúra elõtti ma-
gyar irodalom sokszínûségét reprezentálta. A nyugati magyar irodalom tehát folytonosság.
Azonban virtuális folytonosság ez, mivel ez az irodalom csak bizonyos körök számára
létezett, s addig nem válhatott „valós irodalommá”, ameddig az egyén legszélesebb
tömege nem férhetett hozzá. Wass Albert emigrációban született könyveit úgy írta meg,
mintha ki sem tette volna a lábát Erdélybõl. Leírásai részletesek, pontosak, szuggesztívek,
nyelvén semmi sem érzõdik. Ugyanazt az ízes mezõségi beszédformát használja, melyet
Erdélyben született alkotásaiban már megszokhattunk tõle.

Emigrációban eltöltött éveinek elsõ állomása Németország volt. A bajorországi Blaibach
nevû falu fölötti erdõben kapott állást, és mint okleveles erdõmérnök azt a megbízást
kapta, hogy Turm Taxis herceg számára mérjen ki negyvenezer hold erdõt. A bajor
erdõben kezdte el írni A Funtineli boszorkány (1947) címû trilógiáját. Rövid anekdotája is
szól e mûvének születési körülményeirõl:

„Kimentem a (bajor) erdõbe, egy tönkre letettem az írógépemet, egy másikat odagurí-
tottam, és azon ülve kopogtattam a regényt. Itt találkoztam az elsõ amerikai katonákkal.
Öt amerikai legénybõl álló csoport jött arra, és megláttak engem, ott a fatönkön írni.
Odajöttek – én angolul nem tudtam –, kérdezték, hogy ki vagyok, mi vagyok? Nem volt
nálam semmiféle papír... erre a legjobb angol tudásom szerint azt mondtam nekik: »I’m
the Hungarian Shakespeare.« Ezen nagyot nevettek, megveregették a vállamat: találkoz-
tak egy bolonddal. Csokoládét, cigarettát adtak és elmentek.”1

A Funtineli boszorkány cselekménye az Osztrák–Magyar Monarchia hetvenes-nyolcvanas
éveiben, a vad iparosítás és vasútépítés korában játszódik Erdélyben. A könyv egy bûvös álom
az elveszett honról. Úgy érzékeljük, mintha itt lenne, és szemünk elõtt zajlana a történet.
Virtuális folytonosság ez, mivel a mûben megjelenõ Erdély már az író korában sem létezett.
Ez az utolsó, békés évtizedeit élõ – vasútvonalainak terjeszkedéseiben és gõzmalmainak építé-
seiben Erdélyt is elérõ – Monarchia kora. Nem saját élettapasztalata által megélt világot ábrá-
zol tehát az író. Az a világ egy megálmodott világ, ezért a múlt század idején játszódó cse-
lekmény virtuális. Virtualitása a regénynek továbbá az, hogy az a világ sem létezik már, amikor
ilyen könyvek születtek. A mû fõszereplõje Nuca, a tündér-boszorkány, a démonikus nõ, a
mágikus tündéri realizmus megjelenítõje, akiben egyidejûleg van benne a jövõ varázslatos
meglátásának lehetõsége, és a végzetszerû halál bekövetkezése. Nuca sorsában hordozza
végzetét, önkéntelenül is megbosszulva azokat a cselekedeteket, amelyeket a férfiak a nõk
ellen valaha is elkövettek. A Funtineli boszorkány a szülõföld végtelen szeretete és a marcan-
goló honvágy monumentális regénye. Tájleírásainál megragadóbbat magyar író szinte még
nem alkotott. Meseszövése varázslatos, nyelvezete páratlan, s mindez együttesen a magyar
irodalom klasszikusává avatja az írót. A regény – mely az író bevallottan legkedvesebb mûve
– az emigrációban több kiadást is megért, s német fordításban is megjelent.

A bajor erdõ után, 1947-ben Hamburgba költözött, ahol elsõ feleségének családja élt.
Egy építkezésen kapott állást, mint éjjeliõr. Adjátok vissza a hegyeimet! címû igen jelentõs
alkotása 1946-ban született, és ott is került kiadásra 1949-ben, a Hungária gondozásában.
Ez a legtöbb nyelvre lefordított regénye: 1949-ben németül, 1953-ban spanyolul, 1972-
ben pedig angolul látott napvilágot. Késõbb olasz, sõt holland nyelven is megjelent.
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„Urak, akik a világ dolgait igazítjátok: adjátok vissza a hegyeimet!” E sikolya megrázta az
öt világrészre szétszórt magyarságot és a világ olvasóközönségét. Neve, e mûve és még
néhány hasonló lelkiséggel megírt írása miatt, valamint katonai tevékenysége okán fel-
került a román hatóságok feketelistájára. Szülõföldjén 1945-ben halálos ítéletet hirdettek ki
fölötte, s a jog könyörtelen következetessége szerint azt érvényben is tartották halála
szomorú pillanatáig.

Talán meglepõ, de aki igazán ismeri Wass Albert belsõ lelkiségét, az nem csodálkozik
azon, hogy sokoldalúsága révén a – magyar lélek õsiségének egyik bizonyságaképpen
felfogható – mese mûfajában is múlhatatlant alkotott. Hányatott németországi évei alatt
írta a Tavak könyve (1946) és az Erdõk könyve (1947) címû mesésköteteit.

„A népmese a népi lelkület megnyilvánulása – írja. A népmesén keresztül a népi kép-
zelet alkotóereje nyilatkozott meg évszázadokon, évezredeken át, jóval mielõtt följegyzett
irodalom létezett volna. A népmesén keresztül a nép álmai, vágyai, öröme és bánata
szólalt meg, s képzelet színes szárnyán fölemelkedett a rideg valóság földjérõl egy szebb
és igazabb világba.”2

Nem véletlenül nyúlt Wass Albert a mese mûfajához. Tette ezt azért, mivel tudta, hogy
a világ valamennyi meséjének van egy közös tulajdonsága, mégpedig az, hogy a jónak
gyõzelmét hirdeti a gonosz felett. Ezt az elveszett, vagy talán teljes valóságában soha nem
létezett világot kereste a magyar népmese világában, amely a magyar néplélek mélysé-
gének és tisztaságának végtelen forrása.

Wass Albert életmûvének meghatározó része az, egy egész életre szóló, Egyesült
Államok-beli kényszerû emigrációjában született. Elbeszélés- és verseskötetek, regények és
dokumentumértékû életrajzi vallomások születtek munkája nyomán. És nem is csak párat-
lan tehetsége révén, a magyar irodalom legnagyobbjai közé sorolható mûveivel mentette
a magyar szót és magyar lelkiséget, hanem hatalmas irodalomszervezõ igyekezetével és
vagyonával is. Õ alapította meg az egykori Erdélyi Szépmíves Céh mintájára 1962-ben az
Amerikai Magyar Szépmíves Céhet (American Hungarian Literary Guid), mely szervezet
taglétszáma hat-nyolcszáz fõ között váltakozott, tagdíja pedig kezdetben tíz, majd húsz 
dollár volt, melynek ellenében minden elõfizetõ évi három könyvet kapott. Így kerültek
kiadásra többek között az alábbi mûvek is:

Haraszti E: Origin of the Rumanians (1977)
Haraszti E: Transylvania and the Hungarian-Rumanian Problem (1979)
Szemák J.: Living History of Hungary (1969)
Wass A.: Documented Facts and Figures on Transylvania (1977)
Zathureczky Gy.: Transylvania, Citadel of the West.3

E könyvek témájukat tekintve leginkább Erdély román megszállásával foglalkoztak. Wass
Albert saját kiadóvállalatot is alapított, Danubian Press néven, amely nem csak könyveket,
hanem az Amerikai Magyar Szépmíves Céh által kiadott angol nyelvû folyóiratokat is meg-
jelentetett. Az Erdély kérdéskörével foglalkozó Transylvanian Quaterly , majd a magyarság
általános problémáit felvállaló Hungarian Quaterly címû negyedéves folyóiratok hosszú
távú kiadását az elõfizetõk alacsony száma lehetetlenítette el. Utolsó kísérlete 1988-ban
kezdõdött, a Central European Forum címû periodika megalapításával. A folyóirat fél-
tucatnyi közép-európai nemzetiség (lengyelek, ruszinok, szlovákok, stb…) regionális prob-
lémáira igyekezett a figyelmet ráirányítani, azonban ez a kezdeményezése is az érdekte-
lenség és támogatás hiánya miatt szintén meghiúsult.

„Ha minden szabad földön élõ és szabad cselekvési képességgel rendelkezõ magyar
havonta csak egy dollárt áldozott volna a magyar jövendõre, ezt a jövendõt meg lehetett
volna menteni.”4

Így fogalmazta meg Wass Albert e témával kapcsolatos elkeseredett véleményét. Tevé-
kenységük azonban mégsem volt hiábavaló. Összesen tizenkilenc magyar és negyven-
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három angol nyelvû leginkább ismeretterjesztõ témájú könyvet, és – a fentebb említett
három – folyóiratot adtak ki, melyek tiszteletpéldányait díjtalanul küldték el a jelentõsebb
amerikai középiskolai és egyetemi könyvtárak számára.

Ezen tevékenységéért a románok 1979 õszén hírlapi hajszát indítottak ellene, lejára-
tására törekedve, majd, mint háborús bûnösnek Románia hivatalosan kérte kiadatását,
melyet az Amerikai Egyesült Államok természetesen elutasított.5 Saját elmondása, s közvet-
len környezetének vallomása szerint, még a hetvenes években is több merényletet kísérel-
tek meg ellene a Securitate ügynökei, akiknek a fegyvereibõl származó golyónyomokat
Wass Albert még a vele készült, 1996-ban forgatott riportfilm során is meg tudta mutatni.
E merénylet két elkövetõjét az amerikai rendõrség el is fogta, de mivel román diplomata
útlevéllel rendelkeztek, diplomáciai mentességet élvezve elengedték õket.

Wass Albert könyv- és folyóirat-kiadásának célja az volt, hogy felkeltse az amerikai
olvasóközönség és a politikai körök figyelmét Erdély problémája iránt.

„Már pedig ahhoz, hogy sikerünk legyen, meg kell ismertetnünk magunkat – vallotta.
A mi nagy bajunk az, hogy nemcsak az amerikaiak, de a nyugati világ sem ismer minket,
csak a torzított igazságokat. Tehát feladatunk és célkitûzésünk kell legyen, hogy magyar
könyveket adjunk ki angol nyelven.” 6

Utolsó társadalmi kísérlete a nevét viselõ Gróf Czegei Wass Albert Alapítvány megala-
pítása volt, amely alapító okiratában a következõket tartalmazza:

„A Gróf Czegei Wass Albert Alapítvány pénzalapja segítséget szándékozik nyújtani min-
den olyan személynek, szervezetnek, amely tevékenységével az összmagyarság kultúráját
szolgálja. Az alapítvány célja az, hogy az óhazában, kisebbségben és a világban szét-
szórattatásban élõ magyarságot a szellem erejével összetartsa.” 7

Ezen alapítványa a mai napig igyekszik gondoskodni – az alapító okirat szellemében –
a vállalt célkitûzések megvalósításáról.

Wass Albert 1951-ben érkezett Amerikába, ahol elõször egy ohiói farmon lett tiszttartó
és béres egy személyben: szántott, vetett, állatot gondozott hajnaltól késõ estig. Ezt
követõen a Floridai-félszigeten található Orlandótól mintegy nyolcvan kilométerre fekvõ,
zajtól és nyüzsgéstõl mentes amerikai kisvárosba, Astorba költözött. Elsõ állását Taft szená-
tor közbenjárására a floridai De Lantban kapta, ahol az ott mûködõ katonai akadémián
algebrát kezdett oktatni. Késõbb a Floridai Állami Egyetemen (University of Florida) tanított
német és francia nyelvet, valamint európai irodalmat és történelmet. Lakóhelyéül – mivel
végtelen szeretete és vágyódása az erdõ és világa után változatlan maradt –, a négyszáz-
huszonötezer holdnyi lakatlan erdõségben, az Okala National Forest területén található
Astor villát választotta, melyben egészen haláláig élt.

Erdélyi író maradt az emigrációban is. Megváltozott környezete nem befolyásolta
ebben, sõt inkább fokozta érzéseit. Az az ember, aki egész életét a fenyvesek világában
szerette volna eltölteni, egy másik, idegen kontinensre került, ahol délszaki növények
környezetében álmodta újra az erdélyi tájat, egy elmerült világot, amely már csak a
képzelet világában, az álmokban térhetett vissza számára, amelyeket azonban nagyszerû
írói megjelenítési készsége eszközeivel, a maga teljes valóságszerûségében volt képes
ábrázolni.

Legnagyobb könyvsikerei ekkor születtek. Ember az országút szélén (1951) címû mûve
az érzelmi, értelmi, akarati megmaradás és önazonosság megtartásának és megvallásának
regénye. A történet kezdõ képei azoknak a sorsát vetíti elénk, akik a második világháború
utolsó pillanataihoz közeledve menekülõként kényszerülnek elhagyni szülõföldjük, Erdély
földjét, mentve maguk és családjuk életét a szovjet, és a vérengzõ, rabló, gyilkoló, féke-
veszett Maniu-gárdisták elõl. A regény a pusztulás okait keresi, annak reményében, hogy
magyarázatot talál a bekövetkezett tragédiák sorozatára.

Wass Albert általam legnagyobbra tartott mûve a két kötetes Kard és kasza (1974). E
mûve dokumentumértékû helytörténet, családregény és önéletírás egyben, melyet a
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jövendõ nemzedékek okulásának szolgálatára írt. A két kötet a helytállás és a hûség pél-
datára: a felelõsség és a szeretet próbatételén keresztül, a múlt és a jelen sodrában.
Különleges értéktöbbletet ad a mûnek az, hogy az õsi Wass család huszadik század 
forgataga közepette megsemmisült, eltûnt(etett) okmánytárának jelentõs anyagát
történeti hitelességgel dolgozta be az író mûvébe. Mindezen alapokra és saját élettapasz-
talatára épülve, a szubjektív cselekménybonyolítással kiegészülve, ezen erdélyi család-
regény kategóriájában igen jelentõs alkotásnak minõsül, ha még annyira híres világiro-
dalmi családregényekkel vetjük össze is, mint a Buddenbrook-ház, a Thibault-család vagy
a Forsyte-Saga.8

Wass Albert Hagyaték (1985) címû írása elõször önállóan, majd Örökségünk címû válo-
gatáskötetében jelent meg monumentális történelmi nagyregénye Ungváron, majd
Budapesten. Az Örökségünk néhány darabját már korábban tartalmazta aTitokzatos õzbak
címû kötet. E könyv kisebb írásai leginkább gyermekkori életének egy-egy nem mindig
nagyszerû, de emlékezetes és maradandó pillanatát ábrázolja. A Hagyaték címû mû egy
különös alkotás, amelyben úgy tûnik, hogy megváltozik az író belsõ, tudati lényege, amely
immár csak Istenhez, és az abszolút isteni igazság mércéjéhez és ítéletalkotásához igazodik.

Végül utolsó kiemelt darabként hadd szóljak néhány szót a Halálos köd – Holtember
Partján (1978) címû regényérõl, amely egy, az amerikai olvasó számára íródott bûnügyi
regény, krimi. E mûfajt megint szokatlannak találhatjuk Wass Albert mély írói lényéhez 
viszonyítva, azonban a regény felszíne alatt megbúvó lényegi mondanivaló feloldja ezt a
látszatellentmondást. A történet Amerikában játszódik, egy Astor melletti mocsaras
területen. Egy rejtélyes hármas gyilkosság szálait kezdi el kinyomozni az ifjú Frank Seller
vadõr, aki nyomozásai során egy Palatkay nevû magyar származású embertõl fontos
információkat tud meg a bûntények hátterére vonatkozólag, amelynek szálai Erdélybe
vezetnek. Wass Albert a bûnügyi regény burkolt eszköze révén ragadja meg az alkalmat,
hogy feltárja az amerikai olvasó elõtt a magyarság ezer éves történelmének sorsfordító
epizódjait, és egyben érzékeltesse Erdély történetének azt a szakaszát, melyben az oláh
betelepülés folyamata lezajlott. Wass Albert célja az oláhok sokszoros ocsmány árulásának
érzékletes bemutatásával az, hogy érzelmi közösséget alakítson ki az amerikai és magyar
nép között azon az alapon, hogy mindkét nemzetet hazafias érzelme, mély erkölcsi tartása
és igazságérzete egyazon csoportba sorolja.

Mûvei közül végül verseirõl néhány szó. Életében három kötetben jelentek meg versei:
Világtemetés (1927), Fenyõ a hegytetõn (1928) és A láthatatlan lobogó (1969) címmel.
Valószínûsíthetõ azonban, hogy számtalan, eddig még a nyomtatott sajtóban fel nem
kutatott vagy nyomtatásban meg nem jelent verse létezik kéziratban. 2002 decemberé-
ben a Kráter Mûhely Egyesület gondozásában megjelentetett Összegyûjtött versek címû
kötet harmincnégy, korábban kiadatlan verssel gyarapította az immár megismerhetõk
sorát. Wass Albertet leginkább prózája tette ismertté és avatott irodalmi alkotóvá, ám kifor-
rott – már az emigrációban született – versei méltán vetekedhetnek Dsida Jenõ, Reményik
Sándor és Áprily Lajos híres verseivel. Költeményei figyelmeztetnek, emlékeztetnek az
emberi és nemzeti küldetés tudatára. Erõt és biztatást sugároznak, hogy felül kell emelked-
ni minden emberi gazság ellenére a megpróbáltatásokon, hogy az igazi élet birtokába
juthassunk.9

Wass Albert halálhírét többen több idõpontban is terjesztették, amelyekre méltóságtel-
jesen, a legfõbb emberi feladatra való figyelemfelhívással válaszolt:

„Azokat pedig, kik jó szívvel és szeretettel emlékeztek meg rólam, jó szívvel és szertettel
köszöntöm magam is. És hadd örvendezzünk együtt annak, hogy kis ideig még együtt
lehetünk ezen a búba-facsarodott földön, s munkálkodhatunk népünk jövendõjén, mind-
egyikünk a maga õrhelyén.” 10
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Aztán egyszerre csak elment. 1998. február 17-én öngyilkos lett. A legnagyobb kortárs
magyar író öngyilkosságához – többek véleménye szerint – hozzájárult az a körülmény is,
ahogyan a magyar állam állampolgárságának kérelmére reagált. Wass Albert 1996. június
24-én az alábbi kéréssel fordult a Magyar Köztársaság Belügyminisztériumának Állampol-
gársági Fõosztályához:

„Uraim!
Nyolcvannyolc éves vagyok, magyarnak születtem. Alapítványom célja irodalmi

munkásságomat hazámnak bemutatni. Mint magyar állampolgár kívánok haza látogatni,
nem pedig mint román vagy amerikai. (...)

Õszinte magyar üdvözlettel:
Wass Albert
1996. június 24-én” 11

A minisztériumi válasz azonban a következõket közölte:

„(...)Sajnálattal értesítem arról, hogy magyar állampolgárságát, az 1945. évi fegyver-
szüneti egyezmény rendelkezései alapján elveszítette, így magyar állampolgárság fennál-
lását tanúsító bizonyítványt nem tudok. (...)

Kérem, a fentieket megértõen fogadni szíveskedjék.
Dr. Ugróczky Mária
fõosztályvezetõ
Budapest, 1997. január 21.” 12

Széchenyi után az egyik legnagyobb magyar magyar állampolgárságának kérelmét a
magyar állam elutasította. Ekkor már többen megmozdultak Wass Albert érdekében. Tar
Sándor tiszteletbeli washingtoni konzul, és Csoóri Sándor, a Magyarok Világszövetségének
elnöke is levélben fordult Kuncze Gábor belügyminiszterhez. Részlet Csoóri Sándor 
levelébõl:

„(Kérjük a Tisztelt Belügyminiszter urat, hogy) Wass Albert magyar állampolgárságának
odaítélésénél, méltányossági szempontok figyelembevételével kedvezõ döntést hozzon, és
tekintve Wass Albert rossz egészségügyi állapotát, hogy minél hamarabb értesülhessen a
jó hírrõl nagyrabecsült honfitársunk.” 13

E közbenjárások eredményeképpen 1997. június 26-án Baraczka Róbertné helyettes
belügyminisztériumi államtitkár aláírásával a Belügyminisztérium végre kiállította a Wass
Albert magyar állampolgárságát kinyilvánító bizonyítványt, melynek lábjegyzetében 
„A bizonyítvány a kiállítástól számított egy évig érvényes” megjegyzés volt található, amely
újabb félreértelmezésekre adott okot. A minisztérium késõbb ezt is magyarázkodással
próbálta tisztázni, nevezetesen, hogy az egy év csupán a dokumentum és nem az állam-
polgárság érvényességére vonatkozik.14

A lelki hadviselés döbbenetes példái ezek: halálhírét kelteni, apróbb szurkapiszkálódá-
sokkal folyton idegesíteni, nevetségessé tenni, álhírekkel újra és újra rossz hírét kelteni,
nevének sokszorosan nem véletlenszerû elírásával (Vas Albert). Meggyõzõdésem szerint
mindezek hozzájárultak tragikus döntéséhez, amelyekhez hozzáadódott még a szívro-
hamtól való irtózó félelme is. Halálának valódi okát azonban én mégis másban látom.
Politikai rendszerek követték egymást, diktátorok, féldiktátorok tûntek el a történelem 
süllyesztõjében, Romániában és Magyarországon egyaránt. Az államhatalmak hozzá való
viszonyulása és életmûvére vonatkozó felfogása azonban változatlan maradt. A csak igen
kevesek általi megértettség, az egész életen át kitartó harc valódi, a tettekben igazán soha

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA



36

meg nem mutatkozó eredményessége kényszeríthette végül is Wass Albertet tragikus 
cselekedetére.

(Folytatjuk)

Lábjegyzetek:
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Wass Albert

Miss Veronica kendõje
Mikor Miss Veronica mögött becsukódtak a Columbia Egyetem kapui, és õ diplomájá-

val a hóna alatt megállt az elsõ utcasarkon, és fölnézett a kék nyári égre: olyannak érezte
maga körül a világot, mint egy világos, tiszta, gondozott parkot, melyben vidám és
elégedett emberek sétálnak, örvendezve a jólétnek és a szabadságnak. Veronica apja
orvos volt. Jól keresõ, gazdag, független ember. Volt egy szép kis villájuk Kaliforniában,
nagy, tágas kerttel, és minden nyáron egy hónapot töltöttek valamely divatos tengeri
fürdõhelyen. Így csak természetes, hogy Veronica büszkén és boldogan vallotta hazájának
a hatalmas Amerikai Egyesült Államokat, mely minden polgárára egyformán ragyogtatja a
maga áldását és bõségét, és nem tesz különbséget fajok és színek között.

És ez fontos: ugyanis Miss Veronica, akár csak az apja, fekete volt. És tudott arról, hogy
valahol ezen a földön vannak még országok, ahol feketének lenni annyit jelent, mint
megvetettnek lenni, kitaszítottnak, rabszolgának, alacsonyabb rendû emberpáriának. Az
apja néha beszélt neki errõl, mert õ járt régen azokban az országokban. És amikor a mega-
láztatásokról és szenvedésekrõl beszélt, melyeknek súlya alatt a fekete emberek százezrei
vonszolják életüket ott messze valahol: valami mély és sötét szomorúság borongott
ilyenkor a szemében. Ez a furcsa, megmagyarázhatatlan szomorúság ott lappangott vala-
hol a Veronica szívében is, csak nem tudott róla. De ez okozta, hogy kislány kora óta
mindig azok felé fordult az érdeklõdése, akik bajban voltak. Akiken segíteni kellett. És így
nem véletlen, hogy amikor a háború után az amerikai egyházak minden segítõ
készségükkel a romba döntött, leigázott és éhezõ Európa felé fordultak, Miss Veronica
önként jelentkezett szolgálatra. Alig végezte el az egyetemet, fél esztendõ múlva már mint
a C. W. S. megbízottja repült Németország felé, hogy a kivándorlásra jelentkezõ honta-
lanokat átsegítse Amerika boldog, szabad földjére. Mialatt a gép ott vitte magosan a fel-
hõk fölött, valami szép és megható érzés bódulata fogta el: „Szép szabad hazám meleg
szívét megyek képviselni a szegény, gyûlölködõ Európában”, gondolta, „hogy a szabad-
ság védelmét kiterjesszem az üldözöttek fölé!”

A repülõtéren hivatalos gépkocsi várta. A kocsi vezetõje, egy magas, szõke fiatalember,
különös magos, szõke fiatalember, különös idegen hangsúllyal beszélt, és amikor Veronica
megkérdezte, hogy Amerikának mely részébõl származik, azt felelte:
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– Nem vagyok amerikai, Miss. Lett vagyok. Lett menekült.
Veronica soha nem hallott még a lettekrõl, és ezt szégyellte egy kicsit. De nem mert

kérdezõsködni, hogy ne bántsa meg vele az idegent. Ez tehát egy európai – gondolta, és
lopva, a szeme sarkából figyelte az embert. Fiatal volt, szõke és kék szemû. Olyan, mint
nagyon sok más fiatalember Amerikában. Mindössze talán az a ránc a szeme között volt
valamivel sötétebb és mélyebb.

A kocsi egy ismeretlen város utcáin vitte, és az utcák olyanok voltak, mint minden más
utca. Gépkocsik robogtak, emberek siettek, forgalmi lámpák izzottak, csak éppen hogy a
rendõröknek idegen egyenruhájuk volt.

– A táborból való? – kérdezte egy idõ múlva, hogy ne bántsa meg hallgatásával az ide-
gen embert ott maga mellett. 

– Igen – felelte az. 
– S mikor készül Amerikába?
– Szerettem volna odamenni – felelte a fiatalember anélkül, hogy szemét egy pillanatra

is levette volna az útról –, de visszavetettek.
– Beteg talán? – kérdezte a leány sajnálkozva, mert hallott valamit arról, hogy tüdõba-

josokat nem engednek be Amerikába a hatóságok. A fiatalember elmosolyodott, de
keserûség volt a mosolyában.

– Nem. Katona voltam.
Úgy mondta ezt, mint valami testi hibát, amit már megszokott az ember, és Veronica

nem mert szólani többet. Nem értette, hogy miért baj az, ha valaki katona volt, hiszen
annyian voltak katonák ebben a háborúban. De érezte, hogy valami láthatatlan falba
ütközött a keze, s hogy ez a fal félelmetes, idegen és érthetetlen. Európa... – gondolta és
megborzongott, mint akire valahonnan ráhullott egy titokzatos árnyék.

Hársfákkal szegett utcába fordult be a kocsi. Lelassított, és begördült egy nyitott vasrá-
csos kapun. Zöld gyep, virágágyások, színes díszcserjék. Széles lépcsõjû fehér épület, mel-
lette teniszpálya. A kocsi megállt a lépcsõ alatt. A vezetõ kiugrott, és kinyitotta az ajtót.

– Itt vagyunk, Miss.
– Ez a DP-tábor? – kérdezte Veronica, és csodálkozva nézte a gyönyörû villát. A fiatal-

ember halkan elnevette magát.
– Nem, dehogy. Itt a hivatalnokok laknak. A tábor? Ó, az egészen más, Miss.
Késõbb, ahogy ott állt az emeleti társalgó erkélyén, és szeme végigfutott a park virágzó

jázminbokrain, a nagy tó kék vizén és a fehér vitorlásokon, melyek mint csukott szárnyú
nagy pillangók úsztak a víz és az ég kéksége között: arra gondolt, hogy az apja vágyott
mindig egy ilyen villára, valahol Miamiban, vagy valamelyik csöndes szigeten. De nem
futotta soha a pénzbõl. „Nagyon szép” – sóhajtott föl önkéntelenül, és a mellette álló
szikár, csontos hölgyhöz fordult.

– Mennyi bért fizetünk ezért a pompás épületért?
A hölgy ott mellette, Miss Rosenbaum, aki a Social Service vezetõje volt, csodálkozva

nézett reá a szemüvege mögül.
– Bért? Semmit! – felelte szinte sértõdötten. – A villa egy náci tábornoké volt, akit

Nürnbergben felakasztottak!
Talán az idõs hölgy éles hangja okozta, talán valami más, de Veronica elkomolyodott.

Már nem gyönyörködtette többé a kilátás szépsége. Valami különös döbbenés fogta el, és
arra gondolt, ezeket a fákat és bokrokat valaki ültette magának. Ezeket a virágágyásokat
valaki kigondolta, megtervezte, beültette és gyönyörködött bennük. És az a valaki most
nem él.

– Egyébként annak a tábornoknak a felesége itt lakik még ma is az alagsorban a lányá-
val együtt – folytatta Miss Rosenbaum. – Õk végzik a mosást és a takarítást...

Csak távolról, nagyon távolról hallotta a szavait. A kaliforniai kis villájukat látta és a
kedves öreg kertet, és arra gondolt: milyen is lenne, ha valaki ott állana egyszer az õ diák-
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szobája ablakában, egy idegen, kinézne a narancsfák közé, és unottan mondaná egy
másik idegennek: „valamikor egy niggeré volt, akit felakasztottak...”

Másnap még nem kellett hivatalba mennie, és elindult egyedül, hogy megtekintse a
várost. Az emberek megfordultak utána az utcán, de ez nem zavarta különösebben. Felült
találomra egy villamosra, és hagyta, hogy vigye az emberekkel zsúfolt, rozoga alkotmány
ismeretlen utcákon végig. Figyelte az arcokat, az idegen beszédet, és szeretett volna
belelátni a szemek mögé, az életek mögé, az idegen sorsok titkos szövevényébe. De csak
kopott, sovány embereket látott, akik mord arccal és ellenségesen néztek vissza reá. Aztán
egyszerre csak meglátta a romokat.

Még soha nem látott romot, és elõször nem is tudta, hogy mi az, amit lát. Kõhalmaz
kõhalmaz mellett. Ameddig a szeme ellátott, csupa szürke és vörös kõhalom. Itt-ott öles
dudva, kimeredõ rozsdás vasrudak és semmi, semmi. Aztán hirtelen rádöbbent, hogy
ezeknek a gödröknek és halmoknak a helyén valamikor házak állottak. Házak, sûrûn
egymás mellett. Utcák. Egy egész városrész. Otthonok, sok-sok otthon. Bennük emberek,
gyermekek, kutyák, kanárimadarak, virágcserepek, száradó ruhák, gondok, örömök,
vágyak. Élet, kacagás, sírás, veszekedés, zaj. Bánat, vidámság, gyermeksírás, káromkodás,
zene. Sorsok, szerelmek, titkok. Keresztelõk, temetések, esküvõk. Tervek, üzletek, iskolás
gyermekek kiabálása reggel. Aztán valami történt. Valami borzasztó félreértés, és utána
csak néma kõhalmok, betemetett utcák, halott pinceüregek maradtak. Csönd, üresség,
halál, semmi. „Rettenetes – gondolta iszonyodva –, rettenetes...” És ijedten nézte a villa-
mosban ülõ idegen emberek arcát és arra gondolt: talán ennek az asszonynak itt volt az
otthona... talán az a férfi a családját vesztette itt el... És egyszerre menekülni szeretett volna
a reászegezõdõ tekintetek elõl, mint akinek gonosz tettek súlya nyomja a lelkét. „A mi
repülõink tették ezt – gondolta és megborzongott –, a mi repülõink...”

Le akart szállni, egyedül akart maradni. Kiment a peronra. Sûrûn álltak ott az emberek,
összepréselve és barátságtalanul. Ahogy a megállóra várt és az embereket nézte, meglátott
egy kezet, amint a testek zsúfoltságában egy kövér asszony kézitáskája felé kinyúlt, és nyito-
gatni kezdte a zárat. „Zsebmetszõ!” – villant át az agyán, és már kiáltani akart, amikor a kövér
asszony megérezte a motozást, megfordult és sikoltozni kezdett. A kéz villámgyorsan eltûnt
és a peron közönsége fölháborodva fordult az asszonyság felé. Veronica tanult valamit
németül és így nagyjában megértette, hogy a kövér asszony tolvajt kiabált, s az emberek
sértõdötten tiltakoztak a vád ellen. S akkor egyszerre a túlsó sarokban megszólalt egy kis,
sovány, barna ember tört, akadozó németséggel és azt mondta: „hívni policáj!” Egy pilla-
natig döbbent csönd volt. A fejek mind a kis sovány ember felé fordultak. S akkor valaki
kimondta, mint egy varázsszót: „Újra ezek az átkozott idegenek!” Mintha jelszót mondott
volna ki: a tömeg fölzúgott, a kövér asszonyság rámutatott a sovány emberre, és sikoltani
kezdett, emberek ordítottak, a villamos megállt. Néhányan megragadták az ijedten tiltakozó
embert, és letépték a villamosról. Ütések puffantak. Rendõr jött. A villamos állt, és azok, akik
fent maradtak, bólogattak egymásnak, és sóhajtozva panaszkodtak az idegenekre.

Veronica nem értett meg minden szót, de annyit megértett, hogy az ijedt, sovány kis
embert zsebtolvajlás miatt akarják átadni a rendõrnek. És tudta azt is, hogy a kéz, amelyik
a kézitáska felé kinyúlt, semmiképpen sem lehetett annak az embernek a keze, mert
egészen más irányból jött, és az az ember legalább két méterrel odébb állt akkor, s még
hozzá háttal a kövér asszonyságnak. Mivel szokva volt hozzá, hogy igazságtalanságot nem
szabad eltûrni, gondolkodás nélkül leugrott õ is a villamosról, befurakodott a tömegbe, és
magyarázni kezdte a rendõrnek, lelkesen és izgatottan, hogy õ látta a kezet, amelyik a
táska felé kinyúlt, de az semmiképpen sem lehetett ennek az embernek a keze. Rosszul,
akadozva beszélt. Nehezen találta meg a szavakat. A tömeg morogni kezdett. 

– Ez a társa! – kiáltotta valaki.
Érezte maga körül a gyûlöletet, és ez még bizonytalanabbá tette, már csak dadogni

tudott. A rendõr összehúzott szemekkel nézett rá, és a papírjait kérte. Nem volt nála sem-
miféle írás. Néhányan röhögtek, mások szitkozódtak. A tömeg egyre ellenségesebb lett.

PoLíSz



39

– Velem jön maga is – mordult rá gorombán a rendõr. Abban a pillanatban egy katonai
gépkocsi állt meg a tömeg mellett, és Veronica meglátta benne az amerikai egyenruhát.

– Segítség! 
Egy fiatal amerikai tiszt ugrott ki a kocsiból, és a tömeg néma alázattal nyitott utat az

egyenruhának. Veronica izgalomtól reszketve mondta el azt, ami történt. A tiszt karonfog-
ta, és kivezette a tömegbõl. Odavitte a kocsihoz.

– Üljön be – mondta –, hazaviszem. És tanulja meg, hogy egyedül járni veszedelmes
Európában.

Késõbb, útközben azt mondta még:
– Az emberek vadak itt és gyûlölködõk. Az erõstõl félnek, de a gyengére rátámadnak.
– És mi lesz azzal a szerencsétlen emberrel? – kérdezte Veronica. – Hiszen ártatlan!
A tiszt vállat vont.
– Az is európai. Majd elintézik egymás között valahogy. Talán bezárják. Talán nem. Nem

lehet kiszámítani a tetteiket. Furcsák itt az emberek.
Ez az esemény nagyon megrendítette Miss Veronicát. Nem mert többé egyedül az

utcára menni. Örvendett, hogy a hivatalnokok egy kis elszigetelt Amerikát teremtettek
maguknak az irodákban és a villában, és igyekezett beleilleszkedni ebbe a külön világba.
Arra az ijedt, sovány, kis emberre sokat gondolt még. A tábor, ahol dolgozott csupa olyan
emberrel volt tele. Soványak voltak mind, kopottak, hajlott gerincûek, ijedtek. Igyekezett
segíteni rajtuk, ahol tudott. De annyi helyen kellett volna segíteni, és olyan tehetetlennek
érezte magát az íróasztala mögött.

Aztán egy félév eltelt, és már-már megfeledkezett egészen errõl a kis villamosbeli epi-
zódról. Amikor egy délelõtt a CWS irodájában újra meglátta azt a kis sovány barna embert.
Szerényen állt az ajtónál és várta, hogy sorra kerülhessen. Rögtön megismerte, és annak
a jelenetnek minden borzalmassága feltámadt benne újra. Felugrott az asztal mellõl, és
odasietett az emberhez. Nem gondolt semmi másra, csak arra, hogy segíteni kell. Jóvá kell
tenni valamit, egy mulasztást talán, egy szörnyû hibát, amit mások elkövettek.

– Mit tehetek magáért? – kérdezte
Aztán az ember elmondta, hogy õ magyar. Asztalos. Assurance-a van a CWS-tõl és fél

évvel ezelõtt megkapta a behívást, hogy jelentkezzék kivándorlásra a táborban. Útközben
történt vele az az eset a villamoson. A németek letartóztatták, elítélték, aztán négy hónap
múlva újra kivizsgálták az ügyét és megállapították, hogy ártatlan volt. Azóta egyebet sem
tesz, mint járja a hivatalokat. De mindenütt azt mondják, hogy elvesztette a jogát a kiván-
dorlásra. Mert nem jelent meg a táborban, amikor behívták. Mert büntetett elõéletû lett.
Pedig õ jönni akart és büntetett elõéletû se lehet, ha egyszer ártatlanul zárták be, csak
azért, mert idegen volt, s mert ebben az országban gyûlölik az idegeneket.

– Persze, hogy nem lehet – felelte Veronica –, utánanézek majd az ügyének, ne féljen
semmit. Néhány nap múlva megkapja a behívást, és hamarosan Amerikában lesz.

A magyar asztalos szemében felcsillant az öröm és a reménység. Hálásan búcsúzott el,
és Veronica fél év óta elõször érzett valami jó melegséget a szívében. Kikereste az aktákat,
és elindult maga végig az IRO hivatalain, kiverekedni az igazságot. Ha nem is olyan gyor-
san, mint gondolta, de végül mégis csak sikerült. Az asztalos ügyét fölvették újra. Behívták
a táborba, végigcsináltatták vele az orvosi vizsgálatok idegölõ tortúráit, megjárta a DP.
Commissio-t is, ahol másfél óráig faggatták, s aztán megállt az ügye újra, és nem mozdult
tovább. Akkor újra elment Miss Veronicához.

Veronica azt hitte, hogy búcsúzni jön. Nevetve ment eléje, megrázta a kezét és gyor-
san felírta egy papirosra az apja kaliforniai címét, hogy ha majd arra jár, keresse fel õket.
Belekerült néhány percbe, amíg az asztalos el tudta mondani, hogy õ még nagyon
messze van Amerikától, mert a DP. Commissio, úgy látszik, megakasztotta valamiért. Miss
Veronica azonnal elõszedte az aktákat, és elment a DP. Commissio-hoz. Ott megmondták
neki, hogy a magyar asztalos nem mehet Amerikába, mert katona volt, harcolt a németek
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oldalán a szövetséges orosz hadsereg ellen, és a törvény nem engedi meg, hogy beván-
dorolhasson. A törvény ide vonatkozó szakaszát is megmutatták neki és Miss Veronica
azon az estén nagyon szomorúan és nagyon letörve ment haza a pompás villába. Vacsora
után félrevonta a Social Service vezetõjét, a tapasztalt, öreg Miss Rosenbaumot, és elõ-
adta neki az ügyet. Elmondta mindazt, amit a magyar asztalosról megtudott: hogy csak a
hazáját védte õ is, mint minden más katona szerte a világon, hogy feleségét, gyermekeit
megölték az oroszok, s elõlük menekült Németországba, hogy két év óta állás és kereset
nélkül van, hogy üldözik itt is, mert idegen, és kifejtette józanul és világosan, hogy ha van
ezen a földön ember, aki rászorult a segítségre, úgy ez a magyar igazán rászorult. És, hogy
ha valaki Krisztus nevében cselekedni akar valamit, akkor ezen az emberen segítenie kell.

Miss Rosenbaum türelmesen végighallgatta, ahogy azt okos és tapasztalt nõk szokták,
aztán kissé gúnyosan elmosolyodott.

– Maga még nagyon fiatal, drágám – mondta –, könnyen meghatódik. Ezeknek a 
DP-knek kilencven százaléka gazember. Nácik, fasiszták, háborús bûnösök. Különösen a
magyarok. Nem, kedvesem, ezen az emberen nem is lehet, és nem is szabad segíteni.

A magyar asztalos másnap délelõtt megjelent Miss Veronicánál az irodában. És Miss
Veronica szégyenkezve és lesütött szemekkel be kellett vallja, hogy nem tud tenni semmit.
A magyar egy szót se szólt, csak lehajtotta a fejét, és nézte a padlót egy ideig, sötéten,
némán. Veronica szeretett volna néhány vigasztaló szót mondani, de olyan tehetetlennek
érezte magát, és a szemét égették belülrõl a könnyek. Õ is a padlót nézte. Aztán a ma-
gyar asztalos fölemelte a fejét, tekintete végigfutott az iroda falain, és szeme megakadt egy
táblán: „Aki bezárja az õ ajtaját egy éhezõ elõtt: én elõttem zárja be azt!”

– Akkor mehetek – mondta a magyar, majd még egyszer lassan –, akkor én mehetek is...
Azzal lassan megfordult, és kiment az irodából.
Miss Veronica még mindig ott állt a szoba közepén, és a Krisztus Jézus mondását nézte

a falon, könnyes szemekkel, amikor lent az udvaron a sikoltás felszakadt. A szíve össze-
szorult, mintha valami rettenetes elõérzet szorította volna össze két bozontos sátán-
marokkal. Az ablakhoz szaladt. Az udvaron emberek szaladtak, és mind egy irányba. És
ahova szaladtak, ott egy alaktalan, sötét tömeg feküdt a földön, egy csomó rongy, egy
marék élettelenség, szörnyûséges, mozdulatlan valami. Mire Miss Veronica leszaladt a lép-
csõn, az ember már nem élt. A második emelet ablakából ugrott ki, mondták a
szörnyülködõk. De Miss Veronica akkor már nem volt többé az öntudatos tisztviselõnõ, a
büszke amerikai hölgy. Csak egy kis rémült néger lány volt, aki ott állt döbbenve és
tehetetlenül egy emberi tragédia elõtt, s fölötte óriásivá magasodtak az õsök árnyai, Afrika
fekete rabszolgáinak millió véres tragédiája, s õ a láthatatlan súly alatt meggörnyedt, mint
aki vállán érzi az emberi világ minden keresztjét. Ráhajolt a sovány, idegen arc fölé. A száj
nyitva volt, mintha mondani akarna még a világnak valamit, de szó helyett csak egy vörös
vércsík szivárgott ki rajta. Az arccsontokra ráfeszült a bõr, és több helyen vér szivárgott
láthatatlan sebekbõl, s a szemek, a nagy, csodálkozó, barna szemek úgy néztek föl a fel-
hõs téli égre, mintha Isten elrejtõzött arcát keresték volna valahol ködök és titkok mögött.
Emberek kiabáltak össze-vissza, de Veronica nem hallott belõle semmit. Csak két, tört,
szomorú szó csengett egyre vissza a fülében: „akkor mehetek”. És Krisztus szavai az iroda
falán, annak az irodának a falán, melybõl ez az ember így kellett eltávozzék. Egy orvos jött
szaladva a szomszédos barakkból. Begyakorolt, szinte üzleties mozdulatokkal vizsgálta
meg a földön fekvõ embert, és minden felindulás nélkül mondta, csak úgy, mint ahogy
egy közömbös tényt állapít meg az ember: „meghalt”. De Veronica már nem ijedt meg
ettõl a szótól. Meg se borzongott. Tudta, érezte, hogy nem történhetett másként. Meg 
kellett haljon ez az ember. És Krisztusra gondolt újra, aki szintén meg kellett haljon kétezer
esztendõvel azelõtt. Elõvette tiszta fehér selyem zsebkendõjét és ráterítette a halott arcára.
Aztán lassan fölemelkedett a halott mellõl, megfordult és bement az épületbe. Az iroda
ajtaját bezárta és sokáig imádkozott.
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Közben az öngyilkos magyart gyorsan eltakarították az udvarról. Az orvosok megállapí-
tották, hogy elmebeteg volt, a DP. Commissio urai rányomták papírjaira a bélyegzõt, hogy
„mehet” és ezzel a világ lelkiismerete éppen úgy lemosta magáról a vérfoltot, mint ahogy az
udvar kövérõl lemosta azt az a morgó, öreg lengyel, aki egy vizes söprûvel és egy ronggyal
kivonult késõbb az épület elé, és megtisztította a kövezetet az öngyilkos nyomától.

Este, vacsora elõtt Miss Rosenbaum egy újságpapírba göngyölt csomagocskát nyújtott
át Veronicának.

– Ez a magáé, drágám – mondta mosolyogva –, ott felejtette valahol. 
A fehér selyem zsebkendõ volt. Mikor este, lefekvés elõtt kibontotta a papírból, meglát-

ta rajta a vérfoltokat. Másnap mosásba adta. A felakasztott náci tábornok felesége mosta
ki az alagsorban. Mikor egy hét múlva feladta a tiszta ruhával, Miss Veronica már cso-
magolt. Meg se nézte, úgy tette be a kofferjébe.

Otthon, a kaliforniai villában került újra a kezébe a zsebkendõ. Amikor széthajtogatta,
még nem is tudta, hogy ez az. Elõször csak valami elmosódott, furcsa foltokat látott meg
rajta, és bosszankodott, hogy milyen hanyagul mosnak Európában. De aztán ahogy job-
ban megnézte, és a fény felé tartotta a kendõt, felismerte rajta a vérfoltokat. És különös:
olyan volt egészen, mintha ezek az elmosódott foltok egy emberi arc körvonalait rajzolták
volna ki a kendõ fehér selymére, egy szomorú emberi arcot. S mintha – legalább is Miss
Veronicának úgy rémlett –, egy töviskoszorú halvány árnyéka is látszott volna annak az
emberi arcnak a homlokán.

Azóta a törvény, amely miatt az az árva magyar asztalos meg kellett haljon, régen hatá-
lyát veszítette, és ma már nem bûn, ha valaki becsületes polgára volt a hazájának. De Miss
Veronica különös selyemkendõje ott van ma is még egy kis kaliforniai villa csöndes
szobájában, üveg alatt, és szomorú fekete bõrû emberek néha összehajolnak fölötte, és
nézik az elmosódó idegen arc vonalait rajta, és arra gondolnak, hogy van valahol egy
Európa, és van valahol egy Afrika, és élt egyszer valahol egy Krisztus Jézus, aki Isten fia
volt. És arra gondolnak, hogy vajon hányan kell még meghaljanak addig, amíg igazság
és szabadság lesz mindenütt a földön?

(Megjelent a Hungária 1952. évi naptárában)
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Wass Albert

Szent a falu
Két emberfajta él, az egyik
önmaga elõl elmenekszik.
A másikhoz nem ér a lárma,
mert elrejtõzik önmagába.

Az egyik élete malom:
mindent felõrlõ izgalom.
Rohan, s az élet fut vele,
pénzcsörgetõ kacér zene
kíséri éjjét, nappalát
s agyába õrli vad dalát.
Izzítja egyre a kohót,
és épít felhõkarcolót
és épít büszke tornyokat
és szédít messze ormokat,
(telefon, autó, lift, vonat)
s az élet mégis elrohant:
mit ér a szikratávíró,
mit ér a tõzsde, rádió,
a gép-órjások 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.
Nádfedelû. Meszelt falú.
A két szeme két tiszta ablak:
reggeltõl-estig nyitva vannak.
Vagy felnéznek a fényes égre,
vagy mindkettõ a rétre néz le,
s körös-körül oly halk a béke
mint messzi csermelyek zenéje.

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!

(Magyar Nép 19. szám, 
Kolozsvár, 1930. május 10.)
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Evelyn Schlag
(Németország, 1952–)

Cseresznyevirágzás ünnepe

Ablakom alatt Tó melletti kert szögletébe
hangtalan hamvadt el az éj húzódott vissza az ünnep
reggelre mezõn mogyorósövényen Hisakura Japán Cseresznyevirága
málnabokor-gyökéren tövisen tört ágakon terült el a földön
hamu virágzott fehéren s a nyílt törésekbõl buzogó vért
terítékén fagyos csõrrel elcsillapítja tengernyi szirommal
csipegettek az áprilisi madarak a rózsaszínû hó

Cseh Károly fordítása
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Késõ középkori magyar humanisták 
költeményei 

Tóth István fordításában

Nagyszombati Márton
(a XV. század utolsó évtizedei – 1524?)

Mûvecske
Részletek

Mért nem törsz már végre az ellenségre, nemesség?!
(I. rész)

Mért nem törsz már végre az ellenségre, nemesség?!
Mért nem gyûjtsz hadat, és háborúba se rohansz?!

Vészes fegyvert öltve, vad ellenséged elõállt,
Folytonosan bõszen küld a fejedre csatát:

Nyílt elszántsággal tör az ellenség a határig,
Hogy dölyffel vigye el békés javaidat,

S dúlja a gõgös szörnyû vadságával a falvat,
Tábort, templomot is, szentélyt, otthonodat;

Hogy megalázza, saját fészkedbõl messzire ûzzön,
És lenyakazza dühödt karddal a tétleneket.

Hogy a futó tûzzel pusztítsa ki rendre az álnok
A pannónt, a hitét, a nyelvét és a hazát,

Ahogy a hajdan erõs örménnyel tette s Epírusz
Népeivel, makedón tájakkal, ragyogó

Várakkal, kastélyokkal, népekkel, a földdel,
Melyeket irtó, vad háborúval letiport,

S a görögökkel, akikre minap tört rá a pogány had,
Vértesen ülve a gyors vágtázó lovakon.

Ûzött mást is az õsi lakásából ki az õrült,
S mint gonosz ellenség hordta ki dús javait.

Egyiket éles kard élére dobálta az álnok,
Másnak örökké más módon szegte nyakát.

Mind leigázta, uralma alá hajtotta a restet,
És most szüntelenül szörnyen nyúzza tovább.

Bõsz Mohamed fia teljesen elnyomván Görögország
Várait, erkölcsét s bölcs törvényeit is:

Sok nyomorult volt kénytelen elbujdosni hazulról,
Egyre bolyongni csupán szomorú sorsa szerint.

Egyik a Hesperidákhoz, a másik az Oita hegyére
Fut, míg vérben amaz géták közt bujik el;

És a többi különb égtáj fele ment szomorúan,
Mind menekült a halál szörnyû csapása elõl.
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Pontosan így szóródtak széjjel Trója lakói,
Hogy Panthus elesett, és Ilion lebukott;

És miután megtörték gyászos háború által,
Számûzték a saját házából sokukat.

Kik senyvednek a kis kunyhókban szerte, kifosztva,
Kik nyomorult utakon tengõdnek szomorún.

Kénytelenek vadak elrejtett odújába vonulni,
És a szoros kunyhók törpe tetõje alá.

Nincsen nyugta, lakása a megrokkant öregeknek,
Mindjük csak idegen földön várakozik.

Bujdosván a nem ismert tájon a számkivetettek,
Folyton a gyötrõdés súlya ül az agyukon.

Mátyás király
(II. rész)

Mátyás volt a derék fejedelmek közt a legelsõ,
Népe szerelme, vitéz támogatója gyanánt.

Hosszad uralma alatt a mi országunk oly erõs lett,
Milyen Itália volt bölcs Cicero idején.

Folyton igaz mérséklettel gyakorolta uralmát
Mint kegyeletre a legméltóbb honi király.

Kész volt adni segélyt a szegénynek, erõs keze nyújtott
Oltalmat, ha hazánk már-már bajba került.

Szorgos volt a hadakban, a boldog diadalokban,
Mindig a legtöbbet tette az égi hitért.

Sújtó jobbja kitépte a népet, az otthonainkat
Oly sokszor a veszett, bõsz kutya foga közül.

Bajnoka volt a hitének, nem könyörült a töröknek,
Szerte kitûnt a nehéz ütközetek idején.

Tetteirõl nem fog hallgatni a messzi jövõ sem,
S nem fedi csend a jelen költõk hada elõl.

Számtalan országot, népet, várost leigázott,
Félték is e királyt most már rengetegen.

Jól érezte a német, hogy hadi ereje megnõtt,
Nemrég tudta vitéz karját a nyomorult,

Hogy elesett gyõztes hada által Stíria égve:
Sok falu, város, erõs táborok, annyi lakás,

Hadai súlyát nyögte az osztrák föld leigázva,
És megvívta dicsõn a szép Bécs falait;

Nagy hírével az ûzött törököt is megalázta,
Visszaszalasztva saját háza felé a pogányt.
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Dózsa lázadásának oka és következménye
(III. rész)

Vár megvetve a becsület, úr csak a bûn s az arany lett;
Elnyomják az erényt, pusztul el, ami derék.

Mulat a hízelgõ meg a gyilkos, gyõz a kerítõ,
Vezet a bajkeverõ, nagyra tör, aki elád.

Szerte lenézik a vallást, és a királyi hatalmat
Megvetik, alig akad, aki figyelne reá.

Zaklatják a szegény népet meg az özvegyeket, s nem
Képvisel értéket semmi a szemük elõtt.

Nem bosszulja a bûnt meg senki; csak önakarat tesz
Törvényt, s pusztul a had, vár, szentély s a vidék...

A falu népe jelesben feldühödött a hadakban,
Bajban az esze veszett, s bõsz fegyvert ragadott;

Nem járt esze azon már, hogy felszántsa a földet,
S hajtson lomha igásökröt ekéje elõtt,

Vagy hogy koratavasszal földbe tegyen venyigéket,
És õrizze kövér nyáját dús legelõn.

Mert megszállta a földmûvest az erõs hatalomvágy,
Csak zsákmányra, kemény harcra törekszik a nép,

Éppen ezért a durva kaszát szablyára cseréli,
Hagyva ekét, koronát, súlyos vérteket ölt.

Köralakú pajzsot, sisakot, vészes csatabárdot,
Háromnyüstös, erõs sodronyt hord, botot és

Négyszögû pajzsot, kardot s kopját rozsdalepetten.
És ami aggaszt már, dúlja a majorokat,

Kerteket, elpusztítva az aklot s benne a nyájat,
S ami az országnak csak kényelmet adott...

Jó nevû vár volt az, melynek a fehér nevet adták,
Jól ismert neve volt helyzete, híre miatt.

Nagyon erõs volt tornyai, roppant sánca, hatalmas
Kõfala és a sötétkék sánc vize miatt.

Mivel a Száva sodorja a zúgó vizet alá, és
Öntözi itt a mezõt (vagy a kövér legelõt).

Megduzzadva a bõ hullámtól, még szilajabban
Mossa a Duna erõs hullámzásaival.

Nincsen messzi a leglassúbb vizû Tisza sem innen,
Melynek a habjai közt hemzseg szerte a hal.

Biztonságot adott a le nem gyõzött felek által,
Nem ment semmire itt még a török csele sem.

Nem bírt véle a harcias ellenség sosem eddig,
És az erõd folyton érintetlenül állt.

Mégis a bõsz török ostroma elfoglalta Fehérvárt,
S máig erõszakkal tartja a zsarnoki kéz.

Most akadálytalanul dúlhatja a török e tájat:
Hazai részeket és több dalmát kikötõt.
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Zsámboky János
(1531–1584)

Címerképek
Részletek az Emblemata címû könyvbõl

Különbözõ emberi érzések

Forgács Ferenc váradi püspöknek

Egy javasasszony több koponyát is hordva a hátán,
Hogy ne feledjék a csontok tiszteletét:

Megbotlik beteges lábával, amint lefelé megy.
Felbukik, és valahány koponya szertegurul.

Látva a vén banya, hogy szétszórtan is összegurul mind
Az a teher, mit elõbb százfele vitt a viszály:

Mily különös dolog – így szól – hogy ugyanannyi az érzés,
Szinte ahány alak él, s a csont útja csak egy!

Megmarad-e Titüosznak a mája, kinõve azonnal
És oda csalja-e még tépni a saskeselyût?

Fájdalmak tömegétõl elnehezülten a föld köt.
S viszik a lelkünket rejtélyes paripák.

Légy udvarias, de ne hízelegj

Istvánffy Miklósnak

Hogy az oroszlánt súlyos nyavalya érte, a majmot
Küldték gyorsan, aki kezeli a beteget.

A rosszmájú s a bûnös lelkû zsarnokokat mért
Nem a majom révén dicséred, s kezeled?

Minden utánzás, víg alakosság megy a majomnak;
Vígságát bajukért kedvelik a betegek.

Ámde a pestis vesztegzárán túl sose engedd
Azt, aki hízeleg, és hozza reád a halált,

Ha udvarban jársz, se ragadjon rád e betegség;
Lehet az egyszerûség vékony, de az a jobb.

Mindenütt súlyos a jogtiprás

Hogyha a vízszeretõ szivacsot lecibálja a nyirkos
Kõrõl durva erõ: szinte megérzi, remeg.

Hol van az élõk közt több jogtiprás, szomorú düh,
Gyûlölet, emberölés, bosszú, mint mifelénk?

Még a dúslakodókat is egyre fenyítik a példák,
S nem szégyelli ma már az, aki visszavonul.
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Így a türelmes tûri a bajt, mely a földre lezúdult.
Amit igaztalanul szenvednek el a jók.

Jogosan áll majd bosszút mindezekért, ki a bûnre
Fényt vet; s az, aki tûr, értse a jóslatokat.

Bármilyen egyszerû, égi jutalmat nyer csak a jótett.
És elvész a salak – ez már égi parancs.

Semmi jutalmat nem kívánok az érdememért, hogy
Csak kötelességbõl gyõzzek a gyûlöleten.

A tudós marosvásárhelyi mûfordító 2001. év szeptemberében bekövetkezett halála iránti
részvéttel, és munkássága elismeréseként tesszük közzé  nagyszerû munkáinak egy szerény
csokrát (A szerk.).

Lukáts János

„Isa pur es homou…”

A „Halotti beszéd” élõ üzenete

Beszéd, szó, vagy megszólítás? Az elsõ magyar nyelvû szöveg a hallgatás, az elnémulás ere-
jével döbbent meg. Az elsõ magyar nyelvû szöveg üzenete egy kinyújtott, néma mutatóujj,
amely egy halott élõt vesz célba. Az élõt, aki meghalt. Azt az élõt, akin az élet legrettentõbb
és megismételhetetlen eseménye ment végbe: a halál. Erre a halálra, a halál tényére
figyelmeztet a kinyújtott, néma mutatóujj. „Látjátok!” – szólít meg a hang, miután a halál
döbbenetétõl megszólalni bír. Vagy talán: „Látjátok?” – kérdezi a halál árnyékában, a meg-
rázkódtatás után reménykedve, hogy a túlélõk, akik „láthatják” a láthatót – ha nem is értik az
érthetetlent –, talán élõként kezet fognak egymással. Ezzel a rettentõ élet- és halálüzenettel
indul útjára valami, amelyrõl azt mondjuk: benne élünk, amelyrõl nem mondjuk, de bizony-
nyal bennünk él: a magyar nyelv. Súlyos és baljós örökség.

Igen, látjuk az egyetlen halottat, aki kiterítve fekszik, közszemlére bocsátva Isten és ember
elé, hogy elpihent-elmerevedett vonásaiban felrémledjenek elõttünk annak a másik egyetlen
halottnak a vonásai, aki valójában mindannyiunkat igazán érdekel, akinek a vonásait min-
den halottban rémülten keressük, és megnyugvással vagyunk, hogy nem fedezzük fel: saját
magunkat. Hogy a vonások azért olyan nagyon nem különböznek, hogy a vonások egyre
jobban hasonlítanak, és hogy a vonások egyszer a miénkkel lesznek ön-azonosak, erre
figyelmeztet az a néma mutatóujj, amelyet most (most?!) így követ a szó: „Látjátok?!”

A pap szól így az összegyûltekhez, nem a jól megszokott vasárnapi misén, amikor a várt
(és lélek szerint is elfogadott) dorgatóriumban részesülnek, és ettõl közösen megkönnyeb-
bülnek, aztán könnyült lélekkel és megpihent testtel indulhatnak haza övéikkel, szeret-
teikkel, kezdhetik újra gyûlölni elleneiket, és gyûjthetik újra kisebb-nagyobb vétkeiket lelkük
rovásfájára. Nem, ez a mise nem ismétlõdik meg, ez a pap így nem fog szólni, ezt többé
nem „látjátok feleim, szemetekkel”. Mást, mindenkit, akárkit…! A szeretetett családtagot is,
a gyûlölt ellenséget is, a papot is, ezt soha többé. És magadat sem! – szól a néma
mutatóujj, szól a „Látjátok!”, és szól a megszólaló-elnémuló anyanyelv.

Ki õ, akit utoljára „láthatunk”? Aki fölött utoljára összegyûlünk, akiért utoljára megállunk,
magunkba nézünk, és aki nélkül azután továbbmegyünk. Férfi, nõ? Gyermek vagy
aggastyán, király vagy udvaronc, bajvívó vagy földtúró paraszt? Egy azokból, akik nevet
küzdöttek ki maguknak kezükkel vagy koponyájukkal, egy azokból, akik szántót küzdöttek
ki maguknak markukkal vagy arcuk verítékével? Egy, aki szeretett, egy, akit szerettek? Aki

MERÍTETT SZAVAK



48

mindig, aki soha, aki…? Nem tudjuk! Mi vagyunk! Akiért érdemes megörökíteni egy élõ-
temetõ közösség legdrágább kincsét, legkülönösebb fegyverét, legelnyûhetetlenebb
használati tárgyát: az anyanyelvét.

„Látjátok, feleim!” – így, szorongva, már majdnem hivatali szigorúsággal szólít meg
mindnyájunkat a közülünk pappá lett egy, akinek dolga, hogy a szívünkbe lásson, és
tegye, hogy mi is a magunk és egymás szívébe lássunk. A „feleim” ugyebár: felebarátaim,
de most – bölcsen – még a különös kapcsolatnak a szigorú, a hivatalos részére hivatkozik
(a szó másik fele, a „szerelmetes brátim!” majd csak két bekezdéssel késõbb, a gyászban
megmerítkezés és az életbe térés reménye után hangozhat fel).

„Szümtökkel”, hát persze: szemetekkel. A saját szemeddel lásd, ha az eszednek nem
hiszel, a saját ujjad hegyével érintsd meg, ha kevés a mások szava és a pap mutatóujja.
Borulj rá, és a homlokoddal érintsd, ha kevés a szó, a szem és az ujj bizonysága. Biztatva
korholó a szó, akár az Úré volt Tamáshoz, a hitetlenhez. Aki az Úr szava után, a saját keze
után, talán… hitt. De hát hol vagyunk mi az Úrtól, hol akár Tamástól is. Pedig „látjátok,
feleim szümtükkel”!

„Mik vagyunk” – szónoki, nagyszerû fordulat, a halál rémét keltette fel a mutatóujj, és
most a saját életünket állítja elénk a lélekvezérlõ. A halott kiterítve fekszik, csak rémületes
miniatúra a kódexlapon, a példa rólunk szól, az élõkrõl. Akik tegnap még nem, akik hol-
nap már nem, de ma igen… Akiknek a múltjára aligha apellálhat bármiféle kinyújtott
mutatóujj, csak a mai napjára. Mert minden beszéd, minden néma vagy harsogó üzenet,
és holtra dermedt példa minekünk és mirólunk szól. „Látjátok, feleim szemetekkel, mik
vagyunk”?

Nem, a válasz nem a kinyújtott mutatóujj irányában keresendõ, nem a halott (férfi, nõ,
király vagy paraszt). Õ elég volt rémületnek, elég, hogy magunkba szálljunk. Hogy „mik
vagyunk”, ez méltóbb választ kíván, személyre szólót és emberi nembeliségünkhöz szólót,
véglegeset és egyetlent. „Pur es homou vagyunk”. Ennyi. Irtóztatóan kevés, a semminél
azzal a rebbenésnyi húsz-ötven-hetven évvel több, amennyi idõ alatt elérjük a végsõ „por
és hamu” alakot. Amíg a két nem-lét között felvillan a reménység, amelynek neve minden
emberi anyanyelven: élet.

„Isa, pur es homou vagyunk” – summázta a választ saját kérdésére a pap nyolc évszáza-
da, 1200 körül. Véglegesen és megmásíthatatlanul. Mit kellett tudnia a papnak, és mit kel-
lett tudnia a sírt körülállóknak (a nemzetnek), hogy ez a mondat elhangozhassék, elhihetõ
legyen, és hogy tõle a szívekbe béke vagy legalább megnyugvás költözhessen. Kétszáz
éve élt a magyarság a keresztények hitén, ha az elõzményeket, a hírhozókat és a titkos
szektakövetõket is hozzávesszük, – háromszáz éve. Nyolc, talán tizenkét emberöltõ, egy
tölgyfa, ha másfél méterrel szélesebb árnyékot vet ezalatt a földre. „Por és hamu” – így az
egyház bûnbánatra intése, legföljebb óvatos vigasza szól. Hogyan hangzott vajon az ima,
amelyet a pap nyolc-tizenkettedik õse, a táltos szólt a pusztán elhalt harcos-pásztor õs
fölött, valahol a Don és a Kárpátok között? Ahol a sírt ugyanezeknek a nyolc-tizenkettedik
õsapái állták körül, ugyanarra a mutatóujjra figyelve. „Pur és homou” – szállt akkor is a
födetlen fõvel álló sokaság szemébe, vagy igék a tejút csillagösvényérõl, amelyen Csaba
királyfi…?

„Isa”, a megnyugvás és a beletörõdés sóhaja, a „Bizony”, amelyhez mint „õs bizonyhoz”
a költõ még nyolcszáz év múlva is föllebbez, a költõ, aki a pap vezette nemzetnek és a
nemzetet vezetõ papnak a lelkét egyként magában hordozta. Az „isa” ott sikoltott fel még
valahol a puszták szélfúvásában, ott gördült végig a Kárpátok hágóin, de már itt simult el
fákba és füvekbe, a hegyek ölelõ félkörében. Ki volt vajon, aki utoljára kezdte ezzel a sóhaj-
jal a panaszt, kinek az ajkán és mikor halt meg ez az õsi magyar jajkiáltás: „isa”, bizony. És
miért nem halt vele a „pur és homou”?

A halál rettentõ példázata után mese kell, amit mindenki ismer, amelynek hallgatása és
átélése során a szorongó embertömeg közösséggé válik. Ezt tudja a pap, és tudta a táltos
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is. Hogy a gyász magánya után az együtt felsóhajtó népcsoport tagjaivá váljanak, ezért
jöttek el mindannyian, akik „brátim”-ból rövid idõre a „feleim” közösségi hívását akarták 
hallani.

Hogy kirõl szól a történet? Természetesen az Úrról, és mindarról, amit az „írás” neki tulaj-
donít. Amit az írás az írástudatlanoknak közvetít, amit a maguk történeteként élnek meg
már nyolc-tizenkét emberöltõ óta. Ez a kétszáz-háromszáz év elég volt arra, hogy az Úr
Hadúrral megossza azt a legfõbb trónust, hogy Ádám valahol Attila környezetében kapjon
helyet magának (na, nem túl elõkelõt, csak valahol a kertben, még ha éden is az a kert!).
De hát miért ne férne meg egymással, egy lélekben két történet, büszke vendégségben,
amelyben már a lélek birtokosa maga sem tudja, ki a gazda és ki a vendég.

„Menyi milosztben terümtevé elevé miü isemüküt, Ádámut”. Hogy kirõl szól a történet?
– hangzott a kérdés az elõbb, „Hogy ki a hibátlan magyar mondat óvatosan kihagyott
alanya”? – kérdezheti a meghökkent kései nyelvbúvárló. A válasz ismét: természetesen az
Úr! Ki más lehetne?! Szent angyalait elküldte ennek a megbékélt nyomorultnak a lelkéért,
némiképp maga is itt idõzik a körünkben. Mindenki tudja és érzi az isteni jelenlét súlyát.
De azért a nevét nem kell kimondani. Nem kell „hiába venni”! Latinul már amúgy is
elhangzott a bevezetõ könyörgésben, amit persze csak a tanultabbak értenek, a köznép
aligha. Õk viszont tudják…

Az Úr tehát, aki úrként és atyjaként bánt Ádámmal, „odutta volá neki paradisumut
házoá”. Házat adott neki, és kertet, és pedig nem örökségként hagyta rá, hanem már fiata-
lon megajándékozta vele. Bízott benne, amikor ez az Ádám még semmit sem bizonyított.
Még nõs sem volt, csak afféle suhanc. Nagyreményû Ádám úrfi. Nem kellett volna talán
annyira sietni. De hát, az Úr útjai…

„Milosztben” – egy kicsit imbolyog a szó, a pap maga sem tudja: mély-e, magas-e, csak
tegyünk valami végzõdést hozzá, ahogy jön. Itt leltük a szót, már miután belaktuk ezt a
mostani hazát, amely már igazán a miénk, és igazán haza, és amelyre vigyázni kéne, mert
van határa, nem miként a puszta volt az Etil meg a Meotisz tenger között. Ha elveszett,
odábbálltunk belõle. De innen, hová? Szóval itt találtuk a szót, a „milosztot”, a hegyek
között élõ népek ajkán. Jelenti, amit jelent, õk fundálták ki, miért gondolkodjunk másikon.
Ha nekik jó, és õket jámborságra inti, jó lesz nekünk is. Csak a ragozás, sebaj, majd meg-
egyezünk! Az ám, „mennyi milosztben”!

És perdül tovább a szó, gördül tovább a történet, a gyászolók lelkében kivirágzik, majd
elkomorul az édenkert bûn elõtti boldogsága. „És mend paradisumben voluó gyimilcsiktül
munda neki élnie”. A boldogság lúdbõrzik át egy pillanatra a hallgatókon, és az éden,
amely megvolt, de elveszett. Elveszett, de megvolt. A mondat tömör és kifejezõ, jólét és jó
akarat, gazdagság és gondtalanság árad belõle. Annak az egyetlen pillanatnak a remé-
nye, amikor az Úr elkészült a teremtés munkájával, majd – mint hitte – betetõzte mûvét az
emberrel. Eddig csak õ tervezett, csak õ akart, most majd az ember is. Ugyanazt, ugyan-
úgy, vagy mást, más módon? Bízott, talán valóban hitt az Úr benne, hogy az ember...?
Tudta, nem tudta, talán maga sem merte elhinni? Vagy vállalnia kellett a rettentõ kocká-
zatot? Éppen mert õ az Úr?

A pap kivár, a gyászolók lélegzete fennakad, az édeni mesemondás új fordulatot vesz,
az Úr megmutatja hatalmát. „Heon tilutoá õt igy fa gyimilcsetül”. 

„Tilutoá”? – dörren a szó, az oldás és kötés Istenének szava. Ahol tiltás, ott elválik szabad
és nem-szabad. A bõség a tiltás elfedése? Az Úr nem kárpótlás formájában old és kötöz.
„Igy fa gyimilcse”, ezen a fán fordul meg a világ, a teremtés, az ember semmi e nélkül a
fa nélkül. 

A körülállók szemüket rémültem a halott sápadt arcára ejtik, majd a pap még sápad-
tabb arcára emelik. A némaság kibírhatatlan, a halott hitelesen vall az Úr tettei és a pap
szavai mellett. „Egy fa gyümölcse.” Egyetlen fáé, egyetlen gyümölcs? Vagy a világ összes
többi gyümölcse, kivéve ezt az egyet? Dehogy! A tudat, hogy ez az egy nem!
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Az Úr szava tovább gördül, a tiltás után a magyarázat, ami a tapasztalatlan gyer-
meknek, Ádámnak szól, akiben „miü isemüküt” tiszteljük (vagy inkább kárhoztatjuk?). Vagy
talán idõhúzás az Úr részérõl, jaj, talán megérti Ádám, talán mégsem volt hiába a
teremtés, a harmónia isteni akarása! „Isa, ki nopun emdül az gyimilcstül, halálnek haláláal
holsz”.

Rettentõ szavak, a végzetet tudó Úristen szavai. „Isa” – sóhajt fel az ítélet ismét a pap
ajkán, mintha a puszták végtelenjén süvöltene végig valamely forgószél, és „emdül”,
vagyis hogy: enni fogsz, az Úr – igen! – az Úr már tudja, amit Ádám még csak most hall.
Aminél rettentõbbet nem hallhat élõ, és különösen nem Isten szájából: „Halálnek haláláal
holsz!”

Háromszoros halál, egymást korbácsoló három halál, egymást elõhívó és beteljesítõ
halál. A „halálnak halála” maga az irgalmat nem ismerõ pusztítás, az erõszakos és a bün-
tetésként lesújtó halál. Amelyet haragjában mér Isten a bûnösre (Ádámra, a tudatosan
vétkezõre és a közönyösre, nemzetre és nemzetvesztõre). Akit elhalmozott minden paradi-
csomi jóval, akit elõre óvott a korlátok áthágásától. Vagy inkább: akiben mindennél job-
ban bízott, és akiben mindennél nagyobbat csalódott. És a harmadik halál: a személynek
szóló, az arcba kiáltott és szívbe markoló meghalás. Az enyém, a tiéd, a papé, a nemzeté.
„Halálnak halálával halsz”.

És még ez is csak fenyegetés, mondhatnánk: szigorú figyelmeztetés. Az Úrtól az egyet-
len, tehát elsõ és utolsó. Talán, ha Ádám más fánál, más gyümölccsel kezdi, éhét (és
kíváncsiságát) csillapítván nem a „tiloút fa” felé fordul. A gyászolók már térden állnak és
mellüket verik. De a hang kérlelhetetlenül süvölt el a fejük fölött. 

„Hallá holtát teremtõ Istentõl, de feledevé”. Felüvöltene térdeltében: hogyan lehet
feledni a halál ígéretét. De helyette nyög, és mellét veri, nézi a tehetetlenül lecsüngõ,
pergamenszáraz kezet. Aztán a magáét, a saját arcába tekintõ tenyerét, ugyanolyan tehe-
tetlen.

„Engede ürdüng intetvinek”, – és szinte felröhög a holttest körül a sok megrémült gyá-
szoló, szepegve néz szét, nehogy vihogását mások észrevegyék. De más arcokon is az
eltitkolni – elárulni kívánt „ürdüngi” praktikák nyoma. Óh, mennyit visszautasítottam,
bátran és ügyesen, hát, Istenem, volt, amikor észre sem vettem, csak amikor már… És
hány volt komolyabb és rémületesebb, mint az a gyümölcsevés! „Incselkedés”, – igaz,
tudta a gyalázatos, mit kell adni, mit kell ígérni. És mit kell megtagadni, hogy tõlem meg-
kapjon bármit.

„És evék az tiluvt gyimilcstül. És az gyimilcsben halálut evék.” Rettenetes logika,
könyörtelen, egyetlen mondatban követtetik el a bûn, és csattan rá a büntetés. Elõkészítve
ott bújt meg már mindkettõ az Úr tenyerén, egymáshoz láncolva. Tudtad, Ádám, és mégis
megtetted. Nem hitted, hogy az Úr beváltja a szavát?! Ürdüng, õ is tudta, de õ hitte is. Õ,
a gonosz, õ hitt az Úrnak, te, az akkor még bûntelen – nem hittél. Nemcsak tettedért
lakoltál, de a nem-hivésedért is.

Az élõk már régen nem a halottat siratják, de saját magukat, a saját halálukat élik át. Õ
már túllépett a rettentõ kapun, mi történhet még vele. Már és még jelentését veszítette a
halál-kerítés két oldalán. „És a gyimilcsnek oly keresû vala íze, hogy turkukat migé
szokosztjá volá.” A gyümölcsöt, a mindent tudás almáját nem nyelte le Ádám, csak bele-
harapott. Az Úr (vagy inkább az Úr dolgaiban precízen eljáró lángkardos kerub) kiköpette
vele. A torkán akadt a tudás, a földre öklendezte. 

A magukba roskadtak, a térdre borultak egyszerre a torkukhoz kapnak, a bûnbánat és
a keserûség könnyei folynak végig az összeszorult gégéken. De hiszen, akkor nem „evék
az tiluvt gyimilcstül.” Ádám, mit tettél, és mit nem tettél?! Vétkezni is ilyen felemás módon
bírtál?! Elvesztetted az Úr kegyelmét, el az éden ajándékát, el az élet örökkévalóságát és
még a mindentudást sem nyerted meg helyébe?! A kezek már ökölbe szorulnának a
tehetetlen haragtól, az átok olyan könnyen elõrontó szavai már kitörni készülnek, akár a
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pusztai düh, akár az erdõrengeteg szálfadöntõ indulata. „Nem csak magának, de mind û
fojánek halálut evék.” Vége, nincs tovább, vége a paradicsomnak, vége Ádámnak és vége
az „û fojánek”. Vagy hogy van ez?

„Haraguvék Isten, és vetevé ût ez munkás világ bele.” Ez lett a büntetés? Ez lett a bün-
tetés! Ezt ígérte Isten? Nem ezt ígérte! De vajon azt tette-e Ádám, amit az Úr megtiltott
neki? „Evék az gyimilcstül”? Ádám csak beleharapott a gyümölcsbe, majd torkára forrott a
falat, és szájából kifordulva, a földre hullott. Tehát nem követett el bûnt, nem is érdemel
büntetést? Nem követett el semmit. Nem követett el semmit? És a szándék, hogy az Úr
ellenében, hogy „ürdünggel” együtt, hogy az almát…? Ha rajta múlik! Nem rajta múlt,
csak a gonosz szándék volt övé, a végrehajtás Isten kezében maradt. Rettentõ, felemás
módon. Ádám nem nyerte el a mindentudást, csak megízlelte, és a megízlelés vágyát
örökre továbbadta övéinek. Az Úr pedig nem sújtotta halállal, mint ígérte, hanem megosz-
totta Ádám és övéi sorsát lét és nem-lét között. Minden élõ éljen és minden élõ haljon.
Életében élvezze meg az élet gyönyörûségét, és rettegje végig a halál rémületét. Irtózatos
ítélet, nem ezt akarta az Úr! A teremtés hét napja után, az ember bûnbeesése után az Úr
megõszült, nem kínált több alkut az embernek. „Vimággyuk urunk Isten kegyilmét ez
lílekért.”

És már állnak valamennyien, összefogott kezük a báránybõr vagy nyusztprém süveget
szorítja, a dacos ajkak együtt mormognak a pappal, a konok szájak az engesztelés szavait
keresik. „És vimaggyuk szen ahszin Mariát”,– igen, õ anyánk volt már a pusztán, anyánk a
hegyek ölelõ karjában, és anyánk, mióta ezt a nyelvet beszélik, akik magukat „a magyari
néphez” tartozónak mondják. „És vezesse õt paradisum nyugalma bele.” Kit is? Hát persze,
ezt a nyomorultat. Ma õt. És holnap? Holnap kit közülünk? Melyikünk ajkán hangzott fel
ma utoljára ez az indulatos, hömpölygõ nyelv, amelyen az ima szavai oly hasonlatosan
gördülnek elõ, mintha a harci riadó vagy az elátkozás dühe szólna belõle. És amelyen a
Boldogasszony neve oly hasonlatos a megbékélt kedves kívánásával és a vacsora utáni,
családi takarodóval. A nyelven, amelyen ezer évek óta ugyanazon a módon nevezik Istent
és a halált, és amelyen csak az „uruszág”, az ország lett egy taggal rövidebb.

Hernádi Gyula

Márai Sándor

I. Felvonás

1. jelenet

A kassai gimnázium dísztermének dobogója. 14–15 éves fiú áll. Márai I. a dobogón és ver-
set szaval.

Márai I.: 
Márai Sándor: Halotti beszéd

Látjátok feleim szem’tekkel, mik vagyunk.
Por és hamu vagyunk.
Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek.
Össze tudod még rakni a Margit-szigetet?...
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Már minden csak dirib-darab, szilánk, avítt kacat.
A halottnak szakálla nõtt, a neved számadat.
Nyelvünk is foszlik, szakadoz és a drága szavak
Elporlanak, elszáradnak a szájpadlat alatt.
A „pillangó”, a „gyöngy”, a „szív” – már nem az, ami volt,
Amikor a költõ még egy család nyelvén dalolt
És megértették, ahogy a dajkaéneket
A szunnyadó, nyûgös gyerek álmában érti meg.
Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké,
A gyerekeknek Toldi t olvasod és azt feleli: oké.
A pap már spanyolul morogja koporsónk felett:
„A halál gyötrelmei körülvettek engemet!...”
Az ohioi bányában megbicsaklik kezed,
A csákány koppan és lehull nevedrõl az ékezet.
A tirréni tenger zúgni kezd s hallod Babits szavát,
Krúdy hárfája zengi át az ausztrál éjszakát.
Még szólnak és üzennek õk mély szellemhangokon,
A tested is emlékezik, mint távoli rokon.
Még felkiáltasz: „Nem lehet, hogy oly szent akarat...”
De már tudod! Igen, lehet... És fejted a vasat
Thüringiában. Posta nincs. Nem mernek írni már.
Minden katorga jeltelen, halottért sírni kár.
A konzul gumit rág, zabos, törli pápaszemét,
Látnivaló, untatja a sok okmány és pecsét –
Havi ezret kap és kocsit. A Mistress s a baby
Fényképe áll az asztalon. Ki volt neki Ady?
Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet és zene?
Arany szava?... Rippli színe? Bartók vad szelleme?
„Az nem lehet, hogy annyi szív...” Maradj nyugodt. Lehet.
Nagyhatalmak cserélnek majd hosszú üzenetet.
Te hallgass és figyelj. Tudjad, már él a kis sakál,
Mely afrikai sírodon tíz körmével kapál.
Már sarjad a vadkaktusz is, mely elfedi neved
A mexikói fejfán, hogy ne is keressenek.
Még azt hiszed, élsz?... Valahol?... És ha máshol nem is,
Testvéreid szívében élsz?... Nem, rossz álom ez is.
Még hallod a hörgõ panaszt: „Testvért testvér elad...”
Egy hang aléltan közbeszól: „Ne szóljon ajakad...”
Egy másik nyög: „Nehogy, ki távol sír e nemzeten...”
Még egy hörög: „Megutálni is kénytelen legyen.”
Hát így. Keep smiling. És ne kérdjed senkitõl: miért?
Vagy: „Rosszabb voltam mint ezek?...” Magyar voltál, ezért.
És észt voltál, litván, román... Most hallgass és fizess.
Elmúltak az aztékok is. Majd csak lesz, ami lesz.
Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar lófejet,
A radioaktív hamu mindent betemet.
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Tûrd, hogy már nem vagy ember ott, csak osztályidegen,
Tûrd, hogy már nem vagy ember itt, csak szám egy képleten,
Tûrd, hogy az Isten tûri ezt s a vad, tajtékos ég
Nem küld villámot gyújtani, hasznos bölcsesség.
Mosolyogj, mikor a pribék kitépi nyelvedet,
Köszönd a koporsóban is, ha van, ki eltemet.
Õrizd eszelõsen néhány jelzõdet, álmodat,
Ne mukkanj, amikor a boss megszámolja fogad.
Szorongasd még a bugyrodat, rongyaidat, szegény
Emlékeid: egy hajfürtöt, fényképet, költeményt –
Mert ez maradt. Zsugorian még számba veheted
A Mikó utca gesztenyefáit, mind a hetet,
És Jenõ nem adta vissza a Shelley-kötetet,
És már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet,
És elszáradnak idegeink, elapad vérünk, agyunk,
Látjátok feleim szem’tekkel, mik vagyunk?
Íme, por és hamu vagyunk.

A dobogó körül néhány hasonló korú tanuló, és két tanár ül. Az egyik tanár, tanártársához
fordul:

Tanár I.: Ki ez a Márai Sándor?
Márai I.: Én leszek.
Tanár I.: Te írtad?
Márai I.: Ha majd Márai Sándor leszek.
Tanár II.: Elmegyógyintézetben fogod írni?
Márai I.: Tanár úr, Ön ezt nem értheti.
Tanár II.: Igen? És mit fogsz még írni, próféta?
Márai I.: Sokat.
Tanár I.: Ezeket?
Sorolni kezdi Márai Sándor összes mûveinek címét: Emberi hang, Manner, Ein Spie in 5

Bildern, Panaszkönyv. A mészáros. Istenek nyomában. Bébi, vagy az elsõ szerelem. Csutora.
Mint a hal, vagy a néger. A zendülõk. Idegen emberek. Mûsoron kívül. Teréz. A szegények
iskolája. A sziget. Bolhapiac. Egy polgár vallomásai. Naptárcsere. Válás Budán. Kabala.
Napnyugati õrjárat. Féltékenyek. A négy évszak. Eszter hagyatéka. Szindbád hazamegy.
Vendégjáték Bolzanóban. Kaland. Az igazi. Jó ember és rossz ember. Kassai õrjárat. Mágia.
Ég és föld. Röpirat a nemzetnevelés ügyében. A kassai polgárok. A gyertyák csonkig égnek.
Füves könyv. Vasárnapi krónika. Sirály. Napló. Varázs. Verses könyv. A nõvér. Ihlet és
nemzedék. Medvetánc. Európa elrablása. Sértõdöttek. Béke Ithakában. Napló. Egy úr
Velencébõl. San Genarro vére. Napló. Ítélet Ganudosban. Rómában történt valami. Föld,
föld!... Erõsítõ. Napló. A delfin visszanézett. Judit... és az utóhang. Jób... és a könyve.
Harminc ezüstpénz. Napló. A Garrenek mûve. Ami a naplóból kimaradt.

Márai I.: Ez már a nekrológ?
Tanár I–II. egyszerre mondják: Fiam, nem vagy közénk való. Menj el!
Márai I.: Elmegyek.

II. jelenet

Miközben a színpad elsötétedik, a színpad egyik eddig nem látott sötét része reflektor-
fénybe kerül. Az öreg Márait látjuk. Íróasztalánál ül. Pisztoly van a kezében. Fegyverét tisz-
togatja, kiveszi a töltényeket, belenéz a csõbe, a halántékához emeli, aztán erõtlenül 

MERÍTETT SZAVAK



54

leejti a fegyvert. Szórakozottan kezébe veszi a töltényeket, játszik velük. Nem figyel arra,
amit csinál. Verset mond, a halotti beszédbõl egy részletet:

Márai II.: 

„Mosolyogj, mikor a pribék kitépi nyelvedet.
Köszönd a koporsóban is, ha van, ki eltemet.
Õrizd eszelõsen néhány jelzõdet, álmodat.
...
...
...
...számba veheted.
A Mikó utca gesztenyefáit, mind a hetet,
...
...
És elszáradnak idegeink, elapad vérünk, agyunk,
Látjátok feleim szem’tekkel, mik vagyunk?
Íme, por és hamu vagyunk.

Megtölti a pisztolyt, s a halántékához szorítja, és választ nem várva mosolyogva kérdezi:
Hány másodperc egy perc? Hány másodperc kilencven év? Isten miért nem emlékezik?
Mert nem tudja, mi az idõ. Lola tudta. Minden este elmondta.

III. jelenet

A színpad elsötétedik. 1945 tele. Leányfalu. Országút. Távolról fegyverropogás, ágyú-
dörgés, kiáltozás hallatszik. Fiatal nõ fut át az úton. Egy eltévedt golyó eltalálja. Holtan esik
össze. Csend. Az utca üres, aztán megjelenik egy orosz katona. Fiatal. A nõhöz fut, meg-
fordítja, felhúzza a szoknyáját, megerõszakolja. Márai III. S. (45 éves) látja a jelenetet, de
képtelen megmozdulni. Zokogni kezd. A katona feláll, hirtelen tudatosul benne, hogy mit
követett el. Odarohan Máraihoz, s ordítva mondja:

Katona: Még meleg volt! A szája is meleg volt!
Elõveszi a pisztolyát, a szemtanú Máraira fogja.
Katona: Még meleg volt! Érted!
Márai mereven áll, már nem zokog. A kiskatona odanyújtja a pisztolyt.
Katona: Lõj agyon! Rohadt állat vagyok!
Márai eldobja a pisztolyt. A kiskatona odaugrik, felkapja, agyonlövi magát.

IV. jelenet

A Tudományos Akadémia folyosója. Nyílik a teremajtó, idõsebb férfi lép ki rajta. Üdvözli a
folyosón várakozó férfit.

Idõs férfi: Erõt, egészséget. Hogy vagy, Jánosi elvtárs.
Jánosi elvtárs: Köszönöm jól.
Idõs férfi mentegetõzve: Sajnos nem tudom meghallgatni Lukács elvtárs elõadását,

pedig érdekes dolgokat mond. De várnak az elvtársak a központban.
Jánosi elvtárs: Lukács elvtárs beszél? Mirõl?
Idõs férfi: A magyar irodalomról. Az írók szerepérõl. Hallod?

A két férfi elhallgat. Figyelnek. A nyitott teremajtón keresztül kihallatszik az elõadó hangja.
Lukács György: És most beszéljünk Márai Sándor munkásságáról. Érthetetlen, hogy az

a Márai, aki 1918-ban részt vett a kommunista írók ülésén, cikkei jelentek meg a Vörös
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lobogó címû újságban, hogy züllhetett le a kispolgári, gyakorta nagypolgári irodalom-
mocsárba. Márai áruló. Az „Egy polgár vallomása” a magyar kultúrtörténet egyik legártal-
masabb kiadványa. Nem való közénk.

V. jelenet.

Az emigráció évei. Márai feleségével sétál. A vetített háttéren Genf látszik. A reformáció
emlékmûve.

Lola: Jó itt. Puritán város.
Márai II.: Igen. Kassa puritán polgár-város. Látod, itt a Hernád sötétzöld vize, mely sûrû,

mintha fáradt zöld olaj áradna. Látod, itt a keskeny vashíd. Valamikor Széchenyi-liget volt
a közkert neve. Sok sündisznó volt erre. Nagybátyám mesélte, hogy jó a húsa. A lágerben
csemegének számított.

Lola: Sándor. Ez nem Kassa! Ez Genf!
Márai II.: A malmot se látod?

Változik a vetített háttér. New York. Az Empire State Building épülete látszik.
Lola: Üljünk le. Elfáradtam.

Leülnek egy kávéház teraszán.
Lola: Igyunk egy teát. Pincér, két teát kérünk.
Pincér: Igenis asszonyom. Máris hozom.
Márai II.: Most se látod a malmot? Negyven évvel ezelõtt is pontosan így állt. Álmaim-

ban sokszor hallottam ezt a zúgást. Mindent megõrölt ez a malom, a gyerekkort és az
ifjúságot. Megõrölt népeket, s most õrli, ami megmaradt még életembõl, Európa életébõl.

Lola: Költõ vagy, Sándor. Kassa költészet, New York realitás.
A pincér hozza a teát. Szótlanul isznak. Aztán Márai megszólal.

Márai II.: Álmodtam. Álmomban Európát úgy láttam, mint egy színes virágokkal,
madarakkal, sásokkal tömött mocsarat. Ez a nagy mocsár forró volt, veszedelmes, lápos
párákkal gõzölgött. Amerikát úgy láttam, mint egy õserdõt. Tele titkokkal. Csak lépésrõl
lépésre lehet ebben az õserdõben elõrehaladni. A vándor minden pillanatban kénytelen a
földre vetni magát, két kézzel tapogatni a liánok, páfrányok, mohák és avar borította ta-
lajt, nincs-e kígyófészek, csapda valahol. Késsel a fogunk között, lassan lehet csak elõre-
kúszni ebben az õserdõben. A fák vad lombjai, a bokrok között titokzatos szörnyek voní-
tanak, orangután, tigris, majom röhög, színes tollú kakadu rikácsol. Õserdõ ez, titkokkal,
játék-szabályok nélkül, tele a pillanat meglepetéseivel. De Európa az érett, gõzölgõ, mér-
ges, izgalmas, bódító mocsár. Mindezt élesen láttam éjjel, tapinthatóan.

Lola: Én már rég nem álmodok. Álmomban se látok jól.
Márai II. megsimogatja Lola kezét.

Márai II.: Menjünk.
Lola bólint: Jó.
Márai: Pincér! Fizetek.

Fizetnek és lassan elindulnak.
Márai: Nápolyban, a Via Constantinnopolin láttunk egy hatalmas udvart. Emlékszel?

Középen, emeletmagasan, világoskékre mázolt vashíd kötötte össze. A rács peremén fehér
márvány mellszobrokat állítottak fel. Emlékszel? Mint Kassán, az udvarok!...

Lola: Mint Kassán... Mindenhol, minden Kassa! Igen, szívem. Tudom.
Ismét változik a háttér. Salernóban vagyunk. Egy csodálatos régi temetõben. Kinagyított
sírkövek, olasz nevekkel.

Márai II.: Látod, itt van Klementin nagymama sírköve. Évtizede nem temetnek ide a
városból senkit. Ez a régi Kassa polgárainak néma, és szívós társadalma. Ezek között a
halottak között otthon érzem magam.

Lola: Szeretem Salernót. Jó itt élni. Csodálatos régi temetõje van.

MERÍTETT SZAVAK



56

VI. jelenet

1956. november 7-e. Egy müncheni házaspár lakása. Csengetnek. Márai érkezik kis
bõrönddel. Szívélyesen üdvözlik.

Férfi: Isten hozott, Sándor. Hogy utaztál? Ki akartunk menni a reptérre, de nem tudtuk,
melyik járattal érkezel Münchenbe.

Asszony: Nem vagy fáradt? 16 órát utazni, kimerítõ lehetett.
Márai II.: Nem. (türelmetlenül int) Voltatok Pesten?
Asszony: Voltunk. Rettenetes. Az oroszok rommá lõtték a várost. Leverték a forradalmat.

Mindenki menekül.
Márai II.: Az lehetetlen. Gyõznünk kell. Segíteni fognak.
Férfi: Kik?
Márai II.: A Nyugat.
Nõ: A Nyugat? Senki se mozdul.
Férfi: Az amerikaiakat az elnökválasztás érdekli, nem a magyarok.
Márai II.: Hazamegyek.
Nõ: Hova haza? New Yorkba?
Márai II.: Nem, Pestre.
Férfi: Ne menj, Sándor! Megölnek.
Márai II.: És Nagy Imre?
Férfi: Nincs Nagy Imre. Kádár János van. Muszkavezetõ.
Nõ: Nagy Imre a jugoszláv követségre menekült.
Márai II.: Az oroszok kénytelenek lesznek tárgyalni vele.
Férfi: Az oroszok? Voltál te hadifogságban, Sándor? Sétálsz egy orosszal a folyóparton.

Átölel. Megcsókol, simogat. Aztán, amikor hazaérsz, észreveszed, hogy hiányzik az egyik
veséd. Kivágta.

Márai II.: Amerika erõsebb.
Férfi: Atombombák vannak. Nincs ilyen, hogy erõsebb. Mire fölébredünk, bõröndben

lehet atombombát New Yorkba vinni.
Márai II.: Hazamegyek.
Nõ: Ne menj, Sándor! Megölnek.
Márai II.: Hazamegyek.

VII. jelenet

Budapest. A Karhatalom egyik kihallgató helyisége. Két hallgató tiszt ül Márai Sándorral
szemben egy íróasztalnál.

Tiszt I.: Mikor érkezett Budapestre?
Márai II.: Egy hete.
Tiszt II.: Ki az összekötõje?
Márai II.: Nem értem.
Tiszt I.: Azt kérdeztük, ki az összekötõje? Melyik amerikai ügynökkel találkozott?
Márai II.: Kérem, én a barátaimhoz jöttem.
Tiszt II.: Kik az önbarátai?
Márai II.: Írók. Déry Tibor, Zelk Zoltán, Háy Gyula, Tardos Tibor...
Tiszt I.: És maga honnét jött?
Márai II.: New Yorkból.
Tiszt II.: És még azt meri mondani, hogy nem ügynök?
Márai II.: Kérem, én író vagyok. Márai Sándor a nevem.
Tiszt I.: Az lehetetlen. Most beszéltünk vele telefonon. New Yorkban van.
Márai II.: Én vagyok Márai Sándor.
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Tiszt II.: Kár hazudnia. Mindent tudunk magáról. Maga valóban hasonlít Márai
Sándorra. Megölte, és az õ nevét használva mûködik a CIA kötelékében.

Márai II.: De kérem, ez nonszensz. Kérdezzék meg a feleségemet! Megadom a pontos
címünket.

Tiszt I.: A felesége meghalt.
Márai II.: Nem halt meg!
Tiszt II.: Nem hiszem, hogy jobban tudja az igazságot, mint mi.
Márai II.: Van egy fogadott fiunk. Kérdezzék meg õt!
Tiszt I.: Õ is meghalt.
Tiszt II.: Nézze, ne próbálkozzon! Nevezze meg ügynöktársait.

Kivesz a fiókból egy papírt.
Tiszt II.: Egyébként sorolja fel Márai Sándor mûveit.

Márai sorolni kezdi a mûveit, de zavarában sokat kihagy.
Márai II.: Istenek nyomában. Mint a hal, vagy a néger. Idegen emberek. Teréz. A sziget.

Egy polgár vallomásai. Válás Budán. Napnyugati õrjárat. Eszter hagyatéka. Szindbád haza-
megy. Vendégjáték Bolzanóban. A kassai polgárok. A gyertyák csonkig égnek.
Felszabadulás.
Tiszt II. olvassa a kezében lévõ papírról a könyvek címeit. Diadalmasan, gúnyosan mondja:

Tiszt II.: Nem áll jelesre Máraiból. Jó, ha a felét tudja annak, amit írt.
Márai II.: Zavaromban felejtettem ki.
Tiszt II.: Igen? És mi az a „Felszabadulás?”
Márai II.: Még csak kéziratban van.
Tiszt I.: Igazán tájékozottak a CIA-nál. Nekünk is megvan a kézirat.
Tiszt II.: Hová rejtették Márai holttestét?
Márai II.: Márait nem ölték meg. Én vagyok Márai.
Tiszt I.: Jó. Maga Márai. De ha mégsem, akkor kopogtasson az õröknek.

Tiszt II. csenget. Bejön egy foglár, megáll az ajtóban. Tiszt II. rámutat Máraira.
Tiszt II.: Vezesse el!

VIII. jelenet

Börtöncella. A cellában Bartók Béla és Márai. A háttérben, vetítõvásznon ugyanaz a jelenet
látszik kinagyítva, amit a színészek játszanak. Márai hitetlenkedve nézi Bartókot.

Márai II.: Maga Bartók Béla?
Bartók: Igen.
Márai II.: Hogy került ide? Maga már régen halott.
Bartók: Halhatatlan vagyok. Ez még magával is megtörténhet. Hogy halhatatlanná

válik.
Márai II.: Halhatatlanná? Én már nem is élek. Ezek ott fönt azt bizonygatják, hogy én

nem Márai vagyok, hanem egy alteregója, aki megölte Márai Sándort.
Bartók: Miért akart látni engem? Tudom, hogy nem szeret. Vitatkozni akar velem a

mûvészetrõl?
Márai II.(zavartan): Miért gondolja, hogy nem szeretem?
Bartók: Olvastam a naplóját.
Márai II.: Igaza van. Nem értem a zenéjét. Úgy hallgatom, mintha valaki idegen nyel-

ven, amelyet nem értek, verset szavalna.
Bartók: Nem értenie kell. Éreznie. Aztán fordítsa le a ráció nyelvére.
Márai II.: Zseninek tartja magát?
Bartók: Igen. Az vagyok. Egyébként maga írta le a naplójában, Ingres-t idézve, hogy:

„Az ember, akinek tehetsége van, azt csinál, amit akar, az ember, akinek zsenije van, azt
csinál, amit tud.” Mit várt tõlem?
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Márai II.: Mondja meg, mit jelent magyarnak lenni? Maga is emigráns. Amerikában élt,
mint én. Ott kint nem tudtam, ki a „magyar”. Úgy éreztem, futószalagon állok. Elõttem 
egy portorikói, aztán következem én, a „magyar”, aztán egy ír, egy néger, egy kínai, egy
japán, egy német, egy litván. Ezek az alakok mind mozognak. Lassan, egy vizsgálótükör
elõtt, amelynek közömbös üvegszeme figyelõ tárgyilagossággal vizsgál bennünket, jöve-
vényeket. Ez a tükör Amerika. De ki a „magyar” valóságosan, egy amerikai szemében?...
Miben különbözik, miben hasonlít, miféle fajzat igazában, mi a jellegzetes külsõ alkatában?
Van-e jellegzetes „magyar” arc? És milyen ez az arc?... Mennyire „színes” vagy „fehér”, 
mennyire még-európai vagy még-ázsiai vagy már-amerikai?... Én otthon abban a tudat-
ban születtem és éltem, hogy én magyar vagyok. Volt egyféle zsigertudatom arról, aki a
valóság jelmeze mögött „én” voltam, s volt egyféle tudatom arról, hogy magyar vagyok.
De mindenestõl, egy amerikai szemében, ki és mi vagyok, és miféle vagyok?... Mondja
meg, mit jelent magyarnak lenni?

Bartók: A maga írótársa, Illyés Gyula definiálta ezt a legtalálóbban. Idézem: „A haza nem
jobboldalt, nem baloldalt, nem középütt van, a haza a magasban van. Ennek a hazának
a lakosa a magyar.”

Márai III.: A haza olyan, mint egy katedrális, de néha olyan, mint egy kloáka. És ott kint,
mi emigránsok...
Bartók nem válaszol. Kihegyez egy gyufaszálat. A vetítõvásznon közelrõl látni Bartók kezét,
ujjait. Mintha ujjlenyomatot vettek volna róluk. Bartók játszik a gyufaszállal. A vetítõ-
vásznon kinagyítva látszik ujjlenyomata, amelynek barázdáin a gyufaszál olyan, mint egy
lemezjátszó tûje. Az ujjlenyomat forogni kezd a gyufaszál alatt, és felcsendül Bartók
Concertó-ja. Mialatt szól a zene, a börtöncella ajtaja lassan kinyílik. Bartók kézen fogja
Márait, és az egymás után nyíló ajtókon át távoznak.

II. felvonás

I. jelenet

Máraiék lakása San Diego-ban. Márai felesége, Lola, ágyban fekvõ beteg, Márai felesége
kezét fogja.

Lola: Nem is olyan rossz dolog vaknak lenni.
Márai III.: Te nem vagy vak.
Lola: Kérdezd meg a látóidegemet!
Márai III.: A némákat hiába kérdezi az ember.
Lola: Tudod, Sándor, azért túl nagy teher. Rosszindulatú daganat, plusz vakság, egyen-

lõ pokol.
Márai III.: Itt vagyok melletted.
Lola: Köszönöm. Ittléted törli a szenvedés felét.
Márai mosolyog: Csak a felét?
Lola is mosolyog: Világ életedben hiú voltál.
Márai III: Intenzív hiúság plusz intenzív kíváncsiság – az emberi lét két alapvetõ kategóriája.
Lola: Akkor én már nem is létezem.
Márai III.: Ne mondj ilyeneket!
Lola: Lassan már csak az emlékeidben leszek, és az emlékem is múmiává zsugorodik.
Márai III.: Hagyjuk ezt, drágám! Inkább viccet mesélek.
Lola: Mesélj!
Márai III.: Két légy sétál Robinson fején. Megszólal az egyik. Most el kell mennem.

Pénteken találkozunk.
Lola: Ma péntek van. És 13-a.
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Márai III.: Ez a pénteki nap, kinek a szolgája?
Lola: Pincér, Jézus utolsó vacsoráján. Annak a Jézusnak, akit az õseim öltek meg.

Emlékszel, mennyit vitatkoztunk Pesten Karinthy Frici bácsival a novellájáról? Te mindig azt
mondtad, zseniális a novella, de nem igaz.

Márai III.: Nemcsak én mondom.
Lola: Hogyhogy?
Márai III.: Még nem is meséltem neked. Most olvastam egy német történészt, aki

ugyanazt mondja, amit én. Szerinte Pilátus udvarában csak egy vádlott volt, Jézus.
Barabás nem létezett. A rómaiak sose kegyelmeztek meg bûnözõknek húsvét táján. Bar-
Abba arámi nyelven azt jelenti, az atya fia. A zsidók azt kiabálhatták: „engedd szabadon
Jézust, akit mi az Atya fiának, Bar-Abba-nak becézünk.” Csak az evangélium mondja azt,
hogy a zsidók választhattak, kit akarnak szabadon bocsájtani: Jézust-e, vagy Barabást.
Sehol máshol erre vonatkozó adat nem létezik. Eszerint a zsidók azt se mondhatták, hogy
az „Õ vére, mirajtunk”. A zsidóknak ezt az önátkozását csak azért találták ki, hogy ezzel
örök idõkre megbélyegezzék õket az Isten-gyilkosság vádjával.

Lola: Miért?
Márai III.: Talán, mert még ma is várják az igazi Messiást.
Lola: Akkor nem vagyok istengyilkos? És az apám se, és az anyám se, és a nagyapám

se?
Márai III.: Azért ne menj vissza Ábrahámig. Egyébként hogy lehet Istent megölni? Jézus

halt meg a keresztfán. Egy ember. Mi is azok vagyunk. Isten gyermekei.
Lola: Te még sokáig fogsz élni utánam.
Márai kezet csókol Lolának: Tekintsd udvarlásnak: Nélküled nem élet az élet.
Lola kicsit gunyorosan elkezd énekelni. Karádi Katalin Hamvadó cigarettavég címû

slágerét énekli. Csengetnek. Márai megy ajtót nyitni, tíz év körüli kislány lép be az ajtón.
Kislány: Szervusz, nagymama. Nézd, mit kaptam a papától? Ugye szép?
Lola felül, kezébe veszi az ajándék babát, megcsókolja az unokáját, fogadott fiuk

kislányát.
Lola: Szép.
Senki sem csodálkozik, hogy lát. Ránéz a kislány karjára.
Lola: Mi ez a csúnya vörös folt a karodon?
Kislány: Délelõtt, a vízparton megcsípett egy szúnyog. De már bekentem.
Lola: Apád is eljön?
Kislány: Mindjárt itt lesz. Írtam neked egy verset. Felolvasod?
Lola: Jó. Mutasd!
A kislány elõvesz egy papírlapot, odaadja Lolának.
Kislány: Tessék.
Lola olvasni kezd:

Hallgatás

Nézd, most lépett be a szobába
az este árnya,
Csönd.

A bútorok halk lelke sóhajt
hosszú sóhajt,
Csönd.

Forró képeknek színe vásik
a bõrszék ásít,
Csönd.

Kis szíved lüktet, ajkad néma,
kezed béna,
Csönd.

S hallgat a bús tik-takkú óra
nyugovóra.
Csönd.
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II. jelenet

Orvosi rendelõ. Fehérköpenyes orvos vizsgálja Márait. Lola mellette áll, a blúzát gombol-
ja. Õ már túl van a vizsgálaton.

Orvos: Elég fárasztó az út. De azt hiszem, nem lesz probléma. Mikor jönnek vissza?
Márai III.: Majd meglátjuk.
Orvos: Felírtam a gyógyszereket. Ha mégis adódna valami, otthon is biztos találnak jó

szakembert.
Lola: Tudja, hány éve nem voltunk otthon? Negyven éve.
Orvos: (Máraihoz fordul) A fia azt mondta, hogy Ön népszerû író. Valószínûleg sokan

várják odahaza.
Márai III.: Meghívtak minket. A Kormány, a Tudományos Akadémia.

III. jelenet

Fogadás a Magyar Tudományos Akadémián. Márai és Lola meghatottan, boldogan fogad-
ják a gratulációkat. Mindketten vidámak, egészségesek.

Kolléga I.: Milyen óriási hatalma van a szavaknak. Azt mondtad, Sándor, addig nem
jössz haza, amíg az oroszok itt vannak. Szavaid elüldözték a megszállókat.

Márai III.: Lassúak voltak. Sokáig kellett várni.
Kolléga II. Lolának: Maga semmit se változott.
Lola: Csak annyit, mint a város. Maga mindig tréfamester volt.
Kolléga III. Máraihoz: Hidd el. Ha itthon maradsz, nem születik ennyi Márai-mû.
Márai III.: Ne mondd, Pista! Csak nem akarod azt mondani, hogy súly alatt nõ a pálma?
Kolléga III.: De igen.
Márai III.: Kevesebb súllyal is megelégedtünk volna.
Kolléga IV.: Lehet, hogy a következõ állomás a Nobel-díj lesz?
Márai III.: Nobel-díjat az kap, akinek adnak.
Kolléga I.: Mik a terveid? Meddig maradsz? Végleg hazajössz?
Márai III.: Szeretnék.
Kolléga II.: Mindenki örülne.
Lola odalép Máraihoz: Sándor. Rosszul vagyok. Nem látok.

Márai karon fogja, a terem szélén lévõ ágyhoz vezeti, lefekteti. Az ágy azonos a san-diegoi
lakásukban látott betegággyal. A fogadás résztvevõi jönnek-mennek, mintha mi sem
történt volna, mintha Máraiék ott sem lennének.

IV. Jelent

Temetõ San-Diégóban. A háttérre vetítve az óceán látszik. Díszes temetkezési csónak úszik
a vízen. A csónakon Márai, János, János gyerekei, köztük a már látott kislány, akinek a ver-
sét Lola felolvasta. Márai kezében urna. A csónak végén kinagyított fényképen Lola,
születésének és halálának dátumával. Márai lassú mozdulattal áll fel, felemeli az urna
fedelét és drága halottja maradványait a tengerbe szórja. A jelenet megismétlõdik, csak
most az urnában a fogadott fiú, Márai János hamvai vannak. A san-diégói temetõben két
fejfa. A sírkövön az asszony és János neve, születésük, haláluk dátuma. Márai virágot rak
mindkét sírra. Hosszan igazgatja, aztán a színpadon háttal álló férfi (János) és nõ (Lola) felé
fordul.

Márai III.: Ugye szép? Kassán, a kertünkben szedtem. Apám nem tudja. Féltékenyen õrzi
õket. Haragszik rám, mert megszöktem.

Lola: Szeretett téged.
Márai III.: Lehet.
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Lola: Igazad volt, drágám, a Semmi nem kevesebb, mint a Minden.
Márai III.: Hol tapasztaltad ezt?
Lola: Emlékszel Szabó Lõrinc versére? A Minden is, a Semmi is egy csepp vér a körmöm

alatt.
Márai III.: Szóval te vagy az Isten?
Lola: Én is.
Márai III.: Miért? Még micsoda?
Lola: János.
Márai III.: Két Isten nem fér el a mennyországban.
János: Három is elfér. Te is elférsz.
Márai III.: Én is Isten vagyok?
Lola: A kérdésedben benne van a válasz.

Márai magához akarja ölelni az asszonyt, de az fehér rózsabokorrá változik. János sincs,
eltûnt. Márai egyedül áll a sírok mellett.

V. jelenet

Az elsõ felvonás második jelenetének helyszíne. Az öreg Márait látjuk. Íróasztalánál ül.
Pisztoly van a kezében. Fegyverét tisztogatja, kiveszi a töltényeket, belenéz a csõbe, a
halántékához emeli, aztán erõtlenül leejti a fegyvert. Szórakozottan kezébe veszi a
töltényeket, játszik velük. Nem figyel arra, amit csinál. Észre sem veszi, hogy két alak jelenik
meg az árnyékban: A 14–15 éves Márai és a 45 éves Márai. Márai I. elõrelép az árnyék-
ból, és szavalni kezd. Márai II. az árnyékban marad. Márai III. felemeli a fejét, figyelmesen
hallgatja Márai I.-t.

Márai I.:
Mint a hal, vagy a néger.

Egyszer decemberben megálltam Pesten
Az Emke elõtt és szédülve álltam
S gondoltam: ez is a hazám itt. –
(Ahogy forradást tapogat az ember

Homlokán s mondja: ez is én vagyok,
Vagy mint a néger Londont nézheti,
Ahol véletlenül megszületett.)
Villamosok mentek és este volt,
Szemergõ, vörhenyes esõ esett
A Keleti fölött, egy nagyapám
Negyvennyolcban csakugyan elesett
A hazáért és Viktor Gorlicernél
A fûbe harapott s én kenyerek
S füves mezõk és lányok illatára
Emlékeztem hazámból vissza német
Utcákon és Luxorban elsápadtam
Egy sötét téren, mert magyar szavakkal
Szólított egy arab s néha gorombán
Feleltem franciáknak s kiabáltam,
Hogy én magyar vagyok, mifene más?...
Az Emke elõtt álltam és szemergett
A vörhenyes fényben a téli felhõ,
Lovak mentek, újságot kiabáltak,

Egy plakát virított, valami szappan.
Egy nõ azt mondta: jere, kicsikém,
Majd valami speciálist csinálunk
És egy fény folyton ordította: Baksör!...
S valami egyre rángott és csilingelt,
Akkor mégis elszédültem s megálltam
S néztem magam körül, akár a néger
Londonban, mint a hal a nápolyi
Halaskosárban, mint az ember nézhet
Itt a földön.
Márai I. Hátralép az árnyékba. Márai II. lép
elõ. Az idõs Márai fegyverét ölébe ejtve
figyeli õket. Márai II. beszélni kezd.

Márai II.: 

Valakinek még tartozom vele
S hiába fáj
Nem vagyok már õ többé s nincs neve

Õ volt a jobb, a szebb, a tiszta bátor,
Húszéves volt. Egy reggelen megöltem.

Már nem tudom, hol? Talán Pesten, vagy 
/ Kölnben.
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Néha, csukott szobában ünnepeltem
Az emlékét. S betömtem a kilincset,
Senki nem ismerte, csak én –

Nem maradt utána vers, vagy regény –
Sokszor gyûlöltem. Sokszor megtagadtam.
De hittem igazát minden alakban.
Szenvedtem érte. A ruhám eladtam.

Hogy õt etessem. Álmodjon. Nevessen.
Legyen gyerek. Szenvedjen tiszta kínban –
Ha álmodott, úgy vigyáztam az álmát

Mint félvad szolga lesi mesterét
Õ volt a jobb. Fiatal volt s szelíd.

Aztán megöltem, mert igaza volt.
Milyen messze mennek el a halottak –
Cyranója voltam. Minden mosoly
Feléhajolt s én súgtam, míg szavalt
És sírtam, míg szavalt. Nem én, csak õ
Szedett sikert, zabált csókot, tanyázott
Friss testeken, míg én gebbedve jártam

Homályos utakon, Kanálisokban.
Leleplezem most: õ volt tiszta. Adják
Tovább a hírt, a amíg én siratom
Intsenek össze s nevessenek titokban.

Márai II. Visszalép az árnyékba. Egy darabig
csend van. Márai III. Felveszi a pisztolyát.
Játszik vele, aztán beszélni kezd.

Márai III.:

Én nem akartam, istenem –
S nem kérem, hogy segíts nekem
Gyanútlan érkeztem, meleg
Meleg szavakkal kerestelek

Nevetgéltem a nap alatt
Tagadva sem tagadtalak

Szándék nélkül és kedvesen
Szólítottalak: „Kedvesem”

Szájamban jó íz volt neved
Fûnek-fának dicsértelek

Nem is akartam semmi mást:
Jó szót, s kenyeret, egy falást

S a kenyér és bor isteni
Ízében téged sejteni

Hogy’ ragyogott a két szemem:
Mi történt velök, Istenem?

Behunyom, mikor tehetem
Két kezemmel is befedem

Nem jó látni, se hallani
Elromlott nálam valami

Leköpve állok, sárosan
Megsértettek halálosan

Fejembe töviskoszorú
Arcom gõgös és szomorú

Nézz a szemembe, istenem:
Miért csináltad ezt velem?

Asszonyt is küldtél vigaszul
Õ is megsértett pimaszul

Nem mondom: választott edény –
Szívem hideg, szájam kemény

S mint ki tönkrement hirtelen
Elkezdem egész meztelen

Elkezdem egész kicsiben
Csontból, rongyból és irigyen

Leszek magányos, mint a sas,
S mint hiéna, büdös, avas

Mint az éj, olyan hallgatag
Ha ember meglát, elszalad

Vérszomjas, mint a keselyû
S mint a bûn, olyan keserû

Elfenem arcomon setét
Korommal isten kézjegyét

S nem lesz nekem engesztelés
Többé a tiszta éles ész

A hét fõbûn lesz iparom
Megsértett valami barom
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Mikor? Hol? Nem emlékezem
Szöggel verték át a kezem

Spongyát csókoltam szív helyett
S ittam epét és ecetet

Megsértve lógok itt, dagadt
Szemmel a véres nap alatt

Nem mondom: aranyház, titok –
Halálra sértve ordítok

Miért? Miért? Miért? Miért? Miért?
Nem állok már jót senkiért

S ki volt? Miért? Mikor? Minek?
Nem adtál választ senkinek

Felelj most, Isten! Már elég
A kínból és reped az ég.

Repedt ég s megnyílt föld felett
Nézzünk egyszer farkasszemet

(Nem emlékszel?... Hisz én vagyok
Arcod mására alkotott

Lelkedbõl lelkedzett csodás
Kétlábú, lelkes alkotás

Ki nem is akart egyebet
Jó szót s egy falat kenyeret

Jobbat nem akart senki sem –)

...Úgy-e, emlékszel, istenem?

Márai I. elõreugrik a sötétbõl, megrázza
Márai III.-at.

Márai I. kiabál: Te mondtad, hogy elég.
Hagyd abba! Nem mered? Mitõl félsz?
Majd én. – És nyúl a pisztolyért.

Márai II.: Az idõt lõdd le! Rámutat az 
öregre. „Nézd, hogy lóg a bõre.”

Márai III.: Várom a behívót, nem sür-
getem, de nem is halogatom. Itt az ideje.

Márai II.: Az öröklét kéne a halál jogával,
és nem véges lét a halál kényszerével.
Istenné kéne válni.

Márai III.: Nekem már megmondták, én
vagyunk az Isten. Atya, Fiú és Szentlélek.

Én, az anyag, te – mutat Márai I-re – te
vagy az információ, és te, – mutat Márai 
II.-re, – Te vagy az energia.

Márai I.: Emelj föl minket!
A színpad elsötétedik. A három Márai kórus-
ban mondja:

Márai I.-II.-III.: Kérünk téged Atya, Fiú és
Szentlélek, emelj fel minket!

Elsötétedik a színpad. Lövés dörren.
Gyászzene szól. A színpad lassan kivilá-
gosodik. Üres. A háttérre vetítve az óceán
látszik. Díszes, temetkezési csónak úszik a
vízen. A csónak végében kinagyított
fénykép Márai Sándor születésének és
halálának dátumával. Fekete ruhás temet-
kezési vállalati alkalmazott fogja a kezében
Márai hamvait tartalmazó urnát. Lassan
leemeli az urna fedelét, és az író hamvait a
tengerbe szórja. Ismét elsötétedik a szín-
pad. A sötétben nõi hang olvassa fel a
hírügynökség jelentését.

Nõi hang: 1989. február 21-én elhunyt
Márai Sándor író. A családja szerint baleset
érte, a halottkém lõfegyverrel elkövetett
öngyilkosságot állapított meg. Örökösének
egyik kiadóját, Vörösváry-Weller Istvánt
jelölte meg. Február 23-án tartották teme-
tési szertartását. Szörényi Éva 1956-ban írt
versét mondta el, majd az író hamvait a
tengerbe szórták.
1990-ben posztumusz Kossuth-díjjal jutal-
mazták.

Vége

Vass Tibor

Életre kellõ
„Jaj annak, aki feltámad" 

Ady Endre

„Jaj neked, ha feltámadok" 
Kun Marcella

„És tiéd az ország, a hatalom és a dicsõség, mindörökké."
Batman

A dámóci pap Monyha-tanyán beszélve 
/ énekel, 

kántálásnak mondják talán az ilyesmit, 
pogányként errõl sincs sok fogalmam, 
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szintúgy arról sem, 
hogy a dámóci pap valóban komolyan

/ gondolja-e,
amirõl énekelve, mondjuk úgy, 
kántálva beszél Monyha-tanya 

/ ravatalozójában,
azt kántálja, 
ha már ennél a bizonyára 
szakmai kifejezésnél maradunk, 
hogy az életnek nem lehet csak úgy vége, 
az nem lehet igaz, 
hogy nagyanyám teste Monyha-tanyán 
csak úgy elporlik, 
abban kell hinnünk, 
hogy a halottak fel fognak támadni 
egyszerre mindannyian. 

Szép a hangja a dámóci papnak, 
és szereti a szép hangját a dámóci pap, 
van idõm eltûnõdni az össznépi 

/ feltámadáson,
édes jó istenem, 
mondom pogányként, 
pedig így hivatalból nincs jogom 

/ megszólítani,
édes jó istenem, ha tudnád, 
min jár az eszem, 
nem állnék meg a színed elõtt, 
vagy ha már ott állnék, 
kapnék a fejemre bizonyára, 
azoktól a hívõ rokonoktól is, 
akik szerint felháborító a viselkedésem, 
azazhogy a gondolkodásom, 
mert nem viselkedek, 
hanem gondolkodok rosszul, 
most, hogy magamba 
és másokba is roskadva ülök 
a monyhai ravatal mellett, 
arra veselkedek, hogy számba vegyem, 
a sírhelyek megváltására kifizetett összegek 
követelése miatt egyik lábukkal 
milyen hamar kerülnek sírba 
a temetkezési vállalkozók, 
a sírásók önkormányzati segélyekbõl élnek,  
hasonlóképpen a kórboncnokokhoz, 
az egyedfejlõdés során 
a halottszállítók a feltámadottak 
fuvarozóivá fajulnak, 
nem lesznek többé halottak, 
mert akik meghalnak, 
azon nyomban föl is támadnak 

az ideiglenes haláluk helyszínén, 
a siratóasszonyok 
hamar átszerzõdnek nevetõasszonyokká, 
õk fognak hivatásból nevetni a 

/ haláleseteknél, 
melyeket rögvest feltámadási szertartás 

/ követ.

Fölháborítana, 
ha most lenne a feltámadás, 
kimaradnék a nagy össznépibõl, 
nekem már csak egy snassz egyéni jutna. 

A halottak napját a feltámadás 
vagy minimum a feltámadott költészet 
napjává nyilvánítják, 
a temetõk, mint a sírkövesek állandó 

/ kiállításai, 
megannyi feltámadási szoborparkká 

/ alakulnak, 
melyekben a föld olyan, 
mint egy kozmetikusnál járt hatalmas orr, 
amelybõl kinyomták az egymást érõ 

/ mitesszereket.
A pórusösszehúzók 
az ésszerû intézkedéseket követõen 
feltámadott közmunkások.  

Azokkal babrál ki a sors, 
akik fölött épp autópálya fut, 
vagy aszfaltozott tekepálya áll, 
nekik kijáratot kell keresniük, 
bolyonganak a föld alatt, 
mígnem a város terein, 
mint a jég alól a fókák, egyszerre 

/ bukkannak fel. 

Itt Monyhán az Árpád-kori rétegekbõl 
sem nagy ügy a feltámadás, 
a föld nem is föld, 
hanem homok, 
igaz, minél lejjebb megyünk, annál 

/ tömöttebb, 
ez megfigyelhetõvé válik a sírgödörben. 
Minél lentebbrõl jön az illetõ,
annál nehezebb dolga van.

De a monyhaiak akkor sincsenek 
olyan nehéz helyzetben, 
mint teszem azt a Mûcsarnok 
környékén feltámadottak, 
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itt nem a törhetetlen talajnak köszönhetõen 
lesz pánik a maradék monyhai lakosság 

/ köreiben, 
legfeljebb a szomszédos ricsei artkaféban 
igencsak szokatlan tolongás okozhat némi 

/ zavart, 
az artkafénak otthont adó 
Zukor Adolph Mûvelõdési Ház 
nehezen bírná a terhelést, 
özönlene Lácáról, Csékérõl, Dámócról,
sõt még Karosról, Pácinból, Karcsáról is a 

/ nép, 
miután híre megy, 
hogy a helyben született 
elsõgenerációs halivúdi, Zukor Adolph 
élõ egyenesben ott kéri ki magának, 
hogy rendre összekeverik 
a második generációs Cukor Györggyel.
Miután kiderül az igazságról,
hogy odaát volt-e, tudomásul veszi a nép,
melyikük rendezte a májferlédit,
melyikük volt a paramont pikcsörsz fõnöke,
nem lesz sehol riadalom, 
az össznépi prodzsektre már mindenki 

/ számít,
jól meg van ez szervezve, 
a városok zöldterületeit biztonságosan õrzik,
nehogy éppen akkor és ott hugyozzon 

/ egy kutya,
szarjon egy galamb, 
mikor egy feltámadott épp ott üti fel a fejét,
micsoda fogadtatás ez kérem, 
mondanák az érintettek, 
úgyhogy ügyelnünk kell a részletekre.

Nagyot kaszálnak a feltámadottak 
hazafelé vezetõ útjába esõ 
kézi és gépi kocsimosók, 
akikhez a csatakos kuncsaftok csapatostul 
mennek fürdeni,
áporodottan mégse illik hazaállítani, 
fellendül hirtelen a szeszesital-fogyasztás,
rohannak le minden családból 
a boltba szeszesitalt venni 
a feltámadott családtagoknak, 
jót tesz nekik fürdés után a szíverõsítõ, 
hisz minden családban van feltámadott. 

Neked hány feltámadottad van, 
kérdezik majd a szeszesital-boltban 
egymástól az emberek, 

veszik a prodzsekt megbeszélése közben 
számolatlanul a sok csipszet 
meg a mézes puszedlit. 

Fellendül az idegenforgalom, 
hisz minél régebben hunyt el a feltámadott, 
annál több mindenre kell rácsodálkoznia, 
a lelkiismeretes családtagok 
pedig örömmel fogják rácsodálkoztatni 
a feltámadottaikat többek között 
a technika új csodáira,
lesz aki elõször lát lovas rendõrt 
vagy tárca nélküli minisztert,
de olyanok is akadnak, 
akiknek a Tokaji Borozó 
neve fog ismeretlenül hangzani,
vagy nem tudják, 
van-e a különbség köztem és Kun Marcella,
a páros vérbaj és a véres párbaj között.

A feltámadás szörnyû 
nagy terhet ró a gazdaságra 
és arra a hatóságra, 
amelyiknek el kell döntenie, 
kik kaphatnak feltámadott magyar 

/ igazolványt.

Ha ez a dámóci pap igazat kántál,
jól mondom, ugye, az éneklõ beszédet, 
akkor egyszer majd nagyhirtelen 
jóval több kell cipõbõl és festékpatronból, 
parkolócédulából meg máltai szeretetbõl, 
több kell hogy legyen írótáborból 
meg helyesírás-ellenõrzõ programból. 
Jól járunk végül is,
lesz több erkélyes nappali, 
napfényes dolgozószoba, 
tágas szociális háló. 

Lenne gondja Monyhán is 
a dámóci papnak, 
vigasztalni folyton a feltámadás-ellenes, 
egyszer és mindenkorra elhunyni vágyó 

/ lelkeket.

A templomokban 
az elmúlásért fognak imádkozni, 
Moha- helyett Páfránymed, 
Al- helyett Fellah, 
Isten helyett Nemdettóten 
képét imádják az emberek. 
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Sátánból nem lesz Sáesetleg,
pokolból Pelítél, 
kutyából szalonna. 

Értelmét veszti a halálos tavasz, 
bûn, ellenség, szerelem,

Kun Marcella nem lehet a végzetem,
nem mondhatja,
költõkém, 
meglásd, az lesz, amit nem reménylesz,
az írásba egyszer beledöglesz.   

Ujlaky István

Szerelem, szenvedély, dac

Az érzelem-gazdag, romantikára hajló olvasók talán megütköznek, vagy épp fel-
háborodnak azon, amit most leírok. A szerelem egy, másfél, két évig tart. Ezt nem én talál-
tam ki. Biokémikusok megfigyelték, hogy amikor szerelmesek vagyunk, a szervezetünk egy
hormont termel (vagy: akkor vagyunk szerelmesek, amikor ez a hormon termelõdik?
Alábbi mondanivalóm szempontjából mindegy.) És ez a hormon semmiképp sem ter-
melõdik tovább két évnél. Tehát egy szerelem tarthat két hónapig – szerelem az, ami két
hónapig tart? – tíz hónapig, másfél évig, de két évnél semmiképp sem tovább. A miszti-
cizmusra és irracionalizmusra hajló emberek általában nem értik, hogyan lehet elemezni a
szerelmet, amikor ez egy (igen bonyolult) érzés. Nos, ha lehet értelmezni, magyarázni
(márpedig lehet, hisz évezredek óta tesszük) a halált, a Napot, az álmot, az öregséget,
Istent, a barátságot, a forradalmat, az erkölcsöt – akkor miért épp a szerelmet ne lehetne?
Persze a saját szerelmünk egy olyan összetett és forró érzés, amely nekünk irracionálisnak
tûnik. De szenvtelen kívülállóként sok mindent megállapíthatunk mások szerelmeirõl. 

Egyébként is, ha a szerelem véget ér, nem ér véget minden. A szerelem szeretetté, meg-
becsüléssé szelídülhet, házassággá konzerválódhat, gyûlöletté alakulhat át, barátságba
menekülhet, vagy épp szenvedéllyé lesz, és nyilván más megoldás is lehetséges. A többi
esettel tovább nem foglalkozva, a szenvedélyt veszem szemügyre. Van játékszenvedély,
sportszenvedély, a drogok körül forgó szenvedélybetegség, s egyesek nem átallják a
bélyeggyûjtést és hasonlókat is szenvedélynek nevezni. Én most csak és kizárólag a másik
emberhez kapcsolódó szenvedélyt tanulmányozom. Mondhatnám: szerelmi szenvedély.
De nincs szükség jelzõs szerkezetre, az olvasó érti, mirõl van szó. A szenvedély a szerelem
folytatása más eszközökkel. 

Nem gondolom, hogy minden szerelembõl szenvedély lesz, és azt sem, hogy mint a
stafétabot átadása a váltófutásnál, a szenvedély is éles cezúra után váltaná fel a szerelmet.
Ellenkezõleg, még tarthat a szerelem, amikor már elkezdõdött a szenvedély, másoknál vi-
szont az egyik felváltja, követi a másikat. Csupán azt hiszem, hogy a sorrend nem cserél-
hetõ fel. 

„A szerelem veréb, sok van belõle, s szürke”: nem értek egyet az arisztokratikus szerelem-
felfogással. A legtöbb ember életében többször is szerelmes, habár utólag rendre kiválaszt
egyet, „a” szerelmet. S noha minden szerelem egyszeri és egyedi, társadalmi, történelmi és
kulturális szempontból bizony a szerelem tömegjelenség. A szenvedély jóval ritkább, habár
elitista módon az átlagember fölé emelni nem szeretném. A szerelem láng, a szenvedély
parázs. Ha a szerelem betegség, akkor láz és heveny gyulladás. Ha a szenvedély betegség,
akkor depresszió és õrület. A szerelem fölött tündérek, jó és rossz tündérek õrködnek, a
szenvedély fölött démonok (s ki látott már jó démont?). A szerelem aszúbor vagy ecet, a
szenvedély borpárlat, kinin, arzén és cián. A szerelem virág, szív, lombok között áttûzõ
napfény. A szenvedély sivatagi vándor, aki talán eléri az oázist, talán nem. 
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Az érett felnõtt szerelme többnyire kölcsönös, habár sohasem szimmetrikus – a viszon-
zatlan szerelem a kiskamaszok, öregek és orosz nagyregény-hõsök sajátja – a szenvedély
mindig magányos. Még akkor is az, ha még tart a (kölcsönös, viszonzott) szerelem. Még
inkább az, ha a szerelem után következik: az egyik szerelmes érzései darab idõ múltán
elpárolognak („felszáradt, mint egy vodkafolt”), míg a másik, a vesztes, a tovább szeretõ
érzései szenvedéllyé kristályosodnak. A szerelemnek van két, egymásnak ellentmondó, elvi-
leg egymást kizáró, gyakorlatilag mégis együtt ható törvénye. Az egyik: a szerelem szerel-
met szül. A másik az „érzelmi libikóka” elve: az egyik fél közeledése a másik távolodását vált -
ja ki. (Az elsõ törvény nélkül nem születnének szerelmek. A második nélkül nem érnének
véget.) A szenvedélynek nincsenek törvényei. 

A szerelem, mondják, nem más, mint virágot szedni a szakadék szélén. A szenvedély:
leereszkedni a szakadékba, bekötött szemmel. A szerelemnek meséje, kalandja, története
van. A szenvedélynek mítoszai. A szerelemnek játékai vannak. A szenvedélynek szertartásai.

A széplelkek, romantikusok, érzékenyek és érzelmesek (meglehet, én is ebbe a körbe tar-
tozom?) újfent megharagszanak rám, ha azt mondom: a szerelem szereti a pénzt. A dolog
csak elsõ hallásra képtelenség. Merjük végig gondolni! Rózsaszál a randevún, s tekintélyes
csokor minden lehetséges alkalommal. Egy-egy deci jéghideg martini kis presszókban.
Mozi, kéz a kézben, a nõ feje a férfi vállán. Ugyanez mûveltebbeknél színházban, operá-
ban, hangversenyen. Könyv, illatszer, fehérnemû, és sok-sok más ajándék. És az utazás!
Milyen nagyszerû a kedvessel együtt kirándulni, nyaralni. Még idehaza is: pécsi belváros,
Salgó-vár, debreceni Nagyerdõ, és persze Budapest. És ami csak a gazdagoknak adatik
meg: szerelmesünkkel együtt Párizsban, Velencében, tengerparton. Ám mindez, Hölgyeim
és Uraim, pénz, pénz, pénz! Az angol közmondás szerint: Ha a szegénység bejön az ajtón,
a szerelem kiszökik az ablakon. A szenvedély viszont rég túl van már mozin, virágon, mar-
tinin, Velencén. A szenvedély: magányosság. A magány olcsó.

Talán úgy érzi a kedves olvasó, hogy csúffá teszem: azt nevezem szerelemnek, amit
mások flörtnek vagy együtt járásnak, s arra mondom, hogy szenvedély, amit a többség
szerelemnek nevez. De nem, nem! Hiszen tisztelem a szerelmet (csak pár sorral elõbb írtam
róla: láng, virág, tündér, lázbetegség), csupán azt állítom, a szerelem nem feltétlenül a
vég, olykor van még tovább. A szerelem lelkesedés, rajongás, önfeladás és hódolat. A
szenvedély vak és vad, komoly és komor. „A szerelemben a lehetõség a legizgalmasabb.”
A szenvedély nem lehetõség, hanem ritkán maga a beteljesülés, gyakrabban a betel-
jesülés utáni állapot. „Minden szerelem esztétikának indul és etikába fullad.” A szenvedély
már belefulladt. Olykor a szerelem fölött a halál árnya lebeg. A szenvedély kézen fogva jár
a halállal.

A szenvedély néha daccá kérgesedik. A dac szót többnyire a gyerekkorhoz kapcsoljuk.
Valaha nagyhatalmak Véd- és Dacszövetséget kötöttek (utóbb ezt a Pál utcai fiúkhoz
hasonló gyerekcsapatok, „brancsok” tették). Számomra a dac az ismerkedéssel, tetszéssel
kezdõdõ, szerelemmel, majd szenvedéllyel folytatódó emberi kapcsolat egyik lehetséges
végállomása. A dac a szenvedély gyermeke, a szerelem unokája. Habár a szenvedély
állomása nélkül is daccá kophat a szerelem. A dac „csenddé vált szerelem”. Ha már tudod,
hogy mindhiába, belefáradtál, feladtad, s gyûjteni kezded a kedves hibáit, a sérelmeket
raktározod, józan érveket sorakoztatsz fel, és mégis szereted, elérkeztél a dac állapotába.
Épp ez a dac kulcsszava, az és mégis, hogy tehát minden mindhiába. Ahogy nem lesz
minden szerelembõl szenvedély, nem kristályosul minden szenvedély daccá. A dac ködben
botorkáló öregember. Ha a szenvedélynek mítoszai vannak, a dacnak emlékei és dogmái.

A szerelem Ovidius és Radnóti, a szenvedély Catullus és Petõfi, a dac talán Horatius, s
Juhász Gyula örök Annája. A szerelem húszéves, a szenvedély negyven, a dac kortalan. A
szerelem folytonos jelen idõ, a szenvedély néha jelen s gyakrabban múlt, a dac a múlt és
régmúlt. A szerelem vers és levél, a szenvedély festmény és szimfónia, a dac napló és
mozaik. A szerelem háború és béke, a szenvedély bûn és bûnhõdés, a dac a félkegyelmû.
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A szerelem vértelen várostrom és utána diadalmenet, a szenvedély végtelen lövész-
árokharc öngyilkos szuronyrohamokkal, a dac fegyelmezett visszavonulás szakadatlan
utóvédharcok közepette, iszonyatos veszteségekkel. A szerelmet megmosolyogják, jó-
vagy rosszindulattal, atyai és baráti szeretettel vagy kisstílû irigykedéssel. A szenvedély a
kívülálló számára riasztó és érthetetlen. A dac annyira belül és mélyen van, hogy láthatat-
lan. Pszichiáter segíthet rajta, ha egyáltalán.

A szerelem istenei: Ámor és Aphrodité, a szenvedélyé Dionüszosz, Ozirisz és Széth. A
dacnak nincsenek istenei, csak héroszai vannak: Sziszüphosz, akinek nem sikerült, és
Prométheusz, aki megbûnhõdött a sikerért. 

Így gondolom ezt most, kedves olvasó. S mert nem vagyok biokémikus, hát nem
tudom, vannak-e hormonjai a szenvedélynek és a dacnak.

Az idézetek szerzõi sorrendben: Ladányi Mihály, Bereményi Géza, Lux Elvira, Szentkuthy
Miklós (kétszer) és az Omega együttes

Turai Kamil

Junó dédelgetése
trubadúr kell neked isteni Junó

daloló-dalmahodó félnótás
utánad epekedõ Tantalusz-Anteusz

antenna sárig-arany sugárzásodra
csontjaid szivacsos bordó örvénylésére
ideértem íme talán „végszóra”

hogy felemeljelek téged a földrõl
szavaid bársonyába burkolózzam

puha ajkaid bûvös takarójába
te sokszor észre se vett

szentséges-szépséges Kunleány
lobogó húsú Vacsoracsillag

kannibál hímsóvárgások sóhajtozó
célpontja: borjasan ringó égi tehén
(persze a hehezet két pontján: te s én)

úgy zúdulnak feléd a salamoni
búgó igék te gyönyörû asszony

hogy utól sem éri gondolatom
a sebesen megszületõ rezgést

és rengést: aki vagy – megrendítõ
múzsája a muzsikás sorsnak

himnuszokat érdemlõ örök Asszony
kagylóból gyöngyösödõ-fénylõ

Szféra! Érosz és Afrodité szûzies
anyja: maga a bolygó Szerelem
ki otthonra lel a pusztai dombon

oroszlánok lángoló tamariszkusz-pártájában
omló anyagon uralgó daimoni Junó!

Junói Madonna 
a te hangod gyapjú-mosolygás
a te neved északi csengõ
a te ajkad mazsola-csillag
a te hited hiba-gomolygás
a te lábad lebegõ lejtõ
a te szoknyád viruló jázmin
a te melled szirmos domboldal
a te hajad mézellõ erdõ
a te titkod bíbor imádság
a te álmod szökellõ borkút
a te fogad vacogó gyertya
a te ujjad zizegõ nádszál
a te öled ölelõ tigris
a te hátad szellõs juharfa
a te combod hódító fennsík
a te orrod remegõ bálvány
a te gondod fekete felhõ
a te szíved isteni hajlék
a te méhed istálló-bordó
a te csókod öklelõ szarvas
a te utad sivatag-vatta
a te véred eleven láva
a te szerelmed taposott szõlõ
a te hatalmad havazó mennybolt
a te boldogságod örökkétartó
a te bátorságod vénuszi sarló
a te címed: junói Madonna
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Bíró József

Japán — Dada
– Fumiko Takahashi-nak és

Sakiko Yamaoka-nak –

a tea illata
–  többé — kevésbé  –
HULLÁMOS
/  –  nem eladó  – /

a feleség illata
–  többé — kevésbé  –
HÁROMSZÖGLETÛ
/ –  nem eladó  – /

a becsület illata
–  többé — kevésbé  – 
M A C H É S
/ –  nem eladó  – /

a halál illata
–  többé — kevésbé  –
KÖRÜLÍRHATATLAN
/ –  rendkívül léha  – /

...    é s    ...
„  közlékeny  ”

D E F I N I T Í V

a tea illata  – vmint –
a feleség illata
HULLÁMOS    és
HÁROMSZÖGLETÛ

a becsület illata   – vmint –
a halál illata
M A C H É S    és
KÖRÜLÍRHATATLAN

a tea illata
a feleség illata
a becsület illata
a halál illata
–  többé — kevésbé  –
„   KÖZLÉKENY   ”

...   és   ...
/ –  nem eladó  – /

Pálfi Ágnes

Meditáció a költészet
természetérõl

A tárgy nyelve és a nyelv
tárgya

Miért énekel, sír, beszél a tárgy, miért
„antropomorf”? Mit jelent „szóra bírni” a tár-
gyi világot? A tárgy mint dialóguspartner,
avagy a teremtés „nyelvi megelõzöttsége”?
– ma így vetõdik fel a kérdés. A teremtés
nyelve a tárgyi világba íródik bele. 
A „néma” tárgyból (pl. régészeti leletbõl)
mindig az adott kultúra nyelvét olvasom ki,
lefordítva a magam nyelvére. Amit nem
tudok lefordítani a magam számára, azt
nem tudom kiolvasni sem. Ez az univerzális
nyelviség a kultúrák folytonossága. Ha a
tárgy megszûnik nyelvként funkcionálni,
olvashatatlanná és használhatatlanná válik
számomra gyakorlati értelemben is: holt
nyelv —> holt tárgy —> holt kultúra.

A tárgy vagy a nyelv kezdeményezi-e 
a dialógust? Valóban megelõzi-e a nyelv a
tárgyat? Kitõl vagy mitõl tanul beszélni a
gyermek? A kezébe vett tárgy mint saját
testének meghosszabbítása. Keze mint
mozduló, mozgatható tárgy. Õ mozgatja,
vagy valaki más? A marionett. A kéz mint
közvetítõ, mint eszköz (kezel – közöl). A
kézbõl kihulló és az elhajított tárgy. A földtõl
(a testtõl) való elszakadás. A repülés és a
gravitáció. A Másikkal, a külsõ mozgatóval
való élõ kapcsolatfelvétel. Istennel való elsõ
párbeszéd. A kéz mint nyelv. A metonímia
(az érintkezésen alapuló jelentésátvitel)
elsõdlegessége, és a metafora (a hason-
lóságon alapuló jelentésátvitel) másod-
lagossága. A kéz mint az emberi és az isteni
metonimikus õs-egysége —> a kéz mint
nyelvi közvetítõ a bent és a kint, a test és a
tárgy, az Én és a Másik, ember és Isten
között —> Isten olyan, mint az ember: keze
van, mint nekem. A két kéz mint ikerszerû
együttmûködés Isten és ember között. Az
elsõ mitikus-metaforikus képzetek: apám le
tudja oltani a napot (Piaget). 
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A tárgy mint a kéz, mint a cselekvés
nyelve. A látható néma, kézzel „leolvas-
ható” világ. És a hangzó világ. A test hang-
ja és a tárgy hangja. Hangadás és hallás
még a kéz felfedezése elõtt. A hangzó világ
megelõzi a láthatót. A magzat már hall, de
nem lát. Születéskor az emberi test elsõ
megszólalása a sírás. A sírás mint nyelv,
mint a kéztõl (cselekvéstõl) független kom-
munikáció. Majd a tárggyal összekapcsolt,
kézzel elõidézett hang. A tárgyi világ mint
hangszer. A beszédtanulás: a testnek 
mint hangszernek a birtokbavétele. A kéz
nyelve, tudatos mozgatása és a hangképzõ
szervek tudatos nyelvi mûködtetése között
nyilvánvaló a kapcsolat. Az agyféltekék 
differenciálódása és összehangolása. Az
embert ez az eredendõ kétnyelvûsége
különbözteti meg az állattól.

Az igézés a tárgy megszólaltatása, életre-
keltése. De mit jelent „leigázni” a ter-
mészetet – a külsõt és a bennünk leledzõt?
Iga és ige együtt igaz. Az iga az ige tárgyi
oldala (lásd Bella István kötetcímét: Igék és
igák). Az ige csak igába fogva szólal meg,
mond igazat – életet. Egyidejûség és köl-
csönös egymásra utaltság. Az iga a hin-
duknál „a lélek és az örökkévaló létezõ
közötti egyesülésnek az eszköze”. Vagy
másképp: a teremtés szellemi és anyagi
szféráját egyesítõ eszköz, a teremtés szelle-
mi és lelki, lelki és testi szintje közötti kap-
csolatfelvétel emberi váll ra vehetõ eszköze.
S minthogy a váll az ikerség képviselõje a
test zodiákusában, az igét igaként magára
vevõ ember a teremtõ iker-mása. A krisztusi
küldetés és tanítás is ezt példázza, amikor a
teremtésben való folyamatos emberi
közremûködést szemlélteti: „Vegyétek föl
magatokra az én igámat” (Máté evangéliu-
ma). (Az iga és az igaz etimológiai kapcso-
lata is feltételezhetõ – lásd az iga mint
,járom’, az igaz mint ,járandóság’: „Akárki is
restül, ha igazát [ti. ,járandóságát’] meg
nem adják.”; „Ki igazán jár, [ti. az ige ,jár-
mát’ magára véve] nem botlik.” (Magyar
szólások és közmondások – kiemelés P. Á.).

Nincs „tiszta”, nyelviségtõl mentes dolo-
giság, és fordítva: a nyelv is „dolog”, tárgy.
A nyelv és a teremtés (a tárgyi világ) egyide-
jûleg fejlik ki az igébõl. A dolog egyszerre

jön létre a nevével (ezért is helyettesítheti
egyik a másikat). Az ige még nem nyelv!
Igent mond, legyent. Nyelvvé csak akkor
válik, amikor alászáll az anyagba, testet ölt.
József Attila Ódájában a nõi test a férfi
nemzõ erõnek (igének) megnyíló értelem:
„Mint megnyílt értelembe az ige, alászállha-
tok rejtelmeibe”. Annak lesz neve, az kel
életre, amit az ige elér, megérint. Az
értelem aktív: a dialógus létesítésével
folyamatosan létesülõ. Az ige érte és általa
indul útnak, lesz alakképzõ, téridõ alkotó.
Az ige az értelemképzés folyamatában válik
igazsággá. Az igazság az, ami végbemegy,
ami megvalósul. Az értelemadás maga a
teremtés: az igét nyelvvé, tárgyalkotó (tár-
gyat jelölõ) szóvá, (szöveg)világgá alakítja. 

Az írás mint olvasás. A „teremtés könyvé-
nek” folyamatos újraolvasása mint életre
keltés, mint a teremtés folytatása, megsok-
szorozása. Bahtyinnal szólva a másik fél (az
olvasó) „teremtõ megértése” tölti föl a
mûvet, kelti életre a szöveget is. Az író mint
olvasó. Az olvasó (a múzsa) mint író.

A 20. század traumája: a nyelv teremtõ
közegének elvesztése. A teremtõ ige és a
teremtés tárgyának egymástól való végletes
elszakadása. Az igába fogott lélek helyett a
technikai civilizáció lesz a szellemi és az
anyagi szféra közé ékelõdõ közvetítõ
közeg. Teremtés helyett termelés. Ember és
ember (a nõ és a férfi) egymástól való civi-
lizatórikus elszigetelõdése. Ez József Attila
szerint a nyelvre is kiterjed: „Valójában az
egyik ember a másikkal csupán anyagi
táradalmi technika, illetve anyagi technikai
társadalom útján érintkezhetik. Így teszem
a beszéd, amely fizikai zörejek társadalmi
rendszere, éppúgy anyagi technika és nem
jobban emberi, illetve társadalmi technika,
mint a vasút vagy a búzatermelés.”
(Tanulmányok, cikkek... – kiem. P. Á.) 

A nyelv mint holt tárgy. Lásd a forma-
listák „szó-matéria” fogalmát. A költészetnek
szerintük e holt nyelvi tárgyat kell „dina-
mizálni”, feltámasztani. A tárgy mint holt
nyelv. Lásd József Attilánál a „valóság-
nélküliség” és a „világhiány” fogalmát; s
vele szembeállítva a költészetet mint új
„szemléleti világegészt”. Az életre kelthetõ
nyelvi univerzum nála még a társadalmi
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utópia aranyfedezete. A posztmodern for-
dulat ennek a társadalmi kontextusnak a
tagadása: „... az irodalom ... egy olyan
nyelv tiszta, egyszerû megnyilvánulása lesz,
amelynek egyedüli törvénye puszta létének
kijelentése, mégpedig minden egyéb
diskurzussal szemben. Akkor már nincs más
dolga, csak hogy ... állandóan önmaga
fölé hajoljon” (Michel Foucault). Az iro-
dalom mint a társadalomtól visszahódított
autonóm nyelvi univerzum. Mint az élet
utolsó mentsvára. A „puszta lét kijelentése”
– teremtés nélkül? Miközben a szellem
ördögi módon, a technika révén, az ember
(a lélek, a nyelv) kiiktatásával materiali-
zálódik, s fordul az ember ellen. „Minek is
kell fegyvert veretni/ belõled, arany öntu-
dat?” – kérdezi József Attila. Az ezredvég
alapélménye: a nyelvi egzisztencia önmaga
felé fordulása, magára maradottsága, a
költészet küldetésvesztése, a közvetlen tár-
sadalmi diskurzusból való kirekesztettsége,
illetve önkéntes kivonulása. Saját példa:
„Gondold meg/ nem leszel más/ csak ez a
fehér hang/ olvadó zene/ ölbevett kiáltás”
(huszonévesen írtam, a 70-es évek elején). 

Az irodalom, a költészet világszerûsége
azonban éppen ma, világból való számûze-
tésével tudatosul. A század eleji avantgárd
credója még a mû világának és a „való világ-
nak” az egyenértékûsége, a dialógus közvet-
lensége; a mû és az élet változó primátusa
ebben a dialógusban. „Az élet a mûvet
olyan feladatok elé állítja, hogy az leszáll
megszokott helyérõl, s ez mindennek a lé-
nyege” (Tinyanov). És fordítva: az életet pro-
vokáló mû. A mû mint élet (a színház mint a
megélhetõ élet „laboratóriuma”). Ma: e „la-
boratórium” utópiájának feladása. A mûvé-
szet mint bárka. Az élet mint irodalom. 
A létezés virtualitása mint új tapasztalat. 
Az Apokalipszis mint összeomlás, avagy a
túlélés egyetlen esélye: a teremtés mûvének
színrõl-színre való feltárulása. (2001. szep-
tember 11-e mint eizensteini áldokumen-
tumfilm, mint lejátszott számítógépes prog-
ram – avagy, mint a valóság „diszkrét bája”.
„Ez /ti. a két New York-i to-rony összeom-
lása/ sokkal jobban tetszett, mint amit
katasztrófafilmeken valaha láttam” – mondja
bölcsészhallgató tanítványom.)

A költészet nyelvi univerzuma a két-
nyelvû teremtés forma- és eszköztára, tár-
gyiasult emlékezete. De mit jelent emlé-
kezni? Az irodalom nem megidézi a két-
nyelvû teremtést, hanem folyamatosan
gyakorolja azt, mint önmagával, a nyelvi
tárggyal, a szó-matériával folytatott dialó-
gust. E dialógusban(a külsõ „referenciális”)
tárgy mint szó, s a szó mint (belsõ nyelvi)
tárgy egzisztál. E dialógus eredménye az
újraalkotott szókép, az újraírt teremtésmí-
tosz. Az irodalom úgy építi a bárkát, úgy
„menti el” a teremtett világot, hogy magát
a kettõs teremtést menekíti: a tárgyat mint
nyelvet és a nyelvet mint tárgyat. A teremtõ
emberi minõséget.

Az irodalom, amikor „önmaga fölé
hajol”, a világ fölé hajol. Világszerûsége
nem eszmeiség, hanem praxis. E praxisban
a külsõ és belsõ univerzum hasonlósága (a
metafora) érintkezéssé (metonímiává)
alakul. Az írás: betûvetés. „Barázda helyé-
be szántván sorokat” – mondja Arany. 
Az olvasó: társalkotó: „Verset írunk – õk fog-
ják ceruzámat/ s én érzem õket és emlé-
kezem” – mondja József Attila. A papírlap:
befogadó nõi test, anyaföld: „Tolladnak én
papírlap leszek,/ Befogadód. Hófehér
papírlap. /.../ Falud leszek én, fekete föld./
Te nékem a zápor s mennybolt fénye./ Te
az Úr s uram, aki elõtt/ föld vagyok – papír-
lap hófehére.” – írja Marina Cvetajeva.

Kaiser László

Csoda
Roppanjon meg az éjszaka,
rianás: dõl a test csata,
olvadás: szemérem oda –
ami csoda, az nem csoda.

Megroppant az éjszaka,
vágyainak magzata:
önmaga lett, önmaga.
Csoda, csoda, csoda!

MERÍTETT SZAVAK
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Merényi Krisztián

Esõt görget a szél
Bogarak násza az éjben,
százával cikáznak a hold-
fényben.
A háztetõn megvillannak
a palák, szaladgál rajtuk
a holdsugár.
Egy esõcsepp kering
a szélben, de leesni
nem akar.
Te vagy mama?
Édes mama, az arcodat
rajzolja a szél és
az esõ,
véres lett az
ingem is ettõl
a csepptõl.

És most:
Várj, mama!
Várj…

Kakas-szántás
Panaszosan verdesi
szárnyait.
Süllyed alatta a
szántás.

Visszakapaszkodna,
de túl mélyre
taposta.

A múlt
A múlt:

Csimpaszkodó
hold.

A múlt:
kihunyt 

fények.

A múlt
csak egy

sötétbõl
felsejlõ

csosszanás.

Molnár Tünde

Társ-ürítés
Mi beavatottak vagyunk egy olyan világ-

ba, ahol már nem létezünk. Futunk, mene-
külünk, csak azt nem tudjuk, miféleképpen
úszhatjuk meg azt, amit megérdemlünk. 

Miután a sok felesleges közbeni megál-
lás folyamában eldöntünk egy fát, magunk
elé helyezzük az akadályt. 

Szeretet, önmegtartóztatás, fegyelem, és
újra futhatunk ködös múltunk nyomából
egy új ismeretlen út felé, hogy aztán ismét
csak megbirkózzunk saját személyiségünk
szellemével, mellyel akkor sem és most sem
tudunk zöld rétet teremteni a szétszórt
kövek közé.

Fájó okkal, dilettánsként veszünk bele
nyomorult, kiállhatatlan szívverésünk üte-
mébe. Méregetjük felismerésünk új zászla-
ját, jó nekünk! Késõbb labirintusi újjá-
születéssel, fantazmagóriai lelkesedéssel
megismételjük korszakunk változását. Kime-
rített energiánkkal a jóratörekvés idealiz-
musával teremtjük a már tudott közelség
mérhetetlen erejét. Közeledünk és a szenti-
mentális képbe belenézve rájövünk arcunk
felismerhetetlenségére. Változtunk. 

A vén táncok üteme lassulva kibon-
takozik. Egy közeledõ fiatalság felismeré-
sével próbálunk felállni arra a lépcsõfokra,
melyre gondolatvilágunkban is már csak
nehézkesen lépnénk, de támaszunk segít -
ségével, tárt ablakok friss levegõvételével
beleszippantunk múltunk távolabbi éltetõ
kozmoszába, és élünk velük, nemzedékeink
megmérettetésével szabadon, újult akarat-
tal, mégsem egyedül.

Indulat és gyönyör!
Tépd el bûnös láncaim, 
S add ostyaként felszentelt idõd.

PoLíSz
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Erdõs Márton

(kora reggeli kicsiny idill)
Kosztolányi Dezsõ emlékének

átrepülve zavartalan e szürke prérin
kora reggel alkonyi buszon
egy felszálló kisiskolás leány
egy ablak melletti elõre foglalt hely
s egy kisiskolás fiú – udvariasan
beengedve – cukorral kínálva õt ül 

/ mellette
hogy két atom érzi egymást
– szinte észrevétlen
egy mozdulat egy meghitt félmondat

egy odafordulás összeköthet
hogy szürke mélyedõ grand kanyon
ott nem létezik aztán leszállnak õk ketten
– lehetõ legkisebb táv a között
hogy gyönyörû halálraítélt skanzen-e
vagy érinthetetlen-zárt áramkör
mégcsak nem is sejthetem
– sör nélkül is – lerészegedve
két megállóval késõbb leszállva sem

MERÍTETT SZAVAK

Bükki Tamás

Hangulattorzítós telefon
Arról az idõrõl szólok, amikor elvesztettük különbözõ arcainkat. Arról az idõrõl, amikor a

hangunk egyformává vált, kivesztek belõle a tónusok és az érzelmek, arról az idõrõl, amikor
már csak azért beszéltünk egymással, hogy információt közöljünk, csak a tényeket, melyeket
fontosnak ítéltünk; röviden kommunikáltunk, távirati stílusban, bitrõl bitre szûrve fogainkon
át az adatokat, mert senki sem volt másra kíváncsi. De hát hogyan is lehetett volna valaki
kíváncsi egyébre, mikor nem volt arcunk sem többé.. Sima és fényes egyenkoponyánkból
egyformára szabott orrok és fülek meredtek elõ, egyformán rángatództak arcizmaink, egy-
formán sima volt a homlokunk, a szemünk pedig végtelenül egyformán fénylett a maga
ködös egyhangúságában, végtelenül kéken, végtelenül tompán és szárazon.

Emlékszem arra az idõre, amikor mindez nem így volt, emlékszem, amikor még volt
külön arcunk és különböztek a hangjaink. Emlékszem, mennyi fajta arccal futhatott össze
az ember, bármerre is fordult: voltak vékony, csontos állak és kikerekedõ tokásak, beesett
arcok és elõreugró pofacsontúak, lapos, keskeny homlokok, ahogy széles, elõredülledõk.
Na és azok a szemek! Keskenyek, mandulavágásúak vagy hatalmasak, kerekek. És száz-
színûek! A hangok pedig: mélyek voltak, dörmögõk és rekedtesek, ahogy voltak köztük
magasak és fütyülõk. A hangokon pedig érzelmek tudtak megtapadni: melegség és
vigasztalás, elutasítás és rosszindulat, gyûlölet, féltékenység, szeretet vagy féltés. Sokan
vagyunk, akik minderre tisztán emlékszünk, de emlékeink fokozatosan halványulnak,
gyorsabban, mint ahogy az írás halványul a papíron. Az újabb generációk pedig már arc
nélkül születnek. Nekik természetes az arctalanság, bennük már nem parázslik semmiféle
vágy arra, hogy ez máshogy legyen. Ha mi elmegyünk anélkül, hogy tettünk volna
valamit is, az Emberiség örökké arctalan marad!

Nem tudom pontosan, mi változott meg hirtelen, amitõl arctalanná váltunk. Azt mond-
tam, hirtelen, pedig kellett hozzá pár évtized. Talán betegség volt, amit valami vírus vagy
más mikroszkopikus organizmus hordozott, talán úgy volt — ahogy azt ma sokan hangoz-
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tatják —, hogy génjeinkben volt a változás leprogramozva; az arctalanság az Ember evolú-
ciójának legújabb nagy korszaka. Sokfajta elméletet hallani a drótokon keresztül, sokan sok-
félét állítanak. Egy azonban biztos: a változás belülrõl támadott. Mielõtt arctalanná váltunk
volna, mielõtt elveszítettük volna hangjaink egykor gazdag tónusait, már ott feszült ben-
nünk a kór, ami aztán egyenemberekké tett minket oly hirtelen. A jelei ott voltak a
viselkedésünkben, ott voltak a kapcsolatainkban, érezhettük hatását a mindennapjainkban:
kezdtünk nem figyelni egymásra. Kezdtünk csak magunkkal törõdni, kezdtük a másik arcát
elfeledni, kezdtünk összekeverni arcokat és hangokat, pedig akkor még mind különbözõek
voltak. Az életünk sûrûvé vált, zsúfolttá és zaklatottá, arcok és hangok örvénylettek körülöt-
tünk. Mi pedig újra és újra fejestugrottunk az örvénybe, látszólag boldogan, ami pedig for-
gatni és sodorni kezdett minket, vitt egyre csak magával. Az örvényt mi kavartuk. Lelkeinkkel
addig feszültünk egymásnak, mígnem léttengerünkben megjelentek ezek az õrült tölcsérek,
melyek egyre csak szélesedtek és szélesedtek. Karrier, siker, vagyon, hatalom, ego: ez volt az
örvény pörgõ közege. A szélesedõ örvény pedig mindenkit magával ragadott, magával
szívott, magával pörgetett. Sokan diadalittasan üvöltötték: — csodás, ez fantasztikus! Ez az,
ami kell nekünk! Ez a mi valódi természetünk, ez a mi boldogságunk! — Az Én boldogsága.
Az Én karriere. Az Én sikere. Addig-addig mondták a nagyhangúak, míg majd mindenki
hinni kezdte. És attól kezdve... Olyan természetes lett hirtelen, hogy mindeközben nem
figyelünk már oda egymásra. Mindenkinek megvolt a Saját élete, a Saját útja, a Saját harca,
a Saját problémája. Hogyan is lehetett volna... Mindenki más problémája pedig — s ezzel
együtt az arca és hangjának tónusa — a háttérbe veszett, szürkéskéken egybemosódott,
ahogy a távoli hegyek vonulatai mosódnak egybe a horizonton. Minél inkább csakis saját
arcunk és saját hangunk tónusa vált fontossá, annál inkább elvesztettük saját arcunkat és
hangunk tónusát. Hát nem különös? Néhány évtized volt csupán, és mindannyian arcta-
lanná váltunk. 

Az utcák kiürültek, a terek elnéptelenedtek. Mindenki bezárkózott a maga pár
négyzetméteres betonkockájába, amit otthonának nevezett. A külvilággal, azaz egymással
számítógépek konzoljain keresztül vagy pedig telefonon keresztül tartottuk az egyre
hidegebbé váló, tárgyias kapcsolatot. Csak akkor és csak annyit beszéltünk, amennyit Saját
érdekünk megkívánt, és elvártuk, hogy más is csak annyit közöljön velünk, amennyire
kíváncsiak vagyunk, csak az információt, a lényeget, a magot. Az információhoz nincs szük-
ség arcra, nincs szükség hangulatra, kedvre, s nincs szükség hangunk tónusára sem.
Igazából idõ és energiapazarlás már maga az is, hogy felhívjuk a másikat, amikor elég
csupán egy számsort átküldenünk a számítógépes hálózaton, és ezzel mindent meg is
mondtunk, amit mondani akartunk: hol állnak a tõzsde részvényeinek indexei, mibe
érdemes befektetni, mennyi pénz van a bankszámlánkon, mit szeretnénk vásárolni, milyen
statisztikai mutatókra támaszkodhatunk, milyen új eredményeket hoztak a kísérleteink, mi az,
amit számoltunk, és mennyi pénz kell arra, hogy ezt ki is próbálhassuk, milyen ipari vonzatai
lehetnek mindennek, mennyi pénzt hozhat egyszer mindez nekünk, milyen rangjaink van-
nak, hány testületben vagyunk benne, milyen testületekben akarunk majd pozíciót. Elértük,
hogy az életünk csupa számokkal leképezhetõ legyen. Az utcák és a terek pedig kiürültek,
mi arctalanná váltunk, hangunkból minden szín kifehéredett. Beköszöntött a Digitális-Világ. 

Amikor már nem volt az arcunk megkülönböztethetõ, már nem volt érdemes egymás
arcát sem nézni, így hát elzártuk egymástól arcainkat. Amikor már nem tapadtak
hangunkhoz fölösleges érzelmek, nem volt többé értelme egymás hangját hallgatni sem:
nem beszéltünk többé egymással, nem hívtuk egymást többé telefonon. A beköszöntõ
Digitális-Világ, az Informatika totális forradalmának végterméke: tökéletes világ. A tár-
sadalom sokkal gyorsabban fejlõdhetett, mivel nem hátráltatták az embereket az érzelmeik,
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amelyek a régi idõkben sokszor zilálták szerteszét a gondolatainkat. A beköszöntõ új világ
egy hatásos világ volt. Nem vesztegettük az idõt arra, hogy egymással törõdjünk. Nem kel-
lett többet idõt vesztegetnünk arra, hogy egymás arcát fürkészve próbáljuk kitalálni a másik
„hátsó gondolatait”, nem zavart meg minket a hangokban bujkáló sokezer érzelem, amit
sokszor olyan nehéz volt helyesen értelmezni. Tiszta és egyértelmû volt minden; s mivel az
embert korábban zavaró érzelemkáosz kitisztult, az emberek százszor effektívebbek és pro-
duktívabbak lettek, mint annak elõtte.

Gyorsak lettünk. Termékenyek lettünk. Egyre gyorsuló ütemben fejlõdött iparunk és gaz-
daságunk. Kezdtük még a Földet is kinõni: már a távoli naprendszerek felé kacsingattunk.
Nem álmodoztunk róluk, hanem nagyon is konkrét terveket hoztunk, és bele is fogtunk a
megvalósításukba: a meghódítható bolygókat meghódítjuk, és betelepítjük emberekkel.
Arctalan emberekkel — jegyzem meg. Csupa arctalan ember ma, holnap pedig az Ember.
Mert ha mi — azok, akik még emlékszünk az Arc és Hang korszakára — nem teszünk sem-
mit, akkor az embernek alaptulajdonsága lesz az arctalansága, pont úgy, ahogy az a
testének alakja vagy koponyájának formája és térfogata.

Ma már látom, hogy boldogtalan vagyok az arcom és a hangom nélkül. Tökéletesen pro-
duktív vagyok és tökéletesen boldogtalan. Tudom, hogy a többiek is azok, mert õk is arcta-
lanok és hangtalanok. Csakhogy egy dolog boldogtalannak lenni, és egészen más dolog
észrevenni és beismerni azt. Íme igába hajtott termelékenységem legújabb produktuma: a
hangulattorzító. A hangulattorzító egy olyan szerkezet, amit be lehet szerelni a mára már
fölöslegessé vált telefonokba. A hangulattorzítos telefon mesterségesen érzelmeket ragaszt
a hangra; így, bár a vonal két végén lévõ arctalan emberek hangja végig egyforma, tárgy-
szerû és tökéletesen érzelemmentes, a telefonból mégis szokatlanul érzelemdús, tonizált
hang beszél hozzájuk. A hangulattorzító jóvoltából felfrissíthetjük világunkat, új színt vihe-
tünk be az életünkbe. A hangulattorzítós telefon a tökéletes szórakozás! 

A Digitális-Világ rendkívül gyorsan reagál. Úgy nyújtottam be a szabadalmamat, mint egy
új, interaktív szórakoztató-elektronikai eszközt. (A telefonvonalak úgyis ott vannak, és nem
használja õket szinte senki...) A hangulattorzítós telefon a tökéletes szórakozás! — mondja a
népszerûsítõ szlogen. Mivel kellõen alátámasztottam, hogy feltehetõen nagy lesz rá a
kereslet, pár héten belül már gyártani is fogják az apró hangulattorzítókat. Remélem, tény-
leg nagy lesz rá a kereslet. Remélem, tényleg az lesz a hatása, amire számítok.

A hangulattorzítónak fel kell élesztenie az igényt az elarctalanodott emberekben az
érzelmek iránt, fel kell ébresztenie az igényt azokra a dolgokra, amik nem képezhetõk le
bitekben. A hangulattorzítónak fel kell ébresztenie az igényt arra, hogy nem a rohanás a
fontos, hanem a boldogságunk, amit pedig elveszítettünk, amikor elveszítettük az arcainkat.
Az elarctalanodott embereknek fel kell ismerniük: fontos az, hogy az arcuk különbözõ
legyen. Vissza kell szereznünk azt a képességünket, hogy oda tudjunk figyelni másokra is.

Tudom, hogy csaló vagyok. Tudom, hogy terrorista vagyok, aki az arctalanságnak készít
elõ merényletet. De nekem kötelességem ez a támadás, mint az utolsók egyikének, aki maga
is arctalan ugyan, de még emlékszik arra az idõre, amikor az embereknek különbözõ volt a
szemük színe, amikor még annyiféleképpen tudtak megszólalni, akár az orgona sípjai. 

Arról az idõrõl szóltam, amikor az embereknek mind egyformává vált az arcuk. Ha az
ötletem mégsem válik be... Arra az esetre, ha a hangulattorzítos telefonom véletlenül mégis
csõdöt mondana... Az írás a papíron jóval tovább él, mint a mi generációnk, remélem, jóval
lassabban halványul majd, mint az emlékeink. 

MERÍTETT SZAVAK
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BÖLCSÕHELYÜNK KÖRÜL – TÁJHAZÁK

Váczi Gábor

A víz és az ember II. 
A víz mind fizikai, mind szellemi létünk meghatározó eleme. Testünk közel hetven száza-

lékát alkotja, az élõ szövetekben a legtöbb funkciót ez az elem végzi, táplálékunkban is a
legnagyobb mennyiségû vegyület. Ivóvizünk, állatok, növények és baktériumok egysége,
élettere. Ökoszisztéma. 

Kimagasló szerepet tölt be az emberiség történetében: múltunk, jelenünk, jövõnk
elképzelhetetlen nélküle. A vízszennyezés, természetes vizeink átalakítása, a folyók szabá-
lyozása tönkreteszi a biocönózist, elszegényesíti a vízi életteret, illetve megfelelõ
környezetvédelem hiányában el is elpusztítja azt. És ha az élõ víz elpusztul, az ember is el
fog pusztulni.... 

A Tisza
Egy eredetmagyarázó mondánk szerint a világ teremtésekor minden teremtménynek

megvolt már a maga helye, csak a Tiszának nem. Krisztus urunk szamarát aranyekébe
fogta, a Tiszának meghagyta, hogy kövesse, jöjjön a barázdában. De a szamár éhes volt,
minden bogáncsért félrefordult, a barázda görbe lett. Ezért kanyargós a Tisza.

Ma már hozzátehetjük, hogy a szamarat alaposan megszidták mohóságáért, majd újra
befogták az aranyekébe. És a megnevelt állat már nem kapkodta fejét, rezzenéstelenül
ment egyenesen elõre.

A Tisza eredetileg 1462 km hosszan kanyargó medrét a második teremtés 960 km
körülire kurtította. A szabályozást Széchenyi István és Vasvári Pál tervei alapján a 19.
században kezdték meg, elsõsorban településvédelmi szempontoktól vezérelve. Mára
medrének jelentõs részét már töltések közé szorították, 114 kanyarulatát átvágták. 
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A régebbi mederszabályozáskor a természeti, ökológiai szempontokat nem vették
figyelembe. Nem gondoltak arra, hogy ha a folyót megakadályozzák kiöntésében,
hordalékának szétterítésében, megfosztják természetes életfolyamatától, életet teremtõ és
fenntartó szerepétõl. Csak azt láthatták, amit például Mikszáth Kálmán fogalmazott meg a
Haragos Tisza címû írásában:

„Különös dolog az, hogy az a szép kanyargó folyam, mely itt születik, itt hal meg, mely
mint ezüst paszománt szegi be a rónát, olyan nagyon-nagyon meg tud haragudni.
Zavaros vizérõl példaszó beszéli, hogy aki egyszer issza, nem válhat meg tõle, mint a szép
leány csókja, visszacsalogatja a világ végérõl; méla füzeseit képek örökítik, bús, lassú
folyását költõk énekelik, iszapos partjait a regék tündéreinek picike lábai tapossák, vize
fölött az ábránd borong és a nap mosolyog; az ezüst, az arany színeket vegyítve méla
tükörébe. És mégsincs megelégedve a Tisza. Haragszik, dühöng. Hátát fölborzolja. Sima
képe földagad, és komoly ráncokat vet. S ilyenkor nem nézi barátait, halálos ellenségévé
válik azoknak. Szilajan nyargal át a rónán, mintha démonok korbácsa ûzné, szakít, zúz
útjában, mintha õrült volna, barnás hullámai esetlenül hánykolódnak, mint a terhes lelki-
ismeret, mint a fekete szándék. És hiába nézzük szomorúan, nézzük megdöbbenve, mint
a lázas beteget, nem áll meg, nem csendesedik el, fut-vágtat megriadva, szakadatlan.
Zúgva, csapkodva saját ágyát, hol törhetné ki annak oldalát. Lázas, beteg folyó! Érzed-e,
hogy itthon vagy? Érzed-e, hogy azokat akarod megölni, akik legjobban szeretnek? Vagy
csak egy hazug lidércálom bõszít irtózatos haragodba, mely elhiteti veled, hogy valahol
Csehországban folydogálsz? S ezen annyira elkeseredel, annyira megharagszol, hogy
elfutsz onnan, s rakoncátlan dühöddel, bosszúálló hullámaiddal megfenyegeted ott az
idegeneket... “ 

Görgessük tovább az idõt, s lássuk, a folyó szabályozását hogyan látja egy mai ter-
mészetvédõ, Horváth Benõ: 

„A Tisza, közel 40 000 km2 kiterjedésû árterével Európa élõvilágának egyik meghatározó
élõhelye volt. Évezredeken keresztül az ember is békében, iránta való tisztelettel élt mel-
lette. Míg úgy nem érezte, most már elég erõs, hogy megbirkózzon vele, hogy úrrá
lehessen felette. Megunta a víz hatalmát, hát elorozta tõle. Nem a mellette élõ ember, az
akkor is siratta. Együtt élt vele, ismerte teremtõ erejét, ezért mélységesen tisztelte. A
mohóság a folyót gátak közé szorította, hogy több szántóföld lehessen. Az árterérõl
amputált, lecsonkított folyó többé nem tudta éltetni a síkságot. A maga elõtt terelt iszapot
már nem teríthette széjjel az Alföldön. Életet hozó vizét többé nem teríthette el a tájon.
Helyére az ember költözött, településeket, vasutat, utakat épített. Hol van már a legendás
élõvilág, a mesés halgazdagság, az eget elsötétítõ madársereg, Toldi nádi farkasai, a gö-
dény, a hód, a pákászok, csíkászok, darvászok, a réti emberek, rideg pásztorok? A gazdag
árterek eltûntek, helyén sívó szik fehérlik, a vizekben élet helyett méreg folydogál. Az ago-
nizáló folyó görgeti szennyes hordalékát, idõnként egy részét kiveti a hullámtérre, ahol a
10–13m-es árhullámok stresszhatásait elviselõ, társulást kerülõ, agresszíven terjeszkedõ ide-
gen fajok váltak uralkodóvá.” 

Kiss József (1843–1921) Két hajó címû versében így emlékezik egy – környezetvédelmi
szempontból nem túl biztató – gyermekkori élményére:

A sárga vizek melankóliája
Borong terajtad, lápos Tisza tája,
Ott nõ a sulyom, terem a kökény,
A Tisza partján ott születtem én.
Csegei révnek szálas jegenyéi,
Csak ti tudnátok még arról regélni,
Mikor egy ingben, mezitláb futkostam
És tojást szedtem zúgó nádasodban.
Mikor egy éles vijjogó füttyszóra
Mind fölrebbent a nádasok lakója
És parthosszan vonalba gyûlt a nép,
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Hogy szemtõl-szembe lássa a mesét,
A hajót, mely tüzet, füstöt okádik
S magától jár, mit sem láttak odáig:
Az elsõ gõzöst a Tisza vizén.

A Felsõ-Tisza vidéke

A Tisza a mai Ukrajna területén az Erdõs Kárpátokból, a Máramarosi Havasokból ered,
pontosabban Rahó felett találkozik a Tatárhágótól nyugatra fakadó gyors folyású Fekete-
Tisza, és a 2060 méter magasságból elõtörõ, az elõzõnél még gyorsabb folyású Fehér-
Tisza. Az egyesült folyó a rahói szorost nagy sebességgel hagyja el, de ereje kevés ahhoz,
hogy az útjába akadó gleccserek törmelékkúpját áttörhesse; ismét részekre szakad. Huszt
völgyében a folyóágak egymásért kiáltanak, hogy a Huszti kaput elhagyva ismét
találkozhassanak. A folyó Magyarország mai határát már az újraegyesült mederben,
Tiszabecsnél éri el. A felsõ szakaszán még gyors, hegyvidéki folyó Tiszabecs és
Vásárosnamény között jelentõsen lelassul, esése is sokkal kisebb, majd Vásárosnaménytól
lefelé igazi síksági folyóvá válik. A felsõ-tiszai szakasz a szabályozásokat követõen ma
Tokajig tart. Tiszabecs és Szatmárcseke, illetve Tiszamogyorós és Záhony között a folyó
határt alkot, csak a bal partja a miénk. 

Felsõ-Tiszavidéken eredetileg a Tisza felsõ, csapi kanyarulata feletti szakaszának mel-
lékét, alföldi részét értették, amely a mai magyar Szabolcs–Szatmár–Bereg megyén kívül a
hajdani magyar Szabolcs, Ung, Ugocsa, Máramaros megyék Tisza-vidékét is magába
foglalta. Ma Felsõ-Tiszavidéknek csak a hazai, Szabolcs–Szatmár–Bereg megye területén
lévõ részt hívjuk.

A területen az elsõfokú természetvédelmi hatóság a Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatósága. Munkatársai ismerik a legjobban a vidéket, így õk segítenek tovább Tisza
menti utunkon: „Jót s jól – ebben áll a nagy titok”

– A Felsõ-Tisza-vidék két kistájcsoportra bontható: a Beregi-síkot, a Szatmári-síkot, a
Szamoshátat, a Szamos–Kraszna-közi-síkot, az Ecsedi-lápot és a Beregi-Tisza-hullámteret
magában foglaló Bereg–Szatmári-síkságra, illetve a Bodrogközt, a Rétközt, a Bodrogközi-
Tisza-hullámteret és a Bodrog-hullámteret felölelõ Tisza–Bodrog-közére. A Tisza mentén két
csoportban helyezkednek el az országos jelentõségû védett természeti területek. Az elsõ
csoportot a Szatmár–Beregi Tájvédelmi Körzetnek a folyó hullámterére esõ részei alkotják.
Ez a mintegy 1300 ha kiterjedésû terület jelenleg a Tivadartól Jándig tartó szakaszt foglal-
ja magába, de a Tájvédelmi Körzet tervezett bõvítésének megvalósulásával a Tisza hul-
lámterének Tiszabecstõl Aranyosapátiig tartó teljes szakasza fog védelem alá kerülni. A
másik védett terület Gávavencsellõtõl Tiszatelekig a Tisza mindkét oldali hullámterét,
valamint a gávavencsellõi hullámteret foglalja magába. A terület neve Tiszatelek–Tisza-
berceli Természetvédelmi Terület, jelenlegi kiterjedése 1263 ha.

A folyószabályozások elõtt az alföldi területek túlnyomó része a Tisza nyílt ártere volt,
amelynek élõvilágát a folyó vize, az áradások alapvetõen meghatározták. A vízviszonyok-
nak megfelelõen jellegzetesen övezetes elrendezõdésû növényközösségek alakultak ki, a
Tiszát sok kilométer szélességben kísérték az ártéri erdõk és mocsaras területek. A folyósza-
bályozások után az ártér jelentõs része a mentett oldalra került, az élõvilág (elsõsorban az
áradások elmaradása és a mezõgazdaság térhódítása miatt) átalakult. A folyót kísérõ ártéri
életközösségek jórészt (de nem teljesen) a hullámtérbe szorultak vissza. Ennek ellenére az
Alföld ökológiai rendszerében a Tisza és hullámtere, illetve a kapcsolódó ártéri marad-
ványok központi szerepet töltenek be, és a táji szinten mûködõ biológia rendszer gerincét
adják.

A hullámtéri védett területek legfõbb természetvédelmi feladata és célkitûzése a Tisza
szabályzása után kialakult, és a gátak közé szorult, megmaradt és másodlagosan kialakult
természetes, illetve természetközeli élõhelyek és életközösségek megõrzése.

PoLíSz



79

A Felsõ-Tisza vidékének fejlõdéstörténeti és 
természetföldrajzi jellemzõi

A Felsõ-Tisza-vidék a Pannon-beltenger feltöltõdése után egészen a pleisztocén végéig
összefüggõ hordalékkúpot alkotott a Nyírséggel, melynek keleti és északkeleti részén a
Szamos és a Tisza, északi, északnyugati és nyugati részén pedig a Bodrogot alkotó folyók,a
Tapoly, az Ondava, a Laborc, az Ung és a Latorca rakták le alluviális üledékeiket. Lényeges
változás következett be a Würm eljegesedés alsó interstadiálisában, amikor megsüllyedt az
Érmellék területe. A süllyedés következtében a Tisza és a Szamos délkeleti irányba lecsú-
szott az épülõ hordalékkúpról, és a továbbiakban az Érmelléken folyt. Az Érmellék süly-
lyedését követõen intenzívebbé vált a Körös-vidék süllyedése, minek következtében a Tisza
és a Szamos bevágódott az Érmelléken, kialakítva az Ér-völgyet. A következõ lényeges vál-
tozás a Würm felsõ interstadiálisában következett be. Ekkor megindult a Tiszai-Alföld észak-
keleti peremének süllyedése. Ez a süllyedés érintette a mai Szatmári-sík, Beregi-sík, Szernye-
mocsár, Bodrogköz és Rétköz területét, minek következtében a Tisza északnyugati irányba
fordult, majd a Nyírség északi határán az intenzíven süllyedõ Bodrogköz és Rétköz irányá-
ba délnyugat felé. Ekkorra a Tisza nagyvonalakban elfoglalta mai futásirányát a Felsõ-Tisza-
vidéken. A Szamos, a Tisza átfordulását követõen még egy ideig az Érmelléken folyt, majd
az intenzíven süllyedõ Szatmári-és Beregi-sík felé fordulva követte a Tisza futásirány-vál-
tozását. A Szernye-mocsár környéki süllyedékben egyesültek a Tapoly, az Ondava, a
Laborc, az Ung és a Latorca, kialakítva a Bodrogot. A továbbiakban a meanderezõ közép-
szakasz jellegû Tisza, Szamos és Bodrog, illetve a hozzájuk kapcsolódó gazdag kisvíz-
folyásrendszer formálta a terület felszínét. Laterális eróziójuk révén bontani kezdték a nem
süllyedõ futóhomokterületeket a Nyírség peremén és a Bodrogköz bizonyos területein. A
meanderezõ folyókra jellemzõ kanyarulatfejlõdés eredményeképpen számtalan ter-
mészetes úton levágódott holtmeder, illetve elhagyott mederszakasz alakult ki, melyek
késõbb folyamatosan feltöltõdtek. A terület formakincsét ma alapvetõen a folyóvízi által
kialakított felszínformák határozzák meg.

A Tisza és a Bodrog hullámterén az öntésföldekkel, liget- és láperdõ-maradványokkal
jellemezhetõ folyómenti hullámtéri tájtípus jellemzõ, míg a Szatmári-sík, a Beregi-sík, a
Szamoshát és a Bodrogköz túlnyomó része tájtípusát tekintve holtmedrekkel, réti tala-
josodó öntésföldekkel, illetve mocsári erdõtalajokkal jellemezhetõ mentesített ártér. A
Rétköz, a Szamos–Kraszna-közi-sík és az Ecsedi-láp túlnyomó része, illetve a Bodrogköz
bizonyos részei réti talajjal, illetve tõzeges síkláptalajjal jellemezhetõ rossz lefolyású ártér
tájtípusba sorolható.

Az éghajlati tényezõk közül hazai viszonylatban és éves összesítésben a napfénytartam
mennyisége a területen számottevõ, nyugat felé, a Zempléni hegység irányába, a nap-
sütéses órák évi összege folyamatosan csökken. Az évi középhõmérséklet a terület déli és
nyugati részén országos viszonylatban mérsékelten magas, mely északkeleti irányba ha-
ladva csökken. A Felsõ-Tisza-vidék északkeleti fekvésébõl adódóan a kontinentális hatás,
fõleg télen, erõsen érezteti hatását, ebbõl következõen a telek hidegek, a januári közép-
hõmérséklet alacsony, a nyarak pedig mérsékelten melegek, a júliusi középhõmérséklet
mérsékelten magas. A medencehatás jellemzõ következménye, hogy ezen a medence-
peremi helyzetû területen a csapadék évi mennyisége alföldi viszonylatban jelentõs,
600–650 mm közötti, sõt helyenként sokéves átlagban még a 650 mm-t is meghaladja. 
A jelentõs csapadékmennyiség ellenére, az alföldi viszonylatban alacsony évi, és igen ala-
csony januári középhõmérséklet miatt a tényleges párolgás évi összege csekély, a terület
keleti felén 450–475 mm közötti. Mindezen értékek alapján a terület klímazóna-típusát te-
kintve a humid jellegû klímával jellemezhetõ lombos erdõk övén belül a tölgyes erdõk
övéhez tartozik, éghajlati típusát tekintve pedig az óceáni hatások túlsúlyával jellemezhetõ,
mérsékelten meleg területeken belül a hideg telû, mérsékelten száraz, a tenyészidõszak-
ban elégtelen nedvességû típusba sorolható.
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Domborzati szempontból a terület igazi alföldi jellegûnek minõsíthetõ, ezen belül pedig
túlnyomó része a tökéletes síkságok ártéri szintû típusát képviseli. A Szamoshát túlnyomó
része, illetve a Beregi-sík és a Szatmári-sík számottevõ része geomorfológiai szempontból
ármentes alacsony síkságnak, míg az Ecsedi-láp teljes egészében, illetve a Rétköz és a
Bodrogköz bizonyos foltjai rossz lefolyású ártéri síkságnak tekinthetõk, melyek lápi jellegû
tõzeges mélyedések.

A Felsõ-Tisza-vidék alapkõzetét döntõen pleisztocén és holocén folyóvízi üledékek
alkotják. Tényleges alapkõzet tekintetében a területen a holocén alluviális folyóvízi kavics,
homok, ártéri iszap és agyag dominál. A Tisza és mellékfolyói mentén folyásirányban ha-
ladva nõ a finomabb szemcseméretû üledék aránya. A Bodrogköz és a Rétköz területén
található kis kiterjedésû magasabb térszínek tényleges alapkõzete futóhomok. Ezek a futó-
homokterületek korábban valószínûleg jóval nagyobbak lehettek, de a Tisza és a Bodrog
laterális eróziója következtében mára csak kis foltokban maradtak meg. A negyedidõszaki
legfelsõ, legfiatalabb összletek között is az alluviális folyóvízi üledékek dominálnak, de mel-
lettük, fõleg a Szatmári-sík területén, jelentõs területeken az ártéri, infúziós löszök a szá-
mottevõk. A korábban említett rossz lefolyású ártéri síkságokon – az Ecsedi-lápon, illetve a
Bodrogköz és a Rétköz néhány foltján – a tõzeg és a lápi agyag a legfiatalabb összlet.

A Felsõ-Tisza hullámterének jellemzõ növényzete

Az árterek vegetációja közvetlenül függ a folyótól, annak vízmennyiségétõl és – minõ-
ségétõl. Az elöntés gyakorisága és idõtartama által megszabva a Tisza mellett a különbözõ
magasságú ártéri szinteknek eltérõ növényzete van. A folyómederben, a víz alól alig
néhány hónapig kikerülõ hordalék (kavics, homok és iszap) felszíneken pionír jellegû vege-
táció próbál évrõl-évre megtelepedni. Az iszapon különleges iszap- és medergyomtársulá-
sok uralkodnak. Érdekes növénye a felsõ-tiszai kavicspadoknak a tátos. A meder „felsõ
peremén” már jellegzetes fásszárú társulások, a parti bokorfüzesek kísérik a folyót. Az alig
néhány méteres füzek kefesûrû bozótot alkotnak, aljnövényzetük szegényes.

A bokorfüzest kissé magasabban már valódi erdõ, a Tisza hullámterére nagyon jellemzõ
puhafás ligeterdõ váltja fel. Ezek az erdõk ma is szinte kizárólag a hullámtéren állnak, az
uralkodó fafajok a füzek és a nyarak, fõleg a fehér fûz, a törékeny fûz, a jellegzetes törzsû
fekete nyár, de emellett számos egyéb fafaj példányai megjelennek elegyesen. A fák alatt
a cserjeszint általában nem túl sûrû, legjellemzõbb a veresgyûrû som és a talajon kúszó
hamvas szeder. A gyakori vízborítás és az állandó hordalékmozgatás miatt az aljnövényzet
kevés fajból áll, és viszonylag gyorsan változik. Nagyon jellemzõ a ligeterdõre az egyes
szinteket összekapcsoló, az egyéb növényzetre rátelepedõ, kúszónövényekbõl álló „fátyol-
társulás”. Ilyen liánnövény a komló, az ebszõlõ csucsor, a sövényszulák, a ritka ligeti, a gya-
kori, adventív parti és vadszõlõ, valamint a süntök. Az aljnövényzet több tagját (pl. a nagy
csalánt) gyomként ismerjük, de itt úgymond õshonosak, innen indultak hódító útjukra az
ember által átalakított tájra. Jellemzõek még egyes sás- és keserûfû fajok, valamint a
ritkább, ám annál szebb, védett nyári tõzike. A fûz-nyár ligeterdõk a szabályozott európai
folyók mellõl szinte eltûntek, így a Tisza kiterjedt hullámtéri ligetei nagy természetvédelmi
jelentõséggel bírnak.

A már csak ritkán elöntött, az ún. magasártéren fekvõ keményfa ligeterdõk a Felsõ-
Tiszán is jórészt a mentett oldalra kerültek, és egykori tekintélyes kiterjedésük parányi
töredékére esett vissza. A régi alföldi erdõségek maradványai ritkán hullámtéren, manap-
ság inkább azon kívül lelhetõek fel, mint például a Beregi-és a Szatmári-sík híres erdõi. A kli-
maxtársulásnak tekintett keményfaliget uralkodó fafajai a névadók, így az „alföldi fa”, a 
kocsányos tölgy, a magyar kõris, a vénic szil, de emellett sok más fafaj is megjelenik itt. 
A cserjeszint szintén változatos és sûrû, csak kiragadni lehet a galagonyákat, a kányaban-
gitát, a veresgyûrû somot és a tatárjuhart. Az aljnövényzet igen gazdag, sok elemében a
hegyvidéki üde erdõkéhez hasonló. Lombfakadás elõtt a geofitonok virítanak, mint a csil-
lagvirágok, a tavaszi tõzike, a keltikék, néhol a medvehagyma, a bogláros szellõrózsa, a
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nagyon gyakori és jellemzõ salátaboglárka. Késõbb nyílik a szagos müge, a podagrafû és
az erdei varázslófû.

Az árterekre jellemzõ féltermészetes élõhelyek a ligeterdõk helyén erdõirtással kialakult
különféle mocsár- és kaszálórétek. A magasfüvû réteken többnyire a tarackos tippan és a
jellegzetes ecsetpázsit uralkodik, a rétek virágpompáját pedig számtalan kétszikû (különféle
boglárkák, réti kakukkszegfû vagy a védett réti iszalag) adja.

Különleges gyöngyszemei a felsõ-tiszai ártérnek a holtmedrek, a morotvák. Ezek a haj-
dani kanyargós folyómeder természetes úton vagy a folyószabályozás során mestersége-
sen leválasztott darabjai, így kialakult állóvizek. A feltöltõdés fokától, a vízellátástól függõen
vegetációjuk igen változó, az azonban közös bennük, hogy a civilizáció által tönkre nem
tett morotvák vízi világa kiemelkedõ természeti értéket jelent. Gyakran dús és változatos
hínárvegetácó uralkodik, számos érdekes növénnyel. Ilyen a sulyom, a kolokán, a
rucaöröm, a fehér tündérrózsa, a vidrakeserûfû vagy a vízidara. Másutt a sekélyebb vízben
váltakozva nád, gyékények, tavi káka, harmatkása, békabuzogány és sásfajok jelennek
meg, néhol úszó szõnyegként lápkezdeményt alkotva. Kiszáradó holtmedrekben és ártéri
szántók vízállásain ritka látonyákat is talál a figyelmes szemlélõ.

A Felsõ-Tisza hullámtereire jellemzõ egy speciális élõhely, a kubikerdõk láncolata. A haj-
dani anyagnyerõ (kubik) gödröket a természet lassanként visszahódítja, beerdõsödnek,
szervesen beilleszkedve a folyómenti közösségekbe.

A folyóvölgy klasszikus ökológiai folyosóként is mûködik. Így jelennek meg a Felsõ-Tisza-
vidéken hegyvidéki növényfajok: pl. Teleki-virág, aranyos veselke, acsalapuk. Ennek persze
vannak árnyoldalai is, hiszen a folyosó az agresszíven terjedõ jövevények számára is „nyit -
va áll”. Ilyenek a gyalogakác, a zöld juhar, az amerikai kõris, a süntök, a vadszõlõ, a
japánkeserûfû, a magas aranyvesszõ, amelyek az eredeti növényzetet ki is szoríthatják.
Ugyanakkor a tiszai ártérnek vannak bennszülött növényei is, amelyek csak itt élnek, mint
például a tiszaparti margitvirág.

A Felsõ-Tisza hullámterének jellemzõ állatvilága

A hullámterek állatvilága sokszínû és gazdag, a Tisza, mint ökológiai folyosó hatására
bizonyos mértékig jellemzõ rá az alföldi és a hegyvidéki faunaelemek keveredése (fontos
tényezõ ebben a Kárpátok közelsége).

A bánáti márványozott csiga hazai három elõfordulásából kettõ esik erre a területre,
élõhelyei a Tisza hullámterének erdõi. A Felsõ-Tisza vízicsiga-faunájának ritka és értékes
tagja a bödöncsiga és a sapkacsiga.

A Felsõ-Tisza rovarfaunájával is kiemelkedik a hazai folyók közül. Magyarországon csak
itt fordul elõ az Oligoneuriella polonica, a Choroterpes picteti, és a Baetis gracilis nevû
kérészfaj. A folyónak ezen a szakaszán még gyakorinak mondható a tiszavirág. Az
álkérészek általában hegy-és dombvidéki vízfolyásokban élnek, de ezek közül is elõkerültek
olyan fajok, melyek máshol nem élnek az országban: a Perla bipunctata és a Taeniopteryx
schoenemundi. Ritka és értékes tegzesfaja a folyónak a Stactobiella risi, csak itt és a
Szigetközben fordul elõ. A folyami szitakötõk családjának mind a négy faja elõfordul itt,
kevés példa van erre az ország folyóvizei között. A Tisza holtmedreiben él a lápi acsa, a két-
foltú szitakötõ és a tócsa szitakötõ. Ahol a kolokán összefüggõ állományait találjuk, ott
majdnem biztosan elõfordul a zöld acsa is, mely kizárólag e növény levelébe rakja tojásait.

Ez a folyó- és állóvizekben bõvelkedõ táj valaha legendásan bõvelkedett halakban,
sajnos ez is a múlté már. Talán a legértékesebb halfaja a területnek a piszrángfélékhez tar-
tozó dunai galóca, és a pénzes pér. Mindkettõ a Tiszában él. Valamivel lassabb vízben, de
szintén ebben a folyóban találhatjuk meg a magyar és német bucót, selymes durbincsot
és a Petényi-márnát.

A kétéltûek nagy faj- és egyedszámban képviseltetik magukat a területen, szinte mindegyik
alföldi elterjedésû faj megtalálja itt életfeltételeit. Természetes, hogy e vizekben gazdag
területen a mocsári teknõs sem ritka.
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Mint minden ezen a megkapóan hangulatos vidéken, a madárvilág is gazdag és vál-
tozatos. A Tisza szakadó partjainak meredek falában jó néhány helyen figyelhetjük meg a
partifecske és a gyurgyalag telepeit, ugyanitt találkozhatunk a színpompás jégmadárral. A
folyókat kísérõ ligeterdõkben szürke gémek, bakcsók, kiskócsagok közösen alakítanak ki
hatalmas vegyes gémtelepeket. Ezek az erdõk jellemzõ élõhelyei a halvány gezének és a
nagy fülemülének, és itt költ a barna kánya. Viszonylag nagy kiterjedésben találhatók még
zavartalan, öreg erdõk, ezekben találja meg a fészkeléséhez szükséges feltételeket a fekete
gólya, békászó sas, fekete harkály és az egyre gyakoribb holló.

Az emlõsök közül említést érdemel a vidra, sajnos, egyre kisebb számban. A nagyobb
erdõkben nem ritka a vadmacska sem. Gyakori vadja a területnek az õz, a vaddisznó, és
a róka. A hullámtér öreg, odvasodó fáiban népes denevérkolóniák tanyáznak, jelentõs
állományai élnek a területen a tavi és a vízi denevérnek.

A Felsõ-Tisza fennmaradása: lehetõségek 
a természetvédelem kezében

A négy ország határán át húzódó Felsõ-Tisza-vidék kimagasló természeti értékeinek
hosszú távú megõrzése nemzetközi összefogást és új területhasználati szemléletet kíván.
Ez a szándék indította el azt a kezdeményezést, hogy a Ramsari Egyezmény jegyzékében
nyilvántartott területként nemzetközi védettséget is élvezzen. A Felsõ-Tisza-vidéknek négy-
oldalú (magyar–román–ukrán–szlovák) nemzetközi jelentõségû vizes élõhellyé – azaz úgy-
nevezett ramsari területté – nyilvánítását az érintett országok öt társadalmi szervezetének
együttmûködésével elkészült javaslati dokumentáció alapozta meg (Hamar és Sárkány–Kiss
1999.). A tervek szerint a magyarországi szakasz felterjesztése végsõ formájában ez évben
kerül az Egyezmény bizottsága elé.

A tervezett magyarországi Felsõ-Tisza Ramsari Terület a Tiszát és hullámterének
Szabolcs–Szatmár–Bereg megyei részét fedi le, Tiszabecstõl Tiszadada település határával
bezárólag (54 érintett település), valamint a jobb parton a Borsod–Abaúj–Zemplén megyei
hullámtéri területeket. 

A valamikori tiszai ártér természeti rendszereinek maradványait õrzõ hullámtér
kiemelkedõ természeti értékeket õriz. A tervezett ramsari területnek részei a hullámtéren
található vízfolyások (Batár, Túr, Kis-Túr), hullámtéri holtmedrek, hullámtéri erdõk, rétek,
valamint az árvízvédelmi töltések építése során kialakított kubikgödrök, melyek szintén sajá-
tos életközösségeket tartanak fenn.

A Felsõ-Tisza-mente ramsari területté nyilvánításának célja egy olyan új területhasználati
szemlélet meghonosítása, amit a Ramsari Egyezmény „bölcs használat”-nak nevez, s ami
egyszerre szolgálja a hullámtér természeti rendszereinek megõrzését, és a természeti 
rendszerekhez kötõdõ ökológiai folyamatok védelmét, természetesen az árvízvédelem biz-
tonságának sérülése nélkül. Sõt, a természeti rendszerek védelme, és az árvízvédelem 
biztonságának növelése nagyon is összeegyeztethetõ célok. Külföldi példák sora is igazol-
ja, mint például a Mississippi völgyében az 1993 és 1995 években bekövetkezõ nagy
árvizek okainak elemzése során tett megállapítások, hogy a gátak ismételt magasításával,
medertározók létesítésével nem fékezhetõek meg a nagy áradások, miközben a vízgyûjtõk
folyamatos átalakítása (a természetes víztárolóként funkcionáló vizes területek lecsapolása,
a gyepek, erdõk átalakítása agrárterületekké) egyre nagyobb mértékû áradások
lehetõségét idézi elõ. A vizes élõhelyek megõrzése, helyreállítása, a vízgyûjtõ területek
épségének megóvása, és természetes növényzetük helyreállítása sokkal kisebb költségû, és
hosszú távon hatékonyabb védekezést jelent az árvizekkel szemben, mint a hagyományos,
hatalmas anyagi ráfordításokkal megvalósuló mûszaki megoldások. 
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Természetvédelem és gazdálkodás: haladót régi módon

A Tisza hullámterének Kisköre és Tiszabecs közötti szakaszán a szántóföldi gazdálkodással
hasznosított terület eléri az összterület 35%-át. A hullámtér környezetileg igen érzékeny
területén az alkalmazott szántóföldi mûvelés technológiája nem tér el az általánosan alkal-
mazott módszerektõl. A hullámtereken jelenleg is sok gondozatlan, elgyomosodott gyep,
kaszáló található. A jószág nélkül maradt ártéri, hullámtéri legelõk, a felhagyott kaszálók
gyorsan erdõsülésnek indultak, és az õshonos fajok helyett tájidegen, behurcolt agresszív fák
és cserjék (amerikai kõris, zöld juhar és gyalogakác) indultak gyors terjedésnek. Mindezek
miatt a hullámtereken a szántóföldi gazdálkodás jelen formájában nem kívánatos, ezért
megfelelõ ütemterv alapján a hullámtéri szántókat vissza kell szorítania. A jelenleg szántó-
földi mûveléssel hasznosított területeken fokozatosan ki kell alakítani azokat a feltételeket,
melyek a valamikori ártérre jellemzõ extenzív területhasználati módok újbóli elterjedését
elõsegítik.

A monokultúrás, szántóföldi hasznosítás helyett azoknak a gazdálkodási formáknak az
újraélesztését tartjuk célszerûnek, melyek harmóniában állnak a táj nyújtotta adottsá-
gokkal, lehetõségekkel. 

A hullámterek hagyományos – tájba illõ – használatának egyik õsi, fõleg a Felsõ-Tisza-
vidékén napjainkban is fellelhetõ formája a hullámtéri gyümölcsgazdálkodás. Ezt a terület-
hasznosítási formát mind természetvédelmi, mind mezõgazdasági szempontból meg-
õrzendõnek tartjuk. A gyümölcsösök õsi tájfajták génbankjainak tekinthetõk, melyek
különösen a szilva és alma fajtákban gazdagok – sok közülük csak itt maradt fenn. Az ártéri
gyümölcsösök jól beilleszkednek a természetes „zöld folyosó” rendszerbe. Az õsi ellenálló
fajták vegyszeres védelmet nem igényelnek, biotermelésre kifejezetten alkalmasak. A hul-
lámterek hasznosításának másik – gazdasági szempontból is támogatandó módja – a fok-
gazdálkodás. Erre kedvezõ feltételeket nyújtanak a meglévõ nyári gátak, hiszen azok át-
alakításával, és a mögöttük lévõ szántóterületek felszámolásával olyan mesterséges fokok
alakíthatók ki, melyek megnyitásával kitûnõ ívóhelyek és halbölcsõk jönnek létre.
Ráadásául a víz visszatartásával és egyenletesebb elosztásával a valamikor gazdag rétek,
legelõk és kaszálók is újralétesíthetõk.

Az árterek meghatározó élõhelyei az erdõk, melyeknek természetvédelmi, gazdasági és
árvízvédelmi jelentõsége nem vitatható. Eredeti sokszínûségüket – fõleg a lágyszárúak 
és cserjeszintjük fajgazdagságát – komoly veszteség érte. Ma a Tisza-hullámtér Kisköre és
Tiszabecs közötti szakaszának 17%-át az ökológiai szempontból értéktelen nemesnyár 
és akác ültetvények foglalják el. Szükségesnek tartjuk egy olyan program elindítását, mely-
ben a tájidegen fásításokat õshonos erdõállományokra lehet lecserélni.

A hullámtéren egyre több strandot, kempinget, csónak és kishajó kikötõt kiszolgáló
létesítmény jelenik meg, melyek az ismert közegészségügyi problémákon túlmenõen a
szegélytársulásokat is erõsen veszélyeztetik, károsan befolyásolva ezzel a terület biodiver-
zitását. Mindezek miatt a jelenleginél sokkal szigorúbban kell meghatározni a hullámtéri
fejlesztési lehetõségek körét.

A Tisza-menti települések, illetve az azokhoz tartozó létesítmények sok helyen megsza-
kítják a hullámtéri természeti rendszerek folytonosságát. Ezért olyan elkerülõ, „biológiailag
átjárható” szakaszokat kell kialakítani, amelyek a hullámtéri természeti rendszerek alkotó-
elemeibõl épülnek fel, s biztosítják a rendszer folytonosságát.

(A fentieket Dr. Aradi Csaba, Gõri Szilvia, Dr. Kiss Béla, Lesku Balázs, Olajos Péter és
Müller Zoltán válaszai és írásai alapján összefoglalta a szerzõ.)

Trianoni (mellé)fogások

A Trianoni szerzõdés nemcsak kulturálisan, gazdaságilag, közigazgatásilag tette tönkre
az országot, de mára környezetvédelemi szempontból is nehéz helyzetet teremtett.
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1914-ig a Tisza és vízgyûjtõ vidéke magyar területen volt, mint ahogy a Duna-Tisza
torkolat is Magyarországhoz tartozott. Az országzsugorítás után az észak–déli folyásirány
miatt medrének leghoszabb szakasza (597 km) még Magyarországhoz tartozik, ellenben
vízgyûjtõ területének jelentõs részével idegen országok gazdálkodnak; a magyar
környezetvédõ törvények nem óvhatják a folyó egészét. 

Két éve a hajdani magyar Szamos egy román gyártól ciánmérgezést kapott, az ukrajnai
Rahónál a helyi kartonpapírgyár, Nagybocskón a favegyikombinát szennyezi a Tiszát, de
a ma már szintén ukrán técsõi és dombói tisztítatlan szennyvízfertõzésrõl is említést kell
tenni. 

A magyar ipari tevékenység, lakossági szennyezés is negatívan hat vizeinkre, de az új,
európai normáknak megfelelõ környezetvédelem már képes szembeszálni a nagytõkés
érdekekkel. Szlovákiában, Romániában, Ukrajnában mások a környezetvédelmi törvények,
de eltérõek a gazdasági érdekek is.

A nemzetközi környezetvédelmi együttmûködés történetével, valamint a 2000. évi cián-
szennyezés következményeivel Kovács Gáborné, a Felsõ-Tisza Vidéki Környezetvédelmi
Fõfelügyelõség igazgatóhelyettese ismertet meg bennünket. 

– A Tisza a Kárpát medence keleti felének vizeit gyûjti össze és vezeti le. A 157 200 km2

teljes vízgyûjtõ nagy része Románia és Ukrajna területén van, magyar földre mindössze 
27 %-a, 42 286 km2 jut. Mivel vizeink minõségvédelme szempontjából területünk kiszol-
gáltatott, nemzetközi együttmûködésre, korrekt megállapodásokra van szükség.

Ukrajnával (Szovjetúnióval) és Romániával már a hatvanas évektõl együtt tud mûködni
környezetvédelmünk,az ukrán–magyar szerzõdések megújítására 1993-ban került sor. Az
új, határvizek vízgazdálkodásával kapcsolatos egyezményt elõbb 1995-ben, majd 1997-
ben korszerûsítették. Jelenleg a közös határszakaszon havonta történik víz-mintavétel
(négy közös, nyolc önálló). A vizsgálatok valamennyi lényeges vízminõségi jellemzõre
(fizikai, kémiai, radiológiai, biológiai, bakterológiai) kiterjednek.

A vizsgálati adatok értékelése, a Tisza határszakasz vízminõségi állapotának meghatá-
rozása, a vízminõség megóvását célzó javaslatok elõkészítése évi két alkalommal történik. 
A felek által végzett mérések eredményei az esetek többségében megegyeznek. A vízminõsé-
gi jellemzõk meghatározásánál az 1997. évi közös vizsgálati eredményeket veszik alapul. 

Romániával a nemzetközi határvízi együttmûködést alapvetõen az 1986. november 
20-án hatályba lépett egyezmény szabályozza. Több éves elõkészítõ munka után már
küszöbön van az új, az EU joganyagával is összhangban lévõ egyezmény aláírása. 

A két országot érintõ vízügyi egyezmény többek közt kiterjed az árvíz- és belvízvéde-
lemre, a szivattyútelepek üzemeltetésére, a zsilipek kezelésére, a vizek minõségének
védelmére, a vízhasználatra, a hidrológiai és meterológiai adatok kicserélésére. A bejelen-
tési kötelezettség, információáramlás, közös mintavételek, rendkívüli szennyezések meg-
elõzése tekintetében teljes körû a megegyezés, csupán a rendkívüli szennyezések megíté-
lésében van nézetkülönbség. 

A jelenleg érvényben lévõ szabályzat szövegének szorosan vett értelmezése esetén a
Szamos folyó 2000. évi cianid szennyezése nem volt rendkívüli szennyezés, hiszen a cia-
nid nem is szerepelt a komponenslistában. 

Ez utóbbi súlyos szennyezés miatt elõtérbe került a Tisza-vízgyûjtõ komplex vízminõség-
védelmének kérdése. A Tisza-menti országok környezetvédelmi minisztereinek, vízvédelmi
szakembereinek találkozói során több olyan feladat is meghatározásra került, melyben
felügyelõségünk munkatársai közremûködtek. 

Elkészült a Tisza-vízgyûjtõ szennyezõforrásainak nemzetközi felmérése. A magyarorszá-
gi programot felügyelõségünk koordinálta. A négy ország (Szlovákia is) által összehangolt
módszertan alapján készített felmérés eredményeit az ICPDR Bécsi Irodája foglalta össze és
értékelte.

Közremûködtünk egy, a román féllel közösen elõterjesztett project kidolgozásában is,
mely a Szamos vízgyûjtõjének összehangolt vízminõség-védelmére, valamint a kárel-
hárításra irányul. 
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Területünkön ezidáig a legnagyobb környezet- és természetvédelmi kárt az említett
Romániai cianid és nehézfémszennyezés okozta. A 2000 januárjában és márciusában
bekövetkezett szennyezések hatásairól még az év agusztusában jelentés készült. A beszá-
moló értékelte a szennyezés levonulása alatti, és közvetlenül a levonulás utáni környezeti
állapotot.

A cianid gyakorlatilag konzervatív anyagként viselkedett, azaz levonulása során teljes
egészében a víz fázisban maradt. Mennyisége mintegy 110 t volt. A Szamosban és a
Tiszában az akut toxicitású cianid a vízi élõvilág különbözõ csoportjai (planktonikus
élõlények, üledéklakó gerinctelenek, halak) nagymérvû azonnali pusztulását okozta.

A 2000. márciusi rendkívüli nehézfémterhelés túlnyomó része (több mint 90%-a) lebe-
gõanyaghoz kötött szennyezõanyag (ólom, réz, cink) transzportját jelentette. Közvetlenül
a szennyezõhullám levonulása után végzett vizsgálatok az üledék összetételére gyakorolt
hatást (magas nehézfém koncentrációt) mutattak ki a Tisza felsõ szakaszán.

2000. májusa és októbere között a Környezetvédelmi Minisztérium által jóváhagyott
program alapján a VITUKI Vízminõség-védelmi Intézetének koordinálásával az érintett
Környezetvédelmi Felügyelõségek, KÖTIVIZIG, KGI-KVI, HAKI, területi Nemzeti Parkok,
egyetemi intézmények folytatták a környezeti és természeti károk felmérését.

A vizsgálatok fontosabb szakmai területei a következõk voltak: az üledék nehézfém 
szennyezettsége, vízbakteriológiai állapot, a fito- és zooplankton, valamint a makroszkópos
gerinctelenek felmérése, halfaunisztikai, botanikai és ökotoxikológiai vizsgálatok.

Összességében megállapítható, hogy ideiglenesen – közvetlenül a borsabányai nehéz-
fém-szennyezés után – a magyarországi Felsõ-Tisza-szakaszon egyes helyeken (lokális
kiülepedési zónákban) rendkívül nagy ólom-, réz- és cinkkoncentrációk fordultak elõ az
üledékben, azonban valószínûleg a 2000. évi nagy tiszai árvíz felkeverõ, üledék- átrendezõ
hatása miatt a 2000. július-szeptember közötti tiszai hossz-szelvény vizsgálatok már nem
mutattak ki kimagasló felsõ-tiszai üledékszennyezettséget. A 2000 õszére kialakult tiszai
üledékszennyezettségi állapot szignifikánsan nem különbözik az 1979. évi üledékössze-
tételtõl az ólom, réz, cink, kadmium tekintetében.

A Felsõ-Tisza vidék környezetvédelmével nemcsak az illetékes szakhatóság, hanem civil
szervezetek is foglalkoznak. Közülük az egyik legtermékenyebb, a Nyíregyházi székhelyû 
E-misszió Természet és Környezetvédelmi Egyesület 1986-ban alakult. Munkájukról, ered-
ményeikrõl az egyesület elnöke, Priksz Gábor nyilatkozik:

– Az Egyesület egy fenntartható természeti és épített környezetért dolgozik, melyben a
helyi természeti, társadalmi, gazdasági erõforrásokra támaszkodó környezettudatos tár-
sadalom él.

Természetvédelmi programunk keretében kutatási felmérési tevékenységeket végzünk
(madártani kutatás, Kosbor- felmérés és monitoring, Tisza-völgy kutatása, Dél-Nyírség ter-
mészetvédelmi térképezés), illetve természetvédelmi munkát látunk el (természetvédelmi
rekonstrukció a Barabási hegyen.) A szakmai tevékenységekhez szorosan kapcsolódik az
érdekérvényesítés, melyre elsõsorban beruházások – árvízvédelem, autópálya építés –
miatt van szükség. 

Környezeti nevelési programunk a fiatalokra irányul. Elemei a következõk: szakkör, isko-
lai elõadások és vetélkedõk Nyíregyházán és a megyében, nyári természetvédelmi táborok,
környezetvédelmi oktatási információs központ és könyvtár, erdei iskola Márokpapi
községben, környezetvédelmi kifestõkönyv kiadása. Programunkkal egy évben több ezer
fiatalt tudunk elérni. 

Energiagazdálkodási programunkban egyrészt az energia és a környezet kapcsolatát
kívánjuk bemutatni, különös tekintettel az atomenergiára. Tevékenységeink: napkollektor
bemutató kampány, napkollektor építõ mûhely (Energia és Környezet Alapítvánnyal Közös
program), családi energiagazdálkodási kiadvány, megújuló energiaforrások kutatása,
EnerGAIA magazin kiadása, Atomkór képzõmûvészeti pályázat. 

A 2001-i hulladék-gazdálkodási programunk keretében lépéseket tettünk a szelektív hul-
ladékgyûjtés bevezetésre, illetve lebonyolítottunk egy lakossági veszélyeshulladék-gyûjtést. 
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Felsõ-Tisza Fenntartható Fejlõdése c. programunk keretében több civil szervezettel és 12
önkormányzattal közösen egy fokgazdálkodási projektet indítottunk el a Bodrogközben.

A civil társadalmat élénkítõ programunkkal egyrészt a kisebb szervezetek munkáját
kívánjuk segíteni tanácsadással és tréningek szervezésével, másrészt a lakosság szemlélet-
formálását szeretnénk elérni. Utcai rendezvényeket (Jeles napok) szervezünk, kiállításokon
veszünk részt, kiadjuk a Süvöltõ környezetvédelmi folyóiratot, Környezetvédelmi- és Ener-
giahatékonysági Tanácsadó Irodát mûködtetünk. A tavalyi évben fesztiválszervezésben is
részt vettünk, és a Nyíregyházi rádióban állandó rádiómûsorunk volt. 

Környezettudatos vállalatirányítás programunkkal a vállalatok munkáját ún. „Ökoreg”
iroda mûködtetésével, tréningek szervezésével, környezeti auditálásra való felkészítéssel,
öko-térképezéssel segítjük.

Egyesületünk fontosnak tartja, hogy együttmûködjön más szervekkel is. Ennek meg-
felelõen több országos hálózat munkájában veszünk részt.

Eddigi munkánkat értékelve alapvetõ sikerként tudjuk elkönyvelni, hogy egyre több
emberhez jutunk el, és megismertetjük õket a környezetvédelmi kérdésekkel. 

Az elmúlt években sikerül elérni, hogy az állami szektor is partnerként fogad el minket,
többször együttmûködtünk az önkormányzattal és a hatóságokkal. Legtöbb kudarcunk a
környezetvédelmi szempontból nem megfelelõ, nagybefektetõi tõkével rendelkezõ beru-
házások megakadályozásában ér bennünket.

Igen fontos lenne számunkra a különbözõ célú szervezetek közötti együttmûködéseket
erõsíteni, és így komolyabb társadalmi folyamatokra tudnánk befolyással lenni, illetve
nagyobb programokat tudnánk megvalósítani. 

A Felsõ-Tisza vidéke kevés ipari eredetû környezeti problémával küzd. Természetesen az
elmúlt évtizedek itt is jelentõs károkat okoztak. Mindenképpen említésre méltó a Záhony
környéki átrakók szennyezettsége, melyek felszámolására szerencsére történtek lépések. Az
ipar mellett jelentõsebb a mezõgazdasági és a lakossági környezetterhelés. Ez utóbbi
leginkább a közlekedésbõl adódik. 

A térség adottsága a viszonylag érintetlen természeti környezet, mely nagy lehetõség a
turizmusra. Ennek ellenére jelentõs pusztítások figyelhetõek meg, melyek részben az inten-
zív mezõgazdaságból adódnak, de problémát okoz a területek beépítése, és a természet-
védelmi szempontokat figyelmen kívül hagyó árvízvédelmi beruházások is. 

Környezetünkben a legnagyobb problémák a határon túli szennyezésekbõl adódnak.
Elsõsorban Románia nagyipara juttat jelentõs szennyezéseket a folyókba. A bányászat és az
ipar nehézfémekkel szennyez, de az állattartás és egy-egy könnyûipari üzem (papírgyár) miatt
jelentõs a szervesanyag terhelés. Ez utóbbi miatt a Szamos nyaranta fürdésre sem alkalmas.

Természetesen nem szabad elfelejtkezni arról, hogy a megyében is jelentõs terhelés éri
a folyókat, elsõsorban a nem mindig megfelelõen üzemelõ szennyvíztisztítókból. 

A tiszai szennyezések miatt elengedhetetlen számunkra, hogy együttmûködjünk a
szomszédos országok környezetvédõivel. Elsõsorban Romániában találtunk partnereket,
de közremûködtünk egy négy országra kiterjedõ folyófigyelõ hálózat létrehozásában is. 

Sajnos tudomásul kell vennünk, hogy környezetvédelmi szempontból nem igazán áll-
nak jól a dolgok a szomszédos országokban. Romániában a szennyezõk jelentõs része,
legalább kis mértékben, de állami tulajdonú, így a hatóságok nem igazán lépnek fel
hatékonyan velünk szemben. Ez elmondható a befektetõkrõl is. Az a rövidlátó gondol-
kodás uralkodik, hogy elõbb a gazdasági problémákat kell rendbe tenni, azután jöhet a
környezetvédelem. Ukrajnában a gondokat tovább fokozza, hogy a környezetvédelmi
szabályozás és az intézményrendszer is gyerekcipõben jár. Ebbõl a szempontból
Romániában már jobb a helyzet. Mindkét országról elmondható, hogy a civil szektor elég
gyenge, és nem igazán képes hatékony érdekérvényesítõ munkát ellátni.

Kovács Pál, matematika és fizika szakos középiskolai tanár, több mint tíz éve viszi a
tanítványait vízitúrákra a Felsõ-Tisza vidékére. Elsõ e tájon a tájismereti turizmus fontos-
ságát felismerõ patrióták, szakemberek között:
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– Az elsõ Tisza-túráim idején még kevés túraszervezõ cég mûködött, a szállítási felada-
tokat is önerõbõl kellett megoldani. A nehézségek miatt kevesebben vállalkoztak egy túra
megvalósítására, eseményszámba ment, ha a vízen összefutottunk egy másik csapattal.
Akkor még a közbiztonság is megfelelõ volt. 

Ma már semmit nem lehet a parton õrizetlenül hagyni, elõfordult, hogy még a sátrat is
felvágták, s a holmit kilopták. Természetesen mindez nem riaszt el bennünket egy tiszai
túrától, minthogy a ciánszennyezés sem hiúsította meg éves túránk lebonyolítását (A Tisza-
becs és Vásárosnamény közötti szakaszt nem érintette a szennyezés). 

Szeretünk a Felsõ-Tiszán evezni, itt gyors és tiszta a víz, a többé-kevésbé érintetlen ter-
mészet fenséges. A kanyargós Tisza bõvelkedik homokpadokban, ahol kitûnõ pihenõ- és
táborhelyeket lehet találni. Ezek a homokpadok rendszerint távol esnek a lakott
településektõl, némelyik csak a vízrõl közelíthetõ meg. Ezeken a vadregényes helyeken a
nomád körülmények között, a lobogó tábortûz mellett elköltött vacsora, a csillagos ég alatt
átaludt éjszaka után feledhetetlen élmény a párálló víz felett felkelõ Nap látványa. Sok
tanítványom, az itteni élmények hatására, már maga szervez vízitúrákat a Tiszára egye-
temista társaival.

Itt úszni, fürödni is lehet, de tudni kell, hogy a meder, különösen a kanyarokban, hirte-
len mélyül. A homokpadok mindig a kanyar belsõ oldalán vannak, csak felsõ részük
homokos, alul inkább iszaposak. Tekintettel kell lenni arra, hogy vízállás hirtelen változhat,
1993-ban például két nap alatt négy métert emelkedett. A part évrõl évre jelentõsen
módosul, ahol például az elõzõ évben azonos vízállásnál homokpad volt, következõ évre
már teljesen eltûnhet.

A 743 folyamkilométernél lévõ Tiszabecstõl a Tisza 23 fkm-en keresztül Szatmárcsekéig
határt alkot, ez az elsõ közös Ukrán–Magyar Tisza-szakasz. A túra elsõ pihenõjét Móricz
Zsigmond szülõfaluja, Tiszacsécse magasságába tervezhetjük (731 fkm). A 724 fkm-nél
lévõ Túr-bukónál nehéz kikötni a meredek, vagy köves partszakasz miatt. 720 fkm-nél
Szatmárcseke kiváló táborhely, büfével, esti zenével, bevásárlási lehetõséggel. A hely
nevezetessége a Kölcsey Múzeum, és a csónakos (sokszor tévesen kopjafásnak mondott)
temetõ a költõ síremlékével. Itt, egy hatalmas homokpad alján ér véget a vízi határszakasz.

Általában csak a nevezetességek megtekintésére állunk meg, mert a csendes, meghitt
táborhelyeket kedveljük. Elvünk, hogy a táborhelyet mindig tisztábban kell otthagyni, mint
ahogy találtuk! Szatmárcseke után már a jobb parton is lehet táborozni, sok, széles, nagy
homokpad kínálja magát pihenésre, egészen a 643 fkm-nél lévõ lónyai nagy kanyarig,
alatta újra kezdõdik a trianoni határ. A folyó 643 fkm-tõl 621 fkm-ig elõbb Ukrajnától, majd
Szlovákiától választja el hazánkat. Fontosabb állomáshely a Lórántszögi pihenõ (612 fkm)
(a Felsõ-Tisza egyik legszebb kanyarulatával), az apátszögi magas homokpad (578 fkm),
ahonnan már látható a tokaji hegy, és nem utolsósorban Gávavencsellõ, ahol fürdésre,
bevásárlásra is van lehetõség. Innen a Tisza kiszélesedik, folyása lelassul. 

A túra Tokaj alatt, a Bodrog torkolatától egy folyókilométerre ér véget. Itt, az 543 fkm-
nél, a közúti híd alatt camping, illetve strand várja a megfáradt vízivándorokat. 

Akinek még van energiája, feledhetetlen élményben lehet része, ha felevez 4 kilométert
a Bodrogon, és jobbra egy beton áteresz alatt a Bodrogköz Zsaró nevezetû tündérvilágá-
ba csöppen. Itt a tündérrózsákkal és sulyommal benõtt, zegzugos csatornákkal összekötött
tavak csendes világa kínálja ezernyi szépségét, és mindenhonnan a tokaji hegy megkapó
látványa tárul elénk. Ha csendben és lassan evezünk az átlátszó víz alatt a halak zavartala-
nul cikáznak, a tündérrózsa levelén béka pihen, és a víz fölé hajló ágakon madarak énekel-
nek. Tokaj határánál, a Bodrog partján lévõ Unió táborhelyen hajót kölcsönözve, akár egy-
napos vízitúra keretében is megtekinthetõ ez a csodavilág, nemzeti kincsünk, amit min-
denkinek óvnia kellene.
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Borbély László

Egyszer mindenkit szólítanak
Bálint Tibor (1932–2002) emlékére

Azon a szerdán késõn ebédelt a feleségével, majd sétálni indultak. Néhány óra volt még
hátra az utolsó hivatalos program kezdetéig. Elõzõ este Márai Sándor-díjat vehetett át a
minisztertõl, és a másik két kitüntetetthez hasonlóan õt is megkérték, hogy olvasson fel tet-
szés szerint valamelyik írásából az Iparmûvészeti Múzeumban. Ugyanott, ahol egy nappal
korábban hivatalos elismerésben volt része. Ráérõsen sétáltak még egy kicsit. Néha kívül-
rõl megérintette a zakója zsebében a géppel írt novellát.

A múzeum hatalmas csarnoka még kihalt volt, amikor lépteik végigkopogtak a kövön.
Leült egy székre, és elõvette a novellát. Az Egyszer mindenkit szólítanak címût. Útközben
már kigondolta, hogyan hangsúlyozza a fõszereplõ, a haldokló néni elsõ sóhajtását:
„Egyszer mindenkit szólítanak, csak engem felejtett itt az Isten...”

Lassan követte szemével a fekete sorokat, mintha éppen most készült volna el az írással,
és ellenõrizné a vadonatúj munkát. A halk beszédû fiatalember ekkor zökkentette ki a rit-
musból. Bemutatkozott, interjút szeretett volna a lapja számára. Az író kis türelmet kért, míg
a novella végére ér, s a fiatalembert arra biztatta, hogy addig váltson szót a feleségével.

Talán tíz perc múlva már arról mesélt a fiatalembernek, hogy a felolvasásra váró novel-
la egy öregasszonyról szól, akit haldoklás közben a családja kifoszt. Nincs türelmük meg-
várni, amíg meghal, a néni még magánál van, mialatt az utolsó tûig mindent elvisznek a
lakásból. Teljesen érzéketlen és rideg vele szemben mindenki, még a gyereke is. 

– Ebben a novellában sok mindent összefoglaltam, amit a világról és a benne élõ
idõsekrõl gondoltam – magyarázta a jegyzetelõ fiatalembernek. – Sokat írtam az idõsekrõl,
mert úgy gondoltam, hogy az életkor nagyobb távlatot ad a mondanivalónak. Engem az
idõs emberek igéztek meg, õk intettek elõször felém, és én úgy éreztem, szájukból a böl-
csesség édes, megnyugtató szavát hallom. Hatvan, hetven vagy nyolcvan év távlatából
mindenki másképpen tekint vissza az élet nagy drámáira. Az olyan ember, aki fél lábbal
már a sírban van, úgy hat rám a szavaival, mintha hegycsúcsról vagy tengerpartról hal-
lanám. Mert csak a megszenvedett élet tud távlatot és mélységet adni a szavaknak.

Elmondta, hogy egy jó tárcában benne van az egész élet sava-borsa, mert a novellában
a kötött, feszes terjedelem ellenére egy egész életsorsot is meg lehet fogalmazni. Nagyon
fontos az ábrázolás. Csehovra hivatkozott, aki szerint az író egyik legfõbb feladata az ábrá-
zolás, és nem a véleményének az elmondása. Ha jól ábrázol, akkor abból félreérthetetlenül
kiderül, hogy mi a véleménye.

Némán várt egy percet, majd így folytatta:
– Megfigyeltem, hogy címet sohasem lehet büntetlenül adni, mert azok mindig vissza-

ütnek. Így történt ez például a Zokogó majom esetében is. Egyik kiváló szobrász barátom
mindig felkiáltott, amikor beléptem a mûtermébe, ahol rendszerint vendégekkel múlatta
az idõt: „Itt a Zokogó majom! – kiabálta, és rám mutatott. – Megjött a majom!”

Derûsen tekintett vissza múltba, mielõtt elindult megtartani a felolvasást. Búcsúzóul a
kezébe vette legutóbbi regényét, a Bábel Toronyházát, amelyet a felesége ajándékozott
nem sokkal elõtte az ismeretlen fiatalembernek, és beleírta: „Barátsággal, szeretettel Bálint
Tibor, Budapest, 2002. január 23.”

Másnap hazautazott Kolozsvárra. A Szamos-parti városba, ahol életre szóló élményeket
gyûjtött majdnem hetven éven át, amelynek lakóiról derûvel, néha szomorkásan mesélt
regényeiben, novelláiban, karcolataiban. Csodálatos és utánozhatatlan ötvösmunkák
kerültek ki a keze alól, mialatt a hivatalos fórumokon egy elmebeteg diktátor rémuralmát
dicsõítették reggeltõl estig. 

Visszavágyott gyerekkorának városába, hogy könnyen megtalálják, ha egyszer õt is
szólítják.

Bálint Tibor elhagyott minket örökre...
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Lukáts János

Az aradi élõ tanúk

Pietsch Miklós valóságos idõutazásai

1967. október 6-án este hárman mentek ki az aradi temetõbe, a vértanúkhoz, egy bal-
lonkabát alá dugható, kicsi koszorúval, elsóhajtották a Talpra magyart, aztán dideregve
hazamentek a villamossal. Sáros cipõjüket látva gyanút fogott a villamoskalauz, feljelen-
tette õket. Tizenöt évet kaptak…

Hány magyar történet kezdõdik így Erdélyben? Vagy végzõdik?
Az ország börtöneit sorra megtapasztalták, közöttük a Duna-delta poklát, végül

Szamosújvárról szabadulnak, hét év után – kegyelemmel. A rabok között, a smasszerek
között, a kihallgatók és a besúgók között magyar ugyanannyi van, mint román, német,
zsidó. Soknemzetiségû ország, a tisztességese és a hitványa egyaránt soknemzetiségû. A
megtapasztalt nyomorúságos viszonyok nem börtönviszonyok, hanem politikai viszonyok.
Szó sincs fegyelmezésrõl, erkölcsi megrendszabályozásról vagy hasonlókról: kizárólag poli-
tikai bosszúhadjáratról van szó. A börtönben és a börtönön kívül egyaránt. Ahol olyan az
ember, „mint a vad egy soha nem szûnõ vadászaton”.

Hét év után keserves dolog visszailleszkedni a világba, amelyet a börtönben szabadnak
álmodik a rab, a társadalomba, amelyrõl úgy gondolja, hogy epedve várja õt. Pedig csak
azok várják Fehérkúti Jánost is, akik vele voltak azon az estén, abban a hét évben, és akik
nála néhány hónappal korábban szabadultak. A világ üresebb és hidegebb lett körülötte: a
hét év alatt édesanyja meghalt, lakását kiutalták egy jöttment idegennek, a szeretett lány
sietve férjhez ment a legjobb baráthoz. János hozzájuk költözik – szívesen látott fölöslegnek.

Mint szabadult fogoly, a munkából csak a leghitványabbat kaphatja, volt iskolatársai,
barátai kínosan érzik magukat a társaságában, inkább elkerülik, mintsem hogy meghall-
gassák börtöntörténeteit. Felejteni akarnak, nem tudni semmit, nem hallani semmirõl –
abból nem lehet baj. A volt rabok élete valójában ugyanolyan, mint akik elkerülték a
börtönt. Vagyis… valójában jobb, tisztességesebb. Mert nem kell úgy tenniük, mintha…!
„A dutyiban gyakran megfordult a fejükben, hogy jobb lenne mindenhez valamivel barát-
ságosabb képet vágni. Próbálják, de nem bírják. Ennek semmi köze sincs valami szándékos
dacoláshoz, bátorsághoz. Nem tehetnek róla, egyszerûen ilyenek. Utálják, és utálják
ennek az utálatnak a kendõzését is.”

A napi élet erkölcsi és anyagi színvonala az, ami elviselhetetlenül alacsony. Nem a
szegénység, nem a keserves munka alázza meg az embereket, hanem a szellemi igényte-
lenség és az örökös félelem. Nem is valami közvetlen retorziótól, hanem hogy megfosztják
õket a családi örökség ócska tárgyaitól, a város hajdani szobraitól, a megmaradt utca-
nevektõl. És mindezért cserébe hurrázniuk kell, lelkesen fölszedni a krumplit, és éltetni az
elnyomást. És fõként bólogatni azoknak, akik (talán nem is számításból, csak az örökös
vegzatúra elkerülése miatt) beállnak a dicsõítõk csapatába, sõt a belsõ elégedetlenkedõk
népes és hangos táborát gyarapítják. Ilyesfajta mondatokkal: „Nem is olyan rossz a
Ceausescu, inkább azok, a tanácsadói gézengúzok. Pár stréber, aki körülötte legyeskedik,
és elbarikádozza a néptõl…” Ne tovább, ezektõl a mondatoktól és az ezeket kimondóktól
van utálata Fehérkúti Jánosnak, Katicának, Gazsinak meg a többieknek. Nappal az ilyen
szövegek hallatán forr bennük a méreg, éjjelente pedig egymást költögetik, ha sikoltoznak
és félrebeszélnek a börtönemlékek hatása alatt. 

És akkor jönnek a szombatok, a nyári szabadság összegyûjtött napjai, az ócska Izsu
motor, amelyik rozogán és pöfögve, de csak felviszi õket a Bihari-hegységbe vagy a
Fogarasi-havasokba, a csend és a tiszta lég birodalmába. Ahol embernek és szabadnak
érezhetik magukat, és véleményt mondhatnak a világról. Eszük ágában sincs összeesküd-
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ni, vagy bosszúterveket szõni bárki vagy bármi ellen. Hegycsúcsokat másznak meg, és bar-
langokat kúsznak végig, belegyönyörködnek a fölkelõ napba, és együtt bújnak hálózsák-
ba a lenyugvóval. És mindeközben vidámak és önfeledtek, mint a huszonöt éveseknek kel-
lene lenni, de amilyenek országukban csak a hegyek óvó magasában lehetnek. A megalá-
zott és elkeseredett kisemberek nagy napjai és pillanatai ezek a tábortüzes vagy menedék-
házas esték. Amit a társadalom folyamatosan és konokul megtagad tõlük, a természet
bõségesen és százszorosan visszaadja. A léleknek valódi kárpótlást jelent, a gondolkodó
személyt azonban emlékezteti kilátástalan helyzetére. 

Különös, zárt kultúra, amelyben az aradi fiatalok élnek, a gyökereibõl táplálkozni már
alig tudó, de makacsul megõrzött egykori magyar városi kultúra romjai, foszlányai. A ma-
gyar szó alig való többre, mint vegetálásra, hígul, satnyul, de a fiatalok Petõfit és (Arad
szülötte) Tóth Árpádot idézgetik, mint anyanyelvük szegletköveit. A megmaradt és rongy-
gyá olvasott egykori könyvsorozatok már szinte mitikus értékûek, ezek jelentik a kapcsola-
tot az elhunyt édesanyához, az elsatnyult szellemi élethez, a nekik hátat fordító anya-
országhoz…

Az Aradiak…, nos a könyv semmiképp nem jöhetett volna létre, ha nem az történik a
szenvedõ szereplõkkel, ami történik. Az olvasó, aki együtt tépelõdik a kényszerbõl lett
hõsök sorsán és országuk sorsán, örüljön is együtt velük a szerencse és a véletlen alkalmi,
kegyes adományán. De ne felejtse el soha, hogy szerencse és véletlen nem segítheti egy
ország milliónyi lakosát tartalmas és méltó, emberi élethez.

A szerzõ, Pietsch Miklós, önmagát rejtette bele Fehérkúti János alakjába. A rabság és a
szabadulás kálváriája után a szerzõ idõszerûnek érzi, hogy „a történet elõtörténetét” is
megírja. Az önéletrajzi fogantatású írás a talányos Bogáncsszedõk címet viseli, az 1930-as
évek közepén kezdõdik Dél-Erdélyben, közelebbrõl Fehérvízen, a hajdani birtokon. A
nevet az anyai nagymama családi névként viselte, az ügyvéd-drámaíró édesapa írói
álnévként vette fel, a regényhõs aradi fiú pedig eredetjelzõ talizmánként kapta. Jó fél
évszázaddal korábban ezen a vidéken, e történelmen kívüli „béke szigetén” élte kalandos
napjait Jókai Hátszegi bárója (alias: Fatia Negra), de a feudális hagyományok és beideg-
zések mintha mit sem változtak volna a XX. század közepéig.

A nyiladozó értelmû birtokos fiú inkább éles szemet, mintsem vastag pénztárcát hozott
magával Fehérvízrõl, gyerekkora éveit, személyeit és tárgyait alig bõvített mondatok laza lán-
colatán át vázolja fel. A történet szabványos és szerény: gyermekkor a megejtõen korsze-
rûtlen erdélyi kulisszák között, majd menekülés és az ostrom lidérces napjai Budapesten, – a
rémületes momentumokat is inkább a kalandéhes fiú szemével láttatva. A háború utáni
általános nyomorúság 1947-ben fordul politikai indíttatású vesszõfutássá: vagyonelkobzás,
eltanácsolás az egyetemrõl, az „önként vállalt” munkahely: az uránbánya megtapasztalt földi
pokla. 

A munkáját vesztett ügyvéd-apa eközben leszámol vagyona roncsaival: „A bõrgarnitúra
siratja lenyúzott bõrét, – apa aktatáskákká alakította mindet, hogy eladja az ócskapiacon.”
Miközben az ország ifjúsága ilyen épületes mondatokon nevelõdik: „A világ legnagyobb
kikötõje Moszkva”. Aztán mégis egyetem, a temesvári diákok emlékezetes rokonszenv-
tüntetése a magyar forradalom mellett 1956 októberében. És gondolatok, tervezgetés,
szervezkedés: a „Dunai Konföderáció”. Ez az eszme száz évvel korábban a kontinensnek
ezt a csücskét megtarthatta volna Európában, száz évvel késõbb közép-ázsiai szemléletû
bosszúhadjárat és büntetési procedúra indul ellene. „Ha valaki bûncselekményrõl értesül,
köteles jelenteni. Ha ezt elmulasztja, maga is vétkes, börtönnel jár!” – a bûncselekmény a
töprengõ gondolkodás. Nem adta rendõrkézre az egyetemista a gyóntatópapját, az apa
a saját gyermekét, évtizedes börtönbüntetést szenvedtek érte valamennyien. Jilava, a
román „gulág”-központ (de megtanultuk ezt az idétlen és ijesztõ orosz mozaikszót!), börtö-
nök és munkatáborok nevei sorjáznak. „Nem volt három hónapja fürdés. Három hónapja
nincs séta. Dunai Konföderáció – a páncélszekrényajtó mögött”. És a börtön mélyén:
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„Öten vagyunk a cellában. Hamarosan hatodik társat is kapunk. Lábon állva kettõ, ha elfér,
egyszerre csak egy mozoghat”.

Aztán a Duna-delta, a rettegett munkatábor, cukorrépavetõ akció. A terep: „Bogáncs-
mezõ. Méter magas dzsungel… A parancs: bogáncsirtás, puszta kézzel. A hátad mögött a
vadállat õr”. A helyén majd egyszer cukorrépa virít. És hogy mi lesz a bogánccsal? „Mezei
bogáncs sóoldatban a bádogkannában. Másnapra meglágyul a tüske. Olyan az íze, mint
a fejes salátának. Kedvelt gyümölcs a kutyafû édeskés húsú bogyója… De esszük az elsár-
gult fûzfalevelet is”. Itt a vége, nem a szerzõ és bajtársai egyéni sorsának, hanem a
történetnek, vagyis inkább a történelemnek. A bogáncs- és fûzlevél rágatás már kivezet az
emberi történelembõl, az elállatiasodott történelmen kívüliek világába. Fontos, hogy
Pietsch Miklós, a fehérpataki fiú, megosztotta velünk ezt a bizonnyal egyedülálló börtön-
gasztronómiai élményét. Igazán hasznos azonban akkor volna a „Duna-konfödera-
cionisták” és a többiek áldozata, ha más európai nyelven is olvasható volna mindez, ha az
ország teljesítményéhez és garanciáihoz a diplomatamosolyon kívül ezt is mellékelni
lehetne.

Kiszabadulván (közkegyelemmel, miként az aradi János), Pietsch Miklós csak elvégzi az
egyetemet! Német családnév, magyar nemesség, börtönbélyeg és kiküzdött egyetemi
diploma, – ez azért sok a jóból, 1976-ban külföldre kényszerül, azóta Heidelbergben él. 

A zene, a természettudományos érdeklõdés, sõt a képzõmûvészet (a szerzõ megrázó
hatású olajfestményei hitelesítik a leírtakat) bizonyosan nagymértékben kiszélesíti, és har-
monikusabbá teszi Pietsch Miklós emberi világát. Írói érdeklõdése azonban tudatosan
szûkre szabott és fegyelmezett. A számûzetés tragédiája tette lehetõvé számára, hogy hite-
lesen szólhat – immár a megjelenés reményével és valóságával, – szülõföldje nyomasztó
évtizedeinek sorsáról, nemzete, osztálya, nyelve és kultúrája szándékos tönkretételének
kataklizmájáról. Hõsei nem hõsök – a
fogalom hagyományos értelmében, de
bizonnyal hõsök a magától értetõdõen
vállalt feladatok és normák megtartása
folytán, a rájuk mért szenvedések és ül-
döztetések miatt. „A per” dokumentumai
és a perbefogott Pietsch Miklós börtön-
naplója a Polisz 61. számában jelent
meg, 2001. október–novemberében, a
szöveget angol nyelvbõl Somogyi
György fordította magyarra.

Komáromi Sándor irigylésre méltóan
nehéz munkát vállalt a Bogáncsszedõk
német nyelven írt kéziratának magyarra
ültetésekor. A szikár, szilánkos mondatok,
a fogalmi gazdagság, az indázó gondo-
latok és a néhol aforisztikus tömörség
sokat felvillant Pietsch Miklós világából,
amelyet írója egyszerre akar a tudomá-
sunkra hozni, és elrejteni olvasói elõl.

(Pietsch Miklós: Aradiak. Regény a sza-
badulásról. Budapest 1995, Kráter Mûhely
Egyesület. 166 oldal.

Pietsch Miklós: Bogáncsszedõk. Regény
a romániai kényszermunkatáborra ítéltek
emlékére. Budapest 1998, Kráter Mûhely
Egyesület. 131 oldal.) 

TÁJOLÓ



92

Mezey László Miklós

Örök vesztesek
A feszes szerkezetû, nagyon koncentrált cselekményvezetésû, sûrû atmoszférájú, egyetlen

emberi sors képletét fölrajzoló, a klasszikus magyar novellahagyományt folytató felvidéki ma-
gyar író, Ardamica Ferenc új kötete további kiteljesítése, gazdagítása eddigi munkásságának.
Éspedig kétszeresen is: részint tovább mondja a történelemtõl és a személyes sorstól meg-
viselt emberek drámáit, részint folytatja a szatirikus, groteszkbe hajló humoros novellák sorát.

A kötetnek címet adó Az akasztott ember kötele ciklus darabjai azokról a sorsukkal szá-
mot vetõ, kudarcaikat újraélõ, és mindig új kudarcokat elszenvedõ „hõsökrõl” szólnak, akik
nyomorult helyzetükben, válságos pillanatukban visszapörgetik emlékeiket, fölidézik
keserves múltjukat, amelyrõl rendre kiderül, hogy még mindig elviselhetõbb volt annál,
mint ami rájuk vár. A kettõs jelentésével nagyon beszédes címû Záróra negyven éves
pincérnõjében talán van még annyi erõ, hogy fordítson a sorsán, otthagyja a füstös kocs-
mát és egész addigi múltját, amelyet az 1968-as csehszlovákiai események nyomorítottak
meg és tartottak kényszerpályán. Nem a történelem, hanem a személyes sors fátuma
határozza meg a Sarokban féllábú fiújának életét, akinek minden perce, mozdulata, gesz-
tusa arra irányul, hogy leplezze csonkaságát. A Dodó és Dodóka tolókocsiba kényszerült,
megbénult fiatalembere megpróbál véget vetni tûrhetetlen életének, de – miután valósá-
gos tornamutatvánnyal fölküzdi magát az ablakpárkányra – az utolsó percben visszaretten
az öngyilkosságtól, és tovább él, ahogy eddig, egyik cigarettát szívja a másik után, bámul-
ja a videón a pornókazettákat. A ciklusnak és a kötetnek címet adó novella – amelyben a
betegesen féltékeny feleség öngyilkos lesz, amikor megtudja, hogy a férje csakugyan 
csalja – már átvezet a szatirikus, groteszk és kesernyés humorú elbeszélések fejezetéhez. 
A tizenharmadik oldal öt kisprózája kacagtató, grimaszos ábrázolata annak, milyen
abszurd helyzetekbe sodorta Közép-Európában a szocializmus az embereket. A múlttól
való nevetve búcsúzás, az epizódok humorra való kihegyezettsége sem feledteti mindazt
a sok megpróbáltatást, amit a jóhiszemû, törvénytisztelõ embereknek el kellett szenved-
niük az örökké gyanakvó és fenyegetõzõ hatalomtól. A tizenharmadik oldal hõsének, a
vidéki írónak nincs szerencséje a fõvárosi szerkesztõségekkel, noha nem az írásaival van
baj, csak a túl éber cenzorok gyanítanak mindig valami veszélyeset. A szocializmus hiány-
gazdálkodása lehetetlen kalandokba sodorta a házikolbászt tölteni óhajtó kisembert
(Kolbászok az átkosban). Az meg egyenesen parabolikus szatíra, miért nem „érdemes” az
immár rendszerváltozás utáni, önálló Szlovákiában magyarnak, csehnek, orosznak, német-
nek vagy zsidónak lenni (Török akarok lenni). Vagyis a tanulság nem kevesebb, mint hogy
az 1968 utáni csehszlovákiai „konszolidáció” abszurd világa által kiváltott szorongás, aggo-
dalom maradandónak bizonyul. Az okok talán változtak, de a kisember félelmei idõtálló-
nak bizonyulnak. A kötet utolsó ciklusa (Panoptikum ) új színt és tematikát hoz Ardamica
munkásságába: irodalomtörténeti, mûvelõdéstörténeti tárgyú elbeszélésekben jeleníti
meg a már nagyon beteg, végképp kimerült Ady alakját; fölidézi a Júlia-szerelem korsza-
kában élõ Petõfi kalandját egy cigánylánnyal; és a széppróza eszközeivel keres választ arra
a lélektani természetû kérdésre, mi késztette véres perverzióra a csejtei vár úrnõjét, Báthori
Erzsébetet. Ami az utolsó ciklus írásaiban eredeti – és a szerzõre oly jellemzõ –, hogy hõseit
a legkiélezettebb pillanatokban mutatja meg, épp akkor, amikor életükben „fordul a
kocka”. A beteg Ady szinte az utolsó útra indulás gyötrelmét éli át, a nagytermészetû Petõfi
jövendõbelije orra elõtt csalja meg Szendrey Júliát, és Báthori Erzsébet a várfogság idején,
a lassú õrület közepette magyarázza a magyarázhatatlant.

A klasszikus szerkezetû – azaz pontszerû – novellák rendre idõsíkváltók; hõseibõl a jelen
egy-egy eseménye, benyomása, gondolata hívja elõ a már-már elfeledett vagy nagyon is
eleven rossz emlékeket. Ekként szembesül a föltoluló múlt a jelennel, majd a borús jövõ-
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vel, csak a fõszereplõ marad, aki volt, az örök vesztes. Hiszen Ardamica Ferenc egész
munkássága az örök veszteseknek való szépirodalmi emlékmû-állítás.

(Ardamica Ferenc: Az akasztott ember kötele, Losonc, 2001. Plectrum Kiadó)

Író és városa
Vannak írók, akikhez úgy hozzátartozik szülõhelyük, mint a lelkük vagy a kezük; egész

pályájuk során a szülõföld élményébõl táplálkoznak, folyvást otthonos emlékeikbõl merí-
tenek ihletet, témát, hangulatot, olykor még stílust is. Ébert Tiborhoz ilyen elemi módon
tartozik Pozsony, az a régi, háború elõtti, háromnyelvû polgárváros, a maga koronázó
hagyományaival, pressburger öntudatával, és nyugatias, européer szellemiségével.
Nyugodtan állíthatjuk, hogy író és város háromnegyed évszázados összetartozásának
meg-megújuló vallomása Ébert Tibor minden újabb könyve; elegendõ itt az Egy város
glóriájában (Kráter Mûhely Egyesület, 1997) címû kötetére gondolni, de említhetjük
Esterházy Jánosról szóló drámáját, vagy nagy föltûnést keltett regényét, a Jób könyvét
(Széphalom-Régió, 1991).

A kapcsolat szorosságára és hõfokára mi sem jellemzõbb, mint hogy szerzõnk nem
igazán „mesél” a városról, nem biztos, hogy kerek történeteket ad elõ, sokkal inkább
megfejt egy hajdani élményt, értelmez egy emléket, illetve annak régen rögzült képét,
lelkében õrzött lenyomatát mutatja meg olvasóinak. Egy régi hangverseny a koronázó
dómban – voltaképp csak belehallgat akusztikus emlékeibe. Azután fél évszázad múltán
találgatja, melyik harang zúgását hozta az a hajdani dunai szél. Minden utca, ódon ház,
egy-egy lépcsõ, boltív, vaskorlát is az emlékek prousti áradatát indítja el benne. Arcok tûn-
nek föl az idõ messzeségébõl, közeli és távolabbi ismerõsöké, fiataloké és idõsebbeké,
leányoké és fiútársaké – mind-mind a hajdani Pozsony szellemalakjai.

Nem túlzás azt állítani, Ébert Tibor Pozsonyi vecsernyéje afféle „belsõ útikönyv”, ugya-
nis esszénovelláinak füzére nem csak idõutazásról való beszámoló, korántsem csupán
múltba révedés, de a könyv az író belsõ lelki útjain is elkalauzolja az olvasót. Így bomlik ki
az 1930-as, 40-es évek Pozsonyának mozaikos képe, de annál is plasztikusabban rajzolódik
ki az író belsõ világa, legsajátabb élményköreinek intim terrénuma. Hiszen Pozsony min-
den kövét, minden arcát az íróval való személyes, bensõséges kapcsolatában ismerjük
meg. Éspedig azzal a tanulsággal, hogy lehetetlen az életben megkapaszkodni gyökerek,
a valahová tartozás tudata nélkül. Meg hogy az emlékezet sokszor fájdalmas szépségeket
hív elõ a múltból, amelyek egyszerre gyötörnek és gyönyörködtetnek, de amelyek nélkül
nincs élet, hiszen valamennyi piciny mozzanatuk további emlékek sokaságát hívja elõ. Így,
ilyen egymást hívó módon született meg például a kötet néhány olyan verse, amelyeknek
már a címe sokatmondó: a Káptalan utca, a Korcsolyapályák, az Utcák, vagy a Széplak utca
50. számú ház lírai rajza, a Naiv krónikatöredék vagy éppen a Bartók Béla pozsonyi lakásá-
nak ablakáról szóló Ujjgyakorlatok.

A Pozsonyi vecsernye mindazonáltal nem verseskötet, hanem a II. világháború elõtti
város arcának többszörös megközelítése, arcvonásainak sok szögbõl láttatott esszéisztikus
megidézése. Szinte egymásra tolulnak a maguktól fölidézõdõ emlékképek, az akusztikus
élmények leírásai, az emlékezet kelesztette látomások rögzítései, a belülrõl jövõ, de mindig
a külvilágban formát öltõ érzetek megvallásai. Ébert Tibor magától kérdi: melyik templom
harangjának kondulását hozza a szél, az orsolyákét vagy a kapucinusokét? Ahogy akkor
se, úgy most sem tudja azonosítani a távoli zengést, de az lehet – és ez immár vízió –,
hogy a harang kötelébe régi tanárai kapaszkodnak, talán Szalatnai tanár úr, talán a Biónak
becézett Peéry Rezsõ. Vagy egykori osztálytársai kongatják az idõn áthallatszó
harangokat? Impresszionisztikus látványelemek, futó hangulatok, emlékekbe révedések
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tûnnek elõ a kötet rövid írásaiból. A Boleró muzsikájának pergése a hajdani kislány,
Gabriella arcát idézi, aki egyszer betegen feküdt, s az ifjú Tibor süteményt vitt neki a
cukrászdából. A belvárosi Zsidó utcában lakott az ószereskirály, akinek a múltból fölrémlõ
alakja indítja el Ébert Tibor gondolatait évszázadokra visszafelé az idõben, és persze egyre
beljebb, a lélek mélye felé.

A régi Pozsony arca nemcsak efféle „elmosódott”, akusztikus hatású vagy látomásos
képekben jelenik meg, de nagyon is konkrét részleteivel, kristálytiszta rajzolatú helyeivel,
atmoszférájával, alakjaival. Mindenekelõtt találó, frappáns portrék sorában tûnnek elõ az
író lelkében élõ emberek, noha az õ arcuk is csak egy villanás a múltból. Megjelenik a szí-
nen Auerbach, alias Puding, a mûugró bajnok; fölrémlik a papírcsákós szobafestõ a létra
tetején, a bizalmaskodó, pletykálkodó írószerboltos, a vasútállomás felé baktató sárgacsil-
lagos menet néhány tagja, és a Kecske utcai tejesasszony, Mitácsková; most, az ezredfor-
dulón is féltékenykedik egymásra a két konkurens ruhakereskedõ a Széplak utcából. Újra
itt van az örökké szivarozó, kerek fejû sebész, úgy, amiként a vakbélmûtétet elszenvedõ
Ébert Tibor látta a mûtõasztalról. És persze ki nem maradhat a portrék sorából a két író,
publicista, tanár, a példaadó értelmiségiek ikercsillaga, Szalatnai Rezsõ és Peéry Rezsõ,
akikrõl Fábry Zoltán nagyon is komolyan elnevezte a rövid életû Szlovák Állam kicsinyke
magyar irodalmát, mondván: „a Rezsõk irodalma”.

A tûnékeny hangulatok, vízióba átváltó emlékképek és portrék mellett anekdotákban is
él a hat évtizeddel ezelõtti Pozsony, hiszen remek történetek estek meg itt. Például a
matematika órán lecsúszott a tanárnõ rózsaszínû bugyija; az érettségi elõtti szalagszentelõ
mulatság éjszakáján diák és tanár együtt hányt a WC-ben. És persze történelmi
tragikomédiák is megestek akkoriban. Midõn az író édesapja az elsõ bécsi döntés hírét
vette – mármint, hogy Pozsony nem tér vissza Magyarországhoz –, levitte a nemrégiben
oly nagy reménnyel varrott piros-fehér-zöld zászlót az Other-féle sörözõbe, lesöpörte az
asztalról a poharakat, ráterítette a zászlót, majd ráborulva zokogni kezdett. És vele zokog-
tak a német nevû, magyar érzelmû pressburgerek is, Widner, Freytag és Other.

Az arcok és epizódok mellett az írónak legmeghittebb kapcsolata a pozsonyi helyekkel
van. Minden utca, torony, kapualj, szegletkõ valóságos képzuhatagot hív elõ lelkébõl.
Elénk magasodik a Mihály-kapu, a korona megcsillan az õszi napfényben a Szent Márton
székesegyház toronycsúcsán, a város fölé magasodik a „megfordított asztal”, a vár; ott
vagyunk az íróval a régi vendéglõkben, cukrászdákban, Magyarország elsõ patikájában, a
Vörös Rákban, a Nyerges és a Ventur utcában, vagy a könnyûvérû nõknél, Vödricben.

Andalító kép ez immár: a rég megsárgult, cakkos szélû fotográfiákról ránk tekintõ arcok
szépsége, a kacagtató diáktréfák megannyi epizódja, az óváros sok-sok ódon szépsége,
patinás épülete gyönyörködteti újra és újra az írót és az olvasót. Csakhogy minden rész-
letgazdag impresszió és irizáló látomás mögül fölsejlik a közelgõ háború rémsége. Szinte
minden meghitt pillanatot, szívmelengetõ látványt, szép emléket beárnyékol a sejtelem, a
közeledõ kataklizma, amely majd sarkaiból fordítja ki a várost. Hiszen a II. világháború –
sok egyéb között – ezt a régi, háromnyelvû, patinás Pozsonyt is elpusztította. A föltámadt
gonoszság elsöpörte a német nevû, magyar tudatú polgárságot, elsodorta az életformát,
megsemmisítette a mentalitást, szétzilálta a múlttudatot. A régi Pozsony már csak az idõs
pressburgerek lelkében él. Az õ ragaszkodásuk õrzi a harangok egykori szavát, a Stürzer
cukrászda süteményeinek ízét, a hajdani zeneórák taktusait, a leányarcok bájos szépségét,
a diákélet vidám anekdotáit. Ébert Tibor könyve tehát egy darab múltlenyomat, az a kép,
amiben maga az író él.

Lehet, hogy éppen ilyen volt a 30-as, 40-es évek Pozsonya, az is lehet, hogy más más-
milyennek látta. De a koronázó város örök arcához az mindenképp hozzátartozik, amit
Pozsony hûségese, Ébert Tibor õrzött meg és bízott ránk.

(Ébert Tibor: Pozsonyi vecsernye, Budapest, 2001. Ister Kiadó)
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Kaiser László

Szervác József

Sírkõavatási beszéd

Kedves Megjelentek, kedves Családtagok, kedves Barátaim!
Engedjék meg, hogy a család felkérésére néhány szót szóljak. Körülbelül másfél héttel

ezelõtt kaptam meg a gyerekek által aláírt ideinvitáló kedves, meleg sorokat. Tudtam, hogy
el fogok jönni, tudtam, hogy el kell jönni. Azt hiszem, mindannyian, akik itt vagyunk, tudtuk
abban a pillanatban, amikor tudomást szereztünk róla, hogy mi lesz, hogy itt a helyünk. És
ahogy említettem, amikor személyes felkérést kaptam, hogy néhány szót szóljak, akkor – ha
egyáltalán az a kifejezés, hogy öröm, megállja a helyét – örültem, hogy néhány szót szól-
hatok, mert úgy érzem, egy-két dolgot el tudok mondani Szervác Józsefrõl, Szervác József
szellemiségérõl, hatalmas tehetségérõl, és tán éppen annak okán és jogán, hogy én magam
nem voltam túlságosan közel hozzá. Ahogy a PoLíSz-ban megjelent nekrológban megírtam,
nem voltam Szervác József barátja, ismerõse voltam, ha nem hangzik nagyképûen, kor-
társa voltam, és nem utolsó sorban kiadója voltam, hiszen utolsó verseskönyvét, bocsánat,
pontosítanom kell, utolsó két verseskönyvét, mert mint ahogy mindannyian tudjuk, egy
kötetben jelent meg, mert késve kapta meg a támogatást, egyszóval sikerült azt a könyvet
(Aszály elõtt – Átdolgozás), Németh László szavával élve fényre bábáskodni.

Szomorú, egyben megtisztelõ kötelesség, ugyanakkor a sorsnak vagy az életnek keserû,
de mégis felemelõ ajándéka, hogy Szervác József posztumusz novelláskötetét is sikerül
belátható idõn belül megjelentetni. Azokat a gyönyörûen megformált novellákat kötetté
varázsolni, amelynek címét Szervác József még életében megadta, méltósággal, ahogy
méltósággal élt és méltósággal alkotott. A kötet címe: Végnapjaim története.

Most emlékezni szeretnék Szervác Józsefre, de nemcsak a végnapjai történetére. Nem
csupán azokra az utolsó napokra és hetekre, amelyekben bizonyos értelemben részt vehet-
tem, hanem az elõtte lévõ idõszakra is, és engedjék meg, hogy nagyon röviden, nem
hosszasan, ám mégis néhány lényeges dolgot elmondjak.

Mintegy húsz éve ismertem meg Szervác Józsefet egy baráti társaság révén, és alkalom-
adtán találkozgattunk, összejöttünk, borozgattunk, úgy is mondhatom: a találkozások
sosem teltek el békés, baráti borozgatások nélkül. Nem hiszem, hogy túlságosan közel
kerültünk egymáshoz. Nem hiszem azt sem, hogy távol voltunk egymástól. Nem egy eset-
ben összeakadtunk, nem egy esetben nálam volt, nem egy esetben én voltam nála, és
mint említettem, beszélgettünk, borozgattunk. Viszonylag keveset beszéltünk irodalomról,
versekrõl, annál inkább beszélgettünk az élet mindennapi dolgairól, nõk, bor, közös
ismerõsök, miegyebek. És az évek során dõltek a versek Szervác Józsefbõl, szó szerint,
elnézést a profán kifejezésért. Mert õ egy tékozló ember volt, mint a tehetségesek nagy
része, versekben is tékozolt, ám az életben is. Mára teljes egyértelmûséggel megfogal-
mazhatjuk, amit meg is fogalmaztam és mások is megfogalmaztak, és tán nem túlzás, én
az életében is így éreztem, hogy a XX. század egyik legjelentõsebb költõjével állunk szem-
ben. Említettem Németh Lászlót, a Németh László-i vállalkozás értelmében, az a sors és
mûvészet, amit Szervác vállalt, a legnagyobbak közé emelte.

Kik emelkedhetnek a magyar költészetben, a magyar kultúrában a legmagasabbak
közé? Sokszor arra nem érdemesek, mint tudjuk, sokszor azok kapják meg ezt a címet
életükben, akik nem méltók arra, sokszor a megszépítõ messzeség szükségeltetik hozzá,
sokszor az utókor, bár Kosztolányi azt írta, hogy az utókor futó-por, de mégis az utókor
próbáljon igazságot szolgáltatni valaminek alapján, de minek alapján?

Szervác József egész életében a 3 T ellen harcolt, ha úgy tetszik, emberileg is, kul-
turálisan, politikailag, mûvészetével – a 3 T-t nem kell itt elemeznem, a kádári 3 T-rõl van
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szó. Engedjék meg, hogy Szervác József életében röviden másik 3 T-t érintsek, amelyek
minden emberre annyira jellemzõek, és ha egy ember a jelleme és a magatartások
összessége, akkor ezek alapján kell megítélnünk õt, önmagunkat és másokat. Ez a más-
fajta 3 T – legalább is számomra – mérce, iránytû: tehetség, tudás, tisztesség. Ha valakiben
ez a három összeáll egy tömbbé, akkor mondhatjuk, hogy nagy ember volt, akkor mond-
hatjuk, hogy nagy mûvész volt. És Szervác József – minden tékozlása ellenére, minden
gyarlósága ellenére ennek az általam említett metaforikus 3 T-nek a jegyében nagy
mûvésznek, nagy embernek nevezhetõ.

Szervác József tisztességes, makulátlan ember volt. Makulátlan volt, ha a tisztességet
nem úgy mérjük, hogy éppen iszom két deci bort, vagy tartozom valakinek 100 forinttal,
vagy éppen a lakásomban nincsen pedáns rend, hadd ne folytassam. Mindannyian
tudjuk, mire gondolok. 

A tisztessége az volt, hogy ami mellé az elsõ pillanatban letette a mûvészi garast, és
amiben az elsõ pillanattól fogva Nagy László támogatta és átadta neki azt a bizonyos
képzeletbeli aranyvesszõt, arról az útról nem tért le, nem volt olyan anyagi hívás, nem volt
olyan hiúsági tényezõ, egyetlen olyan szempont sem volt, ami miatt letérhetett volna arról
a költõi és emberi útról, amelyet vállalt. És talán nem fog megharagudni senki, ha így
fogalmazok: egy férfi morálját nem a torkán és nem az ágyékán mérik. Másutt mérik: a
gerincében, a szellemiségében és a bátorságában.

A tehetség: Szervác tehetségében nem kételkedhetünk. Isten áldotta tehetség volt,
nagy tehetség volt, amit sem az idõ, sem a körülmények, sem a betegség nem tudtak
megtépázni. 

És a tudás. Nagy mûveltségû ember volt. Habár azt mondtam, hogy nem sokat beszél-
gettünk irodalomról, de amikor szót ejtettünk, mélységében és szélességében ismertem
meg Szervác József tudását. Jómagamnak van egy-két diplomám, és mégis, amikor a ver-
seit olvasgattam, vagy szerkesztõként, kiadóként foglalkoztam a verseivel, nem egy eset-
ben utána kellett gondolnom egy-egy utalásának, vagy fel kellett ütnöm az Idegen szavak
szótárát, mert én nem tudtam, mit jelent az a kifejezés, és amikor megtudtam, hogy mit,
azt mondtam, hogy Szervác József, ha idegen szót használt, nagyon ritkán, a leg-
megfelelõbb kifejezést találta meg. 

Mit tehetnék még hozzá, a tisztesség, a tehetség, a tudás felmutatása után, talán egy-
két személyes emléket a végnapjai történetéhez. Nem messze laktunk egymástól. Én a
Radnóti utcában, õ a legendássá vált és önmaga számára is lakhatatlanná tett Bajcsy-
Zsilinszky úti lakásában. Lakhatatlanná kellett tennie a lakást, hogy lakható igazságokat
fogalmazzon meg az embereknek. És amikor ebbe a lakásba visszaköltözött, onnantól
fogva gyakran találkoztam vele. Nemegyszer összefutottunk a szintén legendássá vált
Csengõdi borozóban, ahová leballagott egy-egy pohár olcsó borért. Beszélgettünk,
segített nekem a munkában, korrektúrázást vállalt, és a legtisztább tekintettel és a leg-
kisebb hibát is kiszúró tollal megtalálta azt, amit ki kellett szúrni. Ez így ment mindaddig,
amíg bekerült a kórházba és a véget tudjuk. 

Szervác József nagy magyar költõ volt, a legnagyobbak között, azt a Nagy László-i vál-
lalkozást vitte tovább, amit érdemes tovább vinni a magyar költészetben. Mert nem úgy
kell írni, ahogy Nagy László írt, hanem úgy kell írni, ahogy Nagy László írna és gondol-
kodna ma, az adott költõi alkatra szabva, természetesen. És Szervác József ennek jegyében
tevékenykedett.

És így emlékezve engedjék meg, hogy Önökkel megosszam ezeket a gondolatokat. És
kérem, ne csak emlékezetükben õrizzék meg Szervác Józsefet, hanem azt a szellemiséget,
azt a morális tartást, amit számomra elsõdlegesen képviselt, vigyék, vigyük tovább, mert
ez az egyetlen lehetõségünk.

Egyik versében írta ezt a gyönyörû sort: kipusztultak, mint a nászéjszakák. Én nem
szeretném, hogy ha azok az értékek, azok az emberi vonatkozások, azok a költõi kitel-
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jesedések, amelyeket képviselt, kipusztulnának, mint a nászéjszakák, hanem igenis tovább
kell vinni a Nagy Lászlótól kapott aranyvesszõt, itt mindannyian a sír körül valahogy 
vigyük magunkkal, ez a mai világban nagyon nehéz teher, de mást nem tehetünk. Tovább
visszük, immáron Szervác Józseffel együtt visszük.

(Elhangzott 2001. október 13-án a Csepeli temetõben. Költészet nap-i közreadásával
emlékezik szerkesztõségünk a tavaly nyáron elhunyt költõre.)

Pálfi Ágnes

„Hangszálamat köszörült nyílhegy pengeti”
Béki István az emberélet kitüntetett pillanatában exponálja, fordítja térbe az idõt:

második kötete a harmincharmadik év foglalata és lenyomata, a krisztusi sors újraolvasási
kísérlete, jelenidejû, személyes átélhetõségének dokumentuma. Verseiben meglepõ for-
dulatra figyelmezhetünk: „Isten színe elõtt adósa vagyok a világnak/ süketnek, vaknak,
némának.” – mintha a korábbi évtizedek feledésre ítélt költõi szótára, a mára már túlhal-
adottnak hitt „közéleti” pátosz radikális imperatívusza támadna föl, újulna meg.

„Mit tehet a költõ?” – kérdezte annak idején Juhász Ferenc. Számon kérhetõ-e rajta a
költészet közvetlen haszna? A költõ: nyelvi egzisztencia, vagy ahogy Nagy László fogal-
mazott, „versben bújdosó haramia”. De nemcsak az. Magánember, mint akárki más: gyer-
mek, szeretõ, apajelölt, aki fenntartja a familiáris hang, az alig stilizált „prózai” megszólalás
jogát is: „éretted mi jót tettem, mondd/ hétszer hét évet egymásban élni hogyan kell?” –
fordul oda Béki a kedveshez. A költõ írnok, közrendû hivatalnok, verselõ törvényszolga,
fórumra vágyó polgár: „vacogó, kis fehér kövek” a nyelve alatt, mint egykor a dadogó
athéni szónoknak, Démoszthenésznek. S a posztmodern kánon hiába tiltotta, óvta az „ide-
jétmúlt” prófétaságtól – ímhol az istennyila megintcsak õt veszi célba, s fakasztja dalra:
„hangszálamat köszörült nyílhegy pengeti” – olvashatjuk még mindig a Szállítólevél ben,
melynek címe talán az evangéliumi jó hír, Gabriel Angyali üdvözletének profán átirata.

Már elsõ vereskönyvében, a Rabszódiá ban szembetûnõ volt, hogy Béki István többféle
költõi dialektusban és mûvészeti ágban otthonos, mediátor-alkatú tehetség: spontán lírikus
és képzõmûvész indíttatású performer, tudatosan szerkesztõ dramaturg. „A vers nem más,
mint kép-szavakkal,/ a kép nem más, mint vers-ecsettel” – olvashatjuk a kötet mottójaként
a Kínai széptanból vett idézetet, mely poétikai krédójának is tekinthetõ. A verseskönyvet a
szerzõ testlenyomatairól készült fotók egészítik ki, ám ezek nem pusztán illusztrációi 
a szövegnek; a képíró és a versíró itt csaknem egyenrangú dialóguspartnerként alakítja a
kompozíciót. A kilenc testlenyomat nemcsak Krisztusra, a torinói halotti lepelre utal, hanem
– mintegy a számokba rejtve – egy másik elõkép, a képzõmûvész-költõ Kondor Béla élet-
mûvére és élet-áldozatára is: a kötet 3x9 verset tartalmaz, és Kondor (ahogy az emlékére
íródott Madárember címû versben ki is mondatik) pontosan 3x9, azaz huszonhét éve
halott. Ez azt sejteti, hogy az áldozat megismétlõdésének elõérzetével a költõ már maga
is ott áll a reinkarnáció titkos láncolatában. Ám ha e számokat tovább faggathatjuk (a
három a teljesség /a három próba, a legkisebb fiú/, a kilenc a születés száma), a „halálnak
halálával halsz” mitikus fordulatához, a három halál révén való újjászületés esélyéhez, a
feltámadás kódolt üzenetéhez is eljuthatunk. 

A kötetben körkörösen összeér, apokaliptikusan egymásra utal a vég és a kezdet – a
halál mintegy a születés metonímiája, és viszont. A nyitóversben (Utolsó ivadék) a félbe-
maradt teremtés brutális drámaiságára emlékeztetõ jézusi újszülöttet („Fejsze-fog súlyától
hasított barázda,/ szemüregben visszatartott fény,/ ajkak közé szorított szó”) halotti maszk
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„takarja ki”: nem a teremtõ Ige válik foghatóvá és kimondhatóvá, hanem a betlehemi 
gyermekgyilkosság véráldozata lesz „színrõl színre” látható, és azonosítható, mint a költõre
testált álarc és szerep, melytõl egykönnyen nem szabadulhat: „tízezer csecsemõ vérével
festett/ barna, fehér,/ fehér és zöld/ halotti maszk – – // mintha örök bálvány lennék.” Ám
a képek tanúsága szerint épp ez a szabadulás a program: az álarc, a felnõtt szerep(ek)
mögöttesének leleplezése, felmutatása; a testlenyomatok nem a Megfeszített halott moz-
dulatlanságát tárják elénk, hanem a Fiú drámáját – némelyik fotó mintha a pelenkára kitett
kisded megelevenedõ gesztusait rögzítené. S a kötet legvégére helyezett vers, az Írás
ugyancsak a megelevenedõ kereszt, az élõ hit metaforájával zárul, mintegy a kép- és
versszerzõ közös ars poetikájaként: „Nem hall a fül/ és hallgat a száj./ Írásból virágzik a
kereszt.”

A csönd esztétikája („Törött vesszõvel/ a tört csöndrõl írok.” – Csöndház) és metafizikája
(„megszólal a kimondhatatlan/ de nem mondhatja ki önmagát” – Fuga) újra és újra tema-
tizálódik a kötet visszatérõ motívumaiban. Béki a „köztes lét” (átmeneti?) nyelvi inerciáját
kommentálja, járja körül, a költõi szólásra és a hétköznapi kommunikációra egyaránt
érvényesen: „Nincs fülem többé, mégis beszélj hozzám,/ tökéletesen értelek,/ Míg éltem,
nem érthettelek,/ annyi vágyad, késed és sérülésed,/ annyi rögeszméd,/ persze nekem is:
két bolond./ De most ha kérdezel,/ gömbölyû csöndem felel./ Segítõn átölel,/ ne is hiá-
nyold a beszédet./ Ezernyi szóval mit adhatnék?/ magamét, nem tiédet.” (Fuga)

A kötet szövegvilága, mint arra a nyitóvers elsõ sora („Ujjbeggyel érintsd az újszülöttet!”)
már elõre utalt, a tapintás révén szólal meg, válik olvashatóvá. A szavak mintha egy
különös gesztusnyelv tárgyiasult lenyomatai, jel-tárgyai volnának; e gesztusnyelvben nem
a fül, nem a száj, nem a szem játssza a fõszerepet, hanem a demiurgoszi kéz, az anyagi
világot letapogató, formáló-alakító teremtõ látás szerve: „Kövek, kövek, kövek között / árva
kavics. / Földobom, / lesz belõle magas torony, / földre vérzõ katedrális.” (Misztérium)

(Béki István: Írott ikon, MissionArt Galéria, 2001.) 

Madarász Imre

Apokrif Dekameron
Szappanos Gábor második novelláskötete, a Szárazbabódi dekameron már címében is

az elsõnek, a három esztendõvel korábban, 1999-ben megjelent Apokrif történetek.
Novellák egy hétre címûnek a folytatását ígéri: hasonló öntudattal, egyszersmind öniróniá-
val utal a kanonizált irodalmi hagyományra, újfent összekapcsolva novellák és napok
számát, hiszen a klasszikus „alapmû”, Boccaccio modellnek tekintett remekmûve görögös
címének eredeti jelentése „tíz nap”. Az olvasót e várakozásában nem is éri csalódás: az új
Szappanos-könyv az „elõzményhez” képest egyszerre jelent folyamatosságot és meg-
újulást, letisztulást és továbblépést; ami nem kis dolog, figyelembe véve az „elõd” magas
színvonalát.

Az elbeszélt történetek helyszíne szûkült, s vele, bizonyos értelemben a látószöge is, de
az így kibontakozó kép kontúrjai még tisztábbak, még erõteljesebbek lettek. Már az Apokrif
történetek fõ erõsségének a „parasztnovellákat” neveztük akkori recenziónkban (Debreceni
Szemle, 2000/2.), a mostani kötetnek a teljes tematikáját ez a vergai címmel jelölt vezér-
motívum határozza meg. A novellák témájával együtt mûvészi színvonaluk is egységeseb-
bé vált. Mind a tíznek a színtere a fiktív alföldi falu, az Apokrif történetek bõl már ismert
Szárazbabód – a változatosság a bemutatott korokban, a szereplõk lelkivilágában és az
elbeszélés módozataiban figyelhetõ meg. A „korív” az elsõ világháborútól (Tábori posta) az
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ezredfordulóig (Szemünk fénye, az újévi baba) húzódik, a hõsök között – idézõjelben vagy
anélkül – találunk a szó legszorosabb értelmében elállatiasodott ösztönlényt (Csulák Lajos),
egyszerû parasztembert (Jancsi bácsi), falusi értelmiségit (A kék rák) és lángelméjû költõfe-
jedelmet (Petõfi szelleme), a narrációs technikák a mitikus meseszövéstõl (Szerencse, a
messzeségek vándora, Babódi ballada) a dokumentumszerû levél-kollázson át (Tábori
posta) az intellektuális vagy éppen az értelmetlen monológig (A kék rák, Jancsi bácsi) vál-
tozatosságukkal kápráztatnak el. Úgy érezzük, a szerzõ nemcsak sok húron játszik, de sok
hangszeren is, méghozzá virtuóz módon.

A bõség zavarában nehéz választani: minden novella méltatást érdemel, ha nem is
ugyanakkorát és ugyanolyat. A legelementárisabb hatású, legkönnyebben és legtöbbek
által „fogyasztható” közülük a humoros Jancsi bácsi: egy „hetven fele, hazafele” bandukoló
volt téesztag szájmenéses szóömlenye, melynek se vége, se hossza, se füle, se farka, de
ellenállhatatlanul kacagtató. Vele átellenben, a túlsó póluson a „legkomolyabb”, legemel-
kedettebb, a klasszikus normák szerint legbecsesebb elbeszélések: a Szerencse, a messze-
ségek vándora a talált és elvesztett pénz, a „kincs, ami nincs” motívumának felhasználásá-
val-felújításával mond példázatot, Szabó Dezsõt idézve, a „szegény örök balek nép” min-
denkori sorsáról, a magyar parasztokéról, akiket gyanúsan ismerõs idegen jöttmentek
kifosztanak, kiforgatnak mindenükbõl; a Petõfi szelleme „földszintes” komikummal indít,
hogy aztán onnan emelkedjék föl a tragikus fenségig, egy fûzfapoéta bûnrossz vers-
élményétõl a legnagyobb, de ma szégyenletesen feledett magyar költõ halálának „apokrif
történetéig”. Az érzelmesebb vonulatot A kék rák, a Babódi ballada és a Lélekvándorlás
képviselik a magány lírájával (s egy árnyalatnyival a legjobb novellák után következõ
mûvészetükkel).

Egyedülálló, minden szempontból kivételes írásmû a Tábori posta, melynek Szappanos
nem is annyira szerzõje, mint inkább szerkesztõje: dédapja elsõ világháborús leveleibõl állí-
totta össze (kicsit talán Tömörkény Istvánra is gondolva); hogy mennyire „igazi”, mennyire
hiteles dokumentumok ezek a levelek, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy egyikük
eredetije ott látható az általunk szerkesztett A Nagy Háború emlékezete. Az elsõ világ-
háború a magyar és a világirodalomban címû szöveggyûjtemény 200. oldalán lévõ fény-
képen. Bár nehéz rangsorolni, a nagyon jó novellák közt is legjobb az a „triász”, mely a
Szappanos Gábornak továbbra is fõ írói erõsségét adó groteszk ábrázolásra ad ragyogó,
remekmívû példát. Érdekes, hogy mindhármat újságcikk ihlette (akárcsak Gárdonyi kis-
regény-remeklését, Az öreg tekintetest). A Lagziban egy szippantóskocsis legény munka-
eszközével áll bosszút hûtlen szeretõjén és gyõztes vetélytársán, ráadásul éppen azok eskü-
võjén. A Szemünk fénye, az újévi baba az egykorú reklámokból jól ismert „ki lesz az új
évezred elsõ babája” verseny vérbõ paródiája. Az egész kötet talán legjobban sikerült, leg-
erõteljesebb és legemlékezetesebb elbeszélése, a Csulák Lajos arról számol be, hogyan
próbálta egy félõrült fiú komplett idióta apját meggyógyítani – áramütéssel...

Hosszasan lehetne méltatni Szappanos Gábor szárazbabódi novelláit külön-külön és
egész ciklusukban, nyelvezete gazdagságától manapság egyre ritkább mesélõkedvéig 
és -talentumáig. Ám a méltatásból semmiképp sem szabad kifelejteni azt a kultúrszocioló-
giai érdemét, hogy a rendszerváltozás óta a magyar faluról, a honi paraszti életrõl ilyen
mûvészi értékû irodalmi látlelet nem látott napvilágot. A Szárazbabódi dekameronnak vél-
hetõen nem lesz olyan zajos fogadtatása, mint a Grecsó Krisztián-féle Pletykaanyunak:
mûbalhé, kampánybotrány nélkül is – reményünk szerint – el fog jutni a valóban szép
magyar szépprózát kedvelõk könyvtárába és szívébe.

(Szappanos Gábor: Szárazbabódi dekameron, Hungarovox Kiadó, 2002.)
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Sándor Miklós

Szenvedélyes felhívás
Nagyjából százéves a válságirodalom, ami civilizáció-kritikaként indult, a mûvek figyel-

meztetésként is íródtak, életünk irányának fordulatát kérve-követelve. A modernség bírálata
a nyugati civilizáció végveszélyeként is olvasandó. Akik írtak, csak félreszorultak, nem lettek
ugyan jelentéktelenek, de ment és megy minden tovább...

A filozófusok és az írók mellett a publicisztika nem lehetett és nem is volt az efféle kri-
tikának képviselõje. A mindennapiság közvetítõjeként erre nem vállalkozhatott. Balogh
Bertalan könyve, az Oszlopszent, kísérlet az áttörésre, bár tudjuk, a felségterületek törvé-
nye nagyon kényes. A szerzõ célja, hogy meggyõzzön egyszerû programjáról, bemutassa
azt az embert, „...aki mindig csak meg akarja mondani a magáét! Röviden és egyenesen.”
Tehát meg kell találni a helyes nézõpont és gondolkodás, az adekvát megítélés technikáját,
ami nem más, mint szembeszállni az illendõ vélekedési szemszöggel. Bízik saját erejében,
szándéka „egyetlen kérdésre” redukálni a vizsgálandó problémát, vagyis ha az egyenes
kérdéseket megválaszoltuk, nem lehet bennünket félrevezetni.

Meghatározó témái, melyekhez oly sokszor visszatér: a totális civilizációs összeomlás
közelgõ veszélye; nemzeti történelmünk és jövõnk képei; az egyéni élet vergõdése a világ
kíméletlen kényszerei között; a tudatos romlás és rombolás erõinek mûködése; az álkultúra
és az „al-kultúra” szemfényvesztése és üressége; filozófiai és mûvészi problémák egyéni
újraértelmezése. Sodró mondataival, konokságával, kihívó modorával Nietzsche és Szabó
Dezsõ elszántságát élhetjük át.

Példatár, helyzettár és asztali beszélgetések láncolata a könyv, töredékek sorozatával, a
napló eklektikájával és egyenetlenségével. Hogyan lehet társalgási felvetések sora könyv-
vé, a beszélgetések közvetlensége olvasási élménnyé, melyeknek legerõsebb mozgatója a
leleplezés? Nehéz a leleplezõnek, mert sokfélérõl kell írnia rendkívüli szívóssággal. Nehéz,
mert kiábrándult, keserû embereknek ír; mert kevesen hisznek a bátorság és ellenállás esé-
lyében, hisz: „olyan nagyok és erõsek” a velünk szembenálló történések.

„Mint született pogány” lendül újból és újból támadásba, akinél állandóak a szent dol-
gok és „változatlan a fókusz”: a család és a haza. Ismétlõdõ kiindulópont az átverés, innen
a címlap bárgyú négylábúinak kollekciója. Ez az átverés szörnyû, felháborító, ebbõl a
ragadványból kell szilárd helyre, oszlopra feljutni. A program kényszer: önvédelem a szeny-
nyes jelenben, ami várakozást is jelez, hisz a „volt-isten és a lesz-isten közti átmenetben”
élünk. A szerzõ várakozása a „szent”, az „új, pozitív világ” eljövetelére sajátos emelke-
dettség, ünnepélyesség felbukkanása, ám kevéssé értelmezhetõ és levezethetõ ez a
megtisztulás az átfogó diagnózis komorságából. Kétséges elõttünk, hogy bármi történt is
eddig, mégis jön egy „fej”, aki valóban magyar és kivisz bennünket a fásultságból,
„bõdületes,” „balfogásos” történelmünkbõl.

Nagy szerencsétlenségünk, hogy nagy íróink úgy-ahogy hazatérnek az emigrációs
elzártságból, de általában az üzleti, politikai vagy szellemi élet alakjainak találkozása a mai
Magyarországgal nemigen sikerül. Sokszor az „integrálódási” vágy nagyon erõs, bár
Balogh Bertalant is emészti a kétség, megértik-e õt, sikerül-e felnyitni a szemeket, és talán
ezért az elfogadásért lesz heves, agitatív, felvilágosító. Se itt, se ott nincs, az állandó mér-
legelés, elhatárolódás szikár örömét élheti meg: „...mennyit ér annak a szava, aki
Magyarországról ír, magyarul, magyaroknak, miközben immár évtizedek óta külföldön él?” 

A szaggatottság, a nagy váltások miatt csak lassú olvasással élvezhetõ a könyv, a böl-
cseleti tárgytól a köznapi futamok világáig ugrálhatunk. Kellemetlenek ezek a távolságok,
ráadásul egymás szomszédságában, például a kutya blõd definícióját követi a prózaversek
értékességének védelmezése. A mozaik, a töredék, a jelzés érdekes és színes lehet, ám az
ennyire széthúzó írásmû az elvárható egységességet teszi lehetetlenné. Elhagyható lenne
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a sok rövid, látszólag nagyon az élet konkrétságát mutató apróságok felvillantása, kár,
hogy a szerzõ ezekhez is ragaszkodott. Nem biztos, hogy a világ kuszáltsága a nagyon
sokféle jelenség halmaza által bizonyítható. Az intonáció, az atmoszféra, a stílus ezért lesz
rendkívül egyenetlen – a szabadszájú, indulatos hangtól a szellemes definícióig vagy a vis-
szafogott, igényes kísérletezésig ívelnek az írások.

Erõssége a nemzeti közelmúlt és jelen, ötvenhat és a rendszerváltás, a nyugati világ
álnoksága, a mûvészeti és az irodalmi élet bemutatása, találó az önfeladásra hangolt nép
rajza. Nagy kár, hogy másutt meg annyira pesti és magyar akar lenni, így emlékei szép-
sége, a segítõ hasznosság akarata lesz mérsékeltebb hatású. Politizáló mondataihoz
ragaszkodhat leginkább, ezekbõl jön sok új motívum és meglátás, szerencsésen ellensú-
lyozva a ‘90-es évek „tanuljunk demokráciát” hamis és formális örökségét, illetve a néhány
éve állóháborús görcsöktõl terhes honi politológiát. Sok mindent kimond, kimondhat, hála
istennek... Természetesen legnagyobb fájdalma ötvenhat és a rendszerváltás körüli dolgok
alakulása, kétségtelenül a szomorúság, az együttérzés és bosszúság keveredik benne a
nyilvánvaló „átverés” miatt.

A bel- és külföldi életutak, sorsok kiválasztása és leírása: igen jó példázatok, pontos meg-
fogalmazások. Átéléssel olvashatjuk ezeket, különösen a modernitás, a „konzumer”-tár-
sadalom jelenségvadászata sikeres. Leginkább a külföldre jutása elõtti korrajz, a valamikori
barátok jelenbéli szereplése, azok kisszerûsége, menthetetlen torzulásuk leírása során
érezhetjük szenvedélyes tárgyilagosságát. Lelkiismeretesség, szeretet, féltés vezeti a szerzõt,
beszél, beszélnie kell. Szabadszájú, mert nem akar lemondani akármekkora szabadságáról
sem. Segít nekünk, hogy jobban megismerjük magunkat, így szívósabbak legyünk, ne adjuk
fel fölöslegesen és könnyedén. Persze enged bennünket vitatkozni is, hogy ne zárjuk le idõ
elõtt fontos válaszainkat. A „szegény amerikai panaszai” sorait olvassuk, aki felismerte, „hogy
mi így vagyunk szegények, ti meg úgy”, de ébreszteni akar, mert „csakis az élettelenek úsz-
nak az árral.” Írásairól ezt állítja: „inkább tanításnak nevezném a dolgot. Talán egyebek között
azt akartam megértetni, hogy nemcsak sodródni lehet.” 

(Balogh Bertalan: Oszlopszent. Kapu könyvek, 1999.)

Virág László

Erotika, szex, pornó az olasz irodalomban 
Váratlan ötlettel hozakodott elõ Madarász Imre: az olasz irodalmat – éspedig a kezde-

tektõl napjainkig – Erósz tükrében kívánja áttekinteni. Ha nem a debreceni tudomány-
egyetem olasz tanszékének vezetõjérõl, Az olasz irodalom története címû alapmû meg-
alkotójáról, számos olasz tárgyú irodalomtörténeti monográfia és tanulmánykötet
szerzõjérõl lenne szó, eleve kétkedve fogadnánk a kísérletet: torz-tükörre gyanakodnánk,
sekélyes hatásvadászatra, irodalom ürügyén sikamlós idézetgyûjteményre. Az érzékek iro-
dalma címû, nemrég megjelent könyv azonban korántsem sznob kéjencek számára
készült, és annál inkább érdemes komolyan venni, mert szerzõje a fenti mûveken kívül egy
meghökkentõen sajátos szexualitás-szemléletû regényt is írt (Letérés, Hungarovox Kiadó,
2000), szóval nyilván többre számíthatunk egyszerû motívumelemzésnél, afféle futó tanári
„kalandozásnál” az olasz „erotikus Parnasszuson”. És valóban, Madarász Imre már könyve
elõszavában siet leszögezni: a „tudományos érdeklõdésû mûvelt olvasóhoz” kíván szólni az
erotika irodalmi ábrázolásáról, azaz elmélyülni kíván egy olyan témakörben, amelyet a
magyar irodalomtörténet és kritika valami miatt mindmáig nagy ívben elkerült. 

Kérdés, szerencsés-e az áttörést éppen az olasz irodalommal kezdeni. Persze ezt semmi-
képpen sem róhatjuk fel a szerzõnek, hiszen õ ehhez ért a leginkább. Mindenesetre érdekes
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lenne egy ilyen tárgyú világirodalom-történeti áttekintést is olvasni, a francia erotikus iro-
dalom pedig talán az olasznál tágabb teret nyitna az efféle vizsgálódások elõtt. Reméljük,
születnek majd ilyen könyvek is. A magyar irodalom ezzel szemben aligha alkalmas ilyen
átfogó elemzésre, s a Boccaccio, Casanova, Moravia nevével (is) fémjelzett erotikus olasz lite-
ratúrában a magyar olvasó sem érzi annyira idegennek magát, hogy a szokatlan téma-
választás miatt elbátortalanodjon egy olyan könyv olvasásától, amelyben „Erósz és irodalom
külön-külön is nagy gyönyörûségei együtt megsokszorozódnak és átlényegülnek.”

Valóban átlényegülnek: mert a könyv egyik nagy tanulsága, hogy a meztelenség, a
testiség, az erotika számos alapeleme manapság éppen amiatt „inflálódik”, hogy ipar- és
tömegcikké válik, vagyis éppen a lényegét veszíti el, azt, ami a szerelem mûvelését ön-
magában is egyfajta mûvészetté emeli, hát még a színvonalas irodalmi ábrázolása által! Igaz,
ez az ábrázolás a múlt különbözõ idõszakaiban tabu volt, amikor pedig kivívta szabadságát,
sokszor otromba szabadossággá fajult, azonban ennek a folyamatnak is megvannak a maga
törvényszerûségei és következésképpen a tanulságai is. Madarász Imre könyve sokfélekép-
pen szól errõl is: mennyire van, lehet jelen általában a szex az irodalomban, mennyire
lényeges vagy másodlagos a szerepe, van-e közös vonás az e témát kedvelõ írók mûvé-
szetében, miként érhetõ tetten korszakok, ízlések, erkölcsök váltakozása?

Az Elõszót nem számítva tizenhét önálló tanulmányból áll a könyv. Ezek közül kettõ
átfogó jellegû, a többi az olasz irodalomnak a választott téma szempontjából jelentõs egy-
egy korszakát, alkotóját vagy mûvét taglalja. A két áttekintõ tanulmány egyike az erotográ-
fia és a pornográfia elméleti értelmezését tisztázza, valamint ezek irodalmi vonatkozásait
általában, bizonyítva ezzel, valóban mennyire kevéssé végiggondoltak még ezek a fogalmak
a magyar irodalomkritikában (Erósz pennája), a másik az olasz irodalmat tekinti át, miként az
„érzékek birodalmát” (Olasz Erósz). Ezen kívül olvashatunk szerelemrõl, szenvedésrõl és szol-
gálatról a trubadúrlírában (A rejtõzködõ Erósz), a reneszánsz kurtizán költõnõirõl, és több

írásban a XIX–XX. század erotikus irodalmáról.
Beccadellivel, Aretinóval, Casanovával, Mora-
viával, Pasolinivel, sõt, Giordano Brunóval is
önálló írás foglalkozik. A két legérdekesebb írás
Anna Banti Artemisia címû regényének bemu-
tatása (Nõi mûvészsors vásznon és papíron),
valamint az Evola és Sade nézeteit újszerûen,
de meggyõzõen kifejtõ tanulmány (Szexuál-
misztika). Minden tanulmányhoz alapos (ám-
bár természetesen elsõsorban olasz nyelvû)
bibliográfia kapcsolódik. A könyvet ízléses – és
igazán erotikus – grafikák díszítik. 

(Hungarovox Kiadó, 2002.)
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Feljegyzés Ottó Ferencrõl
1904-ben született, zeneszerzõ. Nevét az Irodalmi Lexikon nem említi, talán inkább a

Zenei lexikonban található rá vonatkozó adat. A József Attila-kutatás többször hivatkozik rá.
József Attila több versét még a költõ életében megzenésítette, József Attila neki ajánlotta
Altató címû költeményét. (Az újabb kiadású József Attila Összes verseiben a versek felett
hiányoznak az ajánlások – ez irodalomtörténeti hamisítás.) József Attila válogatott levelezé-
sében több Ottó Ferencnek írott levél szerepel. A Szép Szó egyik 1938-as számában írt már
Ottó Ferenc József Attiláról.

Ottó Ferenccel akkor kerültem levelezés-kapcsolatba, amikor 1959 és 1964 között a
pécsi Jelenkort szerkesztettem. Ottó akkor Gödöllõn lakott (Fácán sor?), innét küldte le-
veleit és kéziratait. József Attilával kapcsolatos könyvnyi kéziratából a Jelenkor 1962/6.
számában és az 1964/4. számában közöltem részletet, közben hozzászólt a folyóiratban
zajló úgynevezett zenei vitához (1963-ban). A könyvnyi kéziratból a Kortárs 1964-ben és
1965-ben közölt részleteket. A teljes kézirat tudtommal már Ottó életében a Petõfi Irodalmi
Múzeumba került (más, birtokában lévõ József Attila-dokumentumokkal együtt?).

Ottó Ferenc 1963-ban vagy 64-ben elküldött egy hosszabb kéziratot a szerkesztõ-
ségnek. (Körülbelül 60–80 gépiratos oldal lehetett.) Ottó ezt a kéziratát benyújtotta az Új
Írás címû folyóiratnak egy akkor meghirdetett pályázatára is, de ott az eredményhirde-
téskor nem említették. Itt közbevetõleg el kell mondani, hogy tudomásom szerint 1945
után Ottót börtönbe zárták (életfogytig tartó ítélettel) politikai okból. Börtönéveit (azok egy
részét?) a pesti Margit körúti fegyházban töltötte. Nos, az említett kézirat Ottó Ferenc
börtönélményeit örökítette meg. Megrázó olvasmány volt. (Rajtam kívül a szerkesztõség
tagjai közül olvasásra és közlés szempontjából véleményezésre Csorba Gyõzõnek adtam
át.) Két jelenetre ma is emlékezem. Ottó leírta, hogy halálra ítélteknek a siralomházban
eltöltött utolsó éjszakán „mindent” adtak, még csokoládét is ehettek. De a siralomház ajta-
ja nyitva maradt. És a börtön alkalmazottai, börtönõrök, írnokok szájukat tátva, kéjes vi-
gyorral néztek be az elítéltekre. A másik kép: a kivégzés (akasztás) hajnalán a szomszédos
utcákba teherautókat rendeltek, járó motorokkal, hogy az autók zaja elnyomja az esetleg
kiszûrõdõ hangokat, a politikai elítélt utolsó kiáltását.

Nagyjában ebben az idõben (1963–64 táján) Ottó személyesen Pécsett járt, fölkeresett
József utcai lakásomon, de engem nem talált otthon. A kézirat visszakerült a szerzõhöz,
közlésére a folyóirat nem vállalkozhatott akkor. 1964 augusztusában megváltam a Jelenkor
szerkesztésétõl: hatalmi szóval eltávolítottak a laptól. 1965 májusában, az érettségi írásbe-
lik idején betörõk (?) jártak új, Surányi Miklós utcai lakásunkban. A hívatlan vendégek a
második emeleti lakásból az erkélyen át távoztak, váratlanul hazatérõ tíz éves fiam zavarta
meg õket, vinni semmit sem vittek, úgy emlékezem, a kiszálló rendõrök jegyzõkönyvet sem
készítettek. Az év õszén (már folyt a tanítás) idézést kaptam a pécsi rendõrségtõl (elõször
azt hittem, a betörési ügyrõl van szó), ahol fény derült: Ottó Ferenc ügyében kívánnak
tanúként kihallgatni, aki akkor – valami okból – ezt is akkor tudtam meg – letartóztatásban
van. Meghallgatásomról, mely fõként az említett kéziratra vonatkozott, jegyzõkönyv
készült.

Amikor ezt követõen nem sokkal Ottó Ferenc kiszabadult a letartóztatásból (úgy
emlékezem, ellene ítélet akkor nem született), elõbb levélben köszönte meg vallomásomat
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(nyilván, neki is kezébe adták), majd személyesen is Pécsre jött. Ottó családtalan, egyedül
élõ ember volt. Zenéjét korábban is, késõbb is alkalmanként a rádió játszotta. Ottó akko-
riban nem sokkal múlt hatvan éves. Tõlem azt kérte, hogy hagyatékának legyek õrizõje.
Abban az idõben én kellõ tapasztalattal azt tanácsoltam neki, ne rám, ne egy magánem-
berre hagyja kéziratait, holmijait, hanem egyházi intézményre, valamelyik püspöki levél-
tárra. Magánembereknél sok minden elveszhet (fõként, ha éppen ezt keresi a hatóság), 
viszont azt tanultam és tapasztaltam meg, hogy az egyházi intézmények a nagy történeti
kataklizmákat is átvészelik. Hogy Ottó Ferenc valójában mit tett, nem tudom. Kapcsolatunk
megszakadt, s rövidesen, a hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején meghalt. Hagya-
tékának sorsáról nincs tudomásom.

Miért írtam le mindezt? Ottó említett börtön-kézirata közlésének az ideje 1990 után
eljött. Megrázó és hiteles dokumentuma lenne (íróilag is jól van megformálva) a diktatúra
Margit körúti mikrovilágának. Amikor 1994-ben átvettem a Somogy folyóirat szerkesztését,
tétova kísérleteket tettem Rónay Lászlónál (Petõfi Irodalmi Múzeum, egyházi kapcsolatai
vonalán), valamint Tverdota Györgynél (József Attila-kutató), hogy a kézirat nyomára lel-
jek. Nem sikerült. Be kellett látnom, hogy egy ilyen leletmentést, kézirat-föltárást Pécsrõl,
kellõ intézményi háttér nélkül nem lehet elvégezni. Az említett adatokat, tényeket és for-
rásokat viszont szívesen megosztom azzal, aki a „tûz közelében” él, megfelelõ kapcsolatai
vannak, és a kézirat elõkerülése esetén azt közölni is tudja. Ennek reményében vetettem
papírra a fenti sorokat.

Tüskés Tibor

Pályázati felhívás
Az Új Forrás szerkesztõsége interjúpályázatot hirdet. Az interjúk témája a

folyóirat jellegének, „profiljának” megfelelõ legyen: irodalom, mûvészet, tár-
sadalomtudomány. Az egyes interjúk terjedelme ne haladja meg az 1 szerzõi
ívet (40 ezer leütés, „karakter”), de ne legyen kevesebb 0,5 szerzõi ívnél. Fiktív
interjúkkal a szerkesztõség nem kíván foglalkozni, éppen ezért pályázati
feltételül szabja, hogy az interjút adó személy azonosítható legyen. (Címét,
telefonszámát mellékelni kell a jeligét tartalmazó borítékban.) A pályázatot
jeligésen kell beküldeni az alábbi címre: 2800 Tatabánya, Pf. 1231.

Beküldési határidõ: 2002. szeptember 1.

A pályamûveket a szerkesztõség által felkért zsûri bírálja el. Az Új Forrás
szerkesztõsége 3 díjat (100–110–120 ezer forint), valamint egy különdíjat
kíván kiadni. Eredményhirdetés az Új Forrás ez évi decemberi számában lesz.
A nyertes, valamint a még közlésre érdemes pályamunkákat a folyóirat a
2003. évi számaiban (a szokásos honorárium mellett) közli.

Tatabánya, 2002. március 1.
Az Új Forrás szerkesztõsége


