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Benkei Ildikó – Turcsány Péter

Wass Albert Trianon botrányáról
„Adjátok vissza a hegyeimet!”

A 11 esztendeje alapított pomázi székhelyû Kráter Kiadót kétségtelenül a Wass Albert-
életmû megjelentetetése tette ismertté, de nyilván más igényes sorozataik is hozzá-
járultak ahhoz, hogy közhasznú egyesületként mûködhessenek. Évrõl évre írói, költõi
pályázatokat írnak ki, szavaló versenyeket szerveznek, sõt zarándoklatokat a nagyszerû
író mezõségi szülõföldjére.
A katonatiszt Wass Albert nem önként ment Németországba és Amerikába, hanem –
igaz önként vállalt – parancsra, s miután ezt a parancsot élete végéig nem vonták 
vissza, hát maradt, s vitte a világba az otthon maradottak kétségbeejtõ helyzetérõl
szóló tudósításokat, egészen addig, míg el nem csattant az a bizonyos – ki tudja kitõl
származó –, a hivatalos verzió szerint öngyilkos pisztolylövés.
Benkei Ildikó kolléganõm a Kráter Kiadó igazgatójától, Turcsány Pétertõl mindenek-
elõtt azt kérdezte, hogy ismert és elismert író-költõként miért vált számára fontossá a
busás anyagi haszonnal aligha kecsegtetõ könyvkiadás. 

– Igazságtalannak éreztem azt az irodalompolitikát és annak eredményét, amely
írókat emelt fel méltatlanul. Igazságot szerettem volna osztani és elsõsorban a múlttal
kezdtem. Olyan szerzõket szerettem volna publikálni, akik méltóak arra, hogy ötven év
után újra megszólaljanak. Kollányi Károly történész munkáival kezdtük, Reszneki Zákó
Andrással, az Erdélyi hadosztály parancsnokának emlékirataival folytattuk és ez a törté-
nelemkutatás vezetett el Wass Alberthez. Mikor elõször elolvastam, Medvigy Endre
barátom adta a kezembe az Adjátok vissza a hegyeimet, hát nincs ember, akinek ne
dobogna meg erõsebben a szíve. Szerencsére a könyv megjelentetése után telefonon
megismerkedtem Wass Alberttel és õ könnyes hangon köszönte meg, hogy még a
Gyilkos tavat is a könyve borítóján láthatja, s hogy végre gazdája van a könyveinek.
Megszereztük a jogot, közben meghalt, nem biztos, hogy öngyilkos lett, maradjunk
ennyiben. Egy kutatóintézet áll mögöttem, olyan emberrel még sem levélben, sem
élõszóban nem találkoztam, aki látta volna a haláleset pillanatában a halálát. Katolikus
papokkal együtt azt mondhatom, a következmény az, hogy meghalt, hogy ki emelte
rá a pisztolyt, máig nem tisztázott. 

– Az életmû ismerete alapján van-e feltételezése?
– Nagy ember volt, nagy író volt. Nehéz természet volt. Elkeseredéseirõl tudok leve-

lekbõl, azt is tudom, hogy az utolsó pillanatig ellentétben volt a mindenkori román
állam vezetõivel. Azt is tudom, hogy a legnagyobb kedvezménytörvény visszavonása
idején õ nagyon sokat tett a román állam ellen, azért hogy az amerikaik nehogy 
visszaadják a kedvezményeket, és nagyon elkeseredett, amikor újra megadták a gaz-
dasági kedvezményt Romániának. Ezek után két lehetõség adódik: vagy emberi
betegségbõl, gyengeségbõl származó elkeseredettség, amely öngyilkossághoz
vezetett, vagy még mindig zavart olyan politikai köröket, amelyek láthatatlanul,
nyomokat se hagyva ölték meg, mint ahogy egyik regényében megírta a kísérletet,
hogy hogyan akarták õt, magát eltenni láb alól a román securitate emberei, a Halálos
köd holtember partján a címe. Ez a történet ott játszódik Amerika déli részein, pont
ott, ahol õ élt. Elképzelhetõ, hogy míg abban a regényben a fõszereplõ életben
maradt, a valóságban az író nem maradt életben.

PoLíSz



3

– Életének nagy bánata volt, ahogy azt meg is fogalmazta, hogy nem térhetett 
vissza szülõföldjére.

– Szülõföldjén még érvényben van az a bizonyos halálos ítélet, amelyet sajnos mai
nyomozásaim szerint nem a nagypolitika folyamánya elsõsorban, hanem a kisstílû
bosszúk, magán feljelentések alapján került föl a listára teljesen indokolatlanul.

– Kiknek állt õ útjában?
– Veres Lajos altábornagy úr Erdélyben minden tisztet, minden nemesi tisztet haza-

engedett a családjához, Wass Albertet azonban nem. Azt mondta, hogy rá szükség
van Nyugaton és Amerikában, vigye el azt a hírt, hogy hogyan alázzák meg a
románok és az oroszok ezt a kis maroknyi népet, a székelyt. Erre a feladatra elhiva-
tottnak maga az Altábornagy úr tartotta Wass Albertet. Ezt õ úgy fogalmazza meg,
hogy hivatással ment ki és nem bekéredzkedett Amerikába, illetve Németországba.
Szerintem ezt a hivatását mindmáig meg is tette, haláláig megtartotta, õ mindig sokat
tett azért, hogy a mi botrányunkat, a nemzet trianoni botrányát megismertesse
Európával, illetve Amerikával. 

– Nem rajta múlott, hogy végül is nem sok sikerrel.
– Nem. Nagyon nem, sõt élete munkáját áldozta fel. Elszegényedett, nagyszerû

könyveket fordíttatott le Transsylvániáról, magyar történelemrõl. Regényeket írt abból
a célból, hogy felfigyeljen a világ a trianoni botrányra, illetve az erdélyi genocídium-
ra. Ezt képletesen mondom – mert azért végül is nem irtották ki Erdélyt –, arra a
törekvésre, hogy Erdélyt mindenképpen magyartalanítani kívánták. Sajnos ez a folya-
mat máig tart.

– Idézzük föl egy kicsit az életét.
– A legszebb és azt hiszem neki is élete legszebb pillanata volt, amikor Babitstól 

levelet kapott: Baumgartner-díjra tartották érdemesnek elsõ regényéért, de azt is
kevesen tudják, a Mi a magyar? címû könyvbe is felkérték íróként. Nem került be az
írása, megkésett a levél, ki tudja, lehet hogy lassan mentek a szekerek Mezõzáhtól
Budapestig, illetve Kolozsvárig – de a válasz elõkerült. Még nem jelent meg,
mostanában õsszel fogjuk publikálni a Józan (magyar) szemmel címû publicisztikai
kötetünkben. Wass Albert gondolata az, hogy emberség és magyarság összefüggését
az ember életében az életfához hasonlítja, hogy az életfának a gyökereit a haza adja,
a magyarsága, a nemzethez tartozása, viszont, hogy gyümölcsöt hozzon az életfa,
ahhoz az örök napnak kell rásütnie, és az örök nap nem más, mint amit a keresz-
ténység vagy az emberség fogalma határoz meg. Õ Adynak ahhoz a sorához, hogy
„emberként embernek, magyarként magyarnak” megmaradni a dolgunk, hozzá tudja
tenni, hogy „emberséges magyarnak és magyar embernek” kell megmaradnunk. 

– Hol született, honnan indul az õ életútja?
– Válaszúton, Mezõségben indul. Mezõség egy nagyon, nagyon régi területe a

székelységnek, inkább az erdélyiségnek, mert azt mondják, hogy a székelység onnan
sugárzott át a mai Háromszékre, feltehetõen. László Gyula bácsi négyszemközt, hat-
szemközt a tanítványainak is elmondta, hogy a kettõs honfoglalás elméletet akkor nem
mondhatta ki, hogy mindez bizonyított, de azért mondta ki elõször, mert bizonyítottnak
tudta. Ennek is az egyik magyarázata az a mezõségi nyelv, az a mezõségi világ, amely
valóban nagyon régi magyar nyelvet õriz, rajta kívül csak a csángók õriznek olyan
atavisztikus magyar nyelvet, amely feltehetõen honfoglalás elõtti nyelvvidék és
nyelvjárás. Nagyon régi magyar terület adta õt, és ott a hegyek és tavak vidékén
csodálatos tavi világ van, száz tó vidéke, a Farkasverem tája. Vasasszentgotthárdon nõtt
fel, ezen a környéken játszódik a Csaba, a magyarság Trianon utáni magához térésérõl
írja a regényt, hogy újra iskolát kell építeniük, össze kell fogniuk.
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– Levelezésük alapján mit tudott meg az íróról?
– Kétszer beszéltünk telefonon, levelünk csak a szerzõdés volt, amit elõször kaptam

tõle. A mások leveleibõl az derült ki, hogy az utolsó pillanatig katonatisztként élte meg
az emigrációt. Õ úgy mondta, õ felesküdött a magyar nemzetre és ezt az esküt tõle
senki vissza nem vonta. Tehát ez az a magatartás, amit mi hivatásból a kiadóban is
folytatunk, talán ezt lefordítjuk könyvszakmai formára, összefogunk, hogy minél szebb
fényképeket találjunk a borítókra, rendezvényeken népszerûsítjük õt. Szavalóversenyt
rendeztünk, a gyõzteseket elvittük Erdélybe a Válaszúttól Istenszékig turnénkra,
megjártuk az Istenszékét, tizennégy kilométert oda-vissza, kiírtunk egy filmfor-
gatókönyvíró versenyt, éppen most tárgyaltunk egy amerikai producerrel egy
regényének megfilmesítésérõl. Ha ezt tudta volna, vagy megérte volna, nagyon
boldog lenne, mert most az amerikai filmgyártás kezdi felfedezni végre Wass Albertet.
Jó volna, hogyha a Nyugatot meghódítva visszajönnénk ide Keletre. Ez szerintem a
mai magyarság egyik fõ kérdése, aminek elõörse volt Wass Albert. 

– Melyik mûve iránt érdeklõdnek?
– Hadd ne mondjam meg.
– Hányadik kötetnél tartanak most az életmû sorozatban?
– A huszonegyediknél, és körülbelül harminc kötetet tervezünk. A választások

napján jelentettük meg az Elvásik a veres csillag címû könyvet. Nagyon bíztunk
benne, hogy ezzel is hozzájárulunk, hogy mihamarabb vásódjon el. Azóta kihoztuk
Vérben és viharban és az Egyedül a világ ellen címû könyveket. Folyamatosan, szinte
havonta jelentetünk meg új és új kötetet. Fiatalokat, idõseket, emigrációban élõket és
határon túli, de magyar nemzetiséghez tartozó szerzõket is vonz a kiadónk. Kárpát-
medencei keresztkötõdések címmel konferenciát szervezünk, költõi pályázatokat,
mûfordítói pályázatokat adunk ki évente, így születnek meg a sorozataink. Az elsõk
között lett egyesületünk közhasznú szervezet, mindig a szellem városát építettük,
ahogy a PoLíSz folyóiratban meghirdettük. Kezdetben volt egy elképzelés, hogy „két
lábon álljunk”, jó barátaim ilyen finoman fogalmazták. Én nagyon ellene voltam, szó-
val Pilinszkyt ne akarják összeházasítani Hofival. Nekem lett igazam. Isten valahogy néz
és mosolyog, mert adott olyan szerzõket nekünk, akik sikert hoztak, például
Frankfurtban Tóth Éva tizenhárom nyelvû ‘56-ról írott Emlékvers címû kötetét Kass
János tervei alapján kimagaslóan, egyértelmûen a nemzetközi zsûri elsõ helyre díjaz-
ta, most pedig a papírgyáraktól árkedvezményt kapunk. Ilyen is van. Szóval a
könyvszakmában van egyfajta kulturális összefogás is.

Turcsány Péter egyébként a 60-as években közmûvelõdés-szervezõként dolgozott a
Fiatal Mûvészek Klubjában, s bár tevékenységérõl 140 belügyi dokumentumot ismer,
III/III-assá szervezése mégsem sikerült. Méltán büszke erre.

(A beszélgetés elhangzott a Vasárnapi újság július 14-i adásában.)

PoLíSz

Turcsány Torda 
Táltos-portréja, 
homokból
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Turcsány Péter

Rilke – nyomokban
NYOMKERESÕ nyár klasszikus
útkereséseit jegyzetelem.
Utak és útmutatások! Eszményi
Eggyé így lesz utas és fölkeresett.

G IPSZMINTÁT vehetünk-e
a fölfedezésrõl,
mely valahol valakiknek
egyszer fölfedetett?

ITT VAGYOK, ITT DUINÓBAN,
hogy visszaforrjon
nyolcvan esztendõnyi
hajszál-repedése a létnek.

K ISZÁLL belõlem a földi hír,
harangja fülemben nem csendül,
teremtményét visszavonja
hegy, erdõ, tenger és ûr.

Kudarcaink stigmáit
tapintja újra, újra
a minden kezdet
Tamásainak ujja.

Duinó õrlelkéhez
A SZÍNT, mely megfelel
bolyongó elméd lüktetésinek,
a homlokon a sziklák közt
az óceánba tartó kék eret,

a tobzódó Dél száraz
karsztjait, s az árok
hasítékát a „kõcsákó” alatt,
hol gályarabok múltjára látok,

a meghasadtakra – hol gomolygó
titok ülte meg elméd;

de tisztuló látomások
ragyognak végig a parton:

leánder-csók sebzi az eget,
lelked fényéhez visszavezet.

2002. Nyár, Duinó

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA

Ébert Tibor

Püthagorasz
Tíz vagyok. Tíz fa, tíz toll, tíz könyv, tíz folyó, tíz város, tíz férfi. Ha tízbõl elveszek

egyet, marad kilenc. Igen, s meghalok. Egy fa kidõl, egy toll kettétörik, egy könyv
elég, egy folyó kiszárad, egy várost elnyel a földrengés, egy koporsót eresztenek le a
hevedereken. És akkor az alvilágban létezhetem, meg a fényképfelvételeken, az
albumokban, az agyakban, a szívekben, plakátokon... a tíz fa ligete, a tíz folyó oxigén-
je, a tíz toll erénye-hazugsága, a tíz könyv paksamétája, a tíz város összekapcsolt
kábelei, telefonvonalai, harangjai, a tíz mélyhegedûs...

Kilenc cseresznyére volt szükség a minap a születésnapi tortához. Kilenc szám, mint
a többi: nyolc, hét, hat, öt... De én csak tíz lehetek. Bár testem, értelmem, gondo-
latom, szám, mint az övék, elvegyülök velük, a többi szám nem én vagyok. Õk mások.
Tíz létezésem: tíz fa, tíz toll, tíz könyv, tíz folyó, tíz város, tíz, tíz szerelem. Tíz fájdalom,
tíz mosoly, tíz robbanás, tíz igazság, tíz törvény, tíz madár, tíz rádöbbenés, tíz megsem-
misülés...

Vagy csönd. Csönd. Nulla, nulla... Egyetlen megsemmisülés. Mint amikor Oszkárt
ki kellett végezni, mert tizediknek állt a sorban. Nosztalgiám: a tíz csönd, tíz nulla, tíz
rekviem...
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PoLíSz

Intermezzo
A körtefa árnyékában eszik a macska. Mozdulat, mozdulatok, fül, farok, szõr, köröm,

tép, cibál, harap, szakít... fel se néz, mohósága: mássalhangzók: diadal. Valahol
három ujjú zongorán galamb burrog, érhetõen, beszédesen. Legitim gyász –
várakozás. Szurok kapaszkodása ez, kõfolyó, ritornell...

Mandulák álarcai világítanak halványzölden, sok-sok álarc. Aztán elkezdenek hullani
egyenként a horpadt csöndkupolából a mérhetetlenség vákuumába, kialszanak.
Vigyoruk üzenetei a bokrokon. Távolodik tõled, közelít, hozzád ér, saját pályáját
ismétli, a kerítésoszlop a gallyak õre, Sparafucile eldobott üres konzervdobozba
gyömöszöli a szögesdrót bizalmát. Mindez lehetõség. A bogarak elhitetik veled a
fontosságok értelmét. Azt, hogy kilencágú fa az õsz, tipegõ lélegzet az ötödik ágon,
alatta a botos, zöld ruhájú csõsz ül tükrökkel takarózva. 

Galilei
– Mégis mozog a Föld – mondotta Galilei. Ott állt a közepén.
– Ismételje meg! Hangosan, érthetõen – szólt mellette a Férfi.
– Eppur si muove! Eppur si muove! Eppur si...
– Hallottuk! Elég! – A Férfi vonalat húzott jobb kezével a levegõben... – Vágjátok le

a fülét, vakítsátok meg, tépjétek ki a nyelvét... És vessétek a Föld alá. A Földbe, mely
nem mozog, szilárd, örök, mozdíthatatlan isteni szikla!

Gelilei mereven állt, magasan... csöndben...
– Galileo Galilei... – morajlott körülötte a sok-sok férfi, nõ, gyermek.
– Galileo Galilei! Ez itt a nyelved! Beszélj!
– Galileo Galilei...
– Galileo Galilei... Te süket, te béna, te vak...
– Galileo Galilei... Ez a Föld mélye...
– Galileo Galilei! Most ismételd el! – kiabálta a Férfi.
Csendtömbök nyíltak, csendsziklák repedtek, 

csendrögök gurultak...
– Mégis mozog a Föld... Eppur si muove... 

Mégis mozog a Föld... Eppur si muove... 
Mégis mozog a Föld... 
– a mélybõl kúszott, lopakodott, morajlott...: 
a férfiaknak, nõknek, gyerekeknek 
mozgott a szájuk...

Valahol messze, 
nagyon messze harangoztak...

– In aeternum. Amen.

Kass János: Kéz, 
1966, tusrajz
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Bakay Kornél

Etnikai és hatalmi viszonyok 
a Kárpát-medencében a VIII–IX. században

A Kárpát-medence históriáját a mérvadó történész-csoportok általában nem képe-
sek, de nem is hajlandók önálló földrajzi egységként kezelve megírni. Abból indulnak
ki, hogy külön történelme volt a késõbb Dunántúlnak nevezett Pannoniának, külön
történelme volt a Tiszántúlnak és a Felvidéknek, külön Erdélynek, és természetesen a
Délvidéknek is. A római birodalom végéig valóban nem jött létre egységes fõhatalom
ebben a csodálatos természeti egységben, hiszen a rómaiak Pannonia és Moesia
provincián kívül csak egy rövidebb, átmeneti ideig voltak képesek birtokolni Daciát.
Elsõ ízben Kr. sz. után (kerekítve) 400 táján valósult meg a Kárpát-medence egyesítése,
mégpedig a hunok által. 

A Pax Hunnica, teljes pompájában, fél évszázadnál alig tartott tovább, a hunkori
lakosság azonban (elsõsorban a szarmatának nevezett hatalmas tömegû népesség)
biztosan tovább élt az Alföldön. Hogy az egységesen szarmatának nevezett számos
néptörzs mindegyike iráni nyelvet beszélt-e, máig nyitott kérdés. A régészeti adatok
azonban (elsõsorban a sírformák, különösen a padmalyos forma) erõteljes rokonságot
mutatnak a késõbbi lakossággal, és ez hangúlyozza a kérdés fontosságát. 

Atilla halála után egy évszázadnyi idõre germán hatalmi övezetekre bomlik a
Kárpát-medence (langobardok, gepidák, gótok), ám 568-tól beköszönt a három
évszázados Pax Avarica, azaz a Kárpát-medence teljes, akkor lakható térségének az
ismételt egyesítése, amely korszaknak – viszonylag – hatalmas régészeti emlékanyaga
maradt ránk, az avar népnek azonban biztos nyelvi emléke, vitathatatlan nyelvi nyoma
jóformán semmi sincs, akárcsak a hunok esetében. (A rovásírásos emlékek száma nõt-
tön nõ, de a megfejtésük vitatható.) 

Ez önmagában is súlyos probléma volna, de ehhez jön még a történelem vázát jelen-
tõ avarkori idõrend teljes bizonytalansága, valamint az megdöbbentõ megállapítás is,
hogy – embertanilag – az avarok nem elõdei a honalapító magyaroknak, a honfoglaló
magyarok viszont nem elõdei az Árpád-kori lakosságnak. Ugyanakkor az avarságnak, a
mongoloid vonásai miatt, valószínûtlen a továbbélése évszázadokon keresztül. 

Nos, hát akkor mi történt az avar néppel a VIII–IX. században? 
40 évvel ezelõtt azt találták ki, hogy az 568-ban érkezett ún. koraavarok nagyját a

670 táján érkezett ún. késõavarok irtották ki, módszeresen kirabolván a sírjaikat is, majd
a késõavarok zömét 800 után, de legkésõbb 822-ig, esetleg 829-ig, a frank-szláv-bolgár
hadak mészárolták le, elõször a frank seregek, majd Krum kán hadai, akik pedig
véletlenül életben maradtak, szépen elszlávosodtak, mivel mind a Dunántúlon, mind a
Tiszántúlon – a Dunától északra esõ, illetve a Szávától délre esõ területekrõl már nem is
szólva – túlnyomó részt szlávok laktak. Késõbb finomodott a történeti kép, de a kórkép
mivoltát csak nem akarta elveszíteni, mivel – bár az egymást legyilkoló avar hullámok
hipotézisét a feledés homálya kezdte borítani –, sõt kijegecesedett a koraavar
(568–670), középavar (670–700) és a késõavar (680–829) kitalált horizont, a szláv ham-
vasztásos temetkezések száma viszont mindmáig alacsony, a szláv eredetû magyar
szavak pedig csak akkor jelenthetnek fogódzót, ha feltesszük, hogy az avarok nem kis
része is magyarul beszélt, sõt ezek a népcsoportok megérték a magyarok bejövetelét is.
Ez azonban, úgymond, nacionalista szemlélet, tehát tudománytalan álláspont, így
helyénvalóbb volt az irányt szabó mértékadóknak más feltevéseket kimunkálni.

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA
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Az egyik, mindmáig eléggé elterjedt teória szerint, a 700 utáni állapotok drasztikus
megváltozásának a klimatikus viszonyok megváltozása volt az oka, ugyanis Közép-
Európában egyre szárazabb lett az éghajlat 350 után, s így az avarság az aszályok
okozta éhínségek következtében egyszerûen kihalt. Ezért a Kárpát-medence tekinté-
lyes része lakatlan térséggé vált, s erre vonatkozna, állítólag, Regino, prümi apát híres
kitétele az avarok pusztáiról (solitudines Pannoniorum et Avarum). De tudjuk, ez sem
így igaz, mivel helyesen e szavakat így kell fordítani: a pannonok és az avarok pusztái.
Mind a Dunántúlon, mind a Tiszántúlon, többek szerint, senki földje keletkezett,
mások (elsõ ízben száz évvel ezelõtt) ezt még kiegészítették a lakhatatlan árvízterek
bizarr elméletével.

A legtöbb hazai és külföldi kutató számára azonban sokkal rokonszenvesebb volt s
maradt az az elmélet, hogy 626 után az avar hatalom egyre jelentéktelenebbé vált,
jóllehet csaknem mindenki mind a mai napig vakhittel hiszi és vallja, hogy az úgyne-
vezett, öntött griffes-indás veretekkel jellemzett társaság nem jelent meg 568 után a
Kárpát-medencében, hanem csak 670 körül, így tehát máris komoly ellentmondás
jelentkezik a nagy lélekszámú griffes-indás népesség betelepülése és az avar biro-
dalom állítólagos elerõtlenedése között. Ezt a népességet egy magába zárkózott,
békés, földalatti putrikban éldegélõ, földmûves társaságnak képzelik egyesek.

Van azonban még két nagyon jelentõs bizonytalansági tényezõ az avar kort illetõen,
amelyek a régészeti feltárásokon szinte lépten-nyomon jelentkeznek: az egyik a nagyszá-
mú sírrablások dolga, a másik az övveretes sírok viszonylagosan kis száma. Egyszerûsítve:
a férfi síroknak csak kb. 15%-a volt öves, tehát a máig ismert mintegy 62 000 avar sírból
csak néhány ezer. A griffes veretek száma ezen belül még kisebb. Nagyon különbözõ az
övveretek száma és típusa, így a rájuk alapozott keltezés több, mint kétséges. Az avarkor
idõrendje rendkívül ingatag, különösen a VIII–IX. század vonatkozásában.

Ám ezekkel a legalapvetõbb és legfontosabb kérdésekkel a kutatók alig-alig
foglalkoznak, különösen felületesen kezelik a sírrablásokat, annak ellenére, hogy
ismertek teljes mértékben kirabolt temetõk, teljes egészében sértetlen temetõk, s
olyanok, amelyekben a sírok egy része kifosztott, a másik részük pedig nem.
Hosszasan sorolhatnám azon publikációk címeit, amelyek szerzõi egyáltalán nem,
vagy csak triviális, értéktelen közhelyekben foglalkoznak ezzel a kérdéssel, holott az
avarkor egyik alapkérdésérõl van szó. 

Igen szorgalmasan gyûjtögetik a kollégák a tárgytípusokat, az edényformákat, a
sírok jellemzõ ismérveit, de szigorúan „a közmegegyezéssel” elfogadott nézetek és
irányzatok keretei között igyekeznek „eredményeket produkálni” különféle, saját
maguk által teremtett, mesterséges szempontok szerint vizsgálgatva az anyagokat, azt
a látszatot keltve, mintha elmélyült tudományos kutatást végeznének, holott sok eset-
ben csak tudományoskodás folyik, s ezért tudomást sem kívánnak venni azokról, akik
a múltat másként látják, és más szemlélettel közelítik meg az õstörténetünket. Ez a
kirekesztõ bánásmód éppen olyan szélsõséges és tudományellenes, mint a marxi-leni-
ni dialektikus és történelmi materializmus tévtana volt. Arról nem is szólva, hogy szá-
mos esetben bebizonyosodott, a mérvadók elutasító diktátumával szemben a „külön-
cöknek” volt igazuk, gondoljunk csak például a kicsúfolt Raymond Dart-ra, aki elsõként
mutatta ki, hogy az õsember bölcsõje Afrikában volt, vagy Wegenerre, aki igazolta,
hogy õseink kontinenseken átvándorolva népesítették be a Földet. Egyiküket sem
fogadta be kezdetben a tudományos világ, nevetségessé tették õket.

Nézzük meg tehát a forrásokat, elõször az írott kútfõket, majd a régészeti anyagot.
Notker Balbulus sankt-galleni szerzetes, aki 912-ben halt meg, a Gesta Karoli címû

munkájában, a II. könyv 1. szakaszában, az avarok elleni háborúban részt vett szemtanú

PoLíSz
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(Adalbert) elbeszélése alapján a következõket jegyezte fel: Adalbert nem egyszer elmond-
ta nekem, hogy a hunok országát (terra Hunorum) kilenc gyûrû (novem circulis,
köralakú védmû?) vette körül. S én, aki mást, mint sövénykerítést eddig nem láttam,
megkérdeztem: milyen kerítések voltak ezek? Erre õ azt felelte: kilenc hegin (gyepû?) volt
ez. S mivel én más gyepût, mint olyat, amelyekkel a vetéseket szokták egymástól elválasz-
tani, nem ismerek, õ a következõ magyarázatot adta. Az elsõ kör alakú védmû (unus cir-
culus) olyan széles volt (latus fuit), mint amekkora távolság van Turicum vára (Zürich) és
Constantia között. Tölgy-, bükk- és fenyõfa cölöpökbõl 20 láb széles (6,2 m) és ugyan-
ilyen magas sánctöltés ez, kõvel, agyaggal és gyeptéglával befedve....Ezen sáncokon
belül a falvak és tanyák (vici et villae) úgy helyezkedtek el, hogy az emberi hang (vox
humana) az egyiktõl a másikig elhallatszott (de aliis ad alias vox humana posset audiri).
Az épületekkel szemben, a megvíhatatlan falakon kapuk vezettek keresztül, amelyeken a
rablásra indulók ki és be jártak. A második védmû-rendszertõl (secundus circulus), amely
ugyanúgy volt megépítve, mint az elsõ, húsz német (XX miliaria Teutonica), illetve
negyven itáliai (XL Italica) mérföldre következett a harmadik sáncmû, majd így tovább,
egészen a kilencedikig, ámbár egyre szûkebbek lettek a belsõk, az elõzõeknél (ipsi circuli
alius alio multo contractiores fuerint). A védmûveken belül a falvak és a lakóhelyek
(possessiones et habitacula) úgy helyezkedtek el, hogy a kürt hangja (clangor tubarum)
jelzésként elhallatszódjék az egyiktõl a másikig. Ezekben az erõdítményekben gyûjtötték
össze a húnok mindazon kincseket, amelyeket kétszáz és még több éven át a nyugati
népektõl összeraboltak.

E hiteles leírás bizonysága szerint 780–800 táján is a hunoknak nevezett avarok falvai
és tanyái sûrûn egymás mellett sorakoztak, egymástól 1–5 km távolságra, és komoly véd-
mûveik, kõváraik is voltak. Tekintettel arra, hogy a magyar királyságnak a XV. századra
legalább 3 millió lakosa volt, 800 táján a 220 000 négyzetkilométernyi területen legalább
1,4 millió ember élt. A korabeli 2 ezrelékes szaporodási ráta mellett ez reális szám. Sem a
Nagy Károly-féle frank hadjáratok, sem a bolgároknak tulajdonított hódítások, sem a ki-
agyalt aszály ennyi embert ki nem irthattak. Ismét idézhetjük Notkert, aki a frank–bolgár
ellentétek kapcsán jegyezte meg: (Nagy Károly) a bulgárokról azért vette el a kezét, mert
a láthatóan megcsendesített hunok a frankok királyságára semmiféle veszélyt nem lát-
szottak jelenteni (quia videlicet Hunis exstinctis regno Francorum nichil nocituri videren-
tur. A Hunis exstinctis kifejezést általában a hunok megsemmisítése után-nal szokták
fordítani, helytelenül!) Feltéve, hogy egyáltalán valós a Krum-féle bolgár hadjárat, hiszen
például a Birodalom kormányzásáról szóló híres munka semmit sem tud a Dunántúl
frank vagy a Tiszántúl bolgár megszállásáról?

Az ugyancsak IX. századi Suda-Lexikon A. 18. fejezetében ugyan az olvasható,
hogy az avarokat a bolgárok erõszakkal megsemmisítették..., s a B.423. részben így
folytatódik a szöveg: Krum pedig megkérdezte az avarok (abarisz) közül ejtett hadifog-
lyokat: Mit gondoltok, mi miatt pusztult el az uratok és egész népetek? Azt válaszolták,
hogy elszaporodtak az egymás elleni vádaskodások s elpusztították a legderekabb és
legértelmesebb férfiakat, aztán a nem igaz úton járók és a tolvajok lettek a bírák
szövetségesei, továbbá volt részegeskedés, mert a bor megszaporodásával mindnyá-
jan részegesek lettek, azután jött a megvesztegethetõség, továbbá az üzletelés, mert
mindenki kereskedõ lett és egymást csalta. Ezekbõl fakadt a mi vesztünk.

A Suda-lexikon tulajdonképpen megerõsíti Notkert, mivel egy rendezett országról
beszél, ahol bíráskodás van, ahol magas a szõlõkultúra, ahol élénk kereskedelmi élet zaj-
lik. Éppen csak azt teszi hozzá, hogy a bolgárok kiirtották az avarokat. Lehetséges ez?

Éppen úgy nem, ahogyan az aszály okozta kipusztulás sem. Természetesen izgal-
mas kérdés: milyenek lehettek ezek az avar falvak? Olyanok, mint a feltárt tiszafüredi
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vagy komáromi telepek, ahol a házak között és alatt (!?) avar lovas sírok voltak?
Helyénvaló feltételezés, hogy egy folyamatosan lakott területen, csak úgy, egy temetõ
megszentelt földjébe ássák bele a putrijaikat az avarok? Nem súlyos keltezési zavar 
jelei inkább ezek? 

A bolgárok valójában hunok, s így testvérei az avaroknak, sõt a magyaroknak is.
Nem véletlen, hogy 811-ben arról olvashatunk, hogy Krum kán seregében avar
katonák harcolnak a bizánciak ellen, akiket Vegre-Ugre névalakban szerepeltetnek,
majd 814-ben V. Leó császár ellen is küzdenek avar zsoldosok, mint ahogyan az sem,
hogy 838–39-ben a bolgárok az Al-Dunánál éppen a magyaroktól kérnek segítséget
a makedónok ellen.

Valójában semmi alapja sincs annak a feltevésnek, hogy a IX. században Dél-
Magyarország és Dél-Erdély bolgár fennhatóság alatt állt, sõt ellenkezõleg, a bolgárok
a VIII. században az avarok szövetséges-alattvalói, aminthogy annak sem, hogy a
VIII–IX. században a Dunántúlon az avarság elszlávosodott, illetve 800 után egész
Pannónia a frank birodalom keleti tartománya lett. Minden adat arra mutat, hogy a
frankok által uralt térség keleti határa a Rába folyó volt s az is több, mint kérdéses,
hogy a Zalavár-Mosaburg azonosítás sérthetetlen dogmája meddig lehet gátja a
prekoncepciók nélküli kutatásnak? Mert az lehetséges ugyan, hogy többünknek nincs
igaza abban, hogy Mosaburg Karinthiában keresendõ, ám az – tisztességes és tárgy-
szerû tudományos morál mellett – nem volna megengedhetõ, hogy a más nézetet
vallókat egyszerûen agyonhallgatás révén diszkreditálják és semmibe vegyék.

A mi álláspontunk szerint a Kárpát-medencében az avar uralom, a Samo-féle
lázadást és önállósulást követõen (630–660) töretlenül érvényesült 670 után is, amit
nemcsak az Enns folyónál megvont nyugati állandó határ (limes certus) jelez, amely
788-ban is sérthetetlen volt, hiszen Ybbsfeldnél vesztett csatát Audaccrus, hanem más
írott források is megerõsítenek, noha ezek száma kétségtelenül nem nagy. 662-ben
Grimoald beneventumi herceg által elûzött Perctaritot fogadta be az avar uralkodó,
majd rá egy évre az avar seregek segítették Grimoaldot a lázadókkal szemben. 693-
ban avar követség járt Pippinnél, 700-ban Ravennai Geografus beszél Daciáról és
Gepidiáról, mint a hunok országáról, 714-ben Szent Emmeram püspök találkozott az
avarok erõs népével (robustam gentem Avarorum), 740-ben avar hadak zúdultak a
karantánokra a Dráva–Száva vidékén, ezért 741-ben Borut karantán fejedelem készül
hadaival az avarok ellen, 746-ban Liutprand langobard király (712–744) kötött békét
Avariaval (Avaria elsõ említése ez!), 776-ban Aio fõember megy az avarokhoz s kér ott
menedéket, 802-ben castellum Guntio mellett (kõszegi felsõvár?) esett el az avarok
fegyvereitõl Kadaloh és Goteram gróf, tehát Avaria fennáll és erõs hatalom.

Nem a frankok avarok elleni háborúja (788–805) volt végzetes az avarok Kárpát-
medencei fõhatalmára nézve, hanem a VIII. század legvégén és a IX. század elején
kirobbant belviszály, amely szabályos polgárháborúba torkollott. Álláspontunk szerint
a Kárpát-medence 680 után a kazár birodalom nyugati országa volt, ahol a kor-
mányzó kapkánok és tudunok csaptak össze egymással a kazár nagykirály zsidó hitre
térése után (800-as évek eleje). Ennek következtében került sor az avar fõemberek
római típusú megkeresztelkedésére. A kereszténység ugyanis ismert volt az avarok
között, amit – többek között – Cyrill életirata is igazol, ahol ez olvasható: Mi sok népet
ismerünk, amely az íráshoz értõ és Istent dicsõíti, mindegyik a maga nyelvén. Ilyenek
ismert módon az örmények, a perzsák, az abazgok, az ibériaiak, a szogdok, a gótok,
az avarok, a tursziak (türkök?, azaz magyarok?) .... De 870 körül is éltek Pannónia
területén keresztény vallású, frankoknak adót fizetõ avarok. (CBC)

PoLíSz



11

Sõt, reális lehetõsége van annak a feltevésnek, hogy az onogur bolgárok Duna-
menti honfoglalása is szoros kapcsolatban volt Kazáriával, s így a bolgár–avar kapcso-
latok rokoni-szövetségesi kapcsolatokként értékelhetõk egészen 863-ig, az ortodox
kereszténység felvételéig. Nyilván ezáltal sokkal jobban magyarázható az avarok 
fennmaradása a horvát-dalmát területen is egészen a X. századig, ahol a horvát
uralkodók (I. Trpimir /845–863/ – Branimir /879–889/ – Mutimir /888–910/) a római
katolikus hitet gyakorolták, részben Karoling befolyásolás mellett. Errõl tanúskodik VII.
(Bíborbanszületett) Konsztantin bizánci császár mûvének egyik részlete: Pár évig har-
coltak egymással, majd a horvátok bizonyultak erõsebbeknek: az avarok egy részét
megölték, a többieket pedig behódolásra kényszerítették. Ettõl fogva ez a terület a
horvátok hatalmába került, ám máig vannak Horvátországban az avarok közül való
lakosok s ezek avar mivolta felismerhetõ.

Az avarság mind Avariában (a mai Enns és a Bécsi erdõ közötti terület), mind
Sclaviniában (a Dráva–Száva közében, és nem az egykori Noricum területén!), mind
Pannonia Inferior és Superiorban (a Dunántúl nyugati sávja a Rábáig, és a Balaton
vidéke), mind a Tiszántúlon fennmaradt a IX. század évtizedeiben is. Errõl tanúskod-
nak a helynevek, amelyek zömmel magyar eredetûek, török eredetû helynevünk
nincs, a szláv hatásúak javarésze is magyar képzésû. A magyar nyelvben állítólag a
szókincs 9 %-a szláv jövevényszó, ám a IX–X. században még csak egy õsszláv dialek-
tus létezett, tehát külön horvát, szlovén, morva, cseh, orosz eredetû szavak átvételérõl
nem beszélhetünk. A keresztény térítés szláv szókincse sem hagyható figyelmen kívül.

Mivel a régészeti anyagban vitán felül álló változások figyelhetõk meg a VIII. század
derekától, illetve a IX. század elejétõl, ugyanis szembetûnõvé válik az elszegényedés,
a veretes övek, lószerszámok, ruhadíszek egyre hiányosabb és silányabb volta,
ugyanakkor új tárgytípusok jelennek meg (mint a sarkanytúk, a rövid kardok, új fülbe-
való-típusok), felmerül két kérdés. Az egyik: mi okozta ezt a változást? A másik: lehet-e
kor- és rangjelzõnek felfogni a különbözõ technikával készített díszítményeket, ame-
lyeket talán nem is viseltek az avarok a hétköznapi életükben? S mindemellett az ábrá-
zolt motívumok (griffek, kigyók, ragadozók) valódi jelentése szerint kezeljük-e a
leleteket? Nem kerültünk-e tévútra az elsõsorban túlvilági jelentésû és értelmû jelképek
erõltetett világi magyarázataival?

A források alapján nagy valószínûséggel állítható, hogy a Dunántúl a frank biro-
dalom keleti tartománya lett a IX. században, ahol a morvák is befolyást szereztek a
század második felében. A Száva és a Dráva vidéke feltehetõen bolgár érdekterületté
vált, a Duna–Tisza közében, s a Tiszántúlon viszont csaknem zavartalanul tovább éltek
az avar települések és tovább használták a temetõiket. Erre utal a 870–871 körül író-
dott CBC egyik részlete is: A hunok, akik a földjükön (terra) visszamaradtak, azt a király-
nak fizetett adó fejében mind a mai napig (usque in hodiernum diem) birtokolják.

Álláspontunk szerint a Kazár birodalom vezetõ népessége volt a magyar, akik 830
táján vonultak nyugatra az Etelköznek nevezett területre, közvetlenül a Kárpátok keleti
oldaláig, uralva az Al-Duna vidékét (838–839) és Kijev környékét is. 860 táján –
hipotézisünk szerint – honalapító eleink már birtokba vették a Felsõ-Tisza vidékét, majd
néhány évtized múlva benyomultak a Felvidékre, s végül megszállták a Dunántúlt és
a Délvidéket. Nyilvánvalónak kell tekintenünk, hogy a Kárpát-medence viszonylag
sûrû avarkori lakossága békésen „fogadta” Álmos és Árpád nagyfejedelem magyarjait,
sõt a VIII. századi forrásokban feltûnõ Ungarus névalak alapján (760: via Ungarorum,
790-es évek, Paulus Diaconus, HL 6,58.: Ungarus névalak szerepel Liutprand lango-
bard király sírfeliratában, Annales Rotomagenses, Annales Gemmeticenses, Annales
Uticenses anno 793: regnum Hungrorum /Karolu rex vastat/) jogunk van feltenni,
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hogy õk magukat már ekkor is hungarnak nevezték. Nagy kérdés persze, hogy a hun-
gar-ungar-venger-hongrois népnév valóban az onogur szóból vezetendõ-e le? 

Nagyon várjuk a nagy tiszántúli és délvidéki (Dunacséb, Moravica, Horgos) avar
temetõk további közzétételét és alapos elemzését (Hortobágy-Árkus, Székkutas) a már
közzétett Tiszafüred, Orosháza, Jászapáti, stb. mellett.

A vizsgált IX. századi temetõkben nem azért „nem volt mit az avaroknak a másvilág-
ra szenderült családtagjaik mellé helyezniük”, mert gyalázatosan elnyomorodtak és
elszegényedtek, hanem azért, mert a keleti (közép-ázsiai) kereskedelmi forgalom,
ahonnan az avarok is a dolgaikat beszerezték, 750 után, az arabok hatalmas közép-
ázsiai és kaukázusi térfoglalása következtében teljesen megbénult, s elõtérbe került a
nyugati (frank) kereskedelmi árukínálat. Így azt mondhatjuk a csekeji, a komárom-
szentpéteri, a vörsi, a balatonszentgyörgyi, a zalavári, a zalaszabari, a zalakomári, a
garabonci, a gyenesdiási, a sopronkõhidai, a pókaszepetki temetõk emlékanyaga
mutatja a kor divatját a Dunától nyugatra és északra.

Természetesen rendkívül fontos a kutatás számára a Zamárdi-Rétiföldek óriási
sírszámú temetõjének tanúsága is, elsõsorban az idõrend és az etnikai összetevõk
szempontjából, elvégre az itt feltárt háromezer sír mindegyikét kirabolták.

A kutatás jó irányban halad, s egyre világosabbá válik, hogy mi tette lehetõvé
eleinknek a Pax Hunnica és a Pax Avarica után a 650 esztendõs Pax Hungarica korsza-
kát és a magyar királyság felvirágzását.

(Elhangzott Somogyfajszon 2002. május 31-én)

K. S. M. mester

Ördögolvasó
Hiszek egy Sátánban, minden jó rontójában, igaz hazuggá varázslójában, tiszta

piszkolójában, gazember magasztalójában, rabló szentté avatójában, istentagadó
mennybeemelõjében, az Úristen teremtette világ tönkretevõjében, õ Labanc fiában,
ki naponta újjászületik a fajtája ellen, óráról-órára alászáll a Poklokra, hogy erõt
meríthessen az Emberfia ellen. Hiszek a Pecsovics-fiban, ki harcra kész mindig, min-
denkor, mindenhol, ha elszemtelenednek a jézusi Ördög-tagadásra gyülekezõ jók,
igazak, tiszták. 

Lemegy Janicsárunk a Pokolba, ott ül a mindenható Sátán balja felõl; onnan ítél,
amíg föl nem sikerül robbantani a földgolyót, hogy aláhulljék valahány holt és eleven
gyehennára való istenhívõ a mi alvilágunkba. Hiszek benned, rontó, gyûlölködõ
Pufajkás, hogy te gyõzedelmeskedel poklok poklára való, mennytõl rettegõ pokoli
csapatoddal, mely nem egyetemes, szentségtelen, bûnös, és soha föl nem támad. Így
legyen, úgy. 

Mi Atyánk, aki a Pokolban vagy, takarítsd el az útból azokat, akik építeni szeretnének!
Otthont az otthontalanoknak, házat a hazátlanoknak, jövõt a fiataloknak, hogy ellenünk
tegyenek. Úgy, úgy. Jöjj, Szent Ördög Úr! Mi Urunk Sátán, kivel a múlt elkezdõdött,
ments meg minket azoktól, akik fölfuvalkodottságukban hisznek a magyarság föltá-
madásában! Soha, értsük szót, soha. Jövel pokolfajzat, jövel, úgyis diadalmaskodol!
Jöszte, Nyilas Kommün, jöszte, itt minden a Tiéd! Hoci nesze, vigyed, a Tiéd!

Mi Atyánk, aki a Poklokon vagy, minden, de minden, mert Nálad nincs hatal-
masabb, amihez te nyúlsz, biztos hogy Nálad marad. Mert az aranyt is szarrá, az
embert is állattá teszed! Úgy, valahogy így. Távozz tõlem, Jézus! Mehetsz, Mohamed!
Takarodj, Mózes! Pucolj, Buddha! Aló mars, Magyarok Istene! Szedelõdzködj,
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Táltosisten! Hordd el magad, Napisten. Húzd föl magad a csillagokra, Holdisten hitû!
Védd magad, reméljük, nem bírod, bálványimádó! Sipirc, mindenben-az-isten! Üdvöz-
légy, Pártasszony, kit a megtisztulni akarók nem lepártmacáznak?! Pokollal vagy teljes,
a Sátán van Teveled, és pokollal teljes a te méhed, átkozott vagy te az emberek között,
átkozott az embereknek és áldott minekünk a gyümölcsöd, Osztály-, Faj-, Pénz-
Háború, asszonyunk Párttitkárné, milljom ördögfattyúnak anyja, káromkodjál érettünk
most és mindörökké. Úgy a, úgy, keresztény, keresztre! Ha rád olvassák, mi gonoszat
tettél, válaszold nyugodtan: Na és?! Szemed se rebbenjen, ha beváltatlan ígéreted
kérik számon. Lopj, csalj, lódíts, ha rajta is kapnak. Hiszek egy Ördögben, a hazugság
istenében, minden igazság kiforgatójában, minden jóság lejáratásában, a tisztaság
beganyézójában, a Gonoszban! Úgy legyen. Aki csatornázza a városod, nyilván a
maga hasznára teszi, fujtsd bele. Rántsd ki a lajtorját azok alól, akik megkönnyítik a
nehezen élõ, de kapaszkodó emberiség életét. Vondd meg az ételt attól, aki enni ad
a nyomorgónak, s ezzel további haszontól fosztja meg a népek kifosztóit. Úgy, Ördög,
úgy. Kapd pofán a szemtelenjét, amiért szeretni meri a párját, ahelyett, hogy a véle
azonos nemûben kutakodna. Ne hagyd, hogy kiverje az ördögtagadó Jézus-hitûje a
kezedbõl a kábítószert! Kosszal kend be a frissen mosott ingét annak, aki azzal áll
elénk, hogy A HAZA MINDEN ELÕTT! Nagyon, nagyon.

Mi Atyánk, aki a Pokolban vagy, legyen meg a Te akaratod, nehogy már ezek a
„keresztyének”, „hazafiak”, „demokraták” osszák a lapot! Üdvözlégy, aki a hitüket
elveszed. Üdvözlégy, aki elorzod reményüket. Üdvözlégy, ki a szeretetbõl kiakolbólin-
tod õket. Üdvözlégy, Pártasszony, sose boldog asszony! Az Ördög van Teveled. Most
és mindörökkön örökké. Úgy legyen. A pártoskodás legyen az elsõ, a gonoszsággal
párban. A szemfényvesztés, a nyilvánvaló letagadása, az árulás dicsõítése, a közva-
gyon zsebre mentése, a pártsajtó népsajtónak hazudása, a szennytévé élvezése, a
gazság rózsafüzérének, tetûfüzérünknek a mormolása, a harmadnapon való örökre
alámerülés, a hetednapon való végsõ pusztulás, a Sátán, kinek fajzata amazok pénzét
elszedi, eldorbézolja, hogy folyton-folyvást újrakezdhesse a nemzedékrõl nemzedékre
ránk támadó jók, tiszták, igazak elleni irtóhadjáratot. Úgy bizony. Sátán, tiéd ez a nép.
Ördög, Magyarhon veled! Pokol Ura, itt minden eladó. Vigyed, vigyed.

A múlt elkezdõdött, rossz urunk, ördögünk. Maradj így! Maradj, maradj. Szabadíts
meg a sátánhitet tagadóktól, a gyöngéket mellõlünk eltántorítóktól. Fizetsz, fizetsz.
Urunk, ördögünk, a mi Hírünk: minden hiába! Úgy lesz, biztosan így. Hiszek egy
Sátánban, minden jó rontójában, igaz hazuggá varázslójában, tiszta piszkolójában,
gazember magasztalójában, rabló szentté avatójában, istentagadó mennybeemelõ-
jében, az Úristen teremtette világ tönkretevõjében, õ Labanc fiában, ki naponta
újjászületik a fajtája ellen, óráról-órára alászáll a Poklokra, hogy erõt meríthessen az
Emberfia ellen. Hiszek a Pecsovics-fiban, ki harcra kész mindig, mindenkor, mindenhol,
ha elszemtelenednek a jézusi ördögtagadásra gyülekezõ jók, igazak, tiszták. Lemegy
Janicsárunk a Pokolba, ott ül a mindenható Sátán balja felõl; onnan ítél, míg föl nem
robbanthatjuk a földet, hogy aláhulljék minden holt és eleven gyehennára való isten-
hívõ a mi alvilágunkba. Hiszek benned, rontó, gyûlölködõ Pufajkás, hogy te gyõzedel-
meskedel mennytõl rettegõ pokoli csapatoddal, mely nem egyetemes, szentségtelen,
bûnös, és soha föl nem támad. Így legyen, úgy.

(Lelé eme förtelmes irományt K. S. M. az ördög újabb évében, újfent meggyalázott
Krisztus urunk 2002-dik évének Szent György havában, a két választás közti idõben a
kies Balaton-mellyék egyik kápolnája tövében.)
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Kovács János

Emlékezõ szél
Az utolsó út ürömét szélcsendes idõ járta,
fütyörészett a félelmetes céda szépség hasfalán.
Sandán kavargott medrében az õsz hajú Anyahas,
bugyborékolt a nyála, mint réveteg tekintete.
Süllyed a Nap, zöldlegyek dongják körül 
a hollófény-tollak végsõ rezdüléseit.
A véres kõtábla lehelete a semmibe vész,
gyertyák helyett csillagok hunyorognak
az ordas hideg jeltelen sírjai felett.
Tûzmadár festette pirosra az orosz tájat,
mely itta magába az Édenbõl ûzött emlékeket.
Gyors golyó vagy lassú fagyhalál kiáltott 
a verem mélyérõl, konc-nagyapáink után.
Nézz körül! Isten kertje virágba borult,
a szent gyász-tavasz integetett a sztyeppen,
hol az imádkozó Istenanyát jég-ikonba zárták,
hol a nyárról zengedeztek Phorkos leányai,
s ledobták magukról habselyem kombinéjaikat,
meztelenül feküdtek a lövészárkok halmain.
Édes álmaiktól vártak feledést a bakák.

Tétlen a vidék, a tenger köldökét a zúzos 
szemgolyók kocsonya-homálya nászágynak vélte,
ámde vége, a látomás fátylába tépnek az ajkak,
mint angolkisasszonyok az orgazmus közben,
ahogy körmeiket szablyaként vájják a húsba.
Te zord pokol, vajon tudsz-e könyörülni,
ha több ezer vacogó száj tébolyító dühe kér?
Vonszolod magaddal az õs-büszkeség fehér lovát,
s a dús legelõk jó szagát  a mord viharban.
Az idõ szalmabábu alakjában üldögél a parton, 
búsongja fajtánk lassú múlását az ár felett. 
Kihûlt a szamovár, de tettre forró a fegyvered,
s barátod dermedt bajszán véredet megleled. 
Már csupán az evangéliumért döng a szíved,
szelíden irgalmat keresel  mint esdeklõ árva,
aki a véres sav-mámorban konyhakéssel döfködte 
rég nem látott nevelõapját, nem tudsz már szûz
liliomot tépni, foldott könnycseppjeid szutykos 
csajkába peregnek, melyen megcsillan az alkony,
s szótlanul kimúlsz, ez keserû sorsod bére.
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Magányosan virraszt a törött viharlámpa,
szívja a tél hidegét, csönd... a fagy álomba öli.
Süket az éj, Ludmílát gonosz törpe szökteti el.
Suttogás hallszik, a könyvekbõl kilépnek a hõsök,
s az orrfacsaró orosz tél ajkán életre kelnek.
Kit látsz a sánc körül, ha zavaros szemedbõl 
a kicsorduló látomás az átkok kínzáporát ontja?
Siess, mint a kis bice-bóca, mert hamar elmúlik 
az élet, s gyönyörét nem gyászolják az évszakok!
A háború arca éjeken át huhogja elvakart iszonyát,
amerre csak nézel: koponyák, ahogyan azt Dalí
mondta: vég nélküli halállal vannak kibélelve.
Hajnali szerenád ébreszt, az égbe szõtt Guernica
bosszúra hívja a halált, s a csikorgó hidegben 
leveri bágyadt fényû kovácsoltvas bilincseit.
Szopnak a Sátán kölykei, Órión a Pleiadokat ûzi,
s rajzik a dér, mikor galambok rázzák szárnyaikat.
Egész biztos, mankók árnyai forognak a kurgánokon,
bénák kelnek át a Tejút pepitára mázolt zebráin.
Ej, de szépek Isten angyalai és diprosopusai!

Nincs egyetlen szó sem, a semmibe foszlik el
Baján dala, magával viszi a Kosztroma-búcsúztatót.
Zúg a Don, béresnek szegõdött az Alvilágba,
embernek hála, csúfosan fut az elorzott életen.
A folyóból tizenkét ifjút emel ki Akhilleus,
s még a finálé elõtt köréje gyûlnek a farkasok.
A frontról nem tér haza a pereces, ujjpereceket 
keleszt a fagy, percenként, az Ige ravaszán.
Jány szavai közt lobognak Orcus perzselõ lángjai.
Kik maradtak itthon, kiket vittek a vágóhídra?
Édesanyák löttyintik utolsó csepp tejüket
a sírva üvöltõ torkokba, aztán lecsillapodnak,
amint a kiomló mellek rózsaszín gombolyagját
a forrón lihegõ szájakba csapják, úgy, ahogy 
a némberek: sebüket kitárva, fájdalom nélkül.
Baba-jaga rõzsét gyûjt kerítésnek, a szûzfehér
hóban tapogat, mely a csodák világába nyitott
örökzöld utat, mintha mi sem történt volna.
Nevek hosszú sorát koptatják az emlékkoszorúk, 
ébred az echó, a szétmállott csontok hazatérnek.

... csak a szél tudja, hol rejt a mély.
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Horváth Béla1

Honfoglalásaink 
a középiskolai történelem tankönyveinkben

Köszönet a Dunaferr-Somogyország Archeometallurgiai Alapítvány vezetõinek
(a mai mérnököknek és az amatõr hely- és történet kutatóknak) és támogatóinak a történettudomány

érdekében kifejtett áldozatos munkájukért.

„Az a véleményem, hogy a magyar népet ki kell irtani.
Egyébként még hozzáfûzöm, hogy az, hogy a magyar nép ezer éve birtokolja a Kárpát-medencét, nem

jogalap, mert jogtalan volt a birtoklása.”
W. Wilsonnak az USA elnökének 1920. május 1-i párizsi beszédébõl a Békekonferencián

A vizsgált tankönyvek:
Stefány Judit–Bíró Gábor–Lõrinc László: Történelem 1. A budapesti Alternatív

Közgazdasági Gimnázium Kiadó, 1998, alig használt lehet az iskolájukon kívül,
Száray Miklós: Történelem I., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001, 6. átdolgozott kiadás,

ez a legnagyobb példányszámú,
Csorba Csaba–Hegyi W. György: Történelem a középiskolák 9. osztálya számára,

Korona Kiadó, 2001, szerintem alig ismert és használt, mivel új,
Dr. Gyapay Gábor: Történelem 2., Comenius Kiadó Kft., 2002, ez még csak a jövõ

tanévtõl kerülhet a tanuló ifjúsághoz.
A vizsgálandó kérdések:
– Egy vagy több honfoglalás volt-e? Egyedül Gyapay szerint nem volt több hon-

foglalás, de megjegyzi, hogy „egyes területeken megmaradt az eredeti avar lakosság.”
Csorbáék, miközben avar honfoglalásról írnak, s a végén, mint önálló népet eltüntetik
a történelem színpadáról, egy fél lépést tesznek elõre, kiegészítõ információként, kis-
betûvel írják: „László Gyula régészprofesszor feltételezte, hogy a késõ avarok, akiknek
jelentõs csoportjai megérték a magyar honfoglalást, magyarul beszéltek. Meggyõzõ
bizonyítékát azonban ennek az elméletnek még nem sikerült találni.” Száray és az AKG
Kiadó tankönyvei már ismertetik a kettõs honfoglalás elméletének néhány bizonyítékát
is, igaz az elõbbi csak kisbetûvel szedve, az utóbbiak pedig az avarok létszámát nem
tartják számottevõnek a 9. század végén. Mind a két tankönyvben a történettudósok
közötti éles vitákról írnak e témában.

– A Kárpát-medencében a 9. század végén mely államok találhatók, kik laktak, milyen
nyelven beszélt a többség, és mennyien voltak? Egyöntetûen állapítják meg, hogy az
avar uralom 805-ös összeomlasztása után három állam – a frank, a bolgár és a morva
– végvidéke a Kárpát-medence, de egyik hatalom ellenõrizése sem volt szoros. A morvák
kapcsán nem tesznek említést két országukról, a Duna–Dráva–Száva közötti (Nagy)
Moráviáról. A keleti-frankok területe a Dunáig ér. Sõt Gyapay szerint a Kárpát-medence
legnagyobb része bolgár fennhatóság alá került. Mindegyik nép a saját nyelvét beszélte
– nem a magyart –, létszámuk becslése 200–400 ezer közötti.

– Az Etelközben lévõ Hétmagyar törzsszövetség nomád volt-e? Milyen nyelvûek?
Mennyien lehettek? Kinek a vezetése alatt álltak? Száray szerint nomádok ugyan, de a
kazárok fejlesztõleg hatottak gazdálkodásukra, létszámban és szervezettségben (kettõs
fejedelemség) megerõsödtek. Gyapay ezt megtoldotta azzal, hogy nomádok, a vér-
szerzõdéssel nomád állam jött létre, s a fõhatalom Álmos, majd fia Árpád, mint gyula
kezében volt. Csorbáék az etelközi magyarságot önálló törzsszövetségként, egyszemé-
lyi vezetéssel – Álmos, és az õt követõ fia Árpád –, nagyállattartó, földmûvelõ és rab-
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szolga kereskedelembõl jól élõnek mutatják be. Kivétel nélkül mindegyik tankönyv, az
Etelközben szállásoló Árpádéknak juttatja a 862, 881-es frankok elleni hadjáratot.
Árpád-népének létszámáról csak Száraynál és Gyapaynál találunk becslést, ezek hason-
lóak, 0,4–0,5 milliónyian lehettek. Beszélt nyelveikrõl nem tudunk meg semmit egyik
könyvbõl sem.

– Mikor jöttek hont alapítani Árpádék? Gyapay kivételével – aki szerint nem lehet
egy évhez kötni-, a másik három tankönyv a 895-ös évet tarja a kezdetnek. 

– Milyen okai voltak a honfoglalásnak? Árpádék bemenekültek-e vagy tudatosan
foglalták el az új hazát? Volt-e veszteség és mekkora lehetett? Okokról Csorbáék és
Száray sem írnak, Gyapay és az AKG-és tankönyv viszont kimerítõen és valószerûen
mutatja be az okok sorát. A sztyeppei tipikus láncreakció kiváltotta menekülés elmélet
erõsen tartja hadállásait, a magyar ifjúság zöme Száray nyomán ezt kapja szellemi
táplálékul. Gyapay a tudatos készülés után, szinte menekülésszerûen indítja el az új
hazába eleinket, illetve az AKG-és csapat szerint meg sem próbálva az ellenállást, a
magyarság pánikszerûen beözönlött a Kárpát-medencébe. Egyetlen üdítõ kivétel, a
Csorba–Hegyi páros szerint viszont a honfoglalás jól elõkészített, szervezett katonai
akció volt. Az utóbbi tankönyvvel ellentétben a többi jelentõs veszteségekrõl szól mind
emberben és állatban.

– Milyen útvonalon jöttek Árpádék? A kiindulás pontos helyszíne és az útvonal sehol
sem szerepel, az új hazába viszont minden tankönyvben a Vereckei-hágótól lefelé,
Erdély szorosain át, érkeznek meg a magyarok. 

– Hogyan sikerült a hont elfoglalni? Mettõl meddig terjedt a magyarság uralmi
területe? Mindegyik megegyezik abban, hogy a honfoglalás két szakaszban zajlott,
895-ben a Duna–Garam vonaláig, és a 90-es évek második felében a Kárpát-medence
egészét. Egyedül Csorbáék jelölik meg a magyarok által ellenõrzött területet a Kárpát-
medencében, az Ennstõl az Északkeleti-Kárpátok elõteréig. A második szakasz leg-
nagyobb erõpróbájának a bizánciakkal szövetségben, a bolgárok ellen vívott háborút,
majd a morva állam megsemmisítését tekintik. Ezek részleteivel azonban nem
fárasztják az olvasókat, kivéve az AKG-és tankönyvet, amely Levente gyõzelmeirõl
tudósít a Balkánon. Száray ír egyedüliként az utolsó gyõzelemrõl a bajorok ellenében
907-ben, amellyel biztosította a magyarság honát, s a nemzet megmaradását.

– Ki volt Kurszán? Róla csak Csorbáék nem tesznek említést, a másik háromban õ a
kende, Levedi fia, és õ irányította a hadmûveleteket. Száray meséli el Kurszán bajorok
általi megölését egy lakoma során, s ezzel a kettõs fejedelemségnek is vége szakad.

– Mi lett Álmossal? A Csorba–Hegyi páros nem ír egyedül Álmos haláláról, s ezt
mindhárom tankönyvben szakrális gyilkosságként értékelik.

A Kárpát-medence története a 8–9. Században 
– Árpád-népének bejövetele

A Kárpát-medence természetföldrajzi viszonyai kedvezõek voltak. A dél-oroszországi
és ukrajnai sztyeppéhez képest zárt egység, jól védhetõ, a vegetáció folyamatos, de itt
minden kicsiben található meg. A Kárpát-medence egy földi paradicsomnak tetszõ
vidék, amely jóval kedvezõbb életfeltételeket kínált, mint a sztyeppe régió. A 300 ezer
km terület természeti kincsekben gazdag, kb. 80%-át tölgy-, bükk-, gyertyán és fenyves-
erdõk borították. A Nagy Alföld jellegzetes növénytakarója az erdõs sztyeppe vagy füves
puszta, amellyel itt érintkezik a zárt tölgyerdõ. Hatalmas területeket foglalt el a víz, és
sokszínû lehetett az ártéri gazdálkodás, az emberek együtt éltek a természettel. Az
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állatvilág gazdag volt, élt itt még õstulok, bölény, barnamedve, jávorszarvas, hiúz, farkas
és vízi állatok seregei. Félgömbünkön a 8. századtól melegebb éghajlat uralkodott,
820–880 között enyhén csapadékos, ezután pedig ismét száraz periódus köszöntött be. 

A Kárpát-medence a nagy létszámú avar nép országa volt, öt várral, és minden
valószínûség szerint 670-tõl a kazár fõkagán uralma és irányítása alatt. A fõkagán
hatalmát itt is a helytartó, a tudun képviselte, nagyfokú önállósággal és hatalmi súllyal.
A 780-as években az avarok közvetlen szomszédjaik lettek a frank királyságnak, s ez
cseppet sem volt problémamentes. Az avarok és bajorok között több összecsapás
zajlott, az avarok erõs várat emeltek a Bécsi erdõben, ostromgépekkel, komoly sán-
cokkal ellátva. 791-ben aztán Karolu Magnus frank király kiváló haditervvel, hatalmas
hadsereget indított az avarok ellen, igaz, hatalmas zsákmány került kezükbe, de
hadászatilag semmit sem értek el. Ekkor azonban belviszály tört ki, az okát azonban
csak feltételezzük, vagy belharc tört ki a hun, és a hatalmat birtokló vári nép között
vagy a kazár kagán zsidó hitre való áttérése miatt. A kárpát-medencei tudun áruló lett,
elküldte követeit Karolu Magnushoz, hogy aláveti magát a frank királynak, és népe fel
kívánja venni a kereszténységet. Sõt a tudun személyesen is elment Aachenbe,
miközben lehetõvé tette, hogy a frankok kirabolják a pannoniai avarok gyûrûjét,
Sirmium közelében. Az újabb frank seregnek már senki nem állt útjába, elfoglalták a
nyugati határvidéket, az avar fõemberek megadták magukat, megkeresztelkedtek, s
újabb kincses szekerekkel indultak nyugatra. Iszonyatos mennyiségû kincs került ekkor
Károly kezébe, aki ezt két kézzel osztogatta hûséges hívei és a kolostorok között. A
frankok igyekeztek gyorsan berendezkedni, de erõszakosságuk miatt az avarok fel-
lázadtak, és igen véres csatákat vívtak a frankokkal. 805-ben a hun-avarok itteni
fejedelme, a keresztény Theodor kapkán a vári nemességgel együtt Karolu Magnus
császárhoz fordult segítségért és menedékért a zsidóvá lett Obadia kazár fõkagánnal
szemben. Azaz megroppant az addig oly erõs pannoniai avarok hatalma, mert belül-
rõl sérültek meg, elveszítették õsi hitüket. Így váltak a nyugatra menekültek a frankok
és a szlávok alávetettjeivé. A régi hitükben megmaradt avarok – a nyugati források ezt
követõen avaroknak, bolgároknak vagy ungariknak nevezik – azonban a 9. században
is tovább éltek Stájerországban, a Dunántúlon, a Felvidéken és a Tiszántúlon,
szegényebben ugyan, de békében. 862-ben és 881-ben aztán ungarik és a cowarik
(kabarok) – ez utóbbiak a Hétmagyarok elõvédjei, akik a Felsõ-Tisza vidéken szállásol-
hattak – hadjáratot is vezettek a frankok ellen. Eddig ezt tévesen az 1000–1500 kilo-
méterre lévõ Árpád-népéhez kötötték, holott a bolgárok és a bizánciak sem tudtak a
türkök „kalandozásáról” nyugaton. Nem tudjuk, hogy ekkoriban ki lehetett az a kár-
pát-medencei magyar fejedelem, akivel a szlávok apostola, Metód érsek találkozott, és
bölcsességéért, megfontoltságáért, türelméért és vitézségéért nagyra tartotta.

A Keleti-frank állam élére 887-ben az összes német törzs Karlmann fiát, Karintiai
Arnulfot választotta királlyá, 896-ban pedig a pápa császárrá koronázta, s õ volt a
Pannoniai tartomány ura is. A korabeli nyugati források Pannonia alatt a Dráva–Száva
közét értették, amely az ókori Sirmiumtól, (Nagy) Moráviától Karantániáig terjedt. 
A Pribina uralta Karinthiai-hercegség Dél-Ausztriában, székhelye pedig Klagenfurt
közelében volt– és nem Zalaváron! –, és fennhatóságuk talán kiterjedt a Dunántúlra. 

A 9. században a szláv törzsek a Kárpát-medence peremvidékein egyre nagyobb
szerepet játszottak. Két morva „ország” volt és nem egy északon, s a morva uralom
Szvatopluk fejedelemsége alatt (870–892-4?) kiterjedt a Dráva-Száva közötti (Nagy)
Moráviára, és a Dunától északra lévõ (Kis) Moráviára, sõt Arnulf 890-ben átengedte
neki Csehországot is. A keresztény morvákat hûbéreskü és adófizetés kötötte a keleti
frankokhoz, valamint a római pápához, de az ellenségeskedés rendre kiújult közöttük.
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A Bulgária feletti vezetõ szerepet a 9. század elején Krum kán avar zsoldosaival
megszerezte, elfoglalta az erdélyi sóbányákat, és nagyjából a Marosig Erdély déli
részét, de a dunai bolgárok sohasem szállták meg az ettõl nyugatra esõ területeket. 
A keleti kereszténységet felvevõ bolgárok számára gazdaságilag az erdélyi sóbányák
monopóliuma volt jelentõs, de az nem volt kereskedelmi méretû. 

A 9. század végén a Kárpát-medence nem három állam végvidéke volt, és meg-
határozó népe nem a szlávság, hanem az avarság. A magyar nyelvûek (így a hon-
foglalás elõtt valószínûleg itt lévõ székelyek is) minden bizonnyal asszimilálhatták a
velük együtt élõ különféle etnikumokat. A Kárpát-medence népességére vonatkozó
adatok is nagymértékben eltérnek egymástól, a becslések félmillió és egymillió
négyszázezer fõ között ingadoznak.

A honalapításról biztos ismeretünk nagyon kevés, azt tudjuk csak, hogy volt ilyen.
A történészek különbözõképp értékelik a néhány valós tényt, az egyik tábor, a
menekülés elméletet, míg a másik, a tudatosan megtervezett és végrehajtott hon-
alapítást vallja. 

A honalapítás kiváltó okai. Az Etelközben élõ Hétmagyarok az arabok, besenyõk és
a ruszok nyomásának voltak kitéve, s a nyitott sztyeppe nem kedvezett a védelemnek.
A krónikás hagyomány szerint az avarok 888-ban segítséget kértek Álmostól
Szvatopluk ellenében. Álmos fejedelem és vezértársai (talán ekkor kötötték meg a
vérszerzõdést) elhatározták a Kárpát-medence elfoglalását. Árpád nagyfejedelemmé
tételének idejérõl és helyérõl sem tudunk semmi biztosat (Anonymus szerint 903-ban
és már Ungváron). Árpádról azt sem tudjuk, mikor született, valószínûleg két felesége
lehetett, s négy fiáról (Tarkacsu, Jeleg, Jutocsa, Zolta) tudósít bennünket
Bíborbanszületett Konstantin császár, késõbb viszont Liüntika-Leventét is Árpád-fiként
írta le, de õ a testvére is lehetett. Árpádot nemcsak az apjától kapott Turul-mítosz örök-
sége, hanem karizmája is kiemelhette a magyarok közül. Álmos és Árpád, Attila
örököseként tartottak igényt a kiváló adottságokkal bíró Kárpát-medencére, valamint
a nyelv- és fajta rokonainak tartott avarok segélykérését is teljesíteni kívánták.

A „Kárpátok hadmûvelet”. Árpád-magyarjai alaposan felkészülve, gondosan megter-
vezve és megszervezve, rendezetten, katonai terv szerint, „egy menetben” települtek át
a Kárpát-medencébe. A honalapításnak azonban az idõpontja is kérdéses, ugyanis a
modern kor történészei a 895-ös évet fogadták el, míg velük szemben egyetlen
kortársként Regino prümi apát Világkrónikájában a 889-es évnél mondja el, hogy a hun-
gari nép Szkítiában a besenyõk nyomása miatt felkerekedett, útnak indult hazát keresni,
és a pannonok, avarok pusztáit (az Ennstõl a Rábáig terjedõ területet?) szállta meg. 
A magyarok honfoglalásának igaz történetét megíró Anonymus használta Reginot, nála
azonban a 884-es év szerepel, de feltételezzük, másoláskor maradhatott le a latin V-ös
szám. A magyar seregek valószínûleg még a tél vége elõtt megindultak az Atil-tól (ez a
Don lehetett). Kijev alatt 7 kun (?) vezér és népe is csatlakozott a magyarokhoz. A hon-
alapításra indulók összlétszámára vonatkozó becslések nagyon eltérnek egymástól, 
25 ezertõl a hatszázezerig terjednek. A magyar seregek is a hagyományos sztyeppei
(hun) stratégiát alkalmazták, harapófogó-szerûen támadhattak a Kárpát-medencére a
Vereckei-hágón és Havasalföldön át. Árpád vitézei szinte harc nélkül birtokba vették a
Rábáig a Kárpát-medence nagyobbik részét, és fennhatóságuk alá került a hungár–bul-
gár–avar nép. A Felsõ-Tisza vidékén fogadta a nagyfejedelem az elébe járuló avar és
székely elõkelõk küldöttségét. Álmos vezetésével a nép zöme (talán két törzs Etelközben
maradt) szekereken, állataival együtt közvetlenül a hadak után külön utakon indulhatott,
és a kb. 3–6 hónapig tartó, kb. 1000–1500 km-es út végén rendezetten vonult be új
hazájába, az Uzsoki-hágótól lefelé az Ojtozi szorosig tartó átjárókon és az Al-Duna mel-
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letti alföldön. A hagyomány szerint Álmos nem jöhetett be az új hazába, mások szerint
viszont már itt lakott, amikor tõrbe csalták és megölték. A harcok elültével Árpád fõem-
bereivel együtt a késõbbi Szeged közelében (Ópusztaszeren) elrendezte az ország dol-
gát, a szeri gyûlésen a vezéreknek és az érdemeket szerzett nemeseknek, vitézeknek –
uralkodóhoz méltóan – felosztotta a köztulajdont, földeket adományozott. Ez a beren-
dezkedés 4–5 évig tarthatott, és nem lehetett zökkenõk nélküli. A testvérnépek megnye-
résére Árpád bizonyos idõ eltelte után összeházasította legkisebb fiát, Zoltát, az egyik
helyi elõkelõ, Mén-Marót fejedelem lányával.

A magyarok megerõsödése miatt Arnulf király igyekezett megnyerni magának szövet-
ségesül Szvatoplukot, majd amikor benne csalódott, a magyarokat hívta segítségül
(Nagy) Morávia feldúlásához, amely végül is nem járt sikerrel. Ekkor azonban a magya-
rok részérõl Kurszán (vagy Kuszán) – talán Levedi fiaként a kabarok fejedelme – szövet-
séget kötött a morva fejedelemmel, Szvatoplukkal, és ezt õrizte meg a fehér ló mondá-
ja. A magyar krónikák szerint Árpád követe, Kündü fia Kusid a felszerszámozott fehér
lóért cserébe földet, vizet és füvet kért a morva fejedelemtõl. Csak utólag derült ki, hogy
a föld, a víz és a fû az egész ország jelképe, azaz Szvatopluk a felszerszámozott lóért
országát adta oda. A magyar seregek fel is dúlták a frankok keleti határait, de a morva
fejedelem váratlanul meghalt, országát fiai között osztotta fel, akik viszont egymásnak
estek a koncért. A bolgárok katonai ellenállása már sokkal keményebb diónak ígérkezett.
Árpádék elõbb Alpárnál fölényes gyõzelmet arattak egy bolgár fejedelem csapatai fölött,
majd megvárták azt a pillanatot, amikor Bizáncot fel lehet használni a magyar
érdekeknek megfelelõen. Ez 894 nyárutóján következett be, a magyarok „fejei”, Árpád
nagyfejedelem és Kuszán elfogadta Bizánc szövetségi ajánlatát Simeon bolgár államá-
val szemben. Levente hadseregét 895-ben a bizánciak szállították át a Dunán, miközben
a bolgár fõerõk lent délen, Thrákiában harcoltak. Levente vitézei három ütközetben szét-
szórták a bolgár seregeket, a fõvárosig hatoltak és a cárt is beszorították Mundraga várá-
ba. Tehát a bizánci–magyar szövetség totális gyõzelmet aratott a bolgárok fölött,
Etelköz, a Kárpát-medence és Havasalföld a magyarok uralma alatt hevert. Azonban két
elõre nem látható zavaró következménye lett a magyarok gyõzelmének. Az egyik, hogy
valamikor (talán a 899-es itáliai hadjárattal egy idõben) Etelközben a hátramaradt 
magyar törzseket váratlanul csekély erejû, rablási célú besenyõ támadás érte. Szó sem
lehetett hadjáratról, hisz erre a zömében magyarul beszélõ (?) besenyõknek sem oka,
sem elegendõ ereje sem volt, és katasztrofális sem lehetett, mert a feltárt honfoglalás-
kori sírokban egyforma arányban találták meg a férfiakat és asszonyaikat, valamint
keletrõl hozott nagyszámú állataikat is. Mindezek mellett menekülésrõl pedig egyáltalán
nem lehetett szó a magyarok részérõl. Ugyanis, ha a napi átlagban kb. 20 km-es sebes-
séggel haladó nép menekül olyan könnyûlovasok elõl, akik napi 150 km-t huzamosabb
idõn át képesek megtenni, akkor már az elsõ tocsogónál elakadnak, és a többség fejet
hajt üldözõi elõtt, mert az élet fontosabb számára. Minden katonatiszt elõtt egyértelmû,
hogy a trén nem tud elmenekülni a könnyûlovasság elõl! Árpádék le is vonták a tanul-
ságot, Etelközt feladva, a hátramaradt, és megfogyatkozott két törzset is betelepítettek
az új hazába. A másik volt a veszélyesebb, a szorult helyzetben lévõ Simeon úgy kapott
békét Bölcs Leó császártól, hogy õ errõl magyar szövetségesét meg sem kérdezte, és a
flottát visszavonta a Dunáról. Ez az álnok lépés válságba sodorta a magyar sereget,
amely a bolgár túlerõvel szemben vereséget szenvedett. Levente mégis teljesítette a
feladatot, mert Simeon gyõzelme ellenére tudomásul vette erdélyi tartományának
elveszítését.

A honalapítás folyamatának lezárulása a századfordulóra tehetõ, s ezt több esemény
bizonyítja. Szvatopluk fiai a trónért viszálykodtak, s ez meggyengítette a morvákat, de a
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magyarok szövetsége mindig megvédte õket a frankoktól. 899-ben egy magyar sereg
Itáliába vezetett hadjáratot, és a Brenta folyónál tönkreverte az elbizakodott Berengár
király seregét. Arnulf császár halála után a magyar követséget az Enns menti határ
ügyében a bajorok elutasították, mire pusztító támadást kellett elszenvedniük két ma-
gyar hadtesttõl a bajoroknak és a karantánoknak is. Ettõl kezdve Magyarország nyugati
határa az Enns folyó lett. A csehek is megtagadták a hûbéradó fizetését a bajoroknak,
és szabad átjárást biztosítottak a magyaroknak. A Kis-Moráviába betörõ bajorokat a 
magyarok tönkreverték, mire õk egy lakomán Kurszánt orvul meggyilkolták, s ezért
valószínûleg adófizetésre kényszerültek. A frank támadások és a belviszály nyomán 
902-re elpusztult a morva állam, s a magyarok jogutódjaiknak tekintették magukat.
Rövid idõ elteltével a magyarok a Száva-völgyét is katonai ellenõrzésük alá vonták. 
A térségre igényt formáló elbizakodott bajor nemesség 907-ben öngyilkos támadást
intéztek a magyarok ellen, de megsemmisítõ vereséget szenvedtek eleinktõl. A krónikás
hagyomány szerint ez évben halt meg Árpád nagyfejedelem. A 9. század legvégén a
Hétmagyar törzsszövetség a kabarokkal, székelyekkel és többi Kárpát-medencei rokonai-
val összefogva birtokba vette új hazáját, és hasznosak tudtak lenni egymás számára. A
régió feletti uralmukat több mint egy évszázadig nem kérdõjelezte meg egyetlen más
hatalom sem. Ebben szerepet játszhatott az a tény, hogy a magyarság túlnyomó kato-
nai fölényben volt szomszédaival szemben. A magyarság ezekben a zûrzavaros
évtizedekben is megmaradt, mert az összetartó erõ Árpád és dinasztiájának tekinté-
lyében rejlett. Árpád lovas alakja az a mindenki fölé magasodó magyar hadvezéré,
akinek Magyarország megalapítása személyes teljesítménye volt.

(Elhangzott Somogyfajszon, 2002. június 1-én)

Szerkesztõi jegyzet:
1 A szerzõ a dunaújvárosi Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola tanára
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buSzabó Dezsõ

a Kráternek
a Kráternek írok:
a világról
a létezésrõl
a sorsról
a Kráterben jelennek meg verseim
írjak-e Kráter?
borzasztó csönd van a mélyben
repedések
szilánkos a nap
sarkamban széttört ablak
itt megállni tilos
ott várakozni tilos
– ezek rövid versek
felemelt érzések
rövid versek ezek
a szép hosszú õszben reménykedem

a festményen
szél korbácsolja a
tengert
– libabõrös vagyok
egyre több a halott

a föld agyontaposott
rajztábla
minden házfal
mintha rám akarna
dõlni

drágám 
itt semmi sem drága
a fák ágai lógnak
mint akasztott emberek
szikrát vet az ég szeme
hangulatfény
csönd
vér
fegyvertény

a festményen
azt próbálgatják:
tudnak-e megállni
fejjel lefelé
– saját lábukon
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Kass János: Oedipus Rex II. 
1976, szoborterv, tollrajz

az elsodort falu
szellemét keresem

a falu egysoros vers
repedt sarkú nyár
falevelek zöldkártyák
finoman simítgatom:
haja szála se görbüljön

az elsodort falut keresem
keresem az elsodort falut
völgy ringató anyaöl
finoman simítgatom:
haja szála se görbüljön

Beyer László

Székelyek
Hun törzseknek erõs szála,
gyökeredzik ércsziklákba,
csekély földben szilaj fenyõ,
kapaszkodik, s magosra nõ,
felhõk úsznak koronáján,
holdfény fürdet meg a vártán,
felnézek rád, s elszédülök,
nyiladékban, hogy megültök!



23

Barcsa Dániel

Három könyv 
a székelyekrõl

Hármaskönyv…

Valamikor, ha hébe-hóba, határon innen és túl, megjelent egy-egy könyv a széke-
lyekrõl, az számomra ünnepnek számított. Egy régebbi korszakban a székelység irán-
ti bármilyen érdeklõdés már önmagában is gyanút ébresztett, nagyobbat tán, mint
ma: maga a székelységgel való közösségvállalás a nacionalizmus ódiumát hozta az
ember fejére.

Egy idõben arra készültem, hogy én írom meg a marxi szemléletû történelmet, ám
hiába bizonygattam jóhiszemûségem és jó szándékom, „megbízhatatlanná” váltam.
Tanáraim idegenül fogadták Orbán Balázs biográfiám, székelyföldi honismereti biblio-
gráfiám, s számos szemináriumi dolgozatom – nem tudtak mit kezdeni velem. Maga
a téma mindig kiváltotta a jó avagy kevéssé jóindulatú tanácsokat és megjegyzéseket,
de én kezdtem hozzászokni a helyzethez, és tovább is jártam a magam egyre kevés-
bé legális útjait.

A felkészüléshez kénytelen voltam fõként a régi könyveket bújni, mert új könyv a
székelyekrõl még a határon túl se nagyon jelent meg, még olyan is alig, amely a
Ceausescunak tett tiszteletkörök után komoly tanulmánynak számított.

Ma már inkább a bõség zavarával küszködök. Sok könyvet már nemhogy megven-
ni nem tudok, de elolvasni se. Tán azt is mondhatjuk, hogy napjainkban – az ellen-
séges közvélekedés fönnmaradása ellenére is – reneszánsza van Erdélynek s a
Székelyföldnek, és ha van pénzed és idõd, naphosszat forgathatod a székelyekrõl
szóló frissen megjelent irodalmat.

A Csíki székely krónika – hosszú szünet után – egyszerre jelent meg a könyvpiacon
egy magyarországi és egy csíkszeredai kiadó jóvoltából. Hogy végül mégis – némi
vívódás után – az itteni kiadást (Budapest, 2002. Kard és Jogar Kiadó) választottam,
annak az az oka, hogy a szeredai, majd ugyanazért a pénzért, sokkal kevesebbet
kínált. A budapesti változat ugyanis nemcsak a krónika latin és magyar szövegét
hozza, hanem ezen felül tanulmányokat is. Szabó Károly, Balassy Ferenc, Ipolyi Arnold,
Szádeczky Lajos és Szócs István tollából.

A Csíki székely krónika felbukkanása egykor hallatlan izgalmat hozott a magára
ébredt, a II. József önkényével szembeforduló magyar köztudatban. A krónika sötét
századok homályába gyújtott világosságot, megválaszolta a székely õstörténet
megválaszolhatatlannak hitt kérdéseit. Újabb tényekkel, adatokkal bõvítette a hon-
foglalás körülményeinek eddigi ismeretét. E krónika nyomán eposz született. Írók és
költõk merítettek belõle témát a romantika korszakában. (Említsük meg csak Jókai
tündérien bájos regényét, A Bálvásnyosvárt!)

Ám a föltalálás eufóriáját rövidesen kikezdte a kétely, e forrással kapcsolatban egyre
több kérdés, sõt gyanús körülmény merült fel. Aranka György – õ ismertette meg a
mûvelt közönséggel és fordította le magyarra e krónikát – csak egy XVIII. századi máso-
lattal találkozott. Az eredeti példány késõbb se került elõ: a krónikában emlegetett õsi
székely áldozati kehelyrõl – mely szintén ekkor, a „csodával határos módon” került elõ
– kiderült, hogy nem a székely honfoglalás korából, hanem csak a XVII. századból
való. Tehát aligha ihattak belõle áldozáskor a rabonbánok; valamint idõvel egyre
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többen furcsállották, hogy e krónika egyetlen adata se „harmonizál” a többi,
vitathatatlanul hiteles forrás tanúbizonyságaival: s nem utolsó sorban feltûnõvé vált,
hogy a krónikát s a nevezett kelyhet birtokló Sándor família törekvései és a Csíki Székely
Krónika állításai mely hibátlanul simulnak egybe. Egy szó, mint száz: már a legkoráb-
bi idõkben fölmerült és megfogalmazódott az a vélemény, hogy a Csíki Székely
Krónika közönsége hamisítvány. A lehetõség magát Arankát is elkedvetlenítette, s ezért
a krónikát félrevetve egyéb, biztosabb eredményû munkálatokba fogott. Így a Csíki
Székely Krónika szövege a feltalálás után jóval késõbb, csak 1818-ban jelent meg
nyomtatásba. (Ez ráirányíthatja a figyelmünk a román és magyar tudományosság
közötti, már a kezdetekben feltárult szakadékra: mert vajon ugyanígy jártak volna-e el
a Supplex libellus Valachorumot kiizzadó román értelmiség tagjai is, ha elõkerültek
volna Gelu vajda – hasonlóan gyanús – emlékiratai?)

A kinyomtatást követõen ismét föllángolt a vita a krónika hitelességérõl, arról, hogy tel-
jesen, vagy csak részben kell-e elvetni e forrás adatait, állításait. A múlt század elején aztán
úgy tûnt, nyugvópontja jut e kérdés, mert elegáns, tudományos érvelésével Szádeczky
Lajosnak végleg sikerült zavarba hozni azokat, akik a hitelesség mellett kardoskodtak, ám
napjainkban újabb érvek támadtak Szádeczky véleményével szemben.

A Csíki székely krónika új kiadásainak legnagyobb érdeme, hogy sokunk számára hoz-
záférhetõvé válik maga az eredeti szöveg. (Évtizedekig csak olvasni lehetett róla – tipikus
bolsevik gyakorlat –, mert az eredeti szöveg úgyis hamisítvány, akkor meg minek veszte-
gessünk rá festéket és papírt!) Ám az elég feltûnõ, hogy egyik mai kiadás sem próbál állást
foglalni a hitelesség kérdésében, az ítélkezést rábízzák az olvasóra. Ez a liberális szemlélet
szimpatikus más esetben, egy forráskiadványnál viszont megbocsáthatatlan. Ez azonban
csak szemléletbeli hiba. Sokkal nagyobb baj az apparátus hiánya: nincsenek jegyzetek,
nincs név- és tárgymutató. A krónikát kísérõ, egymással feleselõ tanulmányok szerzõirõl is
jobb, ha más dokumentumokban keresgélünk adatokat. Ám a fanyalgásból legyen elég
ennyi. Élvezzük inkább Aranka György ízes, zamatos fordítását, melybõl megérezhetjük a
nyelvújítás elõtti anyanyelvünk életrevalóságát és erejét! És... mielõtt még pálcát törnénk
az esetleges hamisító fölött, ne feledkezzünk meg arról, hogy ez a korszak Macpherson
Ossziánjának az ideje... Ha a hitelesség irányában mi is táplálunk kételyeket, akkor olvas-
suk úgy, mint egy korszak jellegzetes termékét, úgy, mint irodalmat!

Nagy László hadtörténész munkáit mindig örömmel fogadtam, hiszen a múltban a
maga szakterületén igen sokat tett ama kötelezõ vélekedés ellen, hogy a magyarság
sikertelen nemzet. Hadtörténeti tanulmányaiból kiviláglott, hogy Mátyás király után is
volt magyar katonai vitézség, helytállás. Volt magyar hadsereg, és volt a magyar
katonák által gyõztesen megvívott háború.

Most került a kezembe Nagy László újabb kötete, a Székelyek a hadak útján
(Budapest, 2001. Zrínyi Kiadó). Ez a könyv számomra Nagy László tanulmányai közül
a legkedvesebb. (Ha nem jelentettem volna be már az elején a téma iránti elfogultsá-
gom, akkor azt írnám: eddigi tanulmányai közül a legjobb.)

Nagy Lászlót mindig is az alaposság jellemezte. E kötet esetében sincs másként. A
Székelyek a hadak útján nem pusztán hadtörténelem, az eseménytörténet szintjén,
hanem ennél jóval több. A prológus beillik egy külön kis tanulmánynak, amely a
székelységgel foglalkozó kutatások nehézségét mutatja be a puhának jellemzett dik-
tatúra idején. Nagy László megállapításai összecsengenek saját egykori tapaszta-
lataimmal, s kitûnõen jellemeznek egy olyan korszakot, ahol például gyáva meghu-
nyászkodásból a Tolna megyei Kakasdon még a bukovinai székelyeknek is megtiltot-
ták a madéfalvi Habsburg (és nem román) mészárlásról való megemlékezést, nehogy
megbántsuk a román elvtársakat!
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Nagy László könyvében – ha röviden is – ismerteti a székely eredetkérdés problémáit,
bemutatja a középkori székely társadalmat, annak rétegeit is, különös tekintettel a had-
kötelezettség szempontjaira. A szerzõ részletesen kitér a régebbi székely irodalom által
kissé elhanyagolt olyan kérdésekre is, mint a székelység hadilétszáma és hadra fogha-
tósága az egyes korokban, szól a székely hadszervezetrõl és utánpótlásról, a tisztikar
kiválasztásáról és képzésérõl, a fegyelemrõl, a fegyvernemekrõl, s a székelyek harcmód-
járól és harci értékérõl. Csak e fontos problémák tisztázása után tér rá a tulajdonképpeni
hadtörténelemre, arra, hogy a székelység, mint katonanép, miképpen vett részt a múlt
háborúiban. Érdekessége a kötetnek, hogy a középkori harcokat alig említi, a szerzõ
leginkább csak kedvenc korszakával foglalkozik, az 1541 és 1711 közötti idõszakkal.
Nagy László tanulmányát tényleg nem lehetett letenni – szegény diákjaim önálló írás-
beli feladatokkal voltak kénytelenek bíbelõdni egy egész délelõttön át.

A harmadik könyv Koréh Endre visszaemlékezése, amely „Erdélyért” címen jelent
meg az 1929-es kiadása után immár másodszor. Koréh sorai a székely hadosztály és
dandár 1918–19-es emberfeletti küzdelmeinek állítanak emléket.

Koréh Endre közelrõl látta a székely hadosztály szervezõdését az erdélyi összeomlás
közepette, a maga bõrén tapasztalhatta a Károlyi-kormány erélytelenségét és
mulasztásait. Következtetései azonban nem mindig helytállóak. A valós helyzetet, a
nemzetközi törekvéseket, a magyar nemzet tényleges lehetõségeit nem volt képes
fölmérni. Bár akit és amit elítél, az rászolgál az utókor szigorúságára, de nem akarja,
nem tudja elfogadni, hogy majd minden már a világháború utolsó hónapjaiban
elvégeztetett.

Koréh legfõbb érdeme, hogy tisztázza a székely hadosztályt a negyven éven
keresztül hangoztatott árulás vádja alól. Bemutatja a helytállás példáit, azt hogy
hónapokig ez a csekély, mintegy tízezres sereg védte egyedül a román invázió ellen
az Alföldet, s mindezt a hátország komolyabb támogatása nélkül, mintegy annak
akarata ellenére. Károlyiék kártékony, defetista politikát folytattak, s a székelyek nem is
hitték volna, hogy jöhetnek még Károlyinál is rosszabbak. Ám kiderült, lehet ennél
még mélyebb is süllyedni, mert Károlyi félreállása után megkezdõdött a kommün
tombolása. Kiviláglik Koréh soraiból, hogy hogyan és miért kerültek szembe a széke-
lyekkel Kun Béláék és hogy miképp történhetett meg az az ostobaság, hogy vörös ter-
roristák hátba támadták azt az egyetlen erõt, amely végsõ fokon az õ uralmukat is
védte.

E könyv elolvasása során elsõ kézbõl ismerjük meg a románokkal kötött fegyverleté-
tel indokait és következményeit. A körülményeket, amely a hadosztály parancsnokait e
súlyos döntésre vezették. Aztán megtudjuk a történet folytatását is, azt, ahogyan sok
ezren nem voltak képesek még így se a románokkal megbékélni, hanem, ha kellett,
még az ördögöt is szolgálva, megkíséreltek tenni még valamit Magyarország területi
integritásáért.

Az olvasó nem hadtörténeti munkát kap a kezébe e kötettel, hanem egy szemtanú
– a székely hadosztály és dandár lelkészének – azon nyomban frissen lejegyzett 
benyomásait, reflexióit és az akkori közelmúlt eseményeirõl. Érzelmekké tett munka ez,
Koréhtõl távol áll a hûvös sine irat et studio magatartása.

Székelyek a változó idõben. Három könyv a székelyekrõl. Három korszak, három
különbözõ mûfaj, stílus és szemlélet. Egy nép, melynek minden ellenséges törekvés,
hamisítás dacára van múltja és jelene. És a történelem biztatása az: minden bizonnyal
lesz jövõje is!
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WASS ALBERT EMLÉKEZETE (IV. RÉSZ)

Wass Albert

Modern hazaárulók
Hazaárulók akadtak minden idõben. Elõbb vagy utóbb ítélt fölöttük a nemzet, s

ítélete ellen nem volt fellebbezés.
Az elmúlt évtizedek nemzetközi, helyesebben hazátlan és nemzetbontó szellemi

irányzata azonban hézagot nyitott a társadalom ítélõképességén s abban a hézagban
megjelent az új kor lovagja, a kávéházi hõs, aki milliókat keres, a szélhámos, aki milliókat
csap be. Megjelent bõ nadrágjával, unott arcával, cinikus vicceivel, tömött pénztárcájá-
val, és a csodálkozó társadalomnak bemutatta a modern hazaárulás mûvészetét.

Mert csak úgy püffedt a jóléttõl: a kávéház természetesen mindjárt melléje állt, majd
a kabaré, színház s a gazdátlan utcai irodalom egy-kettõre lovagjává avatta. Vitézi tet-
teit hirdették széltében a márványasztalok között, ódákat zengtek hõsiességérõl, lelemé-
nyességérõl, életrevalóságáról, cinizmusáról, s arról a felsõbbrendû emberi tulajdon-
ságáról, hogy nem ismer hazát, nemzetet, becsületet, erkölcsöt, törvényt, nem ismer
semmit, csak a maga falánk érdekeit.

A társadalom nézte a színjátékot, elõbb csodálkozott, aztán megdöbbent, majd a
kabaré olcsó tréfái megnevettették, s végül tapsolt a bûvésznek, akinek minden sikerült.

Így született meg világ szégyenére a modern hazaáruló, húsz-huszonöt évvel ezelõtt.
Kávéházi erkölcsbírák javaslatára a közvélemény lovaggá ütötte, s a nehéz gazdasági
évek az eszmék zûrzavarában felserdülõ fiatalság számára az élelmesség és a gyors
meggazdagodás mintaképévé tették. Szellemi hatalmasságok hódoltak be elõtte s a
konjunktúra hatlábú táltos paripáján vígan vágtatott új meg új kalandok után.

Istennek hála, megszûnt már az a beteges korszak, mely létrehozta s a korral együtt
eltûnt a lovag is, dicsõítõ ódáival, vicceivel és kabarédarabjaival egyetemben. Valami
azonban mégis itt maradt belõle, halványuló emlékén kívül. Annak a szellemnek néhány
parányi széthullott darabja, mely ezt a modern hazaárulást eszménnyé tudta emelni.

Ugyanennek a szellemnek a hordozói azok az apró kis gonosztevõk is, akik itt-ott,
városon és vidéken egyaránt, üzletekben és eldugott raktárakban halmoznak, drágí-
tanak, ravaszkodnak elõre-hátra s nem akarják megérteni, hogy az õ hitvány kis 
bõrüknél a haza jövendõje sokkalta fontosabb. Nem akarják megérteni, hogy a haza,
aki védi, tartja és hizlalja õket, minden törvényét és rendeletét a nemzet közösségének
létfenntartási érdekébõl hozza, s azoknak kijátszása nem egyéb, mint szembehelyez-
kedés a nemzet érdekeivel. Háborúban állunk minden vonalon, fegyverrel és fegyver
nélkül egyaránt, a lövészárokban éppen úgy, mint a barázdában, a mûhelyben, a pult
mögött és az íróasztalnál, nehéz és felelõsségteljes küzdelmet vívunk jövendõnk
érdekében, s aki ebbõl a küzdelembõl kivonja magát, aki a közösség érdekei mögött is
csak a maga hasznát keresi, aki ravaszkodik, alattomoskodik, megkárosítja a nemzetet:
az hazaáruló. Hazaáruló, a szó közönséges értelmében és megérdemli, hogy a nemzet
megvetésén kívül az igazságtevés büntetõ keze is lesújtson reá.

Ideje, hogy felébredjünk végre, és a társadalom egységes fellépésével kipusztítsuk
magunk közül ennek a modern hazaárulásnak szellemét, mely kísérteni a múltból még
egyre visszajár. Minden ember, aki magát magyarnak vallja, s átérzi a nemzet mai
küzdelmének súlyos felelõsségét, vegye föl a harcot az árdrágítókkal, a halmozókkal, a
zug-kereskedõkkel, a csempészekkel és a nemzet sok más lappangó ellenségeivel. Lökje
ki magából a társadalom a rémhírterjesztõket, a mindent-jobban-tudókat, a szabotá-
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lókat, a leleményes zug-üzletkötõket, dísz-gojokat és egyéb rákfenéi az emberi fejlet-
lenségnek, melyek megmételyezik a levegõt és kerékkötõi sorsunk jobbrafordulásának.
Ideje, hogy lerántsuk a leplet errõl a múltból átöröklött ál-leleményességrõl, botcsinálta-
életrevalóságról. Mert ami alatta van, az hazaárulás, ocsmány és közönséges.

Hazaárulók akadnak minden idõben. De ítél fölöttük a nemzet és ítélete ellen 
nincsen fellebbezés.

Szamosvidék (Dés) 1942. április 4. 14–15. szám

Birta Ferenc várost alapít Amerikában
Az Úrnak 1857. esztendejében, egy fülledt nyári este, amikor a palmotto-erdõk

mocsaraiból emelkedni kezdtek már a párák, Florida vad és ismeretlen belsejében egy
fehér ember állt megkötözve a St. John’s folyó melléki indián törzsek fõnökeinek ítélõ
tanácsa elõtt. Az volt ellene a vád, hogy csónakján bejött a tiltott területre, ott nem
csupán halászott és vadászott, de még házat is kezdett építeni magának, s midõn a
portyázó harcosok meg akarták akadályozni ebben, egyet közüllök megölt és kettõt
megsebesített. Méltóságteljesen ültek a fõnökök a tûz körül, szemben velük a fogoly,
széles nagy körben a törzsek egybegyûlt harcosai. Mindenki tudta, hogy a gyûlölt
sápadt arcú büntetése halál a kínzóoszlopnál, azonban õsi szokás szerint meg kellett
hallgatni az õ védekezését is. Evégbõl aztán a Nagy Fõnök kiadta a parancsot a
tolmácsnak: „kérdezd meg a fehér kutyát, hogy miért jött a vörös harcosok földjére?”

A tolmács, aki gyermekkorában a fehérek fogságába esett, és misszionárius papok
kezén nevelkedett, lefordította a kérdést egy angollal és spanyollal kevert fehér ember
nyelvre, a válasz azonban, amit a fogolytól kapott, alig volt több egy dühös morgás-
nál. Többször megismételte a kérdést, s végül is kijelentette, hogy õ ezzel a fehérrel
nem tud beszélni, egyszerûen mivel az nem érti a fehérek nyelvét. Iszonyú izgalom
támadt erre az indiánok között, s a fõnökök ráparancsoltak a tolmácsra, próbálja meg-
tudni, hogy honnan való ez az ember. A tolmács tehát odalépett a fogolyhoz, s ujjá-
val megbökte annak a mellét.

– Te yanke? English? Espanola?
– Magyar – felelte a fogoly dühösen –, és súly essen a fejetekbe, vegyétek már le

rólam ezeket a köteleket, mert elég volt a tréfából!
Kifakadását persze nem értették meg a vörös bõrûek, s hosszú faggatás után annyit

kipréseltek a foglyukból, hogy az nem amerikai, nem angol, nem spanyol, hanem vala-
honnan messzirõl, a nagy vízen túlról menekült ide, egy ismeretlen földrõl, ahol valami
gonosz sápadt arcúak rátörtek a békésen élõ törzsekre, és ugyanúgy bántak el velök,
mint a spanyolok meg az angolok ott Amerika földjén az indiánokkal.

– Valami nagy háború volt ennek az embernek a törzse s az idegen sápadt arcúak
között – magyarázta a tolmács a fõnököknek –, s ez az ember ide menekült hozzánk,
miután családja és törzse elpusztult. Úgy nevezi magát, hogy „magyar”, s ez valószínû-
leg a törzsének a neve.

A fõnökök csóválgatták a fejüket, s kíváncsi szemmel nézegették a barnaképû,
keménykötésû legényt. Miután jeleibõl és zagyva beszédébõl azt is megértették vala-
hogyan, hogy nem gyilkos szándékból ölte meg a vörös bõrû harcost, hanem egysze-
rûen azért, mert az megtámadta õt házépítés közben, s mert õ megszokta, hogy ne
hagyja magát, ha megtámadják: annyira megkedvelték foglyukat, hogy kötelékeit
eloldották, s odaültették maguk mellé a tûzhöz. Végül pedig megállapodtak, hogy az
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idegen nem is tartozik a sápadt arcúak közé, hanem õ maga is menekült indián, s
ezért õsi szokás szerint felajánlották neki, hogy beveszik a törzsbe, ha magára vállalja
az elesett harcos özvegyét és gyermekeit.

Hogy miképpen magyarázták ezt meg a legénynek, s mit értett az meg az egész
paláverbõl, arról sajnos a krónika ma már mit sem tud. Följegyezve mindössze any-
nyit találunk egy 1857. október 28-án írott hivatalos jelentésben, amit a jacksonville-i
misszió lelkésze küldött fölöttesének St. Augustine-ba, hogy „… ama ház pedig,
melynek fölszentelésére meghivattunk volt s mely ötvenegynehány mérföldnyire
innen déli irányba, a Szent Jánosról elnevezett folyó jobb partján áll igen kies helyen,
Krisztus Egyházának legelõretoltabb bástyája a vadonban. Benne lakozik egy magát
Franciscus Birta-nak nevezõ ember, aki indián származású asszonyát és annak gyer-
mekeit, szám szerint hármat, a katolikus vallásra áttérített, s én általam megkeresztel-
tetvén õket, említett asszonyt az Egyház szertartása szerint is hites feleségül vevé.
Halászok és nyomkeresõk szóbeszéde szerint nevezett Birta valamilyen módon a
Seminole-indiánok törzsének tagjává lett. Hogy mi igaz ebbõl azt nehéz eldönteni,
annál is inkább, mivel nevezett Birta, aki az osztrák birodalom menekültje, csak
nehezen képes megértetni magát akár angol, akár spanyol nyelven...”

Eddig tart a magyar Birta Ferencrõl szóló elsõ írott jelentés Florida földjén. A többit
már a folyó menti erõdök hátra maradt naplóiból és különbözõ települések krónikáiból
könnyebb összeszedni.

Palatka községbõl vetõdött át Amerikába harmincéves korában. Palatka 1848-ban
egy teljes századot állított föl Bem apó zászlaja alá s emiatt, a szabadságharc leverése
után, ugyancsak kemény megtorlásban részesült. Elõször a románok perzselték le a
falut, majd az oroszok. Birta Ferenc szakaszvezetõnek azonban sikerült megszöknie
valahogyan, és Törökországból átdolgozta magát egy hajón, mint kazánfûtõ az
amerikai Jacksonvill-be, mely kikötõváros Florida északkeleti partján fekszik, a St. John
folyó torkolatában. Fél esztendeig rakodómunkásként dolgozott, de mivel hiányos
nyelvtudása miatt nem kapott más munkát, vagy mert egyszerûen szabad földmíves
vére hajtotta a földszerzés felé: félév múltával vásárolt magának egy rozoga csónakot
s elindult azon fölfelé a St. John’s folyón, az akkor még úttalan, ember nem lakta
vadonba.

Így keveredett bajba az indiánokkal, de a szerencse mellette volt itt is, és az indiánok
nem csupán megkegyelmeztek neki, de engedték, hogy házat építsen a kiszemelt
helyen, s a múló esztendõkkel annyira megkedvelték és megbíztak benne, hogy na-
gyon gyakran közvetítõként használták föl a fehérek felé. S Birta Ferencnek köszön-
hetõ, hogy a St. John folyó alsó szakaszának lassú és fokozatos betelepülése az 
1860-as és 70-es években minden nagyobb vérontás nélkül történt.

1864-ben a két folyó menti erõdöt – egyik valami harminc mérföldnyire délre, a másik
valami húsz mérföldnyire északra feküdt – Birta Ferenc látta el krumplival, veteménnyel
és naranccsal. Õ volt az elsõ ember, aki a vadon termõ floridai „savanyú narancsot” a 
misszió segítségével hozatott nemes veszõkkel beoltotta és megvetette a mai nagy
narancstermelés alapját Floridában. 1868-ban egy utazó már így emlékszik meg róla
naplójában: „Embertõl távol, az aligátoroktól nyüzsgõ folyó partján egyszerre csak meg-
nyílik az õserdõ vadonja, és kies félszigeten viruló narancskert és ápolt veteményes tárul
elénk, egy magányosan élõ fehér ember és tucatnyi barátságos indián szorgalmas keze-
munkája. Valóságos kis paradicsom, melyet az egyszerû, de barátságos faház gazdája
még melegebbé tesz a maga született délvidéki vendégszeretetével…”

Hogy ez a „délvidéki vendégszeretet” hamisítatlan magyar vendégszeretet volt,
arról az utazó nem tesz említést, valószínûleg nem is tudott róla. 1869-ben már négy
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ház áll ott a folyóparton, és 1871-ben az ott élõ fehér családok száma 12. 1872-ben
cukornád-malom épül, és bárkák szállítják a nádmézet a jacksonville-i piacra. Ebben az
esztendõben nevezik a folyóparti település elõször Palatka községnek.

A folyó középsõ és felsõ szakaszán gyakoriak voltak akkoriban a csetepaték fehérek
és indiánok között, az alsó szakaszon azonban, Birta Ferenc jóvoltából, csönd volt és
nyugalom. Az indián fõnökökkel kötött szerzõdés szerint a folyó bal partja a vörös
bõrûeké, jobb partja a fehéreké volt, és ezt a megállapodást mindkét fél tiszteletben
tartotta. Egyszer azonban egy jacksonville-i kereskedõ, aki havonta egyszer jött föl
bárkájával a folyón, hogy a fehérektõl gazdasági termékenyeket, az indiánoktól pedig
aligátorbõröket vásároljon, egy hordó pálinkával leitatta a gyanútlan indiánokat, és
csúnyán becsapta õket a vásárral. Ennek az lett a következménye, hogy amikor újra
megjelent azon a vidéken, az indiánok elfogták, megölték, bárkáját pedig felgyújtot-
ták. Az erõdparancsnok utasítást kapott a megtorlásra, és néhány hétig eredményte-
len kutatta az erdõket az indiánok után, mindössze üres kunyhókat találva, amiket
bosszúságában fölégetett. Végül is Birta Ferenc közbenjárására – aki a kormányzat elé
tárta az igazságot és követelte, hogy ne engedjenek több pálinkát szállító kereskedõt
föl a vízen – a bosszúhadjáratot lefújták, és az erõd kapitánya szavát adta, hogy az
indiánok visszatérhetnek a folyóhoz, fölépíthetik házaikat, és bántódásuk nem esik.
Adott szavát azonban megszegte, és nyolc indiánt kivégeztetett.

Erre föl az indiánok hirdették meg a háborút, és három napig ostrom alatt tartották
az erõdöt, míg végre is Birta Ferencnek sikerült meggyõzni õket arról, hogy okosabb,
ha visszatérnek a saját partjukra. Alig távoztak el azonban, az indiángyûlölõ kapitány
egy szakasz katonával megtorlásra készült. Az volt a terve, hogy éjszaka rajtaüt az alvó
indián falun. Birta azonban valahogyan megtudta a tervet, és amikor a katonák 
csónakjai a hold fényénél áteveztek a folyón, a túlsó parton ott várta õket nyakasan
és keményen Birta Ferenc, maga. Kapitány úr – mondta a magyar –, ezt a földet szer-
zõdés védi, és aki ráteszi a lábát a katonái közül, azt magam verem bele a folyóba! –
Hadd lássam! – ordította a kapitány, s pisztolyával a kezében, elsõnek ugrott ki a csó-
nakból. Birta Ferenc pedig állta a szavát. Fél kézzel elkapva a kapitány pisztolyos kezét,
a másik öklével lecsapott, s a kapitány hanyatt esett a vízbe. A következõ pillanatban
nyílzápor zúdult a sötét erdõbõl a katonákra. Az indiánok készen várták a támadást.

Hat katonát vesztett az erõd azon az éjszakán, s köztük volt a kapitány is. Három
napra rá járõr érkezett Palatkára, s megkötözve vitte el Birta Ferencet, az indiánbará-
tot. Több mint egy teljes esztendõbe került, amíg a legfelsõbb katonai bíróság föl-
mentette s haza bocsátotta. Közben azonban a nekivadult indiánok lerombolták az
erõdöt, leölték a helyõrséget, bosszúdühükben rátámadtak a fehérek telepeire is, s
Birta Ferenc elfogatását azokon torolták meg. Palatka községet is leégették.

A zavaroknak végül is a „nagy indián háború” vetett véget, melyben a Seminole
indiánokat a katonaság leverte, s leûzte õket messze délre a mocsarak közé. Palatka
újra fölépült, s virágzó farmok nõttek ki az õserdõ gazdag fekete földjébõl, ahol annak
idején Birta Ferenc kikötött a csónakjával.

Hogy mi lett vele, a hajdani palatkai földmíves legénnyel, arról nem tud a krónika.
De az általa elnevezett településbõl lassacskán város lett, melynek ma papírgyára,
fejlõdõ kisipara van, a turisták ezrei keresik föl minden esztendõben. S Palatka város
lakói a boldog floridai napfény alatt talán nem is tudják ma már, hogy messzire,
szomorú, sok bajt látott kis erdélyi falu nevét viselik itt a gazdag, békés Amerikában.
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Madarász Imre

A harag és a szégyen

Oriana Fallaci New York-i „köpése”

Jelen korunk politikájának és kultúrájának – ha úgy tetszik, politikai kultúrájának és
kultúrpolitikájának – egyaránt szomorú szimbóluma (és szimptómája), hogy az új év-
ezred elsõ világsikeres olasz könyve Oriana Fallaci A harag és a büszkeség (La rabbia
e l’orgoglio) címû opusa, melyet az írónõ, kötet-elõszava szerint, rögtön a 2001.
szeptember 11-i New York-i terrortámadás után – annak helyszínén és hatására – írt és
publikált, elõször újságcikk-formában és -formátumban, vagyis „elfogadható hosszú-
ságúra, csaknem a felére rövidítve”1, majd teljes terjedelemben, könyv alakban 2001
decemberében, s azóta számos, egyre szaporodó kiadásban. Sem az 1997-ben iro-
dalmi Nobel-díjjal kitüntetett Dario Fo, sem a kultúripar által igencsak reklámozott
Umberto Eco mûvei nem váltottak ki olyan világvisszhangot, mint ez az írásmû, melyet
szerzõje eredetileg „újságcikknek” szánt, de „helyette kis könyvet szült”2 (valójában
nem is kicsit: százhatvanhárom oldalasat). Hogy könyvméretû újságcikket, vagy zsur-
nalisztikai könyvet „szült”-e, annak eldöntése korántsem a fõ problémája az italianistá-
nak. Sokkal nagyobb kérdés és gond, hogy vajon egy ilyen alacsony irodalmi színvo-
nalú, kulturálisan és erkölcsileg ennyire nívótlan iromány hogyan késztethetett milliós
olvasótábort könyvvásárlásra és – Heller Ágnes tetszetõs (és öntetszelgõ) szavával élve
– a „világértelmiség”3 oly sok exponensét írásra, válaszadásra, reagálásra. „Világértel-
miség és világbotrány egymást feltételezõ, egymást kiegészítõ fogalmak” – állítja
Heller. 4 Nos, a „világértelmiségi” Fallacinak valóban sikerült „világbotrányt” keltenie,
ám az igazi botrány mégis az, hogy az olasz irodalom – melynek régóta nincsen
Alfierije, Manzonija, Nievója, sõt immár Bacchellije vagy Brancatija sem, de azért még
van egy Ferdinando Camonja, egy Antonio Tabucchija – egy ilyen botránykönyvvel
hívta fel, irányította magára újfent a figyelmet s rázta-botránkoztatta meg – használ-
hatjuk e kifejezést? – a világközvéleményt. 

Szerény vigasz, gyönge válasz – mert inkább csak játék a szavakkal –, hogy A harag
és a büszkeség a szó szoros és igazi értelmében nem része az olasz irodalomnak.
Noha csak a tömegmédia gátlástalan és mûveletlen nagyotmondása írathatta le,
hogy Fallaci „a legnagyobb olasz írónõ”5 (miközben él és alkot még Dacia Maraini,
Luce d’Eramo, Susanna Tamaro, nem is beszélve olyan elhunyt nagyságokról, mint
Grazia Deledda, Anna Banti, Maria Bellonci „és még sokan mások”), tagadhatatlan,
hogy A haszontalan nem (Il sesso inutile, 1961), a Pénelopé a háborúban (Penelope
alla guerra, 1962), a Ha meghal a Nap (Se il sole muore, 1965), a Levél egy meg nem
született gyermekhez (Lettera a un bambino mai nato, 1975), az Egy férfi (Un uomo,
1979), az Insallah (Isciallah, 1990) 1929-ben született szerzõje világszerte – így nálunk,
Magyarországon is – az egyik legismertebb és legolvasottabb olasz írónõ. Ezért, csakis
ezért és ennyiben kell foglalkoznia förmedvényével, epeömlésével vagy, öndefiníciója
szerint, „köpésével”6 az olasz irodalom minden hívének, kutatójának még akkor is, ha
az ember szívesebben ír olyan könyvrõl, melyet gyönyörûséggel olvasott, e sorok
íróját pedig A harag és a büszkeség, Gárdonyival szólva, „lapról lapra undorította”7.
Ihletõ lehet az undor, a harag, a felháborodás is. Erre éppen Fallaci tanít és ad példát
könyvével.

Önmagában persze nem az a baj – vagy nem baj az –, hogy valaki sértett-indig-
nálódott lelkiállapotban, a tiltakozás, a visszavágás, a „beolvasás” szándékával ragad
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tollat, ül íróasztalhoz, írógéphez, számítógéphez s ír, akár egy egész könyvet is. Ha
könnyel, vérrel, verejtékkel lehet írni, ugyan miért ne lehetne epével is? A világ-
irodalomban megszámlálhatatlanul sok példa mutatja, hogy igenis lehet. Emberileg 
teljesen érthetõ, hogy a 2001. szeptember 11-én a New York-i Világkereskedelmi
Központ „iker-toronyházait” a nekik vezetett utasszállító repülõgépekkel porig romboló
terrorista merénylet apokaliptikus képe felkavarta-feldúlta még a vietnami frontot
megjárt haditudósítót is (l. Niente, e cosí sia, 1969). Csakhogy az értelmiségi lét ott
kezdõdik, hogy az ember tud parancsolni indulatainak, képes haragját erkölcsileg, 
kulturálisan elfogadható keretek közé, illetve formákba kényszeríteni, s nem „köpköd”
úgy, ahogyan Fallaci, saját bevallása és már idézett szavai szerint, teszi8, fõleg nem
egy világvallásra, egy egész civilizációra, aminõ az iszlám.

Amikor Fallaci szövegét „megszülte” vagy „kiköpte”, még csak gyanítani-sejteni
lehetett azt, amit egyébként azóta sem bizonyítottak be cáfolhatatlanul a nyilvánosság
elõtt, hogy a szeptember 11-i támadást iszlamista terroristák hajtották végre. Fallacinak
azonban a tömegkommunikáció csatornáiból tényként világgá kürtölt gyanú, sejtés
elég volt ahhoz, hogy pamfletjében olyan vádbeszédet („J’accuse”9) dörögjön, olyan
gyalázkodást és uszítást míveljen a muzulmán világ ellen, amilyenre eddig nem volt
példa. Írásának legfeltûnõbb formai hibái – hogy túlméretezett, alaktalan, szerkesz-
tetlen, kusza, zavaros, önismétlõ, szaggatott, nyelvileg-stilárisan igénytelen – mind-
mind abból erednek, hogy a gyûlölködés elhomályosította szemét és elméjét. Mert a
gyûlölet sokkal erõsebben és sokkal kártékonyabban tesz elfogulttá, vakká és tom-
pává, mint akár a legvégletesebb szeretet. Valótlanul állítja Fallaci, hogy haragja
„hideg, tiszta, racionális”10; ennek épp az ellenkezõje igaz: lázas, szennyes õrjöngés
az. Aki nyugodt és eszénél van, az nem „köpköd”, nem „ordít dühében”, nem
szitkozódik úgy, mint Fallaci, aki Jasszer Arafatot „rövid emlékezetû, gyönge értelmû”,
„köpködõ”, „hazug fajzatnak” titulálja, a mohamedánokat pedig – úgy általában –
„barbároknak”, akik „ahelyett, hogy dolgoznának és hozzájárulnának az emberiség
javulásához, minduntalan égnek fordítják a feneküket, vagyis imádkoznak naponta
ötször” és „ezerszer rosszabbak Sztálinnál”; az nem fenyegetõdzik, hogy megöli a
palesztin külügy- és igazságügyminisztert, ha „egy kihalt utcán találkozik vele”; az nem
használ olyan szavakat, mint „fasz” (cazzo), „kibaszott” (fottutissime), „összeszarni”
(smerdare) és hasonlók; az nem henceg kocsmai verekedõk módján azzal, hogy az
elmúlt nyáron hogyan rúgott herén egy részeg muzulmánt, aki neki „obszcén” dol-
gokat mondott.11

Az effajta kamaszos butaságokat egy nevetéssel, egy legyintéssel elintézhetnénk, ha
a dühöngõ, szitkozódó, ökölrázó, átkozódó, fenyegetõdzõ öregasszonyból (Fallaci az
„antica signora”12 kifejezést használja, bár a „vecchiaccia” megfelelõbb lenne) nem
bújna elõ az „áruló írástudó”. Az már nem magyarázható-mentegethetõ életkorral,
idegállapottal, sokkhatással, adrenalinszinttel, hogy egy író, egy értelmiségi nem
különösebben mély és széleskörû, de az átlagosnál mindenképpen messze nagyobb
mûveltségét a gyûlöletkeltés, a megalázás és a bosszúvágy szolgálatába állítja, és csakis
azért sorol fel és állít szembe nyugati-keresztény és arab-iszlám klasszikusokat, alkotá-
sokat, kultúrjavakat, hogy „bebizonyítsa” az utóbbiak alacsonyabbrendûségét. Már az
elõszóban arról ír, hogy az Ezeregyéjszaka „kedves tündérmeséit” még csak „összeha-
sonlítani sem tudja Homérosz Iliászával, Odüsszeiájával, Platón Dialógusaival, Vergilius
Aeneisével, Szent Ágoston Vallomásaival, Dante Alighieri Isteni Színjátékával,
Shakespeare tragédiáival és komédiáival és így tovább”.13 „Nem lenne komoly dolog” –
kommentálja Fallaci. Amit õ csinál, az valóban nem komoly. Mert hát mi értelme szem-
beállítani az Ezeregyéjszaka meséit a homéroszi eposzokkal, Dante „szent poémájával”
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vagy Shakespeare színmûveivel? Egybevetni az arab történeteket Boccaccio novelláival,
megvizsgálni Dante és az iszlám kultúra kapcsolatait, az ésszerû, meg is tették már
többen, de ezekrõl Fallaci mit sem tud, szót sem ejt. Nem is érdekli, hiszen neki egy a
fontos: „bebizonyítani”, hogy ha az arab irodalom nyugaton legismertebb legnép-
szerûbb remekmûvei is csupán „gyermekkori mesék”14, akkor nyilván az egész sem sokat
ér. „Dante Alighieri nekem jobban tetszik, mint Omar Khajjám”15 – tudatja velünk az
írónõ. És akkor mi van? Kit érdekel ez? Mi következik ebbõl? Megint a régi nóta! Miért
kell szembeállítani a Rubaíját költõjét az Isteni Színjáték poétájával? És egyáltalán: lehet
bárkit összevetni Dantéval? Csak ilyen Fallaci-nívón. Íme, a „civilizációk összecsapásának”
huntingtoni teóriája16 – aprópénzre váltva, zsurnálhigításban.

Ám e pince-szint még mindig nem a mélypont. Intellektuális és morális süllyedés-
ben A harag és a büszkeség szerzõjét nehéz utolérni. A legalsó körbe akkor vezet min-
ket, amikor a „civilizációk összecsapásának” megnyerésére, s „a világrend átalakítására”
biztatja-bujtogatja az immár egyedüli – s ugyebár „megtámadott” – szuperhatalmat,
amely, láttuk az afganisztáni (eredménytelen és értelmetlen) háborúban, nem is
késlekedett megfogadni a tanácsot. Noha senki sem írhatja az Amerikai Egyesült
Államoknak iszlám országok ellen folytatott vagy elõkészületben levõ háborúit az „írás-
tudó(k) árulásának” számlájára, nem kétséges hogy Oriana Fallaci A harag és a
büszkeség címû könyve a háborús uszítás egyik legszélsõségesebb és legszégyenlete-
sebb dokumentuma a jelenkori nyu-
gati irodalomban és kultúrában.
„Emlékezetetekbe idézem és állítom,
hogy tíz imám közül kilenc a terror-
izmus szellemi vezére”17 – nyilatkoz-
tatja ki, sugallva és „legitimálva” egy
Irán elleni katonai intervenciót.
Hiszen, úgymond, „a Fordított
Keresztes Háború jó ideje tart már”18

– hát fordítsunk rajta mi is egyet!
„Velük tárgyalni lehetetlen, jobb
belátásra bírni õket elképzelhetetlen.
Elnézõen, toleránsan vagy bizalom-
mal bánni velük öngyilkosság”19:
marad a háború, a bombázás. Talán
az ágyékon rúgott firenzei részeg
bevándorló felidézett történetét
példázatnak szánta Fallaci, a meg-
gyilkolással fenyegetett Palesztin
politikusét meg példamutatásnak:
így kell bánni velük! verjük meg
õket! öljük meg a gonoszokat! 
(E szemlélet a terroristák mély
empátiájával találkozhat.) Tegye
velük Amerika azt, amit a Szovjet-
unió cselekedett Afganisztánnal; de
adjuk át a szót ismét Fallacinak: „Ezt
mondtam magamban: A szovjetek
olyanok, amilyenek. De el kell
ismerni, hogy minket is védenek.
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Köszönöm nekik.”20 Ezt sem merné ma más leírni: hogy a szovjet–afgán háborúban a
szovjeteknek adott – s ad ma is – igazat. A fentiek után már meg sem lepõdünk,
amikor Fallaci – valószínûleg szintén utolsóként – egyetértõen (s persze iszlámellenes
éllel) idézi Lenin „szent szavait” (stílszerû!): „A vallás a népek ópiuma.”21

Bár Fallaci hosszú évek óta New York-ban él, azért jó honleányként nem feledkezik
meg Olaszországról sem. Megrója miniszterelnökét, Silvio Berlusconit, amiért késle-
kedett George Bush és Tony Blair jó (értsd: militáris) példáját követni. „Blairt kivéve,
egyébként, a többi európai között sem látok Oroszlánszívû Richárdokat (! – M. I.).
Fõleg nem Olaszországban, ahol két héttel (! – M. I.) a katasztrófa után a kormány 
(! – M. I.) még nem találta és nem tartóztatta le Usama (sic! – M. I.) Bin Laden egyetlen
bûntársát vagy feltételezett bûntársát (! – M. I.) sem. A mindenségit, Lovag úr (ez
Berlusconi állandó megszólítása az olasz politikában, nem egy kereszteslovagra utal –
M. I.), a mindenségit! Európa minden országában találtak és letartóztattak néhány
bûntársat vagy feltételezett (! – M. I.) bûntársat. Franciaországban, Németországban,
Angliában, Spanyolországban… De Olaszországban, ahol a milánói, torinói és római
mecsetek tele vannak gazfickókkal, akik Usama Bin Ladent dicsõítik, terroristákkal vagy
terrorista-jelöltekkel, akik szeretnék a levegõbe röpíteni a Szent Péter bazilika kupoláját,
egyet sem. Semennyit. Senkit. Magyarázza meg nekem, Lovag úr: ennyire ügyetlenek
a rendõrei és csendõrei? Ennyire töketlenek (coglioni) a titkosszolgálatai? Ennyire
álmatagok a funkcionáriusai?”22 – Elnézést kérünk a sok zárójelbe tett felkiáltójelért, de
érzékeltetni akartuk a szövegrészlet képtelenségét: Berlusconi azért részesül letolás-
ban, mert „kormánya” nem tartóztatott le mecsetbe járó muzulmánokat merõ
feltételezés alapján, illetve azért, mert más országok – állítólag – így jártak el és ked-
vében az USA-nak. 

De maradjunk témánál. Fallaci és a hazaszeretet: ez is megér egy (lenini-ópiumos)
misét. Hiszterizált amerikai környezete hatására Fallaciból is elõtört (igen mélyrõl, mert
korábban nemigen nyilvánult meg) a nemzeti indulat. A lehetõ leghamisabb, legellent-
mondásosabb és legtorzabb formában. Olyan vehemenciával azonosítja az illegális
bevándorlók „megszállását”23 a muzulmánok „Fordított Keresztes Hadjáratával” és a
bûnözéssel, ahogyan még egy Jean-Marie Le Pen vagy Pim Fortuyn sem merte volna,
s amiért néhány privilegizált „világértelmiségi” kivételével mindenki mást rasszizmussal
vádolnának meg.24 Fals hangon énekli fel olaszságát, patriotizmusát, családi és kulturális
gyökereit, az olasz trikolór és a Mameli-himnusz „rehabilitálását” (amúgy nyitott – Ciampi
olasz köztársasági elnök által kitárt – kapukat döngetve)25, miközben maga is elismeri,
hogy „immár amerikainak” tekintik õt26. S korántsem csak önkéntes New York-i
„számûzetése”27 miatt (amelynek oka – valami állítólagos, régi olaszországi sérelem – az
amúgy is obskurus könyv talán leghomályosabb pontja). Fallaci annyira távol érzi magát
Olaszországtól, hogy azt írja: „hosszú-hosszú évek óta nem szavazok”28, mert „az az
Olaszország”, ami ma van, „nem az én Olaszországom”.29 Kár, hogy csak egy van
belõle. Bezzeg az Egyesült Államok! Amerikánál „hazafiasabb országot nem tudok
elképzelni”.30 Abból, a jelek szerint, Fallacinak elég egy, és jó így, ahogy van. Háborús
pszichózissal, iszlámellenes és terroristaellenes hisztériával – és halálbüntetéssel, melynek
szégyenfoltja nem zavarja a nagy olaszok között az abolíciós mozgalom atyjára, Cesare
Beccariára is hivatkozó „honleányt”.31 Aki ezt éppúgy nem találja önellentmondásnak,
mint azt, hogy hazafiságra úgy lelkesít, hogy annak gyakorlati tartalmaként, cselekvési
programjaként semmi egyebet nem tud megjelölni, mint az amerikai példa követését s
a szuperhatalom politikájának kiszolgálását, akár az olasz nemzeti érdekekkel merõben
ellentétes nemzetközi konfliktusba való belesodródás árán is, illetve azt, hogy aki
másképpen gondolkodik és „Allah fiainak védelmében” emeli föl szavát, azt „a hitvány
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Olaszország” képviselõjének minõsíti, „mely miatt számûzetésben kell élnie” s amely
„mindig eladta magát az idegeneknek”.32 Furcsa honszeretetet tükröz ez az általá-
nosítás: mindig azért mégsem adták el magukat az olaszok a külföldi hatalmaknak.
Akadt köztük ilyen is, kétségtelenül. És sajnos, úgy tûnik, akad ma is. Ám a többség nem
ilyen. És a Risorgimento és Mazzini „felfedezése”, a nemzeti lobogó és a nemzeti him-
nusz „feltámadása”, az olasz hazafiság újjászületése idején A harag és a büszkeség
szerzõjének szónoki kérdésére („Hát senki sem emlékszik már arra, mi volt a
Risorgimento?”33) Egyre többen válaszolnak ilyenformán: De, emlékezünk. „Igen, emlék-
szünk” arra, amit Fallaci nemrég elhunyt földije, a szintén firenzei Indro Montanelli „a
legnemesebb és legszebb dolognak” nevezett, „amit Itália az utolsó négyszáz évben
véghezvitt”.34 S éppen a Risorgimento és „apostolai” – mindenekfölött Mazzini – szelle-
mében tekintünk haraggal és szégyenkezve erre a gyûlölködõ, „gyújtogató, csóvás”
könyvre, mely konformizmusát merészségnek, janicsárságát patriotizmusnak, arab-
gyûlöletét filoszemitizmusnak, a konfliktus kultúráját a kultúrák konfliktusának álcázza, s
elszigetelt, magányos haragnak tetteti a magáét, miközben a legerõsebb katonai, 
politikai és sajtóhatalom fedezékébõl kiabál. „Vannak az életben pillanatok, amikor hall-
gatni bûn, és megszólalni kötelezõ.”35 Mi megszólaltunk.
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Amy Tan
Amerikai Egyesült Államok

A Szerencsés Joe Club
részlet

Waverly Jong: Négy Égtáj

A „Négy Égtáj” „The Joy Luck Club” címû regényének egyik fejezete. A mû az
Amerikai Egyesült Államokban élõ, kínai származású írónõ elsõ könyve, az egyre  nép-
szerûbbé váló kínai–amerikai irodalom egyik legsikeresebb darabja.

A novellaszerû fejezetekbõl felépülõ regény négy kínai anya és lányaik életét mutat-
ja be: mit jelent nõnek, anyának, lánynak, feleségnek, testvérnek, barátnõnek, s
fõképpen amerikainak lenni a kínai értékrendek, hagyományok kötelékében. A regény
16 fejezetét felváltva mesélik a fõszereplõk. 

Meghívtam anyámat ebédelni a kedvenc kínai éttermembe. Azt reméltem, hogy
ezzel örömet szerzek neki, de rémes volt.

Alighogy meglátott a Négy Égtáj étteremben, máris rosszallóan mért végig. – Ai-ya!
Mi történt a hajaddal? – kérdezte kínaiul. 

– Hogyhogy „mi történt”? Levágattam – mondtam. Mr. Rory ezúttal a megszokot-
tól eltérõ frizurával kedveskedett: oldalt választotta el a hajam, a frufrum pedig balról
haladva ferde vonalban nyírta le. Divatos volt, de nem kihívó.

– Mint akit összenyirbáltak – jegyezte meg. – Kérd vissza a pénzedet.
– Nem ebédelhetnénk meg nyugodtan? – sóhajtottam fel.
Miközben átfutotta az étlapot, a nemtetszés szokásos jelei ültek ki az arcára: szája

elkeskenyedett, az orra megnyúlt. – Nem túl sok jó dolog, ez étlap – morogta. Aztán
megérintette a pincér karját, végighúzta ujját az evõpálcikákon és fintorogva megje-
gyezte: – Ezek az izék tiszta zsíros, csak nem gondolja, hogy ilyennel fogok enni? –
Rizsestálját tüntetõleg kimosta forró teával, majd a hozzánk közel ülõ vendégeknek is
ugyanezt tanácsolta. Megmondta a pincérnek, hogy a levest teljesen forrón kéri,
aztán az elsõ kanál után természetesen szóvá tette, hogy az „még csak nem is
langyos”.

– Nem lenne szabad ennyire felizgatnod magad – mondtam anyámnak, amikor
reklamálni kezdett a kétdolláros felár miatt. Õ ugyanis az ebédhez járó zöld tea
helyett krizantém teát hozatott. – A fölösleges stressz egyébként sem tesz jót a
szívednek.

– Semmi baja a szívemnek – dohogta, miközben megvetõ pillantásokat vetett a
pincérre. 

Ebben igaza is volt. Eltekintve attól, hogy mennyi feszültséget okoz magának – és
másoknak –, az orvosok kijelentették, hogy az anyámnak hatvankilenc évesen olyan a
vérnyomása, mint egy tizenhat évesnek, és olyan erõs, mint egy ló. Ami nem véletlen,
hiszen a Ló évében, 1918-ban született. Ebbõl ered csökönyös és nyílt természete,
amely olykor már tapintatlanságba fordul át. Nem jövünk ki jól, mivel én 1951-ben
születtem, amely a Nyúl éve volt. Ez pedig azt jelenti, hogy érzékeny vagyok, olyan,
akit egyetlen kritikus megjegyzés megbánthat és kibillenthet a nyugalmából.

Ez után a kellemetlen ebéd után már nem is reménykedtem abban, hogy lesz alkal-
mas pillanat, amikor bejelenthetem neki, hogy összeházasodunk Rich Schieldsszel.
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– Most mit idegeskedsz? – kérdezte egyik este a telefonban a barátnõm, Marlene
Ferber. – Elvégre Rich nem egy utolsó gazember. Õ is adószakértõ, mint te, az isten
szerelmére. Mit lehet ezen kifogásolni? 

– Nem ismered az anyámat – válaszoltam. – Neki soha senki nem elég jó. 
– Akkor szökjetek meg – vetette fel Marlene.
– Ahogy Marvinnal? – Marvin volt az elsõ férjem, középiskolai szerelmem. 
– Hát persze – mondta Marlene.
– Hát persze, amikor anyám rájött, fogta és hozzánk vágta a cipõjét – feleltem. –

És ez még csak a kezdet volt. 

Anyám akkor még nem találkozott Richcsel. Ami azt illeti, valahányszor megem-
lítettem a nevét – például amikor azt újságoltam neki, hogy Richcsel hangversenyen
voltunk, vagy hogy Rich elvitte a négy éves kislányomat, Shoshanát az állatkertbe –,
anyám mindig megtalálta a módját, hogy másra terelje a szót. 

– Nem is mondtam még – kezdtem, amíg a számlára vártunk a Négy Égtájban –,
hogy Shoshana és Rich mennyi fantasztikus dolgot kipróbált a Csodák Palotájában!
Rich...

– Ó – vágott közbe anyám –, el is felejtettem! Orvosok elõbb mondják, lehet, hogy
apádnak szükséges próbamûtét. De mégsem! Most mondják, minden rendben, csak
túl sok székrekedések. – Feladtam. És visszatértünk a szokásos mûsorra.

Kihozták a számlát. Egy tízessel és három egydollárossal akartam fizetni, anyám
azonban visszarántotta az egydollárosokat és helyettük a pontosan kiszámolt tizen-
három centet tette a tálcára. – Borravaló nincs! – fûzte hozzá ellentmondást nem tûrõ
hangon. Fejét diadalmasan szegte fel. Én pedig, mialatt õ a mosdóban volt, egy
ötdollárost csúsztattam a pincér zsebébe, aki megértõen biccentett. Miközben anyám-
ra vártam, új tervet eszeltem ki. 

– Choszle! „Meg lehet fulladni odabenn!” – méltatlankodott, amikor visszajött. Egy
kis csomag papírzsebkendõt akart a kezembe nyomni. Nem bízott más vécépapír-
jában. – Neked nem kell?

Megráztam a fejem. – De mielõtt hazaviszlek, ugorjunk be hozzám egy pár percre,
szeretnék mutatni valamit – kértem.

Anyám már hónapok óta nem járt nálam. Amikor férjhez mentem, folyton 
bejelentés nélkül toppant be. Aztán egy nap megmondtam neki, hogy hívjon fel,
mielõtt jön. Azóta nem hajlandó meglátogatni, hacsak nem küldök neki hivatalos
meghívót. 

Ezért titokban fürkésztem az arcát, hogyan fogadja jelenlegi otthonom élettel és
szerelemmel teli káoszát, amely teljesen ellentétben állt a válásom utáni tip-top lakás-
sal – akkoriban túl sok idõm jutott arra, hogy rendben tartsam az életem. Az elõszo-
bában most ellepték a parkettát Shoshana rikító színû mûanyag játékai. A nappaliban
Rich súlyzói hevertek, a dohányzóasztalon két piszkos konyakospohár s egy kibelezett
telefon maradványai, amit Shoshana és Rich szedtek szét valamelyik nap, hogy meg-
nézzék, honnan jön a hang. 

– Itt van benn – mondtam. Továbbmentünk, egészen a hátsó szobáig. Nem volt
beágyazva, a toalettasztal kihúzgált fiókjaiból szinte már kimásztak a zoknik és
nyakkendõk. Anyám edzõcipõket, újabb játékokat, Rich fekete papucsát, kendõket és
egy rakás frissen tisztíttatott fehér inget kerülgetett.

Tekintete fájdalmas tagadást tükrözött, amirõl az a nap jutott eszembe, amikor
egyszer régen gyermekbénulás elleni emlékeztetõ oltásra vitt minket a bátyáimmal a
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rendelõintézetbe. Ahogy a tû a bátyám karjába szaladt és õ felüvöltött, anyám
gyötrõdõ arccal nézett rám, s biztosított arról, hogy „következõ nem fog fájni”. 

Most viszont hogy tudta nem észrevenni, hogy együtt élünk, hogy ez komoly, és
hogy nem fog elmúlni attól, hogy nem beszélünk róla? Valamit mondania kellett. 

A ruhásszekrényhez mentem és egy nerc kisbundával a kezemben tértem vissza, amit
Rich vett nekem karácsonyra. Soha életemben nem kaptam még ilyen pazar ajándékot.

Belebújtam. – Egy kicsit nevetséges ajándék – mondtam bizonytalanul. – San
Franciscóban jóformán sosincs elég hideg ahhoz, hogy nercbundában járjunk. De
úgy tûnik, manapság ez az emberek vesszõparipája, hogy ki mit vesz a feleségének
vagy a barátnõjének.

Anyám hallgatott. A cipõtartókkal, nyakkendõkkel, Rich öltönyeivel és saját ruháimmal
teletömött ruhásszekrény nyitott ajtaja felé bámult. Kezével végigsimította a bundát.

– Ez nem a legjobb – szólalt meg végül. – Csupa maradék darab. A prém is túl
rövid, szõrök nem hosszúk.

– Hogy kritizálhatsz egy ajándékot! – fakadtam ki, mert vérig sértett. – Olyan
szeretettel adta!

– Épp ez aggaszt – mondta.
És ahogy néztem a kabátot a tükörben, már nem bírtam ellenállni az akaratának,

annak az erõnek, amellyel el tudja érni, hogy feketének lássam azt, ami azelõtt fehér,
és fehérnek azt, ami azelõtt fekete volt. A kabát olyannak tûnt, mint egy románc olcsó
utánzata.

– Mást nem is akarsz mondani? – kérdeztem halkan.
– Mit mondani?
– Valamit a lakásról... ezekrõl itt. – A Richrõl árulkodó szétdobált cuccokra mutat-

tam.
Körüljártatta szemét a szobán, elnézett az elõszoba felé, végül így szólt: – Karriert

csinálsz. Elfoglalt vagy. Szemétdombon akarsz élni. Mit tudok mondani?

Anyám tudja, mivel tapinthat az elevenemre. És a fájdalom, amit érzek, minden-
fajta szenvedésnél szörnyûbb. Mert amit tesz, az mindig úgy ér, mint valami sokk, 
pontosabban, mint egy áramütés, amely utána kitörölhetetlenül az emlékezetembe
vésõdik. Még ma is emlékszem arra a napra, amikor ezt elõször éreztem. 

Tíz éves voltam, de gyerekfejjel is tudtam, hogy igazi sakktehetség vagyok.
Könnyen ment a játék, minden erõfeszítés nélkül. Olyan dolgokat láttam meg a sakk-
táblán, amelyeket mások nem vettek észre. Olyan védõfalakat tudtam emelni magam
köré, amelyek ellenfeleim elõtt láthatatlanok maradtak. És ez a tehetségem rendkívüli
önbizalmat adott. Tudtam, mit fognak tenni a partnereim, lépésrõl lépésre. Pontosan
tudtam, hogy a játszma melyik pillanatában esik majd le az álluk, amikor világossá
válik elõttük, hogy egyszerûnek, gyerekesnek látszó taktikám megsemmisítõ és elkerül-
hetetlen vereségükhöz vezet. Imádtam gyõzni. 

Anyám pedig imádott engem mutogatni, akárcsak a fényesre törölgetett gyõzelmi
kupáimat. Úgy elemezte a játszmáimat, mintha õ gondolta volna ki azok stratégiáit. 

– Mondtam a lányomnak: a lovaiddal rohand le az ellenséget – tájékoztatta az
eladót az egyik boltban. – Ezzel a módszerrel nagyon gyorsan nyert. – Persze ezt már
a játszma elõtt elmondta – számtalan olyan hasznavehetetlen dologgal együtt, amely-
nek semmi köze nem volt a gyõzelmemhez. 

Valahányszor családi barátok voltak nálunk, bizalmasan odasúgta nekik: – Nem kell
ahhoz túl sok ész, nyerni sakkban. Az egész csak trükk. Jössz a széllel Északról, Délrõl,
Keletrõl, Nyugatról. A másik fél összezavarodik. Nem tudják, merre fussanak. 
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Gyûlöltem, ahogy mindent a maga érdemeként próbált elkönyvelni. Egy nap aztán
ki is jött belõlem. Mindenki füle hallatára kezdtem vele ordibálni a Stockton utcán.
Olyasmiket vágtam a fejéhez, hogy õ semmit sem tud, úgyhogy jobb lenne, ha nem
is dicsekedne. Befoghatná végre a száját. 

Aznap este és másnap nem szólt hozzám. Apámmal és a bátyáimmal kimérten
beszélt, mintha én megszûntem volna létezni s õ csak egy megbüdösödött halat
emlegetne, amit ugyan kidobott, de a szaga még mindig ott terjeng a lakásban. 

Ismertem ezt a taktikát, ezt az alattomos cselt, amivel kiprovokálta, hogy a másik
mérgében visszavágjon, aztán csapdába essen. Úgyhogy tudomást sem vettem róla.
Nem szóltam senkihez: arra vártam, hogy õ közeledjen. 

Jó néhány nap múlt el néma csendben. A szobámban gubbasztottam a sakktáblám
hatvannégy mezõjére meredve, s azon törtem a fejem, mit lehetne másképpen csinál-
ni. És ekkor határoztam el, hogy abbahagyom a sakkozást. 

Természetesen nem úgy gondoltam, hogy örökre. Legfeljebb egy pár napra. De
azt látványosan csináltam. Ahelyett, hogy minden este a szobámban gyakoroltam
volna, mint máskor, bevonultam a nappaliba és leültem a bátyáim mellé tévét nézni,
akik úgy meresztették rám a szemüket, mint egy hívatlan vendégre. Õket használtam
fel tervem megvalósításához: ropogtatni kezdtem az ujjaimat, hogy idegesítsem õket. 

– Anyu! – üvöltötték. – Szólj már rá, hogy hagyja abba! Zavard ki! 
Anyám azonban egy szót sem szólt. 
Még mindig nem aggódtam. Azt viszont beláttam, hogy drasztikusabb lépésre kell

elszánnom magam. Elhatároztam, föláldozom a következõ hétre kitûzött versenyt.
Visszamondom a részvételemet. Akkor minden bizonnyal kénytelen lesz hozzám szól-
ni. Ugyanis majd jönnek a telefonok a támogatóktól és a jótékonysági egyesületektõl,
akik faggatóznak, kiabálnak vele, s könyörögnek neki, vegyen rá, hogy folytassam. 

A verseny lezajlott. Anyám azonban nem siránkozott nekem, hogy „miért nem
akarsz sakkozni?” De én a lelkem mélyén el voltam keseredve, mert megtudtam, hogy
az a fiú lett a gyõztes, akit már két alkalommal könnyûszerrel megvertem. 

Rájöttem, hogy anyám több trükköt ismer, mint amire számítottam. De akkor már
elegem volt ebbõl a játszmából. El akartam kezdeni a felkészülést a következõ
versenyre. Ezért elhatároztam, hogy úgy teszek, mintha hagynám gyõzni: én fogok
elõször megszólalni. 

– Szívesen folytatom a sakkozást – jelentettem be neki. Elõre elképzeltem, ahogy
elmosolyodik, majd megkérdezi, milyen ínyencséget fõzzön. 

Ehelyett haragosan összevonta a szemöldökét és mélyen a szemembe nézett, mint
aki a vesémbe akar látni.

– Miért beszélsz nekem ezt? – szólalt meg végül ingerülten. – Azt hiszed, ez 
olyan könnyû. Ma kiszállni, holnap játszani. Te mindennel így vagy. Olyan okos, olyan
könnyû, olyan gyors.

– Mondom, hogy játszani fogok – nyögtem. 
– Nem! – akkorát ordított, hogy szinte meghûlt bennem a vér. – Ezután majd nem

lesz ilyen könnyû!
Reszkettem a döbbenettõl, mert nem tudtam, mire céloz. Aztán visszamentem a

szobámba. Csak bámultam a sakktáblám hatvannégy mezõjét, azon töprengve, vajon
hogyan lehetne kimászni ebbõl a rettenetes zûrzavarból. Majd miután hosszú órákon
át így bámultam, valóban hinni kezdtem, hogy a fehér mezõkbõl feketét csináltam, a
feketékbõl pedig fehéret, és hogy minden rendben lesz. 

Annyi biztos, hogy visszakaptam anyámat. Aznap este nagyon belázasodtam, s õ
az ágyamnál ülve dorgált, amiért pulóver nélkül mentem iskolába. Reggel is ott volt,
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rizskásával és fõtt bárányhússal etetett. Azt mondta, azért csinált nekem bárányhúst,
mert bárányhimlõs lettem, és egy jó bárány tudja, hogyan kell jó útra terelni a rossz
bárányt. Délután pedig leült egy székre, és egy rózsaszín pulóvert kezdett kötni
nekem, miközben azt ecsetelte, hogy az a kardigán, amit Szújüan néni kötött a lányá-
nak, June-nak, mennyire csúnya, és mennyire rossz pamutból készült. Úgy örültem,
hogy megint a régi volt!

De miután meggyógyultam, rájöttem, hogy anyám csakugyan megváltozott. Nem
téblábolt már körülöttem, amikor különbözõ játszmákat próbálgattam. Nem fényesít-
gette naponta a kupáimat. Nem vágta már ki az újságokból a nevemet említõ rövid
cikkeket. Olyan volt, mintha egy láthatatlan falat emelt volna maga köré, én pedig
titokban nap mint nap megpróbáltam kipuhatolni, vajon mennyire magas és széles ez
a fal. 

A következõ mérkõzésemen, bár egészében véve jól szerepeltem, az összesítésben
nem lett elég a pontszámom. Legyõztek. De még annál is szörnyûbb volt az, hogy
anyám egy árva szót sem szólt. Olyan elégedett arccal járt-kelt, mintha ez is az õ
stratégiájának az eredménye lett volna. 

Megrémültem. Minden áldott nap hosszú órákat töltöttem azzal, hogy végiggon-
doljam, mit veszítettem el. Tudtam, hogy nem csak a legutóbbi versenyrõl van szó.
Kielemeztem minden lépést, minden bábut, minden egyes mezõt. Ám többé nem
ismertem fel a bábuk titkos fegyverét, a mezõk metszésvonalán belül rejlõ varázst.
Csupán a hibáimat, a gyenge pontjaimat láttam. Úgy éreztem, elvesztettem bûvös
páncélomat. És mindenki kitalálta, hol vagyok a legsebezhetõbb. 

Az azt követõ hetek, hónapok és évek során tovább játszottam, de soha többé nem
éreztem azt a rendkívüli önbizalmat, amit azelõtt. Keményen, félelemmel és elszántan
küzdöttem. Amikor gyõztem, hála és megkönnyebbülés töltött el. Amikor pedig
veszítettem, az az egyre növekvõ félelem – majd rémület – lett úrrá rajtam, hogy nem
vagyok többé csodagyerek, hogy elveszítettem a tehetségem és hétköznapi lénnyé
váltam. 

Azok után, hogy kétszer is kikaptam attól a fiútól, akit néhány évvel azelõtt oly 
könnyedén legyõztem, végleg felhagytam a sakkozással. Senki sem tiltakozott.
Tizennégy éves voltam.

***
– Egyszerûen nem tudlak megérteni – mondta Marlene a telefonba azon az estén,

amikor megmutattam anyámnak a nercbundát. – Az adóhivatalt szívbaj nélkül
elküldöd a fenébe, s pont anyáddal szemben nem mersz a sarkadra állni?!

– Mindig azon vagyok, de aztán támadásba lendül az alattomos kis fogásaival, a
füstbombáival, az apró fullánkjaival, és akkor...

– Mi lenne, ha megmondanád neki, hogy ne kínozzon tovább, hogy ne akarja
tönkretenni az életed, hogy... hogy fogja be a száját! – ajánlotta Marlene. 

– Ez aztán baromi jó – kényszeredetten nevettem. – Szerinted mondjam azt az
anyámnak, hogy fogja be a száját? 

– Persze, miért ne? 
– Nézd, én nem tudom, van-e erre pontos szabály, de egy kínai anyának ilyet egy-

szerûen nem mondhatsz! Ez kábé olyan lenne, mintha a saját halálos ítéleted írnád
alá.

Annyira nem is az anyámtól féltem, inkább Richet féltettem. Elõre tudtam, mit
várhatok anyámtól, hogyan fogja sértegetni, hogyan fogja kritizálni. Kezdetben majd
hallgat. Aztán elejt egy szót valami apróságról, valamirõl, amit elõzõleg megfigyelt,
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aztán még egyet, majd egy másikat, amelyek mind parányi homokszemcsékként
peregnek, innen is, onnan is, egyre több, mindaddig, amíg be nem temetik szép-
ségét, egyéniségét, lelkét. És annak ellenére, hogy tisztában voltam taktikájával, alat-
tomos harcmodorával, féltem attól, hogy egy homokszemnyi, eddig észrevétlen
igazság a szemembe hull, elhomályosítva mindazt, amit eddig láttam, és az eddig
istenített Richbõl csak egy hús-vér ember marad, akit halálra sebeztek idegesítõ szoká-
sai és bosszantó hibái.

Ez történt ugyanis az elsõ férjemmel, Marvin Chennel, akivel tizennyolc évesen
megszöktem. Õ akkor volt tizenkilenc. Amíg szerelmes voltam Marvinba, szinte õ volt
maga a tökély. A Lowellben az érettségin a harmadik legjobb eredményt érte el az
osztályában, aztán ösztöndíjat kapott a Stanfordra. Teniszezett, izomtól dagadó vádli-
ja volt és mellkasát száznegyvenhat egyenes fekete szõrszál borította. Mindenkit képes
volt megnevettetni, az õ nevetése pedig mély volt, érces, férfiasan szexi. Azzal
büszkélkedett, hogy a hét különbözõ napjaira és óráira különféle szeretkezési pózokat
tartogatott: elég volt annyit a fülembe súgnia, hogy „szerda délután” – rögtön bele-
remegtem.

De mire az anyám elmondta róla a mondókáját, én már láttam, hogy a lustaságtól
úgy összement az agya, hogy már csak kifogások gyártására volt jó. Golf- és tenisz-
labdák után rohangált, hogy elmeneküljön a családi kötelezettségek elõl. A lányok
lábán legeltette a szemét, úgyhogy már azt is elfelejtette, hogyan kell hazajönni.
Szeretett nagy poénokkal dobálózni, hogy a többiek kicsinek érezzék magukat mel-
lette. Idegenek elõtt tízdolláros borravalókkal játszotta az úriembert, de a családi
ajándékokon mindig spórolni akart. Szerinte fontosabb volt az, hogy egész délután
piros sportkocsiját polírozza, mint az, hogy elvigye rajta valahová a feleségét.

Marvin iránti érzelmeim soha nem érték el a gyûlölet határát. Nem, bizonyos szem-
pontból rosszabb volt. A csalódottságot megvetés, majd teljes fásultság követte. Csak
különválásunk után történt meg, hogy magányos éjszakáimon, amikor Shoshana már
aludt, eltûnõdtem azon, hogy talán az anyám mérgezte meg házasságunkat. 

Hála Istennek, a mérge nem hatott a lányomra, Shoshanára. Pedig majdnem
elvetettem. Amikor észrevettem, hogy terhes vagyok, nagyon bosszankodtam.
Titokban úgy gondoltam a terhességemre, mint „a bennem növekvõ haragra”, és
elrángattam Marvint a kórházba, hogy neki is végig kelljen szenvednie az egészet.
Kiderült, hogy ez nem olyan kórház volt, mint amilyenre számítottunk. Megnézettek
velünk egy filmet, ami nem volt más, mint egy borzalmas erkölcsi agymosás. Néztem
azokat az apró teremtéseket, akiket már a hetedik hétnél csecsemõnek neveztek. Pici,
pindurka ujjaik voltak, és a filmben azt mondták, hogy már tudják mozgatni áttetszõ
ujjaikat, s képzeljük csak el õket, hogyan kapaszkodnak az életbe, hogyan próbálják
megragadni a létezés csodájának lehetõségét. Ha nem pici ujjacskákat mutattak
volna, hanem helyettük bármi mást, akkor ki tudja... de hála Istennek, azokat mutat-
ták. Mert Shoshana valóban egy csoda volt. Egyszerûen tökéletes. Minden rezzenését
rendkívülinek találtam, különösen azt, ahogy behajlította az ujjait és összecsukta a
tenyerét. Abban a pillanatban, ahogy elrántotta az öklét a szájától és sírni kezdett,
tudtam, hogy iránta való érzéseimet nem lehet megingatni.

Richért azonban aggódtam. Iránta táplált érzelmeim ugyanis ki voltak téve annak a
veszélynek, hogy anyám gyanakvása, elejtett megjegyzései és rosszindulatú célzásai
felsebzik és eltiporják azokat. Féltem, hogy túl sokat veszítenék, hiszen Rich Schields
ugyanúgy bálványozott engem, mint ahogyan én bálványoztam Shoshanát. Szerelme
kétségtelen volt. Semmi sem változtathatta meg. Nem várt el tõlem semmit, a puszta
létezésem elég volt neki, sõt, õ azt állította, miattam változott meg – jó irányban.
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Zavarba ejtõen romantikus volt, bár bizonygatta, hogy soha nem volt az, mielõtt
megismerkedtünk. És ez a vallomás még meghittebbé tette minden romantikus 
megnyilvánulását. A munkahelyünkön például, amikor „SZT – szívélyes tájékoztatá-
sára” feliratú jegyzeteket csatolt a jogi aktákhoz és a vállalati statisztikákhoz, amelyeket
nekem kellett átolvasni, a lap aljára odaírta: „SZT – szeretlek téged”. A cégnél nem
tudtak a kapcsolatunkról, ezért teljesen lenyûgözött vakmerõ viselkedése.

Leginkább azonban szexuális vonzereje lepett meg. Inkább csendesnek, szinte már
kínosan óvatosnak és feszélyezettnek képzeltem, olyan finom modorú srácnak, aki
megkérdezi: „nem fáj?”, amikor a világon semmit sem érzek. De annyira összhangban
volt minden mozdulatommal, hogy biztosra vettem, olvas a gondolataimban. Nem
voltak gátlásai, ha pedig az enyémekbõl egyet-egyet fölfedezett, olyan féltve
gyûjtögette õket, mint valami apró kincseket. Észrevette mindazokat a titkaimat – és
nem csak a szexuálisakat, hanem a rosszabbik énemhez tartozókat is: kicsinyessé-
gemet, fukarságomat, önutálatomat – amelyeket mindenki elõl rejtegettem. Úgyhogy
elõtte teljesen meztelen voltam; és ilyenkor, amikor legsebezhetõbbnek éreztem
magam – amikor egy rossz szó elég lett volna, hogy világgá meneküljek –, õ mindig
pontosan a megfelelõ dolgot mondta ki a megfelelõ pillanatban. Nem hagyta, hogy
takargassam magam. Megragadta a kezem, egyenesen a szemembe nézett, s kitalált
valami újat, amiért szeretett. 

Soha nem tapasztaltam ilyen tiszta szerelmet, ezért féltem, hogy anyám beszeny-
nyezi. Így hát megpróbáltam elraktározni az emlékezetemben a Richhez fûzõdõ összes
gyengéd érzésemet, hogy elõhívhassam õket, amikor majd szükségem lesz rájuk.

Hosszas fejtörés után nagyszerû ötletem támadt. Kiterveltem, hogyan találkozhat-
na Rich az anyámmal, s hogyan nyerhetné el a bizalmát. Tulajdonképpen úgy
intéztem, hogy anyám kimondottan Rich kedvéért akarjon fõzni. Ebben némileg segít-
ségemre volt Szújüan néni, anyám régi barátnõje. Nagyon szoros barátságban voltak,
ami azt jelenti, hogy szünet nélkül hencegéseikkel és titkaikkal gyötörték egymást. Én
pedig beavattam Szu nénémet egy titokba, amivel aztán henceghetett. 

Egyik vasárnap, North Beach-i sétánk után megkérdeztem Richtõl, hogy mit szólna
ahhoz, ha meglepnénk Szu nénikémet és Canning bácsikámat. Leavenworthben 
laktak, mindössze néhány háznyira nyugatra anyám lakásától. Késõ délután értünk
oda, épp jókor, hogy Szu nénit a vasárnapi vacsora fõzése közben találjuk. 

– Maradjatok itt! Maradjatok! – erõsködött. 
– Á, nem, csak éppen erre jártunk – feleltem.
– Bõven nektek is fõzve! Nézzétek csak, egy leves, négy másik fogás. Nem eszitek,

ki kell önteni. Pocséklás!
Erre nem mondhattunk nemet. Három nap múlva Szújüan néni meg is kapta

köszönõlevelünket: „Rich azt mondta, hogy életében nem evett még ilyen finom kínai
ételt” – írtam neki.

Egy nappal azután pedig anyám telefonált, s meghívott apám elhalasztott születés-
napi vacsorájára. Vincent bátyám a barátnõjével, Lisa Lummal ment. Én is vihettem
valakit. 

Biztosra vettem, hogy ezt fogja tenni, mert anyám a fõzésen keresztül fejezte ki
szeretetét, büszkeségét, hatalmát, s azt, hogy többet ér Szu néninél. – Csak el ne 
felejtsd utána megmondani neki, hogy az õ fõztjénél finomabbat soha nem kóstoltál,
és hogy ez sokkal jobb, mint Szu nénié. Majd meglátod – biztattam Richet.

A vacsora napján beültem a konyhába, néztem, ahogy fõz, és vártam az alkalmas
pillanatot, hogy beszéljek neki az esküvõnkrõl, amelyet a következõ júliusban, körül-
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belül hét hónap múlva akartunk megtartani. Padlizsánt vágott fel cikkekre, s közben
Szújüan nénirõl fecsegett: – Csak receptrõl tud fõzni. Nekem minden lépés a kisuj-
jamban van. A puszta szimatommal meg tudom állapítani, milyen titkos hozzávalókkal
ízesítsem az ételt. – És olyan bõszen szeletelt, látszólag rá sem hederítve éles késére,
hogy már attól tartottam, ujjai hegyével fogja ízesíteni a padlizsános sertéshúst.

Reménykedtem, hátha majd õ szóba hozza Richet. Hiszen figyeltem az arcát,
amikor ajtót nyitott, azt az erõltetett mosolyt, amellyel tetõtõl talpig végigmérte,
összevetve az õ értékelését azzal, amit Szújüan nénitõl kapott. Próbáltam kitalálni,
milyen bírálatra számíthatok. 

Nem elég, hogy Rich nem kínai, ráadásul fiatalabb is nálam néhány évvel. És sajnos
göndör vörös hajának, sápadt, sima arcbõrének és az orrát tarkító narancssárga
szeplõknek köszönhetõen még fiatalabbnak látszik. Inkább alacsony, zömök. Jól néz ki
sötét öltönyeiben, mégis könnyû elfelejteni: olyan, mint egy ismerõsünk unokaöccse
valami temetésen. Ezért nem vettem észre én sem az elsõ évben, amikor együtt dol-
goztunk a cégnél. Anyám viszont mindent észrevett.

Végül is megkérdeztem: – Na és milyennek találod Richet? – Lélegzetvisszafojtva
vártam, mit mond.

A forró olajba lökte a padlizsánt, amely hangosan, haragosan kezdett sisteregni. –
Tiszta kiütéses az arca – válaszolta. 

Szinte éreztem a hátamban az apró tûszúrásokat. – Azok szeplõk. A szeplõ szeren-
csét hoz, te is tudod. – Egy kicsit talán hevesebben mondtam a kelleténél, mivel
próbáltam túlkiabálni a konyha zaját. 

– Tényleg? – úgy tett, mintha most hallaná elõször. 
– Igen. Minél több kiütés, annál jobb. Mindenki tudja. 
Egy pillanatig elgondolkodott ezen, majd elmosolyodott és kínaiul folytatta: –

Lehet, hogy így van. Kiskorodban bárányhimlõs lettél. Annyi kiütésed volt, tíz napig
itthon kellett maradnod. Micsoda szerencse, gondoltad. 

Nem sikerült megmentenem Richet a konyhában. És késõbb, a vacsoránál sem. 
Egy üveg francia bort hozott – nem tudta, hogy a szüleim nem értékelik az ilyesmit.

Még borospoharuk sincs. Aztán azt a hibát is elkövette, hogy nem egy, hanem két
nagy vizespohárral is megivott belõle, miközben mi magunknak épp, hogy egy ujj-
nyit töltöttünk, „csak íze kedvéért”.

Adtam volna neki egy villát, de õ ragaszkodott a csúszós elefántcsont evõpál-
cikákhoz. Úgy állt a két pálcika a kezében, mint a strucc szétterpesztett iksz-lábai, amint
épp egy nagy darab, szószban úszó padlizsánt készült velük felemelni. A padlizsán,
félúton a tányérja és kitátott szája között, ropogósra keményített ingére pottyant, majd
a lába közé csúszott. Percekbe telt, mire a visítva nevetõ Shoshanát sikerült lecsilla-
pítani. 

Ezek után jó nagy adag garnélarákot és borsót pakolt a tányérjára – nem vette
észre, hogy amíg nem jutott mindenkinek egy falat, neki is csak egy kanállal illett volna
szednie.

A gyors tûzön pirított babcsírát – amelynek zsenge, drága hajtásait még a növény
kifejlõdése elõtt lecsippentik – meg sem kóstolta. Persze, Shoshana sem volt hajlandó
enni belõle, hanem Richre mutogatott: – Õ se evett! Õ se evett!

Udvariasságból elutasította a repetát, holott apám példáját kellett volna követnie,
aki nagy felhajtással másodszor, harmadszor, sõt, még negyedszer is szedett egy icipi-
ci ráadást, s minden alkalommal elismételte, hogy ennek az egy falatnak már nem tud
ellenállni. Aztán pedig csak nyögött, mert annyira teleette magát, hogy azt hitte,
mindjárt kipukkad. 
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Mindennél kínosabb volt azonban, amikor Rich kritizálta anyám fõztjét, és még csak
észre sem vette, mit csinál. A kínai háziasszonyok szokásához híven anyám ugyanis
folyton csepüli, amit fõz. Aznap este egyik fõ büszkeségén, a zöldségekkel párolt
sertéshúson volt a sor. 

– Nahát, ez nem elég sós, semmi íz – panaszkodott az elsõ falat után. – Nem lehet
megenni!

Ilyenkor az volt a szerepünk, hogy megkóstoljuk, és eddigi legfinomabb fõztjének
kiáltsuk ki. De még mielõtt rázendíthettünk volna, Rich megelõzött minket: –
Dehogynem, csak egy kis szójaszósz kell bele! – És már locsolta is a tálba a sós fekete
löttyöt, anyám rémült szemei elõtt. 

Bár a vacsora alatt végig reménykedtem, hátha észreveszi anyám Rich kedvességét,
humorérzékét, kisfiús báját, tudtam, hogy szánalmasan elhasalt elõtte. 

Rich nyilvánvalóan máshogy vélekedett az est sikerérõl. Amikor aznap éjjel haza-
értünk és Shoshanát lefektettük aludni, szerényen megjegyezte: 

– Szerintem egész jók voltunk. – Úgy nézett rám, mint egy simogatásért lihegõ,
hûséges eb.

– Hát... – mondtam. Egy ósdi hálóingemet vettem föl, célzásként, hogy nem
vagyok szerelmeskedõ hangulatban. Még mindig remegtem, ha felidéztem magam-
ban, ahogy jó erõsen megrázta a szüleim kezét, ugyanazzal a lezser közvetlenséggel,
ahogy új, bátortalan klienseivel szokott viselkedni. – Linda, Tim – mondta –, biztos
vagyok benne, hogy hamarosan újra találkozunk!

A szüleim neve Lindo és Tin Dzsong, ráadásul a család régebbi barátait kivéve soha
senki nem szólítja õket a keresztnevükön. 

– Na és mit szólt, amikor meghallotta? – Tudtam, hogy az esküvõnkre céloz.
Ugyanis korábban azt mondtam Richnek, hogy elõször anyámat avatom be, hadd
közölje õ a hírt apámmal. 

– Nem volt rá alkalmam – válaszoltam, és ez így is volt. Hogy mondhattam volna
meg anyámnak, hogy férjhez megyek, ha õ minden percet kihasznált, amikor ketten
maradtunk, hogy megjegyezze, milyen sokat iszik Rich abból a drága borból, milyen
rossz színben van, vagy hogy Shoshana mennyire szomorúnak tûnik!

Rich mosolygott. – Meddig tart azt mondani, hogy anya, apa, férjhez megyek? 
– Te ezt nem érted. Te nem érted az anyámat. 
– Hû, hát mondasz valamit! – bólogatott. – Annyira rosszul beszél angolul! Tudod,

amikor azt a halott pasast emlegette, aki a Dinasztiában szerepelt, azt hittem, valami
olyasmit mesél, ami valamikor régen Kínában történt.

***
A vacsorát követõ éjszaka feszülten feküdtem az ágyban. Kétségbeestem emiatt az

újabb felsülés miatt, amit csak súlyosbított az, hogy úgy tûnt, mintha Rich az egészbõl
semmit sem látna. Olyan szánalmas volt. Olyan szánalmas, te jó ég! Már megint
anyám tette, hogy feketének lássam azt, amit azelõtt fehérnek hittem. Az õ kezében
örökké én voltam a paraszt, aki csak menekülni tud. Õ pedig a vezér, aki minden irány-
ba mozoghat, aki könyörtelenül üldöz, s aki mindig megtalálja gyenge pontjaimat. 

Késõn ébredtem fel, összeszorított fogakkal és pattanásig feszült idegekkel. Rich már
fölkelt, lezuhanyozott, épp a vasárnapi újságot olvasta. – Jó reggelt, kicsim – köszönt,
kukoricapelyhet ropogtatva. Fölvettem a szabadidõruhámat, becsuktam magam
mögött az ajtót, kocsiba ültem és a szüleimhez hajtottam. 

Marlene-nek igaza volt. Meg kellett mondanom anyámnak, hogy átlátok a szitán,
tudom, hogy tönkre akar tenni. Mire odaértem, elég indulat gyûlt fel bennem ahhoz,
hogy akár egy egész sereg felém repülõ konyhakést kivédjek.
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Apám nyitott ajtót, és meglepõdött, amikor meglátott. – Anya hol van? –
kérdeztem, s közben próbáltam egyenletesen venni a levegõt. A nappali felé 
mutatott. 

Anyám mély álomba merülve feküdt a heverõn, feje alatt egy fehér hímzett kendõ.
Ajkai ellazultak, arca kisimult, eltûnt róla az összes ránc. Olyan volt így, mint egy fiatal
lány – finom, naiv, ártatlan. Egyik karja ernyedten lógott le a heverõrõl, a mellkasa
mozdulatlan volt. Minden erõ elszállt belõle. Sem fegyverei, sem rossz szellemei nem
vették most körül. Tehetetlennek látszott. Legyõzöttnek.

És akkor rémület fogott el, hogy talán azért ilyen, mert már nem is él. Meghalt,
miközben én mindenféle rettenetes dolgot gondoltam róla. Meg akartam tõle
szabadulni, s õ teljesítette a kívánságomat, örökre kilépett a testébõl, hogy
elmeneküljön szörnyû gyûlöletem elõl. 

– Anya! – szóltam neki hangosan. – Anya! – nyögtem, s elbõgtem magam. 
Akkor lassan kinyitotta a szemét. Pislogott. Kicsit megmozdította a kezét. –

Shemma? Á, te vagy az, Mejmej? – kérdezte.
Szólni sem bírtam. Hosszú évek óta nem szólított így, gyerekkori nevemen. Fölült, s

arcán újból megjelentek a ráncok, de ezek nem a szigor mély barázdái, hanem az
aggodalom tompa ráncai voltak. – Hogy kerülsz ide? Miért sírsz? Történt valami? 

Fogalmam sem volt, mit tegyek, vagy mit mondjak. Úgy tûnt, mintha erejével
szemben érzett felháborodásom néhány másodperc alatt váltott volna át tisztaságá-
nak csodálatába, majd védtelensége láttán – rémületbe. Most pedig egyszerre zsib-
badtság, különös gyengeség vett rajtam erõt, mintha valaki kiszakított volna egy
áramkörbõl, és a testemen átfutó elektromos lökések hirtelen megszûntek volna. 

– Semmi sem történt. Nincs semmi baj. Nem is tudom, miért jöttem ide – mond-
tam rekedten. – Beszélni akartam veled.... Csak azt akarom mondani, hogy... Rich és
én összeházasodunk. 

Becsuktam a szemem s vártam kifogásait, panaszait, a szárazon kimondott
kegyetlen ítéletet.

– Jrdaule – „már tudom” – válaszolta, mintha azt kérdezné, miért mondom el még
egyszer ugyanazt.

– Tudod?
– Persze. Attól, hogy nem mondtad el, még tudhatom – felelte egyszerûen.
Ez még rosszabb volt, mint gondoltam. Tudta egész idõ alatt, amikor a nercbundát

kritizálta, amikor a szeplõi miatt sértegette és az ivási szokásaira panaszkodott. Sehogy
sem akart vele megbékélni. – Tudom, hogy gyûlölöd – mondtam elcsukló hangon. –
Tudom, hogy szerinted õ nem elég jó, de én...

– Gyûlölöm? Miért gondolod, hogy gyûlölöm a leendõ férjedet?
– Sose akarsz róla beszélni. A múltkor is, amikor el akartam mesélni, miket próbál-

tak ki Shoshanával a Csodák Palotájában, te... te másra terelted a szót... apa
próbamûtétjérõl kezdtél beszélni, aztán meg...

– Mi a fontosabb, játékokat próbálgatni, vagy próbálni meggyógyítani egy beteg
embert?

Ezúttal nem intézett el ilyen könnyen. – Aztán meg, amikor találkoztál vele, azt
mondtad, kiütéses az arca – folytattam.

Értetlenül nézett rám. – Miért, nem az?
– Igen, az, de te csak rosszmájúságból mondtad, hogy megbánts, hogy...
– Ai-ya, miért hiszel ezeket a sok rosszat rólam? – szomorú, megtört arccal nézett

rám. – Tehát azt hiszed, hogy az anyád ilyen rossz. Azt hiszed, van valami hátsó gon-
dolatom. De pontosan te vagy az, akinek ilyen gondolata van. Ai-ya! Azt hiszi, ilyen
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rossz vagyok. – Büszkén, egyenesen ült a díványon. Száját görcsösen összeszorította,
kezét összekulcsolta. Szemében a harag könnyei szikráztak.

Mekkora erõ – és mekkora gyengeség van benne! Szinte kettészakítottak. Az eszem
erre húzott, a szívem amarra. Leültem mellé a díványra – csak ültünk, egymáson
megdöbbenve.

Úgy éreztem magam, mintha olyan csatát vesztettem volna el, amelyben nem is har-
coltam. Kimerült voltam. – Hazamegyek. Nem érzem magam valami jól – mondtam.

– Beteg vagy? – dünnyögte, homlokomra téve a kezét.
– Nem. – Menni akartam. – Csak... csak úgy érzem, nem tudom, mi van bennem.
– Akkor elmondom – felelte egyszerûen. Meglepõdve néztem rá. – Felerész 

mindenbõl apai ágról van benned – magyarázta kínaiul. – Ez logikus. Õ a Dzsong
családból való, kantoniak. Derék, becsületes emberek, bár néha azért zsémbesek és
fösvények. Ismered apádat, milyen tud lenni, ha nem szólok rá. 

Közben azt kérdeztem magamtól: „Miért mondja most nekem mindezt? Mi köze
ennek az egészhez?” De õ mosolyogva, elragadtatott taglejtésekkel tovább mesélt. –
És felerészt mindenbõl tõlem kaptál, anyai ágról. Én a tajjüani Szun családból szár-
mazom. – Lerajzolta az írásjegyeket egy boríték hátuljára, megfeledkezve arról, hogy
nem tudok kínaiul olvasni. 

– Okos fajta vagyunk, nagyon erõsek, leleményesek, s arról lettünk híresek, hogy
sok háborút megnyertünk. Ugye tudod, ki az a Szun Jat-szen?

Bólintottam.
– Õ is a Szun családból való. De az õsei sok száz éve Kína déli részére költöztek, úgy-

hogy az már egy másik ág. Az én családom mindig Tajjüanban élt, már Szun Vej kora
elõtt is. Szun Vejrõl hallottál-e? 

Megráztam a fejem. S bár még mindig nem tudtam, hová vezet ez a beszélgetés, le-
csillapodtam. Úgy tûnt, mintha elõször sikerült volna már-már õszintén beszélgetnünk.

– Szun Vej Dzsingisz kán ellen harcolt. De amikor a mongol katonák rálõttek a har-
cosaira – hajaj! – úgy pattantak vissza a pajzsokról a nyilaik, mint kõrõl az esõcseppek.
Szun Vej olyan kemény páncélzatot készített, hogy Dzsingisz kán varázslatnak vélte! 

– Aztán valószínûleg Dzsingisz kán is feltalált valami varázsnyilat – mondtam. Végül
is meghódította Kínát. 

Anyám úgy tett, mintha nem jól hallotta volna, amit mondok. – Így igaz, mi mindig
tudjuk, hogyan kell gyõzni. Látod, most már tudod, mi van benned: szinte az összes
jó Tajjüanból. 

– Nem véletlenül vettük át a vezetést a játékok és mûszaki cikkek piacán –
jegyeztem meg.

– Ezt honnan tudod? – kérdezte buzgón.
– Mindenen ezt látni: „Made in Taiwan”. 
– Ó – jajdult fel –, hát én nem tajvani vagyok!
S így aztán a törékeny híd, amelyen elindultunk egymás felé, egyszerre összeomlott.
– Én Kínában, Tajjüanban születtem – mondta. – Tajvan az nem Kína.
– Jó, jó, csak azért hittem azt, hogy „Tajvant” mondtál, mert az is ugyanúgy hangzik

– vitatkoztam, mert bosszantott, hogy mellre szívott egy ilyen véletlen tévedést. 
– Hangzás teljesen más! Ország is teljesen más – fortyant fel. – Az ottani emberek

csak álmodják, hogy az is Kína, mert ha kínai vagy, soha többé nem tudod Kínát
kitörölni az agyadból!

Hallgatásba süllyedtünk – patthelyzet. Aztán egyszer csak felcsillant a szeme. – Ide
hallgass, Tajjüant hívhatod Bingnek is. Az odavalósiak is mind így hívják. Könnyebb
lesz kimondanod. Bing, az a beceneve.
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Leírta az írásjegyet, én pedig bólogattam, mintha ez mindent tökéletesen meg-
magyarázott volna. – Ugyanúgy, mint itt – tette hozzá angolul. – New Yorkot Apple-
nek mondjuk, San Franciscót meg Friscónak. 

– Senki sem hívja így San Franciscót! – nevettem. – Akik így hívják, nem tudnak 
jobbat kitalálni. 

– Most már érted a gondolatom – mondta diadalmasan.
Elmosolyodtam. 
S valóban, végre megértettem. Nem csak azt, amit akkor mondott. Azt is, ami mind-

végig igaz volt. 
Rájöttem, miért harcoltam eddig: mindezt magamért, azért az ijedt gyerekért tettem,

aki nagyon régen elmenekült egy olyan helyre, amelyet biztonságosabbnak képzelt. És
amíg a láthatatlan falaim mögött rejtõztem, úgy éreztem, hogy tudom, mi van a másik
oldalon: anyám alattomos támadásai, titkos fegyverei, az a kifürkészhetetlen képessége,
amellyel mindig megtalálta legérzékenyebb pontjaimat. De abban a pillanatban, amikor
a falon túlra pillantottam, végre megértettem, mi is van ott valójában: egy idõs asszony,
aki pajzs helyett serpenyõt, kard helyett kötõtût tart a kezében, s aki egy kicsit megke-
seredett, amíg arra várt, hogy a lánya magához engedje. 

***
Richcsel úgy döntöttünk, hogy késõbbre halasztjuk az esküvõnket. Anyám szerint

ugyanis júliusban nem érdemes nászútra menni Kínába. Biztosan jobban tudja, hiszen
apámmal pár napja érkeztek haza Pekingbõl és Tajjüanból. 

– Nyáron túl meleg van. Csak még több kiütést fogsz növeszteni, és akkor az egész
arcod tiszta vörös lesz! – mondja Richnek. Rich meg vigyorog, jelzi anyámnak, hogy
vette a lapot, majd hozzám fordul: – Hihetetlen, miket nem mond! Most már tudom,
kitõl örökölted ezt a kedves, tapintatos természetedet. 

– Októberben menjetek. Akkor a legjobb. Nem túl meleg, nem túl hideg. Azon
gondolkozom, hogy akkor talán én is visszamegyek – folytatja anyám határozottan.
De mindjárt hozzá is teszi: – Persze nem veletek!

Idegesen nevetek, Rich meg viccelõdni kezd:
– Az nagyszerû lenne, Lindo. Fordíthatnád
nekünk az étlapokat, nehogy tévedésbõl kígyót
és kutyát együnk! – Legszívesebben bokán
rúgnám.

– Nem, nem ezt értem – bizonygatja anyám.
– Igazán, ezt én nem kérek.

De én tudom, hogy érti. Nagyon is szeretne
velünk jönni Kínába. Én viszont egyáltalán nem
örülnék ennek. Három hétig hallgathatnánk a
panaszait, hogy koszosak az evõpálcikák, hideg
a leves és hogy naponta csak háromszor
eszünk – egy rémálom lenne.

Ugyanakkor a másik részem azt súgja, hogy
ez igazán ragyogó ötlet. Magunk mögött hagy-
va mindazt, amiben különbözünk, együtt száll-
nánk fel a repülõre, és egymás mellett ülve
indulnánk Nyugat felé, hogy elérjük Keletet.
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Seamus Heaney
Írország

Baleset
(Casualty)

I.
Õ inni akart, egyedül,
A magas polc felé kopott
Hüvelykét bökve, ott, felül,
Rendelt még egy adag rumot
Mazsolával – még a hangját
Sem kellett felemelnie –,
Vagy egy jó testeset akár,
Csak a szemeit kidüllesztve,
Vagy mûsorra tûzve feje
Néma föl-le ingatását;
Záráskor kobakra lökve
Bolyhos sapkáját gázolt át
A viharos éjszakán õ,
Az alamizsna-segélyek
Éltette kenyérkeresõ,
Kinek csak munka az élet.
Szerettem egész lényét,
Biztos léptû félénkségét,
Tapintatos tekintetét,
Villanva halászó szemét;
És hogy még háta is folyton
Figyelt. Neki érthetetlen
Másik életem. Zsámolyon
Ülve, egy késsel kezében
Bagózva és tekintetem
Kerülve, az egész napos
Munka után említette
Meg a költészetet. Lapos,
Szokásos, politikától
Fûtött és meg nem alkuvó
Hangnemünkben talán másról
Kezdek társalogni, a ló-
Tenyésztésre, angolnákra,
Az ideiglenesekre tán,
Terelem a szót. Ám a
Kísérletezés oltárán
Bámultam elfordult hátát:
Széthullt darabokra,
Míg mások mind betartották
A kijárási tilalmat
Három éjen át, õ ivott.

Tizenhárom férfit lõttek
Agyon Derryben. HADSEREG:
TIZENHÁROM, állt a falon,
BOGSIDE: NULLA. Ama véres
Vasárnap mindenki vissza-
Fojtotta lélegzetét és
Reszketve várt a holnapra.

II.
Rideg nap volt. Nyers csönd, szélfútta
Karing és reverenda: akár
A békés tavirózsák a
Nyugodt vízen, a katedrális
Ajtajától úgy távolodott, szinte
Úszva, koporsó koporsó hátán.
A közös temetés kigöngyölte
Bepólyáló szalagkötését
A testvériségnek, összefogva,
Összekapcsolva, összekötözve
A templomajtó kapuja
Körül összegyûlt tömeget.
De nem lehetett próféta
Saját hazájában, bármily
Szitkokat sziszegtek is a
Telefonokba, bármilyen
Fekete zászlókat lengettek.
Látom megint, amint befordul
Arra a helyre; és retteg,
Bûntudatosan, látom megint
Még mindig felismerhetõ
Arcán, ahogyan bámul,
Szögletesen, ellenkezõn,
Tisztasága szinte elvakít.
Mérföldekre került innét,
Mert a hal módjára ivott,
Éjjeleken, ösztönszerûen
Úszva a meleg helyek csalétke
Felé, az elmosódott moraj
És a társaságkedvelõ füst
Rejtette poharak közt. Vajh'
Hány bûn terhelte lelkét azon
Az utolsó éjen, mikor
Megfosztotta fajtánkat a
Bûnrészességtõl? „Nos, olybá
Tûnik nekem, tanult ember
Vagy", hallom õt; „rakd hát ki
Nekem a helyes választ."
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III.
Hiányzott a temetése,
Azok a lassan gyalogló
És a széleken társalgó
Sorok, zátonyra futva a
Halottaskocsi tiszteletreméltó
Dorombolásában…
Egyenlõ iramban haladtak
Megrögzött-lassú vigaszukkal.
A sor könnyeden nyúlt meg,
Hideg napsütés érte
A víztükröt, a föld
Ködbe tûnt: azon a reggelen
Kis csónakjában ültem,
A rozoga vénségben,
Nemtörõdöm méréseket
Kifehérítve ismertem,
Ízleltem meg a szabadságot.
Hogy gyorsan ki kell dobni,
Szilárdan húzni fel a mélybõl,
Lebecsülni a fogást, és mosolyra
Fakadni, ha az épp kellõ
Rímre lelsz, lassan, mérföldrõl
Mérföldre, a kedvenc
Odúdba húzódva, valahol
Messze, kinn…Hajnalt
Szimatolva, az éjféli
Esõn át, kérdezz meg újra.

Philip Larkin: 
A vén bolondok

(The Old Fools)

Halálod percében széthullsz: a szirmok,
Amelyekbõl voltál, szétfutnak folyton
Látatlanul. Ez feledés, nem titok:
Korábban már tudtuk, majd múlni
kezdett
És szüntelen egyesült, eltelve
Egy páratlan szándékban, hogy virágba
boruljon
Az ittlét. Legközelebb nem színlelheted,
Hogy bármi más lesz.

Veres Máté fordításai

Ridhard Brautigan
Anglia

A kezdet színe
Felejtsd el a szerelmet
sárga hajadban
akarok meghalni

Csendes éjszakák
Megyek a partra aludni,
egy másikon ébredek.

Minden csónak kikövet,
ringanak szemközt a mólóval.

Romanticizmus
(Linda Greggnek a „Klasszicizmus”-t 

olvasva)

Az éjszakák itt nagyon tisztátalanok,
De ha telihold van, ismerjük.
Ugyanazt, ugyanakkor érezzük,
valami mást a következõ percben.

Rómeó és Júlia
Ha meghalsz értem
én meghalok érted

sírunk olyan mint két szerelmes akik
együtt mossák a ruháikat

egy mosodában.
Ha te hozod a szappant
én hozom a szennyest.

Nyírfalvi Károly fordításai
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Szófia Kuprjasina

Látogatás Tolsztoj
grófnál

„Barátai vagy ellenségei vagyunk
Németországnak és annak a kibaszott
kájzernek, nekem és az oroszoknak édes
mindegy. Oroszország élni fog!” – kiáltott
fel a sztarec, kidüllesztve villogó, meg-
fakult szemét. Amíg beszélt, senki sem
nyúlt az ételhez, irigykedve bámulták a
szája sarkából lecsüngõ hosszú káposz-
tadarabot. 

Az ebéd hét óra körül ért véget.
Tolsztoj még megivott egy kupa vérvörös
kaukázusi bort, s közben szünet nélkül
szitkozódott. Eltûnõdtem: „Lám, benne is
mennyire megmutatkoznak a szlávokra
oly jellemzõ ellentmondások…” A patrio-
tizmus ellensége számára elég volt egy
pohár bor, hogy zsidóvá váljon, felálljon,
elmenjen, és istentelenül elverje fele-
ségét és gyermekeit, majd jókorát szívva
hatalmas orrán lefeküdjön aludni.

Másnap reggel minden, a legapróbb
részletig eszébe jutott, és hetven éve
ellenére felágaskodott a farka.

– Asszony! – szólt félszegen.
– Mi kéne? – válaszolt mogorván fele-

sége, és megállt az ajtóban egy uborkát
rágcsálva.

– Jó étvágyat – szólt a gróf.
– Jó a’, rágni se köll. Na, mi a rohadás

kéne, he? – válaszolt még mogorvábban
Szófia Szolomonovna.

– Nem baszunk egyet? – kérdezte fé-
lénken Tolsztoj.

– Pöpec kis ajánlat, nem mondom –
biggyesztette el száját a nõ, majd fején
keresztül leráncigálta bugyogóját. –
Nézd, mit csináltál velem, te rühes zsidó!

– Innét nem látom. Add mán ide az
okulárét.

– Hogy is ne, lépni se tudok. Szana-
széjjel verted a lábamat a múltkor.

– Na. És mi a kórisme?
– Megrepedt a csontom.

– Ilyen szuprematikus világszemlélettel
neked tudod mit kéne csinálnod,
…tudod mit…?

Tolsztoj megragadta a farkát és
elkezdte szaporán rángatni.

Alkonyodott.
– Istenem – gondoltam –, milyen leír-

hatatlan gyönyörûség lehet másnaposan
elmenni ezekben a szomorú és nehéz
idõkben!

Tolsztoj minden nap ebéd után egy-
két órát teniszezett a fák lombja alatt
kialakított pályán, hogy az étel alaposan
összerázódjon a gyomrában, s bélgör-
csöt, böfögést és csuklást idézzen elõ.
Szeretett hangosan böfögni, fõként
vendégek jelenlétében. Be kell vallani,
jómagam is szemtanúja voltam annak,
midõn a hetvenéves Jasznaja Poljana-i
pátriárka két órán keresztül nem mozdul-
va helyérõl, az ütõ helyett saját hímtagjá-
val adogatta a labdát. Ha egy túl erõsen
elütött labda netán a kert elvadult
részébe vagy egy halom ürülékbe esett,
Tolsztoj minél messzebbre küldte partne-
rét, és lelkesen ugrándozva szaladt kipisz-
kálni a labdát belõle. Ez a tevékenység
igen nagy örömet szerzett neki.

Eközben Szófia Szolomonovna elvon-
szolta magát a konyhába, hogy kiadja az
aznapi utasításokat. Mikor észrevette a
gõzölgõ teáskannát, a forró pára alá tar-
totta kezét mindaddig, míg az teljesen
kivörösödött. A gróf felesége krákogott
egyet és megrázta a kezét; „most már
megszabadultam a lelki gyötrelmektõl”,
mormogta, majd üvöltve a szobába 
szaladt. Rápillantva felpuffadt kezére,
eltûnõdött: „Ne küldjek Aljoskáért, a
kovácsért, hogy játsszon velem egy „Ahol
érem, ott baszom”-ot? Á, mégse… Utána
még diskurálni kéne vele. Õ meg aztán
hírhedt szószátyár. Ha elkezdi a süke-
telést, nincs az az isten, amelyik megállít-
ja. Inkább kimegyek a kertbe, elõkerítem
Barszikot, felemelem a szoknyám, rácsep-
pentek húsz csöpp valeriankát a bájak
középpontjára, és ráküldöm Barszikot –
aztán már hamarosan ebédidõ.” Így
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elmélkedett a szegény, mélységesen
magányos és boldogtalan asszony. Úgy
magával ragadták ezek a gondolatok,
hogy észre sem vette férjét, aki a játéktól
felhevült hímtagját lóbálva közeledett
hozzá.

– No, mi van, Szófóklész, a megismer-
hetetlenrõl ábrándozol? Netán arról,
miként szelik a végtelent a hajók? Aztán
mi lesz ma ebédre? Készíttethettél volna
egy kis húsos derelyét…

– Éppen ezen jár az eszem…ej,
legalább felöltözhetnél, Ljova. Szégyen
melletted állni.

– Na, haggyá’ mán…
– Hát, ahogy akarod.
Közeledett a dél.
– Megduzzadt a gomba szára, rápat-

tansz-e kalapjára? – hunyorított felesé-
gére a gróf.

– Milyen gomba?! – értetlenkedett az
asszony.

– Puha paplan, kéjnek katlan…
A grófnõ megszívta az orrát, erõsen

emlékeztetve az orosz-japán háborút
követõen felbukkanó vásári hajlékta-
lanokra, majd fogta magát és eltalpalt a
kert irányába.

Esténként, mikor megszállta az ihlet,
az orosz eszmeiség atyja fonográfra
mondta a gyerekeknek szóló gondolatait
az orosz nyelvrõl.

– Tudjátok, gyerekek, nem mindenki
használja közülünk helyesen a nyelvet.
Vegyük például Gavrjuskát, a cipõpu-
colót. Irigylésre méltó, szerencsés fickó.
Krémjei is vannak, kefékben sem szûköl-
ködik. De amiket mond?! „Limlomtipró”
és „lapjelzõ”. Holott ilyen szavak,
gyerekek, a mi nyelvünkben nem
léteznek. Úgy kell mondani: „liliomtipró”
és „könyvjelzõ”. Így lesz helyesen, és
fõképpen kulturáltan. Én meg minden
áldott nap, mikor jövök a vásárba csizmát
pucoltatni, tépem a számat ennek az
isten barmának: „Fogod be, Gavrjuska.
Miket gagyogsz? Miféle limlomtipró,
talán a szemétteleprõl, he? Milyen oldalt
jelöltél meg a lapjelzõddel, te!

Õ meg:
– A tizenharmadikat. 
Én erre:
– Húgyagyú voltál, az is maradsz…”
Én meg újra arra gondoltam, hogy

milyen bámulatosan egyszerû a gróf napi
idõbeosztása. Nyolc órakor kel, és elsõ
dolga, hogy rendbe szedje a szakállát,
mégpedig kizárólag saját kezûleg; meg-
alázónak tartaná, ha valaki más végezné
el helyette ezt a mûveletet. Miután elpisz-
mogott a szakállával, bemegy a szobájá-
ba, és nem ördöngösség rájönni, hogy
mit csinálhat odabenn. De ez egyáltalán
nem az, amire önök gondolnak. Folyvást
megszakítja az étkezést, hogy sebtében
lejegyezzen egy-egy felvillanó gondola-
tot. Néha szinte erõszakkal szakítják el a
munkától. És itt senki sem habozik ala-
posan kifejezni magát…

Dél van, rekkenõ hõség. Körben
edények, tányérok hevernek málnával
tele. Az egyik tálból a még mindig kótya-
gos Barszik lefetyeli élvezettel a tejet. A
grófnõ a szoknyáját rendezgeti. A legyek,
úgy tûnik, teljesen megvesztek. Kövérek,
kékek, zsírosak; úgy köröznek a málna
felett, mintha romlott marhasült lenne. 

És én már harmadik napja vagyok itt,
és sehogy sem tudom rávenni magam,
hogy szedjem a sátorfámat, amíg nem
késõ. Elõször még kértek. Aztán kerget-
tek. Én azonban csak heverek a fehér
bársonnyal bevont ágyamon, kortyol-
gatom a mennyei házi likõröket, és
faragott fatálból málnát majszolgatok. A
szolgálót elküldöm sörért, és lelkére
kötöm, hogy ne feledjen friss, rózsaszín
voblát is venni. Csudajó az élet Jasznaja
Poljanában!

De a mendemonda, hogy Tolsztoj a
szeretetet illetõen sokkal inkább a szavak,
mint tettek embere, egyre inkább igaznak
bizonyul. 

A grófnõ szeme körül lila foltok,
Aljoska és Iljuska szûkölve szedegetik ki
egymás hátából a mélyen bõrük alá fúró-
dott seprû szálkáit. Barszik kiherélve, és
napról napra kövérebb.
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Mikor megkíséreltem kifejteni a véle-
ményemet, a gondolkodó nekem esett
egy fakanállal.

– Kegyelmes uram, az ön tündöklõ
elméjével azt akarná, hogy követve
Rousseau tanításait, visszatérjünk a termé-
szetbe? – kiáltottam a szék fedezékébõl.

– Baszom a te Russzódat az összes liká-
ba, – hörögte az orosz forradalom tükre,
vadul rázva sörényét.

– Még meg sem fésülködött ma –
hökkentem meg –, ideje elutazni. Ha
idáig jutottunk, talán tényleg elhúzódott
kissé a vendégség.

Sõt mi több, Tolsztoj egy látszólag
egyáltalán nem friss tolsztovkát viselt, és a
szag, ami áradt belõle, …nos, isten tudja,
milyen szag volt. A mezõ szaga, a ter-
mészeté, a csupasz lábaké, a szõrös
hónaljé, az öregember maró vizeletsza -
ga, s leheletében a tegnapi alkohol
áporodott bûze és fanyar ecetszag.

– De hát Tolsztoj-e ez egyáltalán? –
bizonytalanodtam el, és félénken meg-
kérdeztem:

– Bocsásson meg, ez Jasznaja Poljana,
1-es számú ház?

– Ez Ljuberci1 Kirov utca 62. – mordult
egyet az álgróf és hangosan böffentett.

Hogyan foghattam ennyire mellé!
Nem kellett volna annyi bort innom az
utazás elõtt! Hogyan téveszthettem össze
ezt az embert a nagyszerû íróval, és

hogyan, és fõképpen mirõl tudtam vele
négy álló napig beszélgetni?! Végigfutott
a hideg a hátamon. Most már értettem a
folyamatos meztelenkedést a lakásban, a
feleség elpáholását és a szemérmetlen
szitkozódást. Fájdalmasan, gyógyíthatat-
lanul fájdalmasan érintett ennek a
végzetes hibának a felismerése. Sietõsen
összepakoltam a cókmókomat, és
néhány pillanattal késõbb halkan behúz-
tam magam mögött az ajtót. 

Morajlott körülöttem Ljuberci. Tölgyek,
padok, öreg épületek suhantak el a
Kazanszkaja mentén. Az egyik kukában
egy vézna kisgyerek turkált. Egy vékony
könyvet halászott ki a szeméthalomból,
az „Olvassuk magunk” sorozat egyik
kötetét. Még el tudtam olvasni a címét:
„Leó Tolsztoj: Az oroszlán és a kutya”. 
A gyerek sokáig, hangtalanul mozgó
ajakkal betûzgette a címet, majd felém
fordította maszatos arcát. Biztosan pénzt
fog kérni, gondoltam, de nem így lett.
Bizakodva elmosolyodott, és megszólalt:
„Bácsi, mesélj nekem Leóról és a
kutyáról.”

Lábjegyzet:
1 Egy kerület Moszkvában

Zabezsinszkij Éva 
és Vértes Judit fordítása
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Szabó Lajos Béla

Részeg köd
Csillag füstölög a szennyes égen,
mint eldobott csikk sárbavert havon.
A köd leszáll. Nem lépett lépteim
merre tévedtek tõlem, nem tudom.

Vérhálók bogán fennakadt szemem.
Kapaszkodnék, de ellépnek a fák.
Lámpám a lelkem: kék szesz-lánggal ég.
Fejemre sár von sötét glóriát.

Hamu és fény
Csönd dobog, a fény szíve
hamuba sült hallgatás,
betûk üvegbokrain
ékezet csak, semmi más.

Egyszer volt nincs elveszett
hol nem volt halott jelek:
harmatcsepp ég fûhegyen,
fénnyé hamvad védtelen.
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Szerdahelyi Andor

Sínek között
Észrevétlen tettünk-vettünk,
Egy napon egymásra leltünk.
Harangszóra eltûnünk.
Gondunkat véletlen hozta,
Nagy sivár sínekre dobta
Elválásunk közelében.
A búcsú könnyes ködében
Váratlan Várt csókot adtál,
Majd lassan rám csodálkoztál.
Árulás, harag, megvetés,
Lelketlen lenézés
Nem ismert az egek között.
Agape volt e csók mögött,
Felemelt a boldogságba
Az öröm valóságába.

Advent
angyal szüzet köszöntetése
Úr születését hirdetése
hajnal hosszú ébredése
madárkar hangja késése
havas tájak fehérsége
nagy bûnösök megtérése
lelkünk-testünk vezeklése
szív vágyaink megölése
csengõs szánok érkezése
templom belsõ fényessége
szép roráték édessége
itt van Urunk teste s vére
advent örök üdvössége
köztünk legyen végre béke

Kenesén
Pilleszárny
Fenyõárny
Ringó nád
Rózsafád
Fekete fecske
Szúnyog, legyecske
Huszonkettõ
Tarka kendõ

151. zsoltár
Miért zaklat ellenségem?
Isten, megaláz ínségem.
Miért kell hazugok közt élnem?
Gonoszoktól félve-félnem?

Miért szorongat, gúnyol,
aki rám néz sorra s újból?
Uram, mutasd hatalmadat,
védelmezz Temagad!

Babilon vizei mellett sorsomat sirattam,
szürke bánat szállt a fázós földre 

énmiattam.
Tépem ruhám, hamut hintek fáradt fejemre,
bátran béklyót vetek bitangoló szívemre.

Ne csábíts házasságtörõ, pogány 
istentelen.

Ne tombolj féktelen, hisz az életed nem 
végtelen.

Fordítsad el Uram gonoszságomtól 
szent orcád,

Ne torold meg vétkes emberségem 
átkos voltát.

Tiltott gyümölcs az édesebb?
Ettõl lesz bûnre éhesebb!
Bízzál Istenben, felemel!
Nevét féljed félelemmel!
Kerüld a lelki vénséget,
A Föld lesz az örökséged.

Csak a tiszta szívvel áldozó
Lehet számomra útmutató.

Szeszélyes szellõ
Kerek teknõ
Vadvirág
Olajág
Zörgõ levél
Vízórafedél
Remegõ csillagok
Kenese, itt vagyok.
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Dr. Sz. E.
emlékkönyvébe

Eggyé forrasztott Veled varázsod
Rajongva reszketõ rózsalángot
Zengõ-merengõ vigaszvilágot
Sarjadó suttogó vágyvirágot
Imára hívó hallgatag hangot
Kezedben dobogó sóhajmagot
Éltetõ, illatos könnyharmatot
Mind megadta szelíd szívharangod.

A halk hang nem hamisít
„Majd kitalálok valamit” (borítékolt)
57
Gyõzelemhez pontokat kér a szükség,
Nekem öt volna a bõség.
Markolom a semmit,
Szinte leste, és ezt is elvette
Egy fekete este.

Merényi Krisztián

Megbékélés
Ezen a délutánon
eddig ismeretlen
érzések és hangulatok
ostromolták. Mint
riadt állat a fészkére,
úgy lelt rá a
menedékre.
Elandalította a
frissítõ szél, és a
poshadt mocsár
felett táncoló
döglegyek násza.
Megvénült lelke újra
ifjú szellemmé vált,
legszívesebben
felszállna a
világoskék felhõk
közé, s mint angyal
óvná faluja békéjét.
Ám tudta, hogy még
nem érkezett el az
idõ; bõven akad még
dolga a földön.

Az érték fennmarad
Tökéletes a harmónia;
acélpáncéljában
õrködik a rend. Friss
kalács az asztalon,
helyükön sorakoznak a
székek, az ágy alatt is
portalanítva.
Legmodernebb
híradástechnika;
pompázik a carrarai
márvány, már egy folt
sincs a könyvespolc
oldalán. Elégedetten
pihen a vasaló, a
mosógép is elvégezte a
dolgát; két hete a csap
sem csöpög..
Evõeszközök
elmosogatva, a kert
virágai egyfelé
hajolnak, s a szomszéd
kiáltása is egyenesen
száll. Egyszerre lépdel
a macska a galambbal,
egészséges a három
gyerek... A
csigalépcsõ felett egy
száradó létra köti össze
a jelent a pókhálós
kísértetvilággal: az
elhagyatott padlással;
fennmaradt, mi igazán
számít. A félhomályból
függelékként lóg a
lajtorja. Az idõtlenség
óramutatója megpördíti
a rezonáló létet, ahol
õsidõk óta
konzerválódik az örök
érték: ükszüleink porba
temetett könyvei.
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Lukáts János

Rigócseresznye

(Szünidei történet)

Józsi verhetetlen volt pillangóban. A
hetvenes években, a Dunántúl Bajnok-
ságon még a nagy Harsányit is maga
mögé utasította, pedig Harsányit aztán
beválogatták az olimpiai keretbe. Ugyan-
is az összeredmény számított, és Józsinak
sosem volt igazán jó a lábmunkája. Így
aztán Harsányi Münchenbe utazott, Józsi
meg itthon maradt. Igaz, Harsányi
Münchenben végül is csak a partról
nézte a versenyt. Aztán azt nyilatkozta,
hogy valójában mindig csak Józsitól félt.
Meg hogy Józsinak is ott lett volna a
helye az olimpián. Ezt nyilatkozta Harsá-
nyi. Állítólag. Szóval Józsi verhetetlen volt
pillangóban.

A fürdõ a város fölött volt, a hegy-
oldalban. Volt benne két nagyobb
medence, meg egy kisebb. Volt hideg
vizû, meg még hidegebb. A kicsi és
hideg a gyerekeké, a nagyobbacska és
még hidegebb két medence a felnõtteké.
Azért mindenki elégedett volt a fürdõvel. 

Józsi mindennapi öröme már a nyitás
elõtt megkezdõdött. Õ volt az elsõ, aki a
harmatos fûbe beleléphetett, aki szem-
revételezte a medencében a halványkék
víz mozdulatlan négyszögét, aki fatokos
hõmérõjével megmérte a medencék
hõmérsékletét. Vagyis szakértelemre is
szüksége volt az úszómesternek, és
Józsiból nem hiányzott a szakértelem.
Amikor aztán elcsengett a nyitást jelzõ
aprócska harangszó, és a látogatók betó-
dultak a fürdõbe, Józsi elfoglalta helyét a
legnagyobb és legmélyebb medence
mellett, a kerek, fehér asztalka mellett, és
ilyenkor már szinte boldognak érezte
magát.

Fényes, zöld fürdõnadrágjában, vakító
fehér pólójában és felsõkarján a két hatal-
mas tetoválással Józsi valóban feltûnõ
jelenség volt. Válla félelmetes, az izmai

félelmetesek, a hangja félelmetes, õ ma-
ga mindezzel együtt pedig – egy kicsit
nevetséges.

Na, persze, csak egy kicsit! Mert csak a
kezét kellett felemelnie vészjóslóan, és a
kotnyeles porontyok máris rohantak ki a
mélyvízbõl, csak a torkát kellett megkö-
szörülnie, és az elbizakodott fürdõ-
vendégek máris lekapták fellógatott
sporttáskáikat a Vénusz szobor lábujjáról.
És csak éppen bele kellett lehelnie az
úszómesteri jelzõsípba, hogy a nagyka-
maszok sürgõsen iszkoljanak a nõi napo-
zót körülvevõ bádogtetõrõl.

A délelõtt folyamán Józsi kétszer
körüljárta a fürdõt. Csak úgy, nézelõdve,
ahogy a gazda a birtokát, vagy a kakas a
baromfiudvart. A felügyelet kötelessége
volt Józsinak, benne állt a munkaköri
szabályzatban, és Józsi nagyon komolyan
is vette. A fürdõvendégek ismerték Józsit,
Józsi intézmény volt, a városban néha
úgy mondták nevetve: „Menjünk a Józsi-
strandra!” De Józsi minderrõl semmit se
tudott. Lassú és hanyag büszkeséggel
elnézett a fürdõzõk feje fölött, de min-
dent látott. Vagyis azt látta, hogy õt
meglátva a fürdõzõk rendet tesznek
maguk körül, és a kölykök szelídebbre
fogják a rohanást.

Az ifjú nemzedékkel azért akadt némi
nézeteltérése. Idõnként azt kívánta, bár-
csak népszerû volna a fiatalok között,
máskor meg azt: egy kicsit féljenek tõle.
Csak hát a dolog valahogy fordítva
történt: a legfiatalabbak rá-rárikkantottak:
„Szervusz, Józsi!” – és elszaladtak, a nagy-
lányok ellenben a szemébe néztek
sejtelmesen, aztán búgó hangon kórus-
ban susogták: „Csókolom, Józsi bácsi!”
Mit nem adott volna Józsi, ha fordítva
történnek a dolgok.

A medencék fölött, a napsütötte fölsõ
réten, két szépséges gyümölcsfa állt, két
rigócseresznye. Valójában nem is tudta
mindenki, hogy gyümölcsfa. Termése
fürtös volt és apró szemû, ha megért is,
legföljebb sárga volt, vagy rózsaszínû.
Kevesen kockáztatták, hogy megízleljék,
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pedig kellemes zamata volt, afféle játék
az édes és a keserû között. Négy-öt szem
után az ember érezte, valóban a cseresz-
nye távoli rokonát szemelgeti a fürtrõl. A
rigókon kívül Józsi volt a gyümölcs
legfõbb fogyasztója. 

Persze, csak módjával, hogy a hivata-
losságon nehogy csorba essék, a szája
alig mozgott, amíg a fanyarédes gyü-
mölcsöt õrölte. A magokat is inkább
lenyelte Józsi, mintsem hogy kiköpte
volna. Egy fürtnyi idõ elég is volt, hogy
alaposan körültekintsen a fölsõ réten, és
hogy szájával elhitesse a cseresznye illú-
zióját. Aztán indult lefelé, el a Vénusz
mellett, el a medencék és a kabinsor mel-
lett. Fényes, zöld nadrágján megvillant a
napsugár, vállizmán tekergõzött a ráte-
tovált királykobra, végül Józsi visszatele -
pedett az úszómesteri fehér asztalhoz.

Két éve döntés született, hogy a városi
sportéletet fejleszteni kell, Józsi nagy
megelégedésére új uszodát terveztek a
régi mellé, vagy inkább fölé. Tavaly
tavasszal aztán neki is fogtak, a fürdõ
felsõ harmadát kerítéssel kerítették el,
markolók jöttek, és hatalmas darabokat
haraptak ki a domboldalból. Szemleútja
során Józsi meg-megállt a kerítésnél,
rosszallóan nézte a goromba föld-
munkát, és szívszorongva leste az ötven-
méteres versenymedence kiformálódá-
sát. Ilyenkor négy-öt fürt rigócseresznye 
is eltûnt a szájában, de észre se vette.
Fanyar ízt érzett, ha a kitépett fák és
letarolt bokrok voltak aznap túlsúlyban,
és az édesség gyõzött nyelve hegyén, ha
látta kirajzolódni a majdani startkövek
helyét, a lelátó padjait meg a tusolók
sorát.

Józsi verhetetlen volt pillangóban.
Elképzelni se tudta, hogy valaki nála
hatalmasabb és erõteljesebb karcsapá-
sokkal röpítse magát elõre százon, négy-
százon vagy akár ezerötszáz méteren.
Ennél kevésbé már csak azt tudta
elképzelni, hogy valaki földi halandó
létére ne tudjon úszni. Azokat pedig, akik
évtizedeket éltek már le a szárazföldön,

és a vízzel csak távolról szemlélték
egymást, mélységesen lenézte. 

Egy kora nyári napon maga a fürdõ-
igazgató közeledett Józsihoz, egy enyhén
pocakosodó, negyvenes férfi társasá-
gában. Az igazgató mosolyogva szólt a
magas beosztású városi hivatalnokkal,
aztán Józsi gondjaira bízta. A pocakos
ettõl kezdve kora reggelenként Józsi keze
alatt kezdte a napját. Józsinak nem volt
vele könnyû dolga: a pocakos hol a vizet
hidegelte, hol a gyerekek hangoskodása
miatt fakadt ki. Józsi biztatta, hogy az
úszásra figyeljen, hogy tartsa a ritmust,
hogy nyújtsa a tempót, Aztán elhangzott
a szerencsétlen mondat:

„Maga négylábú, barátom, ne csak a
kezét használja úszás közben!”

A pocakos pulykavörösen mászott ki a
medencébõl, és a fürdõigazgatóhoz
csörtetett, bepanaszolta Józsit, miszerint
az õt „négylábú baromnak” nevezte. A
fürdõigazgató visszacsörtetett, õ már
valóban az említett jelzõs szerkezetet har-
sogta Józsi felé, a városi fõtámogató
pedig sértõdötten távozott a fürdõbõl.

Józsi nemigen bánta egyetlen túlkoros
ügyfele elvesztését. Továbbra is végezte
napi szemleútját, meg-megállt a kerítés
tövében, és miközben eszegette a rigó-
cseresznye fürtjeit, gondolatban pompás
úszóparadicsommá építette a félig kész
medencét. Egyik délelõtt aztán, amint
önfeledten szemlélõdött, váratlanul föl-
harsant mögötte a fürdõigazgató érdes
hangja:  – Maga mit ácsorog itt a kerítés-
nél, mit bámul, és mit rágcsálja folyton
azt a vacakot?!

Józsinak a torkán akadt a rigócse-
resznye. Mondta volna, hogy hiszen az új
versenyuszodát vizsgálja szakértõ szem-
mel, hogy a szerzõdésben elõírt köte-
lességét teljesíti délelõttönként kétszer, és
mondta volna, hogy ez ma még csak a
harmadik fürt, de addigra az igazgató
már messze járt. Józsit pedig géppel írt
papír várta délután, amelyik arról szólt,
hogy Józsi nem tartja fenn kifogástalanul
a rendet, nem kergeti a gyerekeket kellõ
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határozottsággal ki a medencébõl és le a
fákról, nem szól rá a fürdõzõkre, és még
a nyíltszíni sörözést is eltûri.

Józsi sóhajtott egy keserveset, attól
kezdve naphosszat szólt a sípja, a keze
állandóan fenyegetésre emelkedett, a
kiáltozásától pedig megreszketett a
medencék vize. A kisebb gyerekek félni
kezdtek tõle és elszaladtak, a nagyobb
lányok pedig a szeme közé néztek – és
nem köszöntek többet Józsinak. A rigó-
cseresznye ott fonnyadt a fán.

Egy délután Józsi észrevette, hogy az
épülõ uszoda boltozata valójában nem
kerek és nem is szimmetrikus. Gömbölyû,
de olyan, igen, olyan, mintha egy hatal-
mas kagyló volna. Kagyló, amelyiknek
félig nyitva a teteje, a belsejében pedig
mintha barázdák húzódnának. A nagy-
medence feszített víztükre visszaverte a
barázdált kagylóboltozat képét. A lelátók
padsora enyhe ívben meghajolt, a ma-
gasabbik oldalon világoskéken emlékez-
tetett az égre, amely fentrõl bekandikált,
az alacsonyabbik oldalon pedig élénk-
sárgán nyújtóztak a padok. A kagyló két
betonhéja között – Józsi ámulva nézte, –
különleges üvegháló feszült. 

Aztán kialakították az uszoda környe-
zetét is. A domboldal kimarkolt földjébõl
teraszt csináltak, apró cserjékkel és szívós
növényekkel ültették be az összetö-
mörített földet. Meg volt ott két-három
facsemete is, azok persze sokára nõnek
meg. Egyik se volt rigócseresznye, de
Józsi nem is bánta.

Aztán egy napon lebontották a
kerítést, a gyerekek visítva rohamozták
meg a visszakapott rétet. De az uszodába
még tilos volt a bejárás. Majd az ünnepé-
lyes átadás után! Addig csak a kötélig
mehettek, amelyik ott feszült a két
ajtószárny között. 

A fürdõigazgató ezúttal is Józsira ron-
tott: „Senki! Meg ne tudjam! Aki belép…!”
– és visszacsörtetett az irodájába. Józsi
idõnként tiltóan megrázta a mutatóujját,
a kölykök értettek belõle, a felnõttekre a

homlokát ráncolta. Engesztelésül utánuk
morogta: „Holnapig már csak kibírják!”

Fél hétkor megszólalt a kisharang, a
fürdõvendégek szedelõzködni kezdtek.
Elfogytak a tarka takarók, el a mintás
törülközõk. Vénusz lábujjáról eltûnt a
horgolt madzagszatyor. A napozópadok
üresen fehérlettek. Józsi szemében acélos
fény villant. 

A nap utolsó sugarai áradtak be a
feltáruló uszodaboltozaton. A medence
vízzel feltöltve várta, hogy holnap dél-
elõtt öltönyös hivatalnokok átadják a
fürdõruhás közönségnek. A startkövek
sárga kockáin megtört a behulló napsu-
gár, hátul a trambulin hallgatagon
ágaskodott a mûugró medence fölé. 

Józsi hatalmas lélegzetet vett, többször
egymás után, és úgy fújta ki magából,
akár egy indulni vágyó mozdony. Két
hatalmas karját szétlökte kétoldalt, és
lapátnyi tenyerét rázogatni kezdte.
Eszébe jutott az olimpiai úszóstadion,
amelyet csak fényképrõl látott. És
Harsányi, aki csak a lelátóról szurkolhat.
Neki, Józsinak. 

Hirtelen hosszat, dallamosat ordított, a
levegõ sípolva távozott a tüdejébõl. Józsi
a startkõrõl hatalmas ugrással a mozdu-
latlan víztükörre vetette magát. Vissz-
hangosan csobbant széjjel a medence
vize, ezernyi permetcsepp emelkedett a
magasba. Józsi verhetetlen volt pil-
langóban.

PoLíSz
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Csák Gyöngyi

Prométheusz
Embernyi seb lüktet
a sziklás magányból.

Tenger hûvös vizét
gyûjtöm tenyeremben,
hordom égõ sebeire.

Élesztgetem dalaimmal,
reményt szító szavaimmal,
keselyûcsõr-vágta testét
szerelemmel kötözöm be.

Sebei már bennem fájnak,
szárnya no az örök vágynak,
kín – enyhítõ szél maradni,
eleven szív, szíve lenni.

Könyv
Valami gyönyörhöz hasonló
csiklandoz
amíg a fülledt
üres éjben
az ezernyelvû tûz
lágyan duruzsol.

Görög motívumra
Kavicsait
a háborgó kék
elnyeli végleg.

Zeusz villámló
nyilai sem
tûnnek fel többé.

Lelkébe
komor csönd költözik.
Meg és eltelik vele.

Vándor
Nehéz csöndbe ér
borzolódik újra
a lélek labirintusa –

ragyog a bánat
minden színében;

hiába indul el,
ha többé
nem talál haza.

Harmati Gyula

Istenkeresõ
Bûvös – hûvös, bájos alkony,
emelj át e magas parton!
Adj át langy, bölcsõ kezeknek...
(ne ezeknek, ne ezeknek)

Vigyél fel a csillagokhoz,
megismerõ aranyfokhoz,
s engedj nekem látni mindent
(hol az Isten, hol az Isten)

Ajkamról ha kétely szól is,
segíts tovább kakasszóig!
Kell a minden, kell a semmi...
(hinni, menni, hinni, menni)

Csak így tudok megmaradni,
tiszta tûzhöz erõt adni.
Lehelj nekem szelíd lángot...
(én nem bántom, én nem bántom)

Fürge szívem táncol egyre
fél és fel a szikrahegyre.
Ne ijessz el, hagy lobogjak...
(ûzni fognak, ûzni fognak)

Ha elfogynék se eressz el,
parazsamtól úgy szeress el,
s mutass meg az embereknek...
(mert szeretlek, mert szeretlek)

MERÍTETT SZAVAK
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Both Balázs

Enteriõr
(Grecsó Krisztiánnak)

szeletekre osztott világ
kínálja hívó érveit
egyre kevesebbet alszom
emlékek láza részegít
egyre több az õsz hajszálam
tétlen telnek itt az évek
hegyet mozdító némaságban
élni kõsúlyos ítélet

Gótika
(Sarkady Sándornak)

a kitárt ablakszárny elõtt
vonalban felszálló füstjelek
szigorú arca mozdulatlan
nézi a tiszta színeket

alul kabátok kék piros
fel-felvillanó sárga
halvány vörös folt simul
egy szürke felhõsávra

a merész ívek tökéletesre
faragott kõcsipkéje
magasság és mélység között
galambok szállnak a térre

a nap lement a városképen
egyre élesebben
középen áll a tûztorony
a teste törhetetlen

világít ahogy az alkony
nyugat felõl beragyogja
árnyéka nõ bent a honvágy
átváltozik fájdalomra

SZERKESZTÕI MEGJEGYZÉS

Lapszámunkban folytattuk a PoLíSz 
2002. évi Költõi és Mûfordítói Verseny 
legjobb alkotásainak megjelentetését.

Babicz Beáta

Ember áll közöttünk
Lengõ szél ruhája
Fáradt tagjaiban erõ
Tenyerén öröm
Arcán a mindentudás szomorúsága

1997

Üres a színpad, 
s a nézõtér

Szavaila eltáncolta táncát.
Mindig szép tartása elernyed,
mosolya szótalan, madárkeze
fészekölébe pilled.
Szavaila eltáncolta táncát.

Onnan
Szavaila szólt: A vétkek
Önkéztõl kapott sebek,
kifolytak a színek szívembõl.
Zúzott a csont, fáj a bõr...

Ám jött a gondolat
körülkavargott, átitatott,
örültem, az öröm újra él
s mélyreszívtam az áhitatot –
honnan került? Úgy sejtem
onnan, ahonnan minden sejtem.
Attól, kinek kezében
csomózódnak a szelek.

1996

Kör
Fuss a kölykeiddel, Farkas!
A sebességet mindig szeretted,
Itthon vagy, tágas az ég feletted.
Viharra ne, finom hangokra hallgass.
Tudom, mennyi hívás tép
Könykeinket vágyad tanítsa
Dalolni a Holdnak

2000. VII. 25.

PoLíSz
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Borbély László

Ciao Marcello
Miután megkaptuk vadonatúj egyen-

ruháinkat, teherautóval az óbudai Gáz-
gyárba vittek bennünket azon a kora õszi
szombat délelõttön. A gyárudvaron
ócska lokomotív füstölgött. A vasutasok
éppen azon fáradoztak, hogy további
tehervagonokat illesszenek a mozdony-
hoz. A kopott gúnyájú embereken sárga
csillag volt. Munkaszolgálatosok voltak,
akiket a vagonokba kellett terelnünk gép-
pisztollyal a kezünkben.

Kicsit odébb taxi várakozott, mellette
egy busz Miss Arizona produkció felirattal.

A rendezõ, mogorva tekintetû, rõt sza -
kállú emberke, hunyorogva méricskélt
bennünket, nyilas egyenruhásokat. Rám
mutatott, azután elment. Nem volt túl
bõbeszédû. Az asszisztens szólt, menjek a
rendezõ után. Összeomlás elõtt álló
irodába mentünk. Valaki éppen ordított
valakivel, mert valamilyen felirat hiányzott
a falról. A mûszaki dzsungel kellõs köze-
pén a nyugalom szobraként személyesen
Marcello Mastroianni ácsorgott. 

Köszönésemet csak õ viszonozta.
Több dialógusra nem kerülhetett sor,

mert kezemben a géppisztollyal a sarok-
ba állítottak. Ebben a jelenetben Marcello
Mastroianninak az íróasztalnál ülõ nyilas
katonával kellett alkudoznia a szeretteiért.
Én mögöttük álltam csõre töltött géppisz-
tollyal. Idõközben az ócska lokomotív
elindult, és Mastroianni kétségbeesett
arccal vette tudomásul, hogy a többieket
elvitték. Négy felvételt csináltak. 

A következõ jelenetben a gyárudvar
távoli, mûhóval takart töltésén kísértem
õt. A távolban kutya ugatott. Az ötödik
felvétel után a rendezõ sírógörcsöt ka-
pott, az operatõr vigasztalta. Megegyez-
tek, hogy még egyszer felveszik.

Figyeltem Mastroianni arcát. Valódi
profi módjára, hallatlan türelemmel várta
a fejleményeket. Úgy látszott, neki tök-
mindegy, hányszor kell fel-alá járkálnia.

Éppen cigarettára gyújtott, amikor meg-
szólítottam õt. 

– Mr. Mastroianni!
Kíváncsian nézett rám. Elvégre mit is

mondhatna az olasz film csillagának egy
magyar statiszta tetõtõl talpig nyilas
egyenruhában? 

Elmondtam mennyire örülök, hogy
találkozhattam vele. Angolul mondtam.
Többre nem maradt idõ, mert egy
asszisztens ránk ordított.

– Akció! 
És mentünk. Ezúttal tényleg utoljára.
Még annyi mindent szerettem volna

mesélni neki. Például azt, hogy a kereszt-
mamám körülbelül tíz évvel ezelõtt látta
õt az olasz Riviérán. Vagy azt, hogy élet-
korom miatt a La dolce vitáról lema-
radtam, de olvastam a forgatókönyvét. 
A nõk városára viszont belógtam, hiába
volt tizennyolc éven felüli. 

Szóval, már kerestem a szavakat
angolul, hogy mindezt elmondjam. De
menni kellett. A felvétel után pedig beül-
tették a taxiba.

Visszaballagtam a statiszták közé.
Leültem a járda szélére. Valaki elkérte a
géppisztolyomat. Körülbelül egyidõsek
lehettünk. Elmondta, hogy õ fegyver-
mesternek tanul, s áradozott. Mutogatta,
hogyan kell felhúzni, csõre tölteni, a tárat
cserélni. Repülõgép zúgott el felettünk. 
A srác tréfából célba vette és meghúzta a
ravaszt. 

– Ezt a típust én is csak a múzeumból
ismerem – örvendezett. – Szívesen nyilas
egyenruhát öltöttem volna, hogy kapjak
egy ilyen géppisztolyt. Ezért tényleg
megérte a külön ruhapróbákkal járó 
macera. 

– Az biztos is – bólintottam.
Felálltam és a zubbonyomat igazgat-

tam. Ekkor a taxi elhúzott elõttünk, kifor-
dult az utcára, jókora lendülettel hagyta
a háta mögött az ócskavas-temetõt.

– Ciao Marcello – integetett utána egy
barna ,,zsidó" lány. Szép szeme volt.

MERÍTETT SZAVAK
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Réfi János

Holt költõk társasága
Kik súgnak nékem, mind halottak már,
pillájukra szállt az örök álom.
De nyughatatlan lényük visszajár,
s hallom õket furcsa éjszakákon.

Mert titokzatos dolog a halál,
és természetét érteni nehéz.
A szív elfárad, lelassul, megáll,
de láthatatlan tovább ír a kéz.

Gladius Dei...
Farkas-térben, holló-idõben élünk,
az ember annyit ér, amennyit ér a hús.
Anyánktól és apánktól is félünk,
Ki ránk mosolyog, felettébb gyanús.

Puszta földön, márványszínû égen
céltalanul lõdörög a lét.
Emberségünk elmosódott régen.
Becsületünk véres martalék.

Mivé lett az ember napjainkra?
Lelkünket a káosz õrli fel.
Gyalázatunk terjed, mint az inda,
... super terram cito, et velociter.

Weisz Anett

Így dalol a gyötrelem
Fekete hópelyhek fehér utakon
Fekete könnycseppek fehér arcokon
Sírás: éjfutár
Naplemente, holdsugár;
Gyémántízû alkonyat...

Fekete hópelyhek fehér utakon
Fekete szempárokon tapodok az avaron
Sírás: Földkerek
Naplemente, versjelek;
Gyémántízû alkonyat...

PoLíSz

Fekete hópelyhek fehér utakon
Csillagos pirkadat és szánalom
Egy kín, száz kín, vad dalok,
Értelmetlen hajnalok,
Sírás, ajkak, fényverés,
Értelmetlen szenvedés;
Gyémántízû alkonyat...

Virradat
Ma este oly gyönyörû szép e Föld,
Hogy benne eloszlik a félelem.
Belélegzem a csodát,
És újra reménykedem.

Kass János: A kõ 
1980, tusrajz, szoborterv
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Zsille Gábor

Hat bagatell

Önarckép

Világnak homály,
sötétnek villám –
alkalmatlan a helyre,
mindig máshova kéne.

Idegenek

Már rég idegenek csodálják
mozdulataid, és hajad,
a mélybarna szédületet is
õk simítják sátorlakóként
éjjel, ha suttogóra fogják
a bérházak.

Prométheusz nyögi

Héphaisztosz mûhelyébõl való a parázs,
a világ minden kalapácsütése sírja.
Arcomon keselyûk árnyékában is virít
a dicsõség lázrózsája, a szégyen pírja.

Túl

Kétségbeesésünk mindent fölülmúl,
mennyeknél nagyobb a 

magányosságunk.

Ujjheggyel

a kövek megpuhulnak a felpuffadt
betonba ujjheggyel írhatsz majd verset
a betört kirakatok próbababáinak
koldusok vallanak szerelmet

Esténként csöndesen

Esténként csöndesen beszéltünk,
a legmelegebb szobában is csöndesen,
míg szemünk kékje az abroszra áradt
tengerként,
óceánként.

Erdélyi Z. János

Illat

(„A szeretet obulusai” 
címû ciklusból)

Amint a szobába belépett,
megkérdezte:
„Ki volt az a nõ, aki itt járt?” –
pedig éppen csak
kebled két illatozó bimbója
feselt ki – a képzeletemben.

Esõben
Ernyõm hollószárny-kupolájára
ezüst dobszóval
pergeti zápor a könnyét.

Kallódó lábnyomaim
ázottan másznak utánam.

Karcsú kandeláberek
gömb-lámpásai
bólogató fénnyel búcsúznak a 

szélben.

Nedves opál-szemeikbõl
felém révülni vélem az arcod,
s távolodóban
hallgatag ajkad csókja kísér.

MERÍTETT SZAVAK
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B. Nagy Márta

Mihály Bácsi
Már napok óta tombol az iszonyatos erejû szél, a nyár vége felé jelentkezõ melteni

– a hajók a kikötõkben állnak lehorgonyozva –, féktelen kedvében futótüzeket gerjeszt
a kigyulladt erdõkben. Görögország lángokban áll, az idei nyári tüzek száma megha-
ladja a szokásos átlagot. Két hete, mikor az ország a 42 fokos kavszonában, a sivatag
felõl érkezõ forró légáramlatban szenvedett, az országban száznyolcvan helyen égtek
az erdõk. Athén belvárosában is füsttõl fuldoklott a lakosság, a szél pernyét sodort a
Plákán sétáló turisták szemébe.

Ma délelõtt kigyulladt az otthonunk mögött fekvõ hegyvonulat, a tûz és a szél
összeesküdött egymással, hogy a fákat mind egy szálig elpusztítsák. Félrehúzzák a
harangot; az emberek kitódulnak az otthonukból, nézik a fellobbanó lángnyelveket, a
gomolygó füstöt, mely egyre közeleg. De nem sokáig bámészkodnak, hanem indul-
nak, hogy felvegyék a harcot a tûzzel. 

A személygépkocsikat elviszik a házak közelébõl, néhány utcával lejjebb helyezik el.
Feltekerjük a verandák redõnyeit, nehogy a láng a ponyvába kapjon, vízzel locsolunk
mindent, hogy fékezzük a tüzet, ha ideér.

Locsoljuk az utca túlsó oldalán fekvõ beépítetlen telket, melyen a derékig érõ száraz
fû tengere hullámzik, s amelyen át a szomszédék Lassie kutyája egyszer csaknem
megszökött. Locsoljuk, együtt, szomszédok a telket, a kertünkbõl áthúzott hosszú 
slaggal. 

A füst egyre közeleg, egy-egy robbanás hallatszik a közel-távolban, talán ottfeledett
személygépkocsi robban föl. Házunk sora negyedik a hegytõl, az épületek között
látjuk, a lángok már leértek a hegy aljába. A tûzoltókat nem látni, hol dolgoznak, csak
a parányi repülõgépeket halljuk, járnak a tengertõl a tûzig, onnan meg vissza.
Röptüknek íve nem törik meg, míg szomjas madárhoz hasonlóan egyet kortyintanak
a háborgó tenger vizébõl. 

Mi lesz, Mihály bácsi? Szeretnék odakiáltani az idõs szomszédunknak: Mit tegyünk?
De nem szólok. Mihály bácsi kedves, nagypapás. Megöntözi az utcai fácskánkat is,

amikor a saját fáit öntözi. Egyszer segített a kis Íriszen és Nauszikán is, mikor véletlenül
kizárták magukat a lakásból. Létrát hozott, felmászott az elsõ emeleti erkélyre, s belül-
rõl kinyitotta nekik az ajtót. – Titok – mondta nekik hamiskásan. – Anyuéknak egy szót
sem. 

Mihály bácsi most ül, hokedlin a háza elõtt, trikóban, rövidnadrágban, s a távolba
mered. Nem csavarta fel a veranda ponyváit, egy cseppnyi vizet nem öntözött el.
Nem érdemes. A perzselõ nap pillanatok alatt felszárítja. 

Mikor már alig bírjuk a füstöt, mikor úgy érezzük, feladjuk a küzdelmet, amely úgyis
hiábavaló volt, akkor megfordul a szél. Mintha a gépmadarak gyakrabban szállnának
felénk, tisztulni kezd, érezzük, elmúlt a veszély.

Leszáll az est, a kiégett hegyen földi csillagokként pislákolnak a kihunyó tüzek. 
Az orom mögött az éjszaka még egyszer-kétszer fellobbanó lángok rózsaszínûre 

festik a füstfelhõt.
Hamarosan feljön a nap. Élõ fa nem köszönti, madár nem dalol neki.
Három tûzoltó és egy önkéntes vesztette életét Athénban, a Napváros nevû kerület-

ben, a Hymettos-hegyi tûz oltása közben.
Athén, 1998. július 22.
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Péntek Orsolya

Roraté
Megint éjszaka.
Nélkülem konduló haranghang.
Reggel fecske vérezi az eget,
belecikkcakkol a kékbe
egy madárimát:
Igen. Nem.
Torkig van könyörgéssel 
az A-dúr azúr
és makacsul hátat fordít,
mint egy másnapos csapos, 
az Úr.
Nikotin.
Alkohol.

Mondom, szeretni lehetetlenség,
az Isten messze van,
a háború közel

és 

egyedül vagyunk együtt
a madarak takarta ég alatt.

És
És megint elindulok
És megint nem tudom, hová.
És megint semmibe vesznek.
És megint megmaradok.

Magamnak fütyörészem ezeket 
a kormos-pökhendi rímeket,
mert bepiszkít és tisztára mos a világ.

És állandóan arra járok,
megint világot teremtek,
És bekormozom félelemmel,
amíg meg nem tisztítom.
Magam.

P. Pap Zoltán

Sorsfejtés
mennyi utolsó szó végsõ kifulladás
nemek puha ökle 
lehetetlenek tompa kése
sohák szelíd fojtása 
hiábák lassított legyintése

hány halállal háltál már
csak a reggel döbbent rá
még mindig élsz
aztán megiszod aznapi
elsõ kávédat

Barlangrajz
dermedt éjen 
derengõ ellenfényben lopakszik
váratlanul köszön villámszavakból
hízelgõre vált

csak élj szépen
a gondolkodás ára a hála
újra szólít érti nyelvem
tördeli reményem rozsdás lombjait

csak élj szépen
tudom mit ígér a hit
nem érdemeltem többet?
gondolatban kerubot ölök
még a vesztesek közt 
gyõzhetek vigaszágon
igaz a fa gyümölcsét ki nem állom
bár íze ismeretlen
az örök élettõl elment a kedvem
ugye bízhatok benned Halál
látom szépen iparkodsz
nyilad biztosan rendre talál 

csak élj szépen
mondod újra majd elnézed
ahogy veled cimborálva 
önként rajzolom arcom 
barlangod sziklafalára 

MERÍTETT SZAVAK
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Bereczki Károly

A mûtûz sem jobb, mint az igazi
A Tüzesek megszállták a Csöveket. Minden irodába benyitottak, élénken tapogatták

a falakat és nagyokat hümmögtek. Fülöp irodájában az egyik Altüzes megragadta az
íróasztalon lévõ bronzszobrocskát és mutatóujját fölemelve mondta Fülöpnek, hogy
jól zárja el.

– De kérem – hebegte Fülöp –, ezt a szobrot a Fülöp-szigetekrõl hoztam tavaly,
mikor csõkérdésben ott voltam. Egy tajvani varázslót ábrázol.

– Éppen azért zárja el! – mondta tûnõdve az Altüzes. – Esetleg megolvadhat...
A klub nagy perzsaszõnyegét felgöngyölítették, és beállították a takarítónõ

eszközkamrájába. A takarítónõt utasították, hogy a nagyseprûvel õrt álljon, és ha fel-
csap a láng, akkor lecsapjon. – Minden a jó szervezésen múlik – dörzsölgette tenyerét
az Altüzes, és a fiatalabbik Taplócát elküldte cigarettáért.

Fülöp kétségbeesetten rohant Kókaihoz.
– Mi az isten folyik itt? – kérdezte feldúltan, de keze megállt a levegõben.
A Fõtüzes gesztikulálva magyarázta Kókainak: – Értse meg végre, hogy ez nem lesz

igazi tûz! Csak mûtûz! Amit azonnal el is oltunk. Idén önök szerepelnek a munka-
tervben, és attól nem tudunk eltérni. Maga ne tudná, hogy a megyénél mindig 
számon kérik a munkatervet?

A munkaterv hallatán Kókai beadta a derekát. De még kételkedett. – És ha nem
tudják eloltani? Leégetik nekem a gyáramat.

– Eloltjuk, az fix! – mondta a Fõtüzes és tekintetében gúnyos fölény gyúlt. – Tavaly
a Nagykórházban gyakorlatoztunk. Húsz beteg azonnal meggyógyult.

Fülöp még mereven tartotta karját, és egy szót sem szólt. Könyörgõ szemei láttán
Kókai legyintett.

– Rendben, de ha a mûtûz tovább tart tíz percnél, jelentem a megyének.
– Nem tart tovább, az fix! – kiáltotta lelkesen a Fõtüzes és kiszólt az ajtón: – Tûz!
Mindenütt fölcsaptak a lángok. A klubteremben az élmunkások tablója pillanatok

alatt elhamvadt, a folyosók padlószõnyegei olyan hevesen lángoltak, hogy a csõcsi-
szolók és a tervezõk a padlástérre menekültek. Zsögödi Zsiga, kezében órával az ablak-
ban ült, és számolta a perceket. Kókai ugyanis õt rendelte felügyeletre.

– Ember – kiáltotta a Fõtüzes fülébe –, ez igazi tûz!
– Csak mûtûz – bólongatott a Fõtüzes, és az órájára nézve kiadta a parancsot: –

Vizet!
Az örökkévalóság lebegett a Csövek fölött. Húsz vízágyú nyitott vizet a vállalatra és

amit a tûz nem tudott elégetni, azt elpusztította a víz. Néhány perc múltán a Csövek
romokban hevert.

– Na, mit mondtam? – verte a mellét a Fõtüzes. – Ha mi egyszer tüzet gyújtunk,
azt el is oltjuk, az fiksz! Aztán összeverbuválta csapatát, és diadalmasan távozott.

– Hol van Zsögödi? – kérdezte kábán Kókai.
– Elégett – tárta szét kezét Fülöp. – A két Taploca látta, amint lángol, de a stopper-

óra akkor is a kezében volt.
Ekkor megjelent Zsögödi Zsiga, és elszenesedve közölte, hogy a mûtûz tíz percig

és huszonhárom másodpercig tartott. Aztán rekedten köhintve sóhajtott: – A csõter-
vezõk már nem léteznek. Gugulescu leköltözött a pincébe, és Jánosit kórházba vitték.
Kókai bárgyún meredt maga elé.
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– Gugulescunak csináljatok liftet, Jánosinak vigyen virágot a szakszervezet, és a
csõcsiszolóknak állítsatok emléktáblát. A csõtervezõkért nem kár, úgy sincs kinek ter-
vezni. Uraim és elvtársaim, a Csövek többé nem létezik!

A két Taploca a még épen maradt portásfülkében pálinkázott. – Bátyám – kezdte az
ifjabbik. – Ha itt nem hülye valaki, akkor én vagyok normális! – Az eszed tokja! – torkol-
ta le az idõsebbik Taploca. – Nagyok dolgába ne szólj bele, s akkor nem fáj a fejed!

Zsögödi Zsiga jött arra. – Taploca bácsi – kérdezte esdekelve. – Adjon egy fájdalom-
csillapítót. Fáj a fejem.

(A fenti írásnak 1988-ban kellett volna megjelennie, a csíkszeredai Hargita napilap 
irodalmi oldalán. Az írást annak rendje és módja szerint betördelték a lapba, de az 
utolsó pillanatban, amikor már nyomdakész állapotban volt az oldal, a Ceau-rezsim
küzdelemre fölkent daliája, mint közönségesen a cenzor, a megyei pártbizottság
sajtófelelõse kitiltatta a lapszámból, s a helyébe az éjszakai órákban egy rendszert 
dicsõítõ förmedvényt kellett berakni.) 

Szabó Máté Mihály

A változás jele
Néma sirályok 
repülnek át
a hegyek fölött,
szárnyukkal
csapkodva
a morajló tenger
hullámzását
rajzolják
az égre.

(...)
Kapaszkodás a lét ornamentikájába,
a jelenlét
kapzsi, önmagát akarásába,
a holdfény
elmúló
varázslataiba,
ahogyan
megrajzolja
azt,
ahogyan
én, itt
lehetnek.

Kass János: A bohóc 
1980, tusrajz
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Gombár Endre

Rettenetes véletlen
Elképzelte Zsuzsit a mûtõágyon. Órájára pillantott. Igen, már valószínûleg elaltat-

ták. De megmondta-e neki Mányoki, hogy milyen természetû a betegsége? És hogy
milyen esélyei vannak? Nem volt benne biztos, hogy a sebésznek kötelessége vajon
mindezt megmondani az esetleges rizikóval együtt. Az õ egyetlen, aranyos kislánya!
Még csak huszonöt éves! Idegen emberek állják körül, zöld meg fehér sapkákban,
köpenyben, maszkban. És Istenem, Zsuzsa, az õ egyetlen, aranyos kislánya leterítve,
tehetetlen. Képtelen rá, hogy védekezzen, hogy elhárítsa a hasa felé kérlelhetetlenül
közeledõ szikét.

– Mondd, Istenem, miért éppen az én lányommal kellett ennek megtörténnie?!
Hogy egy huszonöt éves lánynak gyomordaganata?

Miért nincs ott a kórházban? Fél, retteg, vagy csak kényelmes? Nem ott volna a
helye? Ez az Andrea is az idegeire megy a kérdéseivel. Hogy nem kér-e egy jó erõs 
kaffát. Így mondja: kaffát. Hogy ne adjon-e valami tuti nyugtatót. Így mondja: tuti
nyugtatót. Hogy ne tagadja-e le a telefonálóknak. Pedig jobb titkárnõt nemigen talált
volna magának, hiszen Andrea németül, angolul, olaszul felsõ fokon beszél, levelezik,
villámgyorsan kezeli a számítógépet, és nem csak szövegszerkesztéshez ért, hanem
sokkal többre tudja használni azt az áramvonalas IBM-masinát, mint amire nekik egyál-
talán szükségük van.

– Majd a szövettani után tudom megmondani – mondta Mányoki a telefonba.
Aznap este berohant, Zsuzsa bágyadtan, de rámosolygott. Éjfélig beszéltek az ágyban
Annával, és rettentõ izgalomban. Igazából alig aludtak, reggel táskás szemekkel,
sápadtan kászálódtak fel. Csak három nappal a mûtét után nyilatkozott Mányoki.
Akkor a kórházból az irodájába száguldott, felhívta Annát az iskolában, és beleüvöl-
tötte a telefonba: – Jóindulatú!!!

Könnyek gyûltek a szemébe, ugyanúgy, mint a kórházban, és borzongott, mint
akinek éppen megy fel a láza.

– Ez biztos? – sikította a vonal túloldalán Anna.
– Persze, persze, hogy biztos, Anna. Most már te is megnyugodhatsz, drágám.
Felesége nem szólt a telefonba, ezért megismételte a mondat végét:
– Megnyugodhatsz, drágám...
– Igen – szipogta Anna.
Nem volt biztos benne, hogy elegendõ pénzt tett a borítékba a sebésznek, amikor

körülbelül fél óráig beszélgetett vele a szobájában. Mányoki doktor mindenesetre 
kicsit kelletlenül válaszolgatott a kérdéseire. Amikor három héttel késõbb hazavitte
Zsuzsit, elsõ dolga volt, hogy a zárójelentést végigolvassa. Neoplasma ventriculi
benignum. Ennyi volt a diagnózis.

– Hála a jóistennek, hála a jóistennek – mormogta, mint aki nem is akarja abba-
hagyni, míg Zsuzsi öltözködött, és összecsomagolta a holmiját. Néhány ápolónõ 
tüntetõen – úgy érezte, provokálóan – kerülgette.

– Te jó ég, ezeknek is adnom kéne? – méltatlankodott magában. Nem emlékezett
ezekre az arcokra, de hát lehettek éppen éjszakás nõvérek is Zsuzsi kórházi tartóz-
kodása idején. Aztán rájött, hogy az egyiket az intenzív osztályon látta. Félszegen 
biccentett feléje, a nõ pedig – számára váratlanul – kedvesen rámosolygott.

– Apu, mutasd a zárót! – kérte a lánya, amikor megjelent két, tömött sporttáská-
jával a csapóajtó mögül. – Benignum, ugye ez a lényeg?
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– Ez, kislányom – mondta boldogan, és majdnem a nyakába csókolt Zsuzsának,
aztán zavartan megpuszilta a homlokán. A szeretõinek szokott a nyakába csókolni,
most saját magát kapta rajta.

– De honnan tudod?
– Hát az olaszból, apu. Va bene.
– Ja, tényleg. Látod, elfelejtettem, hogy a gimiben olaszt is tanultál.
Mónikával egyszer sem találkozott, amíg Zsuzsi a kórházban volt. Pedig Mónika

elég gyakran telefonált neki, és azt mondta, borzasztóan várja. Világosan nem is meg-
fogalmazható lelkiismeretfurdalást érzett. És nem azért, mert Annát megcsalja, hanem
a lánya miatt. Akinek kisebb gondja is nagyobb volt annál, semmint hogy holmi
szerelemre vagy szexre akárcsak gondolhasson. Akinek a puszta, fiatal életét tette 
kockára a sors. Úgy érezte, most neki sincs joga szerelmeskedni.

– Ha most a középkorban élnék, bevonulnék valami kolostorba szerzetesnek.
Saruban, durva csuhában, nyirkos cellában vezekelném a bûneimet. Hogy is mondják?
Paráználkodás, igen, ezt fekete-fehéren paráználkodásnak mondják – idézte fel vala-
milyen, gyerekkorában olvasott hittankönyv emlékét.

– Szerencsém van – gondolta magában. Meg sem érdemlem. Zsuzsi meggyógyult.
Útban volt Mónika felé. Shadows, vagy Abba, és kevés, de nagyon finom konyak.

Zsongító zuhanás egy gyorsan múló délutánba, koraestébe. Furcsa. Észrevétlenül
megnyugvó lelkiismeret. De lassan azt kezdi érezni, hogy ezek a délutánok és
koraesték is szertartások. Megszokásból. A villamoson két csavargóféle összeverekedik.
Egy ökölcsapás csak centikre vágódik el a füle mellett.

Mostanra szinte elfelejtette már Mónikát. Nelli kellett neki. A sokadik érettségi
találkozóra a fiúk elhozták a feleségeiket is. Boronkay Sanyi – szegény –, ha tudta
volna, mi lesz belõle, biztosan nem hozza el! Nellit. Mellé került a legalább ötven
emberre terített, virágokkal is díszített asztalnál. Még a vacsoránál megbeszélték, hogy
találkoznak.

Iszonyat! Szavakkal ki nem fejezhetõ. Zsuzsi újra a kórházban. De már a László Kórház
lakója – Mányoki esküdözik, hogy ilyen még nem fordult vele elõ. Hogy az egész
országban nem tud még egy ilyen esetrõl. Hogy egyébként sem az õ felelõssége,
hanem azoké, akik nem vizsgáltatták át rendesen a vérkészítményeket. És még így is 
rettenetes véletlen. Úristen! Hát persze, hogy az. Mint ahogy az is, hogy a tesztet a
századvégnek erre a pestisére is kiterjesztették a lányánál. Zsuzsi vércsoportja 0 RH-
negatív. Majdnem olyan ritka, mint a fehér holló. Éjjel és nappal, álmában és ébrenléte
minden pillanatában hallja lánya nyöszörgõen elhaló hangját, mint akkor a telefonban:
– Apu, HIV pozitív vagyok... A vérátömlesztés... Ugye tudod?

Szeme körül fekete karika, arcát szétbombázták az éjszakák, hónalja örökké verej-
tékes, halántéka jegesen hideg. Anna és Nelli között ingázik, és minden második nap
megjelenik a kórházban. Szívére szorított kézzel lépdel az utcán, és azt gondolja, hogy
aljas ripacs. Fokozatosan elveszíti önbecsülése maradékát is, eszelõsen mered hosszú
percekig maga elé otthon és az irodájában, és valahányszor beül a kocsijába, mielõtt
elindulna, görcsösen markolássza a kormányt, mint aki nem biztos benne, hogy egyál-
talán képes lesz vezetni.

Nelli megpróbálja felébreszteni benne a reményt.
Ez még nem maga a betegség. Lehet, hogy soha az életben nem tör ki rajta. Lehet,

hogy pillanatokon belül megtalálják ellene a gyógyszert.
De akkor mitõl van ez az állandó hõemelkedése? – kérdezi Nellitõl erõtlenül.
Abból a jobboldali utcácskából még soha nem látott kihajtani autót. Nagyon mere-

dek utca volt, és noha nem tették ki a végébe az elsõbbségadási kötelezettséget jelzõ
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háromszöget, mindenki azt gondolta volna, hogy ilyen meredeken lassan haladnak
felfelé. Az õ életének ötvenkettedik évében egy szerda délutánon mégis más történt.
Egy sötétkék BMW, a jobboldali utcácskából kihajtva, hatvan kilométeres sebességgel
felöklelte a kocsiját. Csak a csattanást hallotta. Többé nem érzett semmit, és nem
létezett már számára senki és semmi sem.

Husti Boglárka

Tánc (farsangra)
Ordít a trombita, mintha csak a disznó-ölésre húznák. Visít a zongora, csak a bil-

lentyûk már alig bírják. Táncot rop a sok ember, kik most ünneplik a farsangot.
Jelmezükbe bebújtatták ármány orcájuk. De mitõl védi meg õket az álruha? Nem
mondja ezt még meg a nagy fauna. Sárga, kék és piros. Vér a padlón. Kék a kancsó.
Lüktet a szív, ver az ütem. Táncol a sok egybegyûlt. Vihognak és csacsognak és hall-
gatják a zenekart.

„Húzza kend!” – sose tudhatja, hogy most húzza-e utoljára. És csak szól a zene, visít.
Kint meg az álruhába bújtatott szörny lakik.

Magányosság
Sokszor csak nézek elõre az ismeretlen felé.

Az erdõ csendje, a szél zengése megüti fülem
kellemes dallamát. Mélyen. Leges legbelül
érzem. A fájdalom. Ami képes hegyeket
ledönteni, sziklákat szétmorzsolni.

Sokszor csak megyek, de magam se tudom
hova. Csak visznek a lábaim. A rengeteg erdõ
elõttem hever. És én csak megyek. A magány.
A falak közötti penész. Ha csak beszélni
tudhatna. A vaskos kapuk alja.

Sokszor csak nézek elõre az ismeretlen felé.
S visznek az emlékek a harcmezõ elé. S látni
már nem látok, csak kapálok, hogy levegõ
érhesse a tüdõmet. S befogott számmal kiál-
tok, hogy oltsák el a sötétséget. A szív üteme,
dobpergésre szól. Kényes kegyelve, hazug ki
meglakol. S eltörpül a világ. S láss csodát: a
törpe nem más, mint egy hatalmas óriás.
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BÖLCSÕHELYÜNK KÖRÜL – TÁJHAZÁK

Váczi Gábor

A víz és az ember IV.

Az Alsó-Tisza vidéke

Megállok felhõs tavaszég alatt,
S míg megy a víz és az idõ szalad, 

Érzem, hogy az öreg Tisza felett
Az örök élet csillaga remeg.

Juhász Gyula: Szeged 

Magyarok a Tisza mentén

A déli Tisza-vidék egyik legjelentõsebb
magyar városa Zenta. Népszámlálási ada-
tok szerint, az 1910-es években az összla-
kosságának 91,8 százaléka volt magyar,
ekkor csak Kanizsán írtak össze jelentõ-
sebb magyar lakosságot (94,4%). Trianon
elõtt a vajdasági magyarok az összné-
pesség 28,1 százalékát tették ki, összesen
424 555 ezer magyar ember élt itt. A
magyarok a Vajdaság 53 településén (a
települések 15,4%-a) abszolút többséget
képeztek. Trianon után a helyzet sokáig
nem változott, még az 1953-as népszám-
lálási adatok is hasonló népességi meg-

oszlást tükröztek. Ám 1981-tõl a népszámlálási adatok jelentõs arányeltolódásról szá-
moltak be, a szerb népesség több településen túlsúlyba került. Az 1981–1991 közötti
idõszakban a magyar abszolút vagy relatív többségû települések 85,7%-ában a
népesség már képtelen volt a reprodukcióra, a települések kezdtek elnéptelenedni. Az
1991-es népszámlálás szerint a 93 település közül, ahol a magyarok abszolút vagy
relatív többségben éltek, csupán négyben növekedett a magyarok száma (az Ürög
községi Satrincán, Kanizsa községben Újfaluban, Zenta községben Tornyoson és
Szabadka községben Palicson).

Az 1991-tõl 1995-ig tartó szerb háború tovább rontotta a magyarok helyzetét, a
Vajdaságba félmillió, letelepedni kívánó szerb menekült érkezett. A letelepülõknek az
állam községi és más földeket, termelõeszközöket ajándékozott, a menekültek az állá-
sok betöltésekor is elsõbbséget élvezhettek. 

A lesújtó helyzet ellenére Zenta és Kanizsa megmaradtak a vajdasági magyar
kultúra fellegvárának, talán annak is köszönhetõen, hogy a Tisza nem engedte
partjáról elvándorolni a magyart. 

Zenta az egyik legrégebbi Tisza-menti település, nevét II. András királyunk uralko-
dása alatt, 1216-ban említik elõször. Kiváló földrajzi fekvésének, természetes tiszai

TÁJOLÓ
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átkelõhelyének köszönhetõen hamar bekerül Európa vérkeringésébe, a XVI. század-
ban már szabad királyi város, polgárai közül többen is híres középkori egyetemeken
tanulnak. A mohácsi csatavesztést a város is megszenvedi, janicsár csapatok dúlják fel,
rabolják ki házait. A fejlõdésében megrekedt, visszaesett település csak az
osztrák–török háború után talál ismét magára. (A háborúban a város európai jelen-
tõségû történelmi esemény színhelyévé válik; 1697 szeptemberében a zentai csatá-
ban mér végleges vereséget Savoyai Jenõ serege a török csapatokra.)

A Tisza-menti alföldi városban a legtöbben állattenyésztéssel, földmûveléssel,
halászattal és kézmûvességgel foglalkoztak. A rendszeres árvizek, fertõzõ betegségek,
máskor a szárazság és a tûzvészek lassították ugyan a település fejlõdését, de nem
vetették vissza. 1861-ben Zenta központja lesz az akkori Felsõ-Tisza (késõbb zentai)
körzetnek. 1873-ban visszakapja városi rangját, megalakul a helyi szenátus. Még
ebben az évben megépül hídja is, melynek hatására Zenta észak-Bácska és Bánát
kereskedelmi központjává válik. 1889-ben befejezõdik a vasútvonal kiépítése, mely a
várost az európai kereskedelmi hálózatba kapcsolja. A XIX. század végéig jelentõs kul-
turális fejlõdés is lezajlik a városban. Iskolák, óvodák, könyvtárak létesülnek; 1870-ben
megalakul a polgári iskola, 1876-ban pedig a gimnáziumban is megindul a tanítás,
1904-ben nyitja meg kapuit a zentai Népkönyvtár. A XX. század eleje a nagy
beruházások ideje. Egy egészen új városnegyed épül négyszázharminc családi házzal.
Elkészül a városháza és a gimnázium is új épületben folytatja munkáját, a városba
érkezõ látogatók pedig az Eugen nevû új hotelben kapnak szállást. Átadják az új tiszai
rakpartot, mely még ma is lenyûgözõ látvány a majdnem évszázados gesztenyefa-
sorával. Nem utolsó sorban felépül a Tisza felett a vasúti híd, s ezzel kelet felé is meg-
nyílnak a kereskedelem kapui. A település egyre inkább városi jelleget ölt.

A második világháború után rohamos fejlõdésnek indul a zentai ipar is; élelmiszer-
ipara és alkatrészgyártása révén a Vajdaság egyik vezetõ ipari településévé válik.

Zenta ma az egyik legjelentõsebb gazdasági, közlekedési és kulturális központ a
Tisza mentén. A környezõ falvakkal együtt (Felsõhegy, Kevi, Bogaras, Tornyos) hozzá-
vetõlegesen 300 négyzetkilométer területen fekszik, lakossága közel negyvenezer fõ.

(Humoros zentaiak) A Tisza-parti embereket anekdotairodalma rendkívül gazdag. 
A bõséges kínálatból két történetet választottunk ki:

Vadászígéret
– No, te aztán alaposan felültettél bennünket – morog a közismert zentai vadász a

komájára. – Miért? – Hát nem azt ígérted, hogy küldesz egy nyulat Ferenc-napra? –
Nem ment el? Ó, az anyja…Pedig mennyit küldtem, komám! Tudod, vasárnap reggel,
mikor meghajtottuk a Mákost, odapörköltem egynek a farka alá, s amikor láttam, hogy
toronyiránt indul Zenta felé, kétszer is utána kiáltottam, hogy menjen el hozzátok.
Még a lakáscímedet is bemondtam…

Arra nem alkalmas a Tisza vize…
Kanizsa község egyik jeles kocsmárosához vert a hír, hogy kimérés elõtt nem átallja

kissé megkeresztelni a Krisztus vérét. Két törzsvendége: egy suszter meg egy kémény-
seprõ – kiknek mindig ugratáson járt az esze – elhatározta, hogy megtréfálja az öreg
fogadóst. Június eleje volt éppen, a kora nyári zöldár ideje. A Tisza bent járt a kertek
alatt, s a sekély kiöntésekben nyüzsgött a rengeteg halivadék. A két pajkos már elõzõ-
leg kifogott belõlük egynéhányat, butykosba tette, és úgy telepedett be a kocsmába
poharazni. Bort rendeltek – tisztán! – s alighogy a kocsmáros elfordult, máris bele-
löttyentették az ikrából alig kikelt apró halakat egyikük poharába. – Mózsi bácsi,
gyûjjön má, a teremtésit! Hát maga Tisza-vizet önt a borba? – kérdezték megátalkod-
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va. – Ugyan már, hogy tenném? – motyogta az öreg, de aztán látva a borban
vergõdõ néhány apró corpus delictit, hümmögve vitte vissza a poharakat. Még a sön-
tés mögül is hallatszott a hangja, ahogy haragosan vonta felelõsségre menyét-e,
lányát-e: – Te, Száli, a fene belétek, hát nem mondtam, hogy ne tiszai, hanem artézi
vizet öntsetek a borhoz!

Zentán és Kanizsán élõ szerbek a magyarokhoz hasonlóan szoros, szeretetteli 
kapcsolatban állnak a Tiszával. Ezt a szeretetet fejezi ki Radivoj Sajtinac verse is:

A Tisza és Kanizsa

Ég és föld között,
ahol a nyár, 
a látóhatár õsi emlékmûve, 
öröktõl fogva szeretné 
feleségül adni a fûzt 
a tanya hercegéhez – 
az irdatlan folyó csillagokat 
mosdat a vízfenéken. 
Hogyha egyszer az az Isten úgy dönt: 
a menny helyett a Tisza fenekérõl 
tekint erre a kisvárosra, 
a csillagfény rátalál majd 
minden magra a barázdában, 
minden dobbanó szívre, 
minden látó szemre, 
s a Tisza fölmutatja 
harmadik partját, 
amilyen egyetlen folyónak sincs 
a világon. 

Túri Gábor fordítása

A Zenta és környéki néphagyomány is a víz és az ember szoros kapcsolatát tükrözi.
Nagy Abonyi Ágnes írásának (A Tisza és a Tisza vize a népszokásokban és a folklórban)
részletei ebbe a hagyományba engednek bepillantást. 

„Ki a Tisza vizét issza,
vágyik annak szíve vissza.”

„A néprajzi szakirodalomban a Tisza mente a Tisza alsó folyásának jobb partján
Horgostól Titelig húzódó városok és községek területének összefoglaló megnevezése.
Ez a kifejezés újabb keletû, a jugoszláviai magyarok nyelvhasználatában gyökeresedett
meg. A Tisza mentének fejlett, polgárosult paraszti kultúráját, színes és gazdag folk-
lórját, amely ma elsõsorban az újabb keletkezésû tanyaközpontokból kifejlõdött fal-
vakban virágzik, a néprajzi kutatás viszonylag kevéssé ismeri.

Folyóként a Tiszának összekötõ szerepe van. Összeköti a népeket, meghatározza az
ember életmódját, élelmet ad, foglalkozást biztosít, élteti a hagyományvilágot és a
népköltészetet. A Tiszát a folyópart lakói tisztelik, és akkor sem lázongnak, amikor
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elnyeléssel fenyegeti hajlékukat. Bálint Sándor neves néprajzkutató szerint: „Szeged
népének életkedvéhez a Tiszától való szorongás éppen úgy hozzátartozik, mint
Nápolyhoz a Vezúv: egyiküknek sem jut eszébe, hogy azért hagyja el szülõvárosát,
mert a pusztulás rátörhet.”

Az emberiségnek a folyókhoz való ragaszkodása állandó. Bár ismerte a folyó rom-
boló erejét, mégis a folyóvíz közelében telepedett le, mivel a víz biológiai jelentõségét,
szépségét a veszélynél többre becsülte, s hitt mágikus, természetfeletti erejében.

A Tisza vize a népi táplálkozásban nem is olyan régen még ivóvízként, fõzésre 
alkalmas vízként szolgált. A Tisza vizével oltották szomjukat a halászok, a pásztor-
emberek. A halkedvelõk úgy vélik, hogy a Tisza vizében fõtt halászlé a legfinomabb.
A Tisza vizét használta fõzéshez az is, aki jó bablevest akart készíteni. A folyó táplálékot
is adott. Híresek voltak a zentai halászok, név szerint a Balogh, Csábi, Gulyás, Gyõri,
Fazekas, Ferenczy, Kõvágó, Kincses, Kis Jovák, Ollai, Petrovics, Pohárkovics, Tripolszki
és Újvári családhoz tartozók.

A fõ halászidényben minden ember tudott halat fogni. Még a szélvizek lecsapolása
elõtt, például a Nagy-éren kézzel fogták a halat, s hordták haza zsákszámra. „Annyi hal
vót, hogy rettentõ – mesélte a 91 éves Lõrinc Imre bácsi. – Legénykoromban édes-
apámmal és ismerõseivel egy alkalommal hat lovas kocsit raktunk meg hallal, lett úgy
5 mázsa, úgyhogy még a disznókat is hallal etettük.”

A Tisza szabályozása után azonban hirtelen megcsappant a halállomány.

Az állatok úsztatása, a kender áztatása és a fûztelepek
Az állattartással kapcsolatban ismeretes, hogy régen a Tiszán voltak úszásra, úsztatás-

ra kijelölt helyek: lóúsztatók, illetve marhaúsztatók. A mai strand helyén, a hídlábhoz
közel, a bánáti oldalon, valamint az Oromparttól északnyugatra, a Kalocsa-völgyben, az
oromparti szikeseknél, az úgynevezett Nagy-éren a lovakat és a szarvasmarhát fürösztöt-
ték, csutakolták. A marhacsordát még az 1950-es években is a zentai hídlábhoz közel, a
mai strand helyén lévõ „lórélejárásra” hajtották a csókaiak. Más helyeken, például a 
kompjárás alatt és a Nagy-éren libákat és kacsákat is úsztattak. Emlékeznek még
néhányan a zentai oldalon a „betyárstrandra”, amely nem volt „hivatalos” strand. Libát
úsztattak és mostak is itt. Az 1940-es években a Moholtól lejjebb esõ Tisza-partot disznó-
strandnak hívták, mert hogy ott úsztatták a sertéseket. Akkor még sokan a göndörszõrû
mangalicát tenyésztették. A juhokat leginkább csak állóvízen hajtották át fürösztés
céljából. Egy alkalommal a csókai birkanyájat megúsztatták a Tiszán, úgy mosták ki a
gyapjukban lévõ nagyja piszkot. A nagygazdák birtokáról a lenyírt gyapjút nagy mennyi-
ségben ugyancsak a Tiszára hordták le, s nagy, szalmahordó kosarakba rakva mosták.
Zentán a Sörös Rozikaként ismert Serfõzõ Gáborné (Bálint Rozália), híres birkanyíró 
asszony a gyapjú mosásával kapcsolatban ezt mesélte: „A Tiszába mostuk a gyapjút. 
A kosár a vízbe' átt, merigettük a vizet rá, s úgy forgattuk a gyapjút, csak forgattuk.”

Amikor a kendertermesztés nagyban virágzott, a kendert feldolgozás elõtt szintén
a Tisza vizében áztatták. Régen a Poronty-szigettõl végig, a házak felõli éren is voltak
áztatók. A kendergyár mûködésének elején a cukorgyár felõl, késõbb a régi nevén
Áztatónak, mai nevén Kisbátkának nevezett részen áztattak.

A Tisza mentén régen rengeteg vadfûz termett. A rendszabályozás és a vadvizek
lecsapolása folytán sok helyen kipusztult a magról termõ vadfûz, az úgynevezett 
malágyvesszõ. Vadfûz a zentai oldalon, a Kispána csárda alatti részén és a bánáti
részeken is nõtt. Az árterületek iszapos talaja alkalmas volt a fûzvesszõ telepítésére.
1912-ben a Zentai Friss Újság november 24-i száma arról számolt be, hogy a város-
nak van ugyan füzese a Nagybátkán, a Mákosban, a Koplalóban, a Kis- és Nagy-
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budzsákban, de nemigen van azokkal mit dicsekedni, mert ezek a fûztelepek gondo-
zatlanok. Ezért a földmûvelésügyi miniszter fûztelepítési célokra segítséget ajánlott fel,
éspedig minden hold fûztelep berendezésére ingyen nemesfûz dugványt és 100
koronát a telepítéssel járó munka kifizetésére. A kosárfonáshoz szükséges nyersanyag
termelésének Zentán az 1960-as évekig, a kosárfonó vállalat mûködésének meg-
szûnéséig volt jelentõsége.

A Tisza és a népi megfigyelések
A népi megfigyelések között akadnak szép számban olyanok, amelyek a Tisza

vizének változására, az áradásra, a visszahúzódására, az idõjárás jelenségeire
vonatkoznak.

Ha az apró csigák feljönnek a felszínre, és közvetlenül a vízszint alatti partoldalra
tapadnak, az a Tisza áradását jelzi, ha pedig onnan eltûnnek, akkor nemsokára apad-
ni kezd a víz. Ha a csigák felmásznak az ágakra, az árvízveszélyt jelent.

Sokan megfigyelték azt is, hogy a lentrõl jövõ hideget, nedvességet más állatok is
jelzik. Például ilyenkor a fürdõzõk tele voltak vízibolhával. A víz felszínén összegyûlt
sûrû hab is az áradásra utal. Amikor a Tiszán át csónakot húznak a halászok, és az mély
hangot ad, ugyancsak rossz idõt, esõt jelez. A Tiszán járó emberek megfigyelték, hogy
vihar elõtt mélyebbek a hangok, mint rendesen.

Amikor a ponty a víz tetején csapkod, rossz idõ, esõ, zivatar közeledtét jelzi.
Ha nem akad egyetlen hal sem a halász hálójába, az a Tisza stagnálását jelzi. A hor-

gászok is megfigyelték, hogy ha nem eszik a hal, azt jelenti, hogy áll a víz. Az óbecsei
gát elkészítése óta a Tisza tóként viselkedik, de régebben a vízen járók áradás elõtt két
nappal a víz állásából már tudták, hogy mire lehet számítani.

A Tisza a népköltészetben
Zentán és környékén a Tiszával kapcsolatban gazdag folklóranyag gyûjthetõ. Az

összegyûjtött kifejezések között akadnak szép számban olyanok, melyek ma is haszná-
latosak, illetve ismertek, de sok elfeledett szólásunkra már csak a legidõsebbek
emlékeznek.

Mielõtt a felsorolásba kezdenénk, elõrebocsátjuk, hogy a népköltészeti mûfajokat
nem csoportosítottuk, nem elemeztük, mivel pontos elhatárolásuk nehezen oldható
meg. Célunk csupán a Tiszával kapcsolatban begyûjtött kifejezések, szállóigék, köz-
mondások, epikus proverbiumok, szólásformájú csúfolók közlése. 

Akkor még a Tisza is másfelé folyt. – Nagyon régen lehetett az!
Amelyik kutya egyszer átússza a Tiszát, máskor is megteszi /máskor is meri. – Arra

mondják, aki újra próbálkozik azzal, amibe már egyszer belekóstolt. Pl: Egyszer már
lopott, vagy megcsalta a hitvesét.

A Tisza igazságot tesz! – Nem engedi át a vihart a másik oldalra. Olyankor mond-
ják, ha a bánáti oldalon nagy vihar van, a Bácskában viszont szép az idõ.

A Tiszáról is szomjasan jött haza. – Nem használta ki a lehetõséget.
Délrû még a szél se jó, mer' elrontsa a Tiszát! – A déli szél nagy hullámokat hoz a

Tiszára. 
Erre már gyühet/jöhet a Tisza vize is (az sem fog segíteni). – Az idei kukoricater-

mésre is mondják a földmûvesek a nagy szárazság miatt, mivel kevés lesz a kukorica,
hiszen arra már késõ az esõ is, és a Tisza vize sem használna.

Ki a Tisza vizét issza, vágyik annak szíve vissza. – A Tisza vidékére való ember 
mindenünnen visszavágyik szülõföldjére.

Ennek a szállóigévé vált közmondásnak a kifordított változata is ismert Zentán: 
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Ki a Tisza vizét issza, saját levét issza vissza. – Ironikusan arra utal, hogy cselekede-
teink visszahatnak. Gondatlanságunk, mulasztásunk miatt magunknak okozunk kárt.
Elgondolkodtató ez a közmondás, hiszen nem is olyan régen ivóvíznek alkalmas volt
a Tisza vize. Napjainkig már annyi szenny lefolyt rajta, hogy néha még fürödni is alig
merünk benne.

Lefelé folyik a Tisza. – Akkor mondják, ha valamit tényként bizonygatnak. A való-
ságra utal, a megváltoztathatatlan állapotot hangsúlyozza. Ismert népdal kezdõ
soraként szerepel ez a szófordulat.

Meginná egy hajtókára a Tiszát is. Meginná a Tisza vizit is. – Nagyon szeret inni,
iszákos.

Nekimegyek a Tiszának. Nekimennék a Tiszának, ha vóna benne gerenda.
Nekimennék a Tiszának, ha lenne gerendája (de nincs gerendája). – Akkor mondják
ezt, ha valaki elkeseredik valamiért, megunja az életét.

A „Nekimék a Tiszának!” fenyegetõzésre így szólnak vissza Felsõhegyen:
De vigyázz, nincs benne gerenda! Nincs gerendája. A Tiszának nincsen gerendája.

– Könnyen bele lehet fulladni a Tiszába.
Sok víz lefolyik addig a Tiszán. Sok víz elfolyik addig a Tiszán.– Soká lesz az még.
Tiszára vizet! Vizet a Tiszába. A Tiszára visz vizet. – Akkor mondják, ha valaki

feleslegesen fárad.
Tiszát lehetne vele rekeszteni. – Sok van belõle.
Tiszavirág életû. Virágzik a Tisza. – A tiszavirág a legnagyobb kérészfajunk.

Tulajdonképpen a kérész hímjét illeti ez a név, amelynek aranysárga a teste, utótora,
háta viszont sötétbarna. Úgy intézi röptét, hogy a víz folyásával szembe kerüljön, s ott
a kikelõ és magasba igyekvõ nõstényt fogadja. Annak megtermékenyítése után a
vízbe hanyatlik, de a nõstény néhány percig még életben marad, hogy petéit lerakja.
Errõl mondják tehát, hogy tiszavirág életû, azaz rövid ideig élõ, nagyon rövid élettar-
tamú esemény. Általában valakinek a szerelmi kapcsolatára, vagy rövid ideig tartó
házasságára mondják.

Zavaros a Tisza. Zavaros, mint a Tisza. – Nagyon zavaros. Ismert népdal kezdõ 
sora is.
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A Tisza a néphitben
Tiszával kapcsolatos hiedelmet nemigen találunk, hacsak nem Jung Károly

Törökbecsén gyûjtött történetéhez hasonlót a táltosokról: „Szokták azt is mondani,
hogy hát Bácskában esik az esõ. Aszondják a mi táltosaink gyöngék, ezé' nem kap-
tunk esõt. Mikó' kaptunk esõt árú' Bácskárú', akkó meg aszondják, hogy a mi tálto-
saink erõsek vótak, mer' kaptunk esõt. Legyõzték a bácskaiakat.” A zentaiak ezt így
tudják: „A Tisza felett viaskodnak Bácska és Bánát táltosai. Ha a Bánát felû' nem gyün
esõ, csak megáll a Tisza fölött, akkó' nem elég erõs a bácskai táltos”. Egy másik
hiedelem szerint: Ha meghalt valaki, nem engedték, hogy a halottat átvigyék a Tiszán,
„mer' akkó' a másik ódalon nem lesz esõ egész évben.” (Micsikné Rác Borbála, Padé,
1920.) Illetve „mer' akkó' e'veri a jég a termést.” (Sihelnikné Kuklis Ilona, Zenta, 1911.) 

A néphitben a Tisza vizének tisztító, gyógyító, bajhárító szerepet tulajdonítanak. 
A tavaszi népszokásokban különös jelentõsége van a víznek. Tisztító erejében sokan
még ma is hisznek, de már nem õrzik a hagyományokat, nem végzik el a rituális 
cselekményt a meghatározott naptári ünnepeken.

A folyóvíz állandó tisztulás, újulás jelképe. Jelentõsége a tisztasággal, az egész-
séggel szorosan összefügg. A népszokásokban gyakran átmenetet, illetve ellentétet is
képvisel. A Tiszával kapcsolatos asszociáció pozitív oldalról: tiszta víz, tisztaság, egész-
ség, a negatív oldalról pedig a szenny, a veszély, a félelem, a halál. A gyermekjátékok
szövegébõl is kiviláglik ez a példa: „Tíz, tíz, tiszta víz, olyan mint a Tisza-víz.”; „Néném-
asszony kislánya, belefút a Tiszába.”

A naptári ünnepeknél a Tiszával kapcsolatos hiedelmek esetében a nagypénteket
emelhetjük ki. Nagypénteken volt az év elsõ nagy mosakodása kint az udvaron. A
merészebbek, fõleg a férfiak a Tiszában, a nõk inkább otthon, a kútnál fürödtek. Azért
tisztálkodtak az év jeles ünnepei elõtt még buzgóbban, hogy egészségesek legyenek.
A víz tisztító, megújító hatása az egész évre vonatkozott. Törökbecsén a ház apraját-
nagyját, de még a lovakat is megfürdették, hogy abban az évben ne legyenek
rühösek. Nagypénteken a Tisza partján hasalva szapollyal ütögették a vizet, hogy
egész évben szerencséjük legyen. Nagypéntek dologtiltó nap is. Nagyanyáink ide-
jében nem volt szabad mosni, fejet mosni az asszonyoknak, mert a Szûz Mária akkor
összefogta a hajukat. (Zsigáné Varga Ilona, Zenta, 1937.) Említettük, hogy ezen a
napon a lányok fa alatt fésülködtek, hogy a hajuk is úgy nõjön, mint a fa. A vízbe-
fúltat nagypénteken sütött cipóval keresték a Tiszán. Az idõs zentai asszonyok még
emlékeznek erre. „Akinek a hozzátartozója vízbe fút', az nagypénteken sütött cipót vitt
a Tiszára. Abba a cipóba egy gyertyát helyeztek, úgy tették a vízre. A víz csak vitte, oda
vitte, az ott át' meg, ahol az a halott vót, ott forgott, forgott körülötte, ott meg-
tanáták.” (Sihelnikné Kuklis Ilona, Zenta, 1911.) „Kenyeret szoktak dobni a vízre, ahol
a kenyér megáll, ott köll keresni a Tiszába fúltat.” (Zabos Rudolf, Zenta, 1943.)

A Mura-vidéken augusztus 15-én, Nagyasszony napján nem szabad fürödni, mert
kígyó van a vízben. Nagyboldogasszony napján az asszonyok számára tiltották a
fürdést, nehogy vérzésben haljanak meg. Nálunk ez a hiedelem nem ismert.

A vízszennyezések évtizedei

A Tisza déli részén élõkre sokkal drasztikusabb, horrorisztikusabb hatást gyakorolnak
a folyó szennyezései, hiszen a felülrõl érkezõ összes szenny náluk csapódik le. 
A Vajdaságot ért szennyezõdésekrõl Guelmino János írta le gondolatait a világhálón
A Vízszennyezéek évtizedei címû írásában (www.bibl.u-szeged.hu/mirror/zenta):
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„Az 1900-as évek második felében, a második világháborút követõ fejlõdés során
növekedett a vízigény és a vízfogyasztás; az iparban, a mezõgazdaságban és a ház-
tartásokban fokozódott a vegyszerek használata; növekedett a gépjármû-forgalom, és
mindezek következtében mindinkább érezhetõvé vált a környezet szennyezõdése.

Mint ilyenkor lenni szokott, a szennyezõ anyagok jelentõs része a folyókba kerül. Ez
történt a Tisza vajdasági szakaszán is; bizonyításként csak néhány nagyobb szennye-
zést említek a saját feljegyzéseimbõl.

Régebben a vágóhidak, a kendergyárak és a bõrfeldolgozók szennyezték a vaj-
dasági csatornákat és a Tiszát; késõbb már a mosószerektõl terhes háztartási szenny-
víz, a növényvédõ szerek, a mûtrágyák, a különféle olajok is rontották a víz minõségét.
A megnövekedett vízfogyasztást követte a szennycsatorna-hálózatok kiépítése, de
legtöbb helyen elmaradt a tisztítóberendezések beszerelése; más esetekben pedig az
emberi hanyagság okozta a bajt.

Adorjánnál az 1960-as évek végén megépült a kõolajtároló és töltõállomás, ahon-
nan uszályok szállították a kõolajat a finomítókba; de ha a kormányos elaludt, akkor a
Tiszába is jutott belõle bõven. 

1971. június 2. Mintegy 40 tonna nyers kõolaj ömlött a Tiszába. Ez a kõolajtöltõ
állomás éppen ott épült, ahol egy korábbi rendelet védelmi területet jelölt ki a 
kecsegék ívóterülete számára.

1977. szeptember. 26. A Tiszába folyt 105 tonna kõolaj. Nagyobb része a partokra
sodródott, és hetekig szennyezte a folyót lassú bemosódással. A vizet olajfilm borítot-
ta, meggátolva a gázcserefolyamatot.

1986. július. 23. Mintegy 35 tonna kõolaj lepte el a folyó vizét.
1990. augusztus. 23. Ismeretlen eredetû szennyezõ anyag nagy halpusztulást 

okozott a Tisza magyarkanizsai, törökkanizsai és zentai szakaszán. A Duna-Tisza víz-
gondozó szolgálatának jelentése szerint mintegy 10 000 kg nemes hal (harcsa, süllõ,
kecsege) és rengeteg vágócsík pusztult el, állítólag azért, mert a folyó vize 27 fokosra
melegedett, a törökbecsei gát pedig megállította a víz folyását. Vétkes nincs! Ennek a
megállapításnak azonban van egy komoly ellentmondása. Csupa fenéklakó hal pusz-
tult el, holott a meder alján sokkal hûvösebb a víz, mint a felszín közelében; márpedig
a 27 fokot nyilván nem a fenéken mérték. Másrészt a Tisza menti községek rétjein sok
az ármentesítõ csatorna; azok vize sekély, állóvíz, mindig melegebb, mint a Tisza vize.
Ettõl függetlenül a csatornákban nem volt halpusztulás. 

1992. augusztus. 4. Adorján és Zenta között teljes halpusztulás. Augusztus har-
madikán este már érezhetõ volt a folyó kellemetlen lehelete; másnap hajnalban pedig
a víz felszínét ellepte a vergõdõ és elpusztult halak tömege. (4. ábra). A könnyû zsák-
mány reményében több csónaktulajdonos vízre szállt, s merítõhálóval, kampóval
gyûjtötte be a még életjelet adó nagyobb halakat (fõleg nagyobb harcsákat és
busákat), hogy késõbb házalva kínálja õket eladásra. Csak a zentai szakaszon több
ezer kiló hal pusztult el, s nagy részük a part menti hínárosokban torlódott össze.
Fennállt a baktériumos fertõzés veszélye is. Befellegzett a strandolásnak!

Este Zenta fõterén két nagy haltetem éktelenkedett, rajtuk rövid kétnyelvû felirat:
„Utánunk az ember következik!"

A hivatalos jelentés ismét a melegre hivatkozott, de utólag kitudódott, hogy
Adorjánnál nagy mennyiségû foszfortartalmú mosószer került a Tiszába. Honnan?
Hogyan? Válasz nincs!

1994. augusztus 6–8. között részleges halpusztulás.
2000. február 1. Ciánmérgezés a Szamoson, majd a Tiszán egy romániai aranyérc-

tisztítóból. A felsõ szakaszon nagy halpusztulás. Néhány nap múlva újabb ciánhullám,
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majd március elsején nehézfémszennyezés. Izgalommal lessük a mérgezõ anyagok
hatásának jeleit. A zentai rakpart elõtt december 10-e óta két kisvöcsök tanyázik.
Mindenki õket figyeli. Bukdácsolnak, táplálkoznak, semmi bajuk sincs. Talán a méreg
nem is jut el hozzánk. Február 10-én a Tisza jugoszláv szakaszán megjelentek a nagy
döglött halak (fõleg busák). Néhány napig tartott a begyûjtésük és elásásuk. Fõleg
Magyarkanizsa, Törökkanizsa, Zenta és Ada védõruhás horgászai, halõrei gyûjtötték
be a tetemeket; összesen kb. 10 000 kg-ot. Lesz-e folytatás? A vajdasági Tisza-szakasz
kissé károsodott.” 

Hazai gondok

Tiszai hagyománymegõrzõ, tényfeltáró túránk után evezzünk egy kicsit vissza
Magyarországra, s térjünk rá annak vizsgálatára, hogyan ápoljuk a megmaradt Tisza-
szakaszt, a holt-ágakat, illetve mit teszünk azért, hogy nemzeti értékeink megmarad-
hassanak. Vizsgáljuk meg azt is, hogy a befejezhetetlennek tûnõ folyószabályozással
mennyiben rontunk vagy javítunk a Tisza menti emberek életkörülményein, hogyan
alakult az utóbbi évek környezetvédelme Magyarországon, s milyen jövõ elé
nézhetünk. A régebbi múltat Juhász Gyula sorai idézik:

A kis Tisza hídján

A kis Tiszán át karcsú híd vezet,
Borongva állok a zöld víz felett,
Mely szilaj ifjúsággal, boldogan,
A máramarosi bércrõl most rohan.
Elõtte az út hosszú és szabad,
Új tájon várja az új pillanat,
Kitárul elõtte a végtelen,
Öleli büszkén és szerelmesen!
A hídon bús, kaftános raj mozog,
Ünnepi estén itt imádkozók,
Monoton dallam zsong a víz felett,
Kopottan, fázón ünnepel Kelet!
Ifjú Tisza, vad vággyal törtetõ,
Te fiatalság, szépség és erõ,
Elnézem elmélázva a habot,
Mely tiszta zöld, acélos és ragyog.
S a másik Tisza jut eszembe már,
Mely Szeged táján oly merengve jár,
Iszapos, álmos, csöndes ott szegény
És rozsdás emlékek a fenekén.
És ahogy állok e zöld víz felett,
Valami nagy nyugalmat érezek:
Tisza! Vár ránk a tenger, a halál,
De ifjúságunk itten újra vár!
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Bármilyen Tiszával kapcsolatos beszélgetés vagy értekezés kapcsán felmerül a Tisza
szabályozásának kérdése. Elõzõ írásainkban mi sem kerülhettük el a témát, annál is
inkább, mert cikksorozatunk a vizek és az emberek viszonyával, a természet és a
környezet védelmével foglalkozik, a folyó szabályozása pedig egyértelmûen az ember
drasztikus beavatkozása a természetbe. Persze a szabályozást fölfoghatjuk úgy is,
hogy ezzel az Istentõl kapott parancsnak („Hajtsátok uralmatok alá a földet!” ) teszünk
eleget. Az elõzõ számokban Horváth Benõ környezetvédõ a szabályozást negatívnak
minõsítõ gondolatmenetét ismerhették meg olvasóink, most Török Imre György, a
Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság vezetõjének álláspontját közöljük.

„A Tisza szabályozás mai véleményezése, megoldásra váró feladatok: 
Kétségtelen, hogy az 1879-ben bekövetkezett katasztrófa, a Szeged várost lerom-

boló árvízi esemény, felerõsítette a Tisza szabályozás ellenzõinek hangját. Ezek között
újságírók, politikusok és szakemberek is akadtak szép számmal. A legszélsõségesebb
kritikák láttak napvilágot jeles politikusok és publicisták tollából. Végül egy nemzetközi
szakértõi bizottság és a magyar szakemberek is elemezték a gátszakadás okát, és
általában a Tisza árvízvédelmi rendszerét. Ma már történelmi távlatból, higgadtan, 
szakmai alapon és gazdasági, társadalom-politikai alapon is lehet értékelni,
véleményezni a XIX. század derekán megkezdett folyószabályozást, majd annak nap-
jainkig tartó továbbfejlesztését, sõt a folyószabályozáshoz kapcsolódó további
vízgazdálkodási fejlesztéseket (belvízvédelem, öntözés, stb.). 

Számomra nem kétséges, hogy a végrehajtott munkálatoknak számos elõnye mel-
lett hátrányai is voltak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy elhibázott gondolat volt
Széchenyi gondolata, és alapvetõen hibás volt Vásárhelyi Pál terve. (Végül is a Tisza-
szabályozás nem egészen Vásárhelyi Pál terve szerint valósult meg – különösen a
kezdet kezdetén –, de azért a szegedi árvíz után visszakanyarodtak az eredeti tervhez,
és alapvetõen e szerint hajtották végre a munkálatokat.) 

Ma, 150 évvel késõbb, könnyû okosnak lenni, fõleg az újkeletû hidrológiai,
hidraulikai ismeretek és a 150 év tapasztalata alapján. Ha ma kellene elkezdeni,
bizonyára számos módosítással valósulna meg ez a munka. Valószínûleg szigorúbban
vennénk a szûkületek megszüntetését. Talán nagyobb teret is engednénk a folyónak.
Nagyobb szerepet kellene kapnia az árapasztó rendszerek létrehozásának és a szük-
ségtározásnak. De, mint említettem, mindezt az akkori terv végrehajtásának hatásai
ismeretében tudjuk csak megfogalmazni. A mai követelményeket, mai igényeket nem
láthatták elõre az akkori tervezõk. Az akkori társadalmi, gazdasági igények kikövetelték
ezt a tervet, és ahhoz képest a lehetõ legjobb, világszínvonalú megoldás született.
Gondoljunk csak bele: az Alsó-Tiszán és a Közép-Tiszán 1887 óta nem volt gátsza-
kadás, annak ellenére, hogy a szabályozás elõtti idõkhöz képest több méterrel
emelkedtek az árvízszintek. Egy bizonyára vitatható hasonlattal világítanám meg a mai
bírálatokat: Ma bizonyára Kossuth Lajos sem úgy politizálna, mint ahogy tette 
1848-ban. De lehetett elõre látni a következményeket? Soha nem derül ki, hogy mi
lett volna, hogyan alakult volna Magyarország sorsa, lett volna-e magyar független-
ség, ha más utat választottak volna forradalmár elõdeink. 

Vásárhelyi terve az akkori igényeknek, a tudomány, technika akkori színvonalának
megfelelõen mestermû volt. A végrehajtás is alapvetõen szakszerûnek és ered-
ményesnek mondható. Mai szemmel nézve azonban bizonyos természetvédelmi és
környezetvédelmi követelmények sérültek. Ez talán ára is volt annak, hogy több mint
3 millió ember kapott megélhetési lehetõséget, és Magyarország gazdasági fel-
lendülését segítette elõ ez a munka. Ma lehet, hogy érdekes és szép természeti táj
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lenne a szabályozatlan Tisza völgyben, de nem élhetne itt 3 millióval több magyar,
nem lennének szép városok ezen az ártéren, lehet, hogy talán ez a vidék nem is lenne
Magyarország, mert attól Magyarország, hogy magyarok élnek itt. Második hon-
foglalásnak is nevezik a Tisza-szabályozást.

A mai felfogás szerint a folyószabályozás feladatai folyamatosak. Ha egyszer
elkezdtünk egy szabályozást, azt soha nem lehet abbahagyni. Olyan ez szinte, mint a
borotválkozás. A mai követelmények szerint is elsõrendû az élet- és vagyonvédelem,
valamint a gazdálkodás biztonságának megteremtése. (Fejlett mezõgazdálkodás, olaj-
bányászat, jelentõs népsûrûségû települések találhatók az alsó-tiszai mentesített
árterületen, 4-5 m-rel az árvizek szintje alatt). Napjainkban az elsõdleges célkitû-
zéseket sokkal hangsúlyosabb természetvédelmi, ökológiai kontrollal kell végrehajtani,
például a vízszabályozás különbözõ hatásait is több irányú vizsgálattal kell elemezni.
Széchenyi már jól látta, hogy az árvízmentesítés következtében a belvízszabályozás és
az öntözés megoldása is igényként fog jelentkezni. A szélsõséges idõjárási viszonyok
ezt indokolják. A vízügyi szakemberek azt is látják, hogy a folyóval egyrészt az árvíz-
mentesítés igényének kielégítése szempontjából kell foglalkozni, és ezt, mint
elsõrendû feladatot úgy kell megoldani, hogy a lehetõségekhez képest javuljanak a
természetvédelmi körülmények. Másrészt a folyógazdálkodás vonatkozásában tágabb
értelemben is kell foglalkozni a folyóval, ebbe beletertozik a vízhiányos idõszakok
vízpótlási, vízvisszatartási feladata, a hajózás, a jóléti vízhasználatok biztosítása, az
ökológiai zöldfolyosó létrehozása és fenntartása, a vízminõség védelme, stb. A vízügy
feladata egyrészt a saját szakmai felelõsségi körébe tartozó árvízvédelem megoldása,
másrészt az egyéb igények, javaslatok megoldási lehetõségeinek vízügyi (szakmai)
feltárása. Errõl szól egyébként a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése, amely a mértékadó
árvízszinthez 1 méteres magassági biztonsággal való töltésfejlesztést céloz meg, alap-
vetõen státus quo-ként elfogadva az eredeti Vásárhelyi Pál terv szerinti folyó- és töltés-
vonal-vezetést, de ugyanakkor az ennél nagyobb árvízszintek levezetését egy szük-
ségtározó rendszerrel oldja meg. A mintegy 750 km2 területû, és másfél milliárd m3

víz tározására alkalmas szükségtározó rendszer garantálja, az egészen kritikus árvizek
esetén is, az árvízi biztonságot. Ezek a tározók egyúttal az átalakított területhasználat-
tal, egyfajta természetközeli gazdálkodás bevezetésével, és száraz idõben egy mérsé-
kelt vízfeltöltéssel, a természetvédelem, a zöldfolyosó, az ökológiai követelmények
kielégítésének jó eszközei lehetnek.

Néhány gondolat a vízlépcsõkrõl (farizeus dolog lenne ezt a kérdést megkerülni,
vagy agyonhallgatni).

A vízlépcsõk általában a hajózási vízszint biztosítása és elektromos áramtermelés
céljából, valamint vízkészlet-gazdálkodási rendeltetéssel létesülnek. A Tisza vízrendsze-
rében a Tiszán jelenleg három, a Körösökön öt vízlépcsõ üzemel. A tiszaiak közül a
tiszalöki és kiskörei vízlépcsõ egyúttal vízerõmû is. Amennyiben ezek a vízlépcsõk nem
épültek volna meg, a száraz idõszakokban igen komoly vízkészlet-gazdálkodási és
vízminõségi probléma merült volna fel. Szegeden több alkalommal úgyszólván 
kiapadt volna a folyó. Nyilvánvaló, hogy a szennyezõ források, szennyvízbebocsátások
ebben az esetben olyan koncentrált szennyezést jelentenének, amely a cianid-
szennyezéshez hasonló katasztrófához vezethetne. Szolnok, Debrecen ivóvíz-ellátása
és a Körös-völgy vízellátása is ellehetetlenülne a tiszai és Körös-völgyi vízlépcsõk nélkül.
Megkockáztatom azt a megjegyzést is, hogy a vízlépcsõknek pozitív ökológiai hatása
is van. Ma már mindenki számára elfogadható, hogy a kiskörei duzzasztó nélkül nem
jött volna létre a Tisza-tó, melynek természetvédelmi jelentõsége óriási. A kiskörei duz-
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zasztómû segítsége nélkül nem tudtuk volna megakadályozni a cianid szennyezés
alkalmával a hullámtéri holtágak és mélyvonulatok mentesítését, azok el lettek volna
árasztva, és évtizedekig éreztette volna hatását a cianid szennyezõdés, beláthatatlan
következményekkel. A természetvédõk, ökológusok legfõbb kritikája a Tisza-szabályo-
zással kapcsolatban – a hullámtér beszûkítése mellett –, hogy a kanyarulatok átmet-
szésével a folyó hosszát lerövidítették, ezáltal megnõtt az esés és a sebesség, romlott
a vízi élõvilág életlehetõsége. Márpedig a vízlépcsõkkel, a vízlépcsõ fölötti szaka-
szokon, a víz-visszaduzzasztás következtében az esésviszonyokat és sebességeket
megközelítõen az eredeti állapotnak megfelelõen állítjuk be, természetvédelmi, ökoló-
giai szempontból ideális körülményeket teremtünk. Emellett rendszeresen nagyobb
víztömeget tartunk a mederben, mely vízminõségi szempontból jótékony hatású.

Az Alsó-Tisza vidéki vízügyi helyzet jelentõsen eltér a másik két tiszai helyzettõl.
Az Alsó-Tisza vidékének kell fogadni minden olyan eseményt, minden olyan

hidrológiai körülmény következményét, amely a felsõ területen kialakul. A felsõ
területek részterületek, itt minden szintetizálódik, legyen az vízfelesleg, vízhiány, vagy
vízszennyezés. A Körösökön, a Felsõ-Tiszán a rövid idõ alatt levonuló árvizekkel kell
megküzdeni. Az Alsó-Tiszán a részvízgyûjtõk árvizei összegzõdnek, lassabban alakul ki
árvízhelyzet, de tartósságában és nagyságrendjében jelentõsen súlyosabb. A szegedi
szakaszon a Tisza hidrológiai önállósága megszûnik, azt legtöbb esetben a Maros
befolyásolja. Ez a folyó, mint a legnagyobb mellékfolyó, sok esetben mérsékli, sok
esetben viszont megemeli az Alsó-Tiszán az árvízszinteket. Az Alsó-Tisza vidék az ország
legmélyebb területe, tehát a belvizek, de az öntözési igények is lényegesen jelen-
tõsebbek, mint másutt. A térség település és népsûrûsége sokkal nagyobb, mint a
Tisza vízrendszerében bárhol. Csongrád megye területének nagy részén, különösen a
Tisza menti és a Maros menti térségben intenzív szénhidrogén bányászat zajlik, amely
egyben környezeti, elsõsorban vízminõségi veszélyforrás is. Ezen veszélyek
elhárítására is fel kell készülni. Ezen veszélyek egyik fajtája a térséget behálózó és a
folyókat is keresztezõ szénhidrogén vezetékek esetleges meghibásodása, de a
kutatófúrások, termelõ kutak, tározókat mûködtetõ kutak kitöréseinek veszélyei is
különlegesek, lásd az 1968. évi algyõi kitörést, a 2000. évi pusztaszõlõsi kitörést, mint
legnagyobbakat, de ezek mellett a fábiánsebestyéni, zsanai és más kitörések is komoly
problémákat jelentettek. 

A környezetvédõkkel való kapcsolatunk rendszeres és többirányú. Vannak jogsza-
bályok által irányított hivatalos kapcsolatok, és ezek különösen a hivatalos környe-
zetvédelmi intézményekkel (Környezetvédelmi Felügyelõségekkel, Természetvédelmi
Igazgatóságokkal) állnak fenn. Lényegük a vízjogi, környezeti, természetvédelmi
követelményeknek jogszabályok által elõírt összehangolása a különbözõ hatósági
engedélyezési eljárások keretében. A kapcsolatokat nehezíti, hogy a környezetvédelmi
és természetvédelmi hatóságok zömmel tiltások és korlátozások megoldásait alkal-
mazzák jogszabályi keretek között, míg a vízügy konstruktívabb e tekintetben, és min-
dig a vízhasználatok, illetve vízigények kielégítése terén, valamint a vízilétesítmények
építése és mûködtetése terén a tiltások és korlátozások helyett igyekszik kompromisz-
szumokkal kielégíteni ezeket az igényeket, anélkül, hogy sérülnének a környezetvé-
delmi és természetvédelmi szempontok. Végeredményben mindnyájan az ország
érdekét, a vízvédelmet, a vizek jó állapotának fenntartását, illetve ezen állapotok
javítását szolgáljuk, kissé eltérõ módon és eltérõ eszközrendszerrel. Ezen tevékenység
során vannak szakmai vitáink. A vízügy feladata annyival több, hogy a vízvédelem 
mellett az emberi társadalom, tehát a települések lakosságának, az iparnak, a
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mezõgazdaságnak a vízigényeit ki kell elégítenie. A nem hivatalos környezetvédelmi,
természetvédelmi szervezetekkel, az egyes állampolgárokkal rendszeresen kommu-
nikálunk, igyekszünk véleményeiket, álláspontjaikat megismerni, és szakmai tájékoz-
tatásainkkal alakítani. Nagyon jó kapcsolatban vagyunk számos szakemberrel és
szervezettel. Sokat tanulunk tõlük, segíthetik munkánkat, de mindenféleképpen kívá-
natos, hogy vízügyi szakmai szempontból legyen fogadó készségük hidrológiai,
hidraulikai problémákra, követelményekre, szempontokra. 

Horváth Benõ és más környezetvédõk olyan szélsõséges megfogalmazását, amely
a folyók szabályozását emberiség elleni bûnnek tekinti, a szabályozást betonkoporsó-
ba zárásnak minõsíti, mely a világ és az emberiség pusztulását vetíti elõre, nem tudom
elfogadni. Tudomásul kell venni az emberi társadalom, az ember igényét, azt az
igényt, hogy a folyók mentén, adott esetben a folyó által veszélyeztetett területeken
lakhasson, ott találja meg megélhetésének forrását, tehát gazdálkodjon, használja ki
a természet erõforrásait, élhessen összkomfortos városi lakásokban, közlekedhessen
motorizált jármûvekkel. Természetesen az emberi társadalom igénye az is, hogy a
vizek jó állapotba legyenek, a vízi és víz-menti élõvilág, a természeti értékek ne sérül-
jenek. Az ökológiai szemléletû természetvédelem nincs olyan fejlettségi szinten még,
mint a mûszaki tudományok és a mûszaki gyakorlat. Maguk a természetvédõk és
biológusok is elismerik, hogy a növény és állatfajok nagy részét még nem ismerik,
sajátosságaikat, ökológiai szerepüket még csak nem is sejtik. Ez azonban nem lehet
alapja az ember igényeit kielégítendõ különbözõ beavatkozások tilalmazásának.
Szerintem a jelenlegi ismeretek legjobb felhasználása mellett meg lehet találni azokat
a lehetõségeket, azokat a megoldásokat, amelyek egyszerre elégíti ki az emberi tár-
sadalom élet- és vagyonbiztonságának követelményeit, ugyanakkor nem rontanak,
sõt, javítanak a vízállapotokon, az ökológiai természetvédelmi helyzeten. Példának
vehetjük a hullámterek és a folyókat kísérõ, mentett oldali területsávok helyzetét.
Horváth Benõ és jó néhányan abban látják a Tisza-zöldfolyosó fejlesztésének
lehetõségét, hogy a töltéseket távolabbra kell helyezni, nagyobb teret kell adni a folyó-
nak, a széles hullámtereken természetközeli állapotokat kell elõidézni, mindent ezen
szempontnak kell alárendelni. Szívesen látnék és véleményeznék egy kidolgozott ter-
vet, amelyik már konkrétan behúzza az új töltésvonalakat. Ez idáig konkrét tervet csak
a vízügy tett le, Horváth Benõék ezt többnyire csak kritizálják. Örömmel vennék egy
Horváth Benõ-féle változatot, és hajlandó vagyok korrekt számításokkal kidolgozni,
hogy ennek a változatnak mi az ára. Tudni illik, hogy mely településeket kell megszün-
tetni, elköltöztetni, vagy különleges módon árvizek idejére bevédeni, mely közlekedési
vonalakat kell megszüntetni, vagy átalakítani. Milyen teendõk vannak az új hullám-
tereken való területhasználatot illetõen (szénhidrogén bányászat, ipartelepek, mezõ-
gazdálkodás). Mi a töltés-áthelyezések költségigénye, beleértve a különbözõ területi
igénybevételeket is. Szívesen adnék korrekt hidraulikai szakvéleményt arra vonat-
kozóan, hogy az egyébként természetvédelmi szempontból méltányolható beavat-
kozás milyen hidraulikai eredményeket hoz, vagyis csökkennek-e az árvízszintek, és
pontosabban milyen mértékben. Egyébként nem vagyunk ellenségek, és el is fogad-
juk azt, hogy kritizálható a vízügy, úgy ahogy minden kritizálható, az egészségügy, az
oktatás, a labdarúgás, a színjátszás és a természetvédelem, környezetvédelem is.
Azonban a kritikának szakmai alapokon kell nyugodnia, és azokban megenged-
hetetlen, hogy egyes szakmai szempontok más szakmai szempontok súlyos sérülése
révén, esetleg teljes figyelmen kívül hagyása mellett érvényesülhessenek. Ha nekünk
vízügyeseknek meg kell tanulnunk a biodiverzitás, bioszféra, biotop, ökoszisztéma stb.
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fogalmakat, és ezekhez alkalmazkodni kell, akkor az ökológusoknak, biológusoknak is
meg kell tanulni a hidrológia, a hidraulika, a hidrodinamika fogalmait, szabályait,
törvényeit, és azokhoz alkalmazkodniuk kell. Amennyiben ugyanis olyan álláspont
érvényesül, amely ezeket mellõzi, akkor elõbb-utóbb a folyók bebizonyítják, hogy õk
az urak, és a folyók egyszerre veszik figyelembe, illetve alkalmazzák a biológia és a
fizika törvényeit is. Tehát hibát követ el az ember ha egyoldalúan, vízügyesként, csak
a fizikai törvényekkel foglalkozik, és nem veszi figyelembe a biológiai, ökológiai
törvényeket, de hibás az az ökológus is, aki nem hajlandó szembenézni azzal, hogy a
folyókon fizikai törvényszerûségek is érvényesülnek, még természetes viszonyok között
is különösen szabályozott módon.

Remélem, sikerült megmagyaráznom, hogy lehetetlenség természetes állapotokat,
szabályozatlan állapotokat visszaállítani a magyar Alföldön. Ez azonos lenne egy újabb
országcsonkítással, hiszen az emberi élet feltételei, legalábbis a XXI. század igényeinek
megfelelõ életfeltételek szûnnének meg az ország egyharmadán. Csak mellékesen
jegyzem meg, hogy a magyar Alföld újra-mocsarasítása következménye a malária újbóli
elterjedése lehetne. Hogyan kezelhetõ ez? Egyébként ajánlanám a zöldfolyosót tervezõk
figyelmébe azt, hogy ne csak a töltések áthelyezésével való hullámtér-bõvítésben gon-
dolkozzanak. Vegyék figyelembe, vizsgálják a töltéseket kísérõ mentett oldali fakadóvizes,
mélyfekvésû területeket, amelyeket sajnos manapság sok helyen szántóként mûvelnek.
Ilyen mentett oldali zöldfolyosó, ökofolyosó sávok egy természetvédelmi szempontból
kedvezõbb területhasználat változtatással úgynevezett ökológiai puffer zónaként léptet-
hetõk be egy zöldfolyosó programba, amely ennek hatásfokát lényegesen javíthatja. ”

A szabályozás nyomán keletkezett holtágakkal kapcsolatos kérdésünkre Dr. Pálfai
Imre szaktanácsadó, az Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársa válaszolt:

„A Tisza és mellékfolyóinak szabályozása után nagyon sok holtág keletkezett, de ezt
megelõzõen (több száz, vagy több ezer évvel ezelõtt) a „túlfejlett” folyókanyarok 
természetes lefûzõdésével is keletkeztek holtágak. Ezek egy része mára már
feltöltõdött, másik része, mint ahogy errõl a nemrég megjelent Magyarország holt-
ágai címû könyv is beszámolt, ma is megvan.

Az Alsó-Tisza vidékén tíz jelentõsebb holtágat tartunk számon. Ezek mind a 
19. század második felében, a Tisza-szabályozás során jöttek létre. 

Egy részük – pl. Mártélyi Holt-Tisza – a folyó hullámterében, tehát a folyómeder és
az árvízvédelmi töltés közötti területen helyezkedik el, másik részük a töltésen kívül, az
ún. mentett oldalon található. Ilyenek: a Szeged közelében lévõ Gyálai Holt-Tisza (ez
egyébként a legnagyobb, vízfelülete 160 hektár), a Nagyfai Holt-Tisza és az Atkai Holt-
Tisza, valamint Csongrádnál a Serházzugi Holt-Tisza.

Meg kell említeni az Újszegedi Holt-Marost is, különösen annak okán, hogy a
térségünkben lévõ holtágak közül az elmúlt egy-két évben ezt próbálták életre kelteni.
A munkálatok elsõ ütemében 1,4 km hosszú mederszakaszt megtisztítottak (kikotor-
tak), az összes helyi szennyvízbevezetést megszüntették, a partokat rendbe tették,
sétányt alakítottak ki, stb. A javulás jelei máris szembeötlõek. A második ütemben foly-
tatódik majd a kotrás, és tervbe vették a Marosból való folyamatos vízpótlást is. Ez után
válik majd teljessé az életre keltés.

Régóta húzódik az igen jelentõs üdülési funkciót betöltõ Mártélyi Holt-Tisza
állapotának javítását célzó terv kivitelezése. Itt is lesz mederkotrás, de csak a leginkább
föliszapolódott szakaszon. A vízfrissítést, mivel a holtág a hullámtéren van, a Tisza
rendszerint automatikusan megoldja, ha mégsem (nagyon száraz években), akkor
rendelkezésre áll egy szivattyús vízpótló rendszer.
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A több szakaszból (bögébõl) álló Gyálai Holt-Tisza legfelsõ, Szeged szentmihálytelki
részén húzódó szakasza, ahogy a neve is mutatja (Fekete-böge), igen rossz állapotban
van. Az itteni helyzet javítására készülõ tervek egyelõre embrionális állapotban 
vannak.

A többi Alsó-Tisza vidéki holtág elfogadható állapotú. A természetvédelmi szem-
pontból legértékesebb hullámtéri holtágainknál (Sasér, Körtvélyesi Holt-Tisza, Osztorai
Holt-Tisza, Sulymos-tó) – a szennyezéstõl való védelmen kívül – más emberi beavat-
kozásra nincs szükség, illetve az nem lenne ildomos.

Kass János

A Tisza Szegednél 
az elsõ õszi napon

A Tisza árad és árad belõle 
a láthatatlan energia. 

A szívem tele, 
megtelt vele! 

Jöhet az õsz, 
e váratlan ajándék: 
e napsütés, 

-- e koraõsz, e késõnyár! 
A hideg elsõ üzenete, 
lehellete, 

ez itt együtt, 
már minden bennem kering, 
folyik, lüktet, iramodik, 
dobog! 
A dobverõ, 
az óra, a perc, a másodperc, 
a szívem lüktetése, 
karórám percegése! 
A túlsó part felett fecskék villámlanak, 

cikáznak 
a tiszta kék háttér elõtt, 
de ott hátul a fák felett 
szürke, fekete felhõtornyok 
tolakodnak a fák fölé, 

és esni kezd! 
Besötétedett! 

Jöhet az õsz 
és várnak ránk 
a hideg napok! 
De e csöndes délután, 
az a néhány szófoszlány, 
mi a túlsó partról 
visszhangként 
szívemhez eljutott, – 

újra biztatott: 
s szívem csordultig tele! 

Mert a hó fehér 
és e hófehér papír 
megõrzi nékem, 

hogy e vidéken, 
a mártélyi fák tövében 
ne feledjem 
a Tisza fölött reppenõ fecskék 
felejthetetlen igyekezetét, 
hogy tökéletes rajzot, 
nyomtalan légifolyosót, 
absztrakt jeleket szerkesztenek 
röptükben a térben 
három dimenzióban! 
Hát itt vagyok! 
A csöndes folyón páralepel, 
Az elõbb még kék ég sötétre vált. 

Esik! 
Hát essen is! 

Mert sorsunk 
absztrakt, szerkesztett hálójában, 
akár a pók lebeg 
síkban térben és idõben 
e láthatatlan rendszerben 
adja és kapja az üzenetet! 

Hát ezért õrizd 
a mártélyi fák tövében vett 
titkos radarjelet, 
mit a fecskék röpte hitelesít: 
hogy jön az õsz, jön az õsz! 

A tél! De a hó fehér! 
Lesz karácsony, 
Újév, új esztendõ!, 
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aztán talán Húsvét, 
Feltámadás! 

Az ág kizöldül, 
lesz áldomás! 
S mögötted nem az õsz, 
a köd, a jéghideg, 
de a kemence melege, 
a kalács felejthetetlen illata, 
a sürgõs tevés-vevés, 
a gyermek mosolya! 

S már hosszabbak a napok! 
Kopogtat a harkály 
röppen a cinke itt az ablakom alatt a fán! 

Üzenet ez is! 
Üzenet az is! 

A Tisza árad, majd apad, 
teszi a dolgát! 
Hát tedd te is! 
Tedd te is, magad is! 

1995. szeptember 10.

Dr. Illés Zoltán

Önbírálat és katasztrófaveszély

A magyar környezetvédelmi politika múltja és jövõje

Dr. Illés Zoltán, a Parlament Kulturális Bizottságának alelnöke kérésünkre értékelte a
rendszerváltozás óta eltelt idõszak környezetvédelmi politikáját, valamint beszámolt a
terület legégetõbb gondjairól, az uniós csatlakozás feltételeirõl is. Az elhangzott
beszélgetést Váczi Gábor foglalta össze.

Az 94–98 közötti környezetvédelmi politika kicsit felemásra sikeredett. Egyrészt az
Antall-kormány kidolgozott, elõremutató rendelkezéseit, minisztériumi rendeleteit
léptették életbe, mint például a termékdíjak rendszerét, amely megnövelte a
környezetbarát megoldásokat a piacon (visszaváltható palackok, akkumulátorokkal
kapcsolatos termékdíj). Az új rendszernek köszönhetõen megduplázódhattak a tárca
beruházásokra szánt pénzei.

Az évente 59 milliárd forint költségvetésû tárcánál 30–35 milliárd forint áll rendel-
kezésre, az üzemanyagok termékdíja kb. 2 milliárd forint, hasonló nagyságrendû az
egyéb termékeken lévõ díjból származó bevétel.

A pénzekbõl környezetvédelmi beruházásokat igyekeztek megvalósítani (szennyvíz-
tisztítást, csatornázást, hulladéklerakók létesítését). 

A Horn-kormány környezetvédelmi politikájának voltak negatív kísérõjelenségei is,
például a tizenkét környezetvédelmi felügyelõségbõl ötöt meg akartak szüntetni. Ez

PoLíSz

Kass János grafikája



85

egyértelmûen nem a környezet- és természetvédelem ügyét szolgálta volna. Másik
negatív példa a solti vodkagyár esete, amikor is környezetvédelmi keretbõl olyan
beruházást finanszíroztak, amelynek semmi köze nem volt a környezetvédelemhez.

A 98-as idõszak üres kasszával indult; az Orbán-kormány mûködésének kezdetén
nem rendelkezhetett a beruházásokra szánt környezetvédelmi alappal, céltámogatá-
sokra fordítandó pénzzel. Természetesen annak nem voltak jogszabályi akadályai,
hogy Baja Ferenc szocialista környezetvédelmi miniszter 98-ban a kormányátadás elõtt
kiutalja a kasszában lévõ pénzt.

A 1998–2002 közötti környezetvédelmi munka elsõ idõszakát Pepó Pál kisgazda
miniszter szakmai alkalmatlansága jellemezte. Munkáját jól példázza a Hortobágyi
Nemzeti Park Igazgatójának leváltási ügye. Aradi Csaba védte a Nemzeti Parkhoz tar-
tozó területeket az eladástól, ezt a minisztériumban úgy fogták fel, hogy akadályozza
a földek tulajdonosokhoz kerülését, ezért mennie kellett. Ráadásul Aradi Csabát, az
egyik legjobb természetvédelmi szakemberünket, meg is hurcolták ország-világ elõtt.

A szakmaiatlanság másik eklatáns példája a Szófia utcai Környezet-Gazdálkodási
Intézet bérleti ügye, amikor is a Környezetvédelmi Minisztérium havi hetvenmilliós bér-
leti szerzõdést kötött egy olyan épületre, amely teljesen alkalmatlan arra, hogy benne
egy állami környezetgazdálkodási intézmény mûködjön.

Az ügyben hûtlen kezelés és sikkasztás gyanúja miatt már az Orbán-kormány alatt
nyomozás kezdõdött.

De említhetném a hiányos hulladékgazdálkodási tervezet elkészítését is, amelybõl
csupán az a 35 végrehajtási utasítás hiányzott, ami nélkül semmit sem ér az egész
kerettörvény.

Pepó Pált két év után leváltották, utóda, Ligetvári Ferenc három hónapig regnált,
majd a kisgazdapárton belüli erõviszonyok áldozatává vált. Õ szakmailag korrekt volt,
például revizionált olyan pályázatok nyomán megkötött szerzõdéseket, melyeket a
határidõ lejártáig nem teljesítettek, a cégek mégis birtokon belül maradhattak (Pepó
Pálék nem foganatosították a szerzõdésben vállaltak végrehajtását).

Ligetvári Ferenc megpróbálta orvosolni a Környezetgazdálkodási Intézet hátrányos
pénzügyi helyzetét is, de pártja vezetõje mûködését nem tûrte tovább, s kikénysze-
rítette leváltását.

Utóda, Turi-Kovács Béla munkáját botrányok nem jellemezték. A tárca sok segít-
séget kapott a külügyminisztériumtól, sikerült elérni az EU-ban, hogy ideiglenesen
lezárásra kerüljön a környezetvédelmi fejezet. Turi-Kovács Béláék sikere volt az Õrségi
Nemzeti Park megvalósítása, kudarca, hogy a minisztérium szervezettségi, irányítási,
szakmai tekintetben romokban hever.

Például nem lehet tudni, hogy a Környezetvédelmi Alapból támogatott programok
egyáltalán megvalósultak-e, tehát nincs utólagos ellenõrzés, nem történt meg a
végrehajtási utasítások megalkotása, nem léptették ezeket életbe.

Az új kormány környezetvédelmi minisztere a szabaddemokrata Kóródi Mária lett.
Sokan úgy gondoltuk, Pepó Pál tevékenysége mélypont, ennél roszabb nem jöhet.
Tévedtünk.

Kóródi Mária a Környezetvédelmi Bizottsági meghallgatása után hiába kapott 11
igen, 10 nem szavazatot, s ezzel zöld utat, szakmai értelemben nem ment át a meg-
hallgatáson. Döbbenetes volt, hogy a közel 48 kérdés közül egyetlen egyre sem
tudott válaszolni, mindegyikre azt mondta, ha miniszter lesz, majd bemegy a minisz-
tériumba, s megtanulja ezeket a dolgokat. 

Mikor rám került a sor, azt mondtam neki, ne haragudjon, ha családomban van
egy orvos, abból még nem az következik, hogy elvállalnám az egészségügyi minisz-
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terséget, sebészként sem mondhatná senki egy mûtét közben, hogy bocsánat, de õ
még megtanulja ezt a fogást, s visszajön néhány nap múlva. Azt válaszolta, majd jó
szakembereket választ maga köré. Erre azt találtam mondani, nem tudom, hogy fogja
eldönteni, hogy ki a jó szakember. Kinek fog hinni? Annak a Hulladék Munkaszövet-
ségnek, mely azt szeretné elérni, hogy csökkenjen a hulladék mennyisége
Magyarországon, vagy annak a mûanyag lobbinak, mely pont az ellenkezõjében
érdekelt? Mert mindkettõjük képviselõje itt ül ebben a teremben.

A miniszterasszony azt mondta, hogy eddig a bizottságok támogatással vagy
tartózkodással szavaztak a jelöltekre, mire azt mondtam, hogy ez így volt, csakhogy az
Ön meghallgatása és az eddigi miniszterjelöltek meghallgatása között az a különbség,
hogy azok legalább megkíséreltek válaszolni a feltett kérdésekre, akár szakmai szem-
pontból kedvezõ, akár kedvezõtlen módon. Ön viszont egyetlen kérdésre nem tudott
válaszolni egy szakbizottság elõtt, melynek az a feladata, eldöntse, alkalmas-e erre a
posztra, vagy nem. Hozzátettem még, hogy véleményem szerint õt három hónap
alatt megeszi az apparátus, egy év lesz, mire tudni fogja, ki kicsoda, mi micsoda a 
minisztériumban, s csak újabb félév után kezdi majd átlátni a dolgokat. Addigra a
tárca katasztrofális helyzetbe fog kerülni, ugyanis alacsonyabb szinten osztályvezetõk,
fõosztályvezetõk fogják tolni a minisztérium szekerét, ide vagy oda, attól függõen,
kinek mi lesz az érdeke a tárcán belül. 

A másik, ami történik majd, hogy kívülrõl meg fogják mondani, a pénzeket, a közel
35 milliárd forintot, kinek, milyen vállalkozónak, érdekeltségi körnek kell kiutalni,
megfelelõ százalékért.

Az pedig engem egyáltalán nem vigasztal, hogy így történt ez az elõzõ idõszakban is.
A miniszterasszonnyal a médiában most exkluzív interjúkat készítenek, meg-

próbálják elszigetelni a valós ügyektõl, problémáktól. De teljesen balga ez a kísérlet,
mert nem százszámra, hanem tízezer számra érkeznek be naponta az ügyek, s elõbb
vagy utóbb kiderül, hogy a tárcánál teljes káosz van, nincs egyetértés a felsõbb
vezetésben, csupán a meglévõ pénzek „síbolására” törekszenek, szakmai megfontolás
nélkül. Mert a szakmai megfontolásokat az alacsonyabb szinten mûködõ szakemberek
sutba vágják, a felsõ szint pedig képtelen arra, hogy bármiféle szakmai megfontolást
tegyen. 

Az uniós csatlakozás környezetvédelmi elvárásokat is támaszt a csatlakozni
szándékozóval szemben. Évrõl évre jelentést kell készíteni, mely jelentéseknek tartal-
maznia kell, hogy mi valósult meg az elvárásokkal kapcsolatban. Magyarország négy
környezetvédelmi területen kapott átmeneti mentességet, a többi területen teljesíteni
kell a jogszabályokat, irányelveket.

A négy terület közül kettõ érinti a szennyvíztisztítást, csatornázást, egy terület a 
hulladékgazdálkodást, s egy a levegõszennyezést. Utóbbival kapcsolatban 2007-ig
kaptunk haladékot, ezt követõen a jelenleg üzemelõ 58–60 veszélyes hulladékégetõ
96 százalékát be kell zárni, mert ezek nem felelnek meg az EU követelményeinek. 

Hulladék-kérdésben 2005-ig kaptunk átmeneti mentességet, úgy, hogy a mai 35
százalékról 50 százalékra kell emelnünk az újrahasznosítható anyagok piaci arányát.
Szennyvíztisztítási és csatornázási kérdések Európai Uniós szintû megoldására
2013–2015-ig adnak haladékot.

A többi közel ötven területen a teljes jogú tagság pillanatában meg kell felelni az
Uniós elvárásoknak. Ebbõl következik, hogy Magyarország vagy felkészül konkrét
részterületeken arra, hogy milyen beruházásokat foganatosít az EU-s szabványokban
elõírt határértékek betartásának érdekében, vagy pedig nem kapja meg azt a közel
250 milliárd forintnyi összeget (környezetvédelmi beruházásokra szolgáló pénzeket),
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amelyet egy új tagország megkapna ugyan, de csak abban az esetben, ha maga is
elõteremt forrásokat, s elindít programokat.

Azt gondolom, hogy a szakmai tehetetlenség miatt az ország nem tud megfelelni
az elvárásoknak, és elesik a pénzügyi támogatástól.

A Tiszával, vízvédelemmel kapcsolatos kérdésre elmondhatom, hogy a szomszédos
országokkal közös érdekünk az együttmûködés. Elsõsorban azért, mert alvízi és egy-
ben felvízi ország vagyunk. Románia számunkra felvízi ország, azt gondolhatjuk,
gátlástalanul szennyezhetnek minket, õket ez úgysem veszélyezteti. Mi Jugoszláviához
képest vagyunk felvízi ország, rossz logika szerint mondhatnánk, minket nem érdekel
a folyó tisztán tartása, orvosolják õk a gondokat. Ez nem így mûködik. A valóságot jól
tükrözi a 2000-es cianid szennyezés története.

Néhány hét leforgása alatt a szennyezés erdélyi forrásától eljutott a román Duna-
part melletti településekhez, s megszüntette ezek vízellátását. 

A világban mindenki mindenkivel kapcsolatban áll, ha nem is tud róla, akkor is. 
A cianid szennyezés Romániát is figyelmezteti arra, hogy szükséges lenne a környezeti
katasztrófák megelõzésérõl, elhárításáról szóló kétoldalú szerzõdés. Ez például lehe-
tõvé tehetné, hogy ha román erõgép vagy környezetvédelmi, vízügyi kommandó
nem áll rendelkezésre, akkor az elõre aláírt egyezmény értelmében a határ meghatá-
rozott részén átlépve a magyar fél román partnere segítségére siethessen, hogy
csökkentse a saját országa, Jugoszlávia és Románia kárát. 

A kétoldalú környezetvédelmi, katasztrófa-elhárítási egyezményekben célzottan,
precízen kidolgozott tervezetek elfogadásával kellene erõsíteni az együttmûködést
hazánk és a szomszédos országok között. 

Sokszor még ez is kevés, nemzetközi összefogásra, anyagi támogatásra van szükség.
Az európai uniós folyamat ebben is segíthet, mert az Unióban a határokon átívelõ

károk megakadályozására, felszámolására is van pénzügyi forrás. 
Az elmúlt idõszakban az Európai Unió nem nagyon jeleskedett abban, hogy Közép-

Kelet-Európa országait az erre a célra létesített pénzügyi alapból támogassa, segítse.
Azt gondolom, a probléma õket is érinti, mert ha például nálunk egy katasztrófa
nyomán tönkremegy a gazdaság, ez az õ gazdaságukra is kihathat. 

Ma Bõs–Nagymaros ügyét szlovák–magyar ügynek tekintik, de ahogy múlik az idõ,
s közeledünk a felvételhez, mindenki számára egyértelmûvé válik, hogy ez már több
ennél. A két ország teljes jogú tagsága után ez az ügy már Uniós belügy. És az
Unióban sokkal dominánsabban jelentkeznek a környezet- és természetvédelmi szem-
pontok, mint a szlovák–magyar relációban. 

Tehát minden szempontból nemzeti érdekünk, hogy szomszédaink is felvételt nyer-
jenek. Viszont azon országokkal, melyek még nem lesznek tagjai az Uniónak, sokkal
szorosabb környezetvédelmi kapcsolatot kell kialakítanunk, gazdasági megfontolásból
is. Az Uniós pénzeken mi tudjuk elhelyezni ezekben az országokban azokat a tech-
nológiákat (csatornázás, hulladékgazdálkodás, stb.), amelyek jelen pillanatban ott
csak azért nincsenek meg, mert nincs meg az anyagi fedezet. Ebben a tekintetben
Magyarország ugródeszka a nyugat-európai országoknak is, és a magyar alvállalkozók
jó eséllyel startolhatnak azon pénzekért, amelyekkel a felzárkózó országot jelen pil-
lanatban is támogatja az Európai Unió. 
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Zászlós Levente

Az ismeretlen Berda
Ahogyan az évek múlnak, „szegény jó Berda Jóska” emléke is egyre való-

színûtlenebbé válik. Rusztikus alakja észrevétlenül siklik át valamiféle sosemvolt világ-
ba, hogy iksz-lábain, kopogó turistabakancsaival, ott folytassa végtelen vándorútjait
egyre messzebbre, egyre távolabbra. Ez a folyvást növekedõ távolság már-már mitikus
jelenséggé ködösíti a költõt, aki úgy látszik, meg sem született 1902. február 1-én,
azaz száz esztendeje, így hát nem is volt kire emlékeznie a Magyar Írószövetségnek.

Könnyû annak kikopnia az irodalomból, aki életében is oly valószínûtlenül hatott,
aki a nagy töltekezések és ürítkezések népi humorú apostolaként volt ismert, s akinek
durva bárdcsapásokkal faragott alakja nem árulkodott az igazi, elhivatott költõ tiszta,
gyermeki lelkületérõl. Hiába tiltakozott ellene, haláláig s azután is beskatulyázott költõ,
a haspókok védõszentje maradt, amit éppen az õt becsülõ írótársaknak is köszön-
hetett. Sõtér István élvezõ költõnek nevezte, Kassák Lajos örökké fölzaklatott bébi-
monstrumnak, Kormos István Szent Gellért utcai Gargantuának, Kovalovszky Miklós
hatványozott magyar Svejknek. Ezek az epitheon ornanszok végzetesen rátapadtak, s
a tagadhatatlanul találó fizikai jellemzõk meghatározói lettek a költõi arculat irodalom-
történeti megrajzolásának is. Hatástalan maradt s hamar elfelejtõdött az az ingerült
megjegyzése, amit egy nyilatkozatában tett: „Nem vagyok egyhúrú költõ. Az evés
gyönyörûségén kívül más élményeim is vannak.”

Kétségtelen, hogy a költõi alaptémák mindegyike – életöröm, szeretet, szerelem,
halál stb. – Berda életmûvében ugyanúgy jelen van, mint más költõknél, csakhogy
jelképrendszerében az evés-ivás burjánzó motívumai, harsányságukkal éppen az
átlényegítés csodáját fedik el. Berda számára a földi csodák mindegyike kapcsolatban
áll a nagy töltekezések paradicsomi hangulatú örömével; miért éppen a gyönyörû nõi
test lenne ez alól kivétel? Íme:

„Míly gyönyörûséges vagy te leány, te legízletesebb
gyümölcs, fiatal íze az illatos szerelemnek,
ki úgy vonzza hamvas húsa iránt a méltó
férfiéhséget, mint méhek és darazsak seregét
a mézüket kínáló részeg virágok.”

A hasonlatok, metaforák Berda jelképrendszerében metafizikai szintre emelik a 
verset –, a rajongás, az imádat kultikussá nemesedik. Voltaképpen ebben rejlik Berda
egyedisége, költõi titka, s errõl szól Kovalovszky Miklós észrevétele is Berda-monográ-
fiája egyik elrejtett mondatában: „Elmélyült elemzõje megdöbben, milyen rejtett
zugai, különös titkai vannak e nagyon is földi vonzalmú testbe zárt léleknek, milyen
bonyolult és gyötrõ érzésekkel viaskodik e primitív, eszem-iszom lénynek hitt költõ.”
Berda általános értékelésébõl éppen ez a lényegi észrevétel hiányzik, amely nélkül
reális irodalomtörténeti rangja se határozható meg.

Mi volt a látszat valósággal szemben? Imádott bohóckodni. Magam elõtt látom,
amint a hidegkúti vendéglõ udvarán a nyerítve kacagó társaságnak, asztal körül fél-
lábon ugrándozva, jobb lábát a gyomráig felhúzva mutatja be a tökéletes szellentés
tudományát. A találkozót Berda rendelte Pesthidegkútra, mert ott akkoriban kiváló
minõségû – mint levelezõlapján írta – „pogány tütüt”, azaz kereszteletlen bort mértek.
Ugyanezen okból szeretett a Révay utcai Niszel-kóservendéglõbe is járni, nem egy

PoLíSz



89

ottani találkozóra emlékszem az ezerkilencszázötvenötös esztendõbõl. Az utolsó 
alkalom volt a legemlékezetesebb. Néhány nappal elõtte jelent meg Erdélyi József
különleges tematikájú verseivel, melyeknek gyakori medvehasonlatait kicsit furcsállva
olvasgattam:

„Kismedve a hó és a jég…”
(JELEK)

„Medvetalppá vált az ég,
kis kék ibolyává, 
egy bohókás medvebocs
kis lábnyomává,
s medvetalppá vált a föld…”

(Ibolya-ének)

Már az ajtóban hallatszott Erdélyi tombolása. Tajtékozva verte az asztalt, s átkozód-
va szidta a nyelvészeket. Az asztal túlsó felérõl Hajdu Péter nyelvész felelgetett fino-
man, de elevenbe hatoló tûszúrásokkal. A vita a medvetotemállat körül zajlott, ame-
lyet Erdélyi princípiumnak látva, valamennyi képzetünk és alapszavunk õsképének vélt
felfedezni.

A másik végen Berda – nem sokat törõdve Erdélyiékkel – rikoltozó hangon magya-
rázgatott valamit László Gyulának, Makai Imrének és Bányai Lászlónak. Erdélyi egész
haragja hirtelen Berdára zúdult valamilyen „Ne pofázz már!” kezdettel, folytatva az
illemszabályokról szóló kiokítások néhány perces áradatával, majd hirtelen csönd lett.
Erdélyi megnyugodott, sõt, humorizált is, Berda pedig, mintha mi sem történt volna,
folytatta ott, ahol abba hagyta.

Amikor késõbb a kubizmusról és az expresszionizmusról kezdtek elmélkedni, Berda
azonnal bekapcsolódott s üvöltve szavalta el August Stramm versét:

Kétségbeesve

Fent 
rikító kõ zuhan.
Éjszaka üveget szürkül.
Az idõk állnak.
Én kövesedem.
Távol üvegesedel te.

(Hevesi Iván ford.)

Mi tagadás, a szocialista realizmus fénykorában élvezet volt hallgatni azt az avant-
gardista blõdlit. Berda élvezte az elõadás dicsõségét, majd váratlanul ráduplázott; –
Írtam erre egy paródiát:
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Kupánverve

Fent 
rikoltó hold csurran.
Éjszaka birkákat böffen.
Az idõk csöcsörödnek.
Én szagosodom.
Távol büdösödöl te.

A siker teljes volt, ám Berda tovább
fokozta. – Még van egy:

Seggreesve

Fent
borjazó csend
lesz a sok fing
s idelent
egy szarosra kent
ing
táncolni kezd
s gyereket szarik
a holdvilágos est.

Homéroszi kacaj jutalmazta a szerzõt. – Te, Jóska, írd le nekem ezeket! – kérte László
Gyula. Berda vidoran fogott hozzá, s játékos nagyképûséggel írta a versek alá:
„Magam szent szerint, felelõtlenül: Berda József.”

A versparódiák frivol hangja elsõ megközelítésben itt is megtévesztõen hat: a
játékos humor a költõi lényeglátás kõkemény kritikájának burkolata. Voltaképpen itt
kapunk magyarázatot arra, hogy a húszas évek végén miért fordított hátat a költõ
Kassák Lajos aktivista holdudvarának. Észrevette a manír takarta ürességet. Babits
Mihály egyik írásában eltûnõdik az irodalom halottjainak sorsáról, utóéletérõl. Ebben
a Panteonban már Berda József is helyet kapott és föltámadásra vár. Az elmaradt
megemlékezés gyaníttatja, hogy még nincs itt az ideje, végtére is, száz esztendõ nem
nagy idõ!

Gulyás Klára

Ottó Ferenc ébresztéséhez
Ha trombitaszót hallok, menten felfigyelek. A PoLíSz-ban nemrég irodalmi

közéletünk egyik õrlelke, Tüskés Tibor fújta meg Pécsrõl a trombitát: Hová lett Ottó
Ferenc zeneszerzõ hagyatéka? A felhívás kérdez, sürget, adatokat sorol a szeretet,
tisztelet és a régi barátság okán. Vele együtt mi mások is kiáltozhatunk: Valóban, hová
tûntek Ottó Ferenc kottái, feljegyzései, levelezése? Tüskés még a halálának dátumát is
bizonytalanul lebegteti, mintha a zeneszerzõ 1976-ban valójában csak úgy nyomta-
lanul elillant volna közülünk. Persze, vannak stabil pontok, melyeket – az olykor

Kass János: Gödörben
1976, tusrajz
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tényeket elemésztõ – irodalomtörténet számon tart: József Attila barátja volt, mi több,
számos versét megzenésítette, illetve mûveiben felhasználta. Ottó a költõrõl könyvnyi
emlékezést írt, de belõle csak pár részt publikálhatott. Újabb aggódó kérdés: Vajon a
teljes anyag bekerült-e a Petõfi Irodalmi Múzeumba? A hajdani rossz tapasztalatok
miatt nem csoda a gyanakvás. De hál’ Istennek, e körül minden rendben. Ám mind-
máig talány, mi lett a terjedelmes és kitûnõen megírt börtön-emlékirat sorsa, melyet
1965-ben Tüskés Tiboron kívül csak pár bizalmas barát olvashatott? Ottó Ferencet
ugyanis 1949-ben – mint sok más kortársát – koholt vádak alapján életfogytiglan ter-
jedõ börtönre vetették. Hét évi raboskodás után amnesztiával szabadult, de a fenn-
álló rend szigora és gyanakvása élete végéig kísérte. Emlékirata a keserves hét év 
lenyomata, dokumentuma volt.

Ilyen elõzmények után nem csoda, ha a Gödöllõ szomszédságában lévõ Valkón
1904-ben született és erdész családból származó Ottó Ferenc a hivatalos zenei élettõl
mellõzve, elhagyatva halt meg Gödöllõn, 72 éves korában. (Egy barátjától tudom,
hogy zongorája mellett a földön feküdt holtan, amikor a rokonok rátaláltak.)

Trombitával kezdtem, s most azzal folytatom, hogy a ’70-es évek végén a rádió 
fanfárokra komponált, igen szép, szomorú zenét sugárzott. Áhítattal hallgattam, olyan
volt, mint egy férfi mélységes zokogása. Kiderült, hogy Ottó Ferenc mûve. S ekkor
tudtam meg azt is, hogy a szerzõ már nem él.

De mi közöm van nekem Ottó Ferenchez?
Apám, Gulyás Pál hagyatékát az ötvenes évek közepétõl kezdtem rendezni, ekkor

találkoztam elõször Ottó Ferenc nevével, mely számomra puszta név volt a listába vett
sok levelezõtárs között. S csak majd tíz év múlva hozott össze a véletlen személyesen
vele. 1962-ben a Petõfi Irodalmi Múzeum könyvtárába kerültem. Ottó 1963–64 körül
sûrûn bejárt oda, hogy elhelyezze az intézmény kézirattárába a birtokában levõ József
Attila-dokumentumait és a költõrõl írt, féltve õrzött teljes emlékiratát. Amint kiderült, ki
vagyok, a házban engem is mindig megkeresett, és fõként apámról, a hajdani barátról
faggatott, kérdezgetett. Feltehetõen akkor támadt az ötlete, hogy közre kellene adni
a Gulyás Pállal 1936–44 között folytatott levelezését. A saját elküldött leveleit én 
bocsátottam rendelkezésére, mivel ebben az idõben a Gulyás-hagyaték még
Debrecenben, anyám tulajdonában volt. A munkára a kitûnõ filológus barátját, Szíj
Rezsõt kérte fel, aki aztán a levelezés köré egész kis tanulmányt kerekített. Így jelent
meg a 25 oldalas publikáció 1968-ban, a Debreceni Déri Múzeum évkönyvében.
„Voltaképpen sikertelen próbálkozások dokumentuma ez a levelezés – írja elõszavá-
ban Szíj Rezsõ, majd így folytatja: – Semmi nem valósult meg abból, amit a költõ és a
zeneszerzõ közösen akart. Ottó elõadása elmaradt Debrecenben, nem ismerkedhetett
meg a költõvel, s nem született dallam a sok-sok játékosságot kínáló Gulyás-versek
egyikére sem. De fönnmaradt a hármas reménységbõl született levelezés, amely
értékes dokumentuma sok mindennek, amit érdemes fölidézni ma az évek magyar
mûvelõdéstörténetébõl.”

1965 után Ottó Ferenc múzeumi látogatásai elmaradtak. Késõbb hallottam, hogy
egy lengyelországi, egyházi meghívásra tett útja után itthon a politikai rendõrség
ismét zaklatta, sõt vizsgálati fogságban is vallatták. A dolog nagyon megviselte, és
kevés munkalehetõségét is korlátozta.

1969 tavaszán, apám halálának 25. évfordulóján két napos emlékezést rendeztek
Debrecenben. Ekkor tûnt fel újra körünkben Ottó Ferenc. Korább is készült ide, s errõl
1941-ben így írt Gulyásnak: „… szeretnék megállni a Hortobágy közepén és körül-
nézni. Semmi mást! Milyen lehet ott a tér szépsége? Én is sajnos elõbb jutottam el
New Yorkba meg Chicagóba, mint Csokonai városába…” Lám, kívánsága csak
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évtizedek után, a barát halálának évfordulóján teljesült! De visszakanyarodom a ’69-es
rendezvényre, melynek mindkét napján, fõ elõadóként Németh László szerepelt, és
Budapestrõl Gulyás-verseket megszólaltató neves zeneszerzõk is jelen voltak. A közön-
ség és a sajtó õket vette körül, velük foglalkozott. Ottó Ferencre senki nem figyelt, õ
csendesen meghúzódott a háttérben. Nem firtatták kilétét. Csak a mûsor utáni tere-
ferén ütötte meg a fülemet, amint Németh László feleségével, Ellával a gödöllõi ifjú-
kori ismeretségük szálait bogozgatják. De a harsány hahoták, a gyakran használt 
„hallatlan!”-ok már csak egy megfáradt, megtört, mellõzött ember hajdani gesztusai
voltak. Bizony nem sok maradt az Európát-Amerikát bejárt nagy utazóból, akit Gulyás
Pál egyik levelében tréfás iróniával (a verssort Vörösmartytól kölcsönözve) „hírhedett
zenésze a világnak” címmel illetett. Elnéztem Berda Józseffel rokonítható, keserû-víg
garabonciás figuráját: Kopottságig egyszerû öltözék, gyûrött, nyûtt szürke öltöny,
fején napszítta svájcisapka, oldalán az elmaradhatatlan, ócska táska vagy inkább
tarisznya. Valami szentferenci szegénység árnyéka-fénye lengte körül…

Tüskés Tibor PoLíSzban közölt írása hozta felszínre bennem ezeket a hajdani emlék-
foszlányokat. S hogy Ottó Ferenc ébresztésében nekem is hasznomat lássák, gondol-
kozni kezdtem, mit kéne tenni, hogy ez a nem mindennapi ember, aki egyszerre volt
nemzeti szellem és világpolgár, ne tûnjön el névtelenül. Eszembe jutott a Gödöllõi
Városi Múzeum igazgatója, Gaálné dr. Merva Mária, aki 1993 óta mûködik ott nagy
sikerrel. Korábban a Petõfi Irodalmi Múzeumból ismertem. Közös munkával kötetet is
szerkesztettünk, s ma is kedves barátom. Nagyra becsülik, mert lelkes személyiségével
és szakértelmével úgy a múzeumot, mint Gödöllõ szellemi életét segített fellendíteni,
kutatva és felmutatva a régi legendás hely nagyhírû hagyományait. Mindezt páratlan
odaadással teszi, hiszen õ is a gyönyörû erdészközség, Valkó szülötte. Azért fordultam
hozzá, mert már régebben hallottam tõle, hogy gonddal figyeli és számon tartja Ottó
Ferenc hagyatékának sorsát, melyet a zeneszerzõ unokaöccse õriz. Tehát levelet írtam
neki, és elküldtem a PoLíSz felhívását, s telefonon is megkerestem. Örömmel közölte,
hogy a teljes hagyaték megvételérõl s a múzeumban való elhelyezésérõl éppen
mostanában folytat komoly tárgyalásokat. Így remény van rá, hogy a hagyaték
végleges, biztos helyen lesz, és a Tüskés által aggódva emlegetett börtön-emlékirat is
elõkerül. A hagyatékot õrzõ unokaöcs egyébként nem akárki, õ a hajdani „kis Balázs”,
akinek Ottó Ferenc kérésére József Attila a híres Altatót írta. A telefonbeszélgetésbõl az
is kiderült, hogy Merva Mária nagyobb tanulmányt is szándékszik szentelni Ottó
Ferenc sokoldalú, rendkívüli személyisége és életmûve bemutatására. Nem esett szó
róla, de talán kiállítást is terveznek.

Ezekrõl a jó hírekrõl Tüskés Tibort levélben azonnal értesítettem, elvégre a
PoLíSzban õ „fújta meg elõször a trombitát”, õ keltette fel a figyelmünket: ne hagyjuk
véka alatt, õrizzük és vigyázzuk a hagyományainkat, kincseinket!

Múlt évben volt Ottó Ferenc halálának 25. évfordulója, 2004-ben lenne 100 éves.
Adja az ég, hogy Gödöllõ – a hûséges szûkebb pátria – valóban felszínre hozza 
mindazt, ami felszínre kívánkozik Ottó Ferenc értékeibõl.

PoLíSz



93

Mezey László Miklós

Az üresség diadala

Szervác József: Végnapjaim története

A tragikusan korán, nem egészen ötven évesen elhunyt kiváló költõ hátrahagyott
novelláinak gyûjteménye remek prózaírót revelál. Szervác József elbeszéléseiben
különös arányban, de megkapó módon keveredik a nyers életanyag, az elkedvetlenítõ
vagy egyenesen taszító tapasztalati matéria és a lendületes mesélõkedv; elegyedik a
realista valóságábrázolás meg a reális meséssé, abszurddá fokozása. Novellista elõdei
között tarthatjuk számon – legalábbis alkoholista figuráinak rajzát illetõen – Császár
Istvánt vagy Bólya Pétert, de abszurd megoldásaiban bizonyos Franz Kafká ra
emlékeztetõ motívumok is fölbukkannak, miközben kisprózáival a francia egziszten-
cialistákéra hajazó kérdéseket fogalmaz meg. Mindazonáltal egyéni hangú elbeszélõ,
akinek nagyon is eredeti mondandója van az életrõl, pontosabban az élet
ürességérõl, a mindennapok elviselhetetlenségérõl, egyszóval az egzisztenciális két-
ségek mindent elborító hatalmáról. De egyéni ez a novellisztika a stílus tekintetében
is. Szervác prózája – ahogyan Tóth Erzsébet írja a kötet egyik utószavában – „nem
esztétáknak való cukorfalat”. Az író ugyanis nem a valóság égi mását rajzolja meg,
hanem a maga léttapasztalatait festi föl meglehetõsen durva ecsetvonásokkal. Nem
sokat bíbelõdik a különbözõ prózapoétikai megoldásokkal, a nyers életvalóság rögzí-
tõje õ, aki persze pontosan érzékelteti ennek a látszólag egydimenziójú, „szimpla”
világnak a mélységét, kiterjedését, másabb mivoltát.

A novellák elsõ csokra, a Furcsalmak az eleven mesélõkedvû Szervácot mutatja.
Például A park idõs hõsnõje, az évtizedes megszokottságok keretei között élõ Gyuricza
néni egyszer csak papagájjá változik, miután az õ kis jószága kiröpült a véletlenül 
nyitva hagyott ablakon. A szürkeségnek és a magánynak, a sivár környezetnek és a
monotóniának, a kisszerûségnek és a kilátástalanságnak, az örömtelen egyformaság-
nak nincs ellenszere – mondja az író –, csak a csoda, az abszurd fordulat segíthet az
idõs asszonyon. Így röppen egyetlen madara után a közeli park poros fái közé.
Tragikomikus „mese” a monológformájú Szegény Zsuzsi a bészolgáltatáskor, amely a
padláslesöpréseirõl (is) hírhedett ’50-es évek emberi drámáinak állít emléket, ugyan-
csak abszurdba hajló ábrázolással. A nagyvárosi „állatmesék” sajátos, szerváci típusába
sorolható a Herr Wassersturm és a Mamagocsi. A Szép József balvégzete nemkülön-
ben tragikomikus história; az öngyilkosságot tettetõ férfi gondosan kiszámított tervébe
hiba csúszik, és a különös kötélcsomó mégis a nyakára szorul… Ez a történet már
átvezet a kötetnek is címet adó fejezet darabjainak környezeti motívumaihoz, jelle-
meihez, témáihoz és üzenetéhez.

A Végnapjaim története nem egyszerûen az élet kilátástalanná, üressé, értel-
metlenné válásáról szól, hanem arról, hogy az üresség maga a borzalom, meg hogy
az üresség nem egyszerûen valaminek a hiánya, az nem pusztán ûr, de egy más
minõség: a lét alatti élet, a vegetáció. A címbeli novella alkotói vénája szakadt írója
elõbb a becsöngetõ pénzes postás kedvéért sem kel föl az ágyából, késõbb már leg-
elemibb szükségletei elvégzéséhez sem… És teljes fizikai és mentális leépülésének utol-
só tiszta pillanatában egyetlen gondolat villan tompa agyába: „Csak ne a fiam találjon
majd meg”. Egészen más, nem realista ábrázolatú, hiszen a kafkai abszurdot idézõ 
A feltámadás története. Az ugyancsak zûrös életû író lakásán egy nap megjelenik a
titokzatos Szolgálat kiküldöttje, aki szelíd erõszakkal, inkább csak sejtetõ, semmint
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kimondott fenyegetésekkel ráveszi az egyes szám elsõ személyû hõst, hogy ettõl a
naptól kezdve éljen egészségesen. A megrögzött iszákos és láncdohányos író ettõl
fogva csakugyan ügyelni kezd magára, elhagyja káros szenvedélyeit, egészségesen
táplálkozik stb. Eddig csakugyan kafkai rébusz a történet. Amit azonban Szervác tesz
hozzá, az az, hogy hõsének ez az új életforma, az egészséges életmód is ugyanúgy
megfelel, mint annak az ellenkezõje. Egyszóval közömbössé vált a saját élete iránt,
neki már minden mindegy. Ugyancsak kafkai motivikájú, kicsit sejtelmes, kicsit bor-
zongató novella A futballpálya. Én-hõse egy titokzatos telefonáló akaratának lesz
engedelmes kiszolgálója. Ám nem csupán errõl szól a történet, hanem egy tétova
párkapcsolatról is. Olyan emberek sodródnak egymás mellé, akik nem érzelmi kapcso-
latban állnak, pusztán a megszokás, a kényelem elviselhetõsége tartja össze õket.
Nincs szó érzelmi lobogásról, sem a szeretet nyugalmas biztonságáról, csak „párzási
idõszakról”. Ez novella is a minden-mindegy fölfogású élet példázata. A lehetséges
emberi viszonyok mélyvilágába kalauzol el az Ilon. Címszereplõje a hatvanvalahány
éves, retardált nõ, a hat éves gyermek szellemi szintjén vegetáló ember, aki együgyû
boldogságban él furcsa hármas szimbiózisban a festõmûvésszel és annak gondviselõ
barátjával. Az eleinte csak a visszamaradt nõnek fontos kapcsolat – a megszokás, az
elfogadás és beletörõdés útján – mindhármuk számára fontossá válik. Az infantilizmus
lesz a három ember kapcsolatának összetartó ereje. Ezek az epikus áradású történetek
megismétlik a Végnapjaim története konklúzióját: az üresség lefokozza, vegetációba
szorítja az embert. A kötet utolsó darabja, a 648 szál cigaretta betetõzése, egziszten-
cialista összegzése a Szervác-próza mondanivalójának. Az író egyetlen üres, tétlen
napjáról szól, amely mindössze azzal telik, hogy otthon dobozszámra cigarettát tölt,
közben vörösbort kortyolgat, hallgatja a rádiót, elszív egy-egy cigarettát. A céltalan
cselekvéssor végén, valamikor estefelé az ablakon kidobott csikk után veti magát.

Szervác József novellái a mélyre merülõ és többé föl sem bukkanó „mihasznák”
életének látleletei. A valamikor többre hivatott, az egykor tán meg is becsült emberek
útjuk vége felé közelednek, végnapjaikat morzsolgatják, de éppen nem félnek az
elmúlástól, hiszen õk már túl vannak mindenen, nekik minden mindegy immár.
Szánalmas figurák, akiknek az életét kitölti a borozó, a trafik és az újságosbódé 
közötti ténfergés, meg leginkább a heverészés, szunyókálás, akiknek napi prog-
ramjukat a három deci bor elfogyasztásának ideje határozza meg, ücsörgés a padon,
közben néhány kávé és rengeteg cigaretta. Itt és így peregnek egyformán üres 
napjaik, társas magányban töltött estéik, ebben az ürességben maguk vannak, és a
végtelen ûrben emberi lényük éppen nem valami origót, fókuszpontot, vagyis tartal-
mat jelent, hanem maguk is az üresség részei, „megtestesítõi”. Ahogyan Tóth Erzsébet
írja: „Õsmagyar tájban Camus kozmikus idegensége”. Az erõsen önéletrajzi ihletésû
novellák belsõ történéseire, a lelki eredõkre, az alkotáslélektan vonatkozásaira a kötet
második utószavában a kiadó, Kaiser László mutat rá: „Bántották õt, bántották õt az
élet dolgai, s õ is bántotta magát alaposan”.

Szervác József novelláiban – e vékonyka kötet anyagában, azaz a végsõ napok
krónikájában – az üresség üli diadalát az élet fölött, a magány legyõzi a társra már
nem is vágyó embert. A megvert ember pedig közönnyel próbál túl lenni megszám-
láltatott napjain. Az olvasó számára egyetlen kérdés marad: õszinte helyzetjelentés
vagy óvó figyelmeztetés akar lenni ez a novellisztika. (Bp., 2002. Hungarovox Kiadó)

PoLíSz



95

Létfilozófia és költészet
Milley Tóth Ferenc azon költõk közé tartozik, akik vállalják a koruk divatjával,

szellemével való szembeszegülést. Mert amíg a mai computerizált világ a felszínes
információgyûjtés, adattárolás, mindent-föllajstromozás bûvöletében él, addig õ a
múló pillanat nagyszerûségét és visszahozhatatlanságát ünnepli, a sóhaj illanását, a
mozdulás rezdülését, magát a megfoghatatlanságot szövi versbe. Miként a sokat
mondó címû A karmester vár soraiban mondja: „mit virágzik a türelem? / beállított
precíziós mérleg / talán egy sóhaj pihét mér meg.” A koncert kezdete elõtti pillanatot,
a húrokba csapás elõtti csönd egyetlen feszült másodpercét ragadja meg, és így ábrá-
zolja azt az iramló idõt pannóvá kifeszítõ versben, éspedig aprólékos, szép és hatásos
megközelítéssel. Leheletnyi sóhajokból építkezik minden verse, úgy, ahogyan például
a Horgoló nõk keze alatt formálódik a minta: „Ahogy a sima szálak / csillagrendszerré
válnak / úgy nyílik ki fényre / tán sorsunk szövevénye”.

Milley Tóth Ferenc a nüánsznyi életmozzanatok, a megfoghatatlan gondolatfuta-
mok, a sóhajnyi érzések avatott ábrázolója, aki míves – klasszikus formai hagyomá-
nyokra hajazó – versalakzatokban szól a végtelen idõ nagyon is véges, tört részeirõl,
a világ és a lélek moccanásairól, a sors és a lélek rezdüléseirõl; ha kell, úgy, mint a
minden árnyalatot megörökíteni szándékozó 19. századi impresszionisták (Habfelhõs
nyári ég), ha kell, a Nagy Lászlótól ismerõs, transzformált népköltészeti formák között
(Akácvirágzás; Élet délibábja), vagy az ábrázoló fölnagyító tekintetével (Mért boncol-
nád?). De a költõ analizáló látása olykor egészen nagyszabású kompozíciókban nyil-
vánul meg: afféle összegzõ hajlamról árulkodó, hosszú versekben (A pásztorkirály bal-
ladája; Csárdás macabre; Éj a kopár mauzóleum elõtt; Editke madarai; Táv altató stb.)

Ezekben a tágas versterekben, ebben a költészetben hatalmas gondolati-asszociá-
ciós ívekben a részletek és a pillanatok óriási metaforákká szervezõdve létfilozófiai
távlatot nyernek, miközben õrzik a költõ eredeti, mikroszkopikus szemléletének sajátos-
ságait. A szép, három ciklusba szerkesztett kötet egyszerre ajánlható a hagyományos
líra kedvelõinek és a költõi kísérletekre figyelõknek. Olyan költõt ismerhetünk meg, aki
régóta publikál ugyan, ám sokat várt az elsõ kötet megjelentetésére. Érett költészet
született, méltóak a magyar költészet értékeihez, ugyanakkor Milley Tóth Ferenc önval-
lomásához is, amely a kötet végén szerepel: „Idegember létemre is vallom, hogy a
gondolat „stabilizátora” tartja egyenesben a verset, anélkül csak forog a tengelye
körül.” (A karmester vár, Hungarovox Kiadó, 2001.)

TÁJOLÓ

A Kráter–PoLíSz Baráti-Polgári Kör felhívása

Szerkesztõségünk és a Kráter Mûhely Egyesület vezetõsége 
szeretettel várja elsõ nyilvános összejövetelére kiadónk könyveinek 

szerzõit és olvasóit, lapunk munkatársait és elõfizetõit 
2002. SZEPTEMBER ELSÕ HÉTFÕJÉN (2-ÁN) 17 ÓRÁTÓL 20 ÓRÁIG

a Magyar Kultúra Alapítvány Wass Albert termébe 
(Szentháromság tér 3. I. emelet, bejárat a Deák terem melletti folyosóról). 

Elsõ találkozónkon a Tymphanon Bt. építészeti csoport alkotóival 
beszélgetünk kulturális és politikai kérdésekrõl.

Minden hónap elsõ hétfõjén ismételten várjuk érdeklõdõ barátainkat!
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Március 4.: Az egri Eszterházy Károly
Tanárképzõ Fõiskola és a Kálnoky László
Kör vendégeként Turcsány Péter 
A mérleg közepén címû könye alapján
elõadást tartott a hallgatóknak és a
Fõiskola tanárainak.

Júnus 6–10. Kiadónk nagy sikerrel
vett részt a Budapest Ünnepi Könyhéten.
Standunknál szünet nélkül írók, olvasók,
böngészõk váltották egymást. Szerzõink
közül Dávid Ibolya–Kálmán Zsuzsa,
Gyurkovics Tibor, Földváry Györgyi,
Pietsch Miklós és Turcsány Péter
dedikálták könyveiket.

Június 16–22. Válaszúttól Isten-
székig Olvasótábori utunkon a Wass
Albert Vers- és Prózamondó Verseny
gyõzteseivel látogattunk el Wass Albert
életének és mûveinek erdélyi színhelyeire.

Útvonalunk: Kispetri (Kalotaszegen),
vendéglátónk Kõrõsi László református
lelkész  és családja – Kolozsvár, Farkas
utcai református templom és Kollégium,
Házsongárdi temetõ – Válaszút, kastély
és református templom – Cegei kastély –
Vasasszentgotthárdi kastélyhely és kör-
nyéke – Szászrégeni Katolikus Szeretet-
ház, vándéglátónk Pávó Benedek kano-
nok úr – Vicén Kulcsár István Iskola-

igazgatónak átadtuk a Kráter Mûhely
Wass Albert Életmû sorozatának kilenc
kötetét és megkoszorúztuk az írófeje-
delem távlatos tekintetû mellszobrát.
Utunk további szakaszain többszöri kirán-
dulást tettünk a Maros völgyében:
voltunk Ratosnyán a Jódpatak melletti
református parókián, ahol A Funtineli
boszorkány elsõ része játszódik; késõbb
megtekintettük Szalád patak környékét,
ahol az Éltetõ uraság vadászkastélya
állott, de láttuk Disznajón a kastélyt is
amely elnyelte Nuca egyetlen gyermekét
és együtt kanyarogtunk az életformákat
megváltoztató vasútvonallal és a történel-
met hordozó Marossal. Láttunk táncoló,
fenyõkolosszusokat, 350 éves négytörzsû
bükkfát.
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