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A munkatárs jegyzete

Októberi imádság
Uram, te láttad õket: ott mentek lobogó arcú apáik mellett, kéz a kézben az õsz-

arany napon. És láttad: háztetõk magasából és harckocsik fegyvereibõl ropogó
sortüzek elõl se hátráltak meg. Ágyú dördült, s a fölcsapó láng kígyói az eget harap-
ták, de õk egyre bátrabbak lettek.

Uram, te láttad a diák szerelmeseket: fehér zászlóval vitték a békét, s mikor rájuk
csapott géppuskasorozat, a lány elé ugrott a fiú, és Mária vitte tovább a tenyérnyi
zsebkendõt a hõkölõ halálhoz. Könyörülj rajtuk, Uram, tizenhat éves testük madár-
csontját ringasd örök álomba el.

Megítélsz mindeneket, lásd, e fiatal szívek pohara oly korán eltört, alig eszméltek,
máris meghaltak, hogy zsarnokság ne tiporjon rajtunk! Utca, hangos tér nem õrzi
nevüket, csibész mosolyukra is már csak idõs édesanyjuk emlékszik, ha letérdepel
az éjféli gyertya elõtt. Halkan idézi utolsó búcsúszavukat, a meleg sálat szorítja
arcához, amit itt felejtettek a nagy rohanásban…Meg kellett halniuk: a túlerõ, az
áruló végzet végül bekerítette õket. Vérük idõhabarcsba égette az évet, a napot:     

EZERKILENCSZÁZÖTVENHAT OKTÓBER HUSZONHÁROM
És ragyog örökké földkehely-szívük mélyén elpusztíthatatlanná fényesedett ember-

remény: semmi nem volt hiába, szabadság nélkül nem élhet az ember! És virág nõ
belõlük, föl a fény felé, hatalmas erejû fûszálak, föllombozódó fa, és odaszáll az ég
minden fáradt madara… ahogy a költõ mondja: kátránypapír-fekete éjben, hol nem
kel föl a Nap, arccal a földnek, élnek, élõk, a föld alatt.

Élnek, és itt vannak mind. Kenyérnek, igazságnak hívjuk õket, vértanú vérük
meleg fényként lecsobog a napok futó perceiben. Melengetnek az õszi hidegben,
szólongatnak a ragyogásban, hogy el ne tévedjük. Ezren vagy többen, kiket levág-
tak ifjan – Uram, te láttad õket: ott haltak meg a vérzõ ég alatt. Kezeddel takard be
mindegyiket, korán sötétedik, és már közelít a tél. És emeld föl még egyszer fáradt
orcánk, gyûjtsd össze megtört erõnk megsokszorozva az övéikkel, hogy méltók
legyünk mi is nem múló bizalmadra. Ámen.

Fenyvesi Félix Lajos

Köszönjük olvasóinknak és támogatóinknak,
hogy adójuk 1%-ával, összességében 

318 909 Ft-tal
segítették lapunk megjelentetését.
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Gyöngyös Imre

A hangyaboly
tücskeinek

Zas Lórántnak

A hangyabolynak ajzott mámorában
kószáltam ízeltlábúak között,
tömegnyüzsgésüket bátran kiálltam:
a lelkem rég tücsöknek öltözött.

Gürcölve, tûrve, szenvedõn, gyötörve
nyüzsgõ nyomornak voltam részese,
cirpelni hangolt csápom, hogyha törne,
meghalna bennem költészet, mese.

A buzgó hangya nem rezdül a dalra:
szorgalmat áld csak érzéketlenül,
üdítõ hangra szomját meg se vallva,
akárki cirpel, dúdol, hegedül.

Mert dalos tücskök és szorgalmas
hangyák
vagyunk mindannyian, mi emberek!
Saját vérébe áztatja kalandját
az emberiség: ártó szörnyeteg!

E szörny megrontójává lett korunknak
s tiporva irt, amerre bandukol!
Költõ Barát! Tücsöknek ládd magunkat,
kiket kivet s nem ért a hangyaboly!

(2003. augusztus 20.)

Zas Lóránt

Napjaink
Gyöngyös Imrének

Napjaink pányvázott határa,
a párában izzadó kövek,
karámország lett minden mára,
a börtönõr is lesbõl lövet.
Te átkeresztelt kicsi ország,
te szétszabdalt és szétdúlt sziget,

végítéletes, véres kor, hát
benned, én, költõ, nem hiszek.
Elvehetted az ifjúságom
és megtörhettél nyakat, szívet,
mégis, a fényt, az esõt várom:
ki ösvényt nyit, ki terel, ki vet.
Ki felkelõben homlokára
a szavával varázsol Napot,
annak a tér tágasra tárva :
követ és karámot bonthat ott.

(Ezertölgy, 2003. augusztus 21.)

A. Balázs Zoltán

DélibábEurópa
Szabédi László emlékének

Európa ihol
Hajdani rablódtól
Büntetni a holtat

Költött kincseid
Éktelen nincseid
Visszaraboltad

Alázni a bestét
Országa testét
Feldaraboltad

Lelkünket juhászló
Jó Szabédi László
Ahogy te daloltad

„Alattunk üresség
Felettünk üres ég”
Vártunk nem cáfoltad

Úgy semmibe vetted
Magadba temetted
Európa holtad

PoLíSz
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Álom utca
Tollas Tibornak

Álom utca tizenhárom
A szívemet preparálom

Álom utca tizennégy
véres szívvel hová mégy

Álom utca tizenöt
szíve élni kiszökött

Álom utca tizenhat
repedt szívünk riogat

Álom utca tizenhét
kitéptétek a szívét

Álom utca tizennyolc
szívük helyén véres gyolcs

Álom utca tizenkilenc
mûtét után hazavihetsz

Madarász Imre

A „Budapesti lecke”
1956-ban

Magyar forradalom 
– olasz irodalom

Az 1956-os magyar forradalom és sza -
badságharc olasz irodalmi visszhangja fi-
gyelmet érdemel mind a magyar-olasz
kulturális kapcsolatok, mind a budapesti
õsz hatástörténete szempontjából. Érde-
kes, hogy a magyar történelem, legalább-
is az utolsó két évszázadban, legerõ-
sebben két legnagyobb és legszebb 
forradalmával-szabadságharcával hatott
az olasz irodalomra.1 Az olasz írók és ol-
vasók elõtt nemzetünk históriájának legis-
mertebb és legrokonszenvesebb fejezete
a népek tavasza, az 1848–49-es „magyar
Risorgimento” volt: ez fogékonnyá tette

õket a bõ száz évvel késõbbi, sok tekin-
tetben hasonló magyarországi változások
irodalmi befogadására.

A magyar október kisugárzása Olasz-
országban politikai-történelmi szempont-
ból is rendkívüli volt. Nyugat-Európa 
legnagyobb kommunista pártja az ’56-os
magyarországi események hatására szen-
vedte el fennállása óta a legsúlyosabb
vérveszteséget: „a legmegbízhatóbb szá-
mítások szerint körülbelül kétszázezer”
párttag lépett ki, az Olasz Kommunista
Párt és az Olasz Szocialista Párt közti 
kapcsolatok pedig „helyrehozhatatlanul
megromlottak”, minek következtében az
olasz baloldali blokk egysége megszûnt.2
Ekkora hatást a budapesti napok az olasz
irodalomra nem gyakoroltak. Az általuk
ihletett legfontosabb mûvek is inkább
kapcsolattörténeti, mint irodalmi szem-
pontból jelentékeny alkotások, értékük
mégis nagyobb és tartósabb, mint a
puszta kordokumentumoké. A „kis októ-
beri forradalom” világraszóló nagyságát
olasz irodalmi recepciójának ismerete
nélkül nem mérhetjük fel a maga teljes-
ségében. Ideje hát, hogy olasz nyelvû 
feldolgozások, tanulmányok után3 a ma-
gyar olvasó is megismerje legalább a leg-
érdekesebb mûveket.

INDRO MONTANELLI (1909–2001) 1956-os
budapesti tudósításai nem „csupán” azért
illenek az elsõ helyre, mert szerzõjük, a
legnagyobb olasz napilap, a Corriere
della Sera „frontembere” – a „legenda”
szerint, mint õ maga nyilatkozta harminc
évvel késõbbi visszaemlékezésében – a
külföldi tudósítók közül elsõként érkezett
a történelmi tettek helyszínére „újságírói
szimatának, intuíciójának köszönhetõ-
en”.4 Helyszíni beszámolóinak jelentõ-
ségét növeli, hogy a huszadik századi
olasz újságírás talán legnagyobb életmû-
vének alighanem legjobb darabjai. Iga-
zán maradandó értéküket az adja meg,
hogy bennük az idegenbõl érkezett
szemlélõ páratlan átérzéssel tudta vissza-
adni a drámai és tragikus események
hangulatát és ritka átlátó képességgel
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megérteni és megértetni világtörténelmi
horderejüket.5 A kivételes „oeuvre” kivéte-
les remekléseivé az teszi ezeket az újság-
cikkeket, hogy a mindig szkeptikus, fa -
nyar, deheroizálásra hajlamos „krónikás”
tollából még hitelesebb és erõteljesebb 
a pátosz, melyre a Budapesten látottak,
az ott megélt tapasztalatok valósággal
rákényszerítették õt: „Már eléggé edzett
harctéri tudósító vagyok, és – higgyék el
nekem – láttam én már mindent. Nem
hiszem, hogy beszámolóimban valaha is
túloztam volna. Sõt általában azzal vádol-
nak, hogy a látott dolgokat kicsinyítettem
vagy az epikának veleszületett visszauta-
sítása miatt néha még le is fokoztam.
Ugyanis nem volt soha olyan érzésem,
hogy hõskölteménybe illõ dolgokkal
találkozom, kivéve néhány ritka, egyéni
epizódot, és mindig úgy gondoltam,
hogy ilyen dolgok kollektív jelenségként
nem léteznek. Tévedtem. Léteznek. Lé-
teznek, legalábbis Magyarországon…
Eszmék, meggyõzõdések, de leginkább a
hitetlenkedésnek garmadával érkeztem
Budapestre. Meg voltam gyõzõdve pél-
dául, hogy a „fegyverben a nép” retori-
kus maszlag, hogy a „munkásosztály”
csak frizsiderre és televízióra vágyik, és
hogy a felkelések az elnyomó meggyen-
gülésébõl és bizonytalanságából szület-
nek, és nem az elnyomottak elhatáro-
zottságából. E bizonyosságaimból mára
egyetlen részecske sem állja meg a
helyét. Magyarország népe harcolt, és
harcol ma is, munkásai és diákjai – akik
valamennyien munkások gyermekei –
képezik a derékhadat. Õk nem a frizsi-
derért és a televízióért harcolnak, ame -
lyekért legföljebb sztrájkolni lehet a csen-
dõrök egyetértésével. Egy olyan ellenség
ellen küzdenek szakadatlanul, amelynek
nem becsülik le a túlerejét és a brutali-
tását. Nem csak pillanatnyi megrésze -
gülésrõl volt itt szó. Azt lehetett hinni a
legelején, akkor, amikor sem vezetõk,
sem program nem voltak. De, aki látta
ezt a várost akkor, amikor álmában ötezer
tank lepte meg, és látta velük szembe-

szegülni, ahogy minden ház erõddé vál-
tozik, lõréssé minden ablak, amint négy
nap, négy éjjel ádáz küzdelem után
elborítják utcáit a holttestek, s miután
muníció nélkül marad, összekötik a kezét,
és hagynia kell, hogy letartóztassák,
kivégezzék, deportálják, de inkább éhen
hal és megfagy, mintsem kollaboráljon;
nos, aki látta mindezt, az nem hihet ab-
ban a feltételezésben, hogy humbug volt
az egész. És bármilyen nehéz is magába
szállnia, arra kényszerül, hogy rájöjjön: itt
valami nagyon nagy dolog történt.”6

Hogy mi az a „nagy dolog”, ami Buda-
pesten és Magyarországon azokon az
1956-os októberi-novemberi napokon
megtörtént, azt Montanelli a firenzei toll-
forgatókra mindig jellemzõ világos és
erõteljes stílusban így summázza: „Buda-
pesten a kommunizmus meghalt: mély
meggyõzõdéssel mondom ezt. És nincs
olyan dialektikus fortély, ami életre kel-
tené. Nem marad belõle, csupán egy
ágyúkkal rendelkezõ hadsereg, amely a
munkásokra, a diákokra és a katonákra
lõ.”7

Ezt a nagy tanulságot szûrte le Monta-
nelli a magyarországi kiküldetése során
szerzett katartikus tapasztalatokból s errõl
próbálta meggyõzni honfitársait, kivált a
baloldaliakat, legfõképpen pedig a kom-
munistákat. Csakhogy az Olasz Kommu-
nista Párt sztálinista vezetõi – miként a
francia forradalomból a Bourbonok –
„semmit sem tanultak és semmit sem fe-
lejtettek”: a magyar forradalmat ellen-
forradalomnak bélyegezték, vérbefojtását
elfogadták, helyeselték, sõt ünnepelték.
Montanelli bõ teret és kemény szavakat
szentel annak, hogy leleplezze e politikai
és morális kollaborációt, a Vörös Hadse-
reg „ötödik hadoszlopát, szálláscsinálóit”,
„azt a pártot, amely az egyetlen maradt,
hogy versenyezzék a Francia Kommunis-
ta Párttal a szolgalelkûség és a hitványság
primátusáért”: „…ha Togliatti fontosságot
vagy legalább némi jelentõséget tulaj-
donítana az emberi életnek, nem lenne
az, aki: egy olyan párt vezetõje, amely a
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proletariátus nevében mindig nagyvo-
nalúan kezelte az emberi életet (a máso-
két), és az emberi élettel kapcsolatosan,
legyen az egyéni vagy kollektív, egyetlen
kérdést ismert: azt, hogy technikai szem-
pontból mi kívánatosabb, ha tiszteletben
tartják, vagy ha elfojtják azt. Számára
csakis ebben létezhet tévedés: a célpont,
az idõpont és a mûvelet módszerének
kiválasztásában; abban, hogy mikor cél-
szerû lesújtani.”8

A történetíró Montanelli9 (s mi tagadás,
a vele foglalkozó irodalomtörténész is)
különösen fájlalta, hogy az „ellenforra-
dalom” szovjet tankok általi eltiprását a
Togliatti-féle hétpróbás moszkoviták mel-
lett olyan „elkötelezett” értelmiségiek is
megtapsolták, mint a kiváló klasszika-filo-
lógus, a talán legjobb olasz nyelven írott
latin irodalomtörténeti szintézis szerzõje,
Concetto Marchesi, aki a közéletben
„ultra” volt és „Kádárra hasonlított”, ami-
kor az Olasz Kommunista Párt VIII. kong-
resszusának emelvényérõl kijelentette: 
„A holtak nem számítanak.”10

Voltak, akiknek számítottak. Sokan: a két-
százezer pártelhagyó, köztük szellemi ki-
válóságok is, például a nagy regényíró,
Italo Calvino. Az olasz nép többsége a
magyarokkal volt, nem a Vörös Hadse-
reggel, nem Quislingjével és nem „ötödik
hadoszlopával”. 

S a magyarok? Milyen érzelmekkel
viseltettek az olaszok iránt azokban a för-
geteges napokban? Errõl is Montanelli-
nek köszönhetjük az egyik legérzéklete-
sebb leírást: „Ahogy átléptem a magyar
határt, úgy éreztem, mintha én szabadí-
tottam volna föl az országot, akkora
lelkesedéssel fogadták mindenütt olasz
útlevelemet és olasz gépkocsimat. Éle -
temben nem adtam még ennyi csókot,
ennyi hiteles csókot. Kalapomba szúrt kis
zászlócskákkal érkeztem meg Budapestre,
és ezért úgy festhettem, mint egy indián
harcos karikatúrája. Mintha nagyméltó-
ságú egyházi személyiség lennék, egy
fiatalember kezet csókolt nekem, aztán
zokogásban tört ki. Kishíján én is zokogni

kezdtem. Sofõröm, Mannavola egyszer
csak három gyereket talált az ölében, és
fogalma sem volt, hova tegye õket. És
mindez miközben két lépéssel jobbra
akasztott hullát hintáztat a szél, balra pe-
dig térdeplõ asszonyok gyújtanak gyer-
tyát halottaik most emelt sírhalma fölött.
És a hazafiak motorbiciklijeitõl ûzetve, a
kövezeten tovazötyögõ szovjet harcko-
csik elhagyták Budapestet, azt a várost,
mely – bármit is hoz a jövendõ – azzal,
hogy önmagát fölszabadította, megsza-
badította Európát a Szovjetuniótól való
félelemtõl”.11

Montanelli budapesti krónikájának má-
ig példamutató – sõt a jelek szerint egyre
tanulságosabb – érdeme, hogy a ma-
gyar forradalmat nem úgy dicsõíti, hogy
olyan tisztának hazudná-lakkozná, ami-
lyen egyetlen népfelkelés sem lehetett
soha, nem hallgatja el a zsarnokság által
megalázott, elkeserített, megvadított nép
dühének, bosszújának példáit sem: a lin-
cseléseket, népítéleteket, a Köztársaság
teret.12 S az sem kevésbé idõszerû eré-
nye, hogy felemeli szavát 1956 minden
pártos-tendenciózus, politikai érdekek
által vezérelt kisajátítási kísérlete ellen:
’56-ot szerinte nem „foglalhatja le” magá-
nak sem a reformszocialista „progresszió”
a munkástanácsokra, sem a konzervatív
jobboldal a nemzeti megmozdulásra
hivatkozva. A magyar forradalomban
Montanelli a zsarnokság ellen vívott leg-
hõsiesebb huszadik századi szabadság-
harcot látja, ezért és ekként minõsíti vég-
eredményben „az évszázad európai
történelme legszebb és legnemesebb
epizódjának”.13 „Ami meghal Budapes-
ten” címmel írt cikket 1956. december 
7-én délelõtt immár Rómában, de még
mindig a magyarországi élmények hatá-
sa alatt.14 Ezek az élmények évekig nem
hagyták nyugodni õt. Végül 1960-ban
színmûre ihlették sokmûfajú írói talen-
tumát. A Hajnalban meghalnak az álmok
(I sogni muoiono all’alba) drámának
korántsem olyan jeles mû, mint amilyen
kimagasló példái voltak a Corriere-tudó-
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sítások a zsurnalisztikának. Ugyanakkor
erõsen kötõdik azokhoz. Az író budapesti
emlékei nyomán „hoz össze” darabjában
– mintegy a klasszicista „hármas egység”
jegyében – egyetlen szállodai szobában,
egyetlen éjszakán – 1956. november 3-á-
ról 4-ére virradó éjjel, amikor a végze -
tes szovjet intervenció bekövetkezett – öt
olasz újságírót. Az õ vitáik, gyötrõdéseik
példázzák, hogy a magyar õszön nem
csupán „a kommunizmus halt meg”, egy
világrendszer és mítosza, egy ideológia
hitelessége omlott össze, de vele vesztek
azok illúziói és reményei is, akik hittek a
vörös messiásban, a földi megváltás utó-
piájában. A legtragikusabb szereplõ az a
fiatal kommunista, aki álmaival együtt
maga is meghal egy magyar szabad-
ságharcos lány oldalán.15 Színdarabjából
az igencsak sokoldalú Montanelli 1961-
ben filmet is rendezett (Lea Massari sze -
replésével, akivel hírbe is hozták): ez volt
egyetlen filmrendezõi próbálkozása,
melynek kudarca után úgy találta, jobb,
ha beéri az újságírói, színmûírói és
történetírói babérokkal.16 Mindenesetre
egyetlen téma, egyetlen élmény sem ját-
szott munkásságában ennyire tartós és
ilyen sokféle szerepet.

’56 „csodája” költõvé varázsolt olyan
embert is, akirõl ezt korábban senki sem
gondolta volna: így ALBERTO MONDADORIT

(1914–1976), az egyik legtekintélyesebb
olasz könyvkiadó vállalat, a Mondadori ala-
pítójának, Arnoldo Mondadorinak a fiát
és utódját, aki 1957 elején írt és 1959-ben
jelentetett meg egy verseskötetet A ha-
rag és szeretet dala Magyarországért
(Canto d’ira e d’amore per l’Ungheria)
címmel. Alkalmi költõ alkalmi költeménye
ez, de az alkalom rendkívüli volt s az
alkotás is felülmúlja a mûkedvelõi szintet.
Egy modern hõseposz és lírai (olykor kot-
tával kísért) versek vegyüléke ez a könyv,
elején egy Jacopone da Todi végítéleti
versébõl (Dies irae, dies illa) és Rimbaud
egy szabadságversébõl származó mottó-
val, majd a szabadság „kereszt és kard
nélküli keresztes lovagjainak” dicsõítésé-

vel, olaszoknak kimondhatatlan, de –
kivételesen – hibátlan helyesírással leírt
magyar városok, megyék, tájak szeretet-
teljes felsorolásával, s a magyar olvasót
Pilinszkyre („A jelenidõ vitrinében égek”)
emlékeztetõ sorokkal („Akiket megöltek, /
ott égnek mind az üveges vetrosa éj-
ben”).17

A magyar október „feladványának”, üze-
netének fõ címzettjei – mint láttuk Mon-
tanellinél – a baloldali, marxista értelmisé-
giek voltak. Megkockáztatva irányukban
némi kárörvendõ iróniát, és azt, hogy
kissé visszaélünk egy éppen általuk elcsé-
pelt kifejezéssel, úgy fogalmazhatunk,
„történelmi szükségszerûség” volt, hogy
A budapesti lecke tanulságait (ezzel a
címmel: La lezione di Budapest) ép-
pen egy baloldali író, az Olasz Kommu-
nista Párt egyik alapítója és a Novecen-
to kimagasló prózaírója, IGNAZIO SILONE

(1900–1978) vonta le elsõk között mind
idõbelileg, mind õszinteség és követke-
zetesség dolgában. Tanulmánya elõször
még 1956 decemberében látott napvilá-
got, csaknem egyidejûleg olasz és francia
nyelven, a római Tempo Presente folyó-
iratban és a párizsi L’Express napilapban,
majd végleges formájában Silone leg-
nagyobb viharokat kiváltott könyvében, a
Vészkijáratban (Uscita di sicurezza) 1965-
ben, a firenzei Vallecchi kiadónál, miután
– a sors furcsa iróniájából – Alberto
Mondadori kiadója nem „csapott le” az
általa egyébként nagyra becsült szerzõ
kéziratára.18

A Vészkijárat szabálytalan „önéletrajz”19,
nem egy életút, hanem egy eszmélkedés
története, egy ideológiai „Bildung” vagy
„Entwicklung” krónikája nem regényben,
hanem emlékképekben és esszékben
elbeszélve. Egy szellemi-erkölcsi szabad-
ságharc példázatos bemutatása: egy dél-
olasz (abruzzói) vallásos parasztfiúból
európai íróvá lett baloldali „eretnek” vall
benne a kommunista “egyházzal” való
gyötrelmes viszonyáról, arról, hogy mi-
ként lett 1921-es évjáratú kommunista
pártalapítóból 1930-ban pártelhagyó s
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attól fogva egyszerre antifasiszta és
antikommunista, a Mussolini-diktatúra
miatt olasz hazáját, a sztálini zsarnokság
miatt pedig „a Pártot” elhagyó, svájci
emigránsként és kiközösített „renegát-
ként” kétszeresen senki földjére került,
megrágalmazott, árulónak kikiáltott
„ex”20, aki lelki békét és eszmei nyugvó-
pontot végül egy „személyes”, keresztény
emberszeretettel és erkölccsel huma-
nizált, demokratikus szocializmusban ta-
lált. A kötetcím-adó „vészkijárat” a baloldali
értelmiségi menekvési útját jelképezi a
pártkatonai szolgálatból a „partizán”21

szabadságharcos ellenállása felé. Silone
szerint az értelmiségi „úgy gyógyul ki a
kommunizmusból, mint a neurózisból”.22

Ezt õ már 1930-ban, a tomboló sztálini
terror vészkorszakában felismerte, de volt
elvtársai, a nyugati kommunisták számá -
ra a tudatra ébredés, a „gyógyulás” csak
a magyar ’56 hatására következett be.
Persze akkor sem mindenki számára. „A
Lengyelországban és Magyarországon
fellázadt kommunista értelmiségiek ezút-
tal sem kapták meg nyugati szellemi pél-
daképeiktõl azt a nyilvános és határozott
szolidaritást, melyet kértek tõlük” – írja
Silone. S itt nem olyan kommunista párt-
vezetõkre utal, mint Togliatti, aki „hosszú
éveken át a moszkovita terror legkészsé-
gesebb eszköze volt, Rákosi és Gerõ
cinkosa a legsúlyosabb moszkvai és
spanyolországi bûnökben, bûntársa Kun
Bélának, Remmelének és a Lengyel
Kommunista Párt központi bizottságának
a likvidálásában.”23 Silone Jean-Paul
Sartre álszent kommunista „elkötelezett-
ségét” támadja, s a hozzá hasonló „áruló
írástudók” képmutatását: „Ti, kedves hala -
dó szellemû barátaim, nyugaton hosszú
éveken át prédikáltátok a Sztálinba és dik-
tatúrájába vetett vakhitet; az orosz propa-
ganda szolgálatába állítottátok írói, filozó-
fusi, drámaírói tekintélyeteket (a célzás
Sartre-ra e „hármasságból” nyilvánvaló –
M. I.); magatokkal ragadtatok sok ezer
fiatal értelmiségit; és most (a sztálini
rémtettek részleges hruscsovi leleplezése

után – M. I.) egyszerre elénk tárjátok
meglepõdéseteket és csalódásotokat
anélkül, hogy megmagyaráznátok, mi-
ként volt lehetséges az a túlzott hitbuz-
galom. Íme, egyikõtök, Vercors legalább
õszintén beismerte: Nem igaz, hogy nem
tudtunk semmirõl. Vagyis? Senki sem
csapott be titeket, magatok csaptátok be
saját magatokat.”24

Silone szerint 1956-ban a magyar írók
adtak leckét nyugati baloldali pálya- és
elvtársaiknak, tegnapi „szellemi példa-
képeiknek”: „A kommunista írók becsü-
letére el kell ismerni, nem hagyták, hogy
meglepjék õket az események. Elõre lát-
ták, sõt bejelentették, és el is fogadták
azokat, mint tragikus szükségszerûséget.
Amikor eljött a pillanat, nem haboztak
választani a párt és a nép, az ideológia 
és az igazság között. Szinte hihetetlen.
Micsoda példa és lecke ez mindannyi-
unknak!”25 Eleven példaként e „megté-
résre” Silone Háy Gyula („Julius Hay”)
példáját idézi, aki „közös zürichi számûze-
tésünk után ortodox sztálinistaként” élt
emlékezetében, de aki „készséggel elis-
merte” hogy, úgymond, „nem én éb-
resztettem föl a fiatalokban a szabadság
eszményét; az ifjúság volt az, mely lángra
lobbantott engem… Valójában fiataljaink
szabadságra szomjúhoztak és mi, írók,
ezt végre megértettük”.26

A felkelt nép mellett kiálló „megtért” ma-
gyar írók – Silone Háy Gyula mellett Veres
Pétert nevezi meg (ha kissé bizonytalan
helyesírással is) –, azzal segítették a sza-
badság forradalmát, és azzal mutattak
példát a nyugatiaknak, ami hivatásukból,
a nyelv mûvészetébõl eredt. Megkezdték
a harcot „a legrosszabb zsarnokság, a
szavak zsarnoksága” ellen. Háy Gyula be-
ismerte, hogy évekig elhitte, egy szocia-
lista rendszerben él, de most már nem
hisz ebben, ahogyan a korábban istení-
tett Pártban sem: „A vezetés elpusztította
a pártot. A párt nem létezik többé.
Világos és tömör, mint egy sírfelirat” –
kommentálja Silone.27 Ez a „sírfelirat” a
kommunista párt és rendszer haláláról

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA



8

igencsak emlékeztet arra, amit Monta-
nellitõl idéztünk („Budapesten a kommu-
nizmus meghalt”). Általában véve meg-
lepõ, milyen sok hasonlóság és egyezés
figyelhetõ meg a kommunizmus útjáról
„letért” Silone és az ifjúkori fasizmusából
kiábrándult liberális Montanelli a magyar
októberrõl adott elemzései között. Mon-
tanelli is támadta a szovjet megszállók
olasz apologétáit, az újságíró-fejedelem is
feltette a kérdést: „Kik az igazi kommu-
nisták? A budapesti szovjetek (munkás-
tanácsok oroszul – M. I.) vagy az oroszok,
akik lövik õket?”28 Silone válaszol a költõi-
szónoki kérdésre: szemben a moszkovita
és szovjetbarát hivatalos állásponttal,
mely szerint a Vörös Hadsereg egy im-
perialista restaurációt elõkészítõ ellen-
forradalom terrorja alól szabadította fel 
a magyar dolgozó népet, úgy látja, „az
orosz imperialista csapatok a magyar
szovjetek (munkástanácsok) ellen” vetet-
ték be tankjaikat.29

A hivatalos propagandanyelv (az orwelli
„újbeszéd”) torzításaival, „a nagy leegy-
szerûsítõk, vagyis a nagy zavarcsinálók”
hazugságaival szembefordulva a magyar
írók magával a zsarnoksággal szálltak
szembe. „A most lezajlott magyar forra-
dalom történelmi jelentõsége abban áll,
hogy visszautasították a totalitárius
hazugságot: szocializmus? igen; egypárt-
rendszer, kötelezõ egyöntetûség? nem.”30

Végeredményben Silone kimondta,
hogy a magyar ’56 „kegyetlen ébredést”31

jelentett nemcsak a Kreml urai, de a nyu-
gati baloldal számára is. A „budapesti
lecke” tanulságait így összegzi, tanulmá-
nyát zárva: „Mindenekelõtt meg kell bé-
külnünk az igazsággal, és közvetlen kap-
csolatot kell vele kialakítanunk. Le kell
mondanunk egyszer s mindenkorra a
közvetítõkrõl. Vissza kell utasítanunk azo-
kat, akik meg akarják parancsolni ne-
künk, hogy mikor nyissuk ki s mikor zárjuk
be a szemünket, és hogy mit gondoljunk.
A magyar lecke után ez talán a baloldali-
nak mondott értelmiségiek legfontosabb
kötelessége. Meg kell hallanunk a nép

igazságait, akkor is, ha elrejti azokat, és
meg kell ismertetnünk vele a mieinket.”32

A „budapesti lecke” vagy „magyar
lecke” üzenetének meghallásában és to-
vábbadásában Ignazio Silone európai vi-
szonylatban is kivételes gyorsaságról és
tuda-tosságról tett tanúbizonyságot. Amit
õ 1956 végén már megfogalmazott, azt
a nyugati baloldal évtizedekig, a berlini
fal leomlásáig nem tudta meghaladni. 

A magyar október azonban késõbb
sem szûnt meg hatni az olasz irodalomra.
Legfrissebb bizonyítéka ennek nemzeti
irodalmunk talán legaktívabb itáliai apos-
tola, Roberto Ruspanti tavaly megjelent
történelmi regénye, A budapesti vonat
(Quel treno per Budapest).33
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Brittich Erzsébet

Leláncolt csónak 
balladája
Folyóparton
büszke csónak
karcsú ívét
víz tükrözi
hullám árja
el-elkapja
de a lánca
nem engedi

de jó lenne kievezni
a nyílt vízen elsuhanni
partot parttal összekötni
hullámokat hasítani

a lánc sikolt
meg-megfeszül
könnye hullik
és csikorog
rozsdásodó
vasmarokkal
fogva tartja
a csónakot

erdõk mezõk mellett járni
látni várost és hidakat
új vizeket megismerni
tenni végre a dolgodat

tûzõ napon
hideg szélben
áradásban
hóesésben
a szép csónak
tehetetlen
leláncolva
vesztegel

Tündérének
nincs a közelben sziget sem bárka
merre a part hol menedék vár
villám cikázik az éjszakába
ég-vizet ölelõ karokat tár

zengése szelíd morajjá halkul
dallama ringatva andalít el
káprázó szemed csodára tágul
tündérlány suhan a sötét vízen

vállán a hold ül homlokán csillag
gyermeki szemmel néz le reád
mosolyog gyöngysorfoga megcsillan
libegõ fátyolán át csókot ád

lágy finom ajka dalra fakadva
éneke szólít kövesd kövesd
csókja remeg még halkan a dalban
elindulsz felé hogy szeresd szeresd

hangja erõt ad biztonságot
trillázva szárnyal fel-felemel
utazol már a dallamfonálon
ki tudja merre merre visz el

dúdolva néz rád hõ szerelemmel
énekét messzire viszi az ár
fövényre szökken lágy haja lebben
íme a part ahol menedék vár

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA
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Zsille Gábor

Velimir Hlebnyikov
Most, hogy e krakkói tejcsárdában
már megrendeltem egy adag
mazsolás-túrós palacsintát,
eperöntet helyett tejszínhabbal, és a pult
elõtt álldogálva várnom kell rá egy percet,
eszembe jutott az orosz költõ, Velimir Hlebnyikov,
aki 1922 nyarán,
a novográdi kormányzóság egyik falujában,
harminchét évesen éhen halt, és eszembe jutott,
hogy Cvetajeva csöpp kislánya végelgyengülésben
pusztult egy Moszkva melletti menhelyen, és tífusz
vitte el Harkovban a költõ Pavel Bjesszalkót,
harmincévesen kaparták el a frontvonal mögött,
és tífuszban halt huszonötévesen a költõ
Georgij Maszlov, és Fjodor Kalinyint, az esztétát,
Moszkvában agyonverték, és éhség és asztma és
skorbut végzett a pétervári költõ Alekszander
Blokkal, állkapcsa elrohadt, körme lehullt,
Velimir Hlebnyikov, eredetileg Viktor
Vlagyimirovics, éhenhalt, egy évvel azután,
hogy a perzsa fronton harcolt, és ha nem az éhség,
hát Sztálin golyója dönti földre tizenöt éven belül,
ahogy Pilnyakot, Svidzsinszkijt, Veszjolijt és mind
a többi írót, a cella sarkában ott a kübli, a falon
hányáscsík, az aljasság szeme a sötétben felizzik,
Viktor Hlebnyikov magyarul Kenyeres Viktor,
kenyér a családneve és éhenhalt, patak
partján szomjasan, teste a nyár közepén kihûlt,
és arra gondoltam, pusztán azáltal, hogy
eszembe jutott, megszentelte e napot,
és megjelölöm a naptárban, évrõl évre így lesz,
július tizenharmadika, Hlebnyikov napja,
ne hagyj ételt a tányéron, szeresd az eperszószt
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Antal János

Gent averse

avagy az „ördögi fajzat”
újra Európa kapuján

dörömböl

A magyar sors furcsa (vagy talán na-
gyon is magától értetõdõ) fintora, hogy
az elmúlt században tragikusan lebom-
lott önbizalmunk éppen akkor porlad to-
vább, amikor kishitûség helyett erõs, áll-
hatatos lélekre, megingathatatlan hitre és
a jövõben való szilárd bizodalomra lenne
szükségünk. Egy évezred elteltével ugya-
nis újra Európa kapuja elõtt állunk, ismét
meg kell mérettetnünk, ahogy az koráb-
ban is történt.

Az uniós csatlakozás a modernitás
magyar próbaköve. Legyünk bár harcos
uniópártiak, legyünk rátarti koppány-
hitûek, azt egyikünk sem tagadhatja,
hogy a térségünkben lezajló változások –
egészen pontosan az Unió keleti irányú
terjeszkedése – alapjaiban fogja megha-
tározni új helyünket-helyzetünket konti-
nensünkön. Ismét eldõl – talán egy újabb
évezredre –, hogy a kárpát-medencei ma -
gyarság mennyire tud érvényt szerezni 
a vén földrészen szellemi és gazdasági
készségeinek, tetterejének.

Politikusaink egyike-másika saját, kü-
lönbejáratú dicsõségét kotyvasztja a csat-
lakozás kérdése körül fellángolt viták tüze
felett, és cirkalmas metaforákkal teszi még
zavarosabbá a kialakult történelmi hely-
zetet. (Minden „történelmi” helyzet zava-
ros, mert egy régi rend romjain szüle -
tik…) A legsúlyosabb kommunikációs
rémtettet feltehetõen akkor követték el,
amikor Medgyessy Péter és a hozzá kap-
csolódó politikai körök az uniós csatla -
kozást a honfoglaláshoz kezdték hasonlít-
gatni. A melléfogás – ahogy késõbb látni
fogjuk – két szempontból is a történelmi
háttér iránti teljes érzéketlenségrõl tanús-
kodik.

Elõször is: honfoglalást emlegetni
egyet jelent azzal, hogy Európa népei-
ben újra felidézzük azt a fajta zsigeri félel-
met, amely a magyarok megjelenését kí-
sérte az elsõ évezred végén. Ez a félelem
oly erõs, oly elemi volt, hogy még a több
száz évvel a honfoglalás, illetve az azt
követõ európai hadjáratok („portyázás”)
után keletkezett Roland-ének is „gent
averse”-nek, ördögi fajzatnak nevezi a
magyarokat.

(„Encuntre mei revelunt le Seisne
Et Hungre et Bugre et tante gent
averse,
Romain, Pullain et tuit icil de Palerne…”

– a Nagy Károly ellen felvonuló sza-
racénok táborának leírása – A. J.)

Regino prümi apát – valószínûleg
Sevillai Izidor 600 körül keletkezett, a
Scythiában lakó népek leírását tartal-
mazó, a legvadabb fantasztikumot sem
nélkülözõ mûvét „kivonatolva” – már-már
állati vonásokat tulajdonít a honfoglaló
magyarságnak, a kannibalizmus vádjától
sem riadva vissza. Aventinus, a huma-
nista(!) történetíró tovább színezi Regino
képtelen állításait; szerinte a honfoglalók
a megölt ellenség hasát felvágták, vérét
megitták, szívét pedig megették, hogy
bátorsága beléjük költözzön. Aventinus
ugyanilyen vadsággal ruházza fel a hon-
foglaló magyarok asszonyait.

Ezeket a nem túl hízelgõ képtelen-
ségeket szajkózza a kor „sajtója” is; az
Auctuarium Garstense, az Actus Brun-
wilerensis, a Nagy Belga Krónika, az év-
könyvíró Saxo vagy Adam von Bremen –
hogy csak néhány példát említsek. A „for-
rásban” található horrorisztikus állításokat
mindegyikük megtetézi még valamilyen
hátborzongató újdonsággal, így színe-
sedik a kép. Õseink táplálkozása is vál-
tozatosabbá válik ezáltal: ha nincs ember-
szív, megteszi a farkas, a róka vagy akár a
macska nyers húsa.

Volt hát mibõl szemelgetniük a két
világháború közötti román történelem-
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tankönyvek szerzõinek – ahogy arra
Eckhardt Sándor mutatott rá hajdan 
A magyarság külföldi arcképe címû dol-
gozatában –, amikor az elemi iskolák
nebulóit a következõ szövegekkel ijeszt-
gették: „A magyarok nagyon kegyetlenek
voltak. Akit elfogtak, azt megölték, szívét
kiszakították, felszeletelték és helyben
megették.” Ugyanebbõl a tankönyvbõl
származik a következõ idézet: „Testalkatuk
zömök, fejük nagy, szemük kicsiny, orruk
tömpe, karjuk lelógó, mint a majmoké.
Mindig lovon ülnek, rövid, görbe kardot
viselnek és úgy ordítanak, mint a vad-
állatok.”

Mint a mellékelt ábra mutatja, a hon-
foglaló magyaroktól való félelem hatása 
– kis túlzással – ma is eleven, számos
negatív sztereotípia alapja. Egyes európai
nacionalista körök ma is elõszeretettel
beszélnek „ázsiai hordák”-ról, „barbár jött-
mentek”-rõl, holott, ha megvizsgáljuk az
európai félelem rejtõzködõ okát, rá kell
jönnünk, hogy annak elsõsorban az
ismeretlen iránti alapvetõ emberi bizony-
talanság – inkább pszichés – tényezõje le -
hetett a mozgatórugója. A rabló – tár-
gyilagosabban: adószedõ – hadjáratok,
amelyeket a kalandozó hadjáratok kap-
csán említenek a történetírók, a kortól
nem voltak idegenek, tehát ebben a te-
kintetben honfoglaló eleink nem külön-
böztek a többi európai hatalomtól. (Elég
itt talán csak Nagy Károly, a frank –
Karoling – birodalom uralkodójának az
avarok ellen 791-ben indított, kis híján
kudarccal végzõdött, mindkét oldalról
nagy vérveszteségeket követelõ hadjá-
ratára gondolnunk – fél Európa vonult 
az avarok ellen! –, amelynek végered-
ményeként az avarok kárpát-medencei
uralma véget ért. E hadjáratnak lezárá-
saként, 795 novemberében, Erik friauli
dux frank-langobard serege bevonult a
belháborútól is sújtott avar kagáni szék-
helyre, ahonnan a korabeli leírások
szerint 15 társzekérrel szállította el az avar
kincstár drágaságait, amit aztán Nagy
Károly az Aachenben megtartott birodal-

mi gyûlésen két kézzel szórt szét hûbére-
sei között…)

A magyarok honfoglalásával új, az
eddigieknél szervezettebb, katonailag,
gazdaságilag, politikai szervezetében is
ütõképesebb entitás jelent meg a keresz-
tény Európa keleti végeinél, és ez a másik
pont, amelyben Medgyessy Péter szöveg-
írói tévednek, de legalábbis híján vannak
a hiteles politikai dictushoz szükséges
alapvetõ tájékozottságnak. Csupán any-
nyit tévesztettek szem elõl, hogy – egye-
bek között a „tudományos szocializmus”
oktatáspolitikájának négy évtizedes mosz-
kovita elkötelezettsége, szervilizmusa
miatt – a honi vulgártörténelmi felfogás
sem építette be magába a legújabb
régészeti, antropológiai, történelemtu-
dományi eredményeket, ezért a magyar
történelmi közfelfogás is korszerûtlen,
idejét múlt.

A honfoglaló õsökrõl kialakult hazai
közvélekedés még mindig azt a 19. szá-
zadban keletkezett romantikus felfogást
tükrözi, amelyben a magyarok kócos,
fürge lovaik hátáról kiválóan nyilaznak
hátrafelé, harcias „huj-huj!”-kiáltásokkal
félemlítik meg elleneiket, kancatejet, vagy
annak erjesztett változatát isszák, nyereg
alatt puhított húst esznek, párducbõr
kacagányt hordanak vállukon, Heribert,
Sankt Gallen-i szerzetes mulyaságán
évõdnek és buzogánnyal ütnek rést
Bizánc érckapuján.

A valóság azonban – mint annyi más
esetben – nem egyezik a romantikus elõ-
képekkel. Ha lett volna megfelelõ társa-
dalmi hatásuk azoknak a független gon-
dolkodóinknak (Szekfû Gyulának, az
imént említett Eckhardt Sándornak, Ra-
vasz Lászlónak, Bartucz Lajosnak, Zolnai
Bélának, Viski Károlynak, Kodály Zoltán-
nak és folytathatnánk a sort), akik már a
két világháború között is felhívták a figyel-
met arra a tényre, hogy baj van a ma-
gyar önmeghatározással, ma nyilván ön-
tudatosabb, türelmesebb, állhatatosabb
magyarok lennénk. A fellazuló kádá-
rizmus körülményei között különösen
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László Gyula tett sokat a magyar önkép
korszerûsítéséért, de õt is sok gáncs érte
– politikai, szakmai oldalról egyaránt.

Mi hibádzik hát az önmeghatározá -
sunkkal? Elõször is a mûveltség nélkül
való barbár nomád magyarság képével
van baj, ugyanis egyszerûen alaptalan. 
A magyar etnogenezis helyszínét, a dél-
uráli térséget ugyanis (ez a földrajzi
Európa keleti pereme!) már az idõszá -
mításunk elõtti 3. évezred második felétõl
jelentõs kulturális-etnikai hatások érik
elsõsorban a majkopi-kubáni mûveltség
részérõl, amely földmûvelõ-állattartó
gazdálkodást folytatott, és amely a dél-
kaukázusi, kelet-anatóliai rokon mûvelt-
ségek területén keresztül a kisázsiai
Trójával, az északkelet-iráni asztrabad
mûveltség közvetítésével pedig a sumér
városokkal is tartott fenn kereskedelmi-
kulturális kapcsolatokat. Sumér elõképe-
ket idézõ réz- és bronzkészítmények a
Volga-Káma vidékére is eljutottak!

A termelõgazdálkodás délrõl északra
tartó elõrenyomulásához, amely egész
népességek, kultúrák migrációjával járt
együtt, nem fér kétség; régészetileg is,
antropológiailag is bizonyítottnak tekint-
hetõ. Ez a lassú, de szakadatlan migráció
etnikai, nyelvi és mûveltségi kevere-
désekkel járt, amelyek a kelet-európai
népek és nyelvek (köztük a magyar)
genezisének fontos fejleményei.

Viszonylag friss régészeti források
szerint ennek az északi irányú migráció-
nak a finnugorsághoz vezetõ egyik állo-
másáról a déli Elõ-Urálban, Baskíria
területén, a Davlekanovo közelében
feltárt, i.e. 3. évezred elejérõl származó
újkõkori lelõhely tanúskodik. A tárgyi em-
lékeket hátrahagyó népesség már vegyes
(földmûvelõ-állattenyésztõ) gazdálkodást
folytatott. Mûveltsége, temetkezési szer-
tartása és embertani alkata közép-ázsiai,
valamint elõ- és kisázsiai kapcsolatokat,
esetleg eredetet árulnak el. A második
évezredtõl az évezred közepéig egymást
követõ hullámokban déli, rokon eredetû,
bronzkori földmûvelõ-állattenyésztõ nép-

csoportok érkeztek a Volga-Káma vidé-
kére, ékelõdtek a finnugorságba, és alakí-
tották a magyarság õshazájának etnikai-
mûveltségi viszonyait.

A lovaglás elterjedése (2. évezred kö-
zepe) szabályos forradalmat indított,
hiszen lényegesen növelte a népesség
mobilitását, bõvítette a térség gazdasági-
kereskedelmi-kulturális kapcsolatait, a
lovas harcmodor kialakulása pedig (külö-
nösen a kengyel feltalálása után) minõ-
ségileg új, félelmetes hadi potenciált
teremtett.

Az újabb kutatások a korai magyarság
kirajzásának, délre húzódásának okát im-
már nem a külsõ fenyegetettségnek, ha-
nem a jelentõs népességfelesleg kialaku-
lásának tulajdonítják. (Julianus barát fel-
jegyzéseibõl az derül ki egyebek között,
hogy még az õshazában maradt magya-
rok száma is elegendõ volt ahhoz, hogy
15 évig ellenálljanak az Aranyhorda
nyomásának…) A térség korabeli gaz-
dálkodási formája és a kedvezõ földrajzi-
éghajlati viszonyok lehetõvé tették, hogy
akár 60 nap alatt is elõteremtsék az éves
élelmiszer-szükségletet, aminek nagyará-
nyú népességrobbanás lett a következ-
ménye. Ekkor kezdõdhetett a magyarok
honfoglalásba torkolló hosszú vándor-
lása, amelynek végén – két köztes hon-
alapítási kísérlet (Levédia és Etelköz) után,
számos kulturális-etnikai hatást magukba
fogadva – mai hazájukba, a Kárpát-me-
dencébe érkeztek.

Már ebbõl a rövid vázlatból is kiderül-
het a honfoglalás-kori magyarokról ki-
alakult közvélekedés tarthatatlansága, de
ha abba is belegondolunk, hogy mekko-
ra logisztikai feladatot jelent több száz-
ezer ember (a honfoglaló magyarok lét-
számát az óvatos becslések is 400-600
ezer fõre taksálják), háziállataik, ingósá-
gaik sok száz kilométeren keresztül való
mozgatása, védelme, táplálása, akkor
könnyen beláthatjuk, hogy olyan egye-
dülálló teljesítményrõl van szó, amelyre
egy rendezetlen, széthulló, fegyelme-
zetlen horda képtelen lett volna.
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Éppen a politika egyik feladata lenne,
hogy ezen a helyzeten – a nemzet önér-
tékelésén és külhoni imázsán – változtas-
son, de ehhez nem elegendõ, hogy ha
csak üres lózungok kedvéért nyúl vissza
történelmünkhöz. Egyébként pedig az
uniós csatlakozás elõttünk álló, embert
próbáló folyamatát érzékeltetendõ a hon-
foglalásnál kevésbé erõszakos metaforát is
találhattunk volna. Olyat, amely nem harci
kedvünket és kíméletlenségünket, hanem
az európai rendhez való csatlakozás erõs
szándékát hangsúlyozza – mert hogy van
ilyen történelmi párhuzam is. A keresz-
ténység felvétele. Ez az esemény volt
ugyanis európaiságunk igazi kezdete,
ezért egy ilyen metaforának Európa is job-
ban örült volna…

Miklóssy Endre 

Zsille Zoli
meséskönyvébõl1

Egyszer volt, hol nem volt, volt a vilá -
gon egy kurva. Õ volt az emberi törté-
nelemnek a legnagyobb kurvája. A szom-
szédait mind megerõszakolta, ennek a
taxáját keményen  be is hajtotta rajtuk, 
a távolabb élõket pedig elbûvölte, szóval
mindenképpen ellenállhatatlan volt. Ki
rajongta, ki pedig rettegte, ami végered-
ményben majdnem mindegy. Csakhogy
telt-múlt az idõ, és a kurva lassanként
öregedni kezdett. Elmúltak a bájai, rán-
cos lett és rigolyás, ráadásul változatlanul
tündérszépnek tekintette önmagát, és
igen rosszkedvû lett, ha valaki ezt két-
ségbe merte vonni. Márpedig az õ rossz-
kedve miatt a fölöttébb komoly vonz-
ereje, sõt, ami még ennél is sokkal súlyo-
sabb, a kedve is kezdett elmenni az
egésztõl.

Csakhogy ott állt mellette folyamato-
san az emberi történelemnek a legna-
gyobb stricije, akivel a zsozsón valami-
lyen módon mindig meg tudtak osztozni,
és folyamatosan rugdosta: „csináld még,
csináld még!” Csinálta is szegény feje

még jó ideig. Hanem azután egyszer
elege lett. Lefeküdt a földre, és azt mond-
ta, vége. Nem folytatom ezt semmikép-
pen se tovább.

És most itt áll a strici, kurva nélkül, és
nem tudja, hogy mihez kezdjen.

Eddig volt, mese volt. Bárcsak megér-
nénk a kedvezõ végét.
(Az 1992-es év meséibõl)

Lábjegyzet:
1. Zsille Zoltán (1942–2002) szociológus, író, a ma-

gyar antikommunista ellenzék markáns alakja, a
Szabad Európa Rádió hajdani munkatársa, aki
az elnyomott hazai demokratikus ellenzék
számára mindig biztosítani tudta a világsajtó
nyilvánosságát, az ezzel járó védettséggel
együtt. Egy éve, 2002 októberében távozott.

Baranovszky Edit 

Kantáta több témára

Tél

Itt is tél van, hideg napok járnak,
nincs visszaszámlálás, az égtáj
csöndes, nem zúgnak a bombázók.
Halkan hull a hó, betakarja a
szegénységet, apró tüzek csak az
ünnepek szemében égnek. Azok a régi
nyarak december tövében lebegnek,
mint vízen a tavirózsák szétterülnek.
Apró öröm, aprófa lángot szór az
ablakba, az üvegen megreked; ki-
menne az ablakon, ki a világba,
világítana, akár a fáklya –

Északi szél

Hinta-palinta, mintha anyám
szólítana: gyere haza!
Hol a haza?! Hol a hon?!
Tollpihék keringenek a havon,
pitypangot fúj az északi szél,
lidérces éjszaka közeleg;
démonok, faunok ölelkeznek,
buja táncot járnak. Elfogy a
Hold, a Pokol száját nyitogatja,
Charon jó révész: egy oboloszért
átvisz a „túlsó partra”.
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Duó

Kukorica Jancsi a babáját várja,
szelíd Iluskáját, ki a mocskos
ruhákat sikálja, nincs olyan
vegyszer, ami tisztára mossa.
Jó Toldi Miklós malomkõvel
készül diszkoszvetésre: úristen,
mi lesz ennek a vége?! –

Lélekölõ

Dermesztõ nyár közeleg, a magyar
itt a Balkánon peshed, „messze”
tûnt az óhaza, el nem érheted –
Gályarabok lettünk vasgolyóval a
lábunkon, egy helyben topogunk.
„Kit anya szült”, nem tehet test-
vérének, bármely nemzetnek ellenére,
Világosodjék meg már végre a magyar 

elme!

Nagy Zopán 

Párizsi anzix

(Késõ õsszel)

1.
… elkallódva:

a Bois de Boulogne-on át,
hol „rém-fura” bácsikák
kézenfogva…;
és hajnali lovasok,
és “transz-vesztált” férfi: sok –

lép elém az erdõbõl,
hol a pára felgõzöl
hatásos gombákat is…;
a vigasz mégis hamis…

… továbbállva:

híd alatti fekete
dob-hangok; és eleve
elmázolt fény-hatások,
miket mákonyban látok

a Woolloo Moolloo
Bastille-közelségébõl,
hol a Szajna fogodzoo
ábrákat szül a „lébõl”…

2.
(… másnap…)

Samer Mohdad: Mes Arabies
címû kiállítása után
érzõdött a fáj; de volt, ami lesz:
íródom sörözõ teraszán…

Az „ûrkorszak” arab építé-
szetében bolyongtam, miután
a „kóser” negyedet feledé
szememben a fény, és a talány…

A Pompidou fölötti térben,
hol zegzugos inger virágzik:
iszlámot, zsidót egyben éltem,
s érzék-tévelyegtem órákig…

Messzebb fekete gyerekeket
– most jöhetne vonzó vallomás –
egy kert-szegletben fényképeztem…;
de vers helyett immár: borozás…

(… esteledve…)

3.– „Az év 500 legjobb francia bora”
címû kiadványt lapozgatom,
és fél-éberen gondolkodom:
a meghívás után vajon ma hova
látogassak este?…
– Monique vén beste,
Danielle véresre harapna,
Rody hollandus, leszbi cafka,
Bernedette-nek csak a férje kíván,
Benoît-nál túl meleg a dívány…

4. Inkább (a Brassaï tárlatról)
az olasz videós nõvel, Írisszel
a L’art Brut Bistroban (hátulról)…
távozva – exponálva nagy rekesszel…

Folytatva ezt a Père Lachaise-ben,
családi kripták közül lesben…;
s miután Írisszel végeztem,
a szép sírokat térképeztem:
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(melyek örök tár/vlatai a fele-
désnek és az állandóságnak)…
Az „idõtlen” rétegzõdések eme
várá/osa kõ-gyomrába zárhat,

s emésztõ sikátoraiban,
hol csont s moha milliónyi van:
el(v)enyészve aludhatnék,
mint hunyorgó „emberem”-lék…

5. „Akt-modele Danseuse”:
Mersegair Laurence
telefonszámával a zsebemben,
a montmartre-i szüretrõl jövetben:
esõben futva le férfiakkal,
locsolva mindenkit ázott musttal…

Majd ébredvén egy hatalmas kádban
– a csempéken kövült fákat láttam

(ezer éves, hatalmas, õrült
fákat; mindegyik fénylõ szõrt szült
mély odvából… – És a fáknak neve a:
Robinia Pseudoa-cacia…)…

S lebegõ, pezsgõ nyelvleckét vehettem:
Sarah, Jean-Baptiste és Jeanette öleltek…

„Közben” én voltam a jó peche,
a pèchè: a „horgász, a horgászó”,
víz alatti gyönyör-meredve:
mély jelen(t)éseket is átlátó…

6. … késõbb, föloldódva:

befogadott magába:
egy lottózó-borozó öregekkel
teli bisztró, a Pava…;
bár úgy érzem, ezt álmodom majd 

reggel…

… Írom forgolódva:

s fejemben hajlított,
kúpos ékezetek:
második-másnapi
gúnyos cirConfelexek…

(Párizs, 2000. október)

EGY DIÁKLÁNY LEVELE

Dolozim Márta

Igazi magyarok
Ma van 154 éve, hogy Görgey és

csapata jóvoltából ismét miénk lett a
budai vár! Hát igen, a szabadságharc
évei voltak az igazi magyar évek. Akkor
éltek az igazi NAGY MAGYAROK!!! A mai,
illetve a közelmúltbeli kormánynál kik
voltak azok az emberek, akik egy kicsit is
hasonlítottak volna Kossuthhoz, Széche-
nyihez, Deákhoz, Szemere Bertalanhoz,
Batthyányhoz, Esterházyhoz és még
sorolhatnám tovább a neveket?! Õk csak
a politikusok voltak, a nagy hadvezé-
rekrõl – Klapka, Görgey, Bem, Guyon
Richard (aki nem is volt magyar) – is
emlékezzünk meg. Aradról se feledkez-
zünk meg, hiszen ott tizenkét tábornokot
és egy ezredest végeztetett ki Haynau. Az
egyik „áldozatot” hadd emeljem ki: Kiss
Ernõt. A fiatal, tapasztalatlan katonák
izgalmukban elhibázták a lövést, másod-
jára maga Kiss Ernõ adott parancsot a
tüzelésre. Ezek az emberek nem féltek a
haláltól, hûek maradtak önmagukhoz. 

A sok kihagyott személy közül egyet ki
szeretnék emelni: Petõfi Sándort. Õ nem
csak költõ volt, de az ország felrázója;
Széchenyi mellett õ segítette a népet
buzdítani a tettekre. Gyenge fizikai álló-
képessége ellenére õrnagyként harcolt
Bem mellett a Segesvári csatában, ahol
halálos sebet kapott. 

A XX. században oly kevés igazi ma-
gyar van. Ha valaki meglát egy magyar
színekkel díszített táskát, rögtön azt gon-
dolja, hogy a táska tulajdonosa FIDESZ-
es. Hát kérdem én: az emberek szívében
már csak a politika lakozik? Miért nem
lehet a kokárda hordozója egy tiszta lel-
kû, magyar ember? Ez a jelkép nem a
jobboldali párté, hanem a nemzeté, az
országé! Ez a három szín többet jelent
mindennél, mert ez kíséri végig az élet
nagy útján a magyart. Ha kirepülünk e
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piciny, de annál szebb, méltóbb orszá -
gunkból, a lelkünk, a gondolatunk ma-
gyar marad. Ezt nem veheti el senki sem.
És ha hosszú idõk után megpillantja az
ember a piros, fehér, zöld színt lobogni a
szélben, ha anyanyelvét hallhatja és
használhatja, a harmathoz hasonló gyé-
mánt csordul végig az arcán. Ha nekem
nem hisznek, kérdezzék meg a széke-
lyeket. Õk mindig „magyar-székelyek”
maradtak. Jöhetett román és orosz meg-
szállás, szocializmus vagy kapitalizmus,
öröm vagy bánat, az õ szívükben, tetteik-
ben mindig ott lobogott a zászló, az igazi
magyar zászló!

Ha messze laknak Székelyföldtõl, ha
annyira sem képesek, hogy megkeressék
a térképen az igazi Magyarországot,
akkor legalább olvassanak és tanuljanak!
És, hogy mibõl vagy kitõl? Egy szenzációs
mezõségi írótól, Wass Alberttõl, akinek a
jelszava: „Ismertessétek az igazságot, / S
az igazság szabadokká tészen.”

Mit írhatnék róla, én, gyerekfejjel?
Még fel sem nõttem hozzá, nem vagyok
méltó rá, hogy ilyen nagy ember élet-
útját, filozófiáját ismertessem az emberek-
kel. Az Adjátok vissza a hegyeimet c.
könyve arra kényszerítette, hogy mene-
küljön. Meneküljön az elõl, amit a legjob-
ban szeretett: a hegyeit. Sok idõt töltött a
bajor erdõkben, de ott a föld bajor volt,
nem a sok nehézséget megjáró, mégis
termõ székely föld. Még Amerikában is
hû maradt származásához; 1962-ben
megalapította az Amerikai Magyar Szép-
míves Céhet. Második feleségével bejár-
ták ezt a nagy kontinenst, hogy a ha-
zánkról írott téves információkat, új, igaz
információvá cseréljék. E munkássága
hasonlított a szintén emigrációban elõ
Kossuthéhoz.

Nem az elismerés, a híresség volt szá-
mára fontos, csupán egy darabka papír,
mely többet ért mindennél a világon; a
magyar állampolgárságról szóló hivatalos
papiros. 

Könyveiben minden embert egyenlõ-
nek tekintett, nem voltak elõítéletei a

románokkal szemben, még az oroszokkal
sem. Vallotta, hogy nem az egyszerû
ember – lehet román, német, magyar –
tehet a Bábel-tornyához hasonló felfor-
dulásról, hanem a magukat nagy tekin-
télynek érzõ, hitvány emberek. Bár, szó se
róla, vannak kivételek. Egyik könyvében
arról ír, hogy addig nincs hazaszeretet,
míg egy országon belül kavarodás,
zûrzavar, együtt nem érzés létezik, míg
kimutatjuk megvetésünket a másik iránt,
csak azért, mert a bõre, vallása nem
egyezik a sajátunkéval. 

Amint a fentiekben már említettem,
nem hiszem, hogy lennének olyan adott-
ságaim, hogy képes lennék a „Szavak
Mágusát” méltán dicsérettel szórni, ezért
a Tizenhárom almafa c. könyvébõl egy
részletet szeretnék kiemelni:

„Mert ennek a huszonkét esztendõnek
a szenvedése megtanított bennünket
arra, véreim, hogy nem lehet bennünket
csak úgy kigyomlálni ebbõl az õsi földbõl,
ebbõl a szent székely földbõl, melyet ezer
esztendõn keresztül vérrel és könnyel,
fáradságos munkánk véres verejtékével
öntöztünk puhára! Nem hagytuk ezt a
földet! Nem hagytuk a hazát! Szöges kor-
báccsal ostoroztak, és nem hagytuk! Vé-
resre botozhattak, és nem hagytuk! Élve
megnyúzhattak, de a hûséget nem vág-
hatták ki belõlünk még tüzes késsel sem!
Kerékbe törhettek! Karóba húzhattak!
Arccal csaphattak a saját házunk küszö-
bén! Kitéphették a nyelvünket, hogy ne
beszélhessünk többé magyarul, és mégis
magyarok maradtunk! Minden szenvedés
és nyomorgattatás, ostorozás és megkí-
noztatás között is, magyarok!”

Ezek után mit is mondhatnék? Azt
hiszem, semmit! Ez a pár sor szinte min-
dent elárul Wass székelységérõl, indu-
latáról! Én csak arra kérem a mostani
magyarokat, õrizzék meg a származásu-
kat. Jöhet, német, orosz, EU-megszállás,
de õrizzék meg magyarságukat. Ez a nép,
az EU-hoz való csatlakozása végett, nem
lehet soha szabad! De az emberi mi-
voltát, az érzést, a kultúrát nem vehetik 
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el tõlünk! Mentsük meg a magyar kul-
tuszt! Ne hagyjuk elveszni, mert félõ,
hogy feledésbe merülünk, elsüllyedünk,
akár a Titanic.
(Budapest, 2003. május 21.)

Polgár Ernõ

Magyar fohász

A király lovagja: Székely
Dózsa György 

Táboromba bárhonnan jött a hír,
csakis ugyanazt jelenthette, akár vesze -
delemrõl, akár sikerekrõl szólt: küzdeni
mindhalálig. Ahhoz kétség sem férhetett,
hogy a gyõzelemért. De arra is felkészül-
tünk az apátfalvai ítélet után, hogy bár-
milyen rosszra fordulna a sorsunk, harco-
lunk az utolsó leheletünkig. 

Hasonlóképpen gondolkoztak a hatal-
mukért, életükért rettegõ nemesek is,
Uram! Gyorsan és elszántan készültek a
leszámolásra. Északon Bornemissza János
növesztette mind fenyegetõbbre a neme -
sek táborát. Erdélyben Szapolyai János
vajda toborzott sereget oly sietséggel,
hogy még az éjszakákat sem hagyta
kihasználatlanul. Az Erdély területén elõ-
forduló szórványos paraszti csapatokkal
egyelõre nem is igen törõdött, mert okkal
hitte, hogy ahol a lázadónak vélt paraszt-
seregek zöme van, ott az igazi vesze -
delem.

Egyelõre azonban óriási volt a helyzeti
elõnyöm! Kellõ biztonságban érezhettem
magam, hiszen számos síkföldi vár állt már
kereszteseim rendelkezésére. Ám hátra
volt még a siker betetõzése. Lippa, Soly-
mos és Temesvár nélkül csak félmegoldás-
nak számított minden eddigi gyõzelem.

Földrajzilag, stratégiailag roppant fon-
tos kulcshely volt a síkföld határán a
Maros utolsó szorosa, amely valóságos
várkapuként õrizte Erdélyt. Aki ezt a
kaput birtokolta, annak kelet felõl, azaz

Erdély felõl nem kellett támadástól félnie,
vagy megfordítva. És ez a „vagy” mindig
nagy szerepet játszott a Maros utolsó szo-
rosát õrzõ két egymással szembeni vár,
Solymos és Lippa életében. Ha erõs vaj-
dái voltak Erdélynek, mint például Hu-
nyadi János, akkor az õ kezükön volt két
erõd. Máskor meg a királyok befolyásá-
nak volt nagyobb súlya. Ezúttal gyenge
uralkodó ült a trónon, de unokaöccséé,
Hohenzollern Györgyé volt az ikererõd.
Ennek meghódítására vezettem seregei-
met a Maros mindkét partjára, hogy el-
reteszeljem az Erdélybõl kivezetõ utat.
Miközben vonultunk a partok mentén,
sorra elfoglaltuk a nemesi udvarházakat.
Csak ott romboltunk, s ott koncoltuk fel a
nemeseket, ahol ellenállásra találtunk,
Uram. Csála, Arad, Világos bevétele után
június elején értem Lippára. Seregem zö-
mével délnyugatra, a Maros és Temesvár
között ütöttem tábort, hogy a jól megvá-
lasztott helyrõl bármilyen irányba tudjak
erõket küldeni. De mivel döntõ fontos-
ságú volt a szoros-erõdök elfoglalása,
magam intézkedtem a helyszínen.

Ebben az idõben Lippa dicsekedhetett
Arad vármegye legnagyobb és legjelen-
tõsebb városa rangjával. Hét bástyával,
négy kapuval állt a Maros jobb partján.
Fellegvára rendkívül erõs, híven jelentõ-
ségéhez. Pénzverde, királyi sókamra mû-
ködött a városban, révje, vámja, igen
fontos. Kórházáról, iskoláiról szintén neve-
zetes. Mivel a vár védõi nem számíthattak
felmentõ sereg érkezésére, csak amolyan
tessék-lássék módon védekeztek. Mielõtt
komolyabb harcra került volna a sor, át-
szöktek a szemközti Solymos várába.
Tudtam, hogy a solymosi vár keményebb
dió lesz – mert amennyivel kisebb Lip-
pánál, annyival megközelíthetetlenebb a
nyaktörõ hegyormon. De amíg birtokba
nem vesszük, addig a lippai siker sem
tekinthetõ megnyugtatónak. Nem veszte-
gettem hát idõmet. Közvetlenül a június
hetedikei pihenõ után, nyolcadikán dél-
ben már meg is kezdtük a Solymos elleni
támadást. 
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Pratner német származású várparancs-
nok gondosan felkészült a védelemre. 
Én úgyszintén a vár bevételére. Módsze -
res ostromhoz láttam. Hallatlan fizikai erõ-
feszítés árán éjszaka tüzérséget állíttat-
tam a szemközti hegyormokra. Kilence-
dikén hajnalban követséget küldtem a
várba. Megüzentem, csak akkor tüzelte-
tek, ha megtagadják a vár átadását.
Pratner azt válaszolta, hogy semmi áron
sem hajlandó megadni magát. Erre ke-
reszteseim heves ágyútüzet zúdítottak a
várra. Lövedékeinkkel számos épületet is
felgyújtottunk: a lõporos tornyot is meg-
semmisítettük. Mindez nem volt elég a
vár parancsnokának. Lebontatta az ösz-
szes zsindelytetõt és védekezett tovább.

Hiába szerettem volna részese lenni a
solymosi diadalnak, kötelességem a Te-
mesvár közelében táborozó seregemhez
szólított. De elköszönvén az ostromlóktól,
megparancsoltam nekik, tûzzel-vassal min-
denáron szerezzék meg az erõdöt.

Alaposan megkeserítették a vár védõi
az ostromlók helyzetét. A legmakacsabb
támadásokat is visszaverték. Odabent
azonban meghasonlott a magyar nemze -
tiségû katonaság a német parancsnok-
kal. Pratner hallani sem akart a kapitulá -
cióról, mire a katonák megállapodást
kötöttek a kereszteseimmel: átadják a
várat, ha békén elvonulhatnak.

Megnyitották a kapukat csapataim
elõtt, Uram. Kereszteseim sokat szenved-
tek ostromlás közben, fel akarták koncol-
ni iménti ellenségeiket. Önhatalmúlag
mégsem mertek cselekedni, ezért futár
útján értesítettek szándékukról. Én pedig
Temesvár közelében keményen meg-
parancsoltam: mivel az adott szó szent,
kötelesek betartani. Engedjék hát szabad
útjukra a solymosi katonákat.

Így történt, Uram.
Mindkét tábor tökéletesen tisztában

volt Temesvár jelentõségével. Az urak
semmi áldozatot nem sokallottak meg-
tartásáért. Én pedig a gyõzelemmel
hosszú idõre megszilárdíthattam volna
kereszteseim hatalmi helyzetét, hogy az-

tán a parasztság érdekei szerint intézzék
el a politikai rendezést.

Nagy lelkesedéssel kerekedett fel a
szentséges sereg Maros alatti táborából
és június 15-én megindult roppant tö-
megeivel Temesvár elfoglalására. Eddigi
sikereink önbizalommal töltötték el harco-
saimat, becsvágyukat felszította az a tu-
dat, hogy a végsõ katonai gyõzelemhez
közelítenek minden lépésükkel. 

Mert Temesvár ez idõben egyenértékû
volt Budával, sõt tekintettel a török ve-
szedelemmel, fontosabb a királyi szék-
helynél. Magyarország nagy kiterjedésû
déli részeinek erõs védõbástyájaként 
kulcshelyzetet foglalt el az egész állam
sorsa szempontjából. Környéke széles ki-
terjedésû, gazdag, a síkság jól mûvelt és
bõven termõ. Nem véletlen, hogy Károly
Róbert már a XIV. században fõvárosává
tette. Tíz esztendõn át, 1316 és 1325
között innen irányította az országot. Úgy
volt, hogy az Anjou király végleges
fõvárossá avatja Temesvárt, nem utolsó-
sorban az iszlám terjeszkedése miatt.
Ugyanebbõl az okból Hunyadi János is
Temesvárt tekintette igazi székhelyének.
Átalakíttatta Károly Róbert egykori palo-
táját, amely ma is áll. Ebben a palotában
készült nagy hadjárataira. Temesvár volt
a kiindulópontja a rigómezõi, a nándor-
fehérvári ütközetnek. A városban Hunya-
di Mátyás, a magyar királyság legfénye-
sebb uralkodója, s Hunyadi János nyom-
dokain ugyaninnen verte a törököt Kinizsi
Pál, Uram. 

Miként Lippa Erdély felé, úgy Temesvár
a Balkán felé számított érckapunak. És
amilyen fontos volt megtartania a ma-
gyar királyságnak függetlensége védel-
mében, ugyanúgy nélkülözhetetlen volt
a töröknek európai hódító tervei érde-
kében. Ha én birtokba vehetem, az urak
legyõzésével egy idõben, szükség szerint
a töröknek is ellenállhatok. Kitûnõ téli
szállást biztosíthatok seregeimnek, mert 
a vár nemcsak tágas, de jól is védhetõ a
Temes és a Béga mocsaras összefolyá-
sánál.
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Azonfelül a várban tanyázott Báthory
István temesi gróf kitûnõen felfegyverzett
seregével, a környék nagyszámú neme -
sével, azok famíliáival, cselédségével,
zsoldosaival. Sürgetett az idõ! Minél
elõbb ki kellett kényszerítenem a döntõ
fordulatot, hogy ellensúlyozhassam ke-
resztes hadaim ama kudarcait, amelyek a
Nagyalföld északi peremén következtek
be. Ugyanakkor a Temesvárnál kivívandó
átütõ siker kedvezõ elõfeltételeket biztosí-
tana Szapolyai fogadtatásához.

Három fontos útvonal vezetett Temes-
várra: a lippai Erdély felõl, az aradi Ma-
gyarország középsõ részei felõl és a sze -
gedi-csanádi Bács felõl. Mindhárom
irányt elözönlöttem s a mocsári erdõsé-
geken át június 15-én érkeztem az erõ-
dített város alá. Mielõtt ostromhoz láttam,
letáboroztam Ulics mezõségen. A mind-
eddig szinte teljesen magyar nemzeti-
ségû paraszti seregekhez itt csatlakoztak
a román és a rác parasztok.

Mindössze egyetlen éjszakai pihenõt
engedélyeztem katonáimnak. Másnap,
16-án reggel közelebb nyomultam a vá-
roshoz, késedelem nélkül hidat verettem a
Bégán. Mûszaki részlegeim szakszerû és
alapos munkát végeztek, dolgukat kitûnõ-
en értették, hiszen építettek már hidat a
Tiszán, a Hármas-Körösön, a Maroson. Itt
még körültekintõbben végezték el a fela-
datot! Ez a híd könnyedén megbírta a
nehéz társzekereket és a tüzérséget.

Eddig sem volt kétséges, hogy vité-
zeim katonai dolgokban képzettnek és
leleményesnek bizonyultak. Most is nagy
eréllyel fogtak az ostromhoz, s láthatták
Báthory Istvánék, hogy olyan emberek
vezetik ellenük a harcot, akik tökéletesen
tisztában vannak a várharc szabályaival
és hibátlanul képesek alkalmazni azokat.
Minden oka megvolt tehát a védõsereg-
nek a rettegésre, és a tudat, hogy nincs
számukra irgalom, kétségbeesett ellenál-
lásra sarkallta õket.

Megértettem, hogy ezúttal hosszadal-
mas harcra van kilátás. Hadi kelléktára-
mat a mérnöki munkával is kibõvítettem.
Minden oldalról hozzá akartam férni a

falakhoz, hogy a Béga vizét a Temesbe
vezessem. Megkezdtük a csatorna ásását,
azonban éjszaka kirontottak a várvédõk
és szétkergették a munkásokat. Úgy vé-
dekeztem a vakmerõség újabb megkísér-
lése ellen, hogy erõs biztosítást rendel-
tem a munkálatok védelmére. Egyszerre
ásták a csatornát, és egyszerre ostro-
molták a várat.

Bõven volt ember a táboromban.
Mindannyian úgysem vehettek részt Te-
mesvár ostromában, ezért a parancsom-
ra népes csapatok indultak amolyan kise-
gítõ hadjáratokra. Meghódították egész
Torontált, bejárták az országrészt egé-
szen az Al-Dunáig, átkeltek a folyamon és
portyáztak a Szerémségben. 

Alapos okot láttam tehát az õrködõ
csapatok szétküldésére. Védekeznem kel-
lett a meglepetés ellen, hiszen Szapolyai
már elindult Gyulafehérvárról. Azt akar-
tam, hogy seregem uralkodjon Temesvár
felett, mikorra sor kerül az erdélyi vajda
elleni sorsdöntõ ütközetre.

Vitéz katonáim felelgetõst énekeltek:

Tisza partján elaludtam,
A babámról álmodoztam.
Megálmodtam azt az egyet,
Hogy a babám mást is szeret.

Egyszerre csak felébredtem,
Kilenc zsandár áll mellettem,
A tizedik kérdi töllem:
Hol az utazólevelem?

– Zsandár urak, mit akarnak?
Talán vasazni akarnak?
– Nem akarunk mi vasazni,
Sárga csikót kantározni.

– Sárga csikó nem eladó,
Nem is zsandár alá való.
Ha a zsandár lóra ülne,
Még a madár is rab lenne.

A fõerõ sorozatos hadi vállalkozása
közben folyamatosan gondom volt arra,
hogy kapcsolatot tartsak a más irányok-
ban mûködõ seregrészekkel. Az útviszo-

PoLíSz



21

nyokhoz és a közlekedés eszközeihez
képest épp oly gyors, mint amilyen
gyakori volt a futárok egyáltalán nem
veszélytelen küldése-érkeztetése a keresz-
tes hadak egyes csapatai, illetve táborom
között. Tudtam, Uram, hogy a kapcsolat-
tartás életbevágóan fontos. Szent sike-
reink idején meglepõen harmonikus volt
az összhang, ami szintén embereim
kiváló szervezõ tehetségét bizonyította.
Ez a központi akaratot kisugárzó erély is
hozzájárult ahhoz, hogy tervszerûen ter-
jedt el a jobbágyok ébredése a magyar
királyság egész területén, leszámítva az
északi hegyvidéket.

Vármegyék sokaságát tartottuk hatal-
munkban. Míg Bihart, Békést, Zarándot,
Aradot, Torontált és a Temesközt a fõhad
vette birtokába, addig a két szélsõ szárny
az ország többi részén terjesztette el a
hadrakelést. A tavaszi induláskor, a rákosi
táborból kirajzó jobbágycsapatok gyor-
san túlsúlyba kerültek Hont, Nógrád és
Heves vármegyékben. Sikereiket kimélyít-
ve vonultak Borsodon át Sárosig, Zemplé -
nig, s tovább, a szélsõ, keleti vármegyék
felé.

Amilyen ragyogó volt a jobbágyse-
regek diadalmenete, oly nagy rettegés
lett úrrá Budán, Uram. A király pánikszerû
sietséggel küldte szét megbízottait min -
den irányba, hogy kereszteseim elleni
gyors közbelépésre sürgesse a nemes
vármegyéket. Egyúttal szigorú parancsot
küldött ugyanezzel a céllal a városoknak
is: Kassára, Bártfára, Eperjesre, Lõcsére,
Kis-Szebenbe. 

Ceglédi kiáltványom óta országos ve-
zetõvé léptem elõ. A királyi ellenséges
parancsok szétküldésével párhuzamosan
magam is felhívásokkal fordultam a nép-
hez, noha egyetlen szót le nem írattam a
királyi tekintély rovására, Uram. Emlékez-
tettem a címzetteket, hogy kötelességük
engedelmeskedni a pápai bullának, ame -
lyet immár egyedül én képviseltem. Úgy-
mond az urak cserbenhagyták az ügyet,
hitetlenek módjára inkább a keresztény
szegényeket tekintik ellenségüknek, mint
a törököt. 

Sok helyen elõsegítették mozgalmunk
terjedését a táboromból érkezõ felhívá-
sok, másutt viszont a királyi szónak lett
nagyobb foganatja. Megint csak az észa-
ki részeken. Szikszót jelölték ki gyülekezési
helynek a nemesi hadak számára, s Abaúj
híres mezõvárosát el is özönlötték a ke-
resztesek leverésére készülõ fegyveresek.

Ellenben északkeleten változatlan erély-
lyel terjedt a szentséges ébredés. Oly-
annyira, hogy Ungban, Beregben, Ugo-
csában, Máramarosban a nemesek is
tömegesen csatlakoztak hadaimhoz. Sza-
bolcsban, Szatmárban úgyszintén. Tyuko-
don és Gencsen például valamennyi
nemes hívemnek vallotta magát. Bizo-
nyára õk is kemény megtorlásban ré-
szesülnek, Uram, de a gyönyörûséges
események idején tanúsított bátorságuk-
kal megmentették az országrészt a pol-
gárháború pusztításaitól. Egyébiránt min-
denütt az az elv érvényesült, amelyhez a
seregzöm hadjáratában tartottam ma-
gam, Uram: csak ott szabad elpusztítani 
a nemesek birtokait, ahol fegyveresen
ellenállnak. Mivel az északkeleti várme-
gyékben nem a harcot, hanem inkább 
az egyetértést választotta a nemesség,
senkinek a haja szála sem görbült. 

Hasonlóan az ország északkeleti, keleti
részeihez, Dunántúlon is vérontás nélkül
terjedt kereszteseim mozgalma. A neme-
sek ugyan nem csatlakoztak hozzánk, de
az ellenséges magatartástól is óvakodtak.
Lényegében mindkét tábor várakozó
álláspontra helyezkedett. Nem így a
Duna-Tisza közén, ahol Mészáros Lõrinc
nagy eréllyel vezette a keresztes hada-
inkat déli irányba. Kezdetben összecsapá-
sok nélkül nyomultak elõre, sokan csat-
lakoztak hozzájuk, igaz, a bizalmatlan
Kecskemétet keményen megfenyegette
Lõrinc pap. Kalocsán viszont tetemes erõ-
vel gyarapodott a sereg. Lévén érseki
székhely a város, eleve gyülekezõhelynek
jelölték ki még akkor, amikor senki nem
látta elõre a keresztes mozgalom fordu-
latát. Amikor pedig Bakócz hercegérsek
megparancsolta a gyülekezõk hazatéré-
sét, együtt maradtak. 
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Az így megnövekedett sereg biztosabb
túlsúllyal özönlötte el a Duna-Tisza közét.
Az útjukba kerülõ nemesi csapatokat 
rendre szétverték. Bács kivételével egyet-
len vár sem tudott nekik ellenállni. De 
a kíméletrõl is tanúbizonyságot adtak,
Uram. Szeged semlegességet kért. Mé-
száros Lõrinc beérte a külvárosi szegé-
nyek csatlakozásával, a gazdag várostól
mindössze lovakat kért, noha fölényes
túlerejével erélyesebben is fölléphetett
volna.

Azonban sietni akart délre, hogy jobb-
ról biztosítsa temesközi hadmûveletei-
met. Gyors egymásutánban elfoglalták
Coborszentmihályt, Vásáros-Váradot. 

Feldúlták Baját, majd Futakot, ezután
átkeltek a Dunán, és õk is eljutottak egész
a Szerémségig, akárcsak a fõcsapatom-
hoz tartozó egyes csapatok.

Céljukat elérték: gondoskodtak arról,
hogy miközben Temesvárt ostromlom,
engem váratlan támadás ne érhessen a
Duna-Tisza köze felõl. 

A hadak útján sokszor felcsendült a
balladás: 

A brassai fegyház, sûrû ablak rajta,
Szegény édesanyám sírva jár alatta.
Ne sírj, öreg anyám, így szokott ez 

lenni,
Minden jó családba kell egy rossznak 

lenni.

Ahol én eljárok, még a fák is sírnak,
S gyönge ágairól levelek lehullnak.
Hulljatok, levelek, rejtsetek el engem,
Mer’ akit szerettem, az nem szeret 

engem…

Ha korábban nem volt egység az anar-
chiába süllyedt, örökké torzsalkodó 
magyarok között, Uram, úgy most a
veszélytõl hajtva mindent alárendeltek 
az érdekazonosságnak. Soha eddig olyan
egységes és kíméletlenül erõszakos nem
volt magyar hatalom, Uram, mint hada-
immal szemben.

Az erélyes Mátyás halála után „remek”
királyra leltek a pipogya II. Ulászló szemé -

lyében: felõle azt tehettek, amit akartak.
Könyöröghetett, panaszkodhatott a király,
szavát nem nagyon hallották. Most bez-
zeg hûséges alattvalóként siettek hozzá
Budára, Uram, amikor gyûlésre hívta
õket! Persze, a vezérszerep most sem any-
nyira az uralkodó, mint inkább az ország
oligarcháinak kezében volt.

Június elsején került sor Budán a király
által összehívott gyûlésre. Ezen megjelent
Bakócz Tamás is, akinek ekkor még nem
mertek szemrehányást tenni a nagyurak,
õ viszont a kereszteseim elleni szélsõ-
séges buzdítással hálálta meg ezt. Ámbár
a fõurak valójában komor nehezteléssel
viseltettek a hercegérsek iránt, de nem
merték bántalmazni, mert ha a herceg-
prímáshoz nyúlnak, akkor még inkább
magukra lázítják az amúgy is forrongó
országot. Amellett Róma pártfogását is
élvezte a hatalmas fõpap. S hogy milyen
céllal tartottak tanácskozást a király és a
nagyurak, arról a szélesebb közvélemény
is ízelítõt kapott: amíg folyt a gyûlés az
uralkodó palotájában, addig odakint az
utcákon elrettentõ példaként a foglyul
ejtett kereszteseim hosszú sorát nyársal-
ták fel. Ó, Uram! Emeld õket trónusod-
hoz!…

A fõurak mindenekelõtt a székesfõ-
város környékét szerették volna bizton-
ságban tudni, hiszen Buda közelében, a
gubacsi dombok között immár második
hónapja táborozott Száleresi Ambrus
vezetésével egyik seregrészem. Ennek le-
verésével bízták meg Bornemissza János
tolnai nemest. Amit csak tudtak, rendel-
kezésére bocsátottak. Erõs lovasságot bíz-
tak a kezére, gyalogosoknak Buda és Pest
polgárait rendelték parancsnoksága alá,
csakúgy, mint a királyi zsoldosokat. Al-
vezérei, Tomori Pál, Batthyány Ferenc 
és Móré László ugyancsak nagy számú
katonasággal rendelkeztek. Ráadásul
döntõ fölényt biztosított számukra a
Szentlõrincen várakozó nemesi had:
Nógrád, Heves, Hont és Pest megye
bandériumai várták, hogy megtorolhas-
sák a hadba vonult parasztjaimtól elszen-
vedett viszontagságokat.
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Bornemissza János serege június 21-
én kelt át a pesti partra a haltéri révnél. A
Kecskeméti kapun át hagyták el a várost,
és rövidesen a gubacsi keresztes tábor
közelébe értek. Fegyveres jobbágyaim
ama része, amely még nem szokta meg a
katonai rendet, csupán az indulatára hall-
gatva, az érkezõ urakra rontott. Tomori
Pál, a tapasztalt hadvezér gyorsan
szétverte ezt a rendetlen támadást. Élve
az elsõ siker lélektani elõnyével, Borne-
missza ígéretet tett kereszteseimnek: bo-
csánatot nyer, és azonnal hazatérhet, aki
meghódol. Kevesen hajlottak szavára, de
a kevesek között volt Száleresi Ambrus
parancsnok is.

Az életre-halálra szóló harcot elfogadó
kereszteseim rendezték soraikat, szabá -
lyos alakzatban, zászlók alatt indultak üt-
közetbe, noha látták, hogy a túlerõvel
szemben kevés reményük lehet a gyõze -
lemre. Bornemissza tüzérségével szem-
ben nem volt ellenszerük, szétzilált soraik-
ban pedig Tomori nehézlovassága vitt
véghez kegyetlen mészárlást. Végül csak
a menekülésben reménykedhettek. Két
irányban hagyták el a csatateret. Egy
részük a Csepel-szigetre igyekezett átjutni
a Dunán, míg a többiek a Rákospatak völ-
gyében fölfelé menekültek. De nem so-
kan élték túl a katasztrófát. Vagy a Duná-
ba fulladtak, vagy foglyul estek. Õk ször-
nyûbb módon végezték, mint akiket
azonnal megöltek. Fülüket, orrukat, kar-
jukat levágták, Uram, így kellett haza -
menniök, hadd lássa mindenki, hogyan
álltak bosszút a nemesek.

Ugyanezen a napon zajlott le egy
másik ütközet kereszteseim ellen Heves
vármegyében, a Tarna völgyében. Itt
Drágffy János vezetésével rontottak a ne-
mesek a Debrõ várát ostromló jobbá-
gyokra. Akárcsak a gubacsi homokdom-
bok között, Debrõ mellett is kemény
ellenfélnek bizonyultak a fölfegyverzett
szegények. Hiába rendelkeztek a nemesi
csapatok minden szükséges hadieszköz-
zel, hiába voltak túlerõben, a hosszú és
elszánt küzdelem ellenére sem tudtak dön-
tõ gyõzelmet aratni. Megverték ugyan a

jobbágyokat, de erejüket nem törték
meg, s azok újra gyülekeztek.

Mindez a nemesi osztály javára billent
katonai fölény tényén már nem változta-
tott. Elkezdõdtek a tömeges megtorlások.
Miként a gubacsi foglyokat, úgy a deb-
rõieket is rettenetesen megcsonkították.
Nagyrészüket a helyszínen felkoncolta
Drágffy. Tizenhat fõbb keresztesemet
kiszolgáltatta az országtanácsnak, hadd
mutassa meg az is, milyen szigorú. A ti-
zenhat áldozattal Rákos mezején végez-
tek. Fejükre tüzes sisakot húztak, külön-
bözõ módon húzták õket karóba, majd
fölnégyelték õket.

Mesélték, hogy énekeltek, Uram:

– Én az éjjel azt az álmot láttam:
Sárighasú kégyó bújt bé kebelembe.
Szívemet, májamat minnyát elemészti,
Szívemet, májamat minnyát elemészti.

Temesvárt kitartóan ostromoltam. De a
falak erõsek voltak, a védõsereg pedig
nagyszámú. Báthory vereségében ennek
ellenére rendületlenül hittem. A temesi
gróf sem ítélhette meg másként a hely-
zetet, hiszen segítségért könyörgött leg-
gyûlöltebb ellenfelénél, Szapolyai János
erdélyi vajdánál. Ekkor még nem tudta a
gróf, hogy Szapolyai egyébként is köteles
a vár felmentésére igyekezni: megbízást
kapott az ország úri vezetõitõl, s a király-
tól a kereszteseim fõ erõinek szétverésére.

Ehhez mérten készülõdött a vajda
Gyulafehérváron éjt nappallá téve. Saját
pénzén toborzott sereget, parancsnoksá-
ga alá rendelték a fegyverforgatásra köte-
les nemességet, a királyi zsoldosokat, a
székely könnyûlovasságot s a végvári
nehézlovasságot. Csupa hadviselésben
jártas ember állott fegyverbe, a lovasság-
hoz képest elenyészõen kevés gyalogság-
gal. Fegyvernemi fölényéhez számbeli fö-
lény is járult. Mihelyt együtt volt a sereg,
azonnal megindult Temesvár felé. Mivel a
Maros völgyében nem mehetett kereszte-
seim lippai és solymosi retesze miatt,
óriási kerülõvel, erõltetett menetben az
Al-Duna felé igyekezett, hogy Herkules-
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fürdõnél északra fordulva, délrõl találkoz-
zon seregemmel. Oly súlyosnak látta a
temesvári veszélyt, hogy egyelõre nem
törõdött kereszteseim erdélyi jelenlétével,
pedig Kolozsvárt is elfoglalták. 

A helyzetrõl pontosan tájékozódtam.
Hírt kaptam az északi vereségekrõl és
Szapolyai közeledtérõl is. Válaszképpen
nem tehettem egyebet, minthogy folytat-
tam Temesvár ostromát még nagyobb
eréllyel. Tudtam, milyen óriási sereggel
közeledik Szapolyai. Ily roppant katonai
tömeget nem zavarhattam meg rajta-
ütésekkel. Úgy láttam jónak, ha bevárom
Temesvárnál az ellenünk vonuló sereget,
Uram. Bíztam a közeli csata szerencsés ki-
menetelében, mert a jobbágyseregek el-
szántaknak, fegyelmezetteknek bizonyul-
tak, ráadásul megérkezett Mészáros Lõ-
rinc Temesvár alá tekintélyes csapatával.

Amikor jelentették Szapolyai közeled-
tét, nagy nyugalmat, önbizalmat sugá-
rozva, jó kedvvel szólítottam csatarendbe
katonáimat. Július 15-én, szombaton,
perzselõ kánikulában sorakoztunk fel
egymással szemben, Uram. A derékhad
élén lovagoltam, Gergely öcsém a bal-
szárnyat vezérelte, Mészáros Lõrinc pedig
a jobbszárnyat. Szapolyai nem tagolta fel
seregét, hanem egyetlen hosszú vonalba
állította nagy tömegû lovasságát, hogy
egyszerre támadhasson az egész arcvo-
nalon… 

Néma csendben, sokáig várakoztunk,
Uram. Egyikünk sem akart kezdeményez-
ni. Végül Szapolyai adott parancsot a
rohamra.

Órákon át folyt a küzdelem, a kölcsö-
nös, irgalmatlan öldöklés. Úgy látszott, a
legnagyobb erõfeszítések árán sem tud
felülkerekedni a vitathatatlanul jobban
fölfegyverzett és erõsebb vajdai sereg.
Végül a székely könnyûlovasok, együtt 
a végvári nehézlovassággal behatoltak
pórseregem gyalogos tömegeibe…

Figyelmem megoszlott. Ritkítottam a
reám rontó lovasokat, ugyanakkor hát-
ráló katonáimat lelkesítettem. A közel-
harcban sebezhetetlennek bizonyultam,
mígnem egy távolról célzott dárdadöfés

átverte a combomat, Uram. Súlyos volt 
a seb s a dárda, átszakítván izmaimat,
nyergeslovamba is belehasított, amitõl a
ló megrémült és levetett. 

Ájultan estem fogságba, Uram.
Nélkülem dühöngött tovább a csata,

de csakhamar felbomlott a rend a vezér
nélkül maradt jobbágysereg soraiban.
Gergely szintén a vajda foglya lett, Mé-
száros Lõrinc nélkülünk kísérelte meg a
lehetetlent, ám az egyenlõtlen küzdelem-
ben arra kényszerült, hogy mentse, ami
menthetõ. Egyedül az õ seregrészének
sikerült viszonylag rendezetten elhagynia
a csatamezõt. A többi jobbágy egyen-
ként, vagy kis csoportokban védelmezte
életét utolsó leheletéig. Amikor kimerül-
tek, a lovasok egyszerûen lemészárolták
õket, Uram. Ugyanezt tették kereszteseim
táborában tartózkodó asszonyokkal és
gyerekekkel.

Uram! Negyvenezer jobbágy teteme
borította el a Temesvár alatti csatateret
ezen a szombaton, 1514. július 15-én…

Néhány nappal késõbb, a mai napon:
július huszadikán készül véghez vinni
Szapolyai János a világtörténelemben is
párját ritkító kegyetlen gyilkosságot. De
engem már a fogság napjaiban a felismer-
hetetlenségig eltorzítottak válogatott kín-
zásaikkal. A mellém rendelt hét ferencren-
di szerzetes is akkora büntetésnek tartotta
szolgálatát, Uram, hogy annál csak az
örök kárhozatot képzelték iszonyúbbnak.

Egyetlen jajszó sem hagyta el az ajka-
mat a megpróbáltatások óráiban, láthat-
tad, Uram. Csak öcsémnek, Gergelynek
kértem kegyelmet. Már a tüzes trónuson
ültem, amikor Gergelyt a szemem láttára
lefejezték. 

S attól a pillanattól tûröm szó nélkül a
kínokat, Uram. 

– E rettenetes után órák után még
életben van, felség – mondta a hóhér
Szapolyainak. – Haldoklik csendesen a
borzalom trónusán. 

Esteledett. Szapolyai a hóhérnak pa-
rancsot adott:

– Doronggal tördd szilánkokra teteme
csontjait! Pallosoddal lefejezd! Testét négy

PoLíSz



25

részre vágd! Testrészeit bitóra függesz-
szétek Pesten, Budán, Fehérváron és
Váradon. Fejét hosszú lándzsára tûzve
vigyétek Szegedre!

– Ó, Uram, meghalnom engedj, le -
heletnyi erõmbõl imádkozva:

Megmerítem arcomat Tebenned, Uram,
Hogy átjárja bensõmet a hit.
Hisz tudom a hatalmadat, Uram,
Mert láttam viharaid erejét,
A csendesülõ égbolton a szivárványt:
Hol lakhelyed párnája a lenyugvó Nap,
S bolygók, csillagok a takaród.

Ó, nézz le reánk, magyarokra, Uram!
S hozz nékünk vigasztalást!
Mert tudjuk a hatalmadat, Uram,
Tõled a földnek az esõ, testnek a kenyér,
szívnek a szerelem.

Ó, nézz le reánk, Uram, fénysugaraiddal,
S takard be azokkal az elpusztítottakat!
Látod: így fohászkodunk hozzád,
Parányi emberkék,
Mert tudjuk a hatalmadat, Uram, látjuk 

erdõid, mezõid,
Virágaiban, madaraid dalában.
Elõtted állunk magyarok mind így 

kitárulkozva,
Hitünk virágszirmait színed elé szórva…
Ámen.

És ó, nemes kisasszony pártában! 
Aki mindig képzeletemben valál, 
Párost adj most már másnak, ne Dózsának,
De szülj: erõs fiakat szülj e hazának! 

A hóhér bevégezte Szapolyai parancsát.

(A kisregény befejezõ része. Az elsõ rész a
72. számban olvasható.)

Nyilas Attila

A hadnagy
(Turgenyev-montázs Antal Miklós, Áprily Lajos, 

Árokháti Zsuzsa és Hajdú Csaba fordításából)

Férj és feleség örömtelenül töltötték ezt a napot;
mintha valami árnyék lebegett volna a fejük felett.
Kuzma Vasziljevics, ha mérgelõdött, elõszeretettel
emlegette az ördögöt. Kolibri hajlékony, csupasz

karjaival hirtelen átkarolta: a hadnagyot mintha
izzó szénnel égették volna meg. Átölelte Kolibrit,
de õ kisiklott szorításából (dereka nem sokkal volt
vastagabb a kígyó testénél). Kuzma Vasziljevics

rövidesen elhajózott Cárgrádba a nagy folyamon,
a nyikolajevi gimnázium falára akasztott térképrõl.
Útközben számtalan búvármadarat látott, de nem
engedték közel magukhoz, a víz alá buktak, s azon

nyomban kerek, rózsaszín foltokká váltak, mint két
ember, akik a folyó más-más partjain indulnak a
forrástól, kezet tudnak nyújtani egymásnak, késõbb
hang után érintkeznek, végül tévesztik egymást.
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Dobai Péter

Reményik Sylvia Baronesse emlékében
Egy régesrégen telt tavasz,
mintha években most visszafelé, újra
virágba borulna, újra kivirulna, nyílnának
újra orgonái, hársai, akácai: immár 
távlattalan, naptártalan emlékezetemben – – – 
Egy múlt tavasz májuslombjai, mintha ma!
Egy velünk együtt távozott tavasz, mintha holnap!
Mintha egy erõs, szép, szabad, nagyságos, tiszta tavasz:
üzenné, ígérné régi éveinkbõl a közelgõ, sugaras nyarat!
Üzenné: legyünk nyár még egyszer és végleg!
Igen, mintha ugyanaz a régi, messzi május megéledne
mivelünk megint…ott…akkor vagyunk most, évtizedekkel
a ma elõtt, halálod elõtt, Sylvia, Reáltanoda utcai, szépséges
Eötvös-diákleány…ott…ugyanott és ugyanakkor…Tihanyban,
a mólón, a Füredi fasorban, a fehér pavilonokhoz közel,
érzem, belémkarolsz és kérdezed szép személyed
fényes-flegma módján: „Ma éjszaka melyik bárba menjünk?”
Most már egyikbe se megyünk be, nincs móló, nincs fasor,
nincs a nyílt tavon manõverezõ vitorlás, üres a fehér pavilon!
Sylvia, most már nem táncolunk, nem iszunk, nem mulatunk
sugaras virradatig, mint tettük diákként, régen, 
egy másik életünkben, szépen és bátran, sok nevetésben!
Sylvia: te nem vagy. Hamar túl lettél a létezésen.
De mosolyod emléke, innen van még, énbennem,
amíg csak emléked élettel emlékezem! 

(P. s.: Remenyik Sylvia Dormándi báró Remenyik Zsigmond író leánya volt:
„baronesse”… D. P.)
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Ébert Tibor

A Duna folyása
Bartók Béla pozsonyi emlékének

A két fiú már jó ideje a kert katlanszerû
mélyedésében tartózkodott, ez a rész az
utca felõl töltésként emelkedett, és te-
rebélyes vadgesztenyefák borították.
Castrum Alexandriumnak, vagyis Sándor-
tábornak hívták, mivelhogy régi avargyû-
rû-avarsánc elnevezése már elavultnak,
unalmasnak tûnt, meg aztán akusztikai-
lag jobban esett a fülnek a latin idióma.
Az „erõdítmény” falát belül egy gondo-
san ledöngölt ösvény követte, amely hol
enyhén emelkedett, hol pedig lejtett.
Bármelyik szakaszáról jól be lehetett te-
kinteni a „terepet”, a sárgás kavicsokkal
kevert utat. Messzebbrõl, a dombok egyik
horpadt csücskébõl idekandikált a folyó.

– Azt hiszem, legjobb, ha ott maradsz
a hármas számú pontnál. Nekem ezt a ket-
tes kiszögelés a legalkalmasabb figyelésre
– szólt le Sándor.

– Szimatolj csak, vizslass – mondta Károly.
– Ha jelzek, elkezdheted.
– Van elég muníció. Teliszedtem a

zsebeimet, azonkívül tartaléknak itt van
még ebben a kosárban is. Úgy fénylenek,
mintha kisuvickolták volna õket. 

Tíz, tizenöt méter távolságnyira lehetett
egymástól a két fiú. A sáncokon támadás
elõtt a földbe beszéltek, az elnyeli és vala-
melyest továbbítja a hangot, az útra nem
hallatszik. Azt már kikísérletezték, melyik le-
het a maximális hangerõsség, amelyet sem-
mi körülmények között sem hallani az útra.
A halk beszédet, a suttogást is elviszi a föld
bizonyos távolságra, tudták, meddig. Ket-
tõjük közt spárga feszült: telefonszerû mor-
zegép. De most hangosan beszéltek.

– Keresztbe tüzelünk. Mindenképpen
te indítod a támadást. Bevált taktikánk ez.
– Szárazon, kimérten, határozottan gurul-
tak a rövid mondatok a fenti megfigye-
lõállásból. – Fõ elvünk: az ellenség semmi
esetre se vegyen észre.

– Lesz itt bombázás, bízd csak rám!
Napóleon golyóbisai nem voltak ponto-
sabbak odaátról, a Ligetbõl. 

Károly leguggolt a földre, és belemert
tenyerével a gesztenyékkel teli kosárba.

– Attól függ, ki lesz közülünk „Duna-
parti” Napóleon –, mondta Sanyi a Bona-
parte szót Duna-partira változtatva.

– Aki pontosabban céloz! – felelte Ká-
roly, csak úgy, odavetve.

– Én vezetem a hadmûveleteket!
Károly abbahagyta a turkálást. Felné-

zett abba az irányba, ahol Sándor volt. 
– Miért, ki a jobb tüzér? Te vagy én?

Napóleon tüzér volt – biggyesztette hoz-
zá hanyag magabiztossággal.

– Amikor Napóleon itt járt a Duna part-
ján, akkor már császár volt. És Beethoven
rég letépte az Eroica címlapjáról az aján-
lást. Függetlenül attól, igaza volt-e Beetho-
vennek, csakis én lehetek Napóleon!

– Majd meglátjuk. Ezt még eldönthet-
jük… Tudod, mit szeretek fenemód? Ha
olyan ürge jön, akinek keménykalap van a
fején. Hû, azt telibetalálni, a kalapot, a pöl-
lert, micsoda élvezet! Hogy koppanjon
még hozzá? Nehéz mûvelet, kényes, mere-
dek szögbõl kell ráirányítani a gesztenyét.

Károly a levegõbe dobott egy politúro-
zott gesztenyét, megcsúszott rajta a fény
a magasban. Feldobott egy másikat, és
elkezdett hadarni: 

– Minden elhajított gesztenye ugyebár
görbe vonal, mondaná Söpte, a mértan-
tanár.

– A görbe minden pontjában más
irány, szög illetve törés nélkül hajló vonal,
ugyebár – felelték fentrõl hadarva.

– Bombáink pályája megközelítõleg
parabola. Károly feldobott volna a fénybe
egy újabb gesztenyét.

– Vigyázz! Riadó!
Károly hirtelen megfordult, egész tes-

tével nekidõlt a falnak.
– Ki jön?
– Polányi, a fûszeres – suttogva jött a

rögökön a válasz.
– Az árgyélusát! – Majdnem elszólta

magát hangosan. – Ez aztán a fogás –
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dünnyögte bele a rojtozott gyökerû,
barnásfekete humuszba.

– Nem kímélem! Hatvan fokos szög-
ben elõször lassú, ingerlõ tüzelés. – És
már nyúlt is a zsebébe.

– Tûz! Tüzecskék…
A keménygallérú, nyakkendõs nagy-

diák az útra bámult: „Hû, a mindenit! Jól
kupán találtak.” – Ekkor nézett csak fel
furcsán, esetlenül a fákra, az égre.

– Te, ez nem Polányi, a szatócs! –
Károly rángatni kezdte a zsinegkészülék
papírdobozát.

– Nem, egyáltalán nem Polányi. Té-
vedni emberi dolog. – A magabiztos defi-
níció enyhíteni igyekezett a tévedést.

– Micsoda Napóleon! Császár! Stratéga!
Hatökör! – Szinte a földet harapta dörögve.
– Jó lesz visszavonulni, tüzet szüntess!

– Hasonlított rá. Elmélázva jött. Polá -
nyi is ilyen felnemébredt.

– Pancser vakondok! – ordította volna.
– Te, ez Bartók!

„Szép ritmusosan potyogtak rám a vad-
gesztenyék. Az õsember is ilyen szabá-
lyosan megnyilvánuló jelenségekbõl, üte-
mesen ismétlõdõ váltakozású lüktetések-
bõl jött rá a ritmusra.” – A nyakkendõs fiú
még mindig az eget nézte, aztán nagyon
természetes hangon megállapította: „Per-
sze, ez nem valami természeti jelenség
volt, nem az égbõl, nem a fákról hullott
alá szabályos idõközökben a gesztenye.
Mesterséges potyogtatás ez. De mindez a
ritmus lényegén nem változtat.”

– Valahogy tisztázni kellene a dolgot
– morzézták fentrõl.

– Te vagy a parancsnok, intézkedj –
ment a válasz.

– Szóljak neki?
– A ti hibád! „Napóleon”!
Farkasszemet néztek vele, de nem lát-

ták egymást. Sándor nem volt gyáva. 
– Elnézést kérünk, tévedés történt. Azt

hittük, ellenség. És csak játszunk, hábo-
rúsdit – szólt ki az útra. 

A nyakkendõs nagydiák mosolygott. 
– Senki se érdemel alattomosságot,

akármit érdemel is, mondjuk története-

sen a vadgesztenyecsípést. No jó. De
védtelen ellenséget megtámadni, akár-
hogy van is, gyenge igazság, legalábbis
úgy gondolom. – Egészen közel állt Ká-
rolyhoz, szemében belsõ lobogás, s né-
zése mélyrõl merült fel, mintha nem is 
a szem üregébõl, mélységeken, mélysé-
gek felett, rétegeken csillogott a pupilla,
a mélység kívánkozott a felszínre, a
látható felszínre, melyet körülvett a külsõ
mosolygás, ez keresztezte gömbölyûen a
mélységet. – Hát azért csak játsszatok,
háborúzzatok a vadgesztenyékkel és egy-
mással, egyenlõ esélyekkel.

– Nem haragszol? – kérdezte Sándor.
– Nem. Azért nagyszerûen lehet itt

háborúzni, sok itt a gesztenye. – Lehajolt,
felvett volna a földrõl egy gesztenyét.

– Várj, ne vedd fel a földrõl, adunk mi
neked gömbölyû óriásgesztenyét. – Ká-
roly máris belemarkolt a kosárba.

– Tulajdonképpen hülyeség ez – a pil-
lanatnyi idillt kettévágta Sándor szavainak
kése.

A nyakkendõs nagydiák még közelebb
jött, most jól lehetett látni felnõttes arcát.

– Igazán nem haragszol? – kérdezte
Károly, és kinyújtott feléje három óriás
gesztenyét.

A nagydiák elvette, megindult volna,
aztán csakugyan elindult tétován.

– Persze, azt hiszed, hogy éretlen
gólyák vagyunk. De mi zongorázunk is,
meg komponálunk! – Szemrehányás és
büszkeség vegyült Károly hangjába.

– Mindketten zenéltek? – A nyakken-
dõs megtorpant.

– Igen, és már komolyabb mûveket
szerzünk.

– Mûveket?
– Na jó, jó, nem olyanokat, mint te,

de azért mégis.
– A mû mégis mû, te csak tudod.
– A mû?…
– Nem jönnél be hozzánk? Nem jó

így a kerítésen át diskurálni – mondta
Sándor.

– Hát nem akartok játszani?
– Szellemtelen játék, felesleges idõtöl-

tés. – Sándor a töltésen állt.
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– Nem bánom, tíz percre, mert csak-
ugyan sietek…

Alig néhány lépésnyire a kovácsoltvas-
ból készült kapu, málladozik, pattogzik ró-
la a festék. Sándor és Károly felsorakoztak.

– Bocsáss meg. Hogy… hogy is mond-
jam, orvul megtámadtunk az elõbb. En-
gedd meg, hogy bemutatkozzak! Alb-
recht Sándor vagyok, harmadik osztályos
fõgimnáziumi tanuló.

– Marócz Károly harmadikos a fõgim-
náziumból.

– Mivelhogy én léptem át a kaputo-
kat, nekem kellene bemutatkoznom.

– Neked? Ki nem ismerne téged, a
híres zeneszerzõt, zongoramûvészt! – Jól
ismerték ezt az arcot az iskolai ünnepé-
lyekrõl, a folyosókról, de most, hogy a
kézfogással belenézhettek, úgy érezték…
Sándor arra gondolt, hosszú-hosszú
idõre megmarad, mint egy fénykép,
amely megõrzi a vonásokat, a pillanatot,
megdermed az idõben… Aztán elindul-
tak a bokrokkal szegélyezett utacskán,
szállingóztak a levelek, önnön súlyuknál
fogva pörögve, mígnem földet értek.

– Ahogy elnézem ezeket a hatalmas
fákat, óriásokat, ágkartjaikban zöld buzo-
gányaikkal… bizony talán le is csapnának
parancsszóra a betolakodóra. – A kemény-
gallérú diák felnevetett. – Micsoda vad-
gesztenyefák, ilyeneket ritkán látni, még
a Hegyiparkban sem, ahová mostanában
sokat járok levegõzni.

– Feljebb van egy rettenetesen öreg
példány – mondta Károly.

Közrefogták a nagydiákot, elöl ment
Károly, libasorban haladtak a kaptatón,
mígnem megérkeztek a belsõ várba.

– Itt nincs ülõalkalmatosság – jelen-
tette ki Sándor.

– Miért, azt gondoljátok, hogy holmi
vendégségbe jövõ podagrás várúr va-
gyok, akinek karosszék kell?… – felelte a
keménygallérú.

– Akkor is, csak nem fogsz állni…
– Hozok egy kosarat és megfordítjuk.

– Károly eltûnt a fák között.
A nagydiák nekitámaszkodott egy törzs-

nek… Halkan megszólalt: 

– És milyen ez a csend itt… abszolút
csend… Rétege van, hosszúsága, mélysé-
ge, szélessége… térfogata van. Itt érde-
mes hallgatózni… csoda dolgokat hall
meg az ember, a csendben rejtõznek a
legszebb hangok… 

Egy ideig némán álltak mind a ketten.
Károly maga elõtt tolta a kosarat, el akart
dõlni, visszapofozta. A nagydiák nevetett.

– Bice-bócán gurul, olyan mint egy
részeges vagy ötnegyedes keringõ…
idesasszézik hozzám, persze hogy le-
ülök… köszönöm a fotöjt. – Ráült a kosár-
ra… Körülnézett… – Valóságos erõdít-
mény ez, jól kiépítettétek, ahogy jöttünk,
kazamatának is beillik… Itt laktok? Szép
errefelé.

– Csak Sanyiék! Én két dombbal
odébb.

– Errefelé szoktál sétálni? – kérdezte
Sándor.

– Erre is, másfelé is, mindenfelé, csak
zöld legyen… A nagydiák ismét nevetett.
– Azt hiszem, bekóborogtam már az
egész pozsonyi hegyvidéket, a Zerge-
hegyet, a Szalmakunyhót, a Hegyiligetet,
a Csalogányvölgyet. Ma is viszek haza
néhány növényt a herbáriumomba.

– Növényeket gyûjtesz…?
– Azt is. Van belõlük néhány száz. Le-

préselem, megszárítom, preparálom õket. 
A Hegyiligetnek érdekes a flórája. Itt van ez
a két kartonlap. Egyébként a növények
préselésére a legjobb felszerelés… – Károly
és Sándor csak most vették észre, hogy
valami kemény lapot szorongat a hóna
alatt – két kartonalap, melyet itatóssal vagy
újságpapírral bélelünk – magyarázta a
keménygallérú. – Köztük vannak a növé-
nyek. – Kinyitotta a kartont, széthajtotta a
lapokat… – Ez egy fecsketárnics… szép…
olykor késõ õsszel is vi-rágzik… a tölcséres
harang alakú virágai a levelek hónaljában
állnak… Szereti az erdõs nyirkos helyeket,
a Bimbóházaknál találtam… Ez pedig kár-
páti nyír, cserje… kurtaágú cserje. –
Megmutatta.

– Erre is van idõd… a zenélés mellett
– szólt Károly.
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– Ó, az embernek sok mindenre jut
ideje, hosszú a nap. Lepkéket, rovarokat
is gyûjtök… És van selyemhernyó te-
nyészetem is… megnézhetnétek. És ti…?
Micsoda mûveket szereztek, micsoda mû-
vekrõl beszéltetek nekem az imént…? 
– A fiúk szemébe nézett. – Komponáltok!
Mert hát azért, ha mû lesz valami, abban
nyilvánul meg, hát mû…

Sándor maga elé bámult. 
– Szerzemények – dünnyögte –, pol-

kák, valcerek… melódiák…
Károly látványosan legyintett. 
– A dallamokkal nincs semmi bajom!

De hogy van az, hogy mindig eszembe
jutnak dallamok… dallamok, de gyötrõ-
döm, milyen kíséretet is rakjak alájuk?

– Kíséretet…? Azt tanuljuk az összhang-
zattanban, majd késõbb az ellenpontban.

– Dallamot komponálni? Lárifári, az is
valami?! Bármikor bebizonyítom. –
Sándor elkezdett fütyülni egy dallamot
kétnegyedben.

– Nem nagy vicc! Az nekem is köny-
nyen megy… dallamot…! – és Károly
háromnegyedben kezdett el fütyülni.
Fütyültek, egymást túl akarták licitálni,
éktelen kakofóniának tûnt ez így.

– Nézzétek, itt vannak ezek a vad-
gesztenyék. – A keménygallérú a földre
mutatott, egy gesztenyehalomra.

– Mit akarsz velük? Elegünk van a haji-
gálásból! – csattant fel Károly.

– Fütyülje egyikõtök el ezt a melódiát…
Sándor elkezdett fütyülni.
– Na, ezt most lekottázzuk vadgeszte-

nyékkel.
– Vadgesztenyékkel?!
– Vadgesztenyékkel. Ezzel a gallyal.

Levonálkázzuk a földet, mint Archimé -
dész. Õ köröket rajzolt, mi pedig egyenes
vonalakat, egymás alá öt vonalat. S
meglesz a kottapapír… – A keménygal-
lérú máris húzta a vonalat. – Gondolom,
elég hosszú lesz a sor… jöhetnek a
párhuzamosok… így ni.

– Mintha zsinórral húzták volna…
– Egy kis szemmérték kell hozzá… A

többihez fül. No mármost, a gesztenyék

barna háta a negyedhang, fehér hasuk a
fél, illetve egész hangjegyek. A kotta-
szárakat hozzárajzolhatjuk. Így ni! Karcsi,
rakd ki a vonalakra a gesztenyehangje-
gyekkel a melódiát. Ez nem különösen
bonyolult. Láttatok már óriás sakkot?
Emberi sakkot? Ez jutott eszembe, csak
hát az emberek ezen a táblán a gesz-
tenyék. Kétnegyed… elõjegyzés… he-
lyes… – Károly rakta a hangokat: gesz-
tenyéket, Sándor rendületlenül fütyült,
fütyülte a dallamot, közben egyik lábáról
a másikra támaszkodott. – Jó… jó… tak-
tusvonal helyes… megy ez, mint a karika-
csapás… nagyszerû!

– Megvan – kiáltotta lelkesen Károly.
– Csillog ez a dallam, mint a meg

nem száradt tinta a papiroson. – A nagy-
diák eldudorászta a dalt. Csakhogy hát
folytatni kellene – mondta, hozzábigy-
gyesztve a szavakat a dallamhoz.

– Ennyi a melódia, mit folytassak…?
– No nem a melódiát, az valóban ké-

szen van, ragyog… – A keménygallérú a
gesztenyehangokra nézett. – Ehhez kelle-
ne még valami… kíséret, mint a zongo-
rán… Nem gondoljátok…?

– Ühüm, jól megfogtak minket, Kar-
csi. – Sándor kuncogott. – Akkordokat
kellene szerkeszteni hozzá, harmonizálni
kéne… többszólamúvá alakítani… Ez így
csupasz melódia.

– Csupasz melódia! Isteni – Károly na-
gyot ordított… Errõl eszembe jut a Põre
Tóbiás… Emlékszel, Sanyi?

– A Põre Tóbi… Az alany és az állít-
mány!!!

– Volt egy iskolatársunk, kimaradt
már, nem tudom, mi van vele, Põre
Tóbiásnak hívta az osztály…

– Azért, mert egyszer, amikor a ma-
gyartanár megkérdezte tõle, melyik mon-
datot nevezzük puszta vagy tõmondat-
nak, így felelt: hát azt a mondatot, tanár
úr, mely elhagyott, úgyszólván nincs sem-
mije, szegény, pucér, meztelen, nincsen
rajta se ruha, se harisnya, se gatya…

– Põre Tóbi, csupasz Tóbi, bõvítmé-
nyed le kell tóni…
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Szívbõl kacagtak mindhárman…
– Põre Tóbiás – mondta halkan a ke-

ménygallérú diák. – Akkor ezt is mondhat-
nám, ez a javaslatom, hogy a csupasz dal-
lamot fel kellene öltöztetni… fel kellene öl-
töztetni megfelelõ ruhába… Mindenesetre
meghúzom a vonalakat. – Már ment is a
bottal, hogy meghúzza a vonalakat.

– Megpróbáljam? – kérdezte Sándor.
– Zeneszerzõk vagytok, – felelte a

nagydiák.
Károly közbe-közbeszólt, a keménygal-

lérú nyakkendõs diák alig segített, Sándor
megharmonizálta a dalt…

– Jól van, bene… bene. Ez a várudvar
most egy hatalmas kottapapír. Zene.
Vadgesztenyefa a karmester, vadgeszte-
nyék a hangjegyek… – A nagydiák kissé
mélabúsan elkezdte zümmögni a dalt, a
másik kettõ is vele zümmögött, züm-
mögtek hárman… egyszólamúan, több-
szólamúan… Szállt, szállt a melódia, az
alkonyatba oldódott… Lassan abba-
hagyták a zümmögést.

– Mi legyen a mû címe? – kérdezte a
nagydiák. Egyikük se felelt. – Legyen:
Vadgesztenyék… – És odaírta a kottakép
fölé, belerajzolta a gallyal a földbe.
Sokáig maradtak szótlanul.

Lassan, talán észrevétlenül alkonyo-
dott. Mintha hûvösség libbent volna.

– Mondd, Bartók, mióta vagy te zene-
szerzõ? – Ezt Károly kérdezte.

– Zeneszerzõ? – A keménygallérú fel-
nevetett. – Diák vagyok! De még meny-
nyire! Most különösen, érettségi elõtt.

– Én zeneszerzõ szeretnék lenni –
jelentette ki Sándor.

– Ha van erre spirituszod! Károly ma -
gasba hajított egy gesztenyét.

– Persze, persze, sok mindent meg-
tanulhattok. – A nagydiák megindult las-
san, kimért léptekkel, a két fiú követte… –
Hyrtl zenetanár úr is mindig azt mondo-
gatta tanítványainak, miközben vonalzó-
jával szelíden csapkodott a növendékek
ujjai fölött, mindent meg kell tanulnotok,
amit ujjaitok elbírnak, két bálkézések,
áménnyi a féjétékbe elfér, bélészorul, fá -

féjûék, á-val meg é-vel beszélt, olyan
tótosan… Meg azt is meg kell tanulnotok
gyérmékéim, amit ném léhét… Mert
jegyezzétek meg, aki csak egy dolgot tud
tisztességesen, már nem értéktelen em-
ber, az nágy-nágy dolog… csák né vol-
nánák olyán sokán, akik sémmit sé
tudnák: a fáféjûék, kettõ bálkézésék… Ezt
mindig hozzátette: tánuljátok még tisz-
tességésén zenélni…

– Érdekes figura lehetett az a Hyrtl.
– Igaza volt, teljesen igaza. A mester-

ségbeli tudás fontos, de még mennyire
fontos… – Körülsétálták az „erõdítmény”
udvarát. – A komponálás szakma, de
nem úgy, hogy elsajátítható és kész,
punktum… Akkor talán túl könnyû volna
zenét szerezni… könnyû, soknak, nagyon
soknak… A mesterségen túlmenõen
mástól is függ, más egyéb tényezõktõl…

– Nemcsak tõlünk függ? Hanem hát
mitõl? Kitõl?… – Szinte egyszerre kérdez-
ték, egymás szavába vágva.

– A világtól? Pah! Csak nem akarod
azt mondani, hogy esetleg a sarki fûsze-
resnek köze van a kompozíciókhoz? –
Károly kérdésére mindkét fiú harsányan
felröhögött.

– Attól függ. Talán köze lehet.
– Fantasztikus!
– Ne vedd rossznéven, Bartók, ez kép-

telenség.
– A világ felkínálja magát!
– A szatócs!
– A fûszerek, a halak, a petróleum…

És a zeneszerzés…!
– Hát talán ez mind. Úgy van. A világ

felkínálja magát. Õszintén észrevéteti ma-
gát. – A keménygallérú megállt.

– Észrevéteti, felkínálja magát…
– A jelenvalóságával, fontosságával!

Igen!
– Óriási! Na és? Ebbõl lesz a zene?

Egy szatócs szimfóniája például? – Károly
elkezdett énekelni, rekedten, hamisan…

– Talán így is… Talán nem is rossz,
amit csináltál. Mindezt le is írhatnád egy-
szer, ha úgy érzed… A zenével mindent
ki lehet fejezni.
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– Hát nem bennünk a világ? – kér-
dezte Sándor.

– Nem én vagyok a világ? – kérdezte
Károly. Ismét megindultak.

– De, de bennünk, mi vagyunk… de
elõször észre kell vennünk a valóságot…
Mindenütt, mindig… És nem elég észre-
vennünk… Az, hogy milyen kapcsolat-
ban vagyunk vele, a viszonyulásunk, a
valósághoz való közelítés dönti el, ki tu-
dunk-e fejezni belõle valamit, kifejezhet-
jük-e… és hogyan.

– Ez nekem magas!
– Kapiskálom, kapiskálom…
– Az iskolátokat, bizony, nehéz! Na-

gyon nehéz! Egy darabkát felvillantani
belõle… darabkákat… a legkisebb dal,
néhány soros szerzemény is az lehet… a
világ… És még valamit. Mást is ki kell
fejeznünk zenénkkel. Ki kellene… – A
nagydiák nagyon határozottan megállt.
– Igen, ez a legnehezebb. A változó
ember és a kor hangját, igényét, amely-
ben élünk. Ezt kellene megtalálni… ez
rettenetesen nehéz… Jelen, múlt, jövõ,
vágyaink, küzdelmeink, elképzeléseink…
a folyó, a gótikus tornyok, a gázlámpák,
a lóvasút… hát persze, minden, a csil-
lagok, eszményeink… amiket meg aka-
runk zenésíteni, így válnak valóban igaz-
zá… érvényessé… Gondolom… Nem is
tudom, oly sokat, oly sok mindent fecseg-
tem, bölcselkedtem… Lehet, hogy kissé,
zavarosan fejeztem ki magamat… Az
öreg Hyrtlnek igaza volt… Biztosan…
Bizonytalan vagyok…

– Erõs vagy, de nagyon erõs – mond-
ta Sándor.

Megint megindultak.
– Lehet… Igazatok van, tulajdonkép-

pen erõsek vagyunk, mindnyájan rette-
netesen erõsek. Tanuljátok csak az össz-
hangzattant!

– Az összhangzattant már majdnem
megtanultam, jóformán tudom.

– Nem tudjátok, nem tudom, nem
tudja senki… – A keménygallérú nyak-
kendõs diák most gesztikulált elõször,
mozdulataival aprócska szikár vonalakat
húzott a levegõben.

– Talán azt akarod mondani, hogy
nem sajátítható el?

– Elsajátítható! De a világ tele van
ismeretlen és új harmóniákkal és diszhar-
móniákkal, törvényszerûségekkel, szabá-
lyokkal, szabálytalanságokkal… Végtelen,
kimeríthetetlen. Olykor úgy érzem, meg-
találtam… a bizonyosságot… aztán érzé-
ki csalódás, olykor hallucináció, olykor
megtorpanó gyávaság bennem, olykor
csodálatos felfedezés…

– Csodálatosan beszélsz. – Károly sza-
vaiban pátosz lobbant.

Rótták az erõdítmény lapított körét.
– Hát, ha csodát említettetek, akkor

tudjátok mi a csoda? A csoda ez az örökké
megújuló fejlõdõképesség a kis- és nagy-
világban, a létezésben és bennünk. Ami
tapintható, hallható, látható, felismerhe-
tõ… lekottázható. Ami fejlõdõképes, az
csoda. Ami nem, az vak, béna, süket,
elsorvadt… hangtalan.

– Különös ember vagy te, nem min-
dig értelek. A nagydiákok okosságával
beszélsz – mondta Károly.

– Nincs nagy különbség köztünk, leg-
feljebb ti is megtanuljátok majd azt, amit
én már megtanultam. Ti is érettségizni
fogtok, el fogjátok énekelni a Gaude-
amus igiturt, lekottázzátok, meghangsze-
relitek, írhattok belõle egy hatalmasan
zengõ szimfóniát.

– Addig még sok víz folyik le a Dunán.
Mindnyájan érezték az idõ múlását, de

bennük cammogott az idõ. Elhallgattak,
így maradtak szótlanul. A keménygallérú
fiú leült a kosárra. Sándor egy fának tá-
maszkodott. Károly lehullott levelekbe
süppedt. Szabályos háromszöget képe-
zett köztük a távolság, egyenlõ oldalú tri-
angulumot.

– Mióta muzsikálsz…? – kérdezte az-
tán Sándor.

– Én ötéves koromban furulyáztam –
mondta Károly.

A nagydiák köröket, vonalakat rajzolt a
bottal a földre. Nem rajzolt ügyesen,
minduntalan megbicsaklott, elcsúszott a
bot… Elkezdett beszélni. 
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– Hároméves koromban dobot kap-
tam, s ennek igen örültem. Anyám zon-
gorázott, s én ott ültem mellette, zsámo-
lyon a dob. Ujjaimmal ütemeztem a
dobon. Kétnegyedet, háromnegyedet.
Akkor fogalmam sem volt, mi a kétne-
gyed meg a háromnegyed. Csak ütemez-
tem, úgy ösztönösen. Aztán anyám a
zongorán egyik ütembõl átment a másik-
ba. Követni akartam. Egy pillanatra meg-
álltam, abbahagytam a dobolást, de
nemsokára folytattam a megfelelõ ritmus-
ban. Ha nálunk némelykor cigányzene
szólt, ritka alkalmakkor, figyelemmel hall-
gattam a zenét. Négyéves lehettem, egy
ujjal kipötyögtem zongorán a dalokat.
Mondják, negyvenet is tudtam betéve.
Nem számoltam meg. Hát talán vala -
hogy így kezdõdött. Apám csellón ját-
szott egy zenekarban, mindig egy füstös
vendéglõben hangversenyeztek. Még so-
se láttam együtt annyi hegedût, csellót,
nagybõgõt. És amikor megszólalt mind,
milyen varázslatos volt! Már a hangolás
is. Mintha mindenünnen, a falakból, lám-
pákból, ajtókból hangok bújtak volna elõ.

Sándor egy alacsony termet látott,
ahol mindenütt és mindenen hangok gu-
rultak, gomolyogtak, siklottak, tuszkolták,
lökdösték egymást, tódultak a repedések-
bõl, bukdácsoltak. A nagydiák abbahagy-
ta a rajzolást, a fiúk szemébe nézett…

– Ez az összevisszaság, látszólagos fe -
gyelmezetlenség, egymáson való bukdá-
csolás, csuszgorászás, épp ez az, ami
nagyon tetszett. Emlékszem. Fények,
egymásra dõlt, hajolt, összegabalyodott
fények voltak a hangok. Ezután kértem
meg édesanyámat, tanítson zongoráz-
ni… Egyszer ebéd után valamiféle dallam
sejlett fel bennem. Mivelhogy édes-
anyám aludt a mellettem lévõ szobában,
nem akartam eljátszani, nehogy felkelt-
sem. Kilencéves voltam. Egész biztosan.
És valcer volt… Akkortájt elképzelni se
tudtam, milyen egy széles, hömpölygõ
folyó. Mikor az iskolában a Dunáról tanul-
tunk, megzenésítettem a folyását: erede-
tétõl, az értõl a torkolatig, a Fekete-ten-

gerig. A hullámokat, a habokat, fodrokat,
a víz sustorgását, koccanását, csobba-
nását. Meg a medrét, melynek nekifeszül,
és amely magával sodor, a partjait, a tá-
jait, ahol keresztülfolyik, országokat, né-
peket mind le akartam kottázni. De min-
dez nem is tudom, miért fontos. Most
már mindenesetre tudom, milyen a
Duna. – Felnevetett. – Elslattyogok, ké-
sõre jár, jó kis idõ, míg leérek a hegyrõl.
Találkozunk.

– Hol, mikor?
– Hát a Klarissza utcában, a gimiben.
– Ott? Mi, harmadikosok, lent gub-

basztunk a földszinten. Ti, sasok, fent
vagytok, a csúcson – mondta Sándor.

– Majd lecsúszom hozzátok a korláton
az egyik nagyszünetben…

– Sándor! Sanyi! Nem volt még elég
mára a gesztenyézésbõl? 

Albrechtné hangja volt, Sándor édes-
anyjáé.

– Nem is hajigálunk! Komoly dolgok-
ról van szó! – kiáltotta vissza Sándor.

– Itt van velünk Bartók Béla!
– Azt hiszem, sokáig maradtam –

mondta a keménygallérú fú.
– Örülök, hogy itt találom. – Albrecht-

né akkor ért az „erõdítmény” bejáratához.
– Ha nem szólok, öreg estig is kint ma-
radnának. Most különösen, ezek miatt a
gesztenyék miatt.

– A mai gesztenyecsata, azt gondo-
lom, nem volt igazán hiábavaló…

– Komponáltunk. Közösen komponál-
tunk egy dalt a vadgesztenyékrõl –
mondta lelkesen Sándor.

– A vadgesztenyékkel. Tessék nézni –
mondta Károly.

– Nézd csak, ott a földön! De vigyázz!
Még eltaposod, szétrúgod a melódiát.

Valamelyik közülük dúdolta a dallamot.
– Reggelre, azt hiszem, tele lesz hamis

hangokkal a lepotyogó gesztenyéktõl –
mondta Albrechtné.

– Mindenesetre, ez így a mai októberi
délután dallama még. Holnap majd má-
sikat szereznek a fiúk, kirakják vele a ker-
tet. És máskor is…
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– És ha nem lesznek már gesztenyék?
– kérdezte Sándor.

– Nem lesznek gesztenyék? Esõ lesz,
hó, szél, vihar… Mindig lesznek geszte-
nyék, mindig lesznek melódiák… De
mennem kellene…

– Sötétedik, s ilyenkor már gyorsab-
ban szivárog le a hegyekbõl a hûvösség
is. Jöjjenek be, Béla! Itt marasztalnám
szívesen vacsorára – szólt Albrechtné.

– Nem. Nem, köszönöm, igyekeznem
kell már.

– Akkor egy csésze teára.
– Játsszál valamit! – kiáltott fel Sándor.
– Nagyszerû, kérlek, zongorázz vala -

mit, azután én is lelépek – mondta Károly.
– A zongora nem engedi el magát,

de mi sem, játék nélkül már.
Bementek a házba. A barna Bösen-

dorfer ott állt a sarokban.
– Akkor, akkor játsszam valamit? – kér-

dezte a keménygallérú nagydiák.
Schumannt zongorázott, a fisz-moll

szonáta elsõ tételét. Albrechtné megkér-
dezte utána: 

– Schumann a kedvence? 
– Nem éppen, de szeretem a fisz-moll

szonátát. 
– Kik a kedvenc zeneszerzõid? –

Beethoven, Bach, Brahms. – Ilyen sor-
rendben? 

Megismételte: – Beethoven, Bach,
Brahms.

– Bé, Bé, Bé, mindegy. No, a Bartók
Bélához asszimilálódik a három bé – je-
gyezte meg Albrechtné tréfásan. – És az
érettségi után? Az érettségi után mik a
tervei?

– A matúra után…? Nem is tudom.
Vannak elképzeléseim, nem döntöttem
még… nem döntöttünk még… Talán
Bécs, talán Budapest…

Öt óra múlt. A dombról a Kórház
utcáig legalább húsz perc. Ilyenkor októ-
berben már rövidek a délutánok, s a lám-
pagyújtogatók egyre korábban indulnak,
hogy felkattintsák a gázlángot. Ezek a
sápadt hideg fények már gyulladoznak 

a városban. A hegyi utakat már majd-
nem bepólyálta az este. A jegenyék fel-
söpörték az eget, horpadt völgyvödörbe
hullottak a felhõk, de nem látni csillagot.
A keménygallérú, nyakkendõs nagydiák
lépéseibe kapaszkodik, és az ismerõs kö-
vekbe, kavicsokba, hajlatokba, gödrökbe.
Amikor elhagyja a levelek, füvek fanyar
illata, tudja, hogy lejjebb ért. Átvág a
négytornyú vár irányába, a Védcölöp út
felé, úgy rövidebb. Holnapra még tanul-
nia kell. – Földrajz, fizika, magyar, torna,
latin – gondolja. – Latinból doli. Holnap
dolgozatot írunk. Clarorum virorum facta
moresque posteres tradere… Kiváló em-
berek tetteit és jellemét az utókor számá-
ra megörökíteni szokás, ez az, amit még
ma sem mulaszt el kortársaival szemben
egyébként közömbös nemzedékünk ak-
kor, ha egy nagy jellem diadalmasan fe-
lülkerekedett azon a fogyatékosságon,
amely a nagy és kicsiny közösségekben
egyaránt megvan… ignorantium recti et
invidium… az igazi érték nem ismerésén
és az irigységen. Igen: clarorum virorum
facte moresque posteras tradere.

Teljesen besötétedett. A keménygal-
lérú nagydiák tudja, amott a macskahátú
hegyen túl Ausztria. Kétfejû sas, erre néz,
arra néz, mindenhova száll, hegyes csõ-
rével, karmaival. Kiváló emberek tetteit és
jellemét az utókor számára megörökí-
teni… A Duna szalagja olyan innen fent-
rõl, mintha vizes tej dermedne a tájon,
pedig víz, mozgó, hömpölygõ, dagadó
víztömeg. Túloldalon kezdõdik a síkság,
beláthatatlanul, végtelenül. Itt a hegyek-
hez biggyesztve lapulnak a házak, a
dóm, becövekelte magát a város a he-
gyekbe, idõbe, történelembe. Megint
Tacitust idézi… Clarorum virorum facta…
Kossuthról kellene egyszer szimfóniát ír-
nom! Igen…! – Majdnem felkiált. A ke-
ménygallérú nagydiák megáll. – Igen! –
mondja félhangosan és körülnéz. Egye-
dül van. – Mi ez itt a zsebemben? Egy
vadgesztenye! – Kitapogatja gömbölyû-
ségét. – Egy vadgesztenye. Egy hang!
Egy felesleges hang? De mit csináljak
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vele?… Elhajítom! A négy világtáj felé…
bárhová… elhajíthatom… Merre hajít-
sam? Merre? Ahogy megfordulok tenge-
lyem körül: amott északnyugat, amott
Ausztria, amott a dombokon túl észak,
amott, amott a háztetõk fölött, délkelet
felé, Magyarország. Magyarország mélye,
csöndesen, hosszan, feketén elnyúlva.
Egy vadgesztenye. Egy felesleges hang?
Egy kiáltás? Egy vadgesztenye! Gyenge
karom, az erõm, de arrafelé hajítom, ar-
rafelé célzok, délkelet felé, amerre utam,
amerre fordulna lépteim… amerre bizal-
mam, érlelõdõ elhatározásom, jövõm.

Nem volt már messze a város. A
keménygallérú fiú, Bartók Béla, a nagydiák
ereszkedett, leereszkedett a dombról, cipõ-
jére vizes avarfoszlányok tapadtak, aztán
érezte, ezek már kövek, bazaltkockák…

Magyari Barna

A világ legköltõibb
négyzetkilométere

Nagyszalontán egy 
„bokorból” indult a két
Arany, Sinka és Zilahy

Páratlan irodalomtörténeti ritkasággal
büszkélkedhet Nagyszalonta. A kölesér-
parti városon kívül szerte a nagyvilágon
nincs másik település, ahol egyetlen
négyzetkilométeren négy ismert irodalmi
nagyság született volna. ARANY JÁNOS,
ARANY LÁSZLÓ, ZILAHY LAJOS és SINKA ISTVÁN

szülõhelyei légvonalban alig néhány száz
méterre találhatók egymástól. Hogy ez az
irodalomtörténeti csoda miért éppen ott
történt meg, s hogy a nagyszalontai „hu-
musz” miként válhatott az irodalmi sze -
mélyiségek ilyen termékeny talajává, má -
ig rejtély.

Ezen a telken állott a „bogárhátú” öreg
ház, melyben Arany János született 1817.
márczius 2-án – hirdeti a 185 esztendõ-
vel ezelõtti jeles eseményt Nagyszalon-

tán, az Arany János utca 46. szám alatti
ház fehér falán a fekete márványtábla. Az
igazi – egykori szalmatetõs – kis szülõház
már rég az enyészeté: 1823. április 4-én
a Bajó-féle tûz emésztette el. Arany János
apja, Arany György és anyja, Megyeri
Sára tíz holdon gazdálkodó szegény pa-
raszt volt. Részben a család szegénysé-
gével magyarázható, hogy tíz gyermek
közül csak az elsõ, Sára, és az utolsó,
János maradt életben.

Arany János szülõházának leégése
után szinte azonnal egy hasonló kis
házikót építtetett Arany György. Ezt akkor
bontották le, amikor a késõbbi nagy költõ
még kisegítõ tanítóként a nagyszalontai
iskola „egyik kis kamrájában” lakott. Szülõ-
háza pusztulásával a költõ is tisztában
volt. Egyik versében így írt errõl: „Híre po-
ra sincsen már az öreg háznak, / Honnan
elindultam földi utazásnak, / Nem is úgy
épült, hogy századokig álljon, / Csak rö-
vid tanyául, mint a fecskefészek…”

Az egykori Arany-portán jelenleg lát-
ható lakóház tehát legalább a harmadik
(vagy a negyedik) ingatlan ezen a telken.
Ha a kíváncsi látogató betér az utcai ka-
pun, akkor balra még azt az ásott kutat
találja, amelybõl egykor az Arany család
mert vizet. A mostani ház végében pedig
ott egy hatalmas eperfa, amelyik valószí-
nûleg annak a versbõl ismert, „feketén
bólintgató”-nak a leszármazottja.

Az Arany-portától alig kétszáz méternyi
sétára található Sinka István szülõháza.
„Születni, Szalontán születtem a Nagy-
Csegõd utcában, a Bozsár-féle házban…
Anyám vallomása szerint az érthetetlen
dolgok egész sora történt, amikor szület-
tem” – írja önéletrajzi vallomásában a Fe-
kete bojtár, aki 1897. szeptember 24-én,
hidegen záporozó éjjelen jött a világra. A
költõ apja, Sinka János, régi bihari rideg-
pásztor család sarja, hallgatag, nagy ter-
metû ember volt, aki szerette a könyve-
ket. Anyja, Nucz Erzsébet a Nagyszalon-
tához közeli Madarász község valamelyik
pusztájának zsellérházából került a szom-
szédos városba. Házasságukból három
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fiú, János, Ferenc, István, és egy lány, Er-
zsébet született. Sinkáék nagyon szegé-
nyek voltak. A költõ szülõháza sem volt
egyetlen pillanatig sem a család tulajdo-
nában. Bár a Sinka-család csak néhány
évig lakta az ingatlant, ezt a tényt a költõ
mégis versben örökítette meg: „kicsi ju-
hászkunyhó / ölelgeti Bihar. / Onnan jöt-
tem én a / népem álmaival.”

A késõbb Rózsa, majd Busuiocului, ma
pedig Sinka nevet viselõ utca egyes
számú házának (a porta bejárata ebben
az utcában található, az épület – sarki
ház lévén – maga viszont valóban az
egykori Nagy-Csegõd, majd Bocskai utcá-
ba nyúlik be) külön értéke, hogy az eltelt
bõ egy évszázad alatt külseje nem sokat
változott. Ezen a telken ma is Sinkáék ere-
deti háza tekint vissza a szemlélõdõre,
ahol 1990 nyara óta márványtábla hirde-
ti a ház jelentõségét.

A lírájában, balladáiban a pásztorok ke-
serves, százados szenvedését megörökí-
tõ Sinka István szülõházától alig két
percnyi sétára található Zilahy Lajosnak, a
letûnõ dzsentri és polgári réteg remek
ismerõjének szülõháza. Zilahy Lajos 1890.
március 27-én a Nagy-Csegõd (Késõbb
Bocskai) utca 29. szám alatti, hatablakos,
nagy udvarú, polgári házban látta meg a
napvilágot. Ez a ház az Arany-portától
sincs messzire, mint ahogy azt Zilahy egyik
versében megfogalmazta: „Én ott szület-
tem kétszáz lépésnyire / a „bogárhátú
ház”-tól. Kisfiú koromban / e kétszáz lépést
nem egyszer lemértem / a Bajó-kerten át,
esõben, sárban. /De azután, ahogy nõtt a
lábam, / csak száz lépés lett az a kétszáz.” 

Zilahy Lajos õsei – apai ágon – három-
száz évre visszamenõleg református pré-
dikátorok voltak. Ezt a folytonosságot a
költõ nagyapja szakította meg, aki Bihar
vármegye közismert jogász- és bankem-
bereként tevékenykedett, apja pedig
Nagyszalontán közjegyzõként dolgozott.
Édesanyjáról csupán annyit tudni, hogy
dunántúli földbirtokos családból szárma -
zott. Zilahy Lajosék hatan voltak testvé-
rek. Két egészen fiatalon elhunyt testvére

– az édesanyjával együtt – a nagyszalon-
tai temetõ díszsírhelyén, Arany János
lányának, Arany Juliskának a közelében
nyugszik. 

Zilahy Lajos élete végéig hûséggel
õrizte a szülõvárosához fûzõdõ lelki kap-
csolatot. Ezt is méltányolták földijei akkor,
amikor 1990-ben márványtáblával jelöl-
ték meg az egykori Zilahy-házat.

Zilahy Lajos szülõházától újabb pár
száz méterre, az egykori fõtéri jegyzõlak-
ban született 1844. március 24-én Arany
János és Ercsey Julianna második gyer-
mekeként Arany László költõ, mûfordító.
Apjához hasonlóan õ is elnyerte a Kis-
faludy Társaság pályázatának jutalmát.
Sõt az ifjú Arany kétszer is diadalmas-
kodott az efféle megmérettetésen: elsõre
az Elfrida címû költõi elbeszélésével,
másodszor A délibábok hõse címû verses
regényével aratott sikert. A nagyszalonta-
iak pedig fõleg két nemes tettéért áldják
emlékét. Apja bútorainak, könyveinek és
kéziratainak egy részét szülõvárosának
adományozta, így már 1885-ben Arany
emlékszobát rendezhettek be Nagysza-
lontán. Majd pedig kitartóan közremûkö-
dött annak érdekében, hogy a Csonka-
toronyban Arany János Emlékmúzeum
létesüljön. Sajnos korai halála miatt utób-
bi óhaját a megvalósulás útján csak el-
indíthatta, de nem fejezhette be. Apja
múzeumát 1899 augusztusában már nél-
küle avatták.

Arany László szülõházát még vala-
mikor a XIX. század vége felé lebontották,
így ezzel az ingatlannal már nem találkoz-
hatunk. Öt esztendõvel ezelõtt viszont
Nagyszalonta vezetése Arany László fel-
tételezett szülõhelyét is emléktáblával
jelölte meg. Azóta immár a város vala-
mennyi nagy poétájának emléke elõtt
tiszteleghet a helyi lakosság és a Nagy-
szalontára látogató turista.
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Ferenczi László 

(Még írni valamit…)
Ahogy öregszem, szamárfülem növekszik,
Már a földet súrolja, csak nem veszik észre,
Vagy nem akarják. Még írni valamit,
Amitõl tanulhatok jobban szemembe nézni,
A szomorúság istenkáromlás, és jogom nincs
Szomorúnak lenni. Szamárfülem egy növekszik,
Betakar, megóv magamtól is.

Hatvanöt
A negyvenéves Pethõ Sándornak

Tizenöt éves és tizenöt másodperces távlatok váltakoznak,
Még a szokásosnál is jobban fázom ezen a télen,
Megtanultam számítógépen írni, és talán egyszer a csajok után is futok megint.
Egy bájos eladólány megajándékoz egy ráadás kiflivel,
Harminchat éves kucsmám miatt, szánalomból, gondolom,
Egy barátság emlékére hordom, tartósan meleg,
Nem követi a divat változásait.
Neked professzor úr, neki udvarias koldus,
Aki rendszeresen nála vesz kiflit, kenyeret,
Másoknak megint más, és megint másoknak semmi,
És magamnak?

Amikor negyven voltam, megalomán vagy egyszerûen csak kíváncsi,
Volt szeretõimet kértem, írják meg, hogyan emlékeznek rám.
„Szabadságod titka, hogy számodra a sarki koldus és a Sorbonne professzora
Egyenértékû emberek”.
Jó azért, hogy elõadtam a Sorbonne-on, Voltaire-rõl,
És amit mondtam, elfogadták,
Mert így nemcsak hízelgés vagy egy ábránd megfogalmazása.
Nem értem, soha nem fogom, remélem, megérteni,
Mi jogosít fel egy embert, hogy egy másik felett…
Legyen ellenõr a villamoson, államügyész vagy a professzori székben...
Valahol mindenki koldus, csak nem mindenki tudja magáról,
És professzor is, csak nem tudják róla, még maga sem.

Az ajándék kifli miatt kevésbé fáztam, szerettem volna felvágni vele,
Siettem, kiesett kabátom zsebébõl, a mellékutca lucskos havára,
Talán valakinek jól jött…

(2001)
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Tóth Szilvia

Zarándoklat
Öt hosszú fenyõ hajol össze
barátok
székesegyház bordái
kék ég fedi a fesztávot
gyökereik szivacs-kövek
agyag közt tapogatnak
fejük a hold felé
testvérként bólogat

körben bozót
maguktól nõtt akácok
futó borostyán
nyáron sárgálló virágok
elvesztett pénztárca
rongyok kabátok
derült estéken szendergõ
szegény pacákok

Román templom
gót kápolnácska
málló kövek mohos gurulása
élet ima munka olvadtak alája
zsíros puha rögbe
barna ruhába

Barát hajnal alkonyban
lélegzetét mint kenyeret harapta
illata füstölõvel
vigíliára vecsernyére szállt
zengett antifona gregorián
földet sepert sok pálos csuhás

sürgõs ügy vadászkaland
magány tanács csendes gondolat
császárt királyt
gõgös vad klerikust
gyûjtött össze a hajlékony bordák alatt

Köré temették ki elment
lassú menetben
a torony harangja szólt
Nyék Hárshegy az Ördögárok felett…

Emlékezetbõl…
A domboldalban, házában fekete óriás

lakott. Hosszú haja, rézbõre olyan volt,
mint egy indiáné. Nagy volt a keze, a
lába, szeme is nagy volt és tágra nyílt.
Estefelé, mikor a nap lemenõben volt,
fáradtan elheveredett. A hátán fekve,
lábát térben meghajlítva majdnem el-
aludt. Akkor érkeztem én, felfelé a mere-
dek betonúton, beléptem szobájába.
Csendesen szuszogott. Melléfeküdtem,
mint egy lány apja mellé a kertben vagy
a strandokon. Beszívtam illatát, a víz és
rózsa keveréke volt. Langyos bõrének
rácsrajzolatán fémesen csillant meg egy-
egy betévedt fénynyaláb. Úgy feküdtem
mellé, mintha régi ismerõsök volnánk.
Ismertem minden mozdulatát, ismertem
súlyát, formáit emlékezetbõl is lerajzol-
nám. Csontjainak hajlását, háta ívét, ke-
zét, lábát, lábujjai formáját és tapintását.
Egy lettem vele a lassan elfeketülõ éjsza-
kában. Észre sem vette.

Néráth Mónika

Virrasztó alázat
Fenyvesi Félix Lajos Írott kõ

címû kötetérõl

Fenyvesi Félix Lajos 1946. január 31-én
született Hódmezõvásárhelyen. A szüleit és
fiatal paptestvérét korán elvesztõ költõ
életét és gondolkodásmódját meghatározta
a szülõföld kulturális légköre. Itt született és
alkotott az író Bibó Lajos, itt élt a népdal-
gyûjtõ Péczely Attila, még József Attila is
gyakran vendégeskedett erre gazdag ro-
konainál. A 300 éves múltra visszatekintõ
Bethlen Gábor Református Gimnázium szel-
lemisége – ahol Németh László is tanított –
Grezsa Ferenc professzor felejthetetlen órái
(ki a költõ írásainak elsõ bírálója lett) életre
szóló élményt jelentettek Fenyvesi Félix
Lajosnak. A képzõmûvészetekhez való von-
zódását Vásárhely híres festõiskolája alapoz-
ta meg, ahonnan olyan mûvészek kerültek
ki, mint Tornyai János. Késõbb számos ver-
sében megjelenik ez a kötõdés is. (Ld.:
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Vásárhelyi képírók, Borsos Miklós: Németh
László szobra, Versek Eifert János fotóiról
stb.) Vásárhely szellemi öröksége mellett
azonban az egyszerû, dolgos alföldi em-
berek, a Tisza melléki gyönyörû táj is örökre
beívódtak a költõ emlékezetébe, s kimeríthe-
tetlen forrásként köszönnek vissza lírájában.

Késõbb, Szegeden, irodalmi ambícióitól
hajtva Ilia Mihály „magán” egyetemére járt,
ahol megismerkedhetett az erdélyi, vajdasá-
gi, kanadai magyar írókkal és mûveikkel.

Versei elsõ olvasója Rónay György, az
akkori Vigília fõszerkesztõje volt. Két útba in-
dító mestere: Vas István és Pilinszky János.
Mindkettõ emberi és költõi példakép. Az
apaként tisztelt Vas István mutatja be az Élet
és Irodalomban, Pilinszky pedig elõszót ír
verseihez egy antológiába.

Fenyvesi ifjú kora óta újságíróként keresi
kenyerét. A világ minden rezdülésére fogé-
kony ember, nagy empátiával figyeli kör-
nyezetét. „Mindenrõl és mindenkirõl tudni
akartam. – vallja Felletár Béla riportjában –
Fuszáltól a csillagokig az összes teremt-
ményt számon tartani.” Ez a kivételes érzé-
kenység lírájában is megmutatkozik, s pub-
licisztikai témái új távlatot nyerve, gyakran
köszönnek vissza verseiben.

Az írott kõ személyes hangvételû, vallo-
másos költészete, az egyéni képalkotás
gazdagsága, a páratlan, olykor meghök-
kentõ jelzõs szerkezetek (Pl.: „Csönd össze-
törte tömegsírok” Ikon, „Mindenségfûszálon
Föld-katicabogár” Õrzõ május, „Égi folyók
mása / ereid szelid korallága” Szeptemberi
zsoltár stb.) gyakorisága mellett is a közlen-
dõ pontos átadásának igényérõl árulkodik.
Mindig Istennek írunk – nyilatkozza a fen-
tebb említett riportban – mégis verseibõl
következetesen átszûrõdik az a ki nem
mondott hitvallás is, mely a látott, tapasztalt
emberi szenvedés realista lejegyzésére, s a
töretlenül vallott keresztény, humanista
értékek átmentésére törekszik, s mely az
Embernek szól ebben a zûrzavaros évezred-
nyitányi tülekedésben.

Szellemi elõdeit, példaképeit gyakran
megnevezi verseiben is. A megidézett élet-
mûvek elõtti mély tisztelet mellett az emlé-
kezés itt is személyes, a lírai én egyes szám
második személyben, a verses levél mûfa-
jához közelítõ hangnemben szól az elhunyt

barátokhoz, mûvészekhez. Így szólíttatik
meg, a már említett mesterek mellett, az írás
hatalmában rendületlenül hívõ Németh
László, Márai Sándor, Hamvas Béla, a „szí-
nészkirály” Latinovits Zoltán és Sinkovits
Imre, s a dal erejét hirdetõ Lányi Lajos. A fel-
sorolás korántsem teljes. Fenyvesi Félix
Lajos nemcsak az elhunyt, de a kortárs pály-
atársak, barátok elõtt is fejet hajt (pl.: a
Szepesi Attilának írt Áprilisi víg ének, a Szenti
Tiborhoz szóló Tanyaatlantisz, vagy az Imre
Mihálynak ajánlott XC. zsoltár ). Ez a nemes
alázat segíti abban, hogy újra és újra erõt
merítve emberi és mûvészi példájukból saját
lírájában hirdesse tovább a mûvészet terem-
tõ-megtartó szerepét, a nemzet iránti elkö-
telezettséget, a humánum egyetemes
tiszteletét, Isten örök törvényeit.

A ma már Pesten élo költõ verseiben
gyakran tekint gyermekkori provinciája ked-
ves tájaira (pl: Õszi város, A Bethlen Gábor
Református Gimnázium ünnepére, Vásár-
hely, Mártély stb.) A szülõvároshoz való ra-
gaszkodás artikulálása mellett azonban,
féltõ-aggodó hazaszeretetbõl táplálkozó, a
nemzet egészét érintõ, átfogó kérdéseket is
felvet költeményeiben. A magyarság meg-
maradásáért érzett felelõsség hangján
szólal meg számos versében. Pl.: „ha nem
építjük föl azt a Templomot, / népét szét-
szórja Hadúr, / Isten / keresõ botja hiába
kopog, / eltûnünk nyomtalanul!” (Borsos
Miklós: Németh László szobra), „Aggódó
szavad elhallatszott / Hargita havasáig, szét-
szórattatott / magyarok párizsi, londoni,
torontói / házáig – darabka haza voltál / a
kifosztott szülõföldrõl.” (Siratóének Sinkovits
Imre koporsója felett). Az anyaországtól el-
szakított magyarság fájdalmával együtt érzõ
költõ hangján sikolt a következõ sorokban:
„Kitépett nyelvû ország, szétszaggatott
Erdély – mi minden volt és mi jöhet még –”
(A Bethlen Gábor Református Gimnázium
ünnepére).

A költõ az 1956-os forradalmat és az utá-
na következõ megtorlás éveit gyermekként
átélve, a verseiben is visszaköszönõ város-
széli „törött karú pléh Krisztushoz” imádko-
zott forradalmár édesapjáért. Fiatal paptest-
vérét az ÁVH emberi verték agyon. Az
emlékek azonban – a szörnyûségek realista
megjelenítése mellett – nem csupán a ret-

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA



40

tenet képeiként jelennek meg verseiben. A
forradalom valódi eszmeiségét máig vallott
hittel megõrizve keresi a választ: Mi az, amit
a forradalom az utókor számára jelenthet, s
kellene, hogy jelentsen? „És ragyog örökké
földkehely-szívük mélyén elpusztíthatat- /
lanná fényesedett emberremény: semmi
sem volt hiába, szabad- / ság nélkül nem
élhet az ember!” (Októberi imádság) És egy
figyelmeztetés: “Ó, áradó, éneklõ ifjúság,
õszi gesztenyefák. / Elfeledték, eltemették
ezt a gyönyörû csodát! ” (Kialvó mécses). A
költõ közösséget vállal a Gulágon rabosko-
dott milliókkal, az ártatlanul meghurcoltak-
kal is. (Ld.: Ikon, Néma kórus)

A szenvedõk iránt érzett tisztelete és
részvéte mindenre kiterjed. A nagyváros,
Budapest nyomorúsága, a kisemberek ki-
szolgáltatottsága, a mindennapok nem szû-
nõ harcai éppúgy szánalmat ébresztenek
benne, mint a megkínzottak tanúsága. (Ld.:
Téléjszakai pályaudvar, Három töredék, A
félelem ellen stb.) Ez az örökké virrasztó, a
szenvedés fölött õrködõ költõi attitûd a
nagy példaképpel, Pilinszkyvel rokonítja.
Lírájában az õ örökségét viszi tovább. (Ld.:
Éji virrasztók c. vers.)

Fenyvesi Félix Lajos azonban az alap-
jaiban fájdalommal teli, reményvesztett lírai
hangvétel mellett, a remény énekese is egy-
ben. A kötet nyitó verse (Õszi verõfény) is
errõl árulkodik, melyben a gyûlölködõ világ
és reménytelenség közepette „váratlanul /
fáradt arcodhoz ér / egy napsugár, /
megigéz a lomb-arany õsz, / nyitott ablak-
ból / ének hallatszik ki”. (Ld. még: Örökké
tartó pillanat, Levél Vásárhelyrõl, A Bethlen
Gábor Református Gimnázium ünnepére,
Csiksomlyói búcsú stb).

A nagyító lencsén keresztül szemlélt vi-
lágban a fájdalom mellett az öröm legap-
róbb megnyilvánulásai, a teljesség röpke
pillanatai, az élet kicsiny ajándékai sem ma-
radnak rejtve a költõ szeme elõtt. (Hajnali
város, A tölgy lombja, Költõ a Holdon,
Soproni bordicsérõ, Tavaszhimnusz, A leg-
szebb nap, Sárkányrepülõ stb.)

Lírai világában Isten legkisebb teremt-
ményei és a mindenség egyszerre vannak
jelen, akár egyetlen versmondatban: „Alko-
nyodik. Csillag-fûszálon / már Hold-csiga-
biga ballag.” (Csodakérés). Versei gyakran

kozmikus távlatokat nyitnak meg térben és
idõben, s szinte bármi az ihlet tárgyává vál-
hat, hogy aztán versben artikulálva a jelen-
nel folytasson párbeszédet, akár Li Taj Po
versei, Csi Paj-si tusrajzai, az Altamira bar-
lang bölény-ábrázolása vagy a karosi te-
metõ sírjában talált honfoglalás kori nõi
koponya.

Intimitás és örökkévalóság egysége jel-
lemzõ feleségéhez írt szerelmes verseiben is,
például a Szeptemberi zsoltár következõ so-
raiban: „szemeddel nézhetem messzi isten-
ség / fénysugaras, tündöklõ egét, / tenger-
part köveit, lomb között / a megállított idõt.”
A szerelem, mint a halál legyõzõje, a bol-
dogság és az élet forrása jelenik meg a Két
arc címû vers utolsó két sorának páratlan
metaforájában: „Szeretsz…Szeretlek…Nincs
halál / Röpül a Föld, a nagy kék madár.”

Fenyvesi Félix Lajos lírája a szerteágazó
témaválasztás mellett néhány következete-
sen végigvitt alapérték köré épül. A vásárhe-
lyiség, magyarság, az írás missziójának válla-
lása, a szenvedés iránti felelõsségérzet, egye-
temes humanizmus és kereszténység meg-
határozó elemi költészetének. Mindezek nem
egymást kizáró, hanem egymást segítõ egy-
ségben. Példamutató erkölcsi tar-tás dombo-
rodik ki verseibõl, melynek tartópillére a hû-
ség. Hûség a szülõföldhöz, a magyarsághoz,
a vallott értékrendhez, ön-magához.

Lírájának folytonos és legbensõbb ré-
sze Isten és ember örök párbeszéde. Tulaj-
donképpen ezzel kellett volna kezdenem e
költészet bemutatását. Isten végtelen és
mindenütt jelenvaló. Vallja ezt a kötet – az
utolsó ciklus rovásai között megbúvó – cím-
adó verse is:

kincs a kezemben:
idõ csiszolta gyönyörû kõ
gyöngy-eres zöld-fekete sebekkel
a szélén felírás:
szálkás isten-betûk
megkopva törten is ragyogó
föltartva a fénybe
mintha
távoli derengõ világ
üzenne kristálytiszta titkokkal

A „messzi istenség” ugyanakkor többször
antropomorfizálódik verseiben. Pl.: „…A tört
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kövû oltár / elõtt melléd lép a fáradt arcú /
Isten.” (Omló part) A költõi hite olyan erõs,
hogy lírai hangja olykor szenvtelenül me-
rész is lehet: „Csendes gyászünnep HIROSI-
MA / déli fényében. Harangütések. / Néma
imádság / Istenhez, / hogy térdepeljen ide
a térre – ” (Három töredék).

Ez a látszólag dacos hang is az ártatla-
nok szenvedése elõtti fõhajtásból fakad.
Ahogyan publicisztikai írásait, úgy líráját is
áthatja azonban az a „borghesi” gondolat,
mely szerint a mártíromság nem lehet hiá-
bavaló, s az élet végül mindig érvényre jut,
legalább a mûvészetek által. A békéhez ál-
dozatokon keresztül vezet az út, s a költõ fe-
ladata, hogy õrködjön, teremtsen és építsen.

Fenyvesi Félix Lajos nemzedékének meg-
határozó élménye Pilinszky János költé-
szete. A nagy példakép – kinek verseit a
Hallgatás évei alatt kézzel másolt lapokon
terjesztették – sûrítetten metaforikus mon-
dattöredékei, fölülmúlhatatlan finomsággal
csiszolt vers-szobrai, egyszerre jelentenek
mércét és kihívást.

A költõ még csak egy éves volt, amikor
Pilinszky Németh László hívására látogatást
tett Vásárhelyen, s felolvasta verseit a Bet-
hlen Gábor Református Gimnáziumban.

Késõbb, az idõközben költõvé érõ Feny-
vesi versei elé elõszót írt egy antológiába.
Barátságuk alapvetõen befolyásolta lírájá-
nak kibontakozását.

A Krisztus-sorsú emberiség szenvedését
magára vállaló, lejegyzõ és a szavak ereje
által „gyógyító” Pilinszky költõi, szellemi, és
erkölcsi öröksége nyomasztó nagyságként
tornyosul az új nemzedék fölé, ugyanakkor
kimeríthetetlen erõforrást is jelent. Versei ka-
paszkodót kínálnak, élni segítenek. Színes
képzelete saját költõi nyelvet, a tárgyi kör-
nyezetbõl vett és a liturgikus nyelvezetet fel-
elevenítõ egyéni motívumrendszert terem-
tett. Látott és kijelentett, már-már a prófé-
ciák hangján. 

Fenyvesi Félix Lajos képeit az életbõl, a
városból, a lüktetõ, élõ természetbõl meríti.
Költõi nyelve személyes, könnyen átélhetõ.
Epikus hangnemû keresztény líra.

Írott kõ címû kötete példázza, hogy az
objektiváló líra Pilinszky-hegyfoka után is

lehet még Istenrõl, a szenvedésrõl, megvál-
tásról a személyes líra, bensõséges imába
forduló hangján szólni.

Ezúton köszöntjük Fenyvesi Félix Lajost az
októberben megjelenõ kötete alkalmából.

A szerkesztõk

WASS ALBERT EMLÉKEZETE
XI. RÉSZ

Lukácsi Éva – Balázs Ildikó

Mûsorról levett
nemzeti fájdalom

Wass Albert: Tavaszi szél

Kevesen ismerik Wass Albertnek a Ta-
vaszi szél címû színmûvét, melyet 1944
karácsonyára tûzött mûsorára Budapes-
ten a Nemzeti Színház, de amelynek „õs-
bemutatója a bombázások miatt elma-
radt”1. NAGY PÁL irodalomtörténész szerint
a szerzõ a darabot a színház megren-
delésére írta, de „a hatalom betiltotta”2.
Bárhogy is volt, a Tavaszi szél ma is szinte
elképzelhetetlen bármely állami színház
elõadásában, s ha mégis akadna társulat,
amely mûsorára tûzné, nem lenne
mentes ezernyi kritikus reagálásától. A da-
rab tavasszal megjelent a Kráter Mûhely
Egyesület gondozásában.

A mû azért rendkívüli, mert NÉMETH

LÁSZLÓ történelmi és társadalmi drámái-
hoz hasonlítható az a magasfeszültség,
melyet a gondolatisága hordoz. Érdemes
lenne Németh László Emberi színjáték cí-
mû mûvével egybevetni. Németh László
ugyancsak fiatalon, 24 éves korában
kapott elsõ regénye, az Emberi színjáték
megírása után Baumgarten-díjat, Wass
Albert 32 évesen, tehát a vers- és no-
vellaíró kezdést követõen indulásuk is ha-
sonlít. Németh László e regényében
népe tragikus sorsát, a trianoni veszte-
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séget belerejti a fõhõs magányos, félre-
értett, osztályától elidegenedett útkeresõ
–  útvesztett vagy éppen más utat talált –
Boda Zoltán orvos sorsába, aki bizonyos
fokig önéletrajzi vonatkozású regényhõs.
Németh László a vég nélküli rebelliót, a
torzót, a megoldás-nélküliséget örökíti
meg az Emberi színjátékában.

Wass Albert drámájának indítása tipi-
kus Wass Albert-i színhelyre visz: erdei tisz-
tás, havasok, hegyek, patakok, virágzó
fenyõk, madarak és állatok birodalmába,
mely az éghez közeli idill. Ebben a világ-
ban otthonos a fõhõs, az erdélyi magyar
arisztokrata, Tomori Imre. Csakhogy a
csendéletet egy puskalövés zavarja meg.
Ez nyomasztó elõjel, még az sem tudja
feloldani a dörrenés miatti feszültséget,
hogy a váratlan látogató egy fiatal hölgy,
Irma, a fõispán lánya. Szomorú szimbó-
lummá válik, hogy az ifjú vadásznõ – aki
vörös lakkos körmeivel még ki is zsigereli
a zsákmányt – a kedvenc õzet lõtte le,
melyet szinte személyként tartottak szá -
mon a hivatásos vadászok: Imre és öreg
Imre. A betolakodó vendég értelmetlenül
oltotta ki a vad életét, hiszen a vadászata
csupán személyes, de szabálytalan kedv-
telést szolgált. (Ez a mozzanat vissza-
vagy elõreutal A titokzatos õzbak címû,
1941-ban kiadott elbeszélésfüzérre.)

Sötét este van és telehold: a furulyaszó
elõcsalja a természet és a kozmikus erõk
bûvös sugárzását, mely egyszerre félel-
metes és vonzó. Mintha az emberi sorsok
az emberfeletti erõk játékterében ki len-
nének szolgáltatva. Wass Albert a hegyi
jelenetbe egyfajta transzcendens élményt
rejt, mely bár babonasággal határos, de
a természetfeletti világhoz kötõdik. Az
Elõjátéknak vége, kezdõdik az elsõ felvo-
nás: változik a színhely. Visszalépünk egy
generációnyi idõt a múltba: lent a he-
gyek lábánál, az emberek világában zajlik
a mindennapos élet. Szintén váratlan lá -
togatók jelennek meg, a felsõbb osztá-
lyok képviselõi, apjával együtt Irma – egy
másik, régi Irma – is, akinek érkezése
rossz elõjel Imre kedvesének, a tiszttar-
tó lányának, Anikónak. A csendes, falusi

idillbe való betörésük képletesen vadá-
szathoz hasonló: Imre életéért jöttek.
Igaz, cserébe fényes ajánlataik vannak,
de „elkérik lelkét”…

A színmû látszólag könnyed és népies
– indító jelenetébõl Tamási Áron Énekes
madarának forrásvíz-üdesége árad –, de
a szavak mögött mélységes fájdalom
húzódik. Ilyen Mozart zenéje is: légies, de
drámai szenvedést takar a könnyedsége.
Mennyire szenvedhetett írása közben az
alkotója! Hiszen a „kellékek” (a falusi idill,
a dzsentrivilág, a magyar fõúri társada-
lom dekadenciája) mind a súlyos törté-
nelmi és társadalmi sors bemutatását
szolgálják. Olyan sors ez, mely mögött
szenvedés és tragédia rejlik. Az idõs Wass
Albert azt írta Voltam címû memoárjá-
ban: „Érdekes, hogy az én nemzedékem
életében miként fonódott össze mindég
a szép a tragikummal”. Szívfájdító hasa-
dás az, ami a „lehetne” és a „van” között
feszül. Átívelhetetlen szakadék tátong a
hegyek élete, ahol az Isten lakik, és a tár-
sadalom, illetve a monarchia bomló, rot-
hadó utóélete között. 

Fájdalmas minden elõrejelzés a mû-
ben. Már ott eldõl minden, ahol az elsõ
felvonás elején a kasztjabeliek közéleti
szereplésre kérik fel Imrét, a fõszereplõt.
Ezzel elkérik a lelkét, a szabadságát, sza-
bad életét a természetben, az udvarház-
tartása személyzetével való õsi egységét
és bizalmi kapcsolatát, miközben áruló
módon úgy festik a „haza szolgálatát”,
mint általuk meg nem élt szolgálatot: ha-
zug szavakkal és frázisokkal rossz lelki-
ismeretet táplálnak, õsökkel zsarolnak,
hazafiúi kötelességet szajkóznak és mu-
lasztás-tudatot táplálnak a havasok fiába,
Imrébe. Még feleségjelöltet is hoznak ma-
gukkal „csaléteknek”. Lehet, hogy még a
nõi bûvösség sem hatna rá élet-fordító
módon, ha tárgyalásukat nem szakítaná
félbe, elhatározásra sarkallva Imrét, a pó-
pa esete, égbekiáltó igazságtalansága. A
szomszéd falubeli román pópa ugyanis
az Albina bank pénzzel támogatott elro-
mánosító politikájának megfelelõen téríti
a magyarokat saját felekezetébe. Azért
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áldozza fel végül is magát Imre, azért fo-
gadja el a kompromisszumok sorozatát
egy számára idegen, szívtelen, hazug vi-
lág javára lemondva saját világáról, mert
nincs, aki ezt az ördögi munkát megállít-
sa. A betelepült román paraszt javakban
gyarapodik, a magyar lakosság pedig el-
szegényedik, földönfutóvá lesz, és végül
kénytelen elköltözni a szülõföldrõl, má -
sutt – a városban vagy a tengerentúlon –
keresve megélhetést. Imre abban a naiv
reményben vállal közéleti tisztséget, hogy
magyarjai javára visszafordíthatja az elro-
mánosítás folyamatát. 

A szerzõ itt egész probléma-kötegre
irányítja rá a figyelmet: Imrének az a tra-
gédiája, hogy ennek a dörzsölt politiká-
nak mindenki zöld jelzést ad, mindenki
részes a nemzetárulásban. A román pa-
pot késõbb –  amikor már fõispán lesz –
Imre letartóztatja nemzetárulás címén.
Ám védõügyvéde nyílt kártyákkal játszik:
„Tisztázzuk a kérdést: az államhatalom el-
len vétett Radu pap, vagy csupán az
ország egyik népe ellen?” A többnemze -
tiségû monarchiában tehát nem nemzet-
alkotó nép a magyarság. E kérdés fesze -
getését a felületesen, önös érdekükben
politizálgató fõurak elhárítják: „A föld leg-
feljebb gazdát cserél. Azért éppen úgy
meghozza az adót és élteti az országot.”
Majd Imrének a közbevetésére – „Nekem
ne az országot éltesse, hanem a ma -
gyart!” – türelmetlenül leintik: „Ugyan kér-
lek. Ország és magyarság az egy. A szent-
korona, az elsõ nagy király államalkotó
lángesze összetartják azokat. Am’ért egyik-
másik más nyelven beszél”3. Majd a Szent
István-i vendégszeretet újszerû értelme -
zést nyer a vita folytán: e vendégszeretet
eredményeképpen porosz nemes képvi-
seli a vármegyén a népet, a bankokat és
a kereskedelmet zsidók vették kézbe, a
földet román paraszt mûveli, az ipart pe-
dig „mindenféle idegenek” ûzik. Nincs
„még egy ilyen ország a földön”, ahol
már majdnem a vendégé a ház, s „még
mindég úgy bánunk vele, mintha ven-
dég volna”. A szabadverseny pedig, mely
az egészséges kiválasztódást szolgálná,

„olyan verseny, ahol a vendégló száz mé-
ter udvariassági elõnyt kap”. S egy félre-
érthetetlen célzás „a titokzatos eredetû
pénzek”-re: „A választóvizet pedig földalat-
ti boszorkánykonyhákon gyártják a […] ki-
választódáshoz”4.

A vita során Imre álláspontját senki
nem osztja, csak hû szolgája, Bedõ tiszt-
tartó bólogat hozzá. Harcában Imre telje-
sen egyedül marad, nincs szövetségese,
hadserege, hiszen a Bedõ-féle és Jóska-
féle hûséges alattvalóira ebben az ember-
feletti harcban nem számíthat. Õk mint a
kutya, inkább elpusztulnak, de saját gaz-
dájukhoz – és az erdõhöz, a hegyekhez,
az õsi törvényekhez – becsülettel hûek
maradnak. Csakhogy ez nem számít eb-
ben a kozmopolita sugallatú csatában. 

Érdekes összefüggés: nem véletlenül
mutatkozik nagy ellentét a két egyhá-
zat képviselõ személy bemutatásában. A
magyar tiszteletes – nyilván református –
panaszra és segítségkérésre jön a me-
cénás fõúrhoz, Imréhez. Önmagában
nem képvisel legális erõt, a népe pedig
teljesen ki van szolgáltatva, nemhogy
szövetségesként mögötte erõt képezne.
Ezzel szemben a román pópa olyan hely-
zetben van, hogy önállóan intézkedik,
mivel a háttérben a világi hatalmasságok
támogatását  élvezi. Erdély református –
valamint katolikus és unitárius – történe-
tében ugyanúgy, mint az anyaországi re-
formátus egyházban, a világi pártfogók
diktáltak. A papok és püspökök függõ vi-
szonyban voltak a világi hatalmasságok-
tól, akik jó esetben a patrónus szerepét
játszották. Ennek az lehetett a következ-
ménye, mint pl. Geszten, ahol gróf Tisza
István egész falu helyett befizette a refor-
mátus egyházközségnek az egyházfenn-
tartási díjat, s ez a falu a késõbbiekben
nem tudta eltartani a papját, mert az em-
berek nem szoktak az önálló és áldozatos
egyházfegyelemhez.

A református Wass Albert a saját csalá-
di élményeibõl merít, mikor a papot ilyen
szánalmasan kevés hatalmúnak ábrázol-
ja, hiszen az õ családja tartotta el a sze-
gény mezõségi falvak papjait, egyház-
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fenntartási terheit levette a vállukról. Erre
agg korában a Látó ember címû portré-
filmen utal. Ennek a patrónusi szerepnek
és felelõsségnek a nyoma fellelhetõ a Ta -
vaszi szélben is, ahogy Imrére hárul a cse-
lekvés és igazságszolgáltatás munkája.

A másik összefüggés is az egyházzal
kapcsolatos: a protestáns vallás soha nem
használt térítõ erõszakot és nem élt a lel-
kek feletti hatalom eszközeivel. Az embe-
reket fel akarta szabadítani a gondolko-
dás etikai választásaira. (Luther óta van
„individuális” lelki élet a keresztény gon-
dolkodásban.) A román vallásos lelkiség-
be belevitték az uszítás és gyûlölködés
nem keresztény elemeit, és úgy manipu-
lálták a vallást a néplélekben, ahogy csak
az ország és politika érdeke kívánta. Ez
eleve egyenlõtlen esélyeket teremett. Ta -
lán így is magyarázható az a bizonyos
„száz méter udvariassági elõny”, amit a
vendégek maguknak kicsikartak, és a bo-
szorkánykonyha, amiben a cselszövése-
ket kifõzték.

Nagyon szomorú Imre és Irma áthidal-
hatatlan ellentéte, a két világ kibékíthe-
tetlen erkölcsisége. Az asszony európaisá-
got emleget, Imre pedig nemzete szerete-
tébe kapaszkodik görcsösen, tehetetlenül.
Õ az, aki figyeli a tavaszi szél susogását,
melyen keresztül az õ lelke is megközelít-
hetõ, ám amelyet felesége nem érez
„elég európai”5-nak. Aki ha megértené
férjében a tehetetlenség kínját, akkor sír-
na vele és megtagadná európai nevelé -
sét. Aki nem érti, hogy igazi világától
távol csak az eredmények tehetik az em-
bert elégedetté. Akit az apja házában
„úrnak, civilizáltnak neveltek”, és „közben
megölték a képességét, hogy élettárs le -
hessen”6. Így válik a „tavaszi szél” –  a cím-
ben sugallt teljes összefüggés eszköze –
a mû szervezõ motívumává. A tavaszi
szél, mely „vizeket áraszt, új életeket ser-
kent…7” Imre és Irma házasságának gyer-
mektelensége – ez a bûnként, büntetés-
ként értelmezett tragédia – e két világ
kibékíthetetlenségét sugallja. (Irma alakja
felsejlik korábbi Erna 8, 1931. címû elbe-
szélésben.)

A másik motívum a teljes életmûben
jelen levõ hegyek és fák motívuma. Eb-
ben a drámában hangzik el elõször a két-
ségbeesett felkiáltás: Adjátok vissza a he-
gyeimet! S mivel itt a dráma, a kendõzött
idõpont ellenére is – „a monarchia utolsó
évei” – az elsõ trianoni szerzõdés fájdal-
mát szólaltatja meg, könnyen perbe fog-
hatnák a szerzõt a revizionizmus vádjával.
Ám a fõszereplõ felkiáltása a mindenkori
felkiáltás: „Adjátok vissza a hegyeimet, a
szabadságomat, az életem értelmét!”9 –
szinte az elõrevetített személyes és nem-
zeti tragédia jajszava: távol a hazától, a
gyökerektõl elszakítva csak a sikerek és az
értelmes élet kárpótolhatják valamennyi-
re, ami viszont Imrének a reménytelen
küzdelme során nem adatik meg.  

A fa-motívummal Bedõ ispán példáló-
zik különféle helyzetekben, érdemes ezeket
összegyûjteni: bölcs, érzékletes magyará-
zat-tára elvont fogalmaknak. Magyaráza-
tot nyújt arra, hogy mi a honvágy10,
milyen érzés nagyapának lenni11, vagy
hogy mi az elégedetlenség12.

A darab a második trianoni szerzõdés
révén Észak-Erdélynek Romániához való
visszacsatolásával kerekedik ki a harmadik
felvonásban. Mintha görög drámákban 
a gonosz párkák mûve lett volna, úgy 
teljesedik be sorsa a magyarságnak –
megérdemelt, elkerülhetetlen végzete. Itt
a nagy vízválasztóban minden hamisság
megsemmisül, s a nagyszájúskodó urak
alig menthetik irhájukat. Imre Az arany
emberbõl ismert Jókai-fordulattal vagy
Mikszáth Különös házasságának fõsze-
replõje, Buttler mintájára szimulált bale-
seti halállal lép ki az események forgata-
gából. S bár nem várja boldog szerelem,
hisz Anikó, tõle elszakított kedvese már
másnak a felesége –  mégiscsak kiköt a
Senki szigetén: a lelkét éltetõ hegyei közt.
Törvényen kívüli hegyi vadorzóként, a
szegények segítõjeként éli magányos éle-
tét. Megmenekül úgy, hogy „Vén Imré”-
vé válik, átmenti az értékeit, de maga ér-
telmetlenül áldozza fel magát. 

A mû egy kis iróniával, fájó elégtétellel
igazságot szolgáltat azokkal szemben,
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akik alakoskodva és nem tiszta motivá-
ciókkal voltak posztjukon, mert végül még-
sem találják meg a számításaikat. Mind
veszítenek és további lealjasodással kell
magukat beépíteniük a változás utáni má-
sik rendszer szerkezetébe. Csak azok ma-
radnak tiszták, és „azokért szól a harang”,
akik a kisebbségben, a vesztes pozíciójá-
ban is minõségi emberként maradnak
meg, erkölcsi értéküket nem cserélik fel.

A darab ezen a ponton rímel Madách
Az ember tragédiájának Prágai színére,
nem „álom az álomban”, hanem „szín a
színben”-megoldással felépített kerettel: a
fiatal és az öreg Imre beszélgetésére. Az
Utójátékban a megkísértett fiatal Imrét az
öreg nem tudja lebeszélni arról, hogy el-
hagyja hegyeit, éltetõ elemét. A darab
nyitott: nem tudjuk, hogy a vadászó kis-
asszony ajánlatát – miszerint az urat csi-
nál belõle – elfogadja-e, vagy mégis az õ
Anikóját választja, aki vár reá. 

A darabban nincs feloldás, nincs katar-
zis. Ezért ennyi mélység mellett szomo-
rúbb ez, mint a görög drámák. Hisz a kü-
lönbség az, hogy míg a világon minden
nép feltárhatja történelme traumáit, Kö-
zép-Európában tilos az õszinte nemzeti
fájdalmat kimondani és megismertetni. 

Lábjegyzet:
1 Wass Albert: Tavaszi szél és más színmûvek.

Pomáz: Kráter, 2003. –  p. 6.
2 Nagy Pál: Hûség bilincsében –  otthon.

Elõszó Wass Albert: Hûség bilincsében I-II.
címû novelláskötetéhez. Marosvásárhely:
Mentor, 2002. –  p. 15.

3 Wass Albert, 2003. –  p. 47.
4 Wass Albert, 2003. –  p. 48-49.
5 Wass Albert, 2003. –  p. 66.
6 Wass Albert, 2003. –  p. 68.
7 Wass Albert, 2003. –  p. 67.
8 Wass Albert: Erna. = Ellenzék, 52-227.

(1931.) –  p. 7-8.
9 Wass Albert, 2003. –  p. 51. 
10 Wass Albert, 2003. –  p. 45.
11 Wass Albert, 2003. –  p. 46.
12 Wass Albert, 2003. –  p. 57.

Wass Albert 

POSZTUMUSZ VERSEIBÕL, ÍRÁSAIBÓL

Kolozsvár: 1930
Kitekintek a vonatablakon:
a régi város ismerõs nagyon.
Az öreg Szamos halkan bandukol
és ballagtában régi dalt dúdol,
a Hója-szélen rügyeznek a fák
s hiszem, mint régen: most is van virág,
az ég felettem pompás tiszta-kék,
fecskék suhannak, éppen úgy, mint rég,
a házsongárdi fák is intenek
és lepkét ûz egy régi kisgyerek…

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

Lassan-lassan a temetõhöz értem.
Fák õrizték némán és sötéten.
Bent minden régi helyet sorra jártam:
– itt tanultam… itt írtam… itt leányra 

vártam… –
Kísért, kísért egy ismerõs gyerek
s amerre néztem: ismerõs nevek…
és megtudtam, amire este lett,
hogy bár kint minden, minden elveszett,
e hely, hol mindent kis halmok takarnak,
Örök Város a bujdosó magyarnak…

Mert míg Kolozsvár utcáit bejártam,
csak egyetlenegy ismerõst találtam,
komor volt, vén volt… mondjam a nevét?
rámemelte zörgõ csontkezét:
„Tudd meg, a fecske itt hiába szálldos,
meghalt – mondta –, meghalt a régi város,
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annyi maradt csupán belõle élve,
amennyi belefér
szíved egy rejtett, ócska szögletébe!”

S míg vágtattam vissza a síneken,
idegen voltam én is, idegen.

(Debreceni Újság, 
1930. május 4., 8. old.)

Kovács Kis István
Újaradról*

Nem hirdette a rádió,
az újságok sem írtak róla,
hogy Kovács Kis István Újaradról
valamiként vértanú volna.
Így hát elmondom én. Hadd
tudják
madarak, fák és emberek:
Kovács Kis István Újaradról
vértanúságot szenvedett.

Tanúja volt egy rossz világnak
és cseppenként folyt el a vére,
amíg beváltotta az életét
boszorkánypénzre és kenyérre.
Fuvaros volt Kovács Kis István,
két lova volt s négy gyermeke.
Egy ócska szekere is volt,
fát s gabonát hordott vele.

A négy gyermeknek gúnya kellett,
kenyér és tüzelõ a házhoz.
A gond s a baj naponta jött be
szegény jó Kovács Kis Istvánhoz.
Ráadásul még az is baj volt,
hogy magyar szóra született.
Csúfolták bangyilnak, magyarnak,
s leköpték, ahol lehetett.

Egyszer aztán így szóltak hozzá:
No Pista, itt az alkalom!
Háborút csinálunk, nagyot,
s élünk utána gazdagon!
Minden románt megölünk
S aztán élhetünk szabadon.

Megrázta Pista a fejét:
A románnak is van kisfia.
Ölni bûn, gyûlölni vétek –
így tanítja a Biblia.

Majd véget ért a háború,
Aradra új urak jöttek.
Elõhívták Kovács Kis Istvánt
és a vállára veregettek:
Hoztunk neked egy új világot,
örvendj hát neki, jámbor ember.
Kovács Kis István nézte õket
riadt és csodálkozó szemmel.

Engedelmet kérek szépen –
mondotta –, ez még mit sem ér.
Nem látok sehol semmi újat,
csak kevesebb lett a kenyér.
Reakciós! – mondták erre.
S Kovács Kis Istvánt megkötözték,
verték, leköpték s végül is
elhurcolták s bebörtönözték.

Azóta él bebörtönözve
és siratja négy éhes gyermeke.
Így történt Kovács Kis Istvánnal.
Hitvány egy eset ez, emberek.
Amit itt róla elmondottam,
nem valami dicsõ történet.
Annyi, mint egy tört lepkeszárny.
Egy jeltelen, elcsuklott élet.

De hány Kovács Kis István él ma
Aradtól nyugatra s keletre.
Nézik a változott világot
s nem lelik meg az utat benne.
Mert úttalan lett a világ,
korom lepte be és hamu,
s a gyûlölet szennye alatt
riadtan mered fel az égre
sok-sok néma vértanú.
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Új székely ballada
Valahol egy messzi hegyen
öregasszony megyen, megyen,
vállán batyu, kezében bot,
hajlott a dereka, hajlott,
a dereka fáradt, hajlott.

Valahol egy messzi hegyen
Édesanyám megyen, megyen,
megyen a fia elébe,
könnye hull az út kövére,
könnye hull az út kövére.

Édesanyám, jaj megálljon!
Felleg rí a láthatáron,
benne zokog egy üzenet,
hogy én haza nem mehetek,
hogy elibém ne is menjen,
hogy engemet ne is várjon,
itt halok meg idegenben,
sötét orosz pusztaságon…!

De valahol egy messzi hegyen
egy öregasszony mégis megyen,
nem hiszen a fellegeknek,
nem hiszen az üzenetnek,
nem hiszen az üzenetnek.

Fölmegyen a határhegyre,
feltekint a fellegekre,
megettük az Istent látja
s belekezd egy imádságba,
egy bánatos imádságba.

És csak áll fönt, áll a hegyen,
felleg jõ és felleg megyen,
imádságát mondja, mondja,
benne sajog féltõ gondja…
S meglátja az egész világ:
azt az imát addig mondja,
addig mondja, míg a fiát
mégis hazaimádkozza!

Új székely sirató
Istenem, Istenem, de elhagytál engem
hontalan bujdosni messzi idegenben.
Apámot, anyámot, szép kicsi húgomat
odahagyád veszni az nagy erdõk alatt,
az nagy erdõk alatt. Hol halálra hagytad,

szép kücsüny falumat.
Verje meg az Isten azt, ki ottan mulat!
Verje meg az Isten, átokkal lesújtsa
azt, ki tette lábát erdei útra,
arra, ki hegyen át Székelyföldre vezet!
Sorvaszd el, Úristen, átokkal a kezet,
azt, ki hozzáére apámhoz, anyámhoz,
szép leány-húgomhoz, én székely 

fajtámhoz!

Szép leány-húgomat rablók leszakaszták,
apámot, anyámot rabláncon most 

hajtják
idegen utakon, nagy hegyi utakon,
hogy én székely falum pusztába 

maradjon.
Istenem, Istenem, sírva vezekelném,
ruhámat megtépném, magam 

megaláznám:
csak add, hogy pusztuljon földünkrõl az 

ármány!
Nagy hegyi rablóknak, gonosz kínozóknak

hogy jöjjön halála,
szegény székelyeknek szabadulására.

Istenem, Istenem, ne nézd gyönge 
voltom,

gyönge asszony-voltom:
én árva népemet, szánd meg, Uramisten,

földönfutó-sorsom.
Tudom én: mi bûnünk. Árva fajtám vétke.
Pogány nagy gazoknak sima 

nyelvjárása,
sima nyelve után fekete korbácsa,
szegény székelyeknek ez lõn pusztulása.

De ki minket egyszer mégis hazavezet,
áldd meg, Isten, azt a csodatévõ kezet!
Add, hogy olyan legyen, mint a hegyi 

orkán:
fojtsa a szót gonosz nagy gazoknak 

torkán,
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söpörje az földet eleitõl végig,
lángoljon bosszúja föl az magos égig,
apánkért, anyánkért, kicsi húgocskámért
megfizessen néki tûzzel, vassal, vérrel!

Add, hogy ott lehessek én is nagy Vezérrel!
Tíz körmömmel vájnám elõtte az ösvényt,
gyönge kis baltámmal fákat kidöntenék!
Gyönge asszonylábam követ sebezhetnék,
gyönge asszonyvállam sziklát mozdítana,

csak haza mehetnék!

Minden imádságom egy csokorba szedem,
Imé, Uramisten, lábad elé teszem.
Nem kell nékem semmi, bujdossak 

örökké,
ne legyen énnekem házam soha többé,
házam, kincsem, marhám, szeretõ 

családom:
csak otthoni földön legyen a halálom!
Csak otthoni hegyek csúcsa fölött lássam
felkelni a napot aranyos palástban,
otthoni szél fújja, otthoni fák hallják
magyari vitézek harci riadóját!

Szívesen halok meg országút árkában,
országút árkában, méges nagy vígságban:
otthoni erdõknek puha árnyékában.
Csak hunyó szememmel lássam még a 

ménet,
melynek büszke hátán büszke Vezér 

léptet,
magyarok vezére, székelyek gyulája,

kit adott az Isten
bujdosó népének vigasztalására.
S nagy gonosz gazoknak végtelen 

pusztulására.

Az otthon-fa
Vén bükkfa volt, szíjas, kemény.
Úgy állt az Úristen elõtt,
mint aki már sokat látott.
Sokat látott és belenõtt
viharba, télbe, küzdelembe
már évszázadokkal ezelõtt,
úgy állt az Úr színe elõtt.
Valami nyugtalan viharkamasz

egy éjjelen
valahogy félkézzel odakapott.
Az öreg jajdult egy nagyot,
megremegtek a fák és a hegyek.

Reggel, mikor vadászni mentem,
ott feküdt. Átléptem rajta.
S néhány nap múlva megjegyeztem,
hogy a fától még csak éppen
tízpercnyi gyaloglás hazáig.
Így lett otthon-fa a neve.
Forró nyárban, dermesztõ télben
ha törzsét végre átléphettem,
jó meleg érzés ömlött szívemre
fárasztó gyaloglás után:
már csak tíz perc az út hazáig.

Az erdõ testén borzongás fut át.

Isten, add, hogy bujdosásom
így végzõdjék egy szép napon:
roskadjak én is le az útra,
tettõl, tudástól gazdagon,
maradjak ott nagy reményjelnek,
hogy bárki, aki haza vágyik
s átlép felettem gondtalan,
úgy mondja halkan, boldogan:
már csak tíz perc az út hazáig.

(Õsz van megint…)
Õsz van megint. Odahaza
szarvasbõgéstõl nyögnek a hegyek.
Negyvenöt éve már
hogy jön az õsz, s én nem vagyok
Veled.

Te jó Isten: hova lettek az évek?
Állunk egy helyben és az idõ szalad.
Betöltém én is lám a nyolcvanat,
s Te nyugszol régen lent a föld alatt.

Egymáshoz már csak lélekháton járunk.
Lovat, otthont, hazát
tovasodort a bõsz történelem,
s csak az emlékek maradnak velem.
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Megyek maholnap én is,
ahová mindnyájunknak menni kell,
s az emlékek is elmennek velem.
Unokáimnak semmi se marad,
csak az üres, hideg történelem.

S ami szép volt, jó volt, kedves és igaz,
mindaz jön velem.
Unokáimnak semmi se marad,
csak az üres, hideg történelem.

Intelem!*
Percre se feledd, hogy testvéred
minden magyar, bárhol is éljen.
Összetartásban rejlik csak erõ.
Más ember földjén nincs számodra hely.

Félvilágot is befuthatod,
más ember földjén testvértelen leszel,
s elfúj a szél, mint kósza õszi lombot,
ha nemzetedrõl megfeledkezel!

Te bús magyar, kit számûzött hazád,
s idegen zsarnok lakja otthonod:
bús sorsodért ne vádold nemzeted,
kit úgy tûnik, Isten is elhagyott.

A látszat csal. Isten ma is a régi.
Te hagytad õt el, te s a többiek,
s míg vissza nem zarándokoltok Hozzá,
s a múlt hibáit le nem törlitek:

magyar földön nem lesz új
Magyarország,
Gaz és szemét nem terem nemzetet!
S a gyûlöletet nem mossa le semmi,
csak az összetartó igaz szeretet!

* (A verseket munkatársaink gyûjtésébõl, illetve
Wass Albert hagyatéka alapján, Wass Endre hoz-
zájárulásával tesszük közzé. A csillaggal jelzett
versekben szakaszokat alkottunk és sorokat von-
tunk össze. T. P.)

Cica
„Átkot mondanék, szörnyûséges átkot,

Megátkoznám az emberi világot!”

De áldással kezdem, mert minden átok
áldással kezdõdik. Egy elrontott, meggya-
lázott áldással, amit az emberi világ nem
tudott eltûrni, s mert nem tudta eltûrni: el
kellett pusztítsa.

Gyermekkorom világa volt ez az áldás.
Egyetlen nagy boldog áldás, még ha
nem is tudtam róla akkor. (Az áldást rend-
szerint csak akkor ismerjük föl, amikor
már elromlott.)

Ahogy telt az idõ szép lassan, ifjúsá-
gom is áldásnak látszott még, habár már
gyanakodni lehetett volna, hogy elébb-
utóbb valami megsavanyodik és elromlik
abban az áldásos világban.

Ahogy az elmúlt nyolcvankilenc esz-
tendõ szörnyûséges távolságából ma visz-
szatekintek, egyetlen szó, egyetlen név
jut az eszembe, ami egymagában is ne-
vet adhatna ennek a hajdani boldogsá-
gos világnak: Cica. Bár ez a szó valójában
kismacskát jelent, számomra sokkal több
volt ennél: egy kedves, okos és szép fe-
kete arab ló neve volt ez, amit apámtól
kaptam volt kiscsikó korában, tizenötödik
születésnapomra. Nevét arról a különös
tulajdonságáról kapta, hogy valahányszor
sós kenyeret vagy kockacukrot vittem ne-
ki az istállóba: dorombolt, mint egy kis-
macska. De ugyanezzel a dorombolással
köszönte meg a dinnye héját is, édes
tésztát, füstölt sonkát: bármit is vittem ne-
ki. Már kiscsikó korában sétálni vittem a
parkba, s ez a kis, fényes-fekete kanca-
csikó követett, bármerre mentem is. Mikor
visszatértünk az istállóba s ott hagytam a
rekeszében: keservesen nyerített utánam.

Kétéves korában lovagolni kezdtem.
Elõször csak csodálkozott. Nem értette,
hogy miért teszem azt a furcsa micsodát
a hátára, és amikor meghúztam kissé a
hevedert: prüszkölt. Mikor elõször ültem
föl a hátára, igyekezett lerázni magáról,
mintha csak valami óriási bögölylégy let-
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tem volna. Tiltakozott a zabla ellen is, de
megszokta hamar. Amikor elkezdtünk
kilovagolni a mezõkre és nyargalni hagy-
tam: valósággal örvendezni kezdett ezek-
nek a kirándulásoknak. Apám csodálko-
zott, hogy milyen hamar „betörtem” Ci-
cát. De betörésrõl szó se volt. Örömmel
vállalkozott ezekre a sétákra, különösen,
amikor futni hagytam. Megrázta szép
fekete sörényes fejét, és mentünk. Csak
egy érintés kellett, és megértette, hogy
mit akarok. Egyek lettünk, a ló meg én.

A szomszéd birtokról egy leány jött át
olykor, szép szõke leány, aranysárga lo-
von, amelyiknek Kincsem volt a neve.
Olykor kilovagoltunk együtt a közeli erdõ-
be. Egy kedves kis tisztáson leszálltunk a
nyeregbõl, õ pányvát tett Kincsemre, én
meg csak szabadjára engedtem Cicát, s
míg mi elhevertünk a fûben, a két ló bé-
késen legelt egymás mellett. Mikor lejárt
az idõ, füttyentettem, és Cica nyomban
fölkapta a fejét és jött. Megdöfködte orrá-
val a zsebemet, én meg sós kenyérrel,
vagy kockacukorral jutalmaztam.

Késõbb, éveken keresztül, vadászni is
jártunk ki együtt, Cica meg én és egy
lógó fülû, csokoládébarna vizsla, amelyik-
nek Treff volt a neve. Olykor õzbakkal tér-
tünk haza a Cica hátán, máskor vadka-
csák csüngtek alá a nyeregrõl, és Cica
meg Treff olyan büszkén álltak meg a
konyhaajtó elõtt, mint akik tudták, hogy
zsákmánnyal tértek haza.

Boldog, szép esztendõk voltak ezek.
Olykor hónapokig is távol voltam hazul-
ról, elõbb az egyetem, majd a foglalko-
zás tartott távol, de bárhol voltam is, tud-
tam, hogy Cica és Treff várnak reám oda-
haza, és elõbb-utóbb újra hallani fogom
Cica boldog nyerítését, amikor belépek az
istállóba, és Treff vakkantását az udvaron.

Aztán… aztán elnyelte a világot a há-
ború. A fronton voltam már, amikor a
méneseket menteni kívánó magyar kor-
mány apám egyik régi barátját küldte ki
hozzánk, egy ezredest, hogy megment-
sék a lovainkat, és eltereljék nyugatra a
közeledõ oroszok elõl. Már nem is láthat-

tam Cicát többé. Mikor utoljára láttam
otthonunkat, az ágyúdörgést már hallani
lehetett. Apám menekülésre csomagolt,
én meg fölszaladtam még az üres istálló-
ba, hogy legalább a rekeszt láthassam
még egyszer, amelyikben kedves kis lova-
mat szoktam volt fölkeresni. Az istálló
borzalmasan üres volt. Még elbúcsúztam
a néma rekesztõl, ahonnan Cica szokott
volt rám nyeríteni a régi, boldog idõk-
ben. Aztán még segítettem apámnak föl-
rakodni a teherkocsiba. Treffet is föltet-
tem, láncostól. Izgalomban volt szegény,
azt hitte, vadászni megyünk. Aztán útra
tettem õket. Lenyeltem könnyeimet, mert
aki egyenruhát visel, annak nem illik sír-
nia. S mentem vissza hazát veszíteni, éle-
tet menteni. Sokszor úgy éreztem késõbb,
hogy fordítva kellett volna elvégezni ezt.
De nem lehetett.

Amerika jó volt hozzám. Helyet adott
számomra a nap alatt. Erdõ szélén élek
újra, békességben. Évek teltek el, míg
megtudtam Apámtól, hogy Treffet, a ku-
tyámat, annak idején, sok évvel ezelõtt,
orosz katonák lõtték le, mert megugatta
õket. De Cicáról csak sokkal késõbben
kaptam hírt. Apám hajdani barátja, az ez-
redes megtudta címemet, s megírta azt 
a levelet, amit nem lett volna szabad
megírnia soha. Mert amit megtudtam
belõle, az borzalmasabb volt minden
borzalomnál.

Õsz dereka volt már, amikor elérték a
lovakkal Németországot. Ahogy azt a le-
velet olvastam, láttam az én Cicámat
ágyútûzben, bombázás közepette, való-
sággal láttam, ahogy fölemelt fejjel, resz-
ketve figyelte ezt a borzalmassá változott
világot, füleit hegyezve, kétségbeesetten
leste a hangokat, hogy meglelje valahol
ebben a felfordulásban azt a régi ismerõs
füttyszót, ami visszaremegett benne a
messzi múltból, és egyedül jelentett vol-
na biztonságot abban a felfordult világ-
ban. De hiába. A megmentõ füttyszó
elhallgatott örökre.

Amikor elérték az amerikai zónát, az
ezredes jelentkezett az amerikai parancs-
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nokságon, és élelmet kért a menekült lo-
vak számára. De nem volt élelem. A bá-
bolnai és mezõhegyesi ménesek nagy
részét átvették az amerikaiak egy szérum-
gyár számára, ahol jól etették ugyan az
állatokat, de ötnaponként vérüket vették
szérumgyártásra, míg csak rendre el nem
pusztultak. A többi ló számára azt java-
solták, hogy helyezzék el azokat négye-
sével jómódú bajor gazdáknál, akik hasz-
nálat ellenében etetik azokat.

Cica egy négyszáz holdas bajor gazda
kezébe került. Õszi szántás ideje lévén, s
mivel azon az õszön benzint szerezni a
traktor számára lehetetlen volt: a magyar
lovakat szántásra akarta használni a
bajor. Aligha tudott arról, hogy Cica kizá -
rólag hátasló volt, és a hámot nem ismer-
hette. Mikor ekébe fogták, tiltakozott a
maga módján. A bajor verni kezdte.
Elõbb ostorral, majd vasvilla nyelével. Az-
tán magával a vasvillával kezdte szurkál-
ni, míg össze nem esett. Akkor ott hagy-
ta, ekéhez kötözve a szántóföldön. „Aki
nem dolgozik, nem érdemel szénát” –
mondta a bajor. Mikor a német hatósá-
gok jelentették az ezredesnek, Cica már
nem élt. Véresre vert teste ott feküdt a
szántóföldön, s varjak lakmároztak rajta.

Idáig szólt a borzalmas levél. Így pusz-
tult el Cica, a legkedvesebb ló, aki valaha
is élt ezen a földön. Ha nem lettem volna
már Amerikában, amikor ezt megtudtam:
kétségbeesett haragomban fölkerestem
volna azt a gyalázatos gazembert, és
alighanem emberhalál lett volna belõle.
De nem mehettem. Nem tehettem sem-
mit. Ma is csak átkozódni tudok. Átkot
mondani, szörnyûséges átkot, mindazok-
ra, akik a háborúkat csinálják. Akik halálra
gyötörnek ártatlan, szelíd lovakat. Akik fe -
lelõsek mindazért, ami az én kedves, sze -
líd, jó lovammal történt ebben az ember-
telen, elvadult világban!

Azóta bizony már sok esztendõ eltelt,
de kedves, szelíd Cicámat ott látom még
mindég az otthoni istálló sarkában,
ahogy boldogan fölnyerített, amikor csak
beléptem az istállóba. Aki halkan és ked-

vesen beleduruzsolt a fülembe, valahány-
szor föltettem rá a nyerget… Ott látom
Cicát, az én szép fényes-fekete Cicámat,
ahogy a tisztáson legel… Ahogy fölemeli
szép, okos fejét a füttyszóra, és lassú
léptekkel megindul felém… „Hö-hö-hö”.
mondja, és hozzám dörzsöli az orrát…

Sírnék, zokognék, átkozódnék… de
mindez nem segít, és ma már egyéb
gondom is van. Eltelt bizony fölöttem is
az idõ, nagyon is eltelt. És itt, a floridai
erdõben, ahol évek óta már új otthonra
találtam, ma újra van mellettem egy sze-
líd, barátságos útitárs, egy szép, nagy,
veres kutya, akinek Pajtás a neve. És oly-
kor fölrémlik bennem a gondolat: mi lesz
vele, ha én már nem leszek itt, hogy
gondját viseljem. Ki eteti? Ki szereti? Ki
járja vele az erdõt? S ha erre gondolok,
bizony, megerednek a könnyeim újra, és
eszembe jut szegény, jó Cica és mind-
azok, akiket elsodort ez az elvakult, ke-
gyetlen történelem… vagy azok, akik ma-
gukra maradtak, mint egy-egy kidõlt fa az
erdõben… Lám csak mi lett Treffel, mi lett
Cicával… s mi lesz Pajtással, ha én is itt
hagyom? Mert lám, ebben a zûrzavaros,
megveszekedett emberi világban még
Neked sincsen idõd arra, Uram, hogy ki-
javítsd mindazt, amit az emberek elron-
tanak… Hogyan is jutna idõd egy bús,
veres kutyára, aki egyedül marad…?

Ma még együtt járjuk az erdõt, napon-
ta kétszer, reggel és este. Ülünk az erdõ-
széli rozoga padon, s nézzük az erdõt,
Pajtás meg én. Õ megugatja a mókuso-
kat, s néha megkergeti a vén mosómed-
vét. Én meg csak ülök a padon és nézem
az erdõt, mert járni már nehéz. Jobb kéz-
re egy öreg, fekete macska sírja dombo-
rodik, kõ-macska szobra alatt. Mögötte
virágzó azálea bokor. Valamikor hármas-
ban jártuk az erdõt: én, Pajtás és a fekete
macska. Emlékszel, Pajtás, mikor a med-
vébe botolottunk? A macska fölszaladt
egy fára, te, Pajtás, ugatni kezdtél, én
meg rászóltam a fekete medvére: „Eridj
dolgodra! Nálunk, odahaza, kétszer ekko-
rák voltak a barnamedvék!” A medve
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mordult valamit s odébb állt. Te meg, Paj-
tás, odajöttél hozzám, és büszkén mond-
tad: „Jól elkergettük ezt a buta medvét,
ugye, én meg a macska?”

Aztán egy jó évre rá a fekete macska
nem ébredt föl egy reggel. Eltemettük
ide a pad sarkába, s emléket is állítottunk,
ide, a fekete macska fölé. A pad másik
sarkát pedig neked ígértem akkor, emlék-
szel még, Pajtás? De jaj, mi lesz, ha nem
tudom beváltani ígéretemet, és én ha-
gyom itt ezt a földi életet elõbb?

S amikor ideérnek a gondolataim,
megkönnyesedik újra a szemem, s Cicára
gondolok. De ne aggódj, Pajtás, még
egyelõre nem megyek sehova, s a többi
aztán az Úristen dolga lesz!

(Magyarok Vasárnapja, 
1996. november 17., 7. old.)

Levél 
Mr. Robert Langhoz, 
A Free Europe Rádió

igazgatójához
Az Amerikai Magyar Hangban Wass

Albert, a világhírû magyar író ez év
szeptember elején a következõ levelet
intézte Mr. Robert Langhoz, a Free
Europe Rádió igazgatójához. Egyben fel-
kérte az Amerikai Magyar Hang szerkesz-
tõjét a Mr. Langhoz intézett levél szöve-
gének a lapban való leközlésére. Íme a
levél:

„Tisztelt Uram!
Megtisztelõ levelét köszönettel vettem,

s éppen azért, mivel abból az Ön tiszta jó
szándékát érzem felém sugározni, ki-
mondhatatlanul nehezemre esik a válasz-
adás. Hogy ezt megérthesse és átérez-
hesse zavaromat, itt leírom egymás alá
azt a két hírt, amely ezzel kapcsolatban
foglalkoztat:

1. A Radio Free Europe magyar mun-
katársai tiltakoztak az ellen, hogy Amerika
földjére engedjenek olyan magyarokat,
akik, ha csak egyetlen napig is, fegyverrel
a kezükben harcoltak a bolsevizmus
ellen. 2. A Radio Free Europe igazgatója
harcra szólít fel a bolsevizmus ellen.

Tisztelt Uram!
Ne csodálkozzék, ha zavarodottan ál-

lok itt, és nem tudom, mit válaszoljak. De
egyszerûen nem értem a logikai össze-
függést. Amerika bûnösnek ítél, mert 18
hónapon keresztül fegyverrel a kezem-
ben, mint a legalacsonyabb rendfokozat-
ban álló tartalékos tiszt, igyekeztem a Kár-
pátokon megvédeni hazámat attól a bol-
sevizmustól, mely ma is csak ugyanaz,
ami akkor volt, és ezért a bûnömért ve-
lem együtt pusztulásra ítéli öt fiamat is, le
a kéthetes csecsemõig. Ugyanakkor harc-
ra szólít fel a bolsevizmus ellen. Ne hara-
gudjék, ha megmondom õszintén: az az
érzésem, hogy odaát Önöknél valami
nincsen rendben.

Én, mint volt tartalékos tiszt, tiszta lelki-
ismerettel kijelenthetem Isten és ember
elõtt, hogy midõn a behívóparancsnak
engedelmeskedve egyenruhát öltöttünk
magunkra, tettük ezt ugyanabból a köte-
lességtudásból és erkölcsi felelõsség-
érzetbõl, melynek hatása alatt ma a dél-
koreai polgárok ugyancsak egyenruhát
öltenek magukra.

Ha a bolsevizmus ellen harcolva olykor
Amerikára gondoltunk, tettük ezt azzal a
titkos vággyal és reménykedéssel, hogy
bár érnének el csapataik mielõbb hoz-
zánk, hogy letehessük végre a fegyvert, s
otthonunkat, családunkat és magunkat
Amerika védelmébe ajánlhassuk. Mégis
ma, amikor Koreában már két hónapja
dörögnek az ágyúk, bûnösnek monda-
nak ki egymillió magyar polgárt és család-
jaikat, mert kötelességüket teljesítették,
esküjükhöz hûek maradtak, hazájukat
szerették, és családjaikat igyekeztek meg-
védeni attól a bolsevizmustól, melynek
borzalmasságát éveken keresztül a köz-
vetlen szomszédságból láthatták.

PoLíSz



53

Tisztelt Uram!
Miképpen harcolhatnak Önök a bolse-

vizmus ellen, ha ugyanakkor bûnösöknek
tekintik azokat, akik ugyanezt tették? Mi-
képpen lehet nekem, hontalan magyar
írónak és ötgyerekes családapának bizal-
mam olyan fegyvertársakhoz, akik felszó-
lítanak ugyan, hogy csatlakozzam hoz-
zájuk, de ugyanakkor éhhalálra ítélik a
gyermekeimet, mert már hat évvel ez-
elõtt is antibolsevista voltam? Kérem Önt,
embertársi szeretettel, oszlassa el ezeket a
félreértéseket, és magyarázza meg ne-
kem nyíltan és õszintén, mi az oka ennek
a kétféle magatartásnak? Nem én egye-
dül, de velem együtt az egész magyar
nemzet, vasfüggönyön innen és túl, vár-
ja Öntõl ezt a választ, reménykedéssel és
aggódással. Mert mindenki, aki tisztán
lát, tudja azt: Amerika gyõzelmén vagy
bukásán múlik az emberiség jövendõje. S
gyõzni csak az tud, aki céltudatosan és
két kézzel harcol.
Mély tisztelettel: Wass Albert

(Magyarság, Pittsburgh Pa, 
1950. október 6.)

Levél az amerikai
magyarság vezetõ
személyiségeihez

Vasárnap délután a New York-i Árpád
Hall-ban irodalmi délutánt tart egy mos-
tanában alakult kör, a nyugati zónában
élõ magyar írók javára, amikor is ezeknek
az íróknak a mûveibõl olvasnak fel. Ez az
irodalmi délután külön aktualitást ad
Wass Albert erdélyi költõ és regényíró le -
velének. Wass Albert is a nyugati zóná-
ban sínylõdõ magyar írók közé tartozik.
Levelével kapcsolatban – amit itt teljes
egészében közlünk – csak annyit akarunk
megjegyezni, hogy az amerikai magyar-
ságnak még ma sem áll módjában pon-
tosan megállapítani, hogy melyik költõt
és írót vitték náci érzelmei Németország-

ba, s melyik menekült Magyarországból
demokratikus meggyõzõdése miatt. Az
amerikai magyarság semmiféle körülmé-
nyek között nem hajlandó segítséget
nyújtani volt nyilasoknak – bármilyen írói
géniusz is akadna közöttük. Éppen ezért
Wass Albert kérésének meghallgatására
csak akkor kerülhet sor, ha az amerikai
magyarság elõbb pontos, részrehajlás
nélküli információkat szerez mindazokról
az írókról, akiknek számára Wass Albert
szabad fórumot kér. Az amerikai magyar-
ság nem adhat szabad fórumot olyanok-
nak, akik a szabadságot annak idején a
fasizmus propagálására használták fel.
Ezzel szemben viszont a legnagyobb ro-
konszenvvel fogja felkarolni a náci és a
kommunista ideológiától egyformán tá-
vol álló magyar írók ügyét. Kétségtelen,
hogy ezek közé tartozik ennek a levélnek
illusztris írója is.

A magyar tragédia negyedik esztende-
jének küszöbén végre eljutottunk odáig,
hogy a nyugati demokráciák szeme nyi-
ladozni kezd a valódi európai helyzet
felismerésében. Ezzel karöltve a tenge-
rentúli magyarság is kénytelen rádöbben-
ni arra, hogy három évvel ezelõtt alkotott
és kimondott ítéletei revízióra szorulnak.
Mert a lelkesedéssel fogadott új Magyar
Köztársaságnak ma már a kossuthi esz-
mékhez semmi köze sincsen. Mert nem
mindenki náci és fasiszta, akinek szemét
már 4 évvel ezelõtt sem fedte hályog, 
és ezáltal képes volt megkülönböztetni a
farkast a báránytól. Mert nem kell, hogy
okvetlenül hazaáruló és a demokrácia el-
lensége legyen az, aki félt az oroszoktól,
és a náciktól való szabadulást úgy kép-
zelte, hogy bevárja, amíg a nyugatról
elõretörõ angol-szász hatalmak Magyar-
országot megszállhatják. Ma mindezt
tisztán láthatja a tengerentúli világ, azon
véletlen szerencsébõl kifolyólag, hogy
Nagy Ferencéknek sikerült még az utolsó
percben kimászniok abból a verembõl,
amit saját maguk ástak meg értékes, izzó-
an magyar és elismerten angolbarát poli-
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tikusaink – Bethlen Istvánék és mások –
elpusztítására.

Midõn ma mindezt szomorú elégtétel-
ként könyveljük el, mint a magunk évti-
zedes politikai meglátásának igazolását,
ugyanakkor lelkünkbe döbben a kérdés:
Mi az oka annak, hogy e felismerés elle -
nére a tengerentúli magyarság tömbje
még ma is késik a magyar kultúra szol-
gálatának átvételétõl? Mi az oka annak,
hogy míg a tengerentúli németség Tho-
mas Mann-nak és társainak irányítása
alatt már egy évtized óta magasra tartott
fáklyával viszi tovább a diktatúra elõl me -
nekült német irodalom és kultúra wei-
mari örökségét, míg ugyanezt cselekszik
a lengyelek, ukránok és a nálunk számra
sokkal jelentéktelenebb balti népek,
ugyanakkorra több mint egymilliós sza -
bad földön élõ magyarság még a kezde-
ményezõ lépéseket sem tette meg a
magyar kultúra megmentésének és fenn-
tartásának érdekében?

Mi az oka annak, hogy a magyar kul-
túra fáklyahordozói még ma, a magyar
tragédia negyedik esztendejének küszö-
bén is, a világ különbözõ tájain szétszó-
ródva küzdenek egymagukban a reájok
bízott lángért, és nincsen egy szabad és
független magyar fórum, mely segítsé-
gükre sietne? Mi az oka annak, hogy az
aránylag jólétben élõ amerikai magyar-
ság még nem tudott kitermelni egy olyan
kulturális társaságot, mûvészetpártoló
szövetséget, könyvkiadó vállalatot és iro-
dalmi folyóiratot, mely a hontalanságba
taszított magyar géniusz számára biztosít-
hatná a szellemi szabadságát és az igaz
szó szentségének jogát?

Magyar testvérek, kiáltó szóval hívunk!
Segítsenek megõrizni és magosra tartani
a fáklyát! Ha ez a tûz kialszik, sötétben
marad a nemzet!

Segítsetek megteremteni azt a függet-
len és szabad magyar szellemi pólust,
mely méltó módon képviselhesse a világ
közvéleménye elõtt a hazájából kiüldö-
zött, ezeréves magyar humanista kultúrát,
és tovább vigye azt a szellemi irányvona-

lat, mely egy Balassán, egy Vörösmartyn,
egy Arany Jánoson, egy Petõfin, egy Ady
Endrén és egy Babits Mihályon keresztül
mindenkor az egyetemes emberi jogokat
és igazságokat hirdette.

Ne koldusalamizsnával segítsetek, ha-
nem öntudatos és céltudatos kötelesség-
vállalással, melynek parancsa véretekben
él és kötelez!

Mindnyájatok karjára szükség van,
hogy magosra tarthassuk azt a kis meg-
mentett lángot, egyetlen örökségünket,
ami az ezeréves magyar múltból maradt!
Ennek a lángnak égnie kell tovább, hogy
az emberi kultúrák tüzei között és azokkal
együtt messzire látszó fénnyel hirdesse
ma is és a jövõben is a legszentebb ma-
gyar örökséget: az örök humánumot!

És azon keresztül jogunkat az élethez.

Bajorerdõ, 1948. január 8.
Wass Albert
A Kisfaludy Társaság, az Erdélyi Helikon
és a Kemény Zsigmond Irodalmi
Társaság tagja

(Forrás: Amerikai Magyar Népszava,
1948. január 8., 7. old.)
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Balázs Ildikó

Sorsvállalás

Wass Albert elsõ 
pályaszakaszának 

elbeszélései antológiákban

1. A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT
(1931–1940)

(Új arcvonal, Cot la cot –
Vállvetve, Új erdélyi antológia,

Erdélyi köszöntõ)

Wass Albertnek kevésbé ismertek azok
az elbeszélései, amelyek a két világhá-
ború között, vagyis már a „magyar világ-
ban”, tehát Észak-Erdélynek az anyaor-
szághoz való visszatérése után külön-
bözõ antológiákban láttak napvilágot.
(Például a Hajók a ködben és a Sors-
vállalás címû elbeszélések – utóbbi rep-
rezentatív alkotás – a közelmúltban jelen-
tek meg a Kráter Mûhely Egyesület által
kiadott Zsoltár és trombitaszó. Örökösök
címû kötetben. Mindeddig ugyanígy
ismeretlen volt az olvasók elõtt az Öreg
Jóska címû elbeszélés is.) Az antológiák-
ban való részvétel pedig komoly elõre-
lépés egy olyan fiatal tollforgatótól,
akinek azelõtt  magánkiadásban jelentek
meg a verseskötetei. 

A két világháború között az erdélyi
magyar irodalom képviselõi több antoló-
giát jelentettek meg, ilyen az Erdélyi
Könyv (1921)1 címû munkásirodalmi 
antológia; az Erdélyi Költõk (1924)2 gyûj-
teményes kötet, melynek írói közt a leg-
nagyobb teret Áprily, Olosz Lajos, Remé -
nyik, Szombati-Szabó István és Tompa
László kapja. Hasonló szellemben fogant
az Erdély Lelke címû novellagyûjtemény,
melyben az elõszót író Kristóf György a
transzszilvanizmussal vitázik: „…az erdé-
lyiség csak a mûvészet síkjára fölemelve
válik irodalmi értékké. Önmagában érde-
kes különösség csupán, akár az erdélyi

nyelvjárások. Változatosságot, gazdago-
dást az erdélyiség csak akkor jelent, ha a
nemzeti lelket s a tiszta mûvészet kifejezõ
és összefoglaló erejét gyarapítja”. A transz-
szilvanizmus értelmezéséhez késõbb is visz-
sza-visszatérnek az antológiaszerkesztõk.

A Benedek Elek szerkesztette Erdélyi
történetek (Bp., 1924) címû antológiá-
ban 19 szerzõ van jelen ugyanannyi
elbeszéléssel: Molter Károly, Szentimrei
Jenõ, a frissen feltûnt tehetségek közül
Karácsony Benõ, Nyirõ József és Tamási
Áron. Elõszavában a szerkesztõ ugyan-
csak az erdélyiséget értelmezi: „Mi a
fontosabb: Az-e, hogy minden erdélyi író-
nak minden írása Erdély földjében gyö-
kerezzék, erdélyi legyen a meséje, a leve-
gõje, vagy az, hogy az erdélyi író isten-
adta talentum-e, akire büszkén mutathat
minden erdélyi magyar: ezt a talentu-
mot a mi földünk ajándékozta a világ-
nak? Azt hiszem, a kérdésre nem kell vá-
laszolnom.” 

Elsõként a Tizenegyek antológiája3

címû kiadvány tükröz csoporttörekvése-
ket: olyan irodalmi öntudat elsõ megszó-
lalása ez a gyûjtemény, amely három
évvel Trianon után az irodalom megvál-
tozott történelmi helyzetével vet számot,
sajátosan erdélyi értéket keresve: „…az
erdélyi irodalomnak olyan íze van, melyet
csak a mi földünkbõl szívhatott s egyene-
sen annak kezdünk neki, hogy ezt a spe-
ciális erdélyiességet kibontsuk és megvilá-
gítsuk” – fogalmaz Balázs Ferenc e kötet-
ben levõ tanulmányában.

Irodalomszervezési elvet képvisel az
Erdélyi Helikon anthológiája I-II. (Kolozs-
vár, 1927), mely közvetlenül az írói mun-
kaközösség megalakulása után jelenik
meg. A Helikon valamennyi tagját bemu-
tatja egy-egy rövid prózai mûvel vagy
néhány költeménnyel4. Wass Albert az
Erdélyi Szépmíves Czéh megalakulásának
10. évfordulójára kiadott az Erdélyi Heli-
kon íróinak anthológiájá-ban5 sem szere-
pel, mivel csak 1936-ban, a Farkasverem
(1935.) címû regényének megjelenése
után válik a munkaközösség tagjává. 
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Egy másik kiadvány, mely nemzedéki
csoportosulási törekvést tükröz, az Új Arc-
vonal (1931.; második kiadás: 1932.)6. Az
antológiában 19 fiatal költõ, író, esszéista
szerepel, többek közt Jancsó Elemér,
Grandpierre Emil, Kovács György, Méli-
usz József, Szemlér Ferenc, Thury Zsuzsa,
Varró Dezsõ és Wass Albert. Leginkább
koruk fûzte össze õket, nem eszméik.
Közös vonásuk a transzszilvanizmussal
való szembefordulás volt. „A legkevésbé
ismert név mindezek között a Wass
Alberté, aki a legtehetségesebb, de aki-
nek eddigi verseskötetei inkább csak a
fõúri kedvtelés szülötteinek tûnhettek fel”
– írja Ligeti Ernõ e válogatás kapcsán7.
Wass Albertrõl egy kevésbé ismert fény-
kép is látható e válogatásban: alig több
húszévesnél. A fiatal szerzõk témája több-
nyire a saját koruk, illetve annak történel-
mi, társadalmi, politikai meghatározott-
sága. A kötetet szerkesztõ JANCSÓ ELEMÉR

Az erdélyi irodalom útjai címû terjedel-
mes esszéjében az idõsebb nemzedék
transzszilvanizmusának kritikáját fogal-
mazza meg: „…erdélyiség tényleg van.
De ezt az erdélyiséget nem kell csinálni,
mert ez feltalálható Erdély speciális gaz-
dasági és társadalmi adottságaiban és 
az azon felépülõ szellemi életben8”. Bár
ezen a ponton eszméje megegyezik a
Kós Károly által megfogalmazott transz-
szilvanizmuséval, Jancsó mégis azt vallja,
hogy szentséget, tabut csinálni ebbõl fe -
lesleges és káros, mert „a szenvedõk és
dolgozók erdélyisége távol áll attól a leve-
gõben lógó, megközelíthetetlen erdélyi
ideától, amelynek zászlajára éveken át
esküdtek Erdély írói9”.

Wass Albert a Hajók a ködben címû
tárcájával szerepel az antológiában. A lé -
lektani témájú, pszichologizáló írásban az
elbeszélõ – a szerzõ fiatal korát megha-
zudtoló mélységgel – elmélkedik nõ és
férfi örök harcáról. Az elbeszélésnek nem
annyira vázlatos külsõ cselekménye, ha-
nem a cselekményt hordozó szereplõk
belsõ lelki történéseinek felrajzolása alkot-
ja magvát. Így prózapoetikailag inkább a

lélektani novella kategóriájába tartozna10,
ám vázlatossága, töredékessége folytán 
a tárcamûfaj keretén belül marad. Figye-
lemreméltó az allegorikus cím, mely az
írás külsõ cselekményében nyer magyará-
zatot: valamint a ködben egymás mellett
elúszó, egy pillanatra egymás veszélyes
közelségébe kerülõ hajók, ugyanúgy sik-
lanak el egymás mellett a nem egymás-
nak rendelt emberek is – így az írás a lí-
rizált novella irányába mutat. A cselek-
véshordozók egy pillanatra találkoznak,
hogy majd a végtelen élet tengerében
keressék tovább egymást – hiába. A jele-
netezõ ábrázolással az olvasó látómeze-
jébõl kikerül az elbeszélõ; a minimális
narrátori jelenlét, valamint az emberi sor-
sokat egzisztenciális mélységükben meg-
ragadó írói szándék a lélekrajzi novella
sajátossága. Az összeszûkült cselekmény
és a redukció elvére épülõ történetve-
zetés pedig a tárcaelbeszélés sajátossá-
ga11. Ugyanakkor a sorsszerûség bilin-
csében vergõdõ egyén egyetlen életepi-
zódjának bemutatása – a cselekmény
során a visszapergetett elõtörténet elbe-
széltetése a személyes elbeszélõvel (a ko-
rábbi szerelmi kapcsolat, az összekülön-
bözés, majd a levelezés története) szintén
a századelõ rövid prózai mûfajának tech-
nikai fogása. A váltakozó elbeszélõi nézõ-
pont (az elbeszélõ átadja a jelenetezés
során a szereplõknek a szót) pedig a tár-
canovella sajátossága. A színtér nem egy-
szerûen a cselekmény színtere, hanem
egyben élettér és térszimbólum: a tenger
az emberi sorsok alakulásának, útjainak
küzdõtere.

Wass Albert sem formailag, sem mûfa-
jilag, sem pedig tartalmilag nem alkot
újat. Ami figyelemfelkeltõ e novellában,
az a szerzõ gondolati igényessége. Az Új
arcvonal antológia egy ifjú írónemzedé-
ket mutat be, s közöttük Wass Albert írása
az ifjú szerzõ ígéretes tehetségére vall.

Idõrendben a második antológia,
amelyben Wass Albert jelen van, az
1936-ban Marosvásárhelyt megjelent két-
nyelvû, azaz román-magyar kötet, mely-
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ben neves román szerzõk is szerepeltek,
többek közt Virgil Carianopol, Vasile
Netea, Sasa Pana, Teodor Scarlat és Ghe-
rasim Emil, a magyar szerzõk közt jelen
volt Morvay Zoltán, Márk Alexandra,
Tamássy György és Wass Albert, aki az
antológia megjelentetését „nemcsak írá-
saival, de pénzzel is támogatta, és állan-
dóan összeütközésbe került a magyaro-
kat és zsidókat üldözõkkel”. A könyv meg-
jelentetésének idején Romániában már
fasizmus dúlt, – Bartis Ferenc szerint –
„Marosvásárhelyen kõvel bezúzták a zsi-
nagóga és a katolikus plébánia ablakait,
embereket ütlegeltek az utcákon, egy-
mást érték a fasisztoid tüntetések, nyíltan
és nyilvánosan fenyegették a magyarokat
és a zsidókat, de nem kímélték a csönd-
ben kertészkedõ bolgárokat, a kubikus
lipovánokat és a  békés téglavetõ cigá-
nyokat sem”12. Az antológia címe Cot la
cot – Vállvetve13. Román nyelvû elõszavá-
ban (Prefatã) DANDEA EMIL ír a kötet kelet-
kezésének eszméjérõl: 

„Pezentarea paralela a creatiilor literare
romanesti si unguresti, este calea fericita
pentru apropierea culturalã a concetate-
nilor nostri maghiari14. (A román és ma -
gyar irodalmi alkotások párhuzamos be-
mutatása szerencsés útja magyar honfi-
társaink kulturális közeledésének.) A
»mindörökre kiegészített Románia« (Roma-
nia, pe veci intregita) türelmet és meg-
értést tanúsít minden benne lakó etnikai
csoport kultúrája iránt. Minden ellentétes
állítással szemben ezt bizonyítja az a tény,
hogy a sajtó, az irodalom, valamint a
kisebbségi társaságok száma és aránya
megnövekedett a háború elõtti helyzet-
hez képest. El lehetne-e képzelni ezt a
virágzást az állam minden kultúra iránti
egyenlõ mértékû gondoskodása nélkül?
Természetesen nem!

Ezen igazság fényében, mely elõnyös
helyzetet teremtett nálunk a magyar kul-
túra és mûvészet számára, bizonyosak
vagyunk abban, hogy az elismerõ érté-
kelések egyre gyakoribbakká válnak, s a

kulturális közeledés egyre több megértõ
hívet és munkálkodót nyer.

Jelen érdemes munka, melyet mag-
ként vetettek erre az ugarra, magunkba
szállás és megemlékezés közös adóssá-
gainkról, melyek szorongatnak bennün-
ket, jóhiszemûeket.

Az a tény, hogy mind a román, mind
pedig a magyar szerzõk, akiknek írásait
jelen munkácska tartalmazza, kivétel nél-
kül a fiatal generációból kerültek ki, ékes-
szóló bizonyítéka annak, hogy az ifjabb
nemzedékek jobban és õszintébben
megértik majd egymást.

Vállvetve – mint ahogy e könyvecske
címe sugallja, a román és magyar fiata-
loknak ugyanolyan buzgalommal kell
munkálkodnia annak az államnak a fel-
virágoztatásán, mely mindnyájunkat óv.

E munkácska szerzõi, Gherasim E. és
Kertész A. urak szerencsés kezdeménye-
zését remélhetõleg folytatni fogják mások
is” [a szerzõ fordítása].

A kötet szerzõi az utószóban (Postfata)
elõre elnézést kérnek azoktól, akik vélet-
lenül kimaradtak e gyûjteménybõl. A kez-
deményezésnek viszont nem volt folyta-
tása.

EMIL DANDEA , Marosvásárhely egyko-
ri román polgármesterének15 cikornyás
nyelvezetû beköszöntõjéhez két meg-
jegyzés kívánkozik. Igaz, hogy az 1930-as
évek a két világháború közötti erdélyi
magyar kultúra és irodalom virágkorának
tekinthetõk – ám hogy ebben a román
államnak vajmi segítõ szerepe lett volna,
kétséges. Helyes a kötetszerkesztõk elkép-
zelése arról, hogy a megbékélésben és
közös munkálkodásban elsõsorban a
fiatal generációnak kell élenjárnia. Dicsé-
retes a kezdeményezés is, mely az „örök
idõkre kikerekített Románia” népeinek
megbékélését szolgálná a mûvészet, az
irodalom eszközeivel, ám a virágnyelv mö-
gött nincs egyéb, mint a háború nyerte-
seinek nagyvonalú, kissé gúnyos leeresz-
kedése egy legyõzött és kifosztott néphez
(ld. Ligeti Ernõ könyvében a kolozsvári
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magyar színház elvételérõl szóló szemé-
lyes beszámolót.)

Wass Albert azzal a Vaddisznós Jákob
címû elbeszéléssel van jelen e kötetben,
mely elõször 1935-ben jelent meg az
Erdélyi Helikonban. Az író román témájú
elbeszélésekkel debütál a helikoni mun-
kaközösség lapjában, ezek az Anuca
(1935), Vaddisznós Jákob (1936), Mund-
ruska (1936), majd a Mósule (1939). A
havasi román emberek életét feltáró
történetek hasonlatosak Áprily Lajosnak
kötetben meg nem jelent, pályakezdõ
lírai novellájához, az Ismayer-hez (1912-
1919). Wass Albert a Keleti-Kárpátokban
kirándulva, vadászgatva ismerkedett meg
a pásztornépekkel, s a velük való talál-
kozás, életmódjuk megismerése ihlette e
novellák írására, majd késõbb, már az
emigrációban A funtineli boszorkány
címû regénye megírására.

A Vaddisznós Jákob egy román hegyi
ember tragikus története, aki a társada-
lom peremén él, és vadorzásból tartja
fenn magát. Az elbeszélõ nagy beleérzés-
sel és rokonszenvvel mutatja be a sorsát.

A Vaddisznós Jákob elsõ mondata –
„Tudni kell, hogy régen nem úgy volt a
disznó errefelé, mint mostan” – az in me -
dias res kezdettel pergõvé, életszerûvé
teszi a bevezetést. A személyes narrátor,
akárcsak a kalákában munka mellett, tél-
estéken mesélgetõ, adomázó parasztel-
beszélõ, körkörösen információkkal bõvíti
a tényeket: „A Gyilkostól le a Holtyerágig,
de még tova a Torligeten túl is konda-
számra lakta az erdõket…”. A jellegzetes
erdélyi földrajzi nevek érzékelhetõvé,
láthatóvá teszik a környezetet. A történet
tragikus kimenetelét a baljós hangzású és
mondájú Gyilkos-tó említése sugallja. Az
elbeszélõ a mesére jellemzõ túlzásoktól
sem riad vissza (a vaddisznó „kondaszám-
ra lakta az erdõket”). A meseelemek jelen-
léte teszi Wass Albert szövegét izgalmas-
sá, fordulatossá; pl. ’az üveghegyeken is
túl, az Óperenciás tengeren is túl’ ma -
gyar népmesebeli fordulatokra rímel a
„tova a Torligeten túl” helymegjelölés,

jelezve, hogy átlépjük a realitás küszöbét,
s belépünk a mese, a fikció világába.

Ám nem tündérmese következik, in-
kább adomázás, mely egy népi hõs, va-
lamifajta erdélyi pikáró fellépését készíti
elõ: „Igaz, hogy nagyrészt a csudáki bá-
róé volt a vadászat mindenfele, s a
Csongorádtól kezdve meg a némai Bandi
úré…” – folytatódik a történet, a mese és
valóság határán lebegtetve a történe-
tet16. A jól felépített expozíció mesterien
készíti elõ a konfliktust, mert az elõzõ
mondat folytatása: „…s ha ezek az urak
nem vadásztak, más nem zavarhatta a
disznót.” A feltételes mondat kizár más
személyt a vadászásból: „Még csak éppen
Vaddisznós Jákob”. Az összetett mondat
megengedõ tagmondata külön mondat-
ba, sõt külön bekezdésbe kerül – s ez a
konfliktus magva.

Az expozíció után a történet a cím- és
fõszereplõ bemutatásával folytatódik:
„Ott lakott ez az ember a mohalyi szélen,
ahol a Torliget csücske lenyúlik a rétekig,
s amelyet Dósznak ismernek arrafelé.
Ettõl emlegették az embert is Dószról
való Jákobnak, de azért többnyire mé-
giscsak úgy: Jákob, a vaddisznós”. A szö-
vegelemzéshez szükséges a két nyelv
szerkezetének párhuzamba állítása. A fõ-
szereplõ nevét tükörfordítással alkotta
meg a szerzõ (Dószról való Jákob: Jacob
din dos), ugyanígy a hátravetett jelzõs
szerkezetû nevet is (Jákob, a vaddisznós:
Jacob cu mistretul), mely gyakori mese-
név vagy balladai névadási minta a ro-
mán népköltészetben (pl. Pintea Vitea-
zul), de használják ragadványnévként is.
Ezzel magyarázatot kapunk a novella
címére, a Vaddisznós Jákob névre.

A tájszavak, a román (kölcsön)szavak
folyamatos jelenléte a szövegben megte-
remti a couleur localt, s ezen túl felhívó
szerepet tölt be, a narrátor a mese-
hallgató/olvasó empátiáját nyeri el vele:
„Egyes egyedül lakott ez az ember egy
rozoga hurubában, istenverte egyes-
egyedül, éppen csak egy árva szál szürke
kuvasszal, aminek Dráku volt a neve”. A
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Dráku (román: drac, ’ördög’) kutyanév
ugyancsak balsejtelmet áraszt. A mese
alaphelyzete a klasszikus népmesei kez-
det: valamely hiány bemutatása és a
hiányállapot mesehõs általi felismerése17.
Ám a hiányállapotot – jelen esetben a
szegénység, nincstelenség nem válik a
népmesére jellemzõ motivációvá, mely 
a mesehõs cselekedeteit meghatározza.
A mesei kezdet ellenére a bekövetkezõ
események már egyáltalán nem jellem-
zõk a mesére.

Az elbeszélés kezdete viszont a GRIMM

TESTVÉREK Csillagtallérok címû meséjé-
nek elejére emlékeztet: „Egyszer volt, hol
nem volt, volt egy kisleány. Ennek a kis -
leánynak nem volt sem apja, sem anyja,
s olyan szegényül maradt ezen a világon,
akárcsak a templom egere. Nem volt egy
házacskája, ahol lakjék, sem egy ágyacs-
kája, hová lefeküdjék. Nem volt egyebe,
csak a ruhája, annyi, amennyi a testén
volt, s csak egy darabka kenyere…”. Nem
véletlen, hogy a német irodalom alkotá-
saiba többször is bekerül vendégszöveg-
ként ez a mese; egyik ismert elõfordulási
helye ANTON BÜCHNERnek a naturaliz -
mus stílusjegyében keletkezett Woyczek
(1836/1837) címû társadalmi drámája.
Ebben a mesének olyan verzióját meséli
az egyik szereplõ – a dráma végén a
Woyczek által meggyilkolt Marie –, mely
csak az árvaság és egyedüllét motívumát
fejti ki, tehát amelybõl elmarad a jóra for-
dulás. Ebben a változatában a szerzõ az
árva gyermek sorsát vetíti elõre, másrészt
az elidegenedõ, elmagányosult, magára
maradt ember, a fõszereplõ egziszten-
ciális állapotát hivatott kifejezni. (Az em-
beri mivoltából kiforgatott, emberi méltó-
ságától megfosztott Woyczek ugyanis
szerelmi féltékenységében megöli élettár-
sát, gyermeke anyját, s ezzel élete egye-
düli tartalmát semmisíti meg. Agressziója
önmaga ellen irányul.)

Wass Albert történetét a fenti két mese
– a Grimm-mese, illetve a naturalista drá-
mába vendégszövegként beépített nép-
mese – között lebegteti. Vaddisznós

Jákob Woyczekhez hasonlóan nincstelen.
Egyedüli kincse kutyája, amivel mindig
vaddisznóra vadászott. Orvvadász volt –
a hatóság tudtával, mert rajtakapni nem
tudták, s talán nem is akarták, mivel a
vadállományból csak annyit lõtt, hogy
fenntarthassa magát. Jákob mégsem
csak a mindennapi elõteremtéséért lõtt
vaddisznót: „De nem a húsért és nem a
megélhetésért. Valami egyébért. Az erdõ
húzta és a vaddisznó.” Jákob szenvedély-
bõl vadászott, és csak vaddisznóra.

Az alábbi leírásban a fõszereplõ lelki
életét mutatja be: „Nyulat tán sohasem
lõtt Vaddisznós Jákob, de még õzet sem.
Ellegelhettek tõle nyugodtan egyazon
tisztáson. Nézegette õket, talán gondolt
is valami szépet hozzájuk, mert ha vad
ember is volt Jákob, azért ismerte a szép-
érzéseket. Milyeneket õsszel érezni néha,
mikor sárgulni kezdenek a Dósz alatti nyí-
rek, s a Holtyerágot véres-veres erek sza-
ladják tele…” [kiemelés: B. I.]. Az érzés,
mely a szereplõt gondolkodásra ösztönzi,
mint valami testi szükséglet jelenik meg.
A töredékes lélekábrázolás még nem a
kiforrott íróra vall.

Majd elérkezünk ahhoz a ponthoz,
ahol a cselekmény felfele ível: „S történt
egyszer, egy zimankós télen.” Ezen a na-
pon vadászni indulnak, ám a lövés a vad
tüdejét éri, s az elmenekül. 

A meseszövés stilisztikai szerkesztett-
sége figyelemreméltó. Az ismétlés a szer-
vezõ eleme a következõ résznek: „De hir-
telen csak megakad az ember szeme.
Vér. Piros vér, odafröccsenve a hóra. S
arrébb megint, több és arrább még több
s a bokrok oldala is véres, ahogy súrolta
õket. És a vér világosszínû s habos. Tü-
dõlövés.” A kihagyások (csak megakad az
ember szeme) és az ismétlõdés (arrébb
megint, több és arrább még több; vér,
piros vér, vér, világosszínû) feszültségkeltõ
hatásúak. A mondatokat megtöri, néhol
két mondatra bont szorosan egy mon-
datba tartozó részeket. 

Ugyancsak feszültséget kelt a nomi-
nális mondatalkotással, az igéket – a cse-
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lekvéshordozókat – igekötõkkel helyette-
sítve: „A vágottan át s a szálason is vé-
gig, futva, ahogy lehet. Keresztül a tisztá-
son, ott újra a szálasban, aztán sûrûben
megint, fel a túlsó dombra, át az észka-
son, megállás nélkül, ahogy csak bírja a
láb, meg a tüdõ meg az ember.” A szö-
vegbõl kihalljuk a két világháború kö-
zötti, a helytállás jelszavává nõtt, ismert
Reményik-verscímet: Ahogy lehet. Az ige-
kötõk szerepével kapcsolatosan az a meg-
jegyzés kívánkozik ide, hogy míg MÓRICZ

a Barbárokban épp az ellentétes módon
ér el drámai hatást, tehát a ’ment’ szó
ismétlésével (Az asszony pedig ment,
ment, elment.; Addig ment, addig
ment…; S csak ment.); a fenti szövegben
a csak igekötõkkel jelzett ’megy/fut’ szó
ismétlésével jön létre drámai hatás.

A fenti bekezdéssel a csúcsra ér a tör-
ténet drámai íve, majd kis késleltetés után
– „Fent a ponkon, ahol a kis pojána van,
megáll és hallgatódzik” – a pszicho-narrá-
ció18 átvált elbeszélt monológgá: „Elõször
csak a tüdejét hallja s a szívét, amint ott
kalapál a fülében”. Itt kapcsol vissza a tör-
ténet a kutyához, s az elbeszélés visszatér
az önreflektáló pszicho-narrációhoz:
„Ilyenkor nincs min gondolkozni. Utána.”
Majd tovább: „A sebesült megállt. Utána.
Ki ismeri az ilyen futást, havas erdõben
lefele, öles ugrásokkal, elakadt lélegzet-
tel, amikor az a bolond szív az ember
halántékában lüktet és a fülében zakatol,
s lent messze disznót tart egy szál ma -
gányos kutya.”

A tragikus fordulat leírásakor ismét
nominálisan szerkeszti a mondatokat:
„…hirtelen lövés. Éles, csattanó. Golyó-
lövés. Aztán még egy és aztán vonítás.”

Jákob kutyáját lelövi egy fiatal erdész.
A megdöbbent, fájdalmában elvakult
Jákob gyermekét vesztett anya képzetét
idézi, mikor az erdész Mauserére fittyet
hányva veszi fel a szeretett társ, az el-
pusztított kutya tetemét, s viszi magával:
„- Drákule, gyere haza, Drákule” – hívo-
gatja. Ösztönös, spontánnak tûnõ és
kitûnõ stílusszerkesztés a román vokatív

deklináció használata. A román nyelvben
a magázás utáni egyes szám második
személyû alak mély érzelmi átélést, azo-
nosulást kelt az olvasóban: „Meglõtted –
mondja halkan és szomorúan –, látod,
meglõtted. Nem szégyelled magad,
uram?” A csöndes szemrehányás, fele-
lõsségre vonás következtében az erdész
elbizonytalanodik, s a jelenetet követõen
mélyen hallgat a Jákobbal való találko-
zásáról.

A történethez ekkor kapcsolódik egy
történelmi hitelesség látszatát keltõ epi-
zód: a trianoni döntés után a helybeli
báró földet és terményt, élelmet oszt ki a
– javarészt román – parasztoknak. A no-
vella vezetésében az a szerzõi szándék
tükrözõdik, mely a történelemnek a béke
útjára gördítését, pacifista megjelenítését
szolgálja: „– Sok évig éljél, mariásza!” –
éltetik a szegény emberek az urat, s az
áldomást megköszönik. „És úgy búcsúz-
kodtak sokan, hogy »kezitcsókolom«. Így
történt ezerkilencszáztizennyolc decem-
berében, ott, a Csóvás és a Sztezserin
között, a nagy tó völgyében” – zárja a
történelmi környezet leírását. Ezt köve-
tõen ismét Jákob alakja kerül elõtérbe. 
A „felszabadult” világban megkeresi az
erdészt a bosszú gondolatával, s ismét fe-
lelõsségre vonja: „– Meglõtted.”

Az esemény tragikus kimenetelét egy
gyermek, az erdész kislánya fordítja jóra,
bibliai inkarnáció-történetet asszociálva:
csengõ gyermekhangja eloszlatja Jákob
bosszúálló indulatát, mely mint gonosz
varázslat törik meg: „– Apa, apa, olyan
szépet álmodtam, láttam az angyalt…”.
Így az indulat irányulása az erdész szemé-
lyérõl áttevõdik – mintegy pars pro toto
metonimikus átvitellel – a puskára. Jákob
azt semmisíti meg, majd távozik: „me-
gyen a Dószról való ember ki az udvarról,
neki a hegynek”.

A völgybõl a hegyre tartás ótesta-
mentumi toposz, mely Áprily óta (Tetõn,
1923) újabb jelentésrétegekkel bõvült a
két világháború közötti erdélyi magyar
irodalomban: az értékítéletbõl, a civilizá-
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ció által megrontott világból, a békétlen-
ség, háborúskodás helyérõl tartást jelenti
az érték, az erkölcsi tisztaság, a békesség
világa felé. Wass Albert Jákobjának kezét
nem szennyezi be vér. Megelégszik azzal,
hogy a puskát, mint a megromlott világ
szimbólumát, megsemmisíti, s hátat for-
dítva a „völgynek”, visszatér saját világá-
ba, a „hegy”-re.

Az elbeszélés kezdetének meseszövé-
sébõl a zárásnál átvált drámai novellába,
majd eposzhoz hasonló befejezés követ-
kezik. Jákob „egyszerelmû” ember: nem
szerez más kutyát. Az elbeszélés azt a
mondanivalót sugallja, hogy egyetlen
számkivetett, társadalmon kívül álló em-
bernek, Jákobnak a gyermeteg bosszúja
– a puska megsemmisítése – nem tud
gátat vetni a civilizáció elõretörésének,
mely Wass Albert írói világában mindig a
természet pusztulását, s ezzel együtt az
erkölcsi élet megromlását jelenti, s a meg-
fosztottság, a gyász érzését közvetíti. „A
Holtyerág gyér bokrait juhok rágják, s
akik irtották az erdõt, míg a szem ellát a
Dószról: nem hagytak egyetlen magfát
sem. Levágták a nagy, százéves tölgyeket
mind, le a szélfákat is, de még határfát
sem hagytak, egyetlenegyet. Nincs makk
a Dószon, és nincs makk a Sztezserinben,
és nincs makk a Gyilkosban sem. Nincs
makk sehol. És ahol nincs makk, ott disz-
nó sincsen”. 

Megint az ismétlés a szervezõ eleme a
szövegnek, itt a tagadószók révén. A
megfosztottság érzésének közvetítése
után a pusztulás képei következnek: „El-
költöztek a disznók. És a Dósz alatt a hu-
ruba üres. Bedõlt a fala és leomlott a tete-
je, lakatlan réges-régen. Öles dudva növi
körül, s pásztorgyerekek messze elkerü-
lik.” A mendemonda szerint az elpusz-
tított Dráku jár vissza kísérteni, „aki maga
az ördög” – veti át ismét balladisztikus
sejtelmességbe az elbeszélõ a fejlemé -
nyek fonalát. Ugyanúgy bizonytalanság-
ban hagy Jákob további sorsa felõl is; s az
ábrázolt sorstörés csak sejteti a fõszereplõ
tragikus végét: „Talán meghalt. De lehet

az is, hogy elköltözött a vaddisznók
után.” Jákob sorsa viszont csak látszólag
nyitott, hiszen a narrátor az elõzõ bekez-
désekben kétséget kizáróan sugallja a
vaddisznók sorsát: elpusztultak megfelelõ
táplálék hányában. Jákob is „utánuk köl-
tözött” – s ezzel a mozzanattal a szereplõ
neve meg a novella címe újabb jelentés-
sel bõvül. Jákob, akinek élete szorosan
összefonódott a vaddisznókéval, szenve-
délye volt a vaddisznóvadászás, vaddisz-
nóbõr ruhákban járt, és „hurubáját” is
azzal tette kényelmesebbé, végsõ „elköl-
tözése”-kor sem válik meg tõlük. Velük
költözik.

A szerzõ egy más nép fiát választva
szereplõjének, annak életformáját, men-
talitását a középpontba helyezve, stílusá-
val is ráhangolódik és ráhangolja az ol-
vasót az elbeszélt tartalmakra. A román
szavak jelenlétét egyrészt a román szerep-
lõk indokolják, másrészt szándékos írói
eljárás eredményeként kerülnek a szö-
vegbe (Dráku: ’ördög’, huruba: ’kaliba’,
ponkon: ’híd(on)’, pojána: ’tisztás’, ma-
riásza: ’uraság’, Valea Sztrunga [Valea
Stramba]: ’ferde völgy’, Valea Furci[i]:
’villavölgy, elágazó völgy’, Sztezserin: ’töl-
gyes’, Holtyerág, melynek illeszkedõ rag-
ja – Holtyerágát – román szótövet sejtet).
A fõnév-deklináció vokatív esetének hasz-
nálata (Drákule, Jákobe), a Te-alakú ma-
gázás, az érzékletes, ismétlõdéses, gon-
dolatritmikus szövegteremtés, a szokat-
lan, tördelt mondatszerkesztés feszessé,
izgalmassá teszik a narrációt. Az elbeszélõ
a megjelenített szereplõk érzéseit díszítés
nélkül közli („Nem esik szó, mozdulat,
semmi”). Másutt pedig kivetíti az érzelme-
ket: „– Ne sírj, Dárkule, ne sírj!” – szól
Jákob látszólag a kimúlt állathoz, ám in-
kább magát biztatva, mielõtt lemenne a
völgybe bosszút állni a kutyáért.

A harmincas évek derekán a Helikon
munkaközössége meseírásra buzdította
az írókat, s ennek egyik szorgalmazója
épp Wass Albert volt, aki a mesének nagy
fontosságot tulajdonított: „a falusi nép-
nek igen nagy szüksége volna mesés-
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könyvre19” – mondja 1937-ben, a tizen-
kettedik helikoni találkozón, s kéri, hogy 
a Hasznos Könyvtár szerkesztõi vegyék
figyelembe ezt az igényt. A mese fon-
tosságára idõs korában is felhívja a figyel-
met, megemlékezve a trianoni döntés
után a mezõségi – feketelaki, kispujoni és
szentegyedi – magyarok összetartására:
„…Feketelakon, amelyik egy magyar köz-
ség volt, ott megalakítottuk a magyar
csoportot, […] összejöttek minden két-
hetenként a magyarok, és életben tartot-
ták a magyar táncokat, a magyar nép-
meséket; például népmeséim egy része,
ami megjelent, azt ott hallottam Fekete-
lakon öreg magyaroktól, akik mondták, s
még úgy is írtam le néha, ahogy az öreg
magyarok mondták: »Há’ iszen mük mi-
kor«… ez meg az történt.”20 Wass Albert
ugyanis a fenti elbeszélésben a mese mû-
fajkeretében képes a hétköznapi ember
tragédiáját, fájdalmát kifejezni. A Büch-
ner-drámával való összehasonlítás alapjá-
ul szolgál a Vaddisznós Jákob mûfaja is: 
a drámai novella. Ám Wass Albert hõse 
a „(hegy)tetõ” nyugalmában, külsõ és
belsõ, azaz erkölcsi tisztaságában él, ha
nincstelenül is. A történet tragikuma
abban rejlik, hogy – akárcsak Woyczeket
– egyetlen kincsétõl fosztják meg, kutyá-
jától, ám a fõhõs agressziója nem fordul
sem maga, sem embertársa ellen: kiéli
egy úri vadászpuska tönkreverésében.
Büchner szereplõje viszont az emberek
között marad teljesen magára, s az élete
fenntartásáért vívott küzdelmében, a tel-
jes önkizsákmányolás állapotában, agyon-
hajszoltan végzetes cselekedetre ragad-
tatja magát. Jákob a természetben nincs
egyedül.

A puska kétszeres jelkép: a természetet
megrontó civilizációra utal – ebben az
összefüggésben megemlíthetjük a világ-
irodalom híres gyermekirodalmi alkotása-
it: FELIX SALTEN Bambiját vagy RUDYARD

K IPLING A dzsungel könyvét is –, ugyan-
akkor az úri rend szórakozási eszköze 
és státusszimbóluma is, akár a vadászat.
Ám az a tény, hogy Jákob nemcsak élet-

fenntartása céljából, hanem igazi szenve-
délybõl vadászik, áthidalja a különbséget
közte és a vadászat élvezetét kizárólag
magukénak tartó urak közt – s ezzel,
akárcsak a társadalomtól elkülönülõ élet-
formájával, kiválik abból a rendbõl,
amelybe született. Így emberi méltóságát
megõrzi mindvégig – „elköltözésekor” is.
Az írói mondanivaló itt a természet és az
emberi humánum védelme.

Hasonlóképpen említésre érdemes
egy késõbbi antológia, mely egy szépíró-
nemzedék reprezentatív alkotásait tartal-
mazza. 1937-ben jelenik meg az Új erdé-
lyi antológia21, a benne szereplõ írók zö-
mét az Új Arcvonalból már ismert szerzõk
alkotják. „Az erdélyi reálizmus névjegyé-
vel Asztalos István, Bözödi György, Ko-
vács György, Katona Jenõ, Szabédy
László, Szenczei László és Wass Albert
jelentkeznek” – írja a könyvrõl Ligeti Ernõ,
aki szerint e nemzedék nem tudott egy-
séges csoporttá válni, megmozdulásuk
nem tette indokolttá az új zászlóbontást,
inkább csak azért „álltak össze”, mert „sej-
tik, hogy együttesen nagyobb közönség
érdeklõdését támasztják fel maguk körül,
mint külön-külön”. Ám egységes bennük,
hogy „Módszereik közé mind erõtelje-
sebben vonul be a társadalom-rajz és a
lélektan” .22

Az egyik szerkesztõ, ABAFÁY GUSZTÁV az
antológiához írt utószavában23 a máso-
dik helikoni gárda programját fogal-
mazza meg: „az új nemzedék kisebbségi
sorsban pácolt realizmusából kiinduló jó-
zan, fegyelmezett szellemisége […] segít
mûvészi eszközökkel megteremteni egy
új világot, melyben a szellem a lélek szol-
gálatában áll. A lélekké megváltott szel-
lem szól e nemzedék írásaiból”24. A kötet
íróinak munkálkodását ugyanolyan szol-
gálatnak nevezi, mint amilyen magatar-
tást, helytállást kíván meg a kisebbségi
lét: „Ez a fiatal írói nemzedék a kisebbsé-
gi helyzet fokozottabb erkölcsi felelõssé-
gének a tudatában úgy érzi, hogy írása
népe iránti hû szolgálat, amikor az ön-
célú valóságimádat elleni harcban az
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egyéniség, a személyiség, a lélek elsõbb-
ségért küzd”25. Ezek a megállapítások
Wass Albert kötetbeli elbeszélésére is
érvényesek. A korabeli kritika röviden
foglalkozik csak az antológiával. WALTER

GYULA egyetlen sort szán minden írónak,
többek közt így nyilatkozik: „Wass Albert
Sorsvállalása sok transylvaniai jellegze-
tességgel ékes”26.

Walter Gyula értékelésével egyetért-
hetünk, már ami az elbeszélés nyelvi
megformálását, esetleg szemléletmódját
illeti. Wass Albert Sorsvállalás címû elbe-
szélése bátor krónika a korabeli állapo-
tokról, ugyanakkor magával sodró vallo-
más saját életérõl is.

A Nagy Pál összeállította Hûség bilin -
csében címû elbeszéléskötetbõl sajnos
kimaradt, s megjelenése óta nem közöl-
ték újra. 

A Sorsvállalás cím kissé idegennek, kis-
sé nagyzolónak hangzik a fiatal szerzõtõl,
bár harmonizál az antológia elõszavában
meghirdetett programmal. A sorsvállalás
témája ismert a magyar irodalomban: a
sorsát kezébe vevõ, mástól segítséget
nem váró ifjú alakját már Vörösmarty is
megrajzolta példaképpen: „Mit tenni hát-
ra van még, / Magamra vállalom” (A sors
és a magyar ember). 

Az önéletrajzi jellegû mûben a min -
dentudó narrátor memoárszerûen, retro-
spektív elbeszélõi szemszögbõl beszél el
egy döntõ fordulatot a cselekvõ hõs élet-
ébõl. A tapasztaló hõsrõl egyes szám har-
madik személyben számol be, akárcsak
késõbb, mint az önálló könyvként mos-
tanig kiadatlan Örökösök (1949) címû
kisregényében27 – mely a Zsoltár és trom-
bitaszó címû kötettel együtt jelent meg a
Kráter kiadónál –, ám a narrátor személye
szorosan tapad a hõse alakjához, szinte
elválaszthatatlan tõle. Ezért a Sorsvállalás
fõhõse arctalan marad.

A névtelen szereplõ hajdani elhatáro-
zása következtében szakít a szülõi otthon-
nal, mivel – akárcsak az apja – képzett
gazdász, de nem ért egyet apja elképze -
léseivel. Elõre látja a gazdaság tönkre-

menését, az idõsödõ szülõk eladósodá-
sát. A novella azzal a pillanattal indul,
amikor hat év életharc után – az önélet-
rajzi vonatkozásait figyelembe véve ez az
író életében a kolozsvári egyetemen ki-
küzdött állásának biztos tudatában törté-
nik – hazautazik falura meglátogatni a
szülõket. A novella a cselekmény idejét
meghatározó mondattal indul: „Párás ko-
raoktóberi délután volt”. Ezután a hason-
latokban gazdag ábrázolás már a máso-
dik mondatban megmutatkozik: „Amint a
kopott, nyikorgó öreg kocsi álmos döcce-
nésekkel vitte az állomásról hazafelé, úgy
ereszkedett bele az emlékezésbe, mint
langyos esti fürdõbe a gyermek.” Az em-
lékezést egy érzet indítja el, mely a múlt-
ról való elmélkedésre késztet (akárcsak
Proustnál a sütemény íze). A múlt úgy
öleli át és veszi birtokába az emlékezõt,
mint a víz a beleereszkedõ testet. Mele-
gen simul hozzá, elbódítja, megnyugtat-
ja. A következõ mondat a fejlemények
anticipációjának tûnik, azt sugallva, hogy
az elkövetkezõ események békés fordula-
tot vesznek. Ám a kezdõ mondatokhoz
hasonlatos rövid, tárgyilagos folytatás –
„Hat éve nem volt otthon” – hirtelen el-
vágja az emlékezés andalító, bódító érzé-
sét, az emlékek elszállnak, s az elbeszélõ
tekintete a jelenre irányul.

Az elbeszélõ csodálatos leírással foly-
tatja a Mezõség bemutatását, a táj meg-
személyesül: „A friss fekete szántások fé-
nyes homlokkal izzadtak még az aláha-
nyatló napban […]. A völgy ásított. De a
berek felõl már bekötött szemû párák
közeledtek, s az északi lankán megnyúlt
arccal hûvös esetére várt az árnyék.” Ám
a szülõház kibontakozó látványa cseppet
sem biztató: „Ott állt a major, szélesen
elterülve és kopottan, mint egy rongyos,
öreg zsellér-cigány. A meszeletlen istállók
messzire vicsorgatták téglafalaikat, ros-
kadt gerinceiken oldalra billent a nád-
tetõ, s a bedõlt kapu korhadtan nyúlt el
az útszéli csalán közt, mint egykedvû rest
szolgája rég elhalt uraknak.” Mesterien
érzékletes leírás: major s a kapu sorsára
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hagyott, kiszolgált cselédhez hasonlít, és
mind a pusztulást érzékelteti. A hasonla -
tokat a narrátor összekapcsolja a megsze -
mélyesítés stilisztikai alakzatával (a major
„öreg zsellér-cigány”, a kidõlt kapu „egy-
kedvû rest szolgája rég elhalt uraknak”). 
A majorba egyedül az elöregedett vizsla
visz életet, amely bizonytalanul üdvözli,
majd megható jelenetben ismeri fel
kisebbik gazdáját. A kutya bemutatása
megerõsíti a balsejtelmet, a pusztulás té-
nyét: öregségében szánnivalóan komikus
a ifjúkorra jellemzõ örömet kifejezõ test-
beszéde: „idétlen, boldog, öreges ugrán-
dozással keze után kapkodott, körülsza -
ladta és nehézkesen fölugrált rá, összeka-
parta a ruháját és hörögve szûkölt a
rászakadó váratlan örömtõl”.

A tornáclépcsõrõl szeme elé táruló kert
látványa ugyancsak hasonlatban jelenik
meg: „a tornác korlátján túl a kert fái úgy
álltak ott rongyosan és sárgán, lehajló
ágaikkal, mint halálra készülõdõ hanyag
óriások”. Majd a leírást újra a cselekmény
folytatása ellenpontozza. Az apával való
találkozásról érzelem nélkül, rövid mon-
datban tudósít: „Apját a pipázóban lelte.
Egykedvûen ejtette le az újságot s kezet
nyújtott.” Mintha az eddigi leírások elõ-
készítették volna a kevésbé örömteljes
találkozást, helyesebben inkább szembe-
sülést. A fõszereplõ szembesül a hat éve
elõre látott pusztulással és a makacsul
szenvedõ, a majorral együtt pusztuló,
vegetáló urával: apjával.

A „berobogó” mostohaanya mintegy
magyarázatot ad az elõtörténethez, mely
a tapasztaló hõs számára végzetszerûen
bekövetkezett. Az apa „ideges és beteg
ember”, hiába volt egykor maga is „ki-
tûnõ, híres gazda”, és hiába jöttek adó-
kedvezmények: az egykedvû, sorsába
belefásult idõs úr nem kíván segíteni ön-
magán. Ugyanilyen egykedvûen tûri egy
darabig, hogy fiuk, aki dacosan ellen-
szegül a pusztulásnak, kezébe vegye az
uradalom igazgatását. Itt vesz fordulatot
a cselekmény. A fõszereplõ lemondja vá-
rosi állását: „Hát meglátjuk – Ennyit mon-

dott. De a könnyelmûség izgató szédü-
letét érezte ennél a két szónál”.

Magával hozza fiatal feleségét, és
megpróbálják munkát és pénzt nem
kímélve talpra állítani a pusztulófélben
levõ uradalmat. Elmaradt cselédbérek,
kifizetetlen hitelek mint feneketlen zsák,
nyelték a fiatalok pénzét. Tavaszra már
nyájas és barátságos lett a ház: „alkony-
borulatkor úgy jöttek haza a mezõrõl az
ekék, mint katonái egy boldogabb jövõ-
nek” – s a jövõkép felvillantásával fordulat
áll be. A sikerekkel, a ház felújításával s az
uradalom fokozatos beindításával dac és
féltékenység született a saját oblomovi
tehetetlenségükbe süppedt két öregben.
Elõször csak önelégülten bíráskodnak az
apró baklövések miatt, majd a fiatalasz-
szonyba „apró fullánkokat”döfnek, melyek
„kijárnak minden asszonynak, aki együtt
kénytelen élni a férj családjával”. S ahogy
gonoszkodó megjegyzéseik folytán düh
és keserûség gyûl fel a fiatalasszonyban,
úgy foglalják vissza lassan az öregek saját
uradalmukat: elõször csak a szõlõtermés
jövedelmét követelik maguknak, a költsé-
geket a fiatalokra hárítva, majd az egész
gyümölcstermést is leszüretelik, s pénzzé
teszik.

A vihar mégis egy egészen jelentékte-
lennek tûnõ eset kapcsán robban ki. A
fiatalasszony – aki ugyanolyan arctalan,
vázlatszerûen megrajzolt marad, mint
bármely más, típusként mozgó szereplõje
a novellának – befõttet tesz el. Mivel az
öregek a gyümölcstermést is kisajátítot-
ták, a fiatalasszony pénzért vette a befõz-
nivaló gyümölcsöt. A békesség kedvéért
ez ellen sem tiltakoznának, csakhogy az
öreg rákérd: „Aztán befõtt lesz-e elég?” S
a száz üveget felháborítóan kevésnek
találja: „Hát csak nem gondoljátok, hogy
ez elég lesz nekünk?”

„Nincs pénzem több gyümölcsre” – ve-
ti ellen a fiatalasszony. „Nekünk elég, ket-
tõnknek”. A fiatalasszony kiigazítja az
öreg által megfogalmazott „nekünk”-et.
Csak magára s a férjére értve elkülöníti
saját háztartásukat, életüket, magatartá-
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sukat az öregekétõl. Az összetûzés kikerül-
hetetlen, s az évek óta felgyûlt sérelmek
lassan utat találnak: „Maguk csak csúfo-
lódnak, ha valami rosszul megy, maguk
hagytak mindent tönkre menni. Olyan
dolgokra kell költsünk, amit azelõtt tíz esz-
tendõvel kellett volna elvégezni. A gon-
dokat ügyesen ránk hárították s összes
bûneikért mi vagyunk felelõsek” – duzzad
a vádbeszéd. Majd sírásba fullad: „Nem
tisztességes dolog…”

A két generáció közti meg nem értés
és feloldhatatlan ellentét pattan ki az öre-
gek válaszából: Az apa tekintélyt paran-
csoló hangon, a kötelezõ szülõi tisztelet
és feltétlen gyermeki engedelmesség
felemlegetésével kéri ki magának a bírála -
tot: „Az ember kínlódik, gyötrõdik egy
életen át érettetek, és ez a köszönet.”
Majd beszédfonalába burkolt zsarolást,
fenyegetést vegyít: „Eladok mindent. Azt
hiszitek talán, hogy nem kapok vevõt rá?”

Figyelemreméltó fordulat az apa gon-
dolkodásában: amit évekkel azelõtt a fia
mondogatott, hogy az uradalmat pénzzé
kell tenni, mert ráfizetéses a gazdálkodás,
most az apa hajtogatja. Csakhogy érve-
lése tisztességtelen, miután az elhanya-
golt gazdaságba fia és menye munkát 
és pénzt fektetett. „Elmegyünk, ne félj. Az
állásomat talán még megkaphatom” –
vigasztalja a fiatal gazda a megbántott
feleségét.

Mégis maradnak. A cselekményt az
érzelmek, pontosabban a megszeretett
otthon iránti ragaszkodás, kötõdés fordít-
ja meg. A döntõ fordulatot a harmadik
generációt képviselõ unoka vakációra jö-
vetele hozza meg – itt a pszicho-narráció,
a helyenkénti szcenikus ábrázolással a
dialógusokban, átvált belsõ monológgá:
„Jön a fiú vakációra. Remélhetõleg nem
lesz elégséges a tarsolyában, csak mind
jeles, esetleg jó… a gyermekek jeles ta-
nulók kell legyenek mindig, gyönge osz-
tályzatot hordozni a bizonyítványban
csak apáknak szabad” – mondja ki a fiú a
kemény ítéletet szülei felett. S elmélke-

désébe féltés vegyül: „S a földet vajjon ki
veszi meg? Talán majd idegen szót kell
tanuljanak a rögök, s az élet roppant
harcterén úgy könyvelik el, mint feladott
állást.” A fenyegetõ lehetõség, hogy a
színromán faluból távozó uraság udvar-
házát román gazda veszi meg, nagyobb
összefüggések feltárására, magyarázásá-
ra készteti: „S ki a felelõs érte? Hát egy
nemzedék kell feleljen mindenért? Múl-
tért, jelenért s jövõért egyaránt? Három
emberöltõ terhét egy nemzedék válla kell
viselje? Hát igazság ez?”

A kérdésekre nincs válasz. Az erdélyi
magyar parasztot a betelepült románság-
nak prédául odadobó, sorsára hagyó
apák generációjához írott vádbeszéd ez a
novella. A román állam bank- és földpoli-
tikája a magyarság elsorvadását, elromá-
nosodását, gazdasági ellehetetlenedését
okozza. Az így kialakult helyzetet 1937-
ben, a második világháború elõestéjén
tehetetlenül szemléli a fiak generációja.
Melynek a jövendõrõl – saját gyermekeik-
rõl – is gondoskodnia kell. A novella sze-
mélyes elbeszélõjével a jövõért érzett ag-
godalom mondat vádbeszédet. Ennek az
írásnak a kulcsszava a felelõsség szó. Így
kapunk magyarázatot a Sorsvállalás címre.

Végsõ elhatározásra: a maradásra és a
mindennek ellenében való sorsvállalásra
a kisfiú készteti a fiatal szülõket. Jeles bizo-
nyítványáért cserébe a kiscsikót kéri. Õ a
híd a két generáció közt, akik közt
elmérgesedett a kapcsolat. Õ az, aki a
gyermekek ösztönös diplomáciai érzéké-
vel visszaállítja a rendet. „Aztán mit csinál-
nál vele?” – kérdi az apja. „Adnék neki
sokat enni, hogy nagy, erõs ló legyen
majd, és azzal hordanám Mócsra eladni a
mami paradicsomait s a nagymama
barackját!” A gyermek jövõterve a meg-
békélés záloga. Jövõképében a csikó
alakja szorosan összekapcsolódik a mun-
kával. Legalábbis apjának azt mondja,
hogy munkára kéri a csikót, nem játékra.
Mintha érezné, hogy csak a töretlen
munka által áll helyre a rend.
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A békességes alkonyat záróképe egy-
befonódik a fiatalok megbékélésével; a
közös sors vállalása elválaszthatatlanul
összefonja életüket: „Álltak ketten, ember
és asszony, és nem szóltak, csak nézték az
estét, amint puhára fakulva a nagy
udvarra lehullt.” József Attila Külvárosi éj
címû versében az est leírására emlékeztet
a lehulló este képzete, ám kimutatható
egymásra hatása az azonos generációk-
nak – sui generis – nincs. A lírai kép a
megbékélés hangulatát árasztja. „Lassú,
ringó járással mentek. S az est elibük
terült, mint barna puha szõnyeg, nyugo-
dalmat adó csodálatos pázsit.”

Az író életrajzi hátterébe több ponton
illeszkedik e novella – talán jobban bár-
mely más írásánál. A mostohaanya ba -
rackot termeszt féltve, majd pénzzé teszi
a gyümölcsöt. Gróf Wass Endréné napló-
jából28, melyben leírja a családnak a me -
nekülését a háború végén Németország-
ba, hasonló kép rajzolódik ki róla. Mégis
az asszony naplójából az derül ki, hogy
mostohafia jócskán túlozhatott – valószí-
nûleg a személyes ellenétetek miatt –,
amikor a szülõk alakját megrajzolta. Apja
távolról sem volt olyan tehetetlen, mint
ahogy leírta, mostohaanyja pedig a való-
ságban sokkal több melegséggel emlege-
ti naplójában „Albit”, semhogy a köztük
levõ ellenséges légkör az elbeszélésben
leírtaknak teljesen megfelelne. A Sorsvál-
lalás elbeszélõi indulata elsõsorban a
történelmi, gazdasági viszonyoknak szól.
A fiak nemzedéke a kilátástalan helyze -
tet a szülõk – az apák generációjának –
számlájára írja. 

Ugyanígy az apa és fia közötti meg
nem értésrõl vall az író kései elbeszélése
(Elindul egy élet. In: Hagyaték). Az érzé -
keny lelkû, szülei válása folytán anyját
vesztett gyermek ugyanolyan gondot
okoz az apának, aki feltehetõleg életre-
való, derék katonát akart nevelni belõle,
mint a fiúnak az apa értetlensége. A
Sorsvállalás ban végletekig menõ ellentét
rajzolódik ki, hiszen az elõtörténetben
utalásszerûen felvázolt korai szakítás, az

otthon elhagyása ugyancsak éles konflik-
tushelyzetben történhetett. Az apa me-
rev, bírálatot nem tûr, segítséget el nem
fogad, s fia munkáját, mint szülõk iránti,
automatikusan kijáró kötelességteljesí-
tést, természetesnek veszi. Át sem gon-
dolja, hogy ha már sem anyagilag, sem
jó szóval nem tudja támogatni a fiatalok
erõfeszítését, ne billenjen át azon a pon-
ton, amikor már kihasználja õket. Az író
Hagyatékából az apa képére a megbé-
kélés von fátylat. A Sorsvállalásban a két
generációt, apát és fiút a harmadik ge-
neráció, az unoka tartja együtt.

Stílusa a megszemélyesített táj leírása s
a mûvészi hasonlatok mellett valóban
„több transzszilvániai jellegzetességgel
ékes”. A grammatikában jelentkezõ erdé-
lyi mondatalkotás – „Olyan dolgokra kell
költsünk” –, a román konjunktív igemód
hatására alakult ki (Trebuie sa platesc).
Wass Albert kedvenc jelzõje, a „borzolt”
szó is megjelenik 29: „Az asszony borzolt
haraggal” küzdött egy láthatatlan ellen-
séggel szemben.

Wass Albert Sorsvállalás címû novellája
kiemelkedõ alkotás. Leírásai, cselekmény-
vezetése, a novella szerkezete a magabiz-
tos prózaíró kezének munkája. Probléma-
felvetése és példaértékû problémamegol-
dása minden bizonnyal a két világháború
közötti romániai magyar novellatermés
legjava közé sorolja írását.

Budapesten a Révainál jelent meg hét
neves erdélyi szépírónak az írásait bemu-
tató, tetszetõs kivitelezésû zsebkönyv, az
Erdélyi köszöntõ 30. Az abaposztóba kötött
könyvecske az idézõjelbe tett „Erdély” ízé-
bõl ad kóstolót az anyaországi olvasónak.
„Az erdélyi irodalom a nemzeti lélek
gyõzelme a sors fölött, a tisztult magyar-
ság öneszmélésének nagy bizonysága.
Az a magasabb szféra, amelyben lesza-
kadt magyarság és anyaország politikai
határok fölött a lélek jegyében megtalálja
egymást” – írja a kiadó rövid, „Erdély”
címû elõszavában31. A hét szerzõ is „kö-
szönti” az olvasót: Báró Bánffy Miklós, Dsida
Jenõ, Kós Károly, Dr. Makkai Sándor,
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Nyirõ József, Tamási Áron és Gr. Wass
Albert dokumentumértékû aláírása olvas-
ható a kötet elején. Nyírõ József Gergõ
legyen a te neved, Tamási Áron Virág-
veszedelem és Wass Albert Mélység fölött
címû elbeszélései aktuális erdélyi törté-
netek. Bánffy Miklós és Kós Károly erdélyi
történelmi témát ragad meg, archaizáló
nyelvvel. A fileglorietta a Rákóczi-szabad-
ságharc világát eleveníti fel, az Atila királ-
ról ének pedig a magyar népballadák
hangján jeleníti meg a hun király halálát,
temetését. Dsida Jenõ a Már hiába nézed
címû versében elmélkedik „az ifjúság ha-
lálán”. „Erdély írói egy táj, egy törté-
nelem, egy nemzet szavát képviselik, az
egyéniség változatosságával, a lelkiisme -
retvizsgálat komolyságával és a humor
vigasztaló emberi derûjével. […] Erdély
irodalmában egy kiért történelmi hivatás-
tudat szól az ország egyeteméhez…”32.

Wass Albert Mélység fölött címû tör-
ténetével szerepel benne. A Mélység
fölött címû anekdotikus elbeszélésben a
szerzõ „összeereszt” egy magyart, egy ro-
mánt és egy szászt, hogy megmérkõz-
zenek. Az alaphelyzet kifejezetten anek-
dotikus: a politikai viccek is három náció-
hoz tartozó szereplõre építenek. Marci, a
magyar erdõpásztor életmegvetõen bá-
tor, kötelességtudó és becsületes, Grigo-
rás, a román vadorzó a szegénységére
hivatkozva kívánja elfogadtatni bûnözõ
voltát, s akár kriminális cselekedetre is
képes. A szász, akinek neve sincs, a meg-
alkuvó, gyáva, kicsit együgyû, a jómódtól
elpuhult parasztgazda típusa. A három
figurát az elbeszélõ egy erdei történet
cselekménykeretébe helyezi: a vadorzót
elfogja a vadõr, és lekísérné a fogdába,
ám vihar köszönt rájuk, s beszorulnak
egy barlangba. A menet közben hozzá -
juk csatlakozó szász alakja a történetben
bemutatott Marci és Grigorás jellemvo-
násait árnyalja. A macska-egér harcot
folytató vadorzó és vadõr történetének
végtelenségét, állandó ismétlõdését hang-
súlyozza a szerzõ utolsó mondatával:
„nem baj, Grigorás, találkozunk még”.

Grigorás engesztelhetetlen ellensége
Marcinak, hiszen képtelen elfogadni an-
nak erkölcsi értékrendjét: minek látta
meg, miért nem ereszti el, hiszen semmi
haszna belõle. „Ez nem igazság” – mond-
ja Grigorás. Az anekdota feloldhatatlan
társadalmi ellentmondást ábrázol, egy
visszássá és értelmetlenné vált erkölcsi
törvényt helyez görbe tükörbe, mert hi-
szen mit ér a törvény, ha csak a jóllakott
emberek vagyonát óvja az éhezõ szegé-
nyek elõl. „A törvény akkor is törvény, ha
nem igazság” – zárja le vitájukat Marci. A
jól képzett, engedelmes, monarchiabeli
Untertan tiszta lelkiismeretével mondja
ezt. Csakhogy az erkölcsi rendjének szi-
lárdságában és tisztaságában nem kétel-
kedõ vadõr rendíthetetlen hitét megkér-
dõjelezi a mindentudó elbeszélõ, aki
borongós hangulatú képpel zár: „Túl a
párálló erdõ fátylain keresztül halványan
az Istenszéke látszott, s fent az Andre-
nyászán mélységes, szomorú hangon
felvonyított egy magányos farkas”. A zá-
rókép nem puszta hangulat-dekoráció,
mint a korábbi Wass-elbeszélésekben.
Jelentésmezeje kitágul; csak látszólag
egyszerû tájleírás, valójában az isteni ítél-
kezésre történõ allúzióval az elbeszélõi
szemszög átvált auktoriálisról szemé-
lyesre. 
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Ishida Nobuo
(Japán)

Stressztõl, idõ elõtt
meghalni?

Egy családban sokféle házirend létezik.
Itt van mindjárt a „Hogyan osszuk el a
házimunkát?” kérdése, és ha ebben meg-
állapodnak, egy nagy gonddal máris
kevesebb. Ha azonban az egyik fél önké-
nyesen dönt, furcsa helyzet áll elõ. Ez
emlékeztet valamire. És ahogy így töröm
a fejem, gyanút fogok. Már rá is jöttem!
Hát, az iskolai regulák! Mert ott aztán van
annyiféle akkurátusan meghatározott
rendszabály, hogy ember legyen a tal-
pán, aki meg tudja mondani, hány. Mi
több, ezeket a nagyokosok találják ki, a
másik oldal pedig be kell tartsa. És itt ju-
tottunk el a férfiakkal kapcsolatos egyik
kulcsszóhoz: „A házi iskola-regulák”.

Joggal érzik a házi regulákkal gúzsba
kötött férfiak, hogy feszes haptákban je-
lenthetnek a feleségnek, aki minden ap-
róságba beleszól, és ezzel lehetetlenné
teszi, hogy otthon érezzük magunkat sa-
ját felségterületünkön. Az indulat meg
egyre jobban feszít.

Egy magánvállalkozótól (35 éves) hal-
lottam a következõ történetet, melynek
az egy évvel azelõtt meghalt ötven éves
nagybácsija volt a fõszereplõje, akinek a
negyvennyolc éves feleségét tulajdon-
képpen nagynénjének tekinthette. És ez
az asszony tisztaságmániás volt.

– Amikor a nagybácsim hazatért, elõ-
ször is lekefélte a kalapját, aztán az öltö-
nyérõl kellett lekefélje a port. Ezután térdre
ereszkedve, négykézláb a fürdõszobába
indult, mivel szebbik felének véleménye
szerint a zoknija sem állta ki tisztaság pró-
báját, ezért szó sem lehetett arról, hogy
felegyenesedve, talpon közlekedjék a la-
kásban. Azután, beléphetett a fürdõszobá-
ba, ahol ruhát kellett váltania, különben
be sem dughatta az orrát a nappaliba.
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Hány ilyen meggyötört lélek! És a sza-
kénak hány hû barátja! A nagybácsim ko-
rai halálának oka az otthoni stressz volt, ál-
lapítottuk meg csak magunkban suttogva.

Hát, igen. A nagynéni tulajdonképpen
szigorú háziasszony volt, aki alaposan fé -
nyesre csiszolta a ház minden apró zu-
gát, és ez a pedantéria utóbb szenvedé-
lyévé vált. Akik aztán áldozatai ennek az
elvakult takarítási hóbortnak, a férj és a
gyerekek. Hozzanak be a házba bármi-
lyen kis piszkot, nincs irgalom!

– A nagybácsi, aki úriember volt, egy-
szer a következõképpen nyilatkozott –
idézte nevetve a fiatal vállalkozó nagy-
bátyja szavait: „A veszekedés csak bajt
hoz. Különben én már hozzá is szoktam.” 

És együtt nevetett vele az egész tár-
saság, miközben feleségük hangja vissz-
hangzott a fülükben.

Bazsó Dénes fordítása

Jean-Pierre Verheggen
(Belgium)

Unom már!
Nagyon unom már a szitkokat, amiket 
a haverok folyton a fejemhez vágnak,
ezt az egészet, hogy

kong,
kong,
King – Kong,
ezt az egész hasonlítgatást, mint

, mint
, mint
, mint, Mint,

– nem vagy olyan, mint
nézz egy kicsit úgy, mint
lásd a dolgokat úgy, mint
viselkedj úgy, mint – röviden, légy 

Mint Kong
ez olyan – s jegyezzük meg, valóban
olyan –, mint egy zsarnoki, ismétlõdõ,
gyötrõ zene, amely ennek az 
ürömódának, avagy tátongó ûrnek a
mélyére taszít – az attól függ –, 
nemhogy inkább segítene hallanom,
csak süketel itt nekem.
Ellenkezõleg, folyton, allegro, a zzoppor-
tunizmusom!

staccato, a laxizmusom é sa 
zindividualizmusom!

crescendo, a dilettantizmusom é sa 
zegoizmusom!

sforzando, a történelmi felelõs-ségem!!
Fortissimo, a szocialista forrada-lom 

reális szükségletei!
Ez nem lehet … felteszem a kérdést …

tarada, gondolkozz!
csinnadratta, tedd fel világosan!
pamm-param, add meg a módját!
tralla-la; ne lamentálj!
tam-ta-dam, bízzál és menni fog!

Ez nem lehet hát olyasvalami, ami 
nekiszegezi, pontosabban, az 
ellentmondásokat a, pontosabban,
hétköznapi értelemben vett nép 
mellének?
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A vég vége?
Nem tudom. Nye-nye-nye.
Talán igen. Nye-nye-nye.
Hé, hagyjatok gondolkodni. Nye-nye-nye.
Várjatok egy percet. Nye-nye-nye.
Nem szabad elkapkodni. Nye-nye-nye.
Megmondom mondjuk holnap. 

Nye-nye-nye.
Adjatok idõt, visszafordulok. Nye-nye-nye.
Ez így nem járja. Nye-nye-nye.
Látnom kell. Nye-nye-nye.
Szavamat adom. Nye-nye-nye.
Várjatok még egy kicsit. Nye-nye-nye.
Ti aztán nem vesztegetitek az idõt. 

Nye-nye-nye.
Ez nem olyan egyszerû. Nye-nye-nye.
Mit képzeltek. Nye-nye-nye.
Ez még nem hattyúdal. Nye-nye-nye.
Szusszannom kell egy kicsit. Nye-nye-nye.
Hé. Nye-nye-nye.
Gyerünk, rajta. Nye-nye-nye.

Nem! Ütött az órád, pusztulnod kell 
Verheggen!

Fendrich Veronika fordításai

Marcel Moreau
(Belgium)

Fûzbe fûzött magány
részletek

Tizenhat évesen még nem tudtam, mi
az, darabokra szakadni; e szavak miben-
létérõl még talán fogalmam sem volt.

A tizenhetediket gázolva, lassan-lassan
felleltem jeleit magamban, és ahogy kü-
lön világom egyre elemeire szakadt,
néhány akkoriban jelentõs könyvnek –
azzal az erõvel, amilyennel a szerelem bír
–  kirajzolódott bennem a hatása.

Azóta anélkül, hogy úrrá lehetnék min-
dazon, ami törést vált ki bennem, idõn-
ként sikerült meglelnem, szavakkal kö-
rülhatárolnom és megneveznem ama
ellentmondásokkal teli, végtelenbe veszõ
röppályák némelyikét, melyekre töredé-
keim kitéphetetlen erõvel rendezõdnek.

Kéreg alatti rohamaim egy szeizmikus
görbe ívét rajzolják.

Nap mint nap az osztályrészemül jutó
ütközések, rengések, repedések mélyen
fekvõ rétegeim lökéshullámaiba szerve-
zõdnek.

Ilyen erõáramok ura lenni nem tudok,
egy bizonyosság azért vigasztal: az ember-
nek ahhoz, hogy némiképp megismerje,
szüntelenül fel kell nyitnia önmagát.

Az önkívület eme pillanatainak –  ahol
különös módon némely szegletem épen
áll –  mégsem a végére vágyom.

Ha el is fogadom, hogy képzeletem a
felkavaró és zavarba ejtõ „rútság”-gal ha-
sonlatos, és néha-néha a szelídek béké-
jére vágyakozik, én akkor is e torzulás fel-
törõ világosságát keresem.

Akkor, de csak akkor, karjaid összemo-
sódnak élni-akarásod utolsó rángásaival.

Kongó ûrt tartanak akkor maguk kö-
zött: nõkét, akik szerettek egykor és a föl-
dét, amit annyiszor magukhoz öleltek.
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Már csak egy Isten nélküli látomásos
jövõ emlékképe elõtt nyitják meg gyûrû-
jüket.

Simogatásoktól sebes kezed is eltûnik a
vágy sárguló avarleple alatt.

Csak egy elmúlásba forduló fa csonka
teste marad belõled, és élettõl elhagyott
tagjaidban a szilajos lendületek szálkái
már nem tudják feltámasztani a szenve-
dély tüzének egykori hordozóját.

Azon tûnõdsz majd a halhatatlanság
örökre feledésbe merült pillanataiban,
hogy miért az öregedés iszonyatos kérge
testeden.

Kik halálod végignézik, nem is sejtik,
hogy viharok közepette mennyi méreg,
nedv kellett a helytálláshoz, ahol hiába-
való léteddel dacoltál csupán.

Egész életemben arra vágytam, hogy
felnyissam a Nõt.

Arra, hogy különös veszedelmektõl
sötét ölén ujjam vonása egy fénycsík he-
lyét hagyja, mely nevemtõl éles.

Messze véresre harapdált, porrá zú-
zott, összenyálazott testétõl, érzékszer-
veim titkos mélyén egy éjvilági lakoma
állati rítusát ünnepeltem.

Igaz, énem töredékekre hasításának
hosszú és álomködös útján mindvégig
igyekeztem a másik nem mélységeibe
ereszkedni, olyan mélyre, amit már õ ma -
ga sem ismer, és nem ismer el.

Némelyikük hisztériás rohamát éhes
szemekkel figyeltem, hogy megpróbál-
jam felfedi a bûn erõvonalait, a vér dé-
moni lüktetéseit.

Utat találjak oda, hol gyönyör, gyûlölet
és gyilkolás szenvedélye néha egyként
lüktetnek mocskos remegésben.

Tisztán látom, e misztériumra csupán a
gúny, egy gyönge fényszikra, egy mály-
vaszín láng derít fényt, melyek bûvös szé-
dületét, alvilági perzselését egész életem-
ben magamban hordozom.

A pillanatban kimúló, ám nagy távla-
tokat megnyitó szerelmek voltak ezek.

Magányosan, leterítve, széttárt karok-
kal világló fényért könyörögve látnának
éles szavú ellenségeim szívesen...

Létem alkonyán én is így képzelem el
önmagam. Ám azzal a különbséggel,
hogy akkor sem feléjük, sem pedig segít-
ségért fohászkodva tárom ki karomat,
hanem hogy egy görcsös ölelésben ma-
gamhoz szoríthassam még egyszer, mit a
Föld egyedül nekem adott: néhány em-
bert, hogy még szeretni tudjak, és leg-
fõképpen az erõt ahhoz, hogy könyveim-
ben kifejezzem az igazság egy-egy darab-
ját, hogy kiáradjon bennük egy zönge
hang, és amelyekben e kor televényes
szellemszövedéke undort fakaszt.

Minden ámítás hasztalan: e testet, má-
moros részegségben is, csupán a benne
lakozó Mindenség-keresõ kínjai és ekszta-
tikus kilengései taszítják a pusztulásba.

Appl Mária fordítása

Ismételt közlés, mert a 71. számban tévesen tördelt
változatot publikáltunk, olvasóinktól, a szerzõtõl és
a fordítótól ezúton kérünk megbocsátást (a szerk.).

VILÁGBESZÉD
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Fábián Lajos

A Fábián Lajos-effektus
Le van szarva a számítógép. Ezt a

sztorit csak kézírással lehet megírni. Hi-
szen fut az agyam, s ettõl kiborul a WIN
’98-as program, az alattomos Platón-vírus
fölzabálja a néma, de nélkülözhetetlen
írásjeleket, a pontot, a vesszõt, a stb.-t
szellentéssé fordítja át, így: bst! Tehát elõ
a Pix-madár piros tollát, gyorsan gyónni,
azaz vésni a vallomást, mert az idõm ke-
vés. Ezt le mertem írni magamról, s így
lesz igaz…

Minden azzal kezdõdött, hogy én nem
megtanultam írni csóróka-koromban,
hanem emlékeztem a betûkre, felidéztem
formájukat s összeraktam õket. Közben
csorgott le a víz harisnyanadrágom szá -
rán az ijedtségtõl: nehogy észrevegye a
tanító néni, hogy emlékezetbõl kanyarí-
tom az ÁBC-seket megbolondító, beveze -
tõ kacskaringókat. Nem is derült ki több
rólam annál, hogy fenemód jó az emlé -
kezetem, a csalást mögötte senki sem sej-
tette: nem a szövegekre, hanem a jelek
és jelsorok alakjára emlékeztem élesen.
Pontosabban: nem fölidéztem a szövege-
ket, azok mindig jelen voltak bennem,
akkor sem tisztábban, amikor elõadtam
õket, hanem mindig a legvilágosabban.
Még az árnyékom is verssor volt, s a han-
gulataim makulátlan emlékezetem elõl
játékosan elrejtõzni próbáló mesék. Imád-
tam a meséket, velem is minden meg-
történt, ami a mesehõsökkel, akiknek
minden varázslatos képessége összesû-
rûsödött bennem: erõs voltam, mint Fa-
nyüvõ János, vastekintetem villanásaira
nem szétrobbantak a dolgok, hanem 
visszakerültek igazi valóságukba, az õket
megidézõ kifejezésekbe. Akkor képzõdött
e furcsa képességem körül az észgubanc
(az enyém), amikor magam is kezdtem
kitalálni történeteket: ha a múltról szóltak,
pontosabbak voltak bármilyen króniká-
nál, ha a jövõre vonatkoztak, az óhatatla -

nul bekövetkezõ események vendégfo-
gadóivá lettek, ha a jelenrõl írtam, kopo-
nyámban éreztem azt a kínos ropogást,
ahogy az általam megelevenített valóság
idegesítõen igazodott mondataimhoz.
Hála Logosz-istennek, ez utóbbi képessé-
gemet magam is fokozatosan ismertem
föl, s még ritkábban próbáltam ki szû-
kebb környezetemben. Elég volt arra
gondolnom, hogy esik az esõ az utcán, s
máris esõgombák pattantak ki körülöt-
tem, suhogó víztõl fénylett a járda, mint
révedezõ, általam elõidézett csodába me-
rített arcom. Mindig féltem, ma is félek a
külsõ valóságtól: rá gondolva átalakítom
s képtelen vagyok megfeledkezni róla!
Ezért kezdetben, különösen tinédzser-
koromban elsõsorban a saját testemmel,
illetve sorsommal kísérleteztem: pl. vak-
bél-gyulladást találtam ki magamnak, s
vittek is szaporán a mûtõbe, amely rá-
gondolásomtól otthonosabbá vált, de a
félelem, amit megfogalmaztam magam-
ban, elhomályosította benyomásaimat a
fehér köpenyes, villogó mûszeres helyzet-
rõl. Egyik barátom meglátta arcom szí-
neváltozását, amikor éppen egy rejtõz-
ködõ másnapot írtam le magamnak: a
félreismert (irodalmi) képességeimben
bízó barátot – mert látta fényességemet 
– züllött sorssal ajándékoztam meg.
Láttam, hogy tehetsége ellenére el fog
kallódni, s elkallódott minden vergõdése
ellenére, mert úgy láttam. 

Összegezve: utálom az irodalmat, a ki-
talált történetektõl hasmenést kapok,
hiszen jóval többet tudok azoknál. Amit
megírok, az mindig úgy történik, s azt
írom meg mindig, aminek történnie kell.
(Szégyellem suta próbálkozásaimat,
amikor különleges képességemet a való-
ságtól messze rugaszkodó történetek
összekutyulásával próbáltam elfojtani.
Donna D-t például annyira kedveltem,
hogy több ezer kilométert írtam magunk
közé, úgy is lett: Donna D lelépett a hal-
formájú térképrõl, sorsa nélkülem törté-
nik tovább, mert ezt írtam le, így akartam.
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Még szeretek valakit annyira, hogy ha-
gyom élni, bár halálát is leírhatnám, de
megajándékoztam hallgatásommal, ki-
tüntetõ figyelmetlenségemmel.)

Ifjúkori hallgatagságomnak (a Hallga
Tagok tiszteletbeli elnöke vagyok ma is)
ennyi volt a titka: nem beszélhettem kéz-
irataimról, mert azokról acéldrótként te-
keredtek le a pontos sorsvonalak, kifeje-
zésbeli telitalálataimtól én lúdbõröztem a
legjobban, hisz azok a találatok életuta-
kat kijelölõ célokként ráfagytak kortársaim
arcára. Tizennyolc éves koromtól huszon-
negyedik évemig azzal töltöttem idõmet,
hogy rendet teremtettem belsõ beszé -
demben: elválasztottam a képeket a
szavaktól, gondolkodásomat függetlení-
tettem a kifejezésektõl (ez utóbbi volt a
legnehezebb, bizonyos absztrakciók ké-
jes bûvöletében magam is elhittem néha,
hogy a nyelvnek köze van a gondolko-
dáshoz!). Naplót nyitottam, abban pon-
tosan és részletesen fölvezettem külsõ 
és belsõ gondjaimat, leírtam a megoldá-
sukat is, hogy bekövetkezzenek. Környe-
zetembõl kevés ember sorsa érdekelt,
azokét igyekeztem keresztényi módra
fölvázolni, kivételt csupán a fénykévémbe
beleriadó barátommal tettem (meg is
bûnhõdök érte, de várjátok meg a
végem…). Hangsúlyozom: szüleim halá -
lát nem én írtam meg, hagynom kellett,
hogy a dolgok természete szerint bekö-
vetkezzen az elkerülhetetlen (éppen
ehhez kapcsolódik bûnhõdésem és sors-
kudarcom „története”). A manapság diva-
tos ízléstelenkedéssel ellentétben hiszek
abban, hogy vannak tabuk, amelyeket
gondolattal sem szabad megkarcolni, iro-
dalmi zagyvaságoknál és misztikus mó-
csingtépésnél mélyebb kapcsolatok, s
ezek közül a szülõ-gyermek kötõdés a 
legerõsebb. Tisztáztam magamban, hogy
nem az általam megálmodott valóság
történik meg a hétköznapok késõbbi
eseményeiben, hiszen én is, mint a leg-
több átlagember, álmomban a megtör-
tént eseményeken kérõdztem nyálcsor-

gató bambasággal. Belsõ beszédemet
iszonyú erõfeszítéssel lekódoltam (azóta
sem tudom, ki beszél kifelé belõlem!), a
megtörténésnek csupán a lejegyzett
sávokat (sztorikat) engedtem át ironikus
derûvel, sok helyet hagyva bennük a sza-
már véletlennek, ami a fõvonalat soha-
sem tudja módosítani. Magamnak késõn
beérõ elmét és késleltetve bekövetkezõ
sorsvonalat rajzoltam, önbizalmat sor-
vasztó vereségeket, külsõ eseményekben
elmosódó jelenlétet, talán jelentéktelen-
sége miatt néha feltûnõ életutat. Mon-
danom sem kellene, hogy amint befe-
jeztem, rögtön el is égettem naplómat,
hiszen nekem is szükségem lehet néha a
találgatás szórakozására.

Azt is megírtam: sokan fognak csodál-
kozni azon, hogy ilyen kivételes képes-
ségek birtokában miért nem törekedtem
látványosabb beavatkozásra a világ ese-
ményeinek alakításába. Nos, mindig vi-
szolyogtam a politikus-alkatú prófétáktól,
akik az átlagembernél jobban tudják,
hogy nekünk milyen sors lenne jó, és a
feltételezett életreményért képesek egy-
másnak ugrasztani, halomra gyilkoltatni
tucatembereket. Nostradamus örökzöld
babérjait sem volt kedvem lecsipkedni,
csupán a képességei köré vont titok-
tartása szolgált tanulsággal számomra
hasonló képességeim álcázásában. Félre-
dobva a szerénység álarcát, be kell is-
mernem, hogy a romániai fordulathoz
volt némi közöm: évtizeddel azelõtt beje-
gyeztem naplómba, miszerint a diktátor-
házaspárt kivégzik. Clinton elnök frivol
akciójának is szántam volt egy vidám
mondatot, természetesen az obszcén 
részletek megjelenítése nélkül. Ha valaki
képes befolyásolni a világ történetét, legel-
sõ fogása az kell hogy legyen: lemond
tudása alkalmazásáról, vagy pedig elveszíti
személyiségét a gordiuszi gubancok szét-
vagdosása közben. Apró eseményekbõl
épül föl a nagy történelem: beértem azzal
is, hogy például jó sorsot írtam valakire,
majd kézfogás közben beleborzongtam
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abba, amint tenyerén átrendezõdtek a
sorsvonalak, az „érintett” tudta nélkül.

Sorsíró gyakorlatom egyik mélyebb,
metafizikai csalódásomhoz kapcsolódik:
hittem a gyermekeknek való, klasszikusan
jóságos és szakállas Istenben addig, amíg
szerelmes nem lettem úgy istenigazából,
V-VIII. osztályos diákként. Kértem az ab-
szolút szuperintendánst esti ima közben,
hogy másnapra intézzen el nekem egy
találkát kedvesemmel. Eljött a másnap, és
én belesárgultam a hiábavaló várakozás-
ba. Este elõszedtem a naplómat és beír-
tam a lélekvesztõ Fõúrnak: „Nem vagy
méltó arra, hogy legyél, tehát nem lé -
tezel. Holnap találkozni fogok Rianással,
tükör elõtt gyakorolt mosolyomat ráte-
rítem arcára és azután… nem következik
semmi”. Mindez így következett be, a
hitemet elveszítettem, de írtam egy ötö-
dik evangéliumot a szimpatikus Jézus
megmentésére: õ az egyetlen ember,
akinek kortársa szerettem volna lenni.
Evangéliumomból kimaradt a giccses
Kálvária: Krisztus szerette a nõket az el-
csöppenés bakvágya nélkül is, térítõi sike-
re nem volt, kortársai szelíd bolondnak
tartották, a többség ügyet sem vetett rá.
Álmában érte a halál, a prostiktól született
gyermekei körében. Istennek is megbo-
csátottam az éveim teltével: be kellett 
látnom, hogy a sorsvonalak szövése bár-
mennyire is profi takácsmunka, nem
méltó az Univerzum kristálygömbjének
szemlélésébe merülõ alkotó elméhez.
Errõl jut eszembe az is, hogy sorskép-
leteket rögzítõ mondataimat a legmé -
lyebb szükségszerûség diktálta, törlésnek,
visszavonásnak nem volt helye bennük.
Tehát Isten meghalt számomra, a többiek
ettõl még intézhetik vele dolgukat hitük,
belátásuk szerint.

Miközben apró játékaimmal, évszakok
és napszakok elõre megírásával bíbelõd-
tem, megbocsáthatatlan módon meg-
feledkeztem szûkebb környezetemrõl.
Anyám halálakor még nem volt erõs a
lelkiismeret-furdalásom, hiszen akkoriban

kínlódtam a legintenzívebben a bennem
rejlõ démon láncra verésével. Mondattör-
melékeket fogalmaztam jelentéktelen
eseményekre, de már fölrémlett bennem,
hogy az Egész végsõ leírásához csupán
néhány axiómára lesz szükségem. 

Ilyen bizonyosságok, ún. biblikus kije-
lentések (és lõn világosság?) keresése
közben vettem észre, hogy apám éppen
a saját halálára készülõdik. Visszahú-
zódott énképe, a napfényben izzó fehér
fal mögé, abba a szótlanságba, amelyrõl
lepattan a ráhurkolódó sorsvonal is. Nem
is próbáltam megérteni a képletét, nem-
hogy kiigazítani, de azelõtt jól ellenõr-
zött, kordában tartott érzelmeim játszani
kezdtek képzeletemmel. Éreztem, hogy
nem szabad segítenem, hiszen azzal a
saját sorsomat is „fölülírom”, mégis ki-
próbáltam az egyik sorsaxiómát rajta: –
Legyen a te akaratod szerint! Apám
meghalt és magával vitte az emlékezet
elõtti sötétbe a titkát. Sosem fogom meg-
érteni az õ esetébõl azt, amit én is akar-
tam: eltûnni, nem lenni, elõre és vissza is
megszûnni az idõben. S ekkor követtem
el a legnagyobb bûnt, amit ember a
teremtés óta elkövethetett: kísérletre, pró-
bára volt szükségem, ezért néhány ha-
tározott, visszavonhatatlan mondatban
megírtam egy idõs ember halálát. Férfiút
választottam, mert a nõi ráérzésnek,
ösztönnek nevezett mocsarat nem kíván-
tam fölkavarni; alig ismerõst céloztam
meg, hogy tisztes távolból követhessem
sorsalanyom igazodását kijelentéseim
igazságértékéhez. A rideg, magányos
öregúr elõírásszerûen igazodott az én
„sorskönyvemben” megírt történethez.
Napsütötte utcán, a legtisztább kék ég-
bolt alatt (miközben én a sarki telefonnál
beszélgettem gyerekkori ismerõsömmel)
a szívéhez kapott, megperdült sarka
körül, fehér szalmakalapja kirepült az
utcára, õ pedig elvágódott, és kész volt...
Ekkora aljasság után nem tehettem mást,
hazarohantam és különösebb fogalma-
zási buktatók nélkül, egyetlen lélegzetvé-
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telnyi lendülettel – mintha diktálás után
tenném – megírtam a saját halálomat.
Bûntudatból, vagy egyszerûen ízlés- és
igényszintemhez igazodva, elkerültem az
érdekességnek még a látszatát is: bár
tudtam, hogy a kivárás feszültségében
kell eltöltenem hátralevõ éveim belsõ be-
szédét, eldobtam az azonnali hatás (ha-
tásszünet?) ötletét. Leírom, hogy végem,
s meghalok, míg leírom – ezt a játékot
hasonló képességû, de az érdekeshez ra-
gaszkodó majdani grafománokra ha-
gyom. Ha észrevesztek valahol, hagyja-
tok békén, mondataim örvénye odahúz,
ahová ti is elképzelt szabad akaratotok
ellenére jutni fogtok: az Úristen teremtés
elõtti belsõ beszédébe. Én belehallgatóz-
tam, így megértettem az elsõ axiómát:
csak azt lehet megírni, amit meg kell írni,
sem a megfogalmazásban, sem a törté-
netben nincs helyesbítés, visszavonás. A
többi csupán metafora…   

Fõcze Kornélia

Vigasz az elmenõkért
meglásd

õk lesznek majd az elsõ érkezõk

míg eltékozolt évek kulcsát
elfordítják a zárban

a kattanásban föleszmél
az otthon

nehéz idõkben megõszült pókhálók
akkorra már a padlóig leérnek

a falakon mindenféle írás:
a nehéz hûség nyelvemlékei

Adamik Tamás

Virágmezõben
Virágmezõben álltunk mind a ketten.
Köröttünk csend és fény és kék virág.
Egymás kezét imádtuk önfeledten.
Lágy szél s huncut madár fütyült le ránk.

Virágmezõben ültünk mind a ketten.
Köröttünk alma-, körte- s szilvafák.
Egymás ajkát imádtuk észveszetten.
Ránk nézve tapsikolt a sok virág.

Virágmezõben háltunk mind a ketten.
A napra tártad tested templomát.
Elõtte áhítatban térdepeltem.
Imádtam sírva ékes csarnokát.

Virágmezõben keltünk mind a ketten.
A nap derûs sugárral öntözött.
Riadtan nézelõdtél szégyenedben.
Egy kék virág imádta köldököd.

P. Papp Zoltán

A téren
hóbungallókban faggyúfénynél
makacsul ír hisz õ egy író mondják 
mi mást tehetne s õ is úgy hiszi 
halálig bújócska de ki a hunyó 
talán a tisztelt olvasó

mulandó szavak vacognak 
könyvkuckóba vágynak
mulandó író mulandó olvasót áltat 

mulandó lét magányûrje árad
ejtõernyõs politikusok dedikálnak 
a könyvsátrak közt kígyózik a tömeg
napfõzte fõvel várják a pillanatot

a jégveremben elárvult könyvek
megcsikordulnak a hidegben
az író reménykedve ajtót nyit
megint csak a szél volt mormogja
kihûl minden idebenn
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Kõpárnák közt
belsõ kiáltásra eszmélt
ez tán a lélekrianás 
jégbábos szelleme lassan ocsúdott 
mondani akart valamit
de a bizonytalanság elfojtotta hangját

elindult a városba
falanszter-kísértet bolyong így
halottszürke utcák néma labirintusában
a jól ismert bûzök is nyomavesztek
mi történhetett?

megint kimaradtam valamibõl gondolta
enyém ez a kiürült-kihûlt város
csak ne sajogna úgy e birtoklás
mit kezdek immár
élvefelejtett napjaimmal

Szintézis
kertemben egyre több a moha
talán a teremtõ keresi kedvem
mohazöld útszegély
elhagyott fák árnybeszéde

mint fuldokló algák 
partra vetett testvérei
hûvös gondolatok hevernek
egy nyirkos könyv lapjain

már a napkorong se kell
csak az esõcsepp magány
a zöldselymû lélegzet
lüktetõ lombjai 

Boda Magdolna

Verébtörténet
A bíró koppintott a ceruzájával.
– Azért vagyunk itt, hogy tisztázzuk

Vili halálának körülményeit – mondta eré-
lyesen, és megint koppintott.

– Maga szerint nem volt semmi felelõs-
sége a meggyilkolásában, és még most sem
érez bûntudatot? – hadonászott a vádló.

A vádlott keményen szorította a karfát,
ujjai teljesen elfehéredtek.

– Micsoda gyilkosság? Hallhatta, mit
mondott a bíró úr? Halálának… halálának
körülményei. Úgy tudom, tanúként va-
gyok itt. Vagy nem? – kérdezte nyomaték-
kal, és kérdõen nézett körül a termen.

Közben majdhogynem letörte a pulpi-
tus karfáját.

– Akkor menjünk vissza a történetben
– mondta a bíró –, oda, ahol megtalálta.

– Igen. Ott ugrált a fûben, mikor kö-
zel léptem hozzá, próbált fölröppenni, de
csak arasznyi távolságra ért el vehemens
szárnycsapkodással. Csak ugrált. Próbál-
tam megfogni, de nem sikerült. Isten látja
lelkemet, nem szeretek madarakat fog-
dosni. Ezt mégis megpróbáltam meg-
fogni, de tollai közül kilátszott rózsaszínû
bõre, nem mertem, egyébként se szere-
tek állatokat fogdosni, már mondtam –,
simogatni, az más, de fogdosni? Azt nem!
Ezt mégis próbáltam, de nem hagyta ma-
gát, és féltem, ha rávetem magam, akkor
megnyomom vagy megszorítom. Gon-
doltam, kerítek valamit, egy dobozt vagy
ilyesmit. Visszamentem a gyógyászati se-
gédeszközök boltjába. Ott csodálkoztak,
de azért adtak egy cipõdobozt, nem tu-
dom, hogy került cipõdoboz a gyógyászati
segédeszközök boltjába, én is csodálkoz-
tam, de aztán a dobozzal a hónom alatt
mégis visszamentem a madárhoz, aki még
akkor is csak ott ugrált bátortalanul. Próbál-
tam betessékelni a kartondobozba, de nem
ment be, csak ügyetlenkedtem. A táskám is
leesett a vállamról.

– Komolyan gondolta, hogy csak úgy
besétál a madár a dobozba? Még egy
veréb se lehet ennyire hülye!

– Nem tudom, mit gondoltam. Egy
fiú jött és õ segített megfogni. Megfogta
és beletette a dobozba. Megköszöntem,
és mondtam neki, hogy a lányom majd
gondozza, míg nem tud repülni, aztán el-
engedjük. Megkérdezte, hogy hány éves
a lányom, én meg csodálkoztam, hogy
ilyeneket kérdez. Egy kis darabig együtt
mentünk, de aztán elköszönt, és elment
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a villamosmegálló felé. Nem tudtam
könyvtárba menni a madár miatt, hiszen
mégsem adhatok be a ruhatárba egy
cipõdobozt verébbel. Még azon is gon-
dolkodtam, hogy fölszálljak-e a trolira. De
fölszálltam.

– Azt mondta, nem akarta igazából
hazavinni. Most meg…

– Azt gondoltam, hogy elõször meg-
kérdezem az állatkereskedésben, ami ép-
pen útba esett, hogy tartanák-e ott pár
napot, míg repülõképes lesz. Igen, ott
mertem volna hagyni, végül is, ki a fené-
nek kellene egy szürke kis veréb, még ha
puccos kalitkában is?

– Miért nem hagyta akkor ott?
– Nem volt már nyitva a bolt. A mú-

zeumnál fölszálltam a trolira verebestül,
gondolván, hogy ha mégis zavart okoz-
na otthon a kismadár, hát a szomszéd
házban is van állatkereskedés, csak jut
neki néhány szem mag vagy valami.

– Az sem volt nyitva…
– Igaza van, az se. De Zita lányom

örült a kis párának, rögtön elnevezte
Vilinek, és tüsténkedni kezdett, pedig fo-
galma se volt, hogy mit eszik, vagy hogy
hova is tegye. Levittük dobozostul, pró-
bálta kínálni levéltetves ággal, hangyá-
val, de a kis dög a vizes kenyérmorzsán
kívül nem fogadott el semmit, aztán
hogy evett, egy kicsit elõrekapott, Zita
kivette a dobozból és ott ült a madár a
mutatóujján, mint valami ágon, kicsit
próbálgatta a szárnyait is. Aranyos volt,
sose láttam még verebet ilyen közelrõl,
pedig helyes kis madár. Még csiripelt is,
sokkal nagyobb hangja volt, mint gondol-
tam, hogy egy ekkora madárnak lehet.

– Ez most már nem segít – toppantott
a bíró.

– Nem.
– Na és mi történt a továbbiakban?
– Vacak, a kutyánk zokon vette az új

jövevényt, akinek azonnal bérelt helye
lett Zita ölében, fente is a fogát a ma-
dárkára, talán féltékenység volt vagy õsi
vad ösztön. Nem tudom, nem vagyok
állatpszichológus.

– Aaaz neem – szólt közbe a bíró.
– Nem is akartuk a kutyát provokálni –

folytatta a vádlott. – A dobozból átköltöz-
tettük a puffba, amit kipárnáztunk egy
ócska frottírtörölközõvel. Többször bele-
kukkantottunk a puffba, el volt bújva az
egyik sarkába. Úgy láttuk, ügyes madár,
életrevaló, és úgy kalkuláltunk, hogy va-
sárnap már útjára engedhetjük. Még
gondoltam is, hogy milyen érzés lesz rá-
nézni ezután a verebekre, hiszen sose
tudjuk majd, hogy melyik lehetett a mi
madarunk. Másnap dolgozni mentem,
Zita reggel foglalkozott a madárkával,
etette, röptette, becézgette. Amikor haza-
értem, már baj volt. Már enni se akart,
repdesni sem, csak gubbasztott, félre-
csuklott kis nyakán már nehezen tartotta
a helyes fejecskéjét. Látszott, hogy nagy
a baj, Zita levitte, mert elõzõ nap is a
szabadban lett virgoncabb. De már késõ
volt. Zita kezében pusztult el.

– Nem gondolta, hogy ott kellett vol-
na hagyni, ahol találta?

– De, most már gondolom. Most már
gondolok arra, hogy ha otthagytam vol-
na, talán még most is élhetne. Ha meg
nem, talán a halál is könnyebb lehet sza-
badságban.

– Arra nem gondolt, hogy elengedje?
– De igen. Próbáltuk föltenni egy fára,

de túl kicsi volt, beletettük egy panel ha-
sadékba, de onnan is majdnem kiesett. 

– Bûnösnek érzi magát?
– Igen… igen… és nem. Segíteni akar-

tam neki, nekem csak gondot okozott.
– Ezt hogy érti? – húzta föl a szemöl-

dökét a bíró.
– Hát hogy valami olyat kellett csinál-

nom, amihez nem volt tapasztalatom.
Pedig lehetett volna. Egy veréb nem túl
különleges dolog, milliószámra élnek itt a
városban. Az a különleges, hogy el tud-
ják kerülni az ember figyelmét. Az, hogy
tudunk nem figyelni rájuk. Nem tudjuk,
hogy hogyan fészkel, hogyan költ, mit
eszik, milyen a verébmama és a fiókák vi-
szonya, meddig tart… satöbbi. Pedig
annyi national geographic-ot néztem,
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amennyi belém fért, mindent tudok pél-
dául a pingvinekrõl… és nem is érzem
magam bûnösnek, persze, mert tele vol-
tam jó szándékkal.

– Ön szerint a jószándék mentõ körül-
mény? – kérdezte a bíró gondterhelten.

– Igen. Tudásomhoz és képességem-
hez mérten többet tettem. Az a bûnöm,
hogy a tudásom több lehetett volna.

– Tiltakozom, bíró úr! – ugrott föl az
ügyvéd. – Önök filozófiai síkra tereltek
egy nagyon is praktikus ügyet.

– Bocsánat. Az én hibám – mondta
halkan a vádlott.

– Na látja? Bocsánat csak bûnre van.
Ezek szerint elismeri? – replikázott tovább
a bíró, és nagyot koppintott a ceruzájá-
val. Az ablakpárkányról egy csapat veréb
röppent fel ijedten.

(másnap)
Minden éppen olyan volt
mint amikor az ánizsmagokat
kipörgettem tenyerembe
meleg volt
az ég kékje rebegni
látszott
az öregasszony bal válla
fölött aki
éppen csipkét vert
szemben a tengerrel
és félszemmel
a jövõ-menõ turistákat figyelte
minden éppen olyan volt
békés és ánizsillatú
cikornyás betûkkel írt idill
a macska vidáman szökkent
ki a szék alól
az odaérkezõ autó hiába fékezett
a betonban másnap is ott
volt a macskafolt és
az ánizsillatra senki sem
emlékezett

Apostagi Zoltán

Kukoricatábla
vízió

A meg nem érkezettekre

Mint visszavonuló szakadt bakák
téli szemlére várva,
hogy majd a hóesésben megszépülve
legyenek önmaguk
legalább koszorúslánya.

Talpig barnában mind, mintha 
lövészárokból éppen.
Karjukat szél lóbálja, orkán tépi,
egy-egy végtag az eget kísérti,
de végül lehull a földre szépen.

Nem mennek õk már soha innen.
Faszöges bakancsuk, mint 
támasztó gyökérzet.
Állnak megfeszítve, 
címeres fejük ég felé tekintve;
maradnak, míg csontjuk nem töri 

végzet.

Mint kihasznált katonák
beteljesületlen menyegzõre várva,
a sztyeppi  hóesésben megszépülve
lesznek önmaguk
legalább koszorúslánya –

Ösztönösen

Ösztönösen hallgatom a zenét.
Ösztönösen festek, lélegzem.
Ösztönösen írom a verset, 
hogy túléljem költészetem –
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Falusi Madonna
André Kertész képére

a háttér mint dohos málló freskó
rajzolja magát a kitartó penész
a nyomor után szabadon

bája babája bája babája

az anyák mindig szépek gyönyörûk
hát még ha méltatlan rájuk a világ
és szülés elõtt elvetéli õket

bája babája bája babája

rékli alól a melle mint óriás tejcsöpp
csöpp babája szájába adja a jövõt
hogy õ mondjon ítéletet

bája babája bája babája

néz mint aki reméli kezében messiása
s az anyaság fekete hajból fon
evilági glóriát

bája babája bája babája

Nagy Mihály Tibor

álombéli
smaragd mezõk

vörös virágok
állkapcsa

tátog

álombéli ég alatt
sajátmagamban

állok

Hoppál K. Bulcsu

Eszter
Oh szótlan éj,
kit körbevesznek
arany fegyveresei,
a csillagok.
Harsány rikkancs
helyett maga elõtt 
küldte a Napot.
Helyet foglalt,
sebeink tegnapi
hegén égõ ujjával 
matatott.

hajnali érkezés
mint

kés a húsba
a városba hatolt

a csillogó szerelvény

mint
vér szivárog

izmok rostjai közé

az utcákat megtöltötte a napfény

Szomorú hangtalan
mozdulata
sírásra ingerelte
föld-szerû lelkünk.
Ebben a mozdulatban
fröccsenünk széjjel,
ki erre, aki arra,
s a dermedt éjjel
teregeti szárnyát,
szárítkozik-
mi szomorítottuk el.
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Ujlaky István

Tibike
Zsolt barátommal zsebkéssel szíveket

véstünk egy fa kérgébe. Lakótelepi kis fa,
éppen csak hogy elfért rajta a két ábra:
Zsoltié, benne az õ és a szerelme monog-
ramjával, meg az enyém, ugyancsak két
betûjellel. Egy néni háromszor is ránk
szólt, mit csináltok ti ott, gyerekek, mi fül-
lentettünk, egy érdekes bogarat tanul-
mányozunk. Kisvártatva elõkerült egy
harcias bácsi, õ nem kérdezett, hanem
kiabált, káromkodott, és közben rohant
felénk. Menekülésre fogtuk a dolgot.
Száz, vagy talán kétszáz métert futottunk,
amikor feladtam. Miért álltál meg, Pisti,
kérdezte Zsolt barátom, de már addigra
ott volt az öregúr is. Meglepetésemre
nem bántott bennünket, csak kiabált, a
parkról, kis fákról beszélt, mai ésszel igaza
volt, s elkérte szüleink nevét, címét, fel is
jegyezte egy lapra akkurátusan. Hazakul-
logtunk. Otthon épp parkettáztuk a nap-
palit, a fürdõszobában kupacban állt a
parketta. Amikor bevallottam Anyámnak
bûnömet, fogott egy parkettát, és úgy
elvert, mint sem korábban, sem késõbb
soha. Apukám persze nem ment el ra-
portra, az ügy elaludt.

De tényleg, miért álltam meg? Talán,
mert az öreg üldözés közben jókora
kövekkel dobált bennünket, féltem, eltalál;
vagy mert úgy éreztem, jogos a büntetés,
nem is szabad elmenekülni elõle; vagy
csupán azért, mert úgy láttam, hogy köz-
tem és az öreg között csökken, viszont
miközöttünk Zsoltival nõ a távolság? De
hát két tizennégy éves fiúnak el kell tudnia
futni egy idõsebb ember elõl, nem? Ki
tudja már ezt, régen volt…

A szülõk érezték, baj van Tibikével. Már
tudott járni, oly édesen totyogott, most
meg csak fekszik, sír, mintha a kis lábaival
is szárnyaszegetten rugdalózna, valahogy
aszimmetrikusan, kis láza is van. A gyerek-
orvos jószerével semmit nem mondott,

pihenjen, pár nap múlva kis gyógytorna,
egy hét múlva kontroll, ha nagyobb baj
lenne, szóljanak azonnal. Másik orvos,
harmadik, semmi eredmény. Hetek múl-
va egy debreceni vagy budapesti specia-
lista, még le sem vetkõztették Tibikét 
teljesen, megkérdezte: mióta van gyer-
mekbénulása a gyereknek? A szülõk meg-
kövülten álltak, sírni sem tudtak akkor
(késõbb erre bõven adódott még alka-
lom). A járványos gyermekbénulás né-
hány évvel korábban tarolta végig az
országot, maga után hagyva százezernyi
életfogytig beteg gyereket s kétannyi
aggódó szülõt. Tibike korosztályában már
volt megelõzõ kezelés, Sabin-csepp, gyer-
mekbénulásnak nem is lett volna szabad
lennie. Amikor a körzeti gyerekorvos osz-
totta a védõanyagot, Tibike beteg volt,
lázas, nem kaphatott, két hét múlva pó-
toljuk. Tényleg megkapta a cseppeket, ez
a legkorábbi emlékképe, orvos, kiskanál,
rózsaszín szirup, vedd be szépen. Esõ
után köpönyeg. Hogy ki hibázott volta-
képpen, avagy senki sem, a sors rendezte
így a dolgot, ezt Tibi sohasem tudta meg. 

Budán, a Bolyai utca és a Borbolya utca
sarkán feküdt a szakkórház. Tibikét azon-
nal operálták. Több mint egy hónapig
feküdt benn. Nem tudni, akkoriban az
orvostudomány ismerte-e a hospitalizáció
fogalmát. Mindenesetre a beteg gyere-
keket kéthetente lehetett látogatni, és ezt
a szabályt sokkal szigorúbban betarttatták,
mint manapság. De különben is, Tibike
szülei százhúsz kilométerre laktak a budai
kórháztól. És bár a vonatjegy mai szem-
mel nézve fillérekbe került, a fizetések is
csak filléreket értek. Elég az hozzá, hogy
amikor Tibikét végre haza lehetett vinni,
nem ismerte meg a szüleit, kapaszkodott a
nõvérkébe. 

Újra megtanult járni. Szülei (vagy
tizenkét évig) minden este tornáztatták. Ez
az elsõ egy-két évben fájdalommal járt.
Ezért az orvosok tanácsára esténként zsír-
ral bekenték a lábát, aztán olyan forró
vizes ruhát tettek rá, hogy Tibike apukája
alig bírta fogni. Erre nejlonlepedõ, töröl-
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közõ. A dunsztkötés alatt ellazultak az inak
és izmok, félóráig fájdalom nélkül lehetett
tornáztatni, „nyújtani” õket. Félévenként
begipszelték Tibike lábát: a gipszcsizma a
jó irányba kényszerítette a beteg kis láb
fejlõdését. Egyik ilyen alkalommal a kisfiú
nem ment óvodába, nagymamájával volt,
elsétáltak a piacra. Az ovi elõtt is elhalad-
tak. Száz méterre lehettek a kerítéstõl, ami-
kor a gyerekek észrevették Tibikét. Szia,
miért nem jössz oviba? Tibike felmutatta
gipszes lábát, amire nagyi egy mamuszt
húzott. Óriási vihogás. Kicsit beszélgettek
még. Megint mutasd a lábad! Tibike kifo-
gott rajtuk, egészséges lábát emelte fel. A
másikat! Megkapaszkodott a nagymamá-
ba, és felemelte a gipszes lábát, de ma-
musz nélkül. Nem azt, a másikat! Nincs
több lábam!

Kevés óvodáskori emlékének egyike,
mikor körülállták, és kórusban kiabálták,
ritmusra: pipaszár lábú! Pipaszár lábú!
Egyszer iskolából hazafelé menet is csú-
folták, zokogott, úgy mentette ki sanyarú
helyzetébõl egy szomszéd. Amikor, ké-
sõbb, a csúfolódások már elmaradtak,
Tibike ismét kórházba került. Minden osz-
tálytársa levelet írt neki. Egy nagydarab
évismétlõ fiúnak, Stumpfnak a levele
(akkoriban kisgyerekek között általános -
nak mutatkozott az indián-romantika) így
kezdõdött: Kedves Sánta Bölény! Egyszer
a tanító néni megkérdezte, gyerekek, ki
szeretne különtornára járni? Mivel a kis -
diákok mit sem tudtak arról, mi az a külön-
torna, a tanító néni elmagyarázta:
délutánonként játszunk egy kicsit a tor-
nateremben. Tibike, aki testnevelésbõl
persze felmentett volt, jelentkezett külön-
tornára. A jólelkû tanító nõ a többiek elõtt
nem akarta, négyszemközt nem merte
Tibikének elmagyarázni a dolgokat. Így
aztán otthon, a szülõkre maradt a feladat,
megmagyarázni: „Te nem futsz majd a
többiekkel/ s a táncolókat bámulod csak.”

Kilencévesen vitték fel Budára, az
újabb mûtétre. Tibike nagyon sírt az am-
bulancián. A kedves Lukács doktor vi-
gasztalásul egy pecsétgyûrût adott neki,

rajta a felirat: FTC. Felnõtt ember szá-
mára nyilvánvaló, orvos nem hord réz-
gyûrût, aranyat viszont nem ajándékoz,
amúgy is különbözik egy kisfiú és egy fel-
nõtt férfi ujjmérete. Tibike mégis úgy
hitte, az orvos saját gyûrûjét adta neki. 
A kórteremben nyolc-tíz kisfiú feküdt.
Párnát, orvosi megfontolásból, nem kap-
tak: a gyermekbénulással kisebb-na-
gyobb gerincferdülés jár együtt, vízszin-
tesen egészséges feküdni. Csak kispárnát
lehetett használni, de azt meg nem adott
a kórház. Mindenki levelet írt haza: küld-
jetek kispárnát! A várakozás napjai követ-
keztek. Egy Balázs nevû gyerek kapott
elõször csomagot. Amikor kibontotta,
körülállták az ágyát. A máskor oly értékes
kincseket, süteményt, regényt, játékot,
keresztrejtvényt, csokoládét most szinte
nézetlenül söpörték félre. No, ebben sem
lesz már kispárna, állapította meg az
egyik fiú. Ám a már csaknem üres doboz
legaljáról elõkerült egy lapos kis gumi-
féle, összehajtogatva. Nem is jöttek rá
rögtön, csak percnyi idõ múlva: kispárna,
gumi, felfújhatós. Éjszakánként mindig
Balázs aludt rajta, nappal ágyról ágyra
vándorolt.

Az egyik fiú olyan mértékig megbé-
nult, hogy pisilni is csak a nõvérke segít-
ségével tudott. Tibi egyszer csak rejtélyes
szavakat hallott: Te, hát hogy fogsz így
pisilni, hiszen ez úgy áll, mint egy rakéta!
Aztán nevetés. Tibi ebbõl mit sem értett.
Majd egy-két év múlva.

Az operáció után meglátogatták a szü-
lei. Riadt, aggódó arcukon látta a félel-
met: a mûtét nem sikerült. Szerencsére
csak a felépülés volt a tervezettnél las-
súbb. Tibi harmadszor is megtanult járni.
A beteg gyerekek futóversenyt rendeztek.
Bár az egyik fiú boszorkányos ügyes-
séggel kapkodta mankóit, Tibi végzett az
elsõ helyen. Futóversenyen soha többé
nem vett részt, de évtizedekig párna
nélkül aludt, a Fradinak szurkolt, és tudta,
hogy minden viszonylagos.

Elvégre a sors kegyeltjének bizonyult.
Sok-sok más gyermekbénulásos társától
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eltérõen, õ megtanult futni, kerékpároz-
ni, focizni, táncolni, (több éves gyakorlás
után) sántítás nélkül járni, mi több,
szenvedélyes gyaloglóvá lett, s el tudott
végezni bizonyos fizikai munkákat is.

A testi fogyatékos gyerek elõtt két út áll.
Hiperérzékeny, önsajnáló, embergyûlölõ,
fájdalommal teli, boldogtalan emberré,
önzõ kis szörnyeteggé válhat. De fogya-
tékossága oda is elvezethet, hogy kifino-
mult ember legyen belõle, érzelemgaz-
dag, empatikus, homo moralis és homo
esteticus. A mi Tiborunk valahol feleúton
helyezkedett el. Olvasott, olvasott és olva-
sott, rengeteget. Komoly és koravén be-
szélgetõtársa lett okos felnõtteknek.
Rajongott mindenért, ami szellemi: rejt-
vény, sakk, vers, bélyegek, írás. Gyerek-
fejjel regényírásba fogott, háromszor is,
egyszer a hatvanadik oldalig is eljutott.
Soha nem tudott nevetni azon, ha egy
öreg néni hanyatt esett a jégen, s egész
életében szolidaritást érzett minden hát-
rányos helyzetûvel, elnyomottal, csúfolt
vagy kiközösített gyerekkel, felnõttel. 

Ugyanakkor érzékennyé lett, túlságo-
san, betegesen érzékennyé, s önzõvé és
önsajnálóvá is egy kicsit. Már kisgyerek-
ként sem értette, hogyan lehet egy me-
sét úgy befejezni, hogy még a sánták is
táncoltak, hogyan lehet olyan gonosz
közmondást kitalálni, hogy hamarabb
utol érik a hazug embert, mint a sánta
kutyát, és miért kell azt mondani egy fül-
lentésre, hogy itt valami sántít. Gyerek-
korában talán ötszázszor, de lehet, hogy
ezerszer megkérdezték tõle: fáj a lábad?
Vagy: melyik lábad fáj? Bár rendre türel-
mesen válaszolgatott, ordítani szeretett
volna: nem fáj a lábam; a lelkem fáj. A
lábammal csak annyi baj van, hogy az
egyik vékonyabb és kicsit rövidebb, mint
a másik, ezért én sohasem veszek rövid
nadrágot, és hamarabb elfáradok, mint a
többiek, különben is, ha valaki biceg,
miért kell okvetlenül megkérdezni, mi van
vele, miért nem lehet rábízni, el akarja-e
mondani, és nem is bicegek, csak ha
fáradt vagyok és elhagyom magam, és

egyáltalán, hagyjatok már békén, utálok
errõl beszélni. Késõbb Tibor rájött, hogy
ez nem is olyan rossz. Ha valaki, akivel két
éve nap mint nap találkozott, egyszer
csak megkérdezte, mi van, fáj a lábad?
Akkor ez nem csak azt jelenti, hogy az
illetõ most észrevette, valami nincs rend-
ben, de azt is jelentette, hogy két évig
nem vette észre: van értelme a fegyel-
mezett járásnak. Egyébként is, megtanul-
ta, ki az, akinek azt kell mondani, tegnap
fociztam, lerúgtak, de semmi komoly, és
ki az, aki megérdemli az igazságot.

Különben is, a tapintatról, a legfõbb
emberi értékek egyikérõl, a legtöbb em-
bernek fogalma sincsen. Volt, aki Tibor-
nak, baráti jóindulattal és angyali ártatlan-
sággal könyvet ajánlott, két tolókocsiban
ülõ emberrõl szól, szép történet, neked
tetszeni fog. Másvalaki egy fogyatékos
gyerekkel akarta összehozni, ti biztosan
megértitek majd egymást. Egy nagy
frászt, gondolta Tibor, engem az egész-
séges emberek érdekelnek, betegnek elég
vagyok én magam, ti olvassatok betegek-
rõl, ti barátkozzatok betegekkel, rátok fér!
Egyszer Tibor apukája, aki sokszor és jól
mesélt viccet, elõállt a legújabb terméssel.
Pistike a szomszéd néninél. Na, mi van a
kezemben? Nem tudom, kisfiam. Paralízis.
Jó kis vicc ez amúgy. Egyszer, huszonöt
évvel késõbb, baráti társaságban mesélte
valaki. Tibor egy õzikeszemû szép kis nõtõl
gyönyörû szolidaritás-pillantást kapott.
Minden rendben, szép az élet.

Apropó, nõk. Némi kisebbségi érzés és
kétbalkezesség a nõkkel szemben végig-
kísérte Tibor életét, fõképp a serdülõko-
rát. Aztán kellemesen csalódott. Egy toló-
kocsiban ülõ, vagy mankóval járó férfi
talán valóban taszítja a nõket. De az az
állapot, amiben Tibor leledzett, szeren-
csés középút volt: még nem undort keltõ,
távolságot teremtõ, viszont elegendõ
ahhoz, hogy kiváltsa a nõkben szunnya-
dó anyáskodó érzést, empátiát, segítõ-
készséget.

Különben is, a gyermekbénulás köz-
vetlen következményei nem tûntek sú-
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lyosnak. Mindössze annyi, hogy Tibor
nem tudott guggolni, törökülésben ülni,
állva cipõt, nadrágot le- és felvenni, fél
lábon ugrálni vagy hosszabb ideig állni,
sokáig behajlított térddel ülni. Szóra sem
érdemes apróságok ezek, habár gyakrab-
ban okoznak komikus vagy kínos, de
legalább kellemetlen helyzeteket, mint
azt egy egészséges ember hinné. Fonto-
sabbak voltak a lelki-érzelmi és a közvetett
fizikai következmények. Önbizalomhiány,
ügyetlenség, elképesztõ sérülékenység,
kisebb-nagyobb fizikai fájdalmak, fica-
mok, idõleges duzzanatok: derék, váll, az
egészséges láb térdízülete, orvosok sze-
rint mind szegrõl-végrõl kapcsolatban a
gyermekbénulással. És persze egy sajátos
kettõzöttség. Tibor mindenféle szellemi
munkában önálló, kezdeményezõ, alkotó
és vezetõ szerepre törõ típusnak bizo-
nyult, tele egészséges önbizalommal – és
mindenféle fizikai tevékenységben lustá-
nak, ötlettelennek, gátlásosnak, vezetésre
és irányításra szorulónak. 

A foci! Tibor imádta. Nem nézni: ját-
szani. Pedig lassan futott, túlságosan is
kiismerhetõen cselezett, erõtlennek bizo-
nyult a test test elleni harchoz, gyengén
és pontatlanul lõtt kapura. A gyerekeknél
a legjobb focista vagy a legidõsebb lesz a
középcsatár. Õ önzõ, neki passzolnak, s õ
belövi a gólokat. Aki kicsit gyengébben
játszik, középpályás vagy elõkészítõ csa-
tár. A legrosszabb focista vagy legkisebb
gyerek a középhátvéd, aki nála is ügyet-
lenebb, az a kapus. Ha nincs igazán
gyönge játékos a pályán, akkor senki sem
lesz kapus: ilyenkor vészkapus van. Tibor
vagy tizenöt évig focizott – kapus, majd
középhátvéd volt –, gimnáziumi osztály-
társakkal, szomszéd gyerekekkel, késõbb
évfolyamtársakkal, kollégákkal, tanítvá-
nyokkal. Nem emlékezett olyan esetre,
amikor ne õ lett volna a leggyengébb
játékos a mezõnyben.

A hétköznapi lélektani törvény: ami-
ben sikeres vagyok, azt szívesen csiná-
lom, amiben kudarcélményem van, azt
elkerülöm. Focizni nem kötelezõ. Csak-

hogy Tiborra, és minden más, általa is-
mert testi fogyatékos emberre más szabá-
lyok érvényesek. Focizni annak, aki járó-
gépben, tolókocsiban, vagy mankókkal 
is végezhette volna: maga a varázslat. És
különben is. Lelkesedéssel, akaraterõvel,
taktikai fegyelemmel, ésszel és szívvel a
fociban is oly sok minden pótolható.
Egyszer Tibor mellre vett egy elõre ívelt
labdát, és fordulásból, kapásból irdatlan
gólt lõtt. Máskor egy igen ügyesen focizó
fiúra, pillanatnyilag épp vészkapusra
vezette rá a labdát. Úgyis kihagyod!  –
sziszegte társa, de Tibor, vélhetõleg isteni
segítséggel, lábai között a hálóba gurí-
tott: kötény és gól! A gyermeki lélek és a
magyar nemzeti alkat számára a kötény
még fontosabb, mint a gól. Egyszer meg,
tanár-diák meccsen, mint középhátvéd,
minden kapura ívelt labdát ki- ill. elfejelt,
góloktól mentve meg csapatát, közben
tapsoltak, utólag gratuláltak neki. Ezek
voltak labdarúgó pályafutásának apró 
sikerszigetei a kétballábasság, ügyetlen-
ség, tehetségtelenség óceánjában. Elsõ
térdfájásainak köszönhette, hogy kime-
nekülhetett a foci-szenvedélybetegség
karmai közül.

Nyolc-tíz éves korára voltaképp elfo-
gadta a helyzetet, majdhogynem azt
mondtam, megbarátkozott a betegségé-
vel, és tán tíz év alatt csak egyetlenegy-
szer ment haza sírva, amikor azt mondták
neki, add már ide a labdát, te bicebóca.
Otthon aztán magyarázhattak neki a
szülõk, Bicebóca regényhõs, fõszereplõ,
Bicebócának lenni nem szégyen. Szánal-
masak a felnõttek kísérletei, amikor egy
gyereket, akit a többiek csúfolnak, megvi-
gasztalni szeretnének. Nincs ilyenkor jó
tanács, nem segít más, csak a szeretetteli
ölelés és a gyógyító idõ. No de, épp azt
akartam mondani, évtizedre megnyugo-
dott, mígnem, tizennyolc éves korában
átélte utolsó önsajnáló lelki krízisét. 

Honvédségi összeírás volt. Egy tiszthe-
lyettes tartott tájékoztatót száz-kétszáz
sorköteles fiatalnak. Majd feltett egy kér-
dést. Fiúk, van-e közöttetek olyan, aki, 
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hogy úgy mondjam, nyomorult? Der-
medt csönd lett a teremben. Az õrmester
nyilván azt akarta kérdezni: van-e közöt-
tetek nyomorék; azazhogy azt akarta
megtudni: van-e közöttetek olyan, aki
egészségügyi okokból alkalmatlannak
tartja magát a katonai szolgálatra? Ma-
napság a jelenlévõk fele jelentkezne.
Akkor, a kérdés megértéséhez szükséges
döbbenet, majd kényszeredett vihogás
után ketten jelentkeztek. A selejt bosszúja:
a tiszthelyettes ismerte Tibor édesapját,
így aztán hosszadalmas, szánalmas és kí-
nos magyarázkodás és jópofizás követ-
kezett. Néhány héttel az összeírás után
jött a sorozás. A katonaorvos átnézte a
leleteket és papírokat. Az ágyra fektette
Tibort. Akkurátusan tanulmányozta lábait,
megmérte hosszukat: három centi kü-

lönbség (csak kettõ, balfék, kuncogott be-
felé Tibor, a budai szakorvos ezt már csak
jobban tudja). Majd, miután munkatársai-
ra nézett az orvos, megkérdezte: ki küldte
ezt ide? Az „ezt” szó nem tárgyat jelölt, és
olyan hangsúllyal ejtette ki, mint amikor
varangyos békát talál valaki a cipõjében.
Pár perc múlva, miután felöltözött, s vé-
gig mosolygott az egész jelenet alatt,
udvariasan elköszönt. Két-három nappal
késõbb szalonnát sütöttek legjobb bará-
taival. Némi söröket is ittak. Talán a bõsé-
gesen fogyasztott alkohol, talán csak a
fárasztó év végi hajrá idegi kimerültsége
tette, István sírt, zokogott, csak azt hajto-
gatta, miért pont én, miért pont én …

De mit is beszélek: István? Igen: két
keresztneve volt: István és Tibor.

Tarnai László

Újjávarázsolnak
dr. Barna Katalinnak

Azért
mert a végtelen idõ
nyikorgó kerekét
próbálom kihúzni
kétezervalahány méteres árokból
nyomódok nyakig
szívországomat puhító
betonkemény iszapba
Felhõkbe kapaszkodó
tört szárnyam
hiába csapkod önkívületlenül
mint tébolyult ölyv
üres csirkeudvarban

Véres havazásom
sápasztja arcomat
mire menekülök a sárból
Reszketve behúzódom
deszki vackomba
ahol fertõtleníthetem csontarcomat
Elférnének mellettem tisztulásra
pozitív leletes
agyak szívek tüdõk
de kerülik
mint patkó a nyerítést

Ebbõl
a negatív vizsgálattól
vigyorgó kórterem
országra nyíló ablakán kinézve
mitõl szomorú a deszki kert
tölgyfa ága
Talán irigyli
klimatizált vacogásomat
mert zöldsátorában
hõgutától kókadoznak a verebek
vagy törzsét
fûrésztõl félti
esetleg bársonyszékké faragódik
Vigasztalom ökölbe szorított 

markomat
kényelmes székekbõl
rengeteg raktározódik

Miért aggódnak értem
gyöngytiszta fehér köpenyek
Mert tudják
a kerti tölgyfa
ablakomat legyezõ lombja
levegõt hajt hozzám
Ha kivágják megfulladok
mint fenoltól seperc alatt a hal
Kertészek vidámítják törzsét rendre
mint ahogy újjávarázsolnak
fehér köpenyek
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Turcsány Péter

Arad, 2003 nyár
Mindenütt az elveszettség
szépsége, 
mindenütt az elveszettség,
mindenütt a szépség
kecsessége, 
pompák lassú múlása, 
fájdalmak gyásza, 
elmúló életek
gazdagsága.

Minden házfal
mögött
egy rejtõzõ város
a legyõzõtt idõvel
határos.

Induljunk hát,
mert mit ér a séta,
ha nem ragyog velünk
a múlt-mámoros hagyatéka.

Brittich Erzsébet linómetszete

Lázár Ádám

Itthon, otthon, élet,
halál

PÉNTEK REGGEL. A hajnali mise után
összefutunk az Érsek Atyával az utcán.
„Valaki felhívott és panaszkodott, hogy
politikusokat szid a Magyar Katolikus
Rádió. Ne szidjunk senkit” – kéri. A mel-
lettünk elhaladó férfi hallja a beszélgetést
és visszaszól: „Miért ne szidjunk senkit? Itt
mindenki mindenkit szid. Ez ma Magyar-
ország. Otthon vagyunk.

PÉNTEK DÉL. Az autópályán, a pihenõ-
ben a kávémat kortyolom. Fiatal, lengyel
hölgy lép a kávéfõzõnõhöz és izgatottan
kérdezi: „bányja, bányja?” „Itt nincs sem-
mi bánya” mondja a kávéfõzõnõ, kifeje-
zetten ellenségesen. A mellette szorgos-
kodó felszolgáló a beszélgetést hallva
szellemeskedve kérdezi: „mit akar a bá-
nyarém?” A fürdõszobát keresi, mondom,
és rámutatok a mellékhelyiség ajtajára.
„Fürdõszobába otthon kell menni, itt fo-
gyasztani kell” – világosított fel a felszol-
gáló.

PÉNTEK DÉLUTÁN. Egy mûsort készíteni a
fitness bajnoknõhöz budai villájába ér-
kezem. „Láttam az indiai filmjeit” –, kezdi,
majd hozzáteszi, „engem is érdekel a ke-
leti kultúra”, és egy kövér asztali Buddhá-
ra mutat. Büszkén vezet végig új lakásán.
„Tudja, mindenütt jó, de legjobb otthon.
Sokat utazom, de szeretek hazaérni a kis
fészkembe” – mondja.

PÉNTEK ESTE. „Végre hazajöttünk” –
mondja bajor feleségem Budakeszi ott-
honunkba érve. Hetek óta nem volt idõm
Egerbõl Budapestre hazamenni. Még a
hétvégére sem. Most végre itt ülök a kert-
ben, nézem a hatalmas fákat.

A mellettünk lévõ telken az új lakó
építkezik. A munkásoknak adok egy láda
sört, és az elbontott házból néhány ter-
méskövet áthoznak. Ezekbõl szalonnázó-
helyet építek. Fölé helyezem a bográcsot.
Nézem a tüzet. Hazajöttem.

MERÍTETT SZAVAK



86

Körülöttem teljes a csend. Csak két tü-
csök ciripel. Alig hallható, ahogy óriási
magasságban kis pislogó csillagként az
éjszakai égboltot egy repülõ szeli át. A
Távol-Keletre ilyenkor repülnek a gépek –
emlékezem, és visszaidézek egy beszélge-
tést. „When in China I shall die happy a
man” – „Amikor Kínába érek, boldogan
halok meg” – mondja maláj idegenveze -
tõm, akinek szépapja selyemkereske-
dõként érkezett Malajziába. A Dél-Kínai
Tenger partjánál állunk, nézzük a naple -
mentét. A bíborban tündöklõ, gyilkos
hõséget árasztó Nap szemmel látható
gyorsasággal bukik a tengerbe. „Több
ezer kilométerre innen, amerre most né-
zünk, ott van Kína” – mondja. Idegenve-
zetõmnek honvágya van az után az
ország után, ahol még soha nem járt.
„Mennyi idõs?” – teszem fel a kérdést. „64”
– feleli. „Miért Kínában akar meghalni?” –
kérdezem. „Így bezárulna a kör. Vissza -
térnék oda, ahonnan jöttünk. Hazatér-
nék. Bár a családom már 300 éve él itt,
mégis a mai napig megmaradt bennünk
annak tudata, hogy itt van az otthonunk,
de ott van a hazánk.”

Elgondolkodom, nekem hol is van
otthon. Ahol dolgozunk, lakunk, éljük az
életünket, vagy ahova hétvégére vissza -
megyünk, ha van éppen erre idõnk.
Münchenben, ahol Magyarországra jö-
vetelünk elõtt éltünk, hogy Londonban,
ahol egyetemre jártam, felnõttem és dol-
gozni kezdtem.

„Ez a gyerek hány nyelven tud?” – cso-
dálkoznak hatéves kisfiamra a szomszéd
telken dolgozó építõmunkások, amikor
hallják, hogy édesanyjához németül,
hozzám angolul csipog. Az egyikük át-
kérdez a kerítésen: „Hát hol van otthon,
kisfiam?” A gyerek meg sem áll a homok-
vár építésében, úgy válaszol: „Otthon ott
van, ahol mi vagyunk”. Azt is meg kellett
volna kérdezni, hogy hol van a haza –
gondolom, és megkeverem a bogrács-
ban rotyogó ételt.

SZOMBAT DÉLUTÁN. Az ökumenikus mise
véget ért. A Solymári Gospel Fesztivál

megkezdõdött. Tûz a nap, aki teheti,
árnyékosabb helyre menekül, miközben
a színpadon félóránként cserélõdnek a
zenekarok. „Halleluja” – dicsõítik az Urat.
A nézõtér közepén idõs hölgy áll, égnek
emeli karjait, behunyja szemét, és együtt
mozog a zenével. A nézõtér melletti
réten a várakozó zenekarok, kórusok tag-
jai pokrócokon hevernek, tollaslabdáz-
nak, beszélgetnek. Egyre gyûlik a tömeg.
Amikorra kigyúlnak az esti fények, már
több ezren lehetnek. Hallgatják a zenét,
együtt tapsolnak vagy énekelnek, üdítõt
vagy sört isznak. Senki nem szid senkit.
Pár ezer ember az Istent dicsõítõ dalokat
hallgatva jól érzi magát.

VASÁRNAP REGGEL. Ahogy a vasárnapi
mise után jövünk ki a templomból, két
pénzdarabot adok kisfiamnak. Szalad a
kapuban álló koldushoz, odaadja az egyi-
ket, majd tanácstalanul körülnéz, keresi a
másik koldust, aki a kapubejárat másik
oldalán szokott állni. Meg is kérdezi: „Hol
a másik bácsik?” – „Tegnap meghalt” –
mondja a koldus. A templom elõtt ömlik
a vasárnapi boldogság, fény, ahogy jön-
nek ki az emberek a misérõl, még együtt
vagyunk, az Atyával. Mellbe vág a mondat.
Tegnap meghalt. „Mennyi idõs volt?” – kér-
dezem a koldust. – „36, tüdõbajos volt”.

VASÁRNAP DÉLUTÁN. „Én Istenem, jó Iste-
nem, lecsukódik már a szemem, de a tiéd
nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz re-
ám” – mormolja maga elé közel 90 éves
apám keresztrejtvényfejtés közben, majd
hangosan megkérdezi: „Béke, oroszul,
három betû...”

VASÁRNAP ESTE. Édesanyámat a karom-
ban vittem ki a kórházból. Éjjel különféle
megoldásokon gondolkodtam, hogyan
fogom hazavinni a mozgásképtelen, idõs
hölgyet. Amikor odaértem a kórterem-
hez, gyönyörûen felöltöztetve, az ég fe-
lé nézve, mosolygott. Valószínûleg észre
sem vett. Amikor felemeltem, meglepett,
hogy milyen súlytalan. Testének felét már
az angyalok vitték. A kocsiban lehunyt
szemmel ült, miközben elmagyaráztam,
hogy apámhoz viszem. Szerettem volna,
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ha még egyszer találkoznak. Amikor az
apám betegágya melletti székbe ültettem,
apám felnézett és megkérdezte: „Ki ez a
szerencsétlen asszony?” „Az Édesanyám, a
feleséged” – válaszoltam. Ahogy elnéztek
egymás mellett, ráébredtem, hogy a talál-
kozóra túl sokáig vártam, és ez most már
csak nekem volt fontos.

Mohácsi Árpád

Gabo, a megkapó

Temesi Ferenc: 
Gabo meg a halál

Fanyalogtam egy kicsit a könyvet
kézbe véve: napilapban közölt írások
úgysem érhetnek a Por nyomába, mit
akarhat vajon Temesi? De aztán gyõzött
a kíváncsiság: mégis, ki lehet ez a Gabo?
És belevágtam.

Egyelõre nem árulom el, ki Gabo. Errõl
bevezetésként – Temesi is annak szánja –
csak annyit, hogy nem is annyira küszö-
bön álló halála a fontos, hanem – ami
elõtte volt – a tüneményes élete. Vagy
az, amit õ olyan tüneményesen tudott
megélni. Vagy a mód, ahogy elhitette ve-
lünk, hogy ez meg az olyan tüneményes. 

Gabo története azért került a váloga-
tás elejére, mert az õ kapcsán lehet egy
kicsit elmélkedni az íróság mibenlétérõl.
Gabo történetesen létezik, de ha nem
volna, ki kellene találni. Valójában nem is
õ a fontos, hanem az a sajátos viszony,
amit Temesi vele szemben kialakít: „Az
életben nem az számít, ami történik az
emberrel, hanem az, hogy mire emlék-
szünk, és hogyan emlékszünk rá.”

A kötet sokféle történetének ugyanis
az igazi fõhõse maga az író, a külsõ
történéseket az õ sajátos szemüvegén
keresztül megszûrve látjuk. Olyan, mint-
ha valami naplót vennék a kezünkbe.
Dátum nélkül, egyfajta tematikus rend-
ben olvashatók a különbözõ történetek,
amelyeknek közös jellemzõjük, hogy a

külvilág eseményei csak az írás apropó-
jául szolgálnak.

A Temesitõl már megszokott anekdo-
tázó hangon és kellõen ironikusan elbe-
szélt történeteknek az esetek többségé-
ben  sikerül megmozgatni valami belsõ,
lelki húrt, ami mintegy kiemeli a történe-
teket a mulandó aktualitások, az egysze-
rû hírek vagy a reflexiók tömkelegébõl.
Sikerül valami apró momentumot olyany-
nyira fölnagyítani, hogy az valóban
fontossá, még létkérdéssé is képes válni:
így lesz a napilapból öröknaptár.

Én – bevallom – akkor szerettem leg-
jobban olvasni ezeket a tárcákat, amikor
Temesi kérlelhetetlen õszinteségével saját
magát veszi célba, és képes megfelelõ
öniróniával viszonyulni saját gyarlóságai-
hoz vagy gyengeségeihez. 

A kötet furcsa keveréke a naplónak,
emlékírásnak, vallomásnak. Az ilyesfajta
írásnak megvan az a hátránya, hogy csak
akkor ér valamit, ha az író képes nem
hazudni, nem szépítgetni saját magát.
Ráadásul nemcsak az derül ki, hogy a
szerzõ milyennek látja magát, hanem az
is, hogy milyennek szeretné látni magát.
Mai álorcás világunkban macerás vállal-
kozás az ilyen kitárulkozás.

A történetek vihetnek a múltba (Ho-
gyan nem lettem ….), vagy a jelen vala-
milyen egzotikumába (A kínai sakk), a re-
torikailag megszerkesztett csattanó vagy
az adomázó hang szigorúan alárende-
lõdik valamilyen hangsúlyosan egyéni és
személyesen átélt felelõsségvállalásnak.
Ettõl az elbeszélésnek súlya lesz, a törté-
netnek meg következménye: mire sajnál-
kozva észrevesszük, hogy már ennek a
történetnek is vége, már el is olvastuk a
következõt, mert a kötet egyik legfõbb
erényérõl, a tömörségrõl még nem esett
szó. Ezért van, hogy annyira megkapó ez
a Gabo.
(Hungarovox Kiadó, Budapest, 2003.)
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Horváth Erika

Öntörvényû dogmák
prózában

Kantár Csaba huszonöt évig élt a földi
világban, most egy másik dimenzióban
rendezgeti sajtó alá a meg nem történt
megtörténhetõt. Az Öntörvény(alkotás) a
szerzõ második kötete (AB-ART Kiadó,
2002), az elsõben „verstördelésû textú-
rákat sorakoztatott föl”, a mostaniban pe-
dig olyan politológiai-közéleti hitvalláso-
kat, amelyeket akár egy fiatalember ön-
vallomásszerû, szemléletbeli pálfordulá -
sainak is összegezhetnénk, ám csak ak-
kor, ha módunkban lenne vitába szállni a
szerzõvel. Ezt a lehetõséget megvonta
tõlünk, így csupán szubjektív véleményt
mondhatunk, ami természetesen nem
mentes az önzéstõl, mivel a vélemény –
jelen esetben – nem mentes a személyes
barátság meghatározó élményétõl sem.

„Észre kell venni, hogy az erõ, az ener-
gia, a gyógyír ott rejlik abban az évezre-
des tudásban, amit megszereztek, ápol-
tak és elraktároztak az õseink. Ott van a
száz éve gyökeret vert fában, az éltetõ
napfényben, az irányadó csillagban s a
holdban, a szülõ anyában, a kölykeit féltõ
vadban, a táplálékot adó földben, a finom
vizû patakban, ott van az emberben,
álmaiban, távolba révedésében, magába
menekülésében, ott van, amikor ad, ami-
kor örül, amikor szenved, könyörög, imá -
ra kulcsolja a kezét, amikor seb nélkül is
képes fájdalmat érezni, amikor haszon
nélkül is képes nevetni. Ott van minden
jó forrása, mindené, ami nemesít, gazda-
gít, s eljuttat a tudás legmélyére, ahol
nincs többé kétely, félelem és bizonyta-
lanság, csak örökkévalóság és szeretet.” –
Ez a hosszú, babitsi mélységeket takaró
idézet áll a könyv borítójának hátulján. 

A kötet tizenkét bejelentkezésbõl áll
össze egyetemes egésszé, ugyanakkor a
szerzõ egyes életszakaszának lezárását és
újraértékelését is jelenti, átmenetet a ka-

maszkor tobzódásából a férfikor elmélyü-
lõ elemzései felé. Kegyetlen önmarcan-
golás, hiszen a tévelygéseket úgy kell
megvallani, hogy közben ne sérüljön az
önbecsülés és a belsõ méltóság világa,
miközben szembe kell fordulni a család, a
faluközösség, a vákuumként mûködõ po-
litikai kötõdések megélt kohéziójával és
ellenszegüléseivel. Ez a borotvaélen való
táncolás magas szintû mûvészete, az a
dimenzió, amelyben az érdekellentétek
fölsorakoztatása által sem sérülhet a féltõ
szeretet és a valóságra ébredés finom
mívû épülete. Végeredmény: a lélekben
való megnyugvás és a szellemi perfor-
mance örökkön való együttélése, de az
alattomos mélységekbõl már elõsejlik a
halálra való készülõdés és a sorsegyenleg
égre vetített képsora. A megtapasztalt
hazugságok idejekoránti vagy talán túl
korai felismerése és a bagatellizált nem-
zettudat új szemléletet tükrözõ megfogal-
mazása az a tétel, amit a politikusra játszó
államférfiaink és a nemzetben való gon-
dolkodást karrierépítésre ki- és felhaszná-
ló közéleti személyiségeink most mérleg-
re tehetnének, mert néhány év dõzsölési
lehetõségének árán heterolizinné tették
fajtájukat, amelyet soha többé nem lehet
nemzetté kovácsolni. 

Kantár Csaba az elsõ bejelentkezését a
mesék jól bevált nyitó mondatával kezdi,
majd hogy a mûfaj keretein belül marad-
jon, a klasszikus kutya-macska párharc
kliséjére építve magyarázattal szolgál szö-
vegei megszületésének céljáról: „Szóval a
mesét azért sem bonyolítom tovább,
mert sem a kutya, sem pedig a macska
még nem ember annyira, hogy ne tudná
azonnal meghatározni, hogy az egyikük
érdeklõdésének központi objektuma a
csont, a másikuké az egér.” Eközben kissé
eltér a mese fonalától, de a végén egy
valódi, ám erõltetett bölcsességgel ka-
nyarodik vissza a lényeghez.

A megvilágosodás örömérõl így ír:
„Minden megvilágosodás (még ha az né-
ha csak ál is) öröme elillan egyszer. Aztán
van ember, van állampolgár, van adófi-
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zetõ, van »nem minden szlovák sovinisz-
ta«, van »én európai vagyok, ez a nem-
zetiségem«, van »amelyik többet kínál,
ahhoz húzok«, van »a magyarok úgyis
szlováknak mondanak«. Élete »kibeszélé -
sekkel fellétrázott süllyesztõgödör.«”

Számomra ezen a ponton alapmunka
Kantár Csaba prózai textúrája, mely arra
vezet rá bennünket, hogy a megtörtént
dolgokat a legszuggesztívebb magyaráz-
kodásokkal sem lehet meg nem történ-
tekké tenni.

„Hiszen a legmegmondóbbak legmeg-
mondottabb megmondásai is elfelejtõd-
nek egyszer. Aztán van ember, van állam-
polgár és van adófizetõ. Van dolog, van
föld, van asszony, van gyerek, van multi-
plex, van foci, kellene autó, mobil, szá -
mítógép, angol nyelvtanfolyam. Élete vá-
gyaktól vezérelt önkiárusítás.

És volt egyszer egy Kossuth Lajos, egy
Széchenyi István, egy Deák Ferenc és
még jó néhány hazafi, kiknek lábánál, ha
meg-megáll a magyarnak tarka kavalkád-
ja meg az álnemtelen, kiben csak protézis
a magyar, fel sem jegyezhetõ egy oldalra
az a tengernyi attitûd, mi rátapad e hatal-
mas tömbök sokszor tisztított felületére.” 
Kantár Csaba: Öntörvény(alkotás), 
AB-ART, 2002

Mezey László Miklós

A kispróza két útján

avagy harminc zsoltár és
tizenkét abszurd

„Ahogy az egyházi zsoltárokban írva
vagyon a hozsanna és a fohász, a kö-
nyörgés meg a fogadkozás, úgy szólnak
ezek a világi énekek az életrõl s az életem-
rõl, pici unokámról és az emberi világ
esendõségérõl…” írja Czegõ Zoltán az
Unokás zsoltárok címû kis kötete Elõ-
fohászában. Az ismert költõ, az immár
legendásnak mondható erdélyi második
Forrás-nemzedék tagja ezúttal profán

fohászok harmincdarabos gyûjteményét
alkotta meg nagyapa és unoka bensõ-
séges kapcsolatáról.

Az egyenként alig két nyomtatott ol-
dalnyi írások mûfaja nehezen határoz-
ható meg: lehetne vallomásoknak, vers-
prózáknak, pedagógiai mini esszéknek,
lírai naplójegyzeteknek nevezni õket,
valójában az idõsödõ és sok-sok életta-
pasztalat birtokába jutott férfi szeretettel-
jes rácsodálkozásai ezek a formálódó-
bontakozó életre, a cseperedõ ember-
palánta életének hihetetlen gazdagsá-
gára. Olyan vallomások, amelyek arról
szólnak, miképp fedezi föl újra csöppnyi
unokájával együtt a maga számára is a
világot. Milyen az, amikor egy elfeledett-
nek hitt, földközeli perspektívából szem-
léli az élet ismertnek hitt dolgait, ame-
lyekrõl rendre kiderül újdonság voltuk.
Hiszen Czegõ Zoltán minden jegyzetlap-
ja, minden fohásza egy-egy rácsodál-
kozás, egy-egy fölfedezés ihletett rajza –
ahogyan a költõ szól az anyaméhben
„hajózó” embrióról, a magatehetetlen
újszülött törékenységérõl, megfigyeli,
ahogy növekedni kezd „Kispici lányom
picike fia”. Leírja, amint legelõször érzé-
keli a baba illatát, ahogyan elõször ér-
telmezi a gügyögés „õsmagyar” nyelvét,
vagy amiként eljátsszák a „kicsi valami-
nek” nevezett ajándék átvételének, a
nagyapai kabátzseb kikutatásának gyako-
ri rituáléját. És ezekben a rövidke vallo-
másokban, fohászokban és hozsannák-
ban nem csak a növekedõ kis unokáról
van szó, hanem az immár 65 esztendõs
szerzõ gyermeknevelésben szerzett ta-
pasztalatairól, erdélyi élete meghatározó
emlékeirõl, arról a világról, amely nagy-
jában-egészében méltatlan a tiszta szívvel
és értelemmel fölnövekvõ gyermekhez.
És mindez a legszebb – talán csak Sütõ
Andráséhoz hasonlítható – nyelven szólal
meg Czegõ prózájában. Ebben a stílus-
ban csakugyan találkozik a keresztény
fohász szárnyaló légiessége, a Károli-féle
Biblia nyelvének emelkedettsége, az
erdélyi prózanyelv metaforikus hagyo-
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mánya, a székely dialektus képisége és jó
íze, a magyar esszényelv csiszolt köny-
nyedsége, no és a második Forrás-nem-
zedék kifejezésben is megnyilvánuló,
közösségi érvényû humánuma, nemzeti
felelõsségtudata, érzelmi komolysága. A
harminc kicsiny írás gyûjteménye tehát
tematikája és veretes irálya okán szinte
párdarabja, „folytatása” Sütõ András En-
gedjétek hozzám jönni a szavakat címû
esszéregényének.

Parcsami Gábor füzetnyi írása, az Or-
gyánia tizenkét rövid prózában beszéli el a
fõhõs tizenkét nõi kalandját. A történetek
hõse, Zanza lovag – aki sajátos kevercse
Krúdy XIX. század végi Szindbádjának,
Tersánszky valamivel késõbbi Kakuk Marci-
jának – ízzig-vérig mai figura, aki fölidézi,
elbeszéli esetét Bubucival, Bónikával,
Bucikával, Binácskával, Békucival, Bocival,
Biszivel, Bumival, Barával, Bibucival, Böske
Böskével és Bongyikával. Ezekben a kalan-
dokban talán mégsem a nõk és a kalan-
dok érdekesek igazán, ámbár akad közöt-
tük figyelemre méltó személy, mint a
rámenõs Bubuci vagy a zöld hajú Bónika,
szóval ezek a nõi kalandok inkább csak a
körítését adják egy életérzés ábrázolásá-
nak. Ezt az életérzést pedig alapvetõen a
folytonos vágyakozás, az embernek em-
berrel való összetartozás-vágya, az ország
állapotai fölötti sajnálkozó tûnõdés, leg-
inkább a teljes élet óhajtása jellemzi –
ennyiben Szindbád utóda Zanza lovag. 
A hõs ugyanakkor pikareszk kalandok
sokaságára is emlékezik, folyton újabb nõk
felé hajtja „nagy természete”, ennyiben
Tersánszky figurájának örököse –, miköz-
ben lelke mélyén kontemplatív életre
vágyik. Irtózik a politikától és annak meg-
testesítõjétõl, Orgyán kormányzótól, de
képtelen nem figyelni a politikára, és bizo-
nyos szempontból bámulja a nagyha-
talmú vezetõt. Kergeti a kielégülést, de
igazi vágya a szellemi beteljesülés. Tipi-
kusan XX. századvégi hiány-lény tehát
Zanza lovag, csak éppen sok-sok régi
nosztalgia zsibbasztja; elábrándozik a haj-

dani zagyva-parti korzó múltba tûnt
hangulatán, a sokadik pohár málnaszörp
fölött szerelmet vall Bucikának, a zoknik
színe miatt összetûz a filozófus hajlamú
Binácskával, vagy éppen szüzességi foga-
dalmat tesz. Hajdani kisfiúk gátlásossága,
régi álomlovagok gavallériája keveredik a
mai kor linkjeinek blazírtságával, miköz-
ben – ismétlem – nem a nõk és nem a
kalandok számítanak igazán, hanem egy
életérzés vágya, pontosabban egy vá-
gyott életérzés megtalálása.

Parcsami Gábor anekdotikus alapokra
épülõ, lírai kicsöngésû kisprózái elegyítik
az érzékiséget és a filozofikumra való haj-
lamot, az alpáriságot és az emelkedettsé-
get, a tárgyi valóság pontos leírását és a
gondolatiság tünékeny ábrázolatát, a pil-
lanatfölvétel állóképét és a filmszerû per-
gést, a pikareszk kalandot és az etûd lírai-
ságának röpke futamát. Maga az élet
ellentmondásossága jelenik meg ilyenkép-
pen az Orgyániában, az a kibékíthetet-
lenség, az az antagonizmus, amely olyan
kibírhatatlanná teszi a mindennapokat, és
amely, ha nem lenne, olyan unalmassá
tenné a létezést. Ez a kispróza továbbá 
a tekintetben is ellentmondásos, hogy az
olvasó bele tud feledkezni, érzi, hogy ma
ga is ott él Orgyániában, kísérgeti Zanza
lovagot új szerelme felé vezetõ útján,
vagyis érzi, hogy „a mese róla szól”,
ugyanakkor egy-egy történet meghökken-
tõ lezárultával meg arra gondol, hogy
Orgyánia világa csak mása, tükrözõdése a
való világnak, hogy írói konstrukció, fes-
tett kulissza az egész, ahol szabadon
helyettesíthetõk a díszletek és a szereplõk,
ahol szükségszerû az esetlegesség.

*
Kétféle, nagyon különbözõ, egymással

jószerével kapcsolatot sem tartó kispróza-
világ megtestesítõje Czegõ Zoltán és
Parcsami Gábor kis könyve. A rövidprózai
mûfaj közösségén túl talán csak az köt-
heti össze a kétféle írói világot, hogy
mindkettõ hõse – a tipegõ kis unoka
mellé térdeplõ nagyapa és a kalandról
kalandra imbolygó lovag – újra fölfedezi
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a világot. Mindkét sokat tapasztalt férfi
újra- és újratanulja az életet, fedezi föl
másokban – a pici gyermekben vagy épp
a lotyóban – a maga sorsát. A nagyapa
is, a lovag is látszólag érett emberek,
aztán a történe-tek sorában kiderül, men-
nyi újdonsággal szolgál számukra a lét.
Czegõ és Parcsami én-hõseirõl rendre
kiderül, mennyi fölfedeznivaló tartogat a
világ valamennyiünk számára, és meny-
nyire nem a fölnõttség logikája szabja
meg a köznapokat és az ünnepeket. 
(Czegõ Zoltán: Unokás zsoltárok, Bp.,
2002. Hungarovox Kiadó; Parcsami Gá-
bor: Orgyánia, Nyíregyháza, 2001. Rím
Könyvkiadó)

Lukáts János

Élni a Lehetõséggel…
„…egész generációk maradtak a múlt

ismerete nélkül, gondolunk itt a történel-
mi, irodalmi, mûvészeti információk
hiányára, amirõl több mint negyven év
kitartó agymosása gondoskodott.” „Negy-
venhat év kellett s 1989 decembere,
hogy Arad magyarsága ismét irodalmi
laphoz jusson”. „…az 1991 júniusában
újrakezdett Havi Szemle csak havi egy
oldalon jelent meg, ezért nagyon kellett
vigyázni, hogyan gazdálkodunk a ránk
bízott anyaggal.”

Három idézettöredék a kötet bevezetõ-
jébõl, de mintha az erdélyi magyarság
történetének elmúlt évszázadáról olvas-
nánk vallomást, és arról, hogy a borús
emlékezetû város jelene sem tûnik nap-
sugarasnak. És még valamirõl vall ez a
három mellékmondat: egy maroknyi em-
bercsoport szellemi képességérõl, lelki
erejérõl és élni akarásáról.

Havi egy, majd négy oldalon rettentõ
keveset lehet elmondani, de évek szívós
munkájával és okos kitartással hatalmas
munkát lehet elvégezni. Ha ennyi enge-
délyeztetett a hatalom kegyébõl, akkor
ennyi helyen kell a múltõrzés, az újat al-
kotás és az utánpótlás teremtés munkáját

elvégezni. Pávai Gyula, szerkesztõ és a
kötetben bemutatott, ötvennél több szer-
zõ láthatóan tudja mindezt.

Aradnak 1910-ben 63 ezer, 1990-ben
190 ezer lakosa volt, mindeközben ma-
gyar népessége 70-rõl 17%-ra fogyott.
Arad történetének elmúlt évszázada a ha-
táron túlra került magyar városok sorsát
mintázza: a folyamatos sorvadást, amelyet
politikai erõk ugyancsak tudatosan támo-
gatnak, és a szívós megkapaszkodást,
amelyet az anyaország politikai erõi olyan
következetlenül és kiszámíthatatlanul segít-
getnek. A népszámlálás számai és arányai
egyértelmûen beszélnek (vagy talán csak
egyértelmûséget kívánnak sugallni?).

Arad is, mint a legtöbb vidéki magyar
(nagy- és közép-) város, a XIX. század vé-
gére megteremtette a saját szellemi és
kulturális közegét, színházát, napilapjait
és folyóiratait, iskoláiban az irodalmat ér-
tõ tanári kart, és a hallgatóság utánpót-
lását jelentõ diákságot. Aradnak 1849 és
1918 között hét magyar nyelvû napi- és
hetilapja, irodalmi folyóirata volt. Európai
hírû elõadók iktatták mûsorukba a Maros-
parti város meglátogatását, énekes és
zenés fellépésük, felolvasásaik és szavala-
taik emlékét a helyi újságok megõrizték,
és igényesen kommentálták. 

1798-tól számítják az aradi színjátszás
történetét, az iskolai (minorita) színjátszás
után három önálló épület is otthont
adott az újra- és újraszervezõdõ aradi
színészetnek. Megfordult itt a klasszikus
nemzedékbõl Prielle Kornélia, Szerdahelyi
Kálmán és Egressy Ákos (Egressy Gábor
fia, színész és rendezõ), a következõ
évtizedekben Latabár Endre, Gót Sándor,
Misoga László. Játszottak Othellót és
Bánk bánt, Sári bírót (a szerzõ, Móricz
Zsigmond jelenlétében), a hét erdélyi
színház mindegyikében nehéz volt folya-
matosan magyarul játszani, erre csak
igényes színházpolitika és igényes társu-
lat lehetett alkalmas. 

Az Aradi Muzsikai Konzervatórium
1833-tól szolgálta a városban a zeneta-
nítást, tudatosan nemzetiségre és vallásra
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való tekintet nélkül, sikerült is igényes
zeneértõ közönséget nevelnie. Megfordult
a városban a kortárs zenei világ színe-
java, Liszt Ferenc többször koncertezett
Aradon, de fellépett Brahms, Joachim Jó-
zsef, „a hegedûsök királya”, vagy Remé -
nyi Ede. Piroska Katalin színháztörténeti
összefoglalója számos részlettel egészíti ki
az aradi, az erdélyi és a magyar színját-
szásról meglévõ ismereteinket, újabb ku-
tatásai mellett is számos pontot hagy ho-
mályban, van még tehát a színháztör-
ténész utókornak Aradon is kutatnivalója. 

Petõfi életében ritkán fordul elõ Arad
városának neve, talán egyetlen alkalom-
mal látogatott barátjához, Bangó Péter-
hez, aki aztán haláláig õrizte Petõfi emlé -
két és harminc kiadatlan versét, talán
érdemes volna újra átfésülni az Aradon
lappangó tárgyi és szóbeli hagyományt.
A városi könyvtár, az emlékmúzeum és a
képtár 1913-ban kapta otthonául az ak-
koriban épült Kultúrpalotát. A közgyûj-
temény értékei között találunk XIII. száza -
di, pergamenre írott kottát, brokátkötésû
kínai rajzalbumot, rizspapír-lapjain versek-
kel, Arad város nemes családjainak
leírását tartalmazó, vaskos kéziratot. Csiky
Gergely a közeli Pankotán született, test-
vére a könyvtárnak ajándékozta az író
százötven tételes, kéziratos hagyatékát.
De Arad a szélesebb régió alkotóinak em-
lékét is megõrizte, Adyét, Arany Jánosét,
Kölcseyét, vagy az Aradon napvilágot
látott Tóth Árpád szellemét. 

Ez volt a múlt, élés a lehetõségekkel,
a harmonikus kapcsolatteremtés igénye
az országgal, a magyar és az európai
kultúra egészével. Az élet – vagy annak
legalább az illúziója – még Trianon után
sem sorvadt el teljesen, Tabéri Géza,
Szentimrei Jenõ, Kacsó Sándor vagy
Molter Károly fáradhatatlanul utazott és
közvetített Kolozsvár, Várad, Délvidék,
Budapest – és Arad között. A román kor-
mányzat a magyar kulturális életet nem
támogatta, de nem is nyomta el (egy
bizonyos pontig legalább). Aztán még
nehezebb és még álságosabb idõk kö-

vetkeztek, az elnyomás mind szigorúbb
lett, vagy – ami még rosszabb –, magyar
megbízottak és végrehajtók gondoskod-
tak teljessé tételérõl. Negyvenhat évnyi
hallgatás és némaság, majdnem két
nemzedék kirekesztése a nemzeti kultúra
és irodalom, az anyanyelv és a szellemi
önállóság folyamatosságából. A veszte-
ség helyrehozhatatlan, az újraindítás
munkája heroikus, az eredmény… – a
kezünkben tartjuk. 

Egyetlen oldalas újságmellékletekbõl
áll össze harmonikus egésszé a Lehetõ-
ség. Találó a cím: reményt, bujkálást és
bizonytalanságot egyenlõ mértékben
hordoz. A legerõsebb a megtartás igé-
nye, megható és aprólékos leírások a haj-
dan volt Aradról, városrész- és utcanevek,
a Marospart egykori szépsége, amit per-
sze a leírók egykori fiatalsága is vonzóvá
tesz emlékezetükben. A Maros forgói, fü-
zesei, csónakázó helyei bizonyítják, hogy
folyóhoz is lehet szerelmeslevelet írni, bel-
sõséges viszony és szép emlékek kellenek
hozzá, valamint emlékezõ társak.

A költészetnek azért itt is kiemelt helye
van, de hát, hol nem Magyarországon.
Erõs érzelem hatja át ezeket a töprengõ,
mélázó strófákat, kötõdés a szülõföldhöz,
amely mintha inkább az Illyés által meg-
fogalmazott „haza a magasban” volna:
az anyanyelv összekötõ ereje, a hasonló-
képpen gondolkodók egymást keresése,
a terhet egyként viselõk közössége. A vers-
írók számosan vannak, a költõk keveseb-
ben, de ez így természetes.

A próza mintha gyengédebb húrokat
pengetne, mesék, emlékezések idilli törté-
netek. Tiszta forrás ez, de mintha az óva-
tosság tartaná vissza mûvelõit a bátrabb
merítéstõl. Napi, helyi használatra szánt
történetkék, esteli rõzsetûz – együttmele-
gedéshez.

Biztatóan sok a lelkes fiatal, nem, nem
fiatal költõ, hogy lesz-e belõlük akár csak
egy Tóth Árpád is, ma még nem tudha-
tó. De a nyelvet, amely a költõnek és az
anyanyelvével élõnek egyként eszköze,
hibátlanul beszélik. Tiszta nyelvet használ-
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nak, erõs képeket, sok színben jelenítik
meg az érzelmeket ezek a fiatalok. Mert
fiatalok ám, kilenc éves a legifjabb, tizen-
négy a korelnök. Ügyesen megoldott
házi feladatok, sikeresen vett nyelvi tánc-
lépések, hiteles válasz korán kopogtató
érzelmi kihívásokra, – széles a versek
skálája. Sok a leány, hitelesebbek és éret-
tebbek is. Aztán biztosan sokan elhallgat-

szokkal érkeztek, mert sajnos, jó részük
nem rendelkezett magyar igazolvánnyal
és diákigazolvánnyal, ezért nem vehették
igénybe az utazási kedvezményeket.

Bár vállalkozásunk célja a budapesti
élményeken túl elsõsorban baráti kapcso-
latok kialakítása, illetve ezáltal az anyaor-
szághoz való tartozás tudatának mélyíté-
se volt, a fogadó és vendég-gyermekek
nem minden családban illettek össze kor
és nem szerint, így aztán nem mindenütt
alakult ki az áhított barátság. Kapcsolatok
azonban születtek, és sok szülõ számolt
be arról, hogy a gyerekek remekül egy-
másra találtak – mindenképpen ajtók nyíl-
tak meg a fogadó nagycsaládok és a dél-
vidéki gyermekek között…

A vendégek egy zömében magyar
ajkú településrõl érkeztek, ahol magyar
nyelven tanulhatnak. Többségük járt már
Magyarországon, akadtak anyaországi
rokonsággal rendelkezõk is, ezért szeren-
csére (vagy sajnos) senkinek nem kellett 
a magyarságát feltámasztani. Szabadka
magyarjai feltétlenül jobb helyzetben

KRÁTER KRÓNIKA

Váczi Gábor

Délvidékiek Budapesten
Augusztus 19-étõl 25-éig 16 szabadkai,

3 magyarkanizsai általános iskolást, s két
kísérõ pedagógust látott vendégül tíz,
többségében az Orsolya-rendi Szent An-
géla iskolához tartozó család. A PoLíSz a
gyerekek nyaralásához anyagi támoga-
tást nyújtott, de a délvidékiek anyaorszá -
gi meghívásának ötlete is a folyóirathoz
kapcsolódik. A 69-es és 70-es számban
jelentek meg ugyanis a szabadkai Kárpát-
medencei Kereszt-kötõdések Konferen-
cián elhangzott elõadások, amelyek töb-
bek között az anyaország aktívabb támo-
gatását sürgették… A hazai családok az
elsõ hívó szóra egy emberként támogat-
ták a nyaraltatás ötletét. A csapat motor-
jának kezdetben szerkesztõnk, Bay Ágota
bizonyult, õ kereste meg a többi angélás
szülõtársat, és miután összeállt a fogadó
csapat, felvette dr. Gubás Jenõvel, a sza -
badkai Aracs Társadalmi Szervezet elnö-
kével, majd dr. Kocsis Mihállyal, a szabad-
kai Gróf Széchenyi István Általános Iskola
igazgatójával a kapcsolatot. A kis társasá-
got végül Szungyi Károly atya, a szabad-
kai Kisboldogasszony plébánia vezetõje,
és Polyákovity Király Gyöngyi tanárnõ (kí-
sérõ pedagógus) válogatta össze, többsé-
gében az iskola diákjaiból. Az atya vállalta
magára a Budapestre utaztatás költségeit
is. A gyerekek vonat helyett végül kisbu-

nak, más a költõi pálya és mások az aradi
magyar lánysorsok. Az anyanyelv igé-
nyessége és hitele maradjon meg ben-
nük és közöttük, kicsikben és nagyokban,
versben és prózában. A jelenben és a
jövõben!
Lehetõség. Antológia. Havi Szemle 1997-
1999. Arad 2003. Kölcsey Egyesület
Aradon. 216 oldal.
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vannak, mint például újvidéki honfitár-
saink, közel élnek az anyaországhoz, hoz-
zájutnak magyar nyelvû könyvekhez, a
magyar televíziós mûsorokat szobaanten-
nával is foghatják, persze az már más
kérdés, hogy mûholdvevõ híján a több-
ség az RTL klub, a TV2 és az M1 adásait
nézik. Újvidéket elárasztották a szerb me -
nekültek (azért Szabadkán is sokan tele -
pedtek meg a háború alatt), de itt már a
kilencvenes évek elõtt is kisebbségben
éltek a magyarok. Ezért valószínû, a szór-
vány magyarság segítése kiemelkedõ
feladat lenne. Igaz, õket, például az újvi-
dékieket, vagy a falvak magyarságát elsõ-
sorban a szabadkaiaknak kellene felka-
rolniuk. Délvidékrõl Szabadkán (Erdélybõl
Csíkszeredán) át vezet a magyarok útja az
anyaországba, ezért a honi magyaroknak
az õ állásaikat, hitüket kell megerõsí-
teniük. Az egyszerû magyar családoknak,
mert a jelenlegi magyar kormánytól nem
kapnak segítséget… 

A Horn-kormány liberális-szocialista
hátterével, barátaival már bizonyította,
mennyire „szívén viseli” az összmagyar-
ság sorsát, Wass Albertnek nem enged-
ték, hogy hazatérjen, nem engedték,
hogy az anyaország állampolgára lehes-
sen. Most ugyanezek a pártkatonák dél-
vidéki magyarok elõtt zárják be a nemzet
kapuit. 

Kevés a továbbtanuló, kevés a diplo-
más délvidéki magyar. Éppen a kettõs
állampolgárság segíthetné teljesebb kép-
zésüket, s nemzeti önazonosságuk meg-
teremtését…

A szabadkai gyerekek Budapesten,
családi és baráti körben tölthettek hat
napot, teljesen ingyen, kapcsolatokkal és
élményekkel gazdagodva térhettek haza,
és csak rajtuk múlik, ápolják-e a kapcsola-
tot és visszatérnek-e vendéglátóikhoz. 

A családi és a sok közös program, a
többségében egymást sem ismerõ ven-
dégsereg miatt egészen különlegesre si-
keredett ez a nyaraltatás. Kicsit hasonla-
tos volt egy taizéi összejövetelre, ahol egy
fogadó városban családoknál szállásolják
el az érkezõ keresztény fiatalokat, akik
napközben a közös imádságokon talál-
koznak egymással, s este vendéglátóik-
kal barátkoznak… – Annyiban volt más a
helyzet, hogy a barátkozás anyanyelven
folyt, a vendéglátók minden programra
elkísérték vendégeiket, s a csoportos ta-
lálkozókon kívül minden család egyéni
programokkal is szolgált.

A meghívás idõzítése persze nem volt
véletlen, keresztény államalapításunk
ünnepén mindenki részt vett a Bazilika
elõtti szentmisén, sõt a vendégek képvi-
seltették magukat a körmenetben is. Este
ki-ki vendéglátójával nézte meg a tûzi-
játékot. Másnap a Földtani Múzeumot
szakavatott elõadó vezetésével járták vé-
gig, átsétáltak a Ligeten, majd az Állat-
kertben töltöttek néhány órát. (A múze-
umba ingyen mehettek be a gyerekek és
a családok, az állatkertbe tanulmányi ked-
vezményt kaptak.) A gyerekek eljutottak a
szentendrei néprajzi múzeumba is (ahol
az igazgató jóvoltából nem kellett fizetni
a belépõért), az Országházban megtekin-
tették a Szent Koronát, majd a Kakas csa-
lád kerti vacsorával örvendeztette meg a
társaságot. (A geofizikus családfõnek kö-
szönhetõ a kedvezményes és ingyenes
belépõjegyek megszerzése, és sok egyéb
szervezõmunka is.)

A vasárnap az Országúti (Margit körúti)
Ferences Templomban kezdõdött. András
atya szeretettel köszöntötte a délvidéki
vendégeket, akik a kórusban és a kö-
nyörgések felolvasásával – ezen a napon
nyolc közép-európai ország katolikus
hívei imádkoztak a magyar hívõkért – ak-
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tív szereplõi voltak a misének. Itt, a temp-
lomban mindenki érezte, a Gondviselõ
Isten vigyáz Szent István népére, s nem-
zeti egységünk a szeretet és az ima ha-
talmával megvalósítható álommá válik.

A délután családi városnézéssel, bar-
langlátogatással vagy strandolással telt,
kinek-kinek lehetõsége szerint.

A hétfõ reggeli búcsú kicsit gyorsra si-
keredett, a vendég gyerekeket elnyelte a
busz, és már röpítette is ki a Tamás Alajos
közösségi ház kertkapuján. A fogadó
családok és a vendégek visszajelzéseibõl
azonban úgy tûnik, a nyaraltatás jó kez-
deményezés volt, remélhetõleg hagyo-
mány teremtõdik vele. Jövõre talán már
többen, több gyereket tudnak fogadni,
Felvidékrõl, Erdélybõl, Délvidékrõl és
Kárpátaljáról egyaránt.

Szerkesztõségi
közlemény

A PoLíSz 72. számában megjelent
Dobszay Károly: Egy ámokfutó rágal-
mai címû írására reagálva az érintett
újságíró, Sz-K. T. helyreigazítást fogal-
mazott meg, amelyet elküldött szer-
kesztõségünk címére. A sérelmezett állí-
tások igazságtartalmáért természetesen
a vitázó felek vállalják az erkölcsi és jogi
felelõsséget.

A magunk részérõl felhívjuk minden
olvasónk figyelmét arra, hogy ebben a
Wass Albert körüli áldatlan vitában
egyetlen dolog biztos: a huszadik szá-
zad egyik legnagyobb magyar írójának
erkölcsi és jogi értelemben vett feddhe-
tetlensége. Az, aki az õ jó híre ellen fe-
lelõtlenül vét, hamisan értelmezve az
író mûveit és életének eseményeit, az
nem tesz mást, mint a magyar nemzeti
kultúra egyetemességét sérti.

Utóbbiaknak s olvasóinknak is ajánl-
hatjuk Wass Albertnek a jelen számunk-
ban közölt, 1948-ban íródott körle-
velét. (A fõszerkesztõ, Turcsány Péter)

Brittich Erzsébet

P. Hunyadi Margit 
faliszõnyegei

P. Hunyadi Margit hímzett faliszõnye-
gei egyéni alkotások, melyeken életfa
elrendezésben mutatja be az erdélyi népi
vászonhímzések különbözõ vállfajait és
azok gazdag motívumkincsét.

A népi hímzések fõ jellegzetességei a
tömörség, a minták változatossága, a mo-
tívumok bizonyos törvényszerûségek sze-
rinti elrendezése. Így: középen a fõminta,
mely stilizált virágok, virágcsokrok, leve-
lek, virágszálak szabályos ismétlõdésébõl
jön létre szimmetrikus elrendezésében, a
minta alját (néha a tetejét is) egyenes
vagy hullámos választóvonal zárja le,
azon kívül kap helyet a mesterke vagy 
a csipke, mely szabályosan ismétlõdõ 
ágacskákból és virágokból áll.

Az itt látható torockói életfa – akárcsak a
többi életfa – két szeletbe foglalja a
legkeletibb, õsi motívumokat. A hét eme-
let az élet hét fázisát jelképezi, de a hetes
szám mint bûvös szám nagyon gyakori az
õsi hiedelemvilágban is, hiszen a sámán-
fának is hét ága volt, a népmesékben is
gyakran szereplõ szám ez (hét próba, hét-
fejû sárkány legyõzése), de említhetjük
még a hét szentséget, hetedik mennyor-
szágot, és még sorolhatnám.

A kalotaszegi nagyírásos életfán a to-
rockóihoz hasonlóan vannak egyetlen
kompozícióba foglalva a különbözõ nö-
vényi motívumokat, stilizált virágok: rózsa,
bazsarózsa, bécsirózsa, tulipán, szegfû. 
A virágszálak legtöbbször egy pontból
indulnak ki (cserépbõl, vázából, kosár-
ból), vagy egyetlen virágbokrot alkotnak.
Száraz indák, levelek, fenyõágak, gránát-
almák teszik változatossá a mintát, és
apróbb térkitöltõ elemeket is felhasznál,
ilyenek a bimbók, bogyók, csillagok, ma-
joranna, tyúkszemek, karikák és makkok.
A kalotaszegi nagyírásos igen gazdag 
és jellegzetes hímzéskultúra, mely a XIX.
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században teljesedett ki, de fellelhetõk az
1700-as évekbõl fennmaradt nagyon
szép darabok is. Jellegzetessége a hat-
kilenc méter szélességû zsinórvarrás, me -
lyet háziszõttesre, illetve durva szövésû
vászonra, fodorvászonra varrnak piros
(ritkábban kék vagy fekete) pamutfonallal
vagy gyapjúszállal. Az írás utáni minták
jellemzõje az oldottság, melyet a szabad
kézzel megrajzolt vonalak adnak. Az írás
utáni minták jellemzõje az oldottság, me -
lyet a szabad kézzel megrajzolt vonalak
adnak. A motívumok enyhe szabálytalan-
sága ellentétben áll a keresztszemes var-
rottasok mértani szerkesztettségével.

Az úgynevezett szálánvarrott kereszt-
szemes hímzéstechnika még régebbi,
mint az írás utáni varrottasok. Itt a minta
sincs elõre írva, megrajzolva, hanem a
szõttes szálainak számolásával alakítják 
a mintát. Az egyszerû keresztszemes és a
fonott-keresztszemes hímzési technika el-
terjedési területe igen nagy, mind a
hegyvidéki, mind a síkvidéki falvakban.
Az itt látható állatvilág életfa az egész
magyar nép motívumkincsébõl merít.
Lent látható a sólyomvadászat, melynek
motívumát a corvinákban is megtalál-
hatjuk. Ezután következnek a szimmetri-
kusan elhelyezett szarvasok, majd a kü-
lönféle pávatípusok (itt látható például a
felvidéki páva), csodamadár, sellõ, kaka-
sok. Az állatok közé néhány virágot is
varrt, így láthatunk itt például szegfûket
és a hetedik emeleten liliomrózsás bok-
rétán áll a pelikán. Még néhány kisma -
darat és ágacskát is felhasznál térkitöltõ
elemként.

A legérdekesebb életfa-kompozíció az
itt látható különbözõ hímzéstechnikával
kivarrt faliszõnyeg, mely az egész erdélyi
magyarságot egybefoglalja. Már a gyö-
kerektõl indul, a törzsön áthalad és az
életfa koronájában teljesedik ki a külön-
bözõ vidékeken varrt öltésmódokkal népi
hímzéseink növényi motívumkincse: tuli-
pánok, szegfûk, nagybokréták, kisbok-
réták, rózsák, bécsirózsák, gránátalmák,
liliomok. Az életfa közepén foglal helyet 

a keresztszemes hímzés, melyet minden-
hol varrnak, a fa koronájának egy-egy
ágát kalotaszegi nagyírásos, széki varrot-
tas, mezõségi iratos és udvarhelyi kisírá-
sos, végül torockói ferdetöltéses hímzés-
sel készítette el az alkotó.

Megköszönöm P. Hunyadi Margitnak,
hogy láthatjuk ezeket a szép faliszõnye-
geket. További jó munkát és alkotásaihoz
sok sikert kívánok.
(Arad, 2003. július 18., 
ITÁSZ Vándorgyûlés)
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