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A szerkesztõ jegyzete

Se zsoldot, se gazdát, se látszatot!
Nem tudom, mikor írta Németh László – szinte majdnem mindegy –, hogy a

magyar értelmiség egy része zsoldot és gazdát keres. Nem csupán komor megál-
lapítás, de szomorúan és fokozottan aktuális ma is. Aktuális nem csak annak, aki nyi-
tott szemmel jár és él, annak, aki nem ostoba és nem tetteti magát ostobának,
hanem hihetetlen és meglepõ súlya lesz a megállapításnak, hogy ne mondjam,
diagnózisnak, ha korunkra jellemzõ látszatteremtõ világra, netán álvilágra gondol-
unk, amely már-már alvilági bugyrokat nyit meg…

Értelmiségi, mûvészi, kultúremberi, sõt emberi létét adja föl az, aki úgy hódol a
látszatnak, hogy vállalja a részvételt a dáridóban, vagyis szolgájává válik. Zsoldosa
lesz. Legfõbb gazda: a látszat! A látszat a legfõbb gazda. Hogy teljesen egyértelmû
legyen: a mai kor – nem csupán Magyarországon – nem az igazságot keresi, nem
is azt akarja regisztrálni. Hazugságokkal, részigazságokkal, hitvány igazságokkal
teremtenek érdekközpontú, értékellenes látszatvilágot – ehhez kellenek zsoldosok,
média- és kultúrlegények s kultúrleányok. És ennek leleplezéséhez eszköz az iro-
dalom. Kell az az irodalom, amely nem keresi kegyét a látszat kegyosztóinak. S kell
olyan alkotó – értelmiségi –, aki nem cinkosa a látszatvilág kegyetlen realitásának.

Mert más út – helyes és igaz út – nincs és nem is lehet. Ám az, hogy valami igaz:
kevés. Legyen „mûködõképes” is. De ehhez kell a kultúra – ezen belül az olvasás –
szeretete s a könyvek iránti érdeklõdés fokozása, sõt fölkeltése. Vannak olvasók és
vannak potenciális olvasók. Minden egy irányba mutat: a könyvek, a kultúra, az
olvasás segítségével lássuk a látszat mögötti valót és igazságot. S aki látja, az tény-
leg értelmiségi – se zsoldot, se gazdát nem keres. Van remény!

Kaiser László

Kérjük, hogy támogassa 
a Kráter Mûhely Egyesület közhasznú szervezet munkáját 

adójának 1%-ának felajánlásával!
Adószámunk: 

19667348-2-43
KRÁTER A VILÁGHÁLÓN

Tájékozódjon honlapunkról, olvassa híreinket, ismerje meg régebbi lapszámainkat!

www.krater.hu
A lap ára: 350 Ft
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Antal János

ne moccanj
az orrlyukakból pergõ homok
és a köldökbõl kiálló kés napórája
egyformán méri az idõt
ne moccanj
az öröklét trónfosztott királya
okkult látcsövével felderít minden
határsértõ menekülõt

ne moccanj mert
lehetsz bármilyen tiszta kényes
állat
rád nem vár más
csak frontszolgálat
ez pedig itt mint jól tudod
a béke hetedhét hátországa
üveghegyszilánk
mesemesemátka

ne moccanj táltos európa

kötésben
hajunkat csomónként
hordja szét a szél
s fehérre szikkadt gerincünk
kérdõjel a porban

ez már a szabadság?

no lám
apró zenészek
muzsikálnak a Holdban

a vadászatnak vége
kiteríttettünk
holnaptól másként álmodunk
e megérdemelt éjben

álom
álom
álom

közben tovább vérzünk
talpig kötésben

tél
hullik az angyalok
szárnyatolla
ahogy zsoltárainkból is
hullanak a szavak
akár a pernye
mely lassan puhán
betakar mindent 
miközben ezek a lelkek itt
ájult téli álmot alszanak

a megszikkadt kenyér is
avas zsírral álmodik
két mozdulat közben elszunnyadt
a ganajtúró bogár
s ledobja kérgét a fûz vékony ága
hogy könnyebben készüljön a kosár

csak a tél harcias
a hófúvások bástyái mögé bújva
csak a tél
melybõl a messzi észak integet

Szõcs Miklós: Gepárd

PoLíSz
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Wass Albert

Karácsonyi üzenet
VÉREIM, MAGYAROK – szerte ezen a

búbánatba szakadt világon: álljatok meg
egy percre. Emeljétek föl csüggedt feje-
tek. Karácsony van újra, s csillagporos
nyomán új esztendõ készül!

Patagóniától föl Alaszkáig, Ausztráliától
tova Lappföldig kigyúlnak egymás után 
a színes villanygyertyák, ahogy a föld tü-
relmes lassúsággal fordul a maga tenge-
lye körül. Valahol a Hargita lábánál, a
Tátra alatt, a Bácska hólepte, széljárta sík-
ján, itt is, amott is megvilágosodnak a
homályos ablakok, s száll bentrõl az ég
felé a fojtott hangú ének: „Mennybõl az
angyal…!” S gyermekek, vének sugdossák
egymásnak vigyázva, hogy a gonoszok
füle meg ne hallja: „Megszületett miné-
künk az Úrjézus, megszületett biza…!

Megszületett. Gonoszok meggyilkol-
ták, de harmadnapra mégis föltámadott 
s fölment elõlük a mennyekbe, mondja a
tanítás. Itthagyta ezt az ember-készítette
világot, mely nem volt méltó Õhozzá.
Odaföntrõl, az Úristen jobbján ítélkezik
eleveneken és holtakon, mondja az Írás.

Az igazi nagy titkot azonban maguk az
írástudók se tudják: hogy évente egyszer,
néhány percre, mégiscsak mindég vissza -
tér azokhoz, kik tiszta szívvel s reménysé-
ges szeretettel várják. Nagyvárosok üres
csillogásába, hegyi kunyhók tûz-világítot-
ta csöndjébe, börtönök sivár sötétjébe,
mindenüvé, ahol csordultig telt emberi
szívek megváltásra várnak. Visszatér, s a
szeretet gazdag áldásával jutalmazza
azokat, kik lelkükben minden megpró-
báltatáson át is megõrizték a szeretet
csíráját.

És még valami történik akkor, valami
fontos nagy esemény: egy veszõdéssel,
bajjal telt esztendõ véget ér. Véget ér,
lezárul, befejezõdik s múlttá változik át.
Vadonatúj esztendõvel veszi kezdetét az
újjákezdés reménységes szép ígéretével –
mindazok számára, akiket ezen a titok-

zatos estén az Úrjézus meglátogat né-
hány szép, áhítatos percre.

Körös-körül a zûrzavar neonfényében
tülekedõ, bálványimádó világ semmit
sem tud errõl. Az írástudók naptára sze-
rint, mely az emberi világrendetlenség
munkaütemét igyekszik szabályozni, az
úgynevezett „újesztendõ” egy teljes hét-
tel késõbb érkezik csupán, hogy lezárja a
számlakönyveket.

Márpedig az igazság az, hogy valóban
új kezdetet csakis az Úrjézus hozhat el
erre a világra, azokhoz, akiket karácsony
estéjén meglátogat. Mint ahogy Õ veszi
le a vállakról a múltak terheit, õ szárítja föl
a könnyeket, gyógyítja a sebeket, s mos-
sa tisztára lelkünket egy új kezdet elé.

Nincs szükség vakító villanygyertyák
sokaságára ahhoz, hogy ránk találjon eb-
ben a vaksötét világban. Még karácsony-
fára sincs szükség. Egyetlen kicsi lángocs-
ka elegendõ, ami a szívünkben kigyúl, s
szemünkön át kivilágít az éjbe.

Szétszórt, vihar-szaggatta nemzetem:
nyissátok meg szíveteket ezen a kará-
csony estén mindenütt, ahol csak vagy-
tok. Hadd jelezzék a kicsike lángok, hogy
hol mindenfelé élnek magyarok ezen a
megveszekedett földön. S hadd fonódja-
nak végre egybe ezek a szétszórt kis lán-
gocskák egyetlen nagy tábortûzzé, me-
lyet lélekben körülállva, a távolságon át is
meglelhessük egymás kezét, s indulhas-
sunk együtt, egymás szeretetében s az
Úrjézus áldásával egy karácsonyos szép
újjászületés, egy valóban Új Esztendõ
felé!

Írtam pedig ezeket a sorokat az Úr
1982-ik esztendejének december havá-
ban, bujdosásom harminchetedik évé-
ben, Amerika földjén, nemzetem szolgá-
latában.

Részlet a Kráter Mûhely Egyesület Wass Albert Élet-
mûve sorozat Karácsonyi üzenetek – A Temetõ
megindul címen karácsonyra megjelentetett új
kötetébõl
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Lukáts János

Potomság
P S. honvédõrnagy, magyar költõ emlékének

Augusztus 2-án írom ezeket a sorokat;
százötvennégy évvel ezelõtt te már két
napja halott voltál. Ott feküdtél talán
valahol a kút környékén, talán a hídnál
(ott láttak utoljára a menekülõk, te áll-
dogáltál, aztán futásnak eredtél), de le -
het, hogy sikerült messzebbre jutnod,
arra keletre, az erdõ felé. Amikor tüdõd-
bõl a levegõ végképp kifogyott, nyilván
lassítottál, megálltál, vagy lépésben po-
roszkáltál tovább. És mindeközben lépé-
senként és pillanatonként fölmérted,
hogy rohamosan csökken a távolság a
magad szerény futása és az orosz dzsidá-
sok között. Kerítettek mindkét oldalról,
meg hátulról is. Mindez már csak játék
volt nekik, afféle öldöklési verseny. Akinek
lova volt, vagy aki a harci szekérre föl-
ugorhatott, már rég elmenekült, ott por-
zottak messze, Fehéregyháza felé. Már
csak a maradék maradt, a gyalog mene-
külõk. Ott, feljebb, éppen most veszi
körül három kozák azt a botladozó hon-
védet, körbe forog, kardjával véd-vissza -
szúr, szánni való a kétségbeesett bátor-
sága. A dzsidával kiütik kezébõl a kardját,
a kozák hátat fordít, mintha otthagyná,
aztán az oldala mellett döf hátra, hogy a
férfi mellét érje a szúrás. Szíven döfés, így
végzed majd te is! Még tíz lépés, még öt.
Nem, elõbb még azzal végeznek, aki ott
a bokor tövén térdel. Nem rejtõzik –,
sebesült. Te majd utána következel. Az
erdõ messze, a két dzsidás közel. Három,
négy, öt.

Potomság.
De hát miért vagy te gyalog? Õrnagy

vagy, szárnysegéd. Gyönyörû lovat kap-
tál a vezértõl, aki kedvel. Aki szeret, aki
ugyan katonaember, de megsejtett va-
lamit a tálentumodból, vagy csak látja,
hogy más vagy, mint mások? A saját lovát
adta neked. Nagy hadimént, lehet, hogy

neki túlságosan magas volt és széles ez a
ló. Hiszen a vezér alacsony, nehéz neki
nyeregbe szállni, meg az egyik szeme is
rossz (hogyne volna rossz, orosz gránát
tett róla, hogy rossz legyen, meg egy
homlokvágás, kardtól). A vezér persze
nem azért adta neked a lovat, mert neki
nem kellett, de mert tudta, neked kell a
ló. Neked ló kell, csak úgy vagy bizton-
ságban. Vagy a fenét, ki van biztonság-
ban kétszázezer orosz és százhetvenezer
osztrák között. Na persze! Szép mén,
remek mén! Csak éppen enni kér. S ami
enni kér, azt etetni kell! Mibõl? A család-
nak pénz kell, az utazásra pénz kell, a
ruhára… A lóra nem jut. Fizessenek a
verseidért, hiszen te mégis az vagy, aki
vagy, költõ. „A honvéd”, ezer példány-
ban, vagy tízezerben. Vegyék meg,
nyomtassák ki, és osztogassák a kato-
náknak. Mint imát, fohászt, amit olvashat,
szavalhat, amin örömében-bánatában
elszemelgethet harctéri magányában a
honvéd. Száz forintot kértél érte, száz
forint nem sok, neked egy vagyon. A
családnak útiköltség, neked új csizma, a
lónak elegendõ abrak. A kormány sokall-
ta a száz forintot, a felét kaptad. Ezrek
mentek el számlálatlanul, nyilván fontos
és halaszthatatlan célokra. Meg haszon-
talanságokra… A forradalmi kormány
nem ad a forradalmi költõnek, hagyjuk,
minden kormány – kormány, a költésve-
tésben fontosabb rovatok vannak, mint
egy buzdító vers. A lovat el kellett ár-
vereztetni, a vezér lovát, a te lovadat.
Akkor most harcolhat gyalog az õrnagy
úr! Futhat a maga lábán, az orosz dzsidá-
sok kerítenek, már alig poroszkálnak, mi-
nek fussanak tovább. Kímélni kell azt az
állatot.

Potomság.
Forró a nyár, a holttestek hamar bom-

lanak, ideje mielõbb a föld alatt tudni
õket. Amikor az oroszok végeztek a véres
munkával és ellovagoltak, hamarosan
megjelentek a segesvári polgárok és a
héjjasfalvi polgárok, kapával, ásóval. Még
megfertõzi a kutakat, a levegõt, ne bû-
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zölögjön itt ez a sok dög! Gödröt nekik
gyorsan, aztán bele. Itt már vége a
szabadságharcnak! Ott a régi kõfejtõ,
alján a vízmosás. Húzd bele õket, Franzl!
Azt a jó csizmát nem kéne...? Hagyd a
fenébe! Ez itt még mozog! Majd meg-
döglik odalent, siessünk, Joseph! Még 
visszajön valamelyik kozák, oszt azt hiszi,
magyarok vagyunk! Hozzád beszállá-
soltak valakit? Hogyne, egy majort. Er ist
ein braver Mensch!

Potomság.
Két magyarországi népcsoport is vete-

kedhetne a családfádért. Az egyik na-
gyon vetekszik, a másiknak eszébe se jut.
Amelyik vetekszik érted, minden évben
lefûrészeli a kardodat vagy a lantodat,
többnyire bronzkaroddal együtt. Mert
hogy szobor vagy, Sándor, a város lige-
tében állsz, abban a városban, amelyet te
még magyar fõvárosként ismersz, amely
ma ismét fõváros, de nem magyar fõ-
város, ne kérdezz semmit, Sándor. Azt se,
hogy ha maguknak perelnek, akkor a
szobrodat, amely az õ fõvárosukban áll,
miért fûrészelik le, csonkítják meg, öntik
le és firkálják tele. S ha mégis kérdezni
akarsz, talán õket… A szabadságharc
éppen elbukott (igen, Sándor, tudnod
kell: elbukott!), amikor több ezer fõs fegy-
veres alakulatot állítottak föl. Õk, a „te né-
ped”. Hogy mivel? Osztrák és orosz fegy-
verekkel. Hogy ki ellen? Hát a magyar
szabadságharc ellen, amelyet addigra
már levertek. Nem õk, õk csak parádéz-
tak. Gyûlölködtek és páváskodtak, azaz:
rendet csináltak. Aztán leszerelték és ha-
zaparancsolták õket. Igen, ez ugyanaz a
nép, amelyiknek a másik fele becsület -
tel harcolt a magyar szabadság mellett, 
nem mert ilyen vagy amolyan az anya-
nyelve vagy a vércsoportja, de mert a
Kárpát-medencében a jövõ zálogát a ma-
gyar függetlenségi mozgalomban lát-
ták. Az egyenruhásoknak árvalányhajas
kerek kalap volt a fejfedõjük, százötven
évvel késõbb ugyanezt rendszeresítették
legújabb kori hadseregükben, emlékez-
tetõül. Mire is? Sándor, azért minden már-

cius 15-e után kinõ ismét a karod,
bronzunk, kurázsink maradt még. Nekik
meg fûrészük…

Potomság. 
A tábornokok, Sándor, a tábornokok

csúnya véget értek. Meghaltak a hazáért,
de nem harcmezõn, õrnagy úr, vesztõhe-
lyen végezték tizenhárman. Alig két hó-
nappal utánad. Közülük többen puska-
port alig szagoltak, hivatalnok-táborno-
kok voltak, szemüvegesek, egyenruhát
csak szemle alkalmával hordtak. És mégis
odaálltak a fegyverletételhez, megadták
magukat kegyelemre, a hadbíróságon
érvekkel pöröltek, nem éltek a szökés
lehetõségével. Pedig az oroszok örültek
volna, ha megszöknek a magyar tábor-
nokok és életben maradnak, az osztrákok
örültek volna, ha megszöknek a magyar
tábornokok, és sikerül elfogni vagy
szökés közben agyonlõni õket, akár a
gyáva nyulakat. Nem tették meg, nem is
kaptak kegyelmet! Volt, aki kapott! Tudod,
mi volt a kegyelem? Kötél helyett golyó!
Voltak közöttük rossz katonák, voltak bo-
garas hivatalnokok, voltak legénykedõ
világfiak, Sándor, a bitó alatt ezek a rán-
cok és karcok mind eltûnnek. Volt közöt-
tük örmény, nem is egy, volt német és
osztrák, volt szerb, volt horvát származék,
némelyik egy szót se beszélt magyarul, te
is tudod. Bár némelyik magyar tiszt is job-
ban beszélt németül, esetleg franciául,
ahogy évtizedeken át megszokta a had-
seregben, a szalonéletben. Te két fõtiszt-
tel is afférba kerültél, Sándor, megírtad,
megírták. Leteremtettek, leváltottak, ka-
bátgombok miatt okvetetlenkedtek ve-
led. Rendszabály, õrnagy úr, rendszabály!
A két tábornok közül az egyik bitón vé-
gezte, a másik túlélte a harcot, szinte
egyetlen fõtisztként. Tizenhárman a ma-
gyar szabadságért haltak, bátran és ön-
ként, Petõfi Sándor õrnagy, tudod, hogy
egyetlen egy sem nyugszik közülük ma-
gyar földben?

Potomság.
A kormányzóval nem kedveltétek egy-

mást, és nem csak a száz forint miatt. Volt
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hiúság a dologban, nem is kevés, már
március elõtt. Hogy az õsz vezér úgy
kedvelt téged, hogy a saját lovát adta
neked, hogy az elkobzott rangodat visz-
szaadta. A hír, hogy paraszthadakkal 
állsz a Rákoson, szamárság. Egyikõtök se 
hitt benne, de õt zavarta, hogy terólad
föltételezik. Ti ketten voltatok a forrada-
lom, az utókor úgy mondja: „kéz a kéz-
ben”. Találkoztatok-e bármikor is szemé -
lyesen? A kormányzó két héttel Segesvár
után külföldre menekült, a törökhöz, a
mohamedánhoz, a Balkánra. Az õ szemé -
lyét biztosítani kell, a jövõ záloga. Soha
többet nem lépett magyar földre. Teme -
tése a legnagyobb magyar temetés volt,
sírja a legnagyobb magyar síremlék.
Megérdemli. A te személyedet nem kel-
lett biztosítani, nem voltál záloga a jövõ-
nek. Nem volt temetésed, nincs sírod,
Sándor, se kicsi, se nagy. Talán valamelyik
tömegsírban osztod a sorsot harcos-
társaiddal. Az emigráció keserû kenyér,
õrnagy úr, megeszi a lelket, az ember leg-
javát. Gyalázatos marakodások és kicsi-
nyes irigységek színjátéka az emigráció,
az ingyenélés és az idegen hatalom ke-
gyeinek farkcsóváló keresése. A színész
(Egressy Gábor, ismered, tapsoltál neki a
pesti magyar színházban) egy évig bírta,
aztán hazajött. Inkább a meghurcoltatás,
a tiszta lelkiismerettel vállalható börtön,
mint tanúság a bálványozott nagyok lelki
leromlásában. A volt miniszterelnök (nem
a márciusi) terhelõ bizonyítékokat szállí-
tott a kormányzóról, két és több színben
tündökölt. Az õsz vezér, Sándor, a tábor-
nok, mohamedánná lett, renegát lett,
janicsár aga. Megtagadta Krisztust, még
ha színleg is. Kevesen követték, hívei (tár-
said) ezt már sokallták. Hazájáért tette,
amelyet négyszer osztottak föl egymás
között a hatalmasok, igaz, de te most az
asztalra vágnál haragodban vasbotod-
dal, Sándor. Igazad volna, még se tedd!
Az számít, amit akkor, ott, együtt tettetek,
nem a vergõdés testi-lelki kínja és hányat-
tatása.

Potomság.

Nagyon csekély, jelentéktelen dolog –,
ezt jelenti. Ez volt az utolsó szó, amit éle-
tedben hallottunk tõled. Amint elõtûnt a
kozák lovasok karéja, a porfelhõ a me-
nekülõk nyomán, amint az esti napfény
megvillant a dzsidák vashegyén –, akkor
mondtad. Amint rémülten figyelmez-
tetett a doktor, maga visszahúzódott a
sebesültek lazarettjébe, te pedig elõrefu-
tottál a halálra szántak közé. Hogyan
jutott eszedbe, miért éppen ez a szó?
Nem tudtad vajon, mi vár rád? Bíztál a
vezérben, a szerencsében, a futásban,
magadban? A huszonhat éves ifjú le-
génykedése volt ez, a szárnyaló lélek
harcra kész kiáltása? Vagy éppen, hogy
mindent tudtál pontosan, õrnagy? Láttad
már napok óta a szûkülõ harcteret és a
fulladozó életet? És most – tudtad –, itt
befejezõdik? Az a kozák lovas hozza
dzsidája hegyén a halált, amelyik ott, a
kukoricás sarkánál bukkan elõ, vagy az a
kucsmás jobbról, a pej homlokú lovon?
Kettejük közül melyik – kétséged már 
csak ebben lehetett. Lepergetted már a
halálodat korábban is? Nem a világsza-
badságos versben, ott persze, igen. A
magad halálát, annak az egy embernek a
halálát, aki te vagy. Bizonyosan megtet-
ted, hiszen magyar vagy, hiszen katona
vagy, hiszen költõ vagy. Vagy soha nem
tettél ilyet, hiszen élõ vagy, aki életre és
gyõzelemre született? Mi másra számíthat
egy élõ, mint életre, még ha mondja is,
hogy a halált beleszerkeszti verseibe, bele
álmaiba –, az életébe nem szerkeszti bele.
Mondtad a szót: nagyon csekély, jelen-
téktelen dolog, azaz: potomság. De
mondhattad-e volna másként az átlátott
és megérzett halált, a „nincsen tovább!”
hangozhatott-e volna másként a gyalo-
gosan menekülõ költõ-õrnagy száján,
mint a te fanyarul becsmérlõ, visszafo-
gott, mindent latra tevõ, utolsót sóhajtó,
magad megõrzõ módján? Ami volt,
elmúlt, ahány lélegzetvétel még hátra
volt, egy számjegyûre csökkent, minden
út a segesvári domboldalra vezet, ott kell
a léleknek kiömlenie!
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Potomság.
Kedd, kedden esett az ütközet, ked-

den jó dolgok nem történnek. Összesen
2700 fõbõl állt a sereg, 16 ezerbõl az
ellenség, hatszoros túlerõ, tûzerõben tíz-
szeres. És lélekben...? Támadni felelõtlen-
ség, nem támadni hiba. Támadni isten-
kísértés, nem támadni elszalasztott,
egyetlen lehetõség. Két orosz sereg kö-
zött, mintha nem venne tudomást az
egyikrõl, úgy támadta meg a vezér a má -
sikat. Oroszok? Te, Sándor, tudod, hogy
az „oroszok” nagy része lengyel volt?
Amikor húsz évvel korábban eltiporták az
õ forradalmukat, belekényszerültek az
orosz hadseregbe. És hát, egy ilyen „ma -
roknyi lázadó” ellen, mint a magyar
szabadságharc, elég a közelben állomá -
sozó lengyel ulánus és kozák dzsidás
hadtest. „Magyar–lengyel barátság” – ezt
a fejezetét elfelejtjük. Az oroszok nem
hisznek a szemüknek, színlelt támadást
gyanítanak, miközben hátukban bizonyá-
ra fölfejlõdik a magyar fõsereg. Nincs
fõsereg, ennyi az egész, de ezt csak Bem
tudja, meg a suhanckorú tüzérfiúk, akik
üdvrivalgást hallatnak minden találat
után. Találat pedig van, elesik maga
Szkarjatyin tábornok, már a hadsorokat
úgy rendezik, hogy a visszavonulás rend-
ben történhessék. Itt a délután, és a ma -
gyar támadás még mindig késik. Lüders,
a túlélõ tábornok rájön végre, nincs ma -
gyar fõsereg. Ez a maroknyi had van,
ezek a tüzérgyerekek. Haragjában általá -
nos támadást indít, és elkiáltja: Ma nem
ejtünk foglyot!

Potomság.
Tizennyolc éves volt, hogy megismer-

tétek egymást, tizenkilenc, hogy fele-
ségül vetted, húsz, amikor megszülte a
fiatokat, huszonegy évesen özvegy, hu-
szonkettõ és újra asszony. Csodálatos és
iszonyú négy esztendõ, a te ragyogásod-
ban, a te árnyékodban. „Feleségek fele -
sége”. Júlia szivarozik és nadrágban jár
(szörnyûség!), rendben tartja a három
szobát (amit te meg Jókai Móric tele -
füstöltök és teleszórjátok tervekkel, indu-

latokkal), kokárdát varr nektek a nagy
nap vigíliáján, másnap megfoganja a
szabadság fiát, nem tudja még, hogy a
legszerencsétlenebb magyar árvát fogja
a szíve alatt hordani. Utazik, rohan utá-
nad, melletted, nélküled, csecsemõvel,
gyenge szemmel, gyenge tüdõvel, Pest,
Debrecen, Mezõberény, Nagyszalonta. A
hírek tõled, a hírek rólad. A hír. Õ elhiszi,
õ tudja, hogy igaz. Az elsõ, az egyetlen.
Õ ismer téged, tudja: te nem esel fogság-
ba, te nem sebesülsz meg, te nem ke-
rülsz elõ évtizedek múlva. Te csak meg-
halsz! Te Petõfi vagy! Lichtenstein herceg,
az kicsoda? Osztrák hivatalnok, útlevél-
ügyi beamter? Júlia menekül. Mi elõl: a
zaklatások elõl, teelõled, önmaga elõl? A
kérdések és a szemek elõl: Hol van Petõfi?
Hova tetted Petõfit? Ki jöhet Petõfi után?
De hiszen meg se halt! – várták vissza-
tértedet, mert nem képzelhették el halá-
lodat. Várták visszatértedet, hogy bün-
tesd meg õt. Egy évet se várt, menekült a
nevedtõl. Menekült az emlékedtõl? Egy
halott szobor felesége nem akart lenni,
vagy békés rejtekhelyet akart teremteni
mindannak, ami belõled és belõle meg-
maradt? Egy nemzet özvegye lett, nem
bocsátották meg neki a te halálodat. Ha
veled hal – óriás, túlélt – törpe lett. Nem
tett sokat, hogy óriás legyen, nem kellett
sokat tennie, hogy törpe legyen. Az elsõ
után három gyermeket szült még, életre,
nem boldogságra. És ha kinyitotta köny-
vét (a valódit, a benne élõt), hogyan ol-
vasta: „Ki könnyeden elfeledéd hivedet?”
Kedélye elborult, szerelme elfonnyadt, a
rák szétrágta testét. Miattad, Sándor? Ér-
ted? Az árnyékod súlya alatt?

Potomság.
„Ide, ide, fiamat kezembe, Hadd szorít-

sam a szívemhez õt!” Szorítsd, Sándor,
nem szorítod sokáig, alig volt háromne-
gyed éves, és már árvának sírhatta ma-
gát. Pedig jó apja voltál, okos és szeretõ
apja. És jó anyja is volt, sõt jó mostohája,
gyámja. Jó volt hozzá István öcséd is,
embert akart faragni belõle, még ha
parasztembert is, helyben maradót. Min-
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denki jó volt hozzá –, csak a sorsa nem.
Szökésbõl szökésbe szökött, menekülés-
bõl menekülésbe menekült. A te fiad volt,
nála csak te vándoroltál többet Magyar-
országon gyalog, kocsin, cél és biztonság
nélkül. De te tudtad, hová visz az a két
rongyos csizma, vándorlegény. Õ csak
azt, mi elõl menekül. Sándor, te elõled!
Nem, ez így nem igaz! A neve (a neved)
elõl, az emléked elõl, az emberi reakciók
elõl, amelyek rettenetesek voltak, ha hor-
dozói gyûlölték Petõfit, és borzasztóak
voltak, ha viselõi rajongtak Petõfiért.
Nem, költõ semmiképpen, õ inkább szí-
nész… De hiszen te is! De te ott kezdted
a pályát, õ ott is végezte. Erõs fa gyenge
ága, nem az ismeretlenségbe halt bele, a
túlismertségbe. Valamiben azért megelõ-
zött, Sándor, nálad is fiatalabb volt,
amikor vége lett, huszonkét éves. A jó
öreg kocsmáros, a legszeretõbb anya,
István öcséd és Zoltánka – már régen
együtt vannak. Te hiányzol közülük!

Potomság.
„Itt járt Petõfi. Mi is bujtattuk. Üzeni:

visszajön”. Száz alakban születtél újra,
száz szélhámos öltötte magára kihajtott,
fehér gallérodat, és nyíratta (vagy ragasz-
totta) franciásra-kackiásra szakállkádat.
Hazudtak, ettek-ittak, elszeleltek? Vissza -
éltek a neveddel, a jó lelkek örök hiszé -
kenységével? Hát persze! A hit, Sándor, a
vágyakozás utánad, nagyobb volt min -
dennél. Egy nép óriásira nõtt és törpére
tört hite akart téged mindenáron újra
megteremteni. Tudták az udvarházak, a
parókiák, a polgárlakok lakói, hogy nem
te vagy, aki Petõfinek mondja magát?
Egy idõ után, persze, tudták. De jó volt
hinni, jó volt bízni, regényes álmokat
szõni a dicsõségrõl, amely nem is olyan
régen volt, és egy másik dicsõségrõl,
amely, ha beszélünk róla, hátha valóság-
gá szövõdik. Aki Petõfinek mondta ma -
gát, magyarnak mondta magát. Jó volt
még egyszer hinni, hogy bátrak vagyunk
és játszunk az életünkkel, mert magát
Petõfit látjuk vendégül és bujtatjuk. A
magunk kis mindennapi zendülése volt

ez, szabadságharc békeidõben, ahol a
nyúlszívû is lehet hõs, az óvatos is ret-
tenthetetlen. 

Potomság.
„Petõfi önerét mártja, Ujjal a hon ne-

vét áldja”. A tisztaszoba falát díszítetted, a
szentek házi arcképcsarnokában foglaltál
helyet. Pedig, aki képedet a szentély
falára (vagy a kocsma falára) tûzte, már
maga is tudta a költõutóddal együtt:
„Csitt, mindez ponyva ma, dalnok, Jó baj-
társ lett ama zsarnok!” Így aztán, Sándor,
a képed mellé egyik oldalt a kormányzó
képe került (felhõk között, glóriásan), a
másik oldalt pedig annak az ábrázatja,
akit életedben „véreskezû kamaszként” em-
legettek, aki azután puritán, agg királlyá
légiesült. Te szikla maradtál, de a kor ala-
posan megpuhult, meg el is sivatago-
sodott, egyre inkább csikorgó sziklamor-
zsa lettél a rozoga malomkerekek közt.
Már állt a szobrod a pesti Duna-parton,
az elsõ, nagy sokára, a megszavazott, de
csak nehezen csordogáló nemzeti köz-
adakozásból. Aztán gomba módra nõni
kezdtek a Petõfi szobrok városok – falvak
fõterein, a Petõfi utcák és Petõfi terek
metszéspontjában. És mire minden tele-
pülés bronzba álmodta a maga Petõfijét,
széjjelhullott az ország, széjjel a nyelv, a
bölcs aggastyánt letépdesték a falról, a
Petõfiket (a Kossuthokkal együtt) beol-
vasztották, hogy idegen nevû és viseletû
költõ- és forradalmárarcokat formáljanak
belõlük. Ahol szoborba faragóid elég
gyorsak és elég bátrak voltak, ott padlá-
sokra, istállókba mentettek, a nemzet és a
padlás sötétjében aztán valóban kezet
foghattatok a kormányzóval. Hitelesebb
emigráció volt ez, mint a félszázaddal
korábbi. Evilági tisztítótûz. Te hideg
bronzfõdet kockáztattad, rejtegetõd a sa-
ját (nagyon is meggondolatlanul) gon-
dolkodó fejével tette ugyanezt.

Potomság.
Szobrod állt mindenhol, sírod nem

volt, nyughelyed – ki tudja, hol. Minden
Petõfi-szobor volt a sírod, és minden
Petõfi-sor egy-egy sírvers fölötted. Fel-
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lengzõs ez így, de éppen hozzád olyan
nagyon illett ez a (meg ne haragudj a
szóért) ez a sírtalanság. Ez a bizonytalan-
ság, ez az elperelhetetlenség, az érzés,
hogy egy nemzet halottja vagy. Ahogy
élõnek is egy nemzet nyughatatlan és
garabonciás élõje voltál, halottnak is egy
sírdombhoz köthetetlen, halottnak
elképzelhetetlen élõ vagy. Aki Seges-
várnál nem a földbe, hanem inkább a
mennybe szállt. Petõfi mértékû, egyszeri
és megismételhetetlen volt a földi pályád,
befejezetlen és tovább száguldó üstökös
lettél halálodban is. Borzasztó lett volna,
ha százötven március százötven idusán
kivonul megannyi hívõ és hitetlen híved,
„szirmot, virágot, koszorút” rak le sírod
köré, majd hazavonul megnyugodva.
Ünnep múltával pedig kocsiszámra ge-
reblyézhette volna össze koszorúidat a
temetõõr. Aki pedig kérdezni tudott és
kérdezni mert (mert azért mindig voltak
ilyen megátalkodottak!), az megkérdezte,
rólad szólva: „Hol a szem, szemével far-
kasszemet nézni?!”

Potomság.
Abban az esztendõben, Sándor, Ma-

gyarországon március októberre esett, és
az októberi ifjak semmivel se voltak rosz-
szabbak a márciusiaknál. Kedden kezdõ-
dött, és kedden néha csodálatos dol-
gok történnek. Tizenkét napunk volt rá
mindössze, hogy a magunk Tizenkét
Pontját megvalósítsuk. Tizenkét nap irtó-
zatosan kevés, és irtózatosan sok! A sza -
bad sajtónak csak egyetlen mondat széj-
jelkiáltására volt ereje: „Hazudtunk éjjel,
hazudtunk nappal, hazudtunk minden
hullámhosszon!” Mintha a te szavad sü-
völtött volna ebben a mondatban. Aztán
ez a forradalom is elbukott, Sándor. Most
elég volt hozzá az orosz fegyverek jelen-
léte. A megtorlás a sokszorosa volt az
aradinak, az elesettek harmincöt éven át
csak földben voltak, nem nyughelyen.
„Holttestükön át fújó paripák száguldot-
tak…” – nem a kivívott diadalra, hanem
hogy még emlékük se maradjon. Az 
emigráció fél évszázada tart, magyarok

százezrei szakadtak le a nemzet testérõl –
örökre. Az elbukott forradalmak és meg-
torolt felkelések országa a miénk, a sza-
badságról szõtt, ünnepi álmokat a féken
tartott hétköznapokon kell valósággá 
változtatnunk. „Nem gyávábban, mint
amennyire muszáj”.

Potomság.
Egy-két kósza hír és hírhozó érkezett,

hogy Szibériában sírodra leltek. Megele-
venedtek a fogolyhajtás évei, a fogság
évtizedei, a szabadulás az idegenben, az
újrakezdés illúziója, majd az irgalmas ha-
lál –, mindez a Bajkál-tónál is messzebb
valahol. Homályos szóbeszéd, emlékezés
az emlékezõkre, alig álcázott üzlet sanda
szándékával. Sok minden volt a hírekben,
csak Petõfi nem, csak költészet és szemé-
lyiség nem. A sírt, amelyet százötven év
milliónál több sírja közül a tiédnek kine-
veztek, felbontották. A Bajkálon túli te-
metõ sarkában az „idegenhitûek” nyu-
godtak, amíg hagyták nyugodni õket. A
csontvázat – orvosok mondták – gyanít-
hatóan egy asszony hordta életében,
alighanem a falu réghalt zsidó kereskedõi
közül valakinek a lánya. Sándor, te zsidó
lány sose voltál életedben, fektessétek
vissza azt a csontvázat, hogy az álmát
tovább aludja, a háborgatásért kérjetek
bocsánatot. Hogy ez a keskeny csípõjû,
alacsony csontváz hordozta-e azt, akit
életében Petõfinek neveztek, nem derült
ki bizonyossággal. Akiben így él a hit,
táplálja és vesse szemét a Bajkál-tó irányá-
ba, az Úr színéhez Segesvár és Bargu-
zin egyformán közel van. De alighanem
többen vannak, akik a lelkükben élõ és 
a lelkükben hordott Petõfi-képet meg-
ingathatatlanul hordozzák tovább, nem
cserélve föl bizonytalan és porló, idegen
csontokra. 

Potomság.
A magyarországi rádió (ha igaz, az ön-

magára igényes Petõfi adó) fiatalokat
hívott meg mûsorába, hogy korszerûtlen-
ségedet hangoztassák. El is röfögték szé-
pen mindannyian, hittel (az õ hitükkel)
tuszkoltak át az irodalom hátsóudvarába.

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA
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Aztán kerestünk téged, Petõfi, a meg-
kérdezettek szegényes emlékezetük mé -
lyén kotorásztak, szülõvárosod elsõ em-
bere egyetlen versed címét sem ismerte.
Kínlódásán jóízûen kacagtunk, pedig sír-
nunk illett volna e közös szégyenünkön.
Valamelyik következõ márciuson (a már-
ciusok és az októberek akkoriban egy-
beestek, egyformán ünnepelték és egy-
formán büntették õket) azért más ifjak
„megtaláltak”, és éppen a te idõszerû-
ségedet kiáltották el. A Lánchídon vonul-
tak éppen át (amelyet Széchenyi épített,
Haynau avatott – magyar híd!), amikor a
híd két végére hatalmi pecsétet ütöttek,
és annak az esztendõnek a márciusi ifjait
gumibottal kergették széjjel. Sándor, te
emlékezhetsz rá, az osztrák sorkatonaság
tétlen maradt a fegyvertelen tüntetõkkel
szemben 1848. március 15-én, százhar-
minc s egynéhány évvel késõbb jeles-
kedtek a rendtevésben a rend magyar-
országi õrei, meg azok a magyarországi
„civilek”, akik csak a te ünnepeden szok-
tak fegyvert fogni a téged ünneplõ ifjak
ellenében. A sikeres embervadászat fölöt-
ti örömében pedig – most téged idézlek
és profanizállak – „a Helytartótanács elé -
gedett vala, és hencegni méltóztatott”.

Potomság. Fut az idõ, a mi idõnk, te
ezt persze nem érzékeled, Sándor. Be kell
lépnünk az új évszázad, sõt az új évezred
kapuján. Mit lökjünk ki, hulladékot, mit
hurcoljunk tovább még egy darabig, és
mihez ragaszkodjunk, mint szemünk vi-
lágához? És felõled is szólni akartam,
valamely bölcs számvetést készíteni rólad.
Te mégis, mindenek fölött költõ vagy,
õrnagy úr, aki századokra átformáltad a
szót szájunkban, s a gondolatot agyunk-
ban. El akartam mondani, hogy a sza -
badság és az emberiség fogalmait ma is
úgy ejtjük, ahogy azt te-ti megfogalmaz-
tátok. Akkor, ott, a másfél nehéz és gyö-
nyörû év alatt. Akartam szólni arról a
csodáról, a magyar szellem és nyelv cso-
dájáról, amely téged, a szerb származék
apa és a szlovák eredetû anya gyermekét
hiteles magyarrá formált. És bizonyító
rendbe kívántam állítani számos emberi,

költõi, politikai s ki tudja, még milyen
érvet –, amikor kezembe került egy
könyv. Nem rólad szól ez a könyv, Petõfi
Sándor, de mellékesen (nagyon is nem
mellékesen!) te is kaptál benne másfél
sort. A legnépesebb és legbefolyásosabb
magyarországi nemzetiség történetét
veszi sorra a vaskos kötet. Már a rómaiak
korában is itt éltek õk – írja –, jóval a ma-
gyarok elõtt, s ami csak szép és jó ezer év
alatt esett e tájon, mindent õk csele-
kedtek. Egészséges önbecsülés ez, tanul-
ni kellene belõle! A testes mû 434. lapján
(jó hátul, ahol már ellankad a figyelem)
olvashatja, aki eljut odáig: „Már a re-
formkor egyik legnagyobb hatású és ki-
magasló egyéniségének, Széchenyi Ist-
ván grófnak az újra-magyarosító gondo-
lata is németellenes volt, de még veszé-
lyesebbnek tekinthetõ Kossuth Lajosnak
és Petõfi Sándornak az asszimilációt erõl-
tetõ nacionalizmusa. …A magyar politi-
kusok a magyar költõk és írók nacionalis-
ta gondolatait magukévá tették…” (Ezek a
magyar politikusok már csak ilyenek! No,
nem mind!) Ezt a könyvet egy idõben
jelentették meg Magyarországon magya-
rul és Németországban németül, hadd
tanuljon egy kis magyar történelmet az a
német is. Ti, akik egykor éltetek, mindezt
persze tudjátok és nyomon követitek, én
mindezt csak miheztartás végett mon-
dom. Hogy akik ma élünk, mi is minél
többet megtudjunk mindebbõl. Nem él-
tél és nem haltál hiába, Petõfi Sándor, 
e könyvnél meggyõzõbb bizonyítékkal
aligha szolgálhatok. A néped természe-
tesnek érzi nevedet, és már el-elfelejtget,
beépültél lelkébe, be nyelvébe, szellemé-
be. Ünneped a naptárban piros betûs,
születésed napja Magyarországon az esz-
tendõ kezdete. Mindez rendben is van, a
nagyok sorsa ez, az élõ költõk megszob-
rosodásának természetes folyamata, ha
tetszik, ha nem. De hogy az ellenségeid
(vagy akik nagy büszkén közéjük sorolják
magukat) százötven év távolából is ilyen
haraggal és félelemmel emlékeznek rád,
Sándor, ez nem potomság!

PoLíSz
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Turcsány Péter

Fohász fohásztalan népért

(Évnyitó ének)

L. Kecskés András barátomnak ajánlom
Balassi-évfordulók esztendejében

Keccsel a mente fölött     jaj, hogy sátrat vert az
asszonyi hajzuhatag,

már lobogó kopják     ûzték csöndteli órák
hajnalodó utasát,

kürt és trombita harsant,     sohase várta a part
kikötõi nyugalma.

~ 

Bár noha békére szív     s pihenõre a lélek
sohse éhezett jobban,

ûzi õt mégis parancs,     õt, a kitagadottat,
szemét se hunyja hosszan,

háza, családja nincs már,     szerelmét zárja zord vár,
szítják õt csak dalai,

~ 

s ama furcsa valami,     honszerelem õs-szele
bordái közt viharzott,

leverni nem tudta benn     sohsem a férfi-vágyat:
borulni anyaföldre

s egy csóktól Anteuszként     lóra ülni s a pusztán
társakra lelve szállni!

~ 

Mégis nemzetünk röpte,     sólyma az idõk egén
õ volt, Balassi Bálint,

ha kellett bûnösként gyónt,     máskor a nyakas fõúr
éneke szárnyalt fennen,

térdet is hajtott nõknek,     hogyha rájuk talála –
sohse ránktörõ hadnak.

~

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA
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Példa is voltál, örök      várvédõ, gyászszalagos,
ha nem szólhattunk nyílt szót,

bújtunk mi is dobogó       szívedhez mente alatt,
röptess a múltba vissza,

tudtuk, így vészeljük át     az eljövendõ nagy kárt,
lovon – lázálmainkban.

~   

Nincs, ki ne értse már, ha     szabadságunkról szólnál,
õszi darvak közt elsõ,

krúgatsz gyülekezõre,     most is hívogatsz minket,
hová s mire szólítasz,

nem mehetünk mi délnek,     tudod te jól ezt régen,
legfeljebb Lélek-égnek:

~

áldjon minket az Isten,     süssön reánk a napja,
imázzon Fia érte,

nem lehetünk utolsók,     ha te vagy, drága gyarló,
vezérünk, örök ráró,

Isten kezére szállunk,     hazánk mellén is nyugszunk,
jövõnkért szól fohászunk.

Történelmi õsz Székelyföldön
Orbán Balázs, Tompa László

s a ma élõk lelki üdvéért

Az ember, mint a földi párák
összegyûlt hada,

felhõvé burkolva száll,
már nem önmaga.

Vonzza õt az idõtlen múlt
szellem serege,

de terheit nincsen sehol
hely – letennie.

Kifakad olykor, villámlik,
körlángja pusztít,

táncba hívja egy-egy vidék
szellem-seregeit.

Máskor csöndes bánatában
könnycseppje pereg,

s lelkek rezonanciája
véle együtt lebeg.

Ó, a nap sütése ritka
ezen a tájon,

Székelyföldi õsz, havad fen-
sége ránk találjon.

Sûrû függönyt von körénk a
történelmi ég,

de földi párák lelke vonz:
Isten-buborék!

PoLíSz
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Gyurkovics Tibor

Balassi Bálint 
elhagyott várai

Balassi Bálint az elsõ eleven költõ. Még
az is idehallik, ahogy megcsikordul csiz-
mája alatt a kavics. Mit kavics? Kõ. Szikla.
Magyarország megcsikordul, ahogy Ba -
lassi megfordul tengelye körül.

Mindig trombitálnak. Jõ a hang. Riasz-
tó, vészes, de nagy lélegzetû hang,
melynek terében lovak nyihognak, hor-
kannak, toporzékolnak – halni készek –,
nem úgy, ahogy az irodalomban hold-
kórosan, hanem általszúrt szívvel. Múlt
nyáron a nagy viharban öt összebújt lo-
vat találtak kiterülve egy patvarci major-
ságban – úgy haltak meg, hogy az egyik-
bõl a másikba átfutkosott a halál, ahogy
a villám egyikõjüket eltalálta. Na, így.

Ahogy a mente átszakad s alóla elõ-
buggyan a vér – vagy az se. Ilyen-e, nem-
e, de hallani, ahogy bugyog a vér. Száll a
Szentlélek, maga is hatalmas fekete ma -
dár, mely beteríti szemöldökünket, rábo-
rul a koporsónkra. 

Ó, boldog élet! Boldogságosan nyo-
morú élet, melyet ordítozva-énekelve
Balassi Bálint eltöltött. Vaskarral átölelt
nõi derekak, tengelicének becézett ajakak
csókba-fullasztása, dörgõ menekülések
azokon a lovakon, melyeket õ maga haj-
szol, ha kell, a túlfutó halálon.

Micsoda csend veszi kezdetét, csak-
nem férfiatlan csend, ha õ elhanyatlik.
Micsoda elhagyott várak magukba ro-
gyása, eltörött trombiták sutba vetése,
édesgetõ nõajkak sírós hüppögése.

Csokonai lengõ betegsége kell hozzá,
hogy lázasan újrakeljen az a férfi, aki a
béke betegágyába feküdt. Csokonaik,
Adyk kellenek Balassi föltámasztásához,
hogy a tengelice hangja újra karcosan
kiáltozzon, ahogy nála, hogy a csizma
vitézes, ady-kisködmönös falusi csizmája
alatt újra megcsikorduljon a kavics, a kõ,
a magyar szikla s maga Magyarország.

A Nyugat
„Egyszerre szállni Nyugatra-Keletre

mint a kemény sasok fejedelme
mért ne lehetne jöjjön akármi
mindig a szélben fölfele szállni
magyarul élni megveszekedve

szállva Nyugatra szállva Keletre…”

Betelt az Idõ méhe – valami efféle mar-
haságot olvastunk gimnazista olvasó-
könyvünkben –, hogy megszülessen Ady
Endre. Pedig ez volt az igazság. A tör-
vényszerû véletlenek mind oda játszot-
tak, hogy a kemény kiscsizmás, érmind-
szenti, fokhagymaszagú (állítólag iskolás
korban az is volt neki), tömör termetû, kis
nyápic hatujjú kölök atléta átugorja a vi-
láglécet. Hogy, hogy nem, át is ugorta.
Lédától röpítve, földbõl kilökve az ég fe-
lé, Magyarország dühgombócait szájába
tömve kihúzta magát, hogy átíveljen a
kellõ magasságon, s kiragyogtassa költé-
szetünket, s a nyûtt, poszt-Arany, senyve-
dõen mélabús, még vajdástól, reviczkystõl
mozdíthatatlan, állott levegõjû, unt ma-
gyar falusi stadionban a modern (mily igaz
és szép szó volt ez akkor!) költõi sportág
európai sampionja legyen, poros csizmáit
a levegõégbe dobva megrúgja Isten akko-
ri, az Akkor Isten morcos homlokát.

No, ez volt a Nyugat. Még az igazi, a
hamisítatlan, a parvenüen erõszakos, és
választékosan illatszeres Nyugat – persze
az idõ megint csak törvényszerûen vélet-
len egybeállásának egyedülálló produk-
tuma. Osvátostól, Fenyõstõl, Ignotusos-
tól, Babitsostól, Hatvanystól együtt szív-
meleg magyar zsidók szívszerinti együt-
tesével, Kosztolányik, Tóth Árpádok, Ju-
hász Gyulák búégetõ nagy szellemével
egy gubancba épülve eme mindenféle 
magyar nemzetiségek, Karinthystól, Mó-
riczostól, Krúdystól, Tersánszky Józsi
Jenõig.

Ez a lényeg. Összeállt a Nyugat, mint-
ha csak nem is akarta volna, egy hatal-
mas mutatvánnyá, melynek Ady volt a
bajnoka. Nem mintha Ady mindig jót írt
volna, nem mintha a Nyugat mindig bril-
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lírozott volna, akár az európai, akár a
helyi versenyeken, de õ lett a Nyugat.

Amely Keletrõl jött. Tehetségeik fölmu-
tatták azt a faji-földrajzi-táji kisugárzást,
ahonnan õsködölve maga az Õskaján
származott – ezért volt elevenebb és ér-
dekesebb, mint sok hasonszõrû európai
lap, akiknek nem volt Ázsiás-keleties sza -
guk – identitásuk. Míg ezek – a „nyuga-
tosok” – úgy lettek európaiak, hogy Ady
fokhagymaszagából párolták a legfran-
ciásabb illatszereket.

Ezt szagolgattuk aztán évtizedeken át,
bár ha az idõk környülállásai egyberán-
tanák valahogy ma is ezt a fertezetlen, de
európai szellemet – egy lapba, egy kor-
szakba, egy szétválaszthatatlan Magyar-
országba. 

(Elhangzott 2003. november 8-án az
ITÁSZ Nyugat-emlékmûsorán.)

Gazda József

„Szent az írás…”

A korszerûség jegyében 
a nemzetért

Sorsirodalom

Babits Mihály A harmadik emeleten
címû versébõl olvasom:

Ez a mi nagy próbánk: kínjait érezni
s köztük õs, szent, vidám magvakat 

õrizni
– simítsd hozzám orcád! –
Látod, hõsen, tisztán, s boldogan 

maradtunk,
elõttünk köd, mögöttünk köd, és 

alattunk
egy elsüllyedt ország.

A Nyugatra emlékezünk... A Nyugatra,
melynek lapjain született meg a modern,
magyar, XX. századi irodalom.

Szent az írás! – kezdõdik ennek a kon-
ferenciának a gyönyörû címe. Hogyne
lenne szent, ha „vér a tinta.”

Ezt példázzák Babits idézett sorai. A
vers tulajdonképpen szerelmi költemény.
Egy harmadik emeleti lakásban „jó így
lakni, édes, magoson, magoson / mikor
ragyog a kék, tavaszon, tavaszon”, de
most tél van, tudjuk meg a további so-
rokból. A vers a kedveshez íródott, ám a
korról szól: „mikor nincs más világ, csu-
pán az emberé, / akkor még jobb, édes,
ki se látni belé / s lenn tudni azt mélyen.”

Ám ama világ gondjaitól, a nemzet
gondjaitól, az „elsüllyedt ország” gondjai-
tól nem tud szabadulni a költõ. Amiképp
nem tudott szabadulni a maga kora or-
szágának, nemzetének gondjaitól szinte
egyetlen elõdje vagy utódja sem a
Nyugat költõjének. A lap ideológusai, el-
indítói, szerkesztõi nem a nemzet gondo-
latát tûzték zászlajukra. Ha megkockáztat-
hatjuk ezt a szót: õk inkább internaciona-
lista vizekre eveztették volna a magyar
irodalom hajóját. Valahogy így is indítot-
ták a lapot. Maga Babits is kezdetben a
„formát” tekinti elsõdlegesnek, s azon ke-
resztül kapcsolódik a Nyugat szellemisé-
géhez, a nyugati példákhoz. Ám a gyö-
kerektõl a magyar irodalom, vagy még
konkrétabban : a saját maga gyökereitõl
sem tud elszakadni. S a mi irodalmunk –
vérzivataros évszázadaink hagyománya
ez – sohasem tudta magát függetleníteni
a nemzet sorsától. Még a meghittség pil-
lanatiban sem. „Szabadság, szerelem, e
kettõ kell nekem” – a magyar költõ, a ma-
gyar író mindig a nemzet sorsa felelõ-
sének érezte magát. Sokan elmondták,
leírták már: irodalmunk sorsirodalom, író-
ink: „virrasztók” (Vajda János). És külde-
téstudatuk volt mindig. Tudták, érezték:
„Ha nem tudsz mást, csak eldalolni / Saját
örömed s bánatod, / Nincs rád szüksége
a világnak!” (Petõfi)

Számukra szent volt az írás és vér volt
a tinta. Vér, mert egy olyan nemzet sorsá-
nak voltak krónikásai, melynek „vérziva-
taros évszázadaiban” nem lehettek közö-
nyösek a „történülésekre”.
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„Jaj, hogy szép álmok ígyen 
elszörnyülnek,

Jaj, hogy mindenek igába görnyülnek,
Jaj, hogy itt most már nem is lelkesülnek,
S még is idegen pokol lángján sülnek.
Itt most vér-folyók partból kitérülnek,
Itt most már minden leendõk gyérülnek,
Itt régi átkok mélyesre mélyülnek,
Jaj mik készülnek, jaj mik is készülnek!” 

(Ady)

S így kap mind erõteljesebb és erõtel-
jesebb hangot a Nyugat költõinél, íróinál
is a sorsszerûség, a nemzet sorsának, a
magyarság sorsának megírása, kifejezés-
kényszere. Az egyszerre emelkedõ (kultú-
rájában) és süllyedõ (saját pusztulásába
rohanó) ország, a nemzet sorsa. És így
nehezedik rá még a magánéletiség sok-
szor lebegõ dallamaira is a közéletiség
súlya, a nemzet sorsának lüktetõ komor-
lása. S hogy ez így történt, hogy ennek
így kellett történnie, abban a vezérszóla -
mot, vezérszerepet Ady vitte a magyar
Ugar és a magyar Messiások motívum
verseivel. S a felelõsség terhe alól nem
menekülhetett ekkor egyetlen komoly
alkotó sem. És így integrálódott a Nyu-
gat mozgalma is a magyar költészet sors-
folyamába, lett a Nyugat „felzárkóztató”
kísérlete kettõs felzárkózás, valóban: szo-
rosabban kapcsolta irodalmunkat a nyu-
gati irodalmak mozgalmaihoz (szimbo-
lizmus, impresszionizmus, majd a még
modernebb törekvések), de a magyar
költészet folytonosságához is. Az évszáza -
dokba visszanyúló tegnapokhoz, majd –
az idõ múlásával – mindahhoz is, ami az-
után történik, amik azután történnek, de
ezek irodalmi megjelenítésében már ben-
ne van a Nyugat, de ugyanúgy a magyar
irodalom egészének szellemisége is.

„S mégis, magyarnak számkivetve,
lelkem sikoltva megriad –”

(József Attila)

Miért riad meg hát a költõ lelke? A
nemzet mindenkori költõinek lelke? Miért

nem nyugodt, miért nem kiegyensúlyo-
zott, miért nem békességes, vagy miért
békétlen, miért háborog ez a lélek? Mely
nem is csak megriad, hanem sikoltva riad
meg! Belezeng az éterbe ez a sikoly, a
magyar lélek sikolya, vagy a sikoltva meg-
riadó magyar lélek!

És mennyire évszázadokon átzengõ ez
a fájdalom! Ott van már az írásban ránk
maradt legelsõ magyar versben, az Óma-
gyar Mária-siralomban, ott van áttétele-
sen, mint a halott gyermek siratása, a ha-
lott Krisztus siratása: „Sirolmol sepedek, /
buol oszuk, epedek.” Vagy a mai nyelv-
hez közelebb álló sorokban: „Világ világa,/
Virágnak virága, / Keserûen kínzatul / Vos
szegekkel veretel!”

Bár formálisan Krisztus szenvedéseit
idézik e sorok, én mindig bennük érez-
tem a Világ arcát, a mindenséget, s ben-
ne: a nemzet sorsát, vagy az ahhoz való
költõi viszonyulást is. Mert: „Világ világa”
– széles világ, hatalmas világ, benne a
sok-sok szépség, az egyetemes minden-
ség szépsége („Virág virága”), és vele el-
lentétben a vas szegek, a kín, a szenve-
dés, a fájdalom. Miért veretünk „vos sze-
gekkel” már az 1200-as évek elején? Vagy
ott van ez a fájdalom az 1242-es Sirató-
ének Magyarországról, mikor a tatárok
elpusztították címû jajkiáltó versben.

„Mind hanyatlunk a halálba, 
híres harcosok levágva,
népünkön a rabság járma – 
miért is jöttünk a világra,
annyi bajra, gyászra itt?”

Hányszor hangozhattak hitelesen, tûn-
hettek a mindenkori „máról” szólónak
ezek a nyolc évszázados verssorok! Hány-
szor ismételte magát a történelmünk!
Szinte mindig!

„Viadalhelyeken véresen, sebesen
halva sokan feküsznek,
Sok vad s madár gyomra gyakran 

koporsója
vitézül holt testeknek.”

(Balassi)
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„Nagyon sokat szenvedtünk, mint
nemzet, mint magyarság – vallja egy
erdélyi asszony –, ... vitték el a férfiakat,
kínozták õket, pocsékul éltek õk ott, s
itthon mi, kifosztottak, elvették az enni-
valónkat, csak mert magyarok vagyunk.”
(NIX /1/)

És már akkor, 1242-ben ott az önkínzó
magyar lélek, a tollát vérbe mártó ma -
gyar író befele nézõ, lélekgyötrõ-lélekõrlõ
magyarázata is:

„Már apáink bûnben éltek,
mi is vétkeztünk elõtted
s bûneinknek sokasága
mi fejünkre visszaszálla
nyomorúság idején”

Íme, nemcsak a magyar sors, de a ma -
gyar lélek is ugyanaz ma is, mint 800 év-
vel ezelõtt. Nem azt kiáltjuk, nem azt kiált-
ja a magyar szenvedést megörökítõ, a
magyar lélekbõl fakadó vallomás, hogy
igen, azok a gonosz, kegyetlen tatárok
idejöttek, hogy szétzúzzák a hazánkat,
békességünket, nemzetünket, hanem
hogy vétkesek vagyunk, s Isten büntetése
szakadt ránk! A nemzet sorsáért felelõs-
séget érzõ író Önmagunkat vádolja!

És ez is végigvonul a történelmünkön.
Ezt vallja Zrínyi Miklós, aki szerint Isten
küldte ránk büntetésül a törököket!

És ezt vallja Kölcsey Ferenc szent, nem-
zeti imádságunkban:

„Hajh, de bûneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat
Dörgõ fellegedben.”

És ezt vallja Vörösmarty Mihály másik
szent nemzeti imádságunkban! De õ
hozzá is fûzi: „Az nem lehet!”

És ezt sikoltja a magyar költészet szinte
minden nagyja, Ady Endre, Babits Mi-
hály, ezt Nagy László, aki át akarja mene-
kíteni fogai között a szerelmet a „túlsó
partra”... Mert ez a magyar sors! És mert
ez a magyar lélek!

És a költõ sorsa? Az õ sorsa is része a
nemzet sorsának:

„Befed ez a kék ég, ha nem fed 
koporsó,

Órám tisztességes, csak légyen utolsó.
Akár farkas, akár emésszen meg holló:
Mindenütt felyül ég, a föld lészen alsó.”

(Zrínyi)

A Nyugat a korszerûség fontosságát is
zászlójára tûzte. Amikor költõi, prózaírói
„harcba szálltak” az új irodalomért, a Petõ-
fi-epigonok uralták a terepet. Irodalmunk
lemaradt az egyetemes fejlõdéstõl. Ez a
lemaradás, ez is a magyar sors, a nemzet
sorsa része, következménye. Amikor az
Európa boldogabb részén élõ költõ
mûvészetének kiteljesítésén fáradozhat, a
mi költõnk „Fegyvert s vitézt” énekel, „Tö-
rökök hatalmát”, és németek hatalmát, és
az „elsüllyedt ország” gondjai gyötrik, s
alig jut ideje magát építeni, önmagában
építkezni, önmagát csiszolni. A rene-
szánsz korában még mi is az élen va-
gyunk, az elsõk között vagyunk (Olasz-
országból Magyarországra terjedt át elsõ-
ként az új eszme, világlátás, mozgalom),
ám a történelmünk megpróbáltatásai 
visszavetnek. A perifériára sodródtunk,
ahonnan csak történelmünk nagy pil-
lanataiban tudunk ki-kilépni (pl. Petõfiék
nemzedéke). És a felzárkózást kell sürget-
niük Kazinczyéknak, s ezt tûzi zászlajára a
Nyugat is. És miközben újra egy szörnyû
lejtõn indult el a nemzet, kifinomulnak a
lelkek, kifinomulnak a formák. Újra köze-
ledünk a világhoz, az élenjárókhoz, a fõ
sodrás vonalához. A Nyugat eszméltet,
kötelez. A felzárkózás vágya nyilvánul
meg a kor képzõmûvészetében (Nyolcak,
Európai Iskola), melyben majdnem telje-
sen fázisba jövünk! És ez történik a zené-
ben, melyben Bartók és Kodály révén az
élre is törünk! A Nyugat irányt szabott
abban is, hogy a magyar irodalmat, köl-
tészetet a forma nagyszerû tisztelete
jellemzi. Nem engedünk a lazaságoknak!
„Forma van a versem mindenik sorá-
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ban, / Ötvös volt az õsöm Brassó városá-
ban” – vallja Áprily, de vallhatná szinte
mindenik „jegyzett” költõnk, alkotónk a
XX. században. A vér értékké nemesedik,
a megsérült kagyló, a darabokra szagga-
tott ország, nemzet szenvedése drága
gyöngyöket gyöngyözik.

Erdély

Erdély történelme, irodalma mindig sa-
játos színfoltot jelentett az összmagyar
történelmen, irodalmon belül. E föld sajá-
tos történelmi helyzetébõl is következik,
hogy a mûvészetben – beleértve a nép
mûvészetét is – itt mindig nagyobb sze -
repe volt a tradíciónak, s nagyobb a
konkrétnak, az irodalom nyelvén a doku-
mentum jellegnek is (lásd: erdélyi emlék-
irat-irodalom). S ellentétben az összma -
gyar irodalom költészet-centrikusságával,
a Királyhágón túl mindig a prózáé volt a
vezetõ szerep, ami nem jelenti azt, hogy
költõink ne álltak volna ott minden idõ-
ben a vártán. S Trianon után – talán a
gyors reagálás lehetõsége miatt – meg is
nõtt a szerepük. Gondoljunk csak Dsidá-
ra, Áprilyra, Reményikre, vagy a II. világ-
háború után Szilágyi Domokosra, László-
ffy Aladárra és Kányádi Sándorra. Ám azt
is kimondhatjuk: Trianon után is a próza
legalább egyenrangú volt a költészettel.
A szecesszión felnevelkedett Kós Károly 
az archaikust avatja modernné. Tulajdon-
képpen a Nyugat is a szecesszióhoz kötõ-
dik, csak „más módon”. Ugyanez történik
Bánffy Miklós nagy regényében. Tamási a
maga módján szintén a gyökerekhez
ragaszkodik népiességével, a legõsibb
gyökerekbõl akarván megújítani irodal-
munkat. És ugyanúgy a tradíció munkál
legújabb irodalmunk egyik legnagyobb
teljesítményében, Szilágyi István monu-
mentális regényében, a Hollóidõben.
Múltba vetítve, a múlt ódon ízeit sok-sok
áttételességgel, metaforákkal adagolva –
micsoda formai bravúr keletkezhet eb-
bõl is – a jelenrõl beszélni. Ám benne, és
minden jelentõs költõnkben, prózaírónk-

ban benne a nemzet sorsáért érzett fele-
lõsség. Mûveik ugyanúgy a sorsirodalom
jellegét öltik, vagy sorsirodalmunk részei.
És ez a sors – 1918 óta – a kisebbségi
sors is.

Így: új feladat teljesítése várt és vár
Erdély és a többi peremek íróira: kifejezni
a kisebbségi sorsot, melybe a magyarság
egyharmadát sodorta XX. századi törté-
nelmünk. És ez teszi sajátossá, egyéni
arcélûvé ezt az irodalmat. Megörökíteni
az õsi földet, mely szent, mely drága, s
melyhez fájdalom tapad, az elveszés, az
elvesztés fájdalma. Mely megszámlálta-
tott, híjával találtatott, s mely darabokra
szaggattatott. Föld ez, mely fut ki a lá-
bunk alól, mely idegenedik el tõlünk. És
mégis: „Csak lábujjhegyen, halkan, / Apá-
ink hûlõ, drága arcán járunk.”

Jajkiáltó irodalom az erdélyi magyar
irodalom is. A „probléma”, a sorshelyzet
adva van. Egyrészt a kifosztottság, meg-
fosztottság, a vesztés. Mindennek az el-
vesztése, ami számunkra drága, ami szá-
munkra érték. A fogyás, az elvándorlás, a
féltés. A nyelv féltése, a nyelvhez, a nem-
zethez való, szinte fájdalmasan görcsös
ragaszkodás. 

„E drága nyelvet porrá ne törjétek,
Ne nyúljon hozzá avatatlanul
Senki: ne szaggassátok szirmait 
A rózsafának, mely hóban virul. 
Úgy beszéljen ma ki-ki magyarul,
Mintha imádkozna. Mintha aranyat,
tömjént, myrrhát hozna.”

(Reményik)

Ezeknek az érzéseknek a megnyilat-
kozása sokkal erõsebb, mondhatni: köz-
pontibb szerepet kap az erdélyi irodalom-
ban, az erdélyi költészetben.

„Epévé változzék a víz, mit lenyelek,
ha téged elfelejtelek” 

(Dsida)

Sütõ könyvet írt a nyelvrõl (Engedjé-
tek hozzám jönni a szavakat). Ez is csak
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ott történhetik meg, ahol nem termé -
szetes közeg már a nyelv, ahol tövisek,
tüskék bántják, bántalmazzák ezt a nyel-
vet. Ahol parlament elé viszik (Romániá -
ban), hogy az ország ellensége-e, sze -
paratista-e az, aki nem beszéli megfelelõ
szinten „az állam nyelvét”, kormányha-
tározatok születnek ellene (Szlovákiában
nyelvrendõrséget állítottak fel, nálunk is
nap mint nap konfliktus tárgya lehet).
Ahol szinte napirenddé vált: besározni,
bemocskolni azt, ami neked a legszen-
tebb, a legdrágább. Szinte nincs ember,
aki ne szembesült volna azzal, hogy
rászólnak: ne beszéljen magyarul!

A többségben megerõsödik a dac, a
csak-azért-is virtus. Bent, ahol még van
erõ. Mert kint, a széleken, ott már az az
állapot is megszületett, amikor már „sem-
mi se fáj”.

És még így is – lehet-e csodálkozni
rajta – sokan hozzánk járnak az Anya-
országból is feltöltõdni. A forrásból me -
ríteni.

Megélt történelem

Ebben a magyar térvesztésben – kü-
lönösen a határokon túl – igen fontos
szerep hárul a dokumentumszerû meg-
örökítésre. A látleletre. És ez: szinte ma -
gától jön, mint „kijelölt” feladat, amit nem
magunk választunk. Hogy, ha nem tûnik
ez szerénytelenségnek – magammal pél-
dázódjam –, mint a mûvészethez von-
zódó ember, képzõmûvészeti kritikák,
mûvészettörténeti tanulmányok írásával
kezdtem. Aztán, ahogy más vonatkozás-
ban megfogalmaztam: „szembejött ve-
lem a téma”, körvonalazódott a feladat,
melyet el kellett, és még mindig el kell
végeznem. A véletlen hozta, hogy mikor
városi, sepsiszentgyörgyi majd nagyenye-
di otthonomból az akkor még falusi jel-
legû Kovásznára kerültem, rádöbbentem
a falusi közösség csodálatos erejére,
összetartására, a hagyományok élõ ere-
jére. S a pusztulás peremén állva, az utol-
só óra 59. percében érezvén magamat,

nem tehettem mást, mentenem kellett a
menthetõt. Így alakítottam ki a magam
számára az új mûfajt, így lettem szociog-
ráfus. S miközben a múló világ emlékeit,
mûködési mechanizmusait mentettem,
embereket meséltettem, elmondattam a
sorsukat is. S ezekbõl a sorsmozaik-koc-
kákból összeállt a nemzet XX. századi
megélt történelme (Jaj, mik történtek, jaj,
mik is történtek. A szétszabdalt magyar-
ság XX. századi sorstörténete Püski,
1997.) Annak hömpölygõ, közben-köz-
ben felgyorsult, robajló, majd lecsende-
sedett, újból és újból felerõsödõ, emel-
kedõ és hanyatló, de egészében tragikus
folyamával, folyamatával. Úgy, amiként a
történelem diktálta. Az egyéni sors függ-
vénye, s mint ilyen: része a nemzet sorsá-
nak, a nemzet történetének. S a sok-sok
egyéni sors a nemzet sorsává áll össze.
Könyvem sorsfolyama 1900-ban, a XX.
század beköszöntekor indul, akkor látják
meg az emberek az elsõ nem állat-húzta
jármûveket, akkor hallják az elsõ dróton,
majd újabb két évtized múlva, a 20-as
években az éteren át jövõ hangokat, az
éteren át érkezett muzsikaszót, melyet
gombok megnyomásával illetve csavará-
sával lehetett kicsalni a fadobozból (mi-
csoda csoda volt ez akkor!). És ekkor jött
az elsõ világégés. A székelyföldön a leg-
elsõ repülõgépet egy nappal az 1916-os
román orvtámadás elõtt látták. Csodál-
kozva kémlelték az eget, követték az
égen araszolgató gépmadarat. Aztán
másnap elindult a XX. század egyik elsõ
nagy menekültáradata. Falvak ürültek ki,
az országutakon szekerek végeérhetetlen
sora hömpölygött. És a frontok, a fogoly-
táborok, Ázsia – õseink – viszontlátott
földje. Aztán a kihûlt tûzhelyek, az elide-
genedett otthonok. Az idegen uralom,
amelyik botokkal büntetett a szóért, az
énekért, a továbbélõ kultúráért.

F. Gy.: „Megfélemlítették a magyar
lakosokat, kaptak huszonöt botot a köz-
ségházán. Isten tudja, miért. Mert övék
volt a hatalom.”
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O. S.: „Ment az ember az utcán, osz-
tán jöttek a zsandárok, megvertek, meg-
pakoltak istenesen. Hogy mé mentünk ki
az utcára. Mért énekeltünk.” 

M. J.: „A lányok tíz-tizenegy óráig fon-
tak este. S ott táncoltunk, hegedûvel mu-
zsikáltunk. A csendõrök mind zavarták
el a fonóházat. Aki dalolt, elkapták. Ve-
lem is megtörtént. Fonóházban voltunk,
a füttõ mellett kártyáztunk. Egyszer csak
nyílik az ajtó… Hiába ugrottunk, kaptam
nem is egyet. Nem mentünk, futtunk
haza. ”

Bûnössé lett a nyelved, az apád és
anyád, az õseid, az, hogy az vagy, aki
vagy, és nem más. Micsoda sors! És nem
regény lapjain, hanem a való életben, a
hétköznapok igazságaként. Aztán a „bû-
nös nemzet” szenvedése. Amikor csak
azért, mert magyar vagy, elvették a
gabonádat, a kenyeredet, a hajlékodat, a
szabadságodat, mindenedet.

T. P.: „Mit üldöztek engem a csendõ-
rök! Ahova küldtek, oda nekem menni
kellett. Brassóba, Szentpéterre, Hermány-
ba. Osztán ezek az ittvalók árulkodtak
rólam, s akkor ezek engem elvittek.
Bekésértek õrsrõl õrsre. Innet késértek
otthonról Szentpéterre, tovább Brassóba,
Brassóban teherautóra raktak, s felvittek
Ploiestre. Be voltam zárva, nem engedtek
ki éjjelre sem. Börtönbe vótam szökevé-
nyekkel. Onnan elvittek münköt Slobo-
ziára. Nem vallatott senki, nem kérdezett
senki semmit. Egy huszárkaszárnyába
vótunk bezárva. Ott es lázongani
kezdtünk. Mind magyarok voltunk, dél-
erdélyiek, vagy ezeren lehettünk. Sok vót
a nõ, gyermek, szültek es a fehérnépek.
Onnat levittek Tg. Jiura. Akkora vót az
udvar, hogy vagy ötezren vótunk. S
kábánák, azokba a menekült lengyelek-
nek vót iskola s minden. Mi ott vótunk
azokba a kábánákba bétéve. Ebbe vót
gyermek, asszony, legény, öregember.
Padok vótak nyirfából csinálva, s mint a
fürdõn, mi ott sétáltunk derékig csórén, s
szabadon, csak a kapuk vótak bezárva.
Volt Hidvégrõl egy család, a Dávid

Jánosé, két leányka s két fiú is. Egybe
vótunk itt mind. Külön vótak az asszo-
nyok egy nagy teremben, s mikor szült,
onnan es elvitték. Három kapu zárt
münköt, nehogy el tudjunk szökni.”

B. F.: „Toloncolták a népet egymás
után majdnem mindennap. Itthon nem
mertem ülni én sem, néztem, az utcán
mentek fel, mentek fel az utcán ötön,
haton, tízen, vitték a csendõrök Bük-
kösrõl, Ózdról, toloncolták faluról falura,
a csendõrség vitte õket gyalog egészen
Balázsfalváig. Nem tudom, merre vit-
ték...”

Másokat – a történelem egy újabb pil-
lanatában – „malenkij robotra”, „répaás-
ni” lágerekbe, halálba hurcolnak, össze-
kötik század és század magaddal a csuk-
lódat, s úgy hajtanak a Duna vagy Tisza
partjára, hogy belelõjenek a vízbe.
Negyven-ötvenezer embert! Csak azért,
mert magyar vagy! És az árván felnõtt
gyermeked nem tudta meg, hogy mi
történt veled. Mert félt az anyád, félt a
nagyanyád, nagynénéd, félt mindenki a
tovább élõ és uralkodó gyilkosoktól.
(Délvidék)

V. G.: „Csúrogon éltek – mesélte az
egyik asszony, aki abban az idõben kis-
lány volt, s nagyon frissen emlékezik az
eseményekre –, és akkor, amikor meg-
történt a felszabadulás, egy reggel az
édesapja kiment a jószághoz, elengedte
a borjút, hogy szopjon, és akkor jöttek be
érte ketten, két szomszéd, szerb ember, s
azt mondták, hogy na, Pista bácsi, le van
tartóztatva. Hát édes szomszédaim, miért
vagyok én letartóztatva, hát mit vétet-
tem. Ne kérdezzen semmit, majd ott
megtudja. Tartsa a kezét! Összedrótozták
a két kezét, a lábát, áthúzták így az
összekötözött lábán-kezén a vasvilla
nyelét, felvették a vállukra, kivitték a ko-
csihoz, felhajították, ott volt már a bátyja
neki. Utána az apja is feltûnt. Nem ér-
tesítették õket. Nagyon sok emberrel
történt ez így meg.  Férfiakkal. Utána a
többieket, az egész falu magyar lakos-
ságát egy faluba elvitték gyûjtõtáborba,
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ott voltak egész télen, egészen tavaszig,
tavasszal vitték õket egy más gyûjtõtábor-
ba, kijártak dolgozni, negyvenhétben
szabadultak ezek az emberek, s akkor
szétmentek, a világ minden részén meg
lehet õket találni, abba a faluba többet
vissza nem mentek, nem mehettek. Az
asszony visszaemlékezik arra, hogy na-
gyon jóban voltak mindenkivel, a szerb
szomszédokkal ugyanúgy, mint a magyar
szomszédokkal. Nem volt soha semmi
nézeteltérés közöttük, vasárnap megsült
a kalács, vittek a szomszédba, a szom-
széd is vitt nekik. Ilyen kapcsolat állt fenn
a szomszédok között. S mindez mellett a
szomszédok tették meg, hogy az apját
összekötözték és elvitték, hogy kivégez-
zék.”

M. J.: „Volt egy kanizsai ember, mé -
száros. Annyit mondott, na hálá Istennek,
megszabadultunk a szerbektû. És azét
õtet kocsi után kötötték, mikor bejöttek,
és úgy húzták, vonszolták valahány tár-
sával, vótak köztük gazda emberek is. Ide
kijárt hozzánk egy másik hentes, az egy
pappal volt egy cellában. Egyszer be-
megyen hozzájuk két fegyveres parti -
zán meg egy partizánnõ. Akarta a nõ,
hogy na, a pap valamit csináljon vele. Az
szerényen szabadkozott. Az levágta neki
a nemi szervit, és tele tömte vele a száját.
Ezt direkt az a hentes mesélte, aki ott vót.
Mer õ is össze vót verve, osztán kijött ide
hozzánk, az mondta, hogy mit ért. Hogy
akkor éjszaka a plébánost meg valahány-
at vittek is ki, a lövészárokba beállították
õket.”

„Ott a Tiszaparton fölállították a sort, s
tarkón lõtték sorba, belezuhantak az
emberek oda a lövészárkokba. Mások
szerint a másik tránszportot egyenesen a
Tiszába lõtték, tele voltak a lövészárkok.
Az tény, hogy mikor én gimnazista vol-
tam, az osztálytársak mondták, gyere,
lehet ilyen töltényhüvelyeket találni, meg
rendes golyókat, amikre rácsap az ember
kalapáccsal, s akkor robban, nagyot dur-
ran. Meg lehet csontokat is találni, láb-
szárcsontot, koponyát.”

És a kommunizmus rémuralma. Ami-
kor nem csak vagyonodtól, egy életen át
gyûjtögetett, kuporgatott, megszenve-
dett javaidtól, de becsületedtõl, emberi
méltóságodtól is megfosztanak. És mind-
ez: megélt életként! „Jöttek éjszaka, dön-
gették az ajtót.” „Emberek, segítség!”
„Lõjön keresztül, hogy már legyen vége!”
A háromszéki Gelencén a kollektív elõl
télidõben a fagyos hófödte hegyekbe
menekültek az emberek. Napokat ültek a
kollektív elõl riadtan szétszaladók kint a
hóban, a télben, s hogy az álmosságtól
el ne essenek – ami biztos halál lett volna
– átölelték a fákat, s úgy kínozták ma-
gukat, az életüket. Úgy keresték a meg-
maradás, az embernek maradás lehetõ-
ségét abban a szörnyû embertelenség-
ben. 

„Húzta ki a kévébõl a búzát, s azt
mondta: Rigmányi néni, miért nem akar
a kollektívbe jõni? Mondom, innen sza-
kadjanak le a kezeim, de akkor sem írok
alá! Megértette, Trasszler úr? Nem írok,
nem tudom, mi az a kollektív. Nem tu-
dom, hogy mi az a norma, nem tudom,
mi az, nem kell belõle, nem kérünk, nem
akarjuk. Pedig így lesz, úgy lesz. Akár-
hogy lesz, de nem kell! Hogy adjuk le,
amit mi örököltünk, nem is vettük, mert
mi ezt mind örököltük a szüleinktõl, s
adjuk ezt mi oda a kollektívnak. Nem is
tudjuk, hogy mi az a kollektív. Ez volt
máma, s két nap múlva már verték az
embereket. Itt az apatársunknak az apját
úgy, méter fával, hogy lepedõben hozták
haza. Az én férjemet minden éjjel ke-
resték. Én az öt gyermekkel felkeltem, s
mondom, hogy nincsen. Osztán: Hol
van minden éjjel? Egy éjen mondtam,
hogy a malomba, más éjen, hogy itt,
hogy ott… Aztán jó, jó. Téged viszünk 
el a gyermekekkel. Tessék vinni, drága,
ha egyszer nincsen itthon. Én nem tu-
dom se megkötni, se megfogni. Na,
hogy üssék, hogy verjék, hogy írjon alá!” 
(R. B. R.)

Drámai vallomások, megrendítõ sor-
sok. Megrendítõ történelem. És ezt mind
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át kellett élni, mind meg kellett élni! És az
ember csak arra gondolt: Micsoda kor!

„Ez a huszadik század nagyon tragikus
század volt. De nem sajátíthatjuk ki a
tragédiát csak a XX. századra. Tatár dú-
lás, török dúlás, Rákóczi-szabadságharc.
Nekünk majdnem minden évszázadra
jutott valami. Erre a két világháború, az
ötvenhatos forradalom, a bolsevizmus
elõretörése, a bolsevizmus és a fasizmus
közé szorulás… az ország szétszakítottsá-
ga megtetõzte mindazt, ami történt
velünk az elmúlt ezeregyszáz év során…”
(R. J.)

Aztán jött az újabb feladat. Én, aki
tömbben éltem, még ott, az idegenben
is magyar környezetben, felfedeztem a
nálunk még elesettebbeket, még kiszol-
gáltatottabbakat. Vagy térben kifejezve: a
pusztulás színhelyeit. És errõl is könyv
született. (Az Istennel még magyarul
beszélgetünk. Magyar szórványok a
Kárpát-medencében. Püski, 2002.) Hogy
mint szorulnak rá a szórványok tömb-
jeinkre, mint gyûrûzik körül a Székely-
földet, vagy az egész Anyaországot.
Éreztem, a látlelet nem elegendõ. Tenni
kellene. S amikor a könyvet írtam, érez-
tem a magam tehetetlenségét.

És most: a világ magyarságáról, a szét-
szóratottságban élõktõl gyûlnek a vallo-
mások. Formálódik a nemzettrilógia har-
madik kötete…

Sokszor felvetõdött bennem a kérdés:
vajon korszerû-e a magyar irodalom?
Most, amikor már túl vagyunk az avant-
gardon, sõt, a neo-avantgardon is? Ami-
kor már van új regény, széthulltak a for-
mák, s újabb és újabb kihívásokkal néz
szembe a világ. Most is mögötte járunk-e
a kornak? Az a fázis-különbség, ami jó-
szerével Mohács óta mindig megvolt,
eltûnt-e vagy tart tovább? Nyugatra kell-
e tekintenünk most is? Vagy Nyugatnál
nyugatabbra, a modern kor bábele,
Amerika felé?

A periférián élünk, de benne a korban,
benne – szinte kikerülhetetlenül – a világ

alakulásában. Az általános tünet, ezt szol-
gálja a tévé, az Internet, a modern kor
minden csodája: az uniformalizálódás.
Kilépni belõle nem lehet. Behunyni a
szemünket nem lehet. Mégis hiszem,
hogy ebben az egységesülõ, moderni-
zálódó világban megõrizni a saját színe-
inket, saját gondjainkról szólni, énekelni,
ez az, ami a mi értékünk lehet. Ellenállni
az összemosó erõknek, saját nyelvünkön
beszélni: ez a mai korszerûség. Megaka-
dályozni a külön sajátosságokat, a kul-
túrák különbözõségét szétzúzni akaró
erõket abban, hogy elszíntelenítsék a vilá-
got, kiöljék belõle az arcok különbözõ-
ségét, az árnyalatokat. Az európai kultú-
rák, az ázsiai kultúrák, az ó-világ kultúrái
õrzik igazából a bölcsõ emlékét. És ezt a
bölcsõt elhagyni, feladni nem lehet, nem
szabad. Mert így válik gyökértelenné a
világ. Így söpörheti el az anyagiság, a
pénz hatalma az értékeket.

Talán a kultúra megmentheti még az
emberiséget. A kultúra, mely mindig a
világ lelkiismerete volt.

Úgy tudunk megmaradni csak, ha vál-
laljuk önmagunkat. És csak akkor tudunk
adni a világnak, ha önmagunkat adjuk. A
ma kora már a posztavangard kora. Amit
a XX. századi modernizmus hozott, ki-
törülni a mûvészetek fejlõdésének a folya-
matából nem lehet. De bele lehet, és
bele is kell kapaszkodnunk gyökereinkkel
a földbe. Mert csak így tudjuk gazdagí-
tani az egyetemességet. 

„Le kell hajolni minden emberért” –
mondotta egy szórványlelkész, aki egyéb-
ként feladatai közé sorolta, – miután ki-
harcolta a bürkösi magyar iskola elindí-
tását –,hogy a szentágotai gyermekek is
anyanyelvükön tanulhassanak, minden-
nap összeszedi, saját kocsijával átviszi, s
délben haza is hozza õket. Mert: „Minden
magyar felelõs minden magyarért.”
(Szabó Dezsõ) Minderre nevelni, mind-
erre tanítani, a közösség sorsáért tenni,
ez is az irodalom õsfunkciói közé tarto-
zik. S az õsfunckiók teljesítése a modern
korban is aktuális. Így a modernségnek,

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA



22

vagy mondjuk magyar szóval, a korsze -
rûségnek is tartozéka.

Egy csángó asszony imájából idézek:
L. H. L.: Üdvözissél Szûzmária, Krisztus-

nak anyja, Évának árva fiai, számkivetett
maradéki, siralmimnak örökösi, ó, Mária!
Sok nyavalyáknak hajléki, Krisztusnak
anyja. Ó, édesítsd irgalmadat, éreztesd
kegyes voltodat, mutasd meg boldogsá-
gidat, Krisztusnak anyja! E siralomnak 
völgyében, e nyavalygó nagy éhségben,
hozzád sóhajtok mennyekbe, ó, Mária...

A Nyugat továbbélõ szellemisége ma
ezt kell hogy jelentse. Nem szabad felad-
nunk önmagunkat. A kor ütõerén kell tar-
tanunk ujjainkat. Amiként mindig a tör-
ténelem során, most is ez kell hogy az iro-
dalom központi kérdése legyen: sor-
sunkról énekelni. A nemzet igazáért síkra
szállni. „A néppel tûzön, vízen át.” Csak
így lehet  szent a magyar írás.

(Elhangzott 2003. november 8-án az
ITÁSZ Nyugat-emlékmûsorán.)

Oláh András

magyar jövõ – 2003
eszménk sincs az erkölcs is magas
– tán elérhetetlen régió – 
így lettünk hontalan szélkakas
vagy ökörré serdülõ tinó

legyõzött legyûrt a félelem
árnyékunk megállt a falon
nullává züllött az értelem
s filkó lett az ásznak vélt talon

virradatra várva
magam sem tudom
kábulatból ébredek-e
vagy csak Isten zsonglõrködik
ezzel az éjszakával…
a múlt karavánjától
leszakadva poroszkálok
az emlékek pengéje által
felsértett kisvárosi semmiben
meg-megállok egy-egy ismerõs
ház elõtt – mint régen: 
mikor fürtjeid közt matatva
vártam hogy távoli tekintetedbõl
a virradat átszivárogjon
végre lelkembe…

Ujlaky István

Mi lenne, ha … ?
A téma fontos, bátran számíthat a

PoLíSz olvasóinak érdeklõdésére. A ben-
ne foglalt tények és adatok pontosan
tükrözik a Kárpát-medence mai etnikai
realitásait. A stílus célratörõ, a szerzõ kü-
lönös erénye a szellemesség.

És mégis… Ez az írás szomjúsággal
felérõ hiányérzetet kelt az olvasóban.
Szinte minden sorával felriasztja a heves
ellentmondás, a tiltakozás, az ellenérvek
keresésének kínzó vágyát.

A világ nem az önmagukban bizony-
talan, meghasonlott nemzeteké, hanem
olyanoké, kik mernek álmodni. Kik csen-
desen, titokban, ha kell alattomban,
molyként roncsolják nap mint nap az
úgynevezett realitások erõsnek tûnõ
szövedékét. Olyanoké, kik mikor borul-
nak a realitások, a dögevõk szemtelen-
ségével, elzavarhatatlanságával és szívós-
ságával jelennek meg a nagyragadozók
lakomáján, hogy kilopják a maguk részét.

Szomszédainkat nem érdekelték a
„hosszú tizenkilencedik század” gazdasá-
gi és etnikai realitásai. A románokat nem
tántorította, hogy Erdély gazdaságilag
mennyire zárt Órománia felé, viszont
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ezer szállal kötõdik a Monarchia nyugati
régióihoz. A cseheket nem zavarta, hogy
csehszlovák nemzet nincs, nem zavarta,
hogy Csallóköznek, Pozsonynak, Ungnak
vagy Beregnek cseh és szlovák lakossága
elhanyagolható, hogy a megszerzendõ
területek lakóinak több mint fele se nem
cseh, se nem szlovák. És ugyanebben az
idõben egy bizonyos Herzl Tivadar is az
etnikai, politikai, gazdasági realitásokkal
szemben hirdette meg az Õsújállam
programját, s egy évszázad se kellett hoz-
zá, hogy követõi megvalósítsák Izraelt.

„Trianont sose emlegetni, hanem ten-
ni mindennap ellene!” – mintha egy gróf
(tán Bethlen?) mondott volna ilyesfélét a
két világháború között. A gróf szavának
elsõ felét állampolgártársaim – nemzet-
társakról nem beszélnék – megfogadják.
A többség Trianonról hallgat, ki tuda-
tosan, ki tudatlanságból. Viszont fájóan
hiányzik az említett tanács második
részének megszívlelése, a Trianon követ-
kezményei ellen való napi cselekvés.

Lássuk be, sokak – politikai elitünk –
gyakori hivatkozása a realitásokra csupán
arra szolgál, hogy elleplezze a fantáziát-
lanságot, a jóra való restséget és a szá -
nalmas gyávaságot.

(Barcsa Dániel szerkesztõi jegyzete)

Mi lenne, ha egy tündérke azt mon-
daná: Kedves magyarok, segítek nektek
orvosolni Trianon sebeit. Jómagam, tün-
dérke lévén, tudok varázsolni; nekem
mindent szabad. Két dolgot kikötök azon-
ban. Csak olyasmirõl lehet szó, ami
igazságos, és több embernek használ,
mint amennyinek árt. Mit mondanánk
akkor a tündérnek? Mit kérnénk tõle?

Tudom, sokak a puszta kérdésfelvetés
hatására nacionalizmust kiáltanak. Má-
sok, a soviniszták és irredenták viszont
kevésnek, puhának, megalkuvónak tart-
ják majd ezt az írást. Mégis úgy döntöt-
tem, érdemes az olvasó elé tárnom gon-
dolataimat, mert írásom talán ismereteket
terjeszt, s ezen túl segít talán bennünket
a valós helyzettel való szembenézésben,

nem csupán a reálpolitikai, de az etnikai
és erkölcsi szempontok mérlegelésében.
E sorok írója természetesen tökéletesen
tisztában van azzal, hogy ma semmiféle
revízió nem lehetséges, nem aktuális.
Ezért ami most következik, csupán szelle-
mi játék, politikai sci-fi, tudományos-
ismeretterjesztõ irodalom.

(BURGENLAND) Magyarország nyugati
határai 973 és 1920/21 között nem vál-
toztak. A nyugati határszél sohasem volt
önálló tartomány, semmiféle rendi-feu-
dális vagy modern autonómiával sem
rendelkezett. Maga a Burgenland kife-
jezés sem létezett mindaddig, amíg a
nyugati határmellék az I. világháború
után Ausztriához nem került. Nyugat-
Magyarországon, a mai Burgenland
területén a népesség helyileg osztrák-
német többségû volt, magyar, cseh és
horvát kisebbségekkel. A magyarok ará-
nya a 10 százalékot sem érte el (kivéve
Sopront és környékét, ahol, mint isme-
retes, népszavazás döntött a terület poli-
tikai hovatartozásáról). Burgenland ma
jóval fejlettebb, mint hazánk bármelyik
megyéje. A vidék magyar népességének
száma és aránya az elmúlt bõ 80 évben
csökkenõ tendenciát mutatott. Ma kb. 8-
10 000 kétnyelvû, gyenge identitású
magyar lakos él itt. Burgenland ha-
zánkhoz csatolása úgyszólván senkinek a
sorsán sem javítana egyértelmûen, vi-
szont megsebezné a helyi osztrák több-
ség identitását, csökkentené életszínvo-
nalát. Burgenland visszacsatolását nem
kérném a tündérkétõl. Megjegyzem, e kis
területrõl csupán a rend kedvéért szól-
tam, hiszen a legvérmesebb irredenták
sem szoktak Burgenland visszacsatolá-
sáról álmodozni.

(FELVIDÉK) Az a terület, amit ma Szlo-
vákiának, Slovenskonak, Felvidéknek
neveznek, de facto 1919-ben, de iure
1920-ban került az akkor született Cseh-
szlovákiához. A terület Trianon elõtt nem
rendelkezett rendi vagy modern különál-
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lással (eltekintve a rövid életû, Thököly-
féle fejedelemségtõl), hanem csupán 
földrajzi fogalom volt, melyet nem is
használtak pontosan vagy következete-
sen; a Csallóközt nem számították a Fel-
vidékhez. A terület évszázadokig magya-
rok, németek és szlávok békés együtt-
élésének színtere volt. A Trianoni béke-
szerzõdés idején a Felvidék északi és
középsõ, túlnyomó része szlovák több-
ségû, 10 százalék alatti, néhol 10-25 szá -
zalékos magyar kisebbséggel. Ugyanak-
kor Pozsony, a Csallóköz, a Mátyusföld
egy része, Komárom, egy keskeny nógrá-
di-gömöri, és egy szélesebb Bodrog-vidé-
ki sáv magyar többségû volt, jobbára 90
százalék feletti arányban.

A Felvidék esetében tehát, bár a népek
bizonyos mértékû keveredésével lehet
számolni, ez nem olyan mértékû, mint a
Bácskában vagy Dél-Erdélyben, nem teszi
eleve lehetetlenné etnikai elvû, igazságos
országhatár megvonását. Végül is egy-
szerûen annyi történt, hogy a politikai ha-
tár délebbre húzódik, mint az etnikai. Bár
a határváltozás után vagy kétszázezren
menekültek az új államból az anyaország-
ba, és a tudatos csehszlovák telepítési
politika szlovák telepesfalvakat hozott
létre az egységes magyar tömbök meg-
bontására, az elsõ bécsi döntés idején
még egy több mint tízezer km2 területû,
magyar többségû, mégpedig 80-90
százalékban magyar lakosságú övezet
volt. 1945 után menekültek és kitelepítet-
tek újabb kétszázezres hulláma hagyta el
Csehszlovákiát. Pozsonyban és Kassán a
magyarság törpe kisebbségbe szorult. A
Csallóköz ma is 80 százalékban magyar
többségû, Komáromban kétharmad, má -
sutt délen 25-50 százalék a magyarok
aránya. Egy etnikai elvû revízió a Csalló-
közt adná vissza Magyarországnak. Az itt
élõ magyarok helyzete javulna, a helyi
szlovák kisebbségé romlana. A változás a
Szlovákiában rekedt magyar szórványt
meggyengítené, sorsára hagyná. A ma -
gyar–szlovák viszony legalább fél évszá -
zadra súlyosan megromlana. Százezres

szlovák kisebbség kerülne hazánkba,
mégpedig sokkal erõsebb identitással,
mint a mai magyarországi, kétnyelvû
szlovákoké. Mindez kulturális gyarapo-
dást, de éles nemzeti ellentéteket is ered-
ményezne. A nyereség-veszteség mérleg
alig billenne a nyereség oldalára; ha
egyáltalán… 

Egy történelmi elvû revízióba a tün-
dérke eleve nem egyezne bele. A rend
kedvéért: ebben az esetben olyan or-
szágban élnénk, ahol 10,6 millió magyar
és több mint ötmillió szlovák lakik. A vál-
tozás tízszer annyi ember sorsát tenné
rosszabbá, mint amennyién javítana.
Még egy föderatív szervezésû magyar–
szlovák állam esetén is szinte kezelhe-
tetlen nemzeti ellentétekkel kellene szá-
molni.

(KÁRPÁTALJA) A történelmi Magyaror-
szág északkeleti része a honfoglalástól
Trianonig magyar kézen volt, bár a XVII.
században megyéi többször is gazdát
cseréltek a Habsburg Magyar Királyság és
az akkor még magyar Erdélyi Fejede-
lemség között. Maga a Kárpátalja foga-
lom is akkor született, amikor a terület
hazánk számára 1919/20-ban elveszett.
Amikor Kárpátalja Csehszlovákiához ke-
rült, népességének több mint felét ruszi-
nok, harmadát magyarok tették ki.
Csehek egyáltalán nem éltek itt, a szlo-
vákok aránya 4 százalék: talán nincs is
ennél szembetûnõbb (magyar vonatko-
zású) példa a népek önrendelkezésének
semmibe vételére. Magyarok, ruszinok és
szlovákok mellett németek és románok is
éltek ebben a kis tartományban. Rend-
kívül magas volt a (zömmel magyar, ki-
sebb részben német anyanyelvû) zsidó-
ság aránya. A területet népeinek békés
együttélése jellemezte a tartomány tör-
ténetét. A II. világháború és az azt követõ
egy-két év gyökeresen megváltoztatta a –
néhány évre Magyarországhoz visszake-
rült – tartomány etnikai-nemzeti arányait.
A zsidó lakosságot deportálták a német
nácik és magyar kollaboránsaik. 1945
után a tartomány a Szovjetunióhoz
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került. A németek egy része elmenekült
vagy kitelepítették. A malenykíj robot
eredményeképp húszezer magyar halt
meg: zömük a zsúfoltság és alultápláltság
közepette járványokban, betegségek-
ben. Így az ötvenes években a lakosság
egyhatoda magyar és kétharmada ruszin
Kárpátalján, kevés románnal, némettel,
szlovákkal együtt. A magyarok termé -
szetes szaporulata kisebbnek bizonyult,
mint a ruszinoké. A területre a Kárpáto-
kon túlról folyamatosan oroszok és uk-
ránok vándoroltak be. Csekély magyar
kivándorlás is volt. Ma Kárpátalján 150-
200 000 magyar él. Egy részük a Bereg-
szászi járásban egy tömbben él, és helyi-
leg többséget képez. Száznál több tele -
pülés magyar többségû. Másik részük
Ungváron, Munkácson, Visken, Técsõn
és másutt, szórványban él. A kis lélek-
számú kárpátaljai magyarság nemzeti
identitása nagyon erõs, asszimilációs haj-
landósága kicsi, viszont apasztja számu-
kat az anyaországba irányuló átköltözés.
Ez a migráció a Szovjetunió megszûné-
sével felerõsödött; egyrészt, mert meg-
nõtt az átköltözés lehetõsége, másrészt,
mert Ukrajna a Szovjetunió szétesésének
abszolút vesztese: az egy fõre jutó GDP
ma egyharmada az 1990-esnek. Kárpát-
alján egy etnikai szempontból igazságos
revízió megmentené a magyarságnak a
beregszászi járás kis magyar tömbjét,
feláldozva egyúttal a magyar szórványt.
A visszakerült kisebbség nem csak a
kisebbségibõl többségivé válás elõnyét
élvezné, hanem életszínvonala is emel-
kedne. A helyi ruszin kisebbség gyenge
ill. kettõs identitású, nem magyarellenes.
A magyar és az ukrán állam viszonya ter-
mészetesen megromlana, ami nem ör-
vendetes, hiszen keleti szomszédunk
regionális nagyhatalom, továbbra is ma -
gyar kisebbséggel. Esetleg a tündérke
azzal az ötlettel állna elõ: a magyar állam
vegye bérbe 99 évre Ukrajnától Bereg-
szász környékét. Ilyesfajta ügyletek voltak
a XIX. és XX. században; félõ azonban,
hogy a tündérke ötlete így is irreális: az
egyik fél túl keveset ajánlana, a másik túl

sokat kérne, vagy visszautasítaná az aján-
latot (miként Oroszország visszautasította
Japán kezdeményezését a Kuril-szigetek
megvásárlására, és Helmuth Kohl ajánla-
tát egy kalinyingrádi – az egykori Kelet-
Poroszország! – német gazdasági övezet
létrehozására. A nemzeti büszkeség és
hatalmi státusz nem eladó).

Egy történelmi alapú revízió Kárpát-
alján szûk kétszázezer magyarral együtt
egymilliónál több nem magyart hozna az
országba. A beregszászi járás gazdasági
felzárkóztatása is igen sok pénzbe kerül-
ne – egész Kárpátaljáé talán teljesíthe-
tetlenül sokba. A tündérke errõl a meg-
oldásról hallani sem akar.

(ERDÉLY) Az a jelentõs, a mai Magyar-
országnál nagyobb, 104 000 km2 nagy-
ságú terület, amit Trianonban hazánktól
Romániához csatoltak (bizony: Románia
többet kapott a történelmi Magyaror-
szágból, mint Magyarország) több kis
történelmi-földrajzi egységbõl áll. Az Al-
föld keleti szegélye – kicsit nagyvonalúan:
a Partium –, Kalotaszeg, a tulajdonkép-
peni Erdély és Kelet-Bánát együttvéve az
Erdély nevet kapta a sajtótól. Így ezt a
nem igazán pontos, de megszokott elne-
vezést használjuk mi magunk is. Trianon
idején eme tág értelemben vett Erdély
népességének több mint fele román,
egyharmada magyar, a többi német és
szerb, kisebb számban örmény, lipován,
ruszin. (Tehát mese vagy mítosz az az
elképzelés, amely szerint Erdély egészen
Ceausescu uralmáig „színmagyar” volt, s
azt csupán a diktátor románosította el.)
Erdély népei meglehetõsen elkeveredve
éltek, kivéve a valóban tisztán magyar
Székelyföldet, valamint néhány partiumi
nagyvárost és Kolozsvárt. Etnikai szem-
pontból teljesen igazságos és méltányos
országhatárt vonni nem is lehetett volna
– de azért a megtörténtnél igazságosab-
bat igen. Az erdélyi romák és zsidók a
népszámlálásokon rendre magyarnak val-
lották magukat, nem csak Trianon elõtt,
de a királyi Romániában és a népköztár-
saságban is. Noha Trianon után százezres

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA



26

magyar menekültáradat hagyta el Er-
délyt, és a két világháború között sok
román költözött be, a második bécsi dön-
tés idején a 104 000 km2-bõl még ki le -
hetett kanyarítani egy 43 000 km2 nagy-
ságú, enyhén magyar többségû terü-
letet. De csak olyan áron, hogy az észak-
erdélyi, székelyföldi magyarokkal együtt
milliónyi román került Magyarországhoz,
viszont félmillió magyar így is a megkiseb-
bített Romániában rekedt – ez jól mutatja
a terület etnikai kevertségét. Erdély, ellen-
tétben az elõbbiekben tárgyalt három
területtel, a rendi-feudális önkormányzat,
az önálló államiság és a Magyarországtól
elkülönített Habsburg kormányzat tapasz-
talatával egyaránt rendelkezett. Magyar,
román, szász népe egyaránt erõs nem-
zeti öntudatú, asszimilációra kevéssé
hajló, s közöttük többször is, pl. 1848/49-
ben és 1916/19-ben, súlyos nemzeti 
konfliktusok voltak. Így itt nem beszélhe-
tünk olyan békés együttélésrõl, mint a
Felvidéken vagy Kárpátalján. 1945 után
Erdély etnikai arányai a magyarság rová-
sára és a román többség javára módo-
sultak. A II. világháború után újabb ma -
gyar kivándorló hullám hagyta el Erdélyt.
Szinte folyamatos volt a románok be-
költözése Erdélybe Moldvából, Havasal-
földrõl. A szászokat „eladták” Németor-
szágnak, számuk az egykori 400 000 egy-
negyedére olvadt. A zsidóság elpusztítása
a II. világháború alatt nem csupán a
zsidóság “saját” tragédiája volt, de a
magyarságé is. Így az 1980-as években
Erdély népességének kevesebb mint egy-
negyede, ma pedig alig több mint
egyötöde magyar: másfél millió fõ . (A szí-
vünknek oly kedves kétmilliós számról is
le kell mondanunk.)

Ma Erdélyben egész egyszerûen nem
lehetne igazságos etnikai elvû revíziós
döntést hozni. Az országnyi terület ugyan-
is már mindenütt román többségû
(Nagyváradon egyharmad, Kolozsvárt
egyötöd a magyarok aránya), kivéve a
Székelyföldet, ami viszont a trianoni és
mai országhatártól messze fekszik. A tün-
dérke szomorúan széttárná a kezét: leg-

feljebb annyit segíthet, hogy a Székely-
földön területi, másutt nem területhez
kötõdõ kulturális autonómiát teremt. Ez
persze óriási dolog lenne, noha a román-
ság dühödt ellenállását váltaná ki. Csak a
rend kedvéért: mi lenne, ha egész Erdély
egyesülne Magyarországgal? Egy olyan
ország keletkezne, ahol 11,5 millió ma-
gyar és nyolcmillió román él. Mindenna-
pos etnikai-nemzeti konfliktusok, talán
polgárháború. Mindehhez: Erdély felzár-
kóztatása Magyarországhoz olyasmi
nagyságú feladat lenne, mint a volt NDK
felzárkóztatása az NSZK-hoz – csak épp a
nyugatnémet gazdasági erõforrások hiá-
nyoznának hozzá. Kövezzenek meg, ked-
ves irredenták: egész Erdély visszacsato-
lása romba döntené Magyarországot.

(DÉLVIDÉK) A történelmi Magyarország-
tól az egykori „nagy” Jugoszláviához
(1929-ig: Szerb–Horvát–Szlovén Király-
ság) került terület rendkívül heterogén
volt. A katolikus Horvátországban alig él-
tek magyarok. A Bácska és a Nyugat-
Bánát (melyeket együtt véve, a szláv Voj-
vodina magyarra fordításával, Vajdaság-
nak is neveznek) területén egyetlen nép
sem alkotott abszolút többséget. A magya-
rok és svábok együtt nagyjából annyian
voltak, mint a délszlávok – szerbek, soká-
cok, bunyevácok – együttvéve. De e két
nagy „blokkon” kívül ruszinok, szlovákok,
törökök, románok is éltek/élnek a Délvidé-
ken. Akárcsak Erdélyben: igazságos, min-
den fél számára méltányos országhatárt itt
sem lehetett megvonni – de a megtör-
téntnél igazságosabbat azért lehetett
volna. A határon túlra került magyar
nemzetrészek közül a délvidéki magyar-
ság volt és van kitéve a legnagyobb
mértékû felmorzsolódásnak. A Bácskában
és Nyugat-Bánátban a legtöbb az egyke,
a legnagyobb a vegyes házasságok szá-
ma, az asszimilációs hajlandóság, a Ma-
gyarországra, Ausztriába és Nyugat-
Európába irányuló kivándorlás, a bizony-
talan identitás („jugoszlavizmus”). 1930-
ban rendelet oszlatta fel a nemzeti
alapon szervezett pártokat. Több hullám-
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ban szerbek és más délszlávok költöztek 
a területre. A zsidóság elpusztítása, a
németek kitelepítése, a hírhedt újvidéki
razziát követõ még hírhedtebb bácskai
vérbosszú tovább gyengítette a magya-
rok pozícióit, apasztotta lélekszámát.
Ezért a délvidéki magyarok száma és
aránya változó ütemben bár, de Trianon
óta folyamatosan csökken. A titói Jugosz-
lávia autonómiát adott a Vajdaságnak. Ez
azonban nem a magyarok saját, nem-
zetiségi önkormányzata volt, hanem
regionális autonómia a Délvidék népei-
nek, köztük az akkor és ott egyötödnyi
magyarnak. Ma alig háromszázezer ma -
gyar él a Bácskában és Nyugat-Bánát-
ban. Egy részük egy tömbben tömörül és
helyileg többséget alkot: a délvidéki ma -
gyarok Tisza-mente és tömbmagyarság
néven illetik ezt a zsebkendõnyi (negyed
megyényi) területet. A magyarok másik
része szórványban él, délszláv többség-
gel keveredve. Érdekes etnikai színfolt a
Belgrádtól délre, szerb tengerben lévõ
piciny nyelvsziget, Székelykeve: a magyar
etnikum legdélebbi települése.

Egy, a Tisza-mentére kiterjedõ etnikai
elvû területi revízió vagy kétszázezer
magyart megmentene a felmorzsolódás-
tól, asszimilációtól, emelné életszínvon-
alát, életminõségét. Viszont e revízió ára
akár olyasfajta, kegyetlen és pusztító
háború lehetne, mint amilyet Szlovénia,
Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Ko-
szovó és persze Szerbia megismerhetett
az elmúlt tíz évben. Megérné? Aligha. De
ha a tündérke a területi revízióhoz békét
is ajándékozna, még mindig bõven akad-
na feladat: az elszegényedett vidék gaz-
dasági felzárkóztatása. És persze, a tömb-
magyarság megmentésének ára itt is a
szórványmagyarság feláldozása lenne.

Ha etnikai helyett történelmi elvû reví-
ziót akarnánk, ebbe a tündérke bele sem
egyezne, hiszen a magyarok helyzetének
javulását a náluknál jóval nagyobb szá -
mú délszlávok helyzetének (politikai
értelemben vett) rosszabbodása kísérné;
vajon ellensúlyozná-e ezt életszínvonaluk
valamelyes emelkedése? Aligha. Az egész

Délvidék visszacsatolása pedig hatalmas
terhet rakna a magyar nemzetgazdaság
vállára.

Horvátországban és Szlovéniában
együtt véve is kevesebb mint huszon-
ötezer magyar él. Helyzetük a burgen-
landihoz hasonló, csak persze a gazdasá-
gi fejlettség alacsonyabb szintjén. A Ba-
ranyai háromszög, vagy másképp Horvát
Baranya (Drávaköz) néhány falujában a
honfoglalás óta folyamatos a magyar né-
pesség jelenléte. Igaz, ezen az õsi ma-
gyar település-területen már Trianon ide-
jén is valamivel 50 százalék alatt volt a
magyarság aránya. Napjainkra ez az
arány 25 százalék alá süllyedt. A terület
egy-két községét épp az 1990-es évek
délszláv háborújában érte súlyos csapás. 

TANULSÁGOK : Hogy a XXI. században a
Kárpát-medencében semmiféle területi
revízió nem lehetséges – aligha vitatható.
Nem kedvez ehhez a nemzetközi helyzet,
a nagyhatalmak status quo politikája, de
a Trianon óta végbe ment etnikai átren-
dezõdés, demográfiai trend, migráció és
asszimiláció sem. Revízió nem lehetséges
– de vajon kívánatos-e? Burgenland,
Erdély és a Délvidék esetében katego-
rikus nemmel kell válaszolnunk. Szlovákia
és Kárpátalja esetében meg lehetne
teremteni egy tisztán etnikai szempont-
ból optimális konstrukciót, bár a járulékos
károk és veszélyek itt is jelentõsek lenné-
nek. A megszokott, szomorú-realista frá-
zisokhoz, mint a határok légiesítésének
reménye és az autonómia-törekvések
majdani, egyszeri teljesülése, tegyünk
hozzá egy Dániából kölcsönzött jelszót:
amit elveszítettünk területben, nyerjük
vissza minõségben! Gazdaságban és
gazdagságban, kultúrában és mûveltség-
ben, magyarok és szomszédnépek, illetve
magyarok és magyarok megbékélésé-
ben. Esély, bár halovány, csupán erre
van.
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Szász István Tas

A hullarablás 
formáiról és 
tanulságairól

Naplójegyzet: 2003. november 9.

A minap Kalotaszegen, szépséges ru-
hák után kutatva egy közelgõ esküvõ
mián, a magát tájékozottnak képzelõ ér-
deklõdõ is újdonságot hallott.

Ja, ma már igazi szép régi ruhát csak a
románoktól lehet venni – mondották.

Kérdõ tekintetére a válasz hamar meg-
érkezett.

1945-öt írtak, vásár ideje volt Bánffy-
hunyadon, és háború utáni zûrzavar. Kalo-
taszeg népe alig ocsúdott. A közeli he-
gyekbõl alászivárogtak a románok. Aztán
a vásár általános fosztogatássá fajult. A
hegylakók megrakott szekereivel volt tele a
havasok felé vezetõ út. Az eset pedig nem
maradt egyedi. Alig több mint egy évtized
múltán, amikor 1956 dicsõséges és nehéz
évét írtuk, Bánffyhunyad magyarságát az
isteni akarat szörnyû tûzvésszel próbálta
meg. A kétségbeesett emberek kapkodva
költöztették ki motyójukat az égõ házak-
ból, az utca és az udvarok telve voltak
elmúlt évszázadok alatt összegyûjtött ja-
vaikkal. A hegyek emberei ismét idejében
eszméltek. Megjelentek most is azok a sze-
kérsorok és újra megrakodva tértek meg
falvaikba. Utóbb nyomorúságos évtize -
dek kényszerítették a csodás népmûvészeti
tárgyak eladására alszeg és felszeg lakóit.
Még a nyugati piacokra is jutott belõle,
olcsó pénzért, egy-egy alkalomra, bálra
vagy farsangra feszíteni benne, aztán
átadni az enyészetnek, a feledésnek.

Ma már az azt értékelõ és féltve óvó
gyûjtõ alig talál ilyen darabot. Azok is
fogynak, akik még el tudják készíteni, s
ha igen – jobb üzlet reményében – in -
kább szolgálják az alantas ízlést.

Gondolkodom. Ismét van okom azokat
kárhoztatni, akik nemzetem tragédiájá-
nak haszonélvezõi.

Aztán alig néhány órán belül – más
olvasmányaim közepette – újfent találko-
zom a hullarablókkal. Csakhogy ezek
nem Erdély havasaiból ereszkedtek alá.
Õk már akkor a ma is kérdõjelek nélküli
Európát képviselték.

Magyarországot a Tatár dúlja. Béla ki-
rály hiába kér segítséget. Frigyeshez me-
nekülve, az megkéri az árát, s még alig
hogy Béla onnan távozik, õk is megkez-
dik az ország kirablását. Õk, Európa, akit
aztán évszázadokon át védelmeztünk.

De nem volt-e hullarablás a török
kényére-kedvére hagyott és kivéreztetett
ország visszafoglalása után a telepítési
politika? Az, hogy a leggazdagabb terüle-
tekre magyar be sem tehette a lábát?
Máig ható következményei ennek is isme-
retesek.

A legnagyobb és legaljasabb fejeze-
térõl a hullarablásnak, mely egyben a
legismertebb is mind között, elég csak
annyit mondanom, hogy: Trianon.

Aztán ide sorolhatjuk az újabb világ-
égést követõen megvalósított, és máig,
körmük szakadtáig védelmezett benesi
tetteket.

Igen friss és be nem hegedt sebet ej-
tett rajtunk az 1956-os hullarablás is. Oly
kevés szó esik arról, hogy Nyugat odado-
bott minket az Egyiptomot megtámadó
Izrael és Szuez ügyének keleti elfogadta-
tásáért – cserébe.

Aztán eljött a rendszerváltás ideje. A
rendszerváltás, mely annyiból állt, hogy az
elõzõ haszonélvezõk ruháikat váltották
nyugati minõségûre. A négy évtized alatt
kifárasztott országnak ismét nyakára ültek,
a haldokló alól eladták a kerevetet, s koc-
kát vetettek rongyaira is. Ma már hulláját is
áruba bocsátanák. Így nyoma sem marad-
na annak, hogy itt valakit is megraboltak.

A hullarablás a mai globalizációs világ-
ban soha nem látott gyorsasággal merül
feledésbe. Csak az érdekek mentén dol-
gozik a sokat prédikált – rugalmas mû-
anyagnak bizonyuló – erkölcs.

Ismét Kalotaszeg jut eszembe. Elõfor-
dulhat, hogy némi idõ múltán a hegyi
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falvakat járó román gyûjtõk szedik majd
össze a rablott holmit, azt bizonyítva véle,
hogy ezeket a gyönyörû népviseleteket
tõlük vette át Kalotaszeg magyar népe? 

Most erre gyorsan reagálhat az olvasó
azzal, hogy ez képtelenség.

Nem kell messze menni az ellenér-
vekért.

Az erdélyi románság büszkeségei a
máramarosi román fatemplomok. Régisé-
gük és fejlett kultúrájuk legfontosabb
bizonyítékai között tartják azokat számon.
De arról már sehol sem szól az írás, hogy
szintén elfelejtett erdélyi restaurátor épí-
tészünk, a szép emlékû Bágyuj Lajos,
amikor e templomok felújítására kérték
fel, összegyûjtötte azok valamennyi mes-
terjegyét.

Egytõl egyig kalotaszegi magyar ácsok
mesterjegyei voltak.

Van amikor a hullát nem is kell kirabol-
ni. Maga ajándékoz, s a többit elvégzi a
kegyetlen idõ.

Valami ilyentõl félek most is, Európa
felé sandítva.

Leányfalu

Cs. Kovács Károly

Göncz – két részben,
immár „hátszéllel”

Kétrészes portréfilmet sugárzott Göncz
Árpádról az MTV1 idei utolsó – négy
nappá bõvült – nemzeti ünnepünkön. Az
elsõ részt az ’56-os forradalom évfor-
dulójának elõestéjén, október 22-én ve-
títette, Göncz-repülés ellenszélben cím-
mel, fõmûsor-idõben –, s a második részt,
október 24-én, szintén fõmûsor-idõben.

A kétrészes sugárzás amolyan szimbo-
likus jelentéssel is bírt számomra, mert va-
lójában bennem is két kép rögzült min -
den magyarok „Árpi bácsijáról”.

Az egyik egy heroikus; az ifjú Göncz-
rõl, a kisgazda Kovács Béla személyi
titkáráról, aki ’56-ban még a Parasztszö-
vetség újraszervezését is vállalja Kiss Sán-

dor felkérésére, és többek közt ezért is
kap életfogytiglant ’57-ben.

A másik egy szánalmas; egy öregedõ
politikusról, akit, mint egy marionett figu-
rát, kénye-kedve szerint rángat az SZDSZ,
Árpi bácsi késõbbi pártja.

Bevallom, az elsõ kép miatt vártam ér-
deklõdéssel a filmet. Arra voltam kíváncsi,
megemlíti-e majd Kiss Sándort, ifjúkori
legjobb barátját, aki apámnak is nemcsak
fõnöke, de testi-lelki jóbarátja volt? (Errõl
egyébként már nyilatkozott 1988-ban a
József Attila Kör A Lap címû kiadványá-
ban, a PoLíSz legelsõ próbaszámában –
(az interjút Turcsány Péter jegyezte) – 
e- képpen: „… a Parasztszövetséget az
1947-es per után betiltották, és megszün-
tették mûködését. Vezetõinek egy része
benne volt a ’47-es perben (a Magyar
Közösség perérõl van szó – a szerk.). Kiss
Sándor volt a Parasztszövetség igazgató-
ja, nekem a legjobb barátom, s a háború
végén a magyar diákok szabadságfront-
jának a feje. Tehát az egész diákellenállás
vezetõje. Kiss Sándort ’47 után becsukták,
majd kiszabadult, és úgy emlékszem, a
Nagy Imre-programmal jött ki… ’56-ban
újra õ lett a Parasztszövetség igazgatója,
utána emigrált. Egy darabig a magyar
’56-os emigráció vezetõje volt, majd kint
volt Salzburgban, Washingtonban élt,
négy éve halt meg autóbalesetben,
illetve annak utóhatása következtében.
Tiszta és nagy ember volt…”

Ahogy elõre sejtettem, a 120 perces
filmben egy árva szót sem ejtett Kiss Sán-
dorról. (Egy mondatban említette meg,
hogy Kovács Bélának, az FKGP egykori
vezetõjének volt a titkára – de ezt is úgy,
mint ifjúkori „politikai kacérkodását”…)

Nem egészen értettem a dolgot és a
lehetséges magyarázatot: ugyan ki em-
lékszik ma már a Parasztszövetségre, és
fõleg igazgatójára, Kiss Sándorra?! Hiszen
1991-ben Salamon Konrád, Erkölcs és
politika (Kiss Sándor élete) címmel köny-
vet írt, melyet a Püski Kiadó jelentetett
meg. (A könyv 44. oldalán ez olvasható:
„…(1956. október 31-én) Göncz Árpád,
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Kovács Béla egykori titkára, aki korábban
nem volt tagja a Parasztszövetségnek,
most viszont Kiss Sándor felkérésére vál-
lalta az igazgatási osztály megszervezését
és jövõben vezetését.”) Ezt azért már
nem lehet – úgymond – „politikai kacér-
kodásnak” nevezni! Vagy egy idõs ember
„szelektív memóriájának” fölróni. Másról
lehet itt szó. Ehhez azonban tényleg is-
merni kell Kiss Sándor életútját, még ha-
csak címszavakban is: Vásárosnamény-
ben születik szegényparaszt családban,
1918-ban, majd sárospataki református
kollégista. Szegeden tanárképzõ fõiskolás,
az SDG helyi szervezetének vezetõje.
1940-ben a mélyen hívõ fiatalember a
szegedi Magyarságismereti Munkaközös-
ség vezetõje; politikai publikációk egész
sorát jelenteti meg a szegedi Híd címû
lapban. 1944-ben a Nemzeti Ellenállás
Diákmozgalmában fegyvereket szerez a
német megszállók elleni harchoz, a nyila -
sok letartóztatják, és eldöntik kivégzését.
Csodával határos módon, Gombos Gyula
segítségével kiszabadul a Margit körúti
gyûjtõfogházból. Nem sokkal késõbb
már a MADISZ elnöke. 1945-ben az Ide-
iglenes Magyar Kormány engedélyével
újraindított Magyar Parasztszövetség
igazgatója. 1946 szeptemberében a há-
romszázezer fõvel megtartott Országos
Parasztnapok fõ szervezõje és vezér-
szónoka. ’48-ban már Rákosi pribékjeinek
is az útjában áll, mert minden energiáját
a két nagy parasztpárt (az FKGP és a
Nemzeti Parasztpárt) egybeforrasztására,
egységesítésére fordítja. Koholt vádakkal
lefogják, jobban megkínozzák, mint a
nyilasok, és három év fegyházra ítélik. Ki-
szabadulása után segédmunkás, majd
villanyszerelõ, 1956-ban újraszervezi a
parasztszövetséget, és ehhez hívja régi
barátját, Göncz Árpádot is, aki lelkesen
igent mond az igazgatási osztály meg-
szervezésére és vállalja jövõben vezeté-
sét…

Mindeközben végig kapcsolatban áll a
magyar progresszív politikai és kulturális
élet kiemelkedõ személyiségeivel; Illyéstõl

kezdve Németh Lászlóig, Szabó Dezsõig,
– Dobi Istvántól kezdve Tildy Zoltánig,
Veres Péterig.

1956. november 4-e után közvetlenül,
már Kádárék is (a Forradalmi Munkás-
Paraszt Kormány belügyesei) halálra ke-
resik, és Illyés tanácsára emigrációba
kényszerül. Washingtonban telepedik le
családjával, sokáig villanyszerelõ, majd az
Amerika Hangja rádióadó magyar szek-
ciójának az igazgatója. A kinti magyar
diaszpóra legelszántabb kommunistaelle-
nes szervezõje, 1982. szeptember 22-i
halálos autóbalesetéig. 1983-ban felesé-
ge, Ibrányi Éva hazahozatja hamvait, és
református szertartással helyezik el a vásá-
rosnaményi temetõben. Sírjánál – ha jól
emlékszem – ott állt Göncz Árpád is (Var-
ga Domokos és Denke Gergely mellett),
de nem mondott búcsúbeszédet. (Az
FKGP részérõl Futó Dezsõ, a Parasztszö-
vetség részérõl pedig Oláh István bú-
csúztatta.)

Hát ennyi. Dióhéjban. Aztán tíz évre
rá, Árpi bácsi magyar köztársasági elnök
lesz. Amerikai útjai során többször fölke-
resi Kiss Sándor özvegyét, és néha még
ott is száll meg, a protokollok után. Ám a
portréfilmben errõl sem ejt egyetlen szót
sem.

Hát igen. Erkölcs és politika. Ez Kiss
Sándornál elválaszthatatlanul forrt egy-
ségbe! Árpád bácsiról ez már nem igazán
mondható el. „Kiöncenzúrázta” ezt is az
életébõl – mint ifjúkori legjobb barátját
kétórás portréfilmjébõl.

Nincs rámás magyarázat: a Kiss Sán-
dor által képviselt magyarságeszmény és
nép- vagy parasztszeretet, olyan távol áll
Árpi bácsi késõbbi pártjától, az SZDSZ-tõl,
mint ama bizonyos Makó vitéz Jeruzsá-
lemtõl!

Az õsei földjén nyugvó Kiss Sándor
hamvai így magasodnak a „kétciklusos”
magyar köztársasági elnök, az egyik leg-
fõbb magyar közjogi méltóság alakja
fölé. Teljesen eltörpítve az utóbbit…
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Borbély László

Kim kedvence, Kong

A délelõtti nap szinte elvakít. Csak a
csattanást hallom, amint a sárga labda
visszapattan a kapufáról. Az egri nyitott
uszodának nyáron varázslatos a légköre.
Ebben a medencében lebegett valaha az
a kapu is, amelyet Ruszki Iván egyetlen
lövéssel eltört. Emberfeletti erejét jobbára
csak a felszerelés, néha egy-egy állkapocs
is megszenvedte. Teljesen mindegy,
hogy a vezetékneve Kovács vagy Szabó
volt, mert mindenki „Ruszkinak” becézte
õt, a keresztneve miatt. Vízilabdázott az
Egri Barátságban, az SZTK-ban, a Fáklyá-
ban majd a Vasasban, mielõtt felcsapott
kalandornak.

Biztos a szemem káprázik, de mintha
látnám õt egy másik, távoli, képzeletbeli
medencében úszni... Nem vitás, a labdát
vezeti maga elõtt, önfeledten játszadozik
a sárga vízilabdával... Könnyebb, rugal-
masabb, mint a bõrlabda – az õ idejében
még azzal pólóztak a csapatok. Naponta
ismételgeti vele a régi trükköket, mi-
közben szüntelenül a szülõvárosa, Eger
jár a fejében... Van mire emlékeznie...

A világháború utáni évek alattomosan
parázsló hétköznapjaira, a gyermekkort
kísértõ, gyomrot markolászó éhségre, a
barátokra, a szerelmekre, az uszodára, 
a romantikus találkákra a patak mellett, a
balhékra, és persze a meccsekre.

Lemerül, ki sem emeli a fejét, úgy lövi
ki a deszkából összetákolt kapu jobb felsõ
sarkát. Ezerbõl ezerszer ugyanígy meg
tudná ismételni. Ez, a többi ravasz csellel
együtt, a vérévé vált. Az egri uszodában
mindent megtanult, amit egy pólósnak
tudnia illik. Megint eltûnik a víz alatt,
most csak a légszomj lehet az ellenfél.
Nincsenek százkilós védõk, akik vízbe foj-
tanák. Kirobban a medencébõl, és azon-
nal tüzel, ugyanúgy, ahogy 1956-ban a

fõiskolai világbajnokságon tette, nem
sokkal a meccs vége elõtt, azzal a góllal
nyertek a döntõben.

– Mi jár a fejedben? – kérdezték tõle a
többiek a meccs után.

– Olaszország – felelte.
– Ne viccelj, ha elkapnak, sittre vág-

nak! Meg ne próbáld!
Mégis átjutott a vasfüggönyön. A nap-

fényes Itáliába, majd Brazíliába költözött.
Külhoni bemutatkozásként megint eltört
egy-két kapufát, átlagosan öt-hat gólt lõtt
a meccseken.

Magánéleti karrierje viharos volt. Tör-
vényekkel óvott, védett növényi nyers-
anyagot csempésztek a haverjaival egy
amerikai cég megbízásából. A jutalom
busás volt, ám a félelem bére sem tartott
örökké. Fõleg a kaszinóban nem. Minden
vagyona elúszott, a sok cigaretta, a kávé
és az alkohol megdolgozta a szervezetét.

Visszatért az uszodába, ahol rehabilitá-
ciós programot szervezett az asztmás
gyerekeknek.

Ruszki Iván már csak a medencében
játszik, de ott naponta sziporkázik, csak
úgy, a környezete szórakoztatására. Van
egy kedvence, Kim, a hatéves asztmás
kisfiú, aki minden reggel áhítattal nézi
Iván magánszámait. King Kongnak becé-
zi a hatalmas termetû, még mindig erõtõl
duzzadó, szakállas férfit. 

Most éppen a lábával húzza a lasztit.
Repül a golyó fel a levegõbe, szép nagy
ívet ír le, mielõtt leesik. Éppen Kim ölébe
pottyan megszelídülve. A kisfiú hatalmas
kacajjal nyugtázza a különszámot. Né-
hány percre elfeledte nehezen gyógyuló
betegségét.

Szívesen nézném még õket, de a dél-
elõtti nap vakít. Csak a csattanást hallom,
amint a sárga labda visszapattan a ka-
pufáról.
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Makkai-Kiss Nóra

Idõszerû fohász

„Mi atyánk
ki vagy a mennyekben”
Lépkedek a múlásban egyre
Szívemben õserõ
Kezem fegyvertelen

Ne vígy el újra a földi jelenbe
Valóság kalapácsát
ne add kezembe

Se harcolni
Se pusztítani
nem tudok

Fogadj oltárodra
– idõ-oroszlánok
így is úgy is
felfalnak
Tekints áldozatnak
Hozz áldást a napokra

Összegzés
1.

Kibõl
Nõttem
Elhagy
Engem

Kivé
Leszek
Elhagy
Engem

Aki
Vagyok

Az maradok

2.

Mi az
amire vágyom

Mi az
amivé leszek

A Semmi forgószelében
Állok

A Lét üteme remeg
Közeledek
Valakihez

Aki
Lepkeszárnyak

Puha lebegésével
Van jelen

Johantsik Endre

Találkozások
Kodolányival

Pusztán hallomásokra épülõ, intuitív
megérzés alapján, már a hetvenes évek
végén nyugtalanított a tény, hogy a fel-
ismert szükségszerûség ellenére mind az
ideig nem sikerült megkezdenem a K.
munkásságával való alaposabb ismerke-
dést. Az akkori könyvárak mellett nem
volt kunszt beszereznem az életmû-
sorozat ösztönösen kiválasztott, mintegy
tizenkét kötetét. Kezdetnek még 1982-
ben óriási elánnal és élvezettel gyors
egymásutánban elolvastam a Julianus
barátot és a Vas fiait. Szinte gyermekes
eufóriámat még az a „felnõttes” kétely
sem tudta érdemben zavarni, hogy a 
tárgyi alapot majdnem teljesen nélkü-
lözõ, szerzõ által kreált, nyolcszáz évvel
ezelõtti magyar nyelv szakmai vonatko-
zásban mennyire lehet hiteles? Nem
sokkal késõbb véletlenül szereztem tu-
domást arról – és jó érzéssel nyugtáz-
tam –, hogy az elsõ kiadást követõen
ezzel kapcsolatban azért volt egy kis na-
na, meg ejnye, ejnye. Feltehetõen ez a 
mindaddig páratlan „nyelvi kaland” is
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hozzájárult ahhoz, hogy a trilógia har-
madik részét csak kilenc évvel késõbb si-
került „leküzdenem”.

Akarva sem tudnám tagadni, hogy a
küzdelmet csak a rend kedvéért tettem
idézõjelbe. Ugyanis a helyenként fárasz-
tóan erõltetettnek ható nyelvi archaizálás
mellett nyolcszáz esztendõ futószalagon
tálalt értékrendi különbségeinek fogalmi
áthidalása is okozott némi nehézséget.
Ebbõl a „probléma-csomagból” talán a
mai ésszel legjobban feldolgozhatatlan
paradigmát említeném, miszerint az
Istennek való, minõsített megfelelés je-
gyében nyakon alul és bokán felül egyál-
talán nem mosakszunk. Történik mindez
annak a feloldhatatlan logikai ellentmon-
dásnak a jegyében, hogy több ezer év
civilizációs erõfeszítéseinek eredményeit
elfogadva, az idõjárás viszontagságai
ellen azért már a királyi apácák sem
cserzetlen állatbõrökkel védekeznek. 

A spontán idegborzolásokat leszámít-
va, végül is „vita” nélkül sikerült elfogad-
nom a Káprázatos Történelmi Mesekönyv
sorozat írója által jónak látott „taktikai
megoldásokat”. Ám mindezek ellenére
újabb nyolc esztendeig úgy tûnt, hogy
megfelelõ ösztönzõ híján a számomra
meglehetõsen misztikus ködbe burko-
lódzó szerzõvel való ismerkedésemnek
nem lesz folytatása. Egyszersmind bizo-
nyossá vált, hogy Kodolányi nem fog be-
sorolódni azon XX. századi kiválóságaink
közé, akiknek munkásságát – igen cse-
kély kivételtõl eltérõen – majdnem teljes
egészében ismerem.

1999-ben Csûrös Miklós szerkesztésé-
ben megjelent Kodolányi János és Szabó
István levelezésének teljes anyaga. Talán
nem véletlenül, úgy hozta a sors, hogy
ebbõl a kötetbõl én is kaptam egy de-
dikált tiszteletpéldányt. Noha biztos vol-
tam abban, hogy Miklós nem fogja
„ellenõrizni” az elolvasását, néhány héttel
késõbb azzal az elhatározással vettem
kézbe, hogy akkor is elolvasom, ha addig
élek is. Utólag persze hamar kiderült,
hogy ekkora elszántságra azért nem volt

szükség, hisz a lebilincselõ témájú leve-
lezés „újmagyar” nyelven zajlott. Mi több,
számomra elsõ ízben adott bepillantást
mester és tanítvány idilli kapcsolatába,
méghozzá a politikai és történelmi szem-
pontból egyaránt hírhedt ötvenes évek-
ben. A kötetet azzal az elégedett jó érzés-
sel raktam vissza a helyére, hogy maxi-
málisan meg voltam gyõzõdve a ráfordí-
tott idõ hasznosságáról. 

Az intermezzót követõ években Miklós
dolgozószobájában mind gyakrabban
vettem észre, hogy a maga köré rakott
legújabb „bástyák” építõköveinek zömét
Kodolányi-anyagok alkotják. Ám ez az
észrevétel – a már vázolt elõzmények hiá-
nyában – önmagában nem ösztönzött
volna annak az immár elemi erõvel fel-
törõ kérdésnek a megfogalmazására,
hogy: Miklós mit „eszik” Kodolányin? 

A már-már a tiszteletlenség határát
súroló, meglehetõsen profán kérdésfel-
tevés vezetett oda, hogy elkezdtem olvas-
ni az önéletrajzi ihletésû Süllyedõ világot.
Számos hazai és világirodalmi híresség
azonos zsánerû munkájának ismeretében
be kell vallanom, hogy én ilyen önéletra-
jzi regényt korábban még nem olvastam.
Az egyes szám elsõ személyben elmon-
dott, az eszmélés és az emlékezet kezde-
teitõl a 22. születésnapig terjedõ idõsza-
kot feldolgozó történet szokatlanul gaz-
dagon „spékelt” horrorisztikus elemekkel.
Mi több, számomra ugyancsak meghök-
kentõen gyakran „operál” az olvasó gé-
nekben kódolt szado-mazo hajlamaival.

Ha nem lennék meggyõzõdve az el-
lenkezõjérõl, laikus olvasóként külön elis-
meréssel adóznék a szerzõnek azért,
hogy a nagyobb haszon reményében ily
mértékben sikerült elengednie amúgy
sem szegényes fantáziáját. Ám a félre-
ismerés cápatorkából utolsó pillanatban
kiugró valóság az átlagosnál sokkal fe-
ketébb annál, semhogy a könnyedebb
hangvételt lehetõvé tegye.

Az, hogy egy házasságban csak a má-
sodik gyermek születése után derül ki a
szülõk végzetesen össze nem illõ volta,
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már az elõzõ századforduló idején sem
számított kuriózumnak. Bár a válások szá -
ma a töredéke volt a mainak, tulajdon-
képpen az sem volt páratlan esemény, ha
a gyermek vagy gyermekek válás után a
gyermekneveléshez kevésbé vagy egy-
általán nem értõ szülõnél maradtak. Az
viszont már akkor is párját ritkító dolog-
nak számíthatott, ha ráadásul a gyermek
életre szóló súlyos mozgássérültséget
okozó rendellenességgel született. Noha
a regény íródásakor, 1940-ben ez a ter-
minus technikus még nem volt kitalálva,
Kodolányi minden kétséget kizáróan
tisztában lehetett ab ovo halmozottan
hátrányos helyzetével. Ami esetében ter-
mészetesen nem a mai értelmezés szerin -
ti, anyagi-egzisztenciális körülményeket
jelentette. S ezt a felismerést kellõképp ki
is aknázta élete elsõ huszonkét évének
ugyancsak párját ritkító feszültségektõl
terhes bemutatásakor.

Az érettséginket követõ harminc esz-
tendõ során Miklós számos esetben elis -
merõen nyilatkozott arról, hogy megíté-
lése szerint én milyen ideális családi
körülmények között, illetve szülõ-gyer-
mek kapcsolatban nevelkedtem. Amikor
1994 szeptemberében, az 50. születés-
napja alkalmából rendezett partin ezt a
véleményét immár egy húsz fõs plénum
elõtt fejtegette, úgy döntöttem, hogy
jobb késõbb, mint soha alapon neki
„ajándékozom” 1984 és 88 között íródott
önéletrajzi vázlataim egy példányát,
melynek akkor még a létezésérõl sem
tudott. Azzal a hirtelen sürgetõvé vált
igénnyel, hogy ugyan már ne nézze
olyan ragyogónak, ami nem az. A mint-
egy hatvan gépelt oldal terjedelmû írás
Miklósra gyakorolt hatása nagyjából
egyezett azzal a döbbenettel vegyes
meghökkenéssel, amelyet korábban
Alexa Károlyból váltott ki. Életem elsõ
negyven, illetve elsõ húsz évének elemzõ
összefoglalása során, ma már számomra
is szokatlan szókimondással kesergek
Szüleimnek a mindenkori alsó- és kö-
zépfokú pedagógusokkal karöltve kivite-

lezett nevelési „megoldásai” fölött. Ennek
a mûnek az eredeti példánya ma is a
kezem ügyében van, arra a nem kívána-
tos esetre, ha agyam annyira elborulna,
hogy önéletrajzi regény írásába akarnék
fogni. 

A kötetnek még csak az oldalszám sze-
rinti harmadánál tartottam, amikor június
10-én zajlott személyes megbeszélésün-
kön rezignált mosollyal kellett elismer-
nem, hogy: szép gyermekkorom volt, –
legalábbis a Kodolányiéhoz képest. Arra
viszont tippelni sem lehet, folytattam
homlokráncolós töprengéssel, hogy az
övéhez hasonló, vagy ne adj’ isten azo-
nos „szorító” milyen hatással lett volna ve-
lem született „fogalmazás”-szeretetemre?

Az inkriminált nyitó kérdés ellenére –
melyet szemtõl szembe, élõszóban is fel-
tettem –, Kodolányihoz való közeledésem
újabb fázisának híre Miklóst kellemes
váratlansággal érte. Több mint valószínû,
érettnek találta a helyzetet arra, hogy
még egy ütést mérjen az újra felmele-
gedett „vasra”, mert búcsúzóul meleg,
ajánló szavakkal arra biztatott, hogy ha
tudom, ebbe a projektbe vegyem be a
Boldog békeidõket is. Arra számítva,
hogy az ugyancsak ismerõs hangzású
cím mögött csak „jobb” mû rejtõzhet,
mint az önéletrajzi regény, a javaslat elfo-
gadására gyanútlan örömmel komoly
ígéretet tettem. 

A dolog természetébõl fakadóan talán
sohasem fogom megtudni, hogy a bú-
csú felhevült perceiben én értettem e
félre Miklósnak a Boldog békeidõket be-
mutató szavait, vagy szándéka ellenére õ
beszélt másról, mint amirõl akart. Tény,
hogy a kötet elsõ harminc oldalának el-
olvasása után némi szorongással küsz-
ködve kellett tudomásul vennem, hogy a
regény egészen másról szól, mint amire a
bemutató alapján számítottam. 

Ám, amint hasonló helyzetekben már
annyiszor, ezúttal sem okozott különö-
sebb nehézséget a szükségbõl erényt ko-
vácsolni. Ugyanis a Boldog békeidõk
címû regény nem más, mint a Süllyedõ
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világ egy kezdeti szakaszának, pontosab-
ban a szerzõ hatéves koráig tartó törté-
netének csekély névváltoztatásokkal mó-
dosított parafrázisa. 

S mint olyan, bõvített aspektusok alkal-
mazásával sikeresen dolgozza fel az úgy-
nevezett „elsõ kötet” tárgyi idõszakban fel-
halmozott magas hõfokú feszültségeit.
Ismétlem, csak azok számára, akik az em-
lített mûvekkel az enyémmel azonos sor-
rendben találkoznak! Fordított olvasási
sorrend esetén, vagy a két regény közül
csak az egyiknek az  ismerete alapján, ezt
a fajta „feldolgozást” elképzelhetetlennek
tartom. Feldolgozni való pedig olvasónak
és írónak egyaránt  akad bõven. Enyhén
szólva megrázó, ahogy az író a ritka ked-
vezõtlen körülmények hatására olyan
szenvedések árán sajtolja ki magából 
az íráskészség fejlõdését, mint kagyló az
igazgyöngyöt.

Abban a szellemben nevelkedtem, – s
ezt ma is vallom – amely a szenvedést
minden ember életében valahol, valami-
lyen formában értéknövelõ tényezõként
fogadja el, tartja nyilván. Annak ellenére,
hogy idõrõl idõre szép számban támad-
nak olyan esetek, amikor nemcsak az érin-
tettek, hanem a közvetlen környezetük
számára is olybá tûnik, mintha a kevesebb
is elég lenne... Ám innen kezdve minden
további spekuláció kiindulópontja csak 
az lehet, hogy sajnos vagy szerencsére, az
„adagoló fogantyú” egyelõre nem a mi
kezünkben van. 

Elsõ olvasat után mindössze ennyit me -
rek hozzáfûzni Kodolányi szenvedéstörté-
netéhez, amely gyermek- és ifjúkorán kí-
vül, az átlagosat meghaladó mértékben,
élete utolsó pillanatáig markáns jellemzõ-
je egész felnõttkorának is. És amelyhez
foghatóval szerény ismereteim alapján
mind ez ideig a magyar irodalomban
nem, a világirodalomban is csak Doszto-
jevszkijnél találkoztam.

2002. július 4.

Zászlós Levente

Kodolányi János
Jézus-regénye

Mennyit érhet egy lezártnak mond-
ható írói életmû? Kodolányi Jánosnak a
választ félreérthetetlenül jelképezte az a
cigarettásdoboz, amit 1969. március 13-
án, a hetvenedik születésnapján kapott
ajándékba a minisztériumtól. A „jeles”
esemény Kodolányi Júlia emlékirataiból
ismeretes, amelybõl ide kívánkozik az író-
nõ keserû megjegyzése is: „Ez volt élete
egész munkásságának egyetlen hazai
kitüntetése.” A végre csonkítatlan voltá-
ban megjelent Jézus-regény fölkelthette
volna a „szakma” évtizedek óta alvó lelki-
ismeretét, hogy a Kodolányi-kérdést ren-
dezze, ám úgy látszik, ebben reményked-
ni ez idõ szerint még mindig nagyfokú
naivitásra vall. Kétségtelen tény, hogy az
író mûveinek nagy része a Magvetõ
kiadásában 1956 után napvilágra jutha-
tott, ám tényleges értékeit a kultúrpro-
paganda korifeusai lefokozva taglalják.
Az ideológiai leszámolásra az 1958-ban
megjelent Új ég, új föld címû regénye
adott alkalmat. Szabolcsi Gábor egyene-
sen ember- és társadalomellenes vádak-
kal támadta: „A mítoszok és tudomá nyos
elméletek köveibõl építette fel Kodolá-
nyi a maga különleges eszmeiségét,
melynek legfõbb jellemzõ vonása nem
csupán a ma tagadása és az ember
mélységes megvetése, az elkeseredett-
ség… a minden emberi építés céltalan-
ságáról elmélkedõ oldalak, a gúnyversek,
melyek minden társadalmi rendet támad-
nak – nem hagynak kétséget az olvasó-
ban, hogy milyen szándék vezeti a me-
seíró tollát. E szinte vulgáris magyará-
zatok érthetõek és félre nem magyaráz-
hatóan világosak.”

Ebben a kivégzéssel fölérõ támadás-
ban esztétikai szempont még nyomok-
ban sem található! A szocialista realizmus-
nak elkötelezett kritikus azt az alaphan-
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got ütötte meg, ami továbbrezeg vala -
mennyi, Kodolányi mitológiai mûveivel
foglalkozó késõbbi elemzésben. Így pél-
dául Pók Lajos az Alföld 1983/12. szá -
mában közzétett tanulmányában egye-
nesen kudarcnak minõsíti a Jézus-re-
gényt. Honnan ez az értetlenség? Nyil-
ván a kritikusi és az alkotói alapelvek kö-
zötti ellentét indukálja. A kritikus csak rea-
lista szempontokat ismer, az írót viszont a
felszín alatti mélyrétegek vonzzák: – „ke-
reken tagadom az úgynevezett valósá-
got, véleményem szerint nincs is, csak
tudat van, s a tudaton kívül nincs létezés”
– írja Szabó Lõrincnek még a regény
megírása elõtt, 1949-ben, amely alapelv
megvalósításaként az Én vagyok volta-
képpen lélektani mû: a tudatállapot re-
génye.

Értelmezése és értékelése tekintetében
sajátos vakság jellemzõ a másik irányból
közelítõ kritika szemléletére is, mérõónja
csak a felszínen lebeg. A Kodolányi-hívõ
Rajnai László legalább oly mértékben
nem érti a regényt, mint Szabolcsi Gá-
borék: „Hogy Júdás alakjába mennyit
olvasztott Kodolányi a saját sorsából,
alkatából, külön fejtegetés nélkül is nyil-
vánvaló. Jellemük nagyrészt közös…” Mi
ez, ha nem a kritika csõdje? Mi itt a nyil-
vánvaló? Hamis premisszából csak téves
végkövetkeztetés adódhat! Rajnai László
ugyanúgy nem érti Júdást, ahogyan
Júdás nem érti Jézust. Mint írja: „Jézus
türelmesen oktatja Júdást s a többi tanít-
vány is gyakran lelkére beszél, Júdás
azonban nem okul, nem érti meg a leg-
világosabb kijelentéseket, a legnaivabb
célzásokat sem. Mi ennek az oka? Meg-
valljuk, nem értjük.”

Kodolányi a regényben két alaptípust
különít el. E két típusról – Vatai László A
szubjektív életérzés filozófiája címû tanul-
mányára hivatkozva – már jóval a Jézus-
regény megírása elõtt, 1942 novemberé-
ben karakterisztikus képet ad, szinte de-
finiálva késõbbi regényalakjait: „A régi
embertípus transzcendens jelképrend-
szerben gondolkozott, a mai okban és

okozatban. Az autonóm ember önma-
gából indul ki és önmagába tér vissza.
Mindent önmaga igazol és önmaga vál-
lal. Egyetlen igazolása a siker… Ahogy
nõtt, terebélyesedett a nyugat-európai
civilizáció és sorvadt a transzcendens
szimbólumrendszer, úgy nõtt az autonóm
ember alakja, úgy szaporodott a száma.”

Jézus tanításában nem egy helyen a
platóni szimbolika fogalmazódik meg:
„Meghaltok és örökké éltek… Éltek, nem
mint test, hanem mint szellem.” – Ho-
gyan is érthetné meg ezt Júdás, az auto-
nóm ember, aki a Mesterben csak mag-
netikus hatású szédelgõt lát!

Mi hát a valóság? Júdás számára a
való világ, Jézus szerint az Isten közel-
sége, a megélt metafizika. Júdás képtelen
elvonatkoztatni, szerinte kenyér meg
ruha nélkül az Isten országát sem lehet
fölépíteni. Hogyan is érthetné meg az
Istenember racionalizmustól elvonatkoz-
tatott tanítását a viszonylagosságról: –
„Pedig, ember, nincs halál, a halál csak
káprázat. Azt hiszed, hulló részecske vagy
az egészben s éppúgy, mint az Egész,
örökkévaló vagy. Nincs idõ, barátaim, az
idõ csak káprázat. Egy a valóság, egy az
igaz: az Atya, õ él a ti szívetekben is, õ
cselekszik tibennetek és minden létezõ-
ben, õbenne valamennyiõtök egy.” Itt a
tanítás szövege mögött Herakleitosz arca
is földereng, aki szerint a jelenségek kö-
zött nem húzható éles határvonal, mert
„Mindaz, amit ébren látunk, halál, mind-
az, amit alva, álom… ugyanegy bennünk
az élõ és a halott, az éber s az alvó, a
fiatal s az öreg. Mert ez innen átérve ezzé
változik.”

Kodolányi nem a szokványos megkö-
zelítésben láttatja Jézus elárultatásának
történetét. A regény így válik kétpólu-
súvá: egyik pontján Jézus, a rejtett ér-
telmek tudója, a szellemi Istenember, vele
szemben pedig a tárgyi világra irányult
értelmiségi, a titkok után szimatoló
Jehruda bar Simon, azaz Júdás áll. Az a
Júdás, aki intellektuális csõdsorozatban
szenvedi végig tanítványi életét, míg vé-
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gül elárulója lesz az egykor csodált
Mesternek. Az árulásnak ez a neme nem
sorolható a szokványos esetek közé,
mivel Júdás nem az azonosulás kötel-
meibõl kilépve fordul szembe Jézussal,
hanem a belépés reménytelenségébõl
fakadó gyûlölet okán. A regény sajátos
szerkezetébõl adódóan az események
két, koncentrikusan egybeépített kör
mentén futnak: a belsõ kör Júdás önélet-
rajza születésétõl Jézus feltûnéséig, a kül-
sõ kör az író elbeszélésében a második
árulás történetét adja. Mert Júdás két-
szeres áruló, elõször Georgiassal, görög
mesterével kerül szembe, akinél hiába
próbálkozik, nem sikerül bejutnia a tanít-
ványok belsõ körébe. Fölfokozott válto-
zataként ugyanezt éli meg Jézus tanít-
ványi körében is. Eredendõen gyanakvó
természetû, elvont gondolkodásra képte-
len lévén, minden példabeszéd, kijelen-
tés mögött titkot sejt, s a megjövendölt
Égi Birodalom eljövetelével önmagát
csak elõkelõ úrként, teveháton vagy ele -
fánton, szolgák seregétõl övezve tudja
elképzelni. Semmit sem ért, ugyanúgy,
mint az általa lenézett tömeg. Noha na-
ponta együtt van Jézussal, vissza-vissza -
térõ alapkérdése, hogy ki a Szabadító? A
tragikus elõéletébõl Jézushoz menekülõ
Júdás nem érti meg, hogy minden gyó-
gyulás feltétele a hit, a bizalom, épp 
ez hiányzik belõle, s így válik rajongóból
gyûlölködõvé.

Kodolányi regénye 1950-51-ben, a leg-
sötétebb Rákosi-korszakban íródott. A Jé-
zus-regény lélektani mélyrétegeiben a
jelenkor visszavetített motívumai is fölfe-
dezhetõk. A politikai hatalom idült gyanak-
vása, bizalmatlansága Júdás személyiség-
képének is legfõbb mozgató motívuma.
Leghõbb vágya beavatottnak lenni, de al-
kalmatlan rá. Hiába lesz már fiatalon a gö-
rög filozófus Georgias tanítványa, a meta-
fizika szimbólumait képtelen lefordítani, a
maga számára értelmezni, mindez mö -
gött ravaszul elhallgatott titkokat sejt: „Úgy
tudtuk, hogy a pogányok igazi titka fõként
Pythagorasban kereshetõ, ezekben a rej-

telmes tanokban, amelyeket szigorúan
zárt körökben tanítanak. Ilyenféle iskola
volt Georgiasé is. Látszólag szabad baráti
csoport, valójában ravaszul leplezett titkos
társaság. Hamarosan észrevettük, hogy
Georgias tanítványai nem egyenlõek. Volt
egy zárt, csak néhány ifjúból álló belsõ kör
s egy nyílt, amihez mi is tartoztunk a nagy-
bátyámmal. Õ hasonlóképpen kutako-
dott. De hiábavaló volt minden fáradozá-
sunk. Növekvõ dühvel láttuk, hogy meg-
közelíthetetlenek…” Ezt a nemlétezõ belsõ
kört keresi-kutatja Jézus holdudvarában is,
rejtett értelmet gyanítva a tanítványok
szavaiban, de hiába. Még erõteljesebb
áthallás érzõdik a tudós Gamailéllel való
beszélgetésben: „ha csak a legkisebb jele
mutatkoznék a Birodalomtól való elsza-
kadásnak, könyörtelenül letaposnának,
kardélre hánynának mindnyájunkat vá-
logatás nélkül.” A történelmi párhuzam
még világosabb a Jézus ellen vádbeszédet
tartó fõpap szövegében: – „Miután ma-
gunk nem ölhetjük meg, a rómaiaknak
kell megölniök. Könnyû lesz bebizonyíta-
nunk, hogy lázít az Impérium ellen.” Íme,
a koncipiált perek ókori változata!

Vállalkozásának grandiózus voltát Ko-
dolányi már a regény megírása elõtt
érzékelte. „Legjobb mûvem lesz” – írja
1950 decemberében Várkonyi Nándor-
nak. A tudós polihisztor elismerõ véle-
ményét követõen, a már befejezett re-
gényrõl fokozott – és tegyük hozzá –
indokolt önbizalommal írja Szabó Lõrinc-
nének: „Egy-két barátom elolvasta már
itt helyben, a szabadsága alatt, vélemé-
nyükkel meg lehetek elégedve. De ma-
gam is úgy látom, most, már némi távlat-
ból s kellõ tárgyilagossággal, hogy a
legjobb, legnagyobb igényû munkám, s
világviszonylatban is elsõ. Maga ezt bi-
zonyosan nem veszi dicsekvésnek, hiszen
tudja, nem szoktam szemet hunyni akkor
sem, ha magammal állok szemben, sõt,
ellenkezõleg!”

Az Én vagyok 1972-es, elsõ kiadása
óta érdemi kritikában nem részesült, de
az ízlésterroron túl, csonkasága miatt
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még a jószándékú megközelítések sem
eredményezhettek volna reális esztétikai
értékelést. A háttér megvilágítására szol-
gáljon Szathmáry Lajos Arcok chicagói
szemmel címû tanulmánykötetének egyik
Rákosi- és Kádár-korszakra vonatkoztatott
története: „Párizs mellett, egy elegáns kis
elõváros-falu keverékében él egy isme -
rõsöm. Nyugdíjas, magyar, fõtisztviselõje
egy svájci óriáskonszernnek, francia fele -
ségével. Büszkesége a könyvtára. 5940
kötetbõl áll, de csak 2970 címet tartal-
maz. Mind a 2970 könyvbõl kettõ van a
könyvtárában – egy, amit 1945 elõtt és
egy, amit 1945 után adtak ki. Verses-
könyvek, novelláskötetek, regények, ta-
nulmányok, és egy sem jelzi, hogy az
1945 utáni kiadás hamis, hazug, cenzú-
rázott kiadás! Pedig mind az, nyájas ol-
vasó! Ady Endrétõl Zilahy Lajosig, A-tól Z-
ig, mind cenzúrázott, kiherélt, kicserélt
svindlermunka! A hatalom érdekeit szol-
gáló cenzorok kiheréltek mindenkit.”

Ez a merényletsorozat reprezentálja a
mindenkori baloldal igazi viszonyulását
a „másként” gondolkodókhoz, s a tõle
független szellemiség iránti félelmét és
dühödt irtózatát. Lelkiismerete nincs –
csak praktikus szempontokat ismer. Ma-
terialista, de annak is rossz. Értékrend-
jében a zseni mindig gyanús, tehát a
legkiszolgáltatottabb. A Jézus-regény
elsõ kiadása Kodolányi halála után há-
rom évvel, 1972-ben jelent meg, s mi-
ként most az új kiadás alapján megál-
lapítható, jelentõsen megcsonkított ter-
jedelemben: az eredeti szöveg hetvenöt
fejezete hatvannyolcra csökkent, s leg-
alább száz oldallal lett rövidebb! Még-
hozzá a jogutódok tudta nélkül! Jézus
tanításaiból, kijelentéseibõl jelentõs rész-
letek tûntek el, így például Kafarnaum
város Gyülekezeti Házában tartott be-
mutatkozó beszédébõl csak néhány sor
maradt. Jézus itt fogalmazza meg szem-
léletének elvi alapjait, amelyek ellen-
pontján a késõbb megjelenõ Júdás áll. A
kihúzások következtében megszûnt a re-
gény szerkezeti egyensúlya, a mû már

nem az, aminek írták, a Jézus-regénybõl
Júdás-regény lett!

Ez a történet is hozzátartozik egy ma
már nosztalgiával övezett, letûnt világ
kórképéhez. Egyébként már az öngyilkos-
ságba menekülõ Júdás is fölismerte azt,
amit korunk anyagelvû embere még
mindig nem tud: a Lélek elleni bûnök a
legnagyobbak.

(Kodolányi János: Én vagyok. Szent
István Társulat, 2002.)

WASS ALBERT EMLÉKEZETE
XII. RÉSZ

Wass Albert

Ki van velünk, s ki
ellenünk?

Ebben az agyafúrtak, mellébeszélõk,
görbén látók és álnokul cselekvõk vilá-
gában nehéz fölismerni, hogy ki barát és
ki ellenség.

Itt van például a Londonban mûködõ
Minority Rights Group (36 Craven Street,
London, WC2N 5 NG) a maga rokon-
szenvesen hangzó nevével, tekinté-
lyesnek látszó kiadványsorozatával a vi-
lág kisebbségeinek védelmében, mely
27. számú tanulmányát, íme, Erdély ma-
gyarjainak szentelte. A The Hungarians
of Rumania húsz folyóirat-méretû olda-
lon foglalkozik ezzel a számunkra annyira
fontos kérdéssel, érthetõ tehát, hogy
örömmel vesszük a kezünkbe, mert, lám
csak, a brazil négerek, krími tatárok, in-
donéziai kínaiak, saheli nomádok, arab
nõk és kanadai indiánok után, végre, har-
minchetedik helyen sor került ránk is! 
A tanulmány szerzõje Schöpflin György,
londoni egyetemi tanár, akirõl megjegyzi
a kiadó azt is, hogy háromszor látogatott
el Erdélybe.

Azonban már a füzetszerû kis tanul-
mány címlapja is megdöbbent kissé.
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Máramarosi oláh leánykát ábrázol, bocs-
koros népi viseletben. Egy pillantás a
Bibliography alatt feltüntetett forrás-
munkákra megerõsíti aggodalmunkat.
Mindössze négy forrásmunkára hivatko-
zik a szerzõ, melyeknek szerzõi a hírhedt
Hugh Seton-Watson, Hans Hartl, Walter
Kolarz és Paul Lendvai. – Mintha Erdély
múltjával és jelenével soha senki más
nem is foglalkozott volna. Ugyancsak
megemlít még az érdemes szerzõ négy,
Romániában készült propagandafilmet is,
állításainak alátámasztására.

Végül is az Erdély történelmével fog-
lalkozó rövid kis fejezet eloszlatja utolsó
kétségünket is Schöpflin tanulmányának
valódi célját illetõen. Bár elismeri a szer-
zõ, hogy „there are separate Rumanian
and Hungarian histories”, elsõnek a ro-
mánok által meghirdetett „történelmet”
ismerteti, s utána érinti csupán a magyar
„változatot” (version), mondván, hogy a
magyarok elvetik a dákoromán elméletet,
és azzal vitáznak (argue), hogy az úgyne-
vezett „honfoglalás” idejében Erdély üres
volt, és a románok, mint bevándorlók jöt-
tek be késõbb.

Mindez azonban lényegtelen – állapít-
ja meg a tanulmány szerzõje –, mivel
tény az, hogy Erdélynek ma hétmillió
lakosa van, s ebbõl ötmillió román.
Vagyis Schöpflin minden további nélkül
elfogadja a román népszámlálás adatait,
s ezekre alapítja további eszmefuttatását.
Tömeggyilkosságokról, deportálásokról,
erõszakos lakosságcserérõl és a román
kormányközegek egyéb brutalitásairól
szó sem esik. A „sérelmek” mindössze a
magyar kisebbség kultúrájának fokozatos
háttérbe szorításából származnak, egy
nemzeti Románia lendületes kultúrájával
szemben. Még csak erõszakos románo-
sításról sem esik szó, azonban megemlíti
a szerzõ, mint magyarázatot, hogy Ma-
gyarország feldarabolásának valódi oko-
zója a kiegyezés utáni magyar kormá -
nyok erõszakos magyarosító politikája
volt, mely a királyság területén élõ nem-
zetiségeket a magyarok ellen fordította.

Világos tehát, hogy ennek a tanul-
mánynak nem az a célja, hogy megvé-
delmezze az erdélyi magyarság jogait.
Azért íródott inkább, és azért került ki-
adásra ebben a tudományosnak tûnõ
keretben, mert az egyre szélesebb nyil-
vánosságnak örvendõ „erdélyi kérdést”
nem lehet többé a szõnyeg alá söpörni,
és szükség volt arra, hogy egy látszóla-
gos tekintéllyel rendelkezõ nemzetközi
fórum, melynek hivatalosan is kisebbség-
védelem a feladata, kifogja a szelet a
magyar vitorlából. A román kormánynak
most már módja van arra, hogy erre a
„nemzetközileg elismert, tárgyilagos” ta-
nulmányra hivatkozva visszautasítsa a
magyar vádakat, megcáfolja a magyar
történelmi álláspontot, annál is inkább,
mivel a tanulmányban szükségesnek jel-
zett eredményeket Ceausescu már bizo-
nyos mértékben meg is tette – külföldi
nyomásra –, mely nyomás azonban nem
a Minority rights Group munkásságá-
nak az eredménye volt, hanem a világ
minden tájára szétszórt magyarság cél-
tudatos összefogásából származott.

A báránybõrben ólálkodó hamis bará-
tok mellett vannak azonban igazi fegy-
vertársaink is, akikre büszkék lehetünk, s
akiket testvéri szeretettel keblünkre ölel-
hetünk. A Lengyel–Magyar Világszövet-
ségbe (Polish-Hungarian World Federati-
on and Affiliates, 2639 N. Kimball Ave.,
Chicago, III. 60647) tömörülõ lengyel
bajtársaink, dr. Karol Ripa elnökkel élü-
kön, pompás munkát végeznek az erdé-
lyi magyarság védelmében, ahogy azt má-
jusi nagygyûlésükön megígérték. Nem
csupán tekintélyes lengyel lapok foglal-
koztak újra meg újra az erdélyi magyar
õslakosság szörnyûséges helyzetével, de
a Congressional Record augusztus 24-i,
szeptember 15-i és szeptember 26-i szá-
mai tanúskodnak arról is, hogy lengyel
nyomásra Charles H. Percy szenátor,
Henry J. Nowak képviselõ és Frank
Annunzio képviselõ erélyes hangon fel-
szólaltak ebben a bennünket lelkünk
mélyéig érintõ kérdésben, és felszólalá-
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saik nagymértékben hozzájárultak az
amerikai közhangulat fölébresztéséhez.

Mondani se kell, hogy a legkevesebb,
amit hálánk kifejezésére és ennek a barát-
ságnak öntudatos továbbfejlesztésére
megtehetünk, hogy minél elõbb, minél
többen csatlakozzunk egyenként és sze -
mély szerint is a Lengyel–Magyar Világ-
szövetséghez, melynek keretében a ma -
gyarok létszáma, sajnos, ma még szo-
morúan csekély. Lengyel testvéreinkkel
összefogva, egymást támogatva, minden
bizonnyal többet tehetünk, mint külön-
külön, szétforgácsolódva.

Ugyancsak illedelmes és célszerû len-
ne, ha minél több magyar küldene né-
hány soros köszönõlevelet Percy szenátor-
nak, valamint Nowak és Annunzio kép-
viselõknek Washingtonba. Ebben az élet-
halál-harcunkban minden barátra, min-
den szövetségesre szükségünk van, hi-
szen látni lehet: ellenségünk van bõven!

Mihelyt felismerjük, hogy ki van velünk
s kicsoda ellenünk, a harc már leegysze -
rûsödött, az erõvonalak kialakításának és
bevetésének pontjára. Széthúzás, külön
irányokba való szétesés csak addig gyön-
gítheti sorainkat, míg a porlasztást mes-
terségesen okozó ellenséges elemeket ki
nem gyomláljuk magunk közül.

Magyarok, erdélyiek, erdélyi csoportok
lelkes tagjai: itt az alkalom arra, hogy igaz
barátokat és fegyvertársakat bajtársi kéz-
fogással jutalmazva, megalakítsuk azt a
megdönthetetlen, közös arcvonalat,
melyre olyan nagy szükségünk van ezek-
ben a veszedelmes idõkben mindannyi-
unknak, akik az igazság védelmezését
vállaltuk feladatul. Akár lengyelül, akár
magyarul, dicsérjük az Urat: közös a cé-
lunk, s közös az út is, mely odavezet.

(Testvériség, 1978. 4. szám, október–
november–december)

Részlet a Kráter Mûhely Egyesület Wass Albert Élet-
mûve sorozat Zsoltár és trombitaszó – Örökösök
címû, 2003-ban megjelentetett kötetébõl

Beyer László

Hõsi életet kell élj!
In memoriam gróf Wass Albert (1881–1902)

Wass Albert író 19. századi felmenõi
között két Albert nevezetû szerepel. A
dédapa Wass Albert (1819–1911) Bem
tábornok erdélyi hadseregének honvéd
huszártisztje, Kufsteint elszenvedett ha-
zafi. A császár börtönének „tanulságait”
így összegzi az író, a dédapa szavaival: „A
háborút, azt elvesztettük bizony. Ideje
most már, hogy megnyerjük a békét.
Magyarnak lenni annyit jelent…, mint
kétszer annyit dolgozni, mint más. Oko-
sabbnak lenni, jobbnak lenni, tisztessége-
sebbnek lenni, mint más.” (Kard és kasza
I., Kráter, 323. o.)

Az író már csak hírbõl ismerte leendõ
nagybátyját, Wass Albertet (1881–1902).
A huszártiszt unokája, a jogot végzett
egyetemista, a búr háborúban elesett ön-
kéntes. A Képes Folyóirat 1902. évi 19.
száma közli Wass Albert nagybátyjának
életrajzát és az ifjú fényképét. 

A Kard és kasza elsõ kötetében mind-
három Wass Albert – köztük a kicsi gróf
írónk is – Erõss Miklós néven szerepel. A
Miklós igen beszédes keresztnév, a gö-
rög „gyõzedelmes” magyar megfelelõje.
Mindhárom Albert-Miklósban közös, hogy
hõsi életet éltek, bár a nagybácsinak már
nem volt lehetõsége megváltozott körül-
mények között új életet kezdenie.

A Kard és kasza I. kötetében (Kráter,
338. o.) az író beszámol apja egyetlen
bátyjának tragikus végzetérõl: „Hogy
egyéb is volt a világon, mint bálok, flör-
tök, pezsgõs vacsorák, vidám vadászatok
és vaskos tréfák, arra csak akkor döbben-
tek rá hirtelen a fiatalok, amikor 1902-
ben ifjabb Erõss Miklós gróf otthagyta
váratlanul a párizsi egyetemet, és egy ön-
kéntes diákcsoporttal Afrikába hajózott,
hogy a búrok oldalán fegyvert ragadjon
az angol elnyomók ellen. Néhány héttel
késõbb a budapesti képviselõház folyo-

PoLíSz



41

sóján táviratot kézbesítettek ki Erõss Béla
gróf országgyûlési képviselõnek. Az an-
gol kormány hivatalos távirata volt. Sajná-
lattal tudatták vele, hogy ezen és ezen a
napon ifjabb Erõss Miklós gróf Trans-
vaalban elesett. Késõbb egy angol kapi-
tány személyesen hozta el a gyászoló
szülõknek Miklós aranyóráját, s néhány
apróságot, ami a zsebében volt. Valamint
egy egyszerû sírnak a fényképét, valahol
az afrikai bushban.”

Az író okult õsei példáján: Nomen est
omen. De talán mégsem járható így õsei
életútja? A családi krónikás élete is gyak-
ran forgott veszélyben. A tízéves kicsi gróf
Kolozsváron túlélt egy feloszlatott tünte-
tést. Az embervadászaton láthatta azt a
román tisztet, aki célzott lövésekkel lõtt a
menekülõkre, így az íróra is. Az 1918 utá-
ni Erdélyben az úgynevezett kisebbségi
életmód alapigéjét – a jövõbe tekintve is
–, így határozta meg Wass Albert, A látó
ember címû dokumentumfilmben: „… te
nem arra készülsz, hogy hõsi halált halj,
valamilyen csatatéren… – mint ahogy
bele volt nevelve a gyermekbe már fiatal
korában, hogy minden magyar hõsi ha-
lált hal –, hanem hõsi életet kell éljél, és
nem szabad meghalnod!”

Elgondolkodtató. Talán hõseink miatt
vagyunk ma kevesebben, mégis hõsi éle-
tet kell élnünk. Ez nemcsak a krónikás ki-
mondott hagyatéka, de Üdvözítõnk paran-
csa is, szívleljük meg, híveim, magyarok!

Bakó Endre

Wass Albert
debreceni évei
(1928–1931)

– Hova megy? – kérdezte ámultan és izzadt pirosan
a szõke leány. 

– Csak oda föl – mutattam botommal a fák közt
megcsillanó égre –, a tetõig megyek!

– Miért?
– Látni akarok – feleltem, s hozzá tettem hirtelen –,

és el akarom mondani maguknak, amit láttam.”
(Hagyaték, 58)

1.

Wass Albert 1928-ban kezdte meg
tanulmányait a Debreceni (pallagi) Gaz-
dasági Akadémián. Amint ismeretes,
1925-ben Kolozsvárott megbuktatták az
érettségin, mert a magyarokat nem sorol-
ta a Romániában lakó idegenek közé,
egy év múlva azonban az édesapja által
küldött két hízott sertés megtette jóté-
kony hatását, s írónk így érettnek nyilvá-
níttatott.1 Elsõsorban A pokróc c.2 elbe-
szélésébõl arra következtetünk, hogy ez-
után egy év katonai szolgálatot teljesített
valahol Moldvában, majd Debrecenbe
ment képesítést szerezni. Amikor a város-
ba érkezett, már betöltötte huszadik
életévét, és túl volt két versesköteten. A
Virágtemetés 1927-ben jelent meg, ab-
ban a belsõ dátumok szerint 1925-ös 
költemények is találhatók. Jelentéktelen
kötet, de nem dilettáns. Alaptónusa a
borongó hanghordozás, s bármily meg-
lepõ, ezek az elmúlás kultuszát hirdetõ,
„rügyek között hervadást daloló nóták”,
istenes versek sok hasonlóságot mutat-
nak Gulyás Pál korai költeményeivel.
Wassnak tudvalevõen Reményik Sándor
volt a legfõbb példaképe és mentora,
akinek Idill a magasságban c. versét is
ajánlotta. Meglehet, a Jegenyék is neki
szól Egy másik jegenyének dedikációval:
Reményiknek van verse a jegenyékrõl.
Ugyancsak a Hagyatékban beszél arról,
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hogy egyszer nagynénjénél, Bornemisza
Elemérné Szilvássy Karolánál találta Kuncz
Aladárt, Reményik Sándort és Kós Károlyt.
„A két elõbbit ismertem már, hiszen õk
faragtak írót belõlem, de Kós Károlyra
nem emlékeztem vissza.” Ekkor tisztázó-
dott, hogy kiscserkész korában Kós Károly
gyógyíttatta ki a kígyómarásból egy cso-
datevõ szénégetõvel.3 Anyjának (aki el-
váltan élt családjától), apjának és több
grófnõnek, bárónõnek dedikált költe-
ményt. A Miért sír a szél? c. verset gróf
Wass Györgynek ajánlotta, annak a roko-
nának, aki maga is verselõ és komponista
volt, õ szerezte például a Szomorú a nyár-
faerdõ c. népszerû magyar nóta szöve-
gét. (Az 1900-as évek elején debreceni
lapokban is jelentek meg versei.) Említést
érdemel, mint érdekesség, hogy Rózsa-
falak c. versét Grandpierre Emilnek, osz-
tálytársának, a késõbbi neves regényíró-
nak dedikálta. Ez a költemény különösen
emlékeztet Adyra: „Álom királyném, most
hozzád megyek, / dacos, kõbaltás, bátor
vad gyerek” stb., de megállapíthatjuk,
hogy nem vált epigonná, bár Ady-hatá-
sát az egykori kritika jelezte, s a mai érté-
kelés is megerõsíti.4

Második kötete, a Fenyõ a hegytetõn
egy év múlva, 1928-ban követte az elsõt.
A Két õszi vers közül az egyik így kez-
dõdik: „1928. szeptember 15. / Ma lát-
tam a legelsõ õszi fát.” Azért idézzük,
hogy emlékeztessünk rá: 1928. október
1-jén megkezdõdött Debrecenben a
tanév. A vékony könyvecske tehát akkor
került ki a kolozsvári Minerva Nyomdá-
ból, amikor õ már Debrecenben tartózko-
dott. Nem véletlen, hogy Debrecenben
még abban az évben recenzálták a
könyvet, a folyóirat-kritikák 1929-ben je-
lentek meg róla.5

A (Magyar Királyi Földmûvelésügyi
Miniszter fennhatósága alatt levõ) Deb-
receni Magyar Királyi Gazdasági Akadé-
mián 1868 óta folyt oktatás, kezdetben
kétéves, majd hároméves képzési idõvel.
Az intézet 1901-ben a várostól 5 kilomé -
terre lévõ Pallagon rendezkedett be, aho-

va Darányi Ignác miniszter telepítette.
1924-tõl az akadémiát naponta 7 villa-
mospár kötötte össze a várossal. Az
1928/29-es tanrend értelmében a hall-
gatók október 1-je és 8-a között iratkoz-
hattak be, a beíratást írásbeli kérvényre a
tantestületnek állt jogában engedélyezni,
aminek október 15-ig meg kellett történ-
nie. Az elsõ félév hivatalosan október 1-
jétõl február 28-áig tartott. Az akadémia
igazgatója azokban az években Ruffy-
Varga Kálmán felsõházi tag volt, aki az
1928/29-es tanévet megnyitó beszédé-
ben a gazdaságpolitikai szempontot
összekötötte a társadalompolitikai aspek-
tussal, s a középosztály védelmében ér-
tekezett. „A középbirtokos osztály, sajnos,
veszendõbe került, mert eddig túlnyomó-
részt jogot tanult, s a földbõl akart meg-
élni. Nagy nemzeti érdek lett volna a bir-
tokos középosztályt, aki önzetlenül és ál-
dozatkészséggel tudja hazáját szeretni, a
gazdálkodás terén jobban megsegíteni,
amit azonban csak akkor lehetséges siker-
rel végrehajtani, ha a középbirtokos
osztály az eddiginél többet fog törõdni a
természettudományokkal, és igyekszik
gazdálkodási módját tudással és szorga-
lommal fokozni.”6

Wass Albert igazolva érezhette magát
a beszéd eme részénél, hiszen valóban
azért jött a távoli Vasasszentgotthárdról
Debrecenbe, hogy okszerû mezõgazdál-
kodást tanuljon, s az ismereteket otthon,
a saját (pontosabban apja) 200 holdas
gazdaságában és 800 holdas erdõségé-
ben kamatoztassa.7 A következõ passzus
nem kevésbé érintette, akár pozitív, akár
negatív módon: „Tagadhatatlan, hogy a
nagy uradalmak vannak a legkritikusabb
helyzetben. A sok megrázkódtatás követ-
keztében termelési egyensúlyuk tönkre-
ment, legtöbb esetben forgótõke hiányá-
ban is szenvednek, márpedig aranysza-
bály az, hogy sok földön, de pénz nélkül
nem lehet olyan jövedelmeket elõállítani,
mint kevesebb földön, de forgótõkével.”
Jellemzõ inkább és nem feltûnõ, hogy az
igazgató a kisbirtokosokat csaknem meg-
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rótta tudatlanságukért, az agrárproletá-
rokat pedig említés nélkül hagyta. A gaz-
dasági akadémia végzett hallgatóinak
ötven százaléka saját birtokára tért vissza
gazdálkodni.

Kitért az igazgató a diákság értékelé -
sére is. Megállapította, „Ha a tavalyi esz-
tendõre visszatekintünk, úgy elismerés-
képpen megemlíthetem, hogy a maga-
viselettel meg voltunk elégedve, jólesõn
éreztük, hogy a város társadalma is min -
den hazafias ünnepélyen örömmel gyö-
nyörködött a magyar gazdász ifjúság
fegyelmezett soraiban. A tanulás ered-
ményei azonban lehangolóak. Nagyon
sok a bukott hallgató. A tanári kar igen
helyesen, kellõ szigorral megköveteli,
hogy az országnak most kiválóan kép-
zett, szorgalmas fiatal generációra van
szüksége…” A direktor itt nem utalt rá
konkrétan, hogy korábban a gazdászhall-
gatók is részvevõi voltak a debreceni
fõiskolai ifjúság antiszemita tüntetései-
nek, melyeknek legtöbbször a rendõrség
vetett véget. A Tisza István Tudomány-
egyetem és a gazdasági fõiskola amúgy
mind intézményi, mind tanári vagy hall-
gatói szinten, csak laza kapcsolatot ápolt. 

Wass Albertet 107-es számmal jegyez-
ték be, lakhelye Válaszút, Kolozs várme -
gye. Vagyoni helyzetére való tekintettel
éppenséggel feltételezhetnénk, hogy
nem vette igénybe a bentlakást, ám ré-
szint a Hagyaték egyes passzusai, részint
egy újságtárcája (Búcsúzom Debrecen-
tõl) feljogosítanak arra, hogy tényként
kezeljük: a pallagi konviktus lakója volt.
Az elsõ évfolyamnak egyébként 108 be-
iratkozott hallgatója volt, a másodiknak
78, a harmadiknak 74. Másodéven egyet-
len nõévfolyamtársa volt, Bölöny Klára
Kassáról. Az utolsó, 1930/31-es tanévben
66, 74, 90 a beiratkozott hallgatók szá -
ma, összesen 240, vagyis csökkenõ ten-
denciát látunk. Rajta kívül még báró
Bánffy Endre, gróf Béldi Dénes volt arisz-
tokrata származású az évfolyamon, s velük
járt a dúsgazdag Harstein Pál, Debrecen
környéki, illetve balkányi nagybirtokos fia.

Komolyan vette a debreceni fõiskolai
éveket, és sok társától eltérõen nem foly-
tatott kicsapongó, mulatozó életmódot,
ami nem jelenti azt, hogy elzárkózott az
ifjúság szórakozásaitól. Indexét ugyan
nem ismerjük, következtetésünket közve-
tett tényekre alapozzuk. Már a második
félévben hallatott magáról. Tagja lett
ugyanis az Ifjúsági Egyesület Széchenyi
Gazdasági Osztály elnevezésû szakosztá-
lyának, amely elõadásokat és vitaesteket
rendezett, pályatételeket tûzött ki és vidé-
ki kiszállásokat tartott. Az 1929. április 10-
én megrendezett VII. ülés második elõ-
adója Wass Albert volt, aki „A ló, mint
igaerõ” címen tartott vitabevezetõt. Tagja
volt ugyanakkor a fõiskola hattagú cél-
lövõ csapatának, mely 1929. április 29-én
Budapesten a Magyar Fõiskolai Sportszö-
vetség Céllövõ Szakosztálya által rende-
zett csapatversenyen elsõ díjat nyert. De
lapozzuk tovább az évkönyvet: „Ugyan-
csak a legszebb sikereket hozták
számunkra az 1929. május 28., 29. nap-
ján Magyaróváron megtartott gazdász
bajnoki céllövõ versenyek. Itt az ország
három akadémiájának ifjúsága közül
messze kimagaslóan tündököltek a mi
gazdász céllövõink gyönyörû teljesít-
ményükkel.” A rangsorból kiderül, hogy
csak a 8. helyezett volt keszthelyi, a 10.
magyaróvári, a többi elõkelõ helyezést
debreceniek érték el. Wass Albert a 3.
helyet szerezte meg. „De nemcsak fõisko-
lai viszonylatban, hanem országos vi-
szonylatban is igazán elismerésre méltó
képességrõl és tudásról adtak számot cél-
lövészeink ebben az esztendõben. Meg-
jelentek a Szegeden 1929. július 12–13–
14. napokon rendezett, országos bajnoki
céllövõ versenyeken. Itt miniatûr fegyver-
rel való lövésben az ország igen sok nagy
múltú céllövõ egyesületét megelõzve
második lett a DGASE céllövõ szakosz-
tálya. Ugyanezen a bajnoki versenyen
gróf Wass Albert I. éves gazdászunk 50
méterre miniatûr puskával az új nemzet-
közi versenytáblán 10 találat 97 körrel
országos rekordot állított fel.” A felsorolt
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erõpróbákon kívül még több helyi, ke-
rületi, országos „Turul” bajtársi egyesületi
versenyt nyert a szerencsés összetételû
gárda, méghozzá fölényesen. 1930. má -
jus 27-én az országos gazdász bajnoki
céllövõ verseny küzdelmeire a társaka-
démiák el sem küldték csapataikat, mert
esélyteleneknek tartották õket. Az 1930.
június 5-én, 6-án Budapesten megren-
dezett országos fõiskolai céllövõ verse-
nyen „elsõ helyezést kapott, s egyben
elnyerte gróf Wass Albert II. é. hallgatónk
az országos hadipuska bajnokságot”, de
a többiek is kiválóan szerepeltek. Az
1929/30-as tanévben a céllövõ gazdász-
hallgatók 146 érmet, 35 tiszteletdíjat és
díszes oklevelet érdemeltek ki. Tegyük
hozzá, hogy az akadémia elsõrangú lõ-
pályával rendelkezett. Wass Albert nevét
még egyszer említi az 1928/29-es év-
könyv. Tagja volt a Bethlen Gábor Kör-
nek, amelynek rendezvényein szavala -
tokkal mûködött közre. 

Az 1929/30-as tanévben, másodéve-
sen, már az Ifjúsági Egyesület tisztikará-
ban találjuk. Elnök Rácz Jenõ III. éves hall-
gató, Wass az alelnök. Itt kell megje-
gyeznünk, hogy az akadémia fegyelmi
határozatának 11. paragrafusa értelmé -
ben „A hallgatók csak a kormány által
jóváhagyott alapszabályok alapján ala -
kíthatnak közmûvelõdési, jótékonysági
vagy egyéb társas célokra egyesületet
(…). A hallgatók körében alakított egye-
sületek az igazgató és a tanártestület fel-
ügyelete alatt állnak.” Tagja volt a Feste-
tich Bajtársi Egyesületnek, sõt egy forrás
szerint egy idõben a Turul keleti kerüle -
tének alvezére,8 s ilyen minõségében
1931-ben õ mondta az ünnepi beszédet
az ifjúság nevében március idusán. Az
akadémián tisztséget nem viselt, viszont a
SzEFHE (Székely Egyetemi Fõiskolai
Hallgatók Egyesülete) elnöki tisztét látta
el. A Széchenyi Gazdasági Osztályban
1929. november 11-én Széchenyirõl
értekezett, 1930. február 27-én A gazda
ornithológiája címen tartott felolvasást.
Május 8-án a téma befejezõ részét olvas-

ta fel. 1930. június 1-jén az Egyetemi
Bethlen Gábor Kör egy nagy konferen-
ciát rendezett, amelyen részt vett az aka-
démia tanári kara és hallgatósága val-
láskülönbség nélkül, továbbá a debreceni
Kálvinista Templomegyesület sok tagja. A
konferencia a korszellemre jellemzõ mó-
don a „Csonka-Magyarország nem or-
szág, egész Magyarország mennyor-
szág.” c. témát tûzte napirendre. A tanács-
kozást Révész Imre református lelkész, a
Nagytemplom prédikátora vezette be. 
„A konferencián dr. Ruffy-Varga Kálmán
igazgató úr köszönte meg az illusztris
elõadó szíves fáradozását és szólott hoz-
zá a kérdéshez elsõnek. Rajta kívül gróf
Wass Albert, Rácz Jenõ akadémiai hall-
gatók, több egyetemi hallgató és Penyi-
gei Dénes vitatták meg a tételeket.” 

Szinte törvényszerûnek mondható,
hogy a harmadéves Wass Albert elnök-
ként átvette az Ifjúsági Egyesület irányí-
tását. Emellett az akadémia Lövészegyle-
tének elnöki tisztségét is viselte. Az utolsó
tanévben a Széchenyi Gazdasági Osztály-
ban egy elõadást tartott 1930. október
29-én A takarékosságról címen. Egy alka-
lommal vett részt vidéki kiszálláson, 1930.
október 28-án Nyírmihálydiban, s ott
„Miként emelhetjük a falu kultúráját?”
címmel tartott elõadást. Érdekes, hogy
ebben a tanévben már nem említik cél-
lövõ sikereit. Nyilván nem rendeztek ver-
senyeket. Lehetetlen ugyanis, hogy ez a
képessége elsorvadt volna. (Annál kevés-
bé, mert még 88 éves korában is így írt
Szász (Zas) Lórántnak: „A vadászatról is 
le kellett mondanom, pedig az »tartotta
bennem a lelket.« Nem a pisztoly keze-
lésével van baj, ez évben eddig 18 mó-
kust lõttem le a madáretetõrõl, tizennyolc
lövéssel. A baj a lábaimmal van: kezdik
fölmondani a szolgálatot.”9 Valószínûleg
maradandó élményt jelentett számára az
OMGE tavaszi tenyészállatvásárának,
valamint gép- és mezõgazdasági kiállí-
tásának a megtekintése Budapesten. Egy
nagyobb tanulmányi kirándulás kereté-
ben a III. éves hallgatók ellátogattak
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Bábolnára és Kisbérre, ahol megtekintet-
ték az ottani ménesbirtokot, útban a
budapesti pincegazdaságot és a kecske-
méti szõlõgazdaságot, „… Budapesten
az akadémia ifjúsága megkoszorúzta
Darányi Ignác emlékszobrát, kifejezést
adva mély hódolatának és nagy tiszte-
letének.”

A felsorolt tevékenység dokumentálja
az ifjú Wass Albert aktivitását és sokoldalú
érdeklõdését, nem közönséges talen-
tumát. Az országos lövészbajnok egy-
aránt favorizált történelmi, mezõgazdasá-
gi, gazdasági, népmûvelési témákat, de
nyitott volt, érzékeny mindenfajta mû-
vészet iránt. Senyei Oláh István, a neves
festõmûvész, Medgyessy Ferenc bizalmas
barátja érdekes adalékot említett egy
interjúban: „(…) 6 éve bányászom Pallag
tájkincseit, 6 év óta egyetlen ember nem
jött hozzám kérdezõsködni, érdeklõdni,
sem a gazdasági akadémiai tanárok, sem
a gazdásznövendékek közül, az egyetlen
Wass Albert báró, a fiatal erdélyi író ki-
vételével, aki néhány évvel ezelõtt még
gazdászként élt Pallagon. De ugyan
mihez értenek a pallagi diákok?”10

Felvetõdik a kérdés, vajon a tudomá -
nyos kérdések, szakmai problémák meg-
ölték benne a költõt? Mint látni fogjuk,
szó sincs róla! Hogyan volt minderre
ideje? Ne feledjük, a hallgatóknak zsúfolt
heti órarendet kellett teljesíteniük, tíz
nagy tantárgycsoportból kellett kötelezõ-
en órákat hallgatniuk. Négy igazolatlan
óra esetén a tanár megtagadhatta az
index aláírását. A követelményeknek csak
hatalmas fegyelmezettséggel és tehet-
séggel lehetett eleget tenni, különösen
annak, aki a kötelezõ tennivalókon kívül
még többet vállalt. 

A Hagyatékban olvasható egy szerfe -
lett érdekes önvallomás. „Második talál-
kozásom a halállal sokkal késõbben
történt, és sokkal bonyolultabb körülmé -
nyek között. Egy idegen város diák-
szobájában voltam. Olyan egyedül, mint
soha életemben, s a kezemben a revol-
ver. Sok minden összegyûlt, s az öngyil-

kosság gondolata – bár ma már kissé
restellem bevallani – régóta foglalkozta-
tott.  (…) A tükör elé álltam, s felemeltem
a kezemet. A fegyver hideg csöve a
halántékomhoz ért. Tudtam, hogy egy
perc múlva már nem élek, s az érzés, 
amit így éreztem, nem volt kellemet-
len.„11 Nem tudjuk igazolni, csak sejtjük,
hogy Debrecenre vonatkozik az „idegen
város” minõsítés. Bármilyen zsúfolt, tevé-
keny életet élt ottani diákévei alatt, még
sincs kizárva, hogy az eset a pallagi kon-
viktusban játszódott le. Szerencsére várat-
lanul egy lány lépett be a szobába, s
„elment az esze?” felkiáltással megakadá-
lyozta az öngyilkosságot.

2.

Bár jelent meg egy verse a mérsékelt
Debreczen c. kelet-magyarországi napló-
ban, állandó munkatársa a Hajdúföld c.
erõsen jobboldali újságnak volt, majd
1929 második félévétõl kezdve az egye-
sült Debreceni Újság – Hajdúföld c. napi-
lapé. Ezeket a médiákat azokban az évek-
ben a fajvédõ Kolosváry-Borcsa Mihály
szerkesztette, akit 1946-ban, mint Szálasi
volt sajtó-kormánybiztosát háborús bû-
nösként felakasztottak. Wass Albertnek
1928. október 12-én már verse jelent
meg a lapban, pedig csak egy pár nap-
pal korábban érkezett a városba. Nem
lehet kétségünk világnézeti meggyõzõ-
dése felõl, mégsem állíthatjuk, hogy az
újsághoz politikai rokonszenv irányította
volna. Sokkal valószínûbb, hogy szemé-
lyes ismeretség fûzte Kolosváry-Borcsá-
hoz, ami esetleg még Kolozsvárott kezdõ-
dött, bár Kolosváry-Borcsa egy gene-
rációval idõsebb volt nála. Elõfordulhat,
hogy Kolozsváron ajánlólevéllel látták el a
fõszerkesztõhöz.

A Hajdúföld, illetve Debreceni Újság –
Hajdúföld a húszas-harmincas évek for-
dulóján már nyíltan rokonszenvezett
Mussolini fasizmusával, követendõ hõsök-
ként aposztrofálta Héjjas Ivánt, Prónayt,
antiszemitizmusra uszított, amiben a fõ-
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szerkesztõ, továbbá Liszt Nándor és
Marschalkó Lajos író járt az élen. Késõbb
Wass Albertet is vádolták antiszemitizmus-
sal, ami ellen õ mindig tiltakozott. 1940-
ben megjelent Csaba c. regényében is
szerepeltetett zsidókat, akik majdnem ki-
vétel nélkül bomlasztó alakok, a bolseviz-
mus terjesztõi vagy közönséges szélhá-
mosok. De ugyanebben a regényben a
népek közötti megbékélést hirdette:
„Érezni lehet: valahol valami megbomlott
a világban. Napról napra a gyûlölet
kerekedik felül, s az embereknek egy-
máshoz való természetes jóindulatát
mesterségesen oltogatják fertõzõ csírák-
kal. Okosan kalmárkodó szász õsök nyo-
mán besurran a keleti hegyláncok alá a
nyugati kultúra elkésett torzszülöttje, a
fajelmélet. Szeben német nevû utcái el-
felejtik, hogy a Kárpátok vendégszobáit
lakják, s húszesztendõs csecsemõpróféták
irányt majmolva dobálják a jelszavak
csóváit szerte az országba. Itt-ott tüzet
fognak a békesség nádfedelei, alig gyõzi
a türelem oltogatni õket.”12 Utólagos
álláspontja: „Abban az idõben sokat vol-
tunk zsidókkal együtt, s bár nem vagyok
gyûlölõje semmiféle fajnak, meg kell
állapítsam, hogy a zsidók oltották belénk
ezt a minden nagyságot lerántó, minden
szépséget kigúnyoló szenvedélyt.” 13

Noha a Hajdúföld, illetve a Debreceni
Újság-Hajdúföld keresztény napilapnak
hirdette magát, Baltazár Dezsõ reformá -
tus püspököt is rendszeresen támadta
politikai liberalizmusa és megingathatat-
lan vallási türelme miatt. A harmincas
évek közepén a Vásáry István polgár-
mester ellen indított hajszának is éllovasa
lett. Mindezt a háttér megvilágítása miatt
kellett elmondanunk, nem Wass Albert
ellenében, hiszen az õ írásai mentesek
maradtak az ordas eszméktõl. S ne feled-
jük, ekkoriban Juhász Géza és Gulyás Pál
is sûrûn jelentkezett verseivel, kisesszéivel
a lapban. 

3.

Wass Albert a Gátak c. versével mu-
tatkozott be a debreceni olvasóknak
1928. október 12-én, majd két nap múl-
va megjelent a Kökénybokor és Erdélyi
vallomás címen a Virágtemetésbõl Erdélyi
fák között címen ismert vers. Ehhez két új
sort írt. Régebbi dolgai közül választotta
ki az Élet-autón c. darabot, amelynek
kötetbeli címe Az élet autóján, továbbá
az Õszi vers, Magyar fa sorsa c. verseket.
A többi debreceni verse, mintegy 20-22
darab eredeti és kötetben publikálat-
lan. A Debreceni Újság kritikusa rövide-
sen recenzeálta második kötetét, s megál-
lapította. „(…) Wass Albert az új utakon
indult, de költeményeire a ma Erdélyben
uralkodó versirány rányomta jellegzetes
bélyegét. Ezzel nem beskatulyázni akar-
juk Wass Albert költészetét, hisz minden
mûvészre kortársai akaratlanul is hatnak,
de itt az igazolódik be, hogy Wass Albert
megelégedett a ma Erdélyben uralkodó
natúr-impresszionista iránnyal, melyen
Reményik Sándor mesterien dolgozik, s
nem keresett egyéni utat. Versei azonban
elvitathatatlanul szépek. Színes képek vál-
takoznak szinte festõiesen, evvel már
csatát nyer, mert elõkészíti az olvasó han-
gulatát, s ekkor már az érzelem húrjain
játszik. Ha egy szóban kéne összefoglalni
Wass Albert költészetét, a »csend« költõ-
jének nevezném. Verseinél mindig a
csend, a borongás az alaptónus. Néha
áprilyasan pontra dolgozik. Verseit a fi-
nomság jellemzi.”14 Nem tudjuk, a recen-
zens mit értett natúr-impresszionista irá-
nyon, s mi lenne az „áprilyasan pontra
dolgozás”. Talán, hogy mindig a naturá-
ból, a természeti látványból indul ki, s azt
hozza analóg összefüggésbe valami em-
berivel, akárcsak a népdal, s annak ad
metafizikai távlatot? A „pontra dolgozik” a
poentírozást vagy a pointilizmust jelen-
tené? Tény, hogy Wass Albertnek Áprily
Lajos is mesterei közé tartozott. 

Mint lírikus, három-négy húron ját-
szott. Az elsõ verstípusba „a szív meteo-
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rológiai jelentései” tartoznak, sokszor al-
kalmi költeményekbe kódolva. Ilyen a Dal
egy kis mûvirágról, amelyet gazdász
pajtásainak és a sátoraljaújhelyi szép-
lányoknak ajánlott. A laza szövésû vers
(egyébként debreceni lírai termésének
továbbra is jellegzetessége a laza szer-
kesztés) érzelmesen kiábrándító: már
tudja, hogy a csókkarneválon megvallott
szerelem elszállt a mámorral együtt,
hiába várja vissza a lány. A vers minden
könnyedsége ellenére képes az emberi
természet ellentmondásaira, jelesül az
érzékek és a ráció konfliktusára figyel-
meztetni, egy ponton kilép a konkrét,
szubjektív szituációból, és életfilozófiai
általánosításra vállalkozik:

Mondjátok meg, hogy ami szép van,
az mind hazug, az mind csalárd.
Mondjátok, hogy játékot élünk: 
egy óriási karnevált. 

Az etikai önfelmentést a versi beszélõ
még egy gesztussal is megtetézi: a mû-
virágot megõrzi és az „távolból, nagyon
néha mesélni fog” a pompás farsangi éj-
rõl. A „találkozunk” búcsúszó relatív értel-
mezhetõségével küszködik a Találkozunk
c. vers, amely azért a legemberibb, mert
mindent ígér és mégsem ígér semmit.

Az Üzent a tavasz is alkalmi vers: „Árul-
ták már a sarki gesztenyét, / tél volt a
városon, pompás-havas, / de Debrecenre
tegnap délután / ráüzent a tavasz.” (…)
És üzente: a Nagyerdõ határán / kacagás
csendül újra: kisfiús / forradalmi zászlaját
kibontja / maholnap már a gyermek már-
cius.” A tavasz legfõbb üzenete azonban:
lehet csókolózni. Konkrét alkalmiságát a
dedikáció is erõsíti: „Akinek szól, ha el-
olvassa, tudni fogja, hogy neki írtam.”
Ehhez hasonló a szubtilis hangulatú 
Elsõ tavaszi vers is, mely a Nagyerdõt, a
Péterfia utcát emlegeti. A tavaszi szél be-
száguld a diákszívekbe, virágot szór rá-
juk, s fény gyúl a szemekben… A Március
a poentírozás mintapéldánya: tavasz lett,
adják tudtul kedves költõi képek, de hogy

általa szebb lett-e a vén föld, ezt a költõ
nem tudja, mert õ csak a kedves kék
szemét nézte…. A szerelem apoteózisát
zengi az Imádság: „Szerelemisten: / Te
vagy a Szentség / ezen a földön.” A szív
c. versben így imádkozik: „Miatyánk, Sze-
relem / szenteltessék meg a Te neved…”
A szerelem tehát számára többet jelent,
mint az emberi élet egy fontos értéke:
szubsztanciává növeszti. Ámde nála elsõ-
sorban költõi témáról, vágyakozásról,
lelki igényrõl és nem létérzésrõl, sorsál-
lapotról van szó, mint például Adynál,
noha olyan versek, mint a Mert nagyon
szeretlek fortissimóra vannak hangolva.
Ugyanakkor a vele csaknem egy idõben
keletkezett Köszönetet mondok egy is-
meretlen lánynak c. költeményben ol-
vashatjuk ezt a sort: „mert én magát
nagyon szeretem.” Csak úgy, ismeretle-
nül. Így legalább nem jön a kiáb-
rándulás. Az Ábránd fejezi ki legjobban
mindazt, amit fentebb kifejtettünk: 

Jó volna így Valakivel
Megosztani e drága csendet.
A Vetést nézni, állva, várva,
Míg a halál halkan becsenget.

Képzelete az álmok mesepalotájában
jár, bár birtokosa virágnak, éneknek, a ta-
vasz csodazenéjének, de hiányzik a ked-
ves szája (Enyém az álmok mesepalotája).
Ne feledjük, Wass Albert ekkor még 20-22
éves. Ehhez képest sok a borongós köl-
teménye, mint például az elmúlás-hangu-
latú csoportot gyarapító Õsz címû, amely-
nek képarzenáljában egy hófehér kis
koporsó is feltûnik. A szemléleti indok: a
nyár is koporsóban távozik az õsz elõl. Ide
sorolható a Kakukkos óra is, amely három
tételben foglalja össze életének három
szakaszát. A gyermekszoba Álomkirálynéja
és Álomkirálya megóvta a rossztól, tanítot-
ta a jóra, de megváltozott, más lett a világ,
ezért nem várható, hogy az álom valóra
válik, ellenben várja a temetõkert. Hiszen a
Halállal apró csókokat vált mindannyiszor,
ha egy asszony elhagyja (Vers a Halálról).
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Az alkalmi költemények sorából kiemel-
kedik a 23 négysoros versszakból álló
Gyertyaláng c. óda. A költemény 1929.
november 3-án jelent meg, a cím alatt
ezzel a tájékoztató szöveggel: „Írta és
felolvasta a hõsi halált halt gazdászok
tiszteletére rendezett ünnepélyen Wass
Albert.” Az évkönyv szerint 1929. június
20-án, országos méretû ünnepség kere-
tében leplezték le a hõsi halált halt
debreceni, kassai és kolozsvári gazdász-
akadémisták emlékmûvét a pallagi intéz-
mény parkjában; Némethy László szob-
rászmûvész alkotását, fõherceg, herceg,
államtitkár, fõispán, polgármester, rektor,
tábornokok, fõbírók, egyházi méltósá-
gok, egyetemi tanárok stb. jelenlétében.
Arra nézve nem ad eligazítást az évkönyv,
hogy ezen az ünnepélyen hangzott
volna el a költemény, de a kolozsvári
gazdászok nevében Wass Albert akadé-
miai hallgató helyezte el a koszorút az
alábbi beszéd kíséretében: „A kolozsvári
gazdák küldik hódolatuk koszorúját.
Erdély meghajtja hattyús lobogóit. A
Szamos, a Maros, az Olt üdvözletét ho-
zom, fehér székely faluk harangszavát, a
messzi Hargita tövébõl, a Szent Anna-tó
sötétkék csillogását, az erdélyi rónák hul-
lámzó kalásztengerének üdvözletét, amit
belesúgnak az esti szélbe. Tudom, hogy a
sok fehér halott egyszer mind összegyûl,
megkondulnak a székely harangok, cso-
da támad, azt mesélik az õs székely
regék, hogy egyszer majd egy csillagtü-
zes éjjel lovak patái csattognak a hadak
útján végig, és megjönnek a Csaba hun-
jai. Békén nyugodjatok!” (Az emlékmûbe
a három város minden elesett gazdász-
hallgatójának a neve be volt vésve, amit
az évkönyv megörökített).

A Gyertyaláng, mely az elesett hõsök,
egyszersmind az elvesztett országrészek
siratása, egyik alapgondolata az 1848/
49-es szabadságharc elbukásán kesergõ
lírai darabok lemondó következtetése:
nehezebb az élõknek, jobb az elesettek-
nek, õk legalább szívükben a reménnyel
haltak meg:

Magukban õrzik. Dölyfösen, keményen,
s nem tudják, hogy a szent haza 

ledõlt…
Boldog halottak. Lám, mi árvábban 

állunk
tornyosuló emléketek elõtt...

Az óda szívbemarkoló hatását a költõ
növeli azáltal is, hogy figyelmeztet: az
emlékezés gyertyalángja mellett megidé-
zett elesettek légiója egyénekbõl állt. Az
egyik võlegény volt, a másik még gyer-
mek, a harmadik gyermekét hagyta ott-
hon, „hogy a hazája boldogabb legyen”:

Ki hinné el, hogy minden név mögött
tervek izzottak és célok lobogtak,
s hogy álmodozva, mint megannyian,
vérük titkának hordozói voltak?

A nagyléptékû költemény következõ
futama a vízió szférájába emelkedik:

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

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

Mit fogsz felelni, ha Csaba vezérrel
a meg-nem-alkuvók seregbe kelnek,
csontváz vitézek, csontváz paripákon,
s egy bolond éjjel hazamenetelnek?

A vízióból újra visszalép a költõ a va-
lóságos téridõbe, s reménnyel próbálja
megtölteni a csüggedt lelkeket. De konk-
rétumok, észérvek helyett csak az isteni
gondviselésre apellálhat: 

Ismeretlen Testvér, ki messze földön
alszol, lelkében fûnek és virágnak,
Te már tudod, hogy hasztalan a 

Törvény,
amit itt fent az emberek csinálnak.
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Hatásos, érzelmeket indító, költõileg is
szerencsés az óda befejezése:

Emlékszobor. Aranyló nevek rajta,
nevek mögött egy hallgatag világ…
Ennyi sírra hogy virágot hintsek,
határon innen nem terem virág.
Határon túl kéne virágért menni…
Ha már virágot hozni nem lehet,
ismeretlen, hontalan Halottak:
nektek adom e csöndes rímeket.

Szinte hallani a feldübörgõ tapsot,
amelyre a költõ alapjában véve rászol-
gált. Egy kifogást azonban mégis eme -
lünk. Wass Albert a hõsi halottak áldoza -
tát úgy állítja be történelmileg, hogy azt
a haza boldogságáért hozták. Ez azon-
ban eszményítés. A magyarságnak sem-
mi érdeke nem fûzõdött a világháború-
hoz, amelynek egyenes következménye
volt a megalázó Trianoni Békeszerzõdés. 

A debreceni versek sorában a legjelen-
tõsebbek az Erdélyt tematizálók. Az elsõt
mindjárt 1928. december 1-jén jelentette
meg Erdély címen. Ismert motívumok do-
minálnak benne: Erdélyben mindig õsz
van, „kékebbek ott az esték, sárgábbak
ott a rónák.” Bánatország ez az ország,
ahol már nem terem hóvirág, az erdõk
keresztfákat nevelnek. Annál markánsabb
az ismerõs magyar mentalitás vállalása: 

Nagyon ködös és nagyon árva…
Fészke-fosztott fiainak,
Széttépett, bús fiainak,
Mégis, mégis, jaj, de drága!

1930 májusában adta közre Kolozsvár,
1930 c. költeményét, amely egy hazalá -
togatás élményébõl született. A 43 soros
vers maradandó mûvészi eszközökkel
érzékelteti az idegenség sivárságát, mely
Kolozsvárott fogadta. Az öt szerkezeti
egységre tagolódó kompozíció a hangu-
lati ellentételezésre támaszkodva éri el
megrázó hatását. Az elsõ benyomásai
ugyanis, még a vonaton, amikor nem
találkozott helyi emberekkel, kedvezõek.

Amikor azonban a váltósíneken zakatol a
vonat, még inkább bent a városban, a
varázs megtörik. Idegen szó, idegen feli-
ratok fogadják. Ám a házsongárdi teme-
tõben mégis úgy érzi az emlékek nyo-
mán, hogy hazatalált: 

és megtudtam, amire este lett, 
hogy bár kint minden, minden 

elveszett,
e hely, hol mindent kis halmok takarnak,
Örök Város a bujdosó magyarnak... 

Ezek a sorok akár az „és mégis” opti-
mizmusát is sugallhatnák, annál inkább,
mert a következõ versszakban így figyel-
mezteti egyetlen ismerõse, csontkezét fel-
emelve:

„Tudd meg, a fecske itt hiába szálldos,
meghalt – mondta –, meghalt a régi 

város,
annyi marad csupán belõle élve, 
amennyi belefér 
szíved egy rejtett, ócska szögletébe!”

Ez, patetikus szépsége ellenére, nem
tölti el optimizmussal vagy megengesz-
telõdéssel az olvasót. Wass Albert az utol-
só sorokkal minden kétséget eloszlat,
rámutatva, hogy az elidegenedés két-
irányú folyamat: „s míg vágtattam vissza
a síneken, / idegen voltam, én is, ide-
gen.” Ez az érzés olyan élesen beléivó-
dott, hogy tíz évvel késõbbi regényébe is
belefoglalta gyermek hõsét jellemezve:
„Olyan szürke és kopott a város, ahogy
megy benne, mintha nem is a régi lenne.
Idegen emberek sietnek idegen célok
felé, s õ megy közöttük egyedül, s érzi,
hogy céltalan.”15 Hasonló élmény moti-
válta a Látogatás c. költeményt is, amely
egy régi udvarház (talán a sajátjuk volt
egykor?) pusztuló képét helyezi a bíborba
öltözött õszi hervadás rokon keretébe. A
huszadik században sok magyarnak az
anyanyelvére, az emlékeire, a bibliájára
zsugorodott a hazája. Wass Albertnek
másodjára mindenképpen. 
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Két költeményérõl kell még megem-
lékeznünk. A Magyarok dalolnak a ma-
gyar nóta dicsérete, egy kissé búsma -
gyarkodó befejezéssel. A Város és falu
pedig eszmeileg kései hajtása a század-
forduló konzervatív városellenességének.
Formája viszont nagyon is modern, nem-
csak különös szókincse okán (pl.: Itt bor-
dély-gyárakban készül az ember), de nyu-
godtan mondhatjuk szabadversnek.

Bár a Látogatás 1931 áprilisában, nem
sokkal Debrecenbõl való eltávozása elõtt
jelent meg, azt tapasztaljuk, hogy 1930-
tól ritkultak a versek, és sûrûsödtek a pró-
zai közlemények. Wass Albert felfedezte
magában az epikust, s mint tudjuk, regé-
nyeivel és elbeszéléseivel lett „befutott”
író, noha lírai vénája nem apadt el telje-
sen. Dsida Jenõ többek között úgy jelle -
mezte második könyve kapcsán, hogy
nincs benne mélység, sem megdöbben-
tõ, még elragadó sem, mindössze han-
gulatos és rokonszenves.16 Alapjában
véve ez a megállapítás érvényes debre-
ceni pályaszakaszára is, azzal a többlettel,
hogy a három év termésében akad két-
három kiemelkedõ darab, ily módon köl-
tõi pályája szolid emelkedésérõl adha-
tunk számot. 

4.

1930 októberében a Lulu címû „jópo-
fa” kistárcával kezdte prózaíró karrierjét.
Unokabátyja Kolozsvárott megkérte,
hogy adja át üdvözletét a Bikában megis -
mert Lulunak, aki egy »édes pofa«. Töb-
bet nem tud róla. Ebbõl kerekít az író
szórakoztató jegyzetet, amelynek poénja,
hogy vígjátékot akar írni az abszurd ötlet-
bõl, ami abszurditása miatt feltétlenül
modern. A könnycsepp álmodott volta-
képpen prózavers: a leány könnye mar-
garétát öntözött, amit egy fiú letépett, s
odaadta szerelmének ugyanazzal a szö-
veggel, amelyet a könnycseppet ejtõ
lánynak is mondtak. Az Õsz van öt kis lírai
szösszenetbõl áll, Pallag, 1929. novem-
ber hó jelzettel. A versvilágában is felbuk-

kanó debreceni motívumok alapján úgy
véltük, Wass Albert megkedvelte a várost.
Ehhez képest az alábbi Debrecenre vo-
natkozó utalást olvassuk: „Összehúztam a
kabátomat, és sietve megyek. Õszi este
egy idegen város utcáin át.”, miközben
szeretné valakitõl megkérdezni, „hogy
sárgák-e már a fák az öreg kolozsvári
temetõben?” 

A 22 éves fiatalemberre jellemzõ a
bölcselkedõ, oktató hang is. Az 1+1=2 c.
írás valóságos esettanulmány a váláshoz
vezetõ férfi és nõi gondolkodásról. „Csak
azt akarom mondani, hogy 1 ember meg
1 ember az sohasem 2 ember. Az mindig
csak 1 ember és 1 másik ember. És ezt
tanulják meg a szerelmesek. Hogy azt az
1-es számjegyet azt nem lehet elrabolni
sem itt, sem ott, hogy kettessé kovácso-
lódjanak.” Mintha csak Szabó Lõrinc
keserû, relativista életfilozófiájának isme-
retében elmélkedne! A diákszerelem mu-
landósága egyik kitüntetett témája. Errõl
szól a Mackó és a Ne sírj kislány. Az utób-
bit így zárja: „Ezt a kis írást pedig oda-
teszem majd a kép mellé. Ezzel fogom
valamikor igazolni a Jóisten elõtt, hogy
egyformán hazárdjátékot ûztünk szívünk-
kel, és hogy ebben a szomorú bolond
játékban én is éppen annyit vesztettem,
mint õ.” 

Az idézetet azért is iktattuk ide, hogy
jelezzük, Wass Albert a tiszta narrációt, a
diegetikus elbeszélésmódot szerette leg-
inkább, s nem omnipotens attitûdben
tetszelgett. Némelyik írása glosszának mi-
nõsül. Ilyen a Romantikát tessék, amely
az ellen berzenkedik, hogy 1 pengõért
papírmasé karácsonyfát árulnak, ez is al-
kalmas arra, hogy a világkáosz által elra-
bolt gyermekálmokat visszaidézze. Az író
ezt az üzleti világ gúnyos fintorának fogja
fel. Pellengérre állítja a D. 24372 rend-
számú autót, mert csaknem elütött egy
járdáról lelépõ fiatal párt, s aztán tovább-
robogott. A Tanár úr kérem egy bátor
gimnazistát dicsér, aki a moziban meg-
védte a bolond Gyulát egy nagyobbacs-
ka suhanc bántalmazásától. Külön kate-

PoLíSz



51

góriába tartozik a Húsvéti levél a kishú-
gomnak Hamburg városába. A pompás
stílusban írt levél az 1914-es közös hús-
véti emlékeket idézi fel, miközben szim-
bolikus távlatba helyezi a gyermekkori
nyuszikeresést.

Utolsó debreceni napjaiban esztétikai
alakítást nem igénylõ, direkt újságcikkek
írására is vállalkozott Porszemek címen.
Három, ilyen mozaikokból építkezõ, gon-
dolatilag, stilisztikailag elegáns jegyzetet
közölt. Ezek a széles tematikai spektrumot
átfogó írások jól tükrözik tájékozottságát,
intelligenciáját, értékközpontú gondolko-
dásmódját, világnézetét. Mint érdekessé-
get említjük, nem hisz a páneurópai gon-
dolatban, amelyet az általa lebecsült
nemzetköziséggel azonosít. Ha meggon-
doljuk, 1931-ben nem is volt létjogosult-
sága az Európai Uniónak, hiszen egy
évtized múlva az ellentétektõl szabdalt
Európa lángokban állt.

Wass Albert újságtárcáiban alig csör-
gedezik cselekmény, de nem is az a ren-
deltetésük, hogy egy-egy történetet el-
mondjanak. Ha egyiknek-másiknak mégis
van vékonypénzû cselekménye, az õ szó-
használatával meséje, azt az író nem tö-
rekszik megjeleníteni, azaz nem ábrázol,
csak tolmácsol. Témáit nem az életbõl,
hanem saját színes gondolatvilágából,
csapongó fantáziájából meríti, hiszen alig
voltak társadalmi tapasztalatai. Mint emlí-
tettük, erõsen foglalkoztatja a férfi-nõ
kapcsolat, továbbá az idõ romboló ha-
tása, az érzelmek változékonysága, az
emlékek ereje. A kavics zord professzorát
a szerelmi emlék lágyítja humánussá. Az
El tango nostro az idõvel perel. Az 1931-
es fiatalokon, negyven év múlva, vállu-
kon hatvanegynehány évvel sem lesz vál-
tozás, „…csupán a szívünk egyik fele,
amelyikben a múltat raktározzuk el rozo-
ga kis emlékdobozokban, lesz sokkal-
sokkal nehezebb, mint a másik, mint az,
amelyikben valamikor a vágyak laktak.”
Bizonyos fokig kivétel A jánosbogárka
lepke akar lenni. Ez tanmese arról, ho-
gyan lesz az egyszerû, nagyravágyó lány-

ból bukott nõ. Az Õszi szelek útja, Hajók
a ködben, Valaki meghalt mind a pár-
kapcsolat lélektanába próbál bepillantani.
Az elsõt versben is feldolgozta: a diáksze-
relmeseket ugyanúgy elfújja egymástól
az élet szele, mint a faleveleket. „Ennyibõl
áll a mese. Egyszerû, mindennapi kis
történet, nincsen benne semmi különös.
Nem is tudom, miért írtam meg.” A Hajók
a ködben házaspárja, (noha szeretik egy-
mást), az õszinteség hiányára, a taktiká-
zásra fizet rá. A Valaki meghalt az emberi
elidegenedés tárcája, a közömbösség té-
nyeivel riaszt. Feleség, rokonság könny-
telenül áll a ravatal mellett, az asszonyt
már a szeretõje várja, valamelyik rokon-
nak az jár a fejében, hogy nemsokára
zárnak a boltok… A rövid elbeszélés bal-
ladai komorságát fokozza a refrénként
kétszer is visszatérõ „Nem történt semmi
különös, csak meghalt egy ember” kezde-
tû mondat. „Mert az álmain kívül nem
volt senkije, és mert nem tanult meg
élni.” Wass Albert az „élet”, az „élni” szava-
kat mindannyiszor a (struggle for life)
értelmében használja. Vele szemben az
álom a spirituális létmód, a szépség iránti
elkötelezettség, a tülekedésbõl való távol-
maradás, egyben a sebezhetõség szino-
nimájaként értendõ. A Vándor járt az ál-
mok városában c. kissé elvont parabola
éppen arra tanít, hogy az álmok gyakran
megcsalják az embert, sokszor a reális
szemlélet hozza meg a titkolt vágyak
megvalósulását. Az író szeret szimbolikus
jeleneteket, tárgyakat alkalmazni, például
elmegy egymás mellett a két hajó, má-
sutt a faleveleknek van jelképi szerepük,
jelentéses funkciója a kavicsnak, a tenger
az élet szimbóluma.

A Tenger az élet hat mozaikból szer-
vezõdik, ötöt egyfajta kohéziós erõ pán-
tol egybe. Mindegyik egy kis történet, az
õsember, a vérengzõ pogány, a szerze-
tes, a vagabund, az üzletember szerelmi
története. Mindenki az igazit keresi. A ha-
todik mozaik amolyan életfilozófiai ösz-
szegzés: „Tenger az élet. Sok ezer év óta
hullámzik velünk, sok ezer év óta hul-
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lámzik velem. Vízcseppek vagyunk, jelen-
téktelen szürke kis parányok, mind, mind-
annyian. (…) Mindannyian keresünk,
mindig keresünk egy másik vízcseppet a
nagy szörnyû óceánban. Néha meg-
találjuk. Összesimulunk egy pillanatra, az-
tán jön egy hullám és felkap, vagy leránt
a mélybe, és mi keresünk, keresünk újra
tovább. (…) Lehet, hogy megtalálom eb-
ben a lázas furcsa életemben, amit ma
élek. Lehet, hogy nem. (…)”

Különleges ötletre épül a Táltos õsöm
megálmodott engem. Témaválasztása
mintegy korai elõzménye az 1943-ban
megjelent Vérben és viharban c. hun tár-
gyú regényének. Táltos Thonuz a zsarát-
nokot bûvölve kegyetlen álmot látott vér-
rõl, pusztulásról, s egy késõ unokáról. 
A megálmodott ember ment a ködben.
„… ló nem volt alatta... kezében nem 
volt semmiféle fegyver… nem volt egye-
be más, csak a szíve. Szívét a homlokán
viselte és furcsa kis dalokat énekelt a
ködbe, valakirõl, akit soha sem látott. (…)
Tenyerén vitte a vágyait és mosolyogva
dobálta szét az emberek között. Minden
eltékozolt vágy után egy csepp rubint-
piros vér maradt a földön, és ahány asz-
szony jött szembe vele, mindegyik kité-
pett egy darabot a szívébõl. (…)” Nem
kétséges, szimbolikus, kódolt önportréról
van szó.

Utolsó írása is önportré, de nem lépi át
az esztétikai illúzióvilág küszöbét, életrajzi
tények is kiolvashatók belõle. Például az,
hogy a gazdászok bajtársnak szólították
egymást, lévén a Festetich Bajtársi Egye-
sület tagjai. Kötelezõ volt a fekete diák-
sapka viselése. A Búcsúzom Debrecentõl
alapján tudjuk, hogy a konviktusban
lakott. Az öreg akadémiát otthonának te-
kintette, a professzorokat tisztelte. Búcsú-
zik a cimboráktól, s egy erkélyes ház szõ-
ke leányától. Ezekkel a szavakkal temeti el
vígabb magát: „Itt nyugszik egy nótás szí-
vû diák, szerette a dalt, a bort, a csókot,
sírt, ha hazájáról beszéltek, sírt, ha bús
nótát húzott a cigány és három év után
így búcsúzott:

Volt egyszer egy öreg diák.
Barangolt, kószált szerteszét,
mindenütt hagyott nótát és virágot,
mindenütt hagyott sok-sok jóbarátot,
és így hagyta el lassan az életét.”

Búcsútárcájában írta: „…ha egyszer
sok-sok év után elvetõdnék erre tovaröp-
pent ifjúságom nyomát megkeresni:
gondbarázdás arcomra, ha ránéznek a
régi professzorok, lesiklik rólam a tekin-
tetük, és nem ismernek rá a régi diákra.
Idegenül fogadnak az utcák, és nem is-
mernek rám a tantermek sem, az embe-
rek csodálkozva néznek és nem értik
meg, hogy mit keresek köztük.” Elõérzete
csaknem beteljesedett. Az egyik debre-
ceni újság 1940-ben, a Baumgarten-díj
alkalmából emlegetve, gróf Vas Antalnak
titulálta, annak a részben hamis informá-
ciónak a kíséretében, hogy „a debreceni
református fõgimnáziumban tett érettsé-
git és a pallagi gazdasági akadémia el-
végzése után tért vissza Erdélybe. Gróf
Vas Antal debreceni tanulmányai alatt
néhány versével már évekkel ezelõtt
feltûnést keltett.”17 Errõl a látogatásról, ha
egyáltalán létrejött, többet nem tudunk.
Bõvebb tudósítás foglalkozik viszont
1942-es szereplésével. A Kulturális Egye-
sületek Szövetsége Hankiss János állam-
titkár rendezésében magyarországi kör-
útra hívta a Marosvásárhelyi Kemény
Zsigmond Irodalmi Társaság tagjait. Jan-
csó Adrienn, Asztalos István, Molter
Károly, Tompa László és Wass Albert alkot-
ta a fellépõ együttest. A küldöttséget
Debrecenben Hankiss János, Gulyás Pál,
a ma is élõ Tóth Endre költõ és sokan
mások fogadták az állomáson. A debre-
ceni elõadóest április 14-én zajlott le a
Déri Múzeumban. Megjelent rajta Köl-
csey Sándor polgármester és a Debrecen-
ben tartózkodó Ravasz László püspök is.
A tudósítás most úgy téveszt, hogy
Asztalos Istvánt teszi meg egykori pallagi
diáknak. Minden szereplõrõl megemlé-
kezik néhány sorban: „Gróf Wass Albert
Öreg Jóska címû elbeszélésében egy
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erdei ember természetes eszének gyõze -
delmét mesélte el a rosszindulatú oláh
csendõrökön. A friss hangulatú írás fo-
lyékony nyelven megtalálta az utat a kö-
zönség szívéhez.”18

Wass Albert debreceni programjáról
további részleteket nem ismerünk, de ab-
ban biztosak lehetünk, hogy a Nagyerdõ
öreg fáit, „akik meglesték hajdan a csók-
jait”, nem mulasztotta el felkeresni.
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Wass Albert
munkássága –

Erdélytõl Erdélyig

Wass Albert írásaiból elénk tárul és
megelevenedik a föld minden szépségé-
vel Erdély, melyet karddal és kaszával
védtek õseink. Sokat szenvedett föld ez,
ahol, ha kellett, a kaszából fegyver egye-
nesedett, és amikor béke lett, akkor föl-
hangzott a prédikátori ige: kovácsoljatok
a kardokból ekevasat. S az ott élõk így
cselekedtek, mert a békességkeresés volt
a kenyerük, nem pedig az örök háborús-
kodás. Azonban az ösztönös önvédelem,
a túlélés minden határainkon túl élõ
magyar alapállása. Egyszer egy öreg szé-
kely paraszt azt mondta egy televíziós
mûsorban, hogy „magyarnak lenni jó, de
nagyon nehéz”. Wass Albert regényírói
munkássága ezzel az érzéssel közelíthetõ
meg a legjobban.

Wass Albert számára Erdély nemcsak
földrajzi egység volt, hanem egyúttal az
igazság és a tisztesség hazája. Nem vé-
letlen – ezt több ízben vallotta is –, hogy
a vallásszabadság elsõként Erdély lelkébõl
fakadt. 1934-ben jelent meg az Erdélyi
Szépmíves Céh kiadásában a Farkasve-
rem címû regénye, melynek köszönhe-
tõen vált a neve országosan is ismertté.
Ezért a regényéért odaítélték számára a
Baumgarten-díjat. Regényében a mezõ-
ségi földbirtokos helyzetérõl adott szá-
mot. A regényben, mint általában a többi
mûvében is, az erdõ csöndje, a vadak és
növények világa hangsúlyozottan van
jelen, mert Wass Albertnek finom és sajá-
tos érzéke van a tájleírásokhoz és a ter-
mészet ábrázolásához. 

Wass Albertet 1936-ban hívták meg
elõször Marosvécsre, ahol az Erdélyi He-
likon háromnapos találkozóját tartották.
Kemény Jánossal, a várkastély fiatal urá-
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val, már jól ismerték egymást, hiszen
rokoni kapcsolatban álltak. Ekkor Wass
Albert 28 éves fiatalember volt, s gyakran
vadászott együtt Bánffy Miklóssal, akinek
a buzdítására kezdett el tollat forgatni.
Addigra már ifjú fejjel ismerte Kós Károlyt,
Reményik Sándort, Áprily Lajost, aki ko-
rábban tanára volt. „Marosvécs az erdélyi
irodalom olimpusza volt, ahova csak láb-
ujjhegyen és lélegzetvisszafojtva lehetett
belépni” – írta. Az elsõ találkozón Tamási
Áronnal és Molter Károllyal kerültek egy
szobába, Tamási Áronnal akkor találkoz-
tak elõször. Átbeszélgették az egész éjsza -
kát, és egy életre szóló barátságot kötöt-
tek egymással. „Ennek az elsõ találkozó-
nak az utolsó estéjén – 1992. májusában
írta egyik levelében – olvasta föl Dsida
Jenõ nagyszerûen szép versét, a Magyar
Zsoltárt. Összeszoruló szívvel ültünk ott
mindannyian a vécsi vár nagy nappali
szobájában s megkönnyesedett nagyon
a szemünk, amikor Dsida Jenõ tiszta,
érces hangján fölcsendültek a szavak:
„Mérges kígyó legyen eledelem, ha rólad
megfeledkezem, ó Magyarország… nyel-
vemen tüzes szeget üssenek át, mikor
nem téged emleget, népem, te drága, te
egyetlen, te szent…”. A vers után mély
csönd borult a szobára. Aztán Kós Károly
fölkelt a nagy karosszékbõl, csontos,
bajuszos arcán könnyek csorogtak alá,
odalépett Dsida Jenõhöz és megölelte.
„Te taknyos”, morogta, „te semmirevaló,
hogy mertél ilyen szépet írni…!”. Ilyen
szellemben és ilyen hangulatban zajlot-
tak a marosvécsi találkozók.

A találkozó megszületésének nem csak
a romantikus oldalával kell foglalkoz-
nunk, hanem a valósághoz, a realitáshoz
közelebb esõ részével is. A régi Magyar-
ország fölosztása után az az írói réteg,
amelyik Budapesthez volt kötve, egy csa-
pásra irodalmi kapcsolat és kiadói lehe-
tõségek szempontjából teljesen magára
maradt. Ebben az új történelmi helyzet-
ben fölmerült az önálló tenni akarásra
való igény, vagyis egy önálló irodalmi

központ kialakítása, mely kénytelen alkal-
mazkodni a kialakult társadalmi és poli-
tikai viszonyokhoz. Kemény János Kuncz
Aladárral ült össze, hogy úgymond fel-
térképezzék a megmaradt irodalmi életet.
Emellett meg kellett keresni azokat a gaz-
dasági feltételeket, amelyekkel tovább
lehet lépni, vagyis amivel a könyvkiadást
meg lehet oldani. A nyelv tisztasága és a
kultúra megõrzése érdekében Kós Káro-
lyék nagy lelkesedéssel megindították az
Erdélyi Szépmíves Céhet, azonban ehhez
nem állt rendelkezésükre semmilyen
anyagi alap. Ezt megtámogatva hívták
össze az elsõ Helikonos Találkozót.
Kemény János azzal, hogy megszervezte
a találkozót – ami Berde Mária felvetésé-
re szervezõdött meg –, tulajdonképpen
megmentette az erdélyi irodalmunkat.
Így aztán szép lassan megindult a He-
likon. A fiatal báró a várkastélyával és
mecenatúrájával a magyar irodalmat
szolgálta, és a Helikon alapításakor népi
írónak tartotta magát. Érdekes kérdésként
hangzott el: Hány fenyõfát ér a magyar
irodalom? Tudniillik ez a kiváló ifjú arisz-
tokrata az eladott erdeinek az árát irodal-
mi és színházi pályázatokra fordította. (A
háború után a kommunista Romániában
mindentõl megfosztva, jó ideig mészége-
tõként dolgozott.)

Wass Albert számos regényt írt, me-
lyeknek Erdély, az erdélyi ember és a táj
voltak a témái. A háború után elhagyta
az országot, ami egyúttal azt is jelentette,
hogy emigráns íróvá vált, és írói mun-
kásságával a nyugati magyar irodalmun-
kat gazdagította. Az a megdöbbentõ,
hogy az emigrációban élõ Wass Albert
regényeit olvasva, fel sem merül, hogy az
írójuk nem Erdélyben éli a mindennap-
jait, hanem Amerikában, mert választékos
mezõségi nyelvén a több évtizedes emig-
ráció semmit nem rontott.

1962-ben megalapította – az egykori
Erdélyi Szépmíves Céh mintájára – az
Amerikai Magyar Szépmíves Céhet (Ame-
rican Hungarian Literary Guid), majd Da-
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nubian Press néven saját kiadóvállalatot
hozott létre. Ez a kiadó nemcsak köny-
veket adott ki, hanem angol nyelvû fo-
lyóiratokat is, amelyek Erdély kérdéskörét
és problémáit mutatták be és elemezték. 

Wass Albert írói mivoltára meghatá-
rozó jelentõségû volt a mezõségi szár-
mazása és református vallása. Válasz-
úton, Kolozs vármegyében 1908. január
8-án született, gróf Wass Endre és báró
Bánffy Ilona egyetlen gyermekeként. Ifjú
éveit abban az erdélyi világban töltötte,
amelyben a magyar arisztokrata és ne-
mes elsõsorban nem elõkelõsködõ úr
volt, hanem inkább primus inter pares, az
egyszerû nép bölcs vezetõje, s a falu
gondjának-bajának a megoldója. Nagy-
szüleimtõl és idõs rokonaimtól tudom,
hogy természetesen még a húszas és
harmincas években is tartottak vadásza -
tokat, ám ezek soha nem torkolltak eszte-
len állatpusztításba. A földeket ésszerûen
mûvelték meg, s nem zsákmányolták ki. 
A fakitermelés mindig megállt azon a
ponton, amely nem zavarta meg az erdõ
egyensúlyát. Azok a régi világból elénk
toppanó emberek, akiket Wass Albert a
regényeiben megelevenít, még tudták,
hogy nem élhetik föl a föld kincseit, Isten
ajándékát, a saját utódjaik, fiaik és uno-
káik elõl. Hasonlóan a Helikon-alapító
báró Kemény Jánoshoz és a közéletnek
állandóan áldozó gróf Bánffy Miklóshoz,
aki szintén jelentõs dolgokat tett az erdé-
lyi magyarság kulturális önvédelméért,
szellemi és lelki fölemelkedéséért.

Wass Albert elsõ felesége Siemers Éva
(1914–1991) volt, akihez elsõ fokú uno-
katestvéri szál is fûzte, ugyanis a szüleik
testvérek voltak. A házasságukból hat fiú
gyermek született. Siemers Évával a ham-
burgi otthonában, 1980-ban Szabó T.
Attila készített interjút, amely a Studia
Nova, 1994. évi elsõ évfolyam elsõ
számának 199-215. oldalain jelent meg
nyomtatásban. Szabó T. Attila a jegyzet-
apparátusban leírja azt az esetet, amikor
Király István, a nagyhatalmú marxista iro-

dalomtörténész és Kossuth-díjas profesz-
szor, 1980-ban egy nemzetközi finnorszá-
gi kongresszuson politikailag elítélõ han-
gon szólt Wass Albertrõl, ahol a szintén
jelenlévõ Szabó T. Attila szót kért Király
után, és a résztvevõk elõtt visszautasította
az elhangzottakat. Sajnos Király hatása 
az lett, hogy a Groningeni Egyetemen
elindult nyugati magyar irodalommal
foglalkozó kutatási terv – a Király által
megbírált kutatónõ visszakozása miatt –
leállt. A kutatónõnek, érezve a helyzetet,
tanácsosabb volt úgymond semlegesebb
témát keresnie, ami ellen az akkori párt-
vezetõknek sem lehetett újabb kifogásuk.

Nagyon szomorú és tragikus történet,
ami 1996-ban, illetve 1997-ben történt.
Wass Albert magyar állampolgárságért
folyamodott, mert nyolcvannyolc éves
korában magyar állampolgárként szere-
tett volna haza látogatni, és szellemi
hagyatékát Magyarországra visszahozni.
Sajnos ez olyannyira meghiúsult, hogy a
Belügyminisztériumnak egy fõosztályve-
zetõje sajnálattal tudatta az öreg íróval –
a levelet közreadta az Új Idõk 1998.
január 15-i száma (III. évf. 2. sz.) – hogy a
„magyar állampolgárságát – az 1945. évi
fegyverszüneti egyezmény rendelkezései
alapján – elvesztette, így a magyar állam-
polgárság fennállását tanúsító bizonyít-
ványt kiállítani nem tudok. Tájékoztatom
arról, hogy a magyar állampolgárságról
szóló 1993. évi LV. törvény alapján, visz-
szahonosítás útján szerezheti meg ismét
a magyar állampolgárságot, ha ennek
törvényi feltételei fennállnak. A törvény
elõírásai szerint kérelmére visszahono-
sítható az, aki bevándorlási engedéllyel
Magyarországon lakik. A törvény nem
teszi lehetõvé a bevándorlás alól men-
tesség megadását. A visszahonosítási
kérelem éppen ebbõl adódóan csak
Magyarországon nyújtható be, a beván-
dorlást követõen létesített lakóhely szerin-
ti polgármesteri hivatalban. Kérem, a fen-
tieket megértõen fogadni szíveskedjék.
Budapest, 1997. január 21. Tisztelettel:
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Dr. Ugróczky Mária fõosztályvezetõ”.
Ezután Csoóri Sándor, aki akkor a Ma-
gyarok Világszövetségének az elnöke
volt, levélben Kuncze Gábor belügymi-
niszterhez fordult egy méltányos(abb)
megoldás keresése miatt, aki meg is
ígérte az ügy rendezését. Hónapok teltek
el ez után, ameddig a Magyar Köztár-
saság Belügyminisztériuma állampol-
gársági bizonyítványt állított ki (Iktatószá -
ma: Á-1983/1997), melyet a Magyar
Nemzet 1998. február 21-i számának 17.
oldalon másolatban közölt: „A rendel-
kezésre álló adatok alapján bizonyítom,
hogy Wass Albert astori lakos, aki Válasz-
út helységben 1908. év január hó 8.
napján született, az 1993. évi LV. törvény
alapján magyar állampolgár. Budapest,
1997. június 26. Baraczka Róbertné
helyettes államtitkár, a belügyminiszter
helyett”. Fél évre volt szükség ahhoz,
hogy ugyanarra a törvényre hivatkozva
Wass Albert megkaphassa a magyar
állampolgárságot, azonban ezzel még
nincs vége az állampolgárság kérésének,
illetve megadási történetnek, mert a
helyettes államtitkár asszony által aláírt
levél aljára – apró betûvel – az is oda volt
írva, hogy „A bizonyítvány a kiállítástól
számított egy évig érvényes”. A hosszú
huzavona után ilyen késszúrást postáztak
az akkor 90. évében járó írónak, aki a XX.
századi erdélyi és egyetemes magyar iro-
dalom egyik jelentõs személyisége volt.
Persze ez „csak” egy levél, de a szúrás
szívet és lelket ért, és nem csak az író-
éban, hanem mindazokéban, akik tiszte-
lik õt. Ez egy finomított módszer volt,
nem olyan, mint a hetvenes években
megkísérelt merénylet, melyet diplomata-
útlevéllel ellátott Securitate-ügynökök
készítettek elõ, amit akkor a kádári Ma-
gyarországon hivatalos közöny és hallga-
tás vett körül. Sajnos mind a mai napig
vannak olyanok, akik gyalázzák az em-
lékét, de most már haló porai fölött.
Elõször a temetése körül támadtak bo-
nyodalmak, jelenleg pedig a román

hatóságok döntése következtében, az
Erdélyben lévõ szobrát és emlékmûvét
kellett eltávolítani. Szánalmas és szomorú
jelenségrõl beszélhetünk, mely mögött
emberek húzódnak meg, akik az utasítá-
sokat kieszelik, akik kiadják és akik ezeket
végre is hajtatják. Azonban ez kevés
ennyi magyarázattal, mert az eset több a
leírtaknál: az idézett dokumentumok,
illetve a halála utáni események drámai
helyzetet tükröznek, amelyek kultúránkat
sértik és áttételesen magyarságunkat,
kultúránkat és történelmünket gyalázzák.

Wass Albert attól tartott, hogy a szov-
jet megszállás évtizedeiben, a szocializ-
mus eszmevilágában nevelkedett magyar
ifjúságot nem hatja majd át a hazasze-
retet, ezáltal az õ mûvei is üres szél-
malmokká válnak. Hála Istennek ez teljes
mértékben nem következett be, mert
voltak és vannak közösségek és családok,
akiknek idõs vagy vezetõ tagjai hangsú-
lyosnak érzik és komolyan veszik az
utánuk jövõ nemzedék hagyománytisz-
telõ és humanista nevelését. A rendszer-
váltás után azt reméltük, hogy a szellemi
életünk fontosnak tartja majd a tan-
könyvek és kézikönyvek, valamint a lexi-
konok kiegészítését, átírását. Nem így
történt. Wass Albert munkássága még
mindig nem foglalhatta el méltó helyét.
Az Akadémiai Kiadó által megjelentetett
Új Irodalmi Lexikon például mindössze
kilenc sorban méltatja az írót, arról nem is
beszélve, hogy a felsorolt mûveinek listá-
ja is meglehetõsen hiányos. Azonban a
hiányos hivatalos irodalomtörténeti
elemzõ, filologizáló és feldolgozó munka
ellenére a Kráter Kiadó életmûsorozata
nagy sikerrel fogy a fiatal nemzedék
körében is. Ez egyelõre elég eredmény,
hiszen csak tizenhárom évvel vagyunk a
rendszerváltozás után. Korábban nem
hogy némaság övezte, s nem jelenhetett
meg hazai tájon egyetlen mûve sem, de
még a könyvtárakból is kiirtották, jobb
esetben a háború elõtti kiadások zárolt
részlegbe kerültek. Ötvenhárom eszten-
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dõs emigráció után térhetett haza a szel-
lemi hagyatéka és az életmûve, mely a
kiadó jóvoltából, az olvasók és érdeklõ-
dõk számára folyamatosan hozzáférhe-
tõvé válik. Remélhetõleg többé már nem
lehet tudatosan elzárni a mûveit, elõbb
vagy utóbb tudomásul kell venni a jelen-
létüket, hatásukat és meg, illetve el kell
ismernie a szakmának, illetve az irodalom-
tanároknak is.

Balázs Ildikó – Lukácsi Éva

Wass Albert élõ
emléke Miamiban

Fényképek a Wass Albert
Könyvtárból

Florida állam Erdélytõl nagyon messze
esik. Ilyen távolra jutott el Wass Albert
nem gondolva, hogy ott több mint ötven
évet tölt majd emigrációban. Miami,
Florida állam székhelye pedig még
legalább 300 kilométerre van Astortól,
ahol az író lakása volt.

Ma Miamiba egy elektronikus levél
percek alatt megérkezik. Élve a lehetõ-
séggel, interneten készült az alábbi inter-
jú Lukácsi Éva lelkipásztornõvel, aki Hód-
mezõvásárhelyrõl indult, s immár tíz éve
él Miamiban. A Lukácsi házaspár, Éva és
László közösen pásztorolja itt a magyar
végvárat: a miami magyar gyülekezetet.
Klubházat vezetnek, kulturális és vallásos
rendezvényeket szerveznek.

Lukácsi Éva tudós asszony, a teológia
doktora, de ugyanakkor szuggesztív,
mély mondanivalójú prédikátor – s Wass
Albert-rajongó. A szó pozitív értelmében.
Elbûvöli az írónak a népéért való kiállása,
erõs Isten-hite. 

E házaspárnak köszönhetõ, hogy
Wass Albert nevét viseli a miami ma-
gyarok könyvtára.

– Hogyan szervezõdött meg a helyi
magyarok közössége Miamiban?

– A Miamiban élõ magyarok kissé
rendhagyó módon építettek templomot
és klubházat. 1948-ban a helyi egyház-
község alapító tagjai protestánsok, kato-
likusok és egyéb vallásúak voltak. Azóta is
így mûködik a gyülekezet. A presbitérium
fele római katolikus, fele református.
Úrvacsorát is együtt vesznek.

1951-ben megalakult a Magyar Klub, s
Kossuth nevét vette fel, mert ez az év volt
Kossuth amerikai látogatásának 100. év-
fordulója.

A templom és a klubház a magyar ko-
lónia udvarán áll. Minden vasárnap az
istentisztelet után átvonulhatnak a gyü-
lekezet tagjai a Magyar Házba, ahol 
a Kossuth-teremben megebédelnek, és
este hatig itt együtt lehetnek, beszélget-
hetnek, klubdélutánt tarthatnak a hívek.
A nagy Kossuth-teremben van ebédlõ,
színpad és bár is. Innen nyílik egy kisebb
helyiség, a Petõfi-terem, amelyben szin-
tén kulturális rendezvényeket tartanak.

Az elmúlt évtized folyamán könyvtára
és múzeuma is lett a Miami-i magyar kö-
zösségnek.

– Honnan gyûlt össze a könyvtár
állománya?

– A helyi magyarok elkezdték gyûjtö-
getni az anyagot, s ma már a múzeum és
a könyvtár is  jelentõsen gyarapodott, ma
mintegy tízezer példánnyal rendelke-
zünk. Már az elsõ könyvek érkezésekor
elkészültek faltól falig a könyvespolcok.
Idõsebb magyar emberek otthonából
kerültek ide a könyvek, melyeknek nagy
része szépirodalom, de bõven vannak
történelmi munkák is közöttük. Olyan
egyedi példányok is elõfordulnak, melye-
ket az emigrációban nyomtattak ki, ame-
lyek a magyarországi könyvtárakban nem
feltétlenül találhatók meg. 

– Miért kapta a könyvtár Czegei Wass
Albert nevét?

– Wass Albert kapcsolatban állt a helyi
közösséggel. Ezenkívül állományunkban
több mint húsz Wass-könyv található. 
A közelmúltban pedig a Kráter Mûhely
Egyesület, íróóriásunk magyarországi
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kiadója felajánlotta, hogy a náluk már
megjelent, de itt még ismeretlen mû-
vekkel – elsõsorban a korai erdélyi kiad-
ványokkal – gyarapítja a gyûjteményt.

A könyvtár 1998. november 1. óta vi-
seli nagy írónk nevét. Halála után nyolc
hónappal irodalmi emlékezést tartottunk
Wass Albertrõl. Itt volt a család részérõl
Wass Géza, az író fia, és felesége, Zsuzsa,
valamint vendégük, Simó József Buda-
pestrõl, aki elsõként kutatott Wass Albert
hátrahagyott kézirataiban a család meg-
bízásából. Meghívtunk több floridai ma -
gyar szervezetet, a Czegei Wass Albert
Alapítvány vezetõségét. Ezen az emlék-
délutánon én vetettem fel azt a javasla -
tot, hogy nevezzük el könyvtárunkat
Wass Albert Könyvtárnak. Ezt mindenki
helyeselte. 

– Milyen személyes kapcsolat fûzte az
írót ehhez a közösséghez?

– Wass Albert a közép-floridai Astorból
néhány alkalommal ellátogatott Miami-
ba, a helyi Magyar Egyház és a Kossuth
Kör meghívására. A találkozásokról írásos
feljegyzések találhatók az egyházi év-
könyvekben és jegyzõkönyvekben. Az élõ
szemtanúkban még ma is friss a szemé -
lyes kapcsolat emléke! (Az irodalmi kör
akkori elnökétõl, dr. Kasza Lajosné Ilona
asszonytól, az alelnöktõl, Vass Ferenctõl
és a titkártól, Vass Évától, valamint az
akkori lelkipásztor özvegyétõl, Nagy Pál
Jánosné Erzsébet asszonytól hallottam
emlékezéseket.) 

A legelsõ találkozás 1961 késõ õszén
volt, errõl az évrõl hiányzik a jegyzõ-
könyv. Utána Wass Albert 1964-ben és
1967-ben járt még Miamiban az irodalmi
kör meghívására, mely részint az õ hatá-
sára alakult meg. Az emlékezõk szerint
Wass Albert az elsõ útján kézirataiból
olvasott fel, s a megható történetek na-
gyon megfogták a hallgatókat. Jó néhá-
nyan feliratkoztak, hogy patrónusok le -
gyenek az Amerikai Magyar Szépmíves
Céh megalakulásában. A kapcsolat to-
vább mélyült: egy március 15-i emléke-
zésre, valamint az Amerikai Magyarok

Szövetsége floridai osztályának a megala-
kulására ünnepi szónoknak hívták meg
az írót. Wass Albert személye és beszéde
nagy hatással lehetett az itteni közösség-
re, mert egy meghívására az irodalmi kör
és a tánckör egy csoportja 1966-ban
részt vett a Gainsville-i Egyetem 1956-os
magyar forradalom emlékünnepén, me-
lyet Wass Albert professzor szervezett a
munkahelyén. Ezeknek a találkozásoknak
hatását azokban az írásaiban olvashatjuk,
melyeket nemrég Józan magyar szemmel
I-II. címen adott ki a magyarországi Kráter
Mûhely Egyesület. A találkozások fényké-
peken is megmaradtak. Számomra akkor
váltak elevenné az író miami látogatásai,
amikor dr. Kaszáné Ilona asszony adott
nekünk néhány fényképet.. A fotókat Ilo-
na asszony férje, néhai Hornyik József
készítette. Az a szándékunk, hogy ezeket
most folyamatosan elhelyezzük a miami
Wass Albert könyvtárban.

– És mirõl mesélnek ezek a fényképek?
Bizonyára nagy értéket képviselnek a
Wass-életmûkutatók számára...

– Azt a nagyméretû képet Wass Al-
bertrõl, mely könyvtárunk falán van, Hor-
nyik József, a Kossuth Klub akkori elnöke
készítette, s ez széles körben elterjedt.
Valószínû, hogy az író is kapott néhányat
belõle, amit õ is továbbadott. 

Ugyanerrõl a képrõl készült kópiákat
láttam már több magyar újságban is.
Számomra egy másik fotó is értékes, me-
lyen a templom bejáratánál néhai Szõke
István lelkipásztor üdvözli az írót.
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Egy másik kép szintén a templo-
munkban örökíti meg az írót feleségével,
Elizabeth-tel.

Több fényképen a Kossuth-teremben
és a színpadon látható, amint elõadást
tart. Többnyire fekete-fehérek a fotók,
van egy színes köztük, ezen az író mellett
az irodalmi kör vezetõje, Ilona asszony
látható a színpadon. A templom elõtt
készült fényképeken Wass Albertet az
akkori vezetõség társasága fogja közre.
Az éppen itt látogató Kisjókai Erzsébet
írónõvel együtt is látható az író a cso-
portképeken.

Néhány fénykép arról árulkodik, hogy
magánházakhoz is meghívták õket ven-
dégségbe, úgynevezett „party”-ra. Az iro-
dalmi kör elnöke, Ilona asszony emléke-
zetében élénken élnek a találkozások itt
Miamiban ugyanúgy, mint a gainsville-i
egyetemi emlékünnepen, sõt az író astori
otthonában is. Wass Albert ugyanis szívé-
lyesen meghívta azt a kis csoportot , akik
itt Miamiban olyan szívesen fogadták.
Ilona asszony emlékeiben nemcsak a

vadregényes erdõ, a patak, a vadászház-
jellegû lakás maradt meg. Szívesen em-
lékszik az õszinte, baráti beszélgetésekre.
Kiemeli, hogy milyen melegség uralko-
dott Wass Alberték otthonában. Elmon-
dása szerint gyermekhad ülte körül az
asztalt mindig. Nemcsak Wass Albert
négy fia, Elizabeth fia és két leánya, ha-
nem azok barátai, sõt rajtuk kívül is min-
dig voltak védenc gyermekek, akik elõtt
nyitva állt a Wass család ajtaja. Megható
ezeket a személyes történeteket hallani.

„Látod, Erdély üzent.
Eljött az idõ, 
a búcsúzás...”

Megkésett tudósítás
Miamiból, Wass Albert

temetésérõl

Wass Albert író halála körülményeirõl
szinte ugyanannyit cikkezett a sajtó, mint
az idén a szobrainak kálváriájáról. Ho-
gyan látja ezt egy szemtanú, aki részt vett
az író temetésén? Errõl beszélgettünk a
miami magyar közösség lelkésznõjével,
Lukácsi Éva nagytiszteletû asszonnyal.

– Clevelandben, mikor korábban ott
szolgáltam, felfedeztem Wass Albert né-
hány mûvét a parochia ránk hagyott
könyvespolcain. Az amerikai magyar újsá-
gokban és a clevelandi magyar össze-
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jöveteleken, pl. évenként az Árpád Aka-
démián sokat idézték a gondolatait.
Éppen vakációra indultunk, s nagyon
vágytam egy új irodalmi élményre.
Minden várakozást felülmúlt, amit kap-
tam. Nagy hatással volt rám és férjem-
re minden könyve, amit akkoriban el-
olvastunk: az Elvész a nyom, Kard és
kasza, Tizenhárom almafa, A funtineli bo-
szorkány... Mikor Floridába kerültünk, az
volt a titkos reményem, hogy egyszer
találkozhatunk vele. 1996-ban levélben
meghívtam egy millecentenáriumi tör-
ténelmi ünnepre, hogy jöjjön el újra
Miamiba. Repülõjegyet is felajánlottam
neki, hogy a hosszú autóút ne legyen ter-
hére. Levelemre válaszolt, egy aláírt gé-
pelt levéllel. Sajnos idõs korára és beteg-
ségére hivatkozva nem vállalta az utat,
de akkoriban már a közéletben sem sze -
repelt. Volt két balesete is, melyek súlyo-
san megviselték. Így nem sikerült talál-
koznom vele, ezért is gyûjtöttem róla
minden személyes adalékot, mások  talál-
kozásából is. Õrzök egy házilag készített
videófelvételt, mely az 1990-es évek ele -
jén készült Astorban. 

Van egy színes kép a falon, mely a
halála elõtt másfél hónappal készült.
Ehhez éppen az a szomorúság köt, hogy
nagyon szerettem volna meglátogatni
Wass Albertet otthonában, esetleg videó-
felvételt is készíteni róla. Ismertem, hogy
kik állnak hozzá közel a floridai magyarok
közül, akik a Czegei Wass Albert Alapít-
ványban együtt dolgoztak vele. Õk errõl
lebeszéltek, mert ekkoriban már nagyon
visszavonultan élt. „Helyette, kárpótlásul”
akkor kaptam dr. Horváth Mihály floridai
néprajzkutatótól azt a fényképet, melyet
õ készített az írónál tett utolsó látogatá-
son, 1998. január 8.-án. Már a megfá-
radtság jelei láthatók az arcán, de tekin-
tete tiszta, és üzenete van minden ma-
gyar számára! 

– Ön jelen volt az író temetésén?
– Igen, úgyhogy csak errõl az elkésett

találkozásról, búcsúvételrõl tudok beszél-
ni. Mikor halálhírét vettük, nem tudtam
nyugodni. Úgy éreztem, hogy ott kell
lennem Astorban, ahol temették. Meg-
szerveztem az utat, heten mentünk
Miamiból erre a szomorú búcsúzásra.
Elsõsorban fiatal barátaimat vittem, akik-
kel együtt itt Amerikában ismertük meg
Wass Albert írásait a 90-es években. Volt
köztük székely fiatalember, szekszárdi és
egri: tehát képviselték a történelmi hazát.
Otthon soha nem hallottunk a nevérõl
vagy mûveirõl.

Egy tavaszias vasárnap, 1998. február
22-én délután 2-kor volt a temetés. Tõ-
lünk ötórányi autóúton északra van Astor,
ami jelentéktelen kis város maradt volna,
de Wass Albert és a Szépmíves Céh as-
tori „Danubian Press” nyomdájában ki-
adott könyvei miatt bevonult az iroda-
lomtörténetbe. Könnyû volt megtalálni a
templomot, melyet autók sokasága vett
körül. Bárcsak azt írhatnám, hogy refor-
mátus vagy presbiteriánus volt a búcsú,
de egy szcientista felekezet papját kérte
meg a család, vagyis elsõsorban a har-
madik feleség, Mary Wass a gyász-szer-
tartásra. Nekem nagy fájdalom volt hall-
gatni ennek az idegen papnak a temetési
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prédikációját. Úgy éreztem, hogy semmi
köze nem volt ahhoz, akiért idejöttünk.
Sem lélekben, sem nemzetiségében.
Még utalásszerûen sem emlékezett meg
nagy halottunk életérõl, személyes eré-
nyeirõl vagy irodalmi nagyságáról. Én,
mint lelkipásztor mélységesen elítélem azt
a hiteltelen temetési beszédet, amely az
Isten-képû embert nem tiszteli annyira,
hogy életének értékeit és tanulságait
összegezze a búcsúzás órájában. A lel-
kész beszédét keresztyén maszlagnak tar-
tottam, ami csupa általános bibliai igazsá-
gok idézésébõl állt, s személytelenül
hangzott. Szerencsére voltak utána meg-
hitt visszaemlékezések magyarul és ango-
lul. A rövid magyar nyelvû temetési szol-
gálatot a lakelandi nyugdíjas református
püspök, fõtiszteletû dr. Király Zoltán tar-
totta. Ugyanis Wass Albert a lakelandi
magyar református egyház tagja volt itt
Floridában.

Majd a család nevében Wass Huba
angolul szívhez szólóan emlékezett vissza
a „pápi” életútjáról, és beszélt a családjára
hagyott szellemi örökségérõl. Kiemelte
azt a drámai korszakot, s annak szemé -
lyes hatásait, amelybõl életük elindult.
Mégis szépek voltak a gyermekévek, mert
sokat mesélt nekik az édesapjuk. A me -
nekülés idején és a németországi évek-
ben az író meséi és színes történetei egy
szebb világot teremtettek körülöttük,
mint amiben éltek. Együtt járták az erdõ-
ket és szedret, gombát szedegettek. „És
mi, gyerekek, valahogy azt hittük, hogy
gazdagok vagyunk. És azok is voltunk”.
Huba összegezte édesapjuk rájuk ha-
gyott testamentumát, azt a tanítást,
amire egy életen át oktatta õket: „Nem az
a fontos, hogy mid van, hanem az, ami
te vagy és ami a másik ember számára
lehetsz”. Wass Albert, a magánember egy
életen át a mély, emberi kapcsolatok
építésére törekedett. Nem véletlen tehát,
hogy családja legnagyobb öröksége a
megbízhatóság, a becsületesség és a hû-
ség, hiszen ennek élõ példáját kapták
tõle. Ezt a szent elkötelezettséget õrzi és

képviseli a Czegei Wass Alapítvány, me-
lyet az író fiai hoztak létre. A legidõsebb
Wass fiú, Vid egy erdélyi kitüntetést vett
át a család nevében, mely egy nappal az
író halála után érkezett. Szintén õ ma-
gyarul szavalta el édesapja versét, a Lát-
hatatlan lobogót. Az unokák közül a
legidõsebb a „nadzs-pápi” életének egy
megrendítõ történetét mondta el, ame-
lyet õk annak idején mindig szívesen hall-
gattak újra és újra. Ez a történet arról a
csodáról szól, mikor a II. világháború pok-
lában Wass Albert a rábízott csapattesttel
megmenekült a biztos halálból. Körül vol-
tak zárva minden oldalon. Egyik felõl az
orosz partizánok közeledtek, a másik ol-
dalon a német alakulatok fenyegetõ gyû-
rûje vette õket körül. Nem volt út sem
elõre, sem hátra. Akkor az író megpillan-
tott egy õzet a mocsaras erdõ szélén.
Arra gondolt: ha ez a vad biztonságosan
közlekedik a mocsárban, akkor az járható
út lehet az embereknek is. Elindult tehát
csapatával együtt a lápos területre az õz
nyomában, és így mindnyájan megme-
nekültek.

Ahogy elnéztem a növekvõ Wass uno-
kákat és dédunokákat – akkor 22 unokája
és 24 dédunokája volt az írónak, bár nem
volt mindegyik jelen –, szemükben, arcvo-
násukban ott bujkált Wass Albert nemes
vonása. Akaratlanul mégis az a kérdés
fordult meg bennem: vajon lelki hason-
lóságot – irodalmi, magyar vonást – örö-
költek-e tõle? A Czegei Wass Albert Ala-
pítvány nevében méltó módon búcsúzott
vitéz Kiss Gábor. A nyugat-európai ma-
gyar közösségek nevében a bécsi Serédi
István mondott búcsúszavakat. Felidézte
a legutolsó találkozását az íróval, amikor
az erdõ szélen váratlanul megjelent egy
õz. Lassan megállt, szeme az író tekin-
tetével találkozott és a fejét megbiccen-
tette. Az író is fejhajtással üdvözölte az
õzet. Ezt a találkozást jeladásnak tekin-
tette az idõs író, aki ezt mondta: „látod,
Erdély üzent. Eljött az idõ, a búcsúzás.”
Mindenki, aki szólt, azt emelte ki, hogy
Wass Alberttõl nem lehet elbúcsúzni,

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA



62

mert õ mindig velünk van, mi pedig
megõrizzük élete hagyatékát. Én sajnos
nem mondhattam el, amit arra az alka-
lomra írtam, mindössze annyi szerepet
kaptam (mert kértem), hogy a szertartás
végén orgonán kísértem a Magyar Him-
nusz és a Székely Himnusz éneklését. 
A temetés után a család és a helyi kö-
zösség egy kis frissítõvel látta vendégül az
egybegyûlteket egy közeli helyiségben.
Ott néhány családtaggal és baráttal si-
került pár szót váltanom. Kérdésemre,
hogy miért éppen „ott” volt a temetés, 
V. Kiss Gábor és Demeter Béla, a Wass
Albert alapítvány hû munkatársai el-
mondták, hogy ez a helyi egyház anya-
gilag támogatta Wass Albert erdélyi 
misszióját és könyvkiadásait… Csak ekkor
tudtam valahogy elrendezni magamban
a búcsúvételnek ezt a számomra idegen
módját.

– Sajnos beárnyékolják az író emlékét
a halála körülményeirõl kerengõ hírek.
Ezekrõl mit tud?

– Sem a gyászistentiszteleten, sem a
magánbeszélgetésekben nem említett
senki egyetlen szót sem Wass Albert
halálának körülményeirõl. Különös csend
vette körül távozását. Nem volt sem urna,
sem koporsó az Úrasztalán, de rengeteg
kép, fõleg fiatalkori és családi képek,
díjak, érmék, kitüntetések kerültek az úr-
asztalára, jelképesen, õhelyette. Megis-
métlem: egyetlen szó nem esett halála
körülményeirõl. Azért fájt roppant mó-
don, hogy a magyarországi újságok
rögtön elsõ helyen halála tragikus kö-
rülményét, a feltételezett öngyilkosságot
emlegették. Az fájt, hogy szenzációs hír-
rel akarták ezzel is elvenni õt tõlünk és
meggyalázni az emlékét!

Az író halála körülményeirõl a család –
még a novemberi találkozáson is – mé -
lyen hallgatott. Nem akartak egyetlen
szóval sem nyilatkozni errõl. Ezért tartom
kegyeletsértõnek, hogy egyes magyar-
országi újságírók olyan hideg jól értesült-
séggel csak azt emlegették, hogy fegy-
verével véget vetett az életének. Amit

nem tudunk, arról nincs jogunk állítani
semmit sem. Aki megismeri Wass Albert
életmûvét, az róla csak tisztelettel tud
beszélni. Életérõl is és haláláról is. Boldog
vagyok, hogy számomra él és hat. Azok a
szellemi értékek, melyek összekötnek
Vele, számunkra soha el nem avulnak.
Ezért úgy õrzöm könyveit és fényképeit,
mint könyvtárunk ereklyéit – akárcsak élõ
testamentumát és hagyatékát.

Wass Albert

Porszemek
Komolyan mondom, nekem mindig

imponált Amerika. Eleinte valahányszor
rágondoltam, ormótlan, égigérõ felhõ-
karcolói tornyosultak szemem elé, villany-
drótokat és csillogó gépeket láttam, az
élet féktelen rohanását hallottam a pénz
körül. Késõbb, érdekes, megváltozott ez
a látomásom. Chaplin groteszk megje-
lenése jelentette számomra Amerikát,
mely oly borzalmasan és fantasztikusan
értelmetlen volt, hogy mély értelmû hát-
tereket engedett sejtetni maga mögött.
Hollywood félmeztelen sztárjai tolakod-
tak fel a felhõkarcolók helyébe, és a
munka Amerikája eltûnt a karcsú bokák
Amerikája elõtt. Egyszer aztán rájöttem,
hogy mégis csak igazam volt, amikor
Chaplin sok buta mozdulata alján az örök
embert véltem felfedezni. A lapok írták,
tehát igaz kellett legyen. Mindössze
Chaplin csodálkozott egy kicsit, hogy õ
erre nem jött rá addig. Valahol azonban
baj történt Chaplinnel is és a meztelen
sztárokkal is, mert egy szép napon meg-
szûntek Amerikát képviselni. Amerika túl-
tette magát rajtuk, és új arcot mutatott:
Al Capone arcát. Meghalt egy bandita-
vezér, és olyan temetése volt Chicagó-
ban, hogy csodájára járhatott volna a
világ. Al Capone, az alvilág ünnepelt
fejedelme is kitett magáért és egy fehér
liliomokból készített óriási keresztet kül-
dött vezértársa temetésére, fájdalma és
megemlékezése jeléül. Al Capone külön-
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ben is egy idõ óta (amióta gyilkosság is
terheli már) nagyon megnövekedett a jó
amerikaiak tiszteletében, és legújabban
Hollywoodra akarják szerzõdtetni min -
den áron, valami talkie fõszerepének az
eljátszására. Ez még mind nem olyan
érdekes. Sokkal érdekesebb az a tény,
hogy a jelenlegi chicagói polgármester
komolyan aggódik az Al Capone kon-
kurenciájától, és azt beszélik, hogy Al
Capone még Chicago polgármestere is
lehet. Én nem tartom olyan rendkívüli
dolognak azt, hogy Amerikában egy
banditavezér szabadon jár, politikába
keveredik, agitál, sõt filmszerzõdést kap
csak azért, hogy minél többen láthassák
az arcát, én ezt még mindig nem tartom
olyan rendkívüli dolognak. De az már
egy kicsit furcsa dolog lesz, ha Al Capo-
net választják meg Chicago polgármes-
terének. Esetleg még õ lesz késõbb a
köztársasági elnök is. Mit lehessen tudni.
Feljön az alvilág és egyenesen a parla -
mentet szállja meg. Minden rendõrt és
minden antialkoholistát villanyszékbe ül-
tetnek, és az alvilág nõi adják majd a
fogadóestélyeket. Mivel pedig a jó öreg
Európa mindenben utánozza Amerikát,
valószínûleg ezt is szépen utána csinálják:
Kürten és Schreiber fogják aláírni a külföl-
di egyezményeket. Ez már határozottan
furcsa lesz. Komolyan mondom.

Miss Anglia és Bernard Shaw egyszerre
érkeztek meg a londoni kikötõbe. A par-
ton hatalmas tömeg nyüzsgött, roppant
vegyes és szerfölött lármás tömeg, akik
mind Miss Angliára voltak kíváncsiak.
Egetverõ üvöltéssel fogadták, és bizony a
nagy Bernard Shaw alig tudott átfura-
kodni a tömegen, senki sem nyitott neki
utat. Az angol lapok egy része nagy meg-
botránkozással írt errõl a kis esetrõl, és
sajnálattal állapították meg a jó angolok,
hogy a mai embereknek már nem
imponál a szellem nagysága. Errõl jutott
eszembe az alábbi történet. Egy baromfi-
kiállítást ment el megnézni Bethlen
István. Mikor belépett a kiállítás terüle -

tére, az ott tartózkodó tömeg egyálta-
lában nem látszott észrevenni a minisz-
terelnök megjelenését, nem mintha nem
éreztek volna kellõ tiszteletet vele szem-
ben, hanem mivel teljesen lenyûgözte
figyelmüket a kiállítás fénypontja: egy 60
kilós csodatyúk. Mind az elõtt az egy ket-
rec elõtt tolongtak, és nem gyõztek kife-
jezést adni elragadtatásuknak. Hatvan-
kilós tyúk! Ez igazán nem mindennapi
látvány. Akkor történt, hogy valaki bekiál-
tott a kapun. Csak annyit kiáltott, hogy
most visznek arra egy többszörös rabló-
gyilkost. A tömeg tódulni kezdett a kijárat
felé, megfeledkezett Bethlenrõl, kiállítás-
ról, mindenrõl. Hogy mi volt ennek az
oka: nagyon egyszerû. Bethlen máskor is
látható, Bethlenrõl minden lapban lehet
olvasni, és hallani lehet a beszédeit. A
csodatyúkot, azt már csak a kiállítás ideje
alatt lehet megnézni, különben is az ilyen
tyúkfélék nagyon rövid életûek. A rabló-
gyilkos meg éppen csak egy fél percig
látható. Hát így volt az Bernard Shaw-val
is. Miss Anglia bizony egyedül baktatott
volna végig a kikötõn, ha ugyanakkor a
város másik végében egy rablógyilkost
hoznak vasra verve. Sõt akkor is, ha egy
hatvankilós tyúkot mutogatnak.

Az agglegényadó tervét tiszta szívem-
bõl üdvözlöm. Tessék a férfiaknak csalá-
dot alapítani, tessék gyerekeket nevelni a
hazának. Csak éppen hogy egy kis baj
van még. Ugyanis nincs kit feleségül
venni. Mielõtt behozná valamely állam az
agglegényadót, hasson elõbb oda, hogy
a mai lányok házadási célokra alkalmasok
is legyenek. Mert – ne méltóztassanak
megharagudni, de – a mai lányok nagy
része nem felel meg azoknak a követel-
ményeknek, melyeket a mostani nehéz
viszonyok közt küszködõ férfi leendõ élet-
társával szemben támaszthat. Szépség-
versenyek kirúzsozott delnõi, ponyvare-
gényektõl inficiált lelkû ál-kalandornõk,
meztelen filmsztárokat utánzó kényes
selyembabák és blazírt szalon-kokottok
semmi tekintetben sem állják meg a pró-
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bát, amit a mai helyzet egy feleségtõl
méltán és szigorúan megkövetel. Szép-
ségvásárokkal és a feltûnési vágy hasonló
érzéki megnyilvánulásaival nem lehet
komoly, hazafias asszonyokat, nem lehet
anyákat nevelni. Ha majd a hasonló per-
verz ferdeségek helyett behozzák a nõk
maguk közt a Miss Jóság, Miss Szeretet,
Miss Takarékosság, Miss Hûség és Miss
Kisigény választásokat, akkor örömmel
fogjuk üdvözölni korunk legnagyszerûbb
és leghazafiasabb intézményét: az agg-
legényadót.

Vasgárdának nevezik a román egyete-
mi hallgatók szervezetét, mely teljesen
megfelel nálunk a Turul Szövetségnek. A
Vasgárdának tagja minden román diák,
kivétel nélkül, és szavának súlya van az
országban. Ennek is megvan a maga
oka. Két esetet mondok el, ami mindent
megmagyaráz. Az elsõ tavaly történt a
kolozsvári operában. Szünet alatt a kö-
zönség hirtelen éljenezni kezdett, sokan
tapsoltak a páholyokban, a karzat dü-
börgött és lelkiesen kiáltoztak az embe-
rek. De ez a lelkesedés nem a színészek-
nek szólt. Egy fiatalember volt az ünnep-
lés középpontjában, valahol valamelyik
hátsó sorban ült, és amint megtudtam
késõbb, õ volt a kolozsvári Vasgárda
vezére. Néhány lelkes polgár felemelte és
megmutatta a hurrázó tömegnek, amely
hosszasan ünnepelte a diákvezért, és
ilyeneket kiabált feléje: „Ti vagytok Nagy-
románia reménységei!” A másik eset itt
történt Debrecenben, nem is olyan ré-
gen, a Vígszínházban. A egyik páholyban
egy ismert fiatal hölgy ült, a Cotty illata
messzire lengett körülötte és púderes
arcú, roppant elegáns fiatalemberek
képezték a kíséretét. Elõttük néhány turul-
sapkás diák ült, õnagyságának talán nem
tetszett a fekete sapka, talán egyéb oka is
volt rá, de fennhangon megjegyezte:
„Nézzék, ezek fogják megmenteni Ma-
gyarországot!” Gúnyosan nevetett hozzá,
és kísérete, akik mind szintén diákok
voltak, de túl nagy urak arra, hogy egy

hazafias szervezetnek tagjai lehessenek,
hangos hahotával adtak kifejezést annak,
hogy õnagysága szellemessége elérte
náluk a kellõ sikert. Õnagysága szelle-
messége és üresfejû kíséretének semmi
esetre sem intelligens tetszésnyilvánítása
határozottan megérdemlik azt, hogy egy
kicsit behatóbban foglalkozzunk velük.
Érdekes és szomorú, hogy a magyar úri
társadalomnak még most is vannak olyan
tagjai, akik nem értik meg, hogy most
ezerkilencszázharmincegyet írunk, és
nem érünk rá egymást tépni, és kicsinyes
klikkpolitikát ûzni a süllyedõ hajó fedél-
zetén. Csúnya és jellemtelen dolog gú-
nyolódni a hazafiasság felett, és blazírt
mosollyal lekicsinyelni egy csonka or-
szág ifjúságának honmentõ törekvéseit.
Õnagyságának és kíséretének azt üze-
nem csupán: ha azoknak a derék fekete-
sapkásoknak nem fog sikerülni meg-
menteni a hazát, az nem rajtuk fog
múlni, hanem ahhoz az üres koponyájú
hahotázó társasághoz hasonló sok más
üres koponyájú szalondalián, akiknek a
színházi élet põre girljein kívül, semmit
mondó bókokon kívül és néhány beta-
nult frázison és tangófigurán kívül nincs a
lelkükben egyéb. Ha pedig majd a léha-
ságuk által aláaknázott társadalmi réte-
gek végképpen összeomlanak, és maguk
alá temetve õket, megkezdõdik számukra
a munka kálváriája, bizony mondom, ké-
sõ lesz verni a mellet, mert történelmi
idõket élünk és a történelmi idõk nem
bocsátanak meg azoknak, akik nem látják
meg a közeledõ viharfelhõket.

India a csodák világát jelentette eddig.
Mosolyt, napfényt, szerelmet és valami
édesen romantikus varázst. Ma mást
jelent. Minap a moziban valamelyik hír-
adó egy rövidke filmet mutatott be
Indiáról. Nem dzsungelt mutatott, bóko-
ló pálmákat vagy virágok közt merengõ
hindukat. Nem. Egy utcai jelenettet mu-
tatott be, ahol durva angol katonák pus-
katussal ütlegeltek menekülõ hindu férfi-
akat és nõket vegyesen, leütötték õket,
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aztán mint valami letaglózott barmokat, 
a lábuknál fogva végighúzták az út sará-
ban, és egy kereken járó ketrecbe lökték.
És mindez Indiában történt, ahol jámbor
hinduk élnek sok ezer év óta, s amely
ország oly messze esik Angliától, hogy
Isten tudja, hogyan juthattak oda angol
katonák. Valószínûleg úgy, mint a búr
mezõkre.

Megható az a tapintat, amivel a klinikai
betegekkel szemben viseltetünk. Megépí-
tünk egy pompás utat, a klinikától egé-
szen a Pallagig, hadd éljenek azok a
szegény gazdászok. Ezentúl nem kell
nekik poros, sáros úton kutyagolni, vagy
roppant kerülõvel motorozni be a város-
ba, hanem ott a sima út, bárkinek ingyen
rendelkezésére áll, tessék uraim, tessék.
Azonban az úton motorral járni tilos.
Tilos, mert ott van mellette a klinika (akár-
csak Pesten), és a motorzaj rossz hatással
van a betegek idegrendszerére. Azonban
azt beszélik, hogy ez még csak kezdet-
leges állapot, mert nemsokára újabb ren-
delet lát napvilágot, melynek értelmében
teherautók, nyitott kipufogóval közleke-
dõ autók, sõt a nem gumirádlis kocsik is
letiltatnak az útról. Ló csak gumitalppal,
gyalogos ember pedig csak egyedül
„Palma” kaucsuksarok igénybevételével
közlekedhet. A villamosokra már készítik a
hangfogó-készüléket, melyet külön erre 
a célra találtak fel. Túloldalt pedig a
vasútvonal kérdését kellõ tapintattal úgy
fogják megoldani, hogy a mozdonyt és a
kocsikat minden alkalommal teljesen zaj-
talan olajos csúsztatókon tolják át a kri-
tikus szakaszon. Azonban repülõgépek és
zeppelinek számára az új mûút bármikor
rendelkezésre fog állani. Hát ez kolosz-
szális. – Csak egy a kár. Mégpedig az,
hogy azoknak a szegény gazdászoknak,
akik legtöbbet használhatnák a remek
utat, és akik olyan zseniálisan tudták ki-
vasalni a papából vagy a nagybácsiból az
új út tiszteletére azt a motorbiciklit, azok-
nak a fiúknak nem fog telni repülõgépre.
És még valami. Egy egészen tétován és

szerényen elõbátortalankodó kis kérdé-
secske. Tulajdonképpen miért kellett azt
az utat pont ott építeni, ahol tilos a zajos
közlekedés?

A ragály soha sem élt még olyan
nagyszerû konjunktúrát, mint ma. Soha
még ilyen fogékony nem volt az embe-
riség a ragályokkal szemben, és a ragály
sem jelent meg még soha ilyen tág
képviseletben. Egy ember gondolt vala-
mit és agyonütötte a másikat. Mind több
és több ember kezdte ezt a valamit gon-
dolni, és egyre-másra ütögették egymást.
A sajtó egyes perverzkedõ képviselõi 
szép hangulatosan kiszínezve feltálalták az
eseteket, és az emberiség rajongója lett a
gyilkosságoknak. Valaki egyszer meglátott
valahol egy szép leányt, gondolt egy na-
gyot, és elnevezte õt a hazája nevérõl,
aztán sorra mutogatta az embereknek. A
ragály terjedt. Tömegõrületté fokozódott,
mint hajdan a kivégzések megtekintése,
vagy most egy-egy csemegeszerû Schrei-
ber-eset izgató bonyodalmassága. Min-
den ragály ellen az a védekezés elsõ
lépése: megállapítani a kór okozóját. Hát
ennek a sok szellemi és lelki ragálynak
egyetlen kórokozója van: a divat. Ha fur-
csán is hangzik, de így van. Ugyanaz a
divat, amely megalkotta az eton-frizurát,
a jazzt vagy a kemény gallért, ugyanaz a
divat termelte ki a Kürteneket, Miss Nem-
tudomhoz valókat és az óceánrepülõket.
Mert ez is csak egy ragály, az óceán-
repülés. Éppen úgy, mint a nõk politikai
szereplése.

Veszedelmesen közeledünk a világ-
béke felé. A régiek „si vis pacem, para bel-
lum” jeligéje alatt. Ha békét akarsz, ké-
szülj háborúra. Hogyne, kérem, tessék
csak elképzelni. A tudósok tömege dol-
gozik azon, hogy minél több emberirtó
szert találjanak fel, melynek segítségével
könnyedén és minden fáradság nélkül
lehessen majd békét teremteni a föl-
dön. Nemrégen olvastam, hogy Francia-
országban kitaláltak egy olyan rakétalö-
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vedéket, mely több száz kilométer távol-
ságra pontosan beirányozható, és mely-
nek segítségével fél perc alatt egy met-
ropolist romba lehet dönteni. Hát ez
igazán óriási. Már szinte készen látom a
világbékét. Ne tessék mosolyogni, ez
egészen komoly. A tudósok tudják, mit
csinálnak. Ha ez a rengeteg emberirtó
szer egyszerre rázúdul a földre, itt élõ em-
ber nem marad. Már pedig ha nem lesz
több ember, mi veszélyeztesse a békét?

Prónay-ügyrõl írnak a lapok, Prónay-
ügyrõl beszélnek az emberek, pedig ez
tulajdonképpen nem is Prónay-ügy. Azaz,
már nem is csak a Prónay ügye. Több an-
nál. Valaki azt a kijelentést tette a parla -
mentben, hogy nincsenek is nyugat-ma -
gyarországi felkelõk, és olyan sincs, hogy
Alföldi Brigád. Érdekes. Pedig mintha már
hallottunk volna ezekrõl valamikor. Rég
volt, talán igaz sem volt. Igaz csak az,
hogy az emberek hamar felejtenek el
mindent, amit alkalmatlan észben tartani.

Tanulságos kis történet jut errõl eszem-
be. 1914-ben, egészen a háború elején
heves vita fejlõdött ki egy magyar hu-
szárkapitány és egy ismert osztrák bürok-
rata között. „Na és mi lesz, ha a szerbek
betörnek délen, és Budapestig kerget-
nek minket?” – kérdezte vita közben az
osztrák.„Nagyon egyszerû – felelte a ka-
pitány – mi kiverjük õket az országból,
aztán önök szépen visszasétálnak, és
újra fejünk fölé építik pompás bürokrá-
ciájukat!”

Mégis Brandsch lett Romániában a
kisebbségi államtitkár. Hiába jelentették ki
a magyarok és a szászok, hogy õket
Brandsch Rudolf egyáltalában nem kép-
viseli, a kormány ragaszkodott Brandsch
személyéhez. Az Országos Magyar Párt
nyilatkozata szerint ezzel a kinevezéssel
egy új sérelem érte a kisebbségeket, és
egyúttal annak a reményének ad kife -
jezést Erdély magyarsága, hogy az új
államtitkár fölfogása nem lesz képes be-
folyásolni az új román kormány maga-

tartását a kisebbségekkel szemben. Ez
még így távolról is érdekes. A kormány
emberségesen mutatkozik be külföld
elõtt, hogyne, hiszen létesít egy állam-
titkári állást a kisebbségek részére. Hogy
pedig azért baj ne történhessen a za-
varosban, azt az embert nevezi ki erre az
állásra, aki minden kritikán alul álló sze-
mélyiségével már eddig is mindenkinél
többet ártott a kisebbségeknek (már csak
azért is, mert a kisebbség vezérének val-
lotta magát), akit minden kisebbségi párt
már régen kizárt magából, és nyílt ellen-
ségnek bélyegezett meg. Ezt úgy hívják,
hogy „nesze semmi, fogd meg jól”. Már
csak éppen arra vagyunk kíváncsiak,
hogy ehhez az újabb Brandsch-féle
szemfényvesztéshez, politikai fakír mutat-
ványhoz mit fog szólni az elfogulatlan
európai közvélemény?

Nem tudom, kinek a hanyagsága,
vagy nemtörõdömsége folytán állhatott
elõ az a tragikus helyzet, hogy Magyaror-
szág fõvárosában egy osztrák ember ve-
zeti végig az idegeneket a magyar királyi
palota termein. Megmutogatja a palotát,
történelmi eseményekrõl számol be, de
olyan magyarsággal, amilyent legfeljebb
csak a Burgban használhattak valami-
kor, és olyan beállításban, hogy magyar
embernek ökölbe szorul a keze. „Itt lakta
Franz Josef Kaiser” – mutogatja a csodál-
kozó debrecenieknek. – „Itt ülte magát
legszívesebben Kaiserin Elisabeth”. Vagy:
„Ez van képe Franz Jozef mikor negyven-
nyolc a csõcselék forradalom csinálta
neki”. Az ember igazán nem tudja, neves-
sen-e vagy bosszankodjék? Talán legin-
kább sírni lehetne ezen. Mert minden
humor mellett valami rettenetesen lesújtó
van abban, hogy a saját királyi palotánkat
egy nyelvünket nem tudó idegen muto-
gatja nekünk, és legszentebb történelmi
eseményünket, a szabadságharcot, oszt-
rák szemüvegen át „forradalom” és „csõ-
cselék” szavakkal megbélyegezni meri, a
szemünkbe vágni, most, éppen most,
amikor semmi sem lehet számunkra szen-
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tebb, mint annak a vérrel és könnyel
megáztatott két évnek az emléke, ne-
künk, magyaroknak. Ezerkilencszázhar-
mincegyben, szabadságharc után, sza -
badságharc elõtt. Az embereknek ökölbe
szorul a keze, ha arra gondol, hogy hány
állás nélküli magyar sínylõdik szerte min -
denütt, akik talpig magyarok, akiknek
hasznát lehet látni, ha baj van, akik sokat
tudtak már áldozni a hazáért, és sokat
fognak még áldozni, ha rá kerül a sor,
míg itt olyan embereket melengetünk a
keblünkön, akiknek idegen a harcunk,
idegen a vérünk, idegen a bánatunk, és
aki lábbal tapossa legszentebb történelmi
hagyományainkat. Ökölbe szorul az em-
ber keze, ha arra gondol, hogy ellen-
ség számára jut zsíros állás, de magyar
ember számára nem. Mert ellenségnek
nevezem azt az embert, akinek hazát, ke-
nyeret ad egy nép, és még annyi fárad-
ságot sem vesz magának, hogy évek alatt
annak a népnek a nyelvét megtanulja, és
ha osztrák szívével szeretni nem is tudja,
de tudja legalább tisztelni a történelmét.
Azoknak a magyarázatoknak, melyek a
magyar királyi palota termeiben elhang-
zanak, nagyon bécsi ízük van. Meg kel-
lene magyarázni az ilyen embernek,
hogy nem a Burgtheater színpadán 
áll hanem Magyarország földjén. Hogy
Schönbrunn és a Práter messze van, és
ami onnan nézve forradalom talán, az itt
szabadságharc, szent és örökemlékû.
Ideje lenne már kiûzni lassan a magyar
szent korona hajlékából a Burg itt felej-
tett, hamis fényû reflexsugarait. Nagyon
is ideje lenne már. Sõt ideje lenne elgon-
dolkozni azon is, hogy milyen érzelmû
emberek dúskálnak a zsíros pozíciókban.
Mert eltekintve akttól, hogy az a külföldi,
aki ellátogat a magyar királyi palotába,
joggal gondolhatja azt ilyen emberek
vezetése után, hogy osztrák kultúránk,
osztrák történelmünk és a császárváros
fénye az egyetlen fény, ami színt ad tör-
ténelmi mûemlékeinknek, Munkácsy fest-
ményeinek és a Halászbástyának egy-
aránt. Mindezektõl eltekintve én azt

hiszem: annak a franciának, olasznak,
angolnak, németnek igazán mindegy
lehet, hogy az, aki õket végigvezeti a ter-
meken, a magyar királyok termein, a ma-
gyar fõvárosban, a szabad Magyarország
földjén, hogy az az ember mennyire
magyar? De nekünk nem mindegy!

Az ifjúságot ma sokan szidják. Talán
nem is ok nélkül. Mi beismerjük: mint tö-
meg nem vagyunk egészen olyanok,
amilyenek lehetnénk, amilyeneknek kel-
lene, hogy legyünk most, amikor ránk
maradt a világ kiegyensúlyozásának
nagy feladata. Beismerjük: nagyon sokan
vannak közöttünk, akiknek vágyai, felké-
szültségei, tervei és szellemi irányzatai
nem terjednek túl a léha szórakozáson
egy-egy holdvilágos éjszakán és nehány
futballmérkõzésen. Vannak köztünk hatá-
rozottan olyan elemek, akik soha sem
lesznek képesek valamit is adni magukból
mások számára, akik soha nem fognak
törõdni a haza helyzetének komolyságá-
val, akik soha, de soha az emberiség
hasznára nem tehetnek. Mi ebbõl nem
csinálunk titkot, hogy vannak köztünk
kétarcú Janusok, örök köpönyegforgatók
és vannak köztünk üresfejû és üres szívû,
felfújt és saját felfuvalkodott ostobasá-
guktól megszédült dandyk, akik egy-egy
nemzeti megmozdulásban nem vesznek
részt, mert ez nem divatos, akik nem áll-
nak a magyar zászlók alá, mert bepiszkol-
ja a ruhájukat a tömeg. Akik május tizen-
hetedikén nem vonultak fel, mert õk
„ilyen társaságba nem keverednek”, mint
például a vitézek, meg a frontharcosok,
akik pedig minden tekintetben jóval fe-
lettük állnak, és nem lehetne csodálkoz-
ni azon, ha õk jelentenék ki, hogy „ilyen”
elemekkel, mint ezek a fiatalurak, nem
hajlandók végigmenni az utcán. Akik
azonban futballmeccsre szorgalmasan
eljárnak, mert ott nincs csõcselék, ott
nincs tömeg, és akik minden, minden lét-
szükségletüket megtalálják a tribün zajá-
ban, a jazz sikoltozásaiban, a kártyában,
a pezsgõben és abban a sok gondolat

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA



68

nélküli üres mondásban, ami a szájukat
naphosszat elhagyja. Mi beismerjük: van-
nak ilyenek. Nagy számban vannak.
Rengetegen vannak. Blazírtak, nyeglék,
nemzetköziek. Ez igaz. De mi is vagyunk.
Vagyunk, és nem azonosítjuk magunkat
„azokkal”. Vagyunk és egyöntetû erõs
frontot képezünk, mely elszánt, magyar
és meg nem alkuvó. Vagyunk és köve-
teljük, hogy észrevegyenek. Zászlóink
vannak, hiteink és igazságaink vannak.
Akaratunk van és szavunk, és kimondtuk
azt a szót mindenkoron. Olcsó politikát
nem ûzünk, nem nézzük egymás vallá -
sát, egyszerûen csak magyarok vagyunk.
Magyar ifjúság. Azoknak pedig, akik kö-
vet dobnak ránk, mint összességre, az
elõttünk haladó korosztálynak azt izen-
jük: ha azokat észre tudja venni, tudjon
észrevenni minket is, mert nekünk is van
panaszunk. Panaszunk az „öregekkel”
szemben. Mi várunk tõlük valamit. Nem
csak gáncsot, nem csak ítéletet: segítõ
kezet is várunk. Mert a mi helyzetünk ma
olyan, mint azé a fiúé, aki ott áll a családi
ház romjai elõtt, amely az apja idejében
összedõlt, áll és nézi, hallgatja az apja
szidásait, aki egy üszkös gerendán ül
tétlenül, egyre azt hajtogatja, hogy a
házat felépíteni már a fiú feladata lesz, de
nem ad szerszámot a kezébe, és nem
tanítja meg házat építeni. Az apjának
joga van bírálni, joga van szidni és dor-
gálni, joga van kimondani az észlelt
hibákat. De kötelességei is vannak, köte-
lessége a szeretet, a megértés, az érdek-
lõdés gyermekei sorsa iránt, gondolatai
és érzései iránt. Csak annak van joga
bírálni és ítélni, aki kötelességeit is tudja
és teljesíti. Köztünk és az elõttünk haladó
korosztály között egy korszak differenciái
feszülnek, és ezeket a differenciákat elosz-
latni csak úgy lehet, ha nemcsak bírálatot
kapunk tõlük, hanem szeretetet, meg-
értést és támogatást is. Ne csak azokat 
vegyék köztünk észre, akik miatt joggal
vagyunk érdemesek a gáncsra, hanem 
vegyék észre azokat is, akik tudnak és
akarnak tenni valamit, akik hivatva van-

nak jövõt teremteni. Mert bárhogyan is
nem egyezünk, bármilyen távolság is van
közöttünk: mégiscsak mi vagyunk a jövõ,
és aki minket bírálni akar, követeljük,
hogy észrevegyen!

Emberszeretet a jelszava annak az új
politikai irányzatnak, mely minden nem-
zetiségi kérdésen felülemelkedve egy
Páneurópa megvalósítására törekszik.
Gyönyörû jelszó. Csak egy a baj. Ugyan-
akkor, mikor Európa nemzetközi gondol-
kodású hadserege ezt a remek szót a
lobogójára írta, ugyanakkor ugyanazok
az emberek milliókat költenek színtelen,
szagtalan, embergyilkoló gázok feltalálá-
sára. Ágyúkat készítenek, melyek városo-
kat tehetnek tönkre egyetlen lövéssel, 
és sok ezer laboratórium dolgozik azon,
hogy miképpen lehet legolcsóbban, leg-
gyorsabban és legészrevétlenebbül el-
pusztítani egy embert. Nekem van egy
gyanúm. Ugyanis Páneurópa emberei
úgy látszik, minden nemzetközi prédiká-
ció dacára egészen mindennapi politikát
ûznek az Emberszeretet jelszava alatt.
Vannak nagyhatalmak, kik ilyen módon
akarják uralni Európát: Testvériséget.
Világbékét! 

(Debreceni Újság, 1931. április–május)

Táltos õsöm
megálmodott engem

Lovak patája nem dobogott többet,
nyíl nem süvített, kard nem csattogott.
Elült a harci lárma. A szittya rónaságra
nagy, csöndes éj terült. Millió gyémánt-
csillag ragyogott az égen, s a földön el-
szórva apró, békés pásztortüzek égtek, 
és aki hanyatt fekve felbámult az égbe, s
a véghetetlen nagy csöndességbe bele-
álmodta a vágyait: az hosszasan eltûnõd-
hetett, hogy vajon a távolba nyúló hori-
zont melyik tüze mellett hevernek fáradt,
szótlan emberek, és melyik mellett mesél-
getnek egymásnak az angyalok kis furcsa
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meséket emberekrõl, akik rosszak voltak,
mert jók akartak lenni, és nem tudták,
mihez kezdjenek lelkük kicsurranó jósá-
gaival.

Táltos Thonuz ott ült a tûz elõtt. Mellén
keresztbefonta karjait, és bûvös titkokba
révedõ szemekkel nézte, nézte a zsarát-
nokot. Egyedül volt. Az éjszaka selymes
palástja úgy terült köréje, mint csillag-
jelekkel díszített babonás varázslóköpeny.
Arcára rõt csóvákat hajigált a tûz, szembe
vele csodafényes csillag ragyogott s
mélyen, mélyen a szívébe nézett.

Talán a csillag szokatlan fényessége
tette, vagy az éj hangulatában volt vala -
mi rontás, valami bûbájos részeg hata-
lom: de amíg nyitott szemmel belebá-
mult a tûzbe, kegyetlen szörnyû álmot
látott… álmot egy késõ unokáról… Táltos
õsöm megálmodott engem.

… Lovak patája nem dobogott többet,
nyíl nem süvített, kard nem csattogott.
Éjjel nem gyúltak ki békés pásztortüzek
sehol, emberek nem küldtek álmokat a
csillagok felé, magukban jártak és na-
gyon sötéten.

Nagy, nehéz köd omlott nyugatról, és
elválasztotta egymástól az embereket is.
Ember emberig nem látott többet, s szer-
teszóródtak mind-mind, akik összetartoz-
tak valamikor.

„… Hahó…! Hahó…!” – hangzott min -
denfelõl, emberek kiáltozták egymásnak
szüntelen, idegeneket összehozott a kö-
zös kiáltás, idegenül üdvözölték egymást,
csodálkoztak, és mentek tovább ködben,
sötétben, fáradtan és céltalanul.

Magányosságuknak kõbõl építettek
menedéket, régi pásztortüzek derûs fé-
nyét hideg acélszálakon át próbálták visz-
szahozni, mert kerestek, kerestek valamit,
valamit, amit egy messze rónaságon
hagytak: a csillagok közelségét keresték…

… Egy ember ment a ködben… ló
nem volt alatta… kezében nem volt sem-
miféle fegyver… nem volt egyebe más,
csak a szíve. Szívét a homlokán viselte, és
furcsa kis dalokat énekelt a ködbe, vala -

kirõl, akit soha sem látott. Messze keleti
õsök nyugtalan vére vitte, és nem en-
gedte egy percre se megállani sehol.

Tenyerén vitte a vágyait, és mosolyog-
va dobálta õket szét az emberek között.
Minden eltékozolt vágy után egy csepp
rubint-piros vér maradt a földön, és
ahány asszony jött szembe vele, mind-
egyik kitépett egy darabot a szívébõl.

Amerre ment, vérnyom maradt utána,
mögötte egy lépéssel kettévált a köd,
mögötte két lépéssel kinyíltak a réten a
virágok, mögötte három lépéssel csillag-
fényben ragyogott a róna… mögötte tíz
lépésre nagy nehéz felhõk jöttek, és sûrû
pelyhekben hullt alá a hó… a virágokat
egy szálig mind belepte… betakarta a
vércseppeket is, és nyom nem maradt
sehol utána…

És mögötte húsz lépésre bandukolt
egy asszony, térdig süppedt a hóba, és
kereste, mindenütt kereste a nyomát.

Õ pedig ment a szomjas, sûrû nagy
ködben elõre, kacagva szórta szét a vá-
gyait, egy asszonyról dalolt, akit soha se
látott, õs-szittya rónákról dalolt, ahol nem
járt soha, ló nem prüszkölt alatta, nem
volt csillogó fényes fegyvere… nem volt
egyebe más, csak a szíve, és a szívét a
homlokán viselte…

Táltos Thonuz felugrott a földrõl, és
riadt szemekkel beleüvöltött a csöndbe:

– Lóra, magyarok, vissza! vissza! 
A szittya éj elnyelte a szavát, utána

csönd maradt és ködök borongtak a lát-
határ alján. Nem jött felelet.

(Debreceni Újság, Hajdúföld, 1931.
február 7.)

Telik az idõ ...!
Bizony telik. Hajunk megõszült, arcunk

elbarázdásodott, nézésünk sem az töb-
bé, ami valamikor volt. Belerévültünk eb-
be a megveszekedett világba. Érezzük is
olykor, hogy jó lenne már hazamenni.

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA
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Hazamenni, de hova? A világ megvál-
tozott körülöttünk. Ami szép volt, igaz
volt: az hosszú évtizedek gyötrõdésében
színét vesztette, értelmét vesztette, em-
lékké vénült. S az emlék már csak lépés-
nyire van a haláltól.

Kezdettõl fogva tudtuk, hogy megha-
lunk egyszer. De ebben a hideg tudás-
ban még benne volt a reménység, hogy
egyszer még, valamikor, hazamegyünk
elbúcsúzni a múlttól: attól, ami volt. Attól
ami szép volt, jó volt, emberhez illõ volt.
Attól, akik voltunk.

Valamikor történelem-elõtti idõben.

Hazamegyünk....jó íze van a szónak.
Zamatja van. De a zamat csak addig 
tart, míg rádöbbenünk: hová mennénk
haza? A vándormadár tél-teltével hazatér.
Hazatalál. A zöldellõ erdõk, a színes, vad-
virágos rétek ugyanott várják vissza õket,
hûségesen várják vissza õket, a hûsége-
seket.

Bennünket mi vár? Felperzselt otthon,
tönkretett világ, ahol még az emlékek
nyomát is elmosta az idõ, s mindaz, amit
az „idõ” magával hozott: iszap, szemét,
szenny, emberi gonoszság termékei.

Hosszú esztendõkön át játszottam a
„hazatérés” gondolatával. Könnyes sze -
mû, meleg szívû, szép játék volt. De hi-
ányzott belõle a valóság. Erdélyi vagyok:
hova mehetnék haza? Otthonomat le -
bontották, szép gyermekkorom kertjének
minden fáját, minden bokrát kiirtotta az
emberi gonoszság. Hova mehetnék „ha-
za”? Sem Budapest, sem a szép Dunán-
túl, sem a napsütötte magyar Alföld nem
volt hazám soha. Hova mehetnék? A vál-
tozó világ rányomta pecsétjét mindenre
ott is. Beszennyezte a gondolkozást, új-
fajta urakat ültetett az üresen maradt
székekbe, feldúlt otthonokba. Megválto-
zott az emberi gondolkozás is: a néppé
taposott nemzet hajdani hazájában ho-
gyan lelhetnék helyet magamnak?

Bizony, eltelt az idõ, nagyon is eltelt.
Ideje, hogy megpihenjünk: lehunyjuk
szemünket s álmodjunk arról, ami volt.
Mert ami van, az a mi számunkra már
nagyon idegen. Hajunk megõszült.
Arcunk elbarázdásodott, nagyon is ideje
már, hogy behunyjuk szemünket, s ál-
modjunk arról, ami nincs.

Bencsics Klára szerkesztõ és könyverjesztõ szíves
közlése alapján ez a Wass Albert-írás 1996-ban,
Kanadában, a magyar honfoglalás Millecente-
náriumára kiadott, VISSZATEKINTÉS címû, há-
rom nyelvû antológiában jelent meg.

Martin Reiner
(Csehország)

Catherine Deneuve
kezében

(Osud Catherine Denevue) 

Jan látta Catherine Deneuve-öt és 
megtetszett neki.

Aztán feleségül vette Pavla
Hroncovát, lett két gyerekük,
túl gyorsan hajtott az autójával és 

fának ütközött.

Pavla Hroncová újra megházasodott.
Az idõ meg a gondok megkoptatták 

szépségét, és a szakadék
közte és Catherine Deneuve között 

egyre mélyült.
Persze Jan, aki ezt a legjobban meg 

tudta volna ítélni,
már az örökkévalóságban idõzött, 

és Vojtìch Patrik,
Pavla második férje Catherine 

Deneuve-öt sohasem látta,
vagy legalábbis nem döbbent rá, 

hogy ismeri.
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Három napra rá

(Tr̀́etí den)
A koszos párkányon a lichthófban
foglyul esett galamb.
Jan a vécére lép, hogy lássa, hol van.
A fény az ablakon kiesik.

De csak három napra rá
érti meg a halál zajait.

A lichthófban nézelõdnek
és csak koszt s formákat látnak.

Lentrõl patkányméreg szaga árad.

Lichthóf-perspektíva

(Tvá perspektiva II)
A koszos párkányon foglyul esett galamb.
A benne foglyul esett lélek
hintáztatja, s a hintából kiesik.
Ilyen lichthóf Brünnben ezrével akad.

A mélybõl valami a tollcsokorhoz beszél.
A lichthófot elkapja a költõi szenvedély.

Csak formákat látsz, hiába nézelõdsz, 
ez is csak játék, a neve
pinceõsz.

A csemete isten

(Malý bu° h)
Vénusz áttetszõ reggeli ruhában,
a gráciák a haját sütik be, Ámor a 

cipõjét fûzi,
a nimfák koszorúfonással 

foglalatoskodnak.

Toalettje végeztével Vénusz
a fiához fordul...

A csemete isten dicséri szépségét, 
elragadtatással

a karjába veti magát. Ebben a kis 
jelenetben

minden benne van, ami a gyönyörben
és bájban borzalmas.

Felhõ a csészémben...

(Oblak v mém šalku...)
Felhõ a csészémben, ja, felhõ a 

csészémben,
és én ha iszom, ha iszom felhõt,
fel is szívom, fel õt.
És én ha iszom, ja, ha iszom,
idegen mélységekbe úszom,
és kékülök, elkékülök...
Felhõ a csészémben, ja, felhõ a 

csészémben,
és a szám felhõk között...

Vörös István fordításai

Ferenczi László

Felfedezõ utakon

Gera Judit két könyvérõl

Tizenötéves koromban, 1952-ben is-
mertem meg Émile Verhaeren és néhány
nemzedéktársa nevét Kosztolányi Dezsõ
jóvoltából. Kosztolányi 1914-ben megje-
lent Modern költõk címû antológiájában
öt belga költõ szerepel: Verhaeren,
Maeterlinck, Rodenbach, Van Lerberghe
és Gilkin, Közülük az elsõ négy flamand
volt, csupán az ötödik frankofón. De vala-
mennyien franciául írtak, és a franciát tar-
tották a belga kultúra nyelvének. A fla-
mandul író belga és holland költõkkel 
viszont csak egy jó évtizeddel késõbb
kezdtem ismerkedni.

Rilke szerette Verhaerent, szerette Fland-
riát, és szerette a flamand festészetet (az
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utóbbihoz való viszonyáról jól tájékoztat
Gera Judit), de megvetette a flamand nyel-
vet és költészetre alkalmatlannak ítélte (mint
Lilianne Wouters panaszolja egyik közel-
múltban megjelent írásában. Wouters a
francia nyelvû belga költészet egyik élõ
klasszikusa, és a nagy flamand költészet
autentikus francia fordítója).

Kiadtak ugyan nálunk is flamand és
holland költészetet bemutató antoló-
giákat, de a két azonos nyelvû, és mégis
különbözõ költészet ismeretlen maradt.
Ha a rég esedékes fordulat bekövetkezik,
az Gera Judit fáradhatatlan mûfordítói,
kritikusi és irodalomtörténészi munkájá-
nak lesz köszönhetõ. A hétköznapi világ
bûvölete (ELTE, Eötvös Kiadó, 2000) a hol-
land, a Kép és tükör (Fekete Sas Kiadó,
2002) a flamand költészet világába vezet
be. A két kötet közös tulajdonsága az iro-
dalom és a képzõmûvészet kapcsolatá-
nak vizsgálata, valamint a kísérõ antoló-
gia, amely a tárgyalt költõk, kritikusok,
történészek elemzett írásaiból válogat.

Gera Judit, aki a komparisztika legjobb
hazai és külföldi mestereitõl tanult, így
Vajda György Mihálytól (neki ajánlotta 
A hétköznapi világ bûvölete címû köny-
vét), Anna Balakiantól és Ulrich Weisstein -
tõl, öntudatos komparatistaként a tudo-
mányterület veszélyeit is ismeri, a konkrét
mûvekrõl való megfeledkezés lehetõ-
ségét. Gera mindig mû- és mûvész-közel-
ben marad, határozottan elutasítja az „író
halála” divatos nézetet, és érzékelteti,
hogy ez a felfogás az egyéni felelõsség
sajátos és nagyon is körmönfont elhá-
rítása. Az elmúlt évtizedekben különösen
a mûvészetszociológusok hangoztatják a
megrendelõ, és általában a megrendelõ
szerepét. E fontos szempontról bölcs
mértéktartással Gera Judit sem feledkezik
meg. De szeretnék emlékeztetni arra,
hogy nálunk már a XX. század elején
Pogány József követelte a közönség tör-
ténetének megírását – és õ lett Ady Új
versek címû kötetének legellenségesebb
bírálója. Egy vers vagy egy rajz szerelem-
bõl is megalkotható (még ha utána meg-

próbálja eladni az ember), egy nagy-
méretû festmény, még inkább egy szobor
és fõként egy épület komoly befektetést
igényel, tehát a megrendelõ szerepe
mûvészeti áganként és mûfajonként is
változik, mint ahogy erre konkrét esetek-
ben Gera Judit is utal.

A magyar komparisztika a 60-as évek-
ben kialakult irányzata – elsõsorban Sõtér
István, Vajda György Mihály és munka-
társaik – hangsúlyozta a különféle mû-
vészeti ágak közötti kapcsolat vizsgálatát.
Gera Judit, az új nemzedék egyik repre-
zentatív képviselõje a magyar (és nem-
zetközi) komparisztika kevés számú kép-
viselõjéhez tartozik, akik ennek nemcsak
elméleti fontosságát hangsúlyozzák, ha-
nem gyakorlati megvalósítására is törek-
szenek. A feladatot mindkét könyvének
alcíme egyértelmûen jelzi: Tanulmányok
a holland festészet és irodalom kap-
csolatáról a századfordulón és a harmin-
cas években, illetve A flamand szimbo-
lista festészet és irodalom kapcsolata. 
A hatvanas években kialakult budapesti
iskolának tudományos igénye mellett
nem leplezett pragmatikus célja is volt: a
magyar irodalmat kívánta megismertet-
ni a nemzetközi tudományos világgal,
amikor például az európai felvilágo-
sodásról vagy romantikáról értekezve
mindenütt kiemelte értékeinek megfele-
lõen a magyar hozzájárulást. Gera Judit
nemcsak a szakmának, hanem az átlag
magyar olvasónak is ír. Minél szélesebb
körben szeretné megismertetni a fla-
mand és holland irodalmat. Az irodalom
és a képzõmûvészet kapcsolatának vizs-
gálata nemcsak tudományos feladat,
hanem pragmatikus eszköz is. A flamand
és holland képzõmûvészet nálunk lénye-
gében ismertnek tekinthetõ, a flamand és
holland költészet viszont lényegében is-
meretlen. Ismert és ismeretlen mûvészek,
illetve mûvek összevetése felkelti az ér-
deklõdést az ismeretlenek iránt, és elõse-
gíti befogadásukat.

A hétköznapi világ bûvölete bevezetõ-
jében Gera Judit példamutató tömörség-
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gel és világossággal ismerteti az irodalom
és a vizuális mûvészetek közös vizsgálatá-
val kapcsolatos különféle nézeteket. Gera
Judit két könyve ismételten igazolja,
hogy a szakmai igény és az olvashatóság
nem zárják ki egymást, hanem éppen-
séggel feltételezik, Gera elegánsan ír,
nagy fordítói gyakorlata ezt nyilván
elõsegíti. A flamand szimbolista festészet
és irodalom kapcsolatáról írva nagy lehet
a kísértés a francia és a francia nyelvû
(fõként flamandok mûvelte) belga szim-
bolisták hatásáról beszélni. Gera, aki a
parttalanság veszélyeit ismeri, szerencsé-
re szûkszavú és visszafogott. Tóth Szilvia
hívta fel a figyelmemet néhány újabb
francia nyelvû tanulmányra, amelyek éle -
sen bírálják Verhaerent és társait a francia
nyelv kultuszáért, és vakságukért a fla -
mand törekvésekkel szemben. De egyi-
kük sem hivatkozik a költõ és novellista
Karel van de Woestijne 1906-os Verhae-
ren-esszéjének igen lényeges szavaira,
amelyeket Gera Judit könyvében találhat-
tam meg: a francia nyelv „õsi flamand lé -
nyünkbe, flamand gondolkodásmódunk-
ba latin kultúrát oltott, s ennek hatására
bizonytalan, kettõs természetû lényekké
váltunk”. (27. l.) Ugyancsak a Verhaerent
esszébõl idézi Gera, hogy Woestijne a
kilencvenes évek nemzedékét a „kétség
nemzedékének” és a „hit nélküli” misztiku-
soknak nevezte. (55. 1.) Ezek az idézetek
azért fontosak, mert 1906-ban Verhaeren
már belga nemzeti költõnek, a haladás
apostolának és a nemzetköziség és test-
vériség hirdetõjének tekintették, és már
világhírû, sok nyelvre versengve fordított
alkotó volt.

Sokat tanultam Gera Judit élvezetes
könyveibõl, így Van Gogh és két költõ
kortársa, Herman Gorter és Frederik van
Eeden kapcsolatáról, vagy a flamand pri-
mitív festõk 1902-es brüggei kiállításának
korszakalkotó hatásáról, vagy a már emlí-
tett Karel van de Woestijnérõl. Itt említem
meg, hogy 2001. szeptember 10-én az
egy nappal késõbb elpusztított World
State Center szomszédságában, az egyik

antikváriumban egy Európában valószí-
nûleg kevésbé ismert katalógust vásárol-
tam meg. A flamand primitívek (Flemish
Primitives) kiállítási katalógusát. A kiállítást
az emigráns belga kormány rendezte a
belga tájékoztatási központon keresztül.
A katalógust, mely nem egy mûalkotás
leírásakor utal a brüggi kiállításra, tehát
hamarabb ismertem meg, mint Gera
Judit 2002-ben megjelent könyvét, a Kép
és tükörképet. Ugyanez a szellemiség
hatja át a katalógus két bevezetõjét, mint
a negyven évvel korábbi brüggi kiállítás
Gera ismertette recepciójáét.

Gera Judit két könyvének részletes is-
mertetése helyett melegen ajánlom olva-
sásukat. A Huizingáról szóló tanulmányt
is, noha kertelés nélkül megvallom, hogy
a holland szerzõ kvalitásairól Gera sem
gyõzött meg.

Befejezésül csupán egy megjegyzést
szeretnék tenni. A 19-20. század forduló-
ján Belgiumot a francia kultúra uralja,
melynek élharcosai flamandok. A belga
folytonosságot az államalapítást (1830)
messzi megelõzõ századokba vezetik visz-
sza. Belgiumot lényegében Flandriával
azonosítják. Vallónia felfedezése éppen
csak megkezdõdött, és a mai napig sem
fejezõdött be, mint a vallon történetírás
történetét feldolgozó Hasquin bizonyítja
közelmúltban megjelent könyvében.
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Madarász Imre

Dante és a 
„magyar Novecento”

Közel száz esztendeje látott napvilágot
utoljára átfogó könyv a magyar dantisz-
tikáról: Kaposi József már 1911-ben
nagyméretû, vaskos kötetet tudott meg-
tölteni Dante magyarországi utóéletének
addigi (lényegében tizenkilencedik száza -
di) adataival. Pedig Dante igazi „fortuna”-
ja nálunk csak azt követõen vette kezde-
tét. Szabó Tibornak, a Szegedi Tudomány-
egyetem jeles italianistájának sokkal na-
gyobb és változatosabb anyagot kellett
feldolgoznia – értelemszerûen kevésbé a
folytatás, mint a megújítás jegyében – a
talányos Megkezdett öröklét címet viselõ
könyvében, melynek alcíme annál félre-
érthetetlenebb: Dante a XX. századi
Magyarországon. A mûvet jól idõzítette
szerzõje és kiadója (a Balassi): a század
elmúltával jelentkezik a „magyar Nove-
cento” dantológiájának történetével.

A dantista Szabó Tibor fõ erényei: szor-
galma és sokoldalúsága. Egy fél élet fá-
radhatatlan gyûjtõmunkája összegzõdik
szövegében, korántsem csak bibliográfiá-
jában. A dantisztikát ugyanis Szabó a
lehetõ legszélesebben értelmezi: nem
„csak” a kritikai irodalommal és a mûfor-
dítás-irodalommal foglalkozik, de a szép-
irodalmi hatástörténettel, sõt a képzõmû-
vészettel, a zenével, továbbá a közokta-
tással is, mi több – ez ám az aktualitás! –
kitekint a tömegkommunikáció, valamint
az internet és a reklám világára. Ehhez
fogható sokrétûséggel a nemzetközi
Dante-irodalomban sem találkozhatunk.

A kutatási terület e hallatlan kitágításá-
nak azonban megvannak a maga árny-
oldalai is. Bár Szabó Tibor a teljesség
igényével lép föl, önálló Dante-könyvek is
kimaradtak spektrumából: így Hamar Pé-
ter Dante, Petrarca, Boccaccio (Tóth,
Debrecen, é. n.) és Ponori Thewrewk
Aurél Divina Astronomia Csillagászat

Dante mûveiben (Magyar Csillagászati
Egyesület, Budapest, 2001) címû kötete.
Egyes könyveknek a kritikai visszhangját
(a tudományos irodalomban szokatlanul,
de nem helytelenül) a napilapok szintjéig
lehatolva ismerteti, mások esetében vi-
szont tudományos folyóirat-recenziókat
sem említ. Olykor egyes tanulmányoknak
és cikkeknek, illetve szerzõiknek hasonló
vagy nagyobb figyelmet és teret szentel,
mint önálló könyveknek és azok íróinak.
Az arányproblémák mellett a páratlan in-
formációgazdagság gyakran az adatköz-
lés („pozitivista”) szûkszavúságára kény-
szerítette a kutatót, arra, hogy lemond-
jon az értelmezésrõl s az értékelésrõl.
(Maróti Lajos A számkivetett címû mono-
drámája például többet érdemelt volna
egy újságidézetnél.)

Általában azonban az jellemzõ, hogy
lényeglátó tömörséggel fogalmaz meg
biztos értékítéleteket. Szabó Tibor nem
tartozik a vasszigorú kritikusok közé, de
azért például Kardos Tibor vagy Kulin Ka-
talin egyes megállapításait nem habozik
ideológiailag kisajátítónak vagy egyszerû-
en tévesnek minõsíteni.

A könyv érdemeinek sorából nem sza-
bad kifelejteni világos, közérthetõ stílusát,
annál is kevésbé, mivel ez korántsem
mondható gyakorinak a hazai Dante-
szakirodalomban, kivált az utóbbi évek-
ben. Hasonlóképp elismerést érdemel
mûgondja – adatainak megbízhatósága,
pontossága –, melyet nem kérdõjeleznek
meg olyan – elkerülhetetlen – „bakik”,
mint például Gorilovics Tivadar vagy
Nemeskürty István nevének kifelejtése a
névmutatóból, Hegedüs Gézáé követke-
zetesen „û”-vel („Hegedûs”-nek) írva,
vagy egyes kötetek, kiadványok szerkesz-
tõjének feltüntetése, másokénak pedig
mellõzése.

Tökéletes mûvet – kivált ilyen mûfaj-
ban és témáról – nem lehet alkotni, jót is
nehéz. Szabó Tibornak az utóbbi kétség-
telenül sikerült. A Megkezdett öröklét a
rendszerváltozás utáni magyar dantiszti-
ka – sõt italianisztika – egyik legjelentõ-
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Csodák
Minden csoda
három napig tart
vagy három hónapig
vagy harminc évig
és a vendég
fárasztó a negyedik nap után
vagy nem vendég többé.

Lázár Ádám

„Mennybõl az angyal”
„Jézuska pedig nincs!” Kulcsár kijelen-

tése elnémította az 1. B-t. Kulcsár kijelen-
tései általában elnémították az általános
iskola elsõ bé osztályát. Egyrészt, mert
Kulcsárnak mély hangja volt már akkor,
amikor nekünk még hangunk is alig volt,
másrészt, mert õ volt az osztályban a leg-
nagyobb és legerõsebb fiú. Kulcsár több-
ször nekifutott az elsõ osztálynak, de még
harmadszorra sem sikerült elsajátítania a
legalapvetõbb ismereteket. Így, ha tudás-
sal nem, azzal tûnt ki, hogy állandóan
verte a kisebbeket, és nagyhangú kijelen-
téseket tett olyan témákról, amelyeket
nyolc bátyjától és nõvérétõl hallhatott.

„Jézuska pedig nincs” – ismételte meg
Kulcsár, és a nyomaték kedvéért még
dobbantott is. Kisgyermek korában az
ember nem kérdõjelezi meg, hogy ki
hozza a karácsonyi ajándékokat. Termé-
szetesen tudja, hogy Jézuska. Ebben a
meggyõzõdésemben még akkor sem in-
gott meg hitem, amikor egyszer, nem
sokkal karácsony elõtt, édesapám hatal-
mas könyvtárában a német nyelvû köny-
vek mögött pontosan olyan könyvekre
bukkantam, mint amilyeneket a Jézuska
nekem néhány nappal késõbb hozott.
Hogy ki hozza az ajándékot, akkor, öt-hét
évesen, biztosan tudtuk. 

A karácsony elõtti boldog várakozás,
készülõdés zsivaja megfagyott az osztály-
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sebb teljesítménye, melyet ezentúl nem
nélkülözhetnek Dante és az olasz iroda-
lom kutatói, tanulói, szerelmesei. Szabó
Tibor a magyar dantisztikának nemcsak
eredményeire, de fogyatékosságaira,
egyenetlenségeire, ellentmondásaira és
adósságaira is rámutat, ezzel a dantisz-
tikai munka folytatására ösztönözve: szá -
mos, komoly érdemei közül ez az egyik
legfontosabb.

Csoóri Rómában
Csoóri Sándor a Hungarovox Kiadó-

nál megjelent válogatott verseinek
elsõ olasz nyelvû fordításkötetét (Cosí
mi veda chi vuol vedermi – Így lásson,
aki látni akar, kétnyelvû kiadás) novem-
ber 12-én 17 órakor mutatta be Mada-
rász Imre irodalomtörténész Olaszor-
szágban, a Római Magyar Akadémián.
A bemutatón részt vett Csoóri Sándor
és a kötet fordítója, Sztanó László.

A szerk.

Kertész Kata

Téli emlék

A kályhában zenélnek a lángok
neked mesélnek
melegségrõl
állandóságról
meghitt esti félhomályról
újra olvasod
a tegnap érkezett lapot
(másik kályhára emlékeztetnek a 

sorok)
hallgatod
a tûzdallamot
és valahogy
nem is tudod.
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ban ekkora Istenkáromlás hallatán, ami-
kor Kulcsár kinyilatkoztatta, hogy nincs
Jézuska. Elnémultak a gyerekek. „Lehet,
hogy hozzád nem jön a Jézuska, de hoz-
zánk igen” – rebegtem, félve a megtor-
lástól, ami nem is váratott sokáig magára.
Kulcsár már csavarta is a karomat egyik
kezével és húzta a hajam a másikkal.

Az ötvenes évek elején, amikor édes-
apámat kiszûrték az ügyvédi kamarából,
nagyon meg kellett nézni, mire költhe-
tünk. Bármennyire is kevés volt a pénz,
évente egyszer, szentestére valahogy
mindig jutott egy csirke az asztalra, be is
volt fûtve a cserépkályhába, és Jézuska
még akkor is, mindig megérkezett.

Az ötvenes évek bizonytalansága ide-
jén számomra az étel és a meleg szim-
bolizálta karácsonyt. Azután akármerre él-
tem életem, akármilyen nehézségekkel
kellett év közben szembenézni, karácsony-
ra azért Jézuska valahogy, valamilyen for-
mában mindig megérkezett hozzánk.

A hatvanas években, Londonban,
szentestére Ida nagynénémhez gyûlt
össze a család. Hozzájuk, mert nekik volt
házuk, és mert Ida, férjével, Imrével mes-
terszakács volt. Londonban csak úgy,
mint a világ legtöbb keresztények által
lakott városában, december 24-én már
délután leáll a tömegközlekedés. Így a ka-
rácsonyi összejövetel megszervezésének
izgalmához hozzátartozott az is, hogy a
London különbözõ részein élõ család
tagjai el tudjanak jutni a külvárosban élõ
Idáékhoz. London óriási kiterjedésû vá-
ros. Miután a családban csak kettõnknek
volt kocsija, és az egyik, a mesterszakács
az ünnepi vacsorát készítette, így évrõl
évre rám hárult a család összegyûjtésé-
nek és elszállításának feladata. Ez több
mint száz kilométeres utat jelentett. Már
kora délután elkezdtem felszedni kis bo-
gárhátú kocsim utasterébe a családtago-
kat, a csomagtérbe pedig a gyönyörûen
becsomagolt ajándékokat. Többször kel-
lett fordulnom.

A londoni szenteste nyolc óra körül, az
ünnepi vacsorával kezdõdött. Hagyomá-
nyosan borleves és sült hal volt. Azután,
valamikor 10 óra körül, a tisztaszoba fe-
lõl felcsendült a csilingelés és a „Menny-
bõl az angyal” dallama. Könnyes szem-
mel, énekelve átballagtunk a karácsony-
fához és a csomaghegyekhez. Az izgatott
gyerekek kezdték a csomagok bontását,
és náluk meg is akadtunk, mert 11 óra
után elindultunk az ealingi bencés apát-
ságba az éjféli misére. A felnõttek az éjféli
mise és a gyerekek lefektetése után foly-
tatták az ajándékok bontását. Közben a
Magyarországról kapott lemezrõl a ma-
gyar karácsony hangjai az angol kará-
csonyi dalokkal keveredtek. 

A nyolcvanas évek végén a gyerekek
már elég nagyok voltak ahhoz, hogy min-
denképpen szerettek volna találkozni a
fát díszítõ angyallal. Ezért általában a kö-
zel 100 éves nagymamát ültettük az ajtó
elé, amely mögött az angyalkák dolgoz-
tak. Az egyik gyereknek valahogy sikerült
elcsalnia az ajtó elõl a nagymamát, és így
egy pillanatra bekukucskált a kulcslukon.
Hatalmas izgalommal sikoltott fel: „Lát-
tam egy angyalkát. Nagyon kövér volt!” –
Jól megtermett nagynénémre célzott.

A kilencvenes évek elején a bajororszá-
gi Münchenben dolgoztam, és a városon
kívül, egy erdõ közepén lévõ, kis tele-
pülésen laktam. A Szabad Európa Rádió
elindulása óta azon dolgozott, hogy egy
nap elnémítsa önmagát. Azért dolgozott,
hogy egy nap megvalósuljon a demokrá-
cia Közép Kelet Európában. Az amerikai
törvényhozók, akik a Szabad Európa Rá-
dió költségeit évente megszavazták –
vagy nem, 1993-ban úgy látták, hogy ha
a demokrácia nem is valósult még meg
Magyarországon, de a folyamat már elin-
dult. Így azután a rádió magyar nyelvû
mûsorait egyik napról a másikra elõször
csak redukálták, azután az év végére el-
némították. A Szabad Európa Rádió be-
szüntette magyar nyelvû adásainak su-
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gárzását. Engem, mint a rádió egyik szer-
kesztõjét, ez természetesen érzékenyen
érintett. Azért is, mert másik, egyetemi
elõadói állásom, a Stratégiai Tudományok
Intézetében az öbölháború befejeztével
szintén megszûnt. Mindezt azért mondom
el, hogy az olvasó érzékelni tudja, micso-
da izgalommal készült kis családom
1993-ban a közeledõ karácsonyra. 

Abban az évben Bajorországban na-
gyon hideg tél volt. Miután munkahelyei-
met október–novemberben elveszítet-
tem, nem tudtam kifizetni a gázszámlát.
Így néhány nappal karácsony elõtt meg-
érkeztek a gázosok, hogy lezárják a gáz-
szolgáltatást. Mint Krampuszok, nagy la -
katokkal és láncokkal jöttek. Miközben
láncaikat felszerelték, kint csöngettek. A
postás jött. A karácsonyi üdvözlõlapok
között az egyetemrõl egy levelet és egy
csekket is hozott. Így a gázosokat sikerült
meggyõzni, hogy amíg õk leszerelik a
láncokat és isznak egy teát, én elroha-
nok, beváltom a csekket, és befizetem a
gázszámlát. Így ebben az évben is meg-
érkezett hozzánk Jézuska. Kint hatalmas
hó, a házban barátságos meleg volt.
szenteste ismét felcsendült a „Mennybõl
az angyal”, és a gyerekek sem hiába írtak
Jézuskának, mert a pislákoló szülõk és
gyertyák mellett ebben az évben is nagy
csomagokat kellett elõhúzni a fa alól. 

2002. Aranyvasárnap. Hatéves kisfiam
megkérdezi: „Papa, te mit kértél a Jézus-
kától?” Néhány perccel késõbb megkap-
juk a választ. Az Atya, abban a templom-
ban, ahova misére járunk, megkér, hogy
háromhónapos kisfiam legyen a Jézuska
a karácsonyi Betlehem-játékban. És még
mondja valaki, hogy nincs Jézuska. Ne-
künk már megjött! Remélem, Kulcsár is
olvassa, hogy neki is elmondhassam: Jé-
zuska pedig van! Aki hallja, adja át! 

Pócsik Dezsõ

Hazafelé
Ködfátylas menyasszonyok a fák,
az ökörnyálas ballangó
könnyû vattacukor.
Elsõ pásztoróra után
aléltan fekvõ szõke lány az õsz.
(Megejtette az ember,
hogy legyen jövõre is kenyér.)
A kukorica kalászával
gyengéden babrál a szél.
A nap fojtó kamasz-kíváncsisága
lecsorog a párás égrõl.
Cirokszakállak bólogatnak
pusmogó vénasszony-fejüket 

összedugva.
A varjak alant repülnek,
mint a lelkem,
amint lábujjhegyen belépek falunkba,
gyermekkorom tiszta templomába.

Barcsa Dániel

A mûhely
Apró, madárcsontú öregasszony áll a

„Szerelvénybolt” közepén. Tekintete ta-
nácstalanul röpdös ide-oda a polcok kö-
zött. Vállán, keresztszíjon a táskája: olyan
oldaltáskának kicsi, retikülnek nagyocska
forma. Fehér, azaz inkább Izabella-szür-
ke cérnakesztyûbe bújtatott keze – talán
a villamoson összeszedhetõ fertõzések el-
len viseli ezen a forró nyári kora dél-
utánon – védõn a táska kapcsos zárján.

A két eladó cseverészik, csak a fél sze-
mük rajta. Ha akar valamit, majd szól, ám
az még csak nem is köhint.  

– Mi tetszik?... Venni szeretne valamit a
néni? – szánja meg az egyik.

Az öregasszony megrebben.
– Igen, igen. Szerszám kéne.
– Miféle?
– Nem is tudom... Mindenbõl... Jó sok.
Erre már a másik eladó figyelme is a

töpörödött öregasszony felé fordul.
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– Csak nem mûhelyt tetszik nyitni?
– Nem én... A fiamnak lesz.
– Akkor mér’ a néni?... Jobb lenne, ha

fia a jönne. Õ inkább tudná, mi kell, s mi
nem...

– Meglepetésnek szánom – válaszolja,
és huncutkásan mosolyog.

– Mondd, mi tart annál a... annál az
asszonynál? – a szörnyû küzdelemben,
hogy ne azt a jelzõt használja, mely a
testüket áruba bocsátó nõszemélyekre il-
lik, elfullad a hangja.

A fia az órájára néz.
– Csak egy percre ugrottam fel!... Hoz-

zak-e valamit? Szívesen leszaladok a kö-
zértbe.

– Ne tereld el a szót! Van itthon min -
den.... Válaszolj!

Már áll. Keze az ajtókilincsen. De az
öregasszony a fia és az ajtó közé kerül,
átfogja a férfi vállát, és magasba nézve a
tekintetét fürkészi.

– Egyszer próbálj meg õszinte lenni!
Legszívesebben már kinn lenne a lép-

csõházban. Keze ismét a kilincs felé moz-
dul, de hát mégse lökheti félre az anyját.

– Jó, jó – feleli. – Már otthon kéne len-
nem.

Mit is mondhatna neki? Reggel a fele -
ségével munkába mennek, este esznek
valami szárazat. Szombaton vásárolnak,
vasárnap fõznek. Együtt. Kétévente kifes-
tik a konyhát, négyévenként tapétáznak.
Mennek nyaralni is. Két hete jöttek meg
Paráliából. 

– Boldog vagy vele?
– Megvagyunk... – feleli. 
A feleségének eddig tizenegy terhes-

sége volt. Jártak orvostól orvosig. Leg-
utóbb hat és fél hónapig tartott a re-
ménység, aztán a magzattal együtt elhalt
az is. Végleg...

– Mi tart nála?
– Anyuka... Ne kínozzon. Ez az életem.

Az én életem. 
– Egyet mondj! Egyetlen okot.
– Tudod, anyukám... ott a mûhely. –

Földerül az arca, hogy így rátalált. – 
A mûhelyem! Ahol barkácsolgathatok...

A fiatalabb eladó a polc elõtt, egy fém-
létra tetején áll, s adogatja le a szerszá-
mokat a testesebb, idõsebb kollégájának,
sorra, egymás után. Az beüti az árat a
pénztárgépbe, s amit kap, beléteszi egy
nagy, erõs mûanyag szatyorba. Néha
csalnak, egy fajtából kettõt-hármat is oda-
csempésznek, csak hogy teljen. Jó lesz
majd otthon tartaléknak. Mikor az egyik
szatyor megtelik, a pénztáros komótosan
lehajol, s valahonnan a pult alól elõhúz
egy másikat.

– A „punga” ötven forint! – figyel-
mezteti az öregasszonyt. Így, erdélyiesen
mondja.

– Az a legkevesebb.
Telnek a mûanyag szatyrok, a fiatalabb

már az alsóbb polcokat fosztogatja, mikor
a csomagoló kéz megáll. Gyanú támad.

– Mondja csak... izé... Van a néninél
elég pénz? Eddig harmincnégyezer és...
nem látom jól... igen, és hatszázhúsz fo-
rint.

A nénike rácsap a táskájára.
– Mit hisz, mi van ebben? Macskaele-

del? – Elmosolyodik a viccén. – Félretet-
tem, nem is keveset. A temetésemre... De
most nincs idõm meghalni. S már ked-
vem se, mert a fiam most költözik haza! 

A pénztáros megnyugszik, tovább üti a
gépbe a számokat, és pakol tovább.
Mindeközben csak egyetlen vásárló ér-
kezik – gyér a forgalom –, lefolyóhoz való
dugót, szabványdugót kér. Gyorsan
kiszolgálják, blokk nélkül. A csomagoló
kéz megint megáll. Némi bizonytalan-
kodás után egy közeli polcról leemel egy
nagyobb dobozt.

– Villanyfúró – próbálkozik. – A fiának
biztos szüksége lesz fúróra is.

Az öregasszony hezitál.
– Black & Decker! – súgja áhítattal. –

Többfunkciós.
– Mennyi? – most érdeklõdik elõször

valaminek az ára iránt.
– Kicsit húzós... Hatvankilencezer-

kilencszázkilencven. De – teszi hozzá csá-
bítón – a piacon ez a legjobb.

– Seregek Ura!... Valami olcsóbb?
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– Itt van ez! – készségeskedik a másik.
– Ez csak kilencezer. Kínai. És fúrni ezzel is
lehet.

Erre már rábólint. Viszont ragaszkodik
ahhoz, hogy az árut kipróbálják. Ollóval
szakítják fel a papírdoboz fedelét rögzítõ
celluxot, és a leforrasztott mûanyagzacs-
kót. Amikor a fúró váratlan, éles hangon
felvisít, az öregasszony hátrahõköl. De ha
már kicsomagolták, akkor bemutatót tar-
tanak számára. A fúrófejek cseréje alatt az
öregasszony érdeklõdését veszíti, szeme
a távolba réved. Mosolyog.

A táskából borítékok, papírzacskók ke-
rülnek elõ. Bennük, rendszer nélkül, kü-
lönbözõ címletû bankók: kétezresek és
ezresek, ötszáz- és kétszázforintosok. Az
azonos címletûekbõl kicsi halmok épül-
nek, aztán kétszer is átszámolódik az
egész. Az idõsebbik eladó megpróbál se-
gíteni, de az öregasszony ráripakodik:

– Vigyázzon, mert a kezire ütök!
Látszik, hogy nem tréfál.
– Aztán ezeket hogy tetszik hazavinni?
Az ám. Hat, vasakkal megrakott, nehéz

csomag! Erre nem gondolt az öregasszony.
Csak úgy, próbaképpen, a pultról le -

emeli az egyiket. Kis híján kiszakad a
karja. A tarkójába fájdalom nyilall. Ha új
zacskókat venne, hogy két-, vagy három-
felé ossza a mostani egy csomag terhét,
akkor is legalább zárásig ingázhatna a
bolt és a lakás között.

– Hol lakik a néni? – érdeklõdik a fiata-
labb. – Ha innen egy-két utca, hát segít-
hetek.

A választ hallván szinte megkönnyeb-
bül, hogy mégse kell keresztyénnek
lennie.

– Mér’ nem tetszik hívni egy taxit? –
kérdi a másik.

– Mit gondolnak, mennyibe kerülne?
– Tán egy ezres – véli az egyik.
– Van az kettõ is! – bizonykodik a másik.
Az öregasszony vívódik. De jobb meg-

oldás nem jut az eszébe.
– Akkor hát... Tudnának rendelni egy

taxit?

A fiatalabbik elõveszi a rádiótelefonját.

– „Ezernyócötven”.
Az öregasszony elõkörülményeskedik

egy kétezrest a táskájából. A taxis elsüly-
lyeszti.

– Csak egy százast kérek vissza... Az
ötvenest megtarthatja!

A taxis alig leplezett bosszúsággal,
pondró mozdulatokkal tornába kezd az
ülésen, s a farmerzsebbõl némi aprót
kotor elõ.

– Nem segítene, legalább a liftig... 
– Itt a néni ötvenese is – morogja.
A csomagtartóból a járda szélire, az

öregasszony lába elé hányja a mûanyag-
szatyrokat, s már tolat is sebesen kifelé a
zsákutcából. Az meg nem érti, mitõl her-
renhetett föl ez az ember. Megcsóválja a
fejét, és kitipeg az utca sarkáig. Lesi, hát-
ha valami ismerõst arra vezérelne a
Jóisten. De az utca, jobbra-balra, teljesen
üres.

Mire mind a hatot elvonszolja a ka-
puig, pedig csak alig tíz-tizenkét lépés,
szinte rosszul lesz. Lehuppan a kapu elõt-
ti lépcsõre, és piheg. Mint hû állatok, a
csomagok körülveszik.

Az utca végén váratlan megjelennek a
Berkowitz fiúk. Szemüveg, vörös haj,
nagy fogak, szeplõk. És kamasz vizslákra
jellemzõ kajla jóindulat. Mindenbõl két-
szeres, egyforma adag. Ikrek.

– Költözik, Teri néni? – érdeklõdik –
talán – Tamás.

– Dehogy. Csak vettem ezt-azt.
– Segíthetünk? – ez tán Dávid.
– Hálás lennék...
Tán Dávid megemeli a hozzá legkö-

zelebb esõ csomagot.
– Vigyázz! – figyelmezteti testvérét. –

Ez ma még nem pottyantott!
A másik óvatosabb, rákészül az eme-

lésre, aztán tisztelettel néz az öreg-
asszonyra.

– Hogy hozta ezt el eddig, Teri néni?

A szandáltalpak verte csattogás lassan
elhal a körfolyosón. A Berkowitz fiúk nem
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fogadtak el se süteményt, se colát, se
fagylaltpénzt. Az öregasszony a konyhai
kakukkos órára tekint, s szinte belésápad.
Már nincs sok idõ. Szerencsére az elõzõ
nap elõkészített mindent: a mosogató fö-
lötti vitrin, a konyhaszekrény és a fiókok
immár módszeresen kiürítve. Ahová néz,
mindenütt közértekbõl kunyerált, külön-
bözõ nagyságú hullámpapírdoboz. Le-
operálva ollóval mindenik teteje.

Úgy pakolja a dobozokba a szerszá -
mokat, hogy csak a méretre ügyel kissé. A
kínai fúrót viszont gondosan a fõhelyre
teszi, a konyhaasztal közepére. Nekitá-
masztja a virágos kristályvázának. Kissé
reszketeg, de gondosan formázott betûk-
kel írja rá egy Karácsonyról maradt üd-
vözlõkártyára: „ISTEN HAZAVEZÉREL”. 

Utoljára maradt a nagy satu. Küszköd-
ve emeli. Kicsomagolja. Megkísérli az asz-
tal széléhez erõsíteni – látott már ilyesmit
–, de ezt nincs mivel. Úgy véli, becsapták.
Tanácstalanul mered maga elé, aztán föl-
derül az arca.

„Jancsi” – gondolja. – „A házmester
Jancsi! Õ majd kitalál valamit.”

Dehogy házmester. Ilyesmi már réges-
rég nincsen. Csak épp ott lakik az egyko-
ri házmesterlakásban ez a fiatalember, ki
néha fölugrik hozzá megbõrözni a csa-
pot, megjavítani a kapcsolót, kicserélni a
kiégett villanykörtéket. 

Jancsi otthon, s még egy kicsi ideje is
van. Követi az öregasszonyt. Majd szét-
veti a kíváncsiság, mikor a romokat meg-
látja, de fél bármit is kérdezni, mert tán
estig se szabadul.

Szemrevételezi a satut, s megállapítja,
hogy azt négy csavarral kell az asztalhoz
erõsíteni.

Magyarázza, s mutatja.
– Akkor kezdje, Jancsi! Szaporán.
– A konyhaasztalhoz?
– Ahhoz hát!
Megvonja a vállát. Kijelöli a lyukak he-

lyét, s kicsomagoltatja a villanyfúrót.
Csavarhúzó van a magával hozott szer-
számosládában, csak megfelelõ csavarja
nincsen. Az öregasszony büszkén húzza

ki az evõeszközös fiókot. A rekeszekben,
hol még a minap kések, villák, kis- és
nagykanalak hevertek, most kis mûanyag
tasakokban tiplik, szögek, csavarok.
Választhat.

Semmi perc után Jancsi már lenn me-
séli, hogy nyilván megbuggyant az öreg-
asszony.

– Melyik? – kérdi a felesége. – Annyian
vannak már.

– Melyik, melyik?... Ahol most voltam.
A Teri.

A férfi próbálgatja a kulcsot, de belül-
rõl az anyja benne hagyta a zárban a
sajátját. Kísérletezik, hogy valahogy
belökje, de nem bír vele, el van az fordít-
va. Ráfekszik a csengõre, de nem táplál
túlzott reményeket. Az anyja kissé siket.
Ha a belsõ szobában van, a jelzést egyál-
talán nem hallja. Már elõre bosszús, hogy
be kell kéredzkednie a szomszédba, s
onnan feltelefonoznia az anyját.

Ám csodák csodája: csikordul a zár.
Nem tudhatja, hogy jöttét az anyja, mint
hálója közepén egy apró, fekete pók,
már régóta lesi. Belép, haladna tovább,
de az öregasszony elállja az utat.

– Hunyd be a szemed!
– Mit akar, anyuka? – kérdi bizalmat-

lanul.
– Ne félj semmit. Majd én vezetlek.

Meglepetés!
Kézenfogják. Csak pár lépés.
– Ne leskelõdj!
Hallja, amint megcsikordul a konyha-

ajtó.
– Na, most már kinyithatod a szemed!
A férfi hátrahõköl. Elhûlve nézi a feldúlt

konyhát. A tányérok egymáson, feltornyoz-
va a fal mellett. A fazekak és lábosok a
konyhai csap alatt. Az evõeszközök a hûtõ
tetején, egy cserépedénybõl meredeznek,
mint a sün tüskéi. Amerre néz, mindenütt
dobozok, bennük szerszámok összehány-
va. S a konyhaasztal közepén, kibontva, a
leggagyibb bödönkék kínai villanyfúró,
amit eddigi életében csak látott, felvirágoz-
va, mint a frontra induló katonák.
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– Mit szólsz hozzá? – sugárzik az anyja
szeme. – A mûhelyed!... Már semmi aka-
dálya, hogy hazaköltözz.

Ringató mozdulatokkal fogja át a férfi
derekát, becézõ szavakat gügyög. Mint
amikor még volt kisfia. 

NÉGY CSÍKCSICSÓI GYERMEK
LEVELE A JÉZUSKÁHOZ

Mit kérek 
a Jézuskától?

A csíkcsicsói Kájoni János Általános
Iskola nyolcadik osztályos tanulójaként le -
írom a következõ sorokban gondolatai-
mat, a meghirdetett pályázat kapcsán.

Megszületésem után szüleim a római
katolikus templomban mutattak be és ke-
reszteltek meg, mint e vallásba tartozó
újabb tagot. Itt, a csíkcsicsói templomban
volt az elsõáldozásom is, ahol elõször 
vettem magamhoz Jézus testét. Szeretett
pap bácsink mindig arra törekedett, hogy
egyre közelebb kerüljünk a Jézuskához.
Cserkészként jelenleg is mindig arra
törekszem, hogy a csapatban is gyako-
roljuk vallásunkat és kövessük azokat az
üzeneteket, amelyek felemelnek minket.

Magamban minden szentmisén beszél-
getek a Jézuskával, tõle erõt kérek, hogy
ki tudjak állni a megpróbáltatások elõtt. A
családom számára elsõsorban egészséget
kérek, békességet, még aggódásomat is
kifejezem arról, hogy szüleimnek legyen
megfelelõ munkahelyük.

Ebben az évben pedig, mivel nyolca-
dikos vagyok, arra kérem a Jézuskát,
hogy tudjam sikeresen letenni a képes-
ségvizsgát, kitartóan, szorgalmasan tud-
jak tanulni, és mivel pályaválasztás elõtt
állok, tudjam megtalálni az egyénisé-
gemnek megfelelõ pályát.

Ezekkel a szavakkal kapcsolatosan,
hogy „Mit kérek a Jézuskától?”, még min -
dig eszembe jut a karácsonyi szenteste is,
amikor bontogatjuk a Jézuskától kapott
ajándékokat is, vagy a kisebb koromban

megírt levelek, amelyekben sok kérése-
met írtam meg. Most is elmosolyodom
azon, hogy milyen álmodozva írtam
ezeket a leveleket, és, gondolom, még
„toronyórát is kértem, láncostól”.

Ma már effajta igényeimet óvatosab-
ban fogalmazom meg, ismerve a család
anyagi lehetõségeit, és szem elõtt tartva,
hogy a szerénység is egy erény a többiek
között.

Miklós Bíborka
8. osztályos tanuló

Csíkcsicsó

Drága Jézuska! Nem is tudom mikor
írtam utoljára levelet neked, de ismét 
írok. Alig várom a Karácsonyt, ez az ün-
nep számomra a legkedvesebb, a boldog-
ság napja, a szeretet ünnepe. Ilyenkor 
az emberek békét kötnek egymással, és
boldogok. Karácsonykor ajándékozunk a
szeretteinknek.

Az emberek már õsidõk óta ünneplik a
Karácsonyt, a kis Jézus születését. Mikor
kicsi voltam, nem így láttam a karácsonyi
ünnepet, mert nem tudtam, hogy mi is
az valójában, de most már tudom, és
nagy örömmel tölt el.

Az emberek a szívük mélyén is ünne-
pelnek, ha nem is mutatják ki mindig. Az
emberek a szívükben ünneplik a Kará-
csonyt. A szentestén elmegyünk a temp-
lomba, a kórus énekel, pásztorjátékot is
bemutatnak a felnõttek is és a gyerekek
is, ez felidézi bennem Jézus születését. A
családommal mindig elmegyünk a temp-
lomba Karácsonykor, a fenyõfát is együtt
díszítjük fel, és ez nagy boldogság szá-
momra. Kiskoromban mindig izgatottan
vártam a Jézuskát, és most is várom. Ka-
rácsonykor mindig meg akartam lesni, de
az álom mindig elnyomott. Otthon is
mindig elkészítem a szent családot fából
vagy papírból.

Jézuska, kérném tõled azt, hogy tartsd
meg az emberek szívében a szeretetet és
a békét. Azt kívánom, hogy a családom-
mal együtt még sokáig tudjuk ünnepelni
a Karácsony ünnepét. A Karácsony na-
gyon sokat jelent számomra.
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Tudom, hogy a gyerekek nagyon vár-
ják a Jézuskát, a szülõk ezért mindig készí-
tenek ajándékot a gyerekeknek. Kará-
csonykor a fenyõfa mellett sok karácsonyi
éneket énekelek a testvéremmel és a
szüleimmel.

Karácsonykor, mikor havazik, kimegyek
a hóba és forgok körbe-körbe örömöm-
ben, hogy ismét ünnepelhetem a kis
Jézus születését. Karácsony éjjelén, mikor
kijövök a templomból, sûrûn hulljon a 
hó a sötétben. Azt szeretném, hogy min -
den tél hófehérbe öltözzön, mert csak
úgy érzem igazából, hogy tél van, és jön
a szent család ünnepe. Ha van hó, akkor
a gyerekek tudnak játszani a hóban. A te-
let szeretik a legjobban a gyerekek a
négy évszak közül.

Most levelem végére értem, megígé-
rem, hogy gyakrabban írok neked, és
arra kérem a kis Jézust, hogy még sok
Karácsonyt ünnepelhessek a szeretteim-
mel és barátaimmal együtt.

Balló Zsuzsánna
7/A osztályos tanuló

Csíkcsicsó

Kedves Jézuska! Elsõ pár soraimban
szeretném veled tudatni, hogy minden
rendben van. Hála neked, semmi baj
nincs. Sokszor, ha te nem lennél, meg-
történne a baj. De te mindig segítesz
mindenkin, ha bajba esik.

Ebben a levélben sok mindent szeret-
nék tõled kérni: elõször is tarts békét és
szeretetet ebben a világban; másodszor
pedig, a családomban semmi baj ne le -
gyen, és egészségesek legyünk; harmad-
szor pedig azt kérem, hogy segíts az
iskolában, hogy tudjak haladni a tanulás-
sal és figyeljek oda az órán. Segítsd a
szüleimet, hogy tudjanak dolgozni, mert
nélkülük nem lenne mit kezdeni. Térítsd
meg azokat az embereket, akik nem hisz-
nek benned. Bocsáss meg a bûnösöknek
és óvjad õket, hogy több rosszat ne te-
gyenek a jó emberek ellen. Adják az
embereknek minél több bizalmat, hogy
higgyenek benned. És minél többen jár-

janak templomba. És hogy gyakrabban
látogassák a templomokat az emberek.
Óvd ezt a földet az árvizektõl és a nagy
viharoktól. Segítsd azokat az embereket,
akik elvesztették házaikat és minden
vagyonukat. Segítsd azokat a gyermeke-
ket, akik árvaházban nevelkednek, hogy
legyen lehetõségük nevelõszülõkre talál-
ni, és téged megismerni. Segíts abban,
hogy a legjobb barátnõmmel ne vesz-
szünk össze soha, és örök barátok marad-
hassunk.

Legnagyobb kérésem tõled az, hogy
segíts nekem abban, hogy énekes lehes-
sek, mert nagyon szeretnék a színpadon
énekelni és táncolni. Ez egyszerûen el-
bûvöl, mikor koncerten, vagy akár tévé-
ben látom, hogy hozzám hasonló lányok
énekelnek.

Nagyon vágyom arra, hogy járjam a
világot, és a sok ember elõtt énekelhes-
sek.

Ez lenne tõled a legnagyobb ajándék,
de azért megígérném, hogy téged sem
hagynálak el.

Köszönöm, hogy meghallgattad a ké-
réseimet, és elolvastad a levelemet.

Ezzel bezárom soraimat, de nem rozs-
dás kulccsal, hanem sok-sok szeretettel.

Molnár Tímea
7/A osztályos tanuló

Csíkcsicsó

Nagyon rég írtam levelet a Jézuská-
nak, nem is emlékszem, mikor. Pedig min-
dig nagyon vártam a Karácsonyt, és ez
még ma is így van.

Igaz, most már én is másképpen gon-
dolok a Karácsonyra, mint 5 évvel ezelõtt.
Az akkori izgalom most is elevenen él ben-
nem, de most már fontosnak tartom azt is,
hogy ne csak kapjak, hanem adjak is.

Ezért igyekszem évrõl-évre meglepni a
hozzám közelálló személyeket egy kis ka-
rácsonyi ajándékkal.

Az ünnep közeledtével az emberek
egyre izgatottabban járnak-kelnek az ut-
cán, az egész világ átváltozik. Mindenki
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arcáról sugárzik az öröm, fõleg a gyere-
kek nagyon boldogok. A kisebbek az
ajándékoknak örvendeznek, míg a na-
gyobbak már igyekeznek megérteni a
Karácsony igazi üzenetét. A szentestét
mindig együtt tölti a család, ilyenkor min -
denki megfeledkezik a gondjairól. A cso-
dás hangulat mindenkit magával ragad.

Elsõ kérésem a Jézuskához az lenne,
hogy õrizze meg az emberek szívében a
szeretetet. Azt is kérném, hogy békítse ki
legalább ezen az estén a családok szét-
húzó tagjait.

Napjainkban nagyon nehéz a megél-
hetés a világon. Kérném a Jézuskától,
hogy segítsen a rászorultakon, adja meg
nekik azt, amire vágynak.

Sok olyan gyerek van a világon, aki
gyerekotthonban él. Azonban az árvahá-
zak nem tudják pótolni a családot. Ezért
hozták meg az árvaházak megszünteté-
sének törvényét. Ez azt jelenti, hogy a
gyerekeket családoknál és kisebb ottho-
nokban helyezik el, ahol lehetõségük van
arra, hogy megismerjék, mi is az a család.

Következõ kérésem a Jézuskához az
lenne, hogy segítsen az árva gyerekeken,
olyan családokhoz kerüljenek, amelyek-
ben megtalálhatják azt, ami nekik nem
adatott meg.

És ha már ez mind meglenne, azt kér-
ném a Jézuskától, hogy segítsen minket,
gyerekeket, hogy fogékonyak legyünk a
szépre és a jóra, haladjunk a tanulásban,
és sikerüljön megvalósítanunk mindazt,
amit életcélként tûztünk ki magunk elé.
Hogy a tanárok próbálják felébreszteni a
diákokban a tudásvágyat, sarkallják õket
a jóra, ne nagyon osszák a rossz jegye-
ket, ha csak egy mód van rá.

Ha a Jézuska mindezt megadná, akkor
szerintem nem is lenne több kívánságra
szükség, hiszen az itt felsorolt kérések
aránylag alapjául szolgálnának egy szebb
világnak, amelyben mindenki igazán
boldog lehetne.

Gál Réka
8. osztályos tanuló

Csíkcsicsó

Zas Lóránt

Kicsinyke Jézus

(Karácsonyi rigmusok 
gyermekeknek)

Kicsinyke Jézus, testvérem
a tûzben és koromban,
add meg nekem, hogy ember
maradjak és fogjam
kezét azoknak, akikre
jobban száll az áldás,
mert azokban
hit van és kedv:
koromban.
Kicsinyke Jézus, jó, hogy
megszülettél,
remény vagy, élet,
igen a nemnél,
közel vagy, mégis
messzire mentél,
szivárványt hozzál,
megváltást, az ég deres még:
megszülettél.
Kicsinyke Jézus, felszegezve
és lenn a porban,
a mennyben élsz
és alul pokol van,
õsidõknek árnya
terül a világra
a mostani korban:
porban.
Kicsinyke Jézus, fény lennél,
ha lennél,
szikráznál, égnél,
tûzoszlop keresztnél,
Megváltó lehetnél,
a jókat szeretnéd,
csodákat tehetnél:
lennél.

A dél-kaliforniai Infernóból, 2003. októ-
ber 28-án 

MERÍTETT SZAVAK



84

A kerti
Csörének

A kerti szék aljára
írtam neved, azéliákra
mondtam rá, hogy így, sokára
rádõlt a Nap a Hold porára.
Az õsi ködben járva, csendben,
kezed az én fáradt kezemben,
messzire mentünk mind a ketten,
szavak, szerelem rabja lettem.
Tél: hó és fagyok jönnek,
búcsút intettem börtönöknek,
a kétely kegyelme öl meg,
imádkozzunk égnek és földnek.
Azért, hogy láss és én is lássak,
nevezhetsz bolond messiásnak,
akire kõvel, késsel várnak:
felöltöm halotti ruhámat.

Ezertölgy, 2003. nov. 1.

Pass Ferenc

Szakadék
Kenyérszeletelés után kiviszem a kelet-

kezett morzsákat a rigóknak. Nézem a kert
ki nem nyílt rózsabimbóit. Az elgorombult
Idõ már nem adott lehetõséget, hogy szir-
mukkal és illatukkal köszöntsék az õket
észrevevõket. Október 11. Két hét és véget
ér a nyári idõszámítás. A tegnapi öreg-
asszony jut eszembe, aki az ABC elõtt állt.
Ezer ránccal az arcán, feslett, révedezõ te-
kintettel. Ápolatlan kezével néhány szál
fonnyadt õszirózsát nyújtott felém. Szánal-
mas látvány volt a gyökerestõl kitépett,
hervadt, maroknyi virág az öregasszonnyal
együtt. A látvány megdöbbentett. Ez egy
budapesti utcai kép 2003-ban?

Kérdések tolulnak a fejembe. – Vajon
mikor evett ez az asszony rántott csirkét,
mikor mondtak neki néhány kedves szót?
Vajon emlékszik-e arra, hogy szeretet? Pe-
dig talán valamikor régen õt is szerették,
és nem kellett hervadt virágokkal egy
ABC elõtt állnia. Kotorászok a zsebem-

ben. Elõhalászok egy ötvenest és a sza-
bad kezébe teszem. Motyog valamit,
még a pillantása is fáradt. Nyújtja felém a
virágot, pedig õ is tudja, hogy az csak
alibi, és senki nem fogja megvenni tõle.
Közben többmilliós kocsik végeláthatat-
lan sora suhan el az ABC elõtt. És itt áll
egy szerencsétlen asszony a gyökeres vi-
rágokkal a kezében, remény és hit nélkül.
Most mentõk szirénája hasít bele a me-
rengésembe. Rohannak valahova valaki-
ért, valakikért…

Most egy agyonvásárolt bevásárlókocsi
gördül az öregasszony mellett. Mohón né-
zi a talán tízezer forintnyi árut. Hogy mire
gondol, a szeme mindent elárul. Megír-
nám az élettörténetét, pedig tudom, hogy
több lenne benne a könny, mint a derû.
Figyelemre sem méltatják az öregasszonyt.
Mintha nem is lenne. A rohanó és közöm-
bös darálóban talán õ még egy porszem-
nek is kevés. Ha lenne nálam rántott csir-
ke, biztosan neki adnám.

Újabb bevásárlókocsi – megrakodva.
Szerintem rossz helyen áll ez az asszony. Itt
még jobban fáj a nyomorúsága. Mobilte-
lefon ciripel. Vidám csevegés. Várunk ben-
neteket estére – a pezsgõ már be van
hûtve! Hallom és hallja az ezerráncú öreg-
asszony, aki csak áll és tartja kezében a
maroknyi hervadt virágot az ABC elõtt.

Feltámadás
Õsz lett újra. Hullik a díszlet. Kiürült a

színpad. Üres lett a kakukkos erdõ, a sze-
replõk már Afrikában nézik éjszakánként
az idegen csillagokat.

Csend van, nézem a kopaszodó fákat.
Köztük lappanganak még a nyári alko-
nyok árnyékának vacsoracsillagot váró
meséi.

Csend van, akár egy elhagyott, romos
templompadláson, ahol régen nem ad
össze párokat a harang. Ahol csak a szél
jár néha, hogy megzörgesse a pókok
hálóból szõtt, szótlan kapuját.

Tél lesz! – kiált a szélkakas. Felkerül a
nagykabát. Messzire száll a varjúkárogás.
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Kutatnak a cinkék, fényes szemû rigó do-
bálja az avart a szótlan fák között.

Csepeg a köd, hullik a levél – sír az
erdõ. Ködöt nyírbál a harangszó. Móku-
sok lesnek ki gyantás odvaikból. Füstölõ
kémények hirdetik a reményt. A száraz
venyige pattogása hozza közelebb a ta-
vaszt. A temetõi gyertyák lobogása hirde-
ti a Feltámadást.

Oson a csend a szótlan fák között…

László György

Hûlt helye 
édesanyámnak

Ahol az eperfa állt
s tyúkok kaparták a faforgácsot,
a pozdorja-halom elõtt,
az eldõlt tiloló magányában,
isztike, a kompostor mellett,
a káposztáskád lé-tükrében,
krumpliszsákok súlya alatt,
a marokszedés poros hevében,
pattogó tarlók éjfelén
holdfényen rakott kalangyák
s asztag-kévék zizegésében,
átalvetõs caplatásban,
proli-dámák kényeskedéses
piaci tejföl-kóstolásában,
hóstáti napszám-mezõkön,
a földön deszka fekhelyen
eltaposott kérges szandákon,
lefoglalt ruhák fölött
sírva párturak önkényétõl,
uzsonnai kapás szezonban
tûnõdve hagymás kenyéren,
a cséplõgépen portól fúlva,
ahogy leszól: menj, menj el innen
kisfiam, levegõsebb tájra,
aztán visszaint: maradj,
mert kínlódtam tereád várva,
délutáni templomozásban,
ahová kopott ruhákban is elmehetett,
tavaszi deres esõkben,
s hol vadulnak a gyomos martok.
De a szememben megmaradt,
melyet örökre nyitva tartok

László Lilla

A vendég
Vasárnap, késõ délután volt, s az öreg-

ember nyugodtan pihent hintaszékében,
amely elõre-hátra, elõre-hátra himbáló-
zott vele. Szerette ezt a széket, még az
apja készítette neki annak idején, egy
régi nyáron, amelyre már alig emlékezett.
Akkor gyermekként hintázott benne, s
nézte esténként a csillagokat. Késõbb eb-
ben olvasott, itt ette meg az ebédjét, s ha
telehold volt, nem egyszer a vacsoráját 
is. Jól esett a kényelmes hintaszékben
elszundikálnia.

Soha nem érzett fásultságot vagy
gyengeséget, megmaradt az életereje, s
még most is szinte fiatalosan pezsgett a
vére. Öregkorára is ebbõl az erõbõl me-
rített, ez boldogította, s emelt fõvel val-
lotta: mindent kibírtam.

Egyedül élt a pici házban, a felesége,
akit mindenkinél jobban szeretett, rég fel-
szállt Kháron ladikjára, egyetlen fia mesz-
sze lakott, ritkán látogatta. Kevéske nyug-
díjából éldegélt, kertészkedett, rendbe
szedte a házat, virágokat ültetett a kerítés
mellé. Boldognak érezte magát.

Elõre-hátra, elõre-hátra billegett a szék,
mellette a kicsi asztalon ott áll a kan-
csóban a bor, maga készítette ki, fiát várta
látogatóba. Újságot tartott a kezében, s
olvasás közben el-elszenderedett. Valami
furcsa érzés fogta el, maga sem tudta,
miért, távoli dolgok futották át agyán,
régmúlt nyarak jöttek, dermesztõ hideg
telek, egy titokba burkolózott lány arca is
megjelent, aztán eltûnt s összezavarodott
a kép. Az is különös lett számára, hogy
gyengének, fáradtnak érezte magát.

Félálomba szenderült, amikor valaki
alig hallhatóan kopogtatott. Elõször azt
hitte, képzelgés, de ahogy megismétlõ-
dött a kopogás, felrezzent. Eszébe jutott,
hogy látogatóba várja a fiát. Talpra ug-
rott fiatalos erõvel, mint annyiszor, úgy
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ment ajtót kinyitni. Kissé döbbenten állt
meg, mert a kopogtató nem az volt, akit
várt. Magas, sudár asszonyt vélt látni
maga elõtt, a feleségét juttatta eszébe,
hasonlított hozzá, mintha az is lett volna.

– Bejöhetek? – kérdezte a nõ. Hangja
erélyes és számonkérõ volt, amiért nem
nyílt az ajtó már az elsõ kopogásra.
Kimondta az öreg nevét is, s amikor az
meglepõdve bólintott, hozzá tette: – Te -
hát jó helyre jöttem!

– Igen, jó helyre – dadogta az öreg,
fáradjon be, kérem. S ahogy elõreenged-
te az asszonyt, azon töprengett: vajon
mért keresi õt. A nõ kimért, lassú léptekkel
átment a kicsi szobán, s leült a szemközti
ódon díványra. Kint alkonyodni kezdett,
ezüst kék színben ragyogott az ég, s a las-
san lecsúszó Nap arany és skarlát sávokat
húzott a felhõk rései közt. A vasárnap esti
harangszó is elült, egyre mélyebb lett a
csend. Bent az öreg himbálózott a hin-
taszékben: elõre-hátra, elõre-hátra, vele
szemben ez a túlvilágian szép nõ.

– Egy kis bort, ha megengedi, töltök. 
Már nyúlt is az üveg után, de a nõ,

felemelve a kezét, leintette: – Nem, nem
köszönöm… nem azért jöttem. 

– S mert nem volt magyarázat, az öreg
szinte rákérdezett: hát akkor miért? De
illetlenségnek tûnt, így hát hallgatott.
Most úgy érezte, kellemes ennek a nõnek
a társasága, ahogy ott ült vele szemben,
szûkszavúan, sötétkék haja tökéletesen
illett fehér bõréhez, s földig érõ fekete
ruhájához. Kissé dermesztõ, borzongató
volt ez az összhang.

Besötétedett. Az öregúr nem gyújtott
gyertyát, s csodálkozására mégis látta a
nõt, valami kísérteties fény áradt belõle,
emiatt enyhe riadalmat érzett.

– Szeret ebben a házban lakni? –
kérdezte a nõ.

– Igen, igen, még az apám építette,
amikor megházasodott. Akkor én még
nem voltam tette hozzá kuncogó neve-
téssel. – A hintaszéket is õ csinálta nekem.

– Akkor már volt – jegyezte meg az
asszony, s erélyesebb hangélet adott a
megállapításnak.

– Igen, voltam, és most is vagyok –
felelte az öreg, szinte rivalizálva.

– Mondja, nem unalmas a magány,
nem szomorú, hogy a fia nem gondozza,
nem bántja, hogy egyedül, elfelejtve él?

Az ajtó hirtelen kivágódott, s a szél
nagy erõvel sepert végig a szobán. Az
öreg megriadt, most félt ettõl a nõtõl,
mért épp azt hozza fel, amit õ rég el akart
felejteni, s ami mindig feldúlta. A hideg
széltõl megrázkódott, felállt, hogy becsuk-
ja az ajtót.

– Hagyja csak – szólt rá erélyesen a nõ,
azon a különös hangon –, úgyis mind-
egy mindkettõnknek.

– Nekem bizony nem mindegy –
felelte az öreg-, nem hiányzik a hûlés,
fõleg, mert én sosem voltam beteg. Túl
hideg van így, nyitott ajtóval.

– Ugyan, nincs mitõl félnie, hisz ahová
kísérni fog, nincsenek betegségek. No,
igen, de a kérdésemre még nem vála-
szolt.

Az öregúr nem tudta, mit feleljen, a,
egyre jobban érezte, hogy lehûlt a szoba,
a hideg átjárta végtagjait.

– Asszonyom, nem szoktam a múltam-
ban turkálni. Nem érdekelnek mulasztá-
saim, se a másoké. Boldogan szeretném
leélni hátralévõ idõm… egyedül bár, de
nyugodtan. Nem zavar semmi, mert az
idõk során kitisztult belõlem, ami bántott.

Az öreg megnyugodott a pillanatnyi
döbbent félelem után, újra tisztán gon-
dolkozott. Nem félt, bár érezte, hogy ez a
nõ különös ok miatt látogatta meg.

– Indulnunk kell emelte fel egyszerre a
hangját az asszony. – Jöjjön, így is sokat
vártam magára.

Az öreg fürkészni kezdte az asszony ar-
cát, mint aki kétségbe vonja, amit hallott.

– Ugyan, hova mehetnék éjnek ide-
jén? Ilyenkor én már pihenni szoktam. De 
még mindig nem értem, milyen szán-

PoLíSz



87

dékkal keresett fel. Ha valami nagyon
fontos dolog, holnap is visszajöhet, hogy
megbeszéljük. Most már késõ van, lefe -
küdnék.

A nõ felállt a díványról, és még maga-
sabbnak tûnt a sötétben. Hosszú fekete
ruhája belemosódott az éjbe, haja ezüs-
tösen csillogott.

– Velem kell jönnie – szólt kemény
hangon, hogy az öreg összerezzent.

– Ilyen idõben? Asszonyom, ilyenkor
hová vinne, így éjnek idején? Nem me -
hetek magával… hagyjon békén… le -
gyen szíves… meg azt sem tudom, ki-
csoda.

A nõ közelebb lépett, s erélyes mozdu-
latából látszott a válasz: itt az ideje. 

– Önért jöttem.
Az öreg megértette, nem rimánkodott,

egyszerre a félelme is elmúlt, nyugalom
és béke járta át. Nem szólt, csak kiitta
üvegébõl a maradék bort, s eloltotta a
tüzet.

– Magammal vihetem a hintaszé-
kemet?

– Nem lesz szüksége rá.
Az öreg felállt a hintaszékbõl, Nehéz

szívvel vált meg tõle. Levetette kabátját,
összetûrte, s a szék karjára tette. Búcsút
intett a könyveinek, tárgyainak, a kicsi
háznak, a kertnek, az embereknek, akik
nem voltak ott. Kiléptek az éjszakába. Az
öreg még visszanézett, boldognak érezte
magát, úgy ment a nõ után.

Pár napra rá a fia felkutatta a kör-
nyéket, mert az apja eltûnt nyom nélkül,
csak egy kabátot hagyott összetûrve a
hintaszék karján, amely elõre-hátra, elõre-
hátra himbálózott még akkor is, egyre
lassulón. És újra kezdte, ha beleült valaki.

BuSzabó Dezsõ

múltbanézõ
a múlt hullócsillag
„a múltba nézõ csupa sebet lát…”
apám a miatyánkot mondja
anyám az én Istenem jó Istenem
becsukódik már a szemem:

szénné égett a nap
szénné égett a napraforgó is
látod Uram
nem tudok csendben maradni:

kezek becsukta
mínuszok komorsága
– barátságtalan idõ ez
nyissátok ki a kezemet!

lerakódott 
hallgatások

ment csendben
nagyokat szívott
a cigarettába
elszívta hamar
rossz érzés égette
lerakódott hallgatásai
felszínre jöttek
köhögött
aztán belehalt a versbe
a halhatatlanságba

a páston
Hernádcéce pástján
legelész a szemem
egyforma a szemöldökünk
egyszerre lélegzünk

itt ülök a páston
már egy hete
kinyújtott kezem
a lepkét szabadon engedte
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valami húz lefelé
hagyom magam
„elalszunk akár a tûz
a kandallóban”

az öröm dombja 
csúcsán

az öröm dombja csúcsán ülök
ez a domb: piramis
nem teszek hozzá
nem is veszek el belõle

az öröm dombja csúcsán
megsokszorozódik erõm
erõsen nyomom a tollat a papíron
isten veled fájdalom

az öröm dombja csúcsán ülök
szemeim között süt a Nap
az utcán rakott-szoknyák harmonikáznak
bõröm alatt vérpiros cseresznye

(BuSzabó Dezsõ Egybegyûjtött versei
2003. december 6-án jelennek meg a
Kráter Kiadó gondozásában. A szerk.)

Pánczél Hegedûs János

A hazatérés útjelzõi
Érdekes lenne egyszer utánanézni,

hogy miért nem tudtak megjelenni
korábban itthon fordításban a keresztény
misztika legnagyobbjainak mûvei. Tisztán
látszik, hogy nem lehet mindent a
közelmúltban lezárult, majdnem ötven
évig uralkodó ateista világnézetre fogni.
Biztosan fontos lett volna, hogyha elõbb
nem, a második világháború után végre
megjelenhessenek ilyen könyvek, de
még inkább elkezdõdhetett volna ez a
két háború között is, amikor a magyar
katolicizmus kétségkívül az egyik legjelen-
tõsebb és legnagyobb befolyást gyakorló
korszakában volt. Nem így történt, s ez
talán annak tudható be, hogy itthon

egyszerûen nincsen jelentõs közössége,
háttere, szellemi gyökerei a misztikus val-
lásos gyakorlatnak. Ilyen elõzmények
után kézbe venni egy olyan könyvet,
amely az egyik legnagyobb eckhartiánus
keresztény misztikus összegyûjtött prédi-
kációit tartalmazza, nos, legalábbis fel-
emelõ érzés.

Johannes Tauler (1300–1361) majd-
hogynem teljesen ismeretlen a magyar
(vallásos) olvasóközönség elõtt, mûvei
szinte egyáltalán nem jelentek meg
itthon, eltekintve a Hamvas Béla Antolo-
gia Humaná-jában olvasható néhány 
részlettõl. Szinte természetesnek mond-
hatnánk ezt az áldatlan állapotot, hiszen
még legnagyobb mesterétõl, Eckharttól
sem jelent meg itthon sok mû. Walter
Nigg kiváló munkája (A misztika három
csillaga: Eckhart-Suso-Tauler), amely elõ-
ször tárgyalta itthon is együtt a három
német nagy keresztény misztikust, rávilá-
gít arra, miért kimagaslóan nagy alakjai
õk a keresztény szellemtörténetnek: mind-
azt hordozták, amelyek mi már nem va-
gyunk, de még lehetünk. Példaértékûek,
mert olyan vallásos életet éltek, amelyben
minden egyes pillanatban Istent akarták
megtapasztalni, s nem óhajtottak tágítani
mellõle egy tapodtányit sem. Amikor kö-
zelébe értek a mindent elemésztõ tûznek,
teljesen a fehérizzásig átadták magukat
neki, Istennek, és hagyták, hogy Õ mu-
tassa meg az utat. Keresték az utat felé,
abban, amit eléjük tárt. A szent tûz egé-
szen áthatotta szavaikat, elméjüket, szívü-
ket, és zenélni kezdett bennük, minden
szavuk e tûzbõl kicsapó édes meleget
áraszt, mely egyaránt oly kedves Istennek
és az embernek. Az élet valódi mesterei
voltak õk, olyan férfiak, akik azonban
mindent isteni mértéknek vetettek alá.

Tauler domonkos szerzetes volt, jelle-
mét leginkább a „késõn érõ” jelzõvel le-
hetne megragadni, anélkül azonban,
hogy ehhez bármilyen negatívumot is
tapasztanánk. Olyan ember volt, akinek
minden életszakaszát mélyen áthatotta
az istenkeresés és az evilágiból való
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szabadulás gondolata. Ebben a nagy
aktusban a maga mögött hagyott sza -
kaszait képes volt átértékelni, újraér-
telmezni és beolvasztani abba a mûbe,
amelyet Isten felé vezetõ útján végzett –
magában. Mint minden olyan embernek,
aki életében nem evilági célokat tûzött ki
maga elé, igen keveset tudunk Tauler
evilágban töltött napjairól is. 

Egészen fiatal emberként már hallgat-
ta Eckhart Mester prédikációit, mint do-
monkos novícius, azonban nem szegõ-
dött személyes tanítványául sem ekkor,
sem a késõbbiekben, jóllehet egész éle -
tére döntõ hatással voltak ezek az évek.
Tauler meghallgatta ezeket a beszédeket,
gondolatiságuk megragadta, de nem ér-
te még fel ésszel és szívvel. Isten megmu-
tatta elõtte a fényesség kezdetét, de ha-
gyott rá neki idõt, hogy beérjen nála ez a
vetés. Tauler pedig méltónak bizonyult
erre a kegyelemre.

Tanulóévei után Strassburg környéki
apácakolostorok és beginaközösségek
tagjainak lelki irányításával foglalkozott.
Itt mondta el a késõbb mások által le -
jegyzett beszédeit, amelyek misztikus ta-
nításának alappilléreit alkotják. Késõbb
személyes ismeretségbe került Eckhart
személyes tanítványával, Henrich Susoval
is, s feltehetõleg rajta keresztül lett tagja
az „Isten barátai” néven emlegetett orto-
dox eckhartiánus közösségnek, mint érett
férfi és jelentõs misztikus. Legtöbb beszé -
de, szerencsésen, ebbõl az idõbõl maradt
fenn az utókor számára.

A magyar kiadás, amely nem keve-
sebbre vállalkozott, mint hogy megismer-
tesse Johannes Tauler jelentõsebb mûveit
az olvasóval, legnagyobb részt Buji Fe-
renc állhatatos munkájának eredménye.
A két hölgy munkatárs (Ratkó Lujza és
Révész Mária Magdolna) mellett õ szer-
kesztette, jegyzetelte és fordította a szö-
veg nagyobb részét. Õ írta a majdnem
nyolcvan oldalas bevezetõ tanulmányt is,
melyben jól látta meg a – fentiekben már
itt is jelezni próbált – problémát hagyo-
mányos és misztikus vallásos gyakorlat

definiálatlansága kapcsán, ezért kísérletet
tett arra, hogy kijelölje a misztika (és kü-
lönösen a tauleri misztika) helyét a kato-
likus-keresztény vallásosságban. A tanul-
mány azonban nem minden ízében he-
lyes következtetéseket szülõ megkülön-
böztetést tesz misztikus és nem-misztikus
vallásos gyakorlat, és ami sajnálatosabb,
szent és misztikus személye között. A
szerzõ vallja az immanens és tárgyi (nem-
misztikus, „hétköznapi”) illetve, transzcen-
dens és alanyi (misztikus) világ szemben-
állását a vallásos világban, kétségesen
megteremtve egy misztikus-szent ellentét
lehetõségét is: „a vallás nem-misztikus for-
mái lényegileg állapotok, addig a miszti-
kus út. A misztikus élete szakadatlan
úton járás, ám ez az út nem vízszintes,
hanem folyamatosan emelkedõ út. (…)
Lényegileg ez az út az ember önmagától
való eltávolodásának és Istenhez való
emelkedõ közeledésének útja. A vallás
nem-misztikus formái ezzel szemben nem
tekinthetõek útnak. Az ezeket képviselõ
ember nem úton járó ember, hanem
olyan ember, aki jó, erkölcsös és vallásos
akar lenni, meg akar szabadulni bûneitõl
vagy – ritkábban – meg akar térni. Õ egy
bizonyos, számára kedvezõ állapotba sze-
retne eljutni, vagy élete addigi irányait
akarja megfordítani („megtérés”), végül
pedig A nem-misztikus vallásosság és a
misztika éppen ezért olyan viszonyban
van egymással, mint a színes virág és az
érett, mézédes gyümölcs; az egyik csak
ígéri azt, amit a másik be is teljesít.”

Ami itt leginkább megkérdõjelezhetõ,
az a szembenállás érvényessége olyan
vallási életformák, technikák esetében,
amelyeknek (firtatni lényegében kár,
hogy milyen kondíciók mellett) minden-
képpen létezik egy metafizikai és transz-
cendens irányultsága. Itt sokkal inkább a
megérkezés és a végsõ üdvözülés, eggyé
válás valószínûleg az egyedül fontos
kritérium, melynek célja minden esetben
Isten, elõtte pedig minden létezési forma
egyforma, kiváltképpen akkor, hogyha
irányultsága szándékoltan, mondhatni
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„tanúságtevõen” feléje tart. Érdekes,
hogy amit külön-külön elmond a beve-
zetõ a misztikus és a hétköznapi vallásos
formáról, nagyobbrészt adekvátnak ne-
vezhetõ, a szembeállítás és egy képlete-
sen felállított hierarchia azonban a két
vallásos gyakorlat, illetve forma (misztikus
és szent) között erõltetetten szubjektívnek
látszik, s talán nem is elsõsorban keresz-
tény analógiákból eredeztethetõ. Ha-
sonló vélemény megjegyezhetõ a Tauler
misztikájáról szóló, egyébként alaposan
kidolgozott résznél is, ahol Buji egy általa
szerkesztett felosztásba olvasztja bele a
német domonkos misztikus elemeit is.
Mindez valóban érdekes, sokszor gondo-
latébresztõ is lehet talán egy késõbbi
diskurzus szempontjából, de nem biztos,
hogy a legmegfelelõbb helyen olvas-
hatjuk egy magyarul lényegében most
debütáló misztikus szerzõ bevezetõ-
jeként. Az itt olvasható teoretikus megkö-
zelítés leginkább a tanulmány szerzõjé-
nek gondolati rendszerérõl, mint inkább
Tauler tényleges misztikus struktúráiról
szól (itt különösen szembeötlõ a misztikus
úttal kapcsolatban elmondott állomások
némiképp ad hoc-nak tûnõ fokozatai,
illetve túldifferenciálása).

Igazságtalanok lennénk azonban,
hogyha csak a negatívumokat sorakoz-
tatnánk fel ezzel a ritka tartalommal bíró
könyvvel szemben. A harminckét szent-
beszédet tartalmazó kötet olyan kezeket
(és minden bizonnyal szíveket) sejtett,
melyek nagy gondoskodással emelték ki
a nem mindennapi életmûbõl azokat a
részeket, melyek jól reprezentálhatják
majd a magyar olvasóközönség elõtt a
keresztény misztika egyik legnagyobb
alakjának jelentõségét. Kiváló ötlet volt a
szerkesztésnél az archaikus forma meg-
tartása az egyes részeket bevezetõ sum-
mázatoknál, és az is, hogy a szentbe-
szédek az egyházi év jeles eseményeinek
idõrendjét követik, ezzel is hozzájárulva
egy személyes szinten történõ újraélését
a tartalmakat tekintve az aktív vallási élet-
ben. A fordítás minõsége kiváló; egyszer-

re jellemzi a szakmai igényesség (fõként a
kényes fogalmak tisztázásánál) és a tisz-
telet annak tekintetében, amit maga
Tauler is fontosnak tartott (részben saját
kárán okulva) élete során: mindenkihez
saját értelmi szintjén kell szólni. A leg-
nagyobb koncentráltságot igénylõ ré-
szeknél is a fordítás lényegét tekintve a
köznapi beszéd érthetõségének szintjén
marad, szinte olvasmányos, ugyanakkor
azonban kellõképpen „konkrét”.

Aki az elsõ beszédeket elolvassa, még
ha korábban nem is olvasott misztikus
szövegeket, szinte azonnal megértheti a
misztikus vallásosság egyik érthetetlen
módon háttérbe szorított lényegét: képes
a mindennapi vallásos áhítat tárgyaiból a
misztikus tapasztalat felé mutatni. Kibont-
ja a keresztény misztikus út részeit, szim-
bólumait, úgy, hogy azok valamiképpen,
de egészen más oldalról már korábban
ismertek voltak a vallásos olvasó számára.
A könyv bõvelkedik ilyen példákban, ezek
közül csupán néhány jellemzõt idézek.

Több olyan példázatnak, amelynek a
szószéken vagy éppen a vallásos iroda-
lomban általában csak „külsõ” magyará-
zatot adnak, Tauler õszintén és meggyõ-
zõen a belsõ, misztikus magyarázatát is
feltárja, bemutatva annak szimbolikus
magyarázatát. Így válik a kicsi tó, amely-
ben gyógyulni vágynak az emberek (Jn
5, 1) Krisztus vérévé, melyhez rögtön a
lelki gyógyulás öt csarnokát (Krisztus öt
szent sebének szimbólumára építve) – az
alázatot, a lélek alapja melletti kitartást, a
bûnbánatot, a vállalt szegénységet és a
visszatulajdonítást – is hozzáfûzi, részletes
útmutatást adva az egyes csarnokokban
az ottani tennivalókról.

Taulernél másutt is találunk hasonló
misztikus fokozatokat, melyekhez sokszor
konkrét élethelyzeteket is társít, a sok-
szor emlegetett külsõ és belsõ ember vi-
szonyában. Elsõsorban az „Isten terhe” és
az „Isten igája” (Mt 11, 30) kifejezésekkel
illetett létfokozatok között feszülõ különb-
séget ragadja meg. Az „iga” ugyanis csak
a belsõ embert érinti, míg a valódi „teher”
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a külsõ embert sújtja, aki lényegét te-
kintve sohasem tudja felfogni a rá ne-
hezedõ nehézségek valódi értelmét, s
legfõképpen nem tudja azokat „visszavin -
ni Istennek”. Az ilyen ember számára az
élet, s sokszor Isten szeretete is, csupán –
jobbik esetben könnyû – teher, míg a
belsõ ember (akit Eckhart után õ is
„nemesnek” hív) maga mögött hagyta
már az evilági dolgokat, és még ebben 
a világban képes visszatükrözni Isten
Naphoz hasonlatos fényét. Mint, ahogy
Tauler egyik szentbeszédében ehelyütt
olyan érzékletesen leírja, a (külsõ) ember
lelke leginkább ahhoz a tükörhöz hason-
latos csupán, amely egy tál alján helyez-
kedik el, de a tálba még sok mindent
beenged, így aztán azok elveszik tõle a
lehetõséget, hogy visszatükrözhesse Isten
tiszta fényét – hagyja, hogy minden cse-
lekedetében Isten cselekedjen helyette.

Ez a tiszta fény azonban központi he-
lyet kap egy másik prédikációjában is,
ahol az isteni születésrõl beszél, termé -
szetesen Krisztus születése (Mt 2, 2) kap-
csán. Tauler a fényt osztatlannak látja,
amely azonban más és másfajta színek-
ben jelenhet meg az üvegeken (értsd:
emberi természeteken) keresztül; lehet
fekete (érzéki), sárga (értelem) és fehér
(tiszta szellem). Ezeket a színeket megfe -
lelteti a három napkeleti király háromféle
áldozatának is. Tauler ezekrõl a viszony-
lag összetettebb szimbólum-fokozatokról
is egyszerûen beszél, képletesen és sok
példával megtoldva mondanivalóját.
Különben is jellemzõ, hogy általában ke-
rüli az összetettebb, kellõképpen fel nem
vezetett, szimbólumokkal jobban megter-
helt magyarázatokat, ha azonban mégis
használ ilyeneket, akkor úgy érezzük,
hogy egy új létezési tér nyílik meg elõt-
tünk: „…az Atya, mint különálló Isteni
Személy, isteni értelmével Önmaga felé
fordul, és Önmaga tiszta szemléletébe
merülve hatol önnön Létének lényegi,
feneketlen mélységébe. A színtiszta ön-
megragadásnak ebben az aktusában
egyetlen Szóban maradéktalanul ki -

mondja Önmagát. Ez a Szó az Õ Fia. Az
aktus pedig, amelynek révén megismeri
Önmagát, nem más, mint a Fiú nemzése
az örökkévalóságban.” Kivételes szemé-
lyektõl az elsajátítható tudás is kivételes.

Tauler egyszerre közvetlen és emel-
kedett, ugyanakkor mondanivalója rend-
kívül mély szellemi regisztereket képes
feltárni a tiszta forrásra vágyó olvasóban.
Ugyanazon fának a hajtása õ is, amely-
nek kicsit késõbb majd Keresztes Szent
János lesz hasonlóan édes gyümölcse.
Talán a spanyol szent a legjobb példa, ha
valakihez mérni akarjuk Johannes Tauler
személyét: mindkettõjük mondanivalója
egyformán személyes és hasonlóan sür-
getõ felszólításokat tartalmaz a lelki élet
Istenközpontúsága szempontjából is.
Tauler és Szent János is gyakran elveszni
látszik a részletekben, nem utolsósorban
érzelmi hasonlatokat is megragadva. Ez 
a momentum azonban – eredendõ irá-
nyultságát nézve a dolgoknak – ponto-
san azt mutatja, hogy mennyire átérzik
annak a hallgatónak vagy olvasónak a
helyzetét, aki csak a külsõ világban moz-
gott. Az olvasónak ugyanis nemcsak
felfogni nehéz mindazt, amit itt olvas,
hanem realizálni is legalább annyira
megerõltetõ, megfelelõ lelki vezetés nél-
kül. A Mennyek Országa pedig tettekben
áll, s mind a két misztikus hagy rá idõt és
teret, hogy ez be is következhessen ese-
tenként. (Inadekvátabbnak tûnnek a kö-
tet jegyzeteiben több helyütt is visszatérõ
összevetések Tauler megállapításai és Srí
Ramana Maharsi, illetve más hindu, bud-
dhista vagy szúfi technikák esetleges
analógiái között. Talán ez a másik olyan
bántó pont, ahol a kötet ismét csak túl-
lépi kissé (az egyébként teljesen indokolt)
„magyarázó fordítás” koncepciójának
ésszerû és szükséges kereteit, s sokkal in-
kább mutat hasonlóságot egy magyar
tradicionalista tanulmány lehetséges ér-
velési eszközeivel. Teljes méltányosságot
tanúsítva, fenn kell tartanunk, hogy ez a
módszer nem tûnik a megfelelõnek arra,
hogy a keresztény misztikus tanítás mag-
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jai zsíros, fekete földbe hullhassanak. Sze -
rencsére a szerkesztõ, bizonyítva alap-
vetõen tiszta szándékát, egyes összetet-
tebb prédikációknál – mint például a ne-
gyedik, ötödik, nyolcadik vagy a tizedik –
igazán kiváló megjegyzésekkel feledteti
másutt tapasztalt „kikacsintásait”.) 

Tauler egész élete példaértékû lehet
keresztény szempontból, akár a misztikus
aspektus félreállításával is. Nyilvánvaló
azonban, hogy igazi értékeit csak ennek
a többlet-tartalomnak a beolvasztásával
érheti el. Jellemzõ módon azonban õ az
Istenszülõt, Szûz Máriát állítja elénk pél-
daképül. Példázataiban a Szent Szûz
tökéletes misztikus, pontosan meghatáro-
zott élet-, erkölcs- és napirenddel gyako-
rol, és áhítatosan készül arra, hogy Isten
kegyelmében részesüljön. Önakaratban
és önszeretetben szegény, istenszeretet-
ben viszont gazdagságát nem érik fel a
földi fogalmak. 

Befelé szemlélõdés és alázat, a külvi-
lágtól való szükségszerû elfordulás – leg-
inkább ezek alkotják azokat a szükséges
teendõket, amelyeket sürget a német
domonkos misztikus, s ezek azok, amelye-
ket a legkevésbé tudunk megtenni a mai
világban. Minden, ami igazán fontos ma,
az ugyanis kívül történik, belül a semmi
felzabálja az üreseket, teljesen érdekte-
lenek vagyunk az igazi belsõ, szellemi tar-
talmakkal szemben. A mai élet csupán
kívül zajlik, minden, ami jelentõs ebben 
a térben, áramlik és ide kényszerítõdik. A
már-már elfeledett misztikus út nem val-
láspótlék, nem tévút, s nem is régmúlt
idõk romantikus hóbortja. Járni rajta való-
színûleg egészen más, mint csupán tudni
róla, mégis, ez a tudás oly becses és szük-
séges, hogy szinte kötelezõ akkor, amikor
a mindennapokban a farkasok közé
megyünk. 

(Johannes Tauler: A hazatérés útjel-
zõi – Beszédek a misztikus útról, Paulus
Hungarus-Kairosz Kiadó, Budapest
2002.)

Koditek Bernadett

„Ha az összhang 
megvan…”

Kaiser László: 
Dr. Hársing Lajos. 

Hivatása szinkrondramaturg

Két pályatárs, két sokoldalú ember ba-
ráti hangulatú szakmai beszélgetésének
dokumentuma Kaiser László Hársing
Lajosról készült portrékönyve, amely az
idei könyvhétre megjelent listás újdonsá-
gok egyike volt. 

A végzettségére nézve tanár és drama-
turg szerzõ, aki – Hársing Lajoshoz ha-
sonlóan – maga is hosszabb idõn ke-
resztül dolgozott a szinkronszakmában,
1996-tól a Hungarovox Kiadó és Oktatási
Stúdió vezetõje. Számos vers, novella,
elõszó, cikk és tanulmány szerzõjeként,
zenés mûvek, operák szövegkönyvírója-
ként is ismert. Nyomtatásban eddig meg-
jelent könyvei közt találunk verseskötetet
(Üdvözlet a vándornak, 1996), tanul-
mánykötetet (Eseménynaptár Berzsenyi-
tõl Bódy Gáborig, 1998), de a most meg-
jelent interjúkötetéhez mûfajilag közel
álló életinterjút is (Magyar Ferenc – Élet-
interjú az Új Ember egykori felelõs szer-
kesztõjével, 2001). 

A Hársing Lajossal folytatott beszél-
getés-sorozat egy nagyszabású vállal-
kozás részeként indult, de bizonyos –
elõre nem látható – körülmények folytán
most önálló kötetként került a nyilvá-
nosság elé.

Kaiser László 1999-ben a Magyar Moz-
gókép Közalapítvány ösztöndíjasaként
készített interjút a magyar szinkronszak-
ma több jelentõs alakjával, köztük Hár-
sing Lajossal is. A beszélgetések anyagát
a szerzõ egy, a szakmával átfogóan fog-
lalkozó, nagyobb terjedelmû könyv for-
májában tervezte publikálni, megfelelõ
támogatás hiányában azonban ez eddig
még nem sikerült. 
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A tervezett könyvbe szánt beszélgetés
– Hársing Lajos 2000 áprilisában bekö-
vetkezett halála óta már tudjuk – a le -
gendás szinkrondramaturg utolsó vallo-
mása volt hivatásáról, amelyet mester-
ségnek és mûvészetnek is tekintett.

A nyilvánosságnak szánt szakmai port-
ré, amelyet válaszaiban maga Hársing
Lajos rajzolt önmagáról, nem maradha-
tott kiadatlanul: nélkülözhetetlen részévé
vált a páratlan mûveltségû értelmiségi
életmûvének, akit dramaturgként, mûfor-
dítóként, tanárként, íróként, rejtvények és
játékok szellemi atyjaként egy egész or-
szág ismert. 

Hársing Lajos munkásságának szerte-
ágazó területeit lehetetlen a teljesség
igényével felsorolni. Gimnáziumi tanár-
ként saját maga szerkesztette kísérleti
tananyagot tanított, és meghatározó
egyénisége volt az 1978-ban bevezetett
új irodalom-tantervnek. Mûfordítóként
mintegy száz színdarabot, jó néhány el-
beszélést és regényeket fordított franciá -
ból. Több mint tíz saját rejtvénykönyve
jelent meg, és számtalan irodalmi, nyelvi,
játékos vetélkedõt vezetett a tévében és a
rádióban. Részt vett számos lexikon és
antológia összeállításában, írt verselem-
zéseket és tanulmányokat nagy magyar
írókról, illetve a mûfordítás és a szinkron-
fordítás elméleti és gyakorlati kérdéseirõl.
Életmûvének legmaradandóbb részét
azonban minden valószínûség szerint az
a több száz film alkotja, amelyeknek ma -
gyarra fordítása az õ nevéhez fûzõdik. A
pályája csúcsaiként számon tartott, a leg-
nagyobb szakmai kihívást jelentõ, leg-
több nyelvi leleményt megkívánó Sok
hûhó semmiért vagy a Cyrano de Ber-
gerac a magyar szinkron klasszikusainak
számítanak. Azok a filmek pedig, ame -
lyekben munkája során a legtöbb örömét
lelte, – mint például a Magas szõke fér-
fi…, vagy a Funès-filmek –, bravúros szó-
játékaikkal, zseniális humorukkal milliók
kedvencei lettek. 

Hársing Lajos munkáját a szakma is
nagyra értékelte. Utolérhetetlen munka-

tempóban rendszerint három nap alatt
készült el egy másfél órás játékfilm szö-
vegével. Évente mintegy negyven film
került ki a keze alól a szöveg minden
lehetséges szintjén megnyilvánuló igé-
nyesség és profizmus jegyeit viselve
magán. Fordítójuk neve egyfajta márka-
név lett a szinkronszakmában, a minõ-
ség garanciája, ami mindenki számára
ugyanazt jelentette: mûvészi színvonalú
szaktudást, részletekbe menõ alapossá-
got, kép és szöveg tökéletes összhangját,
egyszóval a minõség csúcsát. Hársing
Lajos pedig halkan, feltûnés nélkül, szeré-
nyen viselte az etalon szerepét, ami sem-
mi mást nem jelentett számára, mint fele-
lõsséget és elkötelezettséget az egyen-
letesen magas szakmai színvonal iránt. 

Sok szakmabeli számára is talán érthe-
tetlen volt, hogyan lehet képes valaki erre
a teljesítményre. Amikor az interjú során
Kaiser László felteszi a kérdést: „…mitõl jó
egy szinkrondramaturg?”, a válasz nagyon
egyszerûen és nagyon õszintén hangzik:
„Attól jó, hogy kedvvel végzi a munkáját”.
Hársing Lajos játéknak, szórakozásnak
tekintette, élvezte a munkáját. Ha pedig
gyenge vagy rossz filmmel akadt dolga,
amivel játszani nem volt öröm, azt a lelki-
ismerete kedvéért csinálta jól, amennyire
lehetett, mert mint mondta, „a favágást is
tisztességgel kell csinálni”. 

Talán a legtöbb adatott meg neki, amit
az ember a munkájától várhat: szerette,
amit csinált. Hársing Lajos épp ezért tö-
kéletes beszélgetõtárs egy szakmai port-
réhoz: lelkesen magyaráz, példákkal il-
lusztrál, beavat kulisszatitkaiba, munka-
módszereibe, szakkifejezéseket definiál,
hosszasan elidõz egy-egy fontos részlet-
kérdésnél, egy tanár alaposságával mu-
tatja be a fordítás munkafolyamatát, vagy
a hagyományos vágóasztalon történõ
szinkronmunka egyes fázisait. Ettõl a tö-
retlen munkakedvtõl, hivatása iránti lelke-
sedéstõl lesz az interjú szövege hihetet-
lenül élõ, Hársing Lajos pedig hihetet-
lenül jelenvaló. Szóhasználata, expliká-
lóan részletezõ stílusa úgy jellemzi õt,
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ahogyan õ igyekezett beszédükkel is jel-
lemezni szereplõit a mozivásznon.

A beszélgetés – melyet Kaiser László
hosszas bevezetése elõz meg a szinkron-
ról és dr. Hársing Lajosról – hátterében
pedig felvonul az egész szinkronszakma
ismert és kevésbé ismert neveivel, a haj-
danán monopolhelyzetben lévõ Pannó-
nia Filmstúdió történetével, az egykori
stúdiók világával. Felvetõdnek a pártpoli-
tika és a mindennapi munka történeti
összefüggései, a cenzúra kérdései, a szak-
mai színvonal és a szakmában tapasztal-
ható közhangulat alakulásának tenden-
ciái. Mindez mára már kortörténeti doku-
mentum – miként a könyvben szereplõ
néhány fénykép Hársing Lajosról és a
mûtermek világáról – szakmaspecifikus és
össztársadalmi vonatkozásokkal. 

Kaiser László – az interjú eredeti célját
szem elõtt tartva – kérdésein keresztül
maga is hangsúlyt fektet arra, hogy Hár-
sing Lajos személyes életútján túl a be-
szélgetésbõl minél árnyaltabb kép rajzo-
lódjon ki a szinkronszakma egészérõl. A
szakmai körképpel azonban nem gyen-
gíti a végül önálló interjúkötet formá -
jában megjelent beszélgetés személyes
jellegét, sõt inkább világot fest, kontex-
tust teremt Hársing Lajos pályarajza köré.
Ráadásul a kérdezõ – Kaiser László –
szinkronos múltja miatt bizonyos értelem-
ben maga is része ennek a kontextusnak.
Bennfentességénél fogva otthonosan
mozog a szinkron világában, kérdései,
megjegyzései, közbevetései maguktól
értetõdõek, spontának, közvetlenek. Az
így kialakuló dialógusban nincsenek
nagy felületi különbségek: a kérdések és
a válaszok világa egymásba olvad, lefedi
egymást, egynemû közeget teremt, azzal
együtt, hogy közel harminc év a korkü-
lönbség a kérdezõ és a válaszoló között.
A szöveg e homogenitásánál fogva
azután szükségképpen bekövetkezik az a
hatás, amely talán az interjúkészítõk leg-
nagyobb bravúrjának nevezhetõ. Az ol-
vasó szinte úgy olvassa a dialógust,
mintha monológot olvasna két szólam-

ban. Jó portréinterjút olvasni ugyanis
annyi, mint az olvasás belsõ terében
hangtalanul beszélni hallani valakit két,
egymástól alig megkülönböztethetõ han-
gon, hasonlatosan ahhoz, mint amikor
mi magunk gondolkodunk.

Hársing Lajos – ha olvashatná ezt az
írást –, talán most is azt mondaná, amit a
szinkronfordítás lényegérõl mondott: „A
szöveg csak akkor lesz hiteles, ha az össz-
hang megvan.”

(Budapest, Hungarovox Kiadó, 2003)

Kaiser László

Összes ajtómat
kitárom

Összes ajtómat kitárom,
torlasz teljesebb nem lehet,
átütik falát gyermekek,
angyalok és buldózerek.

Összes ajtómat kitárom,
és szabad az út befelé:
utolsó ajtó kilincse
tékozlásé vagy Istené –

Magyarok
Fogyunk, romlunk, mégis megvagyunk,
gyõztes, vesztes – ez is mi vagyunk,
pusztít, éltet átkunk, áldásunk,
jövõt gyilkol testvérdúlásunk.

Hiszünk vagy nem, Isten megsegít,
talán úgy, hogy éppen nem segít,
talán hitünk így is megmarad,
talán lesz még – nekünk virradat!

Kaiser László „Összes ajtómat kitárom”
címû versét a 2003. évi Salvatore Quasi-
modo költõverseny elismerõ oklevélben
részesítette. A szerk.
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Antal János

Folytatás

Sall László 
göteborgi versfüzete

A nagyváradi születésû Sall László az
1989-es forradalom (vagy minek nevez-
zük) idején távozott Romániából – ahogy
térségünk költõinél lenni szokott: politikai
okokból. Neve ma már csak ritkán buk-
kan fel az irodalmi sajtó hasábjain, pedig
a ’70-es, ’80-as években a széles körben
ismert, az Ellenpontok-csoport hatásá-
val mérhetõ váradi irodalmi mûhely, az
Ady Endre Kör vezetõje volt – megszakí-
tásokkal többször is. A hallgatásra, csönd-
re talán magyarázatul szolgálhat, hogy
Sall Lászlót az 1989-es „események” a
messzi Északra, egészen a svédországi
Göteborgig sodorták, onnan pedig a leg-
hangosabb kiáltás is csak késve, halkan 
ér el ide, a Kárpát–medencébe. Azóta
csupán maroknyi verse, néhány meséje
látott napvilágot.

Nemrég azonban a kezünkbe került
egy vékony füzetecske, amelyben újra a
költõ Sall László szólal meg, puritán szûk-
szavúsággal. A gyermekkor vége folytatá-
sokban címû, az impresszum adatai
szerint „40 számozatlan példányban”, lát-
hatóan házilagos eszközökkel elõállított,
a szamizdatos korszakot idézõ (fénymá -
solt) füzet ugyanis összesen hét rövid ver-
set és két képverset tartalmaz. A hét,
összefüggõ monológgá összeálló vers
egyetlen témát feszít vékonyra sodort
fonalként múlt és jelen közé, a nincste-
lenséget, a – testi, lelki – nélkülözést.

„Ha lenne pénzem…” (vagy egyszerû
megállapításként: „…nincsen pénzem…”)
– többször is felbukkan ez a hívószó, és
az olvasó nem tehet róla, de azonnal
József Attila Kedves Jocó ja jut eszébe, a
„De szeretnék gazdag lenni…”, bár lát-
hatóan-átérezhetõen Sall Lászlónál más-

ról, többrõl van szó. A pénz nála nem az
ifjú József Attila hangulat-elixírje, hanem
a szûkös hétköznapok megváltására szol-
gáló, merõben hétköznapi eszköz („ven-
nék egy lábast, fazekat, serpenyõt…”), a
családjáért – gyermekeiért – felelõsséget
érzõ apa egyszerû, természetes vágyai-
nak megtestesülése („ha lenne pénzem
elvinném / a lányomat / a másik fiamat /
a fiamat / és a feleségemet vendéglõbe
moziba vidámparkba színházba…”).

Feltehetõen az emigráns lét – a vele
járó gyökértelenség-érzet és nélkülözés –
keserûsége is utat talált a versekbe, ezt
viszont a kívülállónak már nehezebb
megértenie. Csak néha sikerül, például
amikor a kezébe vesz egy 40 (számozat-
lan) példányban, Göteborgban, magyar
nyelven megjelent verses füzetet, amely-
nek impresszumában még a következõ-
ket olvashatja:

„Tudomásom szerint a versek meg-
születésekor sem a természeti környezet,
sem állat, de még ember sem sérült meg,
egyedül csak az én lelkem…”

Ilyenkor mindig szomorúak leszünk
egy kicsit.

Imreh András

Alkalmi rekviemek

(P. Papp Zoltán: Tükörrepesz)

Jó cím a TÜKÖRREPESZ. Elvontan is,
meg P. Papp Zoltán negyedik kötetének
címeként is. Eszünkbe juthat róla Géher
István alapvetõ Shakespeare-sorozata, a
Tükörképünk 37 darabban. A TÜKÖRRE-
PESZ is hasonlót, a világ és az én törede-
zettségét fejezi ki. De túl ezen, van benne
valami fenyegetõ, valami veszélyes is. A
szétrobbanó tükör darabjai, ahogy a grá-
nát repeszei, súlyos sebeket okozhatnak.

De ugyanígy az alvó repeszdarabok is.
Aki tapogatja, forgatja õket, csontig vág-
hatja a kezét.
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Márpedig P. Papp Zoltán mást sem
csinál, mint tükörrepeszeit rakosgatja. 

Talán a leginkább tetten érhetõen a
kötet elsõ ciklusában. Ennek címe VISSZFÉ -
NYES MÚLT. A nosztalgia és a halál ciklusa.
Rekviem barátért, fõnökért, történelmi
személyiségért, fûért-vadvirágért-csigáért
(CSAK A FÜVET NYÍRTAM ) – meg elmúlt esté-
kért, nyarakért. A kötet egészére jellemzõ
köznapi, csak nagyon ritkán emelt nyelv
talán itt, a könyv elején kényszerül leg-
kevésbé iróniára. P. Papp egyik legna-
gyobb erénye, hogy költõi szóalkotásai,
amiket szívesen alkalmaz, egyáltalán nem
ütnek ki a köznyelvi környezetbõl.

Ahogy duzzadt
vitorlája zúgott
a rekviemszélben

– írja a SZÉLJELZÕ ben. Fel nem merül,
hogy a „rekviemszél” szót valószínûleg
korábban még soha nem írták le, annyira
természetes – ha a versben egy szörfözõt
gyászolnak. Amúgy a gyászoló is szörfös,
ahogy ez a BÚCSÚ NÉLKÜL címû versbõl
kiderül. Ez a kötet egyik legkiemelkedõbb
darabja: ökonomikus, visszafogott, de pro-
fundis bariton.

Néhány vers, a gúnyolódó, csipkelõdõ
darabok között különösen váratlanul, igen
komoly, már-már eksztatikus hangon szólal
meg. A váratlanság érzetét csak fokozza e
hangütés viszonylagos ritkasága. Pedig ez
a hang P. Papp egyik legvonzóbb hangja.
Ilyen sorokat produkál:

Csak addig állhatsz
a kirakatban...
... míg tûröd
a pillantások porát.

(Kirakatban)

Vagy késõbb:

„Csak a kandalló fakó
hangjait figyelem”.

(Erdõ mélyén)

P. Papp repeszeit alaposabban szem-
ügyre véve alighanem meg kell állapí-
tani, hogy egy impozáns lakás több tükre
tört itt össze. A kötet ciklusai tematikailag,
de fõképp hangvételüket tekintve eléggé
különbözõek. A negyedik ciklus alkalmi
versek, az ötödik részint versélmények
alapján írt versekbõl, részint mûfordítá-
sokból áll.

A második ciklustól kezdve érezhetõen
felerõsödik az irónia (elsõsorban nyelvjá-
tékok formájában), egy-egy visszás jelen-
ség leírása erejéig megjelenik a szatíra
(HITIMITÁTOROK, ÖREG ÍRÓ, SZERZÕI EST). Míg
az elsõ ciklusban fel-felbukkanó irónia
nyilván elsõsorban egyfajta önvédelem
funkcióját tölti be, késõbb inkább a já-
tékosság, a frivolitás dominál.

A nyelvjáték ingoványos terület: ha
nem elegáns, ha nem könnyedén elõ-
adott, ha érzõdik rajta az erõlködés, meg-
hal, mint az elrontott vicc. P. Papp jó szó-
játékai ülnek. Pl. a (H)EPIGRAMMA, amely
teljes terjedelmében így szól:

Az életbe könnyû belehalni,
a halálba nehéz beleélni
magam.

Igaz, a halálba egyszer beleélek,
halálom szüli az öröklétet,
ha van.

P. Papp erõlködés nélkül képes elérni
azt, hogy a vers, a maga által meghatá-
rozott szabályok alapján, kis területen,
lapidáris igazságokig jusson el. Ilyen az
„ami biztos, az a gyanú” (A TAGADÁS
MÁMORA) és az ALKALMI DEFINÍCIÓ:

A költészet – vulkán, 
amint kirobban, körötte fölég a táj,
mikor szunnyad, óvatos tisztelet övezi,
ha rég kihunyt, megközelíthetõ.

Az alkalmi darabok közül is azok az
erõsebbek, amelyek egy-egy prózai szi-
tuációt írnak le köznapi nyelven, de nem
fecsegõen. Ilyen a PRÓZA>VERS.
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KRÁTER KRÓNIKA

Reflexiók 
a Kárpát-medencei
Keresztkötõdések 

V. Konferenciájáról
(Székelyudvarhely, 2003. október 24–26.)

„Négy kávés” reggel. El nem hiszed,
hogy ez a nap hatszázvalahány kilomé -
terre, a Hargita lábánál fog elbúcsúzni
tõled. Vakondokként pislogva a felszínre
bukkansz – Batthyány tér – a természetes
fényben társakat keresel.

A határ mindig megdöbbent. Meg-
szokhatatlan. Száguldás a Magyar Alföl-
dön, még apró jel se, kinézel, körös-körül
azt látod, mi Petõfit vonta bûvöletébe, s
egyszer csak, mint az infarktus, kettéha-
sítja e a tájat a mesterséges vonal. Vajon
mit szólna e botrányhoz Szent László?
Arany? S maga az Alföldért rajongó
Petõfi? Eszedbe jut Pach Zsigmond Pál
bornírtsága. Hogy történészeink foglal-
kozzanak csak a trianoni hazán belüli
históriával. Laczfit Toldi még valahol Kõ-
tegyánnál fordítsa vissza, Dózsa jobb, ha
a Tiszán át se kél, Haynau pedig akassza
csak tábornokainkat a pesti Újépületben,
hogy még a szellemük se zavarja a szom-
szédok nyugodt álmát.

Várad. Az elsõ jel, hogy mégis Ceau-
sescu egykori birodalmában jársz, hogy
felmagaslik egy „nagyszerû ipari megva-
lósulás” mûködõképes visszataszítósága.
Mintha a mesebeli óriás egy elromlott és
kibelezett mosógépet hányt volna az út
szélire. A gigantikus kisszerûség memen-
tójaként. 

A Királyhágón végre társaiddal meg-
állsz, tagokat nyújtóztatni, s enni valamit.
Az új idõk jele /?/, hogy bár a vendégfo-

gadó személyzete román, s bár hallva
hallják, hogy magyar vagy, mégis udvari-
asak, készségesek, s az étlap is kétnyelvû.
S a kézzel-lábbal magyar rendelést meg-
hallva nem vágják a fejedhez: „Román
kenyeret eszel, beszélj románul!” Szinte
meghatódsz. A meghatódás Csucsáig
tart, a Boncza-kastélyig. Itt hamar szem-
besülsz azzal – hatalmas feliratok világo-
sítanak fel – hogy itt román irodalmi em-
lékhely áll, egyébrõl szó nem eshet. A
nevezett román író neve több helyen ki-
írva, oly módon, mint mikor egykori osz-
tálytársad ellopta rolós tolltartódat, s an-
nak négy oldalára – sõt, a lopott holmi
fenekére is – mélyen belevéste a saját
nevét. Turcsány Péter ugyan tudja, hogy
holmi Ady-holmi összehányva-zsúfolva
egy melléképület kis szobájában meg
lenne tekinthetõ, de a zárkózott személy-
zet „nem találja” a magyar múlt feltárá-
sához a kulcsot.

Esteledik, mire Kolozsvárra érsz. A vá-
rosba nem mész be, de tudod, hol jársz,
mert Funár kék-sárga-veressel ragyázott
oszlopai már kivonultak tüntetni a bel-
városból, ide a fõút mellé is. Aztán nem-
sokára félpályás útlezárás teszi szinte el-
érhetetlenül távolba végcélod, Székely-
udvarhelyt. S csak reménykedsz abban,
hogy pilótánk tudja, mi hol, s merre, a
csupa román útitábla, s az elhatalmasodó
setét ellenére. 

Végre Sóvidék, magyar községnevek, s
belátható közelségbe Székelyudvarhely.
Majdnem éjfél, de a kollégiumban házi-
gazdád, s a konyhás asszonyok megható
kitartással, hûségesen várnak vacsorával
téged s társaid. Otthonról hazataláltál.

Másnap megkezdõdik a kollégium
dísztermében a KKK ötödik tanácskozása.
Mondanivalód cédulákon, melyek az
úton valahogy összekeveredtek. Megpró-
bálod újra sorrendbe rakni, közben fi-
gyelni a mások szavát, s ezen felül szer-
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kesztõként, és a Kráter alelnökeként még
holmi kötelezettségeid is vannak. S egyre
jobban nyomaszt a hatalmas, üresnek
tûnõ terem.

Rossz érzésed mégse ebbõl táplálko-
zik. Elfog a bizonytalanság, hogy itt és
most, székely emberek elõtt kell beszél-
ned a székely önkormányzat történetérõl
s a jövõbeli szükségességérõl. Olyan ez,
mintha katolikusként Mekkában, a moha-
medán hívek elõtt akarnál elõadást tar-
tani az Iszlám mibenlétérõl. A másik nyo-
masztó gondod a feleslegesség érzése.
Tudod, hogy míg te itt ágálni fogsz,
addig e falakon túl most vajúdik a tör-
ténelem, tán föl fog állani a Székely
Nemzeti  Tanács, függetlenül attól, hogy
mit is fogsz mondani.

Szerencsére a társak tudják, mit akar-
nak, s így okos és jövõbe mutató elõadá-
sok hangzanak el, program szerint, a
szórványmagyarságról, a szórványban
élõkrõl a Felvidéken, Délvidéken, Kárpát-
alján s Erdélyben. Elõtted a program, ki-
pipálni való nevekkel s elõadásokkal:
Vetési László, lelkész /Erdély/: A szórvány
és a tömbmagyarság kapcsolatai, Vajda
Gábor /Délvidék/: Szórványlétünk szolgá-
latának módja, Dr. Lakner Zoltán /Anya-
ország/: Közösségi védelem – szociális
önszervezõdés, Dr. Popovics Tibor Miklós
/Anyaország/: A ruszinok és Erdély,
Gabona Ferenc /Délvidék/: Kollégium a
délvidéki szórványban, Dr. Nagy László
/Anyaország/: A ma Európájában élni,
magyar szívvel, Turcsány Péter /Anya-
ország/ Szórvány vidék – szórvány mag-
yar. És végül jómagad a székely ön-
kormányzat elõzményeirõl és lehetséges
jövõjérõl. Mire sorra kerülsz, társaid nyu-
galma, rendíthetetlen felelõsségtudata
lassan átragad rád is.

Vasárnap indulsz vissza társaiddal, Dél-
Erdélyen keresztül. Látod az egykor ren-
dezett és gazdag szász települések sor-

vadását – a falvak nagyszámú új lakói
már nem közelítik a népi németség szép-
ségideálját –, s elmélázol a mennyiség és
minõség hamis engelsi összefüggésén.
Telepes rádión hallgatod a híreket, vajon
kezdett-e aznap a székelység új törté-
netet, tört-e, robbantott-e sziklákon ke-
resztül utat a valódi autonómia felé. Szí-
vedben aprócska szomorúság, midõn
megérkezel a reménység új hazájából a
„köztársaság” hétköznapjaiba.

A Konferencia elõadásanyagát a követ-
kezõ (75-ös) számunkban tesszük közzé.

B. D.

A Nyugattal, de a
Válassz al is!

November 8-án tartotta a Budai Vár-
ban a kárpát-medencei Irodalmi Társasá-
gok Szövetsége „Szent az írás – és vér a
tinta” címmel Nyugat-emlékmûsorát.

„A Nyugat folyóirat íróinak és költõinek
örökségével és szellemében kíván a mai
magyar kultúra is csatlakozni Európához.
Magyarságunk eredet-tudatát és hagyo-
mányaink értékeit megõrizve és tovább-
adva szeretnénk Európa teljes jogú pol-
gárai lenni. Ady Endre, Babits Mihály,
Kosztolányi Dezsõ, Móricz Zsigmond,
Tóth Árpád, Juhász Gyula és társaik foly-
tatható és vállalható irodalmi hagyo-
mányt teremtettek.” – olvashattuk a be-
harangozóban.

Kárpáti Kovács Edit tanárnõ vezetésé-
vel a Babits Mihály Gimnázium diákjai és
Czipott Géza elõadómûvész tartottak
igen színvonalas irodalmi matinét, amit a
mai fiatal költõnemzedék nevében Mo-
hácsi Árpád, a PoLíSz folyóirat szerkesztõ-
je állított össze.

A határon túli irodalmi társaságok ve-
zetõi révén a teljesebb magyar irodalom
képviseltette magát a kerekasztal-beszél-
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getés keretében. A felszólalók között volt
erdélyi kultúránk szeniorja, Gazda József
(Kõrösi Csoma Sándor Közmûvelõdési
Egyesület, Kovászna), aki elõadásában
hangsúlyozta a nemzet alapkultúrájához
való ragaszkodást akkor is, ha éppen a
Nyugattal kívánunk lépést tartani, mert
ez egyben az irodalmi fejlõdés elõfel-
tétele is. Balassa Zoltán (Kassai Magyarok
Baráti Társasága) kifejtette, hogy a társa-
dalmi és politikai sorskérdéseket az iroda-
lomnak is fel kell vállalnia. Nagy szüksé-
günk van szellemi értékeink feltárására és
továbbadására.

A Nyugaton belüli korszakváltásokra és
un. tektonikus törésvonalakra hívták fel a
figyelmet Beke Albert és Zászlós Levente
irodalomkutatók, majd Csûrös Miklós,
Medvigy Endre és Ferenczi László iroda-
lomtörténészek nyújtottak tényfeltáró
kiegészítõt az elhangzottakhoz, hangsú-
lyozva a korszak Nyugatnál szélesebb
horizontját, különös tekintettel a Válasz
címû folyóirat szellem- és kortörténeti
szerepére. (A programot a Kráter Mûhely
Egyesület és a PoLíSz munkatársai szer-
vezték.)

T.P.

PoLíSz folyóirat 2004. évi terve

Tematikai tervek

Állandó rovataink (Történelem faggatása, Világbeszéd, Merített szavak, Tájoló, és
a továbbra is nagy irodalomtörténeti jelentõségû Wass Albert emlékezete sorozat)
és meghatározott alapcéljaink megtartása mellett a PoLíSz új feladatának tekinti –
figyelembe véve az Európai Unióhoz való csatlakozás kulturális és társadalmi kihívá-
sait –, hogy felkarolja a honi, kárpát-medencei és európai vonatkozású
szociográfiai ihletésû szépirodalmat, novellisztikát, polemikus mûfa-
jokat.

Tájoló rovatunk az eddigi pozitív kritika írás mellett polémikusabb, tájékozódóbb
írásmûvekben kívánja bemutatni közízlésében oly vegyes szépirodalmunk mai
keresztmetszetét.

Tervezett lapszámaink

Február–március: A szórványlét és a tömbmagyarság egymásrautaltsága 
(V. K. K. K. publikációs anyaga)

Április–május: Kárpát-medencében (a történelmi Magyarország területén) szü-
letett, de most Magyarországon élõ magyar szerzõk új mûveinek bemutatása (mû-
faji megkötöttség nélkül), késõbbi publikációs lehetõséget is biztosítva az újonnan
felfedezett vagy újra felfedezett szerzõk számára (különös tekintettel – lapunk törté-
netében újdonságként – a regényrészletek bemutatására is).

Június–július: A Csengey-pályázat díjnyerteseinek bemutatása és a PoLíSz Mû-
fordítói verseny mintamunkái. 

TÁJOLÓ
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Augusztus–szeptember: Csokonai, verstanunk elsõ géniusza címmel
irodalomtörténészek, költõk, szakkutatók segítségével kortárs költészetünk poétikai,
verstani tallózóját kívánjuk megjelentetni, ezzel csatlakozván a számunkra oly be-
cses Csokonai-évhez.

Október–november: Európa Észak–Dél keresztmetszetében. A jóléti olló ket-
téosztja-e az egységesülõ Európát is? Oslótól Korzikáig, Soprontól a délvidéki
Muzslyáig. Novellák, szociográfiák elõnyben.

December–január: Interaktív szám – A szerzõket olvasóink javaslatára válo-
gatjuk!

Õsszel szerkesztõségünk megrendezi 
a VI. Kárpát-medencei Keresztkötõdések Konferenciát: 

Az EU-n kívül, MN-en belül
(Az Európai Unión kívül, a Magyar Nemzeten belül) 

címmel Beregszászon vagy Visken.

PoLíSz

Magyar Napló

A Magyar Napló Nyitott mûhely címû rovatának decemberi vendége
Marsall László; a 70. születésnapját ünneplõ Kossuth-díjas költõvel Pósa Zoltán
készített interjút. Balázsovics Mihály idén lenne 60 éves – a tragikus sorsú költõrõl
Juhász Ferenc emlékezik meg. A folyóiratban mások mellett Kovács István, Luís
Filipe Castro Mendes, Restár Sándor versei, Ircsik Vilmos, Sarusi Mihály, Szakonyi
Károly novellái szerepelnek. A Figyelõ rovatban ezúttal Ábrahám Barna, Bertha
Zoltán, Boguslaw Wróbelski és Kulin Ferenc tanulmányai olvashatók Remények
és aggodalmak az Európai Unió küszöbén címmel. Kiss Benedek Nyáresti delíri-
um címû kötetét Vasy Géza recenzálja. Az érettségi és felvételi elõkészítõ IV.
részében Valaczka András dolgozata (Irodalomtanítás – a nyelvészet tükrében)
mellett Somos Béla a „helikoni triász” (Áprily Lajos, Reményik Zsigmond, Tompa
László) munkásságát mutatja be.

Szerkesztõség: 
1062 Budapest, Bajza u. 18. 

Tel./Fax.: 342-8768, 413-6672, 413-6673 
postacím: 1406 Budapest, Pf. 15. 

magynapelender.hu  www.magyarnaplo.hu
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Itthon – otthon
A PoLíSz folyóirat felhívása

A Kráter Mûhely Egyesület 16. életévébe lépõ irodalmi-kulturális folyóirata, a PoLíSz
szellemi életünk egy akkut problémájára kívánja felhívni a figyelmet. Április havában
„Itthon – otthon” címmel különszámot tervezünk a nem anyaországban született, de már
itt élõ szerzõk közremûködésével. Kérjük ezen írókat, költõket, hogy bocsássák a PolíSz
szerkesztõségének rendelkezésére új, még meg nem jelent mûveiket, hogy jelen lehessen
minden jó írás, hiteles jel, széttört életünk lenyomata tervezett lapszámunkban. (e-mail
címünk: polisz@krater.hu)

Találja meg végre otthonát – szellemi honát és egzisztenciális otthonát – itt mindenki,
akit idevetett „sors, szándék, akarat” és tragédia.

Számunk megbízott szerkesztõje: Bágyoni Szabó István. Külsõ munkatárs: Kováts R.
Ákos. Üzenetet hagyhat napközben a PoLíSz szerkesztõségében: (06-1) 266-62-88, vagy
este (06-1) 240-03-40-es rögzítõs telefonszámokon.

Beküldési határidõ: 2004. február 15.

A PoLíSz irodalmi és kulturális folyóirat szerkesztõi

TÁJOLÓ

FELHÍVÁS
a PoLíSz mûfordítói pályázatára

A PoLíSz 2004-ben is meghirdeti a Tóth Éva költõnõ által alapított 
mûfordítói pályázatot.

Pályázni lehet bármilyen eddig nem publikált idegen nyelvrõl magyarra 
fordított, oldalszámmal ellátott pályamunkával, vers és próza kategóriában 
mindenféle egyéb megkötés nélkül. A pályázathoz csatolandó az eredeti

szöveg és egy rövid önéletrajz, elérhetõségekkel.
Az anyagokat elsõsorban e-mailben várjuk a következõ címre: 

polisz@krater.hu
jelige: „PoLíSz mûfordítói pályázat”

(postacím: PolíSz szerk. 1052 Bp. Semmelweis u. 1–3. III. 344. 
Tel./Fax: 266-62-88)

A pályázat leadási határideje: 2004. február 28.

Az elsõ díj: 50 000 Ft.

Eredményhirdetés a hagyományoknak megfelelõen a Költészet Napján
várható. A PoLíSz igényt tart az arra érdemesnek ítélt mûvek közlési jogára. 

A kiírás feltételeit nem teljesítõ munkákat nem tudjuk figyelembe venni.

A PoLíSz irodalmi és kulturális folyóirat szerkesztõi
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PoLíSz Csengey-pályázat
Az Európai Unióhoz való csatlakozás társadalmi és kulturális kihívásait

figyelembe véve a PolíSz folyóirat feladatának tekinti a honi, kárpát-medencei és
európai vonatkozású szociográfiai ihletésû irodalom felkarolását. Úgy látjuk,
hogy fokozódnak a társadalmi élet válságjelenségei, különösen a városi és vidé-
ki nyugdíjasok és fiatalok életében. Fontos, hogy szellemi életünk – mint, már
annyiszor – követve a népi írók hagyományait, novellákban, karcolatokban fed-
jék fel társadalmunk belsõ feszültségeit.

Csengey Dénes munkásságának szellemi folytatására szólítjuk fel hát 
írótársadalmunkat!

Az anyagokat elsõsorban e-mailben várjuk a következõ címre: 
(postacím: PoLíSz szerk.: 1052 Bp. Semmelweis u. 1–3. III. 344. 

Tel./Fax: 266-62-88)

jelige: PoLíSz Csengey-pályázat
A pályázathoz csatolandó egy rövid önéletrajz, elérhetõségekkel.

A pályázat leadási határideje: 2004. március 10.

elsõ díj: 50 000 Ft

A PoLíSz irodalmi és kulturális folyóirat szerkesztõi

Szõcs Miklós: Gepárd

SZÕCS MIKLÓS SZOBRAIRA

Tóth Szilvia

Gepárd
Gyönyörû, figyelmes, okos állat. Kör-

szeleten hintázik, ugrik, mint egy hûsé-
ges macskakutya. Õrzõ-védõ szellem.
Valószínûleg a mûvész személyiségének
egy aspektusa. Feszülten figyel, õrzi és
védi, amit és akit szeret, ahová tartozik.

A formák egészen tiszták, és ha meg-
formálásuk az anatómiai szabályoktól
eltér, a plasztikai egység és kifejezés tö-
kéletességét szolgálja. 

Játszanék vele, mozgásra bírnám, át-
ölelném izmos nyakát, végigsimogatnám
széles pofáját, oldalát, combját, végigfut-

tatnám ujjam a sárga körtefa erezetével
megrajzolt, a plasztikai elemeket is hang-
súlyozó finom csíkokon. A formákon pu-
hán csillan meg, vagy fordul árnyékba a
fény. 

PoLíSz
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Gyerekkori játékaimat, édesapámat
vagy elvesztett kedves férfi emlékét kelti
életre. Szép a mellkas és a mellsõ lábak
tartása, szinte egyiptomi faszobrokra jel-
lemzõ szilárdsága, a has, hátsó lábak és
farok íve, a kontúrok, a tömeg és rajz tö-
kéletes egyensúlya.

Az egyensúly, a nyugalom és a moz-
dulat közti pillanat koncentrált érzelmeket
ébreszt.

Három edény

Négylábú kacsa-edény

Edény, emlékmû, tabernákulum, szo-
bor. A bontatlan, teljes egység kimondha-
tatlan öröme és fájdalma. Az edény egy-
másra boruló külsõ rétegei (az edény ma-
gasságának középsõ és felsõ részében) – a
kör köré rajzolt kocka sarkainál rugalma-
san elnyúló elemek – lélegzenek, mint egy
húsból lévõ (szerelmes, okos, szomorú),
élõlény. Leemelhetõ a fedele. Belül, a fa-
lemezek rétegei koncentrikus körökben
növekszenek tartállyá. A fedél síkjában, a
kör közepén kör alakú nyílás, melyen
keresztül a fa olajának illatát érezni.

Az edény alsó része, hasa is, akár a
hártyás kacsalábak, kedves, antropomorf
formák. A fa kicsiny kis görcsei – szabály-
talan a szabályosban – a tökéletességet
teszik hitelessé.

A körívet formáló hártyák, a hármas-
négyes tagolások, a rétegek rajza hoz-
zájárulnak a szépség és meditatív állapot
megteremtéséhez. Létezés a pillanat és
örökkévalóság, a mozdulatlanság és
mozdulat határán.

Máskor, máshonnan: megértõ, együtt-
érzõ, szeretetteljes mosolyt fakaszt a há-
pogó, finoman konstruált forma, mely-
nek minden eleme finoman és logikusan
kapcsolódik egymásba.

Hatlábú edény

A háromlábú kacsaedény rokona,
talán egy késõbbi stádiuma. A forma
megmozdul, gömbbé, vagy gömbhöz
közeli formává módosul, a négyzet há-
rom sarka – az egymásra simuló faréte-
gek – hártyás kopoltyúkra emlékezte-
tõen, mint egy szárny felemelkedik, a
gömb egyik oldalában íves, negatív for-
ma keletkezik. A gömb alatti térben a
lábak csoportjai erõs összeforrottságot, és
mégis az állapot átmeneti voltát sugall-
ják. Az edény fedele hatszögû.

A gömb, a szárnyak, és a madárlábak
egysége tökéletes. A forma mozdulata –
mozdulatlansága feszültséggel, erõvel
teli. 

Békaedény

Ha árnyékot vetne, törzse rombuszba
illesztett körnek látszana. De a teste
gömb (volt), mely átlója mentén, két
szemközti oldalán csúcsban megnyúlik.
Hozzá, a test magasságának alsó felé-
ben, egymással szemben két pár békaláb
simul, mely fölülrõl szépséges három-
szögeket zár be, oldalról köríveket rajzol.
Lent – az egymással szemben álló béka-
lábak ujjvégei egy négyzet oldalát húz-
zák meg, melyben a test ül (egy nagyobb
gömb helye lenne).

Az edény fedelén plasztikusan ki-
emelkedõ tagocskák hét, koncentrikus
kört rajzolnak, melyet a középpontból
tizenhat, a sugarak irányába futó mélye-
dés tizenhat része oszt: mint egy szakrális
építmény makettje, virágkehely, sugárzó
nap, vagy a kétéltû rücskös háta.

Számomra a kínlódva, harcolva is sze-
retni plasztikai megformálása.

TÁJOLÓ
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PoLíSz

Négylábú kacsa-edény

Békaedény


