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Ács Jenõ 

Föld-delej-zsivaj 
 

Levél dereng, erezett fény szivárog, 
barnul a föld, szõkül a szemhatár, 
bugásodik az orgona az ágon, 
s a szívem, ó, vágtató parázs. 
 
Ínyesül már, fog alá az egres, 
s a cseresznye: vörhenyzõ láng-betû, 
nagy, bíborló láng-mondat a meggyfa, 
s az egész kert erõtõl nehezül. 
 
S duzzad az ég lányos teste halkan, 
a nap-torok-fény kékesen világít, 
rügyek ujjongják gyantás pupilláik, 
mindent betölt a föld-delej-zsivaj. 
 

Bimbódzó csodálkozás kertünk 
 
Bimbódzó csodálkozás kertünk tegnap óta, 
a magas és sudár cseresznyefán, legalább 
százezer nap-szirom csillagzik, ing-leng, 
s arany méhekkel csatázik vakítón és riadva. 
 
Hosszú villanás ilyenkor a mézszínû napsugár, 
s a harangszó zöld szellõket röptet át delente; 
s izgató levelek nyitva-tárt kedve fészket kínál, 
és sejtelem símogat, ha hajadra hull egy álmatag galambtoll. 
 
A tengerár-virágban a nagy örömök még alszanak, 
ó-gyûrûkben a nedv, ím, alvadt-mézgásan kering; 
gügyögõ szavakat teremt millió pici ajkuk, egy hét 
csupán, s mindegyik csivogva zeng, habzsolva beszél. 
 

Mint lángoló méheraj egyszeri csodáját 
 

Ujjongó izmokon a vér verõfénye rebben, 
a test napkelte ez – s alatta hullámló hús-óceán; 
erek, akár tündér füzek, örvénylõ szikrázásban, 
parányi létük újrázzák égõ magtár gyanánt. 
 
Mint lángoló méheraj egyszeri csodáját, 
úgy fogadod tested vér-délibábját; 
mely káprádzik a csont mennyboltozatán, 
vagy lélek-naptánc toborzó Messiását. 
 
És felszegi mind, felszegi látomását, 
s könnyek tükreit zokogja férfiszem; 
s fürkészi földiként alakja égi mását, 



fény sarjad ott, ahol én rejtezem. 
 

József Attila  

In natalem meum 
(Születésnapomra) 

 
Triginta egi annos et duo, 
Munus nunc a me ipso neco- 
pinus 
minus 
carum, at pulchrum hoc accipio 
carmen cauponae in angulo, 
donum 
bonum. 
Tot annis raptis nec procul 
ducentos vidi asses simul, 
scito 
id o 
patria! Doctor paene, vae, 
factus sum, haud punctor tabulae 
vilis 
(stilis). 
Sed expulsus Szegedino 
academiae a domino 
miro 
diro 
non factus sum, nactus citum, 
durum monitum ob canticum 
“Patre, 
matre...” 
Tuens contra me patriam 
ense, excitat meam animam 
fatus 
beatus: 
“Dum verba scio, ubi patet 
mundus, docere non licet 
ibi 
tibi.” 
Gaude, Antoni Horger domine, 
vatem non discere! Hoc male 
creatum 
beatum: 
utetur totus populus 
(non ut quadrivii est modus) 
me docto- 
re docto! 
 

Scis frustra... 
(Nincs bocsánat...) 

 
Scis frustra te dolere, 
Veniam haud obtinere. 



Esto, quod esses: sis vir. 
Scito herbam ex te florere. 
 
Scis culpam non levari, 
Frustra lacrimas labi. 
Te denique age grates 
Ut exemplum parari. 
 
Ne accusato aut iurato, 
Ne ipsi malum parato, 
Ne subdaris, ne subdas, 
Gregem numquam adiutato. 
 
Inutilis maneto, 
Scire arcanum caveto, 
Homo gentem hanc humanam 
Ludibrio ne habeto. 
 
Memento gemuisse, 
Frustra preces fudisse, 
Tuae te iustae causae 
Falsum testem fuisse. 
 
Patrem vocasti lapsus, 
Virum Deo privatus: 
In psychoanalysi es 
Pueros pravos nactus. 
 
Fisus levibus verbis, 
Asse patronis emptis 
Nunquam, nunquam a quibusdam 
Bonum te dictum sentis. 
 
Falsus omnium amori, 
Fallens amare noli. 
Sclopetum ergo repletum 
Inani attende cordi, 
 
Vel mitte ideas omnes, 
Spera fidos amores, 
Nam sectarere, si quae 
Vellet, canum ut sunt mores. 
 

Fehér Bencze fordítása 

Turcsány Péter 

Nekünk szeretni kell õt, mert elõbb szeretett minket 
József Attila képe mai líránk tükrében  

 
“S ha mindez volt, ahogy írva, 

hét emberként szállj a sírba, 
egy, kit tejes kebel ringat, 

egy, ki kemény mell után kap, 

                                                           
 Az 1969 februárjában befejezett tanulmányt – szöveghûen – a 2000. év Költéaszet napjának 
tiszteletére közöljük (A szer.) 



egy, ki elvet üres edényt, 
egy, ki gyõzni segít szegényt, 

egy, ki dolgozik bomolva, 
egy, aki csak néz a holdra: 
Világ sírköve alatt mégy! 

A hetedik te magad légy!” 
(József Attila: A hetedik) 

 
Amikor soha nem volt igazabb, hogy az emberfaj sárkányfog-vetemény: egy fiatalember tejfoggal született 

és kõbe harapott. Attila király idejében táltosnak tisztelték volna, gyermekkorában még keresztnevét is 
megtagadták, korunkban költõ: József Attila. 

Ady Endre bolond tüze alágyújtott szívének. Mint sovány füst felszállt és elszállt, de vad vörös remegése 
világot ringatott – ahogy a világ ringatja most õt – és áttetszik mindig, minden kor égi hûvösségén. 

A farkasok, a bárányok és birkák között négykézláb mászott; szamár volt, púpos szamár, akinek saját 
árnyéka volt pásztora; de mint õrült anya kihordta magzatát, a tiszta ûrt: költészetét és belehalt a szülésbe. 

 
“A végzet keresztfája alatt megválthatatlannak látszik a táj, 
Csak a vonat fekete megváltása robog, robog... 
Szemében leomlanak a tornyok és tüzek... 
Ó a remény zöld ága tüskés balsorssá változott! 
 
Keresztút ez, ahol a kétely, az undor viperája kéksárgán sziszeg. 
Keresztút ez, ahol a halál fekete megváltása robog, robog... 
 
Ó Magyarország-mama, nézd, nézd vihar-nézésû fiad 
Ütötted, bántottad, s ha meghal, hiába csókolod! 
Tisztának, szépnek, igaznak akart, megtudta végül rólad is, mi vagy. 
Feléd mered most, hogy feltûnni látja halál vezette mozdonyod ... ” 

 (Somogyi Horváth László: Balatonszárszó – Tiszatáj, 1962) 

 
“a vonatkerék iszamos lesz, nyúlik 
a puha kis test, idõ nincs hörögni, 
poggyász meg se rezzen, vonat ki se siklik.” 

(Rónai M. András: Búcsú J. A. temetésén; 1937. XII. 12.) 

 
“Ám élet, melled merevítse ma kõbe-meredt kín, 
     elhullt zsenge fiad, gõgös-erõs Niobé. 
õ a halált megölõ fényes hõsnek született, mert 
     senki se félte úgy, ahogy õ a halált.” 

(Somlyó György: J. A. sírjára; 1937) 

 
“A kaposvári királyi ügyész megadta az engedélyt a temetésre. 
Kitûzték hát a fakeresztet és felírták rá: 
Itt nyugszik József Attila, élt 32 évet, 
Pestrõl sietve-jött barátok állták körül a sírt.” 

(Nádass József: Balatonszárszó 1937. XII. 12.) 
 

 
“József Attila, 
iszonyú gondolatokkal van most tele a szívem. 
De nem terhellek tovább, közben megjött 
a rendõri jelentés is, 
ha figyelmesen végig olvasod, 
megtudhatod, hogy bûntény igazán nem történt, nem forog fenn, senki sem felelõs. 
Az ország indulhat tovább. Fél nyolc múlt. Hat fok C.” 

(Kerekes András: Jegyzõkönyv; 1939. Elsõ ének) 

 
 
”Testvér, ki éltél harminckét évet 
aztán bús, kis sorsod elvetetted 



hogy megõrültél, szegény, kár érted 
de hogy köptél a világra, jól tetted” 

(Kassák Lajos: A költõ fejfájára; 1938. I. 12. – P. napló) 

 
“...........................   “Megõrült” 
Az orvostudomány megállapította és a laikusok elfogadják ítéletét. Mindenkinek igaza van, de igaza van 

annak is, aki a költõt másképpen látja és azt mondja magának, ha József Attila neve annyit és úgy szerepelt 
volna, mint amennyit szörnyû öngyilkossága után szerepel, akkor talán pénteken este Balatonszárszón József 
Attila felszáll a vonatra, s nem alá fekszik.” 

(Palóczi Horváth György: Az öngyilkos J. A. 1937. XII. 5. Népszava) 

 
“Schizoprénia” görögül hasadt lelket jelent. A lelke hasadt szét, mint kosarához kötött léggömb, mint 

testéhez kötözött ûr. Felborult telített kosara, teste bomlásnak indult, de szelleme tovább dolgozik: felszabadítja 
a rejtett energiákat az utódok “energiatartályából” és újra meg újra új energiákat fakaszt. 

Az õt megérteni, megismerni próbálókra gyakorolt hatása Dosztojevszkij, Lenin, és Krisztus utóéletéhez 
hasonló (Pilinszki J.) 

Halála elõtt üres edényt vetett el. Mélyre vetette, de az edényt megtalálták. Teletömték földdel és az idõ 
magokat szórt bele. 

A magokból csíra, a csírából hajtás, a hajtásból virágzó világfák nõttek. Emléke lehet, hogy merevebb lett, de 
az edény tágul: könnyedén, természetesen és észrevétlenül. Peremére levelek hullnak, ágak hajolnak: versek, 
vallomások, faggatások, a tisztelet árnyékául. 

JÓZSEF ATTILA ELVETETT EDÉNYE FÖLÖTT BURJÁNZIK A FELSZABADULÁS UTÁNI 
MAGYAR KÖLTÉSZET BOKRA. 

 

* 
A társadalmi fejlõdés és a felszínen zajló irodalmi élet szoros kapcsolatából természetszerûen következik az 

utóbbi harminc évben kialakított Attila-kép többarcú visszatükrözõdése. A politikai változásokkal párhuzamosan 
döntõ szerepet játszik az egyes költõk életfelfogása, szemléleti fejlõdése, vagy állandósulása; azaz egyénisége. 

A mai, élõ magyar líra sokrétû kialakulása, állandóan változó jellege megköveteli írások bokorszerû 
felépítettségét, struktúráját. 

Célom az általam legjelentõsebbnek tartott, meghatározó jelleggel bíró irányvonalak érzékeltetése, és 
legkiemelkedõbb költõjük kapcsolata József Attila szemléletével és egyéniségével. 

Az 1930-as években indul el egy ún. “harmadik”, vagy “esszéista nemzedék”. Nagy világirodalmi 
mûveltség, virtuóz formabiztonság, az izmusok után törvényszerûen bekövetkezõ higgadtság jellemzi írásaikat. 
Indulásukkor válságban érezték a társadalmat és mindenfajta kultúrát. 

Legkiemelkedõbb költõjük Weöres Sándor. Következetes ember. Kelet-Ázsiában tett útja meghatározta 
filozófiáját, amelyet semmilyen külsõ változás hatására sem hagy el napjainkig. A felszabadulás után – talán 
egyedül – kihívóan érzékelteti a társadalomban és a közéleti költészetben kialakuló zavart és fontoskodást. A 
sematizmus éveiben mûfordításaival Csokonai, Arany és a Nyugatosok hagyományát elõdeihez méltó utódként 
folytatja. 

1961-ben a Tiszatáj Radnóti-emlékszámában közölt nyilatkozatában megemlítette, hogy József Attila és 
Radnóti Miklós költészetét csak haláluk után kezdte megismerni és tisztelni. 

1968-ban kiadott Merülõ Saturnus címû kötetében már Tolsztoj, Tömörkény, Goethe és Hölderlin 
társaságában emlékezik meg József Attiláról. A vers: 

 
JÓZSEF ATTILA UTOLSÓ FÉNYKÉPÉRE 
 
A szembõl, honnan minden ég kifolyt, 
bánat, keserûség befelé szédül. 
Pókláb szalad péppé-vált teste nélkül és 
egyhelyben kaszál a széttiport. 
 

Attila mindig környezetét, az emberiséget akarta megváltva látni és pont környezete, a meg-nem-értés tiporta 
el. Mindenség-birtokba-vétele ellentétben áll Weöres filozófiájával. Weöres tudomásul veszi ugyan a külvilágot, 
de értelmetlennek és az egyén számára károsnak tartja, csak befelé: önmagára figyel. Ezért választotta ki azt a 
pillanatot, amikor még az ilyen erõs egyéniségû költõ szeme is “befelé szédül”. Attila halála elõtt ez a magány 
kényszerré vált, nem élhette túl: póklába nem sokáig kaszálhatott “péppé vált teste nélkül”. 

Ha József Attila költészete a megváltást-akaró, és megváltásért-küzdõ ember vallomása, akkor Weöresé az 



“együgyû szamaras ember” hitvallása. Az olyan embereké, akikrõl Ady Endre 1918-ban  így ír: “Be szép, ha 
nem is igaz, hogy ment: / Virágosan, szamárháton és sírva. / A biblia írja. / Hogy nagypéntekre nem is gondolt, / 
Csak ment, és a szíve szomj volt. /”. Szemléletét leginkább saját szavaival lehetne összefoglalni: 

 
“Nem azzal közeledni hozzád, vagy bármihez: “ilyet és ilyet akarok, 
megfelelsz-e? hanem azzal: milyen vagy? mert olyannak óhajtlak szeretni, 
amilyen vagy”. Teljes igénytelenség ez és teljes igény. Mert nem csak az 
csendül belõle: “olyan legyél, amilyen vagy”, hanem az is:  
“és saját hajlamaid által emelkedj és tisztulj odáig, ameddig csak bírsz.” 

 
Költészetét lehet ellenezni, vagy tisztelni, de jelentõsége tény. Felfogása, módszere azaz életmûve 

megkülönböztetett helyet biztosít számára irodalmunkban, akár József Attiláé. Útja, mint minden nagy költõé, 
követhetetlen, mert õ maga járja végig. Hatását már életében fel lehet mérni a fiatalabb költõk írásaiban. 

 

* 
A két világháború közti idõszakban alakult ki az ún. “népi mozgalom”. Az avantgárd hatásokat költészetébe 

asszimiláló Illyés Gyulát közéleti szándéka tette az irányzat egyik alapítójává és harcosává. Így vált a magyarság 
és a parasztság helyzetét mindig elõtérbe helyezõ költõvé. 

A felszabadulást, az új élet kezdetét örömmel köszönti, de a késõbb kialakuló társadalmi rendszerrel, torz 
politikájával nem tud és nem is akar azonosulni. Költészetében, mint minden dialektikus költészetben, az igenlés 
és a kétely küzd napjainkig. 

József Attila halálakor ráhárult felelõsség teljes tudatában ír az élve maradtak nevében: 
 

“Szenvedtünk egymás miatt, s mégis 
barátok voltunk. De mit jelentett 
ez, mi értelme volt ennek? Most 
majd teljes egészében átérezhetem, 
most hogy õ már semmit sem érezhet 
belõle: Minden halál vád az élõk el- 
len, akik még bírják az életet.” 

 
Felfogásuk és szemléletük a József Attila által megfogalmazott ellentétektõl függetlenül sok közös vonást 

mutat. (pld. rendkövetelés a tömegek, a széles néprétegek nevében; egy társadalmi osztály, egy nemzet, az 
ember, az egyén szabadsághoz való jogának hirdetése.) Illyés Gyula lírája alapvetõen szocialista líra. 
Rácegrespuszta, Párizs és Tihany között értelemre-ható erõteljes realizmusával, az eddigi stílusirányzatok 
szintézisével nem szûnik éleszteni azt a szellemet, – sajátját – amely az emberi világot, az igazi harmóniát, talán 
József Attila “képzelt” rendjét követeli: 

 
     “Mert éppen ez a jaj kiált 
– mennyi hazugul szép éneken át – 
     a sorshoz, hogy harmóniát, 
rendet, igazit, vagy belevész a világ; 
     belevész a világ, ha nem 
a nép szólal újra – fölségesen!” 

(Illyés Gyula: Bartók; 1956-ban) 

és példájával, költészetével “igazodni magára mutat”. 
 

* 
“S elmondván a magunk magasztalót, 
átadhatjuk az ifjaknak a szót, 
kik nem ültek egy asztalnál vele, 
de szívével van a szívük tele.” 

(Zelk Zoltán: Az ifjaké a szó) 

 
A felszabadulás után nagy teret kapott az aktuális politikai kérdésekre közvetlen hangon, pártvezetésünk 

irányelveihez hûen reagáló, késõbb egyoldalúvá vált költészet. 
A pártirányítás torz politikája, kultúrpolitikája miatt vezetõ szerepet játszottak a szocializmus eszméit 

felszínesen elsajátító, jobb esetben jószándékú írók. Ebbõl törvényszerûen következik a kialakuló József Attila-



kép eltorzulása: Költészetét egyoldalúan, a benne rejlõ természetes ellentéteket nem felmutatva, csak 
fenntartásokkal propagálták és tiszteltették. 

 
“Szoborrá váltál. Okos mozdulattal 
Attila, intsd szabad népedet, 
mint agitátor! ... s bölcs és szép szavaddal 
szétosztod egyre verses életed.” 

(Gereblyés László: J. A. szobrára) 

 
A közéleti pártosság legkiemelkedõbb alkotói – pl. Zelk Zoltán és Benjámin László – rosszul megalapozott 

világnézettel, de meggyõzõdéssel és hittel hirdették a késõbb, 1953-tól fokozatosan felismert és bebizonyosodott 
helytelen irányelveket. Tudatosan vállalták József Attila örökségét: 

 
“Ne hagyja szájam el, ami valótlan! 
Úgy szóljak mindig, ahogy lelkem érez, 
Lesz majd munkás, deák, ki szólva rólam 
Úgymond:“nem volt méltatlan mesteréhez.” 

(Benjámin László: J. A. fejfája) 
 

A hibák felismerésével egy idõben lírájuk válságba került. Õszintén mosakodtak, vagy a harcos múlt iránti 
nosztalgiába, pesszimizmusba menekültek. De minden esetben nagyon eltávolodtak a költészet valódi 
értelmétõl, mert a költõ feladata tanúsítani a kort, de tanúsítania kell önmagát is, nem ahogy a “lelke érez”, 
hanem mások-által-nem-befolyásolható tudatosan-felépített szemléletét is. Ezt bizonyítja József Attila életútja, 
azé a József Attiláé, akit az 1930-as évek kommunista pártja a Szocialista irodalom platform tervezete c. 
kiadványában fasiszta költõvé nyilvánított. 

A kommunista költõnek megalapozott, sosem megalkuvó világnézettel, legalább lenini-szemmel kell 
figyelnie az eseményeket; olyan szemmel, amely 1905-ben a Pártszervezet és a pártos irodalom c. cikkében már 
félt a szocialista irodalom szektás eltorzulásától. 

 

* 
“Kinek bomlott honában 
dolga: dala volna 
sikongatva tér a sírba, 
mintha megbomolna 
 
Kinek bûne a szeme, 
vértezze bár hûség, 
tudom, holtra érleli 
a méltó keserûség.” 

(Szécsi Margit – Nagy L. felesége –: J. A. emlékének; 1960) 

 
A szocialista rendszerben felnövekvõ költõnemzedék két legkiemelkedõbb egyénisége Juhász Ferenc és 

Nagy László. Költészetüket a közös indulás, az emberségbe vetett hit, hûség és felelõsségtudat tartja össze. A 
sematizmus idilli világát a valóság belsõ ellentmondásainak feltárására, az ellentétes pólusok közti állandó 
feszültség teremtésére és felmutatására, a rész és az egész, a felmérhetõ és a felmérhetetlen, a személyes és a 
személytelen, a külsõ és a belsõ, az elvont és a konkrét, a mítosz és a valóság dialektikus egységére váltják át. A 
józsefattilai tézis: 

 
“... énvelem a hûség van jelen 
az üres ûrben tántorgó világon” 

 
indulásuktól napjainkig meghatározza szemléletüket: 
 

“és ítélsz a nyugtalanság mérgeitõl 
és ítélsz a hûség tövisei közt 
és holtig a haláltól nem menekülsz” 

(Nagy L.: Versben bujdosó; 1968) 

 



A két költõ kibontakozása, költészetük kiteljesedése nem egyidõben, de mégis párhuzamosan fejlõdött. 
Juhász Ferenc marok-szorítású, gégefojtogató, kidagadt-ér-lüktetésû, tengely-kotyogású logikája és a {világot 
közvetlenül-kimondó” éleslátása törte az utat Nagy László kegyetlenül fájó emberségének, mindent-összegezni, 
mindennel-leszámolni-akaró, mégis-tömör-nyelvû költészetének. 

Juhász Ferenc az ötvenes évek elején erõszakosan, – mint késõbb többször is – botrányosan szakított 
korának hamis látásmódjával. A szocializmus, a kommunizmus megvalósulásába vetett hite megrendült. Az 
egyén, a társadalom, a lét problémáit azóta is sajátos módon tükrözi lírájában. 

Alkotásait a szubjektív és az objektív, a személyes és a személytelen mondanivalók állandó ellentétbe 
helyezése, feloldása, szintézis teremtése jellemzi. Ebbõl a szempontból kiindulva közelíthetõ meg leginkább 
nagy botrányt kiváltott költeménye, a József Attila sírja is. A temetõben ülõ, múltra emlékezõ és jövõtõl rettegõ 
költõ jelenléte képezi a szubjektív irányt és a föld alatti sírok, a múlt, az elmúlt világ és József Attila kapcsolata 
az objektív vonalat. Végül a költõ József Attila-kiemelése és siratása érzékelteti a szintézist, a teljes szintézist. A 
sírnak és környezetének leírása indítja a költeményt. A föld-alá-látás, a jelenlévõ világ, a múlt következetes 
felidézése vezeti az olvasót a gondolati ív elsõ csúcspontjához: 

 
“Mert neked itt se jutott közösség, nem kaptál társakat, 
Könnyezõ, se haza, se föld, se otthoni temetõ, csak egy szûk földpersely 
Szárszón, ahová behullottál a gyûjtögetõ halál szánalmas ujjai közül, 
te Dárius-kincsénél-többet-érõ, nehezen-koppanó, vasból-öntött fillér, 
rozsdával-bevont-agyú Pénzecske, szegény, a Létezést veled-kifizethetõ” 
 

Igaz és megrendítõ megállapítását a következõ ellenpontozással oldja fel: 
 

“Mert neked ez se jutott, legalább boldog halál és boldog szerelem,  
csak ez a föld-doboz itt, és négymilliárd ember-szívben egy-egy sírhely Szívem, 
és véres és rángó sírhely minden létezõ szívében Szívem... ” 
 

Ezt követi a szubjektív kiteljesedés, az “idõtenger”-tõl körülvett “Ének kopár-szigetén” ülõ költõ szomjas 
vallomása; a vers szerkesztésébõl nyilvánvaló, hogy legfontosabb mondanivalója: 

 
“Mert hol keresselek, mert szomjazom nagyon, mert magam vagyok 
és nincs italom, most kellenél, mint testvérnek a testvér, 
mert kellene, hogy bántsál és szeressél, te több, mint ezermilliárd 
sejtbõl felépült Szorongás, a Boldogság Húsvéti Sejttemploma, 
mert kellene, hogy megüsselek, s nem hervadó sebet üss utód-szívemen, 
hogy ordíts velem, mint apjával a gyermek, mert az apák nem 
futnak el a fiak elõl és gyûlölöm azokat, akik elmenekülnek, 
és hol keresselek mert szomjazom nagyon................................. 
.......................................................................hogy szívedbe 
léket vágjak s kihörböljem szíved olajos, büdös levét, hogy 
elmúljon tõlem megpróbáltatásom szörnnyel-hemzsegõ éjszakája.” 
 

A vers befejezésében egyetlen képi váltással teremti meg a végsõ szintézist: 
 
“... és szívemben 
fekszenek fölemészthetetlen csillag-korona verseid 
és lenyúlok érted, mert van hozzá hatalmam, a rögök 
gyökér-halászhálók göngyölegébõl kiemellek és ölbeveszlek, 
..................................................................................... 
és sírok és sírok és sírok és sírok és csókolgatom 
megemészthetetlen csontjaidat.” 

 
Kilátástalan, a lét magányára utaló hangvételét s Karácsonyi ének J. A. sírjánál c. versében ellensúlyozza 

 
“Kalácsot rágcsál a világ, 
iszik, kinek van bora, 
áttetszik csontoddal a sír, 
mint röntgen-kép-koponya. 



 
Mint páncél-vértet fölveszem 
elszakadt halott-inged. 
Halál ellen haláloddal 
védem meg a hitünket.” 

 
Minden költõ önmaga választja mesterét, de a választás, a tudatos választás, egy elõd vállalása törvényszerû. 

A választott és a választó egyéniségének és költészetének szoros kapcsolatban kell állnia. Juhász Ferenc Attila-
verseiben elõdjét jellemezve saját programjáról is vall: 

 
“te a világot közvetlenül-kimondó, aki a Mindenség-ország vidám 
fiának születtél, s lettél Magányosság-ország õgyelgõ, tûnõdõ fia.” 

 
Az Egyetemi Színpad “Költõ felel”-sorozatában Nagy Lászlót mesterei, elõdei, példaképei felõl kérdezték. A 

megdöbbent költõ nem nevezett meg senkit, mert mindenkitõl van mit tanulni, aki a költõ nevet kiérdemli. 
Késõbb egy másik kérdéssel kapcsolatban komolyan-tréfásan megjegyezte: nagyon sajnálja, hogy nem õ írhatta 
meg József Attila Nagyon fáj címû versét. Összegyûjtött verseit lapozva négy névre kellett felfigyelnem: 
Csontváry – “a Nap fia õ, aki agyára fölveszi koronának a lángoló Kárpátokat” –, Bartók, aki “méri és ellenõrzi 
a Mindenség zenéjét”, Ady, aki a “Világot csapja lángostorával” és József Attila a “Mindenség 
summáslegénye”. 

József Attila felidézése, emlegetése végigvonul költészetén. 1955-ben Az örök hiány köszörûjén c. versében 
a keserû valóságot jellemezve: 

 
“Szép s veszedelmes igazságát 
tudni kell egyre szerelmesebben, 
tövébõl sír a csillagokig 
árván a megcsalt szerelem s a szellem” 
 

a halott költõ üzenetével bíztatja önmagát és korát: 
 
“Azt üzeni hogy szeretni kell 
s bûvölõ szája el sose halkul. 
Szíved köré a szeretetért 
õ a végtelent köti jutalmul” 

 
Késõbb a hatvanas években az “emberárulók szutykát” látva egyetlen követelõdzõ-jajdulásként fakad ki 

belõle József Attila! c. verse. A halottak, az élõk, a most születõk nevében követeli a reményt: 
 

“bár a fogad vicsorog, 
bár a nyakad csikorog 
bólints hogy érdemes, 

cáfold meg halálos logikád, 
te glóriás, 

te kíntól bélyeges! ” 
 

A vers mélypontján felvetett párhuzama nemzedékeket foglalkoztató, nyitott kérdés: 
 

“Érdemes volt-e ázni, fázni, 
csak a jövõ kövén csírázni, 

vérszagú szörnyekkel vitázni, 
ha ráment életed! 

Csak szólhatnál, hogy érdemes! 
Mert csontom, vérem belerémül,  
végzetedhez ha én állítok végül 

józan zárómérleget.” 
 
“Nekem példa és megváltás, mint a legfényesebb árvák: Ady és József Attila” – írta a Bartók és a ragadozók 

c. versében, de nekem és önmagának az igazi példát és – ha az értelem örök kérdéseit idõlegesen legyõzõ válasz 



megváltás – az igazi megváltást Zöld angyal c. költeménye hirdeti: 
 

“tovább e jelen világon, villámló karokon át, 
tovább a reményen, ha a Lehetetlenért is, tovább, 
hogy verejték-uszályom a Tejúthoz legyen hasonló, 
hogy a végsõ sujtás után a föloldozást a Zöld Angyal hozza, 
s magasan játsszon szívem: a fénybõl kitéphetetlen levél!” 
 

Igen, ez már a Rimbaud-i szédület! “Mozgás” szabadversének huszadik századi csillag-jazz változata! A 
legmélyebb tagadás legigazabb feloldása! Mindennel leszámolva, mindent legyõzve – mesehõs az aranyalmához 
– énekelve akar eljutni a halálig! Nem, nem mese: mítosza a legmélyebb valóság: Ha a törvény, az anyag, a tudat 
és az ész nem, akkor a táltosi-révület és a szív adjon feloldozást! 

A tagadás mélységeibe, a tiszta költészet mélységeibe csak az zuhanhat ilyen mélyre, aki nagyon hisz, és fél, 
hogy hitét elveszti. Így tud mindig-éledõ és mindig-elhaló tûz lenni a magyar költészet József Attila emlékét 
hegyes szuronnyal védõ mindig-hû ólomkatonája, “versben bujdosó haramiája”, “káromkodásból katedrálist 
állító” “Zöld Angyal”-a: Nagy László. 

 

* 
56 után nehezen áll talpra költészetünk. A válságkorszakot kiszélesedés követi. A fiatalok hirdetik József 

Attila örökségét: 
 

“Ez a kor, mi korunk, tágas, nem börtön, 
s ez a kor örökünk veled örökkön.” 

(Andrássy Lajos: J. A.-hoz) 

 
A “Tûztánc-nemzedék” biztosítja a közéleti, társadalomnak elkötelezett szocialista költészet folytonosságát. 

Egyszerû, közérthetõ nyelvük kapcsolatot teremt a szélesebb néptömegekkel is. Mint valamiféle mindent-tudó-
tanítók szemléltetik a szocialista világnézetet. Váratlan, de törvényszerûen bekövetkezõ irányzatuk – a 
társadalom megszilárdulásával egy idõben – szemléletileg egységes, szilárd, de nem problémamentes lírával 
jelentkezik. Attila példává válik. Emberi példává. 

 
“Imádom benn a század minden kereszten 
megfeszített szellemét, és szívet szo- 
rító szédületet érzek kutyavonításokat 
idézõ szomorú arcképe elõtt.” 

(Váci Mihály) 

 
“Jó lenne már megnyugodni végül 
bekötözni a sebjeink, 
de nem teheti, kinek részül 
annyi jutott, hogy meg nem békül 
vállat se rándít, s nem legyint” 

(Györe Imre: Attila ints már!) 

 
“.............. a forró szív most kéne éppen 
hideg csillagok múló éjjelében 
mert szíved szerint képzeljük a rendet 
másként képzelni sírodból se engedd!” 

(Baranyi Ferenc) 

 
Igen, Attila és eszméje példa lett. De a példa – ha csak “álarc”, “áruvédjegy” hirdetõi számára – nagyobb 

veszélyt jelent, mint az elfelejtettetés. 
 
“Pokolra akartál menni 
pokolibb égre szálltál. 
Csillag kényszerülsz lenni 
ki mindig ember voltál. 
........................................ 



.............. mert csak álarc 
áruvédjegy a neved ..........” 

(Bella I.: J. A.) 

 
Megfelelõ távlat hiányában nem tudom helyesen megítélni és felismerni írásaik jelentõségét. Úgy érzem az 

önmutató-humanizmus, látszatra objektív, politikai események és tézisek hatásait megverselõ költészet nem 
nyerhet tartós létjogosultságot. 

A kommunista embernek egyik legjellemzõbb hajtóereje és tulajdonsága a kételkedés, a kérdések feltevése; 
de nem a részletek kihangsúlyozásában és az ellentétek sematikus feloldásával, ahogy ezt az elõbb említett 
nemzedék egyes tagjai teszik, hanem a teljességre törekvés, az egész vizsgálatával. József Attila lírájának döntõ 
tényezõje ez a felismerés, és aki folytatni akarja az õ útját, nem mondhat le errõl. Vakhittel, már-már romantikus 
“hûség”-idillel nem lehet szocialista lírát teremteni. 

 

* 
 
“Te nem vagy, s értelme sincs, hogy megkérdezzelek 
dolgaimról. De naponként elszámolok Veled 
e korban, amely magár még mindig megmentheti ...” 

(Buda Ferenc: J. A. halálára) 

 
Az utóbbi években jelentkezõ tehetséges költõk valóban “elszámolnak” József Attilával, sõt Juhász 

Ferenccel és Nagy Lászlóval is. Nekik ez jutott: “kínlódni és megélni” költészetüket, itt a “parttalan tenger”-
Magyarországon. 

 
“Ne meneküljek, ne henyéljek 
örökös nagy hûségben éljek! 
 
Kõbõl és vasból elvenné 
változzak tõbõl szerelemmé 
akkor is, ha véremet venné 
váram: Kõmûves Kelemenné!” 

(Bella I.: Invokáció, 1966) 

 
Az egyidõben indult Bella István és Ratkó József hasonló, de önálló szemlélettel, alku nélkül akarnak élni. 

Írásaikkal rendet, törvényt, fegyelmet adnak és követelnek. Ítéletük vitatható, de józan: 
 
“Azt mondják készül a jövõ. 
Jöttment szelek errõl gagyognak. 
Isteni rendelés szerint 
itt csak a csillagok ragyognak.” 
 
“............................... hiába 
kapkodott József Attila is, lám, 
senki se nyúlt utána, senki se 
ugrott érte fejest 
örvénylõ földedbe Magyarország. 
................................................... 
............................. – parttalan 
tenger vagy Magyarország.” 

(Ratkó J.: Üzenet, feljegyzés) 

 
Most mit mondjak?! .... Válaszolni még nem tudok, de követelni igen! Próbáljuk megérteni, elfogadni és 

tagadni ezt az igazságot! Mindenek elõtt tagadni ... de tagadni csak bizonyítékokkal lehet! 
Ellenbizonyítékokkal!! 

Eddig a bokor. E bokor növekedése és fejlõdése – mint minden bokornak és növénynek – öntörvényû. Most 
is alakul, változik; de oxigént termel. Levelein keresztül József Attilát lélegezzük be, általa tanuljuk szeretni õt, 
mert õ elõbb szeretett minket. Lehetnek bár jövendõmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszûnnek; 
vagy akár ismeret, megdõlhet; de a szeretet soha el nem fogy! (Pál apostol) 



József Attila, az igazság és a szeretet törvényérõl nekünk sem vallanak csillagok, helyettük a te szavaiddal 
búcsúztatlak; mert élõt a törvény, bokrot a természet, a mai magyar költészetet testamentumod határozza meg: 

 
“MI, MAI KÖLTÕK, NEM TEHETÜNK MÁST, MINT HOGY ELMONDJUK ÖRÖMEINKET ÉS 
BÁNATAINKAT EGYFELÕL, MÁSFELÕL PEDIG KIÁLLUNK A SZABADSÁGÉRT;  
MINDEN FORMÁBAN ÉS MINDENÜTT, AHOL A GAZDASÁGI JÓLÉT JELSZAVAIVAL,  
VAGY FEGYVERESEN MEGKÍSÉRLIK A KÖLTÕK ÖRÖK ELLENFELEI A “TÖMEGEKET”  
LEGJOGOSABB EMBERI IGÉNYEIKTÕL – A SZABADSÁGTÓL ÉS A SZABADSÁGRA VALÓ 
TÖREKVÉSÜKTÕL – LÉLEKBEN IS ELTÁNTORÍTANI.” 

 
(Részlet József Attila A  mai költõ feladatai c. cikkébõl. Megjelent a prágai Új Szellemben 1937. október 15-én) 

 

Novák Valentin 

Üstökös 
 

 
ma itt  

holnap ott 
túlfényli a Holdat s Napot 

ha rajta ülnél mint Münchausen 
rakéta–álom 

e röppálya – végtelen üzem 
örök keringõ az égi bálon 

 
hízik majd maggá sorvad  

rettegtet egyébföld–lakókat 
nagy kerengõ foglya 

fény–szerzetes 
s itt e kék egû szigeten 

földereng Betlehem fölött 
 

zászlós csillag 
arannyal hímzett ígéret õ 

vagy sárkány–uszályt vonszoló 
világvég (kezdet?) hirdetõ 

kozmikus hógömb 
mely izgalomban tart szakajtónyi mindenséget 

mint sosem szülõ gésát 
elefántcsont–golyó 

 
ma itt  

holnap ott 
isteni tacepao 

kikerülhetetlen vég 
kimért Tao 

minek göröngyén 
elbukik minden mi lázad 

pokol–tûzzel ég 
 

terítik szénával 
a jászol bágyadt–lágy homályát 

nappal botló háromkirályokat vezet 
mécs–bizonyossága mi õket boldogítja 

s lám hatalmuk egy irányba fut 
 

alant máglya gyúl 



fekete árnya dühtõl fúl 
mert kit kitaszított születése 
irigyen másnak hír–neszére 

zsírjával fényesíti a maradék lángot 
melybõl acélt alkímiáz 
aprószentek testébe tõrt 

de nem leli végzetét – a csecsemõt 
s húsába fekete lyukat fúr a láz – a jóság  

mi gonoszt növel 
aláz 

 
ma itt 

holnap ott 
eltûnik – elmúlnak csodák 

fiát az égnek 
mint házasságtörõt kövezik 

míg járja a Golgotát 
 

hol van mi örömhírhozója 
az égi fáklyafény 

ha jönne csak asztrológus lesné 
nõjön uralkodó jókedély 

 
hízik maggá sorvad megint 
aljasul játszó népeket az–Úr 

ki üstökössel dobál ha dúl véle megint 
 

s itt veti le kéregsalakját 
tán példát mutat 

törjetek velem férges föld–diót 
kilódítsuk õs–ellenünk 

az illúziót 
 

ágaskodik felé nyomorú lélekmiriád 
akarásuk koponyák falán hal el 

s bordarácsok közé 
akár hiába rádiójelek 
aléltan visszahullanak 

szabadulni vágyó belsõ ütemek 
 

ma itt  
holnap ott 

elhomályosít mértékbe burkolt tudatot 
 

költõ nyergeli e táltos csikót 
s dalol földi rebelliót 

lelkének helyén tûzkény incselkedik 
elragadja égbe rántja õt 

mint föltámadás az összes temetõt  
s kúszik följebb 
odvas fán oda 

hol fönnakad e garboncás csillag fény–java 
onnan dobolja ki az emberiség baját 

ez énekes 
e holdas–éj barát 

 
ma itt 

holnap ott 



mégis egy helyen 
bennünk jelez e lélektûz 

e kis falánk láng 
mi csontot–húst–vért egybefûz majd emészt 

nagybummok csöndes másnapjait 
idõ–gúzsba ez kötötte 

s majd pecsétet is ez üt kihûlt egünkre 
ad acta téve el 

jegyzõkönyvezet jajveszékelésünk 
de nem súg más világok felé 

mi nagy bûn volt a perc–kovácsoló emberé 
csak magában hordozza tovább  

e boldog–kék bolygó emlékporát  

 

Kautzky Norbert 

Visszatérés  
 

Szombaton este korán lefekszik. Az egész heti edzésmunkát nem kockáztatja. A könnyû mérkõzésrõl a 
pancserok szövegelnek. Minden meccs a maga módján nehéz. Kilencven percig futni kell. A labdával se 
játszunk háborúsdit. Mert a szemünkbe röhög vagy sír. Ez alapszabály, s harminc év körül ajánlatos komolyan 
venni. A “jóindulatú” törzsszurkolók ráfognák, hogy öreg. Elveszi a fiatalok helyét. De sehol sincs helye. 
Legföljebb a szûk dobozszobában, mint illegális lakó. A szüleinél, akik a felelõsséget vállalják, ha mégis 
lebukna. Egy újabb bukfenc elintézné.  

Ahogy a balatoni nyaralásról cirkuszoltak, már azt is nehezen viselte. Apa üdvözült mosollyal elõvette a 
beutalót. Édesanya, a mentõangyal, az oltalmazó szeretet fészke, tud erõszakos is lenni. Ezt a szegény fiút nem 
hagyhatják egyedül. Bármi történhet, és nincs, aki megvédje.  

Dániel bánatában, hogy megint miatta szenvednek, fenyegetõzött. De nagyon messzirõl hallotta a hangját. A 
bátyus, az öreg haver, nála ellakhat. Mert ez a cirkusz kikészíti az idegeit. 

Anya kétségbeesetten felkiáltott: 
– Nem! Ezt ne csináld velünk. Istenkém segíts, hogy ne csinálja! 
Apa átölelte a vállát. Ez a fiú onnan is elõkerült. Pedig az nem semmiség. És másnap elutaztak az üdülõbe 

nyaralni.  
Szégyelli magát, jóllehet elégszer fenyegették. Az önemésztõ gondolatokat igyekszik leállítani, hogy a 

mérkõzésre koncentrálhasson. Ha lélekben felkészült, ráérez a játékra. A lépéselõny a gyõzelmet jelentheti. 
Ezért minden áldozatot vállal.  

Az áldozat mesét nem kedveli. A mikor kiutasították, tudta, hogy megmenekül. A törvénytelen törvény 
ellenére is. A lakótelepi srác ismeri a dörgést. Az erõszak mindig igazságtalan. Ha a pályán belerúgtak, s a 
játékvezetõ nem fütyült, visszaadta. És helyreállt a rend. A szabály így szabályos. Aki elnézi, lehülyézik. Ez a 
dolgok rendje. Az emberi méltóság tisztelete közügy. Az Õ besorolása a hercegek, a bárók, a nagykereskedõk 
közé szintén annak minõsült. Na és aztán. Kitaszítottnak lenni tûrhetõbb, mint üldözöttnek.  

A semmibe bámul. Ahelyett, hogy a sporttáskával foglalkozna. Amit csinál, az kritikátlan, és önveszélyes. 
Valahogy összeszedi magát. A keskeny lábfejére készült focicsuka a legfontosabb felszerelés. Rongyos mezben 
és gatyában lehet játszani. A bokagumit Patyó bá' az ifiedzõ rákényszerítette. A bokájával semmi gond. De az 
emlékét tisztelve azóta is viseli.  

Most hagyják békén. Végighever a sezlonon, és azonnal elalszik. Álomtalanul, békétlenül. A meggyötört 
rugók nyikorognak. 

Magától felébred. A tanyasiak hümmögve méltányolták. Ez a pesti ebben is rátartibb a többieknél. 
Megszokta, akárcsak a fürdés után a könnyû reggelit. A két lágytojást egy csésze teával. A méregerõs, sûrû 
feketekávét Palika, a szertáros fõzi, ismerve a különleges ízlését.  

A nagy szobában felhúzza a redõnyt. Odakinn a járdán a novemberi szél hurcolássza a leveleket. Feltûnõ 
haraggal. Márpedig a haragos széltõl hintázik a labda. És õk kényszerülnek beleülni a hintába. Rohadt érzés.  

A melót ígérgetik. De a trógeroláshoz is kötelezõ az életrajz. Dánielét a mûszövegtõl bandzsítva, félrenézve 

                                                           
 Posztumusz közlés 



visszaadják. A “majd legközelebb” üdítõ kivétel. A család nyakán él. A szülei, a testvérei rendületlenül mellette 
állnak. A szeretet összetartó erejével, ami hiányzik a mindennapokból.  

A sporttáskával a vállán végigmegy a folyosón. A házmesternõ a függöny mögül figyeli. Figyelje, ha nincs 
más dolga. Dánielnek a mérkõzés fontosabb a házmesternõ buzgalmánál. Érkezik a villamos és laza futással 
utoléri. A környék ismerõs, a templom galambjai, az áruház, a háztetõk bánata, a játszótéren a homokozó a 
facsúszdákkal. Lehunyt szemmel is látja, ami nem látható. Csak az érzékein keresztül. Annyira az Övé ez a 
külvárosi táj.  

A visszatérés gondolatát mégis elutasította. Pedig a kitelepítésben – mondhatná deportációnak is – , a foci 
piszkosul hiányzott. De törölte a hiánylistáról, mint a feketekávét. A focit is elhallgatta, nehogy sajnálják, vagy, 
ami ennél is rosszabb, ne higgyék el, hogy labdarúgó volt.  

A részleges amnesztiát kihirdették. Úgy csodálkozott, mint a hülye gyerek a moziban, ha elsötétül körülötte a 
világ. Az elsõ vonattal lelécelt. Nem várhatta senki. Rangrejtve jött, bakancsban, melósruhában. A focipályát 
messzirõl elkerülte. A nemkívánatos személy. Itt és mindenütt.  

Emlékszik, feléje gurult egy labda. A téren srácok fociztak. Valahol Kõbányán. Mint azelõtt, felpörgette, és 
dekázni kezdett. A lábfejétõl a homlokáig ficánkolt a laszti. Valósággal fürdött a levegõben. A kölykök 
megkérték, szálljon be. Ez a bácsi focista.  

Másnap elindult a pályára. A ketyegõje majd felrobbant. A kerítés védelmében osont a fabódéig. Itt tartották 
a szerszámokat. A deszkafalhoz húzódva nézte az edzést. Hullámfutás – váltakozva gyorsabb-lassabb tempó – 
körbe a futópályán. A lábdobogástól szédült.  

Csajka a gumiszemével egyszerre sokfelé lát. Ha beindul, a védõket megõrjíti. Most az edzõjükhöz rohan:  
– Mester, itt van a Dani! 
A kalauz megrázza a vállát.  
Elvtársam, ébresztõ! A végállomáson vagyunk.  
Dániel kirepül a villamosból. A térdére zuhanna, de egybõl feláll. Mert esni tudni kell. Az életéért fut. Most 

már a foci az élete. Rátesz egy lapáttal. A feje füstölög a verítéktõl. A tenyerével letörli. És beront az öltözõbe.  
– Mester, ne haragudj, de elaludtam. 
– Vetkõzz, a többit majd megbeszéljük.  
Az öltözõpadon a felszerelése. Sárga mez, kék nadrág és lábszárvédõ. Mester, a falnak dõlve a taktikát 

sulykolja. Náluk a taktika hétszentség. Most éppen a viharléptû Szúnyog ismétli az utasítást. Az oldalvonalon 
marad, a védõjét úgyis lefutja. Gúnár, a kapus a belõtt labdákra irgalmatlanul lecsap. Ha a center üresbe mozog, 
Karesz átveszi. Csontos a középhátvéd, ha tud, indít, veszélyes szituban a jó fenébe rúgja a labdát. Palika a 
feketekávéval beköszön. Dani felszisszen, a mázas bögre forró. De iszik, erõt gyûjt. Minden kilométerkõnél ott 
kell lennie.  

Mester szigorú tekintettel, a kõszobor mozdulatlanságával figyeli a bemelegítést. Csak a gyõzelem 
elfogadható. Ezt õk is tudják. 

A játékosok kifutnak a pályára. Sárga és zöld mezben. Elöl a kopaszodó játékvezetõ, a partjelzõkkel. A 
helyválasztásnál a játékvezetõ fejcsóválva csodálkozik, hogy Dániel a csapatkapitány. Dani a karszalagra mutat. 
Íme, a bizonyíték. 

A zöldek kezdik a játékot. A saját térfelükön passzolgatnak. Dániel kiáltozva támadást vezényel. A 
játékvezetõ figyelmezteti, hallgasson. Ne utasítgassa, ez szabályszerû. A kopasz visszafizet. Ha a labda 
közelében van, büntetõt ítél. Ha belerúgnak, fellökik, nem fúj. Csak gyõzze kapkodni a lábát. Szúnyog labdástól 
kirepül a salakra. A játékvezetõ elnéz egy óriási lest. A lövést Gúnár kipiszkálja a jobb felsõbõl.  

A szünetben elnyúlnak a füvön. Mester magyaráz. A játékvezetõvel senki se foglalkozzon. Janika 
rohamléptekkel hozza a citromot és Dani feketéjét.  

A második félidõ nyitánya. Pocok megeteti a védõt, de a tizenhatoson belül elkaszálják. A büntetõ ismét 
elmarad. Dániel tiltakozik. De ez a senkiházi elfordul és otthagyja. Tarfejû ködös tekintettel utánarohan. Aki a 
csapikapit nem tiszteli, annak befellegzett. Dániel elébe áll, mielõtt leütné ezt a füttymûvészt.  

Dániel még elszántabb ostromra vezényeli a csapatot. Nincs megállás! Mindenkit lefut, aki az útjába kerül. A 
lelátón õrjöng a nép. Csontos elõretör és a lövése megdöngeti a kapufát. Dániel rutinból tudja, hogy kevés az 
idõ. Hosszú vágtából indít, Csajka lágy ívelését futtából átveszi, de lövõhelyzetben az ötös sarkán, négy védõ 
körbezárja és belerúg. A levegõben kétszer is megpördül és a hátára zuhan. A kút mélyén fekszik. A játékvezetõ 
leszól a kútba, hogy ne szimuláljon. Ha leköpné, amit megérdemelne, kiállítaná. Az egész meccsen arra készült. 
A kopaszt sohase látta. De valahonnan ismerheti. De valahonnan ismerheti. Dánielt megválasztották 
kapitánynak. Több kérdés nincs. Senkinek és sehol. 

Dániel feltápászkodik. Csajka a szögletzászlónál a labdával. Akkor pedig szögletrúgás lesz. Az utolsó 
remény a gyõzelemre. A kapu elõtt hadiállapot, lökdösõdéssel. A kapus ordít, vigyázzanak az öregre. Dániel 
kisétál a tizenhatoson túlra. Ez a hármas számú trükk. A játékvezetõ fütyül. Csajka élesen, magasan belövi a 
labdát. Dániel megfordul, és liftként emelkedik a levegõbe. A homlokáról bevágódik a labda a bal sarokba. A 



fiúk nekirontanak, és a kapitány a vállukon lengeti a sárga mezt.  
Az öltözõben kézrõl kézre jár, mint a hadilobogó. Mester szeretett volna foglalkozni a kopasszal, de 

meglógott. A bikahangú Karesz vezényeli a kórust. 
 

Ilyen kapitány kell nekünk, 
Ilyen kapitány pompás, 
Kinek a feje éjjel-nappal 
világító lámpás. 

 
 Dániel fekszik a gyúrópadon és csurognak a könnyei.  

 

Karsai Éva 

A kislány és az égi tranzitutasok 
 

Volt valaha egy háború és egy gyereklány, aki kényszerérett fejjel, felnõttként sokszor menekült vissza a 
háborús mesékbe a való csalárd békéjébõl... 

A fénykép. Két kis német pilóta között áll. Nekitámaszkodik a tanyasi iskola meg tanítólak falának a 
gimnáziumi ünneplõben: fehér ingváll, torockói hímzés a kék vászon ingvállon és szoknyán. A két kis pilóta úgy 
mosolyog, akár kisfiúk a gyerekzsúron a habostorta felett. 

Ez év novemberében a Vörös Hadsereg elfoglalja a falut. A tanya mellett futó vasúti sínen felállított Sztálin 
orgona telibe találja a vízimalmot. A mély kráterben dühödt örvényként kavarog a valaha szorgos patak, mert 
gazdáját sehol sem találja. A kislány apaura, a tanító nincs híján a ravasz elõrelátásnak. Felfeszíti lánya picuri 
lakattal zárt, féltve õrzött titokládikáját, kilopja onnan a fényképet és elégeti. 

– Hogy volt képes! Apámnak nincs joga rendelkezni személyes tárgyaim felett! – kiabálja a kislány a 
fõvárosi gimnazista jeles önérzetével. Apja szó nélkül leken neki egy pofont. Ettõl kezdve nem beszélnek 
egymással. 

Álmában a két mosolygó gyerekkatona eltûnik egy tûzokádó sárkány torkában. – Megálmodtam a halálukat 
– zokogja együttérzõ anyja karjában. 

Ez év augusztus eleje. Amikor a rádióban a fojtott férfihang közli: Balaton, Lichtspiele, Krokodil Gross – a 
dunántúli táj felett magosan, csillogó fénybogarak úsznak hangtalanul a fõváros felé. Amikor sötét darázsrajok 
zavarják meg a szép égi koreográfiát, cikázó fényábrák, éles sivító hangok, félelmetes dübörgés tölti be az 
égmennyezetet. Szikrányi félelem nélkül bámulja a bemutatót. Gyermeki gondtalanságában fel sem fogja:... egy 
robbanás a közönyös ég magasában, és élõ fiatal férfitestek, sistergõ olaj és acéldarabok keverékébe vegyülve, 
anyagi elemekké válnak, ... nagy fehér szárnyakon lebegnek az idõtlenségben, majd a szél akasztottjaiként 
sodródnak magatehetetlenül, és idegen tarlókon hagynak vérnyomokat, ... az ejtõernyõ mint kegyes 
angyalszárny leereszti néhányukat az ismeretlenbe, de nem tudhatják, mit is tartogat az égi tranzitutasoknak a 
sunyi föld, a ferde látomás ... 

A két kis pilóta arca sötétszürke, mint derékszíjukon a vas téglalapocska: Gott mit uns ... Szerény-engesztelõ 
mosolyuk akár a faluról falura járó koldulóbaráté. – Unser Flugzeug ist kaput. Wir sind zehr müde und hungrig. 
Verzeung, bitte. Elnézést a zavarásért. A kislány kitárja a konyhaajtót. A meglepõdés minden jele nélkül 
tessékeli be õket. Legalább gyakorolhatja a németet. Az angol mellett ezt is folyékonyan beszéli. Hisz a 
predesztinációban minden a Magasságos elrendezése szerint történik. Nincs ebben semmi különös Két tizenhét 
éves gyerekifjú, fedélzeti lövész, elsõ bevetésén a magyar Dunántúl felett angol Spitfire-ekkel vívott légi 
csatában kiugrik az égõ gépbõl (ahogy a gyakorló tiszt oktatta), az ejtõernyõ, ahogy illik, kinyílik és szabályosan 
– bár rázkódva a learatott búzatábla hepehupáin – leereszti a legénykéket. Az összegöngyölt ernyõvel a hónuk 
alatt három órát gyalogolnak a napverésben, míg odaérnek egy kerítés és kutya nélküli magányos-barátságos 
házhoz, bekopognak váratlan vendégként, arcot-kezet mosnak a lavórban, az ejtõernyõt és pisztolytáskát leteszik 
a hokedlire a sarokban, asztalhoz ülnek, a kedves háziasszony és a németül élvezettel csevegõ, velük egykorú 
kislány társaságában mohón bekanalaznak két tányér kolbászos bablevest, útravalóul a selyempapírba 
becsomagolt almás rétest benyomják a bõrnadrág zsebébe, majd a kislányt közrefogva a fényképezõgép elé 
állnak, a tanítóné kattint a Leicával, megígérik, hogy írnak, a kislány meg a válaszlevélben elküldi a fotót. Újult 
erõvel meg derûvel indulnak a falu felé, amerre a kislány mutat, és amerre a helyõrség található.  

Augusztus vége. Késõ délelõtt. Az égi fény- és hangjáték minden eddiginél látványosabb és hangosabb. A 
levegõben a tanya felett – akár csoportos légi bemutatóugrásnál – tucatnál is több fehér ejtõernyõ úszik. Kora 



délután, zihálva és dadogva az izgalomtól, egy lányosképû csendõr zörget a tanítólak ajtaján. 
– Tudomásunk van róla, hogy a kisasszony beszél angolul. Amerikai ejtõernyõsöket fogtunk el a falu 

határában. Tolmácsra van szükségünk a kihallgatásukhoz ... A kislány meg sem várja, hogy apjától engedélyt 
kérjen a csendõr – még az kell, hogy atyjaura aggályoskodjon – fut is kifelé, a csendõr alig bír loholni a 
nyomába. 

A csendõrõrs udvarán mogyorószín kezeslábasban feltûnõen nyúlánk, magas fiatal férfiak hevernek, akár 
egy kimerítõ hegyitúra résztvevõi. Gyors számolás: nyolcan vannak. Kettõ mozdulatlan bábuként hever az 
ejtõernyõ selymén, egy felhúzott térddel fetreng és hangosan nyög: a bõre kávészínû, fekete göndör haja ázott 
prém. 

– Who is your senior? – meg kellett kérdeznie: ki a rangidõs. Egy magas, szõke, filmszínész külsejû, fiatal 
fickó tápászkodik fel ráérõsen a földrõl. Hanyag, hosszú léptekkel sétál be az ajtón, és gúnyosan elhúzott 
szájszéllel néz le a jó fejjel alacsonyabb csendõrtörzsõrmesterre. A plafonról két légyfogó lóg, tele döglött meg 
döglõdõ léggyel, a szobát maró izzadtságszag és fojtó hõség üli meg, a csendõr arca fénylik a piszkos 
párarétegtõl. Jótanulós precizitással fordít, de a gúnyos arcú amerikai fõhadnagy ügyet sem vet a kérdésekre. 
Megvetõ éllel nyomva a szavakat ismétli: – Egy kérdésre sem válaszolok. Azonnal hívjanak orvost a 
sebesültjeinkhez a nemzetközi hadijog, a genfi konvenció értelmében! 

A csendõr tompa szemén látszik: fogalma sincs sem jogról sem konvencióról. Úgy ringatja rövid törzsét, 
mint egy túltáplált varjú, amely faága biztonságából lekárog a földre: – A kutyaúristenit a rohadt anyjának! – A 
kislánynak kedve volna fordítani a káromkodást, de angolul az nem szólna ilyen csendõrösen. A törzsõrmester 
üvöltve próbálkozik még a “kihallgatással”. Az amerikai pilóta sajnálkozva vonja meg a vállát: – I’m awfully 
sorry Miss. Sajnálom, hogy egy ilyen bájos “young lady”-vel kénytelen vagyok udvariatlan lenni. Ennek a ... 
hogyismondjam ... úrnak adja tudomására, hogy hiába kísérletezik. 

– Majd a németeknél nem lesz ilyen hetyke! – a csendõr arca olyan lila, mintha festékkel öntötték volna 
nyakon. Ki akarta magát tüntetni – gondolja a lány kárörömmel. Mehet is, miután megköszönik 
“együttmûködését”, és felszólítják a “titoktartásra”. 

Az udvaron a göndörhajú, sötétbõrû katona arca, nyaka csillog a kín verítékétõl és szívfacsaróan, halkan 
jajgat. A lány lehajol. 

– Ne féljen, kórházba kerülnek mindannyian, a sebesültek. Hamarosan vége ennek a szörnyû háborúnak, és 
Maga újra együtt lesz a szeretteivel. –. Zsebkendõjével végigtörli a katona arcát, aztán a kendõt a kezébe teszi... 
A lányosarcú, aki idekísérte, kirohan a házból: – Azonnal hagyja el az õrs területét, kisasszony! – üvölti, és 
durván karon ragadja. – Szeretném én magukat látni égõ gépbõl kiugrani sokezer méter magasban! Vajh, akkor 
is ilyen nagy legények lennének??!!! – a lány soha nem érzett dühvel és bátorsággal kiabál, és rávág a csendõr 
kezére... Az amerikaiak a két súlyos sebesült kivételével felülnek, mosolyogva figyelik a jelenetet, mintha 
értenék. A sötétbõrû sem jajgat... A csendõr csúnyán káromkodva lökdösi kifelé... Éget a késõ délutáni sunyi 
nap. A csukott szemû falusi házak vaksin pislognak. Rúgja a port. Sötét indulatok, szomorúság, zavar és 
gyûlölet kavarog benne. A tehetetlenségtõl a fogát csikorgatja. Mi vár ezekre a fogoly amerikai pilótákra? 
Micsoda vak-gonosz erõ hajtotta õket erre a tájra, sokezer kilométerre az otthonuktól? És egy durva, tanulatlan 
csendõr kezében a sorsuk? 

Apja kérdéseire nem válaszol. Anyja karján átsírja az éjszakát. A csucsujgatás-babusgatás hajnalra úgy-
ahogy megnyugtatja. Úgy érzi, egy egész életre való zavart, félelmet kisírt magából, a hihetetlen találkozások 
érthetetlenül fájdalmas emlékét... A gyerekkor még könnyen felejt, még ki tudja sírni könnyekkel a 
gyötrelmeket... Amikor a bánatok fájó fonalai átszövik a nappalokat, s a szorításuk még álomban sem enyhül: 
akkor kezdõdik a felnõttség... 

 

Pollágh Péter 

Koppány apánk, abortusz gyermekünk 
 

Az akarás kútjába esett szervilis jegyzetek 
barikádján kopját törve szállunk alá, 
rosszkor, mint a szifilisz. 
Az öröklõdõ fájdalom magyar lovasai 
a szemhatáron túlról, valaha-csodának ölébõl. 
Eljövünk, mert el kell jönnünk. 
Kártyavárrá silányult bástyáitokból félve figyeljetek: 
Visszavesszük a szegre vert hegyeket. 



Pohárszék Krúdy Gyulához, nem amerikához: 
– “Nem kell olyan Isten, aki nem tud magyarul!” 
–  koccintasz egy felfelé bukottal, 
és csettintesz a cigánynak. 
– Clemenceau miatt nem tanultuk meg a franciát 
– hazudod, hisz te is inkább jártad 
az álombéli lépcsõket társtalan lódenkabátban; 
megigézve a “Nyugat” nyomdafestékszagának képzetétõl. 
Fizetek fõúr, volt három slukk, három halom! 
Utcára viszem a búcsút, kockákkal nagyapát. 
Zsebemben apám, harmónikán pincérbú. 
Combbelsõdbe harapok, török neked a vének szívébõl: Akarlak. 
Karmolsz, sárga ujjal köhögöm a Himnuszt, 
és a kontúrtalan szorongásban szorítasz, 
ahogy téglát kell a falba. 
Kibiztosítom, mintha hallanám: 
Gyermekkort kérek mamával és mézzel. 
Pofámba nyal publikus púder, 
ragadnak rám a maszatmás lányok, 
a rontott ütemre ávángárdok. 
Csalnak, tanult a bõ narráció. (Köréjük nõtt szavazatuk.) 
Álkérdésekre tálcán hozzák az iszonyú választ: 
divattá teszik a formalint. 
Embervért kóstoltam, mint ódivatú fiú a Tokajit. 
Ha már vád sem lesz bennem,  
akkor csöndemet bõröm alá varrom, 
majd megnyalom a Szót – mi többé meg nem lop – 
és szájon csókolom a Bukást. 
Fenség ér fenséghez, miként bõr a bõrhöz. 
A szót tán még ismeritek: Emigráns. 
 
1994./1998. 

Major János 

Zene 
Lehotka Gábornak 

 
Távolodj vaklárma 
bábeli hangzavar 
tisztán lépj szobámba 
hóharmatos hajnal 
gerincem gitárhúr 
reumás csigolyám 
az idõ sarlóján 
éleset csikordul 
más tavasz és más tél 
más virágárusok 
és künn a szikár szél 
szakadatlan suhog 
soha megérkezés 
csak ez a léghuzat 
mi fölemel s futtat 
föltámad és elvész 
 

Áprily-s 



 
Rezzen a csitri, 
arca fehér, 
blúza alá nyúl 
újra a szél. 
 
Megrohamozza 
õt is a vágy, 
duzzad a meggyfa, 
orgona ág. 
 
Két szeme tükre 
fényteli ég, 
titkokat õriz, 
zizzen a lét. 
 
Sárgarigóktól 
zeng a berek, 
fut, fut a lányka, 
csengve nevet. 
 

József Attila 
 

Kimondhatatlan sorsod 
magányában mozaik 
a mindenség. Megcsillan, 
akár a törött kavics. 
 
Elrettentõ logikád, 
szavaid súlya alatt 
meggörnyed a Kárpátok, 
gondolkozik az Alföld. 
 

Sarusi Mihály 

A karcagberki fürdõlevelekbõl 
 

8. kúrlap 
 

Azt tetszenek kérdezni, miért éppen Illyés Gyula SZEKSZÁRD FELÉ címû verse jut eszembe elsõre, ha a 
számomra (e pillanatban) legfontosabb költemény felõl érdeklõdnek? 

Tán mert épp ennyire igaz – lenne, ha valaki megkísérelné valahogy leírni – (lassan fél évszázad múltán...) 
egy BEREK FELÉ is. 

Veszprémnek; Magyar-Szabadkára, Aradra, Pest-Buda felé. 
Ezredvégünkön különösen fájdalmas ez a. Az a dolog, amely a kutatóknak 'népességfogyás', 'populáció-

csökkenés' . Nekünk (mármint azoknak, akiknek még van valami közük a magyarsághoz, akik még azonosulni 
képesek népükkel)... valami más. Annak a veszélye, hogy fél század múlva 3-4 millióval kevesebben lehetünk. 

Sovány vigasz, hogy lesz kivel a helyünket kitölteni. 
Az elsõ 'vészmadarak' – a két háború közt, elsõsorban az Ormánság egykézõ, s így önmagát halálra ítélõ, 

mára szinte teljesen eltûnõ református magyarsága kapcsán – falukutató szépírók s társadalomtudósok voltak. 
Politikus elvétve ha akadt a harangkongatók közt; a kevés jó példa egyike a mi Bajcsy-Zsilinszkynk. És bizony 
(a számok ezt mutatják) nekik lett igazuk. 

Nacionalista, soviniszta, a faji mítosz megszállottja, magyarkodó, reakciós, klerikális, túlzó, borúlátó s ehhez 



hasonló minõsítést kaptak azok – s kapnak, sajna, gyakran máig –, akik (mint e nagy költeményben Illyés is 
teszi) figyelmeztetnek a népünket fenyegetõ veszélyre. Utalnak arra, amit én e költemény lényegével azonosulva 
így egyszerûsíthetek le: a szekszárdi s mindenféle kis vonat (avagy busz, gyalogút) várandós kicsi nõje a 
lehetséges legnagyobb kincset csempészi a gyermekáldással nem sokat vergõdõ, lassan kizárólag haszonelvû – 
tehát igen embertelen – századfordulós világban is... A jövõnek, amelytõl egy édesanya csakis jobbat remélhet. 

Aki nélkül nincs semmi. 
Bizony még PÉNZ sem. 
 

9. kúrlap 
 
Börtönélményeim egyike Juhász Ferenc. 
Illyés Gyula arra bátorított, hogy (szégyenkezés nélkül) megvalljam, szeretem a hazám – hogy igenis hazafi 

vagyok! –, Simonyi Imrétõl tartást, keménységet tanultam – hogy ha minden veszve, akkor sincs veszve semmi! 
–, Juhász Ferenc pedig segített belemerülnöm a tiszta költészetbe – például abba a nyelvbe, melybõl annyian 
építhetünk katedrálist, ahányan erre (nem ok nélkül) vállalkozunk! 

A népi szürrealizmus, a népi avantgárd útjára csábított, hogy alkalomadtán másikra térjek; olyan (nyelvi) 
világba, melyben jó – ma is – megmártózni. Ami felé engem irányított Juhász Ferenc: a népnyelvben. Illetve 
amit megmutatott (fölragyogtatott!): a magyari nyelvteremtés végeláthatatlan útját-bogát. 

Nem tetszett, ahogy – a "szocializmus" idején – a "szocializmusról" (pl. a Szabad Népben még a nyolcvanas 
években is) beszélt, de ez már késõbbi történet. Az én Juhász-élményem ezt megelõzõ, ennél jóval erõsebb. 

1965 késõtavaszán – katonaszökevényként  – Budán, a Fõ uccai tömlöcben sínylõdtem (ha jól emlékszem, 
szûk két hetet; elõtte egy nap a csabai, néhány a budai városparancsnoksági fogdában, majd a Gyorskocsi 
uccából kijövetet követõen még egy jó hónap néphadseregi zár alatt a Róbert Károly körúton). Rabként került 
kezembe "Apám" címû elbeszélõ költeménye. 

1950-ben jelent meg, amikor épp a csabai Révai (valamint Kölcsey) uccai – piros – oskola elsõ osztályába 
íratott be édes anyám. Az idõben, mikoron J.F.-né Szeverényi Erzsébet volt, ki medgyesi születésû, ám 
középtanodába Csabára járt, (Nyilván ezzel is menthetõ, hogy – kicsikét késõbben – Juhász Ferenc észrevette 
csabjanszki beszélycsokrétám!) Reá másfél évtizedre jutott el hozzám (tették elém) – rakta zárkámba a 
vakszerencse helyett a jó Isten – Juhász hosszú apa-éneke. 

A többi (kötelezõ, mert magam nem választhattam csak abból, amit a Fõ-uccai átvor – nyilván szintén hûsölõ 
– könyvtárosa elénk lökött) olvasmány nem izgatott, ennél kötöttem ki. Túl érettségin, sikertelen fölvételiken... 
idáig – hozzá – még nem jutottam! Csak késõbb – Debrecenben a kollégiumban – csodálkoztam rá. 

Még 1966-ban sem értettem, mi van azon lelkesedni való, hogy... "A tékozló ország", "A virágok hatalma", 
"Babonák napja", "A szarvassá változott fiú..."?! Lehet, épp ez utolsó kapott meg. 

Valamelyik. Igen erõsen! 
Mondom, nem értettem, miért rajonganak Juhászért! A föltétlen irodalombarát – más aligha lehetett volna – 

könyvtárosjelölt csapatból a fél évfolyam. Amikor engem József Attila s Ady nyûgözött le. Nem volt nehéz 
tõlük hozzá eljutni. 

Csak kézbe kellett venni. Meggyõzött ... a széptan tudorai nélkül is, miért s mitõl SZÉP. (õk engem soha 
semmirõl nem voltak képesek.) (Nyilván bennem a hiba.) 

Szóval azt a börtönbeli, már-már – sõt, valóban – kényszerû Juhász-olvasást a fõiskolai (diáktársi késztetésre 
megtett) lépés – hogy kézbevettem újabb dolgait – teljesítette ki. 

Az újmaoizmus aczéli Juhász-letaglózása már azt a kort fémjelzi, melyben reánk nem túl nagy szükség van. 
Ha hiszünk nekik. 
 

10. kúrlap 
 
A beregi Fattyason... Nagy Zoltán Mihály? Ilyen névvel nagy írónak lenni hogy lehetne?  
Ha Nagy Lajosként, Nagy Lászlóként sikerült... S Gazsi is kapaszkodik. 
Ámde (csakhogy) – ellenben – e ma Csonkapapiban családjának kétkezi munkával kenyeret keresni igyekvõ 

falusi (!) magyar (...) embernek (!!!) az érettségi után kolhoztagnak, majd szovhozi szöllõmunkásnak, késõbben 
útépítõ dolgozónak, mi több, állatgondozónak, hogy ne mondjam dohánytermelõnek, még késõbb 
bérszámfejtõnek, sõt, gépi könyvelõnek hajaj, építõmunkásnak, meg kõmûvesnek kell állnia, míg az önkény 
enyhültével lapszerkesztõvé emelkedhet (?); hogy legyen honnan megint visszahullania. 

– Este a feleségem szokott a konyhaasztalból lett íróasztaltól ágyba cipelni! 
Mert hogy írás közben álmot bocsát szemére az Úr. 
Ez sem kutya (falunév a magyar-kárpátaljai, magyar-ruszin, magyar-kisorosz, stb. állam- és álomhatár 



túlfelén): Csonka-Papi! 
Vajon mire jutna Nagy uram (Csonkapapiban), ha nem (csak) a pénztelen (amúgy realista) nemzetiek 

támogatnák? Ha jutna ideje két házfal fölhúzása közben... regény írásra is. 
A  s á t á n  f a t t y a  címû kisregényével a legkülönb középnemzedékbeli magyar elbeszélõk közé írta 

magát. 
Egész véletlenül... alföldiként. 
A megnyomorítottságában a legostobább hagyományokat is õrzõ magyar falu szájára katonakurvaként vett, a 

fölszabadúlás után rögvest öt ( azaz 5) muszkabaka által megpocskolt, lélekben mégis szûznek – tisztának! – 
megmaradó Tóth Eszternek s családjának sorsát ábrázolva az író az egész kárpátaljai magyarság tragédiáját 
ragadja meg. Ez a végtelenül szomorú, már-már reménytelen, az olvasót meg-megríkató regény minden eddigi, e 
szovjet-muszkabolsi félévszázadunkkal foglalkozó szépirodalmi mûnél egyértelmûbben leplezi le 
elnyomatásunk aljasságát, embertelenségét, piszkának a leglényegét. 

Igen, hogy  a Szovjet (s a többi) valóban maga volt a Gonosz. Fattya pedig... – bárhogy borzadunk – fiunk, 
leányunk (lehet). 

E fattyak honában élve nem csoda, ha valamennyi megerõszakolt (magyar, orosz s mindenféle egyéb) ember 
a maga nyomorúságára ismerhet Nagy Zoltán Mihály végtelenül alapos, hátborzongatóan igaz, szörnyûségeiben 
is 'szépséges' kisregényének hõseiében. 

Csoda, hogy szerzõnket nem futtatja a 'posztmodern' – néha úgy érzem, egyúttal mindenestül utókommunista 
– bagázs? 

Az pedig, hogy lesz-e még ilyen nagy könyve, a tekintetben lényegtelen, hogy a halhatatlansághoz – 
mondhatnak akármit a hozzá nem értõk – ennyi már elég. 

 

11. kúrlap 
 
'Egymaga volt az ellenzék vagy tizenöt éven át (Karcagon s Berekben)! Most meg néha kenyérre alig futja. 

Õ csinált belõlük nagy fiút, ma észre sem veszik. Ha nem kap állást  szembefordulunk velük' – békétlenedik egy 
nagykun hazafi bele a Szent Mihály hete elõtti (karcagberki) éccakai légbe. 

'Nélküle (nélkülünk!) sose nyernek!' 
Hja, az új nemzedék. 'Demokraták'. Lajos akkor mi volt? Ma micsoda? 
Körmendi, hogy ne is mondjam. 
'Puha vagy, Láza!' – zúgott a Keres-marti lelátó, ha valaki (mégis) elhúzott az amúgy kõszikla hátvéd Jani 

mellett. Mire föl – általában – Láza mûködése nyomán a csabjanszki Elõre-pályán pályára lépõ ellenfél fél 
csapatát a gyúró, a sportorvos, vagy épp a mentõ, volt, hogy a baleseti sebész vehette kezelésbe. 

Nem tudom. 
Új költõi míve, az 'Idõköltemények' az idõköltészet oly (pár soros) remekeivel tele, melyek a Frank-gázló 

vize martján – Majna, hallja, Majna! – is helytállana. Ha lenne, aki bevezeti. (Mint õ egykoron; ezt most 
hagyjuk.) 

S már jön a következõ Körmendi: 'Körmendi–az–árokparton'! 
– Papsajtevéstõl hangos, játékkal és libapotyadékkal, mesékkel s álmokkal (nagynéha tankkal) áldott – 

valahai – nagycsabaalvégi (bérgépkocsit havonta ha, lovasfogatot napjában ötször-tizenhatszor, kerékpárt annál 
sûrûbben látó) uccánk hangulatát idézi karczagi-nagykúnsági egykomám, Körmendi Lajos 14. (!) könyvcíme. 

– Arról nem is beszélve, hogy Robinson... (A Crusoe.) 
– Ez most Körmendi, vagy valamely más alföldi szerencsefi robinzonádja lesz... árokpartunkon elregélve? 
– Elválik. 
– ('Tessenek kézbe venni!') 
– XIV. Lajos-könyv. 
'Robinson az árokparton.' 
– Tudósítás (kúnságifi) módra, ezredvégünkön hazánkról (-ból). 
– A hazától egy lépést sem tágítva. 
– Midõn papsajtot (1999-ben, 2000-ben) sem égen, sem földön nem lelsz agyonvegyszerezett Nagy-

Alföldünkön. 
– Kárpátia Magyar-szigetére vetve. 
Ellenben míg K. M., ki a minap Kádárt fölmentõ áldrámával szórakoztatta nézõközönségét, e minap elõtt 

pedig –pontban a fél évszázados önkényt váltó elsõ demokrata kormány idején – azzal igyekezett üdvözülni, 
hogy kimondta az ellenkezõ õszintét (valahogy így: – Jobban gyûlöllek benneteket, mint ti engemet!), 1999-ben 
megkapja a Körmendiék által hatalomra juttatott kormány NagyDrámaDíját. Mondom, addig Lajosnak... Nem 
hogy díja, kenyere is alig. 

Kendnek megsúgom, Korniss Mátyás, vagy Mihály, ha igaz. 



Hahó. 
(Azazhogy:) 
'Ezek, ellenzékiek?! Akkor, amikor az ég dörgött? A hetvenes, nyolcvanas években?? Csakis a demokratikus 

ellenzék! Mert a nemzeti vonal Aczélékhoz dörgölõdzött! Ezek köhögnek?' – nyög kettõt azon hölgy, ki midõn 
Lajosunkat egyszerre két (fél) lábbal rúgták ki a megyei pártlaptól (mondottuk volt, mást se égen se földön nem 
lelt az ember egy megszállt vármegyében), egyebek közt azért, mert Berekfürdön – nem úgy mint 1999-ben, 
amikor a község fogadja az írótábort! – 1977-ben a saját kontójára tette ugyanezt: fogadta egy kis magán-
írótáborozásra a tollforgatók keményebb csapatát. Mondom, mindeközben elébbi '99-es hazudozónk az egyik 
pest-budai népfrontlapnál nyelte – s nyilván nyelne ma is, ha közben mást nem gondol – a biztos éhkoppot. 
Hogy NEKI ma is meglegyen a havi két-háromszáz (ezer) fiksze. Ellenben EMENNEK. 

'Soviniszták!', 'Nacionalisták!', akar kommandante Ernestó Gerõ 1956 október 23-án este a rádióban. 
Lajos, Lajos. 
Ha tudta volna, sem tesz másként. 
EZT A KÖNYVÉT IS ELHALLGATJA MAJD A TESTVÉRI MÛÍTÉSZETI SZAKIRODALOM, HISZ 

DICSHIMNUSZT KELL SZERKESZTENIE VALAMELY ÉPP IDÕSZERÛ ÁLÍRÓ MÛ-VIRÕL. 
 

13. kúrlap 
 

KEDVES BÉLA stop KOTLÓGERGETÕ NEM ÉN VAGYOK stop ACHIM A: SEM stop 
SZENTÍRÁSFORDÍTÓ KAMANCI_HUSZITA PAP SEM stop MAGYAR KIRISZTUS SE stop 
LEGFÖLJEBB NÉHA UGYANAZ AZ ÉLMÉNY stop NYICSEVÓ, LESZ EZ MÉG ROSSZABB IS stop A 
JESSZUSMÁRIA MAGYARBOLSEVIKNÕJE, A HADASKÚTTYÁK KOMCSIFALÓI SE stop NO DE RÁ 
SE RÁNTS stop A ROMÁNOK ÁLTAL HALOMRA GYILKOLT FEKETE_KERES VÖLGYI 
MAGYARSÁGRÓL KÉSZÜLÕ ÚJ MUNKÁM HÕSEI SEM MI VAGYUNK stop (AZAZ: MEGLEHET, 
HOGY MI, LEGALÁBBIS ÕK MAGUK, ÁM SEM TE, SEM ÉN! stop) BONYOLULT EGY KICSIT, IGAZ 
stop ERRÕL VISZONT VALÓBAN TEHETEK stop NEM BAJ! stop CSAK A SZÖKÕÉLETNEK, A 
VAGABUNDKORZÓNAK S KÖLTÕI MÛVEIMNEK VAGYOK stop IGAZ, ELÉG SATNYA, 
FÕSZEREPLÕJE stop HOGY A TÖBBI MELLÉKALAPÁLÁST NE EMLÍTSEM stop UND ZO VAJTER 
stop FURA, HOGY FURA: AZONOSULOK A HÕSEIMMEL stop MINTHA ÕK MAGUK LENNÉK stop 
NEM VAGYOK AZ, DE ÚGY TESZEK stop SAJNA, EZ A HELYZET stop HOGY NE RAGOZZAM 
TOVÁBB stop ÖLEL stop MISKA 

 

Major-Zala Lajos 

Zsámbéki zsákutcás zsolozsma 
Dippold Palinak: másképpen a hazáról 

 
Nyelves puszival áttolt bennünket Kádár Ázsiába 
unokái visszaráncigáltak globi–elegánsan a Balkánra 
pufajkájukon az Angyal a szentkorona selymét vasalja 
egyengeti tények gyûrõdéseit a görbült kereszten 
ízlik inkább a kancsuka mint a vizslató értelem? 
mert mi értjük: kéz a kézben tenyér tenyéren 
összefonódva ököl ökölbe simul a változásra 
aki ezt nem kapizsgálja kurta annak a felfogása 
aki meg a múltról szónokol vessen az magára 
felejtsünk elvtársak: pöccentsük le tetteinkrõl a sarat 
a legyilkoltakkal meg igyuk meg a békepoharat 
így kívánja a kegyelet: a parcellák arcra lökött hamva 
az Isten irgalmára – proszit! ez a történelem dolga 
a történelem pedig mi voltunk leszünk és vagyunk 
felemelt fejjel megjártuk a damaszkuszi utunk 
talpunk horzsolódott: nyomunkban vér marad 
koporsónkból is kifolyik sírunkban sem alvad 



folyik a friss vér! bûzlik tõle a Munkáspanteon 
béke veletek! – mi kitartunk a kigürcölt p–oszt–on 
mindörökkön örökké ámen az idõk vég(e)zetéig 
aki ezt nem érti elõtte az út: davaj hát Amerikába! 
elûztek? szavazni nyet! tiltja az elûzõk vérfoltos voksa 
költheted dollárod szavaid áruként e Magyaur barakkban 
adót fizetsz bõröd alól nyelved nyúzott igazával 
ha már lekoptál Svájcba fulladj hát a sajtos kádba 
ha pedig maradsz húzd be tollad–farkad e Balkániában 
 

Utóirat 2000. január elsejére 

 
nem hullik értetek könnyem sem vérem sem szavam 
levágom csúf lábaim ha felétek tartanak 
rút nyelvem kiszakítom hogy ne emlegesselek 
barátaim kik sohasem voltatok a pokolba veletek 
Isten megáldjon te magyaurok Jani–c(s)ár országa 
hazugság csap át a töltésen: Balkántól bûzlik lelketek 
nincsen adósságom sem élõknek sem holtaknak 
így hát elmegyek (ér)talmi barátaim a pokolba veletek 

 

Novák Béla Dénes 
Tolvajok 

 
1. 

Anyánk fölül lopják a földet, 
apánk-humuszba részvényt vetnek! 
Szemünkbõl árulják a könnyet. 
 
Nagyapánk tetemét is csórják, 
meddig kussolnak népviselõid, 
parlament-magos-Magyarország? 
 

2. 
Miféle kamikáze-rend, 
amit a hatalom 
körénk teremt? 
 
Más föld ez, más vidék. 
Ma nem ver pofán: 
rádmosolyog a pribék... 
 

Szembenézõ 
 
A vers mindenre magyarázat? 
Semmire-mentség! 
Gyûlölni tanulj, hogy 
lelked megszeressék. 
 
Lettél Lear-király és 
kitagadott lánya? 
Képmutató, kinek hiányzik  
önnönmaga hiánya. 



 
A kocsmás-parnasszus 
költõi utálnak? 
Csak ríjanak a semmirõl. 
Nevetve-bánat! 
 
Gyermeked tükör-szemében 
ha nem látod magad, 
hiába minden strófa, 
Isten letagad. 
 
S csak kõvé vált versek 
maradnak 
utánad. 
 

Johantsik Endre 

Naplószigetek 
 

99. III. 2. 
 
Az embernek ma már nem kell mennie sehova, köszönhetõen az információs forradalom hihetetlen 

vívmányainak. A telefon összeköt szinte mindenkit mindenkivel, a tévé szobánkba hozza a nagyvilágot, a fax – 
posta nélkül – szöveget, képet továbbít bárhova, ha számítógépünk van, otthon lehet a munkahelyünk, az 
Internet elõtt pedig egyszerûen nincs lehetetlen. Nem kell elmennünk a boltba, Interneten rendelhetünk pizzát, 
mikrohullámú sütõt, menyasszonyi ruhát, bármit. Tér és idõ falai ledõltek, mint Jerikóéi. 

Itt volt például ez az iszonyatos hóesés. Egyenes következményeként annak, hogy idei februárunk közel sem 
sikeredett olyan nyáriasra, mint a tavalyi. Falvak százait zárta el a méteres hó a külvilágtól. De a helybeliek 
otthonukban a tévében megnyugodva nézhették, hogy az egész ország aggódik értük, s ha volt egy 
mobiltelefonjuk, minden további nélkül közölhették a segítõkész külvilággal, hogy elfogyott az ivóvíz, hogy 
mennyi kenyérre, gyógyszerre lenne szükségük, hány nõ vajúdik a hótorlaszok mögött. Ilyen eddig még soha 
nem volt. A válságos napokban percre kész információkkal rendelkezett az operatív bizottság, s mindig pontosan 
tudta, mit kellene küldeni az embereknek, ha lehetne. Ha nem fújt túl erõsen a szél, a szerencsésebb anyák 
kipróbálhatták a helikopteres szülést. Sõt, ugyanezekrõl a még nem egészen NATO-kompatibilis helikopterekrõl 
vihar múltával három napi éhezés után kenyeret is dobtak az öklüket rázó körülzártak közé. Szóval mi tûrés, 
tagadás, elég hangosan dörömbölt ajtónkon a XXI. század. 

A modern világban tehát az embernek nem kell mennie sehova, de mi van akkor, ha mégis kellene? Mert 
miközben az információ kenyérrõl, gyógyszerrõl akadálytalanul röpül, maga a kenyér és a gyógyszer nem röpül. 
Milyen anakronisztikus volt látni az akadályt nem ismerõ televízió képi információit arról, hogyan túrják az 
akadályt ismerõ emberek izzadva, káromkodva a havat napokon át lapáttal, hóekével, tankkal, traktorral, hogy 
kiszabadítsanak egy vajúdó nõt vagy át tudjanak vinni egy zsák kenyeret a három kilométerre fekvõ faluba. Mi a 
tél tanulsága? Az ember virtuálisan korlátlan úr téren és idõn, az anyag azonban még ellenáll, különösen, ha esik 
a hó. 

A meztelen igazsághoz azért az is hozzátartozik, hogy itt a közelünkben, az úgynevezett fejlett Nyugat nem 
ilyen karcosan viszonyult február kritikus napjaihoz. Akárhogy füleltünk, tõlük nem jöttek hírek külvilágtól 
elzárt, alapvetõ élelmiszereket nélkülözõ, százezres nagyságrendû tömegekrõl. Pedig a szeszélyesen gomolygó 
légtömegek nem voltak tekintettel sem fejlettségi fokra, sem országhatárokra. Náluk csak az a néhány ezer 
ember került kutyaszorítóba, aki az elõzetes figyelmeztetések ellenére sem mondott le téli hobbyjáról, és akiknek 
az életszínvonala számomra csak mûvészeti alkotásokból (film, színház, muzsika, könyv) ismerõs, de õk aztán 
nagyon. A feléjük is szokatlan számú lavinák napok alatt mini Sztálingrádot varázsoltak köréjük, ahonnan még 
az õ helikoptereik sem tudták menteni a körülzártakat, az ugyancsak szokatlanul erõs szél miatt. Utánpótlás 
hiányában az õ élelmiszereik és gyógyszereik is elfogytak, és röpke két hét elmúltával közöttük is kitört a pánik. 
Az persze meg sem fordult a fejükben, hogy sanyarú helyzetükhöz megpróbálják hozzágondolni a szovjet 
hadsereg rendszeres acélesõjét. Saját hatáskörben én ehhez nyújtottam volna segítséget azzal, hogy megfelelõ 
példányszámban, kinek-kinek anyanyelvi fordításban ledobtam volna nekik Wilhelm Adam (Paulus segédtisztje 
Sztálingrádban) Nehéz elhatározás címû visszaemlékezéseit. 



A vereségélmény nem komplett halottak nélkül. A lavinák nemcsak körülzártak, hanem meg is öltek 38 
turistát. Estérõl estére a tévéhíradóban sokkolóak voltak a túlélõk után egyre esélytelenebbül kutatók remegõ 
szájszélû nyilatkozatai. Meggyõzõdésem szerint egy ember élete – még ha gazdag is – ér annyit, hogy a 
megszûnése miatt illik sajnálkozni. Ám bevallom, hogy ebben a problémacsomagban többszöri nekifutás 
ellenére nekem ez csak foltokban sikerült. Méghozzá kiemelten azért, mert közvetlen összehasonlításban az 
1998-99-es téli szezon szolid becslések szerint nálunk 200 áldozatot követelt. Közismerten merõben más 
okokból kifolyólag... A vereségélménnyel való együttélés 1945-óta népünk kétharmad részének folyamatos. 
Most pedig olyanokat láthattunk színesben, akik ilyesmit eddig csak moziban láthattak. 

 
 
99. VIII. 28. 
 
Augusztus 25-én reggel nyolc órakor ugyanúgy kezdõdött a munkanapom, mint elõtte már nagyon sok. 

Programszerû elõjegyzésem nem lévén, laza kenter menetben végeztem megszokott, nem túl idegfeszítõ 
dolgaimat egészen tizenkét óráig. Pontosan délben egyedül indultam ebédelni a harmadik emeleti ebédlõbe. 
Ebédszüneti beszélgetõpartner csak az ebédlõ melletti büfében akadt, kávézás közben. Már tizenhárom óra is 
volt, amikor abszolút gyanútlanul visszaindultam második emeleti szobám felé. Egy szem szobatársam házon 
kívül lévén, az ajtó zárva volt. Ám a gyengén világított folyosó félhomályában már messzirõl észrevettem, hogy 
az ajtón egy tízszer tíz centiméteres, sárga színû, öntapadós cetli éktelenkedik. A belsõ információáramlás e 
megszokott formáját letépve, – na, már megint kinek kellek tûnõdéssel – közeledtem íróasztalomhoz, ahol a 
szemüveg felvétele után határozottan rossz érzés kerített hatalmába. Az ominózus cetlin jól olvasható ceruzás 
kézírással a következõ rövid üzenet volt: Endre! Légy szíves gyere Ilosvai Péterhez 13,30-ra. Barbara. Az 
igazgatóhelyettes elsõ, telefonos megkeresése akkor eshetett, amikor ebédeltem. Ám valamilyen, egyelõre 
ismeretlen okból a dolog annyira fontos lehet, hogy a korábbi gyakorlatban ismeretlen módon, a titkárnõ azonnal 
odaszaladt a cetlivel. Ösztönösen támadó nyugtalanságomat csak fokozta, hogy 13,15-kor Barbi telefonon 
megkérdezte, hogy láttam-e az üzenetet? Láttam, mondtam, és megkérdeztem, hogy tudja-e mirõl van szó? Azt 
válaszolta, hogy nem. Mint utóbb kiderült, ez nem volt igaz. 

Endre barátom, fáradj be – hallatszott pontban fél kettõkor a nyitott ajtón keresztül. Amikor a vadonatúj 
fekete bõr ülõgarnitúra egyik karosszékében helyet foglaltam, az ugyancsak fekete, kör alakú vezéri 
tárgyalóasztal közepén csak egyetlen fehér papírlap árválkodott, rajta egy kevés írással, amirõl szemüveg 
nélkül, messzirõl, nem tudtam megállapítani, hogy micsoda. És még mindig nem gondoltam semmi rosszra! A 
szívem csak akkor váltott erõsebb mûködési fokozatra, amikor a még álló igazgatóhelyettes úgy kezdett el 
feszengeni, mint Anikó, amikor kétéves korában elõször látta közelrõl az állatkertben a zsiráfot. Majd miután 
akadozva kinyögte, hogy: Tudod Endre, mint munkáltatónak, nekem jutott az a kellemetlen feladat... már úgy 
nézhettem ki, mint a multiplakáton az Immodium-reklámos férfi, akinek speciális arckifejezése és gyomorhoz 
kapó mozdulata némán üvölti a semmibe: pont most?! Szinte hallani véltem, amint befelé üvöltöm, hogy neeeee, 
de mivel ez kifelé nem hallatszott, könyörtelenül folytatta, amit elkezdett. Mikor másodszor mondta, hogy: ne 
haragudj, nem volt más választásunk, – utólag visszaemlékezve meghökkentõ módon – már-már önkívületi 
állapotban szabályosan ráripakodtam, hogy: ezt ne mondd harmadszor, efelõl nincs kétségem. Azután persze 
nagyon hamar rengeteg kétségem támadt efelõl, de ott és akkor hangvételem õszinteségéhez valóban nem 
férhetett kétség. Ettõl kezdve a mintegy háromperces párbeszéd egyéb részleteire már nemigen emlékszem ilyen 
élesen, mert gondolataim kényszerpályán keringve nem tudtak elszakadni attól a kérdéstõl, hogy vajon meddig 
lesz elég a valamivel több, mint egymillió nettó végkielégítés? 

Éppen tíz esztendeje, hogy a naplóban elkezdtem, és mind a mai napig elég sokat dúdoltam a rendszerváltás 
sátántangójának dallamát. Éppen három esztendeje, hogy nemcsak MATÁV-szinten, hanem a közvetlen 
közelemben is túl sok ember tûnt el tragikus hirtelenséggel ahhoz, hogy abban a tévhitben ringassam magam, 
hogy rajtam nem fog a golyó. De mindezek ellenére, amikor a sors az említett zeneszám felhangzásakor táncra 
kéri az embert, fölöttébb kellemetlen, hogy nem lehet kosarat adni. Ugyancsak a naplóban több ízben nem 
rejtettem véka alá, hogy már nem fiatal korom ellenére még mindig szeretem a kalandokat. Ahogy múlnak a 
napok, egyre inkább az az érzésem, hogy jelenidõs társadalmi-gazdasági viszonyaink meglehetõs ismeretében 
ezt még kabalából sem lett volna szabad megtennem... 

 
 

VILÁGBESZÉD 

Flannery O'Connorról 
Amerikai Egyesült Államok 

 



Flannery O'Connor az Amerikai Egyesült Államok déli részén, Georgiában született 1925. március 25-én és 
ugyanitt halt meg harminckilenc éves korában, másfél évtizedig tartó súlyos betegség után. 

A Library of America másodikként – a William Faulkner-összkiadást követõen – gyûjtötte egybe s jelentette 
meg 1988-ban az írónõ szépprózai mûveit, tanulmányait és levelezésének nagy részét. 

Flannery O'Connor kötelezõ olvasmány az amerikai iskolákban, és halála óta doktori értekezések, 
tanulmánykötetek százai láttak róla napvilágot. 

Írásait számos nyelvre lefordították. Magyarul is megjelent mindkét regénye (Csalhatatlan vér. Európa, 
1969; “...És erõszakosak ragadják azt magukhoz”. Európa, 1975); második, s egyben utolsó novelláskötete 
(Minden összefut. Géher István utószavával. Európa, 1968); valamint két elbeszélés az elsõ kötetbõl (“Alig akad 
ma jó ember”, Magyar Napló 1998/2; “A Szentlélek temploma”, Vigilia, 1998/2). 

Flannery O'Connor kegyetlen kegyes szépprózája nem lép ki a modernista hagyomány medrébõl. Az 
elbeszélõ mindentudó, szívesen vetít ki lelkiállapotokat az élõ, déli tájba és a tárgyi környezetbe; nyelve 
hasonlatokban bõvelkedik, feszültséggel terhes, élénken láttató. A szereplõk közül sokan tájnyelven szólalnak 
meg. A többnyire értékhiányos alakok megrajzolása gyakran karikaturisztikus. Jellegzetesen az értelmük 
megváltó erejében tetszelgõ értelmiségiek õk; anyagi vagy erkölcsi tulajdonukra, tulajdonságaikra büszke, 
birtokló asszonyok; dörzsölt csalók; önfejû gyerekek – mind vakon dédelgetik magukról kialakított énképüket, és 
semmi hajlandóságot nem mutatnak a változásra. A cselekmény a kétféle irány valamelyikében halad a drámai 
kifejlet felé: vagy a kezdeti állapotból kifelé induló mozgás (elutazás), vagy ennek ellentéte (idegen jövetele) 
során történnek meg azok az események, amelyek kapcsán a fõszereplõk soha nem tapasztalt élethelyzetben, 
váratlan válságban találják magukat, s amelyek végül az eredeti viszonyok szétrobbanásához (apokalipszis) 
illetve újrarendezõdéséhez (apokatasztázis) vezetnek. Különös módon fut össze a földi és az azon túlmutató lét 
két síkja. Az elbeszélések többsége – az egyetemes keresztény tapasztalatnak megfelelõen – a bûnösséget és a 
kegyelemre való ráutaltságot dramatizálja, amelyet a történet végén (nem egyszer a halál érkezésével 
egyidejûleg) megvilágosodás (epifánia) koronáz. Látomásuk során a fõszereplõk személyiségük isteni forrásáról 
és az üdvtörténetben betöltött valódi helyükrõl szereznek tudomást. A kegyelmet, a bûnbánat szükségességét 
elfogadhatják, elvethetik, ám az is lehetséges (az elbeszélések harmadik csoportjában), hogy választásuk 
jelöletlen marad.(A 'The Life You Save May Be Your Own' c. elbeszélés a Kenyon Review 1953. tavaszi 
számában jelent meg elõször.) 

 
 

Lassan járj, tovább érsz! 
 

Az öregasszony és a lánya a verandán üldögélt, amikor Mr. Shiftlet fölbukkant a bekötõúton. Az 
öregasszony egészen elõredõlt a hintaszéken, s kezét a szeme fölé emelte, hogy a lenyugvó nap sugarai el ne 
vakítsák. A lánya, aki rövidlátó volt, továbbra is az ujjaival játszadozott. Bár az öregasszony kettesben éldegélt a 
lányával ezen az isten háta mögötti helyen, és még sohasem találkozott Mr. Shiftlettel, már messzirõl fölmérte, 
hogy csupán ártalmatlan csavargó az illetõ. A férfi fölgyûrt kabátujja elárulta, hogy a bal karja csonka. 
Féloldalas, keszeg alakját mintha a szél döntötte volna meg. Fekete, városi öltönyt és barna filckalapot viselt, 
amelynek karimáját elöl fölhajtotta, hátul pedig le. Bádog szerszámosládát cipelve poroszkált a ház irányába. 
Arcát úgy fordította, hogy érje a nap, amely éppen egy alacsonyabb hegy csúcsán egyensúlyozott.  

Az öregasszony meg sem moccant, amíg a férfi az udvar közelébe nem került. Akkor azután fölemelkedett, s 
egyik öklét a csípõjére tette. Ekkor már a lánya is, rövid, kék muszlinruhás, nagydarab teremtés, észrevette a 
jövevényt. Tüstént fölpattant. Toporgott, hadonászott, és izgatott hangokat hallatott. 

Mr. Shiftlet belépett az udvarba, s lerakta a ládát a földre. Kalapját teljes természetességgel billentette meg a 
fogyatékos lány elõtt. Ezután az öregasszony felé fordult, s lekapta a fejérõl a kalapot. Középen elválasztott, 
lenyalt, fekete haja kétoldalt hosszan a füle alá lógott. Feltûnõen magas, meredek homloka, és élesen kiugró, 
szögletes állkapcsa volt. Fiatalnak tûnt, s mégis valami megállapodott elégedetlenség sugárzott róla, mint aki 
ismeri az életet. 

– Jó estét – üdvözölte az öregasszony, aki akkora volt, akár a dióverõ pózna, s  mélyen a fejébe nyomott, 
szürke férfikalapot viselt.  

A csavargó csak állt és nézte, s nem viszonozta a köszöntést. Inkább szembefordult a leáldozó nappal. 
Ahogy széttárta ép és csonka karját az ég felé, úgy festett, akár egy letört kereszt. Az öregasszony, mint aki a 
napnak is parancsol, összefont karral figyelte õt. A lánya elõreszegett fejjel bámult, kövér kézfeje tehetetlenül 
csüngött alá. Hosszú, aranyszõke haja rózsaszínben játszott, a szeme pedig bársonyosan kéklett, akár a páva 
nyaka.  

A férfi majdnem egy percig állt mozdulatlanul. Utána fölemelte a ládáját és elindult a veranda felé. Lerogyott 



az alsó lépcsõfokra, s erõteljes orrhangon kifakadt: 
– Asszonyom, mit nem adnék, ha olyan helyen élhetnék, ahol minden este ilyent láthatok! 
– Mánpedig minden este így megyen – nyugtázta az öregasszony, és visszaült a helyére.  
A lánya is leült, és a szeme sarkából fürkészte a jövevényt, mint ahogy a közelébe merészkedõ madarakat 

szokta. A férfi oldalt görbült, kotorászott kicsit a nadrágja zsebében, majd elõhalászott egy csomag rágógumit és 
megkínálta vele a lányt. Az elvett egyet, kibontotta, s rágni kezdte, fél pillanatra sem véve le a szemét a 
másikról. A férfi kínálta az öregasszonyt is, aki viszont fölhúzott felsõ ajkával jelezte, hogy fogatlan. 

Mr. Shiftlet fakó, szúrós tekintete már mindent föltérképezett az udvarban: a kutat a ház sarkánál, a hatalmas 
fügefát, amelyen három-négy csirke készülõdött elülni éjszakára, meg a fészert, s benne egy autó rozsdamarta 
tetejét. 

– Vezetnek a hölgyek? - érdeklõdött. 
– Az az autó mán tizenöt éve áll ottan – sóhajtotta az öregasszony. – Még aznap bedöglött, hogy meghótt az 

uram. 
– Semmi sem olyan mán, mint régen, asszonyom – vonta le a férfi a következtetést. – Valami bûzlik a 

világba. 
– Így igaz – helyeselt az öregasszony. – Idevalósi? 
– Tom T. Shiftlet a nevem – dünnyögte a férfi, miközben szemrevételezte az autó gumijait. 
– Örülök, hogy megismerhetem – mondta az öregasszony. – Lucynell Crater vagyok, ez pedig a lányom, 

Lucynell Crater. Mi járatba van errefelé, Mr. Shiftlet? 
A férfi 1928-as vagy 29-es Fordnak gondolta az autót.  
– Asszonyom – fordult meg, és sokatmondóan az öregasszony szemébe nézett –, hadd mesélek el valamit. 

Élt Atlantába egy orvos, aki fogta eccer a kését, kivágta valakinek a szívét, a szívét – ismételte nyomatékkal, s 
elõrehajolt. – Azután a kezébe vette – erre tenyérrel fölfelé kinyújtotta ép kezét, s mutatta, mintha kissé 
megsüllyedne az emberi szív súlya alatt –, oszt úgy méricskélte, mint a ma született kiscsibét. Asszonyom – 
folytatta, majd jelentõségteljes szünetet tartott. A feje elõresiklott, agyagszínû szemében fény villant. – Állítom 
magának, hogy õ se tud többet az emberi szívrõl, mint maga vagy én. 

– Így igaz – bólogatott az öregasszony. 
– Ha fogná a kést oszt felhasítaná a szív minden zugát, akkor se tudna meg róla többet, mint maga vagy én. 

Mibe fogadunk? 
– Semmibe – válaszolt bölcsen az öregasszony. – Hová valósi, Mr. Shiftlet? 
Amaz nem felelt. Belenyúlt a zsebébe, hogy cigarettapapírt, és csipetnyi dohányt szedjen elõ. Fél kézzel, 

gyakorlott mozdulattal cigarettát sodort magának, s hanyagul az ajka közé biggyesztette. Azután elõkotort egy 
doboz gyufát, és végighúzott egy szálat a cipõjén. Úgy tartotta az égõ gyufát, mint aki a tûz rejtélyét 
tanulmányozza. Eközben a láng majdnem az ujjára égett. A lány sikongatni kezdett, és a férfi kezére mutogatott. 
Mielõtt azonban a gyufa megperzselhette volna Mr. Shiftlet bõrét, a férfi csészét formált köré a tenyerébõl, és 
mintha az orrát akarná lángra lobbantani, meggyújtotta a cigarettát. 

A kiégett gyufát elpöckölte, s szürke füstgomolyagot fújt bele az estébe. Az arca ravasz kifejezést öltött.  
– Asszonyom, manapság úgyis mindenki azt mond, amit akar. Nyugodtan bemutatkozhatok úgy, mint Tom 

T. Shiftlet a tennesseei Tarwaterbõl. Maga úgyse látott engemet ezelõtt. Honnan tudja, hogy nem hazudok? 
Honnan tudja, asszonyom, hogy nem Aaron Sparks vagyok a georgiai Singleberrybõl, vagy George Speeds 
Lucybõl, Alabamából, vagy Thompson Bright a mississippi Toolafallsból? 

– Semmit se tudok magáról – morogta az öregasszony kissé ingerülten. 
– Asszonyom, az emberek hazudnak, mint a vízfolyás – jelentette ki a férfi. – Talán a legjobb, ha azt 

mondom magának, hogy ember vagyok. Habár asszonyom – mélázott el szempillantásnyira, s még baljósabb 
hangra váltott –, mi is az ember? 

Az öregasszony magot õrölgetett az ínye között.  
– Mit cipel abba a fémdobozba, Mr. Shiftlet? 
– Szerszámot – felelte a másik. – Ács volnék. 
– No, ha kijön ide dolgozni, kap kosztot meg kvártélyt. Fizetni viszont nem tudok. Jobb, ha ezzel tisztába 

van, mielõtt munkához lát.  
Mr. Shiftlet nem válaszolt azonnal. Az arcáról sem lehetett semmit leolvasni. Nekidõlt a veranda tetejét 

alátámasztó egyik gerendának.  
– Asszonyom – szólalt meg vontatottan –, akadnak még emberek, akiknek nem a pénz a mindenük. 
Az öregasszony szó nélkül tovább ringatta magát a székben. Lánya a férfi nyakán föl s alá járó ádámcsutkát 

figyelte. Mr. Shiftlet azt fejtegette, hogy az emberek többségét kizárólag a pénz izgatja. Pedig tulajdonképpen 
mi végre élünk? A pénzért vagy valami másért? Egyenesen az öregasszonynak szegezte a kérdést, hogy mit 
gondol, mi végre él. Az azonban nem felelt, csak rendületlenül hintázott és azon jártatta az eszét, hogy a félkarú 
ember vajon újra tudná-e fedni a kerti lak tetejét. A férfi még számtalan kérdéssel ostromolta, amire a másik a 



füle botját sem mozdította. Mr. Shiftlet elmesélte, hogy most huszonnyolc éves, és az élete igen változatosan 
alakult. Volt gospelénekes, a vasútnál mûvezetõ, segéd temetkezési vállalkozónál, és három hónapig szerepelt a 
rádióban Uncle Royjal meg a Red Creek Wranglersszel. Harcolt a seregben és vérét ontotta a hazáért. Széltében-
hosszában bejárta a világot, s mindenütt azt tapasztalta, hogy az emberek nem figyelnek oda arra, amit 
csinálnak. Õt bezzeg nem így nevelték. 

Kövér, sárga hold úszott be a fügefa ágai közé, mintha csatlakozni szeretne a pihenõ tyúkokhoz.  Mr. Shiftlet 
megállapította, hogy vidékre kell menekülnie annak, aki a maga teljességében kívánja szemlélni a világot. 
Bárcsak olyan félreesõ helyen élne õ is, mint ez, ahol minden áldott este végiggyönyörködheti az Isten rendelése 
szerint való naplementét. 

– Házas ember maga? – tudakolta az öregasszony. 
Hosszú szünet következett. 
– Asszonyom – kérdezett végül vissza a másik –, hol lehet manapság ártatlan jányt találni? Mánpedig nekem 

nem kell a szemétje, amit az ember csak úgy felszed. 
A lány olyan mélyen meggörbedt, hogy a feje a két térde közé csüngött. Lefelé omló hajában rést nyitott, és 

onnan kémlelte a férfit. Azután váratlanul lehuppant a talajra és nyöszörögni kezdett. Mr. Shiftlet elõzékenyen 
visszatámogatta a székre. 

– Õ a maga kicsi jánya? – kérdezte. 
– Az egyetlen – bólintott az öregasszony. – A legédesebb teremtés a világon! Semmi kincsér nem adnám. 

Tudja, milyen ügyes? Söpör, fõz, mos, csirkét etet, kapál. Semmi pénzér meg nem válnék tõle! 
– Persze, hogy nem – mosolygott a másik. – Ne engedje, hogy valami férfiember elorozza magától! 
– Amelyik férfi õtet akarja, itten kell maradjon – szögezte le az öregasszony. 
A szürkületben Mr. Shiftlet tekintete az autó kissé arrább csillogó lökhárítójára révedt.  
– Asszonyom – emelte föl a hangját, s a magasba csapta csonka karját, mintha bizony rá tudna vele mutatni 

az öregasszony házára, udvarára, kútjára –, nincsen ezen a birtokon semmi, amit meg ne javíthatnék magának. 
Hiába a fél karom. Férfiember vagyok – jelentette ki konok méltósággal –, akkor is, ha nem hibátlan! Nekem 
van – öklével a talajra koppintott, hogy aláhúzza mondanivalója jelentõségét – erkölcsi intelligenciám!  

Ahogy elõbbre dõlt, arcába világított az ajtó résén kivetõdõ fénycsóva. Csak meredt az öregasszonyra, mint 
aki maga is meghökkent az iménti állítás képtelenségén. Az öregasszonyt nem vette le a lábáról a hangzatos 
kijelentés.  

– Megmondtam magának, hogy itten maradhat oszt dolgozhat cserébe a kosztér – darálta. – Feltéve persze, 
ha elalszik ottan a kocsiba. 

– Ugyan mán asszonyom – áradt szét a férfi arcán a gyönyörûség –, hisz a régi szerzetesek mind a sírjukba 
aludtak! 

– Azok még nem vótak olyan fejlettek, mint mink – fûzte hozzá az öregasszony. 
 
Másnap reggel Mr. Shiftlet nekifogott, hogy rendbe rakja a kerti lak tetejét. Közben Lucynell, a lány, egy 

kövön üldögélve figyelte. Egy hét sem telt bele, s a birtokon láthatóvá vált a férfi keze nyoma. Kipótolta az elsõ 
és a hátsó lépcsõt, új disznóólat épített és helyrepofozta a kerítést. Ezen felül megtanította Lucynellnek azt a 
szót, hogy “madár", holott a lány süketnéma volt. A nagydarab, bazsarózsa-arcú teremtés mindenüvé árnyékként 
követte õt. Rá-rázendített,  hogy “madddááárrr", s közben önfeledten tapsikolt. Az öregasszony tisztes 
távolságból figyelte õket, és titkon örvendezett. Majd megveszett már egy võ után. 

Mr. Shiftlet az autó szûkös, kõkemény hátsó ülésén aludt, lábfejét kilógatta az ablakon. Egy ládából asztalkát 
rögtönzött, azon tartotta a borotváját, és némi vizet bádogbögrében. A hátsó ablaknak tükörcserepet támasztott. 
Kabátját gondosan vállfára helyezte, és az egyik ajtó elé akasztotta. 

Esténként a lépcsõn üldögélt és mesélt, mialatt két oldalán az öregasszony és Lucynell bõszen ringatták 
magukat hintaszékükben. Az ég sötétkék színfala elõtt három hegy feketéllett. Olykor különféle bolygók 
látogatták meg õket, s a hold is, miután búcsút vett a csirkéktõl. Mr. Shiftlet kifejtette, hogy személyes érdek 
fûzi a birtokhoz, és ezért javítja föl azt. Õ bizony még az autóba is életet fog lehelni. 

Fölemelte a motorháztetõt, s tanulmányozta a gépezetet. Rögtön látta, hogy a jármû azokból az idõkbõl 
származik, amikor még minõséget gyártottak. Manapság sajnos úgy megy, mesélte, hogy az egyik csavart ez a 
szerelõ teszi be, a következõt amaz, és így tovább. Magyarán szólva ahány csavar, annyi ember. Ettõl lesz végül 
olyan drága az autó! Az összes szerelõt megfizettetik a vevõvel. Mennyivel olcsóbb lenne, ha egyvalaki 
készítené! Ráadásul ez az ember személyesen érdekelt lenne a munkájában, amitõl azután sokkal jobb autót 
csinálna. Az öregasszony lelkesen helyeselt. 

Mr. Shiftlet szerint az a legnagyobb baj a világgal, hogy senki nem figyel oda semmire és senkire, csak 
rohan, mint az õrült. Lucynellt sem taníthatta volna meg akár csak arra az egy szóra is, ha nem figyel oda, és 
nem szán rá kellõ idõt. 

– Még más szavakat is tanítson neki! – buzdult föl az öregasszony. 



– Mit szeretne legközelebb hallani tõle? – érdeklõdött Mr. Shiftlet. 
A fogatlan öregasszony szélesen, kétértelmûen mosolygott. 
– Tanítsa meg neki, hogy “cukibaba"! – kajánkodott. 
Mr. Shiftlet már tisztában volt vele, hogy amaz mit forgat a fejében. 
A következõ napon bütykölni kezdte az autót. Este azzal állt elõ, hogy ha vesznek egy új ékszíjat, el lehet 

indítani a járgányt. 
Az öregasszony azt felelte, hogy ad rá pénzt. 
– Látja itten ezt a jányt? – kérdezte Lucynellre bökve, aki mellettük ücsörgött a földön, és világító kék 

szemét a férfin legeltette. – Ha bárki el akarná tõlem vinni, kerek perec megmondanám neki: “Nincsen az az 
emberfia, aki elviheti tõlem az én édes kisjányomat" – pergett az öregasszony nyelve. – Ha viszont az illetõ 
netán aszongya, hogy: “Asszonyom, nem akarom elvinni õtet magától, én itten helybe akarom õtet," akkor 
aszondom: “Uram, tökéletesen megértem magát. Én se hagynám ki ezt a lehetõséget. Állandó lakhely, a világ 
legédesebb teremtése, mi kell még? Maga nem esett a fejére!" Bizony ezt mondanám neki. 

– Mennyi idõs a kisjány? – kérdezte Mr. Shiftlet mellékesen. 
– Tizenöt, tizenhat – tûnõdött az öregasszony.  
A lány harminc felé járt már, ám jámborsága miatt ezt nem lehetett megállapítani róla. 
– Át is kellene festeni – jegyezte meg Mr. Shiftlet. – Ha nem akarja, hogy fölfalja a rozsda. 
– Majd elrendezzük – legyintett az öregasszony. 
Másnap a férfi begyalogolt a városba. A hiányzó alkatrészekkel és egy kanna benzinnel tért vissza. Késõ 

délután bõdületes zajok törtek föl a fészerbõl. Az öregasszony riadtan rohant ki a házból, mert azt hitte, 
Lucynellnek rohama van. Lánya egy csirke-rekeszen ücsörgött, lábával dobogott a talajon, és sûrûn sikongatta, 
hogy “Madddááárrr!" Az általa keltett lármát azonban elnyomta az autó zaja. Záporozó robbanások közepette 
ellenkezést nem tûrve, méltóságteljesen elõgördült a járgány. Mr. Shiftlet szálegyenesen feszített a vezetõülésen. 
Arcán szemérmes komolyság ült, mintha halottat támasztott volna föl. 

Az öregasszony még aznap este, a verandán ringatózva, egyszer csak így szólt:  
– Szóval ártatlan asszonykát szeretne magának, ugyi? Nem ám a szemétjébõl. 
– Nem bizony, asszonyom – felelte Mr. Shiftlet. 
– Magának olyan kell, amelyik beszélni se tud – szõtte tovább az öregasszony a gondolatot –, nem használ 

ocsmány nyelvet, nem felesel. Ottan van ni – mutatott keresetlenül Lucynellre, aki lábfejét a kezében tartva, 
törökülésben ringatózott a hintaszékben. 

– Való igaz – ismerte el Mr. Shiftlet –, hogy õ nem okozna nekem semmi gondot. 
– Szombaton – rendelkezett az öregasszony –, maga, meg õ, meg én szépen bekocsikázunk a városba, oszt 

összeházasodnak. 
Mr. Shiftlet kényelmesen elhelyezkedett a lépcsõn. 
– Ilyen hirtelen nem nõsülhetek – ingatta a fejét. – Minden pénzbe kerül, mánpedig az nekem nincsen. 
– Mi szüksége a pénzre? – horkant föl az öregasszony. 
– Semmit nem adnak ingyér – hangoztatta Mr. Shiftlet. – Sokaknak édesmindegy, mit hogyan csinálnak. Én 

viszont nem így gondolkozok. Nem vinne rá a lélek a házasságra, amíg nem engedhetem meg magamnak, hogy 
az asszonyt annak rendje-módja szerint nászútra vigyem. Szállodába illik vinni, s jól tartani. Magát a windsori 
hercegnõt se venném el, ha nem tudnám szállodába vinni oszt jól tartani  – szögezte le. – Engemet úgy neveltek, 
hogy mindennek meg kell adni a módját. Nem tehetek róla, erre tanított a jó anyám. 

Lucynell azt se tudja, mi a szálloda – dünnyögte az öregasszony. – Hallgasson ide Mr. Shiftlet – emelte 
följebb a hangját, s elõrébb csúszott a széken. – Állandó lakhelyet kapna ki nem apadó kúttal, meg a világ 
legártatlanabb teremtését! Pénzre semmi szüksége. Higgye el nekem, hogy egy szegény, magányos, kallódó 
nyomorékot sehol a világon nem fogadnak be! 

A csúf szavak úgy telepedtek meg Mr. Shiftlet tudatában, mint fa tetején a keselyûk. Nem felelt azonnal. 
Cigarettát sodort, meggyújtotta, majd fakó hangon így szólt: 

– Asszonyom, a férfiember két külön részbõl áll. Testbõl meg lélekbõl. – Az öregasszony összeszorította az 
ínyét. – Testbõl meg lélekbõl, asszonyom – hajtogatta a férfi. – A test olyan, mint a ház: nem mozdul a helyérõl. 
A lélek viszont, asszonyom, olyan, mint az autó: örökké úton van, örökké... 

– Hallgasson meg, Mr. Shiftlet – kérte az öregasszony. – A kutam sose apad ki, a házam egész télen fûtve 
van. Semmi adósságom. Meggyõzõdhet róla a földhivatalba. A fészer alatt meg csinos kis autó áll. – Óvatosan 
vetette ki a csalit. – Szombatig át lehet festeni. Adok pénzt festékre. 

A sötétben megvonaglott Mr. Shiftlet mosolygó szája, mint a tûz mellett ébredezõ, bágyadt kígyó. 
Szempillantás alatt összeszedte magát, és tovább érvelt: 

– Csupán azt akarom mondani, hogy a férfiembernek mindennél többet jelent a lelke. Illik elvinnem a 
feleségemet a hétvégére, költségekre való tekintet nélkül. Arra kell mennem, amerre a lelkem kívánja. 

– Adok magának tizenöt dollárt a hétvégi utazásra – alkudozott az öregasszony kelletlenül. – Ennyire telik. 



– Ebbõl benzinre meg szállodára is alig futná – állapította meg a másik. – Nemhogy jóllakatni az asszonyt! 
– Tizenhét dollár ötven cent – hunyorított az öregasszony. – Ez az összes pénzem. Semmi értelme, hogy 

tovább próbáljon pumpolni. Egy ebéd kitelik belõle. 
Mr. Shiftlet lelkét mélységesen sértette a “pumpolni" kifejezés. Nem volt kétsége afelõl, hogy az 

öregasszonynak lapulnak még rejtett tartalékai az ágybetétbe varrva, de világosan megmondta már, hogy 
hidegen hagyja a pénze.  

– Megteszem – mondta kurtán, azzal fölállt és szó nélkül elsétált. 
Szombaton hármasban bedöcögtek a városba az autóval, amelyen jószerivel még meg sem száradt a festék. 

Lucynell és Mr. Shiftlet házasságot kötött az anyakönyvvezetõ elõtt, az öregasszony tanúskodott. Ahogy 
kiléptek a hivatal küszöbén, Mr. Shiftlet csavargatni kezdte a nyakát a gallér mögött. Dacosnak és 
elkeseredettnek látszott, mint akit lekötöztek, s úgy pofoznak.  

– Cseppet se volt ínyemre a dolog – méltatlankodott. – Egy hivatalnok papírokat töltöget, vérvizsgálat, oszt 
kész. De kérdem én: mit tudnak a véremrõl? Még ha felnyitják a szívemet, akkor se tudnak meg rólam semmit! 
Az egész úgy, ahogy volt nem tetszett. 

– Ez a törvény – röffentette az öregasszony. 
– A törvény – csúfondároskodott Mr. Shiftlet és kiköpött. – A törvény se tetszik. 
Az autót sötétzöldre festette, körben sárga csíkkal az ablakok alatt. Mindhárman az elsõ ülésre másztak be.  
– Ugye milyen helyes Lucynell? Akár egy játékbaba! – lelkendezett az öregasszony. 
Lucynell fehér ruhát viselt, amelyet az anyja egy ósdi bõröndbõl ásott elõ. A fején panama kalap díszelgett, 

annak karimáján piros, fából készült cseresznyefürt. Jámbor arckifejezését olykor-olykor, mint sivatagban a zöld 
hajtás, alamuszi gondolatfoszlány rendezte át. 

– Megütötte a fõnyereményt – dünnyögte az öregasszony Mr. Shiftletnek. 
A férfi rá sem nézett. 
Hazahajtottak, kitették az öregasszonyt, s magukhoz vették az ebédet. Amikor indulásra készen álltak, az 

öregasszony elszontyolodva bámult be az autó ablakán. Egyre a lehúzott üveg peremét markolászta. Könnyek 
jelentek meg a szemében, s kétoldalt végigcsorogtak szutykos ráncain.  

– Még sose váltam meg tõle ennyi idõre – szipogta megilletõdve. 
Mr. Shiftlet beindította a motort. 
– Senki másnak oda nem adnám, egyedül magának, mert láttam, hogy rendes ember. Isten veled, kicsikém – 

hüppögte az öregasszony, és belekapaszkodott a fehér ruha ujjába. Lucynell keresztülnézett az anyján. Mr. 
Shiftlet kiengedte a féket, az autó elõregördült, s az öregasszonynak el kellett kapnia a kezét.  

Felhõtlen és sápadt volt a kora délutáni ég. Az autó óránként harminc mérföldnél nem haladt gyorsabban, 
Mr. Shiftlet mégis szédületes hegymeneteket, völgyeket és kanyarokat érzékelt. Mindez annyira a fejébe szállt, 
hogy tökéletesen megfeledkezett délelõtti keserûségérõl. Világéletében szeretett volna autót, de soha nem 
engedhette meg magának. Sebesen száguldott, mert még napszállta elõtt Mobile-ba akart érni. 

Egy-egy röpke pillantás erejéig megálljt tudott parancsolni a gondolatainak, s a mellette üldögélõ Lucynellre 
tekintett. Alighogy kiértek az udvarból, Lucynell fölfalta az ebédjét. Most a cseresznyéket szedegette le a 
kalapjáról, s egyenként hajigálta õket kifelé az ablakon. Mr. Shiftlet hirtelen úgy elkedvetlenedett, hogy még az 
autó sem vigasztalta meg. Vagy száz mérföldet maguk mögött hagytak, amikor eszébe jutott, hogy Lucynell 
bizonyára ismét megéhezett. Az elsõ kisvárosban leállt egy alumínium-színûre festett, Forró Nyom nevû 
gyorsétkezde elõtt. Bekísérte Lucynellt, s rendelt neki egy tányér kukoricakását sonkával. Lucynell annyira 
elálmosodott az utazástól, hogy alig ült föl a bárszékre, máris ráborult a pultra és behunyta a szemét. Senki más 
nem tartózkodott az étkezdében kettejükön, és a pult mögött ténykedõ, sápatag fiún kívül. A fiúnak zsíros rongy 
volt a vállára vetve. Még fel sem szolgálhatta az ételt, Lucynell már halkan horkolt. 

– Akkor tálalja neki, amikor fölébred – hagyta meg Mr. Shiftlet a fiúnak. – Elõre fizetek. 
A fiú Lucynell fölé hajolt. Megbámulta hosszú, rózsaszín-arany haját s félig lehunyt pilláit. Azután 

föltekintett Mr. Shiftletre. 
– Olyan, mintha Isten angyala vóna – suttogta áhítattal. 
– Stoppos – magyarázta Mr. Shiftlet. – Nem várhatok. El kell jussak Tuscaloosába. 
A fiú újra lehajolt Lucynellhez, és mutatóujjával finoman megérintett egy arany hajfürtöt. Mr. Shiftlet 

otthagyta õket. 
Ahogy egymagában továbbhajtott, komorabb lett, mint valaha. Fülledtség ülte meg a késõ délutáni levegõt, a 

táj egyhangúvá vált. Odafönt az égben lassan, némán vihar készülõdött, mintha kitörése elõtt föl akarná szívni a 
levegõt a földrõl. Mr. Shiftlettel elõfordult olykor, hogy nem szeretett egyedül lenni. Ráadásul úgy érezte, hogy 
az autós ember felelõsséggel tartozik mások iránt. Kidülledt szemmel figyelte hát, mikor kerül útjába egy 
stoppos. Itt-ott tábla figyelmeztette: “Veszélyes útszakasz! Lassan járj, tovább érsz!" 

A keskeny út mindkét oldalán szikkadt mezõ terült el, amelyet csupán egy-egy kunyhó vagy benzinkút 
tarkított. A nap éppen az autóval szemben készült lenyugodni, s a szélvédõn keresztül alul-felül enyhén 



belapított, vöröslõ labdának látszott. Mr. Shiftlet kezeslábast viselõ, szürke kalapos fiúra lett figyelmes az út 
mentén. Lelassított, s megállt mellette. A fiú nem stoppolt, csak várakozott. Kis kartonbõrönd volt nála, és a 
kalapja állásából arra lehetett következtetni, hogy éppen világgá indult.  

– Fiam – szólította meg Mr. Shiftlet nyájasan –, úgy látom, fuvarra vársz. 
A fiú kinyitotta az autó ajtaját, szótlanul beszállt, Mr. Shiftlet pedig gázt adott. A gyerek az ölében tartotta a 

bõröndöt, s összekulcsolta rajta a kezét. Félrefordította a fejét, és kibámult az ablakon. Mr. Shiftlet lesújtva 
érezte magát.  

– Fiam – törte meg a csendet egy perc múltán –, nekem van ám a legjobb anyám a világon! Így aztán a tied 
csak a második legjobb lehet! 

A fiú sötét pillantást vetett rá, majd ismét az ablak felé fordult.  
– Az ember édesanyjánál nincs semmi édesebb – szónokolt Mr. Shiftlet. – Õ tanítja meg gyermekét térden 

állva imádkozni. Szeretetet ad neki akkor is, amikor nincs mellette senki más. Megmondja, mi van rendjén, mi 
nincs. Vigyáz, hogy gyermeke azt tegye, ami helyes. Fiam – emelte följebb a hangját –, életembe nem lõttem 
akkora bakot, mint azon a napon, amikor faképnél hagytam az én jó anyámat! 

A fiú fészkelõdni kezdett az ülésen, de nem tekintett Mr. Shiftletre. Egyik kezét a kilincsre tette. 
– Az én anyám Isten angyala vót – áradozott Mr. Shiftlet. – Egyenesen az égbõl küldte nekem, én meg 

faképnél hagytam szegényt. 
Mr. Shiftlet szeme könnybe lábadt. Az autó egészen lelassult. 
A fiú dühödten fordult a férfi felé. 
– Menjen a pokolba! – ordította. – Az én anyám egy mocskos trágyadomb, a magáé meg szemét szajha! – 

Azzal feltépte az ajtót, az árokba lökte a bõröndjét, s utánaugrott. 
Mr. Shiftlet annyira megdöbbent, hogy nyitott ajtóval gurult még vagy ötven métert. A nap elé tölcsér 

formájú felhõ ereszkedett, olyan volt a színe, mint a fiú kalapjáé. Egy másik, ijesztõbb gomolyag az autó fara 
mögé kuporodott. Mr. Shiftlet úgy érezte, menten elborítja a világ szennye. Fölemelte a kezét, majd visszaejtette 
a mellkasára.  

– Úristen! – fohászkodott. – Zúduljon le haragod és tisztítsa meg a föld színét a mocsoktól!  
A tölcsér fokozatosan tovább ereszkedett. Néhány perc múlva hatalmas, hahotázó mennydörgés zengett föl 

hátulról, és irdatlan esõcseppek, mint fémtallérok, koppantak Mr. Shiftlet autóján. Mr. Shiftlet tüstént a gázba 
taposott, csonka végtagját kicsapta az ablakba, s a nyomában vágtató zivatarral versenyezve Mobile felé 
robogott. 

 
................................................. fordítása 

 

Marc Alyn 
Franciaország 

A lét-ige 
 

19. A születés pillanata 
 

Mi hírdeti a gyökereket? Hömpölygök, zubogok, 
   Görgetem kavicsaimat. 
Lankás hegyoldal fölkapja tétova sodrásom. 
Gyorsulok, fölszököm, leereszkedem és összegyûlök. 
Helye van bennem mindennek, amivé leszek: víz, hó, szél, 
Felhõ, villám, jég, lavina. 
Minden csepp: a szomjam, minden ér: az életem. 
Megy bennem az út, a végtelen kék ér. 
 

21. vers 
 

Különös szál fojtogat, ami elvarázsol 
   az elsõ sikoly elõtt. 
Gyönge nyakam körül köldökzsinór 



vagy hóhérkötél. 
Lebegek az utolsó lehelettel: hol a nap? és hol az éj? 
A halálnak dõlök, hogy átfogjon az élet. 
És ekkor saját magámmá változom: 
Gyerek-labirintus, Minotaurusz virraszt 
egy félig meztelen nõ álma fölött. 

Bíró Éva fordításai 

Stanczik-Starecz Ervin 

Mapuchék 
 

1. A föld fiai 
 
Csaknem fél évig éltem Chile IX. régiójában, Araucániában, a mapuche indiánok földjén. Az õslakók 

rendkívül nehéz életkörülmények között tengõdnek. A chilei kormány békés eszközökkel ugyan, de tudatosan a 
beolvasztás politikáját alkalmazza velük szemben. A látszólagosan jobb élet csábításának “civilizációs" jele, 
hogy ma körülbelül 130-150 ezer mapuche városlakó. Zömük cseléd vagy nehéz fizikai munkát végez. 
Számukra az a városi életforma csúcsa, ha ügynöknek vagy ügyintézõnek szegõdhetnek. Az õsi földhöz és a 
földmûvelõ életmódhoz ragaszkodó mapuchék (a mapu földet, a che fiúgyermeket jelent) száma hozzávetõleg 
háromszázezer. Szerencsére már felnõtt egy fiatal, tudatos generáció, amely felismerte a konzumista élet 
zsákutcáját mind az egyéni élet, mind pedig a mapuche nép egészének szempontjából. Õk és az idõs 
bennszülöttek nem cserélik fel prehistorikus idõkbe nyúló történelmüket és hagyományaikat a városi élet 
csillogására.  

A mapuchék zöme ma a Bio-Bio és a Toltén folyó közti területen él. A spanyolok bejövetele elõtt egészen 
Talca városáig terjedt a “föld fiainak" vadászterülete. Eddig tudott elhatolni az ereje teljében lévõ inka 
birodalom negyedmilliós hadserege. A kecsua birodalom 1458 végén próbálkozott meg utoljára a dél felé 
történõ hódítással. Pachacutec ármádiáját 30 ezer mapuche verte vissza. 1536-ig, Pedro de Valdívia 
konkvisztádor csapatainak megérkezéséig nem volt háború a mapuchék fõistene, Ngenechen isten fiainak 
földjén. Az inka kulturális hatás csupán textilmotívumokban és néhány használati eszköz formájában látszik, a 
mapuche hitvilág zárt és érintetlen maradt. 

A földmûves mapuchék sokat éheznek, s nem tartják fontosnak gyermekeik állami vagy egyházi 
iskoláztatását sem. A nõk az ükszülõktõl örökölt ezüst ékszereket viselik, s valamennyi kommunidad (ez 
tulajdonképpen egyfajta laza családi szövetség) belsõ nyelve a mapudungun, mely a közös emlékezet nagyszerû 
példája. A mapudungun élõ, beszélt nyelv, amely képes volt hosszú évszázadokon át megõrizni a mapuchék 
történelmét és hiedelemvilágát. A mapuchék már kiskoruktól fölkészítik a legértelmesebb gyerekeket, nekik 
adják át a bölcsek fokozatosan és pontosan minden tudásukat. Régen csak a machik (az asszonysámánok), a 
lonke (a törzsfõ békeidõben) és a toqui (a harci fõnök) lehetett a történelem és a szellemvilág közvetítõje. A 
hétköznapi élethez szükséges tudást valamennyi családban az anya közvetíti.  

A mapuchék társadalmi berendezkedése a hódítók megérkezése elõtt a következõképpen festett. A vadászat 
és halászat volt a legfontosabb tevékenység. A társadalom alapja a rendkívül kiterjedt és komplex családi 
viszonyrendszer volt. A család volt a legjelentõsebb gazdasági egység. A munkamegosztás ésszerûen és 
igazságosan alkalmazkodott a képességekhez és az életkorhoz. Az asszonyok a gyermekneveléssel, az edények 
és a textíliák készítésével foglalkoztak. Az öregek a kevésbé fárasztó ház körüli munkát végezték. A legfiatalabb 
vadászokra bízták a legveszélyesebb feladatokat, a tengeri halászatot és a vadászatot. Az élelmet a 
szükségleteknek megfelelõen osztották el. A mapuche munkamegosztás sohasem lépett túl a családon, egyetlen 
családnak sem volt szolgája vagy cselédje. A társadalmi különbségek hiányában nem alakult ki uralkodó réteg 
sem. Létezett viszont egy konfliktusmegoldó szervezet, amelyet ma a Vének Tanácsának neveznénk. A békeidõk 
toquijainak hívták õket, õk békítették ki az olykor egymással mégis szembekerülõ családokat. De nekik is 
csupán abban volt több joguk másoknál, hogy a viszálykodásban elfogadták õket közvetítõként, tanácsadóként. 
A Vének Tanácsa állandó jellegû volt, mindig készen állt feladatának ellátására, de léteztek átmeneti 
szövetségek is. Az átmeneti szövetségek vagy tanácsok gazdasági célok megvalósítására (például nagy 
mennyiségû élelem felhalmozására) vagy késõbb háborús helyzetek kezelésére jöttek létre. Ezekben a 
szervezetekben sem voltak azonban sem alárendelt, sem kiváltságos tagok.  

A spanyol háborúk során a mapuche társadalom gyökeres változásokon ment át. A gazdasági életben a 
búzatermesztés, valamint a ló- és marhatenyésztés bevezetése nagy újdonság volt. A halászó-vadászó társadalom 
átalakult háborúkat viselõ társadalommá, ezért állt át végleg a kevésbé idõigényes és biztosabb életfenntartást 



kínáló állattenyésztésre és földmûvelésre. 
A mapuchék winkának neveztek minden idegent, s ez a szó egyúttal tolvajt is jelent. Az õslakók 

bizalmatlansága a winkákkal szemben teljesen érthetõ. A spanyolok három évszázados háborúban sem tudták 
térdre kényszeríteni az araucánokat. Ezt a nevet Alonse Ercilla y Zuniga spanyol költõ és krónikás adta a 
mapuchéknak. A rauoo szó bömbölõ, ordító hullámokat jelent spanyolul. Pedro de Valdívia 1536-ban kezdte 
meg hódításait a dél-amerikai kontinensen, a mai Chile területén. Ekkor még bizakodva számolt be V. 
Károlynak a hódítás lehetõségeirõl, késõbb azonban mind több pénztért és katonáért folyamodott az 
uralkodóhoz. 1550. augusztus 15-i levelében Chile elsõ fõkormányzójaként már ezt írta: (a mapuchék) “... olyan 
elszántsággal verekednek, hogy – hitemre esküszöm – sohasem találkoztam ilyen kemény harcosokkal, pedig a 
királyt szolgálatában töltött harminc év alatt bizony sok néppel hadakoztam."  

1553. december 26-án Pedro de Valdívia a tucapai ütközetben életét vesztette. Hét fõkormányzó követte, de 
mindegyik egyformán tanácstalan és tehetetlen volt a mapuchékkal szemben. A mapuchék 
legyõzhetetlenségének oka a társadalmi berendezkedésük, az, hogy náluk nem volt uralkodó réteg. Az inkák és 
más népek esetében a spanyol hódítóknak elegendõ volt az uralkodó családot kiirtaniuk, s máris a kezükbe 
került minden hatalom. Az araucánoknál azonban még a gazdasági életnek sem volt központi szervezete, hiszen 
nemcsak az evés-ivás, hanem a vadászat és a földmûvelés is a családi igénykielégítés függvénye volt. A 
mapuchék szinte percek alatt képesek voltak mozgósítani harcosaikat, rendkívül gyorsan és rugalmasan 
reagáltak minden idegen behatolásra. Maga az araucán nép is folytonos mozgásban volt a földterületek 
kimerülése miatt. Ez volt az oka, hogy állandó településeket sem alapítottak. A spanyolok egészen a XIX. 
század elejéig nem érezhették magukat biztonságban tõlük nagyvárosaikban. Egy érdekes feljegyzés szerint az 
1766-os curinancói felkelés során az indiánok alaposan megtépázták Angol városát, s közben ezt kiabálták: 
Huariantungue! Huariantungue! Ez a szó mapudungunul azt jelenti: Alapíts várost! A csatakiáltás gúnyos 
értelme: Alapíts csak várost nyugodtan, de mi úgyis leromboljuk.  

A mapuchék hosszú ideig csupán védekezõ háborút folytattak, vagyis csak a Bio-Bio folyóig, földjeik 
határáig verték vissza a betolakodókat. E taktikán változtatniuk kellett, mert a spanyolok Araucánia közvetlen 
határvidékérõl mind gyakoribb és veszélyesebb támadást tudtak indítani ellenük. Az elsõ mapuche ellencsapás 
1598-ban Curalabánál gyõzelemmel végzõdött, s ráébresztette a spanyol invázorokat, hogy a mapuche harcosok 
a harci erõ tekintetében egyenrangú ellenfeleik. Ekkor tárgyalásokba bocsátkoztak velük Araucánia 
határterületeinek kijelölésére, s már az elsõ ilyen alkalommal, 1612-ben rögzítették, hogy a Bio-Bio folyótól 
délre esõ terület a mapuchék jogos tulajdona. A fondorlatos spanyolok azonban sohasem tartották tiszteletben 
ezt az egyezményt, csupán hitegették az indiánok küldötteit. Ez késõbb általános stratégiájukká vált. Szinte 
minden nagyobb vereségük után béketárgyalásokat kezdeményeztek, diplomáciai egyezkedéssel próbálták meg 
ellensúlyozni katonapolitikai hátrányukat. A fõkormányzó emberei ilyenkor látványos tisztelettel fogadták a 
mapuche küldöttséget. A megkötött egyezmények után leöltek egy fehér lámát, kitépték a szívét, és mindkét fél 
képviselõje megevett belõle egy darabot. Azután jelképesen elásták a csatabárdot, és az araucánok szent fáját, 
egy babérhéja fát ültetek fölé. A képmutatásra és a politikai szemfényvesztésre persze az indiánok is hamarosan 
ráébredtek. 1593-ban az egyik béketárgyalás tolmácsa feljegyezte, hogy Antupillan toqui e szavakat intézte 
Martín Garcia Onez fõkormányzóhoz: “Elég volt, Uram! Én a népem nevében beszélek! Ne gondolja, hogy nem 
ismerem el a király hatalmát. Tudom és kijelentem, hogy õ a legnagyobb úr. Rengeteg bátor katonája, 
megszámlálhatatlan ágyúja és ágyúgolyója van. Szolgálja a mennydörgés és a villámlás, s a birodalmában 
sohasem nyugszik le a nap. Övé a tenger és mind a rajta futó hajók. És mi azt hittük, a tengerben csak halak 
laknak! Mondja meg a királyának, hogy tisztában vagyunk vele, seregével meghódíthatná az egész földet. Nagy 
dicsõség a számunkra, hogy szerény fegyvereinkkel szembeszállhatunk e mérhetetlen erõvel. Az erejével akár a 
csillagokat is leigázhatja, de mi ötven éve küzdünk a szabadságért, a földért, amelyen születtünk. Az önök 
fegyverei félelmetesek és halált hozók, de mi inkább a halált választjuk, mint a rabszolgaságot. Önök azt állítják 
rólunk, hogy hazugok vagyunk, és szeretjük a háborút, pedig az önök szíve van tele önszeretettel és 
zsarnoksággal. Nem mi szegtük meg a megállapodásainkat, hanem Önök. Szabadságot ígértek nekünk, de 
sohasem teljesítették. Amikor megegyeztünk, mi mindig letettük a fegyvert, de Önök újra fölvették. Nincsen 
joguk, hogy hitszegõknek nevezzenek bennünket. Azt tanácsolom Önöknek, tisztelt uraim, keressék a békét és 
tartsák magukat az ígéreteikhez, máskülönben nem ér véget a háború, amíg csak egyetlen mapuche él."  

A krónikaíró Pablo Rosales szerint 1603 és 1674 között több, mint 42 ezer spanyol katona esett el 
Araucániában, s a király 37 millió pesót költött a harcokra. A hódítóknak mindig számolniuk kellett az indiánok 
lázadásával. Az 1655-ös araucán felkelés során a mapuchék hét nagyvárost romboltak földig. A spanyol 
udvarban a fõpapok és a hittérítõ rendek vezetõi egyhangúan kinyilvánították, hogy fegyverek helyett a 
Bibliával kell jobb belátásra bírni az õslakókat. A XVII. század végén jelentek meg mapuche földön a jezsuita és 
franciskánus szerzetesek, kapucinusok és dominikánusok követték õket. Valóságos térítõ munkáról, misszióról 
azonban csak a XIX. század közepétõl beszélhetünk. Az egyháznak mindazonáltal nem volt könnyebb dolga a 
nyolc spanyol fõkormányzóénál, már csak azért sem, mert a többértelmû mapudungun szavakban ott rejtõznek 



Ngenchen és Pillan isten törvényei. Ha elérték is, hogy a mapuchék templomba járjanak, a szájuk és a lelkük 
mást mondott. A vallási szinkretizmus anomáliájának kemény falába ütközünk itt, s lebontásához 
elengedhetetlen a mapuche vallásos szertartások és hiedelmek beható vizsgálata. 

 

 
2. Istenek és szertartások 

 
A mapuche ünnepek és szertartások leírása és elemzése elõtt fontos megjegyezni, hogy az araucánok 

mágikus ceremóniáinak elsõ külsõ megfigyelései óta – hozzávetõleg egy évszázada – a katolikus térítés 
következményeképpen (fõként formális) változások figyelhetõk meg. Megjelent például a keresztvetés; a 
spanyol Miatyánk állandó szókapcsolatainak keveredése a mapudungun imával; katolikus liturgia szerinti 
temetés. A múlt században elképzelhetetlen volt, hogy a Lev vagy Lof (azonos totemhez tartozó családok) 
asszonysámán (machi) nélkül létezzenek. Manapság, ha nem találnak különös képességgel rendelkezõ asszonyt, 
akkor Lonkot (Fejet) választanak, aki többnyire férfi.  

A machi sokrétû tevékenysége miatt többen úgy gondolták, hogy a mapuchék anyajogú társadalomban élnek. 
Sokkal valószínûbbnek látszik, hogy a sámánasszony bizonyos területeken (a ceremóniavezetésben, a 
gyógyításban, a jövõbelátásban, a gonosz szellemek elûzésében) megkülönböztetett helyet foglal el a 
közösségben, de éppúgy kiveszi a részét a hétköznapi munkából is. Ercilla környékén magam is láttam, hogy a 
nagy tisztelettel övezett machi ökörrel szántott. 

A Rewe (a spanyol átírás szerint Rehue) a mapuchék legõsibb legendája. Szorosan összefügg a legfontosabb 
ünnep, a Nguillatun ceremóniájával. Egy fiatal fiúról szól, aki egyszer fölmászott az égig érõ fára, és 
fájdalmasan kiáltozva, jajgatva kérlelte az ég urát, hogy adjon esõt, odalent pedig hatalmas tömeg gyûlt össze, s 
mindenki együtt könyörgött esõért. Rewének hívják azt a 2,5-3 méter magas, emberfejû faszobrot is, amelynek 
törzsébe hét lépcsõt vájtak. Egy alacsony dombon állították fel, s itt mutatja be machi (egy megkülönböztetett 
helyen) ünnepi táncát. A machi kizárólagos tulajdonosa a Rewének, s az õ háza (ruca) esik legközelebb hozzá. 
Hajdanán a machi extatikus állapotban fölhágott a Rewe tetejére, ma csupán elõtte áll. A Rewe tulajdonképpen 
az oltár szerepét töltötte be a Nguillatunokon. Új Rewét már nemigen faragnak.  

A Nguillatunokon a fafétis mellett lobogott a tûz és a Rewe lábához kötötték ki az áldozati állatokat is. Ha a 
machi meghalt, saját Rewéjét állították a sírjára. A régi mapuche temetõkben így rengeteg Rewe állt. Az új 
machik beavatásánál is központi szerepet játszott. A szellemekkel, a holt lelkekkel történõ kapcsolatteremtésre is 
csak a fétis közelében kerülhetett sor.  

A Nguillatun a mapuchék legfontosabb kollektív ünnepe, folyamatos, könyörgõ imádkozás. Az év bármely 
szakában megtarthatják: a nyári szárazságban, hogy esõt kérjenek; a téli nagy esõzéseknél, hogy megállítsák az 
égi csatornák vizeit; a természeti csapások és mindenféle emberi nyomorúság elûzésére, megszüntetésére. A 
tavaszi Nguillatun különösen fontos, mert ekkor indulnak fejlõdésnek a növények. Nyahan istent kérlelik, hogy 
bõségesen teremjen a föld, s Ngenechent, minden baj orvoslóját, az egyéni kérések teljesítõjét: “Te, aki az Arany 
Rucában ülsz...” A Nguillatunok istenmegszólításainak egyike Füchan-Wentru-Lonko-Milla-Ngenchen (Nagy-
Ember-Fej-Arany-Isten) szókapcsolat. A mapudungun nyelv tömörségére jellemzõ, hogy ha a fõnevet 
(Fücha/Öregember) kiejtik, az melléknévi jelentésben is értendõ. A Lonko-Milla (Arany-Fej) kifejezés sem 
értelmezhetõ egykönnyen. Az arany nem utalhat a Napra, mert a Napban más isten lakik (Mari Puantü/12 nap). 
Arany korona vagy hasonló hatalmi szimbólum sem lehet, mert a mapuchék kultusztárgyai között nincs 
emlékezete ilyen tárgyaknak, fõleg nem aranyból, hiszen minden ékszerüket ezüstbõl készítették. Az egyetlen 
megoldás, hogy külsõ hatás nyelvi nyoma ez a kifejezés. Ezt alátámasztja, hogy Ngenechen más rasszhoz 
tartozó emberfajt képvisel: nagy termetû, szõke embert. Erre nemcsak nyelvi, hanem hiedelemvilági 
megerõsítést is kaphatunk. A mapuche nyelvben a lonko nemcsak fejet, hanem hajat is jelent. A régi chiloéi 
mitológiában létezik egy Millalonko nevû személy, akire úgy emlékeztek, mint egy bölcsre, a nép által szeretett 
lényre, aki örök vigasza volt a csüggedteknek. Nem lenne meglepõ, ha ez a tradicionális lény maga Ngenechen 
lenne a civilizáció szerepében.  

A Nguillatun mindig változatos formákban és területi eltérésekkel zajlott. Most csupán a legfontosabb, 
állandó eseményeit írom le az ünnepségnek. Napkeltétõl kezdve szól a kultrun, hívja a mapuchékat. A szent 
Nguillatun-kör közepén áll a Rewe. A machi és segítõi letérdelnek kelet felé, felajánlják a fekete és fehér 
áldozati állatok (bárány, ürü, ló) szívét Nyahannak vagy más néven Gnenepmapunak. A vért és az állattetemeket 
a Rewe tövében helyezik el. (Manapság már igen ritka az állatok nyilvános leölése, a leggyakrabban a 
Nguillatun második napjára virradó hajnalon végzik el zárt közösségben.) A Rewét zászlók díszítik: fehér, kék 
és piros, illetve ezek közül valamelyik. A fehér a tiszta égbolt szimbóluma, a kék a békéé, a piros a sorscsapások 
elleni védekezés jelképe.  

A machi mindaddig dobol a kultrunon, a maga készítette szent dobon, amíg extázisba (keiminbe) nem esik. 



Segítõi és a beavatottak körbetáncolják, és közben magasztalják a mudayt (egy gabonából erjesztett, alacsony 
alkoholfokú italt), amellyel megöntözik a földet. Gyakran frissen fölásott földterületre öntik a szent italt. 
Régebben az áldozati állatok vérével keverték össze a mudayt.  

Késõbb bejönnek a choiquek: madarak vagy más állatok mozgását utánzó félmeztelen fiúk és. A Nguillatun 
befejezõ szakasza a varázsfuttatás. Lovascsapat vágtatja körbe többször a szent területet a jelképes színû 
zászlókkal, közben azt kiáltják harsányan: “O, Om!” (Így legyen!) 

A Nguillatun második napja az ünneplésé. Megeszik az áldozati állatok húsát, táncolnak és énekelnek, 
mudayt isznak a mapuchék.  

A Machitun mágikus ceremónia. A mágia eredeti és merev formákhoz kötött a mapuchéknál. A hit ereje és a 
gyógyító növények visszaadják számukra az egészséget. Ezekre az indiánpraktikák tabu jellegûek, kizárólag a 
machik hajthatják végre azokat. 

A mapuchék szerint a Kalku viszi a testbe a rosszat, a betegséget és a halált, ami állandóan jelen van 
mindenütt. A rosszat elõidézõ szellem neve Huekufu. A machi praktikái megállítják a misztikus erõket. Az 
araucán asszonysámán legyõzi a járványokat, targyakat-lényeket átváltoztat és a jövõbe lát. A machitun minden 
részlete a machi vitális energiáiból táplálkozik, de használ segítõket (yegálokat) is. A segédek a betegségek 
legyõzésében kapnak szerepet. A sámánnõ a betegség súlyosságától függõen gyorsabban vagy lassaban veri a 
kultrunt, közben fennhangon énekel. A transzállapot elérése érdekében kábító hatású fahéjfõzetet (foiquét vagy 
foyét) iszik. A yegálok kezében canélo ágak vannak, ezekkel kísérik a dob ritmusát. 

A Reny a mapuchék szerint egy barlang, ahol rossz szellemek laknak a rossz mapuchékkal együtt. A gyûlés 
célja, hogy ellenségeikre betegségeket küldjenek vagy állatokká változtassák õket. Rossz machik, akik nem a 
közösség érdekében, hanem önös célokból teremtenek kapcsolatot a szellemi világ erõivel, s a családból tiszta 
lelkû mapuchékat is magukhoz vonzanak. Az ártás módszere a következõ: a kalkuk gondolataikkal 
befurakodnak a sújtott ember lelkébe, gondolataiba, s elvégzik az ártást. Itt is az ismétlésen van a hangsúly, mint 
a Nguillatunokon, csak ellenkezõ elõjellel. A rontás másik módja, hogy hüllõk, csúszómászók (gyíkok, kígyók, 
varangyok) epéjével és emberi csontdarabkákkal boszorkányos praktikákat végeznek, a megrontott ember 
életére törve. A Reny veszélyes gyûlés, amelynek résztvevõi eljátszhatják a maguk és a családjuk egészségét és 
jólétét.  

A “modern rontások” közé tartozik a fényképezés. Egyetlen mapuche ünnepségen sem engedélyezik 
kívülállóknak a fotózást. Több machi tartja, hogy a fényképezésnek rontó ereje van. “Amióta lefényképeztek, 
beteg vagyok” – mondta az egyik machi Pitrufquénban. Ameréco Schlick Gordon, Temucoban élõ magyar 
származású antropológus elbeszélése szerint neki is csak úgy sikerült machiról fényképet készíteni, hogy azt 
mondta a sámánasszonynak, halála után a családja emlékezni fog rá, ha a képre néznek. 

Az Achimallént Cecilia Vidal már 1945-ben múltba veszõ szokásként írta le. Az Anchimallénról rendkívül 
ellentmondásosak az simereteink. Mircea Eliade az névbõl kiindulva joggal feltételezi, hogy pozitív értékrendet 
képvisel, hiszen Anchimallén a Nap felesége vagy barátja. De ez csupán a névetimológia. A hozzá kapcsolódó 
érzelmek és képek többnyire negatívak, sõt ijesztõek. Vilcúnban, Curileóban és Melipeucóban is érdeklõdtem az 
Anchimallén felõl. A válaszokban az volt a közös, hogy fénylõ vagy világító csecsemõnek mondták, amely 
legtöbbször éjszaka jelenik meg s átkot hoz arra, aki megközelíti, vagy akinek a rucájához téved. A vilcúni 
elbeszélõ szerint tulajdonképpen minden halott csecsemõ anchimallén. A csecsemõ holttestét a machi kiássa és 
földarabolja. A testrészeket különbözõ helyeken eltemeti, ezért a mapuche családok fizetnek a 
sámánasszonynak. A mapuchék úgy vélik, hogy a halott csecsemõ testrészei védelmezik az õ területüket.  

Fontos mozzanat, hogy a mapuche varázslónõnek van egy éneke, amely arról szól, hogy az elkalandozott 
lélek a rossz szellem csalogatására rátér egy hídra, ahol holtak ijesztik meg. A machi legtöbbször önmaga 
“indul” az eltévelyedett lélek után, ritkábban ráparancsol, hogy térjen haza, s ismerje föl szüleit. Közvetlenül 
ezután a sámánnõ Anchimallénhoz fordul segítségért. A vilcúni elbeszélésbõl kiindulva Anchimallén a tiszta 
lelkek védelmezõje és irányítója, amelyekhez tisztátalan nem érhet. Talán éppen ezért válik a bûnös földi 
világban tisztátalanná, ellenségessé?  

Pillan isten mibenlétének tárgyalását nem véletlenül hagytam utoljára, ugyanis sok vita folyt Ngenchen és 
Pillan személyi azonossága között. Már azt is feltételezték, hogy Pillan Ngenechen újabb változata. Pillant a 
katolikus egyház mai kánonja szerint teremtették újjá, ez azonban az igazság megmásítása volt. Vitathatatlan, 
hogy a mapuchék a Nguillatunokon mindig kelet felé néznek. Keleti irányban vannak azok a vulkánok is, 
amelyekben Pillan lakik. Ez akár érvként is szolgálhatna Pillan és Ngenechen azonosítására. Csakhogy 
Argentínában is élnek mapuchék (ha a chileieknél jóval kisebb számban is), és természetesen õk is kelet felé 
néznek a Nguillatunokon, innen pedig nem láthatók az andoki vulkánok (Llaima, Lanin, Lonquimay, Villarica, 
Tollhuaca). Ha ezek a könyörgések Pillannak szólnának, akkor megsértenék õt, hiszen a szertartáskor hátat 
fordítanak ennek az istennek. Luis Cencio, az észak-patagóniai szaléziánusok rendjének igazgatója egy Alto 
Mallén-i Nguillatun leírásakor azt állítja, hogy a mapuchék kelet felé fordulnak; a rítusok is hasonlóak a chilei 
ünnepekhez, s a könyörgések szövegei is teljesen azonosak. Semmi okunk tehát feltételezni, hogy az argentin 



mapuchék Pillanhoz könyörögnek a Nguillatunokon.  
A kutatókat az a tény is sokáig megtévesztette, hogy a mapuchék hol egyes számban, hol többes számban 

beszélnek Pillanról. Autentikus mapuchékkal beszélve azonban kiderült, hogy Pillannak két képzete él az 
indiánok tudatában.  Az egyik szerint Pillan a kiváló hõsök lelke körül kering a magas régiókban, a másik 
szerint tûzisten: vulkánok, vulkánkitörések, földmozgások ura. E két idea nyilvánvalóan összeolvad a mapuchék 
tudatában, Pillant óriási, mítikus lénynek képzelik. Pillan szellemlény, s ugyanakkor materiális hatalom, erõ.  

A harcosok Pillanjának nincs rezidenciája, a felhõkkel vegyül el. Az õsapák Pillanja mindig az andoki 
vulkánokban és a behavazott hegyeken lakozik. Pedro de Cordoba y Figueroa Chile története címû munkájában 
ezt írja: “A mapuchék vallásában nem volt semmi túlzás. Pillan trónt készített magának tûzbõl és füstbõl. A 
villámok és dörgések az õ haragját fejezik ki. Ilyenkor a mapuchék vidámak, jókedvûen szólítják õt. Arra kérik, 
legyen kegyes hozzájuk a háborúkban, hogy legyõzhessék ellenségeiket. A mapuche harcosok dárdájukat rázzák 
a vulkán hangjait hallva, amit nem csak ceremóniából végeznek, hanem azért, hogy saját félelmüket is elûzzék, 
harci extázisba kerüljenek. A Chueca vagy Palin nevû játékukban is szerepelnek efféle könyörgések."  

Pillant más szempontból is érdemes közelebbrõl szemügyre venni. Azt mondják, a mapuchék sosem 
tisztelték bálványként isteneiket. Furcsa, hogy egy nem bálványimádó népnek létezik tûzistene, méghozzá 
kétfejû emberalakban! Rafael Emilio House Indián eposz címû mûvében írja: “1936-ban Malleco megyében 
(Angol városához közel) egy ekevas tucatnyi halotti urnát hozott felszínre. Ugyanitt két, körülbelül. 40 cm 
magas szobrocskát is találtak. Az egyik kemény, a másik törékenyebb kõbõl készült. Az elõbbi igen különös: 
kétfejû, mintha sziámi iker volna (Museo de Vergel, Angol).” Carlos Keller szerint ez a szobor Pillant ábrázolja. 
Véleményét arra alapozza, hogy 1920-ban a San José de Manquina és Valdívia közötti út építése közben hasonló 
szobrocskát találtak. Ez csak 15 cm magas, de szintén kétfejû, s az egyik arca eredetileg is roncsolt, fekete színû. 
Az ábrázolás technikája primitív, a szemöldök, az orr és a szemek erõsen kidomborodnak, a száj lapos. A két fej 
felsõ részén bemélyedések láthatók. Ezek kétségkívül a véráldozat “edényrészei”. A fejek hátsó felén gombok 
találhatók. A figura tulajdonképpen egy törzsû, két fejû s négy arcú. Pillan egyetlen személyt reprezentált, ezért 
nevezték el a szobrot Epu-Namunnak (Kétlábnak), ugyanakkor hermafrodita és különbözõ életkorok (az ifjúság 
és az öregség) hordozója. Ezt a furcsa többszemélyûség alighanem a tökéletesség egyfajta mûvészi 
megfogalmazása. Ha ugyanis csak egy bizonyos nemû vagy korú volna, nem lehetne mindenható. Az Epu-
Namun szobor arcainak szimbolikus jelentése a következõképpen értelmezhetõ. Az egyik fej alsó arca Fucha-
Huentru-Ngenechen (Fiatal-Férfi-Isten), a második arca Hueche-Huentru-Ngenechen (Fiatal-Férfiisten-
Felesége), a második fej elsõ arca Ülcha-Domo-Ngenechen (Öreg-Férfi-Isten), második arca Cushe-Domo-
Ngenechen (Öreg Férfiisten Felesége). 

Talán nem érdektelen megemlíteni, hogy a hinduk Rig-Védájában (a Himnuszok Könyvében) Indra vagy 
Agri, a koson lovagló, a tüzet, a napfényt, a villámot megtestesítõ kétfejû isten sokban hasonlít Pillanra. Ez az 
összehasonlítás persze még messzebbre vezet: a népek közös õstörténetéhez. Végezetül pedig az olvasó 
figyelmébe ajánlom az indián istenekrõl és szertartásokról szóló egyik legértékesebb, általam is felhasznált 
munkát, Mircea Eliáde El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtazis címû, 1971-ben Párizsban megjelent 
könyvét. 

 
 

3. Halottkultusz és sámánavatás 
 
A mapuchéknél a világtájak az ember lényegével igen szoros, intim kapcsolatban vannak. A keleti világtáj 

például nem egyszerûen egy hely, ahol fölkelnek az égitestek, hanem az anyagi világra ható valamennyi hatalom 
erejének forrása. A nyugat szimbolizálja a nyugalmat, a pihenést, röviden az anyagtalan világ helyét. 

A Ruca bejárata és a Rewe arca keletre néz. A machik isteni segélykérése és a közös könyörgések kelet felé 
történnek, és minden mágikus szertartás, ahol az ég (Wenu) mélyén lakozik Ngenechen, mert életet ad, 
termékenységet az embereknek, az  állatoknak és a növényeknek. 

Nyugaton van a holtak lelkeinek székhelye, a neve Ngüllchenmaiwe (szó szerint: a gyûlés nyugati helye). 
Csak néhány bolyongó, mindörökké a felhõk között csavargó lélek nem kerül ide,  meg azok, akik a vulkánokon 
és hegycsúcsokon pihennek. A holt lelkek hierarchiája rokonságot mutat a germán, a skandináv és a polinéziai 
hitvilággal. 

A mapuche túlvilágban három jól elkülöníthetõ osztály létezik, a földi értékrend egyenes leképezéseként. A 
legmagasabban a toquik (a legkiemelkedõbb harcosok és a fõnökök) állnak. A második rend: apu, lonko, ülmen, 
azaz a törzsfõk rendje. A harmadik osztály a hétköznapi mapuchék, a rechék világa. 

Általában valamennyi halott szelleme elõször am állapotba jut, ilyenkor a szellem a holttest közelében 
tartózkodik. Ez akár egy évig is eltarthat. A szellem ezután átjut a pellü állapotba s különféle régiókon kel át, 
keresi végleges helyét. A pellü a Pillán szóból ered, ez az állapot ugyanis a harcosok és a machik õseinek lelkét 
jelöli. Az újabb dimenzió az alwe, ez lidérclelket jelent, s teljesen elhatárolódik az am és a pellü állapotoktól. Az 



alwe meghatározhatatlan lény, amely a haláltusa perceiben jelennek meg. A halál beálltakor elhagyja a testet. Ha 
a kalkusok elfogják, az alwébõl  Wichalnalwe lesz, s a kalku irányítása alatt a rossz szolgálatába áll. Ha azonban 
az alwénak megszöknie, akkor egy másik agonizáló emberbe költözik. 

A harctéren elesett toquik lelkei szellemlégiókba tömörülnek. Viharok idején láthatóvá válnak, s ha a 
mapuchék fölnéznek az égre, az összetornyosuló, félelmetes felhõkben a toquik csatáját látják.  

A törzsfõnökök a haláluk után a vulkánokra (deginekre) és a hegycsúcsokra (pellümawidákra) kerülnek. E 
lelkek néha madarakká, a “nap sasaivá" válnak, s az ég magas régióiban élnek. Máskor csillagokká alakulnak, a 
Tejúton (a Wunuleufün, az Égi Folyón) találják meg helyüket, innen figyelik a mapuchék tetteit. Végül pedig 
rovarokká, kék legyekké (püllomenalwékké) válnak, így testközelbõl tarthatják szemmel a mapuchék 
hétköznapjait. Mindez a legõsibb kultúrájú népeknek azt az általános felfogását tükrözi, hogy minden léleknek – 
legyen az jó vagy rossz – megvan a maga helye.  

A rechék lelkei Ngüllchenmaiwébe mennek, ez pedig a Mocha-szigeten van. Itt laknak a trempulkalwék. 
Ezek öreg, bálnává változott nõk, akik a lelkeket szállítják át a szigetre, s egy társuk viteldíjat szed.  Az átkelés 
elõtt a lelkek kiáltoznak a parton: nontupguen, trempilcawe yem! (Gyere, vigyél át engem!) 

A germán és a skandináv mitológiákban a Walhalláról szóló képzetek, Wodan vagy Odin (a háború és a 
halottak istene) költõi kifejezései hasonlítanak a mapuche mitológiára. A germán mitológiában a halottak lelkei 
tömegesen kelnek át az egyik oldalról a másikra, a szelek szárnyán szálló Wodan isten irányításával. A 
mapuchéknél is hasonló az átkelés, de nincs vezetõ, irányító isten.  

A polinéziai szigetvilág népeinek hiedelmeiben a halottak helye szintén végleges és lelkük halhatatlan. A 
halottaknak itt is nyugaton van a lakóhelyük. Szerintük õseik nyuagatról jöttek, s halottjaik is oda kerülnek. A 
Szamoa-szigeteken az elhunytak bolygó lelkeit bogaraknak tartják. Ha egy haláleset után bizonyos bogarak 
továbbra is a halott háza körül röpködnek, úgy gondolják, elhibázták a temetési szertartást. Ezt úgy teszik jóvá, 
hogy gyékényt terítenek a földre, s ha egy bogár rámászik, elfogják s a régi szokások szerint eltemetik, mintha 
az igazi halottról lenne szó. 

A mapuche halottvirrasztásról is érdemes pár szót ejteni. Az egész szertartás vidám. Mindenki, aki ismerte az 
elhunytat, meglátogatja, s egy kevés mudayt locsol a holttestre és a földre. Gyakran több napon keresztül 
beszélnek a virrasztók a meghalt jó és rossz cselekedeteirõl. Úgy gondolják, a rossz cselekedetek is az élethez 
tartoznak, felesleges hát takargatni azokat. Ha csecsemõ hal meg, akkor életszerûvé festik a kis testet s ülõ 
helyzetbe merevítik.(A csecsemõfestésrõl legutóbb a 60-as évek elején számoltak be.)  

 A mapuche asszonysámán beavatása a legtitkosabb ceremóniák közé tartozik, amely az újjászületés és a 
halál különös jelképei között zajlik. Canélo (Brimis chilensis) ágakat szurkálnak a Rewe köré, egy körülbelül 
tizenötször négy méteres területet kijelölve. Miután a Szent Létrát körülvették ágakkal, az új machi egy szál 
ingben lefekszik egy ürübõrbõl és pokrócokból készített ágyra. Az öreg sámánasszony és nõi segédei canélo 
levelekkel dörzsölni kezdik az új machi testét, miközben mágikus lépéseket tesznek. Közben a résztvevõk 
kórusban énekelnek és kolompokat ráznak. A rituális masszázst többször is megismétlik, ezután az idõsebbek 
ráhajolnak az új machira, és szívni kezdik a hasát és a mellét, amíg ki nem serken belõle  a vér. Ezután a machi-
jelölt fölkel és fölöltözik. Az ének és a tánc egész nap tart, de ebben a beavatandó nem vesz részt. A második 
napon hág a tetõfokára az ünnep. Tömegesen érkeznek a meghívottak. Az öreg machi és asszonysegédei kört 
alkotnak, táncolnak és verik a kultrunt. Végül a jelölt, a régi machi és segítõi a Rewéhez mennek, s mindenki 
fölmászik a Szent Létra hetedik fokára, majd visszaereszkednek. A ceremónia egy birka föláldozásával ér véget. 
Ekkor a segédek körbeveszik a Rewét, s egyikük azt mondja: “Ó, uralkodó, emberek atyja, megtisztelünk Téged 
az állat vérével, amelyet Te alkottál." A lefejezett állat szívét fölakasztják egy canéloágra. Újra kezdõdik a zene 
és a tánc, s tart egész éjjel. A machi-jelölt hajnalban újra megjelenik. Az öreg sámánasszony beköti a saját 
szemét, és tapogatódzva, kezében egy kvarckõ késsel több sebet ejt az új machi ujjain és ajkán, majd magát is 
megsebzi, s a két vért összekeveri. Az új machi fölmászik a Rewére, s amikor visszaér a földre, már fölszentelt 
sámánasszonyként tisztelik a többiek. Legutoljára az öreg machi és segédei fennhangon ígéretet tesznek, hogy az 
új sámán nem fog ûzni feketevarázslást.  

 

Szerafim archimenda 
(Bulgária) 

A Gyóntatónál 
 

Ne, Atyám, ne fékezz meg engem, 



ha hozzád fordulok megint, 
megkeményedett az én lelkem, 
újra a régi bûn szorít! 
   Ki gyakran megzavarom békéd, 
   mert az enyém zavarodott... 
   Itt könnyeim elhagyom végképp 
   s újjászülten szabadulok. 
 
Milyen könnyen a bûnös terhet 
a vállamról leemeled! 
Mert szereteted és figyelmed 
orvosol bûnt, keserveket! 
   De téged hamar elfelejtlek 
   és ismételten vétkezem, 
   bár így a halhatatlan lelket 
   sárba fullasztja szégyenem. 
 
És akkor nekem mi marad még: 
csak hozzád indulok megint, 
koldulom a sírás kegyelmét, 
a Kenyeret, a krisztusit. 
   Vétkeim ismét belém tépnek, 
   hangos tort csapnak szívemen. 
   De a csöndes szomjúság éget – 
   a béke mézét add nekem. 
 
Lábaidnál megbánón állok, 
hatalmadban reménykedem. 
Szememben a hit világol, 
könyörület nem kenyerem. 
   De büntess meg! Tüzes szablyáddal 
   te a gonoszt belõlem irtsd! 
   S ha a szív nyögne fájdalmában, 
   én szeretem parancsaid! 
 
A kínban nyugalmat találok, 
szörnyû szavadban – békét, 
s pusztulásomban – új világot, 
már újjászületve végképp. 
 

Bisztrovits Ferenc fordítása 

 

Kurt Marti 
(svájci) 

 
Svájci költõ, 1921-ben született. Foglalkozását tekintve Bernben lelkész. Lírájában a hagyományos vallásos–

transzcendens motívumok a sokszor modern irányzatokba ágyazódnak, s ez adja senkivel össze nem téveszthetõ 
hangját. Ezek a versek legutóbbi, Abendland (Napnyugat) címû kötetében találhatók. 

 

Napnyugat 
 

szép júdás  
szíven üt 
és tûnõdni késztet 
szomorúságod 



most mikor szertelenül 
ünnepli 
 
hanyatlását a nap 
 
mi volt  
az EGY árulása 
a kiátkozó 
egyházi TÖBBSÉG–hez 
képest!? 
 
felidézlek 
és halálos bánatod 
megszégyenít 
minket 
 

 

Sola Gratia 
 

angyalt 
kívánok mindazoknak 
akik ok nélkül 
egyedül 
isten kegyelmébõl 
mosolyognak 
 

William Butler Yeats 

Vajúdó Passió 
(Travail of Passion) 

 
Mikor tárul angyal-kapu, fényes lant-torlaszú 
Mikor halandó porhüvely örök szenvedélytõl lesz csobogó 
Szivünk ostort szenved, fonott tövist s a folyosó 
torz arcoktól lesz telt, te vérzõ kezû s oldalú, 
Ecet-mázsás spongyát viselsz s Kedron-patak virágait 
Lehajolunk s hajunk bontjuk föléd, 
hogy harmat-mázsás légy, illatcsepptõl alélt, 
hol halk halál-liliom, golgota-rózsa virít. 
1896 
 

Erdõdi Gábor fordítása 

 
 

MERÍTETT SZAVAK (A KÖLTÉSZET EZREDVÉGZÁRÓ ÜNNEPÉN) 

Deák-Sárosi László 

A vers harangjátéka 
 

 Bizonyára nem érdektelen, ha egy tollforgató megírja munkáinak elméleti-gyakorlati szerkesztési elveit. 
Mivel egyszemélyes stílusom egyetlen irányzattal sem rokonítható szorosan, talán nem fölösleges cselekvés, ha 
kiegészítem az írásaim háttérinformációit egy rövid elemzéssel. Nem kívánom eldönteni a vitát azok közt, akik a 
szövegeket tekintik a kizárólagos forrásnak és azok közt, akik szívesen hozzáolvasnak a versekhez bármit a 



szerzõ életmûvébõl és mások reflexióiból. Amennyiben nem írnám meg elemzésemet, senki számára nem 
maradna választási lehetõség e kérdésben, így kettõ adott. 

Az alábbiakban arról fogok írni, miféle szövegtípusokat tartok versnek, jó versnek. Ezek a megközelítések 
nem kívánnak közvetlenül kritikaként szolgálni mások mûveinek megítélésére, bár magam sem titkolom, hogy 
azokat a költészeti munkákat tartom elfogadhatóknak vagy értékeseknek, amelyek nem állnak távol az én 
megközelítési elveimtõl. 

Számomra a versnek van egy lényegi része, mondhatnám gerince, amely egyetlen – de mindenképp véges 
számú, határozottan elkülöníthetõ – érzelmi vagy gondolati vonulatból áll. Ezt a vonulatot az ihlet vagy az ötlet 
határozza meg. A környezet egészének és részleteinek az alapos megtapasztalása adja az indíttatásokat 
bármilyen szöveg megírásához. Én akkor ragadok tollat, amikor olyat láttam, hallottam, éltem meg, amilyet 
bárki ugyanúgy láthat, vagy senki sem azonos módon, és annak a jelentõsége azonban sok ember számára 
hasonló mértékû. A spontán, katartikus erejû élmények jellegükbõl adódóan legtöbb esetben kikövetelik 
maguknak a megtestesítést. A megtapasztalás súlyán kívül az dönti el a tematikusan, vázlatosan megfogalmazott 
mondandó sorsát, hogy látok-e esélyt arra, hogy az általam észlelt mély összefüggések megjeleníthetõk-e a 
választott mûfajban. 

A versnek és általában a mûalkotásnak két fõ része van: az érzelmi és az értelmi elem. Mindkettõnek a 
jelenléte egyaránt fontos, egyébként megváltozik a mûfaj, és abban az esetben beszámolóról vagy épp “szabad 
ötletek jegyzéké”-rõl beszélhetünk. Természetesen egyik vagy másik oldal kaphat nagyobb hangsúlyt, és ez az 
esetek többségében így van, ám nem kapcsolható ki egyikük sem teljesen. 

Az érzelmi és az értelmi elem érvényre juttatása különbözõ eszközökkel érhetõ el. Azok a fontosabb 
eszközök, amelyekrõl részletesebben is írni fogok, szintén alapelemei a versnek, jelenlétük nemhogy fontos, de 
kikerülhetetlen. Ezeket nagyrészt természeti törvények határozzák meg, kisebb mértékben pedig mûfaji 
konvenciók, megszokások. Hadd adjak konkrét példát is. Lázadozhat az ellen bárki, hogy miért kell egy versnek 
vagy általában mûnek cím, a cím-elv, mint akár a nappalok és éjszakák váltakozása, érvényesül. Hiába akarja a 
szerzõ kikerülni a cím használatát, a szerkesztõk cím hiányában a kezdõsort írják be a tartalomjegyzékbe vagy 
más helyre, azonosítás végett. Bár a kezdõsor szögletes zárójelbe téve jelzi, hogy nem valódi címrõl van szó, 
mégis az olvasó azt címként jegyzi meg. Ez a szerzõ öngólja. 

Az alábbi eszközök alkalmazása tehát tanácsos mindazoknak, akik nem szándékoznak önmaguk ellen 
dolgozni. Természetesen ezúttal is érvényes az arányos kiemelés vagy leegyszerûsítés, úgy is mondhatnám, az 
eszközök részvételi, fontossági aránya szintén egy elkerülhetetlenül lényeges elem. Még pontosabban, alapvetõ 
fontosságú bizonyos eszközök kiemelése, elõtérbe való helyezése, mások leegyszerûsítése, de nem azok 
kikapcsolása! 

Elsõ eszköz a forma és a terjedelem. Többen azt állítják, szabadverset nehezebb írni, mint kötött formájút. 
Mennyi felületességet takar ez a megállapítás! A meghatározott tagolás és hosszúság csak látszatra rendezi 
egységbe a szöveget. Bármilyen szabályt állíthatunk is fel, az annak alapján kiválasztott újabb összefüggés 
egyáltalán nem biztos, hogy jó lesz. Ki ne olvasott volna már olyan szonettet, amely az összes szabálynak 
megfelel, mégsem fogta meg õt mint olvasót, vagy épp kellemetlenül zavarosnak találta? A szövegnek, a 
versnek megvan az anyanyelv lejtésével érvényesülõ természetes hangzása, és a közlendõvel összhangban álló, a 
történés dramaturgiájával megegyezõ tagolási és dinamikai zenéje. Az már mester, aki a szabadversben meg 
tudja valósítani a történésekkel összedolgozott hangzást. Ha még valamelyik kötött formával, például szonettel, 
össze is sikerül egyeztetnie a mondandó szövegének öntörvényûségét, akkor az a szerzõ a mesterek között is 
kivételes. 

A közlendõ az elsõdleges, a formát utólag választom hozzá. Nagyon fontos, hogy a gondolati és érzelmi 
egész teljesen kitöltse a formát. A töltelékszavak alkalmazása és indokolatlan megkötések, szabályok jelenléte 
szerintem megbocsáthatatlan. Ha nincs más formaszervezõ elvem, a sorok szótagszámainak állandósításával 
vagy nem túl nagy számban való váltakoztatásával, kevesebb esetben idõmértékek alkalmazásával biztosítom a 
szabályos, mégis egyben változatos tagolást. A szöveg befogadását elõsegíti a szabályos tagolás, fõleg abban az 
esetben, ha nehéz, asszociációs stílust kell megkedveltetni az olvasóval. Ebbõl az elgondolásból kiindulva 
szintén fontosnak tartom, hogy legyen a versnek legkevesebb egy, a teljes terjedelmen végigvonuló egyszerû, 
elsõ olvasásra követhetõ eleme. Ez lehet egy gondolati, érzelmi, formai vagy bármilyen elképzelhetõ szál. 
Ugyanolyan fontos, hogy második és a többedszeri olvasatokra új és újabb rétegeit tárja fel a vers az olvasóinak. 
A forma tehát akár már ránézésre, pillantásra sok mindent elárulhat a lényegrõl. Az összevisszaságban változó 
hosszúságú sorok nem csupán fárasztóak, de kontrollálatlanságot sugallnak. Nekem mint olvasónak fontos, hogy 
a szerzõ elhitesse velem, hogy õ tudja, mit akar. Ha esetlegességre vágyom, akkor újságcikkekbõl kiollózott 
szavakból dobókockás szelekcióval magam “írok” valamilyen zagyvaságot vagy lottózni kezdek. Ha valamely 
kötetben található egy-két zavaros kinézetû írás, akkor megpróbálom elhinni, hogy a szerzõ szándékosan 
választotta az összevisszaságot a zûrzavar ábrázolására, azonban ha oldalak tízein keresztül  nincs valami 
általam érzékelhetõ szándékos tagolás, el sem olvasom a szemtelen tolakodó firkálmányait. Hasonlókat 



mondhatnék a szabályos formák egyoldalú használóira is. Ritkán jó az olyan könyv, amelyik, tegyük fel, csupa 
15 soros, 13-as szótagszámmal szabdalt írásokból áll. 

A formai szempontok a zeneiséggel szoros összefüggésben állnak. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, 
hogy a hangzók (magánhangzók és mássalhangzók) a szövegekben adott idõ alatt megszólaltatva olyan 
akusztikai hatással bírnak, mintha megannyi különbözõ csõharangot zendítenénk meg. A vers olvasása olyan 
mint egy különös egyéni összeállítású harmónia harangjátékon való megszólaltatása. A hangzók összecsengnek, 
az elsõ a másodikkal, egyre csökkenõ dinamikában a másodikkal és az összes többivel, így az utolsóval is. Ezért 
jót tesz az íróknak az emlékezõtehetségük megerõsítése memoriterek vagy zenei darabok megtanulásának 
segítségével. Ha valaki gyakran ismételget valamit, fõleg egymás melletti frázisokban, netán ugyanabban a 
mondatban, arra azt mondják, nem jó a stílusa. Ugyanez állítható az egyes hangzókat kontrollálatlan 
egymásutániságban szórókról is. A szöveg hangképének akár fennhangon, akár a belsõ hallásban megszólaltatott 
csengése olyan színes, változatos elrendezésû kell legyen, hogy amennyiben valamely autentikus módszerrel 
átváltoztatnánk a hangzókat színekké, akkor egy szép, harmonikus vizuális képet kellene nyernünk. Ebben az 
elemzésben szándékosan nem említek szerzõket és mûveket. Bárki könnyen lelhet olyan versekre, amelyek 
pazar színpompájú botanikus kertek látványára emlékeztetnek vagy gyönyörû összhangú harangjátékokra, és 
nem nehéz találni a teljességet szürkével és pirossal ábrázoló költeményeket sem. 

A rímek és összecsengések mind a forma, mind a zeneiség vonatkozásában elemezhetõk. A sorvégi, a belsõ 
rímeknek, a betûrímeknek és a kevésbé szoros kapcsolatokat határozó összecsengéseknek három fõ funkciójuk 
lehet egy versen belül. A történelem során rengeteg szöveget tördeltek verssorokba, szakaszokba a könnyû 
megjegyezhetõség kedvéért. Ez a funkció nem szorult vissza az írásbeliséggel, még a középkorban is krónikákat, 
uralkodók hõstetteit írták meg szigorú formai szabályok szerint elrendezve. Az emlékezést elõsegítõ rímeltetés 
alkalmazása a könyvnyomtatás gazdaságosabbá válása után kezdett fölöslegessé válni. A XIX. századtól kezdve 
a rímek már inkább a dalszövegekbe vonultak vissza és a nagy hagyományokat levetkõzni nem szándékozó 
formákba. 

A rím második funkciója az értelemkapcsolás. Távoli, nehezen társítható fogalmakat tud végleg egymáshoz 
láncolni a rím. Ha tegyük fel “rózsaszínû kutyá”-ról teszek említést a versben, nem biztos, hogy 
“rákényszeríthetõ” az olvasóra hatékonyan ez a társítás. Ellenben “karmazsin”  “mandarin” kapcsolás 
akusztikailag olyan erõs köteléket ad e két fogalomnak, hogy egy idõ után vizuálisan is sikerül összevonnia az 
olvasónak azokat. A rím akkor érvényesül jól, ha annyira hasonlít is a két fogalom egymásra, amennyire 
különbözik is. Ezért nem szerencsések a népdalokból ismert fûzfarímek. Az “enni” és a “menni” “rímpár”-ban 
hasonlítanak ugyan a szavak egymásra, de nem különböznek eléggé, legalább jelentésükben, szófajukban 
eltérõknek kell lenniük ahhoz, hogy ne hangozzanak sután. Az “enni” párja lehet az “ennyi”, mert bár 
hangzásában nagyon hasonló, mégis különbözik tõle jelentésben és szófajban. Értelmileg is kapcsolatnak 
számítanak, mivel ha a szövegben arról van szó, hogy csak “ennyi ennivaló van”, két, önmagában nem igazán 
erõsen ható szónak erõsebb értelmi társítása valósulhat meg. 

Szót kell ejtenem arról, miért nem zavar a népdalban az “enni”  – “menni” pár, míg a költészetben igen. 
Nekem nem sikerült elképzelnem, miként tud valami finom, puha kifejezést mondani egy német ajkú, amikor 
tele van az anyanyelve görcsös kiejthetõségû ö, ü, r, z hangzókkal, mássalhangzóhegyek torlódásaival. A választ 
egy osztrák barátom adta, aki szerint az ember megszokja a kavicsropogtatást, a rutinnal az érdes felület lesimul, 
a finomságok a relatív érzéktérben érvényesülnek. Ugyanígy a népdalok esetén a suta összecsengéseket 
megszokjuk, mégpedig annyira, hogy nem érzékeljük a sorozatos visszaeséseket. Ezzel szemben a mûköltészeti 
alkotásokat elsõsorban szemmel követve olvassuk, a megszokás, a semlegesülés, a kisimulás nem történik meg 
két-háromszori elolvasás után sem. Bár meg lehet szokni a versek esetén is a kisebb illesztési érdességeket, a 
távoli asszociálásokat is sikerülhet összehoznunk, ám az újraolvasások száma ilyen esetekben sem egy 
számjegyû, akárcsak egy népdal esetén. Ezért célszerû, ha az akár szándékosan darabos illesztésû versek, 
valamint a súlyosabb szövegek jól tagoltak és rövidek, hogy ne sajnálja az olvasó újra meg újra befogadni a 
tisztulás és a mélyülés rétegeit. 

A rím harmadik funkciója a zeneiség bizonyos megnyilvánulási formáit segíti. A rímek olyanok, mint a 
zenében a különbözõ fokokon ismételt motívumok. Az összecsengésekkel és a betûrímekkel együtt olyan hatást 
érhetünk el, mint a festõ különbözõ színárnyalatok sorozatával a vásznain. A kötött formák és a rímek használata 
csak mûfaji kérdés, és nem vízválasztó tény a jó és rossz mûvek között. 

A ritmus alapvetõ formaszervezõ eszköz. Állandó idõmérték, vagy állandó szótagszám mellett az 
érzékelhetõ, megszámlálható apró elmozdulások több változatosságot nyújthatnak, mind a rapszodikusan, 
követhetetlenül, szélsõségesen terjeszkedõ és rövidülõ sorok. Számolni kell azzal is, hogy az olvasó végigköveti 
a verset a nyelv természetes lejtésével még akkor is, amikor nyilvánvalóan kiderül a ritmusképletek szerinti 
lüktetés. Bármilyen idõmértékes vagy hangsúlyos verselésnek meg kell felelnie az anyanyelv természetes 
lejtésének is. Egy ritmikailag, zeneileg jól megírt versnek nincs feltétlen módon szüksége szabályos vagy elõre 
meghatározott képletekre, és azoknak elvetésére sem. A szerzõ érzékenysége, a természetesség, az igényes 



megformálás átüt a szabadversen és a jambikus strófán is. Nem kell a szövegnek mindig egyenletesnek lennie. 
Magam is beépítek az írásokba buktatókat, töréseket, gyorsításokat, lassításokat, ha a dramaturgia úgy kívánja. 

Minden eszközzel legfontosabb az arányérzék kimunkálása. A vers írása és olvasása kötéltánchoz 
hasonlatos, a finom elmozdulások, a befogadás hajójának megfelelõ érzékenységgel való ringatása többet 
nyújthat mindenféle katartikus élménynél. A verset mint egységet, mint egészet kell tekinteni, amelyen belül a 
harmónia legparányibb mozdulataival bejárhatjuk a mindenséget. 

A vers mögötti tartalom érvényesítésének még sok apró eszköze létezik, ezek azonban részei, 
következményei a fent bemutatottaknak. Még talán a metaforák és az allegória használata érdemel külön 
említést. Az, amit én érdekesnek, izgalmasnak találok mások mûveiben és magam is elõszeretettel alkalmazok, 
az az áthajlás. A reális, könnyen értelmezhetõ elemeknek olyan szerepük van a versben, mint például bizonyos 
XX. századi festõk képein a valóságban is létezõ tárgyaknak. A teljes absztrakció szétbomlasztja a lényeget, a 
megfoghatóságon keresztül viszont el lehet indítani az olvasót abba a képzeletbeli világba, amelynek minden 
pontja kapcsolódik a realitáshoz, és amely egyben a látszat mögötti, igazi valóság. 

 

Magyari Barna 

A mi idõnk 
 

    az elektromos órák korát éljük 
s talán van annyi feszültség bennem 
hogy szépséged szikrádzó szenvedéllyel 
szívemhez percenként közelebb tegyem 
 
egy másik szerkezet méri a múltunk 
hogy hányszor fordult meg tudnunk kéne 
köröttünk szüntelenül káprázat-kõzet pereg 
s melltartód a homokóra két tölcsérje 
 
esténként felhúzom a szoknyád 
pulzusomon ketyeg a pásztoróra 
hosszan kakukkol a kéj 
ha éjfélt mutat mámorunk mutatója 
 
 

Traffipaxolt hemoglobin 
 

flört-rengések tekintetemben 
a zsúfolt idillben inog valami 
a Richter-skála nem jegyzi lélegzeted 
pedig most is moccannak melled halmai 
 
két ölelés közt furcsák a sztrádák 
a járõr minden második kromoszómát leint 
a traffipaxos rendõrök vénámban 
gyorshajtásért megbüntetnek néhány hemoglobint 
 
a báj barokk betûkkel testedre van írva 
a félhomályban orgazmust olvas a líra 
az éden-erõdnél erkölcsök esnek el 
ha fázik a lelkem fûteni szoktam szíveddel 
 

Turai Kamil 
Megszállt engem... 



 
megszállt engem a démon 
s találtam ragyogó boszorkányra 
ott is tükröz hol nincs 
rabolja tápláló álmom 
ám nem tehetek mást 
tûröm az õrült vér tülekedését 
parázna trapézok pazar tündöklését 
ott is tükröz hol nincs 
ismétlése isteni ismeretlenség 
megszállt engem a démon 
sziklából is csintalan szikrát csiholtam 
s találtam ragyogó boszorkányra 
tárta a bordó istállóajtót 
rabolja tápláló álmom 
így kígyózik testemben behemót testamentum 
ám nem tehetek mást 
tûröm az õrült vér tülekedését 

Paksi József 

A Nap 
 

Voltál éjfél elõtt szépség most éjjelente 
élsz éjsötét enyém talán az éj lehullna 
ma éjjel az esõ rád hullna ég te újra 
álmos szemmel te még emlékszel ébredezve 
 
érint meg két kezed megfogtam este lett 
ne félj enyém vagy észrevétlen erre ment 
most utcán álmosan rám nézel éjjel ég 
a felhõ messzenéz mióta éj elég 
 
a kék ég messze láss most újra néztem éjben 
nyár most emlék nekem te már ébredésben 
a szépség álom éj mióta nézhetem 
 
én álmodom te már éjfél után ha volna 
álomban még egyedül ébren képzelem 
az erdõ lombja hull felém lehull azóta 

 

László Kovács Gyula 

negyvenhatodik zsoltár 
 

mit nekem az armani jeans pólóba 
                                         öltözött 
lányok fényes arca 
s az üvegpaloták tornyán 
                     megpihenõ 
paradicsommadár 
május rongyait rázza a 
                             szél 



pünkösdi fagyok loncsos kutyák 
                                      szájába 
marnak: 
magyarország alszik 
akár az árokpartra zuhant 
                           hazátlan 
tanító 
 
magyarország alszik! 
csak jézus 
jézus a keresztfaragó 
                    bolyong 
a reklámfényben villódzó házak 
                                       sorfala 
között 
 
 

negyvennegyedik zsoltár 
 

úgy mennék feléd 
ebben a vajákos idõben 
mint a szent györgy-napján 
                     megözvegyült 
asszonyok 
az utolsó vacsorára 
kik faragott kapualjakban 
                       rózsafüzért 
morzsolnak 
s csak sírnak: 
ölükben torkonlõtt madár 
                               uram 
uram! 
látogasd meg õket 
mint az éhbérrel kifizetett 
                        munkások 
szemét a jótékony álom 
 
 

 

Zsigmond Gyõzõ 

Párizsból Verecke felé 
 

Elõször repülök. A Ferihegy 2-rõl száll fel a majdnem üres gépmadár. A magamfajtánál jóval pénzesebb 
“jómadarakkal”. 

Enyhe szédelgés környékez: kellemes és nem bántó, nem kellemetlen. Tiszta kék az ég, csak néhány 
felhõfoszlány szállong alattunk. Hamar beindul a gyors kicsinyítés. Jobbra tavaszló apróságok, balra havas 
hegyóriáskák. Közben ebédet kapunk; teát, bort (kiskõrösi chardonnay-t) is ihattam. 12.35-kor indultunk úgy fél 
óra késéssel, s 14.50-kor már Párizst figyelhettem odafentrõl vigyázó szememmel... Biztosra nem ismertem fel 
csak az Eiffel-tornyot meg a Szajnát hídjaival. 

Fél tíz elmúlt és a fellegekben járok. Kinézek az ablakon: fémmadarunk tejben fürdik, illetve most már 
felhõk gomolygó égi barázdái fölött siklik. Daidaloszi napközelben vonalaz. A kékbe vágott fehér csík meg az 



Ikarusz-komplexus nem zavarja. Közbe-közbe egy rés: emberkicsinyítõ szakadékgóliát nyit varázslatos ablakot 
a földre. 

Utazom – csillagok és gombák között – Párizsból Budapestre. A vonzó idegenbõl, a légies gondtalanságból 
tartok hazafelé Erdélyországba, a földhözragadt gondokkal bélelt ólomsúlyú vágyakozás számomra mégiscsak 
mágneses és jelentékeny világába. 

Legutóbb – franciául – a romániai nyomorúságos állapotokról beszéltem Montfermeilben, hazaindulás elõtti 
este a helybeli atyánál. Legelõbb – ugyancsak franciául – a Relais Saint-Germainben a csillagoknak a magyar 
néphagyománybeli jelenlétérõl, szerepérõl tartottam elõadást az Alcyon nevû nagyérdemû egyesület 
meghívottjaként. 

8800 méter magasból írok. Mindjárt megérkezünk Ferihegyre. Tizenkettõkor a lent és a fent légiesen 
földhözragadt négysorosra ihletett: Megnyílnak az ajtók / Kinyílnak az álmok / Eliramlik az élet / A csillagok 
virágok. 

Április 8. és 26. között Párizsban tartottam öt – néprajzi, illetve nyelvészeti témájú – elõadást (hármat 
franciául, kettõt magyarul) ottani mûvelõdési szervezetek meghívásának téve eleget (Assoc. Vincentinum, 
A.J.C.H., ALCYON). Ezen eredményes szép úton kívül mást is köszönhetek rendkívül segítõkész és szívélyes 
vendéglátóimnak. Amikor a terveimrõl faggattak, elmondtam azt is, hogy szívesen terjeszteném ki kutatásaimat 
a nagyvilágra, csakhogy szûkös anyagi meg más körülmények miatt még az effajta munka is egyféle álom csak 
számomra, számunkra... Legalább a Kárpát-medence magyarlakta vidékeit, ha összejárhatnám, mondtam, mire 
nem csupán szóval, de pénzzel, kézzelfoghatóan is támogattak (Ebergényi Gizella, Hollán Mária, Mester 
Magdolna, P. Ruzsik Vilmos, Szántai Lajos, Selegny Eric, Suire-Kütter Éva, Szõke György, Vida Márta, 
Winkler Antónia) Nyáry Judit javaslatára. Hadd menjek az õ költségükön még az idén Kárpátaljára. Innen, 
amerre jöttünk, arra, amerrõl érkeztünk. 

Nem oly rég még Nyugat osztrák, illetve olasz kapuját szerettem volna nyitva-tárva látni, az idén õsszel 
viszont Kelet egyik ukrajnai kapuja felé indultam bizakodón. Mindkét esetben nemkívánatos, megbízhatatlan, 
gyanús személyként tartóztattak fel a határnál, mintha én lettem volna az útonálló és nem õk. Merthogy nem 
tudtak nálam, bennem semmi olyat találni, amire számítottak a jelek szerint, kelletlenül bökték felém a mehetet. 
Miután alaposan átvizsgáltak. Mindeddig legalaposabban most, amikor csak ide Beregbe mentem át 
Tiszabecsnél. Zsebeim, pénztárcám, papírjaim is tüzetesen átkutatta a vámos egy megalázó, félremagyarázható 
vámnyilatkozat kitöltését követõen. A hosszas megvárakoztatás, motozás – reggeltõl délutánig – 
megvesztegetésre sarkalló öndicsérõ fenyegetõzés egyféle betetõzése volt, hogy 400 Ft-ot kellett fizetnem az 
egész Európára érvényes zöldkártyám, a konferenciára szóló meghívó s más irataim dacára. Úgymond azért, 
mert a romániai mûszaki ellenõrzést igazoló iratot nem ismerik el az ukrán törvények. 

Beregszászra menet hiába kerestem a többnyelvû, magyarul is szóló irányjelzõ táblát. A helységnévtáblák 
közt is szinte csak cirillbetûset találtam amíg Kárpátalján voltam s utazgattam. A magyar felirat talán csak 
Beregszász, Beregújfalu és Gut esetében nem hiányzott. Amint megtudtam, ez többnyire a helyi hatóságok 
rovására írható, nem a törvény az akadály. Mert például az iskolákban általában ott vannak a magyar nyelvû 
feliratok is, így például jól megfér – fõ helyen – a magyar meg az ukrán himnusz és zászló. 

A gomba egyik jelentése Székelyföldön “rendõr”, merthogy felénk õk túlságosan szaporák, meg eléggé 
mérgesek is. Általában azért nem annyira, hogy – amint az Ukrajnában a fáma szerint nemrég megtörtént – 
közönséges fegyveres rablókként éljenek vissza a mundér adta elõjogaikkal. Nekem rendõrrel nem volt bajom, 
sõt egyikük jó adatközlõnek bizonyult. Nagyobb fejtörést jelentett viszont tervezett beszerzése egy ukrán 
gombáskönyvnek. Mert például Beregszászon nincs könyvesbolt (!), mondták. Franciaországban nem gyõztem 
volt csodálkozni, örülni, hogy milyen nagyok, mennyire gazdag választékot kínálnak a kisebb városokban is a 
könyvesüzletek. S ha már a könyveknél tartok, hadd ajánljak a köz figyelmébe néhány mûvet meg szerzõt 
(kikkel volt szerencsém találkozni, s meg is ajándékoztak). Kezdem azokkal, amelyeket Párizsból hoztam 
magammal: Kosztolányi Károly (erdélyi magyar nyelvmûvelõ társaságunk támogatója is egyben): 
Emlékezéseim. A bölcsõtõl a hontalanságig; Anne-Marie Houdebine-Gravaud: Femeia invizibilã sau despre 
invizibilitatea femeii în limbaj (A láthatatlan nõ avagy a nõ láthatatlansága a nyelvben); Bernard Le Calloc’h 
(tudós szenátor): Kõrösi Csoma Sándorral Nagyenyedtõl a Himalájáig; Autres mondes (“Más világok”, jeles 
néprajzkutatótól, Görög-Karády Veronikától). Cahiers de Littérature Orale 1996/39-40. Csak néhányat említek a 
továbbiakban a Kárpátaljáról hozott számos kiadvány közül. Balla D. Károly: Kis(sebbségi) magyar skizofrénia; 
Penckófer János: Marad a part, a víz...; Tûzoltó nagymadár. Beregújfalui népmesék és mondák (P. Punykó 
Mária gyûjtése); Czébely Lajos: Napló 1976-1989. 

Néprajzi gyûjtõutam során jónéhány várost (Ungvár, Bátyú, Munkács – itt Vaszócsik Matild néni szakavatott 
kalauzolása jelentett kellemes kikapcsolódást –, Beregszász, Nagyszõlõs, Huszt, Técsõ) meg falut (Muzsaly, 
Beregújfalu, Gut, Nagydobrony, Kisdobrony, Rát, Visk, Tekeháza, Péterfalva, Izsnyéte) sikerült felkeresnem, és 
mindenhol elbeszélgettem a helybeliekkel, jegyzetelgettem. Kifejezetten gazdag, érdekes dolgokat tudtam meg 
gomba és ember, gomba és társadalom itteni kapcsolatáról. Máskülönben a gombákhoz való hozzáállást illetõen 



példát vehetnénk Ukrajnától. Valószínû nyugati hatásra jó ideje, hogy kötelezõ ott a gomba piaci  átvizsgálása. 
Van azonban a dolognak egy kis szépséghibája: azt már nem vették át, hogy a szakértõ életbevágóan fontos 
ellenõrzõ munkájáért ne vegyen el pénzt a gombaárusoktól... 

Egy régi jogi népszokás a hegybe kiabálás (vagy toronyból kiabálás) Muzsalyban egykor gyakorolt 
megfelelõjérõl  is hallhattam. Ez is, a népi gombaismeretrõl  tapasztaltak is arra vallanak, a régi magyar 
vármegyék, a határok által szétszabdalt néprajzi tájak lakói számára az említettek inkább határolnak ma is, 
kulturális szempontból, mint a politikai, diktátumok meghatározta államhatárok. Az egymással önös érdekekbõl 
gyakorta szembeállított népek folklórja pedig kölcsönhatásról, egymásrautaltságról tanúskodik. 

Vendégszeretõ, meleglelkû magyar, ruszin, ukrán, orosz emberek segítették munkám elõmenetelét. A 
kalauzolásban, kapcsolatteremtésben mindenekelõtt Penckóferné Punykó Máriának köszönhetek sokat. 

Az etnomikológiaiakon kívül, szociális kérdésekrõl szintén szó esett, noha többekbe fojtottam bele a szót 
azzal, hogy ezúttal nincs idõm meghallgatni a mellékest, mi más szempontból bizony lényeges. Azért 
megtudtam, láthattam az élet Ukrajnában több vonatkozásban a romániainál is nehezebb. Úgy tûnt, ott még 
nagyobb a munkanélküliség, a fizetések s nyugdíjak kisebbek vagy olyanszerûek, mint nálunk. Még több ország, 
rendszer, pénzváltás követte egymást Kárpátalján, mint a magyar nyelvterület többi részén s egyáltalán nem 
nyomtalanul... Nagyobb mértékû erre a feketézés, törvénytelenség, csorbát szenved a közbiztonság, a gomba 
nem elég szapora, hogy kellõen enyhítsen a szegénység okozta sebeken. 

 

Pálfi Ágnes 

Talizmán 
 

gyöngykagyló: ében-feketében a kék ég 
húsa a testünk – lángsugaras 
 
hûlõ harmatot izzad a két- 
pupú: indul a sivatagi vándor 
 
hullámzik a homok, betemet – 
 
mormol a víz: mondd, hol a gyeplõ? 
(szél-lovasunk teveháton) 
 
tenyeremben szikkadó tenyered 
 
99. 12. 17. 
 
 

Halottas 
 

megöleltek minket és elszaladtak 
magunkra hagytak a gyerekek 
 
a lánynak földig érõ aranyhaja volt 
én álmodtam neked, hogy tükröd összetörjem 
 
a fiúnak égig érõ nevetése volt 
te álmodtad nekem, hogy tükröm összetörd 
 
megöleltek minket és elszaladtak 
tán már sohase látják egymást 
 
1999. dec. 30. 
 



 

Passió 
 

Nincs “visszajelzés” 
csak mint a nyomtató ló 
tapodod körbe-kör 
a cirkusz húgyszagú homokját 
 
és Kantor Tadeusznak ló(kupec)feje 
fekete szén-szeme kigyúl 
“mit negyven év” 
– ostorral kelteget 
 
s én síma és erõs romlatlan gyermek- 
testedet megmosdatom 
“íme az én húsom 
vegyétek és egyétek!” 
 
(és könnytelen elédbe térdelek 
szeretlek és szeretsz 
– tudod, hogy nincs hasonlat) 
 
1999. dec. 30. 
 
 

Piromán 
 

illegális az áram 
istenek vagy az állam 
õrizze – egyremegy 
illegális a láng is 
a hamvadó parázs is 
s ha ember még az ember 
óvatlan lopni megy 
 
a hõség és a szikla 
szerelmes szíve pokla 
s a csõr ütötte seb 
ha nem rettenti vissza 
övé a Nagy Tûz titka 
s övé az égi számla 
Prometheusz halála 
 
a hûvös egyszeregy... 
 
2000. jan. 14. 

 

Péntek Orsolya 

* * * 
 



Üres telkeken a gaz között 
a csillagszemû kotorász, 
perzsel a Nap, jön a felhõ 
foszlik a biztos, 
szakad a gát. 
Ömlik a víz – 
rohan a gyerek 
– de nem ér soha 
haza már – 
nincs már haza, 
nincs ott semmi, 
vihar a világ. 
Alszik az Isten, 
üres a marka 
fut már a gyerek, 
rohan a csendbe. 
Egy pillanat és  
megint poros a világ. 
 
Szakad a gaz, 
omlik a fekete föld, 
ömlik alóla a  
magadramaradás. 
Sikít a gyerek, 
zuhog a föld, 
felfelé táncol a  
gyökér–világ. 
Szipog a gyerek, 
poros kézzel 
temeti–földezi 
a földet magát. 
Könyékig a zöldben, 
a porló világban 
keresi–kutatja 
senkimagát és 
szétfut a bogárvilág: 
hisz ezernyi ráncban 
van még élet. 
Szürkül a haja, 
ránctól ráncos a 
szája, nem leli, 
nem engedi amit  
megtalált. 
Remegõ kézzel, 
jaj–öregen 
õrzi üres 
önnönmagát 
vérének kelyhét, 
a soha meg–nem–lelt 
Grált 
 
és alszik az Isten, 
gyerekes mosollyal 
ringatja 
kicsi testét, 
öreg az ember, 
öreg az arca: 
fájdítja Isten–magát. 



 

Vízió 
 

Vannak helyek, ahol minden keserûbb 
Minden kiesik a kezedbõl –minden, 
mert ezer után nyúlsz és a levegõt fogod – 
Te vagy a tiéd, a fájó fejed 
és a lázad a biztos. 
Pedig ha egyszer lázat cserélnénk, 
legyõznénk az Istent: 
a kõsziklán repedésként 
gubbasztó véletlen magányt 
(és kivernénk a fekete fogait). 
Kiszabadulhatna belõle az 
igazi Isten, szétfeszítené mosolya  
a Világot – 
nem lenne szükség 
koporsókra.  
Elnyugodnánk egymásban 
az Isten én és te.  
 

Fehér Bence 

A Pelikán dala 
 
Szívemmel szerettelek, 
Vérëmmel ëtettelek, 
Mellembõl téptem húsomat, 
Vártalak, ëgy szál páromat, 
A Berëk mélyén laknunk, 
Kákából fészkët raknunk, 
Csak igaz szókat szabad szólnunk, 
Susogó kákán párosodnunk. 
 
Ó, ha embër volnék, 
Csuklós buszon járnék, 
Ide a Berëkbe vágynék, 
Véled szárnyalva szállnék. 
Azt mondanám: eljegyëzlek, 
Menyét, falj fël, vagy mëgëszlek, 
Bepofázlak rózsás tokámba, 
Én, Pelikán, szerelmes árva. 
 

Neque volentis, neque currentis 
 
Oly vad s oly keserû Nélküled álmom is, 
Rëttentõ vizekën s éjjel a szél sodor,  
   Orvosság së segít már, 
      Sëm dús, sëm fukar étkëzés. 
 
Zúgó embërözön s szép fiatal fejek 
Közt forgatva a vágy Tégëd is elsodor, 
   Arrébb tán feledés vár, 
      Többé nem jövök én së tán. 



 
Asszony, mégsë segít ész, türelëm, világ 
Lánca s hírneve sëm. Csak mi segíthetünk. 
   Indulnék akaratlan, 
      Nincs más út, tudod ezt Të is. 

 

Ulmus ad Vitem 
 
Odvas, eltört fûzfadërék ha volnék, 
Rám fonódnál, mint iszalag, nevetve, 
Odvamat laknád Të, menyét, s kinyílna 
         Sárga virágom. 
 
Zagyva álmom volt ma Tërólad éjjel: 
Kertbe és pincébe szaladtam Érted, 
A beszédëd hallanom, és feleltél. 
         Többször is így volt. 
 
Alva, lám, boldog vagyok – ébrën átok. 
Légy enyém, vëdd átkomat el, különben 
Itt a földön kárhozom el, s üresség 
         Nélküled éltëm. 
 

Tengër 
 

A tengër, a tengër, 
Ha úszik az embër, 
   Ha támad a hab, 
Kidobja a kõre 
Arcával elõre, 
   Mint ëgy fadarab, 
   Sós sárba harap. 
 
A férfi, a férfi 
Mëg tán sosëm érti 
   E sót, de szeli. 
Nem vágyik a partra, 
Az ár ha kihajtja, 
   Mëgy vissza, nyeli. 
   A lelke teli. 
 
A tengër erõsebb, 
Az úszó merõ seb, 
   Úgy hányja, veti. 
Mégis csak az örvény 
Holtáig a törvény, 
   Hûen követi, 
   Csak azt szereti. 
 

Marczinka Csaba 

Apostol a Dnyeperen 
 

– Ne menj a Dnyeper vízére, 



András – hisz visz az út barbár 
földekre, hol szláv és szkita vár, 
fejed bálványuknak igérve! 
 
– Nem bántják õk a térítõket, 
ha békével, szép szóval jõnek! 
Öcsémék Napnyugatra mentek, 
én majd Keletre hozok hitet. 
 
Apostolunk nyugodtan indult 
a tengeren át a Dnyeperhez 
remélvén, hogy hit fénye gyúl; 
 
sztyeppék vad népe tán kereszthez 
járul, mint tápláló folyamhoz... 
“Külsõ forrásnál Belsõt Nyitunk!” 
 
 

Ildétlenül 
 

Hova tûntél kedvenc huncut démonkám? 
unott-kacér varázsu királylány, 
kinek csupán a vére boszorkány 
– kedélyes sörhabok csillannak ajkán! 
 
A képzelet hivogat téged Démon, 
talán még egyszer feltûnsz élõben 
és nem hagyol itt így ilyen Ildétlen 
üllõ s kalapács közti vészponton! 
 
Gonoszság fél egészség! – mint tudjuk, 
közegeknél s széplányoknál megszoktuk 
– de te másnak tüntél eredetileg... 
 
Mondhatnám ridegen: Isten veled! 
de valahogy sehogyan sem sikerül 
– továbbra is várlak, ildétlenül... 
 

BÖLCSÕHELYÜNK KÖRÜL 

B. Horváth István 

PC-én 
  személyiségem bevíve PC-be 
  kódolt adatok merev lemezen 
  könyvtárak kísérnek angolvécére 
  behálóz s közread az internet 
enter 
 
  a kép globális és virtuális 
  szimulált dolgaim monitoron 
  játékprogram: szétvert világ – brutális 
  /elõ/ jelek valós halálokon 
enter 
 
  – faj – és létfenntartás: klón és hamburger  – 



  floppy vagyok infomán bit-agyú 
  énem szoftver testem hardver  /disc-bunker/ 
  e-mail: BHI@vers.hu  
enter 
 

Foci 
 
0:0 – szoros az eredmény 
– hajrá fiúk – a meccs egyszer 
úgyis véget ér: lefújja a bíró 
vagy 8:8-nál kidurran a labda 
– hajrá fiúk – csak botladozzatok 
rúgjatok állított labdából gyertyát 
11-esnél az se baj ha kicsit lepördül 
és eltörik a szögletzászló 
– hajrá fiúk – ha együtt maradna a csapat 
öt év múlva megnyerhetnétek 
játékost eladja az elnökség 
valamelyik kupát... de nem! azt a három-négy 
akik csõrrel tudnak egy egyenest rúgni 
különben nem tudna prémiumot 
osztani magának a vezérkar 
– hajrá fiúk – csináljatok akármit 
csak tomboljon a közönség tomboljanak 
mind a százötvenen a húszezres stadionba 
nyerjük el a szponzorok tetszését is 
kell a pénz 
sokba kerül a külföldi edzõ meg a tolmács 
sokba kerül a bukott szövetségi kapitány 
végkielégítése majd újraválasztása 
– hajrá fiúk – hajtsatok mert tönkre 
megy a csapat az egyesület mint minden 
olyan ahova beteszi a lábát a politika 
(a stadiont meg felépítik a 
szurkolók ha lerombolják)  
 

Béke ez is 
 

pacifisták a változások: 
a tárgyak most is lojálisak 
idomulnak a berendezkedéshez 
eszközeink megjelenése permanens: 
ismerõs megnyilvánulások 
helyzetbe illeszkednek 
a preparált szavak 
hang sikolt: huzatában 
vacog a meztelen lélek 
béke ez is – 
az összetartozók 
elhúzódnak egymástól 
dideregnek az egyén 
diadalától: társtalanok 
béke ez is – 
és ez a mostani 
béke is igazi – 
                       csak más 



 

Restár Sándor 

sétáltatások 
 

1. 
– éhezni is rossz 
ám 
fázni megalázó 
– mondja az idõs költõ 
felesége 
: a lakásban 
ahol ez elhangzik 
vagy negyven fok a meleg 
– mégis oly szívetrázó 
ez a “megalázó” 
átfagy minden porcikám 
(ez az asszony bizonyára 
sokat fázott és éhezett) 
most – itt budai “vackában” is 
mélyrõl bukkan az emlékezet 
 
2. 
a kutya békésen alszik 
a költõ is szendereg 
“álmában csenget egy kicsit” 
– ARI – a reggel it! 
– kirobbanthatatlan 
íróasztala mögül 
(a mogul) 
még munkál benne 
a fontosság tudata 
és tudathasadása 
– ám kiszámítható 
akár az idõ múlása 
: 
a kutya  
és a költõ 
sétáltatása 
 
 

Demeter József 

A kék rózsa színei 
 

Ha néha hamvas kék színt látok 
Már nem a szemed jut eszembe. 
Sem a politika. Sem az ég, hanem 
Talán az, hogy ez az ég mekkora 
Nics-en. Minõ roppant magyar 
Nincsem! Églõ színe a kék- 
Nefelejcs ízénél is sokkal 
Zöldebb, vélem velõtrázóan, sõt! 



Amikor életemben elõször kék rózsát 
Láttam és azt is a Te kiskertedben; 
Ritka szép Mindennek tetszett, és 
Azóta, ha néha hamvas kék színt 
Látok, SZIRMOKBAN MÉREM AZ IDÕT; 
   A VIRÁGOK MENETRENDJÉT, 
Mert gyökeresen megváltozott –  
Gumójukban él a fény égbe földelve – 
Oda-vissza, oda-vissza, fa- és háncs- 
Edényekben liftezve... Én pedig egy Más 
Virágban, mely viharzölden, fõleg 
Mikor halántékod vérgallyain színes 
Madár árnya sincsen – oly hókéklõ(n), 
Mint a szívem – mínusz piros fokon 
   Innen. 
 

Acsádi Rozália 

Mályvavirág 
 

mályvavirág tengerfehér 
áthajózik rajta a szél 
 
felvirágzik virradatra 
átok-rontó szép tavaszra 
 
szép tavaszra nyílik fénye 
tétovázó messzeségbe 
 
messzeségbe lágyul szirma 
álmaimat eltakarva 
 
eltakarva ami készül 
tengerizzásúvá kékül 
 
ami lenne s ami nem lesz 
attól olyan gyõzedelmes 
 
gyõzhetetlen virágtenger 
érints meg még most az egyszer 
 
érintsél meg lágyan ringass 
sziromlobogással bíztass 
 
bíztass hitre bíztass szépre 
tündököltess messzeségbe 
 
hol az ég partja a tenger 
ringattass át dús szeleddel 
 
ringattass át létem falán 
ott vár engem az én anyám 
 
ott vár engem fénybeszõve 
mályvafehér az ég tõle 



Konczek József 

Héjakútmácsonya 
 

Én azt mondom, hogy nem nagyon csúnya 
fickó e gaz héjakútmácsonya, 
a zord szellõvitéz, szikár szabadlegény, 
mint ágas buzogány, itt leng az országút felén 
Bár szûk gallérja épp olyan szoros, 
mint régen fönn a széllel mámoros 
bokázókedvû cimborák nyakán 
a vármegyék kenderkötélhurokja volt talán, 
azért õ rá se ránt, hogy itt a tikkadt csordakút 
körül héják keringenek, s a bõgõ barmok porba fúlt 
sorsát, lelkét csak szelek zengetik, 
ejszaka gyertyát gyújt magából, s énekel nekik. 
 

TÁJOLÓ 

Tóth Gyula 

A harangozó 
Simonyi Imre 2000-ben lenne 80 éves 

Göröcs Jánosnak, a 62-szeres válogatottnak 

 
A hatvanas években szerettem meg Simonyi Imre (1920-1994) költészetét, prózáját. Az úgynevezett 

közvélemény, fõleg a Gyula városi enyhén szólva nagy gyanakvással olvasta Simonyi magányosnak tûnõ írásait, 
rokontalannak látszó, teljesen szuverén írásait. Most, amikor újraolvasom 1986-os Válogatott verseinek kötetét 
(Különvélemény), csodálkozom, hogyan mert a vészkorszakban ilyen verset megjelentetni: 

 

A Führerhez 
 
“Új Európa” felé menetelsz mocskolva a régit, 
mely rossz volt, de komám, nem hiszek ebbe sem én. 
Mázold csak amaz ócska alapra a friss csukaszürkét: 
sárgultan kitûnik egy nap alóla a téboly...” 

 
A maga válogatta és a Szépirodalminál megjelent kötet 1938-tól 1956-ig terjedõ elsõ ciklusának ezt a címet 

adta: Tisztességes írás. Óriási, igényes címválasztás, hát még a versek. 1957 után kilépett az újságírás 
kényszerébõl, s nehéz kenyéren élt: verseskönyvei Önéletrajz helyett, 1962, Ne sírjatok, 1966, Hatodnapon, 
1970 nem hozhattak neki busás jövedelmet. Ekkortájt, már KF osztályvezetõ koromban pártkérésre be kellett 
Simonyi Imrét hívatnom a hivatalba, nem szilenciumra ítélni õt, mert az más dolga volt, csak figyelmeztetni, 
hogy ne provokálja folytonosan verseivel meg cikkeivel a helybelieket. Simonyi Imre jól öltözött úrként, férfias 
tartással, büszkén jelent meg, s a lemarás helyett hosszú beszélgetés kerekedett közöttünk. Ekkor tudtam meg 
tõle, hogy rajongó Újpest-drukker, kedvence Göröcs János (Titi). A 70-es években azután futball-ügyben 
darázsfészekbe nyúlt, olvasható a labdarúgás, illetve Békéscsaba és Újpest melletti szenvedélyes kiállása Ember 
Gedeon jegyzeteibõl címû kötetében (Új Auróra Kiskönyvtár, Békéscsaba, 1989). Ebben látom Márai Sándorhoz 
kötõdõ barátságának dokumentumait. 1974-ben az Irodalmi Osztály vezetõjeként én terjesztettem elõ József 
Attila-díjra. Simonyi Imrét beszélgetésünk után sokszor láttam, de még szót sem váltottam vele emlékezetem 
szerint. Az Élet és Irodalom 1991. június 21-i számában olvastam egy bejelentését: “Simonyi Imre, Gyula. 
Kiváló költõnk azt kéri szerkesztõségünktõl, tegyük közhírré: az év elején kilépett az Írószövetségbõl. 
Kérésének ezúton teszünk eleget.” A költõ 70. születésnapjára Gyula város tanácsa és a Békés Megyei Tanács 
Krasznahorkai Géza felelõs szerkesztésével Világ és nézet címmel vegyes mûfajú, szép kötetet adott ki 
köszöntésül. 1995-ben Simonyi halála után egy évvel a gyulai várszínház-fesztivál keretében Simonyi Imre-
emlékestet tartott. Gyula városa megkezdte adóssága törlesztését, az országé azonban még várat magára. Nagy 



szatirikus volt Simonyi Imre, H. úrként, aminek magát nevezte, így számolt el tanulmányairól és jövedelmeirõl: 
“H. úr iskolai tanulmányait az elsõ elemi végeztével befejezettnek nyilvánította. Az elsõ elemiben megtanulta a 
betûket, átólcettig, megtanulta õket kiolvasni és leírni egyaránt. És még számjegyeket tanulta meg egytõl húszig. 
(Mintha csak sejtette volna, hogy továbbiakra nem lesz szüksége, hiszen a huszonegy majd úgyse jön be neki 
soha...) Olvasni azért tanulta meg a betûket, hogy általuk olvasni bírja majd Krúdy urat, meg a Nemzeti Sportot. 
Leírni meg azért tanulta meg a betûket, hogy Mancikának majdan megírhassa az elbocsátó szép üzenetet. A 
számjegyeket pedig azért tanulta meg H. úr, hogy ki bírja számolni, hogy mennyit is profitál majd a Krúdy-
összesbõl...? De inkább azért tanulta meg H. Úr a számjegyeket, hogy majd a végelszámoláskor levonásba bírja 
venni azt a deficitet, amit ennen pennájával keresett magának...”. Saját költõi, írói hivatásáról aligha írtak ily 
csodálatos verset Európában: 

 

Hangok harangok harangozó 
 
Harangoznak – halljátok! – harangoznak, 
Nem a harangok 
nem a harangozó 
– a hangok harangoznak. 
A harangokból rég ágyúkat öntöttek 
a harangozót rég felhúzták a harangkötélre. 
De a hangok tovább harangoznak arról 
hogy voltak harangok 
hogy volt harangozó. 
 

Madarász Imre 

“Rendhagyó” szabadsághõsök 
 

Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 150. évfordulójának megemlékezései nem csak 
monumentális méreteikkel, látványos ünnepségeikkel múlták felül a korábbiakat. Hanem azzal is, hogy az 
állami-kormányzati szándék és mecenatúra minden eddiginél hathatósabb anyagi lehetõséget biztosított új 
kutatási eredmények közzétételére, melyek szélesítik, mélyítik, árnyalják ismereteinket nemzeti történelmünk 
egyik legszebb, legdicsõségesebb és legrokonszenvesebb fejezetérõl. Soha ilyen rövid idõ alatt ilyen sok – és 
fõleg ennyi értékes – könyv nem jelent még meg a népek s a mi népünk tavaszáról. Kimagaslik közülük az a két 
kötet is, amelyre a jelen írás kívánja felhívni a figyelmet: tartalmi értékével (s ahhoz méltó külalakjával) és azzal 
is, hogy mindkettõnek a fõhõse ismeretlen ismerõs, olyan felemelõ és tragikus sorsú szabadsághõs, akit az 
emlékezet ugyan számon tart, méghozzá tisztelettel, de akit a mûvelt emberek is csak hiányosan ismernek. 

Albert Gábor, a neves író Lidérc minden, mi homályba vezet. Szemere Bertalan leveleskönyvét olvasom 
(1849-1865) címû, a Maecenas Könyvkiadó gondozásában napvilágot látott könyve egy rendkívüli egyéniséget 
különleges módon idéz meg. A maga korában a kommunikációnak és az önvallomásnak egyaránt páratlan 
fontosságú eszközéül szolgáló levelezése tükrében kíséri végig Szemere a szó legigazibb és legkomolyabb 
értelmében romantikus életútját a negyvenes évek közepétõl – amikor a figyelmes világutazó és népszerû 
tollforgató a reformértelmiség egyik hangadója és levelezõ akadémikus volt –, a forradalmi-szabadságharcos 
idõszakon át – mely miniszterként, majd miniszterelnökként a hatalom csúcsaira juttatta – a számkivettetés 
éveiig – mikor az emigráció egyik, Kossuthtal szemben álló szellemi vezéralakja volt – és csaknem haláláig, 
mely az egykori lángelmét tébolyultan, egy itthoni elmegyógyintézetben érte el. Albert Gábor “leveleskönyve” 
nyomán talán tudatosodik az olvasóközönségben, hogy Szemere történelmünk egy Széchenyihez hasonlíthatóan 
tragikus alakja volt, akinek személyisége, munkássága – tévedéseivel, hibáival együtt is – az eddigi tartózkodó-
idegenkedõ gyanakvásnál sokkal többet: több tiszteletet és több szeretetet érdemel. 

A másik könyvet már szerzõje személye is valamiképpen “rendhagyóvá” teszi, hiszen kevés fiatal tudós 
mondhat magáénak olyan pályakezdést, mint Pete László. A Debreceni Egyetem huszonnyolc esztendõs 
tanársegéde második kötetét jelentette meg, Monti ezredes és az olasz légió a magyar szabadságharcban 
címmel, a Multiplex Media-Debrecen University Press kiadásában. Miként két évvel korábbi, Savonarola 
irodalmi munkásságáról szóló könyvében, ebben a monográfiájában is egy ismertnek vélt történelmi 
személyiségrõl rajzol új vonásokkal és színekkel az eddigieknél teljesebb, hitelesebb portrét. Alessandro Monti 
– vagy ahogy a budapesti Múzeum-kertben látható mellszobrán olvashatjuk, “Báró Monti Sándor ezredes” – 



Bem “apóhoz” hasonlatosan két nemzet szabadsághõse volt: nemcsak az olasz függetlenségért harcolt, de a 
magyar szabadságért is, a “népek szent szövetsége” szellemében, ahogy Mazzini tanította. Az általa vezetett (a 
Szemere-könyvben is említett) olasz légió vitézségérõl Kossuth úgy nyilatkozott, hogy arra a magyarság 
“mindig hálásan fog emlékezni”. Így is történt: Monti ezredes nevét, tettei emlékét szobrok, tanulmányok, 
könyvek õrzik, konferenciát rendeztek és Debrecenben utcát, valamint magyar-olasz baráti társaságot is 
elneveztek róla. Pete László nemcsak összegyûjtötte a Montiról eddig publikált dokumentumokat-adatokat, de 
jócskán gyarapította is azokat saját kutatási eredményeivel, melyek közül külön figyelmet és méltatást érdemel 
Monti életpályájának bemutatása a magyar szabadságharc elõtt és után, valamint az olasz légió minden 
korábbinál teljesebb – 711 nevet tartalmazó – névsora. A tudomány fõhajtása ez az (eleddig) névtelen vitézek 
elõtt, akik a magyar-olasz kapcsolatok egyik legszebb lapját írták “hõsi vérükkel”. Pete László pedig e 
kapcsolatok szakirodalmát gazdagította olyan mûvel, amelyre a legtapasztaltabb történész is büszke lehetne. 

 
Mezey László Miklós 

Mai elégiák – fájadalmak rapszódiái 
 

1. Pintér Gábor: Eltévedt csillag 
 

A ritkán, de súlyosan szóló költõk közül való Pintér Gábor versei emlékeztetnek a klasszikus drámákra, 
legalábbis abban a tekintetben, hogy az élményt inspiráló történés, a víziót vagy elvonatkoztatást kiváltó 
tapasztalat a "színfalak" mögött, a vers elõidejében esik meg, a mû mindezeknek csupán a lélekben maradt 
lenyomata. Szinte valamennyi szûkszavú verse olyan, mint egy-egy lábon kihordott infarktus szíven maradt 
hajszálnyi sebe; a lelken ütött repedések gyûjteménye tehát a kötet. 

Pintér Gábor rendre a kozmikus végtelen perspektívájával csábít: pontosan érzi az emberi lét valós arányait, 
az ûr beláthatatlanságát, a bolygók keringésének örökkévalóságát, és mindezekkel szemben az ember 
kicsinységét és mulandóságát  /Eltévedt csillag; Freskó; Feszület; Harang alatt; Az idõ árnyéka; Eljön az idõ; 
Álom. A darabok másik karakteres vonulatát a tájversek alkotják, a dombok vízpartok, a mezõk látványának 
belsõvé vált képei, amelyek már nem közvetlen vizuális tapasztalatok és még nem látomások, de a kettõ között 
irizáló, oda-visszaható, kissé sejtelmes, derengõ képek /Õsz után; Ezerszínû lepke; Tájkép; Esti táj; Téimeste 
stb./. E versek – az elõbbiekbõl következõen – a táj spiritualizált élményét közvetítik, a lélekben maradt 
hangulatot érzékítik meg. Van azután néhány közügyi, aktualizáló, többnyire ironikus, gúnyos hangvételû, 
kesernyés közérzetet tükröztetõ "jelentése" /Háború II.; Üzletember; Képviselõ; Marxizmus; A betûk stb. /. 

Pintér rövid kijelentõ mondatokból, nominatív-leíró fragmentumokból építi verseit; ritkán él a képteremtés 
bonyolultabb poétikai eszközeivel, inkább csak fölsorolja, ami lelkében, agyában megõrzõdött élmény. Például 
így: "szedetlen madarak a kertben / a fák megint / Tél van Alkonyodik / Nem találom a lámpát / Be kéne 
gyújtani..." / Õsz után /; a maga létét értelmezve is állóképet, helyzetrajzot alkot: "Csak a könnyek / Ennek az 
évnek is vége / Voltunk megint / És mivégre?" / Oblomov körülnéz /. Hangulatában csaknem Tóth Árpád-i 
elégikusság teremtõdik újjá ezen az ezredvégen, az elmúlás fölötti ború és a lét hiábavalóságának 
kifejezõdéseként. Központozás nélküli fölsorolásai, szaggatott-töredezett sorai, elharapott félmondatai, rejtett, 
latens ritmusai, alig kitapintható rímei, pasztellszínû, árnyékos-borús látomásai egy valaha éles tekintetet 
fátyolos megfigyeléseit adják közre. A belsõ eredõjû állóképek esztétikai élményét erõsítik föl K. Pintér Tamás 
tájképei, a versekhez hasonlóan "elnagyolt" grafikái; sajátos kiegészítése még a kötetnek a baráti elõszó  
(Mórotz László festõmûvésztõl) és az újlipótvárosi közös gyermekkort megidézõ ajánlása (a kiadó Kaiser 
Lászlótól). (Hungarovox Kiadó, 1999) 

 
2. Szervác József : Aszály elõtt – Átdolgozás 

 
A József Attila-díjas költõ negyedik verseskönyve az elmúlt néhány év termését foglalja össze. Miként 

Szervác József a kötet végén rögzíti: az Aszály elõtt címû könyv, illetve ciklus már a 90-es évek elején is 
megvolt, a kiadása nem sikerült, hiába “házalt” vele; az Átdolgozás címû könyv, illetve ciklus darabjai ezután 
készültek, majd ezek is kötetté értek, s így végül is a két könyv lett a mostani kiadásban egy.  

Akárhogyan is: csak örülhetünk, hogy ennek a nagy tehetségû költõnek megjelent a verseskötete. Mert 
Szervác József nem csupán korosztályának, de az élõ magyar költészetnek is egyik legjobb alkotója. Hajdanán 
még Nagy László figyelt föl rá s indította el, egyben segítette pályáján. Ebbõl is következik, hogy Szervác költõi 



világa igencsak  rokon Nagy Lászlóéval. Rokon perlekedésében a mindenkori rossz ellen, rokon indulatában a 
hazugságok ellen és rokon képalkotó gazdagságában, az erõteljes megfogalmazásokban. Nem véletlen tehát, 
hogy bekerült a verseskönyvbe a néhány oldalas prózai írás, mely Szervác emlékeit rögzíti Nagy Lászlóról, Én 
kaptam aranyvesszõt címmel. A gyönyörû sorok vallomást és személyes emlékeket fogalmaznak meg, az élõ 
zseni-költõrõl szólnak: “Láttalak vidámnak, barátok kötött, és a Te szóban közölt recepted alapján készült 
frissensültek mellett; láttalak fáradtnak, hajnalig tartó munka után, számtalan cigarettától fátyolos hanggal; 
bõkezû voltál olyankor is: elolvastad kéziratomat módosan, szóltál hozzá, ha érdemelt annyit, de elõbb: Kóstolja 
csak, ez iszáki szalonna!”, csináltál néhány katonát, és: “Én is írtam egy verset az éjjel, kíváncsi?” Így lehettem 
egyik elsõ beavatottja a “Szólítlak, hattyú”-nak De láttalak szikrás szemûnek, ha épp valami tintafaló népség 
viselt dolgai háborítottak, vagy éppen Céhen belüli követett el pimaszságot: “De az orcátlanság nem pirul el!”, s: 
”Kérem, ne zavarja poharamat!” – írtad egy ilyen alkalommal.”  

Nagy László költõi és emberi vállalásaihoz hûen teremtett Szervác önálló, nagy formátumú versbirodalmat, 
melynek középpontjában az ember, az egyéniség súlya és szerepe áll. Amikor a költõ önnön életét, sorsát, 
szenvedéseit, netán örömeit örökíti meg, a tehetség izzása és a költõi megformáltság okán túlmutat a 
személyességen: mûvészetté nemesül. A poklokat megjárt költõ Levitézlõ címû versében írja: “Már nem tudok 
szerelemül. / Talán magamul se. / Fölitták régen a szeszek / bennem a balga gyermeket, / már csak az ordas kín 
feszül -” Ez költészetének, a kötetnek, sõt létének egyik pólusa. A másik pedig ennek az ellenkezõje: “Fogadlak 
húgommá, mert / származásunk egyugyanazon / Ádámtól való./ Meg sem csókoltalak./ Meg sem is simogattál./ 
Szeressük hát szeretteinket, / legyünk, mert lételünkkel / szebb golyóbis a Föld. / Ámen.” (Karácsonyi 
képeslap). S a kettõ között az emberi és költõi gazdagság remekei.. (Hungarovox Kiadó, 1999) 
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GYERTYALÁNG AZ ÉJSZAKÁBAN 
Új adalékok Dsida Jenõ portréjához 
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Zas Lóránt  

Következik 
(In memoriam Dsida Jenõ) 

 

Következik az átverés 
hajója, az álmokkal 
átdöngölt sziget, csont-halmaz 
és megbékélés-bója 
fémjelzi horizontján, hogy 
mi lett. Következik a 
handlé-állam, az el- 
tulajdonított és kiárult 
liget, szét-szántható és 
halálra váltan prédája 
mindenkinek. Következik 
a mese-ország, a városból 
a falvakig futó sinek, 
eltékozolták, elorozták: 
mégis fizet. 
 
– New York – 

 

Lisztóczky László négy írása: 

Bemutatkozik a Dsida Jenõ Baráti Kör 
 
Az elsõ és tudtommal az egyetlen irodalmi társaságot, amelynek a kiváló erdélyi költõ a névadója, három éve 

hozta létre egy alkalomszerûen összeverõdött s mindössze négy fõbõl álló baráti közösség. Az ötlet e sorok 
írójától származott, akit késõbb minden protokoll nélkül, pusztán bizalmi alapon az egyesület tiszteletbeli 
elnökévé választottak. A további három alapító tag régi és hûséges tanítványaim táborából került ki. Közülük 
ketten Dsida Jenõ költészetébõl írtak szakdolgozatot munkahelyemen, az egri Eszterházy Károly Fõiskola 
Irodalomtudományi Tanszékén. Négyünk aláírása olvasható az egyesület létrejöttérõl tudósító dokumentum élén 
is. Ennek szövegét az aláírók neve nélkül, egyébként teljes terjedelmében ideiktatom: 

 
1997. július 24-én baráti találkozó zajlott le Egerben a Honfoglalás utca 21. szám alatt, amelynek résztvevõi 

Dsida Jenõ Baráti Kör néven új keretek közé foglalták együttmûködésük korábbi gyakorlatát. 
A Kör alapvetõ célja a Dsida-kultusz ápolása. Tagjai meghatározó élményüknek tekintik a “poeta 

angelicus” emberi és költõi magatartását, “szelíd mosollyal” néznek földre és égre, életre és halálra, 
rendületlenül hisznek az erdélyi magyarság értékteremtõ hivatásában, a szépség és a jóság missziójában. 

A Körnek tisztségviselõi és protokolláris szabályai nincsenek. Tagja lehet bárki, aki azonosulni tud 
szellemével, s akinek a belépését a közösség osztatlanul támogatja. Elhatározását e jegyzõkönyv aláírásával 
szentesíti. 

A Kör tagjai minden év nyarán összegyûlnek az alapító ülés színhelyén, és kötetlen beszélgetés formájában 
adnak számot egymásnak arról, hogy elõzõ találkozásuk óta mit tettek a fenti eszmények megvalósításáért. 

 
                                                           
 A verset a költõ A nemzeted nevében, 1991 kötetébõl illesztettük mellékletünkbe (A szerk.) 



Az idézett jegyzõkönyvet rövid kommentár kíséretében, egy Dsidáról szóló dolgozat szövegébe foglalva 
közreadtam Erdélyi arcok címû, 1997 karácsonyán megjelent tanulmánykötetemben. A személyes hírverésen 
kívül elsõsorban ennek köszönhetõ, hogy a kezdeményezést viszonylag széles körben megismerték, hatósugara 
immár Királyhelmectõl Beregszászig és Kolozsvárig ível: felvidéki, kárpátaljai és erdélyi jelentkezõvel is 
gazdagodott közösségünk. A tagság zömét azonban továbbra is régi és újabb tanítványaim alkotják, fõként azok 
az egri fõiskolások, akik konzulens tanári közremûködésemmel a “poeta angelicus” életmûvét választották 
diplomadolgozatuk tárgyául. 

Közös megegyezés alapján hagyománnyá vált, hogy évrõl évre az elsõ összejövetel idõpontjához 
legközelebb esõ hét végén, szombaton és vasárnap találkozunk. Ezekrõl az ülésekrõl csak indokolt és igazolt 
esetben szabad távol maradni. Itt mindannyian elmondjuk, hogy a mögöttünk álló esztendõ során mit tettünk az 
alapító okiratban rögzített elvek megvalósítása érdekében.  

Ezek az elvek és a velük kapcsolatos beszámolók három irányban kristályosodtak ki az elmúlt három 
esztendõ alatt. Az elsõ helyen természetesen a névadó költészetének és emberi példájának a népszerûsítése áll. 
Ezzel fonódik össze az a szándék és törekvés is, amely a határon túli magyarság gondjainak megismerését és 
enyhítését célozza. Végül egyöntetûen magunkénak valljuk és mindennapjaink ihletõjévé, formálójává avatjuk 
azokat a szellemi értékeket, amelyek Dsida Jenõ verseibõl áradnak.  

Ennek az értékrendnek a legfõbb alkotóelemét egymás között a legkézenfekvõbb és a legegyszerûbb szóval 
“életöröm”-nek, “életszeretet”-nek szoktuk nevezni. Dsidát Csoóri Sándor az “öt érzék költõje”-ként jellemezte. 
Kevés olyan örömtudó, napragyogású, Assisi Szent Ferenc-i szellemiséggel, a kozmikussá fokozott áhítat és 
szeretet csodálatos látomásaival átitatott életmûvet ismerünk, amilyen az övé. Megragadottságát és 
lényegességélményét tragikus sorsa diktálta: veleszületett, korai elmúlással fenyegetõ szívbetegségben 
szenvedett. Arra kényszerült, hogy a sír szédítõ mélységeivel lépésrõl lépésre szembenézõ embernél hamarabb 
és intenzívebb módon döbbenjen rá a véget nem érõ nagycsütörtök esték üzenetére, hogy szívközelbõl ismerje s 
minden átmenet és késedelem nélkül találja meg az élethez vezetõ – Thomas Mann által megjelölt – 
legzseniálisabb utat, a halált. Annak a fénytörésében nõttek benne olyan mitikus méretûvé és jelentõségûvé az e 
világi dolgok arányai. Ez a felfokozott életintenzitás és életszeretet követendõ mérce a mi számunkra is, 
tanácskozásainkat a mámoros életöröm, a kivételes izzású, egymás iránt is kifejezõdõ szeretet varázsa hatja át. 

A szeretet hatalma ösztönzött arra is, hogy 1998-as összejövetelünkön megszervezzük a Kör 
gyermektagozatát. Ide az egyesület munkájában aktívan közremûködõ felnõttek gyermekei jelentkezhetnek, s 
belépésük feltételéül csupán azt szabtuk, hogy tanuljanak meg könyv nélkül egy Dsida-verset, s szavalják el a 
soron következõ tanácskozás résztvevõi elõtt. 1998-ban Nádasdi Zsuzsanna és György, tavaly pedig Molnár 
Anna és Flóra esett át a próbán. Az életkori sajátosságok figyelembe vételével rájuk is ugyanazok a szabályok 
érvényesek, amelyek a felnõtt tagozat tagjaira. 

Legutóbbi – 1999. július 24-én és 25-én megtartott, sorrendben a harmadik – összejövetelünk önmagában is 
visszaigazolta a kezdeményezés értelmét. A vendéglátó házaspárral együtt összesen harminchárom sugárzó 
szemû és szívû résztvevõje volt. Bekapcsolódott a – most elõre kitûzött kiselõadásokkal is gazdagodó – 
beszélgetésbe a kárpátaljai költõnõ, Füzesi Magda, aki elmondta, hogyan õrzik Dsida emlékét Beregszászon: a 
költõ édesanyja katonatiszt férje frontra vonulása miatt ott élõ szüleinél keresett és talált menedéket két 
gyermekével együtt az I. világháború éveiben. Vallasek István fizikus, egyetemi tanár Kolozsvárról jött közénk 
és hozott híreket: õ a kincses városnak abban az utcájában és házában lakik, ahol a Dsida-család talált otthonára 
az 1930-as években, ez indította arra is, hogy Dsida-relikviákat gyûjtsön. Turcsány Péter Pomázt és Budapestet 
képviselte az ülésen, s mutatta be az egybegyûlteknek Dsida egykori fölfedezettjét, Lakatos Demeter csángó 
költõt. Cseh Károly, a Mezõkövesden élõ tanár és poéta az égõ gyertyák mellett, Dsida-versek társaságában 
töltött nagycsütörtök esték varázsát, Ködöböcz Gábor irodalomtörténész és fõiskolai adjunktus Kányádi Sándor 
lírájának Dsida-reminiszcenciáit idézte…  

Miközben a felnõttek a kertes családi ház teraszán komoly – bár sok-sok nevetéssel is fûszerezett – 
tanácskozásukat folytatták, a gyermektagozat tagjai és tagjelöltjei – néhányan még édesanyjuk karjában – a 
befüvesített udvart vették birtokukba, hogy önfeledt játékkal, kiabálással és kacagással mulassák az idõt. Olykor 
a terasz magaslatáról le is kellett inteni õket, hogy vegyék alacsonyabbra a hangerõt, mert alig értjük egymás 
szavát. 

Az említett eseményekkel egy idõben a porta szalonnasütésre kiszemelt helyén nagy bográcsban fõtt a 
halászlé. Ezt a vele párhuzamosan zajló történésekkel teljes mértékben egyenrangú mûveletet a háziasszony 
irányította pár önként jelentkezõ és hozzáértõ tagunk segítségével. Amikor a halászlé illata ellenállhatatlanul 
elárasztotta az udvart, a teraszt és az egész környéket, s a felnõttek az élet megfejthetetlen titkai és lenyûgözõ 
hiábavalóságai, a gyermekek a labda után való futkosásba végképp belefáradtak, kezdetét vette a Dsida-
versekbõl ismert – bár az ott leírtaknál fegyelmezettebb –, másnap kora délutánig tartó és csak rövid alvással 
megszakított “vidám keresztényi lakoma”, a puhára fõtt hal ízének dicsérete szóval és szájhoz emelt kanállal. 
Mindezt késõbb kiegészítette a tarisznyában hozott gyümölcsökbõl és süteményekbõl történõ – nem csupán a 



létfenntartás ösztönétõl vezérelt – jókedvû falatozás. Vasárnap délelõtt került sor a hagyományos 
kártyabajnokságra a felnõttek odaadó és szenvedélyes részvételével: ennek nevezési és nézõi díjaiból fedezzük a 
továbbiakban az egyesület levelezési költségeit. 

Írásban rögzített, hosszú távra szóló, kötelezõ érvényû terveink nincsenek. Az a “szellem és szerelem”, ami 
minket sok-sok éve összeköt, és ami a közénk jövõket is magával ragadja, eleve kijelöli a továbblépés 
lehetõségeit és formáit. Bizonyára ezután is gazdagodni fogunk új tagokkal és ötletekkel. A lényeg azonban az, 
hogy harminc-egynéhány embernek közös témája, öröme és gondja van a legnemesebb eszmék szolgálatában, 
ami a legkevésbé sem lehet közömbös ebben a széthulló, uniformizálódó, elgépiesedõ világban.  

Szervezetünk életképességét az itt közreadott dokumentumgyûjtemény is szemlélteti… 
 
 

Dsida Aladár ismeretlen írásai 
 
Mindeddig a múló idõ, a feledés homálya fedte, hogy Dsida Jenõ édesapja, Dsida Aladár is papírra vetett 

olyan gondolatokat, amelyeket a szélesebb nyilvánosságnak szánt. Engem is csupán a véletlenek szerencsés 
egybejátszása segített hozzá, hogy két nyomtatásban megjelent írását fölfedezzem. 

Könyvtári duplumként került a kezembe Olasz Péter A mai férfi életútja címû tanulmánygyûjteménye, mely 
1926-ban látott napvilágot Dsida Jenõ szülõvárosában, Szatmárnémetiben. Erdély iránti parttalan szeretetemnek 
köszönhetõ, hogy a könyv fölkeltette érdeklõdésemet, föllapozása pedig igazi szenzációval járt. 

A mû az említett jezsuita szerzetes neve alatt jelent meg, más szerzõt sem a külsõ, sem a belsõ címlap, sem 
az elõszó, sem a tartalomjegyzék nem tüntet föl. (Feltehetõen emiatt nem sikerült korábban az itt leleplezendõ 
titkok nyomára bukkanni.) A kötetbe foglalt dolgozatok egyenkénti vizsgálata során derült fény arra, hogy 
tizennégy fejezete közül kettõt – az egyik bevezetésében is olvasható indoklás szerint a két leginkább világi 
tárgyút és a legkevésbé szerzetes tollára valót – Dsida Aladár írt: a fejezetcímek alatt (és csak ott!) az õ neve 
olvasható. 

A szövegek bemutatása elõtt ismerkedjünk meg a címlapon föltüntetett szerzõvel is! 
Olasz Péter egyik irányítója és aktív résztvevõje volt a Trianon után megújult erõvel kibontakozó erdélyi 

római katolikus vallási mozgalmaknak. Nagyváradon született 1895-ben, s ott is halt meg 1952-ben. 1910-ben 
lépett be a jezsuita rendbe. 1924-ben rendfõnöke utasítására költözött az anyaországból Romániába, hogy az 
ottani kis létszámú jezsuita közösség talpon maradását, az elárvult erdélyi magyarság, mindenekelõtt a római 
katolikus ifjúság lelki gondozását szolgálja. Tevékenységének a központja Szatmárnémetiben volt, ahol az idõ 
tájt még teljes létszámban együtt élt a Dsida-család. 

Osvát Kálmán Erdélyi lexikonában többek között a következõket olvashatjuk Olasz Péter sokirányú 
hitbuzgalmi munkájáról: “Lelki gyakorlatok, négyszemközti tanácskozások százait folytatja le. Fiú-
kongresszusokat, kongregációkat szervez, ifjúsági folyóiratokat alapít, cikkeket, könyveket ír /…/ Mint 
konferenciaszónok sikerei egy részét a napi intellektuális életbõl vett témáinak köszönheti. Egyes elõadásait /.../ 
olyanok is nagy számmal hallgatták, akik eleve sem kívánták magukat meggyõzetni, de érdekelte õket e 
közelharcos jezsuita fegyverforgatása. Az ifjúságnak írt könyvei friss közlési módjukkal sok ezer ifjú olvasót 
szereztek.” (Az idézett szócikkbõl egyébként azt is megtudhatjuk, hogy az Erdélyi lexikon megszületését is 
adatgyûjtéssel segítette a fáradhatatlan jezsuita.) 

Olasz Péter neve eddig is föl-föltûnt a Dsida-irodalomban. Csiszér Alajos a költõ barátai közé sorolta õt. 
Marosi Ildikó úgy fogalmazott, hogy “Olasz páter kimondottan lelki gyermekének tekintette a fiatal költõt”. 
Bányai (eredeti és akkor még használt nevén: Baumgarten) László Kitárul a világ címû memoárjában 1924. 
december 3-i keltezéssel azt írta, hogy “Páter Olasz… sok jót mondott Jenõrõl”. Ugyanott azzal kapcsolatban 
olvashatunk információkat, hogy Bányai László és Dsida Jenõ – akiket egy idõben fedezett föl és ezáltal baráttá 
is avatott Benedek Elek népszerû gyermeklapja, a Cimbora – közös verseskötet kiadására készültek, s ez ügyben 
a páter levelezést folytatott “a berlini Farkas Gyulával”. (A terv nem vált valóra.) 

Olasz Péter és Dsida Jenõ kapcsolata nem szakadt meg 1925 szeptembere, a költõ Kolozsvárra költözése 
után sem. 1928 júliusában például részt vett és A vers és a lélek címmel elõadást is tartott a páter 
közremûködésével szervezett marosvásárhelyi fiúkongresszuson, melynek a helybeli római katolikus 
fõgimnázium és fiúnevelõ intézet akkori hittanára és szubrégense, Márton Áron volt a házigazdája. 

A szerzetes ajánlása nyomán került Dsida Abafájára a báró Huszár-családhoz, ahol 1928 októberétõl 1929 
júliusáig háztanítóként kereste kenyerét. 

Még a legutóbb idézett események elõtt, 1928. január 15-én a költõ D. J. monogrammal recenziót tett közzé 
a Pásztortûz hasábjain Olasz Péter Fiú, légy férfi! címû új kötetérõl. Ebben nagy elismeréssel szólt a szerzõ 
“bámulatra méltó sokoldalúságáról”, “alapos tudásáról és tapasztalatairól”, a könyvben rejlõ “frissességrõl”, 
“élénkségrõl”, “érdekességrõl”, “meggyõzõ erõrõl” és a “minden elméleti bizonyítást elmellõzõ 



gyakorlatiasságról”. A páter korábbi mûvei közül hivatkozott A mai férfi életútja címûre is, s természetesen 
elhallgatta, hogy annak édesapja is társszerzõje volt… 

 

*** 
Számos tény illusztrálja tehát, hogy a jezsuita szerzetes igen közel állt a költõhöz és családjához. Ennek a 

rendkívül termékeny, Dsida Jenõ formálódó világképét döntõen meghatározó kapcsolatnak a történetéhez 
nyújtanak újabb adalékokat Dsida Aladár itt bemutatandó írásai is. 

Közülük az elsõ, mely az említett könyv V. fejezetét alkotja, A párbaj címet viseli, s szerzõjét két – a téma 
által idõszerûvé avatott – ranggal is fölruházza: “volt császári és királyi kapitány, okleveles vívómester”. A jól 
megszerkesztett, logikusan felépített és szemléletes stílusban megfogalmazott tanulmány szigorúan keresztényi 
elvek alapján tekinti át a párbaj történetét, sorakoztat föl érveket vele szemben, s veszi számba az ellene való 
küzdelem lehetséges módozatait. Gondolatmenetének és érvrendszerének a centrumában ez a fejtegetés áll: 

 
A párbajozó Isten jogait bitorolja. A kereszténység tiltja, hogy kezünket testvérvérrel mocskoljuk be. “Ne 

ölj!” – hangzik Isten ötödik parancsolata és ez megváltozhatatlan világtörvény minden idõk, minden népek és 
ezek között, minden rangúak számára. Egyedül a világ Teremtõjének és Megváltójának van joga életünk és 
halálunk fölött rendelkezni. Ezért a világi hatalmak is többnyire “Isten nevében” mondják ki a halálos ítéleteket. 
Az a férfi, aki párbaj útján akar igazságot tenni és így felebarátja ellen tör, sõt könnyen orgyilkosa is lehet, 
nemcsak megszegi az isteni parancsot, hanem azokat az isteni törvényeket is, amelyek a bosszút megtiltják és a 
megbocsájtást kötelességünkké teszik. Az egész világ minden keresztény népénél milliók és milliók ajkáról 
naponként elhangzó imádságunkban is ezt a megbocsájtást hirdetjük: 

“És bocsásd meg a mi vétkeinket (de csak akkor és úgy) – miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk 
vétkezõknek”. Ezek a megállapítások nehéz, de szilárdan álló igazságai a kereszténységnek, bár parfümillatos 
párbajlevegõben nem hangzanak kellemesen. 

 
A költõ neveltetését, formálódó világképét illetõen és témáját tekintve is fontosabb, közérdeklõdésre inkább 

számot tartó a másik – a föllapozott könyv VII. fejezetét alkotó – írás, melynek címe: A keresztény családi élet. 
Az itt teljes terjedelmében közreadott mû ma már kuriózumnak számító betekintést ad – ha közvetett formában 
is – a Dsida-család mindennapjaiba, legbensõbb titkaiba s általában a korabeli keresztény családok életébe. 
Olvasása közben azon is eltöprenghetünk, hogy mekkorát változott a világ megszületése óta: 

 
Azt hiszem, kedves olvasóim között senki sincsen, aki még ne hallotta volna, ha egy katholikus pap errõl a 

tárgyról beszélni kezdett, a következõ megjegyzést: “Eh, mit tudnak a papok a családi életrõl és annak 
örömeirõl, de fõként bajairól, mikor nekik nem szabad nõsülniök, nincs feleségük és nincsenek gyermekeik!” De 
jegyezzük meg, hogy a papok is szüleik, testvéreik között nõttek fel és így átélték csaknem ugyanazt, amit mi, 
világi emberek. Ezért bár a gyakran hallható megjegyzés indokolatlan, mégis történjék most az egyszer az ilyen 
és hasonló megjegyzések elejtõinek kedve szerint, amennyiben e fejezetet nem papi ember írja. 

I. Igen kedves jellemzést olvastam valahol a boldog családi életrõl. 
Franklin Benjámin, Amerika egyik legnagyobb fia megkérdezett egy szegény, de állandóan derûs homlokú 

napszámost vidámságának és megelégedettségének titka felõl: 
“Ez a titok, felelte a jó ember, az én feleségem. Ha reggel munkába megyek, búcsúcsókot nyom ajkamra e 

szavakkal: 
Isten óvjon, ne fáraszd ki magad túlságosan, vigyázz az egészségedre! 
Ha este fáradtan hazatérek, már ott vár a gyermekekkel a ház kapujában. Barátságos mosollyal kérdi, nem 

vagyok-e nagyon kimerülve? Kicsi otthonunkban minden csakúgy ragyog a rendtõl, a tisztaságtól. Az étel már 
ott áll készen az asztalon s ízletesen van minden elkészítve. Uram! sehol sem oly szép a világon, mint nálunk 
otthon! Íme, ez az én vidámságom titka.” 

a)  A boldog keresztény családi élet elsõ és fõ feltétele, hogy a házasulandók állandóan szemük elõtt tartsák a 
házasság szent fogalmát. 

A keresztény házasság szentség s Isten megmásíthatatlan törvénye folytán: egy és felbonthatatlan. Éppen 
ezért a legmegfontolandóbb lépés az ember egész életében. Ha valaki életpályát tévesztett, kisebb-nagyobb 
erõfeszítéssel, de segíthet magán. Ha állását nem tartja megfelelõnek, keres mást, de ha valaki elhibázza a 
házasságát, ezen többé nem segíthet. 

A valóban keresztény házassághoz szükséges továbbá, hogy a felek szeressék egymást, testileg 
egészségesek, lelkileg alkalmasak, rendezett anyagi viszonyúak és egyforma vallásúak legyenek. A 
házasulandóknak tehát ezeket is figyelembe kell venniök. 

b) Mikor Isten a szívet megteremtette, beleoltotta a szeretetet. Ez a különös isteni ajándék minden 
természetes és természetfeletti élet csírája. Szinte az a lelkek világában, mint a csillagokéban a vonzóerõ. Az 



ember jóakarattal lehet mindenki iránt, szereti szüleit, testvéreit, jóbarátait, de kevés kivétellel küld számára 
olyan valakit az Úr, akirõl elmondhatja: “Õt egyedül örökre!” Ez a keresztény hitves. 

Ezt a gondolatot, ti. hogy a szerelem nem más, mint két rokonlélek összetalálkozása a földön, legszebben 
Reményik Sándor erdélyi poéta egyik versében találtam meg. 

Lázadása miatt megszületésre kárhoztatott, földre számûzött angyalt mutatja be1, aki eleinte nem akart a 
földre leszállani, azonban az Úr kemény parancsszavára mégis megtört, s a kapu felé indult: 

 
De onnan visszafordult: “Ó Uram, 
Egy vágyam, egy utolsó volna még; 
Egy angyalt, testvér-lelket hagytam itt, 
Szerettük egymást véghetetlenül, 
Tisztán, ahogy csak a mennyben lehet, 
Szeretném viszontlátni odalenn, 
Ha csak egy percre, ha csak mint egy álmot.” 
S felelt az Úr:  
“Menj és keresd! Lehet, hogy megtalálod!” 
 
És ha egyszer megtalálta a férfi az igazit, aki az õ számára ki van jelölve, rendíthetetlenül haladnak együtt az 

élet rögös útjain. A szeretet megédesíti az összes fáradságot és áldozatot. 
c) De egyedül a szeretet nem elég a házassághoz, kell testi egészség is. 
Mert ha meg is van a szeretet, lehet-e ott szó családi boldogságról, ahol a hitvesek betegek s ennek 

következtében a gyermekek is nagyobbrészt nemcsak betegek, hanem nyomorékok is. Szóval ahol örökös a 
jajszó, napi vendég az orvos és minden patikai stb. kiadás ellenére kevéssel a mézeshetek után hozzá kell látni a 
szemfedél varrásához! Igaz, senki sincs bebiztosítva betegség, elnyomorodás ellen, s ha az esetleg beköszönt, 
úgy “holtomig és holtáig”, Isten akaratában megnyugodva viselni kell a keresztet. De mégis az ilyen állapotnak 
önként s vakmerõen nekivágni, valóságos istenkísértés. Aki ilyet tesz, az hamarosan fel fog sírni élete és 
boldogsága romján: “Jaj be csúnyán éltem!” (Ady Endre) 

d) Ha már a testi egészség szükséges kelléke annak, hogy a házasélet földi paradicsommá váljék, mennyire 
fontosabb akkor a lelki alkalmatosság. – A leendõ hitvestárs jellemét és természetét is szemügyre kell venni! 
Féltékeny, önzõ, türelmetlen, kicsinyeskedõ emberek nem igen valók a házaséletre. Igaz, hogy egészen tökéletes 
lélek után szinte hiába kutat a házasulandó, azonban mégis vannak jelek, amelyekbõl idejében, legalább a 
jegyesidõ alatt észreveheti, vajon X vagy Y olyan egyén-e, akivel boldog családi életet tud biztosítani magának is 
s leendõ gyermekeinek is. 

Amint a fiú is elárulja magát a szüleivel, fõleg édesanyjával szemben tanúsított viselkedésével (ugyanilyen 
lesz majd feleségével szemben is), túl gyakori lovagias ügyeivel (ez leendõ lovagiatlanságának a jele), mulatós, 
kártyás, adósságot adósságra halmozó életével (tehát könnyelmû), elejtett véleményeivel: Istenrõl, vallásról, a 
családi életrõl; éppúgy a leány sem rejtheti el sokáig igazi mivoltát. A leány, aki nem dédelgeti, nem ápolja 
szüleit, aki végtelenül durván bánik kisebb és nagyobb testvéreivel, aki egyébrõl, mint dínomdánomról, divatról2 
alig tud beszélni, nem lesz elég erõs a házasélet keresztjeinek békés, türelmes hordozására. 

e) A házasság anyagi részét is szóba hozva, bár a legnagyobb fokban megvetjük az aljas 
hozományvadászokat, mégis el kell ismernünk, hogy a házasságnál lényeges és idejében rendezendõ kérdés: az 
anyagi helyzet biztosítása. Ugyanis nem csak kor-, rang- és mûveltségben, hanem az anyagiakban is lehetõleg 
egyformáknak kell lenniök a házasfeleknek. A túl nagy vagyoni különbség a szegényebb félnek késõbb nem egy 
keserû, nehéz órát okoz. A nõ a hozományt, mint tõkét hozza, a férfi keresete életrevalóságának és tudásának 
állandó kamatja. A takarékos, ügyes és házias leány azonban nemcsak holt tõkét hoz, nemcsak ennek 
megõrzésérõl szavatol, hanem a férfierõ kamatainak helyes hováfordításáról is gondoskodik. 

f) A mai családalapítások nagy része bizonyos fokú nélkülözések beköszöntését is elõre jelzi. Kitérni alig 
lehet. Ha azonban a nélkülözés nagyon fáj, a család gondoljon a Szent Családra, amelynek tagjai nagyon is 
szûkös viszonyok közt éltek s mégis a legboldogabb emberek voltak a világon. 

Olyan gondolat ez, amely fölött a mai tülekedõ ember talán pillanatig mosolyog, de ha tovább fontolgatja, 
szívéhez férkõzik s igaznak találja. 

Sohse keresse valaki a jó Isten törvényeinek megszegésével helyzetét megjavítani, mert ha az ideig-óráig 
gyönyörûséget is szerez, végeredményben a megbánáshoz, sokszor a kétségbeeséshez vezet. 

Ami végre az egyforma vallást illeti, ha ekörül hiba van, elõbb vagy utóbb csaknem biztosan nagy baj 
(házasságtörés, válás s hasonló) lesz belõle. A házasság ugyanis csakis akkor ígér boldogságot, ha benne 
minden egy. Egy szív, egy lélek, sõt az Úr Jézus szavai szerint “egy test” is. Csak a leghatalmasabb egységesítõ 
erõ: a vallás legyen “vegyes”? Mikor minden egység, erõ, áldozatkészség és tiszta szeretet forrása a közös hit! 

Ezek az irányelvek, melyekrõl szólottam, mint említém, tulajdonképp a házasulandókra vonatkoznak, és ha 



ezeket mindenki kellõ figyelemre méltatná, akkor csak nagyon kivételesen fordulna elõ a házaséletben a 
boldogtalanság. 

II. Magának a házaséletnek boldogságát a családtagok közötti jogviszonyok szem elõtt tartása s a férj, a 
feleség és a gyermekek kötelességteljesítése biztosítja. 

A férj a család feje. A kormányrudat õ tartja a kezében. Vitás esetekben õ hivatott dönteni. (A papucshõsök 
felett mindenki méltán mosolyog és szórakozik, tulajdon feleségük elõtt is a megvetés tárgyai.) Azonban a férjnek 
fenyítõ hatalma nincsen a feleségével szemben, hiszen ez nem rabszolganõ, hanem élettárs. A keresztény férj 
hatalmát szelíd barátsággal érvényesítheti. A férj viszont feleségét rangjához mérten ellátni, ruházni és minden 
szükségletérõl gondoskodni tartozik, még abban az esetben is, ha feleségének nem volt hozománya. 

Hasonlóképp a feleségnek szorgosan közre kell mûködnie, hogy rangjának megfelelõ tevékenykedése s 
takarékossága által a családi vagyon fennmaradjon, sõt gyarapodjék. A feleségnek továbbá joga van arra, hogy 
hitvesi és anyai méltóságát férje részérõl megfelelõ tiszteletben, elismerésben és megbecsülésben részesíttesse. 

Az övéirõl való szeretetteljes gondoskodás a férj munkáját könnyûvé teszi, éppúgy a feleség sem ismer 
boldogabb foglalkozást, mint férjérõl és gyermekeirõl nagy szeretettel gondoskodni, ezért nevezik a feleséget a 
család szívének. 

Akárcsak Franklin napszámosának, mindenkinek otthonában kell magát legjobban éreznie s meg kell 
mindent tennie az otthon lehetõ legvonzóbbá tételére, melyet nemcsak növények, virágok biztosítanak, hanem a 
közös játékok, családi ünnepségek is. Milyen örömöt okoz a család összes tagjainak az elsõ szentáldozás napja, 
a bérmálás ünnepe, a család Jézus Szívének történõ fölajánlása, a névnapi, születésnapi, de fõleg a karácsonyi 
megemlékezés. 

Az otthon, a család lelke azonban mégiscsak a gyermek, õ a napfény a házban, amely örömöt és melegséget 
sugároz. Az eszményi szülõ nem ismer nagyobb örömöt, mint ha gyermekeinek jó dolguk van, ha szépen 
növekednek és fejlõdnek. 

Az egész jövõ nemzedék a gyermekneveléstõl függ, s ezalatt nemcsak a testrõl, hanem a lélekrõl való 
gondoskodást értjük. A szülõk kötelességei: gyermekeiket szeretni, nekik jó példával szolgálni, velük szemben 
igazságosnak lenni, felettük uralkodni és felügyeletet gyakorolni, õket jutalmazni és büntetni, oktatni, minden 
bûntõl távol tartani és testi fennmaradásukról gondoskodni. 

Az anyai szív mélységes tenger, amelybõl a szeretetet kimeríteni nem lehet. De ha ezt az anyai szívet csak a 
szeretet vezeti, az ész és a lelkiismeret pedig figyelmen kívül maradnak, akkor ez a szeretet csak rontani tud. 
Becsületes magyar néven az ilyen szeretet “majom-szeretet”, mely amint a tapasztalat bizonyítja, sajnos elég 
gyakori szélsõség. 

A leghatalmasabb ereje a szülõi példának van. A szülõk erénye, jámborsága világító torony a gyermekek 
életében. Ki tudná megmondani, hogy mily értékkel bír a gyermekre, ha látja, hogy szülei este, munkájukat 
befejezve, imádsággal hajtják álomra fejüket. Viszont kiszámíthatatlanok a súlyos következmények, ha a 
családban élcelõdnek a vallás egyes tanai és az Egyház intézkedései fölött vagy a papok rovására mulatnak.3 

A nevelésnek határozottnak és komolynak kell lennie. Mikor a gyermek még nem tudja jól megkülönböztetni 
a megengedettet a meg nem engedettõl s nem látja be az okokat, amelyek miatt ezt vagy azt szabad, illetve nem 
szabad cselekednie, segítségére siet a szülõi parancs. A szülõk méltóságuk tudatában (Isten helyettesei) 
követeljenek gyors és feltétlen engedelmességet. Ha gyermekeik nyakasságát elnézik, odajutnak, hogy a 
gyermekes nyakasságból dacosság lesz, melyet késõbb legjobb akaratuk mellett sem tudnak majd megtörni. 
Honnan ered a gyermek nyakassága? Az elkényeztetésbõl! 

Alig ébred fel reggel a gyermek, a “mamuska” máris megrohanja kérdéseivel is: “Fel akarsz kelni? Fekve 
maradsz még? Felöltöztesselek? Enni akarsz elõbb vagy mosakodni? Édes legyen a kávé vagy magad akarod a 
cukrot beletenni?” S így megy ez az egész nap, egész héten, egész esztendõn át. Mindig csak: “Akarsz, nem 
akarsz?”, s mivel mindenkor az történik, amit a gyermek akar, idõvel nyakas, önfejû lesz. 

Rendkívül fontos a szülõi tekintély megõrzésére, hogy a szülõk egymással egyet értsenek. Itt van pl. egy 
anya. Minduntalan a szülõknek tartozó engedelmességrõl és tiszteletrõl prédikál a gyermeknek. De hányszor 
fordul elõ, hogy ugyanazon anya éppen akkor küldi gyermekét például sétálni, mikor az apa ezt megtiltotta, sõt 
még ki is oktatja gyermekét: “Menj csak gyermekem, a papa nem vette komolyan, csak éppen rossz kedvében 
volt.” De persze ugyanezt az okoskodást anyja parancsaira is alkalmazza a gyermek, mert hát a mama még 
kevésbé veszi komolyan azt, amit parancsol… 

Sokszor a szülõk e gyáva magatartásának feltûnõen gyászos következményei vannak.4 
Ezért fontos, ismételten kihangsúlyozandó tanúság a komoly szülõk részére: Uralkodjatok indulataitokon, 

éljetek egymással egyetértésben, óvjátok egymás tekintélyét, de a másokéit is, fõleg gyermekeitek elõtt s így 
biztosítjátok a magatokét is! 

Ami végre a gyermekek kötelességét illeti szüleikkel szemben, ezek: a szeretet, a tisztelet és az 
engedelmesség. 

A szeretetrõl leginkább az élõ és elhunyt szülõkért való buzgó imádság tanúskodik. A hálás gyermek továbbá 



mindvégig ragaszkodik szüleihez s nagyon boldognak érzi magát, ha megerõsödött karjaival a gyengülõ 
szülõket támogathatja, számukra kényelmes, derûs és gondtalan élet-õszt biztosíthat. Ez a legszebb s egyúttal 
legigazságosabb kamat, amelyet a jó nevelés folytán, gyengéd szülõi kezektõl felhalmozott, létrehozott tõke 
méltán követel. És hol a gyermek, aki ne tartaná szent büszkeségének, hogy e kamatot bõségesen kiutalni képes? 

A szülõk iránt tanúsítandó tisztelet, mint második gyermeki kötelesség, megköveteli, hogy a gyermek 
szüleiben bármily körülmények között elismerje az Isten-helyettesi méltóságot s azt, hogy bármily magas polcra 
emelje is õt az isteni Gondviselés, édes szülei, a természet rendje szerint, mindig felette állanak, akikkel szemben 
hódoló tiszteletét a gyermek kézcsókkal szokta kifejezni. 

A gyermek végül köteles szót fogadni mindenben, amiben csak Isten a szülõk gondjaira bízta õt, éspedig 
nagykorúsításáig. Engedelmesség nélkül ugyanis a szülõk nem teljesíthetik fõbenjáró kötelességüket 
gyermekeikkel szemben. 

A jó keresztény férfiúnak, aki a fönnebb vázoltakat szívén viseli, bátran boldogságot lehet ígérni az egész 
életére. Családi tûzhelyén sohasem alszik ki az istenfélelem és az isteni szeretet szent tüze, melyet a naponkénti 
imádság, a vasárnap megszentelése és a szentségek felvétele által éleszt és táplál. Ez a tûz a betegségeket, az 
erkölcstelenséget elûzi és a hitvesi szeretetet sohasem hagyja kihûlni, legyen bár a hajlék, az otthon mégoly 
kicsiny s mégoly szegényes. 

 
JEGYZETEK 

 
1. Persze ez csak költõi beállítás. Angyalból még büntetés folytán sem lesz ember! 
2. A leányok szörnyû divathajhászásával kapcsolatosan egyik férfikonferencián a következõ jellemzõ kis esetet 

hallottam:  
Egy gyönyörû szép leány elhatározta öngyilkosságát. Megírta búcsúlevelét, amelyben kéri édesanyját, hogy halála 

után balzsamoztassa be, tétesse üveg alá s állíttassa ki a múzeumban közszemlére, mert õ nem tud azzal a gondolattal 
megbarátkozni, hogy õt valaki megöregedve lássa. Azonban éppen mikor ezt a levelet írta, jött be a szobába egy 
divatlappal kezében az édesanyja és nagy sopánkodva ezeket mondta: “Nézd csak kedves leányom ezt a legújabb 
divatot, egészen más, mint a múltévi volt! No, most újból átalakíthatjuk összes ruháinkat!” A lány végigforgatta a 
füzetet s közben hirtelen eszébe jutott, hogy milyen nevetséges lesz õ néhány év múlva, bebalzsamozva az õ mostani, 
akkor azonban már valószínûleg ódivatú ruhájában! Gyorsan összetépte a már megírt búcsúlevelét s a mindig változó 
divat miatt letett az öngyilkosságáról. 

3. A szociáldemokrata sehogy sem bír 12 éves fiával, végre hivatkozik Isten negyedik parancsára. A fiú azonban 
vigyorogva feleli: Hisz azt a “csuhás” maszlagolja! Te pedig folyton hangoztatod, hogy mindazt, amit a “csuhás” 
mond, az egyik fülünkön engedjük be, a másikon tüstént engedjük ki! 

4. Genfben történt, hogy egy szép verõfényes napon elõkelõ szülõk leánya atyja engedélyét kérte, hogy a tavon 
csónakázhassék. 

– Szél nincs, az idõ gyönyörû és bizonyára nem fogunk semmiféle oktalanságot csinálni! – okoskodott a leány. 
De az apa azok közül való volt, akik nem teljesítik a kisasszony minden óhaját. Most is jobbnak látta a kérés 

megtagadását. Kevéssel aztán hazulról eltávozott. 
Alig hagyta el az apa a lakosztályt, megérkeztek a leány barátnõi. Nem elsõ eset volt, hogy a leány atyja tilalma 

ellenére a gyönge anyánál keresett menedéket. Most is próbát tett, de anyja mintha erõsebb lenne, mint máskor. A 
leány erre hízelegni kezd: “Ígérem anyukám, 7 órára itthon leszek. Csak nem fogod ezt az örömöt tõlem megtagadni!” 
Az anya ingadozni kezd, megadja az engedélyt, a leány örvendezve távozik. 

7 óra elmúlt, a leány még nincs otthon. Éppen hazasietõ édesatyját megszólítja egyik barátja: “Hallottál-e már a 
nagy szerencsétlenségrõl?” “Micsoda szerencsétlenségrõl?” – kérdi a mit sem sejtõ apa. “A délután folyamán 8 
fiatalember és leány csónakáztak a tavon, de a csónak felfordult s mindnyájan belehaltak.” 

Hála Istennek, gondolta magában a férfi, csakhogy nem engedtem meg leányomnak a kiránduláson való részvételt, 
most õ is elveszett volna! 

Hazaérve elsõ szava:  
– Hol van Mariska? 
Az anya elsápad, de szóhoz már nem jutott, mert e percben kopogtak az ajtón. Szomorú arccal jelenti a család 

egyik ismerõse, hogy holttetemet hoznak. Gyermekük hûlt teteme volt. 
A gyermeki engedetlenség a szülõi gyöngeség keserû gyümölcse, mely iszonyú vádként talán még most is mérgezi 

életüket. 
 

*** 
Az idézett szövegek – miközben vonásokat rajzoltak egy, a mögöttünk álló évszázad első felében élt magyar 

férfi, édesapa és katonatiszt arcképéhez – Dsida Jenő mélyen átélt és naponta gyakorolt római katolikus hitének, 
a keresztény tanításokon és hagyományokon alapuló értékrendjének, szakrális költészetének a gyökereihez, 
forrásaihoz is elvezettek. Még olyan filológiai apróságot is megtudhattunk belőlük, hogy kinek a hatására 
szólította édesanyját leveleiben és verseiben “mamuská”-nak. 



A többi itt számba vett adattal együtt bizonyítják azt is, hogy a Dsida-család életében és a költői pálya 
alakulásában milyen lényeges szerepet játszott Olasz Péter dinamikus egyénisége, szerteágazó hitbuzgalmi 
tevékenysége. 

Ezt a szerepet az 1930-as években Márton Áron, a későbbi gyulafehérvári püspök, a magyar katolicizmus 
egyik legfénylőbb szelleme, az erdélyi magyarság lánglelkű apostola vette át a jezsuita szerzetestől. Vele – mint 
már utaltam rá – az 1928 júliusában lezajlott marosvásárhelyi római katolikus fiúkongresszuson ismerkedett meg 
és kötött életre szóló barátságot a költő. 1932-ben Márton Áront a kolozsvári egyetem lelkipásztorává nevezték 
ki. Ugyanettől az évtől kezdődően ő vezette az Erdélyi Római Katolikus Népszövetség egyetemi szakosztályát, 
1934 és 1936 között pedig országos igazgatói tisztét is betöltötte. 1932-ben a szervezet ifjúsági tagozata Dsida 
Jenőt választotta meg elnökévé. Különösen szorossá vált kettőjük kapcsolata a költő életének utolsó 
esztendeiben. 1936-ban a leendő püspököt a kolozsvári Szent Mihály-plébánia élére állították. E minőségében 
csakhamar ő eskette össze Dsida Jenőt és Imbery Melindát. Ott virrasztott a költő halálos ágyánál, és elkísérte 
utolsó útjára is. 

 
 
 

Elfelejtett Dsida-versek 
 

Pár szavas, csupán a leglényegesebb információkra szorítkozó kommentárok kíséretében négy olyan versre 
szeretném fölhívni a Dsida Jenő költészete iránt érdeklődők figyelmét, amelyek kihullottak az irodalmi 
emlékezetből. Közülük kettőt a bibliográfiák sem ismernek. 

Az első, a Be rossz! a Pásztortűz 1925. szeptember 20-i számában látott napvilágot. Adatai szerepelnek a 
Réthy Andor által összeállított – az 1966-os Dsida-válogatáshoz csatolt – jegyzékben is, ennek ellenére kimaradt 
a költő valamennyi kötetéből: 

 

Be rossz ilyenkor céltalanul járni! 
 
Mintha komoran magam után húznám 
csöndes bánatát minden ősapámnak, 
úgy baktatok a szürke, őszi utcán, 
a nedves köveken 
s a hullott, sárga levél-halmazon. 
(Néha van köztük egy-egy korapusztult, 
zöld levél; –  
azt felveszem és megsimogatom.) 
 
Hang nem riaszt, 
fény nem vakít – 
csendesen, mélyen körülfigyelek, 
mintha keresnék valakit, 
aki késik, vagy nem akar eljönni. 
 
Kiürül minden boglyas fecskefészek… 
Akire várok, nem jön 
és aki jön, nem vártam, 
de mégis minddel furcsán szembenézek: 
Szemükben ott kísért a régi kép, 
a siratott, a nyári… 
Nedves, halk, esős, őszi délután 
be rossz egyedül, céltalanul járni! 
 
(Nagybánya, 1925.) 

 
A vers két szempontból is Dsida érett költészetének a motívumvilágát előlegezi. 
Az egyik személyes tragédiájával függ össze. Súlyos és gyógyíthatatlan szívbetegségben szenvedett, maga is 

tudta, hogy fiatalon fog meghalni. Egész lényébe, minden idegsejtjébe beivódott, determinálta hétköznapjait is 



“a vég borzalma”: “a Halálnak minden vacsoránál külön tányért” tett asztalához, s meg-megállt az úton, nehogy 
sírba tévedjen a lába. Az idézett alkotás, melyet tizennyolc éves kamaszként írt, expresszív formában fejezi ki az 
ősz, az elmúlás hangulatát. Különösen megrendítő, a költő legbensőbb szorongásait tárja föl az a részlet, amely a 
“korapusztult, zöld” leveleket becézi. 

A másik motívum, amely később is sűrűn visszatér, a vers második felében bomlik ki, s valami pontosan 
körül nem határolt, rejtélyes várakozásról, vágyakozásról beszél. Rónay György Dsida kamaszosan ámuló, 
titokzatos távolokba révedő, szeretetre, jóságra szomjazó szemét csodálta meg egyik fényképén. Egész 
költészetét áthatotta a folytonos, sejtelmes csodavárás, boldogságkeresés nosztalgiája. Első számú mesteréhez, 
Kosztolányihoz hasonlóan ő is a “vendéglét” költője volt, aki az Istentől ajándékba kapott életet ideiglenes, 
eliramló állapotnak, a teljesség, a tökéletesség birodalmába vezető út állomásának tekintette. Szeretett volna 
kiszabadulni az emberi végesség börtönéből, az egyéni lét korlátai közül a kívánt egész felé törekedett. 
Csakhamar rátalált e költői magatartás irodalmi jelképére, Robinsonra is, akinek az alakját így rajzolta meg 
1926-ban keletkezett versében: 

 
És áll, csak áll a tenger partján, 
háta mögött a zord sziget, 
kuszó liánok, sötét erdő, – 
és kémleli a nagy vizet. 
 
A kék habok közt felmorajlik 
valami zsongó halk remény, 
s a Magány foglya térdre hull 
a tenger sivár fövenyén. 
 
A láthatatlan messzeségben, 
melyet már annyi álma rótt, 
megérez és körülcirógat 
egy eljövendő kis hajót. 

 
Így nézett Dsida is a végtelen messzeségbe, kozmikus távolokba, s várt mentőhajóra, csodára, legszebb 

vágyai beteljesülésére magányának és kiszolgáltatottságának szigetén. Ötletszerűen, a teljesség igénye nélkül 
sorolom föl néhány versét, amelyekből ez az atmoszféra árad: Jövendő havak himnusza, Fáraók sírja felé, 
Olvadó jégvirág, Ha valaki jönne…, Közeleg az emberfia, Messzire jöttem, Pásztori tájak remetéje, Tündéri 
éjben érkezel!, Olyan egyszerű. Egyik legnépszerűbb verse, a Nagycsütörtök is annak a költőnek az arcvonásait 
örökítette meg, aki törött testtel, nehéz lélekkel, verejtékező homlokkal várt csatlakozásra az emberi szívekhez a 
székelykocsárdi vasútállomáson. A vágyak Robinsonja szólalt meg életművének fölkavaró záróakkordjában, 
Lássuk, vajon itt...  kezdetű versében is, amely “véres arcú rémületek között”, a betegszoba, a “matracsír” 
magányából konstatálta zokogva, hogy végképp nincs szabadulás a nyomasztó abszurditások fogságából: 

 
Mindig vágytam délre, mióta élek, 
úgy kószálni Athos ezüstös ormán 
és a porló Akropolis kövére 
hajtani főmet. 
 
Boldog lennék már, de zokogva boldog, 
bár ha eljutnék rogyadozva, mászva 
bús betegszobám napos ablakáig. 
Ez se lehet már. 
 

*** 
Réthy Andor bibliográfiájában megjelölt, de a Dsida-kötetekből kihagyott versre bukkantam a Pásztortűz 

1925. október 18-i számának első oldalán is. Az összeállításban szereplő alkotások közül ez hozza leginkább 
zavarba olvasóját, már a címével is meglepetést kelt: 

 

Napkelet felé... 
 
Halott meséink fekete kriptáján 



befedett arccal, némán zokogunk: 
megölte őket anyagelvüség, 
hideg nagy ősz és sötét háború, 
s most elhagyottan vacog a fogunk. 
 
Szegény magyarnak különös a sorsa: 
körül ölelték Páris árnyai, 
kecsegtették dicső, örökös dallal, 
és orvul mégis mit akartak ők? – 
Álmok szívébe pengét mártani. 
 
Megölték minden szép keleti vágyunk, 
szív helyett adtak berregő motort, 
mesék helyett Anatole France-regények 
kijózanító, gúnyoros szelét, 
mely csaknem hogy a halálba sodort. 
 
De most elég volt! Reflektorok fénye 
leálcázza az álromantikát, 
Páris árnyai aludni mehetnek; 
hazug lelkükkel fel nem támaszthatják 
halott meséink szunnyadó hadát. 
 
A sok sírásba fejünk is megőszült 
és ősszel vágyunk Napkelet felé; 
Nyugat megutált parkjai helyett 
a Dzsungel álma jöjjön ébresztőnek, 
ő legyen mienk és az Istené! 
 
Jöjjön Tagore sugaras világa, 
ragyogjon a sok temető felett, – 
mi régi hitünk, mi régi Hazánk 
jöjjön, tanítson énekelni minket: 
tűz-csókos világ, forró Napkelet! 
 
(Szatmár, 1925. szeptember 5-én) 
 

Dsida Jenő költészete – a Be rossz! című vershez fűzött kommentár is érzékeltette – a teljesség és az 
egyetemesség csúcsait ostromolta. A kisebbségi lét szemhatárszűkítéssel, öncsonkítással, értékvesztéssel 
fenyegető kényszereiből – sorsának akart és sokatmondó cáfolataként is – az európai kultúra magaslataira, a 
“tiszta lét”, a szépség és a jóság maga teremtette, osztatlan birodalmába emelkedett. A görög pásztori múzsát 
idéző, a kereszténység motívumkincsével, reneszánsz derűvel átszőtt, mesés univerzumot formált vágyaiból, 
ahol az emberi teljesség és boldogság nem kényszerül önfeladásra, kicsinyes megalkuvásokra. 

A fenti vers cáfolni látszik ezt a Dsida-képet. A Nyugat-Európából való kiábrándulás gondolatát fejezi ki, 
keleti nosztalgiákat szólaltat meg, Anatole France racionalizmusával és cinizmusával Rabindranath Tagore 
érzelemgazdagságát és erkölcsi komolyságát állítja ellentétbe. (Anatole France nevének versbe foglalását 
minden bizonnyal ösztönözte Olasz Péter, az ez idő tájt Szatmárnémetiben élő és a Dsida-családdal szoros 
kapcsolatot tartó jezsuita szerzetes is, akit az előző közleményben már bemutattam, s aki – Osvát Kálmán 
Erdélyi lexikona említi – az általa szervezett lelkigyakorlatok keretében a francia íróról is előadásokat tartott 
Erdély-szerte.) Tovatűnő hangulat volt ez pályáján, s mindenekelőtt az a fájdalom menti és magyarázza, amely 
Trianon következményeként sújtotta nemzetét és nemzedékét. 

Egyetlenegyszer – és a korábbinál is látványosabb módon – mégis megismétlődött az idézett műben tetten 
érhető gesztus: jó egy évtized múltán keletkezett nevezetes versében, a Psalmus Hungaricusban. Ez az ízig-vérig 
européer, nyolc nemzet nyelvén beszélő, Dante terzináiért, Goethe lelkéért, Párizs tüzéért, Velence csillogásáért, 
Firenze képeiért, holland virágokért rajongó, görög pásztori tájakra menekülő, szemérmes, szelíd hangú költő, 
amikor az elviselhetetlenségig fokozódtak az erdélyi magyarság szenvedései, korántsem kételyek és 
megrendültség nélkül, mégis kihívóan szembefordult Nyugat-Európával: nem tudta többé magába fojtani 
fájdalomszülte, szeretetdiktálta indulatait, elemi erővel tört föl belőle a felelősség, a szolidaritás érzése szétszórt, 



meggyötört, üldözött népe iránt. 
Ennek a fel-felsikoltó, megrázó zsoltárnak is előzménye a bemutatott költemény. 
 

*** 
Az Úton című verset, melyet a bibliográfiák sem ismernek, Benedek Elek legendás gyermeklapja, a Cimbora 

közölte 1926. január 31-i számában. (Szövege az ezután sorra kerülő Gyertyaláng címûvel együtt föllelhető 
Erdélyi arcok című 1997-ben megjelent tanulmánygyűjteményemben is.) Dsida Jenő költészetének egyik 
legjellemzőbb és legrokonszenvesebb motívumával találkozhatunk benne: 

 
Rálépünk a göröngyre, 
azután hátra se nézünk, 
csak törtetünk előre. 
 
Mi csak tornyokat látunk 
és nem látjuk, hogy a göröngy 
nevet vagy sír utánunk… 
 
(Szatmár) 

 
Frappáns kifejezése e hat sor annak a később is sokszor megismételt gondolatnak, hogy a hétköznapok 

legparányibb és legtünékenyebb jelenségeiben tömörödnek a lét legnagyobb és legvonzóbb titkai, az igazi 
értékek nem a csillogó felszínen, hanem a látszatok délibábjai mögött, a lélek mélyén rejtőznek. A torony-
szimbólummal együtt ez az eszme köszönt vissza a Mélyre ások című költemény sűrűn citált zárlatában is: 

 
Mások 
minél nagyobb tornyot emelnek, 
annál mélyebbre ások. 
 

A mű bizonyára azért szorult ki az irodalmi emlékezetből, mert a Cimbora példányai ma már csaknem 
hozzáférhetetlenek. Tudtommal teljes sorozata sehol sem található meg. Benedek Marcell 1963. szeptember 2-án 
hozzám írt – az Erdélyi arcok című tanulmánykötetemben szintén közreadott – levelében arról tett említést, hogy 
a gyermeklap családi példányai is jórészt megsemmisültek a II. világháború viharában. E közlemény illusztrálja, 
hogy nem látta valamennyi számát Réthy Andor sem, aki az eddigi legátfogóbb jegyzékét adta Dsida bárhol 
megjelent és kéziratban maradt műveinek. Nem közölte a költeményt Csire Gabriella sem 1994-ben 
Székelyudvarhelyen megjelent Elek apó cimborája című antológiájában, aki pedig több ismeretlen alkotást is 
előbányászott a gyermeklapból. 

Nagy kincs tehát a Cimborának az a magánkönyvtáramban őrzött példánya, amelyből az Úton című verset 
közlésre kiszemeltem. 

 

*** 
Találtam egy elfelejtett – Réthy Andor jegyzékében sem említett – Dsida-verset a Zeneművészeti és 

szépirodalmi antológia című összeállításban is, mely 1931-ben látott napvilágot Kolozsvárt Szigethy József 
szerkesztésében. A megjelölt kötet 132-133. oldalán olvasható: 

 

Gyertyaláng 
Gyertya vagyok az éjszakában, 
fényért harcoló törpe bajnok. 
Te sóhajtozol, Istenem, 
s én jobbra hajlok, balra hajlok. 
 
Csak gyöngén tartasz a kezedben, 
mert lanyha szolgád vagyok, vásott 
s ezért zizeg az esti szél: 
a Te szomorú sóhajtásod. 
 
Lehetőségek klastromában 
annyi elrejtett fáklya-szent él! 



Uram, hát mi az érdemem, 
hogy megláttál és kiszemeltél? 
 
Viaszk vagyok és rongy szövétnek, 
mit se tanultam, mit se láttam 
s Te tudod , hogy egy gyertyaláng 
nagyon kevés az éjszakában. 
 
Erdei sok-sok sétaútban 
szemed már nagyobb éjt is vert át 
és mégis viszel engemet: 
lengő, libegő pisla gyertyát. 
 
Neked köszönhetem, hogy néznek, 
s hogy engemet is néha látnak, 
s hogy csudálkozva bámulom 
sötét ívét az égerfáknak. 
 
Gyertya vagyok az éjszakában, 
fényért harcoló gyönge bajnok. – 
Neheztelsz-e rám, én Uram, 
hogy jobbra hajlok, balra hajlok? 
 
Úgy szeretnék kedvedre égni 
reszkető, boldog éji útban! – 
Ha gyöngeségem fáj Neked, 
sóhajts nagyot, – s én kialudtam. 

 
A négy itt publikált alkotás közül ez közelíti meg leginkább a legszebb Dsida-versek színvonalát. Új 

vonásokat rajzol a költő alázattal és áhítattal teli Isten-élményéhez. Megragadó vallomásos, gyónásszerű 
őszintesége, ami a gyertya-hasonlat gazdag fantáziával kibontott jelentésárnyalataiból származik. Kihagyása az 
1933-as Nagycsütörtök című kötetből azt is szemlélteti, hogy összeállításakor a “poeta angelicus” milyen szigorú 
önfegyelemmel rostálta meg verseit. 

Feltehetően azért kerülte el a kutatók figyelmét, mert az az antológia, amely közreadta, szinte elérhetetlen. 
Annyira elfelejtődött, hogy nem tartja számon a Romániai magyar irodalmi lexikon idevágó szócikke sem, 
amely pedig mindenre odafigyelő teljességgel igyekszik fölsorolni az összes Erdélyben megjelent 
szemelvénygyűjteményt Trianon után. 

 

Dsida Jenõ Egerben 
 
Legnagyobb kincseim között őrzök egy képeslapot, mely budapesti városrészletet ábrázol, s amelyet Dsida 

Jenő írt és címezett meg a postabélyegző tanúsága szerint 1934 februárjában a magyar főváros egyik előkelő 
szállodájában. “Nagyságos Kovács Lászlóné úrasszonynak”, azaz Kádár Ilonának, az Erdélyi Szépmíves Céh – 
voltaképpen Kós Károly – titkárnőjének és “mindenesének” küldték Kolozsvárra, a kiadó Mihail Viteazul utca 
40. szám alatti központjába. Annak a Kovács Lászlónak a feleségéről van szó, aki mint író, irodalomtörténész és 
szerkesztő vált ismertté a kor irodalmi életében, 1926 és 1932 között az Erdélyi Szépmíves Céh lektoraként, 
1932-től megszűnéséig, 1944-ig az Erdélyi Helikon felelős szerkesztőjeként tevékenykedett. 

Máris a két világháború közötti erdélyi magyar irodalom sűrűjében járunk. A magabiztosabb tájékozódáshoz, 
a továbbiak teljesebb megértéséhez talán szükséges néhány eligazító szó. Az említett intézmények a korszak és a 
tájegység irodalmának egyik legjelentősebb mozgalmát érintik. Három egymásba fonódó esemény jelzi ennek a 
mozgalomnak a kibontakozását. 1924-ben jött létre – Kós Károly kezdeményezésére és igazgatásával – az 
Erdélyi Szépmíves Céh, az első életképes könyvkiadóvállalat az “erdőntúli részen” Trianon után. 1926 nyarán 
báró Kemény János marosvécsi kastélyába hívta tanácskozás céljából az erdélyi magyar írókat, akik Erdélyi 
Helikon néven egyesültek, s védnökséget vállaltak az Erdélyi Szépmíves Céh fölött, két év múlva pedig 
megindították az írói szervezet nevére keresztelt folyóiratot. A meglehetősen heterogén írói csoportosulás tagjai 
a transzilvánizmus eszméjében találták meg közös nevezőjüket: az autonóm erdélyi hagyományok és értékek 
képviseletét és továbbfejlesztését tekintették hivatásuknak. 



Az idézett irodalmi mozgalom aktív résztvevője volt – Dsidával együtt – a Kovács-házaspár is. Ezt 
dokumentálja a bevezetésben említett képeslap is. Címzettjét – az Ilus nevet megfordítva – Sulinak becézték, 
akik közel álltak hozzá, s ezzel “iskolásan” precíz, megbízható, példamutató munkáját minősítették, amelyet rá 
emlékező vallomásában Kós Károly is igen nagyra értékelt: 

 
II. 21. 
Kedves Sulika! Élünk a New-Yorkban és emlegetjük. Lacit csókolom: 
                                                                                        Dsida Jenõ 
 
A költőn kívül aláírta a képeslapot Kemény János, Kós Károly és Nyírő József. Ott a neve György 

Dénesnek, az elcsapott középiskolai tanárból lett szerkesztőnek és előadóművésznek is, aki szavalataival, erdélyi 
költők verseiből összeállított műsoraival igen sokat tett – Tessitori Nóra mellett ezen a téren a legtöbbet – az 
erdélyi magyar irodalom népszerűsítéséért a tárgyalt időszakban, a Benedek Elek vezette híres székely irodalmi 
turnékon is föllépett. Szerepel rajta továbbá Janovics András neve, akiről azt a keveset, amit tudunk, Marosi 
Ildikó tárta föl a Séta egy csodálatos szigeten című Dsida-kötet jegyzeteiben. S föltűnik még egy név a képeslap 
aláírói közt, “BPistá”-é, aki minden bizonnyal azonos dr. Bertalan Istvánnal, a budapesti Iparkamara akkori 
főtitkárával, az Erdélyi Szépmíves Céh és az Erdélyi Helikon lelkes magyarországi barátjával és támogatójával, 
aki a könyvnapokon és az irodalmi turnékon is az erdélyi írók segítségére volt, s aki személyesen ismerte a 
Kovács-házaspárt (és Dsidát is). Áldozatos irodalompártoló munkájáról épp az 1934-es marosvécsi találkozón 
emlékeztek meg igen meleg hangon a résztvevők. 

A képeslapokon kalákában előforduló nevek rejtélye ösztönzött arra, hogy utánanézzek, milyen alkalom 
toborozta össze e rangos együttest a budapesti szállodában. A Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh 
levelesládáját közreadó Marosi Ildikó tárt föl adatokat az erdélyi magyar írók 1934. február végén és március 
elején lezajlott magyarországi előadó körútjáról, amelyen a képeslap aláíróin kívül részt vett Bánffy Miklós is. A 
turné célja – az Erdélyi Helikon 1934. áprilisi számában megjelent tudósítás szerint – az Erdélyi Szépmíves Céh 
könyveinek és folyóiratának megismertetése és terjesztése volt. 

Az irodalmi körút városomat, Egert is érinti. Ezt Dsida Jenőnek abból a leveléből tudtam meg, amelyet 1934. 
március 3-án írt menyasszonyának, Imbery Melindának, s ott találkoztam először a látogatás időpontjával is. A 
levélben beszámolt addigi programjukról, “a dunántúli diadalútról”, melynek Székesfehérvár, Pécs, 
Szombathely, Sopron, Mosonmagyaróvár, Győr, Pápa és Tata voltak állomásai. Majd arról tájékoztatta kedvesét, 
hogy másnap délben indulnak vonattal Egerbe, az utolsó fellépés színhelyére. 

Az információ alapján fölkutattam és átlapoztam a korabeli egri újságokat, hogy megtudjam, miként zajlott 
le a találkozó, s hogyan fogadta az város közönsége az erdélyi magyar irodalom kiválóságait. A föllépés híre az 
Eger-Gyöngyösi Újság 1934. február 28-i számában bukkant föl először, majd a napilap március 2-i, 3-i és 4-i 
száma is tudósított a szokványos híradásokét messze meghaladó terjedelemben a találkozó előkészületeiről és 
tervezett programjáról. Az írókat a város alkotó értelmiségét tömörítő Gárdonyi Társaság hívta meg “felolvasó 
ülésére”, de méltó fogadtatásukat és vendégül látásukat Eger egész társadalma szívügyének tekintette. Az 
említett napilap március 6-án jelentetett meg a címoldalon részletes – ismeretlen szerző által írt – összefoglalást 
az esemény előzményeiről és lefolyásáról. A Dsida Jenő személyét is érintő, érdekes dokumentumot itt közlöm e 
füzet erdélyi olvasóira és Eger öntudatos polgáraira is gondolva: 

 
EGER TÁRSADALMA LELKESEN ÜNNEPELTE 

AZ ERDÉLYI ÍRÓKAT 
Zsúfolt ház előtt zajlott le az Erdélyi Szépmíves Céh felolvasó ülése 

 
A magyar szeretet és megbecsülő testvérlátás bensőséges ünnepe volt az Erdélyi Szépmíves Céh egri 

látogatása. Eger közönsége ritkán tapasztalt melegséggel fogadta az erdélyi irodalom kiválóságait és kísérte 
végig a Városi Színházban tartott felolvasó ülés műsorát, amelynek minden száma az erdélyi lélek különleges ízű 
megnyilatkozása volt. A magyar szellem és magyar nyelv örök értékét, korokon túlnőtt megtartó erejét hirdette 
ez a minden részletében nemesfémből vert előadás, és Eger városa soha nem fogja elfelejteni azokat a mély 
élményeket, amelyeket az erdélyi értelem és szív termett számára. 

Az Erdélyi Szépmíves Céh tagjai vasárnap az 5 órai budapesti gyorssal érkeztek Egerbe, s a város nevében 
Nemecsek Aurél tanácsnok üdvözölte néhány szóval a vendégeket. Négyen érkeztek meg: gróf Bánffy Miklós 
elnök, báró Kemény János, Kós Károly és Dsida Jenő; Nyírő József akadályoztatása miatt nem vehetett részt az 
egri útban. 

A felolvasó ülésre zsúfolásig megtelt előkelő és nagy közönséggel a Városi Színház nézőtere. A színpadra 
lépő írókat percekig tartó, szűnni nem akaró taps fogadta. 

A Gárdonyi Társaság nevében annak elnöke: Kürti Menyhért dr. főigazgató üdvözölte remekbemondott 



beszéddel a Szépmíves Céh elnökét és tagjait. 
Erdélyt és az ősi kultúrájú Eger városát – mondotta többek közt – összekötik azok az értékek és célok, 

amelyek az erdélyi lélek minden sajátos íze mellett is közös nevezőn találhatók meg bennük. A nemes 
hagyományok ápolása, a magyar irodalmi szellem fejlesztése, ízlésének csiszolása ösztönzi munkára az írókat 
innen és túl, de összefűzi Erdélyt és Egert íróinknak közössége, hiszen Mindszenty, Ipolyi, Gárdonyi az 
erdélyieké is a magyarság jogán, mint ahogy miénk zágoni Mikes Kelemennek levelekben itt őrzött lelke. 

Kürti Menyhért dr. nagyhatású üdvözlését gróf Bánffy Miklós köszönte meg. Különös örömmel jöttek – 
úgymond – Egerbe, mert Dobó hősi védelmét mindig példaként érezték és látták a magyar nyelv védelmében az 
erdélyi írók. 

A műsor további részében báró Kemény János tanulmány keretében ismertette az Erdélyi Helikon 
megalakulásának előzményeit s azt a szerepet, amelyet betölt az erdélyi irodalmi élet fellendítésében, s amely 
meghozta az első marosvécsi találkozón az erdélyi írók egységét, s Kós Károlyék csatlakozásával a Szépmíves 
Céhbe való illeszkedését eredményezte. Azóta 84 kiadványt jelentetett meg a Céh, s mögötte elsőrangú írógárda 
és hatalmas olvasóközönség áll. 

Kós Károly Szent Istvánról írt nagy regényének egy markáns részletét olvasta fel. Egyszerűségében is gazdag 
nyelve, tagbaszakadt jellemábrázoló készsége a magyarság ittléte első idejét teljes elevenítő erővel mutatta meg. 
A “Varjú-nemzetség” írójának újabb könyve, a részletből ítélve, “céhbeli remek” lesz. 

Dsida Jenő érett, szép versei közül adott elő néhányat. Vérbeli költő lényegileg s tudatos művész formai 
szempontból. Fantáziáját a témák nem korlátozzák s kifejezésmódja mindenütt stílusos. 

A magas színvonalú előadást Kürti Menyhért dr. zárószavai fejezték be. 
Este nyolc órakor a város és a Gárdonyi Társaság az erdélyi írók tiszteletére bankettet rendezett, amelyen 

sokan vettek részt az egri társaságból. A banketten dr. Hedry Lőrinc főispán, majd az Erdélyi Férfiak 
Szövetségének egri csoportja nevében dr. Urbán Gusztáv jogakadémiai tanár, az egri jogászifjúság nevében 
Fejér Béla jogászelnök, az Erdélyi Szépmíves Céh részéről báró Kemény János mondtak pohárköszöntőt. 

 
A kissé hevenyészve megfogalmazott, de lelkes hangú és a történtekről gazdagon informáló beszámolóhoz 

csupán két rövid kiegészítés kínálkozik. 
Az egyik a “felolvasó ülés” házigazdájára, dr. Kürti Menyhértre vonatkozik, aki Eger kulturális életének 

egyik legjelesebb személyisége volt a két világháború között. 1924-től töltötte be az erdélyi magyar írókat 
meghívó és vendégül látó Gárdonyi Géza Társaság elnöki tisztét,  ugyanebben az évben A Ciszterci Rend Egri 
Szent Bernát-Gimnáziumának igazgatójává nevezték ki. 

Kós Károly Szent Istvánról szóló regénye, melyből az idézett találkozón “egy markáns részletet” olvasott föl, 
Az országépítő címmel közvetlenül az irodalmi turné előtt látott napvilágot az Erdélyi Szépmíves Céh 
gondozásában. 

Tapasztalataim szerint Dobó István és Gárdonyi Géza városa ma is az újságcikkben megörökítetthez 
hasonló, igen meleg fogadtatásban részesíti az idelátogató erdélyi írókat. E szép hagyomány él tovább a Dsida 
Jenő Baráti Kör törekvéseiben is… 

 
@ Dsida Jenõ Baráti Kör, Eger, 2000 

@ Kráter Mûhely Egyesület, POLISZ, 2000 
 


