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A POLISZ a hónap első lapja! 
Megjelenik minden páros hónap első hetében. 

 

Erdélyi József 

Hős Simon 
Németh Lászlónak 

 
Vitte a fegyvert vállán, oldalán, 
haszontalan és feles lom gyanánt. 
Mert Isten volt Simonnak fegyvere 
s ő volt a föld legbátrabb embere. 
 
Mondotta nékünk: sose féljetek 
testi haláltól, ti kishitűek! 
Mert Isten volt Simonnak fegyvere 
s nem volt a földön méltó ellene. 
 
Srapnel, gránát, golyózáporban ő, 
mint egy tündér, bántatlan járt elő. 
Mert Isten volt Simonnak fegyvere 
és ördöngös szerencse járt vele. 
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Kő Boldizsár bemutatkozása 
 

1969. április 29-én születtem egy képzőművészettel terhelt családban. Édesanyám Péterfy Gizella 
kiváló festőművész és jó anya, édesapám Kő Pál, aki a festőművész húgom szerint, zseniális 

szakács. Én kakukktojás szerettem volna lenni, de a biológus pályához több ész kellett, és kevesebb 
szív. Végzett grafikusművész vagyok, Derkovits ösztöndíjas, és az álmok szenvedélyes gyűjtője. 
Tükör és víz embernek születtem, örömmel tölt el az irányított sodródás, és a lelkek egymásba 
tükröződése. Nyugalommal tölt el a nádasok aktív magánya, és a föld alatti kocsmák köde, ahol 

gyakoribbak az összekacsintások, és az emberi érintések, mint a földfelszínen, a felszínesség, föld-
világában. Van egy szépséges feleségem, Dalocska, aki egész nap énekel, és két kisfiam, akiktől 

rengeteget tanulok. 
 Szép a Világ, és rettenetesen szeretek élni. 

 
 
 

 
E számunk grafikáit  Kő Boldizsár  rajzolta 

 
 



A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA 

Urbán Gyula 

Prospero 
In memoriam Latinovics Zoltán 

 
Szigeteden 
két taps között 
bealkonyult. 
 
Az arc szikláin 
korom, és tapasztalat, 
s a végszavak avarjában 
két térdelő, alázatos láb. 
 
Itt már nem köt ki hajó. 
Urak és bohócok 
nem játszák majd újra és újra 
lucskosan a vegytiszta történelmet. 
 
Az ég magas. 
Milűnó túl piciny. 
 
Felállsz, és 
eltöröd magad. 
 

Getsemáne 
 
Könnycseppem fénylik a földön. 
Partjáról bámul a hangya. 
Most hagynak el az oly kedvesek 
arcukat vérrel belocsolva. 
 
A kavics szerény; 
kristály az álma. 
Nem tudja, miért lett árnyéka hosszú, 
megmászhatatlan Himalája. 
 
És én se tudom, mi ez a rés itt; 
középen ezzel az egyetlen arccal. 
Minden fehérlik! 
 

Mondóka 
 
Sebem súlyos: kapu-széles, 
ezért lettem többszemélyes. 
 
Történetem mind egyszavas. 
Szisszen a szán. Hangja havas. 
 
Utána két vonal marad. 
Az se éri meg a tavaszt. 
 

Fehér délibáb 



 
Csak hárman mennek az úton: 
jeleket írnak a hóba. 
Állok olvadó körön kívűl: 
az ősz utolsó fűcsomója. 
 
Mögöttük rezeg a havas ág. 
A nyomuk fehér délibáb. 
Nem néznek vissza. Nem szabad. 
Ki utánuk néz, úgy marad. 
 
Mennek: távozó, kedves angyalok. 
Én most már elment kisfiam vagyok. 
Állok egy magas, idegen szobában 
és megkérdezem, hol az ágyam? 

 
 
 
 
 
Magántörténelem 
 (a megszakított sorozat folytatása) 

 
A POLISZ 21. számában megindított, két évig felfüggesztett és jelen számunkban újraindított sorozatunkban 

szellemi életünk kiválóságai válaszolnak kérdéseinkre: 
– Saját családja története mennyiben példázza a magyarság egész történetét? 
– Szellemi elődjei, példaképei milyen útravalót, figyelmeztetőket adtak a többnemzetiségű Kárpát-

medence nem mindennapos gondjainak a megoldásához, nemzeti identitásunk megőrzéséhez? 
 
 

Varga Domokos 
 

1. Őseim a Kárpát-medence különféle tájairól származtak: a Dunántúlról, Erdélyből, a Felső-Tisza 
vidékéről, Kárpátaljáról, de olyan elődömről, aki nem volt magyar és nem volt református, csak 
egyetlenegyről tudok: Szász Károly édesanyjáról, Münstermann Franciskáról. Pontosabban: római 
katolikus vallását ő is felcserélte a reformátussal, mielőtt idősebb Szász Károlyhoz ment feleségül, s 
ettől fogva magyarnak is vallotta magát, noha elei császári tisztviselőként kerültek Erdélybe az ottani 
kormányzószékhez. 

De gyerünk sorjában. Apám – Vargha Tamás – családja II. Ferdinándtól (1618-1637) kapott nemességet 
és nemesi birtokot Pápa mellett, Görzsöny faluban. A megnemesített ős – Kapitány Varga András – 
végvári vitéz volt, így érdemelte ki – kálvinista létére – a királyi kegyet ettől a meglehetősen vakbuzgó 
Habsburg uralkodótól, Bethlen Gábor ellenfelétől. Utódai, akik hol g-vel, hol gh-val írták a nevüket, 
hamar szétszóródtak Görzsönyből, talán azért is, mert a török hódoltság egy ideig Pápa és Győr 
környékére is kiterjedt. Az utódok jó része nem is gazdálkodott, inkább kitanultak, “lateinerek” lettek, 
ügyvédek, tanárok, papok stb., csak a mezőföldi ágról tudom, hogy földművelő maradt számos 
nemzedéken át, s Németh László ereibe is csordult valamennyi a vérükből. De jutott a családból 
Győrbe, Komáromba, Kecskemétre, Kiskunhalasra, Mindszentre, Miskolcra és más helyekre is. 
Dédapám, Varga János például Tatán született, onnan költözött a Pest megyei Kávára, ahol a 
középbirtokos Puky-családnál lett házitanító, s kitanult prókátorként ügyes-bajos, peres ügyeik 
intézője. Felesége viszont a felső-tiszai Zsavolyánból származott, az ottani kisnemes Márton-
családból. Gyula fiuk az egyik Puky-lánnyal esett szerelembe, de annak szülei méltóságon alulinak 
vélték ezt a partit, s nem adták beleegyezésüket a házassághoz. Ők ugyanis attól a középkori Pok-
nemzetségből eredeztették magukat, mely az Árpádok kihalása után egyike volt az országon osztozó 
oligarcháknak, míg Károly Róbert le nem törte a szarvukat. Azt nem tudhatták persze a Pukyak, hogy 
ebből a tehetséges ifjúból – aki egyébként már diákkorától Varghának írta magát – a Központi 
Statisztikai Hivatal igazgatója lesz valamikor, emellett pedig egy ideig országgyűlési képviselő, sőt 



államtitkár Tisza István háborús kormányában. Továbbá jeles költő, akit még a Magyar Tudományos 
Akadémia másodelnökének is megválasztottak. “Akadémikus” költő volt persze, Gyulai Pál és Szász 
Károly kedvence, de öreg korára – különös módon, talán a nyugatosok hatására – sajátos hangú 
impresszionista poéta vált belőle, akit Kosztolányi Dezső is sokra tartott. 

Szász Károlynak különben nemcsak kedvence, hanem a veje is lett: az ő Póla lányát vette feleségül 
1882-ben. Ebből a házasságból született 1890-ben édesapám, Vargha Tamás, idővel – 1915-től – 
Kunszentmiklós református papja, majd hét gyermek atyja, felnevelője, kitaníttatója. 

Még csak annyit a Varghákról, hogy apám bátyja, Zoltán már Puky-lányt kapott feleségül. Apám 
öccse viszont, Gyula reverzálist adott, hogy elvehesse katolikus szerelmét, akitől aztán három lánya 
született. Mondta is nemegyszer Póla nagyanyám: “Nem érdemelte meg, hogy fia szülessen, katolikus 
fia.” 

Ez a nagybátyám – családi nevén Zsül – fiatalkorában részt vett a Nyugat-Magyarországért folytatott 
harcokban, amelyek eredményeként Sopron és környéke népszavazással dönthetett hovatartozásáról. 1944 vége 
felé viszont nyugatra küldte feleségét és a három lányt, ő pedig Budapesten maradt, azzal: “Az utolsó 
előtti töltényemmel még lelövök egy oroszt, aztán az utolsóval agyonlövöm magam”. Lehet, hogy így 
is történt. 1945 februárjának elején még járt Zoltán bátyáméknál a Keleti Károly utcában Budán, hogy 
lepedőt kérjen, amit magára boríthat – mert leesett a hó –, ez az, amit még tudunk róla, semmi többet. 
Annyival azonban tartozom az emlékének, hogy megírjam: nem volt nyilas. 

 
Szász Károly dédapám Nagyenyeden született, de a szemerjai Szász-família végső soron a 

Székelyföldről származik. Szemerja (amely éppúgy Szent Mária nevét rejti, mint a felvidéki Somorja) 
önálló település volt valamikor, ma Sepsiszentgyörgy egyik városrésze. Idősebb Szász Károly a 
nagyenyedi kollégium kiváló tanáraként szerzett magának megbecsülést, de az erdélyi 
reformmozgalom egyik vezetőjeként is. Mikor ez utóbbi szerepe miatt eltiltották a jogtudomány 
tanításától, a természettudományos tárgyak oktatását vette át Enyeden, mert ehhez is felső fokon 
értett. Még diákkorában együtt töprengett Bolyai Jánossal az euklideszi XI. axióma bizonyíthatóságán, 
s odáig jutottak együtt, hogy Bolyai később tartott is tőle: részt kér az ő dicsőségéből. De neki más 
dicsőség jutott: az erdélyi országgyűlés 48-as törvényeinek – köztük az Uniónak és a 
jobbágyfelszabadításnak – a megszavaztatása, majd kultusz-államtitkári poszt Eötvös József 
minisztériumában, a debreceni kormányban pedig az egész kultusztárca irányítása. Ő ükapám volt, a 
költő és műfordító Szász Károly pedig dédapám. Ez utóbbi 1848-ban – 19 évesen – Petőfinek is 
megmutatta Pesten a verseit, de azt a tanácsot kapta tőle, hogy inkább fordítással foglalkozzon. 
Végigharcolta a szabadságharcot, utána Nagykőrösön lett tanár, ott adta át Arany Jánosnak 1851-ben 
az irodalom-katedrát, s vette át a matematika oktatását. Később is közeli barátságban maradtak, ezért 
is volt kínos Aranynak nem csupa jót írnia összegyűjtött verseiről, hanem elejteni bizony ilyeneket is: 
“Ha a költészet virág: Szász Károly jelen gyűjteményét olyan bokrétához hasonlítanám, melynek egészben 
több színe van, mint illata”. Vagy: “Könnyűsége mint a zsenié; de a lángelme biztossága, mélysége 
nélkül.”  Valljuk be: ő valóban nem volt zseni. Fordításai közül is csak a Nibelungenliede sikerült annyira, 
hogy többé-kevésbé ma is élvezhető. Érdemes még kézbe venni kétkötetes hatalmas művét, A 
világirodalom nagy eposzai t is. Református püspökként számottévő szerepe volt Károli Gáspár 
bibliafordításának a múlt századforduló táján készült revíziójában: ez a megújított szöveg ma is él, noha 
archaikusabb maradt a kelleténél. 

1865-67-ben a kiegyezést előkészítő országgyűlésben is ott ült Szász Károly, később azonban 
nem játszott jelentősebb politikai szerepet, bár a korszerű magyar művelődésért nagyon sokat tett, 
előbb Trefort mellett a kultuszminisztériumban, majd püspöki minőségében. 

 
A Magay-család, amelyből édesanyám származott, szintén a Dunántúlról ágazott el 

Kunszentmiklósra, akárcsak a Varghák. Jártam egyszer ősi fészkükben, Szentgyörgyvölgyön, 
Zalában, ahonnan az utolsó – parasztsorban maradt – Magay-akat alighanem az 1950-es évek 
kuláküldözései, illetve a határsávból való kitelepítések során irtották el. A festett fafaragásokkal ékes 
református templom belső terében a kék szín dominált, égszínkéknek is mondhatnám, az én 
szememben legalábbis így maradt meg. Kisnemesi falu volt ez a Szentgyörgyvölgy, az ottani nép 
ezért is tudta megőrizni kálvinista hitét, a katolizáló nagybirtokosok ugyanis jobbágyaikat általában 
erőszakkal is az “egyedül üdvözítő egyházba” való áttérésre kényszerítették. Az is a magyar történelem 
része, hogyan ment végbe ez az áttérítési folyamat, részben már a 17., de nagyobbrészt a 18. Században. A 
szentgyörgyvölgyiek, mondom, ellenálltak, az ilyen kálvinista szigetecskék azonban lassú erodálódásra voltak 
ítélve, már csak azért is, mert a helyi eklézsiát fenntartó nemesi családok sarjai nemzedékről 
nemzedékre mindinkább kelet felé húzódtak, a Duna-Tisza köze és a Tiszántúl reformátusabb tájaira 



(bár Csurgó és főleg Pápa kulturális kisugárzása némileg fékezte ezt a fokozatos elvándorlást). Az én 
Magay-őseim is a Kiskunságban, Kunszentmiklóson kötöttek ki, s hírt sem hallottak többé 
Szentgyörgyvölgyről, amelynek ma már református papja sincs, Bajánsenyéről jön át időnként az 
ottani lelkész istentiszteletet tartani, de a gyönyörű templom, amelyben talán kétezren is elférnének, 
olyankor is szinte kong az ürességtől. Mindezt nem kálvinista elfogultságból írom, csa történelmi 
tényként, amelyet vallási hovatartozástól függetlenül mindenkinek érdemes észrevennie és számontartania. 

Magay Károly dédapám a kunszentmiklósi utolsó kiskun kapitány, Aczél István lányát vette feleségül. Ennek 
is köszönhette talán, hogy a rátarti kiskun “redemptusok” bevették maguk közé, s 1848-ban a szentmiklósi lovas 
nemzetőrök hetven főnyi csapatának a parancsnokságát is rábízták. Velük együtt harcolt a szerb 
felkelők ellen a Bácskában, Szenttamásnál, majd Jellasich betörése után Görgey keze alá rendelték 
őket, hogy védjék a Duna vonalát a többi önkéntessel, ha a horvátok egy része a Csepel-sziget táján át 
akarna kelni. Ahogy ezt Édesanyám sok szép szava című könyvemben is megírtam, a hazaárulásért 
halálraítélt Zichy grófot a családi hagyomány szerint dédapám cigány csatlósa, Kóborló Vég Ferenc 
segítette át a másvilágra. A gróf előtte “átadta neki az aranyóráját és kérte, hogy gyorsan és kíméletesen 
végezzen vele. 

– Ne féljön sëmmit a méltóságos gróf úr – biztatta Ferenc –, ulyan hamar a másvilágon lössz, hogy észre së 
vöszi. 

Hát így is történt Apuska szerint.” 
Ebben a könyvben sok minden olvasható még a Magayakról, ahogy édesanyám, az egykori Magay  

Mariska  örökül hagyta az utókornak. Szó esik a többi között Petőfivel való kapcsolatukról, Petőfi 
közeli barátjának Bankós Károlynak szomorú öregségéről, valamint nagybátyám, az ifjabbik Magay 
Sándor korai haláláról az első világháborúban, amelynek kitörését mint Ludovikát végzett 
huszárhadnagy ő talán még másoknál is lelkesebben fogadta. De szó esik anyai nagyanyám, Téchy 
Berta családjáról, a Téchyekről és Budaiakról is. A Téchy név a kárpátaljai Técső városára utal mint 
származási helyre, amelyet épp most, hogy ezeket a sorokat írom, pusztít az utcákon s bent a 
házakban hömpölygő 2001. márciusi árvíz. A Budai-család legismertebb tagja Budai Ézsaiás volt, 
Csokonai kedves tanára a debreceni kollégiumban, a magyar tanítási nyelv korabeli egyik legfőbb 
apostola. Ő nem tartozott egyenesági őseim közé; Budai András ükapám – Téchy Józsefné Budai 
Berta dédanyám apja – alighanem az unokaöccse volt ennek az Ézsaiásnak, ükanyám pedig, akit 
nyolc kiskorú gyermekkel hagyott özvegyen, Ertsey-lány, Arany Jánosné Ertsey Juliannának, ha jól tudom, az 
unokatestvére. 

Családom története így fonódott tehát össze a magyar történelemmel, s ezen belül a magyar 
irodalomtörténettel. Az irodalmi vonatkozásokhoz még azt tenném hozzá: az idősebbik Szász Károlynak 
Nagyenyeden az ifjú báró Kemény Zsigmond volt az egyik legkedvesebb tanítványa, aki aztán holtáig 
azt vallotta: senkitől sem tanult annyit az életben, mint tőle. A Magyar Tudományos Akadémia 
tagjainak kijáró emlékbeszédet is ő tartotta róla, mint szellemi atyjáról, legfőbb mesteréről, egykori 
útnak indítójáról. 

 
2. Erre a kérdésre hely híján már csak röviden válaszolhatok. Nekem Karácsony Sándor volt a 

“szellemi atyám”, legfőbb mesterem, egykori útnak indítóm. Tőle tanultam azt is: keresnünk kell a 
barátságot, sőt a testvériséget a szomszéd népekkel. Ezzel természetesen egybecsengett mindaz, 
amit Ady, Bartók, Szabó Dezső, Németh László szellemiségéből szívtam magamba. Elég sok szlovák, 
román népdalt is megtanultam eredeti nyelven, egy-két szerbet, horvátot is: ezt a Karácsony-
tanítványok idősebb nemzedékéhez tartozó Lükő Gábornak köszönhettem. Románul is megtanultam 
annyira, hogy – bár szótár segítségével – nekivágtam egy időben (1956 utáni fogságom idején) 
Eminescu-versek, Cavagiale-elbeszélések fordításának, ezek azonban kéziratban maradtak. Ekkoriban egy 
Testvérsirató című drámát is tervezgettem, szövögettem magamban az erdélyi magyarok és románok 
1848-49-es szembefordulásáról: az 1960-as években sokat olvastam erről különféle forrásokból. De 
aztán rájöttem: ez inkább az odaáti magyar írók témája lehet, s közülük is olyanoké, akik jobban 
értenek a színházhoz, mint én. Írásaimban végül is nem sok nyoma maradt Kárpát-medencei 
tájékozódásomnak, de nem is azon vagyok, hogy keressük azt, ami összeköt, mert egymás nélkül aligha 
boldogulhatunk. Mikor harmadéve Gyergyószentmiklóson kellett megnyitnom a Kárpát-medence magyar 
irodalmi társaságait összefogó ITÁSZ (Irodalmi Társaságok Szövetsége) évi találkozóját, valahogy így kezdtem 
rövid beszédemet: “Isten, áldd meg a magyart! De áldd meg, Urunk Isten, a románt, a szerbet, a horvátot, 
az ukránt, a szlovákot is, mert amíg ők nem jutnak jóra, nem juthatunk mi sem.” 

Ez persze még ma is olyasféle óhaj, mint azé a népdalé: “Felszántom a császár udvarát, / Belévetem hazám 
búbaját /.../ Szánd meg, Isten, császár felségét, / Ne sanyargassa magyar népét.” De hát előbb-utóbb csak el 
kell jutnunk oda, hogy a Duna-táj ne legyen – amint Ady írta – “fél emberek, fél-nemzetecskék / 



számára készült szégyen-kaloda”. 



 
 

Tóth Éva 

Megalopolisz 
Országnyi városok 
városnyi házak 
csúcsai között 
tenyérnyi ég 
 

Töredék 
Mivel meghalhatok bármelyik pillanatban 
úgy érzem nem szabad tovább halasztanom 
hogy a legfontosabbat kimondjam 

 
Vígasz 

Az égi hómezők felett 
mindig ragyog a nap. 
 

Indiában 
Indiában senkise szőke, 
senkinek sincs kék szeme, 
fekete a szeme mindenkinek, 
és ameddig meg nem őszül, 
a haja is koromfekete. 
 
Bezzeg Bethlenfalvy Marci 
bár Delhiben született, 
fehérbőrű, rózsás arcú, 
tejfelszőke, nefelejcskék- 
szemű magyar fiúgyerek! 
 

Házszentelőre 
Ez a fél ház 
Krisztina és Hans háza 
választott második hazája 
nyári szállása 
malom volt régen 
búzát őrölt 
és búbánatot 
azért vagytok most ilyen boldogok 
 

Pálfi Ágnes 

“Falovat festeni” 
 “ fölkenéskor piros 

5-10 perc múlva 
változik lilára”  

Nagy László, l977. szept. 3. 

 
se szó, se kéz – két barna nyak 



mikor a bástyák omlanak 
mikor a sakktáblát borítják 
pepitasipkás istenek 
játszani többé nem lehet 
játszani többé nem szabad 
a csipkeverte ég alatt 
mikor a vér a hó alatt 
nyilall a vágy a bõr alatt 
mikor az ágyék és az agy 
hogy nem lehet 
hogy nem szabad 
se szó, se kéz – 
két barna nyak 
mikor a fû a hó alatt – – 
 

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) 

 
 

Bíró József 

Sír – / – Beszél 
– a Tisza Szolnoknál... – 

 
lehorgasztott fővel / tehetetlen dü'vel 
könnyezünk / –: élő halott TISZA-folyam- 
testvérem: – / ... hal-testvéreim, – / 
fűz-testvéreim, – / nád-testvéreim, – / 
 
alga-testvéreim, – / mikroba-testvéreim, – / 
folyóra-járó-vadak – : – ti-is-testvéreim, – 
/sajkások: / : halászó ember-testvéreim, – / 
mindmegannyi ... élőlény-testvéreim, – / 
 
ISTEN/i/-lényegű-teremtettek / testvéreim / 
-: mindőtökért-mindőnkért gyújtom / gyújtjuk 
a halotti gyertyát : – / pikkely-ezüst ravatalra 



dobom / dobjuk fájdalmunk gyászkoszorúit / 
 
-: siratók ezredéves jajdulása viharzik : – / 
temetem / temetjük ... a TISZÁT / – 
temetlek testvérem-TISZA – / 
 
---------------------------------------------- 
 
tűzzel-lánggal-vedlő áspis-viperává legyen 
“ESMERALDA” por-aranya / kincse /!/ – : 
 
lobot vessen szemetekre ! / 
markotokba mérgét marja 
 

Hideg van 
 
...na most aztán... /!/ 
...– hatok / ...–hetek — 
...mint a m a 
hószín-hattyútollakkal ékített / 
-: üvegkoponyában keringőző :- 
tarra borotvált tight snapper 
 
...ám a zümmögő krizantém-magány 
vattacukor-puhán-hipokrita... / 
n e s z t e l e n elragadtatásait 
nem szenvedhetem... / ... 
még december-délutáni / szürke- 
özön halmazállapotában s e m 
 
...a gyöngyház-fénnyel könnyező 
jégmacska sziszegő vaskályhája / 
...kocsonyás serpenyője és ... / 
... / ...többé nem inkarnálódhat 
pohos / kókatag ...-rá... / 
... hogy máglyához kísérhesse a ... 
 
/ ... a KÖNYVEK KÖNYVÉBŐL 
... hirtelenében égre-lobbanó ... / 
s z i v á r v á n y t /!/ 
 

 

Szervác József 

Mit tudjak 
 

Jó ükeink ha majdan 
már nem szólnak igéken 
ránk hull vissza a szégyen 
amit ha rájuk hagytunk 
lesznek gép-agyú fattyúk 
már vérükben az átok 
mega- és gigabájtok 
kóvályognak a zajban 
mert csönd se lesz már régen 



színek se már fehér sem 
zene sem csak dödögnek 
mint akit faszesz öl meg 
mit tudják dalainkat 
nem értik szavait sem 
bambulnak rímeinken 
mit tudják hogy ezerszáz 
mozsártörő míg morzsolt 
a magyar itt magyar volt 
s a nyelvünk volt az egyház 
majd Kölcseyt se tudják 
Misztótfalusi Miklóst 
s hogy ikes ige is volt 
csak az orrukat fújják 
dalaink dallamára 
szoba- és elmetiszta 
renddé globalizálva – 
s mi Ázsiába vissza 
 
itt majd új táncot ropnak 
új s újabb magyaroknak 
új s újabb hangszerekre 
koholt szelek cibálják 
hordják szét Ady Endre 
megtépett Bibliáját. 

 

Kaiser László 

Növésterv, minőség, vállalkozás 
100 éve született Németh László 

 
Illyés Gyula írta valahol, hogy nemzedéktársai közül kettőnél érezte talán a zsenialitás jelét: Szabó 

Lőrincnél és Németh Lászlónál. Mára bizonyosság, azok voltak, vagy fogalmazzunk másként: a 
gazdag magyar égbolt akkora csillagai ők, hogy csak lenyűgözve figyelhetünk rájuk. S különösen 
Németh Lászlóra érdemes figyelni, s nem csupán tehetsége és írói nagysága okán. E sorok írója, aki a 
hetvenes évek közepén Grezsa Ferenc előadásait hallgatta Szegeden Németh Lászlóról, egyszóval e 
sorok írója sosem felejtheti el Grezsa mondását: “Németh László életünk minden kérdésére választ 
ad!” S ha igaz, márpedig igaz, akkor kérdőjelekkel teli korunk elé különösképpen magasodik Németh 
László. Magasodik, de nem nyomaszt. S akiket lenyűgözött vagy lenyűgöz az élet és életmű, 
tanúsíthatja, hogy mindez így van. Nyomasztotta és nyomasztja viszont támadóit magyarsága, 
nagysága és igazsága. A magyar égbolt alatt élő nem kerülheti ki és el Németh Lászlót, ha állva akar 
maradni. Állva, vagyis értékőrzőben! Emlékezzünk és figyeljünk néhány gondolattal, amely az élet és 
életmű egységét mutatja föl. S emlékezzünk olyan mondatokkal és szavakkal az írótól, amelyek oly 
jellemzőek rá. 

“Az én egész munkásságom egy mű, s az egyes munkák annak a fejezetei” – vallotta Németh 
László 1969-ben, az életműsorozat indulása alkalmával készült interjú során. Ez az egy műre utaló 
megállapítás az író élete és munkássága közötti egységre is utal: a saját életét alkotássá tevő Németh 
Lászlóra. De ugyanilyen mértékben a műfajok egységére is. A regényíró, a drámaíró, a tanulmányíró, 
az esszéíró, a novellista és a költő esetében helytelen volna műfaji hierarchia megfogalmazása. A 
műfajok összetartó kapcsa a minőség mellett a gondolkodó Németh László. Éppen Grezsa Ferenc 
szögezi le és bizonyította: “A tanulmány az eszme nyílt és közvetlen megjelenése; a regény ugyanezen 
eszme emberben – az író tipológiája szerint: szentben hősben vagy szörnyetegben – való megtestesülése; 
a dráma az eszme elakadásának terepe.” A megállapítás más műfajokra – novella, vers, napló – is 
érvényes: az eszme egységet teremt. Ez az egység meglepően szilárd, ugyanakkor a művek 
születésének körülményei is egy irányba mutatnak. Az egyéni sors, a művészi sors és a kor – a II. 
világháború előtt és után egyaránt forgószelei és viharai nem voltak igazán kedvezők az alkotás 



szempontjából. Mégis Németh László – főleg a tanulmányíró – elsősorban a kor kérdéseire próbált 
válaszolni, ennek áldozta átlagon felüli munkabírását, igazságérzetét. Közben “üdvösségharcát” sem 
adta föl, soha nem tagadta meg magát; “életgyőzelme” a félreismerések, támadások, befektetési 
törekvések, elhallgattatások, az író sokszor érthetően keserű hangja ellenére tökéletes. Az 
önjellemzés megint pontos: “Ha munkásságom lényegét egyetlen kérdésben kéne összegeznem, az ez lehetne: 
van-e értelme az adott nagy nehézségek közt az erkölcsi harcnak?”  Válasza minden esetben igen; élet és 
életmű példázza ezt. 

“Növésterv” –  kulcsszó az életműben s annak értelmezéséhez. Fontossága a “minőséggel” 
egyenrangú; talán több is. Hiszen a minőség: a kívánatos, az igaz, az eszme, esetleg utópia; ez kerül 
szembe a valósággal, a ténylegessel. A növésterv: minden. Benne rejlik mindig a valóság egyéni és 
társadalmi méretben; az emberi alkat; az esendőség, a hiba és a jóvátétel szándéka is. De 
legfőképpen törekvés, harc és mozgató erő a kívánatos “kicsikarásában”. Nem véletlenül használja 
Németh László a kicsikarás szót, hiszen állítja, mindenkiben megszólal a “belső hang” egyszer: “üdvösség 
ügyed van, és az üdvösségharc nem kerülhető meg: egy az életeddel.”  Persze Németh László azt is tudta az 
alkat gyakorta erősebb az elvnél. De így sem lát mást, minthogy az életet a lehetőségekhez képest 
minőségi vállalkozássá kell bővíteni. Az írói terminológia szerint az “élvezet-vallás” helyett a “kötelesség-
vallás” az élet értelme és az  evilági igazi boldogság, nem pedig az anyagi javak hajszolása és a külső 
siker. Ugyanakkor az “életreceptet” adó gondolatok véletlenül sem sugallnak aszkétizmust és nem a 
kivételes és rendkívül magas képességgel rendelkezőkhöz szólnak. Mindenkihez. 

S ha már egység, az is bizonyos, hogy Németh László minden munkáját átjárja a pedagógiai szándék “a 
pedagógiai Erosz”. De míg a tanulmányok, elméleti írások egyértelműen adják s kínálják az életreceptet, 
addig a szépirodalmi munkáknál némileg más a helyzet, hiszen éppen Németh László figyelmeztet: “a mű 
nálam mindig csak érintő az élet görbéjéhez; eredményei nem alkalmazható tanítások, csak 
figyelmeztetések.”  A szépirodalmi munkák a lelki nemesség rajzát adják vagy veszélyre utalnak: a lelki 
nemesség esetleges eltorzulására. 

Németh László hatalmas emberi és művészi vállalkozása mindenkinek érvényes példát állít, aki 
egyszeri életét megkísérli értékes cselekvések irányába mozdítani. Hogyan mondta? “Vállalkozáson... 
én valami organikusan növőt értettem, nem egy célt s a hozzászerkesztett üzenetet, ahogy az 
iparban. Hajlam, képesség, lehetőség hajlékony szövődését, még a beleszervített véletleneket is – 
úgy hogy mindenben mégiscsak érvényesül valamiféle növésterv, törekvés, ami vállalkozássá teszi.” 

 
 

 

Turcsány Péter: 
Istennek vadlúdraja 

 
Démon rajzolja pályád, 

magad csak az eltérés vagy, 
kibújni démoni körből – 

vágyad a reménység csak! 
(T. P. töredéke) 

 

—   —   — 
Az ember nagyon egyszerű álmokkal születeik. Szomjúság, egyensúly, melegség. S aztán – 
fölnövekedvén – gúzsként tekerednek életére egyre különb és különb vágyakozásai, mígnem az életkor 
delén tőlük már mozdulni is alig bír – – – 
 

—   —   — 
Rab vagyok én most kedveseim, 

dalra, zenére ma nem fog a szívem, 
– Mondd, mibe fogsz hát? 

– Csak a szolgálat vigaszát s kenyerét 
veszem át az Uramtól. 

 

—   —   — 
Angyalok suhanó leple, rejts el, ragadj magaddal! 



Tudunk-e tisztán emelkedni Hozzád, mint a pára, 
a Lét eszenciáiból?! 
 

—   —   — 
Élet, harsány nagyságunktól-vak szikláid helyett hogyan lehetne lelket melengető morzsáinkból emelni 
végre – rettenthetetlen Gólemet! 
 

—   —   — 
Bűneink, vétkeink, sőt gyengeségeink is csak meglágyítják büszkeségünk és gőgünk márványtábláit, 
hogy töredelmes bánatunk nyomán végre kezébe vehessen Isten minket s szándéka szerint formáljon az 
Örökkévalóság számára. Naponta így győzhetjük le halálunkat, így nyithatjuk fel külön időnk zárjait a 
végtelenségre. Isten így tesz minket szabad szolgáivá, s néhányat közülünk Időtlensége szobraivá. 
 

—   —   — 
A bűnbánat szentsége. Előtte: vasra vertség, örök rabság; de általa: szárnyaló visszaszállás a kiröptető 
fészekre, Isten országába. Ó, az Istenhez szálló emberek örök vadlúdraja! 
 

—   —   — 
A megalázkodó lélek nyitott kapu, fölvirágozva –  
Isten vendéglátásának előkészületei! 
 
(2001, február 7. Lisztóczky László családjánál az Ég Urának városában) 

 

Lukáts János 

A békecsászár nagy háborúja 
 

“Krisztus születése után 173-ban Marcus Aurelius római császár, Diósjenõ közelében, légiói élén döntõ 
gyõzelmet aratott a kvádok és a markomannok egyesült hadai fölött.” 

 “Mi a birodalommal egymás kedvére születtünk. Az élükre rendeltettem, mint a kos a nyáj élére!” – az 
ötvenkét éves férfi felemelte kezét a papirusztekercsrõl. - Hát persze! – mormogta, és felnevetett zavarában. – 
Így gondolom, s talán így is igaz. De mindezt leírni, micsoda fennhéjázás! Nekem magamnak mosolyt fakaszt az 
arcomra, de ha valamelyik utód fogja olvasni, majd azt mondja: Na, ez a Marcus, micsoda beképzelt alak volt. 
És éppen õ, aki egyébként józanságot meg mértéktartást hirdetett. – Aztán az utolsó félmondatot ízlelgette: - 
Hogy kos meg nyáj? Csak kos és nyáj volnánk? A császár és a nép, mint kos meg nyáj? 

Kos meg nyáj! – sóhajtott hangosan. – Nehéz a kosnak, könnyû a nyájnak. Nehéz a nyájnak, ha tudja, hogy 
nyáj. De a nyáj nem tudja, hogy nyáj. És a kos? Igen, a kos tudja, hogy õ a kos. Hogy a nyáj utána megy, 
bozótba, szakadékba, farkasok eledeléül. 

Eltolta a tekercset maga elõl, felállt a nehéz tábori székrõl, kézmozdulatával intett a rabszolgafiúnak, hogy 
maradjon ülve a sarokban. Széthajtotta a sátorbejárat két szárnyát, és Marcus Aurelius, a Római Birodalom 
császára kilépett a verõfényre. 

A bejárat elõtt két szobormerev légiós állt szétvetett lábakkal. - Katonák, nem emberek! – gondolta a császár, 
aztán: - Az én népem, az én katonáim. Századok, ezredek és légiók. Ezek itt, túl a világ könyökhajlatán, túl a 
Birodalom határán, mások meg a forró sivatag szélén, ahol csak a keselyûk meg az örökké lázongó párthusok… 
Megint mások fönn a germán rengetegben, vagy Hispánia sziklái között, ahol a nap az Óceánba vész. Katonák, 
nem emberek? Meglehet, de ezekkel a nem emberekkel tudom megteremteni az emberek békéjét, a nyáj békéjét. 
Ahol ezek megjelennek, az erõszak jár emelt fõvel. Ha az erõszakra erõszak a válasz, vér kezd ömleni, 
patakokban. De a nyomukban ott járnak a kereskedõk, utánuk a kézmûvesek és végül a parasztok. Legvégül 
pedig az írástudók, azokat már csak akkor engedem oda, ha biztosnak látszik a béke, mert õ értük kár. Hát 
persze, kár egy kohorszért meg egy légióért is, ha elvész, újat kell átirányítanom Szíriából vagy Britanniából. De 
írás-tudóból néha egyet is nehéz találni. 

Igen, erõszakra erõszak, ahol a légió léptei feldübörögnek, onnan menekülnek a barbárok! – a második 
negyedkohorsz a császár sátora elõtt léptetett el a lankás hegyoldal felé, a dübörgés jelen volt a völgyben, ott 
úszott a falucska fölött, ezért jutott a császár eszébe és került a nyelvére. 

A barbárok! – rátámaszkodott az ácsolt mellvédre és végignézett a táboron. Mintha maga az erdõ sorakozott 



volna hadrendben a császár elõtt, a gerendaépületek egyenes vonalban követték egymást. Kétszer hét az egyik 
oldalon, kétszer hét a másikon. Közöttük szélesebb út vezetett a falu, és azon túl a völgy felé. Távolabb, a tó 
vizén tört meg a nap fénye, az már a markomannok országa. Vagy inkább afféle senki földje. A parti füzes 
bizonyosan a barbárok elõõrseit rejti, ha római õrjárat lépdel arra zárt sorokban, csak a habok loccsanása 
hallatszik, a markomannok meg fatörzsekké és nádtorzsákká változnak a fatörzsek és a nádtorzsák között. 
Barbárok! Milyen egyszerû így nevezni õket. Aki barbár, mélyen alattunk áll, bár egyik-másik lehet bátor vagy 
ravasz, de soha nem lehet vitéz vagy bölcs. Mert ilyen csak római lehet, aki, - ugyebár, Marcus? – jó ügyért 
küzd! A barbár pedig - marad barbár. 

A táboron kívül, a jobboldali erdõszélen kovácsmûhelyek vöröslöttek. Az emberi kiáltások közé ércek 
pengése vegyült, az erõ és a bátorság hangjai. A reggeli nap még árnyékban tartotta a mûhelyeket, de a füst már 
a fák fölött gomolygott.  

A tábor széles hadiútján tízlépésenként õrök csoportjai álltak, két légiós az utat vigyázta, kettõ a forgalmat 
terelte. Egészen elöl, a tábor kapujánál nehéz kocsi gördült befelé, két szürke ökör húzta, lomha járással, de 
roppant izmokkal az otromba szekeret. Barbár szekér volt, erdei utakhoz készítették.  

Balra, a domboldalon hombárok, raktárak és befedett, hatalmas vermek sorakoztak, a tábor gyomra, 
konyhája, asztala. Külön falu, már inkább város, és hadseregnyi ember sürgölõdött körülötte. Az õrséget most 
váltották a tábor fölött, a gerincen. A kiugró, sziklás hegyfokra legjobb testõreit küldte a császár, megfigyelõnek. 
Egy centúrió vezette õket, akit visszavárt, hogy jelentést tegyen. A szekér körül egy maroknyi barbár 
sürgölõdött, bõr-ruhában és bõrbõl formált sisakkal a fején. Talán a vidék termékeibõl hoztak ajándékot. 
Légiósok vették õket körül.     

Barbár, vagyis ellenség. Barbár, vagyis olyan nép, aki meghódolni nem akar. Ha a római császár tapossa a 
faluja földjét, békét hirdet, és békéjét megváltja borral-mézzel, ha a császár odébb vonul, a barbár a 
markomannokhoz áll.  

A császár még elnézett az istállók felé, félmeztelen rabszolgák kettesével vezették le a lovakat a patakra. A 
reggeli itatás után a patak vize szinte elapadt. A császár látta a keskeny irtást jobb felé, amelyen át a szomszédos 
völgybõl érkeznek a futárok, és hátratekintve észre-vette az õrszemet a sziklaormon, aki a balszárnynak 
továbbította a parancsokat. A Birodalom hadserege, mozdulatai népeket roppantanak össze, léptei hegyeket 
tarolnak le. A császár visszatért sátrába, a szobormerev légiósok árnyéka ismét rávetõdött a sátor falára.  

A papirusztekercs fölé hajolt, gondolatainak szabad folyást engedett anélkül, hogy lejegyezte volna õket. - A 
Birodalom sorsa ma két helyen dõl el, - fogalmazta császári komolysággal, - messze északon, a Rhenusnál, és itt, 
a Danuvius vize mellett. Nem Rómában, a Capitoliumon, nem az álmatag Hispániában vagy a kedélyes 
Galliában, azok rómaiak voltak és rómaiak is maradnak, akár fellázadnak, akár adót fizetnek. Fenn északon a 
germánok döngetik a Birodalom kapuit, itt keleten pedig a… igen, a barbárok. Lehetne pontosabban szólni 
róluk: jazigok, szarmaták, markomannok, gepidák, de egyszerûbb így: barbárok. Így félelmetes a szó, és arc 
nélküli az ellenség, könnyebb harcra tüzelni ellenük a légiókat. Vagy nem is kelet ez? Kelet a szírek meg a 
médek földje, a párthusoké meg az arméneké. Itt pedig már lehajlik a föld, a dombok alján mocsár bugyborékol, 
akár ha az alvilágba is innen vezethetne az út, ha nem tudnám, hogy az alvilág igazi lejárata Neapolis közelében 
van, és ha nem tudnám, hogy nincs alvilág. Mármint olyan alvilág, amelynek a lejárata ember által megtalálható. 
Azt beszélik, és nemcsak barbár fecsegõk, hanem szavahihetõ rómaiak is, hogy a dombokon túl, észak felé, és a 
mocsáron túl, kelet felé égbenyúló ormok vannak, amelyek mellett a görögök Olympusa bizonnyal csak apró 
hangyaboly. Karpathosznak nevezik a barbárok, mindegy, nevezzük így mi is, nincs rá jobb, latin szavunk. De 
azt is beszélik, magasabb minden hegynél, olyan magas, hogy összeér az afrikai Atlasz hegyével és a gerinctörõ 
Kaukázussal. Ha az istenek valamely hegységet laknának otthonuk gyanánt, akkor bizonyosan a Karpathoszban 
laknának. De én nem hiszem, hogy az istenek akár hegytetõn laknak, akár barlang mélyén. Az istenek bennünk 
laknak, s ha megharagítjuk õket, kiköl-töznek belõlünk. Úgy kell élnünk tehát, hogy ki ne költözzenek belõlünk 
az istenek. 

Szóval a Karpathoszig kellene kiterjeszteni a Birodalom határát. Azon túl semmi sincs már. Talán ha puszta, 
meg a sós mocsarak világa. Meg valami végtelen, ember nélküli szomorúság. Ami innen a Karpathoszig 
húzódik, ez a csupa erdõ és szikla, csupa völgy és patakmeder világ, igen, ez még a Birodalom része lehetne! 
Meg kell védeni a Birodalmat a hegyen túliak pusztai világától, és meg kell védeni magukat a barbárokat a még 
barbárabbaktól. Mert a barbárokból lehet római…, nem, a barbárokból nem, de a barbárok fiaiból már igen. 
Nekik még vonzó lehet a légió, a kézmûves ipar, a Borostyán-út, amely Róma szívéig vezet, és a latin nyelv 
fenséges tündöklése. 

Legyõzni õket, aztán békét kötni velük, és beemelni õket a Birodalomba. Ilyen ellenséget akarok, ilyen 
barbárokat. És nem veszetteket, akik csak gyújtogatni és rombolni tudnak, akik a Birodalom helyén a maguk sós 
pusztáit akarják látni.  

Colonnia körül most csend és béke van, a Rhenus nagy folyó, a rengeteg meg hadd bújtassa el a germánokat, 
ha erdõlakók akarnak maradni továbbra is. De itt, a Danuvius partján, más népek élnek, bátrak és elszántan 



vadak, megölnének minket, csakhogy hozzánk tartozzanak. Erõszakkal, vérrel és vassal akarnak rómaiak lenni, 
ha pedig bekerülnek a Birodalomba, akkor büszkék a maguk barbár mivoltára. Legyõzni õket, de nem 
kipusztítani, és nem szolgaságra vetni. Ezek a barbárok nem a pusztítás népe, inkább a szabad erdõk zabolátlan 
fiai. 

Az õrparancsnok kurta kiáltása hangzott fel, a két szobormerev légiós a sátor elõtt keresztbevetette dárdáját. 
Idegen beszéd torokhangjai vegyültek a latin szavak közé. A sátor nyílásában tagbaszakadt római jelent meg, 
haragját és bizalmatlanságát mérsékelni igyekezett: - A barbárok, felség! Bort és mézet hoztak, de többet 
akarnak, mint bort és mézet adni. Átkutattuk õket, nincs fegyver náluk. Korbácsoltassam meg, vagy kegyes 
színed elé bocsássam õket? 

Nagyon elpuhult már a hadsereg, az ellenség egyetlen otromba szekérrel, akadálytalanul a császár színe elé 
kerülhet. Túl hosszú volt már a béke, mindenképen háborúzni kell. A barbárok az erdõikben vadak és elszántak 
maradtak, a rómaiak elernyedtek a kultúrától. Engedékenyek lettek, korruptak és puhányok. Csak uralkodni 
hajlandók a birodalom fölött, de már nem harcolnak érte! Sajnos hamarosan a vérüket kell ontanom, ha a 
császáruk akarok maradni, nem pedig egy tábori kantin felügyelõje. 

Bocsásd elém a küldöttséget! – szólt Marcus, és felértékelte a bort és mézet hozó barbárokat, talán hogy 
zavarba ejtse õket, de még inkább, hogy bosszantsa a saját õrparancsnokát.     

 
Karcsú volt a férfi és szívós izomzatú, a szeme kék, a szakálla szõke és rövid. Szemében szikra lobogott, a 

rengeteg erdõk szabadsága… A császárnak eszébe jutott a mondat, amelyet a fluvius Granua mellett jegyzett föl 
papirusztekercsére: A barbároknak nincsenek rab-szolgáik, tehát maguk is szabad emberek! 

Ez a bor, - törte meg a csendet a barbárok vezetõje, aki egy nemzedéknyivel fiatalabb volt a császárnál, - 
hegyeink vére. Ez a méz – hegyeink zsírja. Ezt a halat pedig embereim ma reggel fogták a római hadsereg háta 
mögött, az Ister folyóban, amelyet ti Danuvius néven neveztek. Pikkelyei a mi földünk csillogó szemei. 

Marcus Aurelius némán és hosszan nézett a barbár szeme közé. – Ha holnap nem esik el az ütközetben, akkor 
túl fog élni engem. És nem csak évei okán, ezt nem õrli belülrõl a lélek kételye, kívülrõl a jólét tunyasága. Közli, 
hogy a népével bármikor a hátunkba kerülhet, nem arcátlanul, csak, mint mellékes körülményt.  

 Boroddal és mézeddel eladod országodat! Nem félsz, barbár, hogy meghódolásnak tekintem ajándékodat? 
Bort és mézet hoztam, nem országot! A mi országunk nem eladó, de barátainknak is otthona lehet! Ha mi is 

úgy akarjuk. Nélkülünk soha. 
Láthattad hadaimat. 
Hadaid barangolhatnak erdeinkben, nyilat lõhetnek vadjainkra, de országunk ott van, ahol mi magunk 

vagyunk. Reggel még az Ister partján, most itt a te császári sátradban. 
Ki vagy te, aki… 
…aki nem félek tõled, és így merek beszélni a Birodalom császára elõtt? 
Aki egy egész nép nevében és öntudatával mer a színem elé lépni, és akirõl még el nem dönthettem, hogy 

hódolata jeleit helyezi lábaim elé, vagy a rengeteg fenyegetõ moraját szólal-tatja meg a saját sátramban. 
Te úgy mondanád, egy vagyok a barbárok közül és semmi több! Amiként te római vagy, egy a rómaiak 

közül… 
Mondd, hát, a neved, hogy önmagad légy! 
Marbod vagyok 
Marobodus! – a szó hangosabban pattant elõ a császár ajkai közül, mint akarta. Latinul, ahogy õ hallotta a 

nevet. A sosem látott arc és a százszor hallott név hirtelen egymásra talált. A markomannok királya! – és amint 
az ifjú ember arcába tekintett, már bizonyos volt róla, hogy vendége igazat szólt. 

Király miért vállal ilyen kockázatot? Hogy alattvalói megalázó helyzetben lássák, akár egy ökörhajcsárt, és 
hogy kitegye magát az elfogatás veszedelmének? 

A markomann királyt nem az különbözteti meg népe harcosaitól, hogy tereli vagy megüli a jószágot. Te 
pedig nem olyan római császár vagy, aki raboddá teszed, aki a barátod is lehet. 

Marcus Aurelius redõkbe rendezte tógája szárnyát, és rendezni igyekezett gondolatait is, amelyeket 
Marobodus megjelenése alaposan fölkavart. Leültetni a királyt? – kérdezte, mintegy magától a császár. Egy 
barbárt, soha! – csattant rá belülrõl a római hangja. A római császár sátrában csak a római császár ülhet! – 
döntött a római császár. Végül fölállt tábori székérõl, és szembefordult királyi vendégével. Az ifjú király 
bõrruhája combközépig ért, meztelen térde körül megfeszült az izom. Marobodus markomannjai némán 
guggoltak a sarkukon. 

Hetekkel ezelõtt átkeltem a Danuvius folyón, amelyet ti Isternek mondotok, aztán átkeltem a Granua gázlóin, 
hogy a hátatokba kerüljek. Hadaim készen állnak, hogy akár holnap megütközzenek hadaiddal. És most itt állsz 
elõttem a saját sátramban. Nyilván nem boron-mézen akarsz békét venni tõlem… 

Nem békéért jöttem, ha békétek a meghódolás békéje. Venni pedig semmit sem akarok tõled, mert ugyan mit 
adhatnál nekem, amit meg nem találok erdeinkben. Mindössze egyet: a barátságodat. 



A bátor, ifjú királyok a barátaim. 
Az én személyem itt nem érdekes, - nyelt egyet a barbárok bõrruhás, ifjú királya, - és a tiéd sem, Marcus 

Aurelius. Népemnek kérek bebocsátást a rómaiak közé. A markomannok egy évszázada védik birodalmad 
határait. Magunkat védjük a pusztai népek ellen, de valójában titeket védünk. Ha mi nem állunk ellent tovább, és 
erdeinken átengedjük õket, üvöltõ farkasok lepnék meg táboraitokat, császár. A sós mocsarak népe, a jazigok, a 
szarmaták vagy a gepidák nem kérnek és nem is adnak kegyelmet. 

Harci szervezkedéseiteket elnéztük kegyesen, földváraitokat sem romboltuk le, mit vársz még tõlünk? 
Földvárainkat a birodalmadon kívül emeltük, így hát azoktól mi félnivalód lehetne? A harci szervezkedés 

pedig, tudod, hogy nem ellenetek irányul. 
Kereskedõink titokban még fegyvert is adnak el népednek, vezéreim ilyenkor behunyják a szemüket. 
De te ne hunyd be a szemedet botorul, Marcus Aurelius! A birodalmad sorsa itt dõl el, az Ister partján, és 

nem az afrikai pusztában, vagy a szíriai sivatagban! - A császár meg-hökkent, amint a saját gondolatát hallotta 
vissza a barbár király szájából. Az ellentétes érvek két láncolata egy mondat erejéig egymásba kapaszkodott. – 
Az Ister hatalmas folyó, képes körülzárni és megvédeni egy birodalmat. De nem képes kiszorítani a dicsõségre 
vágyó, és szüntelenül újra támadó jazigokat. És a gepidák,… nem azért törtettek keresztül Dácia felõl egy sor 
bûzös mocsáron és elöntött zsombékon, hogy a gazdagság kapujában megálljanak. A birodalmadat te 
megvédheted odabent, de itt, kívül a határokon idegen vagy, itt csak mi segíthetünk rajtatok. Mi, akiknek még a 
nevét is eloroztátok, hiszen csak markomannoknak, határõrzõknek neveztek minket, mintha személyünk csak a 
te birodalmad szolgálatában volna fontos. Akiktõl semmit sem vártok, az marad barbár, akiknek a kegyeit azért 
jó megszerezni, az lehet akár markomann is! – Marbod keserûen fölnevetett, szeme szikrát lobbantott, aztán 
mintha kihunyt volna belõle az indulat. De az egykedvû üresség ijesztõbb volt a harag lángjánál.  

Mi védünk és megvédünk titeket, az erdõk népe áthatolhatatlan falat képez, de hiszen ismered erõnket. És 
hogy mit kérünk cserébe, császár? Bebocsátást a birodalomba! Hogy mi is a magunkénak érezzük. Nem foglyul 
ejtett, aztán felszabadított rabszolgaként akarunk harcolni a római légiókban, szétszórva kelet és nyugat között, 
mint dadogó, barbár közlegény, akit lemosolyognak a tanult, római tisztek. A birodalom tartománya akarunk 
lenni, a biro-dalom ékköve, Markomannia, ha tetszik neked ez a név. A határ, a valódi, nem az Ister-Danuvius 
partjain húzódik, ezt csak a vizek szeszélye tette határrá, és erejét a tavaszi áradás biztosítja. A birodalom igazi 
határa a Karpathosz hegye. A föld pedig, amely birodalmad és a Karpathosz gerince között húzódik, a mi 
országunk. Kerüljön, hát, az õrtornyok jelölte határ az istenek kiszabta határhoz, és mi belépünk a birodalomba. 
Emelt fõvel, és nem megtört gerinccel. Adjuk erdeinket és vadjainkat, karunk erejét és fegyvereinket, de 
megtartjuk szabadságunkat. Fogadd el ajánlatomat, császár, komolyságára a biztosíték, hogy itt állok elõtted. 

Marcus Aurelius megsimította szakállát, amelyben sötétebb tincs már csak néhány göndörödött. - Király ez a 
Marobodus, a javából! Bátor harcos és nem csak ravasz fegyverforgató, igazságos törvényosztó és nem csak 
erõszakos ítéletvégrehajtó. Népének igazi királya, - mint a mesében! És te, Marcus? 

Mit gondolsz, király, - és közelebb lépett a barbár fejedelemhez, a szemébe nézett, és látta, hogy aranyló és 
barna küllõk alkotják szeme korongját, - ha a Danuviustól a Karpa-thoszig Markomannia nevét fogja 
visszhangzani a rengeteg, akkor meddig tûri a római légiókat Britannia. És meddig Hispania provincia, nem 
szólva a perfid Júdeáról, meg a mérges kígyókkal politizáló egyptusok földjérõl. Hogy te birodalom akarsz lenni 
a Biroda-lomban, hát persze, de hol lesz akkor másnapra maga a Birodalom. Én római vagyok, ne kérdezd, hol 
születtem. Igen, Hispániában, és mégis, talán itt fogok elvérezni, Pannóniában. Nem Pannóniáért, hanem a 
Birodalomért. Védelmet kaphattok, markomannok, római védelmet, alkothattok provinciát is, rómait a rómaiak 
között. És tiszt is lehetsz a tisztek között. Az africanus, meg a germán ugyanúgy dadogja a latint, mint a trák, 
vagy a markomann. De a latint dadogja, Marobodus, és ez a lényeg. Harcolj közöttünk, mint római, de ha kell, a 
két markomann kohorszot a Liger mellé vezényelem át, nem azért, hogy téged üldözzelek, de mert a Birodalom 
érdeke úgy kívánja.  

Marcus Aurelius elhallgatott, még egyszer vendége szemébe nézett, aztán elfordult. Visszaült nehéz tábori 
székébe, és császári szavai már minden alattvalónak szóltak: - Vondd vissza a hadaidat, Marobodus! Még 
szükséged lesz rájuk, az igazi ellenséggel szemben. Ha mégsem teszed, elpusztulsz te is, a néped is. Mi 
erõsebbek vagyunk, szervezettebbek, és nagyobb a harci tapasztalatunk. Te csodálsz minket, a csodálatod ne 
csapjon át gyûlöletbe. Menj békével vissza népedhez! 

A markomannok felkerekedtek, és indulni készültek, Marbod azonban nem mozdult. Szeme lángot lövellt, de 
hangja kemény volt és zengett, akár az ezüst pajzs: - Nem vonulok vissza, császár! Népemnek ma te vagy az 
igazi ellenség! Elpusztultok, mert elpuhultatok. Mert vakon bíztok a hadi parádézásban, meg a számsorrendben 
sorakozó légióitokban. De mi szabad nép vagyunk, akik a magunk országáért harcolunk. Nekünk nincs hová 
visszavonul-nunk, olyanok leszünk, hát, akár a farkasok. Barátnak nem voltunk jók, majd most meg-ismered, 
milyen ellenségek vagyunk! 

A császári sátor két szárnya széjjellebbent, Marbod és vitézei harci szekerükhöz lépdeltek, és ökreik õrjítõ 
lassúsággal kezdtek vonulni kifelé a táborból. Marcus Aurelius olyan pillantást vetett õrparancsnokára, hogy az 



moccanni sem mert. Aztán kezével meg-markolta az ácsolt mellvédet, hogy ujjai kifehéredtek. Egyszerre 
figyelte a harcosai élén távozó fejedelmet, a tó idekéklõ tükrét, körülötte a markomannok hadállásaival, és a 
szembe sietõ centúriót, akit már reggel óta türelmetlenül várt. Amint a tiszt belépett a császár sátorába, Marcus 
Aurelius hozzá lépett, megfogta a centúrió karját, és úgy szólt hozzá, mint aki emlékei között válogat: 

Tanítóm, az öreg Rusticus mindig arra intett, hogy bántalmazóimmal és az ellenem vétõkkel, mihelyt 
közeledni akarnak hozzám, békülékenyen viselkedjem. Én azonban ma este mégis valami egészen mást fogok a 
naplómba följegyezni: Egyenesnek kell lenni, nem pedig kiegyenlítettnek! – és elengedte a centúrió karját. A 
centúrió tisztelgett a császár elõtt, és egy szót sem értett a mondottakból. 

 
Négy rabszolga cipelte be az alacsony asztalt a sátorba, ahol a haditanácsot tartották. Az asztal szélén körben 

alacsony faperem, közepén finom fövénydomb magasodott, a sarokban egy marék kavics. A császár intésére a 
négy rabszolga falapátokkal elegyengette az asztalon a homokot. A légiók és a kohorszok tisztjei, a testõrség 
parancsnoka és a futárok vezetõi némán állták körül az elképzelt harcmezõt. Fáklyák vöröslõ fénye lobogta be 
arcukat. 

A markomannok készen állnak a csatára, császár! – hajolt meg a hírhozó centúrió és hátralépett.  
Marcus Aurelius végignézett vezérein, majd a kavics halomból kiemelt egy kerek, fehér kövecskét, amely – 

semmi kétség, - a császárt jelképezte. A kavicsot a tenyerébe zárta, és érezte, hogy a hideg kõ lassan 
fölmelegszik. 

Ma égnek a harci vágytól, holnap az éhség gyújt lángot bennük, holnapután pedig a szomjúság. De mivel 
nem hagyják el õrhelyüket, elõbb-utóbb beleisznak a tó poshadó vizébe. Úgy öt nap múlva jelentkezik a 
vérhas,… akkor támadunk. 

A tisztek mozgolódni kezdtek, volt, aki meghökkent, más egyetértõen bólogatott, valaki pedig halkan 
fölnevetett. Lélegzetnyi szünet után a császár folytatta: - Az ütközetre mi is készen állunk, - itt a táborban. 
Esszük a friss húst, hordóból isszuk a bort és a hideg patak-vizet. Naponta hadmozdulat, mindig máshol, de egy 
tapodtat sem mozdulunk. 

És a kvádok? – kérdezte az egyik kohorsz fõtisztje. 
A kvádok tegnap lépték át a Granua fluviust, egy hét, mire a derékhad ideérkezik. Elég tehát öt nap múlva 

támadnunk. 
A markomannok a tavat védik? Vagy vízi várat eszkábáltak össze rajta? – kérdezte és magyarázta meg 

kérdését tudálékosan az egyik lovas kohorsz centúriója.  
Errefelé minden tó partja mocsaras, nincs más szerepe, mint hogy a lovasságunkat a mocsárba csalják. A 

maguk számára nyilván ladikokat rejtettek el a nádasban, csakhogy mire mi lóval odáig eljutunk, szügyig a 
posványba merülünk. Tehát a lovasok csak a domboldalon járhatnak, az út és a tó közé lépni lóval tilos. 
Centúrió, tilos! 

Igen, császár! – és tovább mondogatta magában némán, amikor már csak a szája mozgott: Lóval tilos! 
A császár a kerek, fehér kövecskét a homokba ejtette, aztán egy ébenfa botot vett a kezébe, amely a végén 

emberi ujjat formázott. - Ez itt a balszárny arcvonala, két kohorsznyi gyalogság elég lesz ide, hogy elriassza a 
kvádok elõõrseit! – és botjával egyenes vonalat húzott északkelet felé. - Ha támadnak, visszavonjuk a balszárnyi 
lovasság felét, ha nem, nagyot kell kerülniük, amíg elérik a markomannok állásait. De lehet, hogy még csak 
színét sem látjátok itt az ellenségnek. 

De mi harcolni akarunk… 
Elég! A balszárny nagyobb része a dombtetõ mögött vonul fel. Aztán a gerincen megjelenik a gyalogság. 

Ragyogjon a páncél, villogjanak az acél pengék. Lazán és látványosan, végig az egész dombtetõn, ahány 
gyalogos csak van. 

És akkor rajta…? 
Marcus feddõen nézett a közbeszólóra, aki legszívesebben máris rohamozott volna katonáival a 

dombgerincrõl, mint afféle hadiparádén. A császár szemében különös fény lobbant meg, amely már majdnem 
mosolygásra hasonlított. Válasz helyett folytatta az elõretörést az asztal homokján: - A derékhad 
negyedkohorszokra oszlik, lassan és rendezetten a tó nyugati csücskéig vonul. – az ébenfa pálca elõretolta a 
homokban a fehér követ, majd mögé apró, fekete kavicsokat helyezett csatarendbe. 

Ahol a patakot keresztezi az út, ott van egy híd, császár! – szólalt meg halkan a felderítõk centúriója. - Két 
nyárfa áll a két parton… 

Öt nap múlva ott legyen a fõvezéri harcálláspont! – és szemében most már igazi mosoly villant meg, bár ezt 
csak a centúrió látta. 

És a jobbszárny, császár? 
A jobbszárnyon múlik a gyõzelem, mint minden valódi ütközetben. A felvonulást ti kezditek, a csatát ti 

végzitek. 
Hogyan…? 



Sok jó lovas, akik a tó környékére se mennek! 
És a markomannok, császár? Az ellenség? 
A markomannok mindent a tóra építenek. Hogy erdõn és vízen egyformán otthonosan mozognak. De ez nem 

hiúzvadászat, még csak nem is medvehajtás. 
És mi lesz a balszárnyi lovassággal? – okvetetlenkedett tovább a lovas centúrió. 
Meg a jobbszárnyi gyalogsággal? – tódította a gyalogság jobbszárnyi századosa. 
A felét mondtam el a haditervnek. Az egészet öt nap alatt elfelejtenétek. Öt nap múlva, a másik felét, majd 

ott… A bort hordóból, és hozzá csak patakvizet igyatok! – és elbocsátotta vezéreit békével.  
 
A balszárnyon a gyalogság már hajnal elõtt elfoglalta a hosszú védelmi vonalat, szemmel tartották a 

kvádokat, akikrõl csak néhány távoli õrtûz és magasba gomolygó füstcsík árulkodott. A jobbszárnyon a lovasság 
már a hajnali órákban megkezdte felvonulását, az erdõ és a dombok fedezete alatt hatalmas bekerítésbe fogott. 

Könnyû, tavaszi szél lengedezett, az égen csak néhány felhõfoszlány úszott kelet felé. Marcus Antonius a 
császári sátor mellvédjénél állt, arcát megfürösztötte a szélben. A távolban a tó tükre alig fodrozódott. – A 
természet fölséges remeke, - állapította meg a császár, - akár ha az Alpok hegyei között volna. Talán estére véres 
mocsár lesz, letarolt nádassal, fölégetett erdõvel! De, most térj vissza, Marcus, a perchez, amely ezrek életét adta 
a kezedbe. Hic et nunc.  

Négy negyedkohorsz gyalogosai már elhagyták a tábort, és a barbár falun meneteltek keresztül, a következõ 
négy most lépdelt ki éppen a szélesre tárt kapun, amint túljutottak a palánkon, legyezõ alakzatba fejlõdtek. 
Rézsisakjuk ragyogott a napsütésben, a sörényfonatos sisakormok feketéllettek. A császári gárda lándzsásai a 
patak partján, a tölgyfaligetnél sora-koztak. Fegyelmezetten szemlélték a hadoszlopok vonulását, urukat várták, a 
császárt. 

A centúrió már percek óta a császári sátor mellvédje elõtt állt, és némán ellenõrizte, hogyan nyergelik fel a 
fõvezér harci paripáját. A könnyû járású, vékony csontozatú kancát a császár nagy becsben tartotta, a lovas 
tisztek azonban nem sokra becsülték. Hogy az állat megérezte gazdája közeledtét, hátrafordult, Marcus Aurelius 
megveregette a ló pofáját, majd lábát a rabszolgafiú hátára tette és nyeregbe szállt.  

A tábor kapujánál utolérte a centúrió, aki még eligazított két futárt, majd tisztelettudóan egy fél lóhosszal ura 
mögött helyezkedett el. A császári gárda hadrendbe sorakozott: az elsõ kohorsz az út két oldalát biztosította, a 
másik kettõ a császár elõtt és mögött vonult. Egy lovas hadtest bal felõl megelõzte õket, éltették a császári 
menetet, majd elporzottak a domboldal diófái közt. 

A császár maga mellé szólította a centúriót, és a lovasok után mutatott: - Rajtuk sok múlik, ha õk okosabbak 
lesznek, mint amilyen bátrak, a markomannok a saját csapdájukba esnek. 

A centúrió meggyõzõdéssel bólogatott: - Betartják, amit parancsoltál nekik, a századosuk öt nap óta 
mondogatja: Lóval tilos! És tudja is, hogy mi tilos! 

A császár meghökkenve nézett a centúrióra: - Ezt honnan tudod? 
A centúrió hallgatott egy darabig, majd úgy válaszolt, mintha magának mondaná: - Császár, én sok olyat is 

tudok, amit más nem… 
Igaz, - bólintott Marcus Aurelius, - sokszor megjövendölted fegyvereink gyõzelmét. Gyakran azt hittem, 

olyan vagy, mint az augurok, akik zavaros válaszaikkal mindig kimagya-rázzák magukat. De te, valahogyan, az 
igazságot tudod! 

Nem, felség, én a jövõt tudom. Az igazságot mondom, ha az következik be, a hamisat, ha az teljesedik be a 
jövõben. 

A császár keserûen felnevetett: Szomorú különbségtétel! 
Csak megérzõje vagyok az eseményeknek, nem irányítója! – hárította el magától a centúrió a dicsõséget, - 

meg egy kicsit a felelõsséget is.  
És ma estére ki lesz gyõztes a csatatéren? – kérdezte halvány mosollyal Marcus Aurelius, miközben 

szavaiban a gúny a bizakodással szövõdött egybe. – Marobodus fog az én lábam elõtt heverni, vagy én az övé 
elõtt? 

A gyõzelem a tiéd lesz, császár, de Marobodus túléli az ütközetet. 
Reméltem ezt a gyõzelmet! – és a császár megkönnyebbüléssel fogadta a választ. – De azért mindig elkel a 

biztatás. 
A centúrió azonban leplezetlen haraggal, már szinte tiszteletlenül felelt meg a császár-nak: - Te nem azért 

fogsz gyõzni, császár, mert én megjövendölöm, de azért jövendölöm ezt, mert gyõzni fogsz! 
És ha egyszer nem gyõznék, megmondanád azt is, ha tudod elõre? 
Nem szívesen, császár, de neked megmondanám. Csak neked… De azért egy lovat tartalékban tartanék a 

közelben, hogy elmenekülhessek. 
A büntetés az isteneknél van, centúrió, nekem csak a töprengés marad. Nincs, hát, miért félned. Miért 

menekül el Marobodus, aki bátor vitéz, és nem fél szembenézni a halállal? 



Ugyanaz futtatja meg Marobodust, ami téged is, ketten ellenkezõ irányba menekültök ma este, te a gyõzelem 
felé, õ a vereségbe! – és a centúrió felnézett a derült tavaszi égbe. 

Augur beszéd! – mormogta magában a császár csalódottan. Fogadta a futárt, aki a jobbszárnyi lovasság 
biztató helyzetérõl hozott hírt, aztán a szír íjászok félelmetes csapatának intett a kezével. Az íjászok a falu házai 
között jobb felé vonultak. Hogy testükön ne villanjon meg a napfény, vörös meg barna festékkel mintákat kentek 
a mellükre. 

Van neve ennek a falunak, centúrió? Amit a diadalmi jelentésbe beleírhat a krónikás? 
Ezt a pompás fekvésû sárfészket a barbárok Diósjenõnek mondják egymás között, a szó olyasmit jelent: 

Eugenius Nucleus, a diófák bizonnyal az itt élõk szívéhez nõttek. De a krónika, amelyet gyõzelmedrõl íratni 
készülsz, sohasem jut el Rómába. Elvész az úton, talán rablók kezébe kerül, akik papirusztekercsedet, mint 
értéktelent, elhajítják. 

Barbárok, markomannok teszik ezt? 
Rómaiak. 
A császár belenyugvóan bólintott. Olyan fonákul hangzott a centúrió jövendölése, hogy alighanem igaz volt. 

- És a markomannok? Fejvesztve szétszaladnak, vagy láncra fûzve növelik rabszolgáink számát? – a császár 
futárt menesztett a balszárny gyalogos kohorszai után, miközben újabb íjászcsapat lépdelt el jobb felé. A tábor 
már messze sötétedett a hátuk mögött. Lélekfordító pillanat volt ez, most már csak a csatatér létezett, amely 
percrõl-percre szélesebben bontakozott ki elõttük.  

A markomannok, nos, õk most megmenekülnek, de háromszáz év múlva eltûnnek, császár. Elolvadnak és 
felszívódnak a környezõ népekben, birodalmuk széthull, nevük elenyé-szik. – A császár helyeslõen bólogatott. – 
Ugyanabban az évszázadban, amikor… - a centúrió elhallgatott. 

Amikor…? – sötétre váltott a császári pillantás. 
Amikor, nos, amikor összeomlik a Római Birodalom. Amikor… 
Elég! – a császár lovával elõrevágtatott, és megállt a meredek domboldal tetején. A centúrió némán utána 

léptetett. Jobboldalt, a füzes védelmében sorakoztak az íjászok, közöttük tarka-fekete szírek, gyapjas hajú 
berberek, de vörös szakállú britek is. – Már csak három évszázad! – mormogta maga elé sötéten Marcus 
Aurelius. – Még három évszázad! – és szemében elszántság villant. Lábai elõtt, a domb alján már tizenkét 
negyedkohorsz alkotott négyszöget, pajzsukat fejük fölé emelve, dárdáikat elõre meresztve.  

Teknõsök! – mosolygott a császár a centúrióra. 
Sünök! – mosolygott a centúrió a császárra. 
A markomannok eltûnnek, a rómaiak eltûnnek,… és ezzel vége lesz ennek a népvándor-lásnak? – kérdezte 

szórakozottan a császár, aki a balszárnyról várta a futárt. 
Sõt, akkor kezdõdik éppen, a népvándorlás mossa el mindkét népet, meg még száz másikat. Északról délre, 

de kiváltképp keletrõl nyugatra fognak áramlani, és mind a Biroda-lomba akar berohanni, és tépni belõle egy 
darabot. És berohannak és tépnek belõle, és amikor már nem lesz több tépnivaló, a rohanók attól kezdve 
egymásból fognak tépni. És visszasírják a Birodalmat, amelyet széttéptek és téged, aki ennek a Birodalomnak az 
utolsó nagy császára voltál-vagy-leszel… De addig még meg kell vívni ezt a csatát a markomannok ellen, mert 
ezt más meg nem vívja helyetted! 

És még néhány következõt is? 
Még néhány következõt is… - a diófák alatt feltûnt a futár, utat nyitottak neki a testõrök. 
Hány évig még, centúrió? 
Ne kérdezz tõlem többet, császár! 
Marcus Aurelius fölemelte császári balját, és elõre mutatott. A dombtetõn, a szikla-ormon és a tisztásokon az 

õrszemek továbbították a jelzést és a balszárnyon megindult a gyalogság támadása a domb gerincének 
elfoglalására. Aztán fölemelte császári jobbját és elõre mutatott. A domb lankáin, a rét fûzfáin az õrszemek 
továbbították a jelzést és a jobb-szárnyon surrogva kirepültek az elsõ nyílvesszõk, a lándzsások pedig elindultak, 
hogy elfoglalják a falu és a tó között azt a bozóttal sûrûn benõtt rétet. A harsonák hörögve, recsegve üvöltöttek 
bele a tavaszba, a római hadsereg, ez az óriási vadállat nekifeszült legújabb ugrásának. 

 
A domb gerince egy pillanatig vajúdni látszott, aztán egyszerre százfejû gyermeket szült, ragyogó szépségû 

és roppant eleven újszülöttet: a gerinc tetején két század római gyalogos tûnt fel csillogó rézsisakban, jobbjukban 
széles pengéjû, rövid kardot villogtatva, baljukkal ezüst pajzsot szorítva. 

Lábuk alatt hosszan elnyúlva csillogott a tó, partján a nádasokat füzek árnyékolták, a veszedelmes 
iszapgödrök között még veszedelmesebb kikötõöblöket rejtve. A markomannok fél térdre ereszkedve, bõrruhába 
és bõrbõl készült sisakba öltözötten barnák és szögletesek voltak, akár egy fatörzs. Mozdulatlanok és 
rezzenetlenek. 

A jobbszárny szír, berber és brit íjászai gonosz réten vágták magukat keresztül. A folyondárok zöld és fekete 
tüskeerdõként szálltak szembe a meztelen emberi testekkel. Aztán, ahol az elsõ buzgár felszökkent a bõrsaruk 



pántjai között, megálltak és egy tapodtat sem léptek többet elõre. Két sor, három, négy torlódott egymásra, a 
tüskebokrok megannyi bástya és erõd volt közöttük. A négyszer kétszáz íjon egyszerre feszült meg az ideg, a 
pokoli surrogás végigvonaglott a nádas fölött. 

A zsombékokat ringó deszkaszálak és fatörzsek kötötték össze, a markomannok lapos csónakjai hangtalanul 
simultak a parthoz, a náddal és vízzel barátságban élõ had pillanatok alatt jutott el a tópart egyik pontjáról a 
másikra.  

A római derékhad a patakpartig nyomult elõre. A tizenhat szabályos harci négyszög ijesztõ lassúsággal hozta 
dárdáin a halált. Nyomukban a testõrök aranyszegélyes ruhája fénylett, és lándzsája villogott. Középütt a császár, 
kezében arany hadvezéri pálcája. 

A tó szemközti végénél a markomann szekértábor sötétlett. A nehézkes szekerek kört alkottak, de 
áttörhetetlen kört. A szekereken és mögöttük íjászok térdeltek, kerekeik mögött két-két tagbaszakadt markomann 
leste, mikor gördítheti elõre a mozdítható erõdöt. A harci kocsik alatt szekercések lapultak, gyilkos fegyvereikkel 
ugrásra készen. Középütt a király harci szekere, nyolc markomann harcos láncolta hozzá magát bõrszíjakkal, 
hogy minden oldalról védelmezze urát. Marbod sápadtan állt hadvezéri kocsiján, kezében öles dárdát szorított, 
vas hegye baljósan sötétlett, övérõl kard függött alá.  

Marcus Aurelius szeme egy pillanatra megakadt a markomann harci szekereken, a nehézkes és mégis 
mozdítható erõdön. – Ügyes! – gondolta elismerõen, majd lejjebb szállí-totta a dicséretet. – Akár ügyes is lehet! 
– és aranybotjával jelt adott a támadásra… 

A harsonák rohamot rikoltottak, a domboldalon a kétezer római gyalogos léptei alatt a föld dübörögni 
kezdett. A fûzfák közül barbár nyílvesszõk surrogása szisszent fel, és mintha vijjogó sasok csaptak volna le a 
rómaiakra. Az ércpajzsok a fejek fölé lendültek, de nyíl-vesszõ nyílvesszõt követett, és az elõdübörgõ élõ fal egy 
pillanatra megtorpant.  A pajzsokról visszhangosan pattantak le a vashegyû vesszõk, de a testekbe hangtalanul 
fúródtak bele, csak a toll rezdült meg a végükön. Az elesettek tokán vér buggyant elõ, miközben tompa 
nyögéssel térdre hullottak. Az arcvonal megingott, a harsonák rohamot fújtak, de a kétezer sodronyinges roham 
helyett a futást választotta. 

A fatörzzsé merevedett markomannok ekkor váratlanul megelevenedtek, talpra ugrottak, és szekercéiket a 
fejük fölött forgatva a menekülõk nyomába eredtek. A római gyalogság azonban valódi menekülés helyett a 
negyedkohorszok fedezékébe futott, két tömbre szakadt, középen pedig hatalmas teret nyitott a domb gerince 
mögött rejtõzõ lovasság förgeteges rohamának. A római lovasok legázolták az elszántan rohamozó 
markomannokat, rohantukban lándzsáikat a domboldalon fölfelé kapaszkodók torkának szegezték. A 
markomann íjászok nem merték fegyvereiket használni, féltek, hogy nyílvesszõjüket saját társaik hátába küldik.  

Vissza! – üvöltött az íjászok kapitánya, aki eddig alig tudta féken tartani harci vágytól égõ markomannjait. – 
A csónakokra! – és a menekülõk sorban vetették magukat a vízbe, leg-többjük üggyel-bajjal csónakot is ért, és a 
tó nyílt vize felé menekült, míg mások a nádas sötétjében húzódtak meg.   

Lóval tilos! – harsogta a római lovasok centúriója, és a tavat szegélyezõ útra érve visszarántotta nekivadult 
harci ménjét. A lovasok megtorpantak, nem rohantak a part mocsa-rába, a markomannok üldözését késõbbre 
halasztották. Aki a parancs ellenére mégis utánuk vetette magát, vagy akit társai a mocsárba sodortak, két lépés 
után lovával együtt az ingoványba süllyedt. 

A császár elégedetten küldte harcba rendezett negyedkohorszait. Rövid kézitusa után az elsõ sor négy 
százada átverekedte magát a patakon, a jobb szél oszlopai elérték a tavat. A támadást, majd megfutamodást 
színlelõ gyalogosok visszahúzódtak a dombtetõ mögé, és sorokba rendezetten nyomultak a markomannok 
szekértábora, a tó túlsó vége felé.  

A tavat ellepték a markomann csónakok és gyilkos nyílzáport zúdítottak a rómaiak felé, akik rettegtek a 
mocsártól, és a domboldal bokrainak oltalmába húzódtak. A surrogó nyílfelhõ védelmében a fejszével fölszerelt 
markomannok ismét partra szálltak. A nádas útvesztõi között, és a füzes sötét gyökérzetébe kapaszkodva, 
hamarosan visszakúsztak a nádas széléig, és farkasszemet néztek a gyors gyõzelmet ünneplõ rómaiakkal, akiket 
azonban egyre jobban zavart, hogy ellenségük eltûnt a szemük elõl. 

Egyszerre emelkedett magasba Marbod vashegyû lándzsája, és villant meg Marcus Aurelius hadvezéri 
aranypálcája. 

A markomann íjászok magasabbra emelték íjaikat, és nyílvesszõik a parton összetorlódott római lovasság 
középsõ és hátsó soraira hullottak, miközben bõrruhás fejszé-seik, a nádasból kiugrálva a római lovasok elsõ 
soraira vetették magukat. 

A császár jobbjának sorsfordító magasba lendülését hegyen-völgyön át továbbították az õrszemek. A 
jobbszárny lovasai, akik már hajnalban útnak indultak, azóta Marbod szekérvára mögé kerültek, és a várva-várt 
jelet megkapva rohamra indultak. A szekértábor ugyan minden oldalról védve volt, de a markomannok ebbõl az 
irányból nem vártak támadást. Marbod a római lovasok ellen fordította minden haragját és minden erejét. A 
markomann íjászok nyílzáporral fogadták a támadókat, a fejszések pedig kegyetlen bátorsággal szálltak szembe 
a lovas kohorszokkal. Patakokban folyt a vér, az elesett lovasok és a rájuk zuhant, ledöfött lovak tetemei olyan 



akadályt képeztek hamarosan, amelyen lehetetlenség volt átgázolni. 
A római gyalogság, amely korábban vállalta a csúfos megfutamodás gyalázatát, most égett a harci vágytól, 

hogy ravaszsága után bátorságát is bemutassa. A domb nyiladékán át egyszerre robbant elõ, és a markomann 
szekértáborral szemtõl-szembe találták magukat. Csakhogy a tábort hátulról a római lovasság szorongatta, így 
most a gyalogosok rövid kard-jukkal kegyetlen utat vágtak a szekerek felé.  

Marcus Aurelius bizakodással hallgatta a távolból lovasai harci dübörgését, de hüle-dezve szemlélte maga 
körül a teknõs alakú századok felbomlását, és a rettegett sünformák szétszaladását. A tizenhat negyedkohorsz 
közül három a jobbszélen szinte teljesen meg-semmisült, ezek maradékát és négy másik, négyszögbe állított, 
büszke hadtestet a támadó markomannok a rendezett egységek közé szorítottak. A derékhad balszélén és a hátul 
állók ellenben még nem is látták az ellenséget. Marcus rohamra küldte most a baljánál összegyûlt, tétovázó 
csapatait, és szemével már a császári gárda fenséges nyugalommal várakozó egysé-geinek a századosát kereste. 

Az istenek azonban másképpen akarták aznap az ütközetet befejezni Diósjenõnél, a tó körül. Csak a tavaszi 
ég képes olyan hirtelen viharokra, amely ezen a vészterhes, véres napon a harcolók nyakába zúdult. A közeli 
rengeteg fölött gyülekezõ felhõket egyszerre a völgy mélyén fekvõ tó fölé sodorta a szél, és özönvízzel árasztotta 
el a két tábort. 

A domboldalak egyszerre sártengerré váltak, a római lovak és lovasok keresztülbuktak egymáson, és egymást 
legázolva csúsztak lefelé. A markomannok képtelenek voltak fél térden maradni, és íjaikat megfeszíteni, az ázott 
húrok csattogva szakadtak széjjel, és petyhüdten lógtak az íj nedves szarvai között. A kikötõöblökben kavargott 
az agyagos, barna lé, a zsombékok víz alá kerültek, az embert rejtõ, félhomályos nádasba sárga és vörös, habos 
áradat zúdult a lábukra állni képtelen, félelmükben felhorkanó lovak alól.  

A villám félelmetes csattanással repesztette ketté az eget, és a tópart legnagyobb fûzfájába csapott, legalább 
tucatnyi markomann lelte halálát az ágai között. A barbárokat babonás félelem fogta el, holott özönvízzel, 
villámfénnyel erdeikben is naponta szembe-néztek. És a villám újra lecsapott, ezúttal a szekértábor egyik 
kocsijára sújtott, és két szekercés markomann azonnal szörnyethalt. Marbod szemébe rettenet költözött, harcosai 
arccal a földre vetették magukat. Lélegzetnyi idõ sem telt el, és a villám harmadszor is elzúgott a völgy fölött, a 
tóra menekült, és a viharral fél térden szembenézõ hajósok közé vágott. A halálra sújtott bõrruhások csak valami 
emberen túli nyögést hallattak és eltûntek a habokban. A markomannok között most már torokszorító félelem lett 
úrrá, nem a vihar miatt, és nem társaik hirtelen tûzhalála okán. De nyilvánvaló volt számukra a természet erõinek 
a szándéka, amellyel ember perbe nem szállhat, csak leborulhat elõtte alázatosan. Ez a szándék megálljt 
parancsolt a markomann királynak, megmutatta neki erejét és indulatát. 

Marbod elhajította vashegyû lándzsáját, és emberei mellé borult a sárba, Marcus Aurelius mozdulatlanul ült 
lován, portól szennyes arcán az izzadság, a ráhulló esõ és a meg-indulás könnyei mostak barázdát. Gyõzelmes 
hadvezéri pálcáját a sárba ejtette. Lova, amely a harci hevülettõl, a forró páráktól nemrég még szinte gõzölgött, 
most csatakosan és dideregve reszketett alatta.    

A markomann szekerek tengelyig süllyedtek a nehéz, agyagos sárfolyamba, Marbod maga mögé gyûjtötte 
népe maradékát, és kocsit, szekercét hátrahagyva a rengeteg erdõ védel-mébe húzódott. A markomann csónakok 
még napokig gazdátlanul hányódtak a felkorbácsolt tó hullámain. 

A római császár hátraarcot intett lovaikat vesztett lovasainak, saruikat vesztett gyalo-gosainak, és gyõzelmi 
menetben indult vissza magára hagyott tábora felé.  Mire a barbár falun keresztülvonultak, kiderült az ég, a 
táborban egyetlen csepp esõ sem hullott. 

Az írnokok belefogtak a császár dicsõségének megörökítésébe, Eugenius Nucleus nevét kétszer is beszõtték 
krónikájukba (a falu barbár nevére a császár nem emlékezett). Gyõzelmén csak a fejét csóválta, öröm helyett 
baljós meghökkenés vett erõt rajta. És igazi bánat: a római hadak vesztesége nem volt nagyobb a hadviselésben 
megszokottnál, de az elesettek között volt a jövõbe látó centúrió is. Egy dárdát fogott fel testével, amelyet 
bizonnyal a császárnak szántak. 

Mindent tudott elõre, csak a saját halála érte váratlanul! – Marcus Aurelius a sarokba vetette átizzadt harci 
köpenyét, amelyet a saját vére és a centúrióé, a ló verejtéke és nyálának habja örökre elszennyezett. – A centúrió, 
õ volt az egyetlen, aki… akinek a lelke most már mindörökre ott szárad egy otromba, barbár vaslándzsa hegyén! 
– a római császár leroskadt nehéz tábori székére, és az esõn nyert gyõzelem után patakokban ontotta a könnyeit. 

 
“Bármi legyek is, nem vagyok más, mint test, pára, és vezérlõ értelem!” – keserves sóhajt szabadított világgá 

írójából ez a mondat. A leírtak eleje semmit sem ér, ha nem diadal-maskodik mindennek a végén a cél, amely a 
cselekvést mindvégig vezérelte! – az ötvenkét éves császár, mint idegen betûk halmazára nézett az aznapi 
bejegyzést záró mondatra. Vezérlõ értelem? Meddig vezérelt vajon az ütközetben a saját értelmem, és mettõl a 
véletlenek kény-szere? Mikor vették át tetteimben más értelmek az én vezérletemet? És vajon mire való az 
értelem, ha a test a tóparti mocsárban indul bomlásnak, a pára, a lélek pedig kiontatik egy sziklakõre, egy 
szekerce fokára? 

Ahol a patak vizére a két fûzfa vet árnyékot, oda hordatta máglyába Marcus Aurelius az elesett rómaiakat. A 



környék azonban annyira megázott az elõzõ napi esõtõl, hogy sírt a fa a máglya alatt a nedvességtõl, füstöt 
ontott, és iszonyatos bûzt árasztott a környéken. A rómaiak a rabszolgákat merték csak száraz fáért az erdõbe 
küldeni, féltek a markomannok bosszújától. A markomannok azonban többé nem mutatkoztak. A rómaiak a 
holtakat elégették, az élõk megkönnyebbültek. 

A Birodalom határa mostantól a Karpathosz, csak el kell mennünk odáig. Senki sem állíthat meg, különösen 
nem, ha a Granua fluvius mentén vonulunk. Markomannia? Felejtsd el, Marcus, vagy inkább: felejtsd el, 
Marobodus! Nincs neved többé, barbár voltál, barbár leszel, mint a gepidák, vagy a szarmaták. Római provincia 
lesz ez is, talán Karpathia, igen az lesz! A félig térdeplõ íjászaidat pedig úgy széjjelszórom a Birodalom négy 
sarka felé rab-szolgának, hogy sosem találkoznak többet. 

Vezérlõ értelem? Marcus Aurelius, jusson eszedbe a vén Rusticus! A békejobb, a fegyvernyugvás. 
Marobodus nagy király, ugye, ebben a sátorban mondta ezt valaki?! A kvádok pedig alig egynapi járóföldre 
vannak. Õk nyugatról, a markomannok északról, oltsd ki haragod tüzét, császár! Miért haragszol? Hogy nem 
tudtad legyõzni Marobodust? Hogy a zivatar verte szét a hadait, csak úgy, mint a tiédet? Még ma indulj, keresd 
föl ellenségedet, és köss békét vele. Elõnyös békét, ami hízelgõbb neki, mint a kvádok szövetsége. Mert 
másképp mi célja volt az ütközetnek? Miért óvta meg életedet, a saját élete árán a jövõbe látó százados, ha most 
nem kötsz okos békét a Birodalom érdekében? A harag tomboljon benned, aztán szálljon el, akár a halottakat a 
felhõkbe kísérõ füst! 

Az õrparancsnok jelent meg a sátor bejáratánál. Szemét lesütötte, õ életben maradt, ezt a császár sohasem 
fogja megbocsátani neki! 

Felség, a római futár! 
Várjon! – akarta mondani a császár. Neki most el kell takarítania gyõzelme nyomait, alkudoznia kell az 

ellenséggel, kedveskednie kell a barbároknak, minek ehhez Róma, minek ehhez szemtanú? Tehát? – A császár 
várja a futárt! – felelte rezzenéstelen arccal. 

A futár belépett a császári sátorba, és hang nélkül a földre zuhant, szája nyitva maradt, szeme fönnakadt, 
nyelve lilára színezõdött. 

Mossátok meg az arcát, adjatok inni neki, boros vizet és szõlõt! A római futár! – a császár szemrehányóan 
tekintett a tétovázó õrparancsnokra. Maga pedig leült az ácsolt, nehéz tábori székre és halálos fáradtságot érzett. 
A földön fekvõ katonát vízzel locsolták, nyakát és mellét erõs marokkal dörgölték. 

A meleg, felség. Meg a kimerültség… Mint egy halott… 
Meleg és kimerültség, az igen,… de nem halott. A halott, az más, a halott,… az test és pára! – mormogta. – A 

halottban nincs, nincs vezérlõ értelem! 
A futár magához tért, feltápászkodott, majd ismét leborult a császár elõtt. 
A párthusok, császár! – nyögött elõ a futárból az elhaló mondat. – A párthusok fel-lázadtak, az armének 

csatlakoztak hozzájuk, Szíria nyugtalan, a Kelet lángba borult, felség. 
És Avidius? – kérdezte fegyelmezett kétségbeeséssel a császár, bár tudta, hogy mindegy, akármi is lesz a 

futár válasza. 
Avidius árulóvá vált, éppen õ vezeti a párthusokat a római légiók ellen. És a párthusok akadálytalanul törnek 

elõre, nincs sereg, amely szembeszállhatna velük. Nincs… 
Elég…! Jut légió mindenhová! És a császár mindenhol ott van, ahol veszedelem fenyegeti a Birodalmat. 

Mondd meg Rómában, hogy ne féljenek, a császár a helyén van… - elbocsátotta a futárt, és elméjében máris az 
utat fontolgatta kétségbeesetten, amelyik a legrövidebb az átkozott párthusok földje felé. És a fölösleges légiókat 
vette számba, a kivonhatókat, az átirányíthatókat, a hadra foghatókat. Akik távoztával nem lép fel lázadás, sem 
összeesküvés.  

Pannónia! Beledöbbent a gondolat, utoljára látja a Danuviust, a Granua fluviust, ezt a fölséges rengeteget, a 
markomann óriásokat a roppant szekercéikkel. Marbodot sem látja többé, ellenségként ugyanúgy elszalasztotta, 
mint barátként. A nagyszívû barbárt, akibõl akár még római császár is… egyszer, persze sokára, ha belép a 
légióba, elõbb centúrió, aztán ezredes. És ha nem õ, hát a fia! Még van háromszáz évük, amíg eltûnnek, 
elenyésznek. És mindegy, hogy mint markomann enyészik el, vagy mint római. Eltûnnek, igen, el, mind a ketten, 
és el ez a légió is, szétszóródik a Birodalomban, és a markomannok is, szétszóródnak a rengetegben. És jönnek a 
sós puszták barbárai. Nem, Marcus, folytasd, vidd tovább, fejezd be, elõre a Karpathoszig, vezessen a vezérlõ 
értelem! Itt dõl el a Birodalom sorsa! Átkozott, átkozott párthusok! Soha nem térek vissza, tudta a centúrió, de 
nem akarta a szemembe mondani. Már nincs annyi idõm, hogy visszatérjek! Talán már Pannóniát sem tudom 
elhagyni, itt halok meg valahol Vindobonában vagy Sirmiumban, vagy itt a Danuvius partján. S talán az én 
máglyám alatt sem gyullad ki a vérrel-esõvel áztatott fák megváltó füstje. Nem vezérel, ellankad és lehull az 
értelem. Békét kötni és a Karpathoszig kiterjeszteni a Birodalmat. Minden áron, életem árán is, halálom árán is. 

Marcus Aurelius felállt ácsolt, nehéz tábori székébõl, szótlanul ellépdelt a sátor bejáratáig, végignézett 
õrparancsnokán, és nehezen formálódtak száján a szavak: - Hajnalban indulok Sirmium felé. A testõrség tart 
velem és négy negyedkohorsz. Meg az íjászok. Diktálok, küldd be az írnokokat. A futárok még ma este 



induljanak útnak. Ezt a katonát pedig, Róma futárját, tartsátok jól, és jutalmazzad meg a nevemben. Fáradt és 
szenvedett a Birodalomért. 

Elfordult, a futár távozott, az õrparancsnok távozott. A rabszolgafiú mozdulatlanul ült a sátor sarkában. 
Marcus Aurelius odalépett hozzá, a fiú arccal a földre borult, a császár azonban fölemelte. Megfogta a fiú két 
vállát, és mélyen a szemébe nézett. A gyermek-szemekben nyoma sem volt félelemnek, bizalommal tekintett 
urára, a császár halkan és töredezetten sóhajtotta maga elé a szavakat: - Életedet éldd le a természet szava szerint 
és távozz békében, mint ahogyan az érett olajbogyó leesik, áldva életre fakasztóját, hálatelten termõfája iránt”. 

 
“Krisztus születése után 173-ban Marcus Aurelius római császár, Diósjenõ közelében, légiói élén döntõ 
gyõzelmet aratott a kvádok és a markomannok egyesült hadai fölött”. 

 
2000 január 

 

 
 

Major János 

Csengey Gusztáv, az elfelejtett költő 
 
Csengey Gusztáv, a XIX. század második felének népszerű költője 1842. augusztus 8-án született 

Révkomáromban – a család ideiglenes lakóhelyén –, ahogy azt az Életem története című kézírásos 
önéletrajza alapján Szívós Béla közölte. 

A család azonban a függetlenségi harc kitörésekor már Pesten tartózkodott, innen Pilisre, majd 
1849-ben Irsára költözött, ahol a leendő költő apja jegyző lett. 

Csengey Gusztáv gyerekkori meséi csatatörténetek voltak, zenét az ágyúk dörgésétől, később a 
menekülők és a bujdosók jajveszékeléseitől tanult. Pest bombázását apja mesélte el neki. Első 
benyomásai ezek a csataképek voltak, s olyan mély hatást gyakoroltak rá, olyan élénken 
emlékezetébe rajzolódtak, hogy az 1848-as események egész költészetét végigkísérik. 

Egy alkalommal, amikor irsai házukban horvát csapatok szálltak meg, s a gyermek Csengey 
lerajzolta az egyiket, a tiszt így szólt az apjához. “Meglássa, ebből a fiúból lesz a második Kossuth!” 
Ez csak bók volt, de a fiú szívét megtöltötte a lángoló hazaszeretet. Meseszövő fantáziája is ide, az 
irsai gyermekkorra vezethető vissza. A gyermek Csengey Irsa szívesen hallgatott mesemondója lett. 
Gyakran maga által rögtönzött mesékkel, mesés történetekkel kápráztatta el a falusiakat. 

Négy évi pesti gimnazistaság után apja – csak azért, mert ő is ott tanult – átíratja Sopronba, ahol 
rendkívül élénk irodalmi élet fogadja. Mivel apjának nagy költségeket okozott a távoli iskoláztatás – 
Sopronba csak Bécsen keresztül lehetett akkoriban utazni –, így örömmel fogadta fia tervét, hogy 
Nagykőrösre szeretne menni Arany Jánoshoz. 

Még 1860 nyarán el is látogattak Aranyhoz. Tanítványa azonban már nem lehetett, mert Arany éppen ekkor 
költözött Pestre az Akadémia hívására. 

Nagykőrösön (1860-62) új világ nyílik meg Csengey előtt: a költészet tudatos tanulmányozásának 
világa. Ezek az esztendők a diákokat lelkesedésre tanították és gyűlöletre a zsarnokság iránt. Olyan 
szabadságpártiak voltak, hogy például az olasz-francia háborúban az osztrák csapatok veszteségeit 
örömujjongással fogadták. 

Csengey, miután letette az érettségit – ez volt Nagykőrösön az első érettségi –, hazament 
szüleihez, Irsára. Itt, a szülői házban írja meg leghíresebb versét, A fogoly lengyel című balladát 1862. 
szeptember 27-én. A vers egy évig a pesti teológus ládájában szunnyadt, ám amikor kitört a lengyel 
forradalom, beküldte versét a Vasárnapi Újságnak, amely a rákövetkező vasárnapon már meg is 
jelentette a nagy tekintélyű családi lapban. 

Az akkori olvasók még átélték 1848-at, és erős nemzeti érzés izzott az emberekben az 
önkényuralom éveiben. A lengyel szabadságharcról szóló újsághírek is lelkesedést keltettek, hát még 
ez a magyar érzést sugárzó vers! Ezt a híres balladát nemzedékek ismerték és szavalták, s Csengey 
a vers által olyan népszerűséget szerzett, amely kevés költőnek adatott meg abban az időben. 

Csengey, az első féléves teológus hallgató a karácsonyi vakációban egy illusztrált, humoros 
naptárt készít, kigúnyolva benne kollégáit, sőt tanárait is. Ebből lett a Babszem Jankó kalendáriuma. 
Kollégái jót mulattak rajta, s kezébe került Ballagi Mór tanárjának is. Ballaginak annyira megtetszett a 
szellemes ifjú, hogy lapjaihoz maga mellé vette segédszerkesztőnek, Heckenast Gusztáv pedig rábízta 



a Gyermekbarát című lap vezetését. 
1864-ben a család Irsáról Aszódra költözött. Csengey 1865. július 7-én letette a kandidatúrát, s 

1866 őszén Jénába ment a szokásos tanulmányútra. Nevezetes mozzanata jénai útjának, hogy 
lefordította, illetve átköltötte a híres Bursch-nótát, a végzett diákok búcsúdalát, a Ballag már a vén diák címűt. 

Több regényt is írt, például A hullámok közt című művét 1871-ben Aszódon vetette papírra. 
Gyermekkori élményeiről, a szabadságharcról s az azt követő Habsburg-önkényuralomról szól a 
regény cselekménye. 1873-ban jelenik meg a hazaszeretet, az önfeláldozó hűség és a feltétlen 
bizalom hármas pillérére épülő ifjúsági regénye, a Mocsarak királya, amely több kiadást ért meg. Legutóbb 
1983-ban jelentette meg a Móra Kiadó. 

1874-től 1886-ig annak az aszódi gimnáziumnak a tanára (és igazgatója), ahol Petőfi is tanult. Itt 
tovább élt a Petőfiért való lelkesedés. Csengey Petőfitől örökölte a dalt, nagykőrösi diákoskodásából 
pedig magával hozta Arany szellemét. 

“Aranynak ő egyik leghivatottabb tanítványa és utódja – írta Bruchner Győző kortárs kritikusa –, 
költészete minden ízében nemzeti és őszinte, tiszta és nemes. Csengey még a nyelv s a külső forma 
tekintetében is Arany követője, gondos, választékos magyarsággal ír...” 

1875-ben Csengey indítványozza, hogy Petőfi aszódi lakását emléktáblával jelöljék meg. Végül a 
gimnázium épületére kerülő táblára az ő epigrammáját vésték: 

 
“Itt lobbant fel a láng, itt nyerte olympi tüzét a 
Legszeretőbb költő, a haza Tirtaeusa. 
Szelleme bölcsőjét itt hű anya őrzi; szegény bár: 
Kincse, e lángemlék, átragyog ifjaira.” 
 

1878. január 25-én a Petőfi Társaság tagjai közé fogadta. Csengey későn talál rá a családi 
boldogságra. Már 48 éves, amikor 1890. június 20-án Eperjesen házasságra lép Bartha Lenkével. 
Feleségéhez írja a híres Lenke-ciklus verseit. A szerelmes verseket azonban lassan felváltják a hazafias és 
vallásos költemények. Eperjesen a Luther Társaság tiszteletbeli tagjául választotta, s a költeményei közül sokat 
bevettek az evangélikus egyházi énekeskönyvbe. Ma is gyakran csendülnek fel az evangélikus hívők ajkán 
Csengey hitbuzgó énekei. 

Az idősödő Csengey magyar hitében soha meg nem rendülve dolgozott, tanított. Tanítványai 
rajongó szeretettel csüggtek az “utolsó kurucon”, ahogy magát nevezni szokta. Olyan tisztelet övezte a 
csizmás, magyar zsinóros öregurat, mintha mindig A fogoly lengyelben megénekelt, nagy Kosciuszkó szelleme 
járt volna mellette. 

Élete végén egyre inkább úgy látja, pusztulnak azok az erények, amelyek a nemzet fennmaradását 
biztosították. Vallja: az 1867-es kiegyezéskor a független Magyarország egész hagyománya bukott el. 
Egyre keserűbb szavakkal ostorozza azokat, akik a magyar művelődés hagyományait megtagadva, 
tévtanokkal mételyezték a magyar közgondolkodást. 

 
“A lég, mi árad új divat-határrul 
Májusi fagy, mi hervasztón hideg. 
Szent hagyományt a költő el nem árul, 
Nem áll közétek, nemzetköziek! 
Hamis a jelszó, a ti hirdetéstek, 
Hogy mindenütt jó, hogy jólét virul, 
Az lesz a jobb kor, ha ti elenyésztek 
Fejlő hazámnak boldog tájirul.” 
         (1912. A hamis prófétáknak) 
 

Csengey Gusztávot magyarsága 1919-ben arra készteti, hogy az elszakított eperjesi 
jogakadémiával együtt Miskolcra meneküljön. Maradhatott volna ott is, de ő eljött szenvedni bujdosó 
magyarnak, semmint maradjon fogoly magyarnak idegen országban. Miskolcon szükséglakásokból 
utaltak ki neki egy szerény hajlékot. Innen járt be a jogakadémiára, hogy még mindig fiatalos erővel 
hirdesse a szabadságharcok dicső napjainak tanulságából leszűrt szózatát: önzetlenül szeresd a 
hazát. 

Ő ezt tette 1925-ben bekövetkezett haláláig. Megérdemli, hogy adózzunk emléke előtt. Annál is 
inkább, mert a műveiből sugárzó tanítások és intelmek globalizálódó világunkban ma is időszerűek. 

 
Csengey Gusztáv 



A fogoly lengyel 
 
Beh világos a cár palotája! 
Zene harsog, vigalom van nála. 
Arany serleg... gyöngyöző bor benne. – 
Hajtogatja az oroszok 
Vitéz fejedelme: 
 
“Hej ez a nap győzedelem napja! 
És első Pál a serleget kapja, – 
S az uraknak biztatás nem kellett... 
“Ez nap halt meg Lengyelország 
Maczjejovicz mellett.” 
 
A jó urak rákiáltják: éljen!... 
“Hozzatok be lengyel rabot nékem. 
Régen nem volt ily virágos kedvem, – 
Ma, oktober tizedikén 
Köszöntsön fel engem.” 
 
Hallatára az elmés parancsnak 
A jó urak kaczajra fakadnak. 
A szemük is könyezik beléje. 
Im belép a fogoly lengyel 
A czár teremébe. 
 
“Ide lengyel, lépj ide. Hadd halljam: 
Tudod-e még, ma micsoda nap van? 
Régen nem volt ily virágos kedvem, 
Ma, oktober tizedikén, 
Ma köszönts fel engem.” 
 
Fogoly lengyel a parancsra készen 
Serleget vesz. Halotti csend lészen. 
S míg könyei peregnek, 
Lángba borul sápadt arcza 
A fogoly lengyelnek. 
 
“Jól tudom, hogy micsoda nap van ma 
Macziejoviczi csata napja; – 
Akkor halt meg lengyelek hazája... 
Felköszöntlek e nagy napon 
Oroszoknak czárja. 
 
“Szép hazámat földaraboltátok – 
Küldje Isten e büntetést rátok! 
Minden orosz átokként viselje: 
Földönfutó légy népeddel, 
Szolgák fejedelme!” 
 
Elnémul a fogoly lengyel ajka 
És poharát fenékig fölhajtja. 
Bősz dühében a czár arcza kékül. 
És süvöltve száz orosz kard 
Száll ki hüvelyéből. 
 
“Hm, köszönöm. Megfizetek érte. 
Hogyne, hogyne? Törjétek kerékbe! – 



Ma különben úgy is nagy a kedvem. 
Mi a neved lengyel szolga!? 
Hogy el ne feledjem.” 
 
“Macziejovicz'i csatatéren 
Én vezettem a rohamra népem. 
Sirat engem lengyelek hazája. 
Az én nevem Koscziuskó – 
Emlékszel-e rája?” 
 
A hős névre megrendül a nagy czár. 
Arcza piros, nem is haragos már, 
Az urak is szégyenlik a tréfát: 
Kigúnyolni egy nemzetnek 
Legnagyobb fájdalmát! 
 
A czár arczán piroslik a szégyen, 
Szégyenülten a fogolyhoz mégyen. 
Oda nyújtja a jobbját békülésre: 
“Menj, szabad vagy Európa 
Legnagyobb vitéze!” 
 

Ujlaky istván 

Széchenyi és Kossuth 
 

“A demokrácián kívül is létezhetnek szabadságok, de nem létezik szabadság.” 
             (Kossuth) 

 
“Ma könnyen vádolják anglomaniaval az embert. 

Ítéletem szerint lehetetlen Britanniában egyet s mást meg nem szeretni… a nemzeti szellem, közlélek, sajtószabadság által való csodálatos 
kifejlést … “ 

                         (Széchenyi) 

 
1989 körül egy írástudónk (restellem, nem jegyeztem meg a nevét) felfedezett és megismételt egy 

1945 táján elvégzett közvélemény-kutatást: Ön szerint ki volt a magyar történelem legnagyobb alakja? 
A világháborút követő felmérés során Kossuth Lajos került az első helyre, Szent István mögött 
Széchenyi István lett a harmadik, Hunyadi Mátyás a negyedik. Rajtuk kívül – jellemző a kor plebejus-
forradalmi közhangulatára – Táncsics és Petőfi Sándor is kapott szavazatokat: ugyan kinek jutna 
eszébe ma, hogy őket tekintse a legnagyobbnak? A rendszerváltás napjaiban újravégzett felmérés 
során Széchenyi lett az első, most Kossuth a harmadik, miközben nagy királyaink helyükön maradtak. 
Érdekes, hogy most a töredékszavazatokat Horthy, Kádár és Nagy Imre kapta: egyformán 3-3 
százalékot. 

A nagy háború után Kossuth-díj született, s egykori kormányzó-elnökünk került a kor legértékesebb 
bankjegyére. A rendszerváltás nyomán lett Széchenyi-díj, most a gróf arcát láthatjuk pénzeken, van már 
Széchenyi-tervünk, s míg valaha úton-útfélen Kossuth idéztetett, öt-tíz évvel ezelőtt Torgyántól Horn Gyuláig 
mindenki kiművelt emberfőkről, fontolva haladásról beszélt.  

Lehetett volna akár fordítva is. Az úttörő reformer grófot, s mondjuk, a “Magyarország nem volt, 
hanem lesz” csodás-optimista jelszavát akár a fényes szelek országa is zászlajára tűzhette volna, 
miközben az egyszerre baloldali, liberális és nacionalista Kossuth éppígy a rendszerváltás utáni haza 
egységének szimbóluma is lehetett volna. No de, úgy történt, ahogy történt, újkori történelmünk 
legnagyobbjai mit sem tehetnek arról, hogy a nem mindig bölcs utókor hogyan bánt nevükkel s emlékükkel: 
Kossuth az osztályharcos történelem-szemlélet és az idealizált radikális cselekvés jelképeként a népi demokrácia 
“embere” lett, hogy aztán – hatás-ellenhatás – egykori partnerét-ellenfelét emeljék e legújabb idők 
szimbólumává. 

 400 kecskeméti és szegedi gimnazista körében végzett vizsgálatunk is a gróf (pillanatnyi) 
“győzelmét” mutatja, noha nem egyformán: katolikus gimnáziumban elsöprően, világi iskolában szőke 



hajszállal. (v.ö. Polisz, 1999. február) 
Katona Tamás megfigyelése: a Dunántúlon több a Széchenyi-utca, -tér és -szobor, míg a Tiszántúlon 

“Kossuthból van több”. Mégis lenne hát valami a Lengyel László-féle Pannóniában-Hunniában? Széchenyi és 
Kossuth “divatjának” térbeli s időbeli változása megérne egy tanulmányt. 

Egyetemista koromban csak szembe állítani hallottam őket. Kossuth a szívhez, Széchenyi az 
észhez szól, állították egyesek; reformer Széchenyi – forradalmár Kossuth, vélték mások; s míg a gróf 
homo moralisként tűnt elénk, Kossuth elsősorban zóon politikonnak látszott. Ma már tudom, hogy ezek a 
toposzok (melyek akkor sem szaktörténészektől, inkább csak a  történészkedő közönségtől 
származtak) hamisak. Tessék csak olvasni tőlük: bizony, a romantikusnak mondott Kossuthnál 
racionálisabbat, az ésszel érvelő Széchenyinél szívhez szólóbbat nehéz találni. A történész  tudja, 
hogy Kossuth sem akart forradalmat,  mindketten reformerek voltak – és Széchenyi is elvállalta azt, hiszen 
az 1848-as kormány tagja lett. Erkölcsi emelkedettségből és politikai profizmusból pedig egyformán 
jelesre vizsgáztak, miközben, látni fogjuk, mindketten botlottak is. Hagyjuk hát a közhelyes 
szembeállítást, de ne mondjunk le az összehasonlító elemzésről. 

Széchenyi érdeme az úttörőké. A Hitel indítja el a reformkort, az MTA megalapításának javaslata a 
magyar nemzeti kultúra kibontakozását és egyik aranykorát, a Lánchíd, dunai és balatoni gőzhajózás 
az infrastruktúra fejlesztését. Még a kevéssé fontosnak tűnő kezdeményezések is korszakosak: 
amikor lóval szántanak és a ló létfontosságú a hadseregben, a lóverseny vagy a lótenyésztésről szóló 
szakkönyv korántsem csupán úri passziót szolgál, s amikor még nincsenek pártok, a politizálás 
terepéül kínálkozó kaszinó sem egyszerűen úri szórakozóhely. Azt már csak kevesek tudják, hogy a 
gróf új sportágakat is meghonosít, propagálja a tisztálkodást, elsőként alkalmazva (nyilvánosan is!) 
fürdőkádat, hogy nemzeti színház, takarékpénztár, iparfejlesztés, vasútépítés is kapcsolható a nevéhez. 
Kossuthoz hasonló gyakorlati tevékenység alig-alig köthető. No persze: idézzünk fel egy nagycenki 
kirándulást, s pillantsunk rá a monoki Kossuth-ház fényképére; gondoljuk meg, hogyan fogad Bécs 
bármilyen kezdeményezést egy történelmi – és hagyományosan udvarhű – arisztokrata család 
sarjától, és hogyan egy ismeretlen plebejus újságíró-ügyvéd férfiútól, akit ráadásul kezdettől az 
ellenzékiség aurája vesz körül: mennyire mások voltak a lehetőségeik! De mégis, Széchenyi gyakorlati 
érzéke és kezdeményező kedve bámulatos, a leendő kormányzó hozzá képest túl elméleti, túl 
politikus, kicsit kétbalkezes. 

Ha Széchenyi nem lett volna más, mint közíró, akkor is évszázadának legnagyobbjai közé 
sorolnánk. De programadó politikusként Kossuth túlnőtt rajta. Széchenyi a szabad tulajdont és az 
egyéni gazdálkodást ajánlotta: ebből nőtt ki később az önkéntes örökváltság jelszava. Csakhogy így 
jobbágyainknak épp egy százaléka szabadult meg. A többi 99 a Kossuth-képviselte, s az európai forradalmak 
szárnyán, de nálunk Kossuth kezdeményezésére és vezetésével megvalósított kötelező örökváltságnak 
köszönheti szabadságát. A közteherviselés felé Széchenyi teszi meg az első tétova lépéseket, de a 
nemesi kiváltság feladásának és a jogegyenlőségnek a keresztülvitele, a teljes és valódi 
közteherviselés érdeme Kossuthé (tegyük hozzá: a Deákkal, Batthyány Lajossal és másokkal együtt 
dolgozó pártvezéré). És addig is, amíg ez csupán terv lehet, zsebkendőnyi birtoka után önként s 
tüntetőleg adót fizet. Az arisztokratikus Széchenyi már a köznemesi tömegek politizálásától is megretten. A 
népképviselet és érdekegyesítés megint csak Kossuth javaslata. Kossuth már a reformkorban és forradalomban 
kész alkotmányos-liberális irányba kiszélesíteni a korabeli rendi viszonyokat. Az agg emigráns pedig a 
demokrácia híve lesz – a döblingi remete soha. 

A nemzeti-nemzetiségi kérdésben Széchenyi a bölcsebb. Az 1849 előtt türelmetlen nacionalista 
Kossuthtal szemben megértőbb, belátóbb, óvatosabb. Ám tegyük hozzá: a gróf “még nem” 
nacionalista, nem pedig “már nem” az. Stratégiai céljai-reményei nem különböznek Kossuthétól: ő is a 
nemzetiségek magyarosodását, asszimilációját akarja. Nem a nemzeti türelmetlenség lázas állapotán 
túljutott bölcsesség ez: úgy és annyira mérsékeltebb a nemzeti liberálisoknál, mint amennyire minden másban. A 
kortársak rendre Kossuthtal értettek egyet. 

Egyébként az emigráns exkormányzó épp ezen a téren változik leginkább, eljutva a magyar-szerb-
román együttműködés akarásáig. (“Szomszédaink megrontása nem érdem, hanem öngyilkosság” – írja 
majd.) 

Tévhit, hogy Kossuth kezdettől teljes, abszolút függetlenséget akart volna, de Széchenyi 
Habsburgok iránti lojalitása is viszonylagos. Kossuth a Habsburg birodalmon belül akart (az addiginál 
nagyobb) önállóságot, viszonylagos függetlenséget. Nem is 1848-ban, csak 1849-ben jut el a trónfosztás 
gondolatáig. Széchenyinek illúziói voltak a dinasztiával szemben. “Veszélyelkerülő stratégiája egy 
sajátos kormánypárti liberális irányba tolta” – állapítja meg róla Velkey Ferenc történész. Hol szarvakat 
látunk, ördögöt kiáltunk – pedig gyakorta nem ördög az, hanem ökör – mondja egy helyütt maga a gróf, aki 
bizony ökröt (jóhiszemű vétkest, tájékozatlanságból adódó hibát) feltételez ott is, ahol pedig az udvar 



kérlelhetetlenül érvényesített önérdeke rejlik. 
Széchenyi és Kossuth sohasem voltak barátok, nem is igen szerették, habár tisztelték egymást: olykor 

partnerek, szövetségesek, munkatársak, gyakrabban vitapartnerek, ellenfelek. (A Magyar História sorozatban, 
Laczkó Mihály tollából két évtizede megjelent könyvnél – Széchenyi és Kossuth vitája – azóta sincs jobb ez 
ügyben.) A gróf támadta meg Kossuthot kétszer is, Kelet népe és Politikai program töredékek című műveiben. 
Támad és veszít: Kossuth logikusan érvel, a közvélemény mellette áll. Széchenyi az 1830-as évek 
legnépszerűbb embere – az 1840-es éveké Kossuth. Gerő András történész egyenesen a gróf 
politikai és emberi kudarcáról beszél. Bármennyire természetes – mert politikájukból és 
személyiségükből következő – volt is szembenállásuk, emberi emelkedettségük valamelyest 
ellensúlyozta azt. A Batthyány-kormányban mégiscsak együtt működtek; Széchenyit (nem köztudott!) 
épp Kossuth nevezte legnagyobb magyarnak; s az idős gróf 1859-ben kelt művében kőkemény logikával 
érvel amellett, hogy a nemzet és a dinasztia közötti szakításért nem Kossuth, hanem az udvar, az 
olmützi oktrojált alkotmány a felelős. 

Habár a forradalmat végül is mindketten vállalták – a szabadságharcot nem. A fegyveres összecsapás 
küszöbén Széchenyi öngyilkosságot kísérel meg, majd a döblingi ideggyógyintézetbe vonul. Tette nem 
csupán erkölcsi és történelmi-tudományos szempontból magyarázható. Pszichológiai értelemben 
alighanem arról van szó, hogy a hiperérzékeny, depressziós személyiség elmenekült a feladat, a 
felelősség vállalása elől, kimenekült a szituációból. 

 A gróf döntésében reálpolitikát, Kossuth magatartásában kalandorságot látni szerintem elhibázott dolog. A 
reform vagy forradalom, a béke vagy háború dilemmája áldilemma. Persze, hogy reform. Persze, hogy béke. A 
forradalmak túlságosan véresek és kockázatosak, túl gyakran veszítenek, és ha győznek, akkor meg 
cromwelli, napóleoni, sztálini diktatúrát teremnek. Csak hát, könyörgöm, nem úgy néz ki a dolog, hogy 
akkor most szavazzunk: reform vagy forradalom, háború vagy béke. Petőfi és néhány radikális-
demokrata fiatalember kivételével mindeni reformot akart, háborút pedig még a márciusi ifjak sem kívántak. Ám 
a reformok útját a Habsburg udvar eltorlaszolta. Forradalmat a pesti nép csinált, és nem Kossuth, Deák, 
Batthyány – de talán Pesten sem tört volna ki forradalom, ha nincs előbb párizsi és bécsi revolúció. 1848 
tavaszán épp az volt a fantasztikus, hogy békés és törvényes átalakulásra látszott lehetőség 
(“Barátom, csudákat élünk …” - lelkesedik a gróf is).     

Szabadságharcot, és (Glatz Ferenc nyomán?) tegyük hozzá: polgárháborút senki sem akart a Lajtán 
innen. Ha már a harc kitört – Kossuth vállalta azt. Meg kellett volna magunkat első szóra adni? Ki tett, 
ki tesz ilyet a történelemben? Ítéld el Kossuthot, Szemerét, Mészáros Lázárt, mert Te utólag már 
tudod, hogy a szabadságharcot elvesztettük: el kell akkor ítélned Hunyadi Jánost is, Rákóczi Ferencet 
is, 1956-ot is. Könnyű a bölcs utókornak. 

Ők ketten feltétlenül az újkor, de talán az egész magyar történelem legnagyobbjai voltak. De 
emberek: nem tévedhetetlenek, nem szentek. Széchenyi titkára, Tasner Antal a gróf tudtával megvesztegeti a 
Helytartótanácsot, hogy megnyerjen egy pert jobbágyaival szemben. 1848 márciusában felajánlja az udvarnak, 
hogy királyi biztosként – diktátorként! – rendet csinál Magyarországon. Kossuthot szuronnyal fenyegeti meg, s a 
pesti forradalom után is minden követ megmozgat, hogy Batthyány Lajos miniszterelnöki kinevezését 
megakadályozza. A fiatal Kossuth kártyaadóssága rendezése érdekében ideiglenesen közpénzhez nyúl – igaz, 
az elvett pénzt rövidesen visszateszi. A kortársak és az utókor által is vitatott debreceni trónfosztást 
úgy viszi keresztül, hogy javaslatával a kormány szerepét betöltő Bizottmányban egyedül marad, s 
ezután a debreceni nép tömegnyomását felhasználva erőszakolja ki kezdeményezését az 
országgyűlésben. (Vajon mit szólnánk, ha a NATO-vagy EU-tagságot így vitte-vinné keresztül bármely 
színezetű mai kormányunk, politikusunk?) 

Emberek tehát, gyarló emberek – csak épp a legnagyobbak. 
Egy arisztokrata, akit racionális megfontolás és népbarát humánum egy reform-folyamat elindítójává 

tesz; egy aulikus gróf, aki gyötrődve és lelkifurdalások között, de eljut a dinasztia megtagadásáig; egy 
gazdag ember, aki vagyonának önző élvezője is lehetne, ehelyett egy életen át dolgozik másokért. 
Egy szegény vidéki ügyvéd, aki briliáns tehetségének, szorgalmának és vasakaratának köszönheti, 
hogy (Szabad György szavaival) sérelmi ellenzékiből reformellenzékivé, nemzeti liberálisból patrióta 
demokratává emelkedik, mígnem hazájának kormányfője, majd államfője, legvégül “Kossuth-apánk” 
lesz; egy ember, aki elmondhatja magáról, hogy hazája polgári átalakulása az ő programja alapján s 
az ő vezető szerepével ment végbe. Egyikük elmegyógyintézetben, öngyilkosként végezte, másikuk 
állampolgárságát is elveszítve, több évtizedes számkivetettségben.    

E sorok írójának be kell vallania: habár hivatásszerűen foglalkozik történelemmel, a 19. század 
története nem kutatási területe. Csupán egy értelmiségi gondolataival ismerkedhetett meg a tisztelt 
olvasó. 

 



 
 

 

Barcsa Dániel 

Agyagfalva üzenete 
Befejező rész 

 
– Fejlődés? Miféle fejlődésről beszélsz? – förmedek a fiamra – Vagy úgy... nemzeti! 
Meglátva döbbent arcát, megenyhülök. Még egy mosolyra is futja. 
– Persze, ahogy gondolod. Hiszen fejlődésnek mondjuk azt is, ahogy a birkák miatt bérlők tömegeit 

űzték el földjeikről Angliában, vagy azt is, amikor indiai takácsok százezrei haltak éhen, mert elavult 
háziipari módszereiken győztek a gépek és az olcsó angol szövet. 

Ahogy láthattad, a XV. században egy archaikus katonatársadalom állt előttünk, amely élesen 
elkülönült a feudális magyar társadalomtól. Hogy megtörténjen a székelyek integrálódása az 
összmagyarságba – ez feltételezte e különbözőség elhalványulását. Egyszerűen fogalmazva: az 
integráció a székelyek feudalizációját jelentette. 

A feudalizmus térhódítását Székelyföldön külső és belső okok idézték elő. A legfontosabb belső ok a 
székely társadalmi egyensúly felbomlása volt. A felső két rendbe tartozók – a primorok, a lófők – 
kezdték magukat a köz fölött állóknak érezni, örökletessé kívánták tenni a vagyoni helyzetüket jelölő 
címeiket, s megpróbálták kisajátítani a széki tisztségeket. A primorok – ezen felül – feudális 
birtokosként is akartak viselkedni, közföldeket harácsoltak el, szolgákat tartottak, sőt, közszékelyeket 
is próbáltak szolgasorba taszítani. 

A külső okok közül a legdöntőbb a középkori magyar állam széthullása volt. A romjain létrejött 
Erdélyi Fejedelemség nem tartott (nem tarthatott!) igényt a közszékelyek katonatömegeire, annál 
inkább e tömegek adóira. Ráadásul bekövetkezett az, amelyet oly találóan második jobbágyságnak 
neveztek el, s ez prolongálta a feudalizmust ebben a régióban. A székelyek társadalma fáziskésésben 
volt a magyarságéhoz képest – a székelység XV. századi viszonyai erősen emlékeztettek a 
magyarság Géza fejedelem előtti állapotára –, s most a magyarság “előzékenyen”, “leállítva” saját 
társadalmi fejlődését, “bevárta” a székelyeket. Ha úgy tetszik – fiam –, ez valóban az új győzelme a 
régi felett, hiszen archaikus formák bomlottak föl, s rendeződtek olyanná, hogy belesimuljanak a 
hűbéri környezetbe. Ám ez nagy tömegek jogvesztésével, szabadságának elrablásával, önkormányzatának 
fölszámolásával, öntudatának, önbecsülésének összetörésével járt. Ez a folyamat a XVI. században indult hosszú 
evolúcióként, amely azonban nem nélkülözte a gyors változásokat hozó drámai fordulatokat, kataklizmákat sem. 

Eme integrációs folyamatban az első dátum 1562. A több székely székre kiterjedő nagy székely 
felkelés vérbefojtása után János Zsigmond fejedelem kemény törvényeket hozat. Jogfosztottá – 
mintegy állami jobbágyokká – teszi a közszékelységet, s bevezeti Székelyföldre is a ius regiumot. 
Ezzel lehetővé teszi, hogy hívei, akár székely származásúak, akár nem, birtokot és jobbágyokat 
szerezhessenek, ott, ahol eddig nem tehették. 

A következő fontos évszám 1711. A Rákóczi szabadságharc bukását követően a Habsburg 
kormányzat elveszi a székelyek fegyvereit, megszünteti a felkelésen alapuló hadkötelezettséget, és – 
mivel a feudalizmusban a privilégium és a kötelesség még párban járnak – a katonai funkciók nélkül 
maradt székelyekre évi rendszeres adót vet ki. 

Aztán eljő 1764, az úgynevezett SICULICIDIUM esztendeje  (E székely történelmi fogalom leginkább 
székelyirtásnak, székelymészárlásnak fordítható). A cinikus és értelmetlen mészárlással megfélemlített 
székelység egy része határőrkatona lesz. A reguláris határőrség Csíkban, Gyergyóban, Háromszéken, s 
az udvarhelyszéki Bardóc-fiúszéken áll fel. Az idegen katonai közigazgatás és törvénykezés, a 
jobbágyénál is szigorúbb személyi kötöttségek az ittlakókat élesen elválasztják nemcsak a 
magyarországi és erdélyi magyaroktól, de még a többi, szerencsésebb székelytől is. A határőrvidéken 
az integrációs folyamat le is áll, a többi székely székben viszont felgyorsul. (Különösen igaz ez 
Marosszékre. Egy marosvásárhelyi ügyvéd – a fáma szerint – így nyilatkozik erről a XVIII. század 
végén: “Mü nem székelyek, de magyarok vagyunk. A' székelyek arrébacska, a' hegyekben vagynak.”) 

A reformkori Erdélyben ugyanazok a fő gondok, mint Magyarországon. A nemzeti kérdés azonban 
hangsúlyosabb: a magyar politikai elitet sokként érte a felismerés, hogy a románságnak tervei vannak 
a másik magyar hazával, s ehhez, az elszántságon túl, rendelkezik az abszolút többség súlyával is. 
Kívülről segítséget az anyanemzettől vártak – ezért vált oly fontossá az unió kérdése – belülről 
mentséget a túlnépesedett Székelyföld ígért, magyar anyanyelvű lakosságával – ekkor születnek meg 



az első telepítési tervek, elképzelések. 
A reformkor a székelyeket is hűbéri viszonyok között találta, társadalmi viszonyaik tipikusan 

feudálisak voltak, akár a határőrvidéket, akár a határőrségtől megmenekedett szerencsésebb 
területeket vizsgáljuk ebből a szempontból. 

Volt székely főnemesség: primor uraimék kitalpaltak – kitalpnyaltak Bécsben grófi, de még inkább 
bárói címeket. Volt székely köznemesség, melynek armalisták alkották a túlnyomó többségét. S volt 
természetesen jobbágyság is, zsellér is fölösen. A helyi színezetet az arányok adták: a feudális 
társadalom előbb említett alapcsoportjai együttvéve sem érték el az ötven százalékot, a lakosság 
többsége továbbra is szabad lófő- és gyalogszékely, illetve határőrkatona volt. 

A reformkor eszméi Székelyföldön is visszhangot keltettek. Az integráció szempontjából fontos, 
hogy a helyi székely problémák, követelések nem külön vetődtek fel, hanem összefonódtak az 
összmagyarságéval. Azaz, nem volt külön székely reformkor, reformmozgalom, hanem a két magyar 
hazában csak egy. Az összekötő, jelképes kapocs Wesselényi Miklós báró személye, aki ugyanúgy, 
mint Magyarországon, hogy követ lehessen Pozsonyban, Székelyföldön is telket kapott 
közadakozásból, hogy a székgyűléseken joggal szólalhasson fel. 

Az új eszmék alaposan kikezdték a feudális, rendi náció koncepcióját, alkotmányos, természetjogi és 
filozófiai értelemben egyaránt. A rendi nemzet kiváltságos csoportokat egyesített, a nemzeten kívül 
rekedtek mindazok, akik nem rendelkeztek privilégiumokkal. A modern nemzet koncepciója mentes 
volt minden szűkkeblűségtől: szélesre tárta a jogok és kötelezettségek újraosztásával a kapukat 
minden országlakos előtt. Ha a magyar államnemzetbe befogadtatik a német, a román, az örmény s a 
többi, tekintet nélkül a nyelvi különbözőségre, akkor nem természetes-e, hogy ugyanez vonatkozik 
különösképp a magyar anyanyelvű székelységre is? A reformkor két eszméje, a liberalizmus és a 
nacionalizmus megkongatta a lélekharangot a rendi alapú külön székely nemzet fikciója felett. 

A pesti forradalom híre 1848. március 20-án érkezett meg Kolozsvárra. A reformok hívei másnapra 
készítették el a kolozsvári programot, mely a pesti 12 pontra rímelt. Csak egy jelentős változtatást 
eszközöltek a “mintán”: ami ott az utolsó pont volt, az itt az elsővé lépett elő, hisz az unió kérdése 
ehelyt létkérdésnek számított. 

Erdélyben minden vontatottan haladt, az új nehezen talált áttörési pontot. A reformok hívei nyílt 
szembenállással nem találkoztak, csak szabotációval, teljesíthetetlen és elfogadhatatlan 
követelésekkel, s egyre növekvő feszültséggel. Az erdélyi országgyűlés így a nyár elejére ülhetett 
össze, s csak június 18-án hozhatta meg döntéseit az unióról, s mindarról, amiről a másik magyar 
hazában már márciusban törvényeket alkottak. 

Ám a székelység külön gondjaival nem tudott mit kezdeni az erdélyi diéta, de az ezt követő közös 
magyar népképviseleti országgyűlés sem. 

Az első probléma a székelyföldi jobbágykérdés volt. Június 18-án az erdélyi vármegyei jobbágy – 
nagyrészt román – felszabadíttatott, s tulajdonhoz juttattatott. A felszabadítás hulláma azonban Székelyföld 
határán megtört, az ittlakó jobbágyok – zömmel magyarok – jobbágyok maradtak, a kötelező örökváltság 
törvénye rájuk nem terjedt ki. 

Ennek oka az volt, hogy a székely jobbágyok zömének jogállása eltért a vármegyékben lakókétól, nem 
földesúri földön, hanem úgynevezett “székely örökségen” ültek. A bölcs törvényhozóknak arról kellett volna 
dönteniük, hogy vagy felszabadítva a jobbágyot, odaadják a neki járó telket, s ezzel földönfutóvá 
teszik a katonáskodó székelyt, aki jobbágyot vagy zsellért telepített szükségből kicsiny földecskéjére, 
vagy meghagyják a közrendű székelyt jogos birtokában, de akkor fennmarad a jobbágyi rendszer. Erre a 
kérdésre jó válasz nemigen kínálkozott, ugyanakkor fölös indulat, hiú reménykedés, türelmetlen várakozás annál 
több. 

A másik probléma a határőrség megszüntetésének követelése volt. A határőrizet népe egy 
emberként óhajtotta az erővel-erőszakkal a székelységre kényszerített, embertelen határőrszervezet 
megszüntetését. A székely határőrség fölszámolásával elvben mindenki egyetértett, ugyanakkor a 
magyar országgyűlés erdélyi követei figyelmeztették társaikat: a három székely őrezredet leszerelni 
akkor, amikor érlelődik a polgárháború Erdélyben, nos, ez a magyarság öngyilkosságával lenne 
egyenlő. 

1848 szeptemberében – egy időben Jellaçic dunántúli támadásával – Erdély is a háború szélére 
sodródott. Puchner báró, erdélyi hadparancsnok, felmondta az engedelmességet a magyar 
kormánynak s az újabb balázsfalvi román nemzeti gyűlés, szeptember 15-én, kétszázezer román 
nemzetőr felfegyverzését határozta el, és azt is, hogy e fegyveres erőt Puchner parancsnoksága alá 
helyezi. 

Puchner rövidesen utasítást is adott a románoknak, hogy a magyarlakta települések 
nemzetőrségét fegyverezzék le. Ami ez után történt, azt finoman polgárháborúnak szokták nevezni az 



internacionalizmustól befolyásolt történészeink, valójában azonban ez népirtáshoz vezetett, számos 
vidékről így tűnt el végleg a magyar szó. 

A székelyek az uniótól még nem kaptak semmit. Úgy tűnt, hogy a magyar politikának a székelyek 
gondjai fájnak a legkevésbé. Ugyanakkor Puchner báró üzengetett a székelyeknek, s nemcsak fenyegetett, de 
ígérgetett is. És a székelyek józan eszére apellált. Mert a magyar ügy elveszett. Erdélyben mindenképp. 

A székelyek dilemma elé kerültek. Elértek hozzájuk az erdélyi magyarság vészkiáltásai. S elértek 
hozzájuk, Puchner parancsai mellé, Kossuth üzenetei is. Fölvetődött a kérdés: mit lehet, és főleg, mit 
kell tenni? 

Így, ilyen körülmények között került sor az agyagfalvi székely nemzetgyűlésre. Az utolsóra. Ahol a 
székelység még különálló nemzetként szerepelt. 

A nemzetgyűlés ötlete Berzenczey Lászlótól, Kossuth kormánybiztosától származott, ki egyben 
Marosszék követe is volt a magyar országgyűlésen. A székelység tömegei azonnal mellé állottak, 
amire ugyancsak szüksége is volt, mert e gyűlés tervét – valószínűleg bizonytalan kimenetele miatt – 
a magyar politikai elit tagjai közül többen ellenezték, mint támogatták. Ám a székelyek fel akarták vetni 
sajátos gondjaikat, s meg kívánták beszélni az ország súlyos helyzetét. Nem szerették volna, hogy 
nélkülük, a fejük fölött szülessenek meg a további sorsukra kiható, fontos döntések. 

A hagyományok betartattak. A helyszín tradicionális. A székelyek már ősidők óta itt, az anyaszék, 
Udvarhely területén lévő Agyagfalván tartották nemzetgyűléseiket. A felhívás is a múltat idézte: 
“megdúlás büntetése alatt” vártak ide minden székely férfit, 24 és 50 év között. 

A gyűlés lefolyása s a meghozott döntések azonban már az új idők elvárásait és parancsait 
tükrözték. A lila kikericcsel ékes nagyréten, október 10 és 18 között, érett és komoly tanácskozás folyt. A 
határozatok békülékenyek voltak, de nem engedékenyek. Békét és testvéri jobbot ajánlottak az erdélyi 
románoknak és szászoknak, de kimutatták eltökéltségüket magyar testvéreik megvédésére – kimondva az 
általános felkelést. 1848. október 18-án a székelység a maga elszánásából, válságos helyzetben, a 
maga önös érdeke ellenére is – egyedüli erőként Erdélyben – a törvényes magyar kormány mellé állt. 
A vesztettnek látszó magyar ügyhöz való csatlakozás a székelyek részéről tudatos nemzetválasztást 
jelentett: Az agyagfalvi gyűlés óta része a székelység a modern magyar nemzetnek. 

– És Agyagfalva után? – kérdi fiam. 
– Olvasd el a Graczában! Láthatod majd, hogy a székelyek részéről ez a választás komoly volt, 

tettekben jutott kifejezésre. A szabadságharcból a székelyek erőn felül vállaltak részt, gondoljunk 
Háromszék önvédelmi küzdelmére, Bem harmincezer önkéntesére, kikre támaszkodva vívta 
Erdélyszerte győztes csatáit. 

– Van-e valami üzenete Agyagfalvának számunkra? 
– Talán igen. A székelyek mindent föláldoztak az új, közös nemzet oltárán. Mindenüket odaadták, de vajon 

kaptak-e valamit is cserébe? 
A kérdés költői, a válaszért csak bele kell lapozni Bözödi György Székely bánja című könyvébe. 

Kiderülhet belőle, hogy az anyanemzet hosszú idő óta adósa a székelységnek, s ez az adósság – a 
kamatos kamatokkal együtt – évről évre növekszik. Fölvetődik a kérdés: nem kéne-e már elkezdeni 
valamit ebből az adósságból törleszteni? 

 

Lászlóffy Csaba 

Holtvágány-változat 
 

A zajtól szabdalt tér s az arc, 
melyet behorpaszt a kudarc 
árnyéka, meghúzva a tört 
gerinc görbéjét; semmi zöld 
háttérfolt, csak a puszta föld 
felhígult mocska. Mit kikölt, 
hangyatojás csak, a salak. 
A hulladékbűz-pillanat 
a salétromos fal előtt 
megborzongatja agyvelőd. 
Nem bolygat semmit itt a rend 
(gyanún felül áll fent s a lent), 



mégis elhagy a kedv s erőd – 
a halál is felemelőbb; 
s utána is a hant alatt 
a nyüzsgő létből hány hazárd  
változat él tovább?! – a várt 
feltámadás bár el marad. 
 
A nyelv is kérges, és avas- 
ízű a szó. Csupán a vas 
megközelíthetetlenül 
tiszta, mondhatni, nem vegyül 
a romlandóval, és a bűn 
nem fog rajta, se keserűn, 
se édesen nem éli meg 
az őszi fényt és nem liheg 
magát mutogatón, fogát 
villogtatván, hazug csodát 
fecsegve szókratészkedő 
szerepben. – Biztonság, erő: 
időtálló acél! Hideg. 
Nem reklámozza senkinek 
magát. 
           (Gondolom, értitek.) 

 
 

Ha kézbe veszem ceruzámat 
 
 

Toronymagasból egyáltalán 
le lehet-e látni? S mi az ami 
még egész pozdorjává nem 
tört és nem indult oszlásnak 
(ha holtnak számít is régen) 
ódon magasból nézel le meg- 
szédülsz az idősík lassan el- 
mozdul ó nem a szűk kereszt- 
utcák kőudvarait látod innen 
ahol mint illattal teli szoknya 
suhog az őszi szél és egyik- 
másik lapos fedelű házacska 
úgy világít ahogy rásül a nap 
mint valami akváriumkavics 
a lét a hang a hagyaték meg- 
keményedik s igavonóvá sú- 
lyosul az eleven mozdulat a  
csapkodó madárszárnyaké is 
egy rémítő csőr ragadta volt 
el a lalked? vagy csak holmi 
szárazra lerágott csontocska 
vége világít a sötétlő felleg- 
gomolygásban miként anyja 
méhében egy halott embrió 
pogány nép megkövesedett 
nyoma terméketlen csillag- 
utakon csupán ennyi maradt 
volna utána(d)? – a mélyből 



feltörő fekete gőz s erőszak 
a pokol aktív uránbányáiból 
lassan eloszolván most már 
  a legenda szomorúsága 
     kísér mint a karmait 
      vesztett tigris árny 
          képe az ólom 
           merev vízen 
              már csak 
                egy p 
                  on 
                   t 

 

Szigeti Jenő 

Egy Kosztolányi-levél margójára 
 

A Katolikus Magyarok Vasárnapja 1987-es Évkönyvében jelent meg Könnyű László professzor 
(1914-1992) jeles költő, író és irodalomtörténész (1) írása A magyar vers angolra való fordításának 
problémái címen, ami minden bizonnyal előtanulmány volt utolsó nagy gyűjteményes kötetéhez. (2) 
Ehhez a tanulmányhoz – vallomása szerint – “a legnagyobb magyar műfordító, Kosztolányi Dezső (...) 
adta az ösztönzést”. (3) Könnyű László sorra veszi a magyar irodalom angol nyelvre tolmácsolóit, és 
köztük megemlékezik Watson Kirkconnell-ről (1895-1977) (4), aki tökéletesen megtanult magyarul és 
formailag is kifogástalan fordításokkal hívta fel magára a figyelmet. Hozzá írta Kosztolányi Dezső a 
mellékelt levelet, melynek faximiléjét a 186. oldalon közli az Évkönyv. A levél szövege a következő: 

 
Kosztolányi Dezső 
Budapest. I., Tábor utca 12. 
Tel: 530-85  
1933. I. 31. 
Igen tisztelt és nagyrabecsült uram, 
Sietek megköszönni a Magyar Muse-t. Úgy rémlik, hogy ezt a pompás ajándékot nem is én kaptam, hanem 

egész nemzetem. Mindannyiunk nevében köszönöm. 
Megindító, hogy ott távol egy értékes lélekben ilyen zengő és szép visszhangot keltenek verseink s 

ennyi odaadással és finom hozzáértéssel foglalkozik nyelvünkkel. 
Mi bennünk, valamennyiünkben, akik magyar betűket rovunk, szintén él az ön nyelve. Csak azért nem 

írok most angolul, mert tudom, hogy ön, igen tisztelt és nagyrabecsült uram, a szeretete és rokonszenve révén, a 
mi családunkhoz is tartozik. 

Fogadja nagyrabecsülésem és őszinte tiszteletem kifejezését 
jó híve; 
Kosztolányi Dezső 
 
Kosztolányinak tehát elküldte Kirkconnell a Magyar Muse című 228 oldalas fordítás-gyűjteményét. 

(5) Ezt köszöni meg Kosztolányi levelével. Ez az Évkönyvben közölt levél a Kirkconnell család 
tulajdonában volt, melyet Tábori Maximnak ajándékoztak. Táboritól került Könnyű Lászlóhoz, akinek 
nehezen hozzáférhető tanulmányában lappangott eddig ez az irodalomtörténeti becsű levél. 

Széljegyzetként talán nem árt szót ejteni a levél címzettjéről, a kanadai Watson Kirkconnell 
professzorról és az először közzétevő Könnyű Lászlóról. Kirkconnell egy Port Hope nevű ontariói 
városkában 1895. május 16-án született. Torontóban zenét tanult, irodalmat Oxfordban, Ottawában, 
Debrecenben, de politikai gazdaságtani tanulmányokat Ukrajnában folytatott. Nyelvzseni volt, állítólag 
63 nyelven írt és olvasott. (6) Hatalmas nyelvtudását talán csak Mezzofanti bíboros (7) legendás híréhez lehet 
hasonlítani. Tanulmányozta az izlandi, a lengyel és az ukrán, valamint a magyar irodalmat. Lefordította Adam 
Miczkiewicz Pan Tadeuszát, amiért 1961-ben lengyel kitüntetést kapott. 1964-ben C. H. Andrusyshennel 
lefordította Tarasz Sevcsenko összes költeményeit. 

“Debrecenben már én is beszéltem magyarul” – mondta egyik nyilatkozatában. “Számomra könnyű 
volt a magyar nyelv, miután már túl voltam az osztyák, finn, lett és litván nyelveken. A magyar világ azonban 



teljesen magával ragadott s hazatértem után még fél évig folytattam magyar stúdiumot, hogy az önök gazdag 
irodalmának szépségeit éppoly elragadtatással élvezhessem, mint zenéjüket, vagy a matyó hímzéseket 
Mezőkövesden”. 

Kirkconnell professzor 1938-ban Teleki Pál meghívására járt Magyarországon. Látta az Ember 
Tragédiájának szegedi előadását, részt vett a debreceni szabadegyetemen, melynek emléklapját 
bekeretezve haláláig hivatali szobájában őrizte. Sokszor elmondta, hogy egyik debreceni professzor-
társa 16 nyelven, hibátlanul elmondott üdvözletével vette kezdetét a jeles szabadegyetemi 
rendezvény. (10) 

Akik ismerték, elmondták, hogy tökéletesen ejtette ki az “ő”-t és az “ű”-t, a magyar társaságot 
szóviccekkel szórakoztatta. Többször elmondta, hogy anyanyelve után a mi nyelvünk áll legközelebb 
szívéhez. 1922 és 32 között a winnipegi Wesley College angol tanára, majd az United College latin 
professzora volt (1932-tól 1940-ig). Innen a McMaster Egyetemre került. 1948-tól 1963-ig a Nova Scotiai 
Acadia Egyetem tanára, majd elnöke egészen nyugalomba vonulásáig. 

Sokat tett a magyar líra megismertetéséért az angolszász világban. Első fordítói hőstette az a 
könyv, amit Kosztolányi megkapott tőle. Ezt a fordításgyűjteményt 1947-ben egy újabb követte (11), 
de közben lefordította, kiadta Arany János Buda halála című eposzát is, ami Clevelandben jelent meg 
1936-ban Voinovich Géza remek bevezetőjével. (12) Élete során több száz magyar verset ültetett át 
angolra Zrínyitől Balassáig, Garaytól Bajzáig, a két Kisfaludytól, Kölcseytől, Petőfitől Arany Jánosig, 
Vörösmartyig. Fordított Tóth Árpádot, Adyról egy remek tanulmányt írt (13), Mécs László utolsó 
reprezentatív kötetének is fordítója volt (Vadócba rózsát oltok. Torontó, Vörösváry, 1968). Fordított még 
Reményik Sándor verseket is. 

Kirkconnell nem csak a magyar irodalomnak volt nagy barátja, hanem a többi kanadai kisebbség irodalmáért 
is sokat tett. Ezeket “láthatatlan irodalomnak” (unseen literature) nevezte, mivel ezek a könyvek soha nem 
kerülnek a kanadai piacra, hanem csak szűk nemzetiségi körben terjednek. Ő viszont számon tartotta 
ezeket a könyveket. Írt a Montrealban élő cseh költő, George Skivor könyvéről, és műveit Fáy Ferenc 
verseivel vetette össze. (14) Méltatta Kerecsendi Kiss Márton Hetedhétország című mesejátékát, melyről 
rangos összefoglalót írt. Kerecsendi írta róla: “a nagy halifaxi irodalmár szeret bennünket, s ez a 
szeretet olyan ma nekünk, mint nagybeteg lázas homlokán a hűsítő kéz” (15). 

Kirkconnell költőnek is jelentős volt hazájában. Már 1930-ban verseskönyvvel jelentkezett, (16) 
amit hamarosan újabbak követtek (17). Egy Petőfiről 1972-ben írt hosszabb versének három 
strófájával búcsúzunk tőle, melyet Fáy Ferenc fordított le magyarra. (18) 

 
Segesvárnál, a véres harc ködében 
tűntél el úgy, hogy szem nem lát soha: 
egy cári zsoldos lőtt le, vagy a réten 
szúrt át egy lándzsás, kozák katona: 
eltűntél, mint a hulló-fény az éjben 
s szép halálodnak nem maradt nyoma. 
Így fekszik az, ki fény volt és remény, 
egy tömegsír vöröslő menhelyén. 
 
Mindezt te tudtad, mindezt így akartad, 
látó, nagy álmod ím valóra vált: 
Nem ördöngösség, testeddel takartad 
a népet és a sárguló határt: 
az Eszmével, melyért világok haltak 
s amelyhez minden hűség visszajár, – 
mert boldog, ki a halál méhiben, 
a Szabadsággal egy ágyban pihen. 
 
Széchenyi álmát, Tompa tiszta lelkét 
szétroncsolta a bánat és a vér: 
de néped, melynek álmát is figyelték 
s Haynau előtt játszott az életért, 
a talpnyalók közt – védve rögnyi telkét – 
szavaddal szólt a véres emberekért. 
Költők haltak és lobogták a fák 
a walesi bárdok lázadó dalát. 



 
A Kosztolányi levél közzétevője, Könnyű László élete sem volt kalandmentes. Tamásiban született 

1914. február 28-án. 1933-ban tizenkilenc éves korában, Baján lett tanító. 1944-ben a szegedi 
tanárképző főiskolán szerzett oklevelet, közben 1940 és 1942 között a magyar Bokréta (19) című 
kiadványt szerkesztette és versesfüzetei jelentek meg (20). 1945-ben Ausztriába került, itt is dolgozott 
és irodalmi antológiát adott ki (21). A menekülttábor magyar iskolájának igazgatója és mindenese volt. 1949-
ben áttelepült az Egyesült Államokba. Megpróbált gyökeret ereszteni. Jefferson Cityben egyházi orgonista volt, 
majd a Washington Egyetem orvosi karának laboratóriumi technikusaként dolgozott és tanult. 1954-ben St. 
Louis-ban, a Music and Arts College elvégzése után, zenetanári oklevelet szerzett. (BME) tovább tanult és 1957-
ben a Defense Mapping Agency School of Cartographi elvégzésével térképész diplomát szerzett és 
térképészként dolgozott. Főiskolai tanárként térképészet-történetet tanított. Ennek eredményeként 
született meg remek Xantus János tanulmánya, mely a jeles néprajzkutató amerikai térképészeti 
munkásságát dolgozza fel (22). Ezen túl is több jelentős térképészet-történeti tanulmányt írt (23). 

Lapot is szerkesztett 1957-58-ban “St. Louis és vidéke” címen, először magyarul, majd angol 
nyelven. Hosszú ideig rádió-szerkesztőként “Hungarian Melodies” címmel (1952-1958) műsort 
készített. 1965-67-ben doktori tanulmányokat folytatott a kansasi állami egyetemen. Bevándorlás-
történelemmel foglalkozott, közben itt is több fontos könyvet írt (24). Monográfiát készített Gyimesi 
Kásás Ernővel, a külföldön élő magyar hivatásos képzőművészeinkről, amely nemcsak magyarul, 
hanem angolul is megjelent (25). 

Számos irodalmi, társadalmi és tudományos egyesület tagja volt. A Missouri Writer’s Guild 
alelnöke, a St. Louis Poetry elnöke volt. 1963-1974-ig az Amerikai Magyar Szemle kiadója és 
szerkesztője. Megírta emlékezéseit (26), de írt kultúrtörténeti tanulmányokat is (27). Összegyűjtött 
verseit angolul és magyarul is megjelentette (28). Ezzel még távolról sem soroltuk fel több ezerre 
tehető cikkét, versét, magyar, német, angol folyóiratokban megjelent tanulmányait. A messzi távolból 
még szülővárosáról is jeles tanulmányokat publikált. (29) 

Végül szólni kell műfordítói munkásságáról is. Az 1950-es években németről fordított magyarra 
verseket, majd remek angol fordításokat készített. 1984-ben “a világirodalom lélek- és 
gondolatcseréjének” (Szabó Lőrinc) elősegítésére száz magyar versből álló antológiát szerkesztett 
“Hungarian Bouquet” vagyis “Magyar bokréta” címen. (30) A fordítást nemcsak ő, hanem Tábori 
Maxim, valamint nyersfordítás segítségével Charles Guenther, Jewel Brooker, Sharon Hanson és 
Peter Simpson végezték. Könnyű László a kötetben sok más fordítása mellett Kosztolányi Őszi reggel 
című versének angol fordítását is közreadta. Könnyű már 1959-ben kiadta Amerikában írt verseit (31). 
Műfordítás-szervező munkáját az is segítette, hogy egy írói munkaközösséggel már az 1960-as évek 
elején elkészítette az amerikai magyar irodalom történetét (32), ami angolul is megjelent (33). A 
Magyar bokréta sikere újabb erőfeszítésekre ösztönözte, amelyek gyümölcse egy új gyűjteményes 
műfordítás kötet lett (34). De ez már nem az előkerült Kosztolányi levél széljegyzete, hanem egy 
ennek kapcsán tovagyűrűző történet, irodalmunk nyugatra szakadt ágának egyik kevéssé ismert 
epizódja. 

 
Jegyzetek: 
 
1. ~S: Bibliography and Biographical Sources, St. Louis. 1974 – Új Magyar Irodalmi Lexikon. Bp. 1994. 

Akadémia. II. köt. 1134-1135. – Somogyi Ferenc: Az Árpád Akadémia tagjainak tevékenysége. Cleveland. 
1982. 196-199. 

2. New Hungarian Poems and Translations in English, St. Louis, 1990. 
3. A Katolikus Magyarok Vasárnapja Évkönyv. 1987. 178. 
4. Világirodalmi Lexikon VI. Köt. Bp. Akadémia, 1976. 310. – Kerecsendi Kiss Márton: 

Rőzseparázs. Torontó, Vörösváry 1976. 
5. The magyars Muse, Winnipeng, 1933. 
6. (Kerecsendi Kiss Márton): Kirkconnell professzor. Kanadai Magyarság 1977. márc. 19 (No. 12) 9-10. old. 
7. Mezzofanti, Giuseppe (1774-1849) kardinális élete végén 58, mások szerint 70-nél is több nyelven tudott, 

köztük magyarul is. Pallas Nagy Lexikon XII. köt. Bp. 1896. 622. old (irod.) 
8. Lengyel fordításait összefoglalja: Golden Treasury of Polish Lyrics (A lengyel líra kincsesháza) 1932. 
9. Id. mű (Kerecsendi Kiss Márton), 9-10. old. 
10. Uo., 9-10. old. 
11. Little Treasury of Hungarian Verse. Washington DC. American Hungarian Federation. 1947. 
12. The Death of King Buda, Cleveland, Franklin Benjamin Society, 1936. 
13. The Poetry of Ady. Hungarian Quoterly, 1937. 3. 501-517. (klny is) 



14. Id. mű (Kerecsendi Kiss Márton), 10. old. 
15. Uo., 9. old. 
16. The Tide of Life and Other Poems (Az élet sodra és egyéb költemények) 1930. 
17. The Eternal Quest (örök keresés) 1934 – Centennial Tales (Centenáriumi mesék) 1965 – Awake the 

Courteous Echo (Kelts udvarias visszhangot) 1972. 
18. Id. mű (Kerecsendi Kiss Márton), 10. old. 
19. (Magyar Bokréta. Jászberény. Nevelőírók Munkaközössége. I. köt. 1940. 120. old. II. köt. 194., 

152. old. III. köt. 1942. 180. old. 
20. Tavaszi úton (Tamási, Ipolyi Ny. 1934. 44. old. – Sikoltás a pusztán (Szeged, Új Nemzedék. 1935. 84. 

old.) – Költögető álmaim ravatalánál (Tamási, Ipolyi Ny. 1938. 50. old. ) – Karácsonyi legenda (Bp. 
Kókai K, 1939. 32. old) – Vissza (Bp. Tolnai K. 1940. 24. old.) – Útszéli fák (Bp. Bokréta K. 1943. 100. 
old) – Tavaszi dal (Bp. Népszerű Kiskönyvtár, 1944, 32. old.) 

21. Ausztriai Magyar Anthologia (Salzburg, Magyar Cserkészek, 1948. 36. 
22. John Xantus, Hungarian Geographer in America. Cologne, American Hungarian Publischer, 1965. 52. – 

magyarul: Xantus János geográfus Amerikában. St. Louis, Amerikai Magyar Szemle, 1975. 140. 
23. Historical Highlights of Cartography, St. Louis. Defense Mapping Agency, 1965. 32. old. – magyarul: A 

térkép rövid története. Chicago 1970 és St. Louis. Szemle 1970. 24. old. – A Condensed Geography of Hungary. 
St. Louis, American Hungarian Reviev, 1972. 36. 

24. Hungarians in the USA. An Immigration Study. St. Louis. American Hungarian Review, 1967. 88. old. – 
Hungarian Participants in the Art Exhibition os St. Louis World Fair. St. Louis Am. Hung. Review, 1973. 64. old 
– Acacias. Hungarians in the Mississippi Valley A Bicentennial Album. Ligonier. Bethlen Press. 1976. 126-old. 

25. Gyimesi Kásás Ernővel “Külföldi magyar hivatásos képzőművészek. St. Louis, American 
Hungarian Review and World Federation of Hungarian Artists, 1977. 234. old. – angolul: Professional 
Hungarian Artists Outside of Hungary. 264. old. 

26. Egy költő visszanéz. St. Louis. Amerikai Magyar Szemle, 1966. Második átdolgozott kiadás: 
1977. 164. old. 

27. Eagles of wo Continents. St. Louis, American Hungarian Review. 1963 – magyarul: Két világrész 
turuljai. Bécsi Vasárnapi Levél. 1973. 110 – Gedichte von Österreich. Köln, Am. –Ungarischer Verlag. 1966. 32. 

28. Collected Poems. St. Louis. Szemle, 1979. 100 old. – 105 év Tamásiban. A Tamási grófok története 
képekkel 1339-1444. St. Louis. Am. Hung. Review, 1980. 125 old. – Balogh Ádám Tamásiban. A XVIII. 
Magyar Találkozó Emlékkönyve. Cleveland. 1979. 173-178. 

30. Hungarian Bouquet. St. Louis. American Hungarian Review, 1968. A fordítás körülményeiről: 
Könnyű László: A magyar vers angolra fordításának problémái. A Katolikus Magyarok Vasárnapja Évkönyv 
1987. 178-188. 

31. Koratavasztól őszirózsákig. St. Louis, 1959. A Szerző. 80. old. 
 

Turcsány Péter 

Juhász Gyula: Anna örök 
 
Az 1926-ban írt Anna örök című híres verse nemcsak üzenetvilága tartalmi elrendezettségében, 

hanem mondatszerkezeti komponáltságában is a magyar irodalom legkiegyensúlyozottabb 
arányrendszerű verseinek egyike. A 18 soros strófákra nem osztott vers mégis szabályosan 6 – 6 – 6 
soros, a három többszörösen öszzetett mondattal harmónizáló  szakaszokra bomlik. 

A nyitó szakasz minden sora sorátvetéssel (enjambement) tovább folytatódó tárgyas szerkezetű 
mondatrészt hagy félbe!  
A középső szakasz tiszta kizengésű, három soronként ismétlődő, nyomatékosító paralelizmus, amelynek 
kiegészítő mondatrészei különböző grammatikai pozíciójú részeket vonnak be a nyomatékosító 
gondolat-párhuzamokba.A tizedik sorban fordul a gondolatmenet és az elmúlással szembeszálló “... ó de 
mégis”  mondatrész-ellentéttel majdhogynem ön-invokációs sorokra bukkanhatunk: Juhász Gyula – az Annához 
forduló kifejezésmód megtartása mellett –  kacérkodik az önmegszólítással is. E kulcsfontosságú három sorban 
nemcsak a megszólítotthoz szól a megszólító. itt a versgondolat fordulatát jelentő középpontban a költő a 
szerelem mindenhatóságába vetett saját hitét  is erősíti: 

 
                                      ó de mégis 
Ne hidd szívem, hogy ez hiába volt 
És hogy egészen elmúlt, ó ne hidd! 



 
(Jelzem: a részlet sorfaj-9sszetartozásában rendhagyó, hiszen az ötös jambusú sor un. hím-

kicsengésű végződése mindössze kétszer jelentkezik a versben: a 2. és 4. sorban rímtelenül is 
ölelkező sorokat teremtve, itt az aranymetszés-helyű 11.12. sorban pedig önerősítő zenei ismétlésként 
hozza létre a költő a páros sorkicsengést! A tudatosan verskomponálás jelen esetben is a 
versüzenetet nyomatékosítja.) 

A harmadik 6 soros egység (a záró szakasz) az első és a hatodik sorban (“Mert benne élsz…” és 
“Élsz és uralkodol…”) igei állítmánnyal keretezi a sorátvetéssel induló, ötször ismételt (!) teljes gondolati-
grammatikai párhuzamot. A vers az utolsó, független mondatértékű kifejezéssel (a modern 
költeményben páratlan verszerkezeti megoldással) imává transzformálja a költeményt. 

A vers mindhárom része paralelizmus-sorozatokat tartalmaz (az első is, ahol sorvégi áttörésekkel 
fűszerezetten jelentkezik). A nyelv elemi szintaktikai egységeinek költészete! “Az ismétlésláncolat 
folyamatosságát az ismételt és az újonnan felvett tagok cserélődése teremti meg” – határozta meg a 
többévezredes sumér költészet alapelvét Komoróczy Géza. A grammatika költészete. Egy XX. 
századi szabadvers ismétlési rendszerei, azaz ritmusalkotó tényezői az ősinek és újnak, a magyarnak 
és az európainak, a keleti hagyománynak és a Kereszténységnek az egységét teremtik meg:  

1. A grammatikai párhuzamok ismétlési rendszere 
2. A hangsúlyszakaszok sorral párhuzamos és sortól eltérő rendezettsége. 
 
A verselési-poétikai hatás formateremtő szegmentumai közül további harmonizáltságot figyelhetünk 

meg:  
3. A hangsúly és időmérték komponáltsága terén. 
a.) Az ütemélek hasngsúlynyomatékai az első és a harmadik részben nyomatékösszegző 

pozíciókkal erősítik a jambust, ugyanakkor feltünő, hogy a középső – elbizonytalanodó jelentésű – 
részben pedig következetesen gyengítik! Az itt elhelyezett négyszeres paralelizmhangzásidejében 
összesen 13 nyomaték van, ebből 11 (!) metrikailag rövid pozíciót igénylő szótag-helyzetben: 
(Továbbiakban egyszerűsitett jelöléssel az erős hangsúlyt jobbradöntött, a mellékhansúlyt pedig 
balradöntött vonalkával jelzem a verslábazás föltt.) 
 

 
Ma már nyugodtan ejtem a neved ki, 
 
 
Ma már nem reszketek tekintetedre, 
 
 
Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, 
 
 
Hogy ifjúság bolondság... 

 
 

Ezzel szemben a záró rész ötszörös paralelizmusa alatt 11 erős nyomaték van, és mind a 11 
metrikailag hosszú pozíciót igénylő helyzetben! 

 
 
 
Mert benne élsz te minden félrecsúszott 
 
 
Nyakkendőmben és elvétett szavamban 
 
 
És minden eltévesztett köszönésben 
 
 
És minden összetépett levelemben 
 



 
És egész elhibázott életemben... 

 
(A hangsúlynyomatékokat vettem figyelembe. A mellékhangsúlyokat is figyelembe véve – 

ellenkező irányú vesszőcskék jelzik – még öt nyomatékot kapunk, amelyből az utolsó három 
metrikailag hosszú pozíciót igényel, de hangzásában rövid szótagon erősíti jambussá a vershangzást, 
míg egyetlen alkalommal van metrikailag rövid pozíciójú helyzetben konkrét hangzásformában is, 
éppen az “és elvétett szavamban” kifejezés közben “vétődik el”, ugyanebben a sorban van a másik 
rövidpozíciójú, de hangalakjában hosszabb szótagra kerülő mellékhangsúly is.) 

b.) A szótagmérő, azaz jambusi metrika átlagosnál magasabb arányú következetessége, 
ismétlődése: a 90 egész verslábból 57 (!) jambus, 25 spondeus, 4 trocheus, 4 pirichius. Éppen a 
második strófában van a legtöbb tiszta jambus, ahol a nyomaték következetesen gyengíti a jambus 
hosszú pozícióit és erősíti gyenge pozícióit; míg az utolsó strófában van feltűnően a legkevesebb (15) 
tiszta jambus, ahol a főhangsúlyok kivétel nélkül erősítik a jambus erős szótag-pozícióit. (A vers 
legszebb, hangsúlynyomatékkal, még mellékhangsúlyokkal is erősített tiszta jambus-sora, élesen 
elpattanó sorvéggel, amely enjambement-ba tűnik át – a legnőiesebb “látványt” (Ingarden kifejezése) 
hozza a versbe: “A vállaidnak íve elsuhant”. A vers jelentésrétegeivel és ritmikai tényezőivel 
harmóniában áll a strófák jambus-aránya is. 

  c.) Rímelés helyett a sorzárlatok nyernek meghatározó kompozíciós jelentőséget. A 18 sorból 14 
nőrím-zárlat, azaz metrikailag ti-tá-ti vagy ti-tá-tá, s ez a megvalósult ritmikában sem keveredik a 
csonkaláb előtti spondeussal. 4 sorvég pedig úgynevezett hímrímű, azaz ti-tá zárlatú, s ezek a vers 
elején és a vers aranymetszési súlypontján helyezkednek el: az 1.és a 3. sorban árnyék-keresztrímet, a 
11. és 12. sorban árnyék-párrímet alkotva. 

4. A vers mikroszegmentális magánhangzórendszere a mély és magas hangok arányos – soron belüli és sorok 
közötti – harmónia-eltolódásokkal mozog. 

  a.) A soron belüli arányos eloszlása a többnyire három ütembe sorolható hangminőségek 
következetes arányosságait mutatja, például a már említett negyedik sor: “A vállaidnak íve elsuhant” 
sötét-világos-sötét, azaz rövidítve S-V-S arányt mutat, s ezt az arányt a kezdőrészben 3 soron át tartja 
meg. (Az első hat sor hangmagasság-aránya: V-V-S, V-S-S, S-V-S, S-V-S, S-V-S, V-V-V. A középső 
rész négyszeres paralelizmusa alatt szinte teljesen elsötétül a vers! Hogy e besötétülést hangok 
fényszerű vibrálásával oldja fel az önbátorítást hozó két és fél sorban: S-V-S, S-V-V, S-S-S, S-S-V, V-
V-S, V-S-V. A sorok közötti megdöbbentő harmonikusság elemzésére most nem térek ki. Csak e rész 
utolsó sorában emelem ki a mély hangrendű u-o és a magas é-i között harmonizáló akusztéma-
szervezettséget: “És hogy egészen elmúlt ó ne hidd” Minden ütemben hangzás polariálódás: é-o / e-é-
e e-u / ó-e-i. Az utolsó versrészben teljesen világos sor válaszol az első két rész vegyes és besötétült 
periódusaira: V-V-V, V-V-S, V-V-V, V-V-V, V-S-V, V-S-V-SV. 15 világos ütem van ebben a szakaszban a 
három sötéttel szemben és a záróütem vegyes hangrendű zárószava. Nem a szavak jelentéséhez 
“simul”, “igazodik” ez a hangzásvilág, hanem maga a vershangzás fényessége hozza közénk akár az 
életen túli lét e hozzánk szelídített ragyogását is. A hangok üzenetei a szavak akár zárójelbe is tehető 
jelentésein át közelednek felénk. Talán éppen így költészet a költészet és így öröklődik át a magányos 
szigetre szorult Philoktétész kezébe Apollón lantja. 

  b.) A szókezdő magán- és mássalhangzók aránya sejtésem szerint nemcsak Juhász Gyula 
költészetében, de a magyar lírában is páratlan és feltűnő magánhangzó-többséget mutat! (Az egyszer 
előforduló j hang és a hétszer előforduló h hang a magánhangzókhoz közeli hangképzés miatt külön 
arányszámot kapott). A vers 95 szavának kezdőhangjai a következő arányban oszlanak meg. 
Magánhangzók: lehelethangzók (j, h): mássalhangzók = 45:8:42 = 95. Az első és a harmadik rész 
aránya külön is egymáshoz közelítő arányszámot mutat, míg a középső rész arányszáma visszájára 
fordul és erőteljes mássalhangzós túlsúlyt mutat. Az első rész aránya: 17:2:9 = 28. A második rész 
aránya: 12:6:22 = 40. A harmadik rész aránya: 16:0:11. Az első és különösebben a harmadik rész öt 
névelője és hat “és” kötőszava ellenére is kis híján megközelíti a három szótagra eső szó-átlagot. Az 
első szakasz 64 szótagjára 28 szó oszlik el. A harmadik szakasz 66 szótagjára 27 szó. Velük szemben a 
középső szakasz sokkal elaprózóbb: 64 szótagjára 40 (!) szó jut. A 15 egy szótagú szó annak ellenére 
hoz létre alig másfél szótagnyi szóátlagot, hogy a vers két ötszótagú szava közül az egyik itt található. 
A mássalhangzók, szókezdetek többsége és az apróbb szavak túlsúlya a középső versrész ál-
nyugalmát, ál-beletörődését, ziláltabb jelentés-tartalmait fedi fel. A záró rész első sorára is átsugárzik 
még ez a tagoltabb ritmus és mássalhangzós zsúfoltság, hogy innen jussunk el – szinte a szavak közvetlen 
jelentései ellenére is –, vagy vissza a harmonikus hangszereléshez, harmonikus hosszúságú szavak 
sorharmóniáihoz. (+ és - jellel jelölöm az utolsó rész mássalhangzós, illetve magánhangzós szókezdeteit). 



 
+ + - + + + 
+  - - + 
- + - + 
- + - + 
- - - - 
- - - - - 

 
A szókező magánhangzók páratlannak tűnő sorozatossága az elégiából rapszódiába, majd imába 

emelkedik a költemény végén. (Csak itt, e két sorban tűnnek el teljesen a sorokból a mássalhangzós 
szókezdetek.) 

A vers alliteráló sorai is arányosító, kompozíciós szerepben tüntetik fel a hangokat. A 18 sorból a 2. és 17. 
sor alliterációja mintegy alliteráló keretezést ad. A 6. sor (az első rész záró sora) ölelkező, kettős 
alliterációjú. A 11. és 12. sor alliterációi a vers legfeszültebb – jelentésébe az úgynevezett 
öninvokációs – soraiba jelentkeznek, az immár vers-sorrendben negyedik alliterációs sor szintén 
mondatzárásban szerepel. 

A vers alliteráló sorai tehát a következőek: 
2. sor: “Emlékeimből lassan, elfakult”... 
6. sor: “Az élet egyre mélyebb erdejében.” 
11. sor: “Ne hidd szivem, hogy ez hiába volt” 
12. sor: “És hogy egészen elmúlt, ó ne hidd!” 
17. sor: “És egész elhibázott életemben”... 
A keretező alliterációk enjambement-nall folytatódnak. A második alliteráció ismétli az első sor e-e 

alliterációs hangjait és kijelentő mondattal záródik, ugyanekkor kicsit sántító-alliterálással bevonja az 
é-é kezdőszótagú ismétlődését, ölelkező alliterációpárokat teremtve. A harmadik alliteráció a vers 
egyetlen mássalhangzós alliterációja, de az i – emelve az alliteráció hangmagasságát – szintén 
ismétlődik. A negyedik alliterációban harmadszor alliterál az e hang – visszaidézve az első két 
alliterációt és előlegezve az utolsó nagyszerűen és teljesen ölelkező alliterációját – szintén 
mondatzáró sorban. Az utolsó alliteráló sorban először nyer minden egyes szó alliteráló hangot: é-e-é-
e. Ismét alliterál az e-nél kissé magasabb, de jelentősen hosszabb é hang is, ily módon a hatodik sor 
ölelkező alliterációját idézi vissza, mégpedig azonos sorrendben. És... a sorátvetés után háromtagúra 
bővül az é hangok alliterációs sora: “És egész elhibázott életemben / Élsz ”... Az ölelkező alliterációs 
láncok rokonságát még szorosabbá teszi a 3. és 4. szótag 1-mássalhangzós azonossága. A verszáró 
sorban – az első és második versrész mondatzárásaihoz hasonlóan – ismét alliterációt várhatnánk. De 
e helyen az alliterációk statikailag kiépített rendszere már lezárult. Itt magasabbrendű – ez idáig aligha 
megfigyelt – stílushatást tartogat a vers: a szóéleken magánhangzók poláris váltakozása: 
hangmagasság-rokonságok poláris és ölelkező árnyék-alliterációja hangazonosság nélkül! A poláris 
hangláncokat itt is egy egymás melletti kezdőszótagokban előforduló hang: az r-mássalhangzó fűzi 
szorosabban egymáshoz: 

 
“Élsz és uralkodol örökkön, Amen.” 

 

Pálfi Ágnes 

József Attila Szentháromsága – Nem én kiáltok! 

 
A tükör mitologémája József Attila költészetében kitüntetett szerepet játszik: kezdettől a dialogikus  

iker-állapot szimbolikus jeltárgya, és semmi köze az elérhetetlen “idegen” arcmás ránk örökített nárcisztikus 
képzetéhez /1/.  

A Kép a tükörben (l921) című versben a tükröződő arckép bemozdul, életre kel, mintegy dialógust 
kezdeményez a hasonmására tekintő “Én” -nel: “Néztem égve./ Arca, alakja tűztükörbe,/  Szemembe 
rögződött örökre/  S szívemre hajlott tündökölve.” A Nem én kiáltok (l924) aforisztikus példázatában a 
költő az emberi arc, az “Én” (újjá)születését ugyancsak a két egymásban tükröződő szempárhoz, a 
másikkal  való dialógus drámai  aktusához /2/, a tükör megelevenedésének, vízzé válásának “misztériumához” 
köti: “Hiába fürösztöd önmagadban,/ Csak másban moshatod meg arcodat.”  



E példázat felől a Nem én kiáltok vers egésze úgy olvasható, hogy a démonivá fajult nárcisztikus európai 
Egó, a “sátán” /3/ uralmával szemben a  teremtő emberi minőség megőrzésének (a meddővé vált 
anya/föld termékennyé tételének, a gyermek megszületésének) egyetlen esélye a dialógus, melyben az 
“Én” kiszabadul “az önnön tükörkép által való fogvatartottság[ból], amely az emberi alakú Narkissost 
jellemzi” /4/, és képessé válik a metamorfózisra: a lét ember-alatti élő és élettelen fokozataiba való 
alászállásra, vagyis arra, hogy a tükörkép mögé kerüljön. A módozatokat a költő a vers első három 
képében a víz, az üveg és a gyémánt egyszerre áttetsző és tükörszerű anyagainak megidézésével jelzi: 
“Vigyázz, vigyázz, mert megőrült a sátán,/ Lapulj a források tiszta fenekére,/ Símulj az üveglapba,/ 
Rejtőzz a gyémántok fénye mögé” .   

De a Nem én kiáltok első ránézésre különneműnek látszó többi képét is a fényen inneni és -túli világ 
határán álló tükör képzete kapcsolja össze. A “Kövek alatt a bogarak közé” rejtezés a (víz)tükrön túli 
“alvilágba” való leszállásnak, az elsötétülésnek, a fény elnyelődésének a stációja. Tudvalevő, hogy a 
kő és a bogár asztrálmitikus olvasatban a természet téli időszakára, a Nap “halálának” és 
“újjászületésének” szaturnikus Bak közegére utal (lásd a bak és a bog hangalaki hasonlóságát, és utóbbi 
vizuális párhuzamát, a Jézus születéséhez kapcsolódó időszak [december 21-től január 21.] hagyományos 
áthurkolt képjelét). A “frissen sült kenyér” viszont az évkör átelleni közegét, a Rák havát,  a  
fénymaximumot követő aratás időszakát idézi: a búzának, a “fény magvának” a megtöretését és 
újjászületését  a kenyérben, mely  a krisztusi élet-áldozat  közismert keresztény szimbóluma.  

A következő sorban elhagyjuk a földi teret, ám  ez a kép, hasonlóan az elsőhöz, a vizes közeget 
idéző forráshoz, ugyancsak az élet regenerálódására utal: az égi eső itt a termékenyítő férfi-princípiumot 
képviseli, mely mintegy újraindítja a teremtést: “Friss záporokkal szivárogj a földbe”. Az emberi 
minőség újjászületése ily módon ugyancsak a víz közegéhez kötődik, s a már idézett két sorban a 
személyiség egyedi vonásait hordozó emberi arc megtisztulásának képzetében konkretizálódik: “Hiába 
fürösztöd önmagadban,/ Csak másban moshatod meg arcodat.” A névmási szituálás, a József Attilára 
olyannyira jellemző “önmegszólító” retorikai forma itt valójában egy hárompólusú dialógust képletez: az 
Én és a Te – úgy is, mint “kihelyezett” Én, mint az Én hasonmása, duplikátuma – közé belép az Ő mint 
harmadik “szereplő” , mint az önkörébe visszazáruló  nárcisztikus “Én-Te” viszony megoldása, nyitja. 

De ki vagy mi ez az Ő, és honnan lép elő? Az egymásra tekintő szemek érintkezésének, 
eggyéolvadásának, tisztító vízzé válásának képzetéből – ez az a köztes Harmadik, “aki” immár nem a 
kettős képmás hordozója, élettelen tükre, hanem maga a szem, a Személy – a közép /5/, a 
személyesség megelevenedő antropomorf közege, amelyben, illetve amelyen keresztül az arc – az 
“isten-arc” – színről-színre lesz látható, nem  “tükör által homályosan”, s nem is káprázatként, mint 
Nárcisznak. (Így válik olvashatóvá a “Mária  az igazság tükre” /azaz: Jézus szülője, foglalata/ 
keresztény metafora, de az a csíksomlyói misztérium is, amikor a csángók a Napban – Krisztusban – 
Babba Máriát látják, az istenszülő Boldogasszonyt. József Attila Erősödik /1926/ című versének 
záróképében ugyanez a látásmód jelenik meg: amikor a Fiú az anyai szem tükrében magára eszmél, 
nem saját arcmását pillantja meg, hanem a születésével anyává lett női minőség “világra jövetelét”, 
múltját és jövőjét látja; egy /vissza/szűz/iesedő lányalakot, mely a mitikus szarvas-ős hátán közeledik 
felé: “Erősödik az ág alattam, erősödöm én is a világon,/ sokagancsú szarvasa hátán egyszercsak 
megérkezik a meztelen leányzó./ Akkor indult el, amidőn anyámra szememet fölnyitottam,/ huszonegy 
éve már,/ hogy elhagyta értem az erdőt.”) 

A Nem én kiáltok következő képe, a levél erezetének tükörszimmetrikus tengely-képzete  az előbbi  
logikai sort folytatja, és zárja is le egyben – mint metaforikus szentencia: “Légy egy fűszálon a pici él/ 
S nagyobb leszel a világ tengelyénél.” Vagyis az “Én” teremtésben való személyes részvételének, 
“istenülésének” egyedüli esélye, ha magára vállalja a két fél (az Én és a Te) közötti dialógus 
celebrálását, az életet fenntartó és megújító közvetítő szerepet, az Ő “szemszögét” , a Harmadik 
pozícióját. 

E sokat idézett, 19 évesen papírra vetett képből kiolvashatóan Babitscsal és Szabó Lőrinccel szemben 
József Attila érlelődő ars poeticájának  alapja nem  az “énközpontúság” (se pro, se kontra), nem is az 
ego önzésének, “páros magányának” a tematizálása, hanem a mikro- és makrokozmikus univerzumba 
vetett bizalom, a mindenütt, mindenben jelenlévő középnek, a dialógus teremtő hármasságának a 
bizonyossága. 

Nem tagadható ugyanakkor, hogy utolsó korszakában József Attilát is megkísérti a duális életszemlélet, 
mellyel személyes emberi kapcsolatainak kudarcára reflektál. A Szabad-ötletek jegyzékében nem is egy erre 
utaló részletet találni ([112:] “neki [Gyömrői Editnek] objektívnek kell lennie, hogy én szubjektív 
lehessek, s így juthassak el az objektivitáshoz” ; [119:] “ha én megkettőzném magamat, én nő is 
lehetnék” ; [158-159:] “általában gondolkodj úgy, hogy nézd magadat második személynek – amivé ő 
tesz magaddal szemben – s akkor akár meg is ölheted, nyugodtan mondhatod: nem én” ) /6/ . 



Csakhogy, míg Babitsnál és Szabó Lőrincnél az Én-Te viszonynak ez az önkínzó nárcizmusa 
termékeny költői stratégiának  bizonyul, József Attilánál éppen ellenkezőleg: olyan traumát okoz, mely 
életének, költői pályájának tragikus lezárulásához vezet. A duális szemlélet kritikája és a dialógus 
teremtő hármasságának lírai létfilozófiája ugyanakkor nála valójában mindvégig megőrződik; 
visszaperlésének ambíciója a Szabad-ötletek jegyzékében is szembetűnő ([137:] “azt az aktivitást, ami 
normális életben az övé volna, ráruházza a páciensre, két személlyé teszi”; [112-113-114:] “valahol, 
ott, ahol a gondolataim érzelmekké és érzelmeim testi működéssé változnak, teljesen egészséges 
vagyok s ezért Gyömrőinek nem volna szabad “engem” jellemeznie azzal, amit szabad ötletekként 
mondok, neki azt kellene mondania, hogy mi az előadott  zavaros ötletek értelmes magva [...] ő azt 
mondja, segítsek neki, de nem engedi, hogy legyek, mert azonosnak veszi velem a zavart s nem 
akarja észrevenni a rejtett rendet”; [56: ] “mit tegyek istenem/ most magamat szeressem helyette/ mért 
jó ez neki/ mért jó ez nekem”... )./7/ 

Az aktivitás, a működés, az egészség, az értelmes mag, a rejtett rend kifejezésekben és az istenhez való 
folyamodásban továbbra is az az organikus szemlélet nyilatkozik itt meg, mely József Attila költői indulását 
jellemezte, és hárompólusú dialógus-felfogását alakította. Hogy nem a szemlélet, nem a költői ars 
poetica változik, bizonyíték rá az 1936 nyarán, tehát már a Szabad ötletek lejegyzése után született óda, A 
Dunánál, melynek nevezetes sorai ugyancsak a teremtő “Szentháromság” jegyében fogannak: “az Ős 
vagyok, mely sokasodni foszlik:/ apám- s anyámmá válok boldogon,/ s apám, s anyám maga is 
kettéoszlik/ s én lelkes Eggyé így szaporodom!” A pszichoanalitikus naplóban a költő azt is pontosan 
diagnosztizálja, hogy mi “betegségének” oka, illetve – hisz a megfogalmazás még ekkor is pozitív! – 
gyógyulásának esélye. Az élet organikus “alkímiájában” arra a metamorfózisra hivatkozik, mely az emberi 
létezés három szféráját teszi átjárhatóvá, mely a szellemi aktivitást a lelki és a testi szintre képes átvinni, 
transzformálni: “valahol, ott, ahol a gondolataim érzelmekké és érzelmeim testi működéssé változnak, 
teljesen egészséges vagyok.” Joggal vethető fel ugyanakkor, hogy a “kommunikáció” e szintek között 
ebben a megfogalmazásban láthatóan egyirányú, és egyoldalúan szellemi vezérlésű – jelezve a negatív 
tendenciát,  mely a költőnél végül a “felettes Én” képzetének fixálódásához, a dialógus teremtő 
hármasságának ellehetetlenüléséhez, a “Szentháromság” “ördögi háromszöggé” válásához vezetett./8/ 

“Miért fáj ma is?” /9/ – árulkodó ez a kötetcím, mely József Attila patologikus kórképét elemzi és 
dokumentálja, a korábbiaknál jóval nagyobb tárgyilagossággal és részletességgel. Ha válaszolni próbálunk – 
minden bizonnyal azért fáj, mert a költő “betegségében” valójában az egész keresztény civilizáció 
traumája válik számunkra egyre tisztábban felismerhetővé. S eme általános trauma hiteles 
kórképéhez többek között a keresztény Szentháromság hagyományos ábrázolási formái szolgálhatnak 
kulcsfontosságú adalékul.  

Ezek a képek az egységet és az egylényegűséget hol végsőkig absztraháltan jelenítik meg (lásd 
például a három halból alkotott egyenlő szárú háromszöget, vagy az egyenlő oldalú háromszögbe 
rajzolt Isten-szemet mint a Szentháromság szimbólumát), hol figurális konkrétsággal, mint “hármas 
ikrek” férfi-alakot, vagy egy testből kinövő, megszólalásig hasonló három arcot /10/ – teljességgel 
kiszűrve a teremtésből a hármasság eredeti eszméjében rejlő többalakúságot, s vele a dialogikus 
elvet: a női- és a férfi-minőség kettősségét, illetve az életet generáló köztes harmadik elem (a más 
ábrázolásokon galambként ábrázolt, tehát létmódjában formailag is megkülönböztetett) Szentlélek /11/ 
jelenvalóságát. József Attila az Eszmélet (1933-34) záróképében (“...én állok minden fülke-fényben,/ én 
könyöklök és hallgatok”) valójában ugyanezt a több évszázada uralkodó szemléletet, ezt a mechanikus 
sokszorozódásnak való kitettséget és a belőle következő dialógus-hiányt jeleníti meg mint létállapotot, 
mint a magára maradt “Én” kényszerű elhallgatását és képmásaiban való “istenülését” – s teszi ezt 
tárgyilagosan és rezignáltan, mindenfajta patologikus meghasonlottság vagy önszerelem, mindenfajta 
nárcisztikus felhang nélkül./12/ 

Korántsem véletlen, hogy a pszichoanalitikus Jungnál is előtérbe kerül az európai trinitás-formula, a 
Szentháromság kritikai vizsgálata /13/. Értelmezése szerint az Atya, a Fiú és a Szentlélek “önmagával 
összekötött háromsága” mint “pusztán elgondolt eszme” olyan kétdimenziós intellektuális modell, mely 
nem elégséges a három dimenzióban történő megvalósításhoz, azaz nem alkalmas  valóság 
létrehozására. Már egy ezredéve, Platontól foglalkoztatja az európai szellemet ez a dilemma, melynek megoldása 
Jung szerint a hármasságot felváltó négyesség eszméjének bevezetésével képzelhető csak el, vagyis az 
ember “Istennel szembeni egyediesülésének és autonómiájának” mint princípiumnak a bevonásával, melyet  az 
európai szellem mitikus tudaton-túlijában, a “mély-én” -ben Lucifer személyesít meg. Jung fejtegetésében 
azonban megválaszolatlan marad, hogy Lucifer s a “luciferi ember” vajon valóban mint “istenellenes 
akarat” válik-e a teremtés demiurgoszi kulcsfigurájává, avagy már eleve integráns része volt a 
Teremtő tervének, s így autonómiája és a teremtésben játszott elsődleges, kezdeményező szerepe 
csupán látszólagos /14/. Számára nem ennek a filozófiai kérdésnek a megoldása a tét /15/, hanem az 



a pragmatikus kihívás, hogy mit kezdjen a pszichológia az emberben elevenen élő és ható luciferi 
princípiummal? Hogyan érhető el, hogy ne mint kiiktatandó patologikus jelenséget szemlélje, hanem 
mint realitást vegye tudomásul, és “kezelni” tudja? E gyakorlati kérdések megválaszolására sarkallja 
őt a század történelmi traumája, az Antikrisztusként felbukkanó Sátán európai rémuralma, melyet mint 
pszichológus a kereszténység évszázadaira visszatekintve a luciferi princípium ideologikus alapú, következetes 
elfojtásával hoz összefüggésbe. De nemcsak a vallás “racionális formulázása” alkalmatlan e trauma leküzdésére 
Jung szerint, hanem a pszichológiai oknyomozás és a freudi alapokon álló pszichoanalitikus terápia is. Az 
emberiségnek szerinte rítusra van szüksége “szakrális cselekménnyel, amely láthatóvá teszi az archetípusos 
lényeg eleven történését, és ezzel közvetlenül megérinti a tudattalant. /16/ [...] a mítosz átfogó szemléletére van 
szüksége, vagyis jelképre. Ha ez utóbbi hiányzik, akkor az ember egésze nincs képviselve a tudatban. Az ember 
többé-kevésbé esetleges töredék marad, befolyásolható résztudat, amely ki van szolgáltatva mindenféle utópikus 
fantáziának, melyek a teljességjelképek üres helyét bitorolják/17/.[kiem. – P. Á.]” 

A fiatal József Attila költészetében a Nem én kiáltok központi metaforája (“Hiába fürösztöd önmagadban,/ 
Csak másban moshatod meg arcodat.” ) az egyik első ilyen mitikus “teljességjelkép”, mely meglátásom 
szerint az európai Szentháromság-eszme költői újrafogalmazásaként is olvasható. Ez a metafora egy 
olyan létszerű dialogikus modellt állít az absztrakt vallási formula helyébe, mely az emberi közegben 
folyamatosan újragenerálódó teremtést képletezi. A teremtés “eszmei” közege itt az ikresedő emberi 
minőség (az emberpár) számára  a kettejük által létrejövő köztes harmadikkal, a Teremtővel való 
eggyéválás természetelvű ontológiai közegeként jelenik meg: vízzé váló tükörként, melyben az emberi arc, a 
személyes “Én” születhet újjá. Az “egyediesülő” (Jung) emberben ily módon itt nem az istenellenes 
luciferi akarat ölt testet, hanem az anyagi világban rejtező isteni princípium személyesül. Az ember mint 
kettős természetű lény, mint új Demiurgosz itt arra hivatott, hogy a teremtés égi tervét  földi közegben 
váltsa valóra (“Friss záporokkal szivárogj a földbe”), hogy Krisztusként az anyagba áldozódva hódítsa vissza a 
Sátán birodalmát, az elfajult, “őrült” teremtést, a lázadással fenyegető földet, meghallván dübörgése 
mögött a hívást, a meddő földanya könyörgését a gyermekért.  

Már ebből a korai verséből is kitűnik, hogy József Attila felfogásában – hasonlóan Weöreshöz – az 
ember egylényegű az élő és élettelen természettel; ám nála a teremtésben a hierarchia csúcsán az 
istenivel érintkező emberi minőség áll, az élő és élettelen anyag csak az emberben “kél öntudatra” 
(lásd Óda). Mindez triviálisnak tetszhet, pedig valójában nem az, ha arra gondolunk,  hogy a költő-filozófus 
Weöres ezt a kérdést mennyire másként látja: szerinte a természettől az ember épp azért tanulhat, 
mert a természet különb, mint az ember: “tud” valamit, amit ő nem – a kő nem fél a haláltól. Ám a kő is 
szenved (ő is “ember” ), s nekünk Weöres szerint igazából e néma szenvedést kellene meghallanunk 
és megszólaltatnunk, s nem folytonosan a magunkéval bíbelődnünk. Míg a weöresi tanítás elvakult 
önzésünkre, általában az emberi nem mint olyan önzésére figyelmeztet, és megpróbál minket jobb 
belátásra bírni az Ego határtalan uralmát illetően, mely mára rombadöntötte a világot, azaz megpróbál 
rávenni minket, hogy tudatosan szabaduljunk meg egónktól, melyet ő felsőbbrendűségünk 
kényszerképzetével azonosít, József Attila szerint az emberi minőséget nem az Ego uralma jellemzi, 
hanem a  személyesség, a Másikkal való dialógusra és a metamorfózisra való képesség, mely a 
hierarchikus (“ember-alatti” és “ember-feletti” ) létszintek bejárására, összekötésére, öntudatra 
ébresztésére /18/ teszi őt elhivatottá. 
Jegyzetek: 
/1/ E mitologéma fejlődéstörténetének végjátékát, a Nárciszról, illetve Psychéről szóló két mítosz weöresi  egybeírásának  
továbbgondolását Bódy Gábor filmjében láthattuk. . A tükörről mint ősképről lásd KERÉNYI KÁROLY Az égei ünnep. Kráter, Bp. 
1995. 103-113. 
/2/ Szembetűnő itt a rimbaud-i formulához (az Én – mindig egy Másik) képesti irányváltás, mely nem a “dekonstruált” , hanem 
az (újra)keletkező Én-t képletezi. Bahtyin ismert dialógus-felfogását is ugyanez az irányváltás (illetve kettős irányulás) alakítja. 
Lásd M. M. BAHTYIN A beszéd és a valóság. Gondolat, Budapest, 1986.  
/3/ “»Óh Zarathustra – mondá nékem a gyermek – »nézd meg magad a tükörben!« Midőn pedig tükörbe tekinték, elkiáltám 
magam és szívem megrázkódék: mivelhogy nem magamat látám benne hanem a sátán torzképét és gúnyos hahotáját.” Vö. F. 
NIETZSCHE Ím-igyen szóla Zarathustra. Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, 1908. 109. 
/4/ Vö. KERÉNYI id. mű, 106. 
/5/  Lásd erről HAMVAS BÉLA Scientia Sacra. Magvető Könyvkiadó, Bp. 1988. 415-416. 
/6/ Vö. JÓZSEF ATTILA Szabad-ötletek jegyzéke. (Közzétette STOLL BÉLA), Atlantisz, Medvetánc, 1990. 
/7/ Vö. uo. 
/8/ Ennek dokumentumaként lásd József Attila Rapaport Samunak írott második levelét, s benne az ábrákat és a hozzájuk 
fűzött kommentárokat. Különösen tanulságos a “szintetikus” harmadik ábra magyarázata: “Balról áll az a valaki, akivel éppen beszélek, pl. 
maga, jobbról vagyok én, és közöttünk áll az 1. magas alakja. Mármost ha a partnerral kontaktust akarok létesíteni, akkor úgy kell 
beszélnem, mintha ahhoz a magas alakhoz beszélnék, és a partner csak akkor léphet velem kapcsolatba, ha ő is ugyanahhoz a 
magas alakhoz beszél. Ezért tudok emberekkel csak úgynevezett nagy dolgokban, magasrendű képzetekkel érintkezésbe 
lépni.” Vö. “Miért fáj ma is?” (szerk. HORVÁTH IVÁN és TVERDOTA GYÖRGY). Bp. 1992. 358. Másik orvosa, Bak Róbert a 
költőnek ugyancsak a “hármassághoz” kötődő sokkoló élményeiről számol be: “Szentháromság – a harmadik, aki Máriához 



tartozik, éppen József” – idézi József Attila szavait, aki baljós előjelnek tekinti azt is, hogy Flórától három levelet kapott, hogy 
három hét alatt három kezelése volt, s hogy éppen három gyufaszálat talált egy dobozban. Mindezt így kommentálja: “a dolgok hosszú ideje 
el vannak rendezve” ; “figyelmeztetni akarnak valamire az emberek” . Az orvos szerint a költő úgy érezte: “Valaminek a 
középpontjába került, minden összefügg.” Vö. BAK RÓBERT József Attila betegsége. Szép szó, l938. január-február, 6. kötet, 1. füzet, 105-
115. A dialógus ellehetetlenüléséről nem kevésbé tanulságos a költő Gyömrői Edithez írott levele (1936. okt. 28.), különösen a 
személyes-személytelen fogalompár ellentmondásos értelmezése. Lásd József Attila művei 2. (szerk. SZABOLCSI MIKLÓS), 
Szépirodalmi, 1977. 673-677.  
/9/ Lásd a 8. jegyzetet. 
/10/ Lásd A keresztény művészet lexikona (szerk. JUTTA  SEIBERT), Corvina, 1986. 285, 286, 288. 
/11/  A kereszténység előtti vallásokban a Szentlélek gyakorta nőnemű: Szophia vagy az anya (lásd a Tamás-aktákat), illetve az 
istenek anyja és leánya egyszemélyben. Lásd erről C. G. JUNG A szellem szimbolikája. Bp. l997. 85. 
/12/ Ennek nem mond ellent, hogy ez a zárókép Kerényi nyomán az “Én” halált legyőző önmentő gesztusaként is értelmezhető. 
Lásd Dionysosra való hivatkozását, aki úgy menekül meg az önfeledéstől, hogy meggyilkolása (feldarabolása!) előtt belenéz a 
gyermekkorától őrzött tükörbe, biztosítva ezzel a túlvilágon is az önmagával való találkozást, az önmagára való emlékezést. 
Lásd KERÉNYI KÁROLY id. mű. 109-111. 
/13/ Lásd C. G. JUNG Kísérlet a Szentháromság dogmájának értelmezéséhez. Id. mű, 75-204. 
/14/ “A trinitás átfogó formulájában nem foglaltatik benne a »teremtés«, azaz a matéria, explicite legalábbis nem. Ilyen 
körülmények között utóbbi számára két lehetőség marad: vagy valóságos, és így benne foglaltatik az isteni actus purusban, 
vagy nem valóságos, és így merő illúzió, mert kívül áll az isteni valóságon. Utóbbi következtetésnek viszont ellentmond egyrészt 
az Isten emberré válása és általában a megváltás műve, másrészt az az autonómia és örök létezés, amely »e világ 
fejedelmének« sajátja, vagyis az ördögé, akit csak legyőztek, de semmiképp se semmisítettek meg, és minthogy örök élete van, 
nem is lehet soha megsemmisíteni. Ha tehát a világ teremtésének valósága benne foglaltatik az actus purusban, akkor abban 
az ördög is benne van – quod erat demonstrandum. Ebből a tényállásból viszont egy kvaternitás következik...” Vö. id. mű. 195. 
/15/ Lásd ehhez Pap Gábor gondolatmenetét, , mely Madách művében Lucifer  szerepét képletezi. A Jung által javasolt 
négyesség nála  ötösséggé bővül; döntő különbség továbbá, hogy az Atya nem mint elemi alkotórész jelenik meg ebben az 
ötösségben (az öt, mint tudjuk, a számmisztikában az ember száma is!), hanem a magasabb szinten álló centrumot képviseli: “Ha 
az Úr és Lucifer viszonyát modellezni akarjuk, akkor egy középtengelyhez, egy életfához vagy világfához képest a fa bal oldalán 
helyezkedik el Lucifer, az Atya viszont nem a jobb oldalon van, hanem középen, és a luciferi szinthez képest magasabban, tehát a fa 
koronájában.”  A Szentháromságot ebben a modellben a létesülés szféráit alkotó arkangyalok (Gábor=szellem, Mihály=test, 
Rafael=lélek) képviselik. Ők alkotják azt az egységet, melynek ellentételeződése Lucifer mint negyedik elem. E négyes 
szereposztás Pap Gábor szerint egyúttal a természet szerves rendjét képletezi: a földi lét “fénymisztériumát” , ahol az évszakok 
egymásutánjában  “három világos egység felel meg egy sötétnek” . (uo.) Vö. PAP GÁBOR – SZABÓ GYULA Az ember tragédiája a nagy 
és a kis Nap-évben. Örökség Könyvműhely, 1999. 
/16/ Vö. id. mű. 191. 
/17/ Vö. id. mű. 185.

 
 

/18/ A József Attila és Weöres szemléletmódja közötti különbség elméleti megragadásához lásd M. Bahtyin fejtegetését: “Azzal, hogy a 
tudat megjelent, [...] a világ (a lét) radikálisan megváltozott. A kő kő marad, a nap nap, de a lét eseménye a maga (lezáratlan) 
egészében gyökeresen megváltozik.  [...] Ezt nem szabad úgy értelmezni, hogy a lét (a természet) önmaga tudatára ébredt az 
emberben, s reflektálni kezdett önmagára. Ez azt jelentené, hogy a lét önmagában maradt, csak éppen megkettőzte önmagát. 
[...] Nem, itt valami abszolút új lépett a színre, megjelent a létfölötti. Ebben a létfölöttiben már nincs egy csepp lét sem, mégis minden 
lét csak benne és az ő számára létezik.. Vö. id. mű. 523-524. 
 

Vámos György 

Szégyen 
 
  Mint a kivágott fa csonkja 
  meztelen évgyűrűivel 
  – ki pirul hogy volt valaha lombja 
  s tövestül fordulna ki rögvest, 
  hisz benne a csonka lét nem remél, hogy több lesz, 
  csak hogy a téli szél nyűvi el. 
 
  A golyótól, csapdától sánta vad, 
  ki iramló futásába botlik 
  s estében a sár, a hordalék rátapad – 
  hogy ösztöne csöpp fejébe tódul, 
  mint a fájdalom neki-nekilódul, 
  míg feladja s ereje szertefoszlik. 
 
  A téli mocsokban, a hóban 
  hideg kövön, a rongycsomóban 
  emberforma lányka – 
  s mert a gőgös sorsát nem kutatja 



  – sebét kell mutassa, 
  hogy a sok Tamás lássa, szánja! 
 
 

Faggató 
 

(K. Zs.-nek) 

 
  Tudod-e hogy a szónak 
  – a csöndből Rád hasonlónak –, 
  kék bogáncstól gyulladt szádra, 
  hatalma van lehullni hónak? 
 
  Tudod-e hogy az élet, 
  álmod, akarásod kéz-közén kifénylett 
  felválthatatlan rézgaras: 
  fogaid közt csorba szavak, 
                                          átkok, 
  kékült próbaharapások 
                                    nyoma, 
  – magad meg nem váltod soha – 
  épp hogy csak megéred, 
  összekoccant fogú halálodon a révet? 
 
  Tudod-e, hogy a csókok 
  miért fehér lobogósok, 
  kitűzött jelek, 
                       parlamenterek – 
  feladott magányod s meleg 
  ájulással összevérzett 
  barikád-tested felett? 
 
  Tudod-e, hol lesz a sóhaj, 
  partnak kocódó szerelmeden 
  némán, ellenségesen 
  billegő hajóraj? 
 
  Tudod-e, hogy kicsit se fáj, 
  ha dongó képében a halál 
  beporzott szívedre leszáll 
  s fullánkja megéget, 
 
  tudod-e, miért faggatlak Téged? 
 

Ködöböcz Gábor 

“pincékben, padlásokon hányódik a fennköltség” 
A poétikai paradigma és a létérzékelés módosulása Kányádi Sándor 

hatvanas évekbeli költészetében 
(Emlékezetem, Kikapcsolódás, Teraszon, Mégis)  

 

A Kikapcsolódás (1966) című kötet lírai személyisége létélményében, világérzékelésében nem 
annyira a folytonosság, mint inkább a szakítás gesztusaival jellemezhető. A verseskönyvben 
bekövetkező lírai modernizálódás azt mutatja, hogy a költő közvetlen, érzékletes életképei, dalai, 
pasztellszerű pillanatképei, leírásai lépnek a transzformáció magasabb lépcsőfokaira. Voltaképpen a 



lírai paradigma érzékenységformáinak módosulásával állunk szemben. A Kikapcsolódás verseinek 
létérzékelése a korábbinál jóval disszonánsabb, világlátása összetettebb, zaklatottabb és illúziótlanabb lesz. A 
lírai alany szemléletét a heroikus pesszimizmus mellett egzisztencialista, illetve abszurdoid gyökerű 
létérzékelés avatja egyre drámaibbá és küzdelmesebbé.1  

Kányádi Sándor hatvanas évekbeli verstermésének jelentős hányadát uralja az idő és az 
emlékezés. A Kikapcsolódás című kötetből az Emlékezetem, a Bukolika, az Apokrif ének, a Kikapcsolódás, a 
Függőleges lovak című kötetből pedig a Háború, a Részeges Agamemnon, a Nosztalgia és a Mezítláb 
említhető példaként. A fenti versek tanúsága szerint az emlékezés a lélek határtalanul és 
mérhetetlenül tágas tereit jelenti, az emlékezés tehát visszaidézése az időtlen idők óta magunkban 
hordozott tudásnak. Minthogy a lélek örök, mindig egyszerre minden jelen van, hiszen a lélek 
emlékezik bennünk a valaha-volt, a sosem-volt és mégis mindig-volt dolgokra. Voltaképpen a platóni 
metanoia problematikája ez, tehát visszafordulás az örök, az időtlen felé, ami leginkább van. Azért van 
lehetőség az egész megragadására, a létezésnek a maga totalitásában való szemléletére, mert – 
miként azt Hérakleitosz is írja – a léleknek logosza van, amely logosz önmagát növelő.2 Az emlékezés 
ilyen- formán – az álommal és a képzelettel kiegészülve – nem más, mint a kontaktus megteremtése, a dialógus 
helyreállítása a nagy Egésszel. A kortárs magyar líra egyik legeredetibb tehetségénél ez a kérdéskör így jelenik 
meg: “Ha nem vagy velem, akkor az emlékezés és a képzelet / közös dimenziója lesz a valóság” (Anga Mária: 
Képzelet). 

Kányádi Emlékezetem című szonettnyi terjedelmű versében nem spontán, hanem kondicionált 
emlékezésről van szó. Egészen pontosan a képzelet, esetleg az álom (éberálom) által támogatott 
emlékezet működteti a világteremtés mágiáját és az imaginárius közegben konstituálódó 
magánmitológia létrejöttét. Az emlékezet “végtelennek tűnő némafilm tekercse” a megélt, álmodott és 
örökölt fizikai és metafizikai tapasztalatok összessége, vagyis a lírai személyiség versekbe kívánkozó 
“fekete doboza” . A verszárlat szerkezetileg elkülönülő reflexiója ezt a verbalizációs törekvést elegáns 
tényszerűséggel, hűvös visszafogottsággal konstatálja: “Pergetem, pergetem a filmet, s egyik-másik / 
kockájához olykor hangokat próbálgatok” . A lírai objektiváció végül is nemcsak a nyelvi-kulturális 
emlékezet palinódiájaként, hanem a merészen kísérletező Kányádi-líra poétikai törekvéseinek egyik 
legbeszédesebb foglalataként is olvasható. A cím (Emlékezetem) a globális és lineáris kohézió szintjén is 
meghatározó eleme a szövegnek; egyfelől az egyes szám első személyű grammatikai formát 
anticipálva fogja át a textus egészét, másfelől rögtön bele is simul a szövegbe. Az emlék(ek) 
elraktározásának és felidézésének képessége nembeliségünk egyik megkerülhetetlen vonása, hiszen 
ez által lehetséges a világbeli tájékozódásunk s az emberi kapcsolatokban való eligazodásunk. 
Emlékezés híján értelmét veszti az öröm és a bánat, a személyiség egysége és önazonossága kerül 
végveszélybe. Az emlékezés a rég- és közelmúltra, az élőkre és holtakra egyformán kiterjed, hiszen 
“az ember addig nem tartozik sehová, amíg nincs a földben halottja”.3 Amíg Petőfi Tündérálom című 
versében az emlékezet “haldokló hattyú” képében jelenik meg, Kányádinál épp ellenkezőleg: az 
emlékezet végtelennek tetsző némafilm tekercse a »déja vu« élményén túl a »jamais vu« virtuális 
világát is magába sűríti. A »végtelen« az időtlenség és határtalanság képzetét keltve a vers idő- és 
térszerkezetét hallatlanul kitágítja, az élményrétegeket és jelentéssíkokat oly módon dimenzionálja, 
hogy a személyes és személytelen, a mikro- és makrovilág felé egyaránt nyitottá teszi. Az 
intonációban megjelenő “némafilm tekercs” metafora a személyiségben lerakódott szenzuális 
élmények és intellektuális tapasztalatok tárgyilagosan szubjektív és szubjektíven tárgyilagos 
számbavétele. A posztszürrealista technikájú leltározás múlt és jelen egymástól távol eső képeit, kvázi 
össze-függéstelen valóságdarabjait, emlékfoszlányait egyesíti a lírai személyiség kozmikus pillantása 
által. A szükségképpen értékelő mozzanatot is tartalmazó szelektív elrendezés eredményeként 
létrejövő esszenciális lényeg a lírai alany világérzékelése és önmeghatározása szempontjából is 
elsőrendűen fontos. A szövegszubjektum emlékezetének strukturáltsága azáltal válik különlegessé, 
hogy az empíria az álom, a képzelet, a kivételes éberségű belső látás és hallás képességével egészül 
ki. Ez már a mindent együtt lát(ta)tó érzékenységformák komplexitását, a hajdani létteljesség 
romlatlan és osztatlan egységét, magát az őstudást feltételező attitűd. Nem véletlenül történik utalás 
az ősködre, a mítoszokra, a piramisépítőkre meg a hellén tisztásokra. Mohács és Petőfi említése a 
történelmi és kulturális identitás, a gyermekkori képek felidézése (őszi harmatcseppek a 
mogyoróbokrok alján, szorongásos délutánok a lesötétített szülőházban) pedig az emberi-költői 
integritás szempontjából lehet fontos. Az egyetemesen emberi mozzanatok és a bensőségesen 
személyes jelenségek szimultaneista megidézése a Proust- és Joyce-féle emlékezéstechnika 
inspirációja mellett a bergsoni időszemlélet ösztönzését is egyértelműen mutatja. A fiktív alanyú 
dramatizált versek (Teraszon, Részeg motyogó) ismeretében a szubjektív személyesség és 
vallomásosság jelentkezése némileg tán meglepő. Az Emlékezetem nyelvi-grammatikai megformáltságát 



az individuum hang-súlyos jelenléte és sajátos optikája határozza meg. A lírai alanyra fókuszált igealakok 
(“megéltem, álmodtam, örököltem, őrzök, emlékszem, pergetem, próbálgatok”) a tapasztalás, tanulás, 
teremtés, tradíció, továbbadás, újraalkotás, megújulás mozzanatait helyezik előtérbe. A világnyivá 
táguló, messze fényekig ellátó Kányádi-líra horizontja ebben a távlatosan programadó versben arra is 
alkalmassá válik, hogy a genezistől napjainkig ívelő egyetemes emberi érdekeltségek és 
kultúrantropológiai különbözőségek végtelen gazdagságát feszes és fegyelmezett szerkezetben 
ragadja meg. Élmény-élességgel, a napsütötte hellén tisztások idilljével és a huszadik 20. századi lélek 
létrontással viaskodó bartóki nyugtalanságával.  

A nótaszerű szimplaság sémáit kinövő, a ballada- és életkép-rekvizitumok mögül kiemelkedő 
Kányádi azáltal válthatott jelentős költővé, hogy “a hagyományosan szerves motiváló technikát feladta, 
a tárgyi réteg és a reflexió elkülönítésére épülő szerkesztést megszüntette, a népi világ 
fogalomköréből származó szimbolikát viszont megőrizte. S ezzel majdnem olyan szabadon bánik, mint 
Nagy László vagy Csoóri: teljesen alárendeli a differenciált kifejezésre törő ihletnek”4 A kor bartóki 
tartalmaira ráérző Kányádi a harmóniakeresés nehéz stációit járva “meglazította kapcsolatait a 
muzsikáló verssel, illetve a romantikus-impresszio-nisztikus hajlandóságú én-verssel, költészete mégsem lett 
személytelen és tárgyias”.5 Miután új szövetségest talált az értelemben, a verset egyre inkább a gondolatiság, az 
intellektuális igény alakítja a kívánt irányba.  

A folyamat egyik legrelevánsabb darabja a Kikapcsolódás című vers. A cím köznapi értelemben 
pihenést, felüdülést, regenerálódást jelent. Valamiféle gondtalan elengedettséget, idilli nyugalmat, az 
erőfeszítés és összpontosítás teljes hiányát. Ez a fajta oldott ellazulás abból a tudásból táplálkozik, 
hogy öröm csak a laza lélekre száll. A gúzsbakötő körülmények fogságából szabadulva a lélek a 
fogvacogtató szabadság univerzumnyi végtelenjével szembesül. Egy másik közelítésben a konkrét 
tér- és időkoordinátákból való kilépés, a fizikai jelenvalóság metafizikai dimenziókkal történő 
feldúsítása lehet a »kikapcsolódás« értelme. A relaxálást, meditatív befelé figyelést asszociáló 
testhelyzet (fekszem), a belső tájakon kalandozó képzelet (“Óceánok. Erdők” ), a “hold-szelíd nap” 
könnyed ringása, a tagolás révén tisztán elkülönülő meghökkentő állapotrajz (“Boldog vagyok” ) 
feltétlenül a pozitív jelentés-tartalmaknak enged teret. Hogy aztán a következő szerkezeti egység 
ókortól napjainkig ívelő időutazása a szürrealista abszurdba hajló látomások révén végképp elűzze az 
alapvershelyzet túldimenzionált nyugalmát. A hatalmas távlatok felé nyitott vízióban a lírai alany 
“magára veszi” a világtörténelem irdatlan méretű keresztjét. A negatív utópiákra emlékeztető, ám 
nagyon is valóságos civilizációtörténet az emberi értelem folyamatos megcsúfolásaként, a véres öldöklés, az 
esztelen pusztítás, az önsorsrontó amoralitás, a visszájára forduló technikai felszereltség kiábrándító 
mozzanataiban mutatja föl a homo sapiens hübrisz által vezérelt dicstelen históriáját. Nagy Sándor világhódító 
kardja a gordiuszi csomó szétvágásán túl a szuzai menyegző tízezres nagyságrendű 
kényszerházasságait, a ceremónia okozta mérhetetlen szenvedést is felidézi. Szókratész önmagán 
jóval túlmutató tragédiája a homo moralis időfölöttien örök dilemmáját példázza, aki inkább maga ellen 
vét, mint hogy másoknak ártson. Mert az ember nem csak eszes teremtmény, de etikus lény is. Platón 
halhatatlan mosolyában az eszményi világ örökkévaló emlékezete a hellén bölcsesség tragikus 
derűjével keveredik. Keresztelő Szent János ajándékba küldött feje a sorsszerű mártíromság 
archetipikus modelljeként sűrűsödik bele a lírai alany »salvadordalisan« borzongató látomásába. A 
Kikapcsolódás a kétezer éves (nyugati) keresztény kultúra alig leplezett kritikáját is tartalmazza, hiszen az 
idők során a szeretet hatalma a hatalom szeretetébe fordult át. S ennek folyományaként a 
tízparancsolat is írott malaszttá vált. Az inkvizíció könyörtelen intézményére való utalás az egyháziak 
szélsőséges türelmetlenségét és dogmatikai merevségét villantja föl. Némi ironikus felhanggal konstatálva, 
hogy az isten nevében eretnekként kivégzettek közül a pápaság utóbb többeket is szentté (avagy boldoggá) 
avatott. Az “inkvizítorok ölelkeznek eretnekekkel, / mint régi barátok” brughelien bizarr mozaikja ezt is 
jelentheti. Az egykori hóhérok és áldozatok képtelen-groteszk “baráti” összeborulása a «bármi megeshet» 
ezredvégi abszurditását sugallja. Az “angyalokat ereget a krematóriumok kéménye” a gázkamrákban elpusztított 
kiskorú áldozatok jóvátehetetlen tragédiáján túl a szakrális és profán minőség érintkezését is példázza. 
Méghozzá abban az értelemben, ahogy az Pilinszkynél is megjelenik. A szakrális és profán 
szimultaneitása, a két minőség funkcionálisan jelentéses oppozíciója a szemantikai hálózat talán 
leghangsúlyosabb mozzanata. A harangszó, a székesegyházak, a hold-szelíd nap, Keresztelő Szent 
János, az angyalok, az óceánok és erdők mint az életszentség hordozói, illetve a méregpohár, az 
inkvizítorok, a krematóriumok, a véres tál, az atomfelhővé stilizálódó bomba és a rakéták mint a 
létrontás rekvizitumai fejezik ki ezt a szembenállást. A monumentális középkori székesegyházak 
nyugalmától, az áhítatra orientált lélek atavisztikus derűjétől a 20. századi világomlás minden 
abszurdot megcsúfoló emberi szégyenéig jutunk el a lírai történésfolyamat határtalanul tágas terében. A 
versvégi reflexió is azt mondatja velünk, hogy “az ilyen tanulságokkal terhes történelemben nincs helye az 



idillnek”.6 Az elképzelni is borzalmas apokalipszis emberi szem számára tébolyító valósága “a tágra zárt 
pupilla” pilinszkys rettenetét artikulálja: “a gomba, melyet az imént láttam egy fa tövében, / emelkedni 
kezd, mint a startoló rakéták, / elrúgja maga alól a földet, / s már fönt van, karimája elfödi / előlem az 
angyalokat, / elvágja bennem a harangszót, / s én nem merem kinyitani a szemem” . A Kikapcsolódás-ban és 
más anamnézis-elven működő Kányádi-versekben “a megértés úgy is leírható, mint az emlékezet 
tanulása: az emlékezeté, amennyiben a jelentések adott pillanathoz kapcsolódó aktualitása és 
személyessége közepette mindenkor feltárandó és felidézendő a történelmen átívelő és személyeket 
összefűző közös tartalom is”.7 

Kányádi költői újításának műfajpoétikailag is jelentős állomásai a fiktív alanyú, filmszerűen 
jelenetező szövegek. Ezek között található tárgyias dialógusvers (Teraszon), epikus menetű replika 
(Rum és erkölcs), balladásra hangszerelt polémia (Epilógus egy balladához), bukolikus szerelmi idill (Hajnali 
intermezzó), profán regiszteren megszólaló tönkretett idill (Monológue interrieur nyitott ajtóval), a 
szeretetlenség zavarodottságát, a magánélet válságát álcázó párbeszéd (Szerelem, ó, jóságos nénike), de másutt 
megszólal a fasiszta szörnyűség lélekből kiirthatatlan riadalma (Pantomim), a zsigeri félelem palástolni 
próbált reminiszcenciája (A ház előtt egész éjszaka), a tudományos-technikai vívmányok empirikus 
jellegű, természetközeli reflexiója (Ballagó), a nyelvi identitás rébuszokban megfogalmazott, talányosan 
elliptikus “dalocská” -ja (Részeg motyogó), az eseménytelen élet szürkeségét panaszló monológ (Hallomásból), 
az egysoros és a némavers mibenlétét taglaló eszmefuttatás (Időmadárijesztő). Megannyi okulásul szolgáló 
poétikai lecke azoknak, akik Kányádit (is) az anakronisztikus, idejétmúlt jelenségek közé sorolják.  

A poétikai paradigmaváltás talán legsajátosabb és legmodernebb alakzata a szimultaneista 
sűrítéssel, kihagyással, rétegzéssel, filmszerű pergéssel létre-hozott dramatizált vers, amely a köznapi 
egyszerűségű beszédfoszlányok, köznyelvi mondattöredékek mozaikjaiból “a történéstelenségben” 
rekonstruálja a “történést” . A tömörítő lényegfelmutatás groteszk hatású darabjai (Teraszon, Részeg 
motyogó, Rum és erkölcs), az urbánus életérzés, a modern életritmus “olyan kifejezői, melyekben az 
«értelmetlen», a halandzsaszöveg meglepő rendbe áll össze, jelentésessé válik”.8 A poetizáltság és 
depoetizáltság, a formáltság és deformáltság eme merészen kísérletező, a lírai átváltozás belső 
igényéből fakadó darabjai a költő szemléleti nyitottságát bizonyítva azt is jelzik, hogy a művészi 
kiteljesedés nemigen lehetséges az új költői utak vállalása nélkül.  

Az újszerű minőség egyik első állomása a Teraszon, amely többszólamú “társalgást” megjelenítő, 
fiktív alanyú tárgyias dialógusvers. A versbeli “történések” külső keretéül szolgáló városi presszó 
terasza a nyári hőségben megszokott képet mutatja: frissítő zápor, hűsítő italok, jég és fagylalt után 
epekedő vendégek, zsibongás, kommersz sanzonok, hangfoszlányok, szellemeskedő, olykor 
közönséges beszólások, spicces állapot, cigarettafüst, tánc közbeni fülledt erotika, alkoholmámor, 
kontroll nélküli gesztusok, sztriptízbe hajló, nekibátorodott testbeszéd. És mindezek dacára 
dögunalom a dögmelegben, társtalanság a társaságban. Az idő- és térkoordinátákat mellőző, a 
helyzetleírást teljesen elhagyó és látszólag ötletszerűen montírozó textus divatos fordulatok, 
közhelyszerű sztereotípiák, nyelvi panelek, köznapi klisék alkalmazásával az emberi kapcsolatok 
kiüresedését, a társalgás elsekélyesedését, a pestisként terjedő kommunikációs képtelenséget 
ragadja meg. A banálisan semmitmondó, összefüggéstelen szöveg a lírai alany nyelvi elemeket 
elrendező, új relációkat teremtő, szerkezetkonstruáló munkája révén válik példázatszerűen 
jelentésessé. A lírai személyiség funkcionálisan ismétlő szövegelemekkel strukturálja, tagolja és (némi 
ironikus felhanggal) értelmezi a halandzsaszerű textust: “A szalag végtelen, a szalag fáradhatatlan” 
(4x), “Egy jó zápor, egy jó zuhé (eső), az kéne most” (4x). Az ismétlés révén kitüntetett pozíciójú 
szövegelemek a »szerelem«-mel (7x), illetve a »magány«-nyal (4x) kiegészülve a vers hangulati, gondolati 
tartalmait is meghatározott mederbe terelik. A »szalag« polivalenciája – tudniillik hangszalag, filmszalag, az 
emlékezet szalagja, életünk szalagja (fonala) – viszont arra figyelmeztet, hogy a szöveg szemantikai 
hálózata több irányban is nyitott. A szövegszubjektum által sugárzott lehetséges üzenet(ek) a 
kihagyásos, rejtjeles technikára épülő dialógusversben jóval túlmutatnak a gépies rutinnal és papagáj 
fantáziátlansággal ismételgetett tematikai egyhangúságon (dögmeleg, zuhé, szerelem, testiség, silány zene), s a 
replikák közé rejtett célzás (“- Az értelem, az értelem…” ) éberségre inti a befogadói tudatot. A gondolkodás 
nélküli hasbeszéd esztelenségén, a szellemi erőfeszítés hiányán, az emberi mélységeket felvillantó 
valódi beszélgetés eltűnésén túl mintha a Swift-féle morális fölháborodás is ott kísértene implicit 
formában: az ember értelemmel bíró állat, akiben azonban az ösztönlény gyakran elnyomja az értelmet. 
A homo sapiens és a homo moralis szomorúsága itt is jelen van a sorok között, hiszen a harsányul párbeszédesre 
és hivalkodóan nagyotmondóra hangszerelt szöveget a magány, a közöny és a meg nem értettség tragikuma 
uralja. A heveny hiányérzékektől terhelt bartóki disszonanciát, az interperszonális kapcsolatok 
felszínességén érzett egzisztencialista gyökerű szorongást a “Mit ért a szerelem, / ha magamra 
maradtam?” kétszeri előfordulása, illetve a “Magányos éjszakáimon…” hangsúlyos ismétlődése jelzi. 



Michelangelo, Beethoven, Bartók, Piaf és Kafka paradigmatikus sora – Sartre-ral kiegészülve – 
ugyancsak a megváltatlan társtalanság, a feloldhatatlan elkülönültség rettenetét asszociálja a 
“magányos cédrus” -lét lényegileg azonos változataiban. Paganini, Brigitte Bardot, Mastroianni 
enigmatikusan bár, de ugyanezt a sorsképletet hordozza, hiszen a kivételes tehetségű ember éppen 
zseniális adottsága miatt válik végletesen magányossá; az elkülönböződés egyszersmind 
elszigeteltséget is jelent. Szükségképpeni mozzanat, hogy a művészlét szellemvilága a mindennapi lét 
nyárspolgári világát, a magas kultúra nívója pedig a tömegkultúra igénytelenségét juttatja eszünkbe. A 
köznapi tudatforma örömtelen sivársága, a gúzsba kötő rossz közérzet állandósuló negativitása a 
keresetlenül alulstilizált, már-már csonkolt frazeológiai egységekben és az ironikusan groteszk rímelésben is 
kifejezésre jut: “A nyavalya kitörhet, / “Zárjátok el a kornyikát” , “vájja az orrlikát” / s a körmit szagolgatja”, 
“Egy büdös vasat se kaptam” , “esküszöm, vak az isten. / Császár most, nagy a tartalék, / öt évet ült a sitten” stb.   

A nyelvre mint uralhatatlan jelrendszerre való ráutaltság korszakos paradoxona és az ebből fakadó 
nyelvi-stilisztikai kétely Kányádit jóval előbb megérinti, mint ahogy ennek Másolat, illetve Mégis (1967) 
című verseiben hangot adna. Az Éjfél után, a Részeges Agamemnon, a Filmkocka, a Legenda Brâncuşi 
Végtelen- oszlopáról, a Bukolika és a Poéma három hangra bizonyos darabjai (Motívumok, Rum és erkölcs) 
meggyőzően mutatják, hogy a poétikai paradigma már korábban jelentősen átalakult. A 
kimondhatóság és közölhetőség dilemmája, a megfogalmazhatóság és a rögzített szemantikum 
problémája már a hatvanas évek első felében is foglalkoztatja a szerzőt: “Ne szólj, a szavak 
elrongyolódtak, / ütött-kopott ószeri limlomok (…) Mert mi lesz, ha egyszer kimondjuk / azt a könnyen 
kimondható szót, mit mondunk majd / azután, mivé lesz a kimondhatatlanság öröme (…) Ne szólj hát, minek 
oda a szó, hol egy tekintet, / egy mozdulat többetmondó” (Ne szólj).  

A Mégis a lírai paradigma és a poétikai funkció mibenlétében csaknem elbizonytalanító, paradoxális 
értékszerkezetű alkotás. A vers lírai személyiségének propozicionális attitűdjében a világteremtés 
mozzanata időlegesen visszaszorul; az imaginárius közeg patetikus szárnyalását (Tűnődés csillagok alatt, 
Üzenet pásztortűzhöz estéli szállásra) a praktikus földhözragadtság, az eszménytelen pragmatizmus, a 
metaforikus fennköltséget (Könyörgés tavasszal, Harmat a csillagon) a távolságtartó rezignáltság, a 
hasznosságelvű racionalitás váltja föl. A Mégis a maga demitizáló, depoetizáló törekvéseivel 
nyilvánvalóan jelzi az informális helyzet és az esztétikai magatartás jelentős módosulását. A 
nyelvkritikai felfogást tematizáló cezúra-jellegű vers indítása (“Az esti égről sincs semmi / költői 
megállapításom”) nemcsak a hajdani eszmények megrendülést, hanem a szereptudat változását is 
mutatja. Az emberi-költői létezés tradicionális folytathatatlansága, az átalakulás kényszerű 
tudomásulvétele (“Egyre közelebb kerülünk a földhöz. / Untatják már a metaforák a lelket…”) egy 
korábbi vers tükrében árnyaltabbnak, egyszersmind fájdalmasabbnak is tűnik: “Fehér sirálypár röppent 
a mélykék / esti égre, szárny szárny mellett, hogy / szinte egynek véltem. (…) És évek óta magam 
előtt látom azt a / finom kétfelé hajló fehér vonalkát, / melyet az a sirálypár rajzolt a mélykék / esti 
égre” (Fehér sirálypár).  

Az alkotói pozíció átértékelődése és az érzékenységformák nyelvileg is szignifikáns elmozdulása 
persze legalább annyi nyereséggel jár, mint amennyi veszteséggel. Kányádi – a poétikai 
anakronizmusokkal szakítva – a magyarországi irodalomban zajló radikális változásokkal egyidejűleg 
jutott el a lírai paradigma megújításához. Itthon a szó poétikáját ez idő szerint kezdi fölváltani a mondat 
poétikája.9 A folyamat elindítását Tandori Dezső köteteihez (Töredék Hamletnek, Egy talált tárgy 
megtisztítása) szokás kötni. (Anélkül, hogy ezek líratörténeti jelentőségét kisebbíteni akarnám, jelzem, 
hogy az említett kötetek a későbbi költészeti kánont nem egy esetben negatívan befolyásolták. 
Sokszor hivatkoztak rájuk kritikusok az egyedüli modernség, a kizárólagos normává emelt irányzati 
elfogultság jegyében.) Kányádi esetében a vers pátosztalanítása, sallangoktól való megtisztítása és a 
racionális nyugalmú mértékletesség formanyelvi érvényesítése a Forrás első nemzedékének (Szilágyi 
Domokos, Lászlóffy Aladár) hasonló törekvéseivel, valamint Illyés Gyula és Szabó Lőrinc 
fegyelmezetten reflexív, szigorú önkontrollra építő alkotói gyakorlatával függ össze.  

A Mégis szerzője a költészet idejétmúlt rekvizitumait s továbblépést akadályozó tehertételeit 
számbavéve reflektál a fennköltség, a túlhangszereltség, a pátosz, a felülstilizáltság, a szómágia és 
szóinfláció jelenségeire: “pincékben, padlásokon hányódik a / fennköltség, / az inflációs bankjegyekkel 
egy kötegben; / tavakká gyűltek a szavak, / fáradt gépolaj rajtuk a pátosz” . Ugyanakkor a 
referenciának minősülő saját hagyomány felfüggesztése nem bír abszolút érvénnyel; a cím is azt 
sugallja, hogy az eltávolodás csak részleges és viszonylagos. A verszárlat is azt támasztja alá, hogy 
Kányádi – jó szokásához híven – a tagadásban, illetve a szakításban is mértéket tart, és a 
megszüntetve megőrzés elve szerint formálja át líraeszményét: “S mégis: / a hold, mint egy hajó úszik 
az ég óceánján. / Úgy úszott az este is, / amikor egy űrszonda ráereszkedett. / Hogyan ereszkedett 
rá? / mint a sirályok a hajóra” . Már önmagában az is jelzésértékű, hogy költészetének alapmotívumai 



a változás dacára is konstans szemléleti elemekként élnek tovább (hold, hajó, ég, óceán, sirály). A 
korábbi emblematikus művekben (Harmat a csillagon, Bot és furulya, Sirálytánc, Sárga kankalin, Vén 
juh az ősz, Lakodalmas) fölépülő metaforikus jelstruktúrák felől nézve a költő birtokba vette, 
megértette és meghaladta saját lírai hagyományát. A referenciaszövegek dinamikus elemei az új 
kommunikációs helyzet továbblépésre sarkalló tényezői lettek, miként a hajdani inspiráló előzmények 
a világnyivá táguló lényeg-megragadás útján. A Kikapcsolódás-ban és a Függőleges lovak-ban meg-
figyelhető paradigmaváltás éppen ezért lehet részleges és viszonylagos, mert “a hagyomány folytatás 
és felfüggesztés egyszerre, a jelentések megőrző és megújító mozgásában – és alkotó mozgatásában 
– tárul fel a szimbólumok gazdagsága s benne «elfeledett létünk létként való felismerése»10.  
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Véssey Ede 

Idegen nyelven 
 

szavaim sorban a semmi 
tátongó sírgödrébe hullanak 
 
szavaim segélykiáltását elnyeli 
a meg-nem-értés fullasztó csöndje 
 
szavaim labdaként pattannak vissza 
a nemlét faláról 
 
szavaim nyomtalanul szivárognak el 
a létbizonytalanság laza homokjában 
 
szavaim visszhangozva elfojtják egymást 
a magányosság bezárt barlangjában 
 
De azért kitartóan dadogom céltalanul 
félig elfelejtett szavaimat 
 
egy idegen nyelven 
egy idegen hazában 

 

Síron túli beszélgetések 
 

Nem halljuk egymást, igaz, 
mégis beszélgetünk, 
torz és felemás módon, 



miként minden eltorzul 
és kifordul önmagából 
a halál után. 
 
Mint két, 
a világűrben száguldó, 
egymástól távolodó rádióadó 
küldjük az éterbe jeleinket 
szakadatlanul, 
de vaktában próbálkozó vevőkészülékünk 
sosem áll rá 
az ismeretlen hullámhosszra. 
 
Te beszélsz hozzám 
a halottak nyugodt, 
indulatok nélküli nyelvén, 
de én akárhogy fülelek, 
síri csöndet hallok csak. 
Nem hallhatlak, 
mert nem szabadultam meg 
a fölösleges földi terhektől, 
és nem tisztultam meg annyira,  
hogy átjussak az éteri lelkek szűrőjén 
a múltból, ahol utoljára találkoztunk, 
egyenesen az örökkévalóságba, 
ahol reményünk lehet 
ismét látni egymást. 
 
Én beszélek hozzád 
az élők türelmetlen, 
fontoskodó nyelvén, 
mintha még mindig mellettem lennél, 
de akárhogy figyelsz, 
nem érted, mit mondok, 
mert te már túljutottál 
a pillanatnyi és változékony 
sejtések és fél-igazságok 
zavaros földi össze-visszaságán, 
s útban a végső állomás felé 
nem fordulhatsz már vissza, 
nem tudsz földi formádat ismét felöltve 
visszajutni az öröklétből a jelenbe, 
s a jelenből vissza a múltba, 
ahol kettőnk félbemaradt, 
fájdalmakkal meggyötört kapcsolata 
azemlékek szótlan 
és lassú porladásra ítélt 
kövületébe dermedt. 

Emlékezetemre 
 
ez az én testem és 
ez az én vérem 
egymagam vagyok csak 
hitetlen misémen 
nincs kelyhem nincs ostyám 
ministráns segédem 
 



ez az én testem és 
ez az én vérem 
testemnek múlása 
hullatja vérem 
véremnek hullása 
váltja üdvösségem 
 
ez az én testem és 
ez az én vérem 
gyáván a párnák közt 
nem a csatatéren 
elbuktam elhulltam 
talán nem is éltem 
 
ez az én testem és 
ez az én vérem 
megfordult a világ 
előre mentében 
ittfelejtett engem 
kínban és kétségben 
 
ez az én testem és 
ez az én vérem 
szétszórt javaim 
fösvényen nem mérem 
vigyétek amim van 
vissza sosem kérem 
 
ez az én testem és 
ez az én vérem 
elhagyott barátom 
elszakadt testvérem 
gyermekem sírjától 
nincsen menedékem 
 
ez az én testem és 
ez az én vérem 
bánatlan bűneim 
súlyától féltérden 
bocsánatod Uram 
többé nem remélem 
 
Szeretteim 
ha rám gondolnátok 
sajnálva szeretve 
föld felé nézzetek 
emlékezetemre 

 
VILÁGBESZÉD 

Olav Münzberg 
Németország 

Falomlás: 1997-ben! 
 
Gyakran előfordul, hogy nem veszünk észre belőle az égvilágon semmit, pedig aminek történnie 

kell, már javában “ történki” . Még csak sejtésünk sincs róla. Utólag mindenki okosabb, – mondják 
aztán mindazok, akik nem figyeltek a jelekre, s egyszercsak rájuk zúdul a valóság. De más oldalon 



melléfogunk akkor is, ha jeleket látunk ott is, ahol nincsenek, és “ sejtés”  helyett hallucinálunk. 
Ez a dilemma gyötörte Robertet is. Teljesen világos az emléke arról, amit 1988 szeptemberében álmodott: 

álmában valamilyen formában bizonysággá vált, hogy a berlini fal leomlás előtt áll. Egyébiránt csak 
nagyritkán álmodott. Éjszaka tulajdonképpen soha, legfeljebb nappal. Ezek az álmai többnyire a 
pénzszerzés körül forogtak, vagy “ kiteljesedett”  állapotokról szóltak, amikor az már nem ügy. 

Éppen ma reggel is álmodott: jött két nő az utcán, tényleg így volt, de mintha már csak akkor 
pillantotta volna meg őket, amint elhaladtak mellette, szóval tulajdonképp hátulról. Ami azt illeti, eléggé 
ijesztő volt, amit látott, még most is beleborsódzik a háta. A hátsójuk csontra csupaszított képe állt, – 
mit állt! – ugrált a szeme előtt. Ezt még álmában is meglepőnek érezte: két segg váza – a medencék – 
párna s bevonat nélkül, mindössze a kihatárolt tér valaminő fényesfehér leképzése ringott együtt a 
csontokkal. Még ennél jobban már csak azon lepődött meg, hogy a seggek e formában is izgatták. 

A falas álmára visszatérve: nem valami határozatlan idejű bizonyosságról volt szó, hanem meg volt 
határozva az éve, történetesen 1997-re. Robert már akkor is furcsállotta, hogy konkrét idő van 
megadva, méghozzá abszolút bizonyossággal. Utána olykor-olykor figyelgette a falat: nem vesz-e 
észre valahol valamit rajta. De nem vett észre semmit. A fal teljes épségében, szilárdan állt. El nem 
tudta volna képzelni, miképp bomlana-omlana: merő, tömör beton az egész. Még ha téglából lenne – 
a fugákból kihullana a töltelék... De vasbeton! Ez teljesen világos is volt a végén, amikor már a 
darabjait hordták. Robert egyébként, mint millió polgártársa, teljesen hozzá is szokott a fal 
“fennállásához” . Viszont egyáltalán nem szívesen ment a környékére. Általában kerülte, csak 
kénytelenségből vette arrafelé az útját, ha odaát volt dolga, s ezért át kellett mennie valamelyik 
átkelőponton a nem nagyon sok közül. Hogy gyűlölte a lealacsonyító tortúrákat ilyenkor. Az életkedve 
is elment ezektől mindig. Más esetben olyankor került a fal közelébe, amikor Gabihoz, a barátnőjéhez 
ment. Gabi ugyanis közvetlenül a fallal szemközti házban volt műterme. “ Gabi-Kép” Az ajtaja előtt 
nyúlik a fal, a házfronton csak a járda, meg a megfelezett úttest. Itt a beszorítottság érzése, fizikailag és lelkileg, 
egyáltalán nem beképzelés.  

Robert kerülte bizony a fal tájékát, amennyire csak tehette. Ha elég közel volt hozzá, szinte a bőre 
alatt érezte a létesítmény egész súlyát, ami az átláthatatlan tömegében benne volt. A homályos 
jelentésének a súlyát. Hogy a legtöbben azt hitték: a nácizmus miatt kell ily módon vezekelnie az itt 
lakóknak. És hát hetente, naponta az odaátról menekülőkre leadott lövések, a halottak... Az 
áldozatokkal zsarolt lelkiismeret... Állandó szorongása lett ettől, s már képtelen volt arra, hogy esetről-
esetre “ reagáljon” . Nem tudott beállni a reflexszerűen ismétlődő tiltakozójáték rituáléjába. 
Legszívesebben tudni sem akart volna az egészről, s ha mégsem tehette, menekült volna az összes 
felelősségtől. Minden igyekezetével próbálta magában “ átruházni”  a gondot, a tennivalót a 
politikusokra meg a katonákra, szerényen beérte volna a maga részeként a csöndes fájdalommal. A 
hangos tiltakozásokról az volt a saját, külön bejáratú véleménye, hiszen megtapasztalta, hogy ezek 
mindig visszaütnek az átkelések szigorításában, durvulásában. S olyankor pedig igazi düh fogta el, 
amikor Bonnban a konzervatív honatyák zendítettek rá a hőzöngésre – sokszáz kilométerre a 
lőtávolon kívül. 

Na, mindegy. De mit akart jelenteni az álom? Üzenet érkezett valamiről, vagy egyszerűen 
képzelgés volt? Az évszámot, amit a látottak kiadtak, mindenképp esetlegesnek érezte, bár nem tudta 
volna megindokolni, miért. Pontosabban a minden indoklás nélkül megjelölt konkrét szám volt 
hiteltelen, irányszámként tudta volna elfogadni. Nyílván ilyesféleképp gondolta: az esemény 
elérkezhet kicsit előbb, vagy valamivel később, mondjuk: úgy 1996 és 1999 között. Az álmok állításai 
általában bizonyos eltolódásokkal igazak. Elvben még a végtelen eltolódást is számításba kell venni. 
De ez esetben ezt valahogy mégsem vette volna komolyabban fontolóra, hanem úgy gondolta: az 
esemény adott időben mindenképp elérkezik, ehhez az álomból kifolyólag szemernyi kétség sem fért. 
És ettől kezdve megnyugodott. Az, hogy pontosan melyik év, mindegy is lett a számára, a fő az, hogy 
egyszer valamikor tényleg végbegy a szóban forgó történés. 

Robert teljesen tisztában volt azzal, hogy amit álmodott, nem közönséges, napi álom volt. Az egész 
környezetében nem merült fel a téma. Ilyesféle várakozások egyáltalán nem voltak napirenden. Így 
hát elemezni kezdte a kérdést a “csalóka”  álomtípus oldaláról. Az ismérvek között szinte első helyen 
tartjuk számon, hogy “ könnyed” , “ illó” . Beúszik egy kép, s már esik is széjjel, pár óra elteltével fel 
sem tudjuk idézni. Egy-két foszlány megmarad belőle legfeljebb estelig, de utána már az sem. Az az 
álom azonban nem tartozik ebbe a kategóriába, hiszen azóta is egybemaradt, vele él. Nézte az “ 
óhajtó”  álom-ismérvet is. Az óhajok gyakran ugyanúgy: alig, hogy felszínre buktak, már merülnek is 
vissza, akár az álomképek, miután virít róluk a hiábavalóság. Gyorsan visszanyeli őket az élet napi 
sodra, igaz, így legalább meg is szabadít az ingerüktől. Ez a nem-szeretem fal oly masszívan “ 
odakövült” , úgy odagyökeresedett, hogy nincs az a hő óhaj, ami előtt meghajolna. Rontsál neki 



csupasz kardoddal, mint egy Don Quijote, meglátod, ki győz! 
Szóval, a “ könnyű”  minősítés így sem illett sehogyse a dologra. Robert csak kereste, kereste tovább és 

tovább a megoldás kulcsát. A különös álom eredete csak nem hagyta nyugodni. Semmi “ hab” , semmi “ illanás” 
... (szinte jobb lenne, ha így volna, ne kellene kutakodnia tovább, – gondolta), de akkor meg micsoda?! Egy 
ennyire magában álló, kategorikus látomány, a színtiszta képtelenségével?! Akkor esetleg valami véletlen eset, 
élmény képzett meg benne?! Valami futó esemény, amit az éber tudat annak rendje s módja szerint kiejtett?  

S akkor egyszer csak felvillant előtte egy, olyan félévvel előbb megélt dolog. Egy bizonyos 
írókonferencián, aminek Nyugat-Berlin mint különleges státuszú övezet adott otthont. Az “ Európai 
álom”  téma jegyében. Ez az! Európa! Akárhonnan is nézzük, ha ez “ álom” , akkor “ keményen”  
kettévágja a FAL! “ Álom – Európáról” ... Álom... Heuréka, megvan az összefüggés! Abszolút joga van 
az álomnak a falhoz, s a falról egyebet, mint amit, álmodni nem lehetett! De miért csak fél évvel 
később? 

Ezen az íróértekezleten igazi rokonszenvet keltett két magyar író: Konrád és Dalos György. Ők, és 
senki más, kinyitották a szájukat! Igazi szólásszabadsággal, ami más szereplőknek még nem adatott 
meg. Bár a szovjetek és a csatlósok, az NDK is, hivatalosan lemondták a részvételt, tartván a 
tömbellenes megnyílvánulásoktól, némely nemhivatalos vendég mégis felbukkant a rendezvényen 
ebből a körből. Szerepelt például két lengyel is, amihez elég nagy bátorság kellett. De még nagyobb 
merészség volt az, ahogyan a magyarok beszéltek: kendőzetlenül az ország társadalmi állapotáról, az 
értelmiség feladatairól, felelősségéről, kérve a Nyugat íróinak támogatását, szolidaritását. Minő újfajta 
hang, ítélkezés csomagolás nélkül! Semmi “ irodalom” , csupa politika! Hónapokon keresztül csengett 
még Robert fülében mindaz, amit hallott. Nem-e a magyaroknak ez a határozott fellépése szivárgott át az 
álomképbe?! 

A németek történetében biztosan megvolt az elég határozott elősejtése a forradalmi 1848-nak, a 
porosz vezetés alatt – Ausztria mellőzésével – készülő 1871-es egyesítésnek. (Még ha, sok történész 
szerint, “ alulról”  jövő kezdeményezés alig volt benne, annál több “ felülről”  jövő, s így nem is 
szervesítő “vas” -kényszer). 1914-ben a háború előérzete, 1918-ban a befejezésé. 1933-ban az 
erkölcsi-politikai romlásba és egy új világháborúba döntő, áldatlan diktatúráé, majd az 1945-ös 
bukásé. De azzal se fogyott ki még a történelem ötlettára. Jött Európa kettéosztása, jött 1953, 1956, 
1961, 1968*. No, és 1989. Hogy is álltunk, állunk a mindenkori elősejtéssel? Ha vannak jelek, ha 
érzékeljük a jeleket. Jelértékű esemény volt a májusi rendezvény? Jel volt-e Robert álma? 

Robertet 1989 telén kezdték izgatni életében először katonai kérdések. Természetesen teljesen 
műkedvelő volt a témában, de ilyen kérdések tolakodtak elő benne, csak úgy a semmiből: mire is 
valók azok a fegyveres NDK-munkásőrök, milyen erős lehet az NDK “ nemzeti néphadserege” , 
mekkora is a fegyveres létszám Nyugaton? Határozottan az volt az érzése: az 1972-es szerződések 
után beállt nyugalom ellenére megint válság tör ki Berlin miatt. És egy ilyen új krízis nagyon veszélyes 
lenne. Látnivaló volt: a város nyugati részében fokozott a rendőri készültség, s ez teljesen más volt a 
többi szövetségi város régóta megszokott normalitásához képest. S ehhez még hozzá kell adni az 
önkéntes, civil védelmi egységeket az alkalmazotti, hivatali körökből, szabadfoglalkozásúakból. Ezek 
gyakorlatokat is tartottak egy vagy két hónaponként, különböző, “ fontos”  objektumok körül. E 
tartalékegységek létszáma csak beavatottak előtt ismert. És még külön szerepeltek a tűzoltók.  

De túl sokat azért nem rágódott mindezen, a napi verkli többnyire teljesen lekötötte a figyelmet és az 
energiát. Csak a közérzeti folyománya kísértett állandóan: valami csikorgott a gépezetben. Önmagában a 
fegyveresek koncentrált jelenléte tulajdonképpen félelemmel töltötte el, s helytelenítette, hogy ezzel 
kell együtt élni, s szeretett volna szabadulni tőle. 

Végül elérkezett 1989 tavasza. A tavaszban egy szép napon hirtelen úgy határozott, hogy a szokásos a 
vasárnapi sétáját ne Grunewald vagy más eddigi célpontjai irányába ejtse meg, hanem: egyszerűen a 
fal mentében. És utána számos vasárnapon is így tett még. Nézegette a fölfestett feliratokat, a 
graffitikat az otromba védmű oldalán. És nem is sejtette, még most sem, hogy a végtelenített 
betonszalag, az őrtornyaival, az odacövekelt kutyás, fegyveres őreivel, oldalán a senki-mindenki földje 
csíkjával már annak az évnek a végén törmelék formájában fog ott heverni, míg végleg el nem 
takarítják. Mert egy egyszerre kívül és belül erősbödő nyomás beroppantja, ledönti, kitörölve a 
huszadik századi történelem egy őrült produktumát. 

Robert ezeken a sétáin látta csak meg, mint vágja kettőbe a fal az utakat, a gyorsvasúti pályákat, a 
telkeket, a kerületeket. A határvonal eszmei, ideológiai értelemben mindig is megvolt 1946/49 óta, 
amikor kialakult, de csak a betonba öntött valósága tette vitathatatlan ténnyé 1961 után. S csak még 
újabb idő elteltével tömörült az egész merev massza jelentéssé, ami a németek háború utáni sorsáról 
szólt. 

Innen jöttek hát a sejtései – a sétákból? Látta a jeleket? A megfigyelései szálazódtak. A “ Mai Nap”  



magazin a minden-generációs nézőpontjával, ami az országban a párját ritkítja, az egyik nap teljes 
oldalon leközölte a falfeliratokat, sűrű sorokba tömörítve. S volt a lapnak akkor már egy másik üzenet 
is: a vállalata két évvel ezelőtt Weddingből, az északra eső városrészből költözött át ide, a centrumba, 
a fallal határos sajtónegyedbe az Ács- meg a Szakács-utcánál. Egy leromlott házat vettek meg jókor, 
amikor még senkinek sem kellett, s most a hatványon növekszik az értéke, mint a mesében. 

A Mercedes Benz cég is így spekulált. Szemet vetve a Potsdam-térre, megszerezte fillérekért az 
arra alkalmas városvezetők megdolgozásával. Nos, mit sejtettek, mit tudtak ezek a cégvezetők? 
Tudtak mindent előre, csak visszatartották a híreket, hogy zavartalanul bezsebelhessék a nyereséget? 
S még hogy rajtavoltak a keleti állam föloszlatásán! Nem a nyers üzleti érdek diktálta-e így?! Na jó, 
engedjük meg nekik: derék versenygyőztesek az ügyes és gyors spekulációban. 

Robert csak kulturális keretekben volt képes gondolkodni, gazdasági síkon egyáltalán nem. Bár tudatosan 
lemondott volna róla, az apja öröksége. Ez akkor is kiderült, amikor elszalasztotta a jó alkalmat, hogy egy egész 
partszakaszt potom áron felvásároljon a Földközi-tengernél – Franco tábornok utolsó idejében 1962-ben, amikor 
is még a guardia civil-veteránok lebzseltek állami pénzen mindenfelé a partokon, állítólagos csempészek, a 
“contrabajadores”  elleni védelem címén. Felfogta Robert körülbelül a helyzetet, de csak legyintett rá 
egyet. Most a fallal kapcsolatos “ eshetőségek”  is hidegen hagyták. Valamiféle “ fal utáni”  korszak 
kérdése egyáltalán nem foglalkoztatta. Az álomlátás után sem. Májusban egy kedves “ nyugatnémet”  
kollegájával (ahogy Nyugat-Berlinben is becézik a szövetségi Németországot) fogadott ugyan az álom 
sugallta tippre: a Berlini Fal leomlik 1997-ben. Az illető felnevetett: ó, ha egyáltalán, akkor a 21. 
században, mondjuk: úgy 2050 felé, nem érjük mi már meg. Robert igazán “ résen”  lehetett volna, 
csak nem volt meg hozzá az esze, ráhagyatkozott a kultúrára. Hiába, az új történelmi fordulat 
elhatározó pillanatában most is azok nyertek az ügyön, mármint gazdaságilag, akik előtt a gazdasági 
előmenetel lebegett, s a kultúrától, ha alapjában “ fontos”  is nekik, a gazdasági és társadalmi élet 
szorítása alatt s az érzelmi-tudati háztartás evvel összefüggő áttételeiből fakadóan, alapjában 
óvakodnak. E ponton Robert joggal kérdezhetné: akkor mire is kellenek az árulkodó jelek? 

 
Komáromi Sándor fordítása 

 

Czeslaw Milosz 

Díszkapu 
 

Egy faragott kőkapu előtt, 
Napsütésben, fény és árny mezsgyéjén, 
Már-már derűsen. Beletörődve: akkoris áll majd, 
Ha törékeny testemmel virul és ripsz-ropsz semmivé lesz. 
A szemcsés falat tapintva. Meglepetten, 
Hogy  elmúlásom oly könnyedén érint, 
Pedig tüntetnem  kéne. Föld, mihez kezdjek véled? 
Rétjeiddel, ahol az özönvíz előtt még 
Vadállatok legelésztek, fel sem pillantva? 
Mihez kezdjek makacs megújulásoddal? 
S miért e békülékeny melankólia? 
Talán mert a harag itt hasztalan? 

 

Ha 
 

Ha már a Mennybe nem juthatok 
(hisz' nyilvánvaló, a küszöb számomra túl magas), 
Szeretnék valahová a Purgatórium környékére 
Kerülni – megszabadulni látomásaim fantomjától, 
Kiben jóllehet kételkedtem, 
Gyötrő hatalmára tisztán emlékszem. 
A féltékenység kínoz ablaka alatt, a kihalt utcán. 
A szerelem szólongat megint, az eszményi, 



A test fölött álló, a már-már földöntúli. 
Sírjak vagy nevessek? Hanem testében 
Egyre ott bújnak a téboly, a képtelenség szálkái. 
Szeretném mindezt világosan látni, 
Senkinek sem hazudva, még magamnak sem, 
S talán akad még jószándék, 
Mi pártomat fogja. 
 

Az 1900-as esztendő 
 
Kitörni saját gondolatvilágunkból: 
Depresszió esetén ez a legfontosabb. 
Áthelyezem tehát magam 1900-ba. 
 
Hanem miként értessem meg magam a holtak birodalmában? 
A tükröt bámulom, 
A tükörfolyosó tükörképét, 
Amiben fel-felvillan egy cifra kalap, ruhafodor, 
Vagy a félhomályon átderengő pőreség, 
No meg Marianne, Stefi, Lili, 
Bodor fürtjeik fésülgetve. 
 
Ha idő és tér fölött állnak, 
Valahol Tiberius császár oldalán kéne lenniük, 
Vagy a kétszázezer esztendős bölényvadászokkal – 
Ám ők folyton mellettünk vannak, s csak lassan 
Lebegnek tova, esztendők hosszú során, 
Mintha még mindig részesei lennének 
Tisztátalan élvezeteinknek. 
 

Asztal 1. 
 

Csak ez az asztal való, e súlyos, e tömör fa, 
Aminél lakmározunk, mint oly sokan előttünk, 
S a lakkréteg alatt érezzük ujjbegyeiket. 
A többi kétséges. Még mi is, kik felbukkanunk 
Egy illanó percre, férfi vagy nő alakjában 
(Csak egyikében!!), reánk aggatott jelmezben. 
Úgy bámulom itt e nőt, mintha először látnám. 
Most e férfit. Most azt a nőt. Milyen túlvilági 
Térben, királyságban ismerhetek majd rájuk? 
Miféle pillanatra készítgetem a lelkem? 
Miféle búcsúvételre e porhüvelytől, ha 
Közben itt vagyok, teljes valómban, s sült húst szelek 
E vendéglőben, a tenger finom pompájánál? 
 

Asztal 2. 
 

Egy vendéglőben, a tenger finom pompájánál, 
Díszhalként mocorgok, enyészetem tudatában, 
Hisz' oly halandóak vagyunk – szinte nem is élünk. 
Ha komorrá tesz is, elbűvöl a tekintetek, 
Gesztusok, érintések évszázados egysége. 
Hittem, hogy fohászaim megállítják az időt. 



Megtanultam alkut kötni, mint oly sokan mások. 
Végül csak arra figyelek, mi hátra marad itt: 
Az agancsnyelű késekre, az ólomtálakra, 
A mélykék porcelánra, mi erős, bár törékeny, 
És, mint egy sodrásban koptatott s fényesre csiszolt 
Sziklára, erre az asztalra, e tömör fára. 

Zsille Gábor fordításai 
 

Merített szavak 

Sarusi Mihály 

City a (pesti) Centerben 
 
CENTER CITY a CITYCENTERben, meg vissza. 
MEDIA MARKT. 
Ahogy elnézem, műszaki áruda. 
Telekommunikáció, mi több: TELECOMMUNICATIO. 
COMPUTER 
SERVICE, mint viceházmester. 
MEGA 
MÁRKA. 
Végre valami magyarul. 
GAS. 
Ha nem gázol el, üsse kő. 
LEROY. 
Miért nem a Duna? 
MORGAN. 
Mégha...Morgen. 
COLUMBIA. 
Már-már Honolulu. 
SPORTSWEAR C. 
QUIKSILVER. 
DROP SHOP. 
Még jó, hogy nem kábító. 
PÁSHÁ. 
LEGO. 
BLUEHEAVE. 
– Próbáltuk magyarul, de úgy a fészkes rosseb sem jött! 
EXI, MATRIX. 
Nekem végem. 
CLOSED (a csukott ajtónyíláson). 
Csak nem? 
Ám ha az üvegajtó előtti ibrikbe ganyézol, azt hiszik, tahó vagy. Pedig csak annak vetted, aminek 

hirdeti magát, klotyó. 
Pest, Pest, ez már nagyon Pest! 
Ne is mondd, PALL MALL. 
FRESH ENERGY. 
Bele, torkig. 
ENRICO. 
PÉNZTÁR. 
– Erre gondoltál. 
A sok szép idegen kifejezés közt az egy szem a nemrégi pesti nyelvén. Nyilván hogy a nyugdíjas, s más, 

ezredvégi Duna-partunkon még egy kicsit tájékozatlan – úgymint falusi, tanyasi, erdélyi (hogy mondtad, 
“erdélyi”?!), etc. – is értse. 

Szemét a pesti uccán az ucca kövén (mint Új Yorkban), és szemét a pesti uccai föliratokon (nem mint New 
Jorkban, mert ott a bennszülöttek nyelvén írják ki!). ...Hívják, csalják, buzdítják pénzköltésre az üzletemberek a 
polgárokat. 



Itten? Itten nem. 
Itten mindent szabad. 
Na igen, a hozzáadott érték! 
“Ezeknek”? 
Ezzel kábítják gyermekeinket. 
Elhitetik velük, hogy ez a világ(színvonal)! 
Ez az élet, így köllene. 
Ha lehetne. 
SOLEOCCHIALI. 
– Dolgozni...?! Pízt keresni! 
Ahhoz kell ész, nem a munkához. 
– “Meló”..., ne röhögtess. 
Ne is. 
– Hogy mondtad, “kapálni”? 
Akkor ő (valóban, ángolosan?) távozik. 
“Kalapálni”, mikor itt a (ott a) hozzáadott érték?! 
– A hazugság, ahogy van, az igazsághoz hozzáadott, abból elvett, mindent zsebrevágó “érték”! 
A másik becsapása, félrevezetése, átejtése, kizsigerelése, pofára ejtése... Nyilván szintén “hozzáadott érték”. 
Mert hogy – ma már – (pláne!) csak ez számít. 
– Hozzáadott, vagy sem! 
Punktum. 
Mindent bezsebelő (ellen-)érték. 
– Való, piszok. 
Mint a zsebpiszok a farzsebben, az efféle kiírása a pesti uccán. 
Pesten, Nagy-Alfölded végiben, kétezerben, anno a... évében. 
...Turkál a magyar a sok finomságban, válogasson! 
– Tanuljon! A bennszülött a kinnszülöttől! 
Kínban születik minden. 
Ámen. 
– Csupa öröm! 
Ha valami nem merő vigalom, ér-e az valamit ezredvégeden? 
Ha a véged fogják. 
– Vidámság! 
Mért baj egy kis jó kedély? 
Beolvadás. 
Önkéntes. 
Masír. 
A. 
Sírba. 
– Elrontod a kedvem. 
Minek a. 
Még hogy, Pest-City. 
Aló, mars. 
– Eléggé ellenemre van, amikor némely túlzó a Földünket elpusztító világtőke ellen tüntetők közé 

ólálkodva gyújtogatni, fosztogatni, verekedni kezd! De ha az anyanyelv-piszkoló föliratok átírására 
indultok, szóljatok. 

Az kéne még csak! 
Több sem kellene. 

 

Péntek Orsolya 

Feloldozás 
 
Lecsukott szemű emberek szívták magukba az első igazi napfényt a villamosmegállókban. Öreg 

kutyák rohantak újrafelfedezni a város ezer szagát és megjelentek a kiratatokban a first last minute utak 
hirdetései is. A Duna nyújtózkodott a két part között és acélkékkel kápráztatta el a hatos villamos fáradt, 



vitaminhiányos utasait. Volt valami a levegőben. 
Lókötő összetörten ébredt; egész éjszaka lumpolt. Nem szerette a reggel első pillanatait. De azért 

tartotta benne a lélek a lelket – más javai nemigen voltak. 
Felkelt a két hónapja vetett ágyról és magára tekerve a bolhapiacon vásárolt eredeti mű-teveszőr takarót, 

átugrált a fürdőszobába. Február eleje óta nem fűtött. A macskája és a kutyája megszökött. 
Megértette őket. Azon sem csodálkozott, hogy legutóbbi barátnője, akit két éve próbált betörni, végül 
szintén otthagyta és összeállt egy józan mérnökemberrel, akit ugyan nem szeretett, de legalább ő 
tudta betörni. 

El kellene indulni – gondolta Lókötő. Szentendrére. Mert ott van. És ilyenkor még megnyugtatóan 
üres. 

A folyó Lókötőnek is játszott egy kicsit, a villamos meg ablaktörlőjével vigyorgott rá, mikor leszállt a 
Margit hídnál, de nem vette észre. Kapirgált még benne a tél és az utolsó hónapok egyedülléte. Úgy 
érezte magát, mint a gyerekek idegenben. 

Kíváncsi volt és félt. Lókötő nem tudta elképzelni Lókötőt – itt. Szerette külön a kezét. Szerette a 
nadrágját és a cipőjét. Néha úgy érezte, még mindig tiszta a szeme. De úgy egészében Lókötő nem 
szerette. Talán nem is ismerte. Egyenlőre csak azzal tudott törődni, hogy Van Valahol – és 
fészkelődött benne a biztos tudás arról, hogy a filozófusok is idáig szeretnének eljutni, csak túl sokat 
gondolkoznak közben. 

A HÉV-en szinte egyedül utazott. Kényelmesen elterpeszkedett biztos bérletnélküliségében és bámulta a fák 
remegését a víztükörben. Aquincumnál eszébe jutott, hogy éhes. Megpróbált nem odafigyelni. Mire kiolvasta a 
Fontos Rendszabályokat és tudatosította magában, hogy sem kutyával, sem biciklivel nem szállhat fel pótjegy 
nélkül, továbbá ezer más dolog is Tilos, megtanult örülni annak, hogy mindez nem érdekli, és elfelejtette, hogy 
ma még nem evett. 

Szentendre dőzsölt a tavaszban. Be volt rúgva a város; a házfalak visszaszórták a görbe utcákra a 
fényt, zúgott, csattogott a levegő. Lókötő a Titkos kert felé igyekezett. Kevesen tudták, hogy a 
templomkertnek két bejárata van és a kíváncsiskodók közül sokan visszafordultak a főbejárat lakatját 
meglátva. A Kert még csupasz volt és árnyékos. A templomot takarították. Lókötő sohasem volt valami 
fegyelmezett. Megszokta, hogy a Világ az övé és soha nem kért engedélyt senkitől, hogy birtokba 
vegye. Besétált a templomba. A napfény ide is utánasettenkedett, és a színes üvegablakok 
tiltakozását semmibe véve szanaszét gurult a főhajóban, behempergett a réseken, csúszkált az 
oszlopokon. Lókötő vigyázva, hogy ne csapjon zajt, felment a karzatra, és leült az orgona elé. Kicsit 
még várt, mintha a közönséget lesné, közben agya, mint a pontatlan gépezet, összezavarta a frissen 
mosott kőpadló illatát a reggeli Duna szagával, és végre tudatosodott benne a Tavasz. 

Aztán lecsapott az orgonára, és felzúgatta a fintorgó szabadság himnuszát, ezt a maga-költötte 
rögtönzött remekművet, amelyből más csak a hangzavart érzékelte, ő pedig végre – önmagát. Közben 
félig elnyílt a szája és szemét e rövidlátók beteges szokásával összehúzta. A templom öreg plébánosa 
fejcsóválva nézte a hívatlan zenészt, de a szája sarkában ott mocorgott egy mosoly. Megvárta, míg 
Lókötő elcsendesedik, aztán karonfogva kikísérte és felemelt mutatóujjal megfenyegette. 

Visszaballagott a templomba; töltött magának egy jó pohárravalót a miseborból. A gyóntatószék előtt már 
vártak rá. Végighallgatta a fantáziátlan bűnöket századszor, de nem rendelt sem Miatyánkot, sem 
Üdvözlégyet. Megropogtatta a derekát és csendesen ennyit mondott a meglepődött bűnösnek: 

– Lassan megérkeznek az első fecskék. Valami bizsergést érzek a csontjaimban. 
 

1980 
 

Hó. 
Túlálom-fény. 

Vörösbor tintás tollak. 
Suhogó papír, 

halkan ketyegõ órák 
a sötét ebédlõben. 

 
Mi van. 

A másik szobában. 
Olvasólámpa, alatta 
félbehagyott mesék; 
át kell menni érte. 



 
Nem a sötéttõl félek 

– de mi van, ha elveszett 
a tegnapi mesék mai vége? 

 
Meghegyezem a ceruzát. 

Kidobom a hegyezõt, nem baj. 
 

Falra rajzolok – tilos – 
ma még egyszer. 

Utoljára. 
 

Csend és csengetés. 
Köszönésszag. 

Nekem megígérték. 
 

Az ablakon át a világ: 
könnyalakú jégcsapok 

a kapurácson 
éles, sötétbevágó holdsarló 
a szomszéd kutya csaholása 

a várkupola idelátszó fényessége 
 

a kert õssel és tavasszal 
kövek és botok, 

a sárfigurák, 
letört alattam többszáz 

vékonyabb ág 
és nem értem el 

vérzõ térddel a csengõt 
 

a kockás kõpadlóra 
rajzoltam 
vörössel 

már megint micsináltál 
 

én nem köszönök 
nem eszem 

és nem beszélek 
 

hagyj itthon 
nem megyek 

értsd már meg 
haggybékén 

rajzolok 
 

be kell fejezni hát nem érted 
igen, pont most 

nem, holnap nem lehet 
az már nem az, 

mit nem lehet ezen érteni, 
ha elveszed az összes ceruzámat 

szétvágom direkt a lábam 
és megint a véremmel rajzolok 

 
és kirázhatod belõlem a lelket 

nagyapa majd ad papírt és ceruzát 
 



a sarkok pedig egyáltalán 
nem olyan unalmasak, mint gondolod 
pókok laknak ott, a falon alakok élnek 

hajlásuk pedig igen határozott. 
 

Nekem nem kell, hogy megbocsáss, 
mert 

nem vagyok bûnös: 
ha éppen rossz vagyok, a dolgomat teszem, 
kétségtelen, hogy nem lesz belõlem semmi: 

a minden vagyok 
 

ez mind a szobánk falára van írva, 
és 

ha úgy tetszik, 
térdelhetek is, míg 

a sarkok tanulságait végig elolvasom. 
 

 

Mohácsi Árpád 

A gótikus ívek alatt 
 

Akkor összekulcsolódtak mögöttem 
a tört és későgótikus ívek. 
A szorításukban. 
A szorításukban fellélegeztem 
és kifújtam magamból a kőbe faragott indákat. 
Egy katedrálisban - csipkés karzatok, 
be nem fejezett tornyok csonka 
haranglábjai alatt - megmozdítottam 
egészen méla és egészen bús 
és egészen mély, 
halhatatlan húrokat. 
Ide-oda futkostam, ahogy a fény, a nap 
árnyékot dobott, dobott 
az oszlopok hajóira. 
A mélységben nyílhegyen 
zuhantam. Zuhantam. 
És ha valami mégis zörgött: 
valahol éppen megérkező csontom 
- arcom és combom - 
nyílt törése egy későgótikus csigalépcső 
jól megépített pihenőárkádjában. 
Összeszorított marokkal. 
Ahogy az ívek, a gótikus szárnyak 
mögöttem összeborultak, 
durva kő helyett tört ívű karod hajolt 
mindent tagadó fejem fölé. 
Akkor egyetlen pontba 
kényszerítettem az egész katedrálist, 
mindent, 
a ki nem mondott szavaidat, 
az árkádokat, 
és utolsó erőmmel szétszórtam. 
Zuhanok. 



Míg bele nem töröm magam 
a következő gótikus ülőfülkébe, 
hogy akkor 
újra két karodba gyűjthess. 
 

Boda Magdolna 

(is) 
minden éppúgy fekete ahogy fehér 
minden éppúgy fehér ahogy fekete 
az elhagyott is 
éppúgy a hűtelen 
a kinin keserű cseppje is 
éppúgy mint a tej tiszta selymes íze 
is elillan éppúgy 
az időn inneni 
és az időn túli világ 
erősödő és halkuló zenéje 
és éppúgy elveszünk és 
éppúgy megtaláltatunk 
ahogy a görbe is 
egy pillanatban és pontban 
mégis csak körré lesz 
mintha kört is akartál volna 
volna rajzolni 
már eleve is 
ugyanúgy 
 

(ma minden másként lesz) 
ma minden másként lesz 
ma nem ölnek csecsemőt 
és nem jön a számlás 
ma a zeneszerzők a zenébe 
beletesznek néhány 
szünetet, néhány szép csöndet, 
az anyák megsimítják 
a gyerekek fejét, 
a férj rámosolyog a feleségre, 
a boltos is köszön, 
ma béke van, 
köztünk járkál a szeretet. 
Ijedten és lopakodva. 
 
De mégis... 
mindenekelőtt... 
és mindenek ellenére. 
 

(new age) 
Pici piros táncoscipőim, 
már túl késő elmenni 
ebből a rágógumiskokakolásbaseballsapkás 
világból 
egy másik hajszálra ugyanilyen 
rágógumiskokakolásbaseballsapkás 
világba. 



A térnek úgysincs értelme, 
csak az időnek, 
időnként frissítem a honlapom tartalmát 
– up-to-date, – 
egyszer a dátum is végleges marad 
és az időnek sem lesz semmi értelme... 
...de hát akkor mi lesz velünk? 
Isten egyedül lesz on-line?? 
 

(mint Xanthippé) 
Csak zsörtölődöm 
a konyhában, mint Xanthippé, 
aki fittyet hány 
a világmagyarázatoknak. 
Csak a sülő húsokat vigyázza, 
és az ágya melegét. 
Két sóhaja között 
pedig tudta nélkül is 
keringési pályára állnak 
az újszülött csillagok. 
 

(képeslap Velemből) 
Ha felnéznek 
tekintetem egy síkba 
kerül a Szent Vid 
vörössipkás tornyával. 
Ha felnézek, 
de nem teszem. 
Csak mintha. 
A fa alatt 
csendbe burkolódzva 
a potyogó alma nesze 
figyelmez, 
hogy a béke mögött 
dúl a létezés 
totális háborúja. 
 

 
 

Weiner Sennyey Tibor 

Bennem a lét 
A házfal panellap 
Napsugárral vésett 
Keserű üvegricsaj 
A liftek kattogása 
Az őssejt küszöbén 
Az üresség osztódása 
A kongás közepén. 
 

A vízre írva 
Könnybe koccanó kép 
Ha befogad az éjszaka 



Víz öleli két kezed 
Lassan elhallgat 
A félelem is benned 
Mindez távoli néma 
Ahogy részeges költő 
Verseket firkál 
Egy árok falára 
És próbálja leírni 
Hogy mit is jelenthet 
Feketéből feketébe folyni... 
 

Csendszonett 
Maradj meg tiszta cseppnek 
Esőben bolyongó feledésnek. 
Maradj üres kongás házfalon 
Légy enigma az ajkakon. 
 
Maradj meg törött csendnek, 
Mérget keringtető őrületnek. 
Hang légy! Árnyék a fényben. 
Maradj a hó alatt, a télben. 
 
Nézd, döngebogár búg a mélyben. 
Örvendj, ha tudod 
Géned meddő anyaölben. 
 
Maradj meg csupasz, testtelen 
Bújtatott holtak között 
Végtelen gyermeki félelem. 

 

Johantsik Endre 

Napló-szigetek 
Részlet, 99. IV. 20. 

 

Idén lesz negyven esztendeje, hogy 1959. szeptember elsején a budapesti Vörösmarty Gimnázium 
I. B. osztályában megismerkedtem Csűrös Miklóssal, akit akkor még Merhánnak hívtak. Amit az egy 
osztályba kerülés emlékezetem által őrzött körülményeiről mondani szeretnék, azzal nemcsak a kései 
korok életrajzíróinak, netán filmeseinek súgok, hanem azt is érzékeltetni próbálom, hogy egy emberöltő 
meghatározó eseményei az utólagos áttekintés során ugyanolyan döbbenetesen előre kiszámítottnak 
tűnnek, mint a fogantatás. Az évnyitó ünnepély befejezése után az iskolaudvaron csak a négy első 
osztály, leendő osztályfőnökeik, és a gyerekek szülei maradtak. Itt történt meg az előzetes méretvétel 
alapján készült diáksapkák név szerinti szétosztása. Majd ezt követően az elsősök osztályfőnökeik 
vezetésével – immár szülők nélkül – elindultak leendő osztálytermeik felé. Fontos momentum, hogy 
ekkor még az I. A. osztály tagjaival vonultam, bizonyos Gyulainé irányításával. Ám vonulás közben 
Anyám észrevette, hogy egy osztályba kerültem azzal a Kiss Lászlóval, aki – szintén egyetlen gyerek 
lévén – családjával mindössze négy évvel korábban költözött a házunkba, és akitől kezdettől fogva 
úgy óvtak, mint a tűztől. Nekünk semmi bajunk nem volt egymással, de a két család közel fél 
évszázadon keresztül – azonos nemünk ellenére – úgy élt egymás közelében, mint Capulet és 
Montague. 

Az, hogy miért, már egy másik történet, de hogy mennyire így volt, annak jellemzéséül talán elég annyi, 
hogy miután az összes szülő távozott az épületből, Anyám a folyosón megvárta az első ismerkedési 
óra végét, majd a szünetben velem kettesben odament Gyulainéhoz, és – természetesen nem ezekkel 
a szavakkal – egyértelműen értésre adta, hogy neki az általános iskolában mennyire elege volt a női 
osztályfőnökökből. Itt viszont már férfit szeretne, és ha egy mód van rá, nagyon szépen kéri, hogy 
átmehessek a szomszédos tanteremben lévő I. B. osztályba. Ami mellesleg szintén igaz volt, mi több, 



sokkal szalonképesebben előadható, mint az igazi indok. Gyulainé – akit meglehetősen hízásra 
hajlamos alkata miatt akkor már nemzedékek neveztek Tepsinek – az évnyitós hangulatban jól vette a 
lapot, talán még imponálhatott is neki a határozott asszonyság, aki kifogástalan korrektséggel adta elő 
kérését. Ezek után az I. B. osztályfőnökével – Csekeő István – már sokkal kellemesebb és rövidebb 
volt az egyezkedés, ami számomra azért bírt különös jelentőséggel, mert már szünet után, a katedrán 
zajlott, az osztály halk zsongása közepette. Miután helyet foglaltam egy még üres padban, nehezen 
kifejezhető jó érzéssel fedeztem fel a közelemben ülők között három általános iskolás 
osztálytársamat: Imre Ferencet, Horváth Gyulát és Kiss-Vérbulcs Imrét. Számomra sem volt könnyű a 
gimnázium, de az I. A-ban maradt Kiss Laci számára még nehezebbnek bizonyult, ő már az első 
osztályból kimaradt, és csak sok évvel később, esti iskolában érettségizett. (Péter! A "nálamnál is 
magasabb léc a gimnázium" kétszeresen is rossz, mert a "léc" sehogy sem lehet a "gimnázium" 
metaforája, nem beszélve arról, hogy a narrátor önmagát is a léccel azonosítja. A mondat azonban 
egyszerű átalakítással nem javítható, ezért keleltt átírnom az egész félmondatot. A SZERK.) 

Az általános iskola alsó tagozatában még nem, de a felsőben már komoly erőfeszítéseket kellett 
tennem ahhoz, hogy tanulmányi eredményemmel tartani tudjam az élmezőnyben elfoglalt helyemet. 
Négy évtized távlatában bizonytalan vagyok, hogy a Bacsó Béla utcában szerzett felkészültségem 
volt-e túl alacsony színvonalú, vagy a Makarenko utcai tanoda akkori követelményszintje volt túl 
magas szerény képességeimhez képest. Tény az, hogy 1959. szeptember 1-től nonstop kafkai 
szorongásokat okozó, elkeseredett harcot kellett vívnom azért, hogy bent tudjak maradni a 
középmezőnyben. A becsvágy sarkallta igyekezet és a felmutatható eredmények között tragikus 
visszavonhatatlansággal mélyült a szakadék, s már az első félév végére nyilvánvalóvá vált, hogy 
ebből a beskatulyázott állapotból csak egy következő, reinkarnációs újjászületéssel lehet kitörni. 
Könnyen elképzelhető, hogy az ezzel a tudattal végigküszködött következő hét félév emberöltős 
vonatkozásban mennyire alátett az úgynevezett egzisztenciális ambícióknak. A felnőtté érés kivétel 
nélkül mindenki számára kellemetlenül rögös útján első, tudatosan vállalt szerepem azé a harlekiné, 
aki légtornász-egyensúlyozás közben talpával a nála gyengébbek fejét tapogatja, kezében az 
egyensúlyozó rúd pedig azok naponta kicsikart nevetése, akiknek zökkenőmentesen sikerült megőrizni 
helyüket az élmezőnyben. Az egyéniség és személyiségfejlődés utolsó szakaszában, hogy úgy 
mondjam, létezik jobb szerep is. Ám számomra az ott és akkor folytatott túlélési játszmában nem volt 
más választási lehetőség. 

Az I. B. osztály 45 fős induló létszámából még 1959 szeptemberében napok alatt összeállt a 
körülbelül 10 fős élmezőny, melyet négy éven keresztül Merhán Miklós helyettes nélkül, egy 
személyben vezetett. Ez a létszám érettségire 22 főre apadt, melynek kapcsán az élmezőnyben is 
kevesebben maradtak, de ez a körülmény a megállapítás lényegét tekintve közömbös. Ma sem félek a 
jelzőtől: káprázatos volt közvetlen közelről, megszakítás nélkül végigélvezni azt a kivétel nélkül 
minden tantárgyra kiterjedő verhetetlen, még az élmezőny számára is nehezen megközelíthető 
tanulmányi teljesítményt, melyet a már akkor is rekedtes hangú, középmagas, atletikus alkatú fiú 
produkált. Erre a színvonalra a tanárok is ösztönös vevők voltak, és az évek során szinte a maguk 
kedvtelésére még rá is játszottak. A róla szóló korabeli vázlat nélkülözhetetlen eleme, hogy rendszeresen 
edző, harmadosztályú minősítéssel rendelkező tornász volt. A szuperlatívuszok sorát akarva sem 
tudnám mással zárni, minthogy tartalom és forma ilyen szintű harmóniájával – serdülőknél – azóta 
csak a lányomnál találkoztam. Nem tudom kihagyni: akkor még nem sejthettem, hogy 
negyedszázaddal később a sors egy ilyen törlesztési aduval készül vigasztalni enyhén szólva tragikusra 
sikerült starthelyzetemért. Hagyományos értelemben vett irigyei nem voltak, mert kategorikus imperatívuszként 
tudtuk, hogy az irányában megnyilvánuló egyetlen elfogadható érzelem csak a természeti tüneményeknek kijáró 
áhítatos csodálat lehet. Az általam regisztrált információk alapján, a maga idejében kellő mértékben ebből 
Anikónak is kijutott. 

Magatartását és viselkedését tekintve a Császár kivétel nélkül mindenki irányában őszintén és 
természetesen nyitott. Ám valójában két udvartartása van, amelyeket az előbbiek igazolásaként nem ő 
hoz létre, hanem spontán módon alakulnak ki. A belsőt a mindenkori élmezőny tagjai alkotják. A velük 
folytatott beszélgetések elsődleges témája a mindenkori szakmai problémák (matematika, fizika, latin és 
orosz nyelvtan stb.) szinte nonstop jelleggel történő megvitatása, melyet a kívülállók számára is 
érzékelhetően átleng az együvé tartozás atmoszférája. A külsőt az összes többi, “futottak még” 
rovatban szereplők képezik. A velük való kommunikáció számomra mindmáig elévülhetetlenül 
szimpatikus alapvonása az értékrendi különbségre fittyet hányó, valódi egyenrangúságot demonstráló 
attitűd. A dolgok természetéből fakadóan ebben a körben a beszélgetések elsődleges témáit a 
magánélet apróbb-nagyobb horderejű eseményei képezik. Ugyanis a hatalmas tudáskülönbség 
mellett erőltetett pózolásnak hatna mindenfajta, a felszínességet túllépő szakmai elmélyedésre irányuló 



kezdeményezés. Már harmadikosok voltunk, amikor az említettek miatt tudatosan vállalt bohócszerepemen 
átlátva Miklós kezd felfigyelni a mindvégig egyetlen sikertantárgyamban nyújtott teljesítményemre. Irodalmi 
konzultációink érettségi előtt már nem tudnak áttörést hozni a bennünket elválasztó frontokon, ám 
jótékonyan alapozzák azt a bátorságomat, amelynek birtokában érettségi után a már meglévő alapokra 
elkezdhetem építeni kapcsolatunknak egy magasabb fokozatát. 

A kényszerű önátértékelés és illúzióvesztés hosszan tartó sokkhatásának káros következményeit 
már a – mesebeli minden jó, ha vége jó – négyes érettségim sem tudja közömbösíteni. A gaudeamus 
igitur dallamára lóbál ballagó tarisznyám mélyén, a lesüllyedt szegény szabadok hitvány bárcája mellett ormótlan 
kődarab éktelenkedik. A népmesék szegénylegényeinek univerzális kelléke, mely minden egyéb 
segédeszköz híján is lehetővé teszi a bárhol és bármikor való (kő)leves főzést. Esetemben ez az 
útravaló nem más, mint a vert helyzetben való verekedés magasiskolájának tudománya. A gimnáziumi 
érettségi 1963-ban önmagában már éppen olyan értéktelen, mint ma. Hát még az enyém, amelynek 
reálfedezete majdnem a nullával egyenlő. Humán fedezetének hasznosítására is csak elvi lehetőség 
létezik. Gyakorlati hasznosítására történik ugyan egy elvetélt kísérlet, de a kudarc a dolgok utólagos 
ismeretében éppúgy elkerülhetetlen, mint a mohácsi vész. Bármiféle felsőfokú végzettség 
megszerzéséhez szükséges ambícióim ugyanúgy elvéreztek, mint az Ország hathatós védelmét 
szolgáló élőerő 1514-ben. Vendégszereplésem az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 1965 tavaszán véget 
ér. Ezután az egzisztenciális önmegvalósítás és útkeresés olyan meddő hét esztendeje következik, mely 
idő alatt Miklós és az élmezőny tagjai lediplomáznak, megnősülnek és gyermekeket nemzenek. 

1964 nyara az utolsó, amikor a baljóslatú előjelek ellenére huszadik életévem ösztönös 
optimizmusában lubickolok, és még akarva sem tudom elképzelni, hogy mindössze egy év választ el 
attól az összeomlástól, ami immár egy emberöltőre ugyanúgy beskatulyáz egy, az elképzeltnél jóval 
alacsonyabb anyagi-egzisztenciális szintre, mint ahogy az történt 1959 őszén. Igaz, akkor még csak 
négy évre. Mint büszke egyetemi előfelvett, ha nem is hordom fenn az orrom, de szentül meg vagyok 
győződve arról, hogy ősztől valami elképzelhetetlenül nagyszerű időszak következik. Tessék-lássék 
feladatokkal ellátott szerződéses OTP-tisztviselőként, munkaidőm java részét olvasással töltve 
álmodozom arról a jövőről, amiről nagyon hamar kiderül, hogy csak álmaim világában létezik. 
Hétvégeken – akkor még lányok nélkül – rendszeresen evezni járok a Dunára. Hétközben pedig egyik 
fő gondom, hogy a kétpárevezős kielboot másik ülésére partnert szerezzek. Egy ilyen toborzó akció 
során – minden előzmény nélkül – Miklósnak nem kellett kétszer mondanom telefonon, hogy tartson 
velem. Életünkben először és – sajnos – utoljára eveztünk együtt. Ennek ellenére technikáink olyan 
imponáló összeszokottságról árulkodtak, ami másokkal többszöri próbálkozás után jött össze. Minden kétséget 
kizáróan tetszett neki a sportágban tett villámlátogatás, de csak annyira, hogy utána soha többé ne kérjen repetát. 
Alkalma pedig lett volna rá, mert amatőrként 1962-től 1972-ig eveztem a Dunán. 

Egyéb kapcsolataim jóvoltából akkortájt a Csatornázási Művek sportegyesületének észak-pesti 
csónakházában vagyok pártoló tag. Már csak egyszeri mivoltából adódóan sem kell bizonygatnom, 
hogy számomra egy emberöltőre felejthetetlen napot töltünk együtt. Egész pontosan reggel hattól este 
hatig 12 órát. Elkanalazunk egészen Vácig. Oda és visszafelé egyaránt többször kikötünk. Eszünk, iszunk, 
fürdünk (akkor még lehet), napozunk és közben be nem áll a szánk. Húsz évünk minden vehemenciájával 
elemezzük a középiskolás éveket, addig felszedett ismereteinket, és tervezzük a jövőt. Négyszemközt 
akkor vallom be neki először, hogy minden keretjátékon túlmenően valójában leghőbb vágyam az írás. 
Ám, hogy ennek megvalósulása mikor következhet be, fogalmam sincs. Pályairányultságát ismerve 
biztos, ami biztos, ünnepélyesen megkérem, hogyha ez valamikor bekövetkezik, minden lehetséges 
és elképzelhető módon támogasson. Ezt ugyanúgy ünnepélyesen megígéri, mint 1967 júliusában 
Alexa a gdanski tengerpart fövenyén. Sajnálatos módon erre az ígéretükre a későbbi évtizedek során 
egyikük sem emlékszik. Ám szerencsés módon, amikor (jobb később, mint soha alapon) 30 évvel 
később Miklós felismeri a cselekvés pillanatát – Alexával ellentétben –, nem habozik beváltani ezt az 
elfelejtett ígéretet. Azért voltam ilyen előrelátó velük kapcsolatban, mert már a gimnázium kapuján kilépve 
tudtam, hogy életem sivatagában bolyongva csak ebben a két oázisban reménykedhetek, meg hogy minden 
dolgok végső céljaként nem mindegy, hogy amikor eljön az ideje, megtalálom-e őket vagy sem. 

1968 tavaszán az ötéves érettségi találkozón korábban ismeretlen szorongásokkal kell farkasszemet néznem. 
A Feneketlen tó melletti Park Étteremben töltött, egyébként felejthetetlen estén hangulatomon a döbbenet 
az úr. A résztvevőkkel való beszélgetések után a fehér asztalon a vacsora számlája mellett 
láthatatlanul már ott éktelenkedik kalandozásaim ára is. Az élmény és tapasztalatszerzés ürügyén 
elvesztegetett évek behozhatatlanok. Az ábra kilenc esztendő múltán kísértetiesen azonos. Fehéren-
feketén egyértelmű, hogy hosszan tartó, kemény és szívós erőfeszítésekre van szükségem ahhoz, 
hogy be tudjam verekedni magam a társadalmi ökölvívóbajnokság középmezőnyébe. A felismerés 
egyszersmind az első komoly figyelmeztetés arra, hogy már tenni is kellene valamit eredeti 



elképzeléseim megvalósítása érdekében. Az első figyelmeztetést egy évvel később az első kopogtatás 
követte Miklós Baross utcai lakásának ajtaján. Örök bánatom, hogy a legelső, szárnypróbálgató zsengék 
nagyon hamar elkallódtak. 1969-ben a könyvterjesztő segédmunkás évek kellős közepén, a Gelléri 
Andor Endre modorában íródott munkahelyi helyzetképek csak igen mérsékelt sikert arattak. Ám amire 
mégis jók voltak, az ma sem lebecsülendő. Rövid és tapintatos kiértékelésük után meg kellett ígérnem, 
hogy amikor ihletem támad, nem leszek lusta és – mindegy mit, mennyit és hogyan – valamit feltétlenül 
megpróbálok megmenteni belőle. Kommentár nélküli tény, hogy a következő 12 esztendőben az igazi, 
várvavárt IHLET nem volt sűrű vendégem, de amikor jött, kellő megbecsüléssel és tisztelettel 
fogadtam. 

Az érettségi után majd évtizeddel később kötött házasságomat biztos, hogy az átlagosnál 
hosszabb és nyomasztóbb töprengés előzte meg. Eljövendő életem tervezésének finisében (1968-
1972) mindössze két lehetőség közül választhattam, amelyek két vonatkozásban voltak azonosak. 
Mindkettő rendkívül küzdelmes jövőt ígért. A sikerek nagyon szerény reményével. Mivel nőtlen 
állapotban a fennálló társadalmi rend alulról jövő bírálatáért cserébe csak egy Derkovits-József Attila-
Kondor zsánerű masszív éhenhalásra éreztem garanciát, ezért az írás helyett az olvasást 
részesítettem előnyben egy olyan házasságban, ami ugyan egzisztenciális feltételeit tekintve ijesztően 
gyenge papírformákkal indult, de még mindig inkább beleálmodható volt a felmutatható teljesítmény elvi 
ígérete, mint az első variációkban. Igaz, egy gyermekkori álom megvalósítása némi késedelmet szenvedett, de 
az “aminek meg kell történnie, az megtörténik” jeligével a legutóbbi évek már ígéretesen izgalmas 
dolgokat produkáltak. A fennálló társadalmi rend bírálatával ma olyan családi háttér fedezékében 
bíbelődöm, ami az említett úriemberek számára elérhetetlen álom volt, de még mindig hamisítatlanul alulról 
jövőnek számít. Még azt sem tartom lehetetlennek, hogy a kései elemzőknek más lesz a véleményük, 
de jelenlegi megítélésem szerint ezért a társadalmi hierarchiában elfoglalt igen szerény szerepért is 
borsos volt a zenés felár. 

1981 őszén házasságom túl van a 9. évfordulón. Anikó már 4 éves. Két albérlet után ugyancsak 
negyedik esztendeje lakunk a VII. kerületi Wesselényi utca 24-ben, ahol feleségem és nővére a 
hivatalos bejegyzés szerint bérlőtársak. Amúgy minden különösebb probléma nélkül jól megvagyunk, de 
úgynevezett lakáskörülményeink alapvetően továbbra is rendezetlenek, és az önálló lakás változatlanul 
elérhetetlen álomnak tűnik. 14 évvel a nappali érettségi után munkahelyi beiskolázás alapján 1977-
ben megszerzem a második – immár szakmásított – érettségi bizonyítványt, az Érettségizett Dolgozók 
Nyomdaipari Szakközépiskolájában – nyomtató ágazaton. A változó munkahelyi lehetőségekhez igazodva 
– tovább szaporítva középfokú végzettségeimet – 1980-82-ben heti váltásokban felváltva járok munka- és 
tűzvédelmi tanfolyamokra. A közeli Vas utcai kórházban – a fentiekkel feltételezhető szoros 
összefüggésben – 1977-es kezdéssel már mögöttem van egy visszér és négy sérvműtét. Ám az élet 
minden zajlása ellenére – vagy talán éppen azért – egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy a tartós befelé 
fordulást kizáró, eléggé hajszás évtized után belecsöppentem az első, relatíve nyugalmas időzónába, 
ami azonnal felszította hamu alatt szunnyadó vonzódásomat az elhagyott oázisok után. Annak ellenére, 
hogy harmincas éveim végére az írói ambíciók illúzióvá szelídülésével egyidejűleg olvasási gyakorlatom már 
teljes mértékben kimeríti a narkománia fogalmát. Aminek következtében 18 évvel az érettségi után 
még mindig nem rendelkezem nyilvános közlésre alkalmasnak ítélt anyaggal. Ezért okozott némi 
töprengést annak eldöntése, hogy évtizednyi szünet után mi lehet az, amit egy személyes találkozótól 
a baráti eszmecserén túlmenően remélhetek? 

Arról, hogy 1981 szeptemberében a Forrás nevű becsületsüllyesztőben valójában miről folyt a szó, két 
olyan, a találkozót követően írt levelem tanúskodik, melyek írásakor már működött bennem a 
dokumentarista ösztön. Korábbi gyakorlatomtól eltérően, nagy valószínűséggel életemben először 
indigós másolatot is készítettem egy, már akkor is öregnek számító Optima elektromos írógépen. A mai 
szemmel hideglelősen kezdetleges dokumentumok értéke – legalábbis számomra – felbecsülhetetlen. 
Bármilyen nagy kedvet is érzek hozzá, semminemű elemzéssel sem kívánom elvenni a kenyerét sem a 
nagy tudású címzett Szakembernek, sem kései utódainak. Ám ugyanakkor nem kerülhetek el egy 
összefoglaló megállapítást e 18-20 évvel ezelőtti eseményekről. Közel két évtizeddel az érettségi 
után, az ismertetett ösztönzők hatására immár saját magam “rendeztem meg” a második csengetést azzal 
a leplezetlen reménnyel, hogy a két potenciális illetékes közül valamelyiknek sikerül kilendítenie a holtpontról. 
Amint az igen hamar kiderült, erre egyikük sem volt rákészülve, s ezért maradtak drámaian hatástalanok mai 
szemmel egyértelműnek vélhető mindenfajta célozgatásaim. A filozófiai értelemben vett villanásnyian 
rövid emberöltőn belül – bibliai hosszúságú időtartamra – újabb 12 évre volt szükség ahhoz, hogy az a 
kilendítés megtörténhessen. 

 
Kedves M.! 



Kérlek, nézd el nekem azt a minden valószínűség szerint már gyógyíthatatlannak tűnő rögeszmémet, 
mely szerint nekünk találkozni kell. Amikor 1979. november 6-án, mint Julianus barát kelet felé, 
elzarándokoltam a Baross utcai sasfészekbe, tettem ösztönzőjeként már egy hosszú gondolatsor volt 
mögöttem. Bármennyire is abszurdnak tűnhet sokáig érő, lappangó szubjektív felismerések születését 
naptárilag fix dátumhoz kötni, jelen esetben mégis rákényszerülök. Akkortájt, néhány nappal a 
harmincötödik betöltése után, legoptimálisabbnak vélt számszerű kalkulációt véve alapul, úgy 
éreztem, hogy mindenképp beléptem az ún. statisztikai félidő zónájába. Következésképp parancsoló 
szükségszerűséggel telepedett rám a mérlegkészítés igénye. Jobb híján vállalati gazdálkodási 
mérlegeket véve mintamodellként, az egyik fontos tételnél meghökkentő hiány mutatkozott. A lényeget 
nem módosító sovány vigaszként könyveltem el, hogy a konstruktív emberi kapcsolatok mind 
nyomasztóbbá váló fellazulása, sőt hiánya miatti aggodalmammal nem vagyok egyedül. Amint azt a 
korábbi évek “kis mérlegei” már sejteni engedték, 79 őszén nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a 
megoldás egyetlen lehetséges módja – nyitni visszafelé. Azt hiszem, nem túl merész a párhuzam, ha 
a fenti hasonlatot kibővítve megkockáztatom a következő megállapítást. Ma az egyént legalább 
annyira szorongatja az elidegenedés, mint annak idején IV. Béla bátyámat a tatár hegemónia. S mi 
tűrés-tagadás, pillanatnyi kilátásaink nem sok jóval kecsegtetnek a tekintetben, hogy az enyémhez 
hasonló utolsó pillanatban hozott döntésekkel elodázható-e egy Muhi pusztai konfliktus. Ennyit erről, 
mert még könnyen azt hiheted, hogy pesszimista reminiszcenciákkal akarlak sokkolni. 

Tehát nyitni kék. Igen ám, de nem mindegy, hogyan. Bár világéletemben extrovertált természet voltam, s 
ennek megfelelően nem esett nehezemre összehozni számos, ideig-óráig szépen funkcionáló 
minőségi kapcsolatot, mégis enyhén szólva az én múltamban sem hemzsegnek az olyan illetők, 
akiknek egyik napról a másikra ilyen ötlettel elő lehetne állni. S ez a dolognak még csak a szubjektív 
oldala. Ugyanis hiába őrzök én valakiről emlékeim bugyrában bármilyen ragyogó emlékeket és 
összképet, ha az illető egyéniségét és személyiségét az idő romboló munkája és a körülmények 
hatalma terveim szempontjából használhatatlanná tette. 

Mindezen szempontok előzetes figyelembe vételekor úgy tűnik, hogy a bonyolítás tervezése során 
az óvatosság nem hanyagolható tényező. Veled kapcsolatban az eredménytől függetlenül már 
birtokolom azt a jó érzést, amit valamikor jeles fogorvosunk Dobos Attila üvöltözött – nem rontottam 
ajtóstul a házba. Merőben más a helyzet közvetlen egyetemi kollégád esetében. Ő ugyanis még 79 
novemberében olyan Katinak bizonyult, akit e tekintetben igen könnyű volt táncba vinni. Főszerkesztő 
Uramat valószínűleg riporteri vénája siettette abban, hogy szinte az első hívó szóra megnézzen 
magának. Sajnos, amint azt a későbbiek majd minden kétséget kizáróan bizonyították – könnyűnek 
találtattam. Nehéz és kilátástalan feladat lenne számot adnom róla, hogy miért. Feltételes módok 
felesleges halmozása helyett hadd említsek itt egyetlen kritikus momentumot. A minden előzetes 
várakozást nélkülöző, igen nagy szünet után hirtelen létrejött találkozásra idő híján megközelítően 
sem tudtam úgy felkészülni, mint ahogy az utólag kívánatosnak tűnt. Ezért azután a Tétényi úti kapuk 
ostromát szinte beláthatatlan időre el kellett halasztanom. Taktikai tépelődéseim ezután következő 
szakaszát az a kellemes esemény zárta le, hogy magánarchívumom gazdagabb lett egy eredeti 
Merhán (Csűrös?)-levéllel. 

Annyira forrón azért mégsem esszük a kását kisöreg, mormoltam magamban 1981. szeptember 7-én 17 óra 
30 perckor a Vörösmarty téren. Azóta bizony megint elszaladt néhány hetecske és Magácska úgy hallgat, mintha 
az a bizonyos augusztusi levelecske nem lenne egyéb, mint egy gyenge pillanatban elkövetett ballépés. 
Akármi volt is részedről, számomra lebírhatatlan kényszert jelentett harmadik levelem megírására. 
Amelyben a játékszabályok szerint már terített betlit kellett játszanom. Remélem rövid kontemplációm 
maradéktalanul meggyőzött arról, hogy közeledési kísérletem több a nosztalgikus emlékkergetés múló 
szalmalángjánál. Hogy mennyivel több, arról itt és most egyelőre feleslegesnek érzem konkrét 
részletekbe bocsátkozni. Maradjunk annyiban, hogy meginvitállak egy mindenképp aktuális eszme- és 
tapasztalatcsere sorozatra – “meditációk félidő táján” címszó alatt. Ajtóm mindig nyitva áll Előtted. 

Budapest, 1981. november 2.  
Minden jót. 

(E.) 
 
Kedves M.! 
Nem kis örömömre szolgált november 19-én tett utolsó megjegyzésed, amely ígéretes módon arra utalt, 

hogy egyetértesz a meditáció sorozat-jellegével. Egyszersmind elismeréssel adóztam a következő 
összejövetel dátumának kitűzésekor tanúsított arányérzékednek. Ma már bizonyos, hogy személyes 
találkozónk előtt nem volt haszontalan időtöltés előzetes levelezésbe bocsátkozni. A magam részéről 
változatlanul szükségesnek tartom a gyakorlat folytatását. Mármint azt, hogy két megbeszélés között 



szülessék egy írásos dokumentum. E kis tervezett beszély-füzér egyfelől megóvna az esetleges 
koncepció-zavartól, másfelől folyamatosan őrködne a mindenkori napirend betartása fölött. Két véglet 
között téblábolva ma még nem akaródzik papíros ízű programadással fékezni egy ilyen monstre 
vállalkozás kezdeti lendületét. Ugyanakkor az a képtelen lehetőség is visszariaszt, hogy “ahogy esik, 
úgy puffan” jeligével a véletlenre bízzuk váznélküli eszmecseréink sorsát. Türelmesen várva ezzel 
kapcsolatos javaslataidat és véleményedet, e kérdésben pillanatnyilag nem merészkedem tovább. 
Ami napirendi vonatkozásban az arany középút megtalálását illeti, perspektíváink 
összehasonlíthatatlanul kedvezőbbek, mint például Bécsben, Genfben, vagy akár Madridban. Hisz 
esetünkben a felszín alatt nem munkál az egymás elemésztésének hátsó gondolata. De félre a 
könnyed csevellyel, mert még igencsak nincs itt az ideje! Mielőtt alaposabb tárgyalásba fognék arról, 
hogy szívós kitartással miért is kezdeményeztem nagy tervekkel felruházott dialógust harmincas 
éveink második felében, tartozom még egy vallomással. 

Éppen az előzmények meglehetősen vontatott alakulása miatt, korántsem voltam ilyen felszabadult 
hangulatban november 2-án kelt levelem feladásakor. A duplára, vagy semmire játszás terített betlis 
elszántsága egészen a tárgyalóasztalig elkísért. Ott természetesen azonnal szertefoszlott, és ösztönösen 
hallgattam arról a négy alternatívás variáció-csomagról, amelynek keretében összegeztem harmadik levelem 
utáni lehetséges reakcióidat. 

Ezek pedig a következők voltak: 
I. Jelentkezni fog. Elfogadja a meditációs felhívást és egyértelműen kinyilvánítja azt a szándékát, hogy 

a lehetőségekhez igazodva maximális energiát igyekszik biztosítani a folytatáshoz. 
II. Jelentkezni fog. Elismeri egy ilyen tevékenység kölcsönösen kívánatos voltát, de sajnálkozva kifejti 

szubjektív akadályait. Ezekre hivatkozva végső soron nem tudja vállalni a felhívás teljesítését. 
III. Jelentkezni fog. Szívélyes udvariassággal, de ellentmondást nem tűrően bizonyítani próbálja a 

terv értelmetlen és felesleges voltát. 
IV. Nem jelentkezik. 
Adott esetben ez már nyomasztó lett volna, mert a gesztusba elméletileg pozitív elfojtások is 

beleképzelhetők. 
Nem kétséges, hogy ezeknek a gyorsan időszerűségüket vesztett “téziseknek” az utólagos tálalása 

könnyen a túlkombinálás gyanújába sodorhat. Sőt az sem lehetetlen, hogy jogos ítéletedet kiváltva 
léha kacérkodásnak tűnnek Fjodor Mihajlovics attitűdjével. Ha választanom kellene én inkább Anton 
Pavlovicsra hivatkoznék. De Őrá is csak azért, mert máig is feldolgozatlanul cipelem Alexa búcsújának 
kínosan felejthetetlen emlékét. A “Forrás”-t övező négyzetméterek egyikén, napra két évvel korábban 
Ő is hasonló ígérettel dobott pokrócot múltfeltáró törekvéseim apró rőzselángjaira. Talán mondanom is 
felesleges, mi sem áll tőlem távolabb, minthogy barbár módon egy kalap alá vonjam a két szituációt! 
Mindössze a tér és az idő kísérteties azonossága az, ami ösztönöz az összehasonlításra. 

Köztudott, hogy az első világháborúnak a szarajevói gyilkosság nem egyedüli előzménye és oka 
volt. Mindenféle csip-csup, egzisztenciális-társadalmi konfliktusokban szerzett sebeink ürügyén nem szoktunk 
egyszemélyes keresztes háborút indítani, az elidegenedés ellen. Bár fenntartom, hogy helyzetünk e téren nem 
ideális, válság idején egy kis vigasztaló emberi melegség után áhítozva, egyelőre még egyszerűbb 
megoldások között is tallózhatunk. Csakhogy ami a következményeket illeti, válsága és időpontja 
válogatja. Ugyanaz a probléma felvetődése pillanatában más következtetések levonására kényszerít 
ma, mint tegnap. 

Összefüggéseiből kiragadva ezért hatott groteszkül pusztán a válság tényének újólagos 
felemlegetése két korty sör között. Más kérdés, hogy időhiány miatt fizikai lehetetlenség volt 
mindenfajta megközelítés. Nem egészen három óra leforgása alatt a kifeszített vásznakra csupán 
hevenyészve felhordott amorf színkombinációk kerülhettek. Ám újfent megkockáztatom, hogy célunk a 
jövőben nem kizárólagosan avantgarde remekművek öncélú létrehozása lesz. 

Ha van hozzá kedved, akkor jó mulatság lóg a levegőben. Férfimunkát most még nem emlegetnék, 
bár elképzelhető, hogy a játék abba az irányba fordul. Egy biztos, harminchét esztendő ikernagyítós 
vizsgálata ritka csemegék ígéretét hordozza magában. Rajta hát!  

Budapest 1981. december 
gimnazista üdvözlettel 

E. 2.  
 
1982 októberében tízéves várakozási idő után dolgozó népünk úgy döntött, hogy akceptálja 

lakásigényünket. Két évvel később – amikorra sikerült feldolgoznom a sors e mindmáig legutolsó nagy 
ajándékát – én pedig úgy döntöttem, hogy az utókor okulására megörökítem életem első 40 évének 
vázlatos történetét. Alexa Károlyhoz való akkori kötődésemre jellemző, hogy a művet levélformában 



hozzá írtam, Ami a telefonbeszélgetésekből kimaradt címmel. A dolgot nem kapkodtam el. Az eredeti 
szándékom szerint valóban levélnek indult mintegy 60 gépelt kéziratoldalt 1988 februárjában adtam át – 
személyesen. Ugyancsak eredeti szándékom szerint a Mozgó Világ korábbi főszerkesztőjét sikerült 
kellőképp feldúlnom a levéllel. Ám a tervezett hatás az érzelmi megrendüléssel véget is ért. Miközben 
tisztességes terjedelemben ecsetelte, hogy ez, ebben a formában még közlésre alkalmatlan, egy félszavas 
célzást sem tett arról az illegális politikai tevékenységéről, amelynek végkifejleteként öt évvel később 
az osztály leghíresebb emberévé avanzsált. Amiért mindezek ellenére az intermezzo kapcsán örökre hálás 
vagyok neki, az a következő: 1988 májusában a 25 éves érettségi találkozónkról készült egy négyórás 
videokazetta. A műsor fő betétjeként mind a 18 résztvevő külön-külön, kamera előtt, átlagosan húsz 
percben foglalta össze legutóbbi negyedszázadának történetét. Amikor az ABC-sorrendben rám került a 
sor, nem tudtam ellenállni a kísértésnek, és az akkor még igen frissen bennem élő anyagból kemény 
passzusokat olvastam fel emlékezetből. Noha biztos voltam benne, hogy a felvétel alatt velem 
szemben ülő Alexa is felismeri a nemrég olvasott idézeteket, rezzenéstelen pókerarcán ez nem érződött. 
Sőt, mi több! Sem akkor, sem azóta, sem négyszemközt, sem nyilvánosan nem gratulált a 
memóriámhoz. 

Mivel akkortájt még korántsem foglalkoztam a bel- és külpolitikai helyzet olyan folyamatos és mélyen 
szántó elemzésével, mint az utóbbi fél évtizedben, ezért meglehetősen felkészületlenül találtak rám 
1989-90 hazai és nemzetközi eseményei. Az anyagi-egzisztenciális mélypont közelében végzett immár 
negyedszázados manőverezéseim közepette abban a tudatban ettem meg a kenyerem javát, hogy a 
szovjet csapatok távozását már nem fogom megélni. Amikor 1991-ben ez a nagy horderejű történelmi 
esemény mégis bekövetkezett, szkeptikusan fogadtam, mert jól emlékeztem az 1956-os budapesti 
kivonulásra, meg arra a döbbenetre, ami három nappal későbbi visszatérésük után telepedett rá a 
Nemzetre. Az én egyéni fellélegzésem három évvel később csak akkor következett be, amikor 50 
évesen elkezdtem hinni abban, hogy hátralévő életemben már nem jönnek még egyszer vissza. Amíg 
ez a hit gyökeret tudott ereszteni bennem, évről évre egyre inkább arra lettem figyelmes, hogy 1990 
után ugyanazok adják el az országot a Nyugatnak jó pénzért, akik annak előtte 45 évig ugyancsak jó 
pénzért a keleti hódítók gátlástalan kiszolgálói voltak. Az e felismerés okozta, máig tartó szünetmentes irritáció, 
valamint Márai Sándor munkásságával való alapos megismerkedés volt az a gyúelegy, ami 1989 és 1993 között 
már csak szikrára várt ahhoz, hogy a világról alkotott észrevételeim rögzítésével megvalósíthassam 
gyermekkori álmomat. E négy év alatt Szabó Istvánt (Kodolányi famulusa) megszégyenítő vajúdások 
közepette, átlagosan öt mondatos terjedelemben, már nagy néha papírra vetek aforisztikus 
tömörségű, velős mondásokkal tarkított apró élmény-kommentárokat, ám ezt a gyér számú sziporka 
gyűjteményt még nem merem naplónak nevezni. 

1993 nyarán én voltam a főszervezője a 30 éves érettségi találkozónknak. A kedvező feltételeket 
kihasználva akkori munkahelyemen három napra elkértem és  megkaptam a cég Balatonalmádi 
háromszintes, 12 szobás üdülőjét. Természetesen már csak utószezonban, szeptember második 
felében. Az egyik szervezési segédem Miklós volt, akivel telefonon heteken keresztül folyamatosan 
tájékoztattuk egymást az újabb fejleményekről. Július közepére már minden összeállt, mindössze 
annak eldöntése volt hátra, hogy Alexa felvetése nyomán mi fogunk-e főzni a rendelkezésünkre álló 
hatalmas üzemi konyhában, vagy egy közeli kifőzdében rendeljük meg előre a napi háromszori 
étkezést. Az ügy jelentőségére való tekintettel személyes találkozót kértem és kaptam Miklóstól, akinek 
lakására rövid, de igen heves lelkitusa után magammal vittem négy éves vajúdásaim 12 gépelt oldalát. 
Beszélgetésünk végén csak úgy mellékesen említettem meg, hogy mit hoztam magammal. Lássuk az opust, 
mondta, és leplezetlen érdeklődéssel elvette kezemből a harmadik, és utolsó kísérletet. 

Mivel egyáltalán nem tartottam sürgősnek a dolgot, nem beszéltünk meg érdeklődési határidőt. Ma, 
hat esztendővel később, nem tudok nevetés nélkül rágondolni, hogy magamban egyoldalúan két hetet 
adtam neki 12 oldal alapos áttanulmányozására. Több, mint valószínű, az az alapmegfontolás 
motiválhatott, hogyha most sem ad megfelelő biztatást, többet már úgyse fogom ilyesmivel zaklatni. Ám 
ahogy múltak a napok, egyszer csak azon kaptam magam, hogy egyre türelmetlenebb vagyok. Utólag 
olybá tűnik, mintha csak ráéreztem volna, hogy a véleményezés legelső szavaitól nagyon sok múlik. 

Huszonegyedik házassági évfordulónk vasárnapra esett. Augusztus 1-jén déltájban e jeles nap régi 
hagyományait ápolva nyilvános helyen készültünk ebédelni. Amíg családom hölgytagjai szokás szerint elhúzódó 
utolsó simításaikat végezték öltözékükön, egy mély lélegzetvétel után tárcsáztam Miklóst. Pillanatnyi 
körülményeimtől függetlenül, akarva sem beszélhettünk volna sokat, mert a mikroszkóp alatt egyelőre 
csak egy parányi szövetminta volt. Kérdésfeltevésemet követően néhány felejthetetlenül szívszorító 
másodperc után megszületett a válasz: Nem ezt vártam, de tetszik. Ehhez valóban kellett ötven év... Nagyon 
hamar kétségtelenné vált, hogy egy olyan, változó összetételű cseppben volt képes felfedezni a tengert, 
ami már egy esztendővel később is teljesen más képet mutatott a mikroszkóp alatt. 



Azzal együtt, hogy Almádiban nem mi főztünk, a 30 éves érettségi találkozó olyan erős fizikai 
megterhelést jelentett, melyet sem előtte, sem utána mind ez ideig nem éltem át. Mint házigazda, 72 
órán keresztül szükség szerint, felváltva voltam portás, filmrendező és szobalány. A rendszerváltás 
kevésbé áldásos következményeként a számba jöhető 21 főből mindössze 11 jelent meg. Ám ennek 
ellenére, vagy talán éppen ezért, maximálisan megvalósult azon előzetes elképzelésem, hogy ez a 
találkozó az előző minőségi lereagálása lesz a résztvevők számára. A program a 88-ban forgatott 
négy órás videokazetta megtekintésével kezdődött szeptember 17-én este. Majd 18-án délelőtt, 
délután és este, változó szereplők egymással folytatott “műhelybeszélgetéseit” rögzítettük ismét egy 
négy órás kazettán. Négyszemközt és nyilvánosan egyaránt sokat és sok mindenről beszélgettem 
Miklóssal, de irodalomról nem esett szó köztünk. Igénybe vételem és az utóhatás jellemzéséül csak annyit, 
hogy októberben még nem volt kedvem folytatni a naplóírást. De megérte! 

1994 februárjának végére a kézirat oldalszám 32-re hízott. Az újabb 20 oldalt március első hetében 
adtam át Miklósnak, aki két héttel később egy olyan levéllel reagált, melynek olvasásakor felforrósodott 
kezemben a papír.  Mindössze hét bővített mondatból álló kézírásos üzenet minden sorából az dörömbölt, hogy: 
navégre. Annak ellenére, hogy nehezen körülírható módon örültem a reflexiónak, 32 oldal után még 
sokáig érdemtelennek éreztem a felsőfokú elismerést. Több, mint valószínű, hogy a megelőlegezett 
felsőfok a ludas abban, hogy Miklóst azóta sem tudtam rávenni arra, hogy írásban rögzítse egyébként 
szóban folyamatos elismerését. Az ember mindig csak utólag okos. Ahogy múlnak az évek, egyre 
inkább úgy tűnik, hogy ez a levél a napló alapító oklevele. Olyan, úgynevezett kezdeti megnyilvánulásokat 
értékel, amelyek akkor már valójában egy ötéves nyugtalansági időszak eredményei (1989-1994).  

 
Bp., 1994. márc. 19. 
Kedves Dodó, 
(Maradjunk ennél a régi meghitt megszólításnál), nagy érdeklődéssel, igazi tetszéssel olvastam 

följegyzéseidet; pompás szellemi önéletrajz, akarva-akaratlanul egyben irodalomkritikailag értékelendő 
mű. Nézeteiddel, ítéleteiddel, a mögöttük kirajzolódó normarendszerrel egyetértek, ez 
beszélgetésünkből is kiderült, és apró részletkülönbségek nem változtatnak rajta. 

Mivel én “hivatásból” olvasok, s épp ezért gyakran nem feltétlenül azt, amit szeretnék, irigyelhetném szabad 
csapongásodat  Márai, Szolzsenyicin, Dosztojevszkij, Csehov és a többiek között. Vállalkozásodban, 
“eklekticizmusodban” azonban a következetesség, a hűség, az önmagára és életére mindig reflektáló 
ember érzékenysége ragad magával, ami sokkal fontosabb, mint hogy “igazad” van-e, vagy 
szerényebben, hogy egyetértünk-e minden konkrét kérdésben. Gondolkodásmódod nekem nagyon 
tetszően távlatos, amin azt értem, hogy messzire is, közelre is látsz, a történelem, a politika, a 
magánélet, a könyvek, a hivatalhelyiség stb, nem külön impresszióként jelennek meg Nálad, hanem a 
saját világnézet fókuszában, egységes nézetrendszer fedezetében. 

Arról sokat lehetne, kellene töprengeni, hogyan lehet a világnak ezt a szubjektív, egyszemélyes 
metszetét vagy képzetét néhány beavatotton kívül másokkal is megosztani, de ezt hagyjuk inkább 
következő találkozásaink valamelyikére. 

A szellemi (újra-)találkozás jegyében 
Szeretettel Ölellek: 

M. 
 
Annak érdekében, hogy az íráskészség fejlesztésének kezdeti sikerei gyökeret eresszenek, e levél 

megírását követően Miklós még 1994-ben négy lépcsőben hatalmas munkát végez. Sohasem 
beszéltünk róla, de mindketten tudtuk, hogy ha valóban bennem van az a valami, amit felfedezett, akkor a 
kibontakozás érdekében – immár ötvenen túl – ugyanolyan felpörgetett ütemű fejlődési fázisokon kell 
átesnem, mint a magzatnak, amikor a fogantatás és a születés közötti kilenc hónap alatt a 
törzsfejlődés évezredeit zongorázza le. 

Május 7-én egy általa szervezett mini-osztálytalálkozón fehér asztal mellett kifejti, hogy abból a 
betűsűrűségű oldalból, amellyel a naplót indítottam, 400 darab kell egy kötethez. 

Június 17-én, életében először Vizafogóra látogat, ahol a lakásomon műhelylátogatáson vesz részt. 
Az erről a találkozóról általam készített emlékeztető-levél közös megegyezéssel rögzíti, hogy kettőnk 
között megépült a 30 évet átívelő Golden Gate. 

Szeptember 17-én, az ő lakásán rendezett születésnapi összejövetelen, immár szakmai plénum előtt 
kifejti, hogy: ő még ilyen naplót nem olvasott. 

Október végén 80 kéziratoldalt elvisz a POLISZ szerkesztőségébe, ahol az anyagot kedvezően 
fogadják. 

1995 már a második év, melynek során a napló üzenőfüzetként működik közöttünk. Ekkorra alakul ki 



végleges formát öntve az a témarotáció, amelyben a világ dolgainak általam észrevételezettjei 
spontán ismétlődéssel szerepelnek. Érzékelhetővé válik a műfajokkal való kísérletezés erősödő 
szándéka. Ha mégoly kis terjedelemben is, de megjelennek az esszéisztikus megnyilatkozások. Sőt, 
belgiumi kirándulásom után még az útleírás is. A mindenkori új termésről átlagosan három havonta kérem 
Miklós szóbeli véleményét, aki szinte kivétel nélkül minden témafelvetéssel és kidolgozással egyetért. 
Azonban a kivétel erősíti a szabályt alapon, igen hamar jelentkezik közöttünk egy makacs nézeteltérés, 
aminek a nyugvópontra jutásához, természetéből adódóan évek kellenek, ám a napló-folyamban csak 
nehezen észrevehető, célzásszerű utalások vannak rá. Márai Sándor munkásságának komplex 
értékelésekor, – noha tisztában voltam elsöprő erejű szubjektív motiváltságommal – hiányos szakmai 
ismereteim ellenére sem átallottam a kívánatosnál jóval hosszabb ideig kardoskodni istenítő 
nézőpontom mellett. Ennek következtében még Miklós határozott iránymutatása ellenére is csak 
kritikusan hosszú idő után sikerült különbséget tennem a meghatározó szubjektív élmény és az attól 
független objektív értékelés között. 

Júliusban, októberben és decemberben a POLISZ 16., 17. és 18. megjelenése 1995. február 20-as 
záródátummal közöl 64 bejegyzést. Háromszor kapok Tisztelt szerző megszólítással kezdődő levelet, 
amely a honorárium felvételére invitál a szerkesztőségbe. A szerkesztőség Budán, a Feneketlen tó 
melletti Fadrusz utcában van, és egyáltalán nem hasonlít azokra az elképzeléseimre, melyeket 
olvasmányaim alapján alakítottam ki az ilyen jellegű létesítményekről. Ugyanis ez a szerkesztőség a 
főszerkesztő erre a célra ideiglenesen átalakított magánlakása volt. Ennek ellenére elfogódottságom a 
harmadik alkalomra sem vesztett magas hőfokából, mert kérés nélkül itt biztosítanak először arról, hogy 
Csűrös doktornál bármilyen kedves ismerős státusz önmagában még nem elégséges szempont az 
üdvösséghez. Hosszan tartó eufóriámat a Magyar Nemzet október 30-i száma komplettizálja. A 
kulturális rovatban Osztovits Ágnes mutatta be a POLISZ-t általában és a 17. megjelenést konkrétan. 
Nevem dőlt betűs említése mellett idézett egy polemikus gondolatot is, melyet egyéni fűszerezéssel 
egészített ki. Még ma is elgyengülök, ha eszembe jutnak rokonok és ismerősök telefonos gratulációi. 
Noha mindezek ellenére az emberek mégsem verték szét az újságos standokat POLISZ-ért, 
életemben először éreztem azt, hogy 50 év alatt minden ezért történt. 

1996. január 9-én - harmadik honoráriumom felvételekor - öt percet beszélgettem Turcsány 
Péterrel. A 45 éves fószerkesztő lehengerlő szívélyességgel köszönte meg közremüködésemet, s 
egyúttal értésre adta, hogy a naplórészletek közlését meghatározatlan idöre felfüggeszti. Továbbá 
miheztartás végett közölte, hogy az orgánum történetében még nem fordult elő, hogy egy ismeretlen 
kezdőt három egymás után következő számban “hoztak”. Búcsúzóul személyesen megismételte, amit 
Miklóssal korábban már megüzent: ha van valami más, mutassam meg. Katonás rövidségű, ám mindenek 
felett korrekt eligazítása egy nyisszantással elvágta azt a hatalmas, ambíciót ösztönző utánpótlási 
vonalat, amelyet 1995-ben a három megjelenés jelentett. Tőle távozóban jó érzékkel mértem fel, hogy 
ezirányú tartalékaim végesek. Meghogy végül is Miklós sem mehet oda ötpercenként akárkihez, hóna alatt egy 
dossziéval, és egy olyan mondókával, melynek az a refrénje, hogy az ifjú szerző érettségizős osztálytárs. 

 
 

Fecske Csaba 

Próbafúrás 
 
a kertbe tétován merészkedő 
tavasz szóra bírja az elevent 
előcsalja rejtekéből a tetszhalott 
zene fájóan szép melódiáit méltó 
gazdát keres a vágynak 
föltárulkoznak a rejtett 
részletek érzékeid szövetsége 
ez az elmélyült figyelem 
próbafúrás a föltáratlan terepen 
 

Kilóg a lóláb 
 
Föltálalva az Isten asztalán – 



előbb-utóbb majd meg is esz talán 
könyörtelen a trakta esztelen 
másrészt a dolog mégsem hasztalan 
 
túrunk a mélyben szorgalmas vakond 
jutalmunk lesz a létvégi víkend 
egy szűk nyíláson átbukfencezünk 
s csodálkozunk: jé már nem létezünk?! 
 
Megérik minden pillanat szüret: 
vajúdva ím a halál megszület 
iki véget ér az előkészület (PÉTER!! Mi az az "iki" a sor elején? Nem "itt" akar lenni? Valamit 
kezdj vele! A szerk. 
 
kinek mondanád: alávalóság! 
A vak is láthatja kilóg a lóláb 
a képzetek alól a valóság 
 

Cigánylány 
 

...s akkor a nagy vigalom közepette darázsderekú lány 
libbent táncra kacér mozdulatokkal a rét 
zsenge gyepén haja ében az ajka cseresznyepiros volt 
gödrös az arca szemét tágra nyitotta az ég 
minden csillaga ott ragyogott két szembogarában 
csimpolya szólt s hegedű ropta a táncot a lány 
egyre veszettebbül röpítette a lába miközben 
melle ficánkolt mint zsákban a fürge malac 
kis suttyó kölyök ott álltam s lestem megigézve 
sóvár szemmel a lányt őt aki észre se vett 
kontya kibomlott és égő arcára borult az 
ében hajzuhatag s ő szaporázta tovább 
járta a vad táncot már harmat szállt le a fűre 
s fényét álmatagon szórta a földre a hold 
őrülten kalapált a szívem bámultam a táncost 
esdve szavát mosolyát lenne csak egyszer enyém 
aztán vége szakadt a zenének a táncnak az éjben 
sápadt fény libegett füzek ezüst levelén 
elnyugodott a cigánytábor csak a szél kalamolt még 
alvó sátrai közt és tücsök ciripelt 
mint fészkén a madár lapítottam a tüskebokorban 
hátha nem alszik a lány, s láthatom újra talán 
látni akartam látni csak egyszer még epekedtem 
– s lám máris suhanó árny feketéllt a mezőn 
összefonódva zuhant egy férfi a lánnyal a fűbe 
szívem majd kiszakadt könnybe borult a szemem 
könnyeken át is láttam a két test hirtelen egy lesz 
s mint aki ölni akart dúlja a férfi a lányt 
annak lágy öle nyelte mohón mit a kanja belévert 
s úgy lihegett nyekegett mint kit a lelke hagy el 
 
másnap a tábor hűlt hamuját leltem csak a réten 
pernyét és kormot fújt teliszájjal a szél 
útnak eredt a cigánykaraván elment a leány is 
csillagos éj-szemeit nem feledem soha már 

 



Szász Zsolt 

Április bolondja 
 

Reggelre kelvén szívecskék a virágboltosok szövetségének ajánlásával. Keményre fújva nyélen, 
nyelecskén, műanyag, ezüst, pirosozva. 

A nyolcéves Balassi szamárfülezi könyvét – hárít, magát Bornemissza kegyelmébe ajánlva, erős 
egészségesen: 

Vitézek mi lehet ez széles föld felett 
szebb dolog az végeknél? 
Harcra hát, barátaim! 
Megszólal egy golyó, miközben átsüvít Zámbó Jimmy agyán: ez király volt! 
Ünnep! Halva a nemzet színésze – néhai asztalszomszédom a Corvin téri Ampelosban –, a tábornoki rangú 

tizedes. Mi többiek ülünk ugyanott, a pultosnéni ugyanaz, s miközben a cukrot méri a kávéba, arcán fülig 
húzódik a mosoly; jókedvünkbe így kapcsolódik: mennyi szív?!  

Középső- és mutatóujj összezárva – képzelt browningommal lelövöm őket egyenként a 
levegőégről, ötszögfejű, szívarcú, pálcika kezű-lábú szörnyecskéket; végre együtt nevetünk. 

 
Isten, áldd meg a magyart, 
Jó kedvvel, bőséggel... 
 
Csak a  királycsináló golyó a szövetséges, Széchenyi úr? 
A tudomány, hogy miképp lesz a nyűtt vonóbul bot? 
Értem én, hisz király nélkül szakmátlan minden bolond, csak okos vagy komoly. 
Fekszik az ágyon, fölkel, kisméretű papírokra irkál, parainézist fogalmaz, végrendelkez, tisztult 

ötperceiben dohányzik, mint a férfiak.  
Reggel jön a mentő, kényszerzubbonyoznák, szétharapja a fogait, szelíden nézi a szilánkokat. 
Nem! Uraim, az apám nem bolond. Csupán műhiba, mert a gyógyász nem vizsgál, ítél. 
Fekszik a másik a filmgyár udvarán a sárban, átlépnek rajta, neki nincs levegője, hát szurkál 

ködöket. 
A Tyutyu hintáz, arkangyali mestere ócska revolverből éleseket lő az Anziksz őrnagyának deszkára 

feszített árkusaira, szakad a lap. 
Szakad  a szív,  a hó, a pad –   
szakadhat – nem szeretünk! 
Mindig csak a bölcsek, kedélytelenül, vagy a poéták, kikre azt mondja Vitéz: az is bolond, aki azzá lesz 

Magyarországon. 
Kellene, de – fáj a bolond, mert nem tudja senki, hogy miért a toronyba, miért kérdi: hány óra, miért épp a 

féltizenkettő – ki a  bolond...  kettő?! 
 
 
 
 

 
TÁJOLÓ 

Bölcsőhelyünk körül 

Bertha Zoltán 

Színházi jubileum Nagyváradon 
Tóth-Máthé Miklós Tűz és kereszt című történelmi darabjával 

 
 
Ünnepelt a Nagyváradi Állami Színház magyar tagozata, a Szigligeti Társulat 2000. október 15-én: ünnepelte 

a nagyváradi kőszínház felépítésének, felavatásának centenáriumát, a több mint kétszáz éves nagyváradi 
színjátszás történetének eme kitüntetett, jeles napját. Éppen száz esztendeje költözhettek gyönyörű, méltó 
otthonukba, Thalia új templomába a színi művészet halhatatlan múzsájának, istennőjének elhivatott Bihar vidéki 



“papjai” – Szent László városában, a “Körös-parti Párizsban”. A mostani emlékezések – koszorúzások, 
szimpoziumok stb. – a dicső régmúlt idők mellett természetszerűleg felidézték az azóta kisebbségbe szorult 
Várad-környéki magyarság gyötrelmes és sokszor hősies küzdelmeit is a folyton veszélyeztetett nemzeti 
önazonosság megtartásáért. 

E lélekemelő rendezvénysorozat díszeseménye volt a debreceni próza- és drámaíró, Tóth-Máthé Miklós Tűz 
és kereszt című történelmi darabjának az ősbemutatója. A mű a nagyváradi jubileumi alkalmakhoz kapcsolódó 
drámapályázat díjnyertes alkotása, egyben a keresztény magyarság históriai kiválóságait (Károli Gáspártól 
Szenci Molnár Albertig és Melius Juhász Péterig) megelevenítő szerző kiemelkedő munkája. A díszelőadást 
felfokozott érdeklődés övezte, s a sikerhez hozzátartozott az illusztris (a Tőkés Lászlót, Tempfli Józsefet, 
RMDSZ-képviselőket, a város társadalmi és szellemi életének vezető személyiségeit is magába foglaló) 
közönség áradó elismerése. 

A darab már tematikájával, problémafelvetésével is hozzásegíthet személyes és közösségi erkölcsi 
identitásunk illúziótlan, egyszersmind emelkedett újragondolásához. Árpád-házi királydrámaként, IV. (Kun) 
László életviaskodásán keresztül vetíti ki a honfoglalástól Ady Endréig, Szent Istvántól Németh Lászlóig (és 
tovább) húzódó évezredes-örök magyar sorskérdéseket: a hovatartozás, az önmegőrzés és az önértékelés kínzó 
dilemmáit. Kelet vagy Nyugat; pogányság vagy kereszténység; morál vagy hatalom; ösztönösség vagy 
önkorlátozás: ezek a döntéskényszer alapdimenziói, amelyekhez hozzájárulnak a további önreflexív 
megoldáskeresések: hátha a választás mégsem vagylagos vagy kizárólagos; a “vagy”-okat nem lehetne-e “és”-
ekkel felcserélni? Kun László számára a betelepült kunok világa a pogány-keleties otthonosság, az ősi-természeti 
bensőség, az érzéki életörömök szabadságlehetőségét jelenti; a betöltött pozíció, a magyar királyság viszont 
inkább a keserű nyűgöket szaporítja és az életidegenséget sugallja: a királyi feleség (Nápolyi Izabella) lelki 
távolságával (ismeretlenségével és érinthetetlenségével), a pápai feddések és fenyegetések erőszakosságával, az 
ármánykodó hazai nagybirtokos főurak lázongásaival. De mégis: ha csábító is a kunok kínálta életvitel, s taszító 
is a másik: a “tűzimádat” helyett mindennek ellenére a “kereszt” vállalása nyújtja a nagyívű és biztosabb 
történelmi perspektívát. Az egyéniségét marcangoló származási, érzelmi, erkölcsi kettősség a felőrlő belső 
vívódások, küzdelmek árán, az önlegyőzés révén végül tehát a keresztényi megigazulás irányában oldódik fel. A 
kunok között magyarnak, a magyarok közt kunnak tekintett László tudja, hogy milyen nehéz pogány mivoltunk 
levetkőzése, de még megkeresztelkedettként is igaz kereszténnyé tisztulni, “átvalósulni”, s azt is hogy a 
megmaradás országos felelőssége mindenképpen kiköveteli a kunság megtérítését. Törekvéseibe azonban 
belepusztul: a hajthatatlan és értetlen kunok között leli halálát. Tragédiája és kudarca lett a többféle igazságot 
felfogó látásmódja, vonzalmainak bonyolultsága, egyezkedő-egyeztető hajlama-hajlandósága, kíméletes 
viselkedésmódja, a durva és tekintetnélküli uralkodásra alkalmatlan tépelődő-önelemző képessége (vallomása 
szerint ő nem is áhitozott eleve a trónra sem). Haldoklása a történet végén katartikussá emelkedik – ahogyan a 
pap és a sámán a saját szokásai szerint egyaránt, bár különbözőképpen elsiratja. 

Történelmi hitelesség, ugyanakkor a belső és a külső konfliktusrendszer összetettségét erőteljes vonalakkal 
kirajzoló cselekményvezetés, lélektani és sorsábrázoló szuggesztivitás jellemzi a Tűz és keresztet, s a kitűnő 
nagyváradi színészgárda (Medgyesfaly Sándor, Meleg Vilmos, Hajdu Géza, Varga Vilmos, Fábián Enikő, Firtos 
Edit, Némethy Zsuzsa és a többiek) produkciója csak növelte mindezek hatásosságát. A Jászai-díjas Gali László 
rendezése korhűség és egyetemes mondanivaló egységét úgy tudta megteremteni, hogy a dialógusok feszültségét 
és az események mozgalmasságát kiaknázva még különlegesen és emlékezetesen invenciózus megoldásokkal is 
elkápráztatott (például a villódzó fénybe állított csatajelenetekkel). Szenvedély és intellektualitás így egyszerre 
sugárzott az előadásból – maradandó élményt nyújtva. (Képek az előadásról interneten: 
www.szinhaz.hu/szigligeti.tűz és kereszt) 

 
 

Szirtes Gábor 

“folyton mardosó titok” 
Csorba Győző hagyatékának verseiről 

 
“A nagy világ-statisztikán / nem változik meg semmi sem / ki lépésemmel sem hiány / sem fölösleg 

sem lesz úgy hiszem” – írja az a költő, aki huszonhat önálló verses-, kilenc önálló fordításkötetet 
(közte a talán legjobb magyar Janus Pannonius fordításokat és a Faust második részének kiváló 
“átültetését”), száztíznél több antológiában versekkel történő megjelenést, több mint nyolcvanban 
pedig műfordításokkal való jelentkezést hagyott maga után hat esztendővel ezelőtt történt távoztakor. 
És egy az alkotói pálya jelentőségéhez méltó hagyatékot, melynek feldolgozása – számos szintén 



jobb sorsot érdemlő alkotásától eltérően – néhány éve elkezdődött. Első kötetei már napvilágot is 
láttak. Így Csorba Győző Kossuth-díjas költő és műfordító utolsó éveinek verseire jellemző rezignált, 
gyakran kilátástalanságot tükröző hangulata, sajátos jövőkutatásának negatív kicsengése – 
szerencsére – napjainkra nem igazolódtak be. 

Hiszen a hagyaték első köteteként megjelent a három színpadi művet bemutató Drámafordítások, 
benne: Eschner, Eugen: Gergő király, Hauptman, Gerhart: A patkányok és Regnier, Robert: 
Arisztotelész rablólétrája című darabjai, melyet a Csorba Győző, a fordító követett Tüskés Tibor 
szerkesztésében, míg 2000 karácsonyán a versbarátok kezében lehetett a hagyaték talán legbecsesebb 
részét jelentő Hátrahagyott versek is. “Hogy munkám megérdemli-e a későbbi életet, azt majd az 
utánunk jövők döntik el. Az utókornál nincs protekció. Nekem csak az a dolgom, hogy a belőlem 
fakadó legtöbbet adjam...” – mondta a költő egy 1968-ban készült interjúban. Az eddigi köteteket – az 
azóta ugyancsak nagy változásokat megélt – utókor válaszának i tekinthetjük. A mostohagyermekké 
vált költészettel néha kellemes dolgok is történnek... A költő meditatív önreflexiójára adott jelenkori 
feleletet akár a költői álmok megvalósulásaként is felfoghatjuk, bizonyítékaként annak, hogy Csorba – 
ahogyan ezt mindig is szerette volna – “eltörölhetetlen, örök jellé” tegye verseit és önmagát a világban. 

“A múzsa eltűnhet, ha a mű megmarad. El is tűnik a tapasztalatok szerint. De ameddig ihletni 
képes, bűn elkergetni” – vallotta Csorba Győző, élete végéig féltve őrizve ezt a gyötrelmekkel teli, ám 
termékenyítő kapcsolatot, fél évszázados alkotói pályája ritka gazdagságú termésével ajándékozva 
meg olvasóit, örök városát, Pécset, melyhez ugyan olykor közelebb érezte Rómát, mint Budapestet, ám amelyet 
soha, semmilyen csábításra elhagyni nem tudott, nem akart, mert jól tudta, hogy egyetemeset alkotni nem 
földrajzi hovatartozás, hanem tudás és tehetség dolga. A közvetlenül halálát követően megjelent kötetét, a 
Csikorgót olvasva szembetűnő, hogy a halál közelségével vívódó költő sajátos “jövőkutatást” is végez. 
Nem az elmúlással megbékülő ember kutatja benne egyre szűkülő lehetőségeit, inkább az alkotó 
mérlegeli verseinek későbbi sorsát. Másokét, így Kölcseyét, Adyét, Weöres Sándorét (az egykori jó 
barátét, a közös ifjúkori élményeket felidéző későbbi alkotótársét) és Illyés Gyuláét is vizsgálja, ám 
mindenekelőtt a sajátjáét teszi mérlegre. Teszi ezt olykor abbéli hitével, hogy a vers túléli mesterét, még ha 
csak egy lepkeszárnyon lebegve, vagy virágkehelyben rejtezkedve is, mint ahogyan ez történik Weöresnél. 
Esetenként vívódva gondolva minderre, bizonytalansággal telítetten, hogy egyszer majd megtérve halottaihoz, 
vajon az élőknél majd marad-e, akad-e továbbra is számára hely. Végezetül olykor mély 
rezignáltsággal és talán túlzó szigorral véve tudomásul a törvényszerűt (?), azt, hogy “itt minden megy 
tovább / s ahogy mondtam / talán húsz-harminc embernek fogok / hiányzani”. Legvégül pedig – a testi és 
lelki gyötrelmek kínzásainak hatása alatt – eljutva a teljes lemondásig is, megadással tartva föl két kezét. 

A Hátrahagyott versek ennyiben folytatása a Csikorgónak, mindenekelőtt abban, ahogyan az 
elmúlással csaknem örökkön vívódó és küzdő költő itt is megkísérli előzetes vallomásra bírni a jövőt, 
versei sorsát kutatva, alkotásai sorsesélyeit mérlegelve: eközben sok mindent megérezve a később 
bekövetkező változásokból, a “bolond, cseppfolyóssá vált világból”, időnként még az “egyszer minden 
szemből kihullok” – indokolatlanul – tragikus életérzéséig, vagy verseinek temetéséig is eljutva. (Kinek 
kell...). Mély rezignáltságát, kegyetlen következtetéseit – szerencsére – nem mindenben igazolta vissza a jövő, 
mert a “magány tágulásának” gyötrő pillanataiban időnként egészen tragikus víziók vezették a tollát, 
ám halála után néhány esztendővel azért ő is ott lehet már a Digitális Irodalmi Akadémia (gondolt-e 
valaha is ilyen intézményre?) tagjai között. Ám ez mitsem változtat azon a tényen, hogy – okkal, ok 
nélkül –, némiképp leegyszerűsítő módon ugyan, de azért “besorolták” őt is az elmúlás és a halál-
problematika egyik legjelentősebb hazai költőinek sorába. 

Akik most új kötetének olvasásával beléphetünk a hat esztendeje eltávozott költő mindezidáig titkon 
őrzött műhelyének legrejtettebb zugaiba is, meggyőződhetünk arról, hogy a hagyatékban maradt, 
kötetben mindezidáig meg nem jelent, sőt, többségében publikálatlan “gyaluforgácsok” is téma- és 
motívumvilágukban gazdag és sokszínű költészetet takarnak. Benne szakadatlanul ott zakatol, 
dübörög a múlt, az egyetlen, melynek ismeretében bizton lehet építkezni a jelenben és meglátni 
valamit a jövőből is. Ahogyan A tegnap sincs című versében írja: 

 
“Hol a múlt? Hát az emberben! az ember 
s a múlt... múlt nélkül nincs ember 
ezért nézek annyit hátrafelé 
ezért nem nézek – mondják bár – előre 
talpaim alá sziklakő kell 
csak így mehetek bizton a jövőbe.” 
 
Az irodalom barátainak is meglepetésekkel szolgáló tizenöt spirálfüzet kézzel írott lapjairól ezerkétszáz 



vers hagyományozódott az utódokra. Ezek legjavával, mintegy hatszázhatvan verssel ismerkedhetünk 
meg a Bertók László által válogatott és szerkesztett kötetben. Az egykori tanítvány, majd költőtárs – 
akit éppen Csorba Győző meggyőző szavai térítettek el a hatvanas évek közepén a Somogyba 
történő visszamenetel szándékától – méltán nevezi utószavában ezt a pályát 1962-től 1993-ig átölelő 
válogatást sajátos költői naplónak, hiszen benne nem csupán Csorba életének alakulása, alkotói 
közérzetének változásai rekonstruálhatóak, hanem családi örömei és bajai, a változó világról alkotott véleménye 
is határozott vonásokkal körvonalazódik az olvasó számára. A gyermekek és az unokák varázsos világáról 
olvashatunk, mint a családi líra remekeiről, vagy megismerhetjük a háttérbe szorítottság, a meg nem 
értés, az elismerés-hiány gyötrő érzéseivel küzdő költőt is, mely főleg a hatvanas évek verseiben 
érhető tetten. A világgal perlekedő, a rend hiányától szenvedő alkotó is megjelenik a kötetben, aki a 
kizökkent időről ír verset, arról, hogy világunkban semmi sincs a helyén: “Nincs még helyén a szék / s 
pénz tisztesség se még / a sínen a vonat / nem mindig jól halad / s ha lett is némi rend / az sem 
mindent jelent...” – mondja 1979-ben, a Nincs még helyén című versében, azt is mintegy “igazolva”, 
hogy a társadalmi problémák, a közéleti témák sem álltak távol költői világától. 

Végezetül persze azért az sem vitatható, hogy a Hátrahagyott versek alaphangját – az egykor éppen Helinan 
halálverseinek fordításával induló pálya meghatározó motívuma – adja meg: “az értem halál és élet viaskodtak” 
gondolata, az élet és a halál örök rejtélyének kutatása, akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy a nagy ontológiai 
kérdések. Hiszen már több évtizeddel – az 1995-ben bekövetkezett – halála előtt Csorba versbeszédének 
talán egyik leggyakoribb szava az elmúlás és a halál. Hangulatteremtő képessége is ezekben a 
verseiben a legerőteljesebb, mint ahogyan erre jellemző példa az 1971-ben írt ötsorosa, a Rövidülő 
napok is: 

 
“Kevesebbet kelljen szégyellnie 
mind hamarabb bújik a föld sötétbe 
Sár foszló levelek 
az ember didereg 
folyton fullasztóbb éj borul fölébe” 
 
Ez mintegy előfutára a rossz közérzet később felerősödő hangjának, azon verseknek, melyekben 

“sokféle csonkaságait” panaszolja a költő, félelmeit reggeltől estéig, estétől reggelig, rezignált 
életérzésinek kísértéseit, mígnem a nyolcvanas évek elejére a Nyújthatnék már-ban csontváz kezek 
fonódnak össze, szem nélküli szem “néz” a világba. Az ugyanekkor született Inkább hinném a test ravatala és 
a lélek továbbélése közt feszülő ellentétből – utóbbi továbbélésének lehetőségével – már némi 
szerény reményt és hitet is sejtetni enged. Ám családi, hozzátartozói, baráti és alkotótársi veszteségei 
hatására nem ez utóbbi vonulat erősödik fel Csorba költészetében. A “már küszöbünkig ér a temető”, 
a “sok a halottam mostanában, bizalmasommá lett a temető” életérzése uralkodik el nála, mígnem a 
nyolcvanas évek végi Kórterem-ben személyes tapasztalatok által megszenvedetten írja meg a “távolodó 
tömeg” – krákogások és köhögések, vad rianások és ferde jajszavak-kísérte – világát. Egybefolynak a 
napok, egybemosódik az idő, e világban érvényét vesztik a konvencionális törvényszerűségek, “Egy 
nap tíz nap harminchárom / nem mindegy már vén barátom?” – kérdezi a költő. A halál-mezsgyéjén 
kóborlók képzelt dallamoktól és hamis reményektől kísért világát keveseknek sikerült nagyobb lírai 
erővel ábrázolni, mint Csorbának. 

És már csak az egykoron “győztes test” leépülésének, legyőzettetésének kegyetlen realitással 
történő leírása maradt hátra, a Hátrahagyott versek igazi nóvumaként a test és a lélek, a föld és az ég, 
a reáliák és a hit közt vívódó ember mély és őszinte önvallomása, a lényeg felismeréséhez is eljutó 
költő keserű, önmagát mintegy kívülről vizsgálni képes derűs bölcsessége: 

 
“...ami megvan még belőlem: nem enyém Hát kié? 
Azé aki meghatározza sorsát ezer gyakorlati 
szempont szerint (esetleg mással megbeszélve) 
Így hát ha rámnéz valaki s gondosan megfigyel 
szám körül fölfedez egy könnyű idegen mosolyt” 
                               (Csalogatsz be magadhoz...) 
 
E “könnyű idegen mosollyal” talán a hagyatékban maradt versek lényegéhez érkeztünk el, a 

felismeréshez, hogy a saját világ eltűnőben van (Mennek, de mások); a várakozáshoz, hogy Odaátról – az 
apától, az anyától, a nénéktől, a bátyáktól – érkezzék már valami csöppnyi jel; és a nagy történet okos 
belenyugvással történő tudomásul vételéhez, annak konstatálásához, hogy “kitárulni készül / végső 



fizetésül / a menny vagy a pokol” (Lehetnének ők is). 
Közben természetesen más hangok is felcsendülnek ezekben a keletkezéstörténeti szempontból is 

érdekes, a műhelytitkokba is bepillantást engedő versekben, olyanok is, melyek eddig kevésbé voltak 
ismertek, vagy kevésbé jutottak eszünkbe szerzőjük nevének hallatán. Új, de legalábbis a 
korábbiaknál erőteljesebben jelentkező árnyalatot jelentenek az ironikus, önironikus sorok, a vidám, a 
kötözködő-évődő hangvételű, hangulatú versek (mint a Harcsa nóta vagy a Serteperte Kelemen), a nyelvi 
bravúroktól kísért játékosság, de talán még a lét nagy kérdéseit időnként némi optimista kicsengéssel 
vizsgáló sorok is. A több mint három évtizedet átfogó anyag tematikus és hangulati gazdagságát 
mutatja, hogy annak íve a meghosszabbodó, fullasztó éjek világától, a halálfélelem kínzó gyötrelmeitől 
a “töményen élni kell” valósággal hedonista vallomásának felvillanásáig terjed (Pedig nem vonz...). 

Megszólal a könyvben a szülővárosához mindvégig hűséges alkotó, az igazi lokálpatrióta is; és 
erőteljes vonásokkal rajzolódnak ki a meghitt hangulatok, a nyugalom és a játékosság, a 
bizonytalanságok és a bizonyosságok, a beteljesülések és a hiú reménykedések világának 
főszereplői: a  “békesség fészkeit” megteremteni képes nők, a lányok és asszonyok menedéket nyújtó 
környezete. A hétköznapok múzsái mellett megjelennek az egykori irodalmi minták és alkotótársak is: Arany és 
Kölcsey, Babits és Weöres, Ladányi és Hajnal, Garai és Vészi, Kálnoky és Jékely, Illyés és Bárdosi Németh, 
meg Hamvas Béla, Galsai Pongrác, Takáts Gyula, Victor Vasarely és Simon Béla, a két képzőművész. 
Egyszóval mindazok, “kikbe betűk hada volt még”, s kik helyett neki kell most már naponta verset 
írnia, azok, akik védelmet és menedéket jelenthettek az “idestova közeledem a halálhoz” – már 1965-
ben! – jelentkező és végig kísértő, nyomasztó életérzésével szemben. 

A Hátrahagyott versek sok ezer sorával sajátos szentélybe jutunk: a meghitt vallomások, a tiszta 
szavak, néha még a fel-felsejlő intimitások világába is, ahol a hol elégedetlenkedő, hol megnyugvó, 
hol háborgó, hol elcsendesülő lélek vívódása és harmóniája egyszerre és egyidejűleg vesz körül 
bennünket. Meg a homályban és a bizonytalanságban is felsejlő remény, a létezés nagyrészt 
megválaszolatlan kérdéseihez is közel kerülni tudó ember bölcs sztoicizmusa. A mindenek vállalására 
kész magatartás példaadó ereje. Végezetül az olvasó bizonyossága arról, hogy a költői szándék 
valósággá változott: bepréselődött egy kitörölhetetlen jel a világba. Talán ez a legtöbb, amire a 
költészet képes lehet.  

(Csorba Győző: Hátrahagyott versek, vál., szerk., és az utószót írta: Bertók László, Pro Pannonia 
Kiadó, 2000) 

 

 

Restár Sándor 

“Regét főzök” 
 
Jó tíz évvel ezelőtt, 1990-ben épp a taxis blokád idején egy szerzői estem után hozzám lépett egy 
ötven körüli úr, gratulált, majd megkért megnézném-e néhány versét; bólintottam, majd címet cseréltünk. 

Fel is keresett hamarosint, egy hétmérföldes kéziratokat tartalmazó paksamétával. 
Megrémültem, visszahőköltem a kb. ezer oldal láttán, de nem visszakozhattam, ha már 

megígértem… 
Két hetet kértem, hogy átolvassam ezen irdatlan anyagot. Nos nem voltam felhőtlenül boldog. 
Az anyag többnyire az önképzőköri dolgozatok szintjén ragadt. Ám akadtak igen rokonszenves, 

költőt sejtető megoldások is. És megkapott megélt őszintesége. 
Olyan világból hozott hiteles helyzetjelentéseket, mely ezidáig ismeretlen volt honi költészetünkben. 
Buszsofőrként dolgozott, míg le nem “terítették” különféle betegségei. 
Elképzeltem, amint teker az 54-es busszal a kamion telep és a használtcikk piac irdatlan forgatagában, s 

közben agyában négysorosok sorjáznak. 
Eltelt a két hét, s a szerzőnk jött a válaszért. 
Kegyetlen voltam és könyörtelen – “a költészet nevében”. 
Azt hittem összeomlik lesújtó mondandóm után – ám nem így történt. 
Megkért a javából szerkesztenék-e egy vékonyka könyvet. 
Kemény munka következett, vastagon húzott piros tollam. Így jelent meg a szerző 

magánkiadásában a Garázsmenet (1991) című első kötete. 
A későbbiekben gyakran felkeresett, én voltam első olvasója – egyre jobbakat hozott. 
Mocsár-minták (1995) címmel adta ki második kötetét, mely többnyire érettebb írásokat tartalmazott. 
Meglepődtem és elcsodálkoztam, hogy egy ötven évesen induló költő, hihetetlen akarattal és 



elszántsággal milyen fejlődésre képes. Ennek bizonysága az 1999-ben kiadott (s a szó igazi 
értelmében akár első könyvének is tekinthető) A láz csontos rúdján című válogatott verseskötete, melyet 
a Kráter Műhely Egyesület jelentetett meg, Turcsány Péter szerkesztésében. 

 
.  

BuSzabó Dezső élete, munkája nem kötődik semmilyen formában az irodalmi közélethez. 
“A permről” a marginális vonalakon is túlról hozza megélt élményeit. 
Beszűkült térben mozogva – hihetetlenül magányos alkotó. Tele van bizonytalansággal, kétséggel; 

vajon érvényesek-e versei: 
 
megjön a postás 
mint rendesen 
könnyebben viszed a lépcsőn 
a kéziratokkal megtelt kukát 

(…mint rendesen) 

A kötet szerkezeti felépítése következetes, tudatosan építkező. Az egész kötet mindössze 58 oldal 
– ez az anyag már valóban nem rostálható tovább. 

Jól nyomon követhetők a szerzőt ért hatások élményei, a különféle költői világok vegyítése. 
Jól alkalmazza a magyar líra hagyományos és modernebb hangütéseit. Hatásaiban tetten érhető a 

Sinka István, Ratkó József nevével fémjelzett balladisztikus versmodell; a lecsontozott szerkezetű 
tömör, “Pilinszky-fegyelmét” idéző darabok, helyenként groteszk, illetve abszurd elemei. 

 
kavicsot szedek 
készülődöm 
az utolsó dobásra 
mielőtt átmegyek a jégen 
előttem már kész a lék 

 
Bizony kész ez a lék! Bejárt utakon halad, József Attila, Radnóti szellem (nem stílusa!) gyakran megérinti. 
dióhéjban                 mozdonyod 
összesűrítve             puha párna 
 
se késed                   hajtsd le szépen 
se kenyered             a fejed 

(itt vagy – József Attila emlékére) 

 
Legjellemzőbb hangja “szegény legény-ének” – az egyszerűség. Nem filosz költő, ám ez többnyire 

csak előnyére válik költészetének. Nem bölcseleteket közöl, hanem megélt életérzéseket. 
Többnyire bús-borongós számvetések ezek: 
 
“szegény ember esedezik 
arcát tarlóba törli” 

(kanóc-korom) 

 
Verseinek ereje a kompozíciós tömörségben rejlik – legtökéletesebben a 4-6-8 soros verseiben él 

(mint hal a vízben) ha bővebben ír legtöbbször túlírja magát, íme bizonyságul egy négy soros, ami 
legigazabb világa. 

 
regét főzök 
mire megjössz 
virágot is lopok 
az asztalra 

(regét főzök) 

 
Témaválasztását tekintve igen szűk körben mozog. 
Ugyanazt a gondolatkört többször körbejárja. 
Gyakran visszatekint megélt-kínú “emlék-sebhelyeire”. Szülei elveszítéséről megrendítően ír, 

döbbenetes ahogy a majd’ hatvan éves költő úgy érzi: ma is magára maradt ÁRVA kisgyerek. 
Visszatérő motívum a kitaszítottság érzése, “a be nem engedés a költészet gőgös fellegvárába”. 



Félelem – a mindennapok kegyetlen szürkeségétől, a betegségtől. Hangulatjelentések a kisember 
mindennapi szorongásairól. Félelem, saját kishitűségétől, versei hitelességétől: 

 
komolyan vesznek? 
talán… 
hagytam pár verset 
a költészet asztalán 

(talán) 
 

Nos ezen az asztalon, sokan, sok féle verset hagyunk. Ám hiszem, hogy a későn érő buSzabó 
Dezső is szakíthat magának egy tenyérnyi helyet – az isten takarója alatt – ahol: 

 
már csak a szelek énekelnek 
elrepül a kitömött madár 

 
“Már csak a szelek énekelnek” idézem mondandóm végén, s közben szerzőnk hasonló címmel 

adta ki (szintén a KRÁTER gondozásában) legújabb, immáron 5-ik kötetét. 
Meg kell hagyni: jól választott a KIADÓ. buSzabó Dezső legegységesebb, legkiforrottabb könyvét 
vehettük most kezünkbe. Nem formabontásra s stílusbeli változásokra gondolok: buSzabó mintha 
örökké ugyanazt a verset írná, de hangja egyre tisztább, kifinomultabb. 

Válogatott könyvét is beleértve ez a kötet a szerző legkiforrottabb munkája. 
Gratulálok, s ezúton is köszöntöm az idén 60 éves költőt. 
Meg kell még jegyeznem, hogy mindkét könyv esetében Turcsány Botond grafikái kellemes külcsínt 

kölcsönöznek a kötethez. 
 

buSzabó Dezső 

tudatom veletek 
 

vers a mérlegen 
ágy mellett a bicikli 
szemétkosárban a vény 
 
felgyűrt arcvonalam 
a hegyek alatt 
versek hullámaiban 
körömfeketéim 
 
hülye napom van 
vágok grimaszt 
reggeltől estig 
 
a vers mérlegen 
ágy mellett bicikli 
szemétkosárban vény 
felgyűrt arcvonalam 
a hegyek alatt 
versek hullámaiban 
körömfeketén 

 

Madarász Imre 

Új írók, új lexikonok 
 

Talán mert 2000 minden téren a nagy számvetések, összegzések éve volt, jelent meg ebben az 



esztendőben nálunk is olyan sok lexikon. Közülük az alábbiakban csak az irodalmiakról, illetve az 
irodalmi szempontból (is) fontosakról lesz szó, egész pontosan négyről: az Akadémiai Kiadó 
háromkötetes Új magyar irodalmi lexikona második, javított, bővített kiadásáról, az Enciklopédia 
Kiadónál megjelent Kortárs magyar írók 1945-1997 Bibliográfia és fotótár című kétkötetes kiadványról, a 
Greger-Biográf Kiadó gondozásában napvilágot látott Ki kicsoda 2000 két kötetéről (melyet a Fontos 
emberek lexikona. Ki kicsoda 2000 pótkötet egészített ki), valamint a Magyar Írók Nemzetközi Szövetsége által 
publikált Képes Irodalmi Lexikon egyetlen apró kötetéről. Ezeket is csupán egy, fő szempontból 
vizsgáljuk: hogyan jelenik meg bennük a széles értelemben vett – tehát a tudományos irodalmat is 
magában foglaló – kortársi magyar literatúra, vagyis hogy tartalmilag mennyiben újak ezek az új irodalmi 
lexikonok. 

Az olvasók és az írók számára egyaránt alapvető és fő kérdés: kiről írtak lexikon-cikkeket? Akikről 
írtak, úgy gondolhatja – s minél több helyen, annál inkább –, hogy számon tartják, elismerik, mint írót. 
Aki kimaradt – főleg ha mindegyikből –, joggal érezheti úgy, hogy mellőzik őt. Az előbbiek örömét, az 
utóbbiak bánatát fokozhatja, hogy efféle lexikonokat nem adnak ki sűrűn (egyedül a Ki kicsoda jelenik 
meg kétévente). Mi a “bekerülés” feltétele, kritériuma? 

Minél sokoldalúbb egy életrajzi lexikon, annál nehezebb általánosan meghatározni, mi alapján avat egy 
embert “valakicsodává” és miért éppen akkor, amikor (például tizenhárom, és nem tíz önálló könyve 
megjelenése után). A Ki kicsodából kimaradt többkötetes írónak, irodalmárnak a maga szempontjából 
teljesen igaza van, ha méltatlankodik, hogy akkor bankárok, üzletemberek, mérnökök, köztisztviselők, 
iskolaigazgatók, tévébemondók miért kaptak szócikket, színészek miért olyan feltűnően 
terjedelmeseket, minden fontos szerepük feltüntetésével. A baj az, hogy a maga szempontjából 
rendszerint mindenkinek igaza van, és hogy különböző területeken tevékenykedők teljesítményét 
nemigen lehet összemérni. Az életrajzi lexikon a maga válogatásával mégis erre kényszerül, örömet 
és sérelmet egyaránt okozva, kit kitüntetve, kit megbántva. Az utóbbiak fájdalmán talán enyhíthetne 
valamelyest a kiválasztás általános elvi szempontjainak ismertetése előszó formájában, és persze 
azok következetes betartása a főszövegben. Már ha vannak általános elvi szempontok. 

A kifejezetten irodalmi lexikonokban mindenképpen kell, hogy legyenek. “Szakmaibb” jellegük miatt 
ezeket vélhetően kevesebben olvassák, de értőbb, és érzékenyebb, érdekeltebb, és érintettebb 
közönség. Az Új magyar irodalmi lexikonban (ismertebb és rövidebb nevén az ÚMIL-ban), mely egész 
nemzeti literatúránkat felöleli, különösen nagy felelősség arról dönteni, mely kortársaink 
szerepelhetnek együtt Janus Pannoniusszal vagy Kölcsey Ferenccel, kiről olvasható szócikk Babits 
Mihály vagy Madách Imre tőszomszédságában. Ahogy tartalmában és jellegében ez a lexikon tekint 
vissza a legnagyobb múltra, úgy élettartamában, hatásában is alighanem ez néz a legnagyobb jövő 
elé. Ilyen alapművet sem magán-, sem közkönyvtárakból nem szoktak kiselejtezni. Ebben egy szócikk 
kicsit halhatatlanná tesz. Ezért kapott az ÚMIL első kiadása 1994-es megjelenésekor oly kemény 
kritikákat, valamint számos terjedelmes hiánylistát. El kell ismerni, hogy a mostani második kiadásban 
a szerkesztők a legsúlyosabb hiányosságokat pótolták, becsületükre váljék. Tökéletes munka persze 
nincsen. Saját szakterületemmel, az italianisztikával kezdve, nem értem, miért maradtak ki jeles 
italianisták Radó Antaltól Kaposi Mártonig, illetve szócikkre érdemesítettek fontos könyvei, mint 
például Jászay Magda kitűnő monográfiái Mazziniról és Cavourról – főleg annak fényében, hogy 
önálló szócikket kapott az ELTE egykori olasz anyanyelvi lektora, Maria Teresa Angelini, akinek – 
önálló könyve egy sem lévén – csak cikkeit tüntethették fel az “M” (azaz “Művei”) bekezdésben. Nincs 
itt valami aránytévesztés? Az önálló kötettel szintén nem rendelkező Karafiáth Judit “szócikkesítése”, 
ugyanakkor Karafiáth Orsolya, a sokkal fiatalabb, de sokkal híresebb költőnő mellőzése hasonló 
anomália. A sort folytathatnánk: Ormos Mária szerepel, Ludassy Mária nem, Szirák Péter benne van, 
Németh György nincs, irodalmi folyóiratok közül a nyolcéves pozsonyi Kalligram nem felejtődött ki, de 
a tízéves budapesti POLISZ igen!... Nagyobb, általánosabb gond, hogy míg egyes íróknak – helyesen – 
minden önálló könyvét cím szerint felsorolják, olykor – ami sokkal vitathatóbb – az általa szerkesztett vagy 
fordított köteteket is, másoknak csak egyes, fontos (?) könyveit tüntetik fel, sőt némelyeknél csupán a 
számukat. Így készülhet azonos vagy hasonló terjedelmű szócikk tízkötetes és kétkötetes szerzőről. 
Egyenlősdi? Teljességgel érthetetlen, hogyan kaphattak külön szócikket olyanok, akik önálló könyvet 
sosem publikáltak, hogyan szerepelhetnek egyesek szócikként csupán újságcikkekkel, előszavakkal 
és hasonlókkal. “A címszóhoz kapcsolódó szakirodalom” (“Ir” jelzéssel) kiválasztása gyakran még 
véletlenszerűbbnek tűnik. 

A Kortárs magyar írók úgy próbálta kiküszöbölni a következetlenségeket, az esetlegességeket, hogy 
csak az 1945 és 1997 közötti írói életműveket gyűjtötte össze, illetve azoknak csak a bibliográfiai 
adatait, de azokat a teljesség igényével. Ez természetesen nem sikerülhetett tökéletesen: olyan neves 
szerzők maradtak ki, mint Csorba László vagy Debreczeni József, olyan fontos könyvek, mint – újfent 



– Jászay Magda több alapvető monográfiája. És sajnos, itt is tettenérhető az esetlegesség, mind a 
szerzők által írott és egyéb könyvek adatainak feltüntetésében, mind a nóvumot jelentő, kötetvégi 
fotótárban, amelynek anyaga meglehetősen tetszőleges. 

Sokkal nagyobb mértékben és sokkal általánosabban érvényes ez a Képes Irodalmi Lexikonra, amelynek 
összeállításában, úgy tűnik, az egyedüli szempont az volt, hogy szerkesztői kitől kértek és kitől kaptak 
adatokat és fényképeket. E könyvecske egyedüli érdeme, hogy túlnyomó részben olyan írókat mutat 
be, akik egyetlen más lexikonban sem szerepelnek. Ez azonban a fő fogyatékossága is, mert a 
szerzők többsége éppoly amatőrnek mondható, mint maga a kiadvány. 

Összegzésképp legfeljebb annyit mondhatunk: jellegénél fogva lezártságot, befejezettséget, 
végérvényességet sugalló lexikont szerkeszteni-írni olyan eleven, a jelenben alakuló, a szemünk előtt 
változó, bővülő organizmusról, mint az irodalom, sokkal inkább fontos, mint hálás feladat, melyet jól 
megvalósítani is sokkal nehezebb, mint megbírálni. 

 

V. Tóth László 

Anatéma? Apológia? Apoteózis? 
(Madarász Imre gondolatai az olasz irodalom nagyjairól) 

 
 
”Kik hallgatjátok szerteszórt dalokban” – vajon hányan tudják, hogy ez a sor Petrarca főművének, a 

híres Daloskönyvnek az első verssora? Vajon disznók elé szórta-e gyöngyeit (dalait) a koszorús költő, 
a hálátlan utókor nemcsak nem merít, nem épül, de nem is kér már a klasszikusokokból, az ő 
alkotásaik jelenkori sorsa valóban a feledés, legföljebb néhány vájtfülű irodalomtörténésznek 
nyújtanak ösztönzést, unalmas konferenciatémákat és (szerény) megélhetést? 

“Kik hallgatjátok szerteszórt dalokban” – ez a címe a nemcsak szűk szakmai berkekben neves, 
hanem érthető és élvezetes stílusának köszönhetően a szélesebb olvasóközönség körében is 
népszerű italianista irodalomtörténész, Madarász Imre újabb, immár tizenhetedik (!) önálló könyvének 
is. Ezt a kötetet, amely tavaly jelent meg a Hungarovox Kiadó gondozásában, nemcsak a címül 
választott mottó keletkezési ideje, a benne szereplő (éppen tíz) tanulmány kivétel nélkül olasz tárgya, 
azok egyikének-másikának pikáns témaválasztása (például: Kurtizán költőnők mint reneszánsz 
petrarkisták) miatt nevezhetjük némi túlzással egyfajta “irodalomtörténeti Dekameronnak”, hanem azért 
is, mert a benne szereplő valamennyi írás úgy viszonyul az irodalomhoz, ahogyan a reneszánsz, a 
humanizmus korának művei: olyképpen kívánnak tanítani is, szórakoztatni is, hogy eközben élő, 
alkotó erőként vitába szállnak saját koruk gyengeségeivel. És valóban, a kötetben szereplő, és 
többnyire új oldalukról bemutatott nagyságok is, legyenek akár közismert személyiségek (Machiavelli, 
Galilei vagy Pasolini), akár kevésbé híresek (Anna Banti vagy Gioberti),  mind-mind “eretnekek” voltak, 
maguk is a társadalom, a közerkölcs, a politika kritikusai, akiknek olykor botrányokat kavaró egyéniségét 
mindmáig ellentmondásosan ítéli meg az utókor. Az az utókor, amelyet Madarász Imre – bevallott 
“irodalomtörténészi és -tanári alapproblémájaként” – sommásan így jellemez: “meggyőződésem, hogy 
manapság az európai nemzeteket és embereket az a reális veszély fenyegeti, hogy elszakadnak 
kulturális hagyományaiktól, meghasonlanak a múlttal, s ezáltal elveszítik saját identitásukat”.  

Az irodalomtörténész és -tanár nyilván ahhoz szeretne könyveivel hozzájárulni, hogy a múlt 
méltatlanul feledésbe merült remekművei közelebb kerüljenek a mai olvasókhoz. Ez a szándéka 
ezúttal kötetszervező erővé vált, sugallja az alcím: Olasz klasszikusok – mai olvasók. A szándék 
kétségkívül nemes, a szó talán szintén kissé elfeledett és felelevenítésre szoruló értelmében is, de 
vajon nem eleve kudarcra ítéltetett, komikus szélmalomharc-e ez egy olyan világban, amelyben a 
szerző szerint “a globalizáció áradata nemigen tűri-kíméli a nemzeti különbségeket”, amelyben a 
mégoly tisztességes író is a “remekírás és a kultúripar” közé szorul, s amelynek egyik aggasztó 
aktualitása, hogy “amerre az irodalom ma halad, az szorongatóan veti fel a kérdést: lehet, hogy az idő, 
ama nagy rostáló, mégis Moraviának dolgozik?”  

Hogy hiábavaló-e, vagy pedig siker koronázhatja az irodalomtörténész nemes törekvését, nem 
tudom. Hogy mi mindenről szól ez a kötet, azt (a teljesség igénye nélkül) felvillanthatom. Az egyik írás 
például Szigethy Gábor szavaival vitatkozik, aki azt állította, hogy egy “humanista álma politikus 
gazemberséggé silányult a rossz utodók kezében” (Machiavelli-irodalom Magyarországon a huszadik század 
második felében). Egy másikban az idehaza talán jelenleg is legnépszerűbb irodalomtörténet-író, Szerb 



Antal olasz irodalom és Olaszország iránti szeretetéről van szó (Vonzódások és választások). Az Új vagy 
örök Galilei-per című tanulmány kicsengése: “Galilei alakja, tanítása, példája él és tanít, hat, alkot, gyarapít 
– mozog. Mégis mozog.” A kegyetlen sorssal, a megaláztatásokkal szembenéző büszke nő, a nagy 
művésszé emelkedő ember, a festő Artemisia alakját regénye középpontjába állító Banti-mű (Női 
művészsors vásznon és papíron) “aktualizáló irányzatosság nélkül is, ... minden azóta végbement 
társadalmi változás ellenére, máig időszerű”. (Érdekes “aktualitás” viszont, hogy Artemisia Gentileschi 
(1598-1651) Judit  lefejezi Holofernest című festménye, amely felbukkan Madarász Imre egyetlen 
szépirodalmi művében, a szintén tavaly megjelent Letérés című regényében is, az idén rendkívüli 
visszhangot váltott ki egy londoni kiállítása kapcsán.) Egy másik tanulmány (Elsőség vagy 
megújhodás?) főszereplője, Vincenso Gioberti – “egy ember szenvedélyes igazságkeresésének nagy 
monumentumát hagyta az utókorra.” Hasonlóképpen üzen az utókornak az Elátkozott költő mint eretnek 
vértanú című írás Pasolinije, aki úgy volt eretnek, mint ahogyan eretnek “a legtöbb gondolkodó ember, 
autonom egyéniség, aki megelőzte korát, s aki ... a kanti felvilágosodás szellemében tudni mert, tudott és 
mert a mások vezetése nélkül gondolkodni”. De még az 1862-ben Veronában született, és a vélhetőleg 
csak igen kevesek által ismert író, Emilio Salgari (A Sandokan írója) is hagyhatott valamit ránk: a mi 
korunkban “a magát egy magasabbrendű civilizáció terjesztőjének vélő, pedig csupán hatalmilag 
felsőbbrendű, csak gazdaságilag és katonailag erősebb nagyhatalom ellen fellázadó és harcoló maláj 
tigris példája, történetének üzenete akár tanulságos is lehet”.  

Hogy mennyire, döntsék el az olvasók. (Hungarovox Kiadó) 
 

A POLISZ 2001. évi terve 
 
Folyóiratunk és a folyóiratunk köré gyűlt szerzőink köre minőségében folyamatosan erősödik, 

témáiban nemcsak bővíti repertoárját, hanem újabb eredeti feladatokat is ellát irodalmi közéletünkben. 
Kezdeményezéseink folytatása és az ezredfordító millenniumi alkalom együttesen alakítja ki idei programunkat: 

– A Cronica Budense című vissza- és körbetekintő budai lapszámunkat az idén két hasonlóval 
kívánjuk folytatni.  

– Költészetnapi számunkban poétika-kritikai és poétika-elméleti körkép kialakítását tervezzük 
– A nyári szám a százesztendős Domokos Pál Péter örökségét és elsősorban a moldvai 

csángómagyarság sorsát faggató történelmi-szépirodalmi újdonságokat tartalmazza. Szerzőink között 
tudjuk a ma élő moldvai magyar írókat, novellistákat, újságírókat és a múltjukkal foglalkozó tudósokat.  

– Szellemi névadónkra, akinek POLISZ meghatározása volt első megjelentett számunk mottója 
Bíbó Istvánra is jóleső kötelességgel kívánunk  születésének 90. évfordulóján emlékezni. 

– Nagy szeretettel foglalkozunk az iker-sorsú költőóriások novemberi megünneplésével: Pilinszky 
Jánosnak és Rákos Sándornak november 25-én 80 éves születésnapjuk tiszteletére rendkívüli 
POLISZ konferenciát is szervezünk. 

Alakulásunktól 14 esztendeje szinte változatlanul megőrzött négy részes szerkesztési struktúránkat 
(Történelem faggatása – Világbeszéd – Merített szavak – Tájoló) 2001-ben felújított, folytatott és újonnan 
kezdett rovatokkal színesítjük, tesszük változatossá: 

– Nagy sikerű és jelentős kulturális személyiségeket megszólaltató Magántörténelem című 
sorozatunkat történészek, írók és művészek további bevonásával folytatjuk. 

– Bölcsőhelyünk körül sorozatunkat a Történelmi Délvidék kultúrájának, illetve honi tájaink jelen irodalmi 
és kulturális értékeinek feltárására szánjuk. 
– Az idén induló un. kisrovataink közül – éppen az ezredfordító idők újdonság-őrületei miatt – a 
kulturális irodalmi visszatekintések műfaját tartjuk a legfontosabbnak. Szerkesztői 
egyensúlyteremtéssel az elmúlt fél évszázad szerzőinek életművét kívánjuk szemünk elől nem 
elveszíteni a Ne hagyjuk elhomályosulni életművüket! sorozatunkban: az évfordulós megemlékezésnél 
többről van szó, az emigráns Fáy Ferenc, az erdélyi Kuncz Aladár és Székely János, vagy az 
irodalomtörténész Barta János, továbbá S. Quasimodo munkásságának felelevenítésekor. Kortársaink 
közül azokkal is törődni kívánunk, akikről kevesebbet hallottunk az utóbbi években. A már 
hagyományossá vált Kárpát-medencei Keresztkötődések Konferenciát idén Észak-Komáromban és 
környékén tartjuk Nemzeti önmegőrzés és régiós együttműködés címmel. Rendezvényünkön főleg a 
felvidéki írókra, a hazai nemzetiségek kiváló alkotóira és a szerkesztői-kiadói munka utánpótlásaként 
jelentkező fiatalok jelenlétére számítunk, a 60 éves Koncsol Lászlót méltó ünneplését is tervezzük. 
   A POLISZ folyóirat jelentősége és elismertsége lehetővé tette díjak kiírását is, amelyeket 2001. 
áprilisában, a költészet napján kívánunk átadni: 

– Csengey Dénes-díj (1998 óta évente) 



– POLISZ Műfordítói díj (Tóth Éva költőnő felajánlása alapján, díjkiosztás először 2001 április 11-
én) 

– POLISZ Fiatal költők díja (Ács Jenő költő felajánlása alapján, díjkiosztás először 2001 április 11-
én) 

A www.krater.hu azonosítású honlapunk kialakításának részletes tervével Kráter a világhálón programunkkal 
megpályáztuk a MEH kommunikációfejlesztési pályázatán. Nagy lehetőségnek tartjuk az olyan 
folyóirat-ajánlat kialakítását, amely kapcsolatot tartva szerzőivel külön műfaji és szerzői rovathátteret 
alakít ki, egyben háttérbetekintést nyújtva a szerkesztési munka előkészületeibe is. 

 

A Kráter Műhely Egyesület 10 éves jubileuma 
Alulírottak kijelentjük, 

hogy az általunk létrehozott KRÁTER IRODALMI EGYESÜLET tagjai kívánunk lenni, 
annak alapszabályát magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el. 

 
A Kráter Műhely irodalmi és művészeti Egyesület korábbi könyv- folyóirat-kiadási 

kezdeményezéseinek önálló folytatása céljából 1991 február 1-án Alapító nyilatkozatot és Alapszabályt 
fogalmaztak meg a társadalmi szervezet létrehozói. Az alapítók névsora, az eredeti dokumentum sorrendjében: 
Turcsány Péter költő, szerkesztő és társadalomkutató, Masszi Péter író, tanár és szerkesztő, Dr. Pál 
Ferenc, egyetemi tanár, műfordító, Erdélyi Gábor, műszaki szerkesztő, Erdei János, főiskolai tanár, 
könyvkritikus, Dr. Szondi György, könyvtáros, műfordító, Szutor Ágnes, tolmács, üzletkötő, 
kertészmérnök, Schneller István, építész, várostervező, Dr. Balogh Gábor jogász, rendező, Katona 
Márta, könyvterjesztő, Rosta Katalin, tanár, logopédus, Szlafkay Attila, könyvtáros, műfordító. 
Hamarosan csatlakozott még a tagokhoz Cselkó Rudolf, vállalkozó, Gosztola Gábor és Nagy András  
grafikai-tervezők  és Zöldy Pál író, könyvtáros. 

1991. május 14-én a fővárosi bíróság 3607. sorszám alatt Egyesületet a társadalmi szervezetek 
nyilvántartásába vette.  

1991. május 23-án 16 órakor Egyesület megtartotta első nyilvános összejövetelét a Tölgyfa Galéria 
pincehelyiségében. 

2000. január 5-én a Fővárosi Bíróság Egyesületet közhasznú szervezetté minősítette. Működési területe: 
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális (főként irodalmi, könyv- és 
lapkiadási) tevékenység, valamint a kulturális örökség megóvása. 

 
A Kráter Műhely Egyesület jelenlegi vezetősége ÜNNEPI és nyilvános KÖZGYŰLÉSRE hívja 

minden mai tagtársát, munkájának segítőit, kedves barátait és a sajtó munkatársait.  
Időpont: 2001. május 23. szerda, 16 óra 
Helyszín: Magyar Kultúra Alapítvány székháza, Budapest, I. ker. Szentháromság tér 6. Díszterem  
Program: Éves beszámolók, a KRÁTER könyvhéti könyveinek bemutatása és POLISZ-est a 

szerzők műveiből. 
 

A Meghívást közreadja 
Turcsány Péter elnök és Dubniczki Csilla ügyvezető titkár 

 
 

Tölgyfa Galéria,1991 május 
 

 
Post Scriptum, kráter Műhely egyesület angol nyelvű bemutatása: 
The literary and artistic organization called Kráter Workshop Association publishes its books regularly, 

among them, in the Kráter Classics series, the works of German (Meister Eckhart), Russian (F. M. Dostoevsky), 
Danish (J. V. Jensen) and English (F. W. Bain) authors. We have Portuguese (“Portuguese Workshop”), 
Bulgarian (“Gadulka”), Russian (“Bronze Rider”) and Neo-Latin (“Colosseum”) translation series as well. 

Our publishing house published the book entitled Memory Poem by Éva Tóth in thirteen languages and it 
gained the title “The Most Beautiful Book” at the International Exhibition of Frankfurt in 1999. In the future we 
could also publish multilingual poems in cooperation with the Hungarian P.E.N. Centre. 

Our journal called POLISZ deals with contemporary authors of the 20th century world literature in a separate 
series (“World Talk”). 



Every year we organize the conference “Cross-Relationships in the Carpathian Basin” with the participation 
of artists, writers and scholars of twelve ethnic minorities and one ethnic group. Our latest topic was the 
preservation of identity and the possibility of cooperation in the polyethnic areas. 

Since our association and publishing house would like to take part in the organizing of the European Year of 
Languages and the arranging of a common project, we would like to be informed continuously.  

 
(Yours sincerely Péter Turcsány) 


