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A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA 
 
 

Gyurkovics Tibor 

Mi lesz velünk? 
 
Mi lesz velünk ha nem leszünk 
ha mind a ketten eltűnünk 
a sürü ködben egy letűnt 
világban mint a sebesült 
mi lesz velünk? 
 
Akkor majd kiket szeretünk 
ha nem leszel és nem leszünk 
ha a ködök közt lebegünk 
mint akinek az esze tűnt 
mi lesz velünk? 
 
Én nélküled te nélkülem 
fölszállunk majd egyenesen  
a kék szelekbe szertelen 
és túlvilági szerelem 
mi lesz velem? 
 
Mi ketten már egyek vagyunk 
és soha el nem szakadunk 
te nélkülem én nélküled 
többé már soha nem leszek 
ugye szeretsz? 
 
Csak örökké ezt kérdezem 
mint szél a faleveleken 
csak pörgök fújok reszketek 
velem leszel de nélküled 
én hol leszek? 
 
Az űrbe dobva mint a kő 
a végtelenbe térülő 
időben hol lesz az a nő 
aki te vagy és én meg ő 
és én meg ő? 
 

 

Androméda 
 

 
Lélekegyensúly Androméda 
rajongó csillagrendszerem 
bele vagyok helyezve mint a 
parányi pont a végtelen 
jól megszerkesztet űrterében  
csak akkor élek hogyha benn 
meleg csillag-szivéhez érve 
párnáin lélegezhetem 



Ki vagyok szolgáltatva mint a 
csillagoknak az Androméda 
és Andromédának a csillag: 
nyöszörgök és áhítva hívlak 
te hatalmasam kicsinyem 
nincs rajtad kívül senki sem 
ki átölelhet beboríthat 
a végtelenben elcsitíthat 
nincs rajtad kívül senki sem. 
 

Holmi 
 

Én azt akartam összefogni 
ami szétesett mint a holmi 
ebben a fiókos szekrényben 
a kies Kárpátmedencében 
mi folyton akart élni-fogyni 
hűs folyóban sötét reményben 
és folyton akart haldokolni 
s megmaradt Isten ellenében 
vagyis Széchenyi szellemében 

 
 

Kannás Alajos 
 
 

    Kannás Alajos Los Angelesben 99 május 26-án  
     délután amerikai házában kimúlt 

 

 
 
Lajosnak vége 
Lajosnak annyi 
Lajos már tudja 
hogy meg kell halni 
Los Angelesi 
verandán fekszik 
rángatják tépik 
húzzák a testét 
 
Süt a nagyon-nap 
dús homlokára 
leszárad végleg 
bőrén a pára 
gyermeke nézi 
nézi a nagylány 
“nagyon szerettél 
mégis itthagytál” 
négeri vérből 
és magyari vérből 
mi marad – itt van – 
már az egészből? 
 
 



 
Hangja se halljon 
Kukkja se essék 
Vége Lajosnak 
Fekhet itt essék 
 
Föl se neszel a 
how do you-ra 
kályhacső-gyűrött 
kabátja ujja 
 
Lajos Angyalok 
városát lakta 
most kimerült csak 
az istenadta 
Ku-Klux-Klan banda 
Fekete Tigris 
meg nem ölhette 
kiterült így is 
feldúsult szíve 
leterítette 
néger gyerekek 
rínak helyette 
Fogják az arcát 
nézik az ajkát 
fehér apából 
jaj mi maradt hát? 
hol a fehér Úr 
magasos Isten 
hogy ilyen embert 
csak leterítsen 
belülről lőve 
szívébe szúrva 
Lajos még várt a 
Fekete Úrra 
négerek elszánt 
nagy Istenére 
de Lajos meghalt 
Lajosnak vége. 

 
 

 
 

Ne 
 

Ne igazítsd ki a sorsod 
azt fogadd el ami van 
főlehajtva tedd a dolgod 
úgy ahogyan annyian 
 
ne kapaszkodj ne kiáltozz 
akármilyen sarzsiban 
inkább istenhez imádkozz 
templomban vagy budiban. 
 
 



Ujlaky István 

Tisztességes történelem haladóknak 
 

 
Az elmúlt esztendőben vaskos, tekintélyes kötet jelent meg a könyvesboltokban: Magyarország 

története a XX. században – Romsics Ignác munkája. Napjaink egyik (megérdemelten) legdivatosabb történésze 
nem kis fába vágta a fejszéjét, amikor néhány évvel a rendszerváltás után, egy olyan politika-érzékeny témában, 
mint az elmúlt század története, a teljesség igényével írt kézikönyvet. Romsics nem követte azokat 
(Hobsbawm, Heller Ágnes és mások) akik a XX. századot az első világháborútól 1989-ig vagy 1991-ig 
értelmezik: a hagyományos évszázad-felfogás szerint készült munka – az előzményeket épp csak 
érintve – 1900-tól a kilencvenes évek közepéig, szinte a nyomdába adás pillanatáig követi az 
eseményeket. 

A mű szerkezete logikus és áttekinthető: a nagyobb korszakok esetében (“boldog békeidők”, 
Horthy-korszak, a demokratikus közjáték és a “szovjetizálás” évei, Rákosi-diktatúra, Kádár-korszak) 
köztörténeti, gazdaság-, oktatás-, társadalom- és művelődéstörténeti fejezetek követik egymást, a 
rövidebb periódusok – a két világháború, 1956, rendszerváltás – esetében pedig fejezeten belüli 
összegzéssel találkozunk. A szerző tehát szakít a hagyományosnak mondható, egyoldalúan politika-
történeti felfogással, ehelyett a történelmi jelentőségű események és folyamatok teljességét igyekszik 
bemutatni. A tematikus fejezeteket rendkívül alapos annotált bibliográfia, időrendi áttekintés, 
névmutató, végül részben eredeti, részben a legjobb forrásokból átvett, nagyon tudatosan válogatott 
fénykép-, ábra- és térképanyag egészíti ki. Elég csak pár oldalt elolvasni a kötetből ahhoz, hogy 
belássuk: a professzor szakmai és általános műveltsége, olvasottsága, intelligenciája, alapossága és 
szorgalma bámulatos, tiszteletre méltó, a szakma legnagyobbjait idézi.  

A kötet első sortól az utolsóig való elolvasását, “kiolvasását” inkább csak a történelemmel 
hivatásszerűen foglalkozók számára javaslom, ellenben kézikönyvként, arra, hogy utána nézzünk 
valaminek, ellenőrizzük vagy pontosítsuk ismereteinket, bárkinek kezébe adható, a történelmet 
kedvelő középiskolásoktól és egyetemi hallgatóktól kezdve a tanárokig, s az élet legkülönbözőbb 
területein dolgozó értelmiségiekig.  

Romsics nem csak pontos és megbízható, de feltétlenül tárgyszerű, elfogulatlan és tisztességes is. 
Ötszáz oldalt lehet könyvéből elolvasni úgy, hogy aki egyébként a szerzőt nem ismeri, annak sejtelme 
sem lehet arról, hogy jobboldali vagy baloldali, hívő vagy ateista. Munkája több, mint a szakmai 
tisztesség mintaképe: hadüzenet mindazoknak, akik a történelmi tényekkel azért gazdálkodnak és 
garázdálkodnak, hogy napi politikai nézeteiket alátámaszthassák. A professzor nem történetfilozófus alkat, 
inkább (a fogalom legszebb s legnemesebb értelmében vett) pozitivista, habár ez sem igaz teljesen, mert a 
hatalmas adatbázissal, tényanyaggal dolgozó precíz munkában azért megtaláljuk az eligazító értékelést, 
de –  egy Szálasitól, Rákositól, mint ritka kivételektől eltekintve – sohasem ítélkezést. 

Az irodalom- és művészettörténeti fejezetek, de bizonyos mértékig a gazdaságtörténeti részek is, 
minden “leltárszerűségük” és nagyon nehezen olvasható töménységük mellett hasznosak, mert 
miközben szinte lexikon-szerű tömörséggel tájékoztatnak, ugyanakkor kiemelnek egy-egy főbb 
tendenciát, irányzatokat szembesítenek, segítenek az olvasónak saját ítélete megfogalmazásában. 
Romsics, aki a tömörítés mestere, egy-egy remek portréval, villanásnyi élet- vagy jellemrajzzal mutat be “híres 
embereket”, például Jókait és Csontváryt, Tisza Istvánt és Jászi Oszkárt, Aczél Györgyöt és Lukács Györgyöt, 
vagy – kicsit részletesebben – Horthyt, Kádárt. Olykor egykorú anekdota, vicc, szállóige, jól megválasztott 
interjú-részlet vagy idézet segíti a megértést, rövid jellemzés, egy-két adat és tény felhasználásával mutatja be 
valamely kor egy-egy intézményének jellegét, légkörét. Végre valaki, aki nagyon tudatosan és pontosan 
használja a Közép-Európa, Kelet-Közép-Európa, Délkelet-Európa fogalmakat! Romsics erénye: 
számszerűségükben is megragadni a dolgokat. Nem ítélkezni: hagyni, hogy az események, tények, 
adatok birtokában az olvasó ítéljen. 

Tudta Ön, kedves olvasó, hogy 1905-ben a lakosság 6-7%-a, ugyanakkor Anglia, Franciaország, Ausztria, 
Belgium népességének már 20-30 %-a rendelkezett választójoggal? Hogy Fiume “a magyar koronához csatolt 
külön test” volt, saját kormányzóval, s hivatalos nyelve az olasz? Hogy hazánk 1000 lakosra számított 
vasútsűrűségét csak Franciaország haladta meg? Hogy 1913-ban csak az emberek 3%-a járt 
gimnáziumba, s ez akkor mégis a nyugat-európai színvonalnak felelt meg? Hogy a Horthy-korszak 
olyan közismert szereplői, mint Lakatos Géza, Werth Henrik, Sztójay Döme, Jány Gusztáv, 
Szombathelyi Ferenc ott voltak a Tanácsköztársaság Vörös Hadseregében? Hogy magyar találmány a 



helikopter és a sugárhajtómű, noha – persze – egyiket sem Magyarország gyártotta? Hogy a század 
első harmadában minden négyszázhuszonötödik munkásgyerek járt főiskolára vagy egyetemre? Hogy 
1919-ben és 1920-ban (kisebb részt a Tanácsköztársaság vörösterrorja és diktatúrája, nagyobb részt 
a fehérterror és antiszemitizmus miatt) hagyta el az országot Lukács György, Mannheim Károly, Kármán 
Tódor, Szilárd Leó, Jászi Oszkár, Polányi Károly, Kassák Lajos, Moholy-Nagy László? Tudta Ön, hogy 
Kecskeméten a két világháború között az emberek közel kétharmada élt vályogból vagy sárból tapasztott házban 
 miközben Sopronban csak 0,1% és Pécsett is csak 3%? Hogy a Horthy-korszakban 347 sajtóper indult a 
szocdem Népszava ellen? Hogy a szovjet Vörös Hadsereg 1945-ben “saját kibocsátású magyar pénzzel” (sic!) 
ellentételezte rekvirálásait? Bizony, még sok-sok ehhez hasonló érdekességet olvashat Romsics Ignác 
könyvében. 

A szerző rendkívül világos, áttetsző szerkezetben számol be a századforduló és a világháború 
előtti évek történetéről. Tömör, mégis mond újat. Árnyaltan mutatja be a magyar nemzetiségi politikát, 
annak erényeit és hibáit, a “nagy-magyar” illúziókat, úgy, hogy sem bűntudatot, sem kritika nélküli 
öncsaló múltszemléletet nem gerjeszt, ez utóbbi ellen kifejezetten küzd is  helyesen. Bemutatja a 
dualizmus alapvetően liberális, alkotmányos jellegét, a kor jellegzetes társadalmi ellentéteit, sajátos 
kettős társadalmát. Remek portrét rajzol a dzsentri rétegről. Hagy álljon itt egy, a professzor úrtól vett 
idézet: “Az a gyakran hallható és olvasható állítás mely szerint … a dualista Magyarország a legjobb 
úton haladt az európai élbolyhoz való felzárkózás útján, s az adott keretek között erre lett is volna 
esélye, nem egyéb, mint öncsaló mítosz … amely elfelejtkezik arról, hogy az 1867 utáni, valóban 
gyors fejlődést szükségszerűen lassúbb növekedési pályának kell követni, s arról is, hogy ugyanezen 
idő alatt az élboly és a középmezőny is haladt.” 

Az első világháborúról szóló fejezet nem hadtörténet és nem diplomácia-történet (erre ott vannak 
Galántai József és mások művei) hanem átfogó, rendszerező áttekintés és elemzés, benne a háborús 
veszteségek, a gazdaság, a közgondolkodás, a társadalom átalakulása, a nemzetiségi kérdés és migráció, az 
ellenséges nagyhatalmak Monarchiával kapcsolatos hadicéljainak változása, a belpolitikai viszonyok vázlatos 
elemzése. Szembetűnő az 1918-as és 1919-es forradalmak rendkívül tárgyszerű bemutatása, a Károlyi-
kormány sokak által passzívnak vagy épp árulónak nevezett kül- és honvédelmi politikájának 
empatikus ábrázolása, a Tanácsköztársaság árnyalt elemzése, a proletárdiktatúra társadalmi 
bázisának, ellenfeleinek jellemzése. A szerző analógiák segítségével világítja meg a 133 nap politikai 
intézmény-rendszerét: a Forradalmi Kormányzótanács csaknem teljhatalmú kormány, a Tanácsok 
Országos Gyűlése egyfajta alkotmányozó nemzetgyűlés, a Budapesti Munkástanács voltaképp úgy 
működik, mint egy parlament. Érdekes a zsidó politikusok számszerű, igen jelentős szerepének 
bemutatása a forradalmakban. Romsics korrekt és elfogulatlan, de nem vélemény nélküli: “A 
kommunizmus kísértetétől ahogy az alapító atyák nevezték, megszabadult az ország. A 
megpróbáltatások kora azonban ezzel még nem ért véget.” –írja. A fehérterror áldozatait (az utóbbi 
idők megszépítő kísérleteivel szemben) ezer- kétezer főre teszi. Érdemes lett volna ezt a megelőző 
vörösterror adataival egybevetni. 

Megszívlelendőek a professzor Trianonról írt gondolatai. Trianon nem véletlenek következménye 
(például sem az őszirózsás forradalom, sem a Tanácsköztársaság, sem a fehérterror számlájára nem 
írható – merthogy az antant 1919 tavaszára körvonalazta Magyarországgal kapcsolatos elképzeléseit) hanem 
egy hosszú távú, organikus folyamat eredménye, melynek hajtóereje a modern nacionalizmus volt. 

A szerző (az adott terjedelmi korlátokhoz képest) nagyon alaposan elemzi a Horthy-korszak 
politikai intézményrendszerét. A kormányzó hatalmának jellegét az erős elnöknél vagy az alkotmányos 
monarchia királyánál kisebbnek, de tendenciájában erősödőnek, növekvőnek látja. Bemutatja a kor 
hierarchikus és nagymértékben zárt, de korántsem mozdulatlan társadalmát, a társadalmi mobilitás 
csatornáit, a törvényhozás és kormány döntési mechanizmusát, (a kor berendezkedése korlátozott, azaz 
autoritatív elemeket is tartalmazó polgári parlamentarizmus). Érdekes megfigyelése, hogy a két világháború 
közötti rendszer nem írható le pusztán – a háború és forradalmak utáni –  restaurációként. Legalábbis 
erre utal a nemzetgyűlés szociális összetételének elemzése: benne kevesebb az arisztokrata és a 
nagybirtokos, több a kisbirtokos paraszt és pap. Jellemző a szerző alaposságára és az érdekességek 
iránti vonzódására, hogy még az Országos Széchényi Könyvtár kölcsönzési naplójának is utána néz: 
milyen műveket olvasott a kor embere… Röviden, tárgyszerűen és semleges alapállásból mutatja be a 
népies-urbánus vita ill. ellentét okait, gyökereit. Érdekes, ahogyan a szerző az öngyilkossági 
statisztikákat egybeveti a köztörténet eseményeivel. Miközben hazánkban az öngyilkosságok száma 
nemzetközi összehasonlításban 1867 óta feltűnően magas, csökkenő tendenciát háromszor mutatott: 
1938-1939-ben (revíziós sikerek, emelkedő életszínvonal) 1953-1954-ben (remény arra, hogy a 
Rákosi-diktatúra véget ér, Nagy Imre, új szakasz) és az 1990-es években (demokratizálódás, a fejlett 
Nyugathoz való gyors felzárkózás reménye vagy illúziója). 



A kassai provokáció kérdésében a szerző elkerüli az állásfoglalást: melyik ország gépei bombáztak 
– németek? szovjetek? románok? szlovákok? Kevesen tudják, hogy 1944 nyaráig, vagyis a márciusi 
német megszállás, a deportálások és a front átvonulásának időszakáig az ország sokkal kevesebbet 
szenvedett és nélkülözött, mint az első világháborúban: a revíziós sikerek mellett ez a másik oka 
annak, hogy a békemozgalmak nem kaptak olyan tömegtámogatást, mint az első világégéskor, és 
éhségtüntetésekre sem került sor. Romsics le meri írni: a magyar társadalom jelentős része hálát 
érzett a németek és személy szerint Hitler iránt Trianon orvoslásáért. (Joó Rudolf egyik érdekes 
gondolata jut eszembe: a nemzeti elnyomásnak kitett kis népek gyakran állnak a reakciósnak 
bizonyult politikai erők oldalára  ez voltaképp egyfajta kényszerlépés, ha a nemzetüket sújtó 
igazságtalanságot az úgymond haladó nagyhatalmaktól szenvedik el.) Bemutatja a történész az antifasiszta 
nagyhatalmak II. világháború alatti, hazánkra vonatkozó béketerveit. A brit és amerikai béke-előkészítők 
nem ellenezték a trianoni sérelmek etnikai elvű s az ésszerűség határain belül mozgó orvoslását 
(noha persze a történelmi Magyarországról, a magyarok regionális vezető szerepéről hallani sem 
akartak.) Erdély önálló állammá szervezése is felmerült. Végül – amint azt a professzor bemutatja – a 
hazánk számára legkedvezőtlenebb szovjet álláspont kerekedett felül.  

A sikertelen kiugrási kísérlet kapcsán Romsics árnyaltan elemzi a Lakatos-kormányt és a 
miniszterelnök személyét. De (az események rövid összefoglalásán túl) kimondja az ítéletet: “A 
Horthy-korszak politikai és katonai vezető rétegei megmérettek és könnyűnek találtattak. A történelmi 
vizsgán elbukott maga Horthy is … “ 

A szerző mindegyik fejezetben, újra és újra visszatér a magyarországi zsidóság történetére is. Bemutatja 
a zsidók integrálódásának és asszimilációjának folyamatát, a politikai antiszemitizmus rövid történetét, az 
ellentétek okait. Egy-egy érdekes adat, mint pl. a zsidó-keresztény házasságok aránya, illusztrálja e folyamatot. 
Ismerteti a numerus clausus és a zsidótörvények lényegét, következményeit. Az újvidéki razziát épphogy csak 
megemlíti, a szerb és zsidó áldozatok számát nem közli. A magyar holocaust szomorú, közismert történetének 
ismertetése során nem hallgatja el a magyar csendőrség szerepét, felelősségét sem. Horthy és a magyar 
kormányok szerepét viszont nem elemzi. A nyilas uralom alatti deportálásokat, rablásokat is érinti. Az 
áldozatok számát illetően egymástól eltérő adatokat is ismertet, bár ő maga ezügyben leginkább Stark 
Tamás kutatásaira támaszkodik. Szól az 1946-os “antiszemita tüntetések és emberáldozatokat is 
követelő zavargások”-ról (miért nem: pogrom?). Nem kis bátorság kell ahhoz, hogy 1956 – egyébként 
szórványos – antiszemita atrocitásait is megemlítse, a tőle megszokott szám- és tényszerűséggel. 
Képet kapunk a zsidó politikusok közismert nagy szerepéről s Moszkva ezzel kapcsolatos 
aggodalmairól a Rákosi-korszakban, majd a népi antiszemitizmus csendes elhalásáról, ill. egy szűk körű 
budapesti értelmiségi antiszemitizmus továbbéléséről a Kádár-korszakban. 

Bár kevesebbszer és kisebb terjedelemben, ír a szerző a magyarországi romákról is. Említi a 
cigány holocaust szomorú számait, a roma lakosság beilleszkedési törekvéseit és ennek sikereit s nehézségeit. 
Bemutatja a romák bűnbakká válását s a cigányellenesség irracionalizmusát. Viszont egy zavaró 
nyomdahiba: cigánybűnözők, a helyes cigány bűnözők helyett. 

Hogy a történelemben a folytonosság vagy a megszakítottság a fontosabb, s ha a kettő együtt él, 
milyen belső arányuk – a történettudomány örök kérdései. A professzor elméletileg nem tisztázza ezt 
a kérdést (ez persze nem is feladata) de maga a probléma ott lebeg a mű fölött. Az 1930-as, 1950-es 
és 1970-es évek agrárollója, az 1920-as és 1970- 1980-as évek eladósodása, nyilasok és Rákosiék 
cenzúrája, könyvbezúzása és antiintellektuális fordulata (előbbi Kacsoh Pongrác János Vitézét, utóbbi 
Bartók Csodálatos mandarinját is betiltotta) érdekes módon hasonlatosak. Akárcsak a Horthy-korszak 
és a Kádár-korszak érdekbeszámítási politikája, a Tanácsköztársaság utáni és az 1945 utáni koncepciós 
jellegű politikai perek (“ellenfelek számoltak le ellenfelekkel” s gyorsított bűnvádi eljárás után) vagy az 
1919 és 1956 utáni politikai terror jellegének meghökkentő hasonlóságai. És persze a diktatórikus 
megoldások: a papírhiányra hivatkozva megszüntetett sajtó 1939-ben és a Rákosi-diktatúra alatt, az 
áruhiányt jegyrendszerrel, kötelező terménybeszolgáltatással orvosolni akaró gazdaságpolitika a II. 
világháború alatt és 1950 körül, az erőszakos rekvirálások az I. világháborúban és a 
Tanácsköztársaság idején. A kulákok elleni uszítás jellege, stílusa meghökkentően hasonló az 1945 
előtti antiszemitizmus jellegéhet, stílusához. A világháború a diktatúrák tanítómestere? 

Érdekes a szerző elemzése az 1945-ös és 1947-es választási eredményekről. 1945 kapcsán 
meggyőz arról, hogy a választók egy nyugati típusú, parlamentáris demokrácia és a magántulajdon 
túlsúlyán alapuló gazdaság mellett tették le voksukat. Az 1947-es eredmények értékelése kevésbé 
meggyőző. Jómagam nem látom bizonyítottnak, hogy a teljes jobboldalának és centruma egy 
részének kiválása után megmaradt kisgazdapárt miért lenne automatikusan a baloldali út ellenfele  
de azt sem látom bizonyítottnak, hogy a 15%-nyi szociáldemokrata szavazó miért lenne automatikusan a 
szovjet típusú fejlődés híve. Látványos a bizonyos szempontból persze bravúros és mindenképp sikeres 



1946-os valutareform árnyoldalainak bemutatása. Ekkor veszett el félévszázadra a magyar fizetőeszköz 
konvertibilitása, s a (“mesterségesen” megállapított) fizetések reálértéke az 1939-esnek felét tette ki (mindez 
persze a világháborús veszteség “elismerése” ill. megjelenése a bérekben). Azonban ez az 50% csak átlagérték: a 
parasztság jövedelme ennél jóval kisebb, a pedagógusok reáljövedelme pedig az 1939-esnek csak 20%-a – 
miközben az ipari és alkalmazotti bérek jó része magasabb 50%-nál. Így a stabilizáció terhét zömmel 
a mezőgazdasági dolgozók és a pedagógusok viselték. 

Egyébként, ha már az életszínvonalnál tartunk, érdemes a kötetben végigkísérni a reáljövedelmek alakulását. 
Az 1913-as ipari béreket reálértékben sem a Horthy-korszak, sem a Rákosi-korszak nem tudta elérni, miközben 
ezek a jövedelmek persze gyakran és jelentősen változtak. A két világháború és az 1929-1933-as 
világválság során csökkenő életszínvonalat annak növekedése követi 1929-es, 1939-es és 1949-es 
csúcspontokkal. 1950-1952-ben 22%-kal csökkentek, a Nagy-kormány alatt 15%-kal nőttek, kb. 1957-
1977. között folyamatosan emelkedtek a reáljövedelmek. A magyar történelemben ezidáig a reálbérek 
1978-ban, a reáljövedelmek 1989-ben voltak a legmagasabbak. (A professzor adatait 1997-1998 táján zárta le. 
Újságok napi hír színvonalú statisztikái szerint 1999. végén az 1989-es szint 90%-án álltak a reáljövedelmek.) 

A történész a Rákosi-korszak elemzése során is megőrzi tőle megszokott tárgyilagosságát. Ítélkezés 
helyett tényekkel, adatokkal mutatja be a gyors gazdasági növekedést és annak korszerűtlen 
szerkezetét, a nagyarányú társadalmi mobilitást, az oktatás viharos mennyiségi és szerkezeti 
fejlődését és minőségi hanyatlását, az ország külpolitikai függését, a diktatúra jellegét és működését, 
a politikai terror gépezetét és az elnyomás formáit , a tulajdonviszonyok változását, a magyar 
parasztság hatalmas terheit. Egy rövid jellemzés a Néphadseregről: – cseppben a tenger – noha a 
párizsi békeszerződés 70 000 fős hadsereget engedélyezett hazánknak, a hidegháborús légkörben 
kétszázezres hadseregünk volt, s a költségvetés egyötöde hadikiadásokra ment. “A tisztogatások és 
személycserék oly jól sikerültek, hogy 1954-ben a tiszteknek már csak 5%-a rendelkezett 8 osztályosnál 
magasabb végzettséggel … A hadsereg vezetése ekkorra érte el azt a színvonal-csökkenést, amely a 
parlamentben, az államigazgatásban és az állami üzemekben már az 1940-es évek végén bekövetkezett.” 

Romsics nem elemzi 1956 tartalmát (azon túl, hogy következetesen forradalomról és 
szabadságharcról beszél) viszont a rá jellemző gondos adatszerűséggel mutatja be a rádióban 
elhangzó követeléseknek és az elesettek szociális származásának százalékos összetételét. Az 1956-
os fejezet is korrekt és higgadt, a professzor sorai ellene szólnak annak, hogy 56 örökségét bárki 
kisajátítsa. Nagy kár, hogy a szerző nem foglal állást Kádár novemberi pálfordulásának okairól, noha 
erről már Gosztonyi régi ötvenhatos munkája is ír. Viszont bátornak kell lenni ahhoz, hogy valaki végre 
leírja: Nagy Imre november 4-i hajnali rádióbeszéde “a valóságos helyzetnek meglehetősen 
ellentmondott”. Értékes része az 56-os fejezetnek a nemzetközi háttér bemutatása: a szovjet álláspont 
többszöri gyors és gyökeres változása, (“A Nagy Imre-kormány egyes lépéseire minden esetben a Budapesten 
tartózkodó szovjet tanácsadókkal, ill. Andropov nagykövettel való egyeztetés után került sor” – és ezután a 
fegyveres beavatkozás az “ellenforradalom” ellen) a szuezi válság szerepe, a nyugati hatalmak elvtelensége. 

A Kádár-korszakról szóló rész a kötet talán legizgalmasabb nagyfejezete. Hiszen egyáltalán nem kis feladat a 
rituális komcsizás és bolsizás, a napi politikai indíttatású elvakult antikommunizmus Szküllája és a szerecsen-
mosdatás, apologetika, Kádár-nosztalgia Charübdisze között elhajózni. Romsics professzor sikeresen oldja 
meg a felettébb nehéz feladatot: megőrizni a történész tárgyszerűségét és szakszerűségét olyan 
témák esetében is, ahol pedig érzelmek izzanak, politikai érdekek lappanganak. A jeles történész 
korrekt képet fest Kádár Jánosról. Bemutaja hallatlan népszerűtlenségét 1956-1957 telén, ügyes 
lavírozását és taktikázását, az engedmények és kis szabadságok politikáját, Kádár és “a rendszer” 
fokozatos tekintély-szerzését és népszerűvé válását a 60-as évek elejétől, majd lassú tekintély-
vesztését az 1980-as évek második felében. Láthatjuk, hogy a forradalmat követő években még 
szervilis és önállótlan külpolitika mozgástere hogyan bővül (A külpolitika és kisebbségi magyarság című 
fejezet az egész kötet egyik legjobb, ha nem “a” legjobb fejezete). Megismerhetjük azt a hosszú és 
lassú folyamatot, melyben a szocialista országokban is egyedülálló “A nacionalizmus maradványai elleni 
ideológiai harc” és egyfajta absztrakt internacionalizmus lassan átadja helyét a magyar történelem 
folytonosságát és a határon túli magyarok (óvatos, tétova) védelmét is vállaló politikának. A gazdaság 
hogyan távolodik el a szovjet modelltől, s lesz szocialista piacgazdasággá – bár ezt a fogalmat a szerző 
talán nem használja – miközben kialakul a nagyüzem és kisüzem sajátos együttműködésén alapuló, a 
szovjet kolhozt rég maga mögött hagyó magyar szövetkezeti modell. A Kádár-korszak társadalmának 
megismerése során Romsics több modellt is bemutat (Ferge Zsuzsa, Szelényi Iván, Kolosi Tamás) s 
megismerhetjük a kor sajátos rétegellentéteit.  

Nagyon tárgyszerűnek tűnik a Kádár-korszak válságát és a rendszerváltás előzményeit bemutató 
néhány oldal, melyben a professzor igen jól érzékelteti bel- és külpolitika, párt, reformkommunisták, 
demokratikus és “nép-nemzeti” ellenzék egymásra hatását, a sokféle tényező összjátékát. (Még az 



eladósodás folyamatáról is árnyalt képet kapunk  a szerző nem megy bele a “hitelekből tartottuk fenn 
az életszínvonalat” leegyszerűsítő sémájába.) 

Kevéssé sikeres az 1988-cal kezdődő szűk évtized bemutatása. Igaz, ha egy folyóiratban jelentek 
volna meg ezek az oldalak, talán jómagam is kitűnő dolgozatnak tartanám. De egy nagyszerű könyv 
többi részével egybevetve jobban feltűnnek az (egyébként nem súlyos) hibák is. Mintha Göncz Árpád 
személyének és politikájának bemutatása nem lenne olyan átgondolt, mint a kötet többi hasonló 
portréja. Kicsit egyoldalúnak tűnik a taxisblokád elemzése: sokak szerint itt nem csupán a benzin áráról, 
hanem egy, a társadalommal szót érteni képtelen kormányfő és kormánypárt elleni spontán 
mozgalomról van szó, s ha már említést nyer az SZDSZ átgondolatlansága, megért volna fél mondatot 
Horváth belügyminiszter hübelebalázs magatartása is. Viszont okos, tárgyilagos, higgadt a médiaháborút 
bemutató rövid elemzés. A szerző szerint a MIÉP “jobboldali-nacionalista” párt – szerintem ez erős 
eufemizmus. Kicsit kár, hogy a professzor a magyaros, hagyományos Csehország helyett az angolszász 
újságírásból átvett és anglomán magyar újságírók által alkalmazott Cseh Köztársaságról ír. Helyszűke miatt 
nem tudom cáfolni, de gyakorló pedagógusként hibásnak tartom a vegyes oktatási szerkezet 
átjárhatóságáról írt félsort: a sokféle középiskola épp megnehezíti, csaknem lehetetlenné teszi az átjárhatóságot, 
ami ma puszta jelszó. Hogy a NAT a tantervek mellett a tanmenetek készítését is az iskolákra hárította volna  
tévedés. Hiszen amióta világ a világ, a tanmenetet mindig a tanárok készítették. 

S ha már itt tartunk, még egy-két apró hiba más fejezetekből. A nyomda ördöge olykor megtréfál 
bennünket, nem kevés bosszúságot okozva szerzőnek, kiadónak, olvasónak. A 317. oldalon például 
45% helyett 4,5% , az 502. oldal közepén talán (vagy tévedek?) 1948 és 1967 helyett 1848 s 1867 
kellene legyen. A nyomdát “dicséri” a korszakmány kifejezés (410. oldal). Szerintem hibás az is, hogy “A 
motorkerékpárok abszolút többsége megszűnt.” – nyilván arról van szó, hogy a közúti járművek 
abszolút többsége korábban motorkerékpár volt, s ez a helyzet megváltozott.  

Az ember azonban szinte restelkedve teszi szóvá egy igényes, hatalmas tudású és tisztességes szerző 
nagyszerű könyvének kicsiny, szinte szóra sem érdemes hibáit. Hölgyeim és uraim, Romsics Ignác 
Magyarország-történetének ott kell lennie a könyvespolcon.   

  

Dr. Szász István Tas 
 

Az orgazda kezelhetetlensége 
 

Avagy a rejtőzködő Kisantant felbukkanásai 
 
 
Ülök magánhatáraim között, dolgozószobámban. Barátságtalan ez a június. 

Ha ösztönösen kitárom ablakomat az éltető levegő előtt, kellemetlen huzat rántja 
görcsbe fájó derekam izmait. 

De reggel van, szellőztetés ideje. A rádió peregve mondja híreit. A magyar 
sport koranyári drámája folytatódik. A  – nem tudom miért váratlan – vereség a 
bukaresti labdarugó stadionban, az állítólag amatőr  szemléletű Kovács Kokó 
István kiütése a világot jelentő ringben és most az idegenből hazaruccant 
sztárjainkból összeugrott társaság is kikap, először egy fanatikus, aztán egy 
ravasz csapattól. Képtelen emberelőnyeit és a hazai pálya fórját kihasználni. Sőt 
az itthon küzdőkre a hazai közönség bíztatása rossz hatással van.  

A kevés egyéb örömre szoktatott országra jellemző módon – gyászba 
borulunk. 

Az élet azonban megy tovább. 
A rádió is tovább mondja híreit. 



A státustörvény megszavazása nyomán Románia és Szlovákia után a Szerbek 
is felzárkóztak a tiltakozókhoz. A minap még itt mosolygott a Janus arcú 
szükségdemokrata, Kostunica.  

Már hallom  – mint annyiszor – lelki füleimmel az ellendrukkereket. A 
magyar kormány esztelen politikája összekovácsolja újra a Kisantantot és árt a 
kinti meg a honi magyaroknak egyaránt. Aztán megszólal a másik oldal 
aggodalmaskodóinak hangja is. Orbánt ebbe  tervszerűen belerángatták, hogy  a 
szomszédok nekünkrohanhassanak és tovább pusztítsanak. Mert erodálásunk a 
cél. 

Elgondolkodom. 
Mi is történik itt? 
Még ma sem ismerjük, soha nem fogjuk ismerni az Európa által ellenséggé 

tett szomszédainkat? Mert ha nincs Trianon a maga máshol és máskor elemzett 
okaival, akkor nem ellenségeink. Csak a fogukat szívó szomszédok. És ez 
lényeges különbség. 

A Kisantant mint szellem, a beígért Trianon előkészítője és az  általa 
eredményezett orgazdaság pedig ennek a szellemnek a fenntartója, rejtegetője és 
ha kell előcsalogatója egyszerre. Nem a státustörvényre leadott 92 százaléknyi 
szavazat az okozója. 

Mi nem politizálhatunk jól ezekkel a szomszédokkal. Mi még akkor se 
lehetünk jók náluk, ha saját kárunkra ajánlunk fel határmódosítást. Ha a 
románok a Tiszáig jöhetnek, a Duna-Tisza köze is ősi román föld lesz és 
igényeiket Pest Megye határáig tolják előre. S ha azt is elérik, akkor a határ már 
akár a Nagykörút is lehet.  

Eszembe jut gyermekkorom. Hányszor megélt esemény volt az, amikor a 
román a magyar beszédet hallva így szólt: szidod az anyámat? És már köpött, 
vagy ütött is – ha emberelőnyben volt. A magyar meg csak nézte. Ő csak 
anyanyelvét használta. 

Mindegy mit csinálunk, mit mondunk. A baj, hogy itt vagyunk. S főleg, hogy 
ott is. 

Mi is történik itt? 
Az orgazda mindent kettős mércével mér. 
Ha magyarról, Magyarországról van szó más a mérce mint bárki másra. Ha 

Horvátország adott kettős állampolgárságot és néhány romániai falu ebből 
meggazdagodott, nem izgatta őket. Vezető politikusok nem is tudnak az esetről.  
Ha a moldáviai románról volt szó, az az első rendőrőrsön megkaphatta a 
személyi igazolványt, Romániában teljes joggal tehetett bármit. Előttünk is 
példával jártak a külföldön élő nemzettársak támogatásának dolgában. De ha jól 
értesültem a szlovákok, sőt más nemzetiségek vonatkozásában is vannak 
Romániában, az anyaországok oldaláról számukra előnyt biztosító szerződések. 

Ha Magyarország fogad romániai munkaerőt az Nastase úr szerint 
gyarmatosítás. Ha ugyanaz a munkaerő Németországba megy vagy Izraelbe, az 
a munkaerő szabad áramlása. 



Ha magyar tőke megy be hozzájuk, az irredenta cselekmény, Erdély 
gazdasági visszahódítása. Ha más pénz vándorol feléjük az tárt karokkal 
fogadott működő tőke. 

Mi is történik itt? 
Magyarország a külső s főleg belső ellenszélben kiizzadt egy szerény kis 

törvényt, mely Trianon óta először jelez – gesztusértéknél csak valamivel többel 
– a kívül rekedtek felé. Egyek szeretnék lenni. Szeretnénk. Ha majd itt belül is 
egyek leszünk. Nem kis dolog ez. Láttunk az ottani aláírásgyűjtéskor elég 
könnyes szemet. Hát mégis van aki gondol reánk? A törvényt előtte Európa 
színe elé vittük s azt ott nem bírálták. E törvényhez hasonló sőt ettől 
határozottabb és gazdagabb van elég a kontinensen s a világban. A háborgó 
szomszédok mindegyike ebben a szellemben tesz és törvénykezik, sőt. A 
szerbek háborút is viseltek egységükért. Nekik nem volt elég a spirituális. A 
többit tudjuk. 

Mi is történik itt? 
A Trianoni békeszerződést és még azt a vitatható Alapszerződést is semmibe 

vevő politika sújtja kinti nemzettársainkat. Ha szólunk, belügy, ha szerződésre 
hivatkozunk, az stabilitást veszélyeztető tényező. Mi vagyunk a térség 
instabilitásának fő okozói. Oh te boldog Írország s pláne Palesztina. 

Mi az oka annak, hogy leplezetlenül homogenizálnak? Mi az oka a belső 
etnikai határok módosítására vagy városok összetételének megváltoztatására tett, 
erejükön felüli erőfeszítéseiknek? Mi az oka annak, hogy az anyanyelvű oktatást 
akadályozzák tűzzel vassal? Nevetséges paraván a sok hazug szerződés és 
egyezmény alatt szégyenkező aláírás. Mindez még a borzalmas diktátum – s a 
románok esetében ráadásul az általuk szentnek tartott gyulafehérvári kiáltvány – 
semmibevevése is. Épeszű partnerek között vitathatatlanul egy kisebbség 
eltörléséért folytatott nyílt belpolitika. Külpolitikai következmények nélkül. Mi 
nem emlegetjük ezért Trianon felmondását, ők a státustörvény miatt annak a 
vacak Alapszerződésnek a felbontását helyezik kilátásba. 

Mi is történik itt? 
Csak az ami történhet egy természetellenes diktátum évszázadokra szóló 

következményekkel járó sodrában. 
Az, hogy ennek nem csak elszenvedői  voltunk, de még a benne rejlő hibák 

szövődményei is sújtanak minket, – sajnos nem csoda. Csak mi csodálkozunk 
rajta, mint a sportbéli kudarcainkon. 

Az, hogy az orgazda is szenved, szorong, számunkra sajnos nem vigasz. 
De státustörvény kell. És gerinces magyar külpolitika is. Meg nagyon erős, 

egységes ország és szövetségi rendszer. 
És a történelem által majdan felkínált minden lehetőség, az esetleges 

emberelőnyök kihasználása. 
A hazai pálya közönségének egyöntetű bíztatása egyelőre még nem akkora 

veszély, bár könnyebben szusszan az ember ha a 92 százalékra s főleg a 
közvélemény több mint kétharmadára gondol. De ott vannak a lelátókon 



kötelező hazai ellendrukkereink is (akár neveket is sorolhatnánk). Hangjuk most 
erősödhet. 

Reménykedjünk, hogy az események torkukra forrasztják disszonáns 
diadalordításukat. 
 
(Naplójegyzet, Leányfalu, 2001. június 23.)  

 

Batári Gábor 

Pál 
Messzebb láttál az 
  idők távolába, 
mint bárki asszonytól 
  született. 
 
Láttad miként merik 
  gyémántkanállal 
az élet vizét toldozott 
  agyagedényekbe 
örökkön örökké. Láttad 
  miként hajol 
meg minden fő és térd 
ég alatt és 
ég felett, föld alatt 
  és föld 
felett. 
 

De jó is volna 
 

Ha a világnak csak egy emeletje volna 
mindent hústest, kalmár agy bitorolna 
szívem búsan zakatolna, 
búsan zakatolna. 
 
De a nagy világnak nincs csak egy emeletje, 
a világnak van három emeletje, 
menny, föld, pokol létszeletje, 
pokol létszeletje. 
 
Emeletek közt egy lift, egy világfa volna, 
egy sámán lelke fel-lekóborolna, 
mint az áram, de jó volna, 
jaj, de jó is volna. 
 

A költő és korom 
 
Korom sugárzó anyag 
életvezetésem hanyag 
 
karmám éléskamra 
nem adok az alakomra 



 
csillagzatom elvetélt magzat 
éngemet a tömeg mozgat 
 
duálpárom pária 
szférás zenénk korcs ária 
 
szavazatom hamvas urna 
olvasmányom Hamvas újra 
 

Marosi Julianna 
(népdal énekművész) 

A millenniumi üresjárat 
 

Ezer esztendő – Millenniumi Daloskönyv. A könyv címe tekintélyt sugároz. Ezt a daloskönyvet – 
olvasókönyvi párját – a millennium első osztályos kisiskolásainak szánták ajándékba. Jó ideje 
elkezdődött a könyv műsoros átadása iskoláról-iskolára. Ideért Ürömre is, kézbe vehettem. 

A könyvet forgatva, olvasgatva próbáltam elfogadható magyarázatot találni, valamilyen jól kiokoskodott 
mentséget értetlenül, kiábrándultan, csalódottan: véletlen lehet vagy netán szándékos ez az alacsony színvonal? 
Sok-sok töprengés után jutott eszembe, hogy a színvonaltalansággal is lehet “üzenni”. És ugye, megint a 
szokásos: a dilettánsoknak mindig a nép(i) esik áldozatul. 

Ez a “Millenniumi Daloskönyv” nem arról szól, amit megilletődésre, büszkélkedésre alkalmas címe 
kínál. Kíméletlenül fogalmazva is – ez a könyv egy idejétmúlt, “kinőtt” cserkész daloskönyv – erősen 
“nótaszóba” csúsztatva. 

Ezer esztendő című bevezetőjében (nem éppen példamondatokban) summásan kimondja a könyv 
célját, a szándékot, óhajt – egy Kodály idézet-részletre támaszkodva: “...az ének híd... az ének fegyver a létért 
való küzdelemben”. Vagyis: “Ezért állítottuk össze a millénium – ezeréves ünnep – alkalmából ezt az 
énekeskönyvet, melyben a magyar nép régebbi és újabb dalai találhatók. Örülnénk, ha a gyerekek szüleikkel 
együtt énekelnék az alkalomhoz kötött és az alkalomhoz nem kötött énekeket. Az lenne a legjobb, ha 
énekelnének akár örömük, akár bánatuk van”. Aláírás: Nemeskürty István a Magyar Millennium 
Kormánybiztosa. 

“EZER ESZTENDŐ Millenniumi Daloskönyv a keresztény magyar állam ezredik és a 
kereszténység kétezredik évfordulójára a Magyar Millennium kormánybiztosának megbízásából kiadja 
a Dinasztia Kiadó” 

Ezek a szépen összeszedett szavak a belső címlapról nem is sejtetik, hogy ezzel a könyvvel a 
hatesztendős ártatlan kicsi gyermektől életkorban fölfelé és az Időben visszafelé – mindenkit 
lebecsülnek, lenéznek! 

Egy ajándék nemcsak az ajándékozó, de a megajándékozottak bizonyítványa is. Ez a könyv pedig 
visszavonhatatlan szomorú látlelet – töméntelen példányszámban! – a magyar nép szellemi arculatáról, 
lelki minőségéről, irányítható igénytelenségéről, belső silány világáról. Ezek vagytok, ezt érdemeltétek, 
ezt kapjátok. Vagyis: ezek vagyunk? ezt érdemeljük? ezt kapjuk? 

Alaposabb átolvasás után nem átallom a könyv “javát” visszaajánlani annak, aki a könyvet 
szerkesztette, aki a bevezetőt írta (vagy íratta), aki kiadta, aki a pénzt adta rá, hívja össze ő(k) kis 
vagy nagy családját, adja kezükbe a drága könyvet és énekeljék lelkesen “akár örömük, akár bánatuk 
van”: Nagy a feje, búsuljon a ló; Rózsabokorba jöttem a világra; Lehullott a rezgő nyárfa aranyszínű 
levele; Kék nefelejcs virágzik a, virágzik a tó tükrén; Ezért a legényért nem adnék egy almát; no még 
egy a sokból: Kis kutya nagy kutya nem ugat hiába! Aztán húzzanak föl bőgatyát, tegyék az asztalra a 
pálinkás butykost – ezekhez az énekekhez talál, nemde? Bár lehet, erre a “szerelésre” már előre 
gondoltak, ehhez válogatták össze a “dalokat”. 

Aki a nótákat szereti, énekelje. A magyar rádióban hallhatóak napi másfél órában évek, évtizedek óta 
folyamatosan – a tévében is egyre több –, de ízléstelenség rátukmálni kicsi gyermekekre a keresztény 
szellemiség és a magyar millennium lejáratására. 

A könyv készítői nem emlékeznek arra, hogy Kodály mennyit harcolt azért, hogy ne keverjék a 
nótákat a népdalokkal? Különben is a nóta és a népdal közt – észrevehetően – akkora szakadék van, 
mint egy rímfaragó és nagy költőink közül mondjuk, Radnóti Miklós között. Mert ha nem tudnák még, 



egészen más értékrendbe tartoznak, más fajsúlyú, más szellemiségű és egészen más ízlésvilág. 
És akkor jönnek valahonnan valakik és jól belerúgnak a vesszőkosárba, boruljon megint össze-

vissza nóta és népdal minden magyar agyba és minden magyar főbe – amit eddigre sok-sok munkával 
sikerült szétválasztani. 

“Millenniumi első osztályos” unokám révén én is megajándékozott vagyok. Én fertelmesen 
szégyenlem ezt a magyarságnak szánt, maradandó ajándékba csomagolt alacsony színvonalat. Még akkor is, 
ha belekerült a könyvbe egynémely közismert szép népdal is és a Himnusz, a Szózat... nem rakom a 
könyvespolcra a Gesta Hungarorum, a Képes Krónika, Magyarország Tárgyi Néprajza, A székely 
művelődés évszázadai, az Aradi vértanúk, a Magyar Népzene Tára vaskos kötetei mellé, akár 
Vargyas Lajos, Martin György, Domokos Pál Péter, Erdélyi Zsuzsanna, Juhász László, Kallós Zoltán, 
Soltész István, Jankovics Marcell, Dobszay László, Pap Gábor... sorolnám legszívesebben a világító 
neveket tovább, akiknek művei magyarságtudatra, szeretetre tanítanak, hogy magyarabbul érezzünk, 
magyarabbul gondolkodhassunk magunkról, múltunkról, megmaradásunkról. 

Gyermekeink ezt a “Daloskönyvet” vigyék útravalónak a következő évezredre? Ez a könyv lesz 
majd az időálló millenniumi csoda? A Bartók-Kodály-Lajtha... méretű magyar nyelvi határokon belül 
élő ének-zenei színvonal? Az évezredre emlékező összeállítás? A keresztény idők koronatanúja? A 
hazafias érzés örökmécsese, az önbecsülés nevelője? 

Hány magyar és magyarrá vált élet égett el már ezidáig áldozatos munkálkodásban, gyűjtésben, 
kutatásban, hűségben, magatartásban, példaadásban, tanításban, hogy megmentsék, átadhassák 
évezredes értékeinket, megmutathassák nemcsak a nagyvilágnak, hogy ezek vagyunk, mert ezek 
voltunk, ilyen értékeket hordozunk idegrendszerünkben, legyen az ének, zene, tánc és a nyelv és a hitvilág és 
szokáskultúra és még mi minden! 

Nem tudom, felszólalt-e a könyv silány tartalma ellen valaki? Nem létezik, hogy csak én vettem volna észre 
és csak nekem nincs féltenivalóm? Magamra hangolva a költő sorait: “én nem fogom be pörös számat”, ha 
számonkérik azért nem, ha nem kérik számon, miért ne? Aki akarja, játssza csak a bambát. Bár az én 
hangos dohogásom is olyan eső után köpönyeg, mert a könyvet már sokan megkapták. S hogy miért 
hallgatnak a pedagógusok? Először is ez egy ajándék. És ki ne féltené biztos kenyerét, lehetőségeit? 
És vannak, akik egyelőre csak átvették, vannak, akik nem tudnak kottát olvasni, átpörgetve észre se 
lehet venni, s vannak, akiknek ismerős a falra hányt borsó tapasztalata. Mindenesetre elég szomorú 
minősítést, látleletet tartok a kezemben. Ez a “Millenniumi Daloskönyv” mindannyiunkról szól és 
mindannyiunknak. Üzen. Valamit. Talán fenyeget is... 

És ami előszörre talán föl sem tűnik, ami fölháborító: mindez a fiatal miniszterelnökre áthárítva, az ő 
nevével, az ő nevében. A belső borítón ez olvasható: “A millenniumi esztendő első osztályos 
tanulójának ezt a családi daloskönyvet küldi emlékül Orbán Viktor miniszterelnök.” 

Ehhez a “Daloskönyvhöz” majd meghirdetnek biztosan egy dalosversenyt is – mert ez nálunk így 
működik – talán kész is a szinopszis, hiszen ez a könyv is minden beharangozás nélkül jelent meg –, 
hogy ki tudja szebben, átéltebben énekelni, autentikusan, azt mondja hogy:  Nekem olyan asszony kell; 
Ez az én szeretőm, ez a kicsi barna; Túrót eszik a cigány; Részeg vagyok rózsám, mint a csap; Két pár 
csókot egy végből; Vörösbort ittam az este  és még énekelhetik a kicsi gyermekek tovább, tovább, tovább, 
tovább, mert hetvennél több ilyesmi nóta ékesíti a “Millenniumi Daloskönyvet”. Sőt be is szervezik a 
határon túli gyermekeket – szüleikkel együtt – a micsoda nagy családi kép a dalolásról: “Forrj egybe, 
forrj egybe, forrj egybe, magyar nép”. És megvalósulhat a könyv bevezetőjében említett “álom”: “...a 
híd, ... a fegyver a létért való küzdelemben” – belecsimpaszkodva a mindig előrángatható Kodály-
idézetekbe. 

Emlegethetném a veszett fejsze nyelét, de talán még nem késő a figyelmeztetés. Nehogy 
merészeljék a határon túli kisgyermekeknek is elküldeni. “Ne bántsd a magyart! Ne bántsd a magyart!” – 
ismételgetem magamban kétségbeesve. 

Ott is túlvannak a nótákon, ahogyan tapasztalható régtől fogva. Ott is működnek megszállottan 
tudósok, tanárok, kutatók, igaz pedagógusok, népdalra, néptáncra nevelők, irányítók, zenélést, 
kézművességre tanító tanfolyamok és táncházak – gyermekeknek is – és vannak irodalmi, történelmi, 
zenei vetélkedők, összemérések. Igaz, mindezeket még mindig óvatosan verik dobra. Néha. Csak a 
híradás szintjén. 

A határon túlra sokszorosítsák ezen a pénzen Paksa Katalin: Magyar Zenetörténet című olvasmányos, 
követhető, lemezzel együtt kiadott könyvét. (Idehaza is jobb lett volna.) Tudom, s tudjuk sokan, hogy 
ez ott hiányzik, ez ott (is) kell az önműveléshez. A határon túliak, a hűségben élők ezt megérdemelnék 
tőlünk. Biztosan azonnal hallgatnák, lapozgatnák, szeretgetnék. Mindenképpen jól járnának. S nekünk 
sem kellene szégyenkezni legalább előttük a millenniumi üresjárat miatt. 

Üröm, 2001. május 24. 



 

Simek Valéria 

Dióhéjban 
 
A külső és belső történések 
érlelődnek búzaszem napjaimban. 
Hallgatózok a megrepedt 
dióhéjnyi csendben. 
S a feldarabolt emlékeket 
verdesi egy melegzöld faág. 
Sorsom billeg egy barázdányi 
faluszélen. 
Az égre tapadt Holdat 
kettéhasítja egy repülő 
kondenz csíkja, – az ég 
asztalán elosztott kenyér. 
 

A tovafolyó valóság 
 
Pávakék a víz, s állsz a 
tenger partján. 
Sirályok viszik napjaid, 
egyre csak befelé. 
Állsz a fényben, nekidőlsz 
a sugaraknak, körülhordozod 
tekinteted, egy csodálat 
áramkörébe kapcsolod magad. 
Öblös merítő mozdulatra 
gömbölyíted tenyered, s 
utat adsz a keskeny résnyi 
időnek. Rezeg a hőség. 
A víz visszfénye hangtalanul 
játszik rajtad. Nézlek 
a tovafolyó valóságban. 
Sose láttalak így, kikötővel 
a hátad mögött. 
Megizmosodtak benned az évek. 
 

 

Sarusi Mihály 

Még szerencse 
A Túl a Gulág meséiből 

 
Az aligazgató (a puhulás dandárján) egy mellékúton igyekezett – a lakótelep széli emeletes – otthonából a 

szomszédvárosba, hogy rendezze az aznapi rendezni valókat. Tárgyalni a szomszédvári céggel, miegyéb. 
Fürdőhely az illető szomszédváros, de hát mit lehet tenni, úszógatyát csak nem vitt magával. 

Mindene a víz, az úszás, az öreg liget még vénebb fái alatti heverészés, a semmibe pislogás, a helyes 
formák észlelése, de hát első a dolog! 

Nem azért, hogy építse Kádárnak a szocializmust (különösen nem János király “proletárdiktatúráját”), de 
ez van a vérében! Rendes iparos ember még igyekvőbb fia, s e dolgos emberfajta nem teszi le a 
kalapácsot egy kis lógásért. 



Lógni, lötyögni hogyne lenne jó, de nem dolog helyett! (Mondanunk sem kell, nem “Lenin és Sztálin 
kalapácsát” emlegeti – magában beszélve – jó firma hősünk, apjáéra gondol, senki máséra.) 
(Apjáéea, ki a kis műhelyben ma is ügyesen forgatná, ha ugye…) (Hagyjuk.) 

(Szidtuk már eleget a komcsi államosítást, most az egyszer hagyjuk a bús francba.) 
(Úgyis buknak, legyint – magában –, mert egyáltalán nem hisz az egész bolsevik handabandában. 

Még ebben a – nyolcvanas évek végi – reformkommunista hajrában sem.) (Azt persze ő sem 
gondolta, hogy ilyen hamar.) 

Úgy hozta a sors, vezető lett anélkül, hogy belépett volna. Gazdasági (még pontosabban szakmai) 
vezetőként – legalábbis ha nem közgazda az ember, csak egyszerű mérnök – valahogy elnézték neki, 
hogy nem párttag. Kezdetben piszkálták,  utóbb csak biztatták, ma már csak legyintenek. 

– Kutyából nem lesz szalonna! – röhög a képébe a megrögzött rákosistából lett finom kádárista párttitkár 
(célozván a nem egészen tiszta származására, valamint egyetemi végzettsége okán pláne nem világos 
osztályhelyzetére). 

Bonyolult volt neki. 
Hogy ne mondjuk, pár (rendszerváltó) esztendő múltán még érthetetlenebbé válik néki a világ. 
Én Lenint úgy szeretem, mint ti Jézus Krisztust! – fakad dalra valamivel későbben az egyébként 

nem is olyan rossz ember. (Mármint hogy nem lenne rossz, ha megfeledkeznénk karhatalmista 
múltjáról, valamint leninista jelenéről, nemkülönben jelleméről.) 

Nem is kell mondanom, nem eszi az embert, nem, nem az a fajta! Legföljebb – ha meg akar valakit 
fogni – besorozza munkásőrnek. Ha nem vagy párttag, akkor is! Ne nem a munkást (ebből az 
emberfajtából kerül elég túljelentkező), nem, csakis az értelmiségi kinézetű, feszt gyanakvó 
intelligencia nagyüzemi képviselőit. 

Ad nekik. 
Hja, csak ezt is megússzam – tépelődik tovább magában hősünk – és gázt ad nagykutyáknak való 

sötétkék 1500-as Ladájának. 
Vállalati, de mit tesz az. 
A derékszékben rajta kívül nemrég még csak az MSZMP első embere járt ilyen kocsival; ma már 

(egyre inkább) a nyugati meg a távol-keleti nagykocsi járja. 
Jó ez; igazgatóhelyettesség ide, aligazgatóság oda, eddig csak egy Kis-Polskira futotta, azt is a neje 

örökségéből vették. Állítólag leadják neki bagóért ezt a kocsit s akkor végre kényelmesen mehet 
nyaralni a családjával! Amíg kicsik voltak a gyermekek, valahogy bepréselődtek az igen kis növésű 
Polski Fiatba, bár a neje csak úgy fért be, ha az anyósülésen beült a padlótól az ülésig rakott úti holmi és az 
ülés támlája közti pici helyre. Megkapja a vállalattól ezt az öreg Ladát, azt meg a fiának hagyja. 

A város szélén ügyes teremtés integet; később e helyt az utcalányok sora közt kell majd elmennie. 
Ekkor – az 1980-as években – még egy fia kurva sem intené le a kocsis embert. Stoppos, aki. 

– Elvinne? 
Hogy hová, szinte mindegy. 
Na jó. 
Igen, arra. 
Abba az irányba! 
Hamar kiderül, a nagyleány igen jól érzi magát a nagykocsi anyósülésén. 
Méltóságteljesen – elégedetten? – (a készbe ülvén?) társalog a pilótával. 
A végére kiderül: vagy kocsisnak (nagykutya sofőrjének), vagy nagykutyának nézi – véli – a 

nagykocsi vezetőjét. 
A végén már cirógatja. (Nem is annyira hősünket, mint a kocsikát!) 
– A Nagykovács utcában! – válaszol pilótátok érdeklődésére a mintegy tizenhat éves nagyleány. 
Szóval hogy ott él. 
Hogy elüsse az időt, kíváncsiskodik aligazgatótok (kiből csakis azért lett pár év múltán igazgató, 

mert az elős magánkézbe vette a céget, tehát hősünk a munkát örökölte, a hatalmat nem annyira). 
(Üsse kő, Péter nem afféle!) 

Így tudta meg: a kisleány középiskolába jár, most menne másodikba, de a legszívesebben úgy otthagyná az 
egészet, hogy. Sportolni jobban szeret, a nemzeti bajnokság második vonalában játszó (ne is részletezzük, női) 
kosárcsapat kapusa. 

A kosárlabdában nincs kapu – oktatja örömmel az elgondolkodó elvtársurat a mi hölgymenyétünk. 
Hogyne, csak. 
A kézilabdára gondolt, mert gyermekkorában a szülőházukkal szomszédos Pályán hetente látott jó 

meccseket (hogy a mindennapi edzésről szót ne ejtsünk). 
Micsoda idők voltak! 



Ez a kisleány. 
Egész formás. 
Látszik, hogy szeret mozogni. 
Fürge lehet. 
Na ne, túl fiatal, meg egyébként is; még ha nem kellene sietnie. 
Ha kedve támadna, se foghatna neki. 
(Az udvarlásnak.) 
Inkább tartózkodó. 
Szóval a Nagykovács utca! Gyermekkorában gyakran járt oda. 
– Kihez? 
Fodorékhoz, édesanyja unokatestvérének családjához látogattak el legalább havonta egy hétvégén. 

(Vasárnap, mert akkoriban szombaton még a munkahelyen kellett dolgozni.) 
Van a leánynak mindene. 
Ahhoz képest, hogy tizenhat sincs; nyilván – ha egyszer az elsőből e nyáron tart a másodikba – csak a 

tizenhatodik életévében van. 
Többet mond, hogy annyinak vegyék, amennyinek alakja alapján. 
Igen. 
Hogy a csudába ne. 
– Fodorék? Akkor biztos nagyanyámék! 
Nagyanyja az a Muci néni, aki Péterünk édesanyjának az édes első-unokatestvére! 
– Én az unokája vagyok! 
Ő, mert hogy Péterünk másod-unokatestvére a szülőanyja. 
Jól telik az idő. 
Az út. 
Elerre-elarra. 
Nézzünk oda. 
– Még szerencse, hogy időben kiderült! – búcsúzik a szomszédváros szélén kiszálló (továbbutazó) 

nagyleány az ő kedves pilótájától, kit már (eszerint, mintha, agyrém) kinézett volna magának. 
Utóbb hallja Pétertek (midőn épp kimarad a cég zsebretételéből), hogy a kisleány – ki, ezek után, 

természetesen, édes unokahúga – úgy otthagyta a középiskolát, mint a csuda! Férjhez kellett mennie. 
Az hiányzott volna Petinek, nem a hanyattesés. 
Szerencsére hősünk hajlamos a melankóliára; hogy ilyen esetben is – valamelyest – elbambuljon. 
Mással mivel magyaráznád, hogy nem szállt be cége magánosításába?! 
Amikor kivehette volna a maga részét, nyilván éppen hasonló hangulatban volt. 
Hogy az édes(!) unokahúgát ne is említsed. 
– Hogy micsoda népek vannak – sóhajt ilyenkor (utólagosan) a Nagykovács-uccai nénikéje, kinek a 

temetésére csak azért nem ment el, mert nem értesítette senki a családi halálesetről. 
 

Karsai Éva 

Gyerekkorom legszebb nyara 
 
Utolsó falusi gyereknyara volt. Szeptemberben várta a fővárosi intézet... Papárka, a cigánysor, az 

öreg temető, a zsombékos erdőalja, a Várhegy és Marána dallamos torokhangja, ez volt a nyár. “Lolo 
dikhlo hoy, hoy” – A piros kendő hajjaja, hova is lett? Hova is tűnt az ibolyaszín torkú, sárgából lilába 
játszó beléndek? “Gyökeribű balandító füzettel étetik meg a hűtlen gádzsót!” 

A lápréten a legyezőfű gyerekmagasságú, vastag szárán a bódító, fehér virágok nyitott tenyere. 
“Szaguld mán, mint a miz!” 

A Várhegy erdős meredélyén kis híján belecsúsznak a feneketlen, óriás teknőbe. Mélyén a 
sáriszap fodrozódni, hullámozni vágyik – akár a tisztes lápvíz –, de csak keserű, fekete sóhajokat 
ereget. A közelje csupa “virestorkú mamó”. Maránától tanulta néven szólítani a vadvirágokat. “Nem 
vérestorkú manó?” Marána visítva nevet. “Nem tucc té semmit! Ennek ne higgy! Az árvacsalin nem 
csíp, de vires a turka. Szétnyíl pirosan ahugy a tüzelő ppina”... Nem érti. “Miiiccsodda?”... “Ne 
kajlákodj mán, mundum: ppiinna.”...Nevetve gurulnak a sárgaveres takarón: csupa árvacsalán, 
vérestorkú mamó. “Baron le luludya” – Szép virágot láttam... Tanulja a természeti világ varázslatát és a 
cigánydalokat... 

Papárka, a cigánysor: girbe-gurba gyalogösvény visz a piszkossárga, repedékes agyagfal alatt. A putrik 



akárhány összevissza pucok, vakondtúrás. Satnya bokrocskák kapaszkodnak karmos gyökereikkel az ingerült 
domboldalba. Itt él színes nyomorúságában a falu cigánynépe. Itt születnek reggelre és belehullanak 
az estébe a sötét selyembőrű, nevesincs purdék. Dolgos, megtelepült cigányok. Az üstfoldozó, törött 
cserepet drótozó, a környék falvait járó cigányemberek fizetésül kenyérrel, szalonnával is beérik. 

Színes rongyokból összetákolt, bokáig érő szoknyát viselt egynyári barátnőm, Marána, a kis 
cigánylány, akivel az este meg az artézi kút hozott össze... 

Azon a nyáron az én tisztem volt esténként felmenni Felszegre nagyanyámékhoz tejért. Amint a 
döcögő esti szekerekkel meg a hazaballagó tehenekkel elporzik a nappal, én is indulok a 
tejeskannával. A felső faluvég egyoldali házsorával átellenben az öreg akácok és az ijesztő 
krisztustövis-fal megett az elhagyott temető. A valaha ravatalozó omladékai között denevérek 
tanyáznak, sőt még egy rozsdába bénult, bánatba némult kis harang rejtőzik... Az alkony laza szürkéje 
sötétté sűrűsödik, amikor a tele kannával fordulok haza. Ilyentájt a Papárkába vivő, dundi bokrokkal 
álcázott kisút hajlatánál, a kövesút mentén, a falu egyetlen artézi kútja környéke már elnéptelenedik. 
Így kedvemre hódolhatok a titkos élvezetnek. Leteszem a kannát, lehúzom a cipőm, erőlködve bár de 
megforgatom a nehéz vaskereket, és meztelen lábamra folyatom a jó hideg vizet... De most, ahogy 
nekidűlök a súlyos keréknek, elcsúszom a vizes sárban és fellököm a tejeskannát. A tejes-vizes 
sárban topogva keservesen sírni kezdek: Istenkém, mit kapok én majd ezért édesanyámtól! 

Ekkor egy bokrocska megszólal. “Ne rijj mán! ” Egy magamforma kis cigánylány bújik elő a 
sötétből. “Ahunnan ez a téj, van ott mig!”... Meg sem lepődök, megkönnyebbülten abbahagyom a 
sírást, és elindulok vissza Felszegre oldalamon a kis cigánylánnyal. Nagyanyám cöcögve és 
fejcsóválva bár – újfent patakzó könnyeimtől meghatva – belemeri kannámba a tejgyűjtőnek szánt 
tejet. 

E naptól kezdődően Marána minden esti játszótársam és szövetségesem. Megvár az árokparton 
míg kijövök a felszegi házból, aztán kézenfog, behúz a temetőbe és leheveredünk egy behorpadt sír 
vastag fűtakarójára. Denevérszárnyak suhogását vélem hallani, és mintha a kis régi lélekharang is 
fájdalmasan búcsúkat kongatna. “Félek” – súgom Maránának. “Ne fijj, a jó lelkek a főd alatt szeretnek 
minket”. Aztán felugrik, forogni és táncolni kezd a rég elporladt jó szíveknek, és sejtelmes 
torokhangján énekel. “Baht yanela sune chxonoro / yagorya murdine / Az nene, az nene ” “Fejed alatt 
párna / Kihunyt a tűz lángja / Csicsija, bubája”... Varázslatára feljön a hold, és nagy kerek, ezüst 
szemet nyit a csodálkozástól: mit keres két gyereklány, egy fehér szőke és egy sötét fekete a rég 
feledett holtak között... 

Aztán már egész délutánokat töltünk együtt. Szüleim úgy hiszik unokatestvéreimhez járok játszani Alszegre. 
Szokatlan engedékenységük oka tán a bűntudat, hogy egyszem, tízéves lánykájukra hamarost 
rászabadítják a nagyvárost... Marána nagy rongyzsákot hoz: gyógyfüvekért, virágért, gyökerekért 
bebarangoljuk a falu dimbes-dombos-erdős-lápos-csalitos tájékát. A piros füzérű, kórószerű virág 
ujjnyi vastag édes gyökere – kívül barna, bévül sárga – íze mint a medvecukor. A bódító illatú, 
halványpiros szentmagdolnafű gyökeritül azonban félni kell. “Csak a levelit szedjed! A gyökeritül 
elszídülsz, feketit lácc, aztán örökitre elalszol. Eztet a hűtlen gádzsónak fűzzük, hogy a tüzes rohonc 
vesse ki!”... Kilesni a növénytitkokat csupa örömteli borzongás; nem riaszt mint az alaktalan félelem... 
Mácsán, a szomszéd község patikájában megveszik az erdei mályva bíborszín vonalakkal díszes 
rózsaszín virágát, a hajnalszín, ernyős virágú macskagyökér levelét meg a “csengő linkát”, amelynek 
sárga liliomszerű virágán “hetvenhit lik” van. 

Szent Istvánkor, a búcsún, az otthon kapott pengőn színes üveggyöngyöt veszek, eldugom a 
puffos ruhaujjamba és viszem várhegyi rejtekünkre. Marána nagyot rikolt, sikongatva elszalad, minden fatörzset 
átölelve pörög, aztán nevetve nyalogatja véresre horzsolt kis tenyerét... A naptól kiszikkadt tájban alattunk 
lihegve hever a falu. Szemben, a Cipóhegy felett galambszürke felhők lesik, mikor álmosodik el a nappali 
fény. Marána félkönyökre dűlve papsajtot rágcsál és dúdol: “Delpe tele o khan po play, nachol milay”. 
”Lenyugszik a Nap a hegyen, a nyár elmegyen”... 

Ültem a vonaton édesanyám oldalán. Hallgatag vasutas emelt piros tárcsát, amellyel elindított a “nagy 
élet”, a nagyváros felé. Valahol a dombok karéjában ott bújt kosárkányi szülőfalum és Marána... 
Kikönyököltem az ablakon és hirtelen megláttam: szinte versenyt futott a vonat mellett szaladó 
jegenyékkel. Piros kendőjét lobogtatva integetett – “lolo dikhlo”, hosszú fekete haja úszott a 
levegőben. Látomás volt, a nyár emléke, amelyet lehagy a közönyösen kattogó vonat... Életemben 
először, sajgó szívfájdalommal sejtettem meg: elmúlt falusi gyerekségem öröknek hitt jelenvalósága, 
és helyébe lépett a kíméletlenül, megállíthatatlanul elfolyó, a változó és változtató, a minden emberi 
élet ura: az IDŐ... 

 
 



Pálfi Ágnes 

Esthajnal 
 

S immár az esthajnal, mintha város égne, 
Felsütött pirosan, tüzesen az égre; 

Majd lohadt a láng és ami ott marada, 
Csak szén, csak korom lőn: a sötét éjszaka. 

Arany János: Toldi estéje 

 
 
1. 
Átizzadt, boldog a test 
Szent László újra a sírban... 
 
S a vén Toldi, a sztár 
lám-lám: átöltözni siet 
páncél sisak helyébe  
fínom kalpagot tenni  
s cifra rongyra cserélni 
a győztes durva darócot — 
  
Fut, nem akar  
koronás 
fő előtt leborulva  
venni kegyelmet — 
őt, akit egykor annyi  
csatában testével fedezett  
Lajost, a régi barátot  
szeretné csak megölelni — 
 
S szemérmes nagy zavarában 
kérdeni rest:  
mosakodnia és piperéznie 
mért épp őneki kell 
most amikor lám, neki lett igaza: 
jött az olasz, a művelt Róma szülötte 
s karddal kaszabolta le sorra az udvar 
vívni erőtlen — ámbár csupa ész 
csupa kellem színe-virágát! 
 
Vagy tán ama boldog sír lehe űzi? 
  
 
Bizton sejti szegény: 
orrfacsaróak a szentek 
a győztes vének  
az udvari svédasztal  
csupa friss zöldje között 
hol már nem a Hold 
csak a gömbölyödő  
sajtok szürke penésze 
s elegántos ifjak tétova  
pénisze járja... 
 
2. 
 
Mosdik. 



 
Árad a  
vén tekenő  
már csupa pikkely 
vedlik a kígyó 
vaskesztyűt 
vaskoronát 
rozsdaveres 
őszi verőfényt — 
 
“Új Hold, Új Király!” 
 
Zöldszemü sas 
támad a szürke habokból 
és már fent köröz — 
lessük csak 
lesegetjük 
mintha mesében — 
 
- No de hol késik a nap 
hőse, Toldi, a bajnok? 
 
- Kidöntött szálfa az úton. 
Árvalányhaj. 
Piroska táncol a kérges férfitenyéren. 
 
 
3. 
 
- Ha most ez egyszer időben érkezik 
rangrejtve bár — és elvegyül közénk: 
zöld mente, kalpag — csak hogy el ne téveszd 
(hisz maskarások volnánk mindahányan) 
térdén ezüstfolyondár — s nem holmi álszakáll! 
 
- Ha most ez egyszer időben érkezik 
meghallaná: a lyányosképű ifjak 
hogy éppen ők, a kardra nem fogott 
megszégyenített, bűntelen utódok 
döngetik itt a vasrazárt koporsót 
s az elvirágzott, gyermek-öklű szűzek 
kik a fiúval holtig viselősek 
döngetik itt a hűtlen anyaföldet: 
 
“Bódizsár, Bódizsár 
Bujj elő, Szenkirál!” 
 
4. 
 
Ha újrajátszhatnánk az életünket... 
 
Ha most ez egyszer volna rá füle 
az égi hárfa újra zengene 
 
Ha most ez egyszer volna rá szeme 
 
újult alakban László csillagát 
tükör-valónkban meglátná magát — 



 
S ki poklokat járt 
azt a bőrdudát 
szilaj legénykék pergő dobszavát 
ezüstnyakú szüzeknek énekét 
kik úgy hasítják szívünk, mint a kés — 
nem bánná azt az éles gúnydalocskát 
mely megidézi nékie Piroskát 
(s az özvegyet, akinek nincs neve) — 
 
Kit mosolyogni nem láttak sose 
rózsát kacagna, harmatosat, édest — 
  
s a tűz körül, a nyári pirkadatban 
eljárhatná a pünkösdi legényest... 

Budapest — Nyírbátor 2000. június 30. — július 17. 

 

Lukáts János 

Vén bolond kertet csinál 
 
A ház mögött a telek – akár a börtönudvar. Magas téglakerítés, omló vakolat, cementdarabok a földbe 

taposva. Nyomorult fûcsomó kettõ-három, ha át bírt vergõdni a törmeléken. Az öreg ott állt az udvar bejáratánál, 
a kezében vödörrel. A földszinti lakás ablakában a házmester, két kezét a zsebébe dugta. Az öreg vízkarikákat 
meg nyolcasokat locsolt az udvar porába, amíg tartott a vízbõl. Amikor a vödör kiürült, az öreg visszaindult az 
udvari ajtó felé. Ekkor látta meg a házmestert. 

Hogy legalább por ne legyen! – szólt fel a földszinti ablakba. A házmester mozdulatlanul állt, elnézett az 
öreg feje fölött, majd szó nélkül hátat fordított. 

Másnapra az öreg szerzett egy ásót. Odatámasztotta a bejárati ajtó mellé. A cementdarabokat nagy kínnal 
kezdte kifeszegetni a keményre taposott földbõl. Nehezebben ment, mint gondolta. Sok volt a cement, meg 
nagyok a törmelékdarabok. És alattomosak: csak a hegyük szürkéllett a felszínen, a nagyja a föld alatt maradt és 
nem akart mozdulni. Meg azok a vasdrótok benne, akár milyen rozsdásak voltak, makacsul összefogták a 
betontömböket. 

Megizzadt az öreg, sapkáját a zsebébe gyûrte. Kigombolta az inge elejét, le is vette volna, de azt röstellte. 
Dél lett, mire végzett a keserves munkával. Az udvar közepén csúf gödör éktelenkedett. Meg is lepte az öreget: 
honnan került ide a rengeteg betondarab és milyen kevés rajta a föld. Ajjaj, lesz munka, amíg ezt telehordja 
földdel. Mert hát valakinek azt is meg kell csinálni. 

Ahogy visszafelé indult, a földszinti ablakban most is ott látta a házmestert. Mozdulatlanul, csonkig rágott 
gyufaszálat tartott a szája sarkában, a két öklét a zsebébe süllyesztette. 

Elfáradt az öreg a délelõtti munkában. Ebéd után ledõlt kis szobájában, mély álomba zuhant. Ahogy 
fölébredt, ugrani akart, hogy folytassa a munkát. Nehéznek érezte a tagjait, aztán mégis az ásó után nyúlt. A 
másik kezébe meg a vödröt fogta. Jó száz méterre volt az akácos kiserdõ, oda igyekezett. 

A réten kamaszok rúgták a labdát. Húsz éves egyikük sem volt, de mind nagyobbak nála, fejjel nagyobbak. 
És erõsek, meg hangosak... Elzúgott mellett a bõrlabda és nagyot csattant egy akácfa törzsén. Az öreg 
megrezzent, a kamaszok röhögtek. Semmi kétség, rajta. Az öreg megcsóválta a fejét. Ment tovább a vödörrel 
meg az ásóval. 

Az akácosban jó fekete föld volt, óvatosan megrakta vele a vödröt. Az ásóval kicsit nehezebben ment, mintha 
lapátja lett volna, de azért megtelt a vödör. Nehéz volt, de az öreg szinte élvezte a vödör súlyát. Amíg visszafelé 
baktatott, azt számítgatta, vajon hányszor kell fordulnia a vödörrel. 

Megállt az udvaron az ásító gödör elõtt. Óvatosan belefordította a nedves földet. A szürke gödörben 
elkeserítõen aprónak tûnt a fekete kupac. Száz vödör, annyi legalább! – és indult lassan vissza, jól beosztva az 
erejét. 

Estig hétszer fordult, de még éjszaka is kiosont és hozott két vödörrel. Aludt aztán reggelig, jóízûen, mint 
legénykorában.  

Mit csinál maga az udvaron? – szólította meg reggel barátságtalanul Sós a másodikról. 
Kertet gondoltam, legyen egy kis zöld... 
Rosseb kell ide, nem kert! – és Sós becsapta a házkaput. 



Az öreg hordta a földet, öntötte a kupac tetejére, oldalára. Amikor már meglehetõsen felmagasodott, az 
ásóval széjjeltolta a földet, a vödörrel meg odacsapott néhányszor, hogy tömörödjön. 

Ne zörögjön itt! – szólt ki unottan a földszinti ablakból a házmester, megvakarta szõrös mellét és hátat 
fordított az öregnek. 

Amikor megunta a vödrözést (mert megunta), a betondarabokat rakosgatta. Nézte, forgatta, mihez kezdhetne 
velük. Sajnálta kidobni. Csak olyan otrombák ne volnának! Esetleg a falnál, ha egyformára tördeli, vagy ha 
beássa a földbe, olyan vályúformán. Nem is rossz! Virágágyat! Körbe, végig a falnál... nem, az nagyon nagy 
munka, esetleg csak a sarkokban. Az lesz talán a jó, elõször a sarkokban! 

Megint lelkesen fogott munkához. Addig forgatta, rakosgatta a betontömböket, amíg végre fészekformán 
vették körül a téglakerítés és a ház szögletét. Jó két arasz magas volt a betonfészek. Ezt biztosan meg tudom 
tölteni három vödörrel! – vidult fel és már indult is az akácos felé. 

A kamaszok most is a réten ácsorogtak, amikor az öreget meglátták, már röpült is felé a labda. Rúgja vissza, 
fater! – üvöltötte az egyik. Õ visszarúgta, már ahogy tudta, mire fülsértõ füttyentés és gúnyolódó elismerés 
fogadta.  

Végül is öt vödörrel, de csak megtelt az elsõ virágágy, Az utolsó fordulóban az öreg a földdel együtt az 
erdõbõl egy tõ virágot is hozott. Valami lilás színût... jó lesz az, amíg rendes virág kerül bele. 

Mi ez a gaz itten? – elégedetlenkedett Vercsikné a földszint utolsóból. Az öreg válasz helyett alaposan 
megöntözte a virágokat és aznap hamar pihenni tért.  

Reggelre széjjeldúlva találta a fészket, a betondarabokat az útra dobálták, a virágokat összetaposták.  
A macskák! – röhögött Sós a másodikról. 
Az öreg alacsonyabb virágágyat épített, hamarabb készen is lett vele, mint tegnap. A szétszórt földet 

összeszedegette, éppen elég volt a megkisebbedett fészekhez. Aztán a másik sarokban is körberakott egy 
virágtartónak valót. Óvatos volt már, virágot nem ültetett bele. Még nem, majd a végén. 

És a gyerekeink hol játsszanak, ha maga ezt itt tönkreteszi? – sipított megint Vercsikné és csípõre vágta a két 
kezét. A házmester szótlanul állt fölöttük az ablakban. 

A gyerekek mindig a réten játszanak! – felelte az öreg és hordta tovább a földet az akácosból.  
 A gödröt az udvar közepén lassan befedte a föld, elõbb a betontörmelék tûnt el, most már véglegesen, aztán 

maga a gödör is kisimult. A bejárati ajtótól méter széles út vezetett körbe az udvaron. Ezen belül volt a felásott 
terület, amelyet megrakott földdel. Vett az öreg fûmagot és bevetette vele az udvart. És locsolta, bögrével szórta 
a vizet az útról, hogy ne tapossa le a friss fûmagot. És közben építgette a fal mentén a hosszú virágvályút és a 
sarkokban az öblös virágfészkeket. Ezekre volt a legbüszkébb, sziklakertet akart csinálni, négyet az udvar négy 
sarkába. De legalább kettõt, a két szemközti sarokba, hogy a ház ablakaiból is látni lehessen. Az õ apró 
kuckójának nem volt ablaka, vagyis volt, de az a lépcsõházra nyílott. Neki úgyis mindegy, de legalább a többiek 
nézhessék. Neki elég az, hogy csinálhatja. 

Azon törte a fejét, milyen virágot lehetne felfuttatni a téglafalra. Mert ha már az udvar közepe füves lesz, a 
szegélye meg virágos, a fal sem éktelenkedhet szürkén, kopottan. És öntözte, szórta a vizet bögréjével a ki-
kibukkanó apró zöld fûdárdákra. 

Hangos szóváltás, fenyegetõ vádaskodás hangjai riasztották, amint hazafelé tartott. A házkapuban Vercsikné 
kivörösödött arccal állta el az útját. Mögötte ott tornyosodott Sós a másodikról, meg egy asszonyság, aki sose 
köszön, sõt hátul még a házmester is kidugta a fejét földszinti lakása félig nyitott ajtaján. 

A maga bûne, vén bolond, a fiam kitörte a lábát a maga kertjében! – harsogta bele Vercsikné az öreg arcába. 
Ott van, kitörte! – bólogatott mögötte buzgón Sós. A lépcsõ alján ott ült Vercsikné fia, a legnagyobb kamasz 

és fájósan tapogatta a bokáját.  
De én börtönbe juttatom magát, ott aztán áskálhat kedvére! – süvöltözte tovább Vercsikné, majd papucsos 

lábaival becsattogott a földszint utolsóba. 
A francba! – a kamaszfiú utánabicegett. Sós felcsoszogott a másodikra, a házmester behúzta fejét a félig 

nyitott földszinti ajtón, kétszer kulcsra zárta és rátolta a reteszt. Az öreg tanácstalanul állt a sötétedõ 
lépcsõházban. Tétován az udvari ajtóhoz lépett. 

A kert feldúlva, a föld koloncokban az útra hajigálva, a sarjadó fûnek nyoma sem volt. A fal mentén hanyatt 
feküdtek a kirángatott betonlapok. Két kamasz még ott támasztotta a falat az egyik sarokban, lábuk alatt a 
bõrlabda. 

Az öreg csak állt a kert sarkában. Az én bûnöm! – motyogta zavartan. Aztán elmosolyodott csendesen. Az én 
kertem! – és beballagott a lépcsõházi lakásba. Vette a bögrét, ivott egyet a vödörbõl. De közben egyre a fejét 
csóválta. Nem elég nagy ezeknek a rét? 

Reggelre hatalmas lakat éktelenkedett az udvar bejárati ajtaján. Mostantól zárva! – ugrott ki földszinti ajtaján 
a házmester, aki láthatóan már várta az öreget. Itt nem lesz több kertészkedés! – tette hozzá és széles vigyorral 
üdvözölte az öreg mögött elkacsázó asszonyságot, aki sose szokott köszönni. 

Esténként az öreg kerülõvel járt haza, a réten a kamaszok rikoltoztak és gyakran hozzárúgták a labdát. Inkább 



a hosszabb utat választotta, a villanytelep felé. Útjában letört egy-egy akácágat vagy az út szélén szedett egy 
csokor szerény-tarka virágot. 

A nyár derekán, egy délután a szokottnál korábban ért haza. Az udvari kaput nyitva találta. A kert közepén, a 
mély fekete földben kukorica magasodott. A kukorica közt, háttal az öregnek ott állt a házmester. Két öklét a 
zsebébe süllyesztette. 

 

Balogh Balázs 

Kalotaszeg 
 

Foltoskönyökű férfi az évszázados bajt 
hazatereli a csökönyös bivalyt 
vízfolyás teraszok újból árok 
kaszavas elé térdeplő virágok 
forognak alá cifra forgatag 
aki ha bírja aki még marad 
hajnalig szoknya ha perdül akkor 
részeg kedvvel úgy reggeli hatkor 
hazafelé a Vigyázó mögül 
kileső sugaras napban 
körötte minden mozdulatlan 
foltos könyékkel a bakra fölül 
 

Ünnep 
 Szurokba ragadt napraforgótábla 
áll a kegyhely előtt riadtan vigyázba 
kitépett idegek csonka korpuszok 
köhögve küszködő kirándulóbuszok 
lüktető indák és rángó kézfejek 
markolta sziklák a sétaútjelek 
a kőhegy belsejében nagyranőtt titok 
kint vázra szegezett szennyes kárpitok 
 

A kondás 
 
Nappal buszra szállok 
gépelek 
a tévén meccset nézek 
de éjjel 
egy nyugtalan mozdulat 
talán a lábam rándult 
elalvás előtt 
és egészen mélyen 
baltáért nyúlok 
durva pásztorkézzel 
mert útonálló jön 
vagy a sötétben 
emséimmel vadkanok 
párzanak 
 

Visk I. 



 
A templom körül 
kőfal épült 
elhurcolt férfiak 
kéznyoma rajta 
este rókatáncot 
járnak az utcán 
részeg cigányok 
ha vodka van 
 

Visk II. 
 
Técső felől 
halászok eveznek 
bödönhajóban térdepelnek 
és szálkás galócát oroznak 
ha nem berreg 
rossz teherautó 
és az országút 
kihal 
valahonnan 
az aknazáron túlról 
farkashangot hoz a Tisza 
és a Talabor 
vize 

Boda Magdolna 

 

Napló 
(részletek) 

 
1997. jan. 31. péntek 
Van egy fickó a 9-es trolin, fiatal, szimpatikus kinézete van… színtiszta ártatlanság, imád olyankor 

utazni, amikor tömeg van, hátulról egészen szorosan rátapad az emberre, mivel többszörösen 
visszaeső volt, ma reggel rászóltam: ’Uram, ha ön nem ezen a vonalon utazna, nekem nem is lenne 
nemi életem’, a férfi elpirult, a környező emberek röhögtek: tragikomikum, hogy halálkomolyan 
gondoltam…, 

Hosszú évek óta ma sírtam először. 
Semmiért. És mindenért. 
Azt hiszem összedőlt a világ. 
 
febr. 4. kedd 
Azt képzelem, hogy bepakolok néhány holmit a kofferba, megfogom a fülét, és anélkül, hogy visszanéznék, 

kilépek egy ajtón, bármilyen ajtón, bárhonnan és bárhová. Nem szeretem a fészkem, repülnék, de egy másik 
fészek éppen ilyen kényelmetlen lenne, mint ez… 

Sose fogom megbocsátani magamnak, hogy későn eszméltem.  
Túl későn. Hogy elmehettem volna. 
És a dolgok persze nem ismétlődnek ugyanúgy. Az ég kárpótol engem éjjelente, amikor kék 

hegyekről álmodok és hűs szelekről, és attól félek, hogy a kék hegyeken túlról is titokban visszajárnék 
ide, ebbe a hetvennégy négyzetméteres panel-odúba, ahol legalább százhúszan osztozunk a 
lépcsőházi levegőn, akkor inkább maradok. A kék álmok miatt. 

 
febr. 17. hétfő 
Job-club, …ügyefogyott állásnélkülieknek…he?!…biztos akarok még odamenni?  



Kiderült, hogy mennyi elfecsérelt idő, energia… 
Mindig kiderül, hogy elkéstem, hogy kevés vagyok, túl kevés, most már űrhajós se lehetek, 
mindig kiderül az egykori óperenciás tenger, mára csak lavór víz. óperenciás lavór víz. 
 
febr. 20. csütörtök 
Egész délután mászkáltam az utcákon és bámultam a kirakatokat, az embereket, az életet, – hogy hogy megy 

a világ nélkülem… én megtehetem. Se pénzem, se motivációm. Nem hatnak meg a Chanel kreációk; leragadtam. 
Még mindig csak a babaszappanokat preferálom, … egyébként is tök mindegy, hogy úrhölgy, vagy asszonyi 
szép alázat… 

Hát így… Nem nevetséges, nevetséges? 
 
márc. 5. szerda 
VAN MUNKÁM. Rohanhatok. Kicsapom a hűtő ajtaját,… nincsidőnincsidőnincsidő. 
Kikapom a tegnap esti maradék rántottát, bekapcsolom a rádiót, rosszhírekrosszhírekrosszhírek (akárcsak 

tegnap, akárcsak holnap) 
Elkésem?, lekésem?, 
a konyhaasztalon morzsa, egyetlen mozdulattal letörlöm, rohanás, az ajtót bevágom, kulcs a zárba, lassan 

fordítom el, 
ennyi időt loptam magamnak, most bezárom a múlt éjjeli álmom és az azelőttit is: bezárom a 

csendet. 
 
márc. 7. péntek 
Ez igen, ez nap!, jó kedvem volt, még az a trolin ülő idétlen fickó se tudta elrontani, aki 

franctörjönkibenneteket tekintettel bámult, gondoltam, juszt se viszonzom az unottságát és 
egykedvűségét és rámosolyogtam, azt hitte hülye vagyok és onnantól úgy nézett rám, mint egy tál 
spenótra. Juszt is… juszt is juszt is. 

 
márc. 6. csütörtök 
A kávétól talán?, a friss levegőtől?, a beömlő naptól?, 
teljesen izgatott lettem,  
'most, ma biztosan, egész biztosan', végül is már annyiszor és annyi féleképp próbáltam,  
de most végre sikerül,  
már simul a tenyeremre a megoldás,  
szinte bizsergek a gondolatától is,  
a kabátujjba belekéredzkedik a kezem,  
igen, jaj csak ne felejtsek el 
VISSZAMOSOLYOGNI. 
 
márc. 10. hétfő 
Megpróbálom érteni, azt, hogy más hogyan csinálja, de egyszerűen nem megy, nyaraló, kis kert, 

nyaralás, autó, faragott bútor, primőr uborka, déli gyümölcs, 
folyószámláról megy a pénz, a számlás se csönget, 
nem értem, 40 ezer bruttóból, 3 gyerekkel, egy beteg ex-férjjel, tizenegyezres fűtésszámlával nem 

is érthetem. 
Uramisten érteni akartam én ezt valaha is? 
 
márc. 11. kedd 
Igen, igen… az ember fölébred, és nincs mellette valaki, aki megfogná csípőjét, elmegy dolgozni, 
dolgozik, és ahelyett hogy élne valami rendesebb életet, számlákkal, fizetni valókkal 

küszködik,…ideges, nem tud aludni, előveszi egy naplót és egy tollat, mert nincs aki megfogja a 
csípőjét, és beleírja a naplóba, hogy reggel se volt és estére se lett senki, aki megfogja a csípőjét. 

 
márc. 12. szerda 
Ültem a múzeum lépcsőjén, kezemben vaníliafagylalttal,  
a nap finom, tavaszias,  
a kabát lekopott az emberekről, mosolyra vetkőzve sétálgatnak a korai napsütésben.  
Hosszú tél isten veled!  
A mézszínű nap átcsurog a kopasz ágakon, lábam elé, sárga és aranyló, mint a nagyi húslevese 



volt és a nap is, mint nagyi mosolya, ahogy a vaníliás cukorral meghintett, még gőzölgő almás pitét 
elibém teszi és lelkemet is megöleli.  

 
márc. 13. csütörtök 
Nézem a tegnapi bejegyzést, csodálkozom, milyen megható, de mára vajon hová lett az én tegnapi pités 

érzésem, hogy tudom ilyen gyorsan elveszteni, azt, ami szép? 
 
márc. 31. Húsvét hétfő.  
Legkevésbé a szódás ébresztéseket utálom. Az első nap csak arra jó, hogy a haccacárét kipihenje 

az ember, másnap pedig a fiúk lelépnek és üresen marad a fészek, az ünnepi ebédtől is elmegy az 
ember kedve… idegenek mászkálnak, percenként csöngetnek, nem érdemes belefeledkezni semmibe, 
csak ülök és várom, hogy mikor kell újra ajtót nyitni és mosolyogni: ”Sziasztok,... (puszi jobbról, puszi balról) de 
rég nem láttam a srácokat, tavaly húsvét óta?, de meg nőttek! (összecsapom a kezem)…na 
meséljetek!…igen szentjeim, biciglire gyűjtötök?! nahát…, (azéletbe én meg gázszámlára) na hol is van a 
pénztárcám?”… 

 
ápr. 3. csütörtök  
A honvédtéri buszmegállóban egy asszony almát árult.  
- Negyven forint darabja kedvesem, – mondta.  
Nem hagyott a gondolat és egész nap mindent almában mértem. Hány alma egy cipő? és egy kabát?, 

a trolibérlet? 
A fizetésemből éppen 985 almát vehetnék meg, ha mind megkapnám. 
A havi 985 alma az naponta majdnem 33 alma, három étkezéssel számolva ez étkezésenként 11 alma, vagy 

1,3 alma óránként. Ebbe be lehetne fulladni!, nem vagyok én a Móriczi Kis János!, de nem is lehetek!, vigyáznak 
rám; 6,9 almát kell adnom a szakszervezetnek, 14,7 almát munkavállalói járulék címén valahová valakinek, 
akinek pedig nem kell elszámolni a csutkákkal sem; az adóhivatalnak 64 alma jár, mert nagy étvágyú a szentem, 
79 almát kell adnom azért, hogy az állam ki tudja fizetni a nyugdíjakat. Azt az illúziót próbálja kelteni, hogy 
nekem gyűjt, na ja!, hogyne!, 30 almát kell adnom a magyar egészségügynek, amely pedig fügét 
érdemelne. Marad 790 almám, ebből juthat még Évának, Parisnak, és Hófehérkének is. Szerintem 
mind meg is fog érkezni. Valaminek a képében.  

 
ápr. 24. csütörtök 
Minden nap ír az a fickó az interneten, G., vannak napok, hogy többször is. G., na neee?!, deee, 

csak nem esek bele egy ilyen csapdába, csapdába?, G., igen.… A lehetőségeket végiggondolva is 
erotikus gondolataim támadnak, pedig még csak ugratjuk egymást… 

De még mindig duzzogok a tegnapi szösszenetéért. 
Azt írja, kezdjük előröl, kérdem honnan. 
- Hát a sárga tulipántól. 
Csak pislogtam, miféle sárga tulipántól. Nézem, gift attached. Egy kaktusz. Mosolyogtam. 
- Kicsit gyenge a botanikai ismereted, – írtam vissza. 
De abban a minutumban egy professzor egy csokor sárga tulipánt hozott be. G. Csak nehezen esett le a 

tantusz. Én tiszta hülye vagyok. 
 
máj. 2. péntek 
Ó azok a régi barátok… 
A barátok, azok barátok, no de a régi barátok….!, írásjelek egy szövegben, nélkülük érthetetlen 

lenne a lényeg. Ők a hétköznapi ünnepek. Laci hívott, egy majdnem elfelejtett, százéve nem látott régi 
barát,… olyan, akinek az ember már lelkiismeretfurdalás nélkül mondhatja az ember, hogy ’öregem’. A 
szokásos: megnősült, átköltözött az ország túlfelére, Sopronba. Holnap jön valami konferenciára. 
Szállodát kellett foglalnom neki. Nem is érek rá, készülődöm. 

 
máj. 4. vasárnap 
Anyák napja. Mami, mami olyan ritkán veszek neked virágot. De legalább gyakran megpuszillak. Neked 

elég. Te olyan kevéssel beéred. Akkor se lennének rossz gondolataid rólam, ha virágot se kapnál. És így mindig 
megbékülök azzal az érzéssel, hogy bármit is adnék, az túl kicsi, túl jelentéktelen. 

 
máj. 5. hétfő 
Hmm. Hát persze,… minden a dolgok rendje szerint: sablon 



átgürizett évek, 
1 db régen ráunt megunt elunt feleség, 
2 db gyerek, 
1 db tűrhető anyós, 
1 db nehezen megszerzett egzisztencia, 
az egykori álmok: elveszve, 
helyette: 1 db autó, ami még gurul,  
1 db ház, ami folyton felújításra szorul, 
idő: ami soha nincs. 
Azt mondja egyre nyugtalanabb, ahogy telnek az évek, egyre többet dohányzik, (néha már iszik is), a családi 

békére ügyelve, ha alkalom adódik, megcsalja a feleségét. 
Szeretkeztünk. Többször és hevesen, mintha egy nem létező érzéssel akartam volna megvigasztalni 

őt mindazokért a dolgokért, amiket tőlem függetlenül szenved el.  
Féktelenül sokat szerettük egymást. Mintha minden unott estéjéért rajtam vett volna elégtételt. 
 
máj. 12. hétfő. 
Nő voltam. Reggel fél órát töltöttem a tükör előtt – tényleg ott miért nem jut eszembe Ji King vagy 

Konfuciusz?, – vörösre rúzsoztam a számat, és amit találtam, magamra aggattam. Úgy éreztem 
magam, mint egy török bazár, – és persze úgy is néztem ki.…Egy negyvenéves nő, aki vörösre 
rúzsozza a száját, hogy húszévesnek nézzen ki, az sajnos nem úgy néz ki, mint egy húszéves, hanem 
mint negyvenéves nő, aki vörösre rúzsozza a száját, hogy húszévesnek nézzen ki. 

Persze bárkivel találkoztam, nem hagyta szó nélkül, – ’juj de jól nézel ki’, ’na mi a szösz?’ 
Délben már nem volt fülbevalóm, mert csilingelt és kivettem, és mert húzta lefelé a fülemet… éljen 

a nőiesség!, a harisnyám kiszakadt, sántítottam a magassarkú cipőben. Mindennek ellenére 
mosolyogtam, mosolyogtam, mosolyogtam. 

 
máj. 13. kedd 
Elmentem a tesómhoz. Már régóta esedékes volt. Tulajdonképpen a márvány fürdőszobáját akarta 

megmutatni. Ott álltam kardigánban, táskástól a folyosón és azt kellett hajtogatni, hogy "hűűű de 
baromi jó", miközben ő csak mondta, mondta, mondta, hogy ide ezt, oda azt, ez ennyi volt, az annyi, 
de még ez kell, meg az kell…végre leültetett és megkérdezte, kérek-e kávét, nem kértem ő 
mindenesetre megmérte a vérnyomásom, a vérnyomásmérőt a múlt héten vette tízezerért, "…itt volt a 
legolcsóbb", akciós vérnyomásmérővásár, azt mondta magas a vérnyomásom, nem hitte el hogy 
kutya bajom, nem szédülök. Aztán jött a szomszédasszonya és annak is elmondta hajszálra 
ugyanezeket, neki is megmérte a vérnyomását, szerintem nem is vette észre mikor jöttem el… 

 
máj. 17. szombat 
“Felébredtél? Hogy aludtál? Mit álmodtál? Ide ülhetek melléd? Mesélj. A kávé kész, mindjárt behozom. 

Utána elmegyünk reggelizni. A piacra. Oda a halashoz, tudod, ahol azok a tengeri mindenfélék vannak. Az 
ilyenkor már süti a scampi-kat. Azt. Fokhagymás szósszal. Veszünk hozzá egy baguett-ot, még meleget, 
persze, hozok az olasztól egy üveg könnyű kis száraz fehérbort és kiállunk valamelyikbódé mellé. És 
csak úgy, ujjal mártogatjuk a még forró scampikat a fokhagymásba. Közben elmesélem én is mit 
álmodtam. Utána letörölöd a bajuszomról a szószt, én elkísérlek a 9-es troli megállóhoz, kapsz egy fokhagymás 
puszit és megyünk dolgozni. Ha beérsz küldjél nekem egy email-t, hogy tudsz-e on line lenni. Összecsörgünk és 
egy jót ledumálunk. Hiszen annyi mondanivalónk van még...G. ” 

Egy férfi, akinek van fantáziája? 
Egy férfi, akiben van költészet? 
Egy férfi, akiben van erő, és dinamizmus? 
Vajon mi az scampi? 
 
máj. 25. vasárnap 
 Vow! Itt volt. Elment. Nem sírtam. Nem sírhattam, erősnek kellett, hogy lásson. Ő a király, és 

aki sír, aki gyönge, az nem méltó a királyhoz.  
Hát igen, megtörtént. 
Ha egy hőlégballon felszáll, onnan már nem lehet kilépni… sárgatulipán – szép szavak – mézesmadzag – 

mindegy az, a szerelem olyan, mint a szappanbuborék, ámulatba esek, mérhetetlen vágyódással figyelem, 
nyúlnék érte, majd megpusztulok, hogy utolérjem… de félek, és okkal, ha hozzáérek, elpattan…és az 
arcomba csapódó csöppek ráébresztenek a valóságba…na így van, már benne vagyok…szerelem, 



szerelem, átkozott gyötrelem…egy férfi, aki király, aki úgy fogta a kezem, a derekam, a csípőm…igen, 
a férfi… 

…ez mézesmadzag – istenem, miért teszed ezt…? 
 
máj 27. kedd. 
“Délután nem találtam helyemet, átmentem a görög vendéglőbe, ittam egy sört, figyelem a jövő-

menő vendégeket. Szeretem az embereket. A 2-3 éveseket, akik lábukat lóbálva ülnek a székükön és 
egyenként veszik ki a rizsszemeket a gyros-köretből, a szüleiket, akiknek a legkomolyabb téma az, 
hogy miért 4 márka ötven a sör, a kiszolgálót, aki annak ellenére – vagy épp azért – mert buzi, nagyon 
kedves és már majdnem barátok vagyunk. Jól esett ez a minden kényszer nélküli délután. De valami 
azért hiányzott. Valaki, akivel megoszthattam volna ezt a jó érzést, ami bennem volt. TE. Minden nőt 
megnéztem, aki elment előttem. Mindegyikben azt kerestem, miben hasonlít rád. De Te nem voltál 
köztük… Úgy megkívántalak, hogy könnybe lábadt a szemem. Miért nem tudsz ilyenkor egyszerűen 
belépni az ajtón, hogy karomba vegyelek, hogy megmutassam, milyen gyengéd tudok lenni hozzád?” 

Fogalmam sincs, merjek-e boldog lenni. 
Délután egy értekezleten voltam, de valójában fogalmam sincs miről szólt, egész idő alatt a levél 

járt a fejemben. Az értekezlet végére könnybe lábadt a szemem. Miért?, miért nem tudok ott lenni? 
 
jún. 6. péntek 
Azt írta, szeretné, ha Németországba mennék látogatóba és vele töltenék néhány napot, aztán együtt jönnénk 

vissza. Azt is írja, hogy túlságosan fárasztó lenne neki a München-Szeged-Szeged-München távolság, és ezért 
arra kér, hogy Bécsig vonatoznék már el. Legyek szíves. Ezt nem engedhetem meg magamnak. Pedig 
vágyakozom utána…. 

 
jún. 10. kedd. 
Ma egy hölgy jött be az irodába, Kati, G. titkárnője, vonatjegyet hozott Bécsig. Még most sem tudok 

magamhoz térni. Túl gyorsan mennek a dolgok. Azt is elárulta, hogy annakidején a sárga tulipánokat 
is ő hozta. A kedvesem azt telefonálta, hogy koncertjegyet is vett, reméli, hogy szeretem Mendelssohn-t. 

 
jún.12. csütörtök 
Istenem, mintha egy gombóc lenne a gyomromban. Holnap indulok. Holnap este már megölel. Holnap este 

már megölelhetem. 
 
jún. 23. hétfő 
Újra itthon… Mit is írhatnék? Mit?, mit?, mit? Semmit.  
 
jún. 29. vasárnap 
Dániába ment!, de jaj!, csak tíz napra volt oda, de más ember jött meg, más és úgy tűnik, hogy nem 

is hozzám és én se vagyok már a régi. Sajnálom, hogy nem csaltam meg, és még jobban sajnálom, 
hogy a hűségre hivatkoztam, miközben ő – tudomása szerint másnak, – pedig nekem irkál játszi-röpke 
leveleket, bizonyítva, hogy ami nekem a Mindent-Fölforgató-Nagy-Szerelem, az neki csak férfiúi játék, s 
szerelmetes hentergéseink csak kúrás, kefélés, baszás, és csak épp azért pont velem, mert jó sorszámot téptem, 
mert így hozza a helyzet, az úri kényszer.  

Szépen mosolyogj!, – és cserébe majd én is, a lényeg, hogy tudj késvillával enni, ha úgy adódik… na és 
szeresd Mendelssohn-t. 

Baj van. Este telefonált, de ez még csak rontott a helyzeten. 
 
júl. 2 szerda 
Engem hibáztat. 
Azt írja: ”Nem tudok megszabadulni egy gondolattól, hogy neked kezdettől fogva kész volt a 

scenációd (fogalmam sincs mit jelent a szó) ehhez a kapcsolathoz. A stratégiád következetes volt, 
mindent megtettél, hogy ez pontosan a terv szerint bonyolódjon le. Nekem ehhez a látszat ellenére 
nem volt hozzászólásom. Neked a Nagy Szerelem, a nagy lobogás, az evvel járó kellemes, majd 
kellemetlen kínlódások. És képes voltál végigcsinálni. Csodállak érte. Csak annyit: én őszintébben és 
nyíltabban fordultam feléd, én tiszta és mély érzésekkel mentem bele ebbe a kapcsolatba, minden elvárás, 
számítás nélkül. Én téged szerettelek.” 

 
júl. 6. vasárnap 



Most, hogy vége, mi lesz? Mindketten mégsem mehetünk innen el. 
De hát hogy fogok én itt élni?, járni az utcákon, bemenni azokra a helyekre, ahová ketten mentünk egykor. 
Felhívtam Jánost. 
…A kínai étteremben ugyanahhoz az asztalhoz ültem – Jánossal persze és most is ráklevest 

kértem – kicsit keserűbb volt ugyan az íze, vagy csak így emlékszem,… és a sarki drogériabolt előtt, 
ahova az eső elöl menekültünk – hosszan csókolóztunk… hát igen… most is így történt, csak Jánossal… 
Muszáj volt megszentségteleníteni mindent. Ugyanabban a szállodában, ugyanabban a szobában, ugyanabban az 
ágyban,… Jánossal… az orgazmus sem különbözött biofizikai szinten… 

 
júl. 7. hétfő 
Mindig is sajnáltam, hogy nőnek születtem, de most így negyvenannyi évesen különösen szánom 

magamat, magunkat, negyveneseket.  
Vajon hova a büdös francba tűnnek a tündérilonkás álmok?  
Ez a vége!, mindig ez, ugyanez. 
 
júl. 9. szerda (Széchenyi tér) 
Azért is!!!!! 
Örülök. Jó kedvem van. Örülök, mert jó kedvem van. Na végre!…végül!, végtére is!, talpig 

mosolyban, lilán, narancssárga szalmakalapban, elkenődött rúzzsal a számon….és süt a Nap….a kép 
szürrealista, – de nem a nap miatt – eldobom, majd megírok egy újat. A mellettem lévő padon ülve az 
emberek disznó vicceket mesélnek.  

De hát ez jó, mondom jó,… örülök. Jó kedvem van. 
Hééééééééé, mondom jó a kedvem!  
 
júl. 11 péntek 
Elhoztuk az anyámat. Sikerült megnevettetnünk, pedig nagyon letargiás volt. Fölhangosítottuk a rádiót és 

táncoltunk, …. táncoltunk, táncoltunk. 
 
júl. 13. vasárnap 
Azt mondják, valaki hívott. 
Akárhányszor hallom azt a szót, hogy valaki…G. jut eszembe,… meg akkor is ha nem. Egész nap nem 

csináltam semmit. Sajnáltam magam. 
Persze G. 
“Sajnáld inkább őt, – mondom magamnak – hogy hülye, hogy nem lehetsz már neki.” 
 
júl. 14. hétfő 
Érdekes levelet kaptam, fogalmam sincs, hogy ki írta, valahogy éppen az adja a varázsát, hogy olyan mintha 

ismerném és mintha mégse. 
Tudod, tizenket evesen kolto akartam lenni. Nem tudom miert. Az mar akkor is vilagos volt, hogy ez inkabb 

kalvaria. Megis.  
Tizenket evesen mindenki kolto akar lenni, en makacs voltam, tizenharom, tizennegy, tizenot, tizenhat es 

tizenhet evesen is kolto akartam lenni. Egyszerre aztán csak kitarulkozott a kapu. Amikor beleptem, akapu 
bezarult. Most itt allok tetovan a bezaart kapu mogottt. Fogalmam sincs ez a benn vagy ez a kinn. Megjelent 
jonehany irasom es nem tudom, hogy kolto vagyok-e, vagy hogy egyaltalan voltam-e valahaaa mas is. Hogy ez 
teszi-e koltove az embert es hogy mi ez, allapot, mint a terhesseg, vagy tulajdonsag, vagy csak viselkedes. Tele 
vagyok ketelyekkel. A guruk szerint ez jo. Nem tudom hogy jo-e, ha normaalis kerdesekre metaforikus 
valaszokat talalok. Beszinezem a valosagot, es az eletem valahogy megiscsak rimtelen marad. 

Eletet talaokl ki magamnak, mert se elni se letezni nem bírok, csak ket sor kozott. Lopva es lopakodva.Azt 
hiszem rohog rajtam az isten. 

Gyotrodom, ha arva vagyok es nem latszom boldognak, ha megis boldog vagyok, mert mar meg se merem 
elni, folyton a jo elvesztesere keszulok, sokat foglalkozom ezoterikus filozofiaval, nem fog valaszt adni, de olyan 
mintha valaszt adhatna…meg fogok dogleni…ez az amit nem fog helyettem megcsinalni senki…nem akarok 
megdogleni ezert elkezdtem hinni a reinkarnacioban, amikor tudom, hogy mindennek ellenere meg fogok 
dogleni akkor ramjon hogy gyorsan es nagyon eljek…ilyenkor tobb mint szenvedelyes vagyok, most is igy irok 
nkeed …nem tanultam gepirast,nem tudok gepepl helyesen irni, osszevissza kopacsolok, ugye nem baj? Koszi :) 
csak osszecserelem a betuket, mennyisegileg tan megvannak, a vesszoket elsporoltam, ettol meg nincsenek fo es 
mellekmondataim, pont ugy mint az eletben. Tegnap duhrohamom volt. Ildi a hugom elhozta a kepeimet, ami a 
fuveszkertben keszult meg tavaly anyammal, siralmas, folzabal az ido… 



Aaa ne hidd azt hogy letargias vagyok, vagy mégis? Nem kuldtel kepet, erdekes, vannak emberek akiket 
mindenaron latni szeretne az ember, mert csak ugy tud irkalni nekik, ha tudja kihez beszel…de valahogy olyan 
mintha ismernelek, nem izgat hogy szoke vagy-e vagy barna…meg iylesmi… 

Az interneten sokan irnak, de nem szeretnek minden embernek irni, vagy virtual lefekudni (citrompotlo 
szindroma) nem akarok mindenkit ismerni es annak se orulok, ha masok ismernek. Az vedtelenseg. Öregszem. 

A kopasz es pocakos fickokra bukok mostanaban :) ha eleg magasak es fel tudok nezni rajuk, a legerotikus 
ferfitestresz pedig a tenyer…(bar erre nem kerdeztel ra, de ezt megelozendo irtam)tudod miert jo neked irni?, 
mert nem akarok toled semmit, meg te se akarsz :) ez tok jo… 

Mostanaban mindig akartak tolem valamit, valamit elvartak es sose tudtam megfelelni, nem vagyok se 
tullszoknyacskaban libego angyalka, se ez se az…es ez is az is…pont olyan vagyok mint barki, csak minden ugy 
mukodik bennem, mintha nagyitva bennem a dolgok, nagyobbak az oromeim es nagyobbak a fajdalmaim… 

Te milyen vagy?Bar nem tudom elore visz-e bennunket, ha majd tudom milyen vagy…valamirol irni kell 
megis ha mar irunk.  

  
júl. 17. csütörtök 
Vettem egy könyvet az antikváriumban – 300 Ft – alkalmi ár igazán. Szerelmes versekért meg 

pláne. Az első lapján az áll, hogy “Karácsonyra szeretettel Pistától 1966.” 
Gondolkodom. Nem a verseken. Hanem Pistán. És a lányon is. És a szerelmekről, amelyek antikváriumban 

végzik. 
 
júl. 22. kedd 
Arra gondolok, hogy ha meglátnám G. autóját, már a szívem se dobbanna erősebbet… 

ugyanakkor az utcán folyton az ezüstszürke audikat figyelem, mintha mégis a dobbanást várnám…a 
fene egye meg…nyílván bolond vagyok. Nyilván az. Az istenverte G. jutalomjáték volt (mondom 
magamnak) Nagyoperett. Hosszú loboncos szoknyák, kalapok és tollboák. Az egész elfér egy 
gyöngyös szütyőben. A pici medalionban akár, a sárga tulipán mellett. 

 
júl. 25. péntek 
Sétálni voltunk. 
Gyönyörű ez a város nyáron, nem is tudom, hogy képes lennék-e máshol élni. A belvárosban 

minden háznak arca van, minden ház lehetne ’valaki’, akit nevén lehetne szólítani…és virág, virág az 
ablakokban, a járdákon virágtartókban, petúniák, pistikék, a hidak kandeláberein vörösen lógó 
futómuskátlik… és a Tisza. 

Amiről a tiszavirág életű szerelmek és könnyen múló vágyak jutnak az eszembe, nem, nem, nem 
szeretem a Tiszát, de minden mást szeretek itt… az embereket… a tekintetükért. Mindegy hogy sírnak 
vagy nevetnek, vadak vagy szelídek, jók vagy rosszak.  

 
júl. 26. szombat. 
Mától nincs tévém. Már régóta gondolkodtam azon, hogy megszabadulok tőle. Az volt az utolsó 

csepp a pohárban, hogy “kedves nézőink, rövidesen bemutatunk önöknek egy asszonyt, aki kutyának 
képzeli magát, ezért nyakörvet visel...” Kész. Fölordítottam, hogy na neeeeeeee, muszáj nekem 
minden a szerkesztő úr által érdekesnek talált őrültet megnézni?,…mikor körülöttem is annyian 
vannak? 

 
aug. 27. szerda 
Uramisten!, minden este irkálok, csakhogy bebizonyítsam, hogy nekem VAN életem. Önigazolásokat 

keresek. Vagy hogy ez az élet nem is olyan…milyen? 
Nem történik velem semmi lényeges, van egy incifinci részem ebből a francos tortából, amit közös 

magánynak hívnak…és nem is lényeges tán hogy ülök-e valaki küszöbén, vagy hogy az enyimen 
ülnek-e, egyedül fogunk maradni, rohadtul egyedül, amikor kiszökik a fény a szemünkből… 

Ami pedig addig történhet, az az, hogy szeretek, elhagyok, elhagynak, bőgök, aztán tavasz lesz, 
reménység, megszagolgatok egy virágot, belenézek a napba és azt hiszem boldog vagyok. Aztán pedig jön 
a tél. 

Fájok, várok, szagolgatok, fájok, várok, szagolgatok, fájok, várok szagolgatok…és a tél mindig megjön. 
 
aug. 28. csütörtök 
Hazafelé a trolin, a troli csuklójánál állt egy asszony, kócos volt és nem teljesen józan, ruhája viseltes volt, 

néhol fehér mészfoltos, – valahol falnak támaszkodhatott, – kezében sárga nejlontáska, az asszony könyökölt a 



csuklót körbefogó alumínium-korláton, vele szemben egy borostás férfi állt, nem volt teljesen józan, ruhája 
viseltes volt, néhol fehér mészfoltos, – valahol falnak támaszkodhatott, – egyik kezével magyarázott az 
asszonynak, másik kezében egy alumínium oszlopba kapaszkodott, hogy a lendület el ne vigye…sokáig, 
hangosan és lassan magyarázott az asszonynak, és még meg is kérdezte minden mondata után, hogy 
’érted?’, az asszony bólogatott és nevetett, alig volt foga, a férfi visszanevetett, alig volt foga… Aztán a 
férfi gyengéden odahajolt a nőhöz és megcsókolta a nyakát…  

 
szept. 1 hétfő 
Még el se kezdődött és máris utálom a szeptembert, szinte folyton matematikai képleteket állítok 

fel, és többismeretlenes egyenleteket oldogatok meg arra vonatkozóan, hogy miből fizetek ki ezt, meg 
azt…kész őrület…ez kell, meg az kell, meg amaz, ezt kell megbeszélni, azt kell megbeszélni…tervek, 
tervek…és még bennem van a nyár nyugalma, – ez az ami most halni készül, a hegyek… a fák ringatózó 
emlékképe. 

 
szept. 3. szerda 
Siralmas…siralmas ez az egész, úgy ahogy van. Ha most lennék húszéves elmennék innen. Vissza se néznék. 

Ez csak szarrágás…ha ezt iderakom, onnan hiányzik, ha odarakom, innen hiányzik, most már ott 
tartok, hogy ez a pénz dolog az életemben is akadályoz…dolgozok, és a legszükségesebbekre se 
futja már. Ha húszévvel ezelőtt elmegyek…most hazajöhetnék és videofilmen mutogathatnám a 
sárgatulipánnal körbeültetett házacskámat és kinyalnák érte a seggemet. 

Ricsi, mikor 4-5 éves volt az egyik boltban rágót lopott…amikor a boltból kilépve észrevettem, hogy 
tapogatja a nadrágja zsebét, kezébe nyomtam néhány forintot, hogy ’tévedését’ rendezze le a pénztárossal. 

Tiszta dilis voltam, azt kellett volna mondanom, holnap fiam hármat lopj, egyet magadnak, egyet nekem, 
egyet meg eladásra. 

 
szept. 5. péntek 
Nem nyavalygok,…a nyavalygás nem vezet sehová,…hogy mit csinálok helyette?, még nem tudom.  
Élni, csak élni akarok, csak élni, ahogy mindnyájan csak élni akarunk, nem pedig a margókon túlra 

kisodródva épp-hogy-csak-élni. Mindegy már az ugyanúgy és mindegy a másként. Hasonlítunk. Félbehagyott 
mozdulatainkat bárki folytathatná. 

Ha vannak mozdulataink. 
Én álmodom, ő álmodik és senki sem ébred fel.  
Én jó vagyok. Te jó vagy. Ő jó. 
Mi jók vagyunk. Ti jók vagytok. Ők jók, 
vagy csak én hiszem, te hiszed, ő hiszi…és végül már mindenki elhiszi, 
hogy ennyi, csak ennyi, pont ennyi, nem több, nem kevesebb. 
 
szept. 10. szerda 
Mint egy kölyök…meg vagyok őrülve a gesztenyékért…mindenhová egy halom gesztenyével 

érkezem, akivel szembetalálkozom, adok neki egy gesztenyét: ajándék – mondom. 
Mindketten örülünk. 
A gesztenye és az ősz analóg bennem… pedig nem volt az. Az óvodában és később és később az 

iskolában is utáltam a színes levelek gyűjtését és a gesztenyefigurákat… egyszerűen utáltam a 
technikafoglalkozásokat, annyit bénáztam, hogy nem volt foglalkozás, ahol ne vágtam, szúrtam, 
fúrtam volna ki valamelyik ujjamat a tízből. A gesztenyefigurákat egyszerűen baromságnak tartottam 
és folyton csodálkoztam, hogy ez a bugyutaság, hogy elszórakoztatja az óvónéniket, meg a 
tanítónéniket. 

És most minden évben elmegyünk őszért a füvészkertben, összeszedegetek egy halom gesztenyét, 
színes levelet, csipkebogyós ágat satöbbit, amit egy kis gyékénykosárkában az asztalomra teszek… 

Anyám volt nálunk, mintha ő is őszbe menne, egyre töpörödik, tekintete egyre távolibb, mintha 
egyre messzebb nézne… félek, féltem. 

 
okt. 1. szerda 
Behordtam a muskátlikat. Ha kinn hagyom, még megfáznak. Amikor megvettük a balkonládákat petúniát 

ültettünk bele, a szép napokkal nekik is vége lett, mindig újat kellett ültetni helyettük… Talán nem is 
őket szerettem, hanem petúniaságot. A muskátlik, igen, ők ugyanazok, de mégis….átkozottul utá lom 
őket, olyan büdösek, és végül is olyan tucatvirágok, már bánom behódolásom, de mégsem téphetem 
ki őket tövestől és dobhatom őket a szemétbe, nem mondhatom bocsánat, én ezt nem gondoltam 



komolyan, nem mondhatom, hogy na isten áldjon benneteket kedves muskátlik én mostantól mégis inkább 
petúniát akarok… 

 
okt. 6. hétfő 
Ez egy jó nap, mindig időben jött a troli, ha köszöntem, visszaköszöntek,…nem ordítottak le, nem 

könyököltek belém, szinte unalmas is volt…ilyenkor az ember töpreng, de hát ez nem lehet…valami szar 
mégiscsak volt?, …és keresgél, és talál, addig turkál, míg valamelyik története piszkos nem lesz. Le is teszem a 
tollam… 

 
okt. 7. kedd 
Pestre utazom, sebtében elhatározott utazás. Hírtelen öröm. Vonzódom a vonatjegyekhez… és az 

utazáshoz…Leginkább átszállni szeretek, van benne valami mazohizmus, mindig azt hiszem, hogy utat cserélek, 
aztán egy hajszálra ugyanolyan vonatra szállok, hajszálra ugyanolyan emberek közé és ugyanazokat a 
történeteket hallgatom, ettől pont olyan, mintha el sem indultam volna. 

 
okt. 9. csütörtök 
Kinn voltam a temetőben apámnál…vagy 10 évig se én, se Ildi nem jártunk ki…nem tudom miért, 

és hazugság lenne most magyarázatokat keresgélni, valahogy nem akar az ember tudomást venni a 
halálról, de aztán eljön az idő, mikor már nem lehet a fatális kérdéseket a margó szélére tolni…Nem 
láttam apámat halva, ezért nem is hittem el, hogy ez megtörténhet vele…tulajdonképpen vártam, hogy 
egy napon majd becsönget és ott áll az ajtónk előtt vékony szikár termetével és néz rám ártatlanul kék 
tekintetével, még a hangját is hallottam, ahogy Barbi lányomnak azt pöszíti, hogy “tyép tyemű”, ami a 
szép szemű kifejezéssel analóg. Amikor Zita lányom megszületett, akkor kezdtem el azért haragudni 
rá, amiért meghalt, hogy tehetett ilyet?, itt van Zita és hozzá nincs egy szava se?, ez igazságtalanság. Neki 
csokit se hoz? 

Szegény öreg, az utolsó éveiben teljesen tönkre ment, összeesett a nagyerejű, nagytenyerű 
hentesember, azt hiszem saját magát eregette le a torkán azzal, hogy az ennivalóra való pénzét is 
alkoholban nyelte le. Az utóbbi időben az apám hol nagyon durva volt, hol pedig 
őzikeszelídségű…ennyi év után én az utóbbira emlékszem, lehet az elmulasztott 10 év kellett ahhoz, 
hogy átfessem apám képét? 

 
okt. 14. kedd 
Megint egy hirtelen jött pestre utazás. Együtt utaztam egy öreg nénikével, lehetett úgy hetven körüli lehetett, 

tengernyi ránccal az arcán, tengernyi kéreggel a tenyerén, azt mondta, hogy az unokája Szegeden tanul, és 
gondolta meglepi, hoz neki egy melegebb kabátot, mert fél hogy megfázik abban a könnyűben, amit a 
múlt héten hozott.  

Vettem sült gesztenyét, jó volt az illata, és jó meleget csinált a zsebemben. Nem is ettem meg, csak az 
ujjaimat melengettem és a nénikén gondolkodtam, hogy miféle hétköznapi-karácsonyi szeretet lakozik 
benne, hogy útra keljen ebben a csöppet sem barátságos időben a maga hetvenvalahány évével és 
egy meleg kabáttal az unokájának? Vajon hány szekrény méretű cifrangos ajándékot tudna kiváltani 
ez a gesztus? Meddig ér az aranyos selyemszalag?  

 
okt. 20. hétfő 
A neurológián ülve egy egész délelőtt hosszasan tanulmányozhattam azokat a dolgokat, amelyeket 

pedig egyáltalán nem szerettem volna tanulmányozni. Feküdt a néni a fehér ágyon, fehér haja 
beleveszve a párna fehérségébe, csak az arca és a karja látszok ki, ráncos bőre majdnem szürke volt. 
’Az élet kiterítve’ gondoltam; ott ül a vég az ágya szélén, ez már a visszaszámlálás ’vajon hívja-e 
Oziriszt?, kész-e az útra?, könnyű lépése lesz-e odaátra?’  

Feküdt ott, mozdulatlanul feküdt volna, ha nem remegett volna a teste, ami talán éppen ittlétének 
oka, fehér köpenyes nővérangyalkák mászkáltak fel s alá meglebbentve a barna vászonfüggönyt…  

én a folyosón ültem, ő a függönylebbenésen túl feküdt, talán senki sem gondolta, hogy az ott még  e 
m b e r, de nyilván inkább azt, hogy beteganyag, nem maradt neki, nem jutott egy kedves szó, egy 
mosoly…vagy valami maradék, amin még épp eltengődne az ember egy ideig…feküdt ott, és nem 
tudom mit remélt….járt-kelt bennem a kép, nem hagyott, arra gondoltam, hogy majd én is így…egy 
napon…és nekik nem jut eszükbe, hogy esetleg ők is egy napon?, hogy ha már nincs szeretet, minek 
az infúzió?  

 
okt. 23, csütörtök 



Délután a virágaimmal bíbelődtem, átpakoltam egy kicsit a polcokat, valami új,… valami más, 
valami, amitől mostantól két napig legalább meglepődöm. 

 
okt. 29. szerda 
Egy svájci ismerőm lepett meg. Hurrá hogy elment. Teljesen felőrölte az időm és a lelkem. Mindent 

csak kritizált, hogy minden vacak, ócska, romlott, büdös, rohadt, félresikerült és mocskos és unott és 
szürke…egyáltalán itt minden olyan nagyon magyar, és ebből köszöni szépen ebből nem kér…na és 
én?  

 
nov. 29. szombat 
Ma elvittem az ezüst nyakláncomat az ékszerészhez javítani. El volt szakadva. Még májusban szakadt el. 

Szeretkezés hevében. G.  
Már csak ez maradt, az elszakadt nyaklánc, és hiába volt az összes többi láncszem, az az egy, az a hiányzó, 

az volt most a legkedvesebb, mert az emlékeztetett arra, ami már rég nem volt…sem az szétfeslett szem, se G.  
 
dec. 11. csütörtök  
Gondolkodom. Gondolkodom a gyerekeimről, hogy vajon mire vágynak, minek örülnének. 

Gondolkodom anyuról,…a tesómról és Pistáról. Ilyenkor kiderül, hogyan figyeltünk egymásra egész 
évben, tudjuk-e minek örülne a másik. Az anyámnak venni fogok egy rózsafűzért és egy imádságos 
könyvet. Tudom, hogy régebben be-beosont egy templomba, bár nem volt egy buzgó katolikus, de ha 
nem is látványosan, tudom, hogy beszélő viszonyban van a jóistennel. Ahogy múlik az idő, gondolom, 
úgy lesz nekik egyre több megbeszélni valójuk. A tesóm szereti a cifra dolgokat,…nem, nem tudom, de nem 
is kell egy nap alatt kitalálni… 

 
dec. 22. hétfő 
Kinn töltöttem az egész napot a konyhában, csak előkészültem, hogy az, ami kell, legyen kéznél. 

Ahogy egyedül voltam, elővettek az emlékképek, a régi karácsonyok, a régi érzések, a gyerekkorom. 
Tömörkény. Apám faluja. 

Csak a hó csillogott… húszméterenként megvilágította egy lámpa fénye, ropogott az ütemes léptek alatt, apa 
és alig lányka…apám és én…  

Öröm és keserűség szorongott picinyke lelkemben, már előre tudtam, hogy hiányozni fognak az 
otthoninak, a városi fények, zajok, a kipufogók szaga, az az aszisztolés zörej, amivel ide születtem, s ami 
részemmé lett végérvényesen és megmásíthatatlanul. 

Csak a hó csillogott. És puha pelyhekben hullott a csend.  
Távolból kutyaugatás ugrott elő, aztán az is elhalt.  
Ropogott a hó a talpunk alatt, kezem apám kezében…  
vagy tán nem is fogott kézen?, – lehet hogy apám sose fogott kézen? 
Az ember mindig szebbet emlékszik, mint ami volt. 
Utólag már könnyebb a hazugság.  
Karácsony.  
A piros betűs napok a naptárakban. Napok, amikről álmodozni lehet, napok, amelyekről Ilonka 

néni, a dadus szürrealista meséi szóltak, amelyek úgy kezdődtek: anyuka reggel kimegy a piacra, 
tyúkokat vesz, megkopasztja, elkészíti az ünnepi ebédet, kalácsot is süt, aztán este megérkezik a Jézuska, 
belopakodik a sötétbe, és feldíszített karácsonyfát hoz ajándékokkal. Ilonkát egy kicsit félnótásnak tartották, de a 
szíve aranyból volt. 

És persze sose történt a mese szerint.  
Pedig történhetett volna. 
A szürrealista mesék nem történnek meg. 
Jézus nem jött el, se karácsonykor, se máskor. Pedig üreskézzel is jöhetett volna. 
Iskolaszünet miatt engem vittek el hozzá. 
Lépkedtem a ropogó hóban, s szorítottam apám kezét, utcalámpa, csillogás, ropogás és kutyaugatás. Lelkem 

örömmel volt tele, mert nagymama úgy, de úgy tudott nekem örülni, ahogy senki más, és féltem, mert akárhogy 
is, de idegen voltam ott, vendég, és nem tudom mi volt a kevésbé rossz, az idegenek karácsonyfái vagy a 
hétköznapok karácsony fa nélkül. 

Az ablakokból fények szűrődtek ki, nem fényük, csak melegségük jutott át a függönyökön,- 
firhangokon, ahogy nagyanyám mondta.  

Féltem, hogy ha sokáig tart az út, jöttömre elolvad a hó, eltűnik a tél. 
A ház – nagyanyám így hívta azt az épületet, a ház, – két helyiségből állt, egy földes padlójú konyha 



sparherttel, konyhaszekrénnyel, asztallal, paddal (a padon két zacskó, egyikben fehér kenyér, 
magunknak, a másikban barna a kutyának) és ággyal, valamint a kemenceszájjal. Nagymamám 
tulajdonképpen ebben az egyetlen helyiségben élt, itt evett, aludt, s mikor már telepes-rádiója lehetett 
itt szórakozott, itt olvasta Nők lapját, amiket Ica nénitől, apám húgától a fodrászüzletből kapott és a 
Szabadföldet, amit a postás hozott neki hetenként, és amit én is olyan szívesen olvastam.  

A tisztaszobában egy vastagfájú barna szekrény volt, egy asztal paddal, két összetolt ágy, 
amelynek mintázata megegyezett a szekrényével, egy rézfogantyús fiókokkal teli sublót, rajta hófehér 
fehér-lyukmintás terítő, mint amilyennel a szomszédember volt letakarva a ravatalon, s ami még most is 
borzongással tölt el. A sublót tetején kis Mária szobrocskák, családi fényképek, apró kegytárgyak és itt volt a 
kereszt is.  

A sublót fölött nagyméretű szentkép, már nem emlékszem melyik volt a három kép közül, de úgy 
rémlik, hogy az, amelyiken Jézus a kezében tartja a lángszínnel körülrajzolt szívét… 

Féltem, féltem és fáztam.  
Féltem attól, hogy igaz lehet az, hogy Isten minden mozdulatomat, sőt gondolatomat is látja. És 

fáztam, mert hideg volt. 
És mert egyedül voltam. Mert félelmemben egyedül voltam. 
 
Akárhány karácsonyra érkeztünk, mind így történt. 
Nagymamám mindannyiszor várt, a szobában mégis rettenetesen hideg volt, pedig a kemencében csak 

frissíteni kellett a tüzet (talán egyszer kétszer még tök is sült a kemencében, de ez ritkán történt). Puffadt dunna 
alá bújtunk, de a dunna tán hidegebb volt, mint odakünn a hótakaró. 

Villany nem volt, csak petróleumlámpa, abból is csak egy, - 
- nagymamám kezében lámpa, alakja fénycsíkot húz, a fény bevilágítja a szobát, Jézus kezében tartott 

lángkeretű festett szívét, Szűzmáriát, a fény folytonos mozgásától a tárgyak furcsán elmozdulni, 
remegni látszanak, az árnyékok ijesztően vonaglanak…,odakinn kutyák ugatnak,…idebenn se fény, 
se semmi csak nagyanyám öreg-erőtlen töppedt alakja…lámpa a kezében. 

Volt karácsonyfa, vagy volt pici fenyő…vagy csak egy ága, csillagszóró és üveggömbök nélkül, 
cukor volt-e rajta, már nem emlékszem…csak a festett diókra, a legszebb diók lehettek, amik valaha 
karácsonyfán csünghettek. 

A fa mégsem az én karácsonyfám volt. 
Nem is nagyanyámé. Jézusé volt. 
A karácsonyi templom is hideg volt, néha azonban már öt percnél is hosszabban tudtam figyelni a 

papra, szeretetről, békéről beszélt, ma is emlékszem a szép ünnepélyes tónusú hangra, és ott és 
akkor béke és szeretet volt, és gyerekfejjel nem értettem, mindez hova tűnik el abban a pillanatban, 
mikor a mise véget ér. Hát nincs mindenkinek Jézusszív képe?, hát mások minden cselekedetét, 
gondolatát nem?… 

Lehet, hogy másra kellene emlékeznem? Kandírozott gyümölcsre, porcelánbabákra? Illatos mákos és diós 
beiglikre, narancsvörös gyertyalángokra? 

A hó ma is pont úgy csillog, talán ma is ugyanaz a lámpa világítja meg. 
Nagyanyám halott. Apám is. 
 
jan. 4. vasárnap. 
Készülődés. Holnap reggel 7-kor mindenki megmarkolja a vándorbotját és neki indul felfedezni az 

új év új feladatait. Mindenki tele lehet tervekkel, ahogy én is, ’az idén tuti’, ’…ez már biztos’, 
’…mostantól pedig’, aztán jövőre pont ugyanezeket a dolgokat tervezzük el, nagyszerű, ezek legalább 
már bejáratott elgondolások, ezek már kész tervek, nem köll vacakolni, az is lehet, hogy tíz vagy húsz 
évig is kitartanak a mostani tervek…csak elővesszük őket, mint ahogy a karácsonyfa díszeket, aztán 
meg visszatesszük őket a dobozba…. 

 
jan. 19. hétfő 
Ma egy kollegámmal ebédeltem. Egész idő alatt beszélgettünk. Csak éppen mind a ketten egész 

másról. Ő egy könyvről én az életről. Mindkettőnket a saját mondanivalója érdekelte, a másiké 
abszolút nem. Olyan volt, mintha két egymás mellett ebédelő ember hangosan gondolkodna. A menzáról 
visszafelé jövet azon gondolkodtam, hogy ez az élet…mindenki úgy tesz mintha, aztán meg ámuldozunk. 
Csodálkozunk, mintha--találkozásainkon, mintha-szerelemeinken, mintha-öleléseinken, mintha-
kielégüléseinken, mintha-alkotásainkon, mintha-eredményeinken, műanyag minthavirágok között élünk, 
mintha-házakban egy mintha-időben és folyton mintha-reménykedünk…Az asztalra kéne 
csapni…Maradj csöndben, vagy nézz rám, ha hozzám beszélsz. 



 
jan 21. szerda 
Bevásárlás. 
Talán, ha az az ajtónálló biztonsági őr, az a kék szemű, az a kék vonalkódmintás inges,… ha 

megmotozott volna… (hölgyem megmutatná a táskáját és a köldökét?) 
 
febr. 4. szerda 
Osztálytalálkozó. Érdekes volt látni, hogy mindenki olyanra csinálja meg magát, amilyenre szeretné, hogy 

lássák vagy amennyit képes magából fölvállalni anélkül, hogy ciki lenne …tehát, az osztályból 
néhányan maradtak szürkeeminenciásnak, fölszedett évekkel és fölszedett kilókkal… közkatonák, 
keserű semmi-élettel és széttaposott álmokkal, vannak, akiket valakikké tettek, egy jó férj egy jó 
egzisztenciával…sok-sok gyűrűvel és élesre állított széles nevetéssel és igazából alig volt aki tényleg 
valaki lett vagy legalább önmaga maradt….Ők vajon tudják ezt? 

 
febr. 9. hétfő 
A felettünk lévő lakásból egész nap üvöltött a zene…nem bírják a csöndet.  
Istenem, mindennapi csöndjeinket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, hogy teleharsogjuk a 

világmindenséget. 
 
febr. 14. szombat 
Farsangra hívtak. Végül is…most éppen nincs mentségem arra, hogy ne érezzem magam jól. 
Végre nyíltan is felvállalhatom azt a figurát, akit magamban hordok, akivel ’terhes’ vagyok, illendő 

módon lehetek az a síró-nevető bohóc, aki valójában vagyok, és akit titkolgatok, lehetek beauty, aki 
szeretnék lenni és a beast, akivé a sors tesz olykor, lehetnék hófehérke vagy a mostoha, de akár mind 
a hét törpe is… most minden nagyon könnyűnek látszik. De vajon ha önmagam szeretnék lenni, minek 
kéne öltöznöm, milyen arcot kéne viselnem, és főleg hogy kéne köszönni, hogy beengedjenek, ahová 
be szeretnék menni? 

Stopppp!, nem fogom saját kedvem szegni! Éljen a maskarabál és éljenek a pezsgőspoharak 
telistele szőke buborékkal.  

 
febr. 15. vasárnap 
OOOOOOOOllllééééééééééé! (éljenek a boszorkányos szuggesztiók!!!) igen, igen, ő az, vagy Ő, 

magas mint egy Apolló, erős mint egy Atlasz, és gyengéd mint Ámor, aki úgy fogta meg a  csípőmet, 
ahogy G. óta senki; azt mondta fölhív, és most itt ülök a heverőn, piros telefon a jobb kezem felől, 
fehér telefon a bal kezem felől és várok…v  á  r  o  k… 

 

Cseh Károly 

Májusi dél 
 
Veled már mindig csak havazásban járok: 
most éppen a nyárfák forró pihéje száll, 
vadrózsa bokra ég, habot vet az árok: 
fehéren rózsaszín  május lángjainál 
telel is, delel is ma itt az éden; 
vakító blúzod lehet menedékem, 
ha majd oda fejem úgy zuhanna, 
mint a hóra dőlő lombtalan fa. 
 

Vasi Ferenc Zoltán 

Fogantatás 
 
A tengerből kipárlod az álmot, 
beléízesül csontodba a Nap, 



romlott városokra szabadítja 
vérebeit az ajzó pitymalat, – 
s a titok fényre fakad. 
Vakít a csöndben a kard, 
dülöngél egy koldus feléje, 
felhőtépett rongyaira 
csatornalé szakadt az éjjel, – 
ha búzakalásztól hőköl a penge. 
Virághatalmát félti szerelmed, 
tízmillió fa méhforradalma – 
ágaskodik a lángért két gyerek: 
Vadócalkony – és Törpehajnal. 
Köszörüli a sziklát 
tömeges örömkiáltás, 
és belesóhajt az erek hálójába 
a szúnyogos mocsár. 
Elönti a melled verejtékem – 
tejtől illatozz; 
ahogy leöblítik a sírást 
teleholdunk szemhéjáról 
az alvóisten vízhabok... 
 

Királynőm 
(sziluett-szonett) 

 
Homlokodon Magyarország! 
– hittel éld e szót... 
Tenyeremen sírkeresztek 
– kulcsold hát kezed. 
 
Mellkasodból lépcsők futnak 
toronyszoba-torkodig; 
játszi rózsák szádon, 
palástom bíbor szirmai. 
 
Pupillád is fényharmatban, 
táncot járok hídjain 
gyümölcsöstál-öledig; 
 
vagy még tovább! 
hercegi jussomért – 
a koronáig. 

 
VILÁGBESZÉD 

 

Michel Foucault 
 

(Az alábbi beszélgetésben Michel Foucault, a világhirű filozófus, a szerelemről, a szenvedélyről és 
a vágyról, illetve ezek hasonlóságairól és különbségeiről – valamint a homoszexuális és a 
heteroszexuális vonzalomról – fejti ki nézeteit. – a ford.) 

 

 

   Beszélgetés Werner Schroeter 



(részlet) 

 
Foucault: A Maria Malibran halálában és a Willow Springs-ben (Schroeter filmjei- a ford.) engem az 

lepett meg, hogy e filmekben nem szerelemről van szó, hanem szenvedélyről. 
Schroeter: A Willow Springs elve egyfajta függőség valóságos megszállottságán alapult, amely négy 

személyt kötött össze és egyikük sem ismerte e függőség pontos okát. Például Ila von Hasperg, aki a 
szolgálólányt játsza és a takarítónőt, nem tudja, miért válik áldozatává az őt Magdalénához fűző 
függőségi viszonynak. Én ezt megszállottságnak tekintem.  

Foucault: Azt hiszem, nagyjából ugyanarról beszélünk. Először is, nem mondhatjuk, hogy ezek a 
nők szeretik egymást. Azt sem mondhatjuk, hogy a Maria Malibranban szerelemről volna szó. Mi a 
szenvedély? Állapot, valami rászakad az emberre, hatalmába keríti, két vállánál fogva rázza, csak rázza, szünet 
nélkül és nem tudjuk, honnan jön ez az egész. Voltaképpen nem ismerjük az eredetét. A szenvedély így rohanja 
meg az embert. Mindig mozgó állapot ez, de nem meghatározott pont felé tart. Vannak erős és gyönge 
pillanatai, olyan pillanatok, amikor egészen a fehérizzásig hevül. Lebeg. Egyensúlyát keresi. Egyfajta 
alulhatározott állapot ez, amely homályos okokból áll fönn, talán tehetetlenségénél fogva. Végső 
soron, azt mondhatnánk, igyekszik fönmaradni és megszünni. A szenvedély minden körülményt 
biztosít önmaga fönnmaradásához, ugyanakkor elpusztítja önmagát. A szenvedély állapotában az 
ember nem vak. Az ilyen helyzetekben egyszerűen nem önmaga. Nincs értelme annak, hogy önmaga 
legyen. Máshogy látja a dolgokat.  

A szenvedélyben szintén van bizonyos szenvedés-gyönyör vonás, de ez nagyon különbözik attól, 
amivel a vágyban vagy az úgynevezett szadizmusban és mazochizmusban találkozunk. E nők között 
nem fedezek föl semmiféle szadista vagy mazochista viszonyt, egy teljesen fölbonthatatlan szenvedés-gyönyör 
állapot viszont létezik. Nem két vonás keveredik össze köztük, egy és ugyanazon vonás ez. Mindegyikük nagyon 
szenved. Nem mondhatjuk, hogy egyik szenvedést okoz a másiknak. A folytonos szenvedésnek a három 
típusa ez, amelyeket tudatosan vállalnak és akarnak, mert semminemű szükségszerűség nem 
kényszeríti őket.  

Ezek a nők összeláncolták magukat a szenvedés állapotában, amely összeköti őket, e 
szenvedéstől nem képesek megválni, pedig mindent elkövetnek, hogy megszabaduljanak tőle. Mindez 
nem szerelem. A szerelemben valami módon létezik egy személy, aki jogosult a szerelemre, míg a 
szenvedélyben e birtokviszony cirkulál a partnerek között.  

Schroeter: A szerelem nem olyan aktív, mint a szenvedély.  
Foucault: A szenvedély állapota a különféle partnerek közötti vegyes állapot.  
Schroeter: A szerelem a kegyelem, az eltávolodás állapota. Néhány nappal ezelőtt egy Ingrid 

Caven-nel folytatott vitában ő mondta, hogy a szerelem egoista érzés, mert nincs tekintettel a partnerre.  
Foucault: Szerethetünk anélkül is, hogy a másik viszontszeretne minket. A magány dolga ez. Bizonyos 

értelemben ez az oka annak, hogy a szerelem mindig tele van egyik személy kívánalmaival a másik iránt. 
Ebben áll gyöngesége, mert mindig kér valamit a másiktól, míg a két vagy három személy közötti 
szenvedély állapotában van valami, ami lehetővé teszi az intenzív kommunikációt.  

Schroeter: Ami annyit tesz, hogy a szenvedélyben van egy nagy kommunikatív erő, míg a szerelemben 
az ember elszigetelődik. Nagyon elkeserítőnek találom azt a tudatot, hogy a szerelem afféle belső 
alkotás, amolyan föltalálás.  

Foucault: A szerelemből is lehet szenvedély, vagyis olyan állapot, amelyről beszéltünk.  
Schroeter: Tehát olyan szenvedés.  
Foucault: Pontosan a szenvedésnek ez a kölcsönös és fordított állapota a kommunikáció. Nekem 

úgy tűnik, pontosan ez áll fönn, ez történik az említett nők között. Ezeket az arcokat, testeket nem a 
vágy járja át, hanem a szenvedély.  

Schroeter: Néhány évvel ezelőtt, egy vitában valaki azt mondta, hogy a Willow Springs hasonlít Albert 
Camus Félreértésére.  

Foucault: Én is azt gondoltam, hogy a maga filmjét Camus ihlette. A vörös fogadó régi meséje ez, amelyet az 
európai irodalom számos elbeszélésében megtalálunk, vagyis a fogadóé, amelyet nők tartanak fönn, 
akik megölik az ő "tartományukba" merészkedő utasokat. Camus ezt használta föl regényében.  

Schroeter: Nem ismertem ezt a történetet a Willow Springs forgatása idején. Amikor később elolvastam 
Camus könyvét, rájöttem, hogy ebben az elbeszélésben az anya/fiú viszony a fontos. A fogadót az 
anya és a nővér tartotta fönn, akik várták a fiút. Amikor a fiú visszatér, az anya és a nővér megölik, 
mert nem ismerik föl.  

A Willow Springs-t Christine Kaufmann provokálta ki, aki Lessing Emilia Galotti című darabjának 
színrevitelében dolgozott velem. Egy nap Tony Curtis, az ex-férj, elvette tőle azt a két gyermeket, 
akiket törvényesen öt évre az anyának ítéltek. Nem volt elég pénzünk és ezért nem tudtunk 



szembeszállni e felelőtlen apával. Akkor tettem javaslatot kis költségvetésű német TV film forgatására 
Marilyn Monroe halála címmel. Elindultam Amerikába Christine Kaufmann-nal, Magdalena Montezumával és 
Ila von Hasperg-gel, mert szerettük volna Christine-nek visszaszerezni a két gyermekét. Akkor jártam 
először Los Angeles-ben és Californiában. A Willow Springs ötlete akkor vetődött föl bennem, 
miközben ügyvédekkel tárgyaltunk és bejártuk a terepet. Németországban bizonyos személyek a 
homoszexualitástól való rettegés kritikáját látták e filmben. Végül olyan helyzetbe kerültünk, mint a film 
főszereplői. Willow Springs-től tíz kilométerre egy kis szállodában laktunk, teljesen elzárva a világtól.  

Foucault: Miért lakik együtt ez a három nő?  
Schroeter: Először is, egyszerűen csak együtt voltunk. Willow Springs annak a helyzetnek a 

visszfénye, hogy együtt éltünk és amit átéltem ezzel a három nővel, mert akkor már több éve 
dolgoztam Magdalenával, Ilával és Christine-nel. Költői módon Ila mindig a csúfságát hangsúlyozta, 
Christine afféle hideg szépség volt, mégis barátságos, Magdalena pedig kedélybeteg és roppant 
uralomvágyó. Ez a helyzet politikailag nagyon kedvezőtlen légkörben állt elő, olyan helyen, ahol 
fasiszták laktak. A falut egy amerikai náci tartotta kézben. Iszonyatos hely volt... 

Maga a szenvedély pártján áll vagy a szerelemén? 
Foucault: A szenvedélyén.  
Schroeter: A szerelem és a szenvedély konfliktusa minden szindarabom témája. A szerelem 

elveszett erő, vesznie kell, mert sohasem kölcsönös. Mindig szenvedés ez, teljes nihilizmus, mint az 
élet és a halál. Kedvenc szerzőim mind öngyilkosok: Kleist, Hölderlin... és ez mindig érthető, de az 
irodalmi kontextuson kívül... 

Gyerekkorom óta tudom, hogy nem azért kell dolgoznom, mert megmondták, hogy ez nélkülözhetetlen – 
egyébként is túl anarchista és vad voltam ahhoz, hogy elhiggyek ilyesmit -, hanem mivel tudtam, 
milyen kevés az életben a közlés lehetősége s ezért a munkát arra kell fölhasználni, hogy kifejezzük 
magunkat. A munka valójában alkotás. Ismertem egy nagyon kreatív kurvát, aki az ügyfeleivel 
társadalmilag kifejezetten kreatív és művészi módon viselkedett. Ez az álmom. Amikor nem érem el a 
szenvedélynek ezeket az állapotait, úgy dolgozom... 

Milyen életet él? 
Foucault: Nagyon bölcset.  
Schroeter: Tudna beszélni a szenvedélyéről?  
Foucault: Tizennyolc éve a szenvedély állapotában élek valaki iránt, valakiért. E szenvedélyből 

bizonyos ponton egyszer talán szerelem lett. Valójában a kettőnk közötti szenvedély állapotáról van 
szó, folytonos állapotról, amely megszüntének nincs egyéb oka önmagán kívül; én ebben teljesen föloldódom, 
áthatja egész valómat. Azt hiszem, nem létezik a világon semmi, de semmi, ami útamat állhatná, amikor arról 
van szó, hogy megkeressem ezt a férfit, beszéljek vele.  

Schroeter: Milyen különbséget fedez föl egy nő által megélt szenvedély és egy férfi által megélt 
szenvedély között?  

Foucault: Már-már azt mondanám, nem lehet tudni, hogy a homoszexuálisoknál erősebbek-e ezek 
a tömör kommunikációs állapotok, amilyen a szenvedély, ha egyszer nem tudjuk, mi a másik gyönyöre, ki 
a másik és mi történik a másiknál.  

Schroeter: Az én szenvedélyem tárgya Olaszországban él. Ez a szenvedély nem határozható meg kizárólag 
szexuális fogalmakkal. Annak a fiúnak megvannak a maga barátai és szeretői. Azt hiszem, ő szintén 
szenvedélyt érez irántam. Túl szép lenne ahhoz, hogy igaz legyen! Gyerekkorom óta mondogatom: 
nekem a homoszexualitás nagy előny, mert szép.  

Foucault: Objektív bizonyítéka is van annak, hogy a homoszexualitás érdekesebb a heteroszexualitásnál; 
nagy számú heteroszexuálist ismerünk, akik szeretnének homoszexuálisok lenni, viszont nagyon 
kevés homoszexuálist, aki szívesen lenne heteroszexuális. Olyan ez, mint Kelet-Németországból 
Nyugat-Németországba menni. Mi szerethetünk egy nőt, tarthatunk fönn szoros kapcsolatot nővel, 
vagy talán fiúval, de sohasem lehet kedvünk hozzá, hogy heteroszexuálisak legyünk.  

Schroeter: Nagyon jó barátnőm, Rosa von Pranheim, aki nagyon sok homoszexuális témájú filmet 
forgatott, mondta nekem egy nap: "Kiállhatatlan gyáva alak vagy." Mert megtagadtam egy, a 
homoszexuálisok elnyomása ellen tiltakozó nyilatkozat aláírását. E homoszexuálisoknak, a Stern sajtóhadjárata 
alkalmából, nyíltan vállalniuk kellett, hogy ők homoszexuálisok. Azt feleltem neki: "Aláírhatom a 
nyilatkozatotokat, de semmit sem írhatok a homoszexuálisok elnyomása ellen, mert ha van valami, 
amit egész életemben ki nem állhattam, hát az a homoszexualitás." Mivel a nők nagyon szerettek, a 
homoszexuális férfiak még nagyobb figyelmet szenteltek a személyemnek, mivel tudták, hogy 
homoszexuális vagyok.  

A Willow Springs-t talán bűntudatból csináltam, mert nagyon sokat filmeztem és játszottam 
szinpadon nőkkel. Nagyon jól értem a különbséget egy olyan nő iránti szenvedélyem között, mint 



Magdalena Montezuma, akivel halálom napjáig meghitt baráti viszonyban leszek és aközött, amit 
olasz barátom iránt érzek. Lélektanilag talán – leszögezem, hogy semmit sem értek a lélektanhoz – a 
férfiak között a szorongás a nőkkel pedig a bűntudat jut szóhoz. A motivációm roppant különös. Nem 
tudom meghatározni. Prágában a Der Tag der Idioten (Hülyék napja, 1981 – a ford.)forgatásán harminc 
olyan nővel dolgoztam, akikkel akkor már tizenhárom éve munkakapcsolatban álltam. 

Foucault: Nem tudná megmondani, miért? 
Schroeter: Nem.  
Foucault: Filmjének egyik legmeglepőbb vonása, hogy nem tudni, mi történik e nők között, ezek a 

kis világok nem ismerhetők meg igazán, ugyanakkor egyfajta világosság, nyilvánvalóság uralkodik. 
Schroeter: Érzelmeim okát nem tudom meghatározni. Például, amikor viszontlátom olasz barátomat, a 

szenvedély állapota vesz rajtam erőt.  
Foucault: Mondok egy példát. Miközben Bergmann filmet nézek – ez a rendező szintén 

megszállottként foglalkozott a nők közötti szerelemmel – unatkozom. Bergmann untat, mert úgy 
vélem, azt akarja megmutatni, ami a nők között történik. Míg magánál valami közvetlen 
nyilvánvalóságot látok, amely nem azt akarja elmondani, ami történik, hanem lehetővé teszi, hogy 
még csak kérdést se tegyenek föl. Gyümölcsözőnek tartom azt a módot, ahogy ön teljességgel maga 
mögött hagyja a lélektani filmet. E pillanatban testeket, szemeket, arcokat, ajkakat látunk. A 
szenvedélyes nyilvánvalóság módján működteti ezeket.  

Schroeter: A lélektan nem érdekel. Nem hiszek benne.  
Foucault: Térjünk vissza ahhoz, amit az imént mondott a kreativitásról. Amikor valaminek az azonosságát 

akarjuk vallatóra fogni, beleveszünk az életbe, abba, amit írunk, a filmbe, amit csinálunk. És ezzel "elfuseráltuk" 
az egészet, mert máris a klasszifikációk között vagyunk. A probléma a következő: pontosan olyasvalamit kell 
alkotnunk, ami a gondolatok közé esik, lehetetlen megnevezni és ennek minden pillanatban új színt 
adni, formát és intenzitást, amely sohasem mondja meg, miről is van szó. Ez az életmód. Az életmód 
nem egyéb, mint a lélektan megölése, önmagunkkal és másokkal megnevezetlen egyediségeket, lényeket, 
viszonyokat és tulajdonságokat kell megalkotni. Ha valaki nem érkezik el ide élete során, nem érdemes élnie az 
életét. Nem teszek különbséget azok között az emberek között, akik az élétükből hoznak létre műalkotást és 
azok között, akik művet alkotnak életükben. A görögök nagyon jól tudták, hogy egy élet lehet tökéletes 
és magasrendű műalkotás, de mi teljesen elfelejtettük, különösen a reneszánsz óta.  

Schroeter: Ez a lélektani terror rendszere. A film csak lélektani drámákból áll, mennyi lélektani terrort 
bemutató film van... 

Nem félek a haláltól. Talán nagyképűség kimondani, de ez az igazság. (Tíz éve még féltem a 
haláltól.) A beérkezett társadalom szerint szembenézni a halállal veszedelmes anarchista érzés. A 
társadalom a terror és a félelem útján gyakorolja hatalmát, játszik velük.  

Foucault: Bizonyos ideje nagyon foglalkoztat a gondolat, hogy milyen nehéz öngyilkosságot elkövetni. 
Soroljuk fel és gondoljuk át azt a kevés módszert, amely e téren rendelkezésünkre áll, egyik undorítóbb a 
másiknál: a gáz veszélyes a szomszédra, az akasztás kellemetlen látvány a takarítónőnek, aki 
másnap reggel fölfedezi a hullát, ha meg kiugrunk az ablakon, összemocskoljuk a járdát. Ráadásul az 
öngyilkosságot a társadalom a lehető legnegatívabb módon ítéli meg. Nem csupán azt mondják, hogy 
öngyilkosnak lenni helytelen, de úgy gondolják, hogy aki öngyilkos lett, az nagyon rossz passzban 
lehetett. 

Schroeter: Különös, amit mond, mert volt egy vitám Alberte Barsacq barátnőmmel, a filmjeim és 
szindarabjaim jelmeztervezőjével, két barátról, akik végül öngyilkosok lettek.  

Nem hiszem, hogy egy teljesen lehangolt személynek volna ereje az öngyilkossághoz. Én szinte csak a 
kegyelem állapotában tudnék öngyilkos lenni, csak a rendkívüli gyönyör állapotában, de nem depresszió hatása 
alatt.  

Foucault: Biztos vagyok benne, hogy Jean Eustache akkor lett öngyilkos, amikor nagy formában volt. Az 
emberek nem értik, hogy akkor követte el, amikor jól érezte magát. Az ilyesmi valahogy nem elfogadható. 
Annak az ízig-vérig kultúrális küzdelemnek a híve vagyok, hogy az embereket újra meg kell tanítani az 
öngyilkosságra, mivel ennél nincs szebb cselekedet, tehát igazán megkülönböztetett figyelmet érdemel. Az 
embernek egész életében dolgoznia kell az öngyilkosságán.  

Schroeter: Ismeri Améry-t, azt a német írót, aki néhány éve írt egy könyvet az öngyilkosságról és aki 
kicsit úgyanúgy gondolkodik, mint ön? Ő a könyv megírása után öngyilkos lett.  

Olyan rendszerben élünk, amely a bűntudat alapján működik. Nézze meg a betegségeket. Éltem 
Afrikában és Indiában, ahol az emberek nyíltan feltárták állapotukat a társadalomnak. Még a leprások 
is mutatkozhatnak. Nyugati társadalmunkban, ha valaki beteg, félnie kell, el kell rejtőznie és 
egyszerűen már nem élhet. Ez nevetséges volna, ha a betegség nem az élet része lenne. Teljesen 
skizoid viszonyban vagyok a pszichológiával. Banális, ha a kezembe veszem az öngyújtómat és egy 



cigarettát. A fődolog mindig a gesztus. Az adja a méltóságomat. De annak a tudata, hogy anyám 
rengeteget dohányzott, amikor öt éves voltam, nem érdekel engem saját személyiségem megismerése 
szempontjából.  

Foucault: A nyugati társadalmak pontosan e nagy választás előtt állnak. A XX. században mindig 
arra oktattak minket, hogy semmit sem tehetünk önmagunk, ha nem ismerjük önmagunkat. Önmagunk 
igazságának ismerete létfeltétel, jóllehet vannak olyan társadalmak, amelyekben tökéletesen 
elképzelhető, hogy nem akarják szabályozni az önismeret kérdését, nincs értelme ennek, míg a fontos 
a következő: milyen művészet utján érhető el, hogy amit teszünk, azt mi tegyük, hogy végre azok 
legyünk, akik vagyunk? Önmagunk művészete, amely teljességgel annak ellentéte, akik vagyunk. Az 
életünkből műalkotást csinálni: ez megéri a fáradságot.  

(Forrás: Michel Foucault: Dits et écrits, 1994, Paris IV. 260-267 o. Conversation avec Werner Schroeter.) 
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Noktürnök 
 

II. 
Ha a sorsod már meg van írva 
vagy a véletlen ragad el 
mint a falevelet a szél 
mit számít. 
Tiéd az utazás a kikötők 
mert tudatlanul választasz 
és húsoddal fizetsz. 
 
III. 
Ahogy egy madár szeli át 
az eget egy felhő árnya 
vagy a hold a tengeren 
 
így múlik el a szerelem. 
S elfelejted 
ahogy az utazó felejt. 
 
IV. 
Elmúlik minden. A gőgös 
Trója a sivatagi birodalmak 
az Atlaszok bölcsessége 
Róma Anglia al-Andalus 
De az a bor amit ma este iszol 
és a nő akit nézel 
nem porlad el. 
 
V. 
A hajdani korok nagyságai 
mint a rózsaszirmok 



lehulltak. 
Az oszlopok melyeket birodalom birodalom után 
emeltetett embereivel mára porrá 
és hamuvá lettek bár az álmokat túlélték. 
Élvezz. 
Szemléld a lenyugvó napot. 
Világod ugyanúgy hal el. 
Légy méltó aranyára. 
 
VIII. 
38 éves vagyok. Nézem a kezemet. 
Az is öregszik mint a könyvek 
és a tárgyak melyeket megőriztem. 
Megtanultam élni egy világban melyet megvetek. 
Bosszúvágy és békétlenség 
gyötörte ország furcsa fia, én, 
azt kívántam hogy szívemben 
ne lakjék gyűlölet iránta, hogy kezem 
ne szenyezze enyéim vére 
akik enyéim valamiképp. 
Olyan sokat utaztam és oly kevés nőt szerettem. 
Ismertem én is 
La mélancolie des paquebots, les froids réveils 
Sous la tante, 
L’étourdissement des paysages et des ruines. 
Kerestem távoli kertekben 
a tökéletes virágot. 
A hús nem szomorú 
és újraolvasom a régi könyveket. 
Nézem a hold haladtát s testemet. 
 
XIII. 
Megöregít a szerelem 
mint a tenger a tengerészeket. 
 

 

Budapest 
 

Ezen az aranyló szeptemberi alkonyaton 
lángjait a nap a folyó fölé emeli. 
Olyan ez mint egy álomkép 
elképesztő és felmagasztosító. 
Kirajzolódnak Budapest körvonalai 
az este isteni fényeiben. Elállt az eső 
s mintha virágszirom-köpönyeg borítana bennünket 
olyan kedves 
illatot áraszt a föld. Kutyám 
Megértette a Természet szent 
csendjét boldogan pihen 
mellettem. Egyszerre minden 
úgy tetszik, megáll alámerül 
egy szertartásba mint a katolikusok 
ünnepi miséje. S a Vénusz amint felragyog 
olyan mint mikor az ostyát magasba emelik. 
Már minden egy a világgal. Ó érzékek oldódjatok fel 
ebben a teljességben. 
 



Kietlen nagyság 
(Giuseppe Tomasi de Lampedusa) 

 
Porrá omolnak Róma 

fejedelmi tornyai 
Alexander Pope 

 
Tovább megyünk Eli királyságába, mert itt nincs már semmi említésre méltó. 

Marco Polo 

 
Bízzál a jóban, haladj az áldás ösvényein. 

Friedrich Hölderlin 

 
Az utazás, ím, végetért. 
A szálloda ablakából 
szemlélem Rómát, ahogy elnyúlik 
mint a fagyos éjszakában 
lebegő aranypor. 
Ez minden. 
Ennyi. Meg egy könyvtár 
tiszta emléke 
Palermóban, néhány nap Londonban, 
Mozart, Chopin, Stendhal, egy-egy kedves arc, 
becsülettel megvédett életem gazdagsága. 
S a könyvem. A lapok, amelyek 
szebbé, nemesebbé tették a világot. 

 

Római elégia 
 

Tündöklik mint a rózsaujjú hold 
elhalványítja a csillagokat 

mikor a nap lement 
Szapphó 

 
Így hirdették ki Róma hatalmát 

Titus Livius 

 
Ha egyszer eltűnök 
Rómában keressetek... 
Imádom Isztambult... 
De Rómában keressetek. 
Jobban vágyom Havannába 
ifjúságom Párizsé 
New Yorkban van a szívem 
de Rómában keressetek 
Ha egyszer eltűnök 
menjetek Rómába s este 
kószáljatok céltalan. 
Ott találtok majd egy ódon 
palota homlokzatát nézve 
beszélgetve valakivel. 
Megörülök nektek és egy 
italra meginvitállak 
és a múltra emlékezünk. 

 

Pro munere poscimus usum 



 
Az ember nem arra született, hogy megoldja a világegyetem problémáját. 

Goethe Francisco Brinesnek 

 
Már világítanak az égen a csillagok. 
Valamikor 
tanulmányozta őket. Most ünnepi kivilágításul 
szolgálnak az élvezetekhez melyekkel óráit 
és barátaiét megajándékozza. 
Nisápur hajnalán 
a holdra fogja poharát emelni. 
A homokon és esőkön túl 
tudja hogy vannak városok amelyeket 
– akárcsak könyvtáraikat és királyaikat – 
szeretne elfeledni. Más nem kell neki 
csak a zenészek a táncosnők a beszélgetés. 
Egy vendég 
arra kéri hogy mondjon el néhány rubáit. 
Miért is ne. Elvégre szépek 
s tökéletessé teszik a lakomát. 

 
Tóth Éva fordításai  

 
 

MERÍTETT SZAVAK 
 

Pollágh Péter 

Erő 
 

Felületes felütések után 
nem tudni: most a vesztest 
alakítja, vagy csak a felületet. 
Bizonyára puhán közlekedik 
benne a nyers nyerő. 
Nem tart a szókereső 
programoktól, nem izgul, 
hogy mit ütnek ki trópusai közül, 
s mi lesz úgyis kurzív. 
Használja a szlenget, hogy használjon. 
 

Hosszú és vesztes 
 
Utálta a ruháit rokonokon visszalátni. 
Úgy lejtettek benne, 
mintha jelöletlen lenne, 
boltból való. 
Zsebében cébérádió az elfelejtett öngyújtó. 
Van pisztolya is, forgótáras, 
kézre álló, igazi fémből. 
Talán számíthatott rá, 
talán tulajdonságokra 
célozhatott vele. 
Persze nem holmi nyakban lógó 
kulcs itt a kulcsszimbólum, 



ez az állapot megkülönböztető 
jelzések nélkül is létezik. 
Gyermekkor ez, hosszú és vesztes, 
mert nem élesbe megy, 
mert mindig ott a hárombetűs 
mentőautó: az Anya. (feje tüntetés 
a szürkeség ellen, karaktere 
unokákban rajzolódik újra.) 
Ellép tőle a tornasor, 
az elektronikus rongyoktól büszke, 
felejtésből megfelelt nemzedék. 
“Hazamegyek, aztán gépezek, 
vár a komodor – hatvannégy!” 
Ő marad fogalmazásból az örök jeles, 
belvizualitásban a győző. 
Rókaszín haj és pszichoszimat: 
Enyves évadok után lett offenzív alak, 
túl sokszor mondta, hogy tegnap. 
Pelenkát a szar, bosszúja téged akar. 
 

A rangrejtő 
 
Aki gyorsan nőtt föl, 
annak a cinizmus vattapuha, 
ahogy csak egy házikabát lehet. 
A játékban rutinos, 
ha veszít, más omlása kártalanítja. 
Ócskás ő, házaló. 
Nyálazza a leszázalékoltak szótárát, 
beszéde helytelen, rangrejtő. 
Jelszava: Alulöltözni őket. 
A lakóknak jár a köteles kevés. 
Tolvajnyelve lakmusz: Jó és undorító 
így a szerzés, vadiúj cuccokkal 
intézni el minden nyomkövetőt. 
Kölcsönerotikában utazik, 
az, hogy akarják, az izgatja. 
Hol ülő, hol álló a póz, 
a kétely sztenderd hanyatt. 
Az utócsöndben sem hagyja, 
hogy egy tampon legyen az érv 
az egyszeri ellen. 
Mert a helyzet mindig egynyári, 
sosem évelő. 
Meztelen igazságnak szólítja 
a pőre nőt, hátára rímekben írja: 
A túl sok exbarát, 
amiért behódolt, azért utál. 
Ha megszokják, azaz képzelik szeretni, 
közömbös lesz a négyszemközt 
és gyanús a lelki trolizás, 
vagy ahogy ő hívja: a befelé járókázás. 
Nem tudja: Kiváltság, 
vagy csak dézsávű másodszor szeretni. 
Meséken hízott. Mégis képzeli, 
hogy célszemély. S hiába jön majd 
egy ellentétes nemű, 



aki centiméterről centiméterre szép 
és amit kell, azonnal ért, 
ő fölteszi rutinból a rossz kérdést: 
Hát téged ki küldött? 
Így tépik ki tolvajnyelvét, 
majd a cafatokat a lakóknak kiadják, 
sintéreknek rókakomát. 
 

Dohy Attila 

Romkert 
 

  A boltív beomlott. Kétkedve nézem 
– túlról a lépcsők ritkuló során –, 
hogy irányait még gazdátlan árnya 
teljes ívében hajtja rám 
  A szél a por, a kecskerágó, 
keserű cserlomb lelke lett 
üszkös kövekké, kalciummá 
szétomló misztikum felett 
 
  Lián szorít a fák türelmén 
az Ős-Ígéret súlytalan 
a szó közel, de aki súgta 
irtózatosan messze van 
  S a tűnt idő az új levélzet 
ozmózisán is így feszít – 
béke ez, hol üvegtenyérré 
nyíló virágok ökleid 
 
  Állok a homály ózoznában 
Cipőtlen lábak téveteg 
nyomán egy kislány nagy kosárral 
ezüst cipőben lépeget. 
  Homlokomon hideg veríték: 
e helyen valaha máglya állt 
hogy ő is lássa, s rá ne lépjen 
elégetek egy szál gyufát. 
 
  Késő lehet. A sebzett márvány 
döbbenetén most vér csorog 
úgy hervadt le a fény a fákról 
mint lábnyomaimról én fogok 
  Eszembe jut egy arc a néma 
egység hitével: jó velem 
zászló, amint kibontja sorsa: 
szerelemféltés, félelem 
 
  A visszaút mögöttem ismeretlen 
fohászok röptét őrzi még –  
karnyújtásnyira csak fölöttem 
s szólíthatatlan-holt az ég 
  A fordulón pipára gyújt az őr 
Mondja, hogy ismer. Ráhagyom. 
S közénkmerül az ágak jelbeszéde 
Csillag hull át az arcomon 



 
 

Jeltelenül 
 
Fehér hold süt fekete égen 
  fekete ében csipkés fehérben 
Fekete réten fehér virágok 
  fehér vizeknek fekete árok 
Fekete arcon fehér seb éke 
  fehér hitében fekete fénye 
Fehér vetésre fekete szárnyak 
  fekete zsoltár fehér halálnak 
Fehér parázson fekete lábnyom 
  fekete repkény fehér hiányon 
Fehér idegen fekete térben 
  fekete selyme fehérre mérten 
Felsüt a fehér fekete kelyhén 
  fekete áldoz fehérre térvén 
Fehér árny vetül fekete falra 
  fekete ablak fehérre nyitva 

Pass Ferenc 

A kertek alatt 
 

 
A poros úton ballag egy szekér hazafelé. Vörös tengerben süllyed el a Nap. A kerítéssé váló 

árnyak állják körbe az estike illatú kert kora esti meséjét. Kellemes hűs szellő szalad végig a kertek 
alján. Denevérek indulnak el vadászni. A vacsoracsillag már kiakasztotta az est szekerére a lámpást. 
Neszek indulnak el a fák között, zúgva repülnek a cserebogarak a szénaillatú kaszáló felett. Összezárt 
szirommal szundikál már az árok partján a kikerics. Puhán szárnyal a bagoly a szabad mezők felé. Az 
est megágyaz az éjszakának, a nádas lakói elcsendesednek. A csend szőnyeget terít az álmok 
kertjében. A kerekképű Holdat körbeállják az éjszaka lámpásait tartó csillagok. Az éjszaka folyosóján 
gémek vonulnak és szólítgatják egymást. Muskátlis kisablakok hallgatják a késői harangszót, amely 
lágyan omlik szét az Idő kertjében. Nehéz kalászok ringatják a határban az aratásra gondoló 
búzaszemeket. Halkan játszik az éjszaka az álmok hárfáján a nyár pipaccsal és szarkalábbal színezett 
kertjében. 

Az éjszakai szellő lágyan érinti meg a fákat és a bokrokat. Széthinti a kis kápolna örök békét hirdető 
üzenetét a sírok között. Álmokká vált emlékeket terel, megszépítve a múlt fakuló színeit. A temető 
melletti vadvirágos rétről beszalad a szellő a ritkás erdő fái közé, ahol szentjánosbogarak világítják meg a 
bodzavirág illatú gyalogutakat. 

Ballag a nyári éjszaka a harmatos csendben. Újra megkondul a harang és a születő hajnal már ott 
kopogtat a kertek alján. 

 

Rieth József 

Párkapcsolat 
 
Precíz volt, szerette a megszokott rendet, a pontosságot. Nem volt családja, magányosan éldegélt és minden 

napja azonos egyhangúságban telt. 
Csak a csütörtök délután volt egy picit más. Olyankor elment abba a kis utcába. Pontosan ötkor fordult be a 

sarkon. Egy házaspár jött ilyenkor szembe összekarolva. Szorosan egymáshoz simulva andalogtak, összebújtak, 
néha kedvesen egymásra mosolyogtak. Egy fehér pincsi szaladgált körülöttük szimatolva, azt sétáltatták. 
Általában a második kapualj körül szoktak szembetalálkozni, ebbõl tudta, hogy idõben érkezett-e. Nem szeretett 
késni. Felment az egyik kopott bérház emeletére és kopogott az ajtón. 



Vele nagyjából egykorú asszony nyitott ajtót, mindig ugyanabban a szürke pongyolában, boglyas hajjal, 
fáradt szemmel, mosolytalanul. Nagyjából vele egykorú lehetett. Nem sokat beszéltek, csak bevezette a szobába; 
mindig ugyanaz a rendetlen ágynemû, ugyanazok a porcelán figurák a polcon, ugyanazok a képek a falon. S a 
végén, amikor a nõ kiment a fürdõszobába, csendben letette a pénzt a szekrény sarkára, és kiosont a lakásból. 

A túloldali járdán pontosan ilyenkor fordult be a kutyás házaspár. Lassan, összesimulva sétáltak. Ettõl mindig 
valami megnevezhetetlen hiányérzet kerítette hatalmába. De az érzés soha nem sûrûsödhetett gondolattá. 

Ma azonban valami furcsa történt. Az asszony nem a szokott szürke pongyolában nyitott ajtót, hanem egy 
vékony, tûzpiros köntösben, ami szándékosan és hangsúlyozottan mutatta, hogy alatta nincs rajta semmi. Arca is 
szolidan kikészítve, haja takarosan elrendezve. És kedveskedve megölelte a döbbent férfit: 

– Sok boldogságot! 
– De… nincs is születésnapom – dadogott az még mindig értetlenül. 
– Éppen, hogy van! – nevetett a nõ, és ezúttal maga segítette le kabátját, még a havat is lerázta róla. – Most 

tíz éve, hogy ide jársz – adta meg a magyarázatot és befelé indult. A férfi zavarodottan követte. “ Tényleg. 
Lehet.”  – gondolta, miközben próbált visszaemlékezni a régmúltra, kapaszkodókat keresve az idõtlenségben. 

S a nõ nagyon gyöngéd és kedves volt. 
– Ma ne fizess! Ajándék… – súgta a végén, fölé hajolva. Így közelrõl egészen kedves volt az arca, ahogy 

mosolygott. Szeme nedvesen csillogott, szája sarka megremegett. Valamit még akart mondani, de aztán csak 
annyit suttogott: 

– Ég veled! – és váratlanul megcsókolta, aztán gyorsan lecsusszant az ágyról. 
A férfi még nem tért magához az egész délután hatásából. Száján sokáig ott rezgett a nõ ajkának íze. Lassan 

gomolygó lusta gondolatai között felbukkant egy tétova lehetõség, hogy ezúttal megvárja, míg visszajön. Eszébe 
jutott a kutyás házaspár. Mi lenne, ha meghívná a sarki bisztróba? Esetleg… belekarolhatna és néha 
rámosolyogna… andalogva… 

Aztán cigarettára gyújtott, hogy jobban menjen a gondolkozás, de attól elmúlt az íz, így hát vállat vont és 
felkelt. “ Majd talán legközelebb”  – gondolta, és mindenesetre több pénzt hagyott a szekrény sarkán. “ Az extra 
szolgáltatásért”  – futott át rajta a cinikus gondolat. 

Következõ csütörtökön azonban egy csitri leányzó nyitott ajtót a kopogtatásra. Kamaszosan ellentmondásos 
kinézetû volt: ártatlan arcát vastag festés, érzékire rúzsozott száj és hosszúra kihúzott szempillák ellenpontozták. 
Mint egy tizenöt éves, aki huszonötnek szeretne látszani, de húsznak is alig tûnik. Az eklektikus hatást még 
fokozta a két copfba font haja és a kisgyerekesen tenyérnyi, kurta szoknya. Közben rágózott. 

– Bo… bocsánat! Itt lakik…? Én csak a… – szólalt meg végül a férfi dadogva, de szeme elkerekedve meredt 
a lányra. Az vigyorgott. A tekintetben és zavarodottságban elismerést vélt. 

– Elment – legyintett egyet. – Most én vagyok helyette. No, jöjjön be, öregúr, mert megfázok itt a hidegben – 
tett egyértelmû célzást, azzal beljebb vonult a lakásba. 

– De… – a férfi még mindig értetlenül állt. 
– Összevesztek a Jencivel. Mert a Jenci közölte vele, hogy öreg már, adja át a helyet. 
– Jenci?… 
– Igen, Jenci. A fiúja, tudja – csámcsogott a lány. 
– Fiúja?… – a férfi még mindig csak bámult rá. Erre az a szobaajtóhoz ment és megállt háttal, csak a válla 

fölött nézve vissza. 
– Aha. A fiúja. Meg az enyém is – fél lábra helyezte a testsúlyát, így a szoknya már végképp semmit nem 

takart. Tovább magyarázott: – Erre õ összepakolt és úgy eltûnt, hogy azt se tudjuk, hova lett. Jobb is, mert a 
Jenci esküdözik, hogy agyonveri, ha megtalálja. Tartozik neki. 

Aztán megunta: 
– Na, jöjjön már! Én is vagyok olyan jó, nem igaz? – szembefordult és a szoknyával kezdte magát legyezni. – 

Ne aggódjon! Ha a rendõr kérdi: tizennyolc vagyok – csúnyán nevetett. – Húsz év gyakorlattal. 
De a férfi csak állt tovább, egy pontra meredve. Nem a lányt látta, nem is hallotta. Egy elmosolyodó arc 

hajolt fölé, nedvességtõl csillogó szemekkel. Talán még egy ízt is majdnem érzett a száján. Majdnem. Hirtelen 
sarkon fordult és elment, még azt sem hallotta, amiket a lány kiabált utána. Ezentúl csütörtökönként sem fog 
elmenni sehová… 

A túloldali járdán ekkor fordult be a kutyás házaspár. Lassan, összesimulva sétáltak, kart karba öltve, 
andalogva, néha egymásra mosolyogva. 

 

Turai Kamil 

Közbenjáró ima 
 



anyádat ellopták az ördögök 
félőrült-egyedül csürdöngölök 
másban reményem már porszemnyi sincs 
Hunor segíts! 
 
itt otthon volt még két hónap előtt 
összedőlt: mindent felszívott a föld 
semmivé vált a képzelt ritka kincs 
Hunor segíts! 
 
anyádat sötét örvények közül 
emeltem szépasszonynak örökül 
s helyette most zord árnya bolyong itt 
Hunor segíts! 
 
hozd vissza kisfiam az életet 
légy köztünk te az igaz szeretet 
mutasd anyádnak meg az “igazit” 
Hunor segíts! 
 
itt állok őrt a szemét hegyein 
csontom velejéig átjár a kín 
vedd le apádról nehéz terheit 
Hunor segíts! 
 
ha felnősz: én majd mind visszaadom 
önzetlen szereteted gazdagon 
de előbb kettőnket te üdvözíts 
Hunor segíts! 
 
emlékszel játékunkra kisfiam? 
nyakamban kongattál lábaiddal 
a messzeségen át csak kicsit ints 
Hunor segíts! 
 
elhal a szó: belém szakad szívem 
a világ számomra dermedt-rideg 
anyád szívét irántam melegítsd 
Hunor segíts! 
 
 

Tört siralom 
 
ki világba! mert megőrülök 
most boldog otthonokban emberek 
élik azt ami öröktől örök 
  hű nő kedves gyerek 
 
én meg már panaszkodni se tudok 
csak önnön sötétemben merülök 
mint bunkóval kupán vert őstulok 
  félek: megőrülök 
 
szemem homályos szívem szapora 
koponyámban száz kovács kalapál 
elől vigasztalan napok sora 
  és közeli halál 



 
szépen beszélni szörnyű bajaim 
hányingernél nekem undorítóbb 
hová címezzem hosszú jajaim 
  mondd! Megszabadítóm 
 
még csak az sem szolgál mentségemül 
hogy négy év óta semmi se utalt 
a katasztrófára: így sikerült 
  alig születve halt 
 
de hátha még az Isten könyörül 
s visszaadja feleségem s fiam 
s nemsokára talán megint örül 
  ki most végleg kivan 
 
a távolságot én átégetem 
szívem szerelmével a szívedig 
a kínhalált vállalom értetek 
  reggeltől reggelig 
 
nem hittem hogy így összeroskadok 
ki boldogságot hirdetni jöttem 
segítsetek! magam alatt vagyok 
  minden jó mögöttem 
2000. Karácsony 

 
 

 

László György 

Ballada a titok-hű lányokról 
 
Törpefenyős vidéken élek. 
Kuporgó fejfák alól 
lepleikből kelnek a lányok, 
óra üt, kuvik csahol. 
 
Éjféli árnyak rajzanak össze 
hínárláng villan, serceg tova, 
vízbefúlt lányok gerjedő üszke 
szivárványinda lábuk nyoma. 
 
Kialudt szemük felocsúdóban, 
halvány arcukon átüt a pír, 
harangnyelv bolydul, 
riadva kondul, 
fosztott keblekben éled a kín. 
 
Ujujú csuda-dér, 
köröz az idei tél! 
 
Szelekbe írott leányok 
fogyó hold-képű talányok, 
elfújt gyertyapengék, 



világló szelencék, 
jönnek elátkozva, 
egymásba fogózva 
süllyedt sikátoron 
újra áldás-hozón. 
 
Mért hordoztok meg időknek sorján?! 
Apám porlad itt, szent rög eszi. 
Jövőnek járjam délibáb tornyán? 
Anyám mit ígért, visszaveszi! 
 
Pillanatok esője, 
szárnyak elbillenője, 
csillagok zenekara, 
rémségek időszaka. 
 
Körbebokáznak, verik a földet, 
megzörgetik az ablakomat, 
pártát virágzón teremnek zöldet, 
álmukat hozzák: önmagukat. 
 
Ne járassatok táncot velem, 
sorvadt lábam a táncra, 
bohóckodó a történelem, 
maradjak jó viháncra. 
 
Lányok suhannak panasz szemükben 
sorukba fognak őrlő-nyitók, 
jussal cicázók 
szagos csicsásak, 
hajló füzérek 
boldogítók. 
 
Ne hívjon szótok, ne vigyen ritmus 
csúfságra löknek éjek-napok, 
eltévedt csőrben konyul a ciprus, 
nem élek erre, itt csak vagyok! 
 
Elvetélt lányok, messzét kívánók 
csiklandozom a tenyerüket, 
pörgő szelekből illatot várók, 
féreg szívükben, felfénylenek. 
 
Merre a hajnal, merre ki bajt vall, 
lázban vetélőn, hol ki fogan, 
nász-titkot éltet, zsengét cseréltet 
kedvére ha él, s idő suhan? 
 
Mutassam meg magam 
lánynézés sora van, 
vésztől védő lányok jönnek 
gyászriasztó lányok jönnek, 
tiszta ösvényeken 
nyíl-íves röptöken, 
násztoros csapásokon, 
hó-toros fúvásokon, 
fehér kínok sora van, 
gyűrt lepedők sora van? 



 
Zúzmarán szállnak, susputya szárnyak 
mellükön zsendülő tulipán, 
vaspánt ereje lehull az árnynak 
kova-csípőjük boltozatán. 
 
Dobj ki magadból sorvadó mezsgye, 
berótt tájagos fosztó apály, 
sikoltó csontot maró dereglye 
oldozz igaz szót szólni ma száj! 
 
Forgó gyűrűn karikába 
erdők mélyén hozsannára 
tőrt tükröknek sora van, 
láncrafogás sora van. 
 
Kígyó-szemükben virul az Éden 
táncos keblükből manna-fa hull 
vígsággal rontók, 
tüzes bolondok, 
keblük kigyúl. 
 
Szemívetek éle felültetett engem, 
fabölcsőjű lányok ítéletre lejtem, 
elsikló napfényen leendő-jövendő, 
égre húzó lányok sorsom süllyedendő. 
 
Nem kell a jövő, nem ismer, nem fog, 
hazudós mával éled a múlt, 
arcomba köpő szitkokkal csattog, 
nem leszek érte sárba szorult. 
 
Mért jártok erre legénycsalón 
húnyt kortujokból lesni ma rám, 
erény-falóba zártok lopón, 
cselbe költözött ívű hazán? 
 
Jön egy leány a szőlők alól 
fekete fátyol arcán, 
mintha szeretne belém karol 
eljárt utak kudarcán, 
mintha nem fájna az élet, 
semmi sose érne véget. 
 
Végtelen táncra visznek a lányok 
huhogásoktól kong a fatál, 
kosbor-szagú éj üreg-torka 
avasos szelet zabál. 

 
 

B. Horváth István 

Huszonhat év után 
Lírai meditáció B. M.-nek 

– részletek – 



 
1. 
Gyötrő kényszer Rólad írni – nekem. 
Önzéseim közül a legkevesebb. 
Szonettben, mert egyik legnehezebb 
forma: tizennégy sor adja énekem... 
Mögéd búvok, ne látszon ki nevem. 
Nyelvem a Te nevedtől lesz nedvesebb. 
Mária, mondom. Nincs ennél kedvesebb 
név. Személyed túlnő okon, érveken... 
Elveszíteni Őt, ki sosem volt 
enyém? Keresni huszonhat év után? 
Vádolom magam: miért és mi volt?... 
Eközben az ember megcsalja magát. 
Miért veszít el huszonhat évet? 
Még akkor se tudja meg ezt, ha téved. 
 
3. 
Nincsen párhuzam, és átfedés sem. 
Szabó Lőrinc kedveséhez, egy halott 
nő emlékéhez szólt, beszélt – mi meg 
élünk. Sziszegő fájdalom bírhatott 
rá, hogy egy élőre emlékezzem: 
szavaim rád teríthetem, de kivet 
a szédület, mint idegen szervet. 
Hogy adjak Neked így szavakból szívet? 
Álmom világlik, sötétlő nappal 
a valóság csendje-zaja megvádol. 
Elképzelt tájon, lápos alappal 
az elmulasztott alkalom megáll, szól: 
Te ostoba! Mit ér akaratod? 
– Nélküled semmit, csak, ha Te akarod. 
 
7. 
Nem elég, hogy nőnemű, de Nő vagy! 
Érdemed: gyermekeid, kiket szültél. 
Életteremtő hős, megmentő vagy. 
Lelkiismereted angyalok küldték. 
Te, végigjártad a stációkat, 
ami nem Krisztusé – csakis a Tiéd. 
Majd lekapcsoltad a rádiódat, 
hogy ne zavarja gyermekeid hitét. 
Mindennél erősebb anyaságod: 
a tanítványaidnak is anyjuk vagy! 
Koponyájukba rejted a világot: 
épüljön, bővüljön a gyermek-agy. 
Igazi Nő vagy, a legnemesebb. 
Látod? Ennyivel vagyok én kevesebb. 
 
23. 
Törvényes társad Veled. Birtokol, 
használ, csókol, csodál, mint élő tárgyat. 
Volt eskü köt... Igaz s hamis okok 
tartanak együtt, de sejtem, hogy áthat 
a gondolat: teher. Jó lenne más. 
Ám nem vállalod fel a komoly döntést. 
“Az idő eldönti. Lehet. Talán.” – 
mondod nekem. “Látod, ez a különbség.” – 



felelem, majd: “Feltételek nélkül 
vállalnálak” ...Annyira ismerlek, hogy 
szavad értelmezéséhez fél fül 
elég. Jöhet felőled Hang, más jel, hogy 
megerősítsen: mindent tudsz, értesz. 
Az ismeretlenségben vagyunk – kérdezz! 
 
31. 
Érzem illatod hűs lenyomatát. 
Az ízed eltűnt érzékeim elől. 
Tested áradt szemem vízébe dől. 
Arcod álmaim rétjein rohan át... 
Te, szigorúan szuverén egyén... 
Nem férek Hozzád, csak látom, mily okos... 
Elrejt előlem csont-maszk homlokod. 
Egyensúlyozol a dolgok tűhegyén. 
Ezek a dolgok fontosak: okok 
és okozatok. Tények, vágyak, álmok. 
Létünket összekötő viszonyok 
igazolói... Itt nincsenek számok. 
Te, ha kivonod belőlem – elvből – 
magad – én is kilépek életedből. 
 
34. 
Most elmegyek, de őrzöm emléked: 
más nők mosolyában és illatában 
látlak. Önmagam pillanatában 
perceid villanásait is érzem. 
A volt értelme – jönnek új napok. 
A lesz történéseit még nem tudom. 
A van eltűnt valahol az úton. 
Terajtad innen – magamon túl vagyok. 
Őrzöm emléked, őrzöm és tudom, 
hogy nem tudok semmit. És nem ismerek 
senkit, csak látom: robogó buszon 
ülnek. Tükör-arcukon nem is merek 
keresni – nem látom rajtuk képed. 
Bezárult. Magamban élem emléked. 

Béresi Csilla 

Hosszú délután felhőkkel 
 

1. 
Egy hosszú délutánt 
töltöttem felhőkkel, 
hegyek fölé tornyoztak 
új hegyet; 
a hínár mélykék 
árnyakat vetett, 
miként a szigetek. 
Kövér apa pufók kisbabát 
merített a vízbe, 
akár keresztelőn, 
nem sírt, nem nevetett. 
Újra fogadtam, 
feledem neved, 



s visszaadtam a labdát 
egy strandfiúnak. 
 

2. 
Az öbölből 
hova soha el nem jutok 
tán szebb kilátás 
nyílt volna 
villogóbb hegyfokra, 
én mást kerestem, 
és mást találtam; 
sárból, koromból 
aranyat gyúrok, 
kihűlt szívvel, 
hullt arcaim nyomában. 
 

3. 
Mikor az éhség 
hozza az ihletet; 
fájó homlokom elé 
agancsos szárd 
varázslót vetett. 
Őrzök néhány férfimosolyt, 
jóváhagyót, 
apák helyett. 
 

4. 
Arno, fehér hajad, 
mondd, mióta mosod? 
Tíz éve láttalak, 
azóta hófehér. 
 

Bartha György 

(mediterrán villanások) 
 

mónikának 
 
zord bakancsok 
omló otromba 
fehér sziklán 
puttonyban szőlőt 
visznek prés alá 
fáradhatatlanul 
s az útszegélyen 
árnytalan ciprusok 
s a kitartó napban 
tücskök kábán 
s riadt gyík figyel 
két zöld tengerszemet 
 
a hullámtörőn 
lány ül 
s az eget kémleli 
vihartól félve 



sirályok gyűlnek 
feje felett 
s bokáját hideg 
hab paskolja rég 
 

érkezés 
 
vörös az ég még 
de fodroz a szél 
s az evezők cuppanva 
pihennek patakban 
csurog vissza a víz 
az evezőpad reccsen 
nyög a csónakgerinc 
a férfi körültekint 
tatban a háló 
húsos halaktól teli 
ízes vörösbort kortyol 
s karjára kék lepke száll 
vállán átnéz 
még messze a part 
s újra merül a lapát 
 
 

Turcsány Péter 

Juhász Gyula néhény verséről, versfajtájáról 
 

I. Flaubert emlékének 
 

Az önmegszólító vers-narrációnak van egy filozófiailag mélyebb megvalósulása: az egyes szám 
harmadik személyű narráció intencionálisan az egyes szám első személlyel közös nevezőn mozgó 
kifejezésformája. Ez a megnyilatkozási mód régóta öntudatlanul hat a költészetben. De a magyar 
költészetben történő sorozatos felbukkanása– 1906-tól egészen utolsó versei megírásáig – Juhász 
Gyula költészetéhez fűződik. 

A megidézett más-ság: egy elborult béres, egy történelmi személyiség, egy volt író, egy volt költő – mind-
mind a szerző léthelyzetével közös intencionális igazságok kimondásának médiuma vagy párhuzama. 
A szerző elfojtott tudat-tartalmainak, Juhász Gyula esetében visszaszorított én-tudatának tör utat az 
egyes szám harmadik személyű narráció. Mivel mégis valamikori valós személy köré csoportosul a 
gondolat, ezért az értelem azonosságokra bukkanó tevékenysége egyszerre szólaltatja meg a lírai én-
t és a más-ság által megerősített interszubjektív léthelyzetet. Juhász Gyula szonettjeiben páratlan 
kifejlődését találjuk ennek a bölcseletileg és pszichikailag is jelentős versnemnek. Egyenlőre két példa 
szolgáljon illusztrálásul. 

1921-ben írta a Flaubert emlékének című verset. Az első két sort még egyes szám első személyben 
kezdi, de a folytatásban úgymond már “csak” (?) “Flaubert”-ről ír (a szonett zenei hansúlynyomatékait, 
önálló meldiáját hangsúlyozva: kuzív szedéssel jeleztem, T. P.): 

 
Hogy szent az írás és hogy vér a tinta, 
Hogy könny és vér, ezt érzem és tudom  
S a gőg szavát is szíved sírva írja 
S nem tudsz megállani a bús uton. 
 
A mély uton, mely a magányba úgy visz 
Mint temetőbe özvegyet a gyász, 
Betűk a fejfák itt, és vértanúid 



Nyugosznak erre s nincs föltámadás. 
 
Az élet láza és lármája hívhat, 
Te itt maradtál egy mohos padon, 
Egy kínpadon, veled a fájdalom.”  

 
A kimért, arányos kompozíciót meglepő és hatalmas felszólítás zárja be, az írás és az író életét 

világirodalmi szinten megfogalmazó, de az élettül mégsem búcsúzó tercina-zár: 
 

Ó, adj nevet, adj hangot álmaidnak. 
Mert följönnek majd és kísértenek, 
Ha rádborul utolsó éjjeled! 

 
Kinek? A halott Flaubert-nek (vagy önmaga gyámolításra szoruló énjének) szuggerálja a leírtakat? A halott 

atavisztikus túlvilági megnyugtatásának Szeged környékén is ismert szokását idézi fel egy modern, áttételes 
érvelési móddal: az ember fogalmazza meg (élje ki?!) legalább írásban az álmait, mert különben nyughatatlan, 
infernális lesz “halál utáni” léte. 

Ebben a versben a költő egyes szám második személyű narrációs megszólítást alkalmaz, a vers 
mégis mutatja az áttörést a más-ság és én-szubjektivitás intencionális azonossága felé. 

 

II. Baudelaire halála 
 
Az egyes szám harmadik személyű narrációs hozzáállás tiszta és végigvitt megvalósulását példázza az 

1929-ben írt Baudelaire halála című vers. A katatóniás, az értelmes emberi beszédről, a verbális 
kommunikációról már életében lemondó Juhász Gyula vallomás-értékű vershelyzetet teremtett. A 
verskezdet: 

 
Még élt. A nyelv tökéletes művésze 
Már dadogott csupán és hebegett, 
Ki igéit örök márványba véste, 
Nem lelte a szót, az értelmeset. 
 
A szinek és fények törött szemében 
Fakón ködlöttek és az illatok 
Elvesztek, mint Ádám mögött az éden. 
Még élt és busabb volt, mint egy halott. 

 
Az oktáv-részt itt is halál-motívum zárja: “Még élt, és búsabb volt, mint egy halott”, hogy aztán a 

tercinákban újult erőre kapjon a katanón létállapotú, de önmagát föl nem adó emberi lélek: 
 
Derengett, néha elcsitult agyában 
Egy rím, egy csók, egy elmúlt kikelet. 
Még vonaglottak a nyűtt idegek. 
 
És, este jöttén olykor a magányban 
Bámulta a felhőket messze, fenn, 
Hogy tünnek el a kihunyó egen. 

 
A versben kifejező pontossággal záródnak a tiszta és manír nélküli rímek és közülük egy pillanatra 

kivibrál a három szótagon át kitartott kikelet-idegek rímpár tökéletességében már disszonáns hang-
bravúrja. A vers rímei tudatos strukturálással, gondolati ellenpontozással és megerősítéssel simulnak 
a szonett szerkezetéhez. Az 1. és a 3. sor rímei: művésze-véste kifejezései a művészi klasszicitást 
hordozzák. A 2. és a 4. sor rímei: hebegett-értelmeset rímpára szubjektív nyelvi és szellemi erőfelbomlás 
mélypontját jelzik. Az 5. és a 7. sor elíziumi vonatkozású rím-összképét csak a szövegkörnyezet 
visszájára fordító vonatkozásai csökkentik: szemében-éden. A 6. és 8. sor ellentétet rejtő rímpárja: illatot – 
egy halott rímelés is csak ebben a visszavont elíziumi jelentéskörben lesz rokonított jellegű. A tercina 
rímhívója, amelyre a másik tercina nyitósorában érkezik a válasz , az oktávhangulat ellentétét hozza, amit 
tökéletes összhangban jeleznek az “elcsittult agyában” – “olykor a magányban” enjambement-folytatásra váró, 



de reményteljes várakozású sorvégek.. E két rímet pozitív értékű szövegkörnyezet egészíti ki, amely jól 
érzékelhetően a valós kegyelem távoli megjelenítésének hitét t hozza a szonettzár 13-14. sor 
rímpárjában:: messze fenn – kihunyó egen. 

Az önmutogató, egyre individualizáltabb Nyugat rím-technikája helyett a “szürke, tompa” rímelés 
funkcionális ökonomiája a Juhász Gyula-szonettben. A halál-csönd-élet létfilozófiai hármasságában a Baudelaire 
halála című vers mélylélektani adalék, a belső egyensúly időleges visszaállításáért folytatott harc 
művészi kifejezése. Kiről is beszél ilyenkor az Ars longa, a De prefundis költője? Magáról? Baudelaire-
ről? A minden fölösleges vonatkozást és elemet elvető, epochált és transzcentált interszubjektív 
gesztus művészetté formált megnyilatkozása ez. A XX. századi léthelyzet emberi-alkotói gesztusa. 

 

III. A csönd felé 
 
Az elnémulás gondolata már korábban, de még még “időtlenebbül”, “történelmietlenül” jelentkezett 

1909-ben A csönd felé című versben. Töredezett verselés. 2x8 soros strófa-pár alkotja a verset. Az 
XAXAXBXB strófaképleten belül rondószerű bővített gondolat-ritmus erősíti a kezdősor vershelyzetét. 
A kiegészítő gondolatritmusú strófa-magvakat zárják le az aforizmatikus utolsó két sorok. A 
verskezdet: “Lakásom lesz a hetedik magány. / A halál felé nyílik ablaka.” A második rész a vers 
gondolatának legmegformáltabb strófamagja: “A csönd elfojtott igéktől beszédes, / A föld csak ölelő 
ölén anyám. / A csönd csak megölt igéktől beszédes, / Ne mondd ki a szót, és ím, megleled.” A halál-
motívumra válaszadó két strófazárlat a halál-csönd-élet szemantikai hármasság élet-vonatkozását 
erősíti. Az első: “Csak remény nélkül tüskétlen az élet, / Ne várj csodát, az élet a csoda.” A második 
és befejező: “Hagyd magára e látszatos világot, / És maga a világ lesz majd veled!” Az egyes szám 
első személyű vers-narráció és az önmegszólító vers-narráció átmeneti állapotát is mutatja az igealak 
változása. A vers két részét egy három sorban is jelentkező, azonos grammatikai képletet variáló 
gondolatritmus kapcsolja össze; harmadik, a fokozás által leghangsúlyosabb sora a költő evilági 
szerzetes-sorsát fogalmazza meg: “Csak népek nélkül népes a magány.” Ez a vers a maga avuló kifejezéseivel is 
a XX. században többször visszhangzó gondolat megjelenését hozta a magyar költészetben. 

 
IV. Per omnia saecula 

 
Az 1922-es Per omnia saecula című vers jellenzői:filozófia, bölcsesség, kristályszerkezet. 4-es és 4,5-

es jambus. A vers mindenhol tiszta csengésű, a spondeus, illetve a prichius többnyire enyhe 
hangsúlynyomatékkal erősíti a sordallamot. Az első sortól, szakasztól töretlen a verselési intenció 
egyértelmű tisztasága , a grammatikai lendület árama és a szemantikai modulációs-variációs hajlam 
jelenléte: 

 
Időn, teren túl éktelen 
Süket csönd szunnyad végtelen 
És álmodik az Ismeretlen. 
 
Robognak lenn az autók 
És hálót sző a lusta pók 
És rózsák szirma hull a kertben. 
 
Időn, teren túl éktelen 
Vak semmi szunnyad végtelen 
És álmodik az ismeretlen. 
 

És így folytatódik a vers. Ó, hol van itt a fellazult és devalvált jambus rendezetlensége? 
Az AAB CCB DDB EEB FFB GGB HHB rímképlet keringő-szerű körkötösségre, talán a nap 

bolygóit idéző hetességre is utal. A szakaszt záró rímek : Ismeretlen – kertben – Ismeretlen – rebben – 
Ismeretlen – kertben – Ismeretlen szemantikai sora a körkörösségen túl jelzi a verscentrum transzendenciának 
alárendelt híd-jellegétis. A negyedik, a híd-(centrum-)strófa:  

 
Lenn gyulnak, hunynak a napok, 
És milliárd szurony ragyog, 
Ha a nagy úrnak szeme rebben. 



 
A költő az időtlenség teréből pillant vissza a még háborúval terhes életre, dea páratlan strófák 

kikezdhetetlen és szomorú metafizikai létélményt sugároznak. A végtelen (és megfeleltetői a süket 
csönd, a vak semmi, az éktelen üresség) élményét inkább tágítják-nyomatékosítják az álmodő és alvó Ismeretlen 
attribútumai:. A második és a negyedik strófa a jelenbe vagy a közelmúltra pillant, de a hatodik strófa már 
ismét a végtelen teréből világítja vissza a tényeket:  

 
És múlnak az évek, milliók, 
És minden, minden veszni fog, 
És nem nyit rózsa több a kertben. 

 
A páratlan strófák sorzárlatai háromszor ismétlődnek, csak az utolsó, egyben verset záró sorban 

variálódik tovább a metafizikai motívum:  
 

Időn, teren túl éktelen 
Éjfélt kondít a végtelen 
S alszik tovább az Ismeretlen. 

 
A rejtőzködő narrátor (személyiség) és a szemléletmód nyüzsgésbe nem avatkozó tisztasága már 

Weöres Sándor ember- és léteszményét előlegezi.A versegész.ambusokra épülő, áttetsző szerkezete 
is a költőutód felejthetetetlen Szimfóniáiban tűnik majd elénk. Sajátosan, lomhán magyar “észjárású” 
és vonatkozású a vers szimultán-impresszionista képeinekegymás mellé rendelése. Az időmérték 
árnyaltan kidolgozott. A hosszó versláb-pozíción többnyire hangsúlnyomatékkal erősített jambus és 
spondeus egyetlen alkalommal vált lejtést: “Ha a nagy úrnak szeme rebben” (Kétféle módon 
értelmezhető, a) Babits intenciói szerint: anapesztus-spondeus-anapesztus-félláb, b) versláb-araszoló 
módszerrel: pirichius-jambus-chorijambus-félláb)  

 

V. A költő 
 
Juhász Gyula minden versében ott bujkál a magyar ütem és a jambusos időmérték kettős 

megvalósításának lehetősége. Néhol csak bujkál, néhol szokatlan erővel felborul a lehetőség akár egy 
jambusos versben is, néhol pedig teljesen egymásba simul. Az 1923-ban írt A költő című verse az 
utóbbi verselési szintézis megvalósulása: 

 
Öreg kolostorok mély árnyán kispapok 
Tömjénes bánata: én testvéred vagyok. 
 
Ifjú rebelliók friss barikádjain 
A megváltó igék: nekem rokonaim. 
 
Mélységes pusztaság éjén a meztelen 
Jegenyék zokogó panasza egy velem. 
 
Haragvó óceán dereglye-élein 
a bolygó Elm-tüzek tünő testvéreim. 
 
Az én fohászomat kongatja a harang. 
S honvágyamat viszik a vándormadarak. 
 
S melyeknek fénye már halott űrből ragyog. 
Rokonaim a rég kiégett csillagok. 
 
Múltak, jövők között állok epedve én, 
heraldikus talány a Mérleg közepén. 

 
A 12 szótagú 6-os jambus szimmetrikus kettős nekifutása a cezúra és a szótagszám miatt is Arany 

alexandrin-osztataira emlékeztet. (Némileg Ráday Gedeon, majd Dajka Gábor farancia alexandrinját is felidézni 



képes.) Cezúra a hatodik szótag után. A jambizálható szólamokban itt is gyakori a chorijambikus vagy 
anapesztikus versláb. A chorijambus szinte fődallamszerűen tér vissza a sorvégeken, hogy erősítse a 
hangsúlyos ütemezés lehetőségét: hármas-hármas, négy-kettes, kettő-kettő-kettes ütemezési 
beosztásban is kihallhatóak a sorok. Szigorú gondolati rendben építkezik a hét versszakos, párosrímű, 
tizennégysoros költemény. A motívumok a vers linealitásán belül a gondolatok és utalások 
egyidejűségében alakítják ki a maguk egymást erősítő vonzásterét. A verssorok széles és kimunkált 
spektruma, a vers egyenletesen kitartott intenzitása ritka összegző pillanatot érzékeltet Juhász Gyula 
költészetén belül is. A Juhász Gyula költészetében gyakori természeti elemek, jelenségek helyett itt a 
természettudományi utalású költői képek: az elm-tüzek (a légköri viszonyok miatt ritka pillanatban a 
“semmiből” előlobbanó tüzet hozzák a tengerekre), a “halott űr”, a “kiégett csillagok” igazolható 
pontosság-igényével érkeznek (emeltetnek be) a vers hasonlat-rendszerébe. 

Ebben a versben is centrális híd-szerkezetet teremt a hét strófa. Itt is van valamilyen – egyenlőre 
strukturálisan nem igazolható – körkörösség a strófák elrendezésében. Meglepetésszerűen hat ugyan 
az első két strófa ellentétes vonatkozású önazonossága, de Juhász Gyula életének ismeretében, 
mintha e kettős töltésű emberi attitűd kulcsát tartanánk a kezünkben. Ha körkörösen egészítem ki a 
strófákban feltűnő motívumokat, akkor ez a kezdeti motiváltság is kiegészül. Mégpedig az első strófát 
az utolsó strófa zárja teljessé: a bánatot a talány… A második strófát a hatodik: a megváltó igéket a kiégett 
csillagok. A harmadikat az ötödik: a zokogó panaszt a fohász és honvágy. Míg centrumban marad a 
kiszámíthatatlan, bolygó elm-tűz. 

Ez az ikonszerű körkörösség mint kompozíciós eszmény talán nem idegen Juhász Gyula 
világlátásától és alkotói gyakorlatától. Hiszen már a korábbiakban is jeleztem, hogy a magyar verselés 
két fő vonulata nem annyira két szólamban, hanem minden részletében is egymásba illeszthető 
félkörökként alkotja a költemény verselési megszervezését is. 

(A strófákon belüli betűrímek hangszerelési következetességéről és páratlanul intenzív belső 
fokozásairól, már-már a reneszánszra emlékeztető hangszínek széles palettájáról, s mindennek 
versünkön belüli jelentéséről és jelentőségéről jelen írásomban nem szólok... Célom jelesül az volt, 
hogy fölhívjam olvasók és irodalomkutatók figyelmét erre a kivételes intenzítású, komplex és 
összegzés-igényű költeményre.) 

 
(Ez az írás része a szerző augusztus végén megjelenő A mérleg közepén című eszékötetének.) 

 

 
 

TÁJOLÓ 
Bölcsőhelyünk körül 

 

Janata Károly 

Reszler Gábor kiállítása 
Alkotások a biodiverzitás szolgálatában 

 
Tisztelt Egybegyűltek! 
 
Hermann Ottó kezdeményezésére az 1920-as évek óta minden tavasszal megünnepeljük a Madarak és Fák 

Napját. A természetvédelem fontosságára, élőlénytársaink tiszteletére, életlehetőségeik 
meghagyásának fontosságára más jeles napok is figyelmeztetnek, de Magyarországon, és a hazai 
természetvédelem számára ez a nap különösen fontos: a Madarak és Fák Napja szorosan kapcsolódik 
legrégebbi hagyományainkhoz. 

A nap megünneplését a huszadik század hajnalán, amikor az európai civilizáció a technika 
bűvöletében és a gazdaság működésének kényszerűségében elfelejtette, hogy honnan jött és hova 
tartozik, eredetileg azért határozták el, hogy a jóvátehetetlen hibák elkövetésének veszélyére már a 
legfogékonyabb gyermekkorban felhívják a jövendő gazdálkodók, mérnökök, tudósok, államférfiak, 
kisebb, vagy nagyobb jelentőségű ügyekben döntéshozók, vagyis minden ember figyelmét. Az ünnep 
legfőbb jelentősége talán ma is ez: a legtöbb iskola megrendezi a tanuló ifjúság számára, a 
természetvédelmi nevelés és tudatformálás jegyében. Ilyenkor azonban nekünk felnőtteknek is illik 



egy pillanatra megállni, visszaemlékezni, végiggondolni, hogy megteszünk-e mindent a minket 
körülvevő, a bioszférán velünk osztozó élővilág fennmaradásáért; és különösen illik nekünk, hivatásos 
természetvédőknek mérleget készíteni az eddig elvégzett munkáról, sikerekről, kudarcokról, az 
előttünk álló feladatokról, a munkánkat meghatározó elvek helytállóságáról, hiszen az ökológia, a 
természetvédelem alaptudománya fiatal és folyamatosan fejlődő diszciplína. 

A klasszikus Madarak és Fák Napja, a közel eszme, faültetést, madárodú készítést sugall. A Nemzeti Park 
Igazgatóság ma kezdődő rendezvénye ettől eltér, bár munkatársaink közül sokan szerveznek, vagy 
vesznek részt szűkebb munkaterületükön ilyen “hagyományos” rendezvényeken. Igazgatóságunk ma 
az ünnep olyan formáját választotta, amely a természetvédelem gondolatát más módon, szélesebb 
körben fogalmazza meg. 

Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy ezt a tárlatot megnyithatom, mivel a kiállított művek 
a képzőművészet eszközeivel az általunk fontosnak érzett eszméről szólnak, de különös örömet okoz 
az, hogy az alkotó, Reszler Gábor régi, megbízható társunk a Duna-kanyarban évtizedek óta folyó 
természetvédelmi munkában. 

A hetvenes években úgy ismertük meg, mint a botanikus társadalom elismert tagját, akinek európai 
hírű orchidea-gyűjteményét a szakkörök is jelentősnek tartanak, ennek fontos példája a botanikai 
grafika hazai nagyasszonyától, Csapody Verától 1979-ben kapott elismerő oklevél is. A hetvenes évek 
vége felé, amikor már egyértelművé vált az, hogy a Duna-kanyar idegenforgalomnak leginkább kitett 
jobbparti részén, a Pilisben és a Visegrádi-hegységben a természeti értékek csak hatósági oltalom 
segítségével maradhatnak fenn, Reszler Gábor részt vett a botanikai értékek felkutatásában. Munkája 
alapozta meg a pomázi Mesélő-hegy védetté nyilvánítását, de jelentősen hozzájárult a terület hegyi 
kaszálórétjeinek feltárásához is. A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium által a nem védett 
területek botanikai feltárására kiírt országos pályázaton, 1991-ben, a Pomáz környékét feldolgozó munkájával II. 
díjat nyert. Az első hazai botanikai adatbázis, az IBOA adatszolgáltatói között szintén ott találjuk, de ez 
úton is szeretnénk köszönetet mondani neki azért, hogy a Pilisi Tájvédelmi Körzet, a Pilis Bioszféra 
Rezervátum, illetve az 1997-ben megalakult Duna-Ipoly Nemzeti Park Pilisi Tájegységének 
munkatársait mindig segítette természetmegőrző munkájukban. 

Reszler Gábor nevét, mint a természetvédelem eszméje iránt elkötelezett kiváló terepbotanikusét 
régóta ismeri a szakma, de csak kevesen tudtuk róla, hogy élete a képzőművészettel is összefonódott. 
Tanulmányait Szántó Piroskánál, Szentiványi Lajosnál, Loósz Józsefnél végezte. Ezidőtájt számos 
budapesti csoportos kiállításon vett részt festményeivel, grafikáival és kisplasztikáival. Hosszú 
hallgatás után az 1990-es évektől jelent meg újra a kiállítótermekben. Tagja a Pomázi 
Alkotóműhelynek, társaival a modern magyar képzőművészet egyik fellegvárában, Szentendrén állított 
ki, de tárlaton szerepelt Törökszentmiklóson a Pincegalériában, Budapesten a Magyarok Házában és 
számos más kiállítóhelyen is. A Millennium évében nagy sikerrel mutatta be allegorikus installációját “Ezer év 
Európában” címmel. 

A ma megnyíló kiállításon szereplő művek a biodiverzitás problematikáját analizálják. A tematika a 
stilizált fákat, a mikroszkopikus világot megjelenítő, esetleg látomásnak, vagy absztraktnak tűnő – 
szakrális elemeket is tartalmazó – alkotásokon átszűrve a szintézist a látogatóra bízza, a teremtéstől a 
prognosztizált végig sorakoztatva fel a világ egységét, a természet sokszínűségét. 

Tisztelt Egybegyűltek! 
Kérem Önöket, hogy fogadják szeretettel és a témát megillető figyelemmel a tárlaton bemutatott 

alkotásokat! 
 
 

Sugóbarlangi Nagy András 

Fekete mítosz 
 
Fekete malom alól, 
Ki halott már Polikárpról. 
Ki tud veress kecskéiről, 
Pokol beli estéiről. 
 
Pokolban járt Polikárpi, 
Látták lúd képiben szállni. 
Rémült anyók, nagy jaj szóval 



Látták Boszorkányhajóval. 
 
Ment utána hét kecskéje, 
A pokol hét menyecskéje. 
Villámlást hordtak az égen, 
És jégverést itt lent a földön. 
 
Fekete tehenek bőgtek 
Félelmire az időnek, 
Félelmire a falunak, 
S kik a faluban alszanak. 
 
Valami kétszáz éve, 
Polikárpi sírba téve, 
De lelke lúd képében 
Itt jár népem vetésében. 
 
 

Magyari Barna 

Változatos domborzat az ember 
 
koppanás… kemény játék a magyarság 
hol nincsenek nagy gólok csak kapufák 
mellkasunkban néhány gigantikus hős 
őrzi egy nemzet tüzének hamuját 
 
bő ezer esztendeje kérdezgetjük 
Árpád apánk e vidéken mit akart 
miközben lassan mossuk le magunkról 
Mohácsot Trianont és a Don kanyart 
 
történelmünkben mint a nehézfémek 
leszállnak alulra súlyos angyalok 
génjeinkben immár több ezer éve 
egy rosszul öltözött ösztön andalog 
 
nagyon változatos domborzat az ember 
nem csak mélységünk van hanem dudorunk 
világháborúk s vegyesfelvágottak 
jelzik ha kell ölni is tudunk 

 
 

Boltíve van a csöndnek 
 
a szerelemben több csillag ragyog 
a hű és a hűtlen is én vagyok 
fénylő élmények tejútrendszerén 
néhány lány- és asszonymosoly egybefog 
 
misztikus erdőkből ligetekből 
fénylő szirmok peregnek néha még 
emlék és gyönyör közt nagy az összhang 
napról napra szépül a messzeség 
 



gótikus boltíve van a csöndnek 
oszlopok tartják a málló múltat 
vakolni kéne pár pillanatot 
a repedések szívemig nyúlnak 
 
 
 

 
 

Kaiser László 

Búcsúzom... 
Szervác József emlékére 

 
Fogalmazzunk, hadd fogalmazzak egyértelműen: ha a költő szónak van még jelentősége és 

méltósága, Szervác József nem csupán a költő volt minden rezdülésében és mondatában, hanem 
nagy költő; versei, életművének – négy megjelent könyv és egy megjelenésre váró  – minősége, 
munkásságának, művészetének Németh László-i értelembe vett “vállalkozása” csak a legmagasabb 
mércével mérhető. Tehetségét üdvözölte még 1973-ban Nagy László, hatalmas szeretettel és a jövőt 
érintő aggódással: “Lehetőségei veszélyesen szépek.” Szépség és veszély, igen, Szervác József 
veszélyesen élt, elképesztően veszélyesen, megkockáztatom, olykor taszítóan veszélyesen is, s 
közben gyönyörű verseket írt, komoly költészetet teremtett, amelynek vonzó, embert emberhez 
közelítő és lenyűgöző szépsége vitathatatlan volt sokak számára is a költő életében. Sokak számára, 
mégis mindenképpen keveseknek... 

 Ahogy mondani szokták: istenáldotta tehetség volt Horváth József, a csepeli fiú, egykori nyomdász. 
Talán ez a hatalmas tehetség s a Nagy Lászlótól kapott és vállalt aranyvessző nyomasztott némelyeket, 
szégyenükre. Talán Szervác József versei – a Szervác nevet egyébként Nagy László ajánlotta a 
költőnek – nem kellett azoknak, akiknek az énen túlmutató közösségi aggódás nem volt téma, nem 
volt “modern” téma. Tán a nagy érzések zavarták a kis érzésűeket. Netán életmódja alapján ítélték 
meg költészetét. Ami bizonyos: voltak ellene berzenkedők szép számmal, s bizonyos az is, hogy 
József Attila-díja, a néhány hónapja átvett Kölcsey-díja ellenére sem kapta meg költészete a méltó 
elismerést és helyet irodalmi életünkben, kultúránkban. Mi sem bizonyítja mindezt jobban, mint hogy 
1993 után hat esztendőt kellett várnia új kötetére, amely valójában két kötet (Aszály előtt; Átdolgozás), 
s csak másodszorra kapta meg a támogatást. Vagy az, hogy jószerével alig jelent meg írás erről a 
műről. Vagy a szomorú aktualitás: nekrológ csupán egy napilapban volt olvasható, a temetés 
időpontjáról pedig hallgattak. 

 Tisztázzuk, nem voltam barátja Szervác Józsefnek. Ismerőse, kortársa, kiadója vagyok. Közel 
két évtizede találkoztunk, azóta esetenként futottunk össze, amelyek szinte mindig  – finoman szólva – 
poharazgatásba torkolltak. Ahogy ő írta: vörös borok és megint csak vörös borok. S ha már itt tartunk: 
Szervác Józsefet számos találkozásunk alkalmával egyszer láttam ital nélkül. De akkor már a 
Budakeszi úton lévő tüdőkórház intenzív osztályán altatták, lélegeztették – próféta szakálla 
leborotválva. Ne köntörfalazzunk: Szervác és a hihetetlen mennyiségű vörös bor meg a Munkás 
cigaretta egy volt, ám nem ezért nagy a költészete. Megannyi tékozlás ellenére tudott komolyat alkotni, 
mert hiszen óriási volt tehetsége. S hosszú ideig az ereje is. S nagyot tudott alkotni azért is,  mert az igazat 
fogalmazta szépségesen. Egyik versében kérdezte: “Mikor hazudtam?” Semmikor, erre nem volt képes! 

 Azt hiszem, ritkán volt boldog Szervác József, s nem csupán azért, mert ritka a boldog költő. 
Bántották őt, bántották őt az élet dolgai, s ő is bántotta magát alaposan. Utolsó évei betegségben és 
nyomorban teltek. Talán ő is hibás volt ebben, de ennyire nem lehetett! Tavaly visszatért a legendás, 
lakhatatlanná tett Bajcsy-Zsilinszky úti lakásába, magára szabadította a magányt, elkerülte az irodalmi életet, 
valljuk be, az “irodalmi élet” sem kopogtatott ajtaján. Régi törzshelyére ballagott borért, azért az olcsó borért. 
Még futotta egy-egy versre – ha rezsire, kenyérre nem is mindig – , még összeállt egy kötetre való a novelláiból 
(mert azokat is írt), még megtudta, megtudhatta, hogy támogatást is kapott, kaptunk a majdani megjelentetésre. 
A könyv címét is megadta méltósággal: Végnapjaim története. 

 Aztán elfogyott az erő végleg, s aztán a levegő is. Hittük, anyja, volt felesége, gyermekei és 
mások, hogy van remény. De a kór erősebb volt. A betegséget későn felismerő okos diagnosztáknál is 
többet tudott és érzett a költő, mert a hogylétére vonatkozó kérdésre hónapok óta ennyi volt a válasza: 



temető... Hát elkerült Szervác József a csepeli temetőbe. Nagy magyar költő várja ott a föltámadást. 
Talán szomorúság nélkül! 

 

Mezey László Miklós 

Egy nagy formátumú katolikus értelmiségi 
Kaiser László: Magyar Ferenc (Életinterjú) 

 

Magyar Ferencnek (1916–2000), ennek a nagy formátumú katolikus értelmiséginek, írónak, 
újságírónak, az Új Ember meghatározó személyiségének, közel két évtizeden keresztül felelős 
szerkesztőjének, vezetőjének tevékeny és gazdag élete tárul föl a könyvheti – egyébként listás – 
könyvben, abban a nagy interjúsorozatban, amelyet élete legutolsó időszakában adott solymári 
otthonábanKaiser Lászlónak. (Drámai többletet ad a kötetnek, hogy az idős ember épp az utolsó 
interjú végén kapott szívrohamot és hunyt el, ahogyan erről a lapunkban már tavaly nyáron megjelent 
nekrológból – Kaiser László tollából – is értesültünk.) 

 A beszélgetés hét, kronologikus rendű fejezetének elsője fölidézi a felvidéki éveket, köztük a 
kisgyermekkor talán elsőnek megőrzött képét, a cseh megszállók és a magyar vörös katonák 1919. 
évi ipolygalsai ütközetét, illetve családi emlékeket. Magyar Ferenc Kassán lett újságíró, ott végezte 
iskoláit, az Új Élet című katolikus lap munkatársa volt, és szervezője a katolikus kisebbségi ifjúsági 
mozgalmainak, a Prohászka Köröknek, illetve a Szlovenszkói Katolikus Ifjúsági Egyesületnek. 1940-
ben a KALOT Csíksomlyóra küldte népfőiskolát szervezni, ekkor kezdődtek az erdélyi évek, amikor 
Teleki Pál hathatós támogatásával, a Kós Károly tervezte épületben faluvezetői, kulturális szervezői 
és fafaragó tanfolyamokat indított el és ahol megfordult többek között Márton Áron püspök, Sinka 
István, Móricz Zsigmond, Veres Péter. Magyar Ferenc A II. világháború után, hazatérését követően 
menekülni kényszerült a Felvidékről s 1947–től lett az Új Ember című katolikus hetilap munkatársa, 
1971–tól 1989. évi nyugdíjba vonulásáig felelős szerkesztője, több katolikus orgánum felelős kiadója. 
Az életinterjú innentől voltaképpen sajtótörténeti tárgyú beszélgetéssé válik, hiszen Magyar Ferenc 
élete jószerével összeforrott a lapéval. Legfőbb érdeme, hogy a szocializmus évtizedei alatt százezres 
példányszámú, országos hatókörű lapot szerkesztett munkatársaival együtt, akik között ott volt 
Pilinszky János is. Külön fejezetben számol be utazásairól, írói munkásságáról, neves emberekkel való 
találkozásairól. Az utóbbiak között igaz szeretettel – és nem a köteles tisztelettel – emlékezik meg II. János Pál 
pápáról vagy Calcuttai Teréz anyáról, Lékai László esztergomi érsekről; amerikai találkozásai során 
került kapcsolatban Püski Sándorral és Varga Bélával, a Vatikánban Sodano bíboros államtitkárral. S 
kölön rész foglalkozik családjával, hiszen Magyar Ferenc igaz társat kapott felesége személyében, 
nem beszélve hét gyermekéről. 

 Kaiser László és Magyar Ferenc pergő, mindvégig izgalmas dialógusa voltaképp végigköveti a 
II. világháború utáni hazai katolikus újságírás – és tágabban a szellemi élet – fontos fejleményeit, 
miközben az interjú alanya számolatlanul ontja gazdag emlékezetének sok-sok megőrzött epizódját, 
anekdotáját. Mindazonáltal kikerekedik a modern keresztény értelmiségi portréja, azé az emberé, aki 
cselekvő és tisztességes munkálója volt a szocializmus évtizedei alatt a magyar katolicizmusnak.  

A szép küllemű kötet végén számos fénykép található, melyek részint Magyar Ferenc családját 
idézik, illetve találkozásait (Lékai Lászlóval, Teréz anyával és másokkal). A könyv legfőbb érdeme 
azon túl, hogy élvezetes olvasmány is, hiteles rajz egy kivételesen értékes emberről, aki nagy idők 
nagy tanúja volt. 

 (Hungarovox Kiadó, 2001.) 
 

 

Török András István 

Szlovákia majdnem hiteles története 
 
 



  Nemrégiben mutatták be a hazai olvasóknak Dusan Kovac Szlovákia története című, a pozsonyi 
Kalligram Kiadónál megjelent könyvét. Glatz Ferenc, az MTA elnöke véleménye szerint a könyv olvastán végre 
nem csupán magyar történészek fognak szlovák történészekkel vitatkozni, hanem magyarok magyarokkal, illetve 
szlovákok szlovákokkal is. Ezzel arra utalt, hogy a könyv szakított az eddigi, erősen nacionalista 
mítoszokra épült szlovák történelem-szemlélettel. Skultéty Csaba publicistát és kisebbségkutatót, a 
téma ismerőjét kértem fel, mondja el véleményét a könyvről.  

  -- A háromszáznyolcvan oldalas mű részletes kronológiai táblázattal szolgál az eseményekről, 
uralkodókról és államfőkről, s táblázat ad eligazítást a magyar királyok genealógiájáról is. Örvendetes, 
hogy a szlovák történész végig -- történelemről lévén szó -- a mai szlovákia kifejezést használja. Ez már 
önmagában is jelzi a tudományos megközelítést. Az ottani közvéleménybe mélyen beplántált 
történelem-szemlélettel való szakítást az is mutatja, amit a szlovákok megtelepedéséről ír 
Nagymorávia, azaz a Morva Birodalom történelmi helyzetéről és szerepéről. Rámutat arra, hogy 
hiteltelen az a beállítás, mely szerint a birodalom a csehek és szlovákok első közös állama lett volna. 
A magyar honfoglalás idején valószínűnek tartja a békésebb módszerek és az erőszak váltakozásait. 
A magyarban kialakult tót szó egyik jelentése mindenesetre a meghódított, alárendelt volt. A neves cseh 
történetíró, Frantisek Palacky a magyar honfoglalást a közép-európai szlávság történelmi tragédiájának 
nevezte, mivel a magyarság megbontotta az összefüggő szláv terület laza etnikai egységét. Kovac 
ezzel szemben ezt írja: "A magyar állam azzal, hogy a szlovákokat államhatárral választotta el a többi 
szláv néptől, megteremtette a szlovákok önálló nemzetté válásának külső feltételeit."  

  Az Árpád-ház kihalásának és az Anjou-ház trónszerzése közötti időszak tárgyalásából érdemes 
kiragadni, amit a szerző a Trencsénben hatalmaskodó kiskirályról, Csák Mátéról ír. A miszticizáló 
történelemírás a várurat valamilyen szlovák ébredés és államkísérlet bajnokának állítja be, Kovac ezzel szemben 
rámutat: "A szlovák megyékben elég sok szlovák származású nemes volt, de a Csák család magyar család volt, 
mely a Dunántúlról származott." 

  E példák érzékeltetik a szerző tudományos becsületességét. Ez a tárgyilagosság jellemző akkor 
is, amikor a szlovák nemzeti öntudat múlt századi kialakulásáról és a szlovák irodalmi nyelv 
megteremtéséről ír. Utal a kiegyezést követő magyar nemzetállam felfogásának a szlovákságra kiható 
következményeire, a tudatos magyarosítás politikájára. Az I. világháborúval kezdődő évtizedek 
feldolgozásának vezértémája a csehek és a szlovákok viszonyának taglalása a mai Szlovák 
Köztársaság 1992-ben történt megalakulásáig. Kiemelést érdemel a maradék Csehszlovákia 
felbomlásakor, 1939 márciusában teremtett első szlovák állam története. A fejezet címe: "A szlovák 
állam, mint Hitler csatlósa". Alcíme: "A totalitárius rendszer és Hitler 'védelme' ". A fejezetből kitűnik, 
hogy az addig csak az autonómia lehetőségére gondoló szlovák értelmiséget is meglepetésként érte a 
fordulat. A szlovák állam azonban Németország érdekeinek megfelelően jött létre, és végig Berlin 
kívánságainak tett eleget. A hitleri Németország "mintaállamocskát" akart bemutatni a világnak, 
mintegy példáját a meghirdetett új, jövendő Európa képének. Ez, a háború közepette, viszonylagos 
jólétet biztosított a szlovákságnak. Az ország zsidóságának deportálása és megsemmisítése, annak 
siettetése azonban a szlovák államvezetés kezdeményezésére történt. A zsidóellenes intézkedéseket 
már a korábbi, az önállóságot megelőző autonóm kormány elkezdte, akkor, amikor német nyomásról még 
szó sem volt.  

  Dusan Kovac Szlovákia története című könyve annyi tárgyilagos vonása mellett egy alapvető 
kérdésben súlyos csalódást okoz. A munka utolsó része a Csehszlovák Köztársaság II. világháború 
utáni újraszületésétől napjainkig tartó korszakát öleli fel. E mintegy száz oldalból mindössze fél (!) 
oldalt szentel az Eduárd Benes elnök kassai programját követő magyarüldözésnek. A szlovákiai 
magyarság állampolgárságától való megfosztásáról, Csehországba való deportálásáról, 
lakosságcsere címén való kitelepítéséről, az úgynevezett reszlovakizációról, és az ezen felül maradt 
kétszázezer magyar kiutasításának a párizsi békekonferencián való szorgalmazásáról a szerző 
mindössze néhány felidéző mondatot ír. Vajon mi ennek az oka? Hiszen Szlovákia egész életét, mi 
több, a szlovák nép alapvető szemléletét és azonosságtudatát érintő esztendőkről van szó, melyek 
lidércnyomása máig is hat. Azt jelenti ez, hogy a téma még ma, az Úr 2001. esztendejében is túl 
súlyos ahhoz, hogy egy történész hozzányúlhasson? 
  

 
                                                      

Nagy Imre 

Az író küszöbén 



(Tüskés Tibor Az édenalapító című könyvéről) 
 
Tüskés Tibor új könyvében Németh Lászlóról szóló írásait gyűjtötte egybe. Közülük a legkorábbi, a 

Lányaimról készült ismertetés alatt az 1962-es évszám olvasható, míg a legfrissebb, az Egy reprint kiadás 
története című dolgozat, amelyben a szerző A medve utca polgári 1988-as pécsi edíciójának dokumentumait 
rendezte tanulságos füzérbe, 2001-ben keletkezett, vagyis majd' negyven esztendő kritikusi figyelmének, 
irodalomtörténészi buzgalmának termését találjuk ebben a változatos tematikájú, gondosan 
szerkesztett kötetben. 

A korábban jórészt különböző lapokban publikált írások mostani sorrendje nem követi szorosan a 
keletkezés kronológiai rendjét, inkább a vizsgált életmű publikáció-története mentén szerveződik a 
könyv három ciklust, vizsgálati hosszmetszetet alkotva, amelyek “A művekről”, “A befogadás 
állomásai” és a “Személyesen” címeket viselik, tehát a produkció és a recepció szempontjai, illetve a 
tárgyiasabb és a szubjektívebb megközelítés módozatai váltakoznak a kötetben. Mind a vizsgált 
életműre, mind a vizsgáló személyre nézve üzenetértékű, sőt vallomással ér fel az a szerkezeti 
megoldás, hogy – az előszót nem számítva – a tanulmánysorozat nyitó és záró írása egyaránt a 
pedagógiai tárgyú szociográfiai művel, A Medve utcai polgári-val foglalkozik, mintegy keretbe foglalva a 
könyvet. Ez az elrendezés bizonyára összefügg azzal a ténnyel, hogy az elemző Németh László 
személyiségében, írói alkatában meghatározó szerepűnek látja a pedagógiai vénát, s ez, írásai 
tanúskodnak erről, Tüskésre magára is jellemző. 

E kvalitás egyaránt megmutatkozik az elemzések belső logikájában, a kifejtés világosságában s 
fegyelmében, de a bonyolult, összetett kérdések vizsgálata során is megőrzött érthető, egyszerre 
magvas és plasztikus stílusban is “tetten érhető”. S aligha véletlen, hogy az Előszó helyett című 
bevezetés első gondolata Tüskés Tibornak az íróval kapcsolatos adósságélményéről vall (“Adósa 
vagyok – másokkal együtt – magam is Németh Lászlónak: az írónak, a művekben megfogalmazott 
eszméknek, és az embernek, aki bizalmába fogadott, asztalához ültetett.”), zárógondolata pedig a 
szolgálaté (“hogy /.../ a művek megértését szolgáljam”). A munkával törlesztendő adósság benső 
feltételezése a tárggyal összefüggésben s az interpretáló közvetítés permanens vágya – ebben a két 
érzésben találkozik a jó pedagógus és az érzékeny, munkájának elkötelezett irodalmár. 

Ez az érzékenység egyaránt megmutatkozik a szöveggel való foglalkozás, a “szoros olvasás” 
igényességében s újszerű megfigyelések papírra vetésében, olyan termékeny felvetések 
megfogalmazásában, amelyek későbbi viták inspiráló alapjául szolgálhatnak. Ilyen például a 
Rousseau-val való párhuzam feltételezése, amit a Németh Lászlóban és a 18. századi francia író-
filozófusban egyaránt meglévő pedagógiai étosz mellett a mindkettejüknél megmutatkozó rejtőzködési 
hajlam, a tételes vallásokkal való vita és az üldözöttség pszichikai tapasztalatával viaskodó személyiség 
sérülékenysége is alátámaszt. A fejtegetések többnyire filológiai megalapozottságúak. A “vallásos” nevelésről 
keletkezéstörténetéhez című dolgozat az elemzett esszé ajánlásának – “K. P. emlékének” – felfejtését 
szolgálja, a Levél Veress Dánielhez két, 1971-es és 1975-ös publikációjának látszólag apró szövegeltérése pedig, 
amelyre Tüskés felhívja a figyelmet – a Megmentett gondolatok című kötetben olvasható textusból kimarad 
a “feszülő keleti szél ellenében” szószerkezet – a hazai “delfinológia” példatárát gazdagítja. Az Egy barátság 
“természetrajza” – Németh László és Várkonyi Nándor című dolgozat, az író Pécsre költözésének 
meghiúsult terve dokumentumainak közlésével, a Sorsunk és a Jelenkor című folyóiratokhoz fűződő 
kapcsolatának bemutatásával, pécsi látogatásainak krónikájával s nem utolsó sorban annak a 
beszélgetőfüzetnek a publikálásával, amely Németh László és Várkonyi Nándor találkozásakor készült 
(a kiváló tudós süketsége következtében a kommunikáció rögzült emlékeként) az életrajz több 
szempontból is fontos részletének tisztázását szolgálja. 

Tüskés Tibor elemző módszereit legteljesebben a könyv két kiemelkedő értékű tanulmánya tükrözi, 
a Németh László Széchenyi-élménye című munka és Az újraolvasott irgalom. Az előbbi 1991-ben 
keletkezett, s a Széchenyi-könyv és a hasonló című dráma kapcsolatát vizsgálja, bevonva az elemzés 
horizontjába az írónak azt a spirálfüzetét, amely a könyvre való felkészülés, az anyaggyűjtés és a 
forráskutatás dokumentumának tekinthető (a genetikus textológia az ilyent perem-előszövegnek 
nevezi), s kitekint egy fontos utószövegre is, a Levél Tímár Józsefhez című önértelmezésre. A 
szövegeket egyebek mellett összefűző utalássor, az Oidipusz Kolónoszban című drámával való 
párhuzam poétikai motívumként való kezelése, a könyv és a dráma szereplőstruktúrájának eltérésére 
vonatkozó megfigyelések (az egyik legplasztikusabb figura, Goldmark doktor a dráma fikciós 
szférájának részét képezi, az ő alakjának megformálásakor tehát az író kezét nem kötötték históriai 
tények) olyan interpretációvá szerveződnek, amely a keletkező szöveg esztétikájának bemutatása 
mellett, a könyv és a dráma összevetésével, feltárja Németh László jellegzetes dramaturgiai 
módszereit: az időbeli sűrítés módozatait, a lélekrajz elemeit és a részletező festés eszközeit, amelyek 



gyakran epikus technikák (hosszú expozíció, a dramaturgia szövetébe beiktatott elbeszélések, a 
dialógusokat lassító visszapillantások) alkalmazásával járnak. Rokon témájú A Galilei “pere” című 
elemzés, amelyben a tanulmány szerzője a negyedik felvonás átdolgozását, joggal, a hatalom 
képviselőinek pressziójára és az író baráti körében megfogalmazódó vádakra, gyanakvásokra vezeti 
vissza, ám a kép teljessége és tárgyszerűsége érdekében ehhez hozzáfűznénk, hogy a befejező 
szakasz átformálásának belső indítékai is voltak, a második változat kétségkívül tragikusabb és 
lélektanilag elmélyültebb, sőt, filológiai érvek is felsorakoztathatók mellette, lévén ez az ultima manus, 
az “utolsó kéz” terméke, míg az első változat olyan szöveg, ami nem egészen befejezett 
fogalmazványnak tekintendő. 

Az újraolvasott Irgalom, amely 1993-ból való, az ábrázolt időnek és az ábrázolás idejének 
viszonyából indul ki (a regény tíz hónap eseményeit meséli el hét fejezetben), rámutat a mű 
mitológiával érintkező pretextusára (Odüsszeusz, a férj és az apa hazatérése), s eljut az írói 
világszemléletnek a keresztény egzisztencializmussal való rokonításához. Az elemzés során Tüskés 
Tibornak egy olyan narratológiai megfigyelésére bukkanhatunk, amely az adott regénnyel kapcsolatos 
érvényességén túl, úgy véljük, Németh László epikai formateremtésének általános jellemzőjét is segít 
felismertetni velünk. A tanulmányíró olvasói tapasztalatként érzékeli, hogy az író a szöveg 
létrehozásakor nem különíti el a tagolás és a központozás hagyományos eszközeivel a narrátor 
szólamát a dialógusoktól, tehát a szereplők szólamától. Ez, szerintünk, rendkívül fontos észrevétel! A 
jelenség alkalmasint úgy értelmezhető, hogy Németh László, az epikai fikciót alkotó két szféra 
közelítésével, sőt gyakori közelítésével, sőt gyakori egymásba metszésével, a realista regény 
hagyományos epikai aspektusai mellett, olyan rejtett nézőpontot is létrehoz, amely egyfelől megőrzi a 
narrátori rálátás tárgyias fölényét, amit az elmélyült lélekrajz igénye is megkövetel, másfelől viszont, a 
szereplők oldaláról szubjektivizálja a narrátor beszédét, mintegy egymásba áramoltatva különböző 
fikciós szintek és tudatvilágok szöveghullámait. 

A édenalapító című tanulmányfüzér szerzője – Grezsa Ferenc könyvéről szólva – említi, hogy 
“Németh László mondta egyszer: szerencsés az író, akinek a küszöbére telepszik az 
irodalomtörténész.” Tüskés Tibor is azok sorába tartozik, akik vállalták és vállalják huszadik századi 
irodalmunk egyik leggazdagabb s a jövő számára még bizonyára számos tanulságot rejtő életműve 
hűséges és figyelmes őrzőjének feladatát. Könyve a Németh László-filológia fontos eredménye. 

(Pro Pannonia Kiadó, 2001.) 
 

Csűrös Miklós 

Tóth Éva: Az eltaposott pillanat 
Válogatott és új versek 1957-1999 

 
Szokatlan szigorral megrostált életmű-válogatás, három ciklusban. A másfélszáz oldalnál rövidebb 

kötet több mint negyven év termését tömöríti, és rendezi lírai mikrokozmosszá. A ciklus- és 
időhatárok: Egyetlen értelem, 1957-1977; Hóhatár, 1978-1982; Torony a föld alatt, 1983-1999. E kronológia 
szerint a legtermékenyebb periódus a középső ciklus néhány évére esik, ami ihlettörténeti, 
alkotáslélektani kérdéseket is fölvet, persze Tóth Éva műfordítói munkásságának, vendégtanári 
elfoglaltságának, önzetlen irodalmi szerepvállalásának figyelembe vételével. 

A költő első természetes gesztusa a saját út, az egyéni hang, a külön világ fölfedezése és 
megalkotása: “az az enyém, mit nevén nevezek, / mit sajátmagam magamnak kimérek,” – de ez nem 
elbizakodott individualista program, hanem az alkat keresésének termékeny nyugtalansága. 
Lehetőségek, alternatívák, változatok bukkannak föl, a lélek mintha még választhatna a magány és a 
másokat szolgáló jóság, a közelről nézett élet hírei és a megbékítő távlat, a lázas ifjúság és a zsoltáros, 
gyermekdalos szelídebb boldogság között. A Medeia vagy a kötetcímadó Az eltaposott pillanat lírai hőse 
tragikus létérzékelésről, a kiszolgáltatott sors fölismeréséről mond ki önmegszólító szentenciákat; 
kozmikus, mitológiai és bibliai képek sugallják azt a döbbenetet, amelyet a megváltás, a csoda, a 
föltámadás hitének elveszítése okoz. A forma- és a motívumvilágban József Attila-i és pilinszkyes 
utalások villannak föl, a hagyomány fogódzójaként a válság idején. Egy következő fázisban az ablak, a 
fák, a “plein air” természetközelisége a költészet és az élet szférájában egyaránt ritmusváltozásra utal, ennek 
életrajzi és spirituális hátterére például az Anya és a Mennybolt című versekből következtethetünk. 

Témáinak, verstípusainak, stiláris és hangnemi változatainak köre az 1977-ben lezárt első ciklus vége 
felé egyre tágul: a családanya-típust kiszorító emancipált nőkhöz avantgardisztikus manifesztum-



paródiát, afféle ellen-Hegyi beszédet intéz, a halottait sirató anya archetipikus alakja nevében modern 
rapszódiát ír Egy levert forradalom emlékére, egyedien érdekes, megjegyezhető, atipikus verseket. A 
Megközelítések emlékezetes formai bravúr révén fejezi ki a költő, a műfordító és az ember nyelvvel 
kapcsolatos képzeteinek univerzumát:  igétlen vers, több mint negyven szóból alkotott montázs, 
mindegyikük tartalmazza a “nyelv” szótövet összetételben, ragozott vagy képzett formában. A 
problémáit tematizáló fiatal költő helyén e korszakhatáron már olyan poétika képviselőjét látjuk, aki a 
problémáira nekik megfelelő nyelvi világ teremtésével válaszol. 

A nyelv (több nyelv) közegében élő ember tudatlírája a Hóhatár című középső ciklusban önironikus 
kritika formájában tér vissza: a Confessions d’une femme polyglotte a sokfelé utazó világpolgár vegyes szó- és 
fordulatkészletének bábeli kollázsa, kontrasztot érzékeltet a klisékre csökkentett álbeszélgetések és a címben 
franciául jelzett “vallomások” között. A magánélet érzékenyen megélt hullámzásai mögött ebben a fejezetben 
távolabbi tájak és idegen kultúrák élményei, emlékei tűnnek föl. A Szótár szerint a száj, a szem, a kéz 
szavak kimondásakor az ember arra az egyetlen egyre gondol, “akit szeretett s aki őt szerette”; a 
hűségnek ez a vezérszólama sokféle tematikai, műfaji, formai változatban ölt alakot. A címek műfaji 
reminiszcenciákat, irodalmi és művelődéstörténeti fogalmakat, neveket idéznek, megszaporodnak a 
szerepversek, hommage-ok, a mások nevében vagy modorában írott versek, epikus vagy lírai 
árnyalású drámai monológok. Arany János és André Breton iránti hódolat szövődik egybe az Arcban, 
izgalmas módon modernizálva az egyik, klasszicizálva a másik költőt; kitűnő stiláris szerepjáték és 
kettős pszichoportré A portugál apáca mondja, Solvejg utolsó levele, Az aranyásó mondja, Van Gogh 
vallomása, és több hasonló. ezzel ellentétes módszert alkalmaz leleményesen a Körözés című versben, amely 
szürke hivatalos nyelven, eltűnt személyként írja le (egyes szám első személyben) a nyomaveszett, 
önmagát megtalálni nem képes Tóth Évát. 

A Torony a föld alatt – a harmadik ciklus – némely versei az ember- és a verseszmény további 
egyszerűsödésére és tárgyilagosabbá válására vallanak. Azokat illeti Hódolat, akiket “a krumpli 
dísztelen zöld bokraihoz”, a folyóban gyökér-szigeteket építő fákhoz hasonlítanak, vagy olyan 
emberszabású eszközhöz, mint a Szeg. Hérakleitosz preszokratikus egyszerűségét, az elemi elemek 
világát idézi föl a nyolcvanas-kilencvenes évek költészete. Rövid, aforisztikus versek születnek, a 
néhány soros Csodák, a címét költői gesztusként értelmező és “megvalósító” Törött tükör. Kivétel a 
nagylélegzetű, látszatra epikus Emlékvers, amely összegzésszerűen a könyv végére került. Az 
ötvenhatos október 23-ával kapcsolatos emlékek rajzása, a költői elbeszélésnek és megújított 
változatainak imitációja olyan késleltetésnek bizonyul, mint amikor valaki jóelőre tudja, hogy el fogja 
sírni magát, de igyekszik a lehetséges legutolsó pillanatig visszafogni érzelmeit: “fojtogatott a sírás” – 
olvassuk az utolsó előtti sorban, alighanem ez a vers kulcsmondata. Fokozza a hatást a metonimikus 
összevonás is: korán meghalt barátnőjét búcsúztatja a költő, de a kedves halott emléke az összes 
többi szerettekét föltámasztja, a családot, a várost, a fiatalkort, akár egy nemzet hó alá került és 
sokáig alig hallhatóvá tompított reményeit. (Orpheusz Könyvek, 2000) 

 

Polner Zoltán 

Olvasson néha Farkas Csabát is! 
 

Dél-alföldi hangulatok 
 

A szegedi születésű szerző rendelkezik az irodalomhoz és az újságíráshoz szükséges 
jogosítványokkal. De hát azzal rendelkeznek még rajta kívül számosan ebben a szeretett/szidott kis 
hazában. Farkas Csaba, a Yasmina belém olvas című kötet szerzője azonban még tartogat magánál 
egy másik “igazolványt” is, mégpedig saját tehetségét.  

Szerző újságíróként dolgozik, s már pályafutásának kezdetén figyelemre méltó cikkekkel hívta föl 
magára a figyelmet. Számára nem jelentett különösebb megpróbáltatást, ha történetesen vezércikket kellett írnia, 
esetleg egy sok utánjárásos riportot, vagy egy harminc-negyven soros színest a lap számára. Ahhoz, hogy egy 
újságíró, szakmai értelemben, “mindenevő” lehessen, nagyfokú íráskészség, szellemi koncentráció, és 
brilliáns megfigyelőképesség szükséges. Farkas Csaba újságírói tárházában föllelhetők ezek, és ami 
még ennél fontosabb, a kellő szorgalom, a hivatásérzet is, mely nélkül az előzőek aligha 
érvényesülhetnek. 

A napi újságírás igényelte munkákon kívül mindig ír szépirodalmat is. Sőt azzal kezdte, s azóta 
sem hagyta abba. Már a kezdet kezdetén, frissen érettségizettként, 1983-tól feltűnt tárcáival, 



novelláival a Délmagyarország c. napilap hasábjain, a tanárképző főiskola elvégzése után főállású 
munkatársként folytatta ezt, a napi újságírás mellett. Aztán a Reggeli Délvilág hasábjain folytatta 
(amíg létezett az a legendás újság!...), s most megint a Délmagyarország és a Délvilág munkatársa, s 
egyre-másra írja irodalmi munkáit. Négy év alatt négy érdekes és színvonalas könyve jelent meg, 
köztük A kapu, és az Úszóházi Hírek című kötet, és a jelen recenzió tárgya, amely Yasmina belém 
olvas címmel került az olvasók kezébe. Tárcákat, vagy inkább tárca-vonalvezetésű történeteket 
tartalmaz -- melyeket egy, a kötet egészén végighúzódó szál fűz össze, innen a szerzőtől származó, 
rendhagyó műfaji megjelölés: “tárcaregény”. 

Tárca. Ez a mára olyannyira hitevesztett műfaj valamikor nélkülözhetetlen volt a fővárosi és vidéki 
újságok számára. Elég csak Tömörkény, Móra, Juhász, Kosztolányi, Karinthy munkásságára utalnom. 
A trónkövetelő Farkas Csaba tudja mindazt, amit a nagy elődök tudtak. Legfőbb erénye a történetek 
pontos körülhatárolása, ugyanakkor ábrázolja az események indítóokait is, miközben a történeten 
túlmutató eseményekre is figyelmeztet. Újságíróként egy sajátos alföldi kisváros “mindenese” a 
szerző, aki napról napra járja a várost, figyeli az embereket, az embereket körülvevő tájat. Számára, 
íróként, elég egy hangütés, és megszólal egy táj, egy történet, megíródik egy tárca, amely olykor erős 
társadalmi töltést is hordoz. Farkas Csaba úgy politizál, hogy mellőz minden politikát. Jól teszi, 
máskülönben az irodalomban semmire sem jut. 

“Nekem Makóról mindig arany-zöld ragyogás jut eszembe... Persze, csupán pillanatig tart a 
zöldarany-nyárfás, O. Szilvia-berakásos emlékfoszlány, aztán élénkrózsaszín s baracksárga épületek 
villannak be, a világító citromfagylaltszín Hagymaház, a főtéri, fehéren habzó szökőkút” -- írja másutt. 
A gyerekkor mélyéről előkerülő élmények szinte kivétel nélkül minden írását gazdagítják. És a szerző 
a kötet utolsó darabjaként ezt a címet írja tárcája fölé: “Csak múlnak az évek”. 

Bizony, az évek múlnak, Farkas Csaba pedig írja tárcáit, csak rója a tiszteletköröket, és úgy érzi: hiányzik 
valami. Valami, ami nagyon fontos, pedig új könyvnél nincs fontosabb. És mégis?! 

Ha valaki jó könyvet akar olvasni, vegye kezébe Farkas Csaba legújabb kötetét, és akkor is tegye ezt, ha 
töprengeni, gondolkodni, a lélek tájain utazni kíván. (Accordia Kiadó, 2000.) 
 
                                      

 Farkas Csaba 
 

  Ahol elfogy az út 
 

Fényes alumíniumlemez az ég. A télvégi párán csak félig tör át a nap, süvít a böjti szél. Mily parányi a 
belváros! Milyen irdatlan a kül- ! Hullt vakolat a járdán, közvetlenül a kiskörút után, villamos nyüszít el 
melletted, ahogy haladsz a sugárúton az idősek otthona fáradt-galambkék épülete előtt (“Igen, errefelé 
lesz”). Olasz pizzéria, forza Italia, függőleges piros-fehér-zöld. “Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyháza”, istentisztelet ekkor meg ekkor. Lovasbolt. Autószerviz-bejáró, fémkapu fölhúzva, 
portásfülke portás nélkül, benézel a tágas, háztömbnyi udvarba, javításra váró, szomorú kocsik, túl az 
udvaron reklámhordozó, kopár tűzfal, viharfelhő-, vagy lágyvasszín zsinagógakupola.  

Haladsz tovább a sugárúton (“Csak gyerünk”). Klímatechnikai cég kocsija parkol, foghíjtelek épül 
be: Ifára szerelt daru emeli a raklapnyi téglát, süvítő szélben imbolyog a teher, az Ifa kétoldalt 
kitámasztva -- két hátsó kerék a légben --, kék sisakos ember integet, fordítsa jobbra a daru a 
rakományt. Bőg a, özönlik a, dühöng a forgalom. Jelzőlámpához érsz -- mindjárt itt a körút sarka (“Jó 
felé megyek.”) --, pirosat jelez a lámpa, fékcsikorgás-sorozat, amint megtorpan, hőköl a kocsisor, kék 
füst lebeg a táj felett; végigfut a kocsisoron a csikorgás, dől a sorba rakott dominó. Menyasszonyiruha-
kölcsönző, nem messze tőle a kocsma, ajtajához pórázolva német juhászkutya várja gazdáját. 
Kukáskocsi kukát ürít, porfelhő. “Csapágyak”, akarja hirdetni egy reklámtábla, ám ez lesz belőle: 
“Csapagyak”. Útfölbontás (“Ennél jobb irányba nem is mehetnék”), a munkagödröt piros-fehér 
sávozású, sorompógerendák, kifeszített, sárgán libegő szalagok szegélyezik. Gépészeti és 
szerelvényszakáruház. Frissen fölhúzott épületből kalapácszaj; Duna--Dráva habarcs. Telefonfülke, 
valaki telefonálni akar, hiába próbálkozik, lemondóan rakja helyére a hallgatót, fordul ki a fülkéből. 
Földhivatal, kőfaragó-ipartelep. Fölújított, püspöklila vakolatú épületben számítástechnikai üzlet (“Igen, 
ezt mondták, lesz egy ilyen, még ezen túl van”), mellette régi, sok évtizedes műhelyek, üzletek: 
pliszírozó, fodrász, kulcsmásolás. Elérkeztél a térre. 

...Fénylenek az ezüstfehér törzsű nyárfák a szélben. Kéregbe vésett nyíllalátlőttszív-ábra, évről évre 
nagyobb, ahogy nő, vastagodik a fa. Magányos mászóka, hintaállvány. Az egyetlen jó hintában 



(“Haladjunk, haladjunk”) kisgyerek ül, az anya előtte, megfogja az ülőke-fogódzót, fölemeli, lökés 
nélkül elengedi a hintát, a kisgyerek hangosan fölnevet. Varjak keresgélnek az elszáradt fűben, néha 
szinte odébbrakja őket a szél. Két arab diák lép ki a pizzéria-ajtón, kezükben, szalvétába fogva, 
girosz, Tesco-óriásplakát tégla-tűzfalon. Késes-köszörűs műhely, kerékpárüzlet, mountainbike-ok 
sorfala, húsz egyazon irányba fordított kormány és kerék. 

Folytatódik a sugárút (“Csak odatalálok előbb-utóbb”), zöld-kék OMV-kúthoz érkezel, következik az 
amerikaizászló-díszbe öltözött, csillagos-sávos hamburgersütő. Előtte piros fémoszlop, tetején 
kocsikeréknyi, élethű műanyaghamburger. Közmunkások szemetet gyűjtenek, nagy nejlonba kis 
nejlont. Szakmunkástanuló-csoport, mi a feltűnő bennük, nem tudod, ám aztán rájössz -- ezeknek a 
diákoknak nincs mobiltelefonjuk. Idősödő néni fején fölfelé szélesedő, lila, kordbársony kalap; ilyen 
kalapjuk van a dán-norvég asszonyoknak az Andersen-meseillusztrációkon. A kórházi főbejáratnál 
(“Igen, ezután következik majd”) bankautomata+szélcsattogtatta zászló; az az érzésed, e két dolog lehet, 
hogy összefügg. Komor kockaház falán térhatású graffiti, “Kaparj le, ha tudsz!”, sötétzöld táblák mutatják az 
irányt, erre Budapest, amarra Baja, Beograd. Haladsz egyenest tovább. 

Egyre inkább kül- a külváros, megjő az első savanyú, vasöntöde-fuvallat. A szűrővel fölszerelt 
kéményekből alig szivárog valami áttetsző égéstermék, amit nem mersz úgy nevezni, hogy füst, de 
nagyon jelen van. Kisüt a nap, sápadtteáskanna-színné válik az ég, a lámpa vált, felbőg a forgalom. 
(“Most már tényleg nem lehet messze.”) Átkelsz te is a kereszteződésen, lapostetős, üvegezett épület, 
az üveg mögött haldokló pálma. Hatalmas, kopár terület, itt is törmelék, ott is sitt, tábla jelzi, itt épül a 
Világ Utcája, szemét lerakása tilos. Stigliccsapat repül hullámvonalban, csilingelve, a messzeségben 
kefesűrű, külvárosi erdő. Az ég immár kék, a nap ki-kivillan a különböző szürkeségű, tavaszias felhők 
mögül (“Jó felé megyünk”). Az úton autósorfal vonul, reszket a benzinszagú lég, a visszafojtott, 
megfeszült erő, a sor elején pata csattog, klak-klak-klak: lovaskocsi.  

Villamosmegálló, csak a váza maradt, se oldala, se teteje; visszafelé jön immár, a belváros felé, halkan 
nyüszítve, a villamos. Ipari park, cégek, raktárak, közeleg a városszéli töltés, a sugárút vége, emelkedik az 
utadat végigkísérő sín, emelkednek melletted a csontszáraz, zörgő akácok -- te maradsz az eredeti 
magasságban, mégis mind mélyebben érzed magad, a járdához képest egyre föntebb vezet az út --, 
csak úgy suhan a kocsisor, iramlik föl a töltésnek s tűnik el a túlsó felén, égbemenő csúcsforgalom, a 
szél süvít (“Ez a helyes irány”), egyik kocsi másik után emelkedik égnek, haladnál a járdán (“Tovább, 
tovább”), ám a VASÁRU föliratú tábla után végetér az aszfalt, csapáskeskeny törmeléksáv marad 
csupán, majd elfogy alólad az is -- -- -- 

 
 

 
 

Gánóczy György 

Gerincként egy architextus 
 

 
Vass Tibor Hamismás című kötete könyvhétre jelent meg az Orpheusz Kiadó gondozásában. 

Decemberben pedig, napvilágot látott egy különös produktum, a Fürge újak könyve. Eltelt tehát alig több 
mint hét hónap, ami könyvírásra lehet hosszú, vagy rövid egyaránt, nem tisztem eldönteni, nincs is 
erre szükség, mindössze jelezni szeretném, hogy a cím sugallhat egyfajta gyorskezűséget, mely néha 
elengedhetetlen ebben a ’kézműves’ szakmában. 

Ez a jottányi különbség, ha nem is bír olyan komolysággal, mint ezer évvel ezelőtt egy hasonló 
gesztus, egészen más környezetben; arra mindenképp felhívja figyelmünket, hogy a szövegkorpusz 
egy archaikus textúra gerincére épül. A Fürge ujjak könyve (1972) kötésre, horgolt modellekre, receptekre és 
hímzésre tagolódik, hasonlóképpen a verseskötet is.  

Be kell vallanom, abban a kivételes helyzetben vagyok, hogy a Fürge ujjak könyvét, életkorom és 
érdeklődésem ellenére, régóta ismerem, mondhatni kedveltem és kedvelem. Nem hiszem, hogy 
aprólékos filológiai körültekintést tenne indokolttá e tény, sokkal fontosabbnak tartom, hogy az olvasó, 
valamelyest betekintést nyerjen, milyen szövegvilágot idéz meg az alkotó, s később remélhetőleg, 
maga az olvasó is. 

Ez egy olyan könyv, aminek szaga van, és magával ragad. Leginkább korának köszönhetően. 
Kora, értem alatta a kiadástól számított időt, és értem alatta azt az időszakot, melyet adottságai 



ellenére is meglepően hitelesen tükröz. Merő értelemmé omolva baj nem érhet. 
Kétségtelen, hogy a kultúra populárisnak nevezhető vonulatából beemelt opusz nem rendelkezik 

irodalmi igényekkel, de nem is kérhetjük rajta számon, sőt magának az aktusnak sem ez a lényege. 
Átemeli a hangulatot, ugyanakkor meglehetősen ironikusan ellenpontozza; továbbá irodalmi szöveget 
szemléltet, kiemelve szövetszerűségét, a kézimunka hagyományos struktúrái szerint. 

A fejezetek címei (kötés, receptek…) értelmezhetőek szimbolikus gesztusként, túlzásba esnünk 
azonban nem kell. A tagolás nem okoz törést, sem tematikusan, sem formailag, tehát a hagyományos 
értelemben vett ciklusoktól szükségtelen tartanunk. Amennyiben a Hamismás című kötet a viszonyítási pont, 
élményekkel biztosan gazdagabbak leszünk, de radikálisan újat nem fogunk megtapasztalni. Ez 
bírálatnak látszik, pedig korántsem annak szántam, inkább védekezésképp jegyzem meg, mert karácsonykor az 
ember ugyan vágyik a meglepetésre, de forradalomra semmiképp. 

Nem ejtettem szót még a csomagolásról, pedig küllemére is szép, pompás grafikákkal (Pataki János 
munkáival) díszített kötettel állunk szemben. Aki kézműves, az sem engedhet meg magának olyan 
megjegyzést, hogy a könyv esztétikailag, külsődlegesen hagy bárminemű kívánnivalót maga után. 
Ízléses grafikai megoldások, gyönyörű és elég drága papír, kék zsinórral átkötve, végén fagyöngy, 
ezáltal kézben könnyen hordozható, ezáltal könnyedén kiemelhető a polcon elhelyezett könyvek 
sorából, ha nem vennénk észre, hogy minőségénél fogva is, kilóg onnan. 

A nyitó vers egyszerre tekinthető bevezetésnek, summázatnak, valamint ars poeticának, legalábbis 
a kötet erejéig terjedő ars poeticának: “Élménylírámban hétköznapi dolgokról lesz szó, amelyekkel 
nem járnak metaforák, valaki meghal, valaki rákos lesz, nincs inzulin, megjön neki, vagy nem jön meg, 
a vártnál több lesz a fűtés, korán jön, vagy később, jóindulatú a daganat, szülni fog a szomszéd.” 
(Élményszámba megyek) Előrevetít és összefoglal, mint minden valamirevaló bevezetés, általában. 
Cinikus és érzékeny egyszerre. Mindez természetességéből fakadóan, nyelvileg is hat. Élménnyé válnak 
a dolgok, bármennyire is nem szeretnénk, a cukros metaforák ragadósak. 

Azt hiszem, a szövegek legjellemzőbb vonása, a köznyelviség, vagy legalábbis az afelé való 
hajlás. Paradox módon azért működnek kitűnően irodalmi szövegként, mert valószínűleg egy cseppet 
sem akarnak irodalmiasak lenni.  

A hétköznapok szürkesége, jelentéktelen apróságok, mindennapi beszélgetéseink elemei, melyek 
többnyire feledésbe merülnek, de felidézhetőek, közértből jőve, kapualjban, buszmeg-, és 
talponállóban egyaránt, fűszerezett tanulságok, gazdagított élettapasztalat. “sok a dolgom Pesten, 
odafelé jó omlettet kapok a büfékocsiban, visszafelé hűtött pohárban unikumot, amelyik megnyugtat, 
hogy valóban jó apuka vagyok, betartom az ígéretem, sikerül egy órán belül vennem ajtónyithatós 
szürke Opelt, de ezt is lehet űberelni, legközelebb sokhelyütt nyíló kék Suzukit kell szereznem egy óra 
alatt, a Keleti körül, merthogy ott érek rá rendszerint autók után járkálni.” (Sokhelyütt nyíló) 
Közvetlenséget áraszt, közel kerül a szívhez. Legfőbb vonzereje ennek tudható. Önéletrajzi 
vonatkozások társulnak, melyek kétségek között hagynak, valós, vagy fiktív voltuk eldöntetlen marad. 
A líra, mely önmagát írja, egyszerre személyes és személytelen. A privát szféra megnyílik, vonzása 
kétségtelen, a szubjektum észrevétlenül részesül, megadatik; a gyónás társadalmából hozott kényszer itt 
megkönnyebbülést jelent. Mondhatni: magunk között vagyunk, én és a lírai én. Az intimitás feltárása nem a 
szexualitást, vagy az ahhoz szorosan kapcsolódó területeket jelenti. Inkább minden mást, ami emberi, nagyon is 
emberi, nyomja a szívet, tehát súlya van. “mi lenne az a súly igazából, ami megfelelő lenne az 
elvárásaimnak, az úgynevezett ideális testsúly, amit egyszerre és mindenkorra meg tudnék kényszerű 
és indokolatlan hazugságok nélkül jegyezni, mert az az igazság, s az igazságot könnyű megjegyezni.” 
(Ráállok egy méricskélésre) 

A fentemlített vers több szempontból is magára irányítja a figyelmet. Elsőként áll. Egy ciklus első 
darabja. Egy cikluson belüli ciklus első darabja. Többször indul el, mármint a kötet, be azonban nem 
fejeződik, csupán berekesztődik, ha el akarnék érzékenyülni, mondhatnám: akár az élet, ki tudja, hányszor 
veszi kezdetét. Szóval, ez olyan ciklus, amely egy kórházi kezelés élményeit foglalja magában. Kórházban 
többnyire mindenki volt, tudja, mit értenek pakoláson, mit értenek, ha kipakol az ember. Determinált 
létforma, a beilleszkedés viszontagságai, nehezen működő tolerancia, az alapanyag javítás céljából 
tartózkodik, tehát esetlen, elesett, esendő. Reflexió és tapasztalat temérdek, bizonyos terminusok 
elsajátítása alapvetően szükséges, ennek itt helye van, önnek itt így van helye, szegény kisgyermek: “A 
gyógyszeres pakolások között kétféle pakolást különböztetünk meg, ennyit akartam még mondani, a kétféle 
gyógyszeres pakolásra akartam kilyukadni, hogy az egyéb fizikoterápiás kezeléseket kevésbé részletesen 
részletezzem. Az elektroterápián belül igénybe vehető a stabil galván, a speciális galván és az 
iontoforézis, a szelektív ingeráram, a diadynamikus áram, az interferenciás áram és az ultrahang.” 
(Lábadozás a kezelőben) 

A kötéseken belül helyet kap még egy versciklus. Tipográfiailag is fel van tüntetve, a versek 



együvétartozása kétségtelen, szójátékkal jelezve: US(z)ADÉK. Az első szövegből gyakorlatilag 
mindent megtudunk, felépül a történet, és egész. Lakótelepi sztori, panelmagányban ázó éjjelek, 
emberek. Hat hónapig az ígéret földjén dolgozó férfi, hat hónapig hűtlen feleség. Bevételi oldalon: 
hifitorony, háztartási robotgép, játékkutya. Kiadási oldalon házasság. Legalábbis a szuperinfóból 
ennyi. És vándorol ki, másfélmilka emberünk. 

A többi szöveg (Mintha gombnyomásra, Szénkefék, Volume), gyakorlatilag a Magvaváló továbbírása, egy-
egy elemének részletes kifejtése. Ismereteink vannak, tehát nagyon nem kellene, hogy meglepődjünk. 
A szövegek mégis magukkal ragadnak, csábításuknak nem lehet ellenállni: a tematikus ismétlés, 
visszacsatolás elsősorban a gazdag nyelvi leleményességnek köszönhetően kerüli el a veszélyt, hogy 
az ismétlés üresjárattá váljon. 

Engem leginkább azokra a krimikre emlékeztet, melyek a tények teljes ismeretével indulnak, s a mű 
további részét a detektív gondolkodásának reprezentációja adja. 

Végezetül szeretném még egy versre felhívni a figyelmüket: Legyező, avagy siralmas ének Lancelotnak. 
“A nők akiket szeretünk, többé már nem csodalények” – olvashatjuk vendégszövegként Ladányi Mihály 
Parnasszus című szövegét megidézve. A líra leggyakoribb tárgya, mármint a női nem, s mintha 
megfosztanánk a misztikus burkoktól. Mégsem hímsovoniszta himnusz. Finom eleganciával 
megfogalmazott intelem férfitársainknak, melyet könnyed nyelvjátékok tesznek igazán élvezetessé. 
Legyeskedés férfi módra. Hímzés. Állítólag a nőzés ellentéte. Persze a nemi szerepek egy idő után 
elhanyagolhatóak. Nemhiába Kun Marcella újabb bejegyzéseként szerepel a szöveg. 

“Csapásra üss számolatlanul. Aki szépen kér, sok kedvezményt ne kínálj. Mobilját, kedvét ápolt nő szó 
nélkül tölthesse nálad. Számla- és tárgyalóképes egyedekkel időben szállj vitába, vékony pénzekért 
ne gyárts le minden mozdulatot becsületesen. Otthon, ha legyeskedsz, ne szólj, hogy máshol a 
mellekre vagy kíváncsi. Hallgass, mint a sir Lancelot. Nagy, kerek világokban bízz, nézegetni, 
megemelni, himbálni kicsikét, visszarakni a kosárba illedelmesen. Eltűnni észrevétlen a bal fenéken.” 
(Legyező, avagy siralmas ének Lancelotnak) 

Hölgyeim és uraim! A sok szép minta elkészítéséhez számos örömteli órát kívánunk a kedves Olvasóinknak. 
FÜRGE UJJAK SZERKESZTŐSÉGE 

 
 

 
Köszöntjük a 60 esztendős Bágyoni Szabó István írót, költőt, szerkesztő- és tanárembert 

születésnapja alkalmából. Munkái közül válogatott verseit (vers-válogatottját) és regényciklusának 
második részét jelentette meg Kiadónk, s amit mi kaptunk Tőle: örök hűség és következetesség a 
szellemi magyarság nemzetrész-egyesítő munkájában, éppúgy és éppoly lelkesedéssel Kolozsvárott 
a Korunk szerkesztőségében, mint nálunk a POLISZ-ban, vagy a Szabad föld című hetilap 
munkatárasaként. A szerkesztőtársak és a Kráter Műhely Egyesület nevében várjuk további 
nagyszerű munkáit, és barátunknak kívánunk szerencsés, boldog, hosszú életet. (A Szerkesztőség). 

 



 



 
A SZERKESZTŐ JEGYZETE 

 

Írjon-e az író? 
 
“Író, ne írj” – hagyta hátra, paradox írói testamentumként, Szerb Antal. Korunkban egyre többen 

fogadják meg tanácsát. Mind gyakrabban látunk olyan írót, aki az írást valami mással pótolja. Például 
beszél, fecseg nem csak a szerkesztőségekben, a kiadókban, a kávéházakban, de a sajtóban, a 
médiában is: “nyilatkozik”, úgymond. Vagy beszédet tart, felszólal gyűléseken. Esetleg aláír: többnyire 
tiltakozásokat és rendszerint a nyájszellemtől vezérelten. Jó együtt, gondolja. És kényelmes, tehetjük 
hozzá. Kellemesebb, mint egyedül járni az egyéni utat, kevésbé fárasztó, mint egyedi műveket írni. 

Egyre számosabbak azok is (nem biztos, hogy nem ugyanazok), akik Szerb Antal egy másik maximáját 
teszik meg mottójuknak: “Író, hallgass te is”. Azt gondolják, hallgatásuk “beszédes”. Ez csak annyiban igaz, 
hogy – mint fentebb láttuk – beszélnek, locsognak, magyarázkodnak. A napjainkban túlértékelt Ottlik 
Géza példájára hivatkoznak: elég akár egyetlen művet írni, ha az valóban nagy. Eltekintve attól, hogy 
Ottlik is több művet írt, s hogy főműve, az Iskola a határon sem olyan csúcsa a magyar regénynek, mint 
beállítják, e bizonyítványukat magyarázó, mentegetőző tétlenek nem hogy egy “Iskolá”-t, de még 
olyan művet sem képesek írni, mint a Hajnali háztetők vagy a Próza. Legfeljebb – szintén Ottlik 
nyomdokaiba lépve – egy bridzs-könyvet. Vagy még azt sem. Inkább bridzselnek vagy ultiznak. S közben újfent 
a Szerb Antalnál olvasott idézetet ismételgetik: “Csak a csönd nagy…” 

Hogy lehet, hogy lenne író az, aki nem ír? 
 

Madarász Imre 

 
 

 
 
 


