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Fehér volt, sápadt, mint a köd. 
Kopott, akár a fák. 
S a nyirkos őszi lomb közé 
rejtette homlokát. 
 
A szájaszéléről rubin, 
virággá nyílt szavak 
peregtek szét a fű közé... 
Leroskadt házfalak 
 
pihentek barna ujjain, 
szemébe bújt az ég,  
s egy ország fogta könnyesen, 
némán ütőerét. 
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A SZERKESZTŐ JEGYZETE 

Arad árnyékából                                             
 

A történelem nem ismer közhelyeket. 1848-49-es forradalmunk és szabadságharcunk felemlegetésekor 
különösen nem. Mégis közhely-számba megy az a megállapítás, hogy "jellegzetesen magyar", 
"tragikusan felemelő". Ha illendőbb jelzőket keresnénk polgárosodásunk legnagyobb véráldozatára, 
talán Kossuth híres beszédéhez kellene folyamodnunk, mikor is leborult "a nemzet nagysága előtt". 
Mert '48-'49 nagysága előtt az utókornak mindenképp főt kell hajtania. Annak az utókornak, amely 
szellemi-politikai útjelzőként kezeli - még családi szinten is - a felvidéki Pozsonytól az erdélyi 

 
Lapunk illusztrációit König Róbert Hullámzó vizeken kereszt című albumának grafikáiból válogattuk. 
 
König Róbert  a Pannon világ hű ismerője 1951. november 3-án született Székesfehérvárott. 1975-

ben diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetem Grafika Tanszékén. Azóta ott tanít, jelenleg mint 
a klasszikus grafikai eljárások mestere. Az utóbbi években különösen a magasnyomás új lehetőségeit 
kutatja, de jelentős murális munkássága is. Témaválasztása igen sokféle, stílusát meghatározza az 
organikus dinamika. Nemzetközileg elismert művész. 1993-ban a Hágai Királyi Akadémia 
vendégtanára, 1997-ben a Buffalo-i Castellani Múzeumban szerepel. 1999-ben elnyeri Baden-
Württemberg Tartomány művészeti nagydíját. Itthon és külföldön rendszeresen szerepel csoportos és 
egyéni kiállításokon. 

(Lelkes Mária) 

 
 
 



Fehéregyházáig, majd Világosig és Aradig tartó vonulásunkat. Hogy aztán mi történt e két "vég" 
között? Bagatell... Szabad sajtó, felelős magyar kormány, nemzetőrség, jobbágyfelszabadítás, 
nemzetiségi jogok - és az UNIÓ: Magyarországnak Erdéllyel való egyesülése. És utána a VÉG: a 
világosi térdre-kényszerítés, majd az aradi Tizenhármak mártíriuma. 

Igen, jellegzetesen magyar és tragikusan felemelő volt 1848 és 1849. Mondják, egy kis nép 
voltaképpen véráldozatai révén válik naggyá. Az akkor forrongó Európa a mi példánkon tanulhatta 
meg: a véráldozatnak elkerülhetetlen, ha egy nép szabadságáról és függetlenségéről van szó.   

A példamutatást példátlan terror követte. És ez történelmünkben már közhelyszerű. "Egy évszázadig 
nem lesz több forradalom Magyarországon" - nyugtatta meg a bécsi udvart a hóhér Haynau.  

Sajnos, igaza volt.  
Arad árnyékából 1956  távlatát megsejteni jobban aligha lehetett volna. Pedig kétlem, hogy a 

hóhérok alaposabban rálátnának a jövendőre, mint maguk, a történelem csinálói? Arról másfélszáz év 
távlatából sem szabad megfeledkeznünk, hogy Aradok, Trianonok és mindenfajta Gulágog ellenére is 
van a magyarságban egy lelkeket és nemzetet megtartó “kötőanyag”, amely képessé tesz a lehetetlen 
túlélésére is. Az aradi kivégzések napján történtek erre a megfoghatatlan erőre is némi fényt 
derítenek: történt ugyanis, hogy 1849. október 6-ának késő estéjén Vécsey özvegyeéhez egyenruhás 
tiszt kopogott be. Papírdarabkát nyújtott át, rajta a  kötéláltalit kapott kilenc tábornok nevének 
kezdőbetűiből összeálló, német nyelvű mondattal: Pannonia! Vergiss Deine Toden Nicht, Als Klager 
Leben Sie! (Pannónia! Ne feledd halottaidat, mint vádlók élnek ők!) Zsoltáros szavak, illenek 
mindenkori időkre, vádolni képesek mindazokat, akik vérünkbe gázoltak - akár 1848-at, akár Trianont, 
akár1956-ot követően. 
 

Bágyoni Szabó István 

 
 

 
 
 

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA 
 

Oláh András 
 

leltár 
 
penészes álmokat loptam 
nyikorgó vaságyakra 
virágot nyitottam 
vágytam rögök arcába nézni 
de Isten elkerült engemet 
s e barbár homokon már 
csak árnyékom sétál velem 
 

terepszemle 
 
folyton más az irány 
– mi alvajárók 
fölfaljuk a holdat 
birkaként legeljük 
a maradék szívverést 

 
 

 



s már jön is egy új koreográfia 
amelyben mindegy hogy mégy 
vagy csak nem maradsz 
– megállni itt úgyis tilos... 
ám ha kifogyunk is a fényből 
a rólunk szóló életfilmben 
vágóképnek talán még 
mindig jók leszünk – – – 
 

vége 
 
hát itt az éjszaka: 
szipogó szélben kóborolunk 
– odafagyva az álmokhoz 
 
porzik a hó 
búcsúzkodunk... vége... 
te ne öltözz mégse feketébe 
 
csak hallgass... hallgass el kérlek 
s a csöndből szavak lesznek majd 
a hétköznapi reggelek ölében 
 

kérdőjelek 
 
Hangulat. Egy érzés. A kimondhatatlan. 
Amikor minden kidőlt fa fáj, 
s a szavak nem hagyják el a szájat. 
Bentrekednek. Összenyálazódva 
őrlődnek... Már nem tudod, ki vagy. 
Kendő talán halott fák szemén – – – 
 

Magántörténelem 
 

A POLISZ 21. számában megindított, két évig felfüggesztett és jelen számunkban újraindított sorozatunkban 
szellemi életünk kiválóságai válaszolnak kérdéseinkre: 

– Saját családja története mennyiben példázza a magyarság egész történetét? 
– Szellemi elődjei, példaképei milyen útravalót, figyelmeztetőket adtak a többnemzetiségű Kárpát-

medence nem mindennapos gondjainak a megoldásához, nemzeti identitásunk megőrzéséhez? 
 

Tüskés Tibor 

“Szürke” családtörténet 
 
Talán megbocsátható, ha – a terjedelemi korlátok miatt – most csak az első kérdésre válaszolok. 
Családom története a magyarság egész történetét – minden bizonnyal – nem példázza. De talán példázza 

egyetlen társadalmi rétegét. Egy rész történetét. S ez is magyar történelem. 
Az apai ágon egy leányanya adott nevet a családnak. Dédanyámat hívták Tüskés Annának. A 

Zalaegerszegen, az ottani római katolikus plébánián 1864. március 26-án kiállított latin nyelvû keresztlevélben 
azt olvasom, hogy Tüskés Anna “coelebs famula” (magános szolgálólány) az elõzõ nap életet adott Sándor nevû 
fiának. Az anya akkor Egerszegen a 25. számú házban lakott. Gyermekét, akinek “származási állapota 
illegitimus” (törvénytelen), még másnap megkeresztelték. A két keresztszülõ társadalmi állása se magas: Tóth 
János “opilio” (juhász) és “ejus soror” (az ő nővére), Tóth Erzsébet. Bár Egerszegen többször jártam, 



fogalmam sincs, hol lehetett csaknem másfélszáz éve a 25-ös számú ház. És azt sem sejtem, ki 
lehetett az apa, illetve hol és kinél szolgált akkor – ki tudja, hány éves – dédanyám? 
Gyermekkoromban minderről apám – akinek pedig semmi része nem volt a történetben – mélyen 
hallgatott. Akkor a házasságon kívül született gyermeket még így nevezték: zabi gyerek. Apám talán 
ezért nem beszélt soha nagyanyjáról: mintha neki kellett volna szégyenkeznie miatta. Csak amikor – még 
ugyancsak gyerekkoromban – kezembe került Veres Péter önéletrajza, a Számadás, és a könyv első sorában 
azt olvastam: “Szerelemgyerek vagyok.”, oldódott föl bennem a görcs, és ettől kezdve csaknem 
büszkén gondoltam az egerszegi szolgálólányra, aki nevet adott családunknak. Később anyám egy 
várostörténeti monográfiában – az ott szereplő fényképek közül – egy hajlott és tekintélyes orrú 
ügyvéd arcképére mutatott: – Nézd, apád rokonsága mintha erre a férfira hasonlítana... 

Ennek a “kétes” származásnak az lett a következménye, hogy apai ágon az őskeresés csak a 19. 
század közepéig nyúlhat vissza, és a rokonság ismerete csak igen szûk körre terjed. Tüskés Annának 
csak erről az egyetlen, Sándor nevû gyermekérõl tudok. Tüskés Sándor később – ki tudja, milyen úton-
módon – Nagykanizsára került, és 24 éves korában, 1888. április 29-én itt kötött házasságot Czár 
Évával. A menyasszony az esketési anyakönyvi kivonaton csak egyetlen évvel mondja magát 
idősebbnek a vőlegénynél, Czár Éva – keresztlevelének tanúsága szerint – valójában 1859-ben 
született, tehát öt évvel volt idősebb férjénél. Ez a keresztlevél egyébként horvát nyelvû. Czár Éva 
ugyanis (nevét a keresztlevélben még Eva Car-nak írták) Blaž Car és Terezija Mardula gyermekeként a 
Muraközben, Krajlevecen született. 

Apai nagyapám a házasságkötésekor földmûves volt, késõbb a vasúthoz került, és a vasúti napszámos sorból 
a mozdonyvezetõi rangig küzdötte föl magát. A monarchia területén Prágától az Adriáig hozta-vitte a vonatokat. 
Vele soha nem találkoztam. Viszonylag fiatalon 53 éves korában hunyt el Nagykanizsán. Gyászjelentésében ezt 
a szép, régies mondatot találom: “A drága halott hült teteme 1917. évi október hó 29-én délután 4 órakor fog az 
Árpád utca 53. számu gyászházból a róm. kath. hitvallás szerint beszenteltetni és örök nyugalomra helyeztetni.” 
Apai nagyanyám révén tehát egynegyed délszláv, horvát vér folyik ereimben. Az érzékenységet, a 
lobbanékonyságra való hajlamot minden bizonnyal tőle örököltem. Amikor a Trianonban elszakított 
Muraközt a második világháború éveiben visszacsatolták, és egy ideig ismét az anyaországhoz 
tartozott, néhány alkalommal szüleimmel a Muraközbe látogattunk, és Murakirályon megkerestük és 
megtaláltuk az ottani rokonságot. De előtte se, utána se hallottam róluk. 

Tüskés Sándor és Czár Éva harminc évi házasságából öt gyermek született: Mária (Marcsa), 
Sándor, József, István és László. Mária férjhez ment és Dunaharasztira került. Sándor az első 
világháborúban hősi halált halt. Jóska bátyámat, aki kitanulta az asztalosmesterséget, agyhártyagyulladás vitte 
el legénykorában. (A családi legenda szerint: télen a borbélynál járt, megmosatta a haját, vizes fejjel az utcára 
ment és megfázott...) Laci bátyám a család “fekete báránya” lett: Pestre nősült, a fővárosban 
házmesterkedett és lóversenyre járt (a legtöbbször persze veszített). István lett az apám. A millennium 
évében született. Az első világháború kitörésekor besorozták katonának, és rövid kiképzés után a 
frontra került. Végigharcolta a háború minden frontját. Futóárkot ásott a Balkánon, járt az orosz fronton, harcolt 
a románok aldunai betörésénél, ott volt Piávénál. Többször megsebesült, kórházba került, fölépülése után újra a 
tûzvonalba küldték. Gyermekkoromban rengeteget mesélt harctéri élményeirõl. Mehádia, Herkulesfürdő, Piávé 
neve úgy maradt meg emlékezetemben, mint távoli, mesebeli tájak neve. Mutatta hátán a muszka 
szurony nyomát, egyik ujját olasz golyó roncsolta szét, homlokán román aknaszilánk nyomát őrizte. 
Amikor a forradalmak után hazakerült, apja nyomát (és emlékét) követte: a vasútnál jelentkezett munkára. 
Fölvették. Különféle vizsgákon felelt meg, különféle állomáson – Gelsén, Lepsényben, Balatonszántódon, 
Kanizsán – szolgált, különféle beosztást – a forgalmista beosztástól a pénztári intézői beosztásig – látott 
el. Fiatal korában rajzolt, verseket, tárcákat írt, és megmaradt első világháborús naplója, melyet a 
román betörés idején vetett papírra. Sok év telt el, amikor lehetőségem nyílt, hogy ezzel a naplóval a 
kezemben bejárjam azt a tájat, ahol 1916-ban apám katonaként szolgált. Az ő hajdani naplójából és 
az én friss élményeim megörökítéséből aztán 1992-ben Párhuzamos történelem címmel könyvet állítottam 
össze. (Családunkban három nemzedék élete fûzõdik a vasúthoz. Nálam hét évvel idõsebb bátyám is pályáját a 
vasútnál kezdte és a vasúttól ment nyugdíjba.) 

Amikor apám, a “déli vasúti irodakezelő gyakornok” 1922-ben feleségül vette Szöllössy Sándor 
Margit nevû lányát (Mancikát), egy másik ág kapcsolódott családom történetéhez. 

De előbb még el kell mondanom valamit. 
A hetvenes években véletlenül kezembe került a Vasi Szemle címû folyóiratban Papp Vilmos, akkori 

bajánsenyei református lelkész tanulmánya, melyben az õrségi falvak 16-18. századi népmozgalmi adatait 
dolgozta föl. Közölte II. Rudolf 1595-ben kelt adománylevelét is, amelyben a császár megerõsíti az őrségi 
tizennyolc falu lakóinak kiváltságait. A kiváltság azt jelentette, hogy az őrségi falvak lakói katonai 
szolgálat fejében nemesi kiváltságokkal rendelkeztek, azaz jobbágyi szolgálatokat nem végeztek. 



Ebben az adománylevélben szerepel egy név: De Dávidháza Gregorius Tüskés. Az 1720-as országos 
összeírás jegyzőkönyvében Dávidházán még megtalálható a Tüskés családnév, de 1805-től hiányzik. 
Ki tudja: talán éppen ebben az időben került a család valamelyik tagja az Őrséggel szomszédos 
Zalaegerszegre? 

Néhány éve, amikor anyagot gyûjtöttem A nyugati kapu címû könyvemhez, eljutottam Dávidházára, az akkor 
már Bajánsenyéhez csatolt, határszéli kis faluba. Megálltam az egyik ház előtt, és beköszöntem. Az 
udvarról egy ősz-öreg ember válaszolt. Régi dávidházi családnevek felől faggattam. – Éltek itt hajdan 
Tüskések is – mondta. Csak ezután árultam el, ki vagyok, hogyan hívnak. – Hát Isten éltesse – 
nyújtotta kezét Jankó Gyula bácsi. – Akkor hazajött... 

Ismétlem: Tüskés Anna házasságon kívül született gyermeke miatt apai ágon – László nagybátyám családján 
kívül – nem ismerek rokonságot, ezen az ágon hézagos a családtörténet. Ezért lepett meg, amikor a közelmúltban 
levelet kaptam Budapestről. A levelet özvegy Tüskés Lászlóné született Drobilits Éva írta. Éva 
asszony nagyon jól ismeri férje családját, annak felmenőit, apósa dr. Tüskés Dezső, jogvégzett férfi 
egy időben részletes családfakutatást folytatott. Az általa megtalált nyomok ugyancsak a Dunántúlra 
vezettek, Tüskés László például Zalaegerszegen született. A fényképen, melyet felesége küldött, roppant hasonlít 
apám arcvonásaira. Ezt Éva asszony is észrevette. Ez indította a rokonkeresésére, a nekem szóló levél 
megírására. Továbbá hasonmásban elküldte annak a Honvéd Schematismusnak az egyik oldalát, amely 1869-
ben jelent meg, és az 1848-49-i “honvédseregből 1868-ban még életben volt főtiszteknek a 
névkönyvét” tartalmazza, valamint elküldte Bona Gábor Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi 
szabadságharcban címû könyvének egyik részletét. Itt olvasom: “nemeskéri Tüskés János. T. István koltai ref. 
lelkész fia. Szül. 1828 k., ref. Diák. Nõtlen. 1848 õszén beáll a honvédseregbe. 1849. szept. 7. A 109. 
honvédzászlóalj Világosról menekült hadnagyaként a komáromi várőrséghez érkezik, a 40. zászlóaljhoz 
osztják be szolgálattételre. 1867. és 1890. Győrben él. Az utóbbi időpontban nyug. városi hivatalnok, 
a megyei Honvédegylet tagja. † Győr, 1906.” Ha nem is tudom nemeskéri Tüskés János, a 
szabadságharc katonájának az életrajzát közvetlenül családom történetéhez kötni, mégsem 
közömbös a számomra, hogy a dunántúli Tüskések között az 1848-as szabadságharc egyik derék 
katonája, Klapka György komáromi várvédője is megtalálható. 

Míg az apai ágon csak egy leányanya dédanyáig ér el az emlékezet, anyai ágon egészen az 
ükökig, vagyis a 18. század végéig terjedően vannak hiteles, írásos dokumentumaim. Ez az ág is 
nyugat-dunántúli, Vas megyei eredetû. A családfán a Szöllössyek, a Bozzayak, a Gömbösök, a Csomák neve 
szerepel, többnyire nemesi elõnévvel. Zalaegerszegen, Váton, Vasszilvágyon, Andrásfán éltek. A családok 
egymás között is házasodtak. Bozzay György ükapámnak Csoma Borbála volt a párja, Gömbös János 
viszont Bozzay Rózát vette feleségül. Egy nemzedékkel később Bozzay Imre dédapám felesége 
Gömbös Anna volt. Nemesek, valamikor talán jómódú birtokos családok voltak, de később lecsúszott, 
hétszilvafás nemesekké váltak. Szöllössy Alajos anyai ükapám, aki 1811-ben Körmenden született, és 
Zalaegerszegen a 464. számú házban lakott, már cipészként hunyt el 47 éves korában. Sándor fia, az én anyai 
nagyapám tizenegy évvel korábban ugyanúgy Zalaegerszegen született, mint apai nagyapám, Tüskés Sándor. 
A két család azonban nem itt és nem akkor, hanem majd az első világháború éveiben Nagykanizsán 
találkozik. Ugyanis Szöllössy Sándor, aki apja mesterségét, a cipészetet folytatta, feleségül vette 
nemes Bozzay Borbálát, és előbb Gelsére, majd Nagykanizsára költöztek. Házasságukból hat 
gyermek született: a két kisfiú korán meghalt, a felnőttkort a négy lány érte meg. Ily módon az apai 
ágon csupa nagybátyáim, az anyai ágon csupa nagynénéim voltak. A négy Szöllössy- lány közül 
Margitot (Mancikát) vette el apám. Az első világháború éveiben ismerkedtek meg. A frontról küldött 
tábori levelezőlapokon ma már olvashatatlanná fakult az írás. A négy Szöllössy-lány közül anyám volt 
a legfiatalabb és a legcsinosabb. Tanítónő szeretett volna lenni, de egész életében a háztartásban 
dolgozott. Amikor a legkisebb Szöllössy-lány férjhez ment, a szülők megriadtak: mi lesz velük? Ki 
tartja el őket? A többi lány kezébe ipart adtak, kitanultatták velük a varrónői mesterséget. Az otthon 
maradt lányok női varrodát nyitottak, és a szülők a fölbukkanó kérőket sorra elriasztották. Ezért aztán 
anyám testvérei közül Bözsi nénémnek is, Ilonka nénémnek is csak özvegyember jutott férjül, Rózsi 
néném pedig haláláig pártában maradt. Bözsi nénémet özvegy Öveges Adolf pénzügyőr vette el két 
lánygyerekkel, Ilonka néném özvegy Csete Lajos feleségeként annak ugyancsak két lányát nevelte 
föl. Ahogy aztán nagynénéim megöregedtek és megözvegyültek, sorra hozzánk költöztek. Ezért 
szokta mondani apám, ha kissé csípős kedvében volt: Ő nem egyetlen Szöllössy-lányt vett feleségül, neki 
három Szöllössy-lányt kellett eltartania. 

Anyám sokat mesélt anyai nagyanyám, nemes Bozzay Borbála testvéreiről. Eszter férje 
Keszthelyen volt bádogos. Bálint Keszthelyen az Arizona és a Hungaria szállodákat bérelte. János 
Karmacson, Imre pedig Lengyeltótiban nyitott kocsmát. Lánykorában anyám a nyarakat hol egyiküknél, hol 
másikuknál töltötte. Gyerekkoromban a karmacsi kocsmáros családja az egyik háborús nyáron engem is 



vendégül látott egy hónapra. Anyai nagyanyám is, testvérei is, anyám testvérei is, anyám is mind magas kort 
értek meg, kilencvenedik évük táján vagy jóval azon túl haltak meg. 

Elgondolkoztat, hogy a család mindkét ágán mely keresztnevek fordulnak elő. Papp Vilmos említett 
tanulmányában beszél arról, hogy az Őrségben az általa vizsgált időben a Sándor, István, József 
keresztnevek szerepeltek a leggyakrabban. Nos, apai ágon nagyapám is, apám is, nagybátyám is a 
Sándor, István, József keresztnévre hallgattak. Az anyai ágon viszont a legszebb női neveket találom: 
Róza, Borbála, Margit, Anna. Az is tûnõdésre késztet, hogy a régi nevek miképpen térnek vissza a családban. 
Fiam lányát Annának hívják. Lányom három gyermeke Bálint, Borbála és Márton névre hallgat. 

Ha jól meggondolom, az általam ismert és itt fölsorolt rokonság csaknem minden tagjának egész élete 
a Dunántúlhoz kötődött, az országnak ezen a tájegységén születtek és haltak meg. Csak a “fekete 
báránynak” titulált, lóversenyező Laci bátyám lépett ki a sorból, és szakadt a fővárosba. Meg az én 
gyermekeim költöztek a fővárosba, és alapítottak családot Pesten. 

Ha végiggondolom, azt látom, nem túl regényes ez a családtörténet. Nincsenek benne se nagyobb tragédiák, 
kitörések, átváltozások, se feltûnõ eredmények, fényes karrierek, kiugró sikerek, “országos nevek”. A másik 
ember sorsa iránti érzékenységet és érdeklődést igen, de valamiféle meghatározott, körülírható 
osztályöntudatot, paraszti vagy munkás tudatot nem örököltem. Családom mindkét ágán a nők 
többnyire a háztartásban maradtak, gyerekeket neveltek (egyre fogyó számban!), főztek, takarítottak, 
és utódaikat igyekeztek dolgos, becsületes emberré tenni, a társadalmi ranglistán egy fokkal talán 
följebb segíteni. A férfiakat, ha háború volt, katonának vitték, a békés években állami szolgálatba 
álltak, vagy iparosként, mesteremberként boldogultak. A pontosságot, a felelősségérzetet, a 
kötelességtudatot, a munkaszeretetet adták tovább utódaiknak. Egyszerû polgárok voltak, akiknek 
munkája beépült egy város, egy kisebb közösség életébe. Nagykanizsa 1929-ben megjelent várostörténeti 
monográfiájában, Barbarits Lajos könyvében a “társadalmi részben” két elődöm nevét is megtalálom. 
Apám testvéréről, Józsi bátyámról olvasom az asztalosmesterek között: “az ipartestület 
vezetőségének és a tanoncvizsgáztató bizottságnak tagja, három évet töltött fogságban”. Jó 
mesterember lehetett, sajnos, korán meghalt. Anyai nagynéném, Szöllössy Erzsi neve a női szabók 
között szerepel: “1905 óta önálló, három évig ipartestületi választmányi tag volt”. Negyven éven át de 
sok szép ruhát varrt a kanizsai asszonyoknak! Családomban elődeim közül egyetemet először én 
végeztem, értelmiségi pályára először én léptem. Hogy taníttattak, hogy mire vittem, jórészt 
szüleimnek köszönhetem. (Másrészt tanáraimnak, a kanizsai piarista gimnáziumnak.) 

Miért vállalkoztam arra, hogy ezt a cseppet sem színes, cseppet sem érdekes és kalandos, mondhatnám 
szürke és közhelyes családtörténetet elbeszéljem? Egyrészt azért, mert az, ami a körkérdésben szerepel, “a 
magyarság egész története” jobbára ilyen szürke és közhelyes életsorsokból épült és épül teljessé. 
Másrészt azért, mert manapság azt tapasztalom, hogy a fiatalok, azok, akik az elmúlt húsz-harminc 
évben születtek, nem ismerik családjuk múltját, már a nagyszülők nevét, születési adatait, 
foglalkozását sem tudják fölidézni. Abban a családtípusban, ahol három nemzedék együtt élt, 
természetes módon kapcsolódott egymáshoz a nagyszülők, a szülők és a gyerekek élete, ismerete, 
tapasztalata és élményvilága. Ez a nagycsalád-forma fölbomlott, eltûnt. De a családi múlt ismerete, 
megélése, a múlt tudatosítása ma aligha lehet kevésbé fontos és értékes az egyén számára, mint évtizedekkel 
korábban volt. Ez segít bennünket észrevétlenül belenõni a tágabb közösségbe, szervesülni a nemzet testével, a 
magyarság történetével. 
 

Fáy Ferenc 

Zsoltár szürkületben 
 
Kiejtelek, s a porban összetörsz. 
Kimondalak és elgurulsz a fűben. 
Vad fák takarnak, álmos tengerek 
e fegyverek közt baktató időben. 
 
Nem írtam rólad verset. Csak veled, 
csupán veled dadogtam el, hogy élek! 
Most állok bambán, mint a kisgyerek 
s nézem hullámzó, érett szenvedésed. 
 
Azért születtem, hogy tímillió 



szegény helyett, nyelvem földjébe vetve, 
kaszáik alá sárguljon erőd 
és így lehess a dolgaik követje: 
 
a láncrafűzött csend, a nádasok, 
tatár égette kazlak hírvivője, 
ki bújik, hogyha kell, de átvezet 
– a láp között – a megtartó időbe. 
 
Az ordas fák csúcsán dülöng a szél, 
és dől a nád és zizzen sárga sodra, 
kastély lapul, s csupán a mély morog 
a császár küldte német zsoldosokra. 
 
A kunyhók mélye, zsellérek hite, 
szegények álma, börtönrácsok éjje, 
csak Aulich szól, csak Damjanich sikolt, 
és Dembinsky, hogy mindezt elbeszélje. 
 
Csak Petrovics szól, Steingasser üzen, 
s kis kún anyjával félve, egymagába, 
kin átzúgott a szárnyas őrület 
csontos repesztő szkizofréniája. 
 
Vadkörték-nyelve, út szélére tett 
mindenki-kincse, mely alá lerogyhat 
a hét-határból tántorgó világ, 
te védő árnya minden elhagyottnak. 
 
Október-nyelve, mennyi szenvedés 
és mennyi ábránd elfutó reménye! 
S veled ülünk ki most is még az ég 
s a sajgó Isten üszkös sebhelyére. 
 
Kimondalak s lábamnál összetörsz. 
Kiejtelek és szétgurulsz a fű közt. 
Szoktatgatom magányos napjaim 
az ellenünkre burjánzó időkhöz. 
 
S oktatgatom az együgyű halált, 
tanítom rád e végső szürkületben, 
vadkörték-nyelve, őszi siratás, 
te társtalan, te elfeledhetetlen. 
 



A bújdosók estéli énekét. 

Zas Lóránt 

Október, októbered 
 
Felszólítottak, hogy halottakról írjak, 
október hat, neked. 
Élőknek írok, halottakról. 
Október, októbered. 
 
Nem az aradi koponyákat siratom, 
hanem a frissebbeket. 
Világos, Haynau, kötél, Arad. 
Ötvenhat. Pest. Lehet. 
(Magyarok Vasárnapja, 1996. október 20.) 

 

Aztán kiültél 
 
Aztán kiültél a Napra 
és bőröd bársonyából lé patakzott. 
A vizek eltejesedtek, asszonyod bágyadt madár, 
a kő sistereg, ugrik, szájadban zöld-arany fog. 
Újból Istent kiáltasz és újból sistereg torkodból 
a magadra-csapott szenny, könnycsatornák 
sárga-kék nyála. 
Gyermekedet kiterítették. Lányaid mellein 
körök, lándzsák 
és ferdeszemű, szőrtelen katonák ugranak öleik 
fény-meleg, föld-puha falára. 
Kiáltanál újra, de elfeketednek a hegyek, 
megkövesedtek 
a reggeli morajok, vadcsapások bozótja színtelen 
füst lett. 
Szemeid üregek, sóhajod motozás, hímvessződ 
gumipitypang, 
ágyékod kihűlt seb. 
Nyöszöröghetsz és acél-karikát vernek 
ráncokkal, hegekkel, köpetekkel bemocskolt 
fejedre. 

Bánáti alkony 
 
Ott még aranyló bíbort sző az alkony, 
Itt, túl a dombon, az erdők alatt 
Már este jár. S a kékes ég vizében 
Hidegtestű kis fények izzanak. 
 
Én ballagok a társtalan magánnyal. 
A réteken már sűrű este lett, 
Mellettem álmos, csendes csobbanással 
Bánát földjén egy forrás vág sebet. 
 
Hárman vagyunk: 
Magányom, én, s az alkony. 
A fák suttogva kérdik: messze még? 
S az esti széllel én is messze hajtom 



Miért menekednél? Csillagaid vizesek, éveid 
jeltelenek, 
sírjaidat a tank-por befedte. 
 
(Magyarok Vasárnapja, 1996. november 3.) 

 

Furcsa idő 
 
Furcsa idő és furcsa emberek. 
Akkor senki sem nevetett. 
Néztük egymást, 
és nem néztünk oda, 
ahol szuronyos őr állt. 
Idegen katona. 
Néztük egymást, 
és kérdezett szemünk. 
Úristenünk, 
hát most mi lesz velünk? 
Kongott az űr, 
az értelem kihalt. 
Részegen reméltünk csak ricsajt. 
Vakolat szállt 
lúdtalpas lábaink mögött. 
A város vörös téglaporba öltözött. 
Vonagló sínek, sikongó falak 
hús-halmazán 
az ember csak haladt, haladt. 
És bután bámultak a tört üvegek, 
ha egy lovas rendőr arra ügetett. 
Tankok kiégve, mozdulatlanul. 
Páncél-autó vijjogott vadul. 
Pufajkások és gépfegyverek. 
Az eső ólmosan eleredt. 
 
* 
Cellák és cellák. 
Heringgé zúzott verejték-hegyek. 
Telt ház, 
és a fél-oldalára fektetett 
test zsibbadt, szinte elhalt. 
Ebédre lötty-leves. 
Ha meghajt, 
hodie mihi, cras tibi 
biztat a valóra. 
1957, 
s egy név a csajkán. 
Gazdája azóta 
a Gyűjtőben gunnyaszt és gondolkodik. 
Igaz-e az a holnap? 
 
* 
Belénk tapostak. 
Marokba szedtek. Viaszba gyúrtak. 
Megcsorbították élét a szavunknak. 
 
* 
Nem tudtuk, hogy merre és meddig. 



Nem tudtuk, hogy merre és hogyan. 
Aápadt virágok záporoztak 
reánk szomorúan. 
 
Nem tudtuk, hogy miért, és mért nem. 
Nem tudtuk, hogy miért és hogyan. 
Sápadt virágok záporoztak 
reánk szomorúan. 
 
* 
Furcsa idő és furcsa emberek. 
Tessék, nos tessék, 
nevessetek. 
Okosabbak lettünk mi is. Igen. 
Ti is? 
Hazugság. Ti nem, ti nem. 
Ti csak finoman, bölcsen megalkudtatok. 
És nagyok vagytok most, 
nagyok, nagyok. 
Gazemberek. 
És így igaz a szó. 
Vörös ronggyal a zsebben? 
Hát való ez, való? 
Eladni mindent? 
Szépet és nemest? 
Coki a csont. Nesze. 
Keresd, keresd?! 
Magasabb érv?! 
Két bál ma a világ?! 
Egyik vagy másik?! 
Mindegy?! 
És tovább ki lát?! 
Ugyan, ugyan. 
A húsosfazék. 
Terítve. 
Csak ennyi a tét. 
 
* 
Rapszódia? Hát legyen. 
Feszít a tudat és az értelem. 
 
* 
Nézem Budát, a Gellérthegyet. 
A csillagot, a csillagot, 
a szabadság-fene-gyereket. 
VIT, Hanság, terv, munkaverseny. 
Zsongnak a szavak. 
Tsz-község, Castro, Glézosz-szavazat. 
A pultnál emberek, 
a pulton fajborok. 
Kádár nevet, 
Marosán káromkodott. 
Villamosok. 
Alattuk hegesztett sínek. 
Árkádok, állvány. 
A város siet. 
Rendőr. 
Fehér zubbony, fekete sarok. 



Megszólítom. 
Az elvtársa vagyok. 
 
(Az “Oltárt faragj” című kötetből) 
 
 

Bakonyi István 

A bocskoros költő 
 

    Amikor megismertem Gérecz Attila nevét és sorsát, Radnóti Miklós neve és sorsa jutott 
eszembe. Emlékszem: nyolcadikos koromban milyen elemi erővel hatott rám a második világháború 
poklában elpusztult költő lírája, s legfőképpen a Nem tudhatom szózati intenzitású hazaszeretete. A 14 
éves diákot vonzotta ez a fájdalmasan szép hang, a fiatal férfi tragédiája. Akit nem lehetett nem 
szeretni. Akkor, 1966-ban a másik költőről, az éppen 10 éve halott Gérecz Attiláról persze mit sem 
tudhattam. 

   Pedig akkor már továbbírhatatlan és kész volt a leltár... Hiszen 1956. november 7-én (micsoda 
dátum és évforduló!), 27. születésnapja előtt néhány nappal már elesett a budapesti 
utóvédharcokban. S ha életkorára gondolok, akkor meg a hasonló életkorban megölt Petőfi Sándor jut 
eszembe. S milyen fintora a sorsnak és a történelemnek, hogy mindkettőt - nagy valószínűséggel -  
azonos nemzetiségű, hódító katonák ölték meg! 

   Igen, álljon itt együtt az ő nevük: Petőfié, Radnótié és Géreczé! S az meg a két huszadik századit 
még inkább közelebb hozza egymáshoz, hogy egyikőjük a fasizmus, a másik pedig a bolsevizmus 
áldozata lett. Annak a két szélsőséges és pusztító eszmének, amelyeket sokáig nem állíthattuk 
egymás mellé, ma viszont tudjuk, hogy a hitleri és a sztálini őrület - ha nem is “édes”, de - testvérek. A 
huszadik század két legnagyobb gonosztevőjének galád tettei ma már egyre inkább közismertek.  

   Igy hát Gérecz Attila sorsa és költészete mellett sem mehetünk el közömbösen. Jómagam éppen 
egy évtizede tudom, ki volt ő. Akkor jelent meg a Stádium      Könyvkiadó gondozásában a Kárpáti Kamil 
szerkesztette könyv, a Gérecz Attila, a költő, 1956 mártírja, amely mindezidáig a legteljesebb válogatás 
az életműből s annak visszhangjából. S most, újabb tíz esztendő múltán itt a még teljesebb 
összeállítás. Természetesen ettől alapvetően nem változik meg az összkép, többé-kevésbé ugyanaz a 
költő áll előttünk, mint egy évtizeddel ezelőtt. A pontosítások, a kiigazítások, a teljesebb kiadás 
áldásos következményei azonban vitathatatlanul a pozitívumok közé tartoznak.  

  Meg még valami. Az idő múlásával mindamellett, hogy nem csökken döbbenetünk a költő 
mártírsága okán, egyre inkább úgy érezzük: a tiszta esztétikum fokozottabben kerül előtérbe. Nincs 
ebben semmi ellentmondás, így van ez rendjén. Nem történik más, mint az alapigazság: a mű leválik 
alkotójáról, s  megkezdi önálló életét. Tudom, hogy egy ilyen sors esetében ez a folyamat 
fájdalmasabb. Ám nincs mit tennünk: ma már a Mű elsőbbsége egyértelmű. Persze igaza van Göncz 
Árpádnak is, aki az előző kötet Bevezetőjében többek között ezt írta: “Annál inkább meglátták benne, 
akik találkozhattak vele. Előbb hús-vér valóságában a kortársai. Utóbb már mindannyian, akikre az ő 
költői hagyatékából tűz ez a csillagkép - persze csak akkor, ha képesek vagyunk a csaknem nemzeti 
méretű feledékenység harmincöt éves ködös, zúzos hómezején áthajolni hozzá.” S abban a könyvben 
sorra fölidézték Gérecz Attila alakját a kor- és sorstársak: Kárpáti Kamil, Csillag Tibor, Tollas Tibor, 
Béri Géza, Tóth Bálint, vagy olyan az olyan költőutód, mint Döbrentei Kornél. Így volt ez rendjén annak 
idején, s máig érvényes minden szó tőlük. Ők megtették azt, amit - “megkésve bár, de törve nem” - 
meg kellett tenniük.  

    Nekünk immáron mást kell tennünk. Azt, amit a Kráter Kiadó is tesz: minden eddiginél 
érvényesebben: fölmutatni az életművet. Az életművet, amely az idő múlásával nem veszít értékeiből. 
Letisztul és még fényesebben ragyog. Újfent megcsodálhatjuk a rabságban született versek 
tisztaságát, élet- és természetszeretetét, mélységes humanizmusát. S hasonlóképpen a verselés 
biztonságát, a hatások egyértelműségét, a művészi nyelv erejét. Az Így bocskorosan “füttyös 
csibészségét”, a “márványt törni hegynek induló” ifjú hetykeségét, a rabságban szellemi szabadságát 
őrző ember és költő talpon maradását. “Verseinek ... bűbája van.” - ebben teljesen igaza van Kárpáti 
Kamilnak. Bizony valódi “bűbáj” ez, szinte minden sorából áradó szépség. A szenvedő Krisztus 
tragikumát átélni tudó, “az Isten balján” helyet foglaló ember értékőrző szándékai nyernek versformát. 
“Ím, vedd Uram a sorsom, úgy lankad Elébed, / mint Krisztus-fő, amely már tövisekkel érett!” - írja a 



gyűjtő kisfogházában 1954-ben. 
    Az is kétségtelen, hogy  - éppen a már említett Petőfihez és Radnótihoz hasonlóan - Gérecz 

Attilánál is egyértelmű, hogy élet és mű tökéletes összhangban áll egymással. A megélt élet és a 
megírt irodalom ritka harmóniája ez. Ezt erősíti szerelmi lírája is, aminek különlegességét jelenti, hogy 
börtönben születik meg, mégsem nevezhetjük a reménytelenséget kifejezőnek. A legmélyebb emberi 
érzés ilyen viszonyok között is intenzíven átélhető költőnk számára, s mindez szép versekben 
mutatkozik meg. “Szeretlek. S jövőm úgy kezedbe fárad, / mint csókra nyíló, ízes, forró szádat / 
tompítja kék borongássá az űr.”  Az idill a versben valóságos, átélt és finom áttűnésekkel ábrázolt. A 
már jelzett lírai párhuzamok mellett itt is, másutt is fölfedezhetjük a Nyugatosok szépségeszményének 
megnyilvánulásait. Gérecz Attila valószínűleg Tóth Árpád vagy éppen Kosztolányi Dezső “iskolájának 
növendéke”, őket írja tovább az övékétől alapvetően különböző élettények közepette. A hatások 
vizsgálatakor persze olyan neveket is mondhatunk, amelyek viselői a műfordítót mutatják föl: Goethét, 
Heinét vagy Rilkét. 

     Érzékenysége, verskultúrája, pontos lélekrajza teszi a legnagyobbak rokonává. Sanyarú 
helyzete egyben megóvja attól is, hogy az ötvenes évek sematizmusa hatalmába kerítse, nyoma sincs  
- s persze nem is lehet - a korszak hurráoptimizmusának. Másfelől az is értékei közé tartozik, hogy a 
világfájdalom sem uralkodik el rajta. Pontosan leírja sorsát, a szörnyűségeket, de mindig ott a remény 
szűk ösvénye is a sorok mögött. Táplálkozik a múltból is. Szerelme, anyja a főszereplők ebben a 
tekintetben. Azok a lények, akikre a remélt szabadság idején is számíthat majd. Előbbire az egyik 
legjobb példa a Szamóca ért a lejtőn idillje, utóbbira a Lelkem csöppnyi volt.  

    S meg tud ragadni még örökérvényűbb pillanatokat is, pl. a Nosztrai leoninusokban, ahol Jézus a 
főszereplő: “Csönd van. Olajfák. S fönt, már valahol közelít / Isten - a hajnal rőt poharát ajkához 
emelni.” Remekműgyanúsak az ilyen részletek, a tehetség fényes bizonyítékai. S akkor még nem is 
beszéltünk a Töredékről, melyben részletesen elbeszéli legendás szökésének történetét, majd az újabb 
rabságba kerülést. A sportteljesítménynek is kiváló tett izgalmas elbeszélő költeménye ez, lebilincselő 
olvasmányaink egyike. Természetesen jelentős a dokumentatív jellege is, hiszen egy nem mindennapi 
szabadulási kísérlet részleteit mutatja meg, s állít a középpontba olyan értékeket, amelyek nem 
mindenki számára valósíthatók meg. Mindvégig művészi nyelven beszél a költő, a közbeiktatott 
prózarészletek nemcsak a mindjobb megértést segítik, de sajátos ritmust is adnak a szöveg egészének. 
Közben megjelennek azok a kiváló emberek, akik segítették a szökött rabot, s akad közöttük a civilek mellett 
egyenruhás is... Persze a végén újra a rabság következik. “S ütöttem, már nem tudom hányat, / de végre lebírt a 
fölény, / s tökmagot köpdösve ványadt / suhancok  tolongtak fölém, / nézve az Önkényt, hogyan támad -  / a 
detektív revolverén.” 

     S a meghosszabított rabság ideje újabb nagyszerű verseket segít a világra. Például a Kenyéren 
és vizen drámai erejű remekét. A költő a vers hatalmával próbál úrrá lenni nehézségein, s közben anyja 
mosolya ad neki erőt. Ám a fájdalmasan szép befejezés így szól: “Másom sincs, Uram. Beérem / 
azzal, hogy arcodat viszem. / Csak így bírtam még el: kenyéren / és vizen.” Így formálódik Gérecz 
Attila világképe a szorongattatásban, így látja egyre világosabban, hogy hol kereshető a menedék. S 
bár ha kell, harcolni is kész (miként majd életének utolsó pillanatában is), de az olvasó számára 
egyértelmű, hogy az evangéliumi szeretet-központúság lengi át töredékes életművét.  

     Nem túlzás, ha azt mondjuk: ebben a néhány esztendőben, ebben a szörnyű élethelyzetben a 
teljesség igényében fogant Gérecz Attila költészete. Mintha érezte volna, hogy mindent akkor kell 
elmondania, hiszen a ő ideje nagyon szűkre szabott. Versei felölelik a líra ősi tematikáit, az anya, a 
szerelem, a természet, Isten éppúgy fontos fogalmak és témák, mint a rabság, a mártírság, a halál, a 
szenvedés. S bizony, ez a költészet is arról győz meg bennünket, hogy a szenvedés nemesítő erejű 
lehet az ember számára. 

    Gérecz Attila versei ugyanis egy nemeslelkű, a küzdelemben elbukni nem akaró, s közben 
fontos esztétikai értékeket létrehozni tudó embert és költőt mutatnak föl. 

 
(A Kráter Műhely Egyesület ősszel jelenteti meg 1956 Magyar Szabadságharcának 45. évfordulója alkalmából a hősi halott költő 
egybegyíűjtött verseit Így bocsjkorosan címmel.) 

                                                               
     

 

Vasi Ferenc Zoltán 

Mecséri-per 



1958. november 15. 
– dokumentumballada – 

 
Korhely álmából retten a hóhér: 
“– Mire ébredtem? 
(Mekkora reggel! 
Általam leng majd hét magyar ember... 
Varjak rikácsolnak, hallom már rég.)” 
 
Hét velszi átok; valamit látok: 
ott feszül rajtuk a kenderkötél... 
Hej, Feleség; Haza! Gyermek, jaj, jajjj! – 
számotokra kínná, kísértetté... 
 
“Hős, aki tette? Hős?! – hát viselje 
a Legfelsőbb Bíró ítéletét...” 
Hősebben várjad a sárkánymesét! 
Ki? 
“– Édesapám, hogy segíthetnék!” 
 
 
Vattacsönd van a siralomházban! 
Vak-dideg szívek börtönmorzéje 
nem jut a fülbe; nincsen menedék... 
Köröz az álom, s kerüli fészkét. 
 
“– Rab voltam soká – vivlá repüblik! –, 
kiüríttették rendre a küblit; 
közel, hát jöjjön, aminek MOST kell: 
Csuklyás pribékje! 
Vesztőhely! 
Fel – ! 
+Magyar János 7.48 
+Kálmán Dezső 7.50 
+Kicska János 7.53 
+Rémiás Pál 7.55 
+Szabó Pál 8.28 
+Szendi Dezső 8.30 
+Mecséri János 8.33 
 
 
Ó, magyar hadfi, meredt tekintet! 
Kezed görcsölt sok kegye4lmi kérvényt... 
 
Apám, ne hagyj még, nyugdíjas postás! 
Szemed. Lezárnád? 
– Le... 
 

(Gyászboríték) 
 
Ajánlom szeretettel a 41. vádlottnak, 
Puchert Jánosnak, aki él, bár halálra 
ítélték, 
és a 10. rendű vádlottnak, édesapámnak; 
de leginkább a Rettenetnek. 
 



Ébredj, Ország! 
Csete Örsnek szeretettel 

áldozatos missziójáért 
 

Ébredj, Ország! 
Vezeklésed 
a föld alá vezet. 
Bilincsektől foszlik 
a hús, 
a csontokon rozsdamarta 
hegek. 
Ébreszd halottaid! 
Fájdalmukban a szemgolyók 
szét- 
repednek; 
szilánkokra hasad az eged; 
vezekeltek, 
többé nem tűrheted. 
Szájukon kipenészlik a gyolcs; 
ringó csecsemőiket dédelgessed, 
akik tüdőből sírják elő 
a megnevezhetetlen tekinteteket. 
Harsonaszóra, fel! 
Mekkora hadsereg, 
hogy lármájukba beleremegek... 
Hány tékozlott fiú, 
kit a csönd eltemetett! 
Micsoda menetelés indul 
a haláltól halálig át; 
kiknek sírköve  
m 
a 
g 
a 
s 
o 
d 
i 
k 
a kiáltásig egészen, 
és tovább... 
Eszmélődj, Ország! 
Liliomok tiprattak 
a sárba, 
s még morzsák sem kerültek 
az utolsó vacsora asztalára. 
Fel, fel, rabok 
(és ébredők)! 
Kötélen húztátok 
magatok után a telet, 
a didergető ítéletet! – 
ami csak a keveseknek kellett. 
Alá, alá 
a Valóság kincseiért, 
tönkre tett apák 
bábozódó tetemeiért! 
Lángot fog arcuk, 



jelzőtüzek; 
kifehérült daimon-szülők, 
folyassátok belém 
megigazult véreteket. 

 

Dr. Szász István T. 

Az én házsongárdom 
(Egy erdélyi értelmiségi töprengései) 

 
 
“Családi sírboltotok kerítését ledöntve találtam, a gránitoszlopokat a kovácsoltvas lánc összetartotta s így 

nem tudták eltulajdonítani. Felállítottam hát, annak reményében, hogy akad aki visszacementezi a gránit 
kerethez”. Így szólt a levél. 

Én pedig emlékezni kezdtem, egyelőre csupán az utóbbi évtizedekre. 
Először apám szép szomorú arca tűnik fel emlékezetemből,– amint hazatér a kripta első 

felforgatása után. Ekkor még hihettük, hogy az elhíresült temetői rablóbanda sejtett– a méltóságteljes 
emlékmű alatt– kincseket. A szétszórt csontokat apám szedegette össze és próbálta a megfelelő 
koporsóba helyezni. Édesanyja koponyáját, melyen még rajta volt gyönyörű haja, megcsókolta s úgy 
tette vissza a bronzkoporsóba. Napokig szótlan és szomorú volt az eset után. Figyelmeztették, hogy 
ne tegyen feljelentést. Amikor aztán az eset még apám életében, de azt követően is többször 
megismétlődött, már tudhattuk, hogy a nehéz kőlapot a lejáratról nem kincskeresők mozdították el. 
Tudták azok jól, hogy már nem maradt benn zsákmány. A címer, a magyar nevek, a magyar királyi 
jószágkormányzó, az alispán, meg szégyen– gyalázat és balkáni hálátlanság : az első romániai 
olimpiai bajnok magyar nevei késztették a tetteseket ily nehéz munkára. 

Nem csoda, hogy anyám, kilencvenedik éve után a halálról gyakorta beszélgetvén, nem emlegette a 
Házsongárdot mint remélt pihenőhelyet. Pedig apámat végtelenül szerette és Kolozsvár, Erdély 
számára maga az élet volt. Így került végül, szerencsére régi barátok és kollégák közé, a Farkasrétre. 

Nem tudom megállni, hogy most amikor egy fájdalmas emléksort követően az olvasóval megpróbálok 
belépni a Házsongárd hangulatába, ne Áprilyval kezdjem,– prózában. 

A magyar vándor, ha Kolozsváron jár – a parttalan időben – biztosan megáll a házsongárdi 
temetőben. És az is bizonyos, hogy tört kövön és porladó kereszten a magyar múlt emlékét keresi. 
Mert ebben a csodálatos magyar panteonban ringatja rég az álom sok nagy elődünket. Olyanokét 
kiknek neve vagy zenél, vagy dübörög, vagy egekbe kiált bennünk. S a századokba nézve a holt 
nagyságok szellemét idézi az emlékezés. Olyanokét kik a nyugati skólák szellemét hazahozva akartak 
Erdélyországban is gátat építeni a sötétség ellen, s másokét kik szintén innen rajzottak szét a világba– 
a hazai tanulmányok után– tarisznyájukba gyűjteni azt, ami ennek a mindenki számára szent földnek 
hírnevet s hasznot hozhat. Olyanokét kik vagyonukat s másokét kik életük munkáját áldozták a kisebbik haza 
oltárán. 

Erdélyi magyarember számára ez a hely nem egyszerű temető. Lakói élnek és hatnak mindmáig. A 
nehéz kövek alatt szunnyadók részesei mindennapjainknak. Az egyszerű erdélyi magyar is kegyelettel 
említi e neveket és a sötétedő temető nem félelmetes árnyakat idéz, hanem inkább megnyugvást, 
békét, erőtadó szellemek lengik be, olyanok akikkel jó találkozni, akik mai kérdéseinkre jóelőre 
kőbevésték válaszaikat. Otthon vagyunk benne. A magyar, ha egyszer is járt ott, visszavágyik 
hangulatába, s valahányszor ismét arra viszi jósorsa, a nagy kovácsoltvas kapun kilépve erősebbnek, 
jobbnak, tisztábban érzi magát, és felelősségtudata fellobban. 

Tudják ezt azok is akik mindezt nem szeretik. Akik úgy vélik, hogy ettől félni kell. 
Azt szeretnék, hogy az életet szolgáló magyar Házsongárd, halálnak halálával haljon meg.  
Trianon után– alig, hogy felbukkan az új hatalom – a vele érkező, betelepülő román elit számára máris 

nagy divat lesz ide temetkezni. A kevés régi kolozsvári román, békében porladt addig magyar 
polgártársaival a hegyoldalban, ettől kezdve azonban változik a kép. Amint telnek az évtizedek egyre 
kihívóbbá válik a hadüzenet a sírkert magyar jellege ellen és a fokozatosan 75 százalékos többségbe 
kerülő románság halottait is harcba küldi a magyar múlt emlékeinek eltörlésére, s a magyar múlt 
magyar jövőt erősítő emlékének semlegesítésére. 

Egy időben még sikerül több síremléket megmenteni az MI (Monument Istoric: Műemlék) felirattal, 
de ezek csak a legfontosabb sírok mert a magyar arisztokrácia kriptái közül már sok ennek előtte új 



feliratot kap, az ősi címert leverik s a patinás kövek frissen beépítettekkel vegyülnek, és kerítéshez 
támasztják átfaragás előtt a kihalt családok öreg sírköveit is. A kripták előkertjeit az éhező arisztokrata 
családok eladogatják, s – ami a leggyakoribb– az elmenekült családok lejárt megváltási idejű sírjai 
eladásra kerülnek. Természetesen soha sem magyaroknak. 

Védelmet jelent még az egyházi tulajdonú rész, de ki tudja meddig. A nemzetközi helyzet 
enyhülése után hazatérő külföldi rokonság nem válthatja meg a sírokat. Azt követelik, hogy a bérlő 
román állampolgár legyen. Nehéz csúszópénzek vándorolnak zsebből-zsebbe. Van akinek sikerül s 
van akinek nem. 

A temető pedig közben valóban az enyészet kertje lesz. 
Az ősi fák korhadnak, viharok tépásszák és döntögetik őket, a kockaköves utakon kátyúk, azokba 

aszfalt vagy cement de főleg sárdugók jelennek meg. Minden fordulóban egy-egy szemétkupac virít s 
felbukkannak az Ó-romániából betelepült kifacsart végtagú, koldulásra szakosított szerencsétlenek, 
főleg gyermekek és aggastyánok. 

Európa egyik legrégibb, legszebb, legmeghittebb, legméltóságteljesebb temetkezési helye balkáni jelleget 
ölt. De nem is ez a lényeg, a visszafordíthatatlan az, hogy a zsúfolt, egymás hegyén-hátán tolakodó 
sírok többsége már – gondtalanul ránctalan műkőhomlokain– román nevekkel fordul az idegen felé. 

Már csak emlék a régi nagy világítások hangulata, a kolozsvári magyarság évenként ismétlődő néma 
tüntetése. 

A vigasztalódást és vigaszt nyújtó, a diákoknak csendes tanulóhelyet is jelentő, a szerelmesek 
számára felejthetetlen sétákat ígérő, a magyarságukban megtiport lelkeket felemelő temető már nem 
tudni meddig bírja. A város újra és újra megválasztott, nacionalista tébolyban szenvedő ura, 
szívügyének tekinti ennek a több mint négyszáz éves dokumentumnak a megsemmisítését is. 

A magyarnyelvű oktatás és a magyar nyelvhasználat, az egyházi ingatlanok visszaadásával 
kapcsolatos követelések mellé fel kellene sorakoztatni a múltunk, (másságunk!) megőrzését szolgáló 
emlékeinek ápolásához és érinthetetlenségéhez fűződő jogokat is. 

 

Szőke István Attila 

Madéfalvi sebek 
1764. január 7. 

 
Szomorúság ül a vén fán, sír a hajnal Medéfalván, 
Sikolyt-tépő téli álom, veres ing leng a halálon. 
Vércsepp csepeg le a hóra, szemhéj zárul pusztulóra, 
Küzdés zihál székely mellet, holt és élő egymás mellett. 
 
Sokan télbe-vérbe fagyva, “pusztuljon a szittya fattya”, 
Jajkiáltás szerte szálla, rémes hang zúg: “hátha, hátha”. 
Ölnek, döfnek, csontot tépve, gyász borul a székely névre, 
Ki érti az ember elmét? magyar népnek veszedelmét. 
 
Kétfejű sas vijjog, húst tép, januári halott húsvét, 
Konok kérdés túl a vészen: “föltámadás mikor lészen?” 
Szűzhó párolog vereslőn, test gurul lomhán a lejtőn, 
Kétszáz bizony “dalolva” ment, földet-őrző hun regiment. 
 
Akkor azt, most ezt kiáltva“Átkozott vagy! Legyél áldva! 
Legyél áldva mindörökre, véred hullott ősrögökre, 
De a vérből virág sarjad, elkerülik mind a varjak, 
Virág! Ne félj sokan védünk, élj még soká székely népünk!” 
 
Áhítatom ül a vén fán, itt állok most Madéfalván, 
Sikolyt-tépett téli álom, veres az ing volt halálon, 
Vércsepp csepegett a hóra, szemhéj zárult pusztulóra, 
Nem történhet soha többé, emlékezzünk mindörökké. 



Amen. 
Pomáz, Klissza-domb, 2001. június 4. 

 

Pietsch Miklós 

Börtönnapló 
 

Így nézett ki egy ítélet: 
 

HITELES FORDÍTÁS 
 

KOLOZSVÁR KÖRZETI PARANCSNOKSÁG KATONAI TÖRVÉNYSZÉKE Ügyirat szám 
357/1958……………………………………………………………….. 

 
(KIVONAT) 

az 1958 május 30-I, 719 sz. ÍTÉLETBŐL 
ATÖRVÉNYSZÉK  

HATÁROZATA 
A NÉP NEVÉBEN  

 
P I E T S C H  NICOLAE (=NIKOLAUS) a Román Népköztársaság belső és külső biztonsága elleni 

összeesküvés bűntettéért a Büntető Törvénykönyv 199/1960 sz. határozata 1.§ C alpontja, 4. és 7. §-
ai, valamint a 25. § 6. pontja alapján, 300, 00 lej bírósági illeték megfizetése mellett, 12 – azaz 

tizenkettő – évi kényszermunkára és teljes vagyonelkobzásra ítéltetett.  
A büntetés végrehajtásába az 1957 december 11.-e óta előzetes letartóztatásban töltött idő 

beszámítandó.  
Az ítélethozatal és –hirdetés napja 1958. május 30.  

A vádlottnak a fenti ítélet ellen benyújtott fellebbezését a Fegyveres Erők Testületének Legfelsőbb 
Katonai Törvényszéke 1958. július 26.-i, 206 sz. határozatával elutasította, az ítéletet helybenhagyta, 

a vádlott tettét a Büntető Törvénykönyv 211. §-a, valamint a 157. § 1. alpontja értelmében 
bűncselekménynek nyilvánította, a kiszabott büntetést és az ítéletbe foglalt törvényi rendelkezéseket 

megerősítette. Az ítélet jogerős, és végrehajtandó. 

 
A per (I. rész) 

 

Egy év telt el a magyar forradalom óta.  
December 11-én reggel a megszokott útvonalon mentem az egyetemre. Enyhén fagyott, és a szél porhavat 

kergetett, amerre elhaladtam. Az előadásokon igyekeztem figyelni. Az első órák nyugodtan teltek. A 
második szünetben vettem észre, hogy ő még mindig sárga harisnyát visel. Valahol a tanári asztal 
közelében álltam, mikor a takarítónő bejött, és azt mondta, hogy lent valaki a Kommunista Ifjúsági 
Szövetségtől velem akar beszélni. Ez meglepett, mert nem voltam tagja a szövetségnek. 

Lent két bőrkabátos fiatalember várt rám.  
- Tovarasu Pietsch? – kérdezték. Igennel válaszoltam.  
- A securitatétől vagyunk. Szeretnénk néhány dolgot megtudni. Kérjük, kövessen.  
- Fölmegyek a kabátomért – mondtam.  
- Nem mehet. Szigorú utasításaink vannak. Majd a takarítónő lehozza a kabátját. 
A sarkon egy Land Rover várt ránk. A securitate mindig ezeket a brit katonai járműveket használta. 

Hátra ültettek.  
- Nem fogjuk sokáig feltartani. Dél körül visszamehet az egyetemre.  
Nem láthattam, hogy hova megyünk. Ott, ahova ültettek, nem voltak ablakok. Megálltunk. Kinyílt egy kapu, 

aztán mögöttünk becsukódott. Mondták, hogy szálljak ki. Egy kis családi ház udvarán álltam. A háttérben nagy 
garázst láttam. Sok kapuja mind nyitva volt, és mögöttük indulásra kész Land Rover-ek álltak. 

Egy kis fülke oldalajtaján át, lefelé kellett mennem. Lent egy őrmester ült, a securitate kék 



rangjelzésű egyenruhájában.  
Kísérőim azt mondták: ”Behoztuk.” Aztán hozzám fordultak: “Őrizetbe van véve.” És kimentek.  
Nem tudtam, hogy mit jelent ez. A gyomrom összerándult. Az őrmester rám parancsolt, hogy 

adjam át a ruháimat. Minden egyes darabot gondosan megvizsgált. Ami fémből volt, azt levágta. A 
nadrág csatjait és a sarokvasakat magához vette. Az övemet és a cipőfűzőmet is. Zsebeimet 
kiürítette, és mindenről leltárt készített. Visszakapva ruháimat, nadrágszíj és cipőfűző nélkül 
reménytelenül nyomorultnak és a társadalomból kivetettnek éreztem magam. A szabad világtól újabb 
vasfüggöny választott el.  

 

Beszéljen őszintén!    
  
Egy másik férfi jött be, és koromfekete szemüveget nyújtott át. Föl kellett tennem. Így nem láthattam semmit. 

Lökdösni kezdett hátulról, és én tétován botladozva indultam el az ismeretlen felé. Olyan volt, mintha 
földalatti folyóson haladtunk volna. Éreztem a párás levegőt és a dohos falak szagát. Lebotorkáltam 
néhány lépcsőfokot, aztán föl ugyanannyit. Egyszer jobbra, aztán balra. Nem tudom, hányszor 
botlottam meg, és hányat löktek rajtam. Végül lenyomtak egy falnak fordított székre. 

Az őr elment, én pedig magamra maradtam a gondolataimmal. Belém nyilallt, hogy itt valami 
szörnyű dolog történik, hogy most menthetetlenül elveszítem mindazt, amim volt: ifjúságomat, szüleimet, 
az egyetemet, barátságot és szerelmet, talán az egészségemet és még az életemet is. Az a nyomorult kis 
szabadság, amit a Népköztársaság még addig meghagyott nekem, most mérhetetlenül nagynak látszott.  

 
Néhány órával azelőtt még a tanszék egyik legkomolyabb és legártalmatlanabb diákjaként 

hallgattam az előadásokat, most viszont már csak egy darab megrágott húsként készültem lecsúszni 
annak a szörnyű gépezetnek a torkán, amely már annyi ismerősünket tüntette el.  

Nem tudom, hány óra telt el. Lépteket hallottam, és egy fatányérban valami levesfélét nyújtottak át. 
Próbáltam enni, de sehogy sem ment. Újabb órák teltek így. Aztán jött valaki, akit követnem kellett. További vak 
botorkálás után végül rám szóltak, hogy a szemüveget vegyem le. Egy régi fajta, magas ablakoktól világos 
szobában találtam magam. Bútor nem volt egyéb, csak egy nagy íróasztal közepén egy kis asztal a sarokban, az 
ablaknál, két szék meg egy vén páncélszekrény az ellentétes sarokban.  

Az íróasztal mögött fiatal tiszt ült. Hellyel kínált a kis asztalnál, majd megkérdezte, tudom-e miért vagyok 
ott.  

- Nem tudom.  
- De azt csak tudja, hol van? 
- Gondolom, ez a securitate. 
- Honnan tudja? 
- Az egyenruhájáról. 
- És mit gondol, mivel foglalkozik a Népköztársaság Állatvédelmi Ügyosztálya? 
- Gondolom, hogy az állam biztonságát védi. 
- Mitől? 
- Az ellenségeitől. 
- Hát akkor mit gondol, mégis miért van most itt? 
Megkerült, majd a tanulatlan emberek gőgös arckifejezésével, gúnyos megvetéssel mért végig.  
- Nem tudom – mondtam. 
Válaszommal láthatóan meg volt elégedve. Hát akkor mesélje csak el, hogy a Lahovari téren, a 

mozi előtt, tavaly szeptember 25-én, kilenc órakor miért is találkozott egy Szoboszlay nevű pappal? 
Mezítelennek éreztem magam. Azt kellett hinnem, hogy mindenről tud. S valószínűleg többet 

nálam, hiszen a Szoboszlayval történt találkozás napjára ilyen pontosan én már nem emlékeztem. 
Ösztöneim azt súgták, hogy ha élni akarok, védekeznem kell.  

Elnevette magát. Aztán előadta, hogy szóról-szóra mit beszéltem én Szoboszlayval, s ráadásul mi 
célból. 

Magatartásom sehogy sem tetszett neki. “Nem viselkedik okosan” – mondta. Csak úgy segíthet 
magán, ha az állambiztonsági szervekkel őszintén beszél. Nem állíthatja azt, hogy Szoboszlayval nem 
értett egyet, tudniillik szerinte mindenben igazat adott neki. 

Akkor Szoboszlay hazudik, gondoltam. Hiszen pontosan emlékszem, mivel búcsúztam el tőle: 
“Nem hiszem, hogy így lenne. Ebben nem értünk egyet.” 

Ezt Szoboszlay nem felejthette el. Ha ő igazat mondana, könnyítene a helyzetemen. Ezt 
megmondtam a biztonsági embernek, de kinevetett. 

“Hazudik - mondta – és ezzel csak ront a helyzetén.” Behívott egy őrmestert, aki visszakísért az 



ismeretlenbe. Megint fekete szemüveget viseltem. 
Megálltunk, és hallottam, ahogy három zárat nyitnak. A szemüvegtől megszabadítottak, viszont belöktek 

egy parányi zárkába, ahol az egész teret egy emeletes ágy töltötte be. Csak az ajtónyílásban lehetett 
állni.  Az ajtó becsukódott mögöttem, és egy emberi lényhez szorított, aki benzinszagtól és vizelettől 
bűzlött. Egy darabig csak ezt érzékeltem. A testi-lelki kimerültségtől és az éhségtől csupán arra voltam 
képes, hogy a fölső ágyra föltornásszam magam. A szívem helyén űr tátongott, s csak bámultam a 
csupasz mennyezetet. 

Azt hiszem, hogy megállás nélkül beszélt, de csak jó hosszú idő elteltével lettem képes odafigyelni rá. 
Pedig micsoda történetet mesélt! Tizenhét évesen, valahol a jugoszláv határ közelében tanonc volt egy 

gépállomáson. Egyik este benzinnel tisztogatta a ruháját, ami tüzet fogott. Összeégett a karja meg az arca, de 
nagyobb baj nem történt. A büntetéstől való félelmében viszont nekivágott az éjszakának, és 
akaratlanul átlépte a határt. A jugoszláv határőrök elfogták, majd – két hónappal azelőtt – 
visszaküldték Romániába. Azóta mint a Népköztársaság ellensége volt állambiztonsági őrizetben. 

“Pedig jól tudhatják, hogy a hazám ellen semmit sem követtem el.” – mondta. “Azt ígérték, hogy a 
tárgyalás után elengednek.” (Két évvel később láttam viszont. Nyolc évi kényszermunkára ítélték.) 

Azt gondoltan, ő aztán ártatlan bárány. És ha engem egy ilyen gyerekekkel zárnak össze, akkor az én 
esetem sem lehet nagyon súlyos. 

A börtönéletről tőle tudtam meg egyet-mást először. Enni naponta háromszor kaptunk. Reggelire 
valami pótkávét egy kevés cukorral meg egy darab kenyeret. Ebédre és vacsorára pedig ugyanazt a híg 
krumpli- vagy káposztalevest. 

Háromszor volt “műsor” is, amikor a szükségünket elvégezhettük. Ezzel mindig sietni kellett, és 
csak háromszor naponta. Ez is egyfajta kínzás volt, mert a csontunkig ható hideg meg a folyékony 
táplálék miatt örökösen vizelnünk kellett.  

A cellánk ajtaján lévő, kis nyílást úgy hívták, hogy vizeta.  
Az ajtón háromféle zár volt. Az egyikhez különleges kulcs kellett, míg a másik csak egyszerű retesz 

volt, a harmadik pedig az ajtó teljes szélességét átívelő és a végén lakattal ellátott acélrúd. Mindegyik 
zár más és más hangot adott, mikor nyílt vagy csukódott. Az acélrúdé volt a legkellemetlenebb, ahogy 
helyére kellett erőltetni. Az ajtóval szemben ráccsal és dróthálóval ellátott ablakot helyeztek el, de az 
üveg nagyrészt hiányzott, így a fagynak szabad bejárást biztosított. 

Az ajtó fölötti villanykörte egész éjjel a szemembe világított. Ez ellen bárhogy is igyekeztem védekezni, nem 
használt. Csak forgolódtam álmatlanul, és csukott szemmel is ezt a vakító fényességet láttam. Ha sikerült 
elaludnom, behatolt álmaimba, és folyton ez ébresztett fel. 

A következő napok ugyanígy teltek. Naponta tíz órán keresztül hallgattak ki megállás nélkül, és a 
kialvatlanságtól megfájdult a fejem. Minden lelki erőmet össze kellett szednem nehogy olyasmit 
mondjak, amivel önmagamnak, vagy másoknak árthattam volna. Korgó gyomrommal is meg kellett 
küzdenem, miközben a tiszt szüntelen kérdésekkel bombázott. 

Folyton oda lyukadt ki, hogy egyet értek-e Szoboszlayval. Én meg kitartóan ismételgettem azt, hogy “nem”. 
Lassan fogalmat alkothattam arról, hogy hol is vagyok. A securitate minden bizonnyal több házat is 

bitorolt, régi családi házakat Temesvár egykor előkelő negyedében. A pincékből csináltak börtönt. 
Minden zárka két négyzetméter körül lehetett, s mindegyikben egy-két embert tarthattak fogva. A 
házakat földalatti folyosók köthették össze. Látóhatárom tágult, ahogy a környező világban valahogy 
sikerült elhelyeznem magam. 

Sorstársainkról is fogalmat alkothattunk. Mikor az őr az esti gyógyszer-adagunkat osztogatta, 
mellettünk tisztességes hangon szólalt meg egy idős férfi. Emlékszem egy kékruhás fiatalemberre is, 
akit egy kihallgatásról jövet, a szemüvegem sarkából pillanthattam meg.  

Az állandó vizelési inger szüntelen gyötrelem volt, mert csak naponta háromszor engedtek ki. Miután 
táplálékunk jobbára folyadék volt, örökösen a zárkaajtót vertük, hogy ha bekötött szemmel is, de 
vezessenek már ki. Megértettem, hogy ifjú cellatársam az első napon miért bűzlött a vizelettől. 
Gyógyszert kértünk, és metilblút kaptunk, ami nem sokat ért, de az alsónadrágunk hamarosan 
ultramarin kék színben pompázott tőle. Éjszakánként olyan rémálmaim voltak, mint azelőtt soha. Az 
emberi életből való kiszakítottságom fájdalma ilyenkor még az ébrenlétnél is élesebben hasított belém. 

Egyik nap, december végén,  a szokásosnál korábban vittek kihallgatásra. Undort éreztem, ahogy 
kihallgatóm felém fordulva vészjóslóan faggatni kezdett. Mégis megpróbáltam a lehető legszelídebb 
hangon tagadni, de a hatás végzetes volt. Pulykavörös képpel pattant föl székéből, és rám ordított: 

 “Hazug disznó! Hogy nem tudsz semmit? Hogy nem értettél egyet semmivel? Hát akkor mondj nekem 
valamit Szalontáról!” 

Ez a városnév belőlem minden másnál szörnyűbb riadalmat váltott ki. Mert a román-magyar 
határon fekvő Szalonta neve azt jelentette, hogy 72 esztendős apámról is tudhatják: együtt 



tervezgettük, majd ott szökünk át nyugatra. Lehet, hogy már letartóztatták őt is.  
Elnémultam. De nem is kellett válaszolnom, mert kihallgatóm őrjöngve folytatta: 
“Az egész család ellenforradalmár banditák fészke!”  
Elismertem, hogy apám járt Szalontán, de csupán fényképügynökként, akinek rá kellett beszélnie az 

embereket, hogy színes felvételeket rendeljenek. A határról nem tudok semmit. Félreértés az egész. 
Egyebekről fogalmam sincs.  

Mindent megadtam. Ő meg ordítva káromkodott, majd minden összefüggés nélkül azt kérdezte: 
“És a tankok?” 

Aztán elém tette Szoboszlaynak az állambiztonsági szervek előtt tett, és aláírt vallomását. Abban 
az állt, hogy köztünk nem volt semmi véleménykülömbség. Ám ezt a papírlapot én nem találtam 
valami meggyőzőnek.  

A kihallgató tiszt ekkor kijelentette, hogy viselkedésemről kénytelen a felettesét is tájékoztatni. Ez 
telefonon történt, a következő szavakkal: 

“Alezredes elvtárs, a kihallgatást megkezdtem.” 
Csendben vártunk, míg hirtelen kinyílt az ajtó. Súlyos, de sietős léptekkel jött be egy meglehetősen 

kövér ember, civilben. A kihallgató tiszt vigyázzba állt, és a példáját önkéntelenül is követtem.  
Schnellbach alezredesnek apró, szúrós szemei voltak, kis, turcsi orra, rövid és göndör haja, s még a 

füleit is bekebelező, hihetetlenül vastag nyaka. Ez a hústorony megállt előttem: 
- Miért nehezíti a helyzetét? – kérdezte. 
- Én csak az igazat mondom – válaszoltam. – Szoboszlayval nem értettem egyet. 
- De egyetértett. Egyetértett, mert nem jelentette föl. Ha én – és itt apró füleihez emelte a kezét – a 

vonaton, utazás közben meghallom, hogy két ember államellenes összeesküvést sző, de nem 
jelentem fel őket, akkor én egyetértek velük. Maga nem tett följelentést, és ez azt jelenti, hogy egyetértett. 

Ebben volt némi logika, és erre nem volt könnyű mit válaszolni. A hazafias kötelességnek abból a 
csapdájából, amelybe bele akart rángatni, megpróbáltam kitörni. 

Hirtelen elhatározással megkockáztattam: 
- Azért nem jelentettem föl, mert azt hallottam róla, hogy a securitate ügynöke. 
Szavaim mindkettőjüket láthatóan meglepték. Az alezredes aztán valami olyasmit mondott, hogy 

“Ostoba feltevés, de magára vessen, ha megbánja.” Ezzel kiment. Engem meg visszavittek a zárkámba. 
Kihallgatásom véget ért, és fiatal zárkatársamat is elvitték valahova, így magamra maradtam. 
Miért is kellett találkoznom ezzel a Szoboszlayval? Elsősorban azért, hogy terveinek 

kivihetetlenségére rávezessem, s ezzel másokat megmenthessek. Vagy attól féltem, hogy gyávának néznek? 
Vagy talán engem is vonzott az “Inferno” mélysége, a rettegés és kétségbeesés ismeretlen világa?  

Most is emlékszem, hogy a Bega folyó partján álló fák fölött milyen fényesen ragyogott a hold. Szoboszlay 
viseltes nagykabátban és sapkában várt. Az órájára pillantva, elégedetten nyugtázta, hogy pontosan érkeztem. 
Aztán megjegyezte, hogy szereti a megbízható embereket. Séta közben, órákon át egy dunai konföderációval 
kapcsolatos terveit ecsetelte. 

Már az első lépések után tudtam, hogy valami titokzatos lejtőn indulok el. Éreztem annak a 
kalandnak az ízét, hogy kimozdulok az átkozott egyhangúságból a fájdalmak rejtett világa felé, a 
rezzenéstelen nyugalomból valami feneketlen mélység irányába. 

Most már az ismeretlen részévé váltam. Olyan volt, amilyenre számítottam. Korábban nem 
tapasztalt érzések kerítettek hatalmukba. A létezés minden pillanatát rendkívül élénken érzékeltem. 
Szabadlábon föl sem fogtam, hogy múlik az idő. Saját létemmel való kapcsolatom beleveszett életem 
egyhangúságába. Csak most kezdtem jobban megérteni, mit is jelent az, hogy “én vagyok”.  

Most már életem egyetlen másodpercét sem szalasztottam el. Ez az élet nem csupán fájdalom 
volt. A fájdalom nem szűnő érzete a külvilágot egy réges-régen elveszített Paradicsom elbűvölő és 
álomszerű képével ruházta fel.  

Miután kihallgatásom az ügyben játszott szerepemre vonatkozóan látszólag kedvező fordulatot 
vett, sorsomat más szemekkel kezdtem nézni. Néhány nappal korábban még az életemet féltettem, 
most viszont az elveszíthető évekkel kezdtem foglalkozni. 

Zárkám ajtaja egyik délután szokatlan időben nyílt ki. Megrémültem. “Gyerünk, kifelé!” - mondta az 
őr, oda nyújtva az ismerős, sötét szemüveget. Elvezetett. “Gyerünk, gyerünk!” – nógatott. “Mások is 
vannak”. 

Aztán kinyitott egy ajtót, a szemüveget levette rólam, és a szabad ég alatt, egy magas falakkal 
körülvett, kis udvarban találtam magam. Ott hagyott. A fal túlsó oldalán egy fenyőfa csúcsát 
pillantottam meg, s mintha játszó gyerekek hangját hallottam volna. Mennyire zöld volt az a fa, és az 
ég milyen kék! Ezt a kékséget azelőtt soha nem vettem észre.  

A “levegőzés” azonban csak 15 percig tartott. Zárkámban élve eltemetettnek éreztem magam. De 



néha még a koporsóban is több hely jut egy tetemnek, mint itt jutott nekem. 
Kovács Béla brassói plébános személyében új zárkatársat kaptam. Hamar rájöttünk, hogy őt 

ugyanabban az ügyben gyanúsítják. Ő sem jelentette föl azt a felettesét, akitől egyszer – valahol, 
szánon utazva – szervezkedésről hallott.  

Váltig állította, hogy őt csak “vendégségbe” hívták oda, hogy föltegyenek neki néhány kérdést. 
Sehogysem tudtam meggyőzni az ellenkezőjéről, és emögött valami szalámitaktikát szimatoltam. Így 
az a tény, hogy őt mint vendéget csukták le, egyikünket sem lepett meg, csak éppen egészen 
különböző okból.  

Egyik kihallgatás után negyon le volt törve. Felvilágosított, hogy már nem “vendég”, hanem 
“retinut”, vagyis le van tartóztatva. Ettől egész arckifejezése azonnal megváltozott: a kedélyes 
magabiztosság helyét az aggodalom ráncai foglalták el. Egyikünk sem beszélt arról, hogy a Securitate 
miről is faggatta. A gyanakvás a szocializmusban fogos önvédelemnek számított.  

Kiderült, hogy a szervezkedés az egész országot behálózta. Ez részben alátámasztotta azt, amiről a pap 
igyekezett meggyőzni, hogy tudniilik egy államcsíny lehetősége valóban fennállt. Talán még azt is el 
kellett volna hinnem, hogy ő a Vatikán ügynöke, és egy egész páncélos hadosztály áll a háta mögött? 

Kovács a szervezkedés kiterjedt voltát hivatott igazolni, de én egyáltalán nem tudtam eldönteni, hogy 
az egész összeesküvés komoly dolog volt-e, vagy csupán egy valaki képzeletének szüleménye, amit 
egy csomó ártalmatlan ember egyszerűen elmulasztott leleplezni.  

Kinn alighanem szép lehetett a tél, mert a zárkaablakot félig mindig friss hó borította. A hideg viszont 
kíméletlen és kitartó volt. A törött ablak mellett aludtam, és a szél csontig hatolt. A reggelente gyújtott, 
kis tűz melege nem tartott ki egész nap. 

 
A securitate tömlöcében már csaknem 90 napja tartottak fogva, tétlenségre kárhoztatva. A zárkában 

semmi mozgásterünk nem volt. Naphosszat csak az ágyon ültünk. Az őrök se jól, se rosszul nem 
bántak velünk, inkább viselkedésük hivatalos személytelensége töltött el rémülettel. Világtalan sétáink, 
szükségünk napi három alkalomra korlátozott kielégítése és a mozgástér hiánya tette próbára lelki 
tartalékainkat. Néhány őr olykor emberségesnek mutatkozott, és külön is kiengedett vécére, vagy egy 
kicsit hosszabb ideig hagyott mosakodni. Nyomorúságunkban a jóság leghalványabb jelét is 
észrevettük. Egy “jó” őrnek szemünkben óriási jelentősége volt, mert életünket érezhetően 
megkönnyíthette.  

Más őreink nyilvánvalóan gonoszak voltak. Magatartásuk hívebben követte hivatali feletteseik 
gondolkodásmódját. Előfordult, hogy negyedszer is ki akartam kéredzkedni, de az őr hajthatatlan 
maradt. Mikor kérdeztem, hogy miért nem enged ki, azt vágta oda: “Kínlódjál csak, azért vagy itt.”  

 

 A temesvári börtön 
 
Az őr azt ordította, hogy szedjük össze a cókmókunkat. Valósággal boldog voltam. A nyomorúságban 

minden változás örvendetes. Kinn betuszkoltak minket egy Land Rover-be, ahol már ült egy harmadik, fiatal 
fogoly.  

Áthaladtunk a városon, és egy résen át jól ismert utcaképeket láttam. Mindent hó borított. Néhány 
járókelőben egy-egy diáktársamat véltem felismerni. A külvilág annyira távolinak tűnt, mintha csak 
filmet néznék, amelyben én nem játszom. Az egyedüli kapcsolatot az az égető fájdalom jelentette, 
amelyet úgy hívunk, hogy emlékezet. Arra gondoltam, hogy a haldoklók vajon nem ugyanazt érzékelik-
e, hogy az élők világa szélsebesen távolodik tőlük.  

Valahol a külvárosban megálltunk. Körülnézni nem volt időnk, mert az őrök gyorsan betuszkoltak 
egy kapun, aztán egy újabb őr egy nagy, szürke épülethez kísért. Első látásra gyárépületnek látszott. 
Ablakaira fekete, fém zsalugátert szereltek. Ez volt a megyei börtön.  

Bent először is lépcsőt kellett másznunk, aztán egy rezzenéstelen arcú őr kinyitotta a bal oldali 
utolsó ajtót, és ránk parancsolt, hogy menjünk be. Ahogy beléptünk, odabent hirtelen sürgés-forgás 
támadt, és szürke árnyak szökkentek talpra. A zárt ajtó rendkívül erőteljesen csapódott be. 
Körülnéztem.  

Egy nagy zárkában voltam, ahol a latrinabűztől egy pillanatig levegőt sem kaptam. Fönn, magasan 
két, vasráccsal és egészen sűrű dróthálóval védett ablaknyílást láttam. A falak mentén három pár 
emeletes ágy, egy összetákolt pad, durva asztal és egy  

szennyes kübli.  
Az érkezésünkre felpattanó árnyak fegyencek voltak. Hozzánk hasonlóan még utcai ruhát viseltek. 

Bemutatkoztunk. Egyikük rendőr, másikuk tisztviselő, a harmadik vasúti gépész volt, és valamennyien 
tárgyalásukra vártak. Anti, a velünk együtt érkezett fiatalember ugyanabban a szervezkedésben vett 



részt, amelyikben Kovács meg én. Nyúl urat, a rendőrt már korábban négy évre ítélték. Miután 
büntetését letöltötte, szabadon engedték, de a magyar forradalom után a Népköztársaság 
meggondolta magát, és újra vádat emelt ellene. Ez a férfi bátorított bennünket, zöldfülűeket, és 
legféltettebb kincseit is megmutatta. Először azt, amit úgy hívott, hogy neagra (azaz fekete): a rabok 
tűzcsiholó készségét. A folyosón, a köpőcsészékben vagy esetleg az udvaron, séta közben talált 
cigaretta-csikkeket ezzel gyújtották meg. Elővett egy porcelán gombot, átfűzött rajta két madzagot, és 
a nagy lábujjához kötötte. Aztán a madzag másik végét addig húzogatta, míg a gomb forogni nem 
kezdett, akkor gyorsan egy fémdarabot – valami ócska csat félét – érintett hozzá úgy, hogy az 
elképesztően szikrázni kezdett. Másik kezével odatartott egy elszenesedett rongyokat tartalmazó dobozkát, 
és a szikráktól azok füstölögve fölizzottak.  

Ezt ugyan kétségtelenül érdekesnek találtam, de a történelem előtti eljárás hátborzongató volt. 
Nyúl úr mindenesetre rendkívül büszkén alkalmazta, s ebben a büszkeségben volt valami hasonló 
ahhoz, ahogy Robinson Crusoe értékelte maga fabrikálta szerszámait. Egyáltalán nem lett jobb 
kedvem tőle, sőt csak még jobban kétségbe estem.  

Másik hasonló büszkesége volt a costitza. Egy kicsit kotorászott a szalmazsákjában, aztán óvatosan, 
mintha az legalábbis kézigránát lenne, előhúzott egy kést. Valójában egy bádogdarab volt. 

“Na, ez hogy tetszik?” – kérdezte diadalittas hangon. “Igazi zöldfülűek vagytok” – mondta. Ez egy 
costitza, vagyis börtönkés!” 

Ebben a pillanatban az őr, aki észrevétlenül belépett a zárkába, félretolt.  
“Na, most megvagy, Nyúl!” – jelentette ki elégedett mosollyal. “Add csak ide!” 
Piszkos trükkökre tanítgatod a zöldfülűeket, ugye? Fogd csak a csajkád, és gyere szépen! Mutatok 

egy jó, sötét helyet.”  
Nyúl néhány napra sötétzárkába került. Annak nem volt ablaka, és az ágy helyett napközben csak 

a nyirkos padlóra vagy az árnyékszéket helyettesítő küblire volt szabad leülni. Enni csak minden 
harmadik nap adtak, sós forró vízben főtt kukoricakását. Nyúl láthatóan kiszáradva és összeaszottan tért 
vissza. Ezután lecsendesedett, és többé nem dicsekedett a szerszámaival.  

Napjaimat azzal töltöttem, hogy óvatosan, nehogy az őr kintről meghallja, fölmásztam az ágyra, és 
a sűrű dróthálón át bámultam kifelé. Néhány tornyot, pár kisebb épületet és egy pár toronyházat láthattam 
emelkedni a magas börtönfalak fölé.  

A tél még márciusban is tombolt. Láttam a székesegyházat körülvevő, barokk épületeket, 
amelyektől az egyetem sem volt messze. Diáktársaim szakdolgozataikkal lehettek elfoglalva. 

Fájó szívvel döbbentem rá ismét, hogy szemem előtt milyen feszültségben élek, hogy minden 
egyes tárgy mennyire élesen rajzolódik ki. Ez a metsző fájdalom csak a gyermekkor boldogságához 
hasonlítható, amelyben mindent áthat az újdonság varázsa.  

Éjszakánként álmaim egyre nyomasztóbbá váltak. Egyik éjjel azt álmodtam, hogy egy tutajon 
lebegek valami végtelen mocsárvilágban. Körülöttem emberszerű lények csúsztak-másztak, és azzal 
fenyegettek, hogy szörnyű kínok közt pusztítanak el, ha nem kóstolom meg egyikük húsát. 
Engedelmeskedtem, és én is csúsztam-másztam, hogy közéjük tartozónak tüntessem fel magam. Álmom harsány 
színekben tündökölt: rendkívül élénk rózsaszín hús és vörös naplemente a nádas fölött… 

Egy másik álmom – fegyencként – olyan helyre kalauzolt, ahol egy sártengerben istálló-szerű, 
alacsony épületek álltak. Valamennyiünk testét a bennünket tetőtől talpig ellepő sár tájba illő, mély 
szürke és barna színei borították. Minden borongós ködben úszott, csak a fehérre meszelt, omladozó 
falakról verődött vissza némi fény.  

A börtönben többnyire köztörvényes bűnözők voltak, akiknek borfasi, azaz “favágó” volt a 
gúnyneve. Mi, politikaiak kisebbségben voltunk, a többiektől távol eső zárkában.  

Őket csak akkor láttuk, ha kivittek valahova. Olyankor ők rendszerint a lépcsőházban, hatalmas 
söprűkkel a kezükben föl-le rohangáltak. Eszük vesztetten söpörtek, miközben az őrök ordítoztak 
velük, hogy “Gyorsabban, sokkal gyorsabban, büdös disznók!” Mindenütt ezt hallottam, és az őröket 
kivéve mindenki rohant, de apró léptekkel, megfélemlítve és megalázva. 

Alaposan szemügyre vettem a többi politikai foglyot, amikor sétálni vitték őket. Az apámat 
kerestem, de egyik zárkában sem találtam. Egyetlen ismerős arcot sem láttam, bár biztosra vettem, 
hogy többen is vannak ott a szervezkedők közül. Az udvaron sétálóknak barátságosan integettünk, 
amikor a mi vasrácsaink alatt haladtak el. Ők fölnéztek, és mosolyogtak, amit mi viszonoztunk, ha mi 
kerültünk sorra.  

Egyszer kintről valami fémes zaj hallatszott. Fölmásztunk az ablakhoz, és akkor láttam először 
megláncolt embert. Ahogy haladt, rendívül furcsa látványt nyújtott. Bokáin súlyos vasbilincsek voltak, 
és erős lánc kötötte össze őket. Hogy könnyebben mozoghasson, ezt a láncot egy darab kötél 
segítségével, kézzel emelgette. Az udvaron súlyos és fáradt léptekkel haladt.  



Egy március végi napon hármunkat a zárkaajtóhoz hívtak. Egy őrmester mindegyikünknek átadott 
egy papírlapot, hogy olvasszuk el. A tárgyalásunkra való hivatalos idézés volt. Az időpontot április első 
napjaira tűzték ki. Az idézést Románia Harmadik Körzeti Bíróságának elnöke írta alá. Nyúl úr ezután 
odajött hozzám, és azt mondta: “ez a tárgyalás rendkívüli jelentőségű.” Megkérdeztem, hogy miért, s ő 
így folytatta: “Első fokon minden politikai ügyet a helyi katonai törvényszéken tárgyalnak, amelyik alá van 
rendelve valamelyik körzeti, fellebviteli bíróságnak. Közvetlenül a Körzeti Bíróság csak a legfontosabb 
ügyekben ítélkezik.  

 

A per 
 
Nagy sietve és “Gyerünk, gyerünk!” ordítozás közepette egy három fülkére osztott zárkába tuszkoltak be. 

Ott benn, fapadokon már ült néhány ember, homlokukat a falnak támasztva, abban a testtartásban, 
amelyet börtönéletem első napján el kellett sajátítanom. Mikor beléptünk, némelyikük megpróbálta egy 
kicsit elfordítani a fejét, hogy lásson minket, de rájuk ordítottak, hogy “Ne bámészkodj! Fejet a falnak!” 
Alig fértünk oda, de bezsúfoltak a többiek közé. A súlyos, beton épület fala hideg volt, és nedves. 
Annyi izgalom után jól esett lehűteni a homlokomat. Újabb emberek érkeztek, és mi is megkíséreltünk 
egy pillantást vetni rájuk. Az őr ránk ordított. Egyiküket sem találtam ismerősnek, de nem is nagyon 
tudtam szemügyre venni őket. Órákon át maradtunk így. Akkor meghallottam, hogy a szomszédos 
zárkából parancsolják ki az embereket. Végül mi is sorra kerültünk. Áthaladtunk egy kis ajtón, és 
váratlanul ott álltunk, rivaldafényben, egy zsúfolt színházteremben. Nem hiszem, hogy egyetlen 
szabad ülőhely is lett volna. A terem jobb oldalán léptünk be.  

Az első széksor és a színpad közötti, tágas területet valaha minden bizonnyal a zenekar foglalta el, de 
miattunk sok mindent megváltoztattak. Néhány széksort nagyon szorosan szögeltek össze, és faráccsal vettek 
körül. Ez volt a vádlottak padja. Szemben, a másik oldalon a védelem hasonlóan helyezkedett el. A ketrec 
már csaknem megtelt, mikor beléptem, és elsőnek báró Huszár Józsefet ismertem fel. Ő ült az első 
széken, az első sorban. Aztán megláttam az apámat. A haja hófehér volt, és a bajusza feltűnően 
hosszú. Többen is ültek még ott, és a tekintetük segítségért kiáltott. Holt sápadtak voltak.  

Fölnéztem, és a rokonok számára fenntartott, zsúfolt kakasűlőn megláttam az anyámat, aki intett, 
és ezt én is viszonoztam.  

Mindezt a ketrecben kijelölt helyem felé botorkálva fogtam fel. Néhány lépés volt az egész. A széksorok 
között olyan szűk volt a hely, hogy nem lehetett rendesen ülni. 

A bíróság az előttünk berendezett színpadon foglalt helyet. A bírónak egy hosszú asztalt állítottak 
oda, a katonai ügyész pedig baloldalt, egy kis asztalkánál ült. Jobbra a törvényszéki írnokok 
helyezkedtek el. Az asztalokra vörös vásznat terítettek. Mindkét oldalon a mozikban szokásos Lenin-
jelmondat virított: “Számunkra minden más művészetnél fontosabb a film!” Ha nem ketrecben ülök, azt 
gondolhattam volna, hogy egy szokásos május elsejei vagy november 7.-i, kommunista ünnepségen vagyok. 

Azon tünődtem, hogy sorstársaim, a körülöttem lévő, legkülönbözőbb korú, számomra ismeretlen 
férfiak és nők, ütött-kopott öltözékükben milyen szánalmasan néznek ki.  

Szoboszlay betegnek és sápadtnak látszott. Egykor annyira magabiztos tekintete helyén két mély, 
üres gödörben tévelygő, vad kifejezés ült. A színpadra a hadbíró Maciusas (Macskási?) őrnagy, az 
ügyész Miclea alezredes és két másik alezredes vonult be. Az írnokok vaskos papírkötegeket cipeltek. 
Mindenkinek föl kellett állnia, és csak a bíró engedélyével ülhettünk le ismét.  

Az ügyész kezdte. Fölállt, és rendkívül erőteljes hangon, nekünk és minden jelenlévőnek címezve 
adta elő mondanivalóját. Minket a társadalom fekélyeinek, legveszedelmesebb szörnyetegeknek 
nevezett, és a forradalmak meg ellenforradalmak, összeesküvések és merényletek, kémkedések és 
árulások akkora képzelőerővel festett képét tárta elénk, hogy magam is csodálkoztam, mi menthette 
meg tőlünk a Népköztársaságot. De aztán erre is választ adott. A szocialista rend demokratikus 
vívmányainak elpusztítására irányuló, alantas próbálkozást a bátor állambiztonsági szervek 
hősiessége és ébersége hiúsította meg.  

Személyesen bemutatott valamennyiünket, és hangsúlyozta kivétel nélkül romlott származásunkat, 
függetlenül attól, hogy bárók, papok vagy éppen parasztok voltunk. Figyelmesen hallgattam. A 
szervezkedés méreteiről először itt alkothattam fogalmat. Az egészben tizenhárom római katolikus 
meg egy orthodox pap, számos arisztokrata és egy csomó parasztember vett részt. Voltak közöttük hetven 
éven fölüli férfiak és tizennyolc évesnél fiatalabb lányok. Voltak hozzám hasonló, álmodozó diákok és olyan 
munkások is, mint például két kovács. Összesen mintegy ötven ember.  

Ahogy az ügyész bemutatott, egyenként föl kellett állnunk. Megdöbbentem, mikor egy alezredest, 
az egyik bukaresti laktanyában állomásozó harckocsizó egység parancsnokát szólította. Fiatal, 
sötétbőrű férfi állt fel. Sávok és gombok nélküli katonaruhát viselt, amelyről minden rangjelzést és 



államjelképet gondosan eltávolítottak.  
Páncélosok parancsnoka? Valósággal szerettem volna hallani valami súlyos vádat. Ha úgyis pokolra 

küldenek mindannyiunkat, hát legalább ne ártatlanul.  
Az ügyész vádbeszéde után az egyik írnok nyitotta ki az első papírköteget, és fennhangon olvasni 

kezdett. Összes rémtetteinket felsorolta, amit gyomrunkban csak egy csésze feketekávéval 
végighallgatni elviselhetetlenül hosszúnak tűnt. Még a bíróság is belátta, hogy a szörnyetegek már 
ájuldoznak ketrecükben, és végül szünetet rendelt el, hogy kaphassunk egy darab kenyeret, sózott sajttal. 

Legérdekesebb annak a tálalása volt, hogy a román fővárost egy pap miként kísérelte meg 
elfoglalni. Ezt, mint a legagyafúrtabb ellenforradalmi gaztett mintapéldáját adták elő.  

A nagy nap állítólag 1956 augusztusára volt időzítve, mikor a hadsereg az erdélyi havasokban 
gyakorlatozott, és a főváros védtelen volt. A pap csapatainak (ezek voltunk mi) azt a parancsot adta, 
hogy éjszaka a bukaresti Északi pályaudvaron gyülekezzenek. Különös ismertetőjel gyanánt 
mindannyiunknak egy félig nyitott gyufásdobozt kellett volna a jobb kezünkben tartani.  

A Román Népköztársaság számára sorsdöntő pillanatban a pap a vonatról a pályaudvar 
legtávolabbi és legeldugottabb sarkában szállt le, Huszár báró kíséretében, akit a testőrének 
nyilvánítottak. Állítólag mindketten elővették a vészjósló gyufásdobozokat, és kinyújtott kezükben 
tartva kezdtek járkálni föl s alá. Egész éjjel járkáltak, de egyetlen hasonló gyufásdobozzal sem 
találkoztak. Kiderült, hogy a csapatok a parancsot az ügyeletes tiszt  gyávasága miatt nem kapták meg. 
Legnagyobb csalódásomra, semmi bizonyíték nem bukkant fel arra nézve, hogy a szocializmus megdöntésére a 
Vatikán harckocsikat küldött volna. A páncélos egység parancsnokát mindössze azzal vádolták, hogy nem 
jelentette föl a saját feleségét, pedig az ismerte a papot.  

A hosszúra nyúlt történet után jött a “corpus delicti”, vagyis bűnösségünk kézzel fogható, fő 
bizonyítéka. Két parasztnak volt egy-egy ócska, rozsdás puskája, és az egyik fővádlott pincéjében egy 
még ásatagabb, első világháborús gránátot is találtak, amit a felesége sózúzó mozsártörőnek 
használt.  

Ezek után a tanúkat hallgatták meg. Közülük is sokat már hetekkel előbb letartóztattak, és a 
securitate zárkáiban tartottak fogva. Hogy ki lett tanú és ki vádlott azért, mert nem jelentett fel valakit, 
az kinek-kinek a szerencséjén múlt, vagy  társadalmi helyzetétől és néhány esetben ismeretlen 
tényezőktől függött.  

A tanúknak csak a bíró meg az ügyész tett föl kérdéseket, a védő nem szólalt meg.  
Legtöbben olyan kerek történeteket adtak elő, amilyeneket nyilvánvalóan szóról szóra betanultak. 

Ám volt néhány kivétel is. Egy asszony hevesen igyekezett védelmezni a férjét, egy parasztembert, 
aki az egyik puska tulajdonosa volt. A bíró erre megfenyegette, hogy őrizetbe véteti, és a teremből 
kivezettette. Egy férfi megváltoztatta vallomását, mire két őr jött oda, és elvezette.  

A következő felvonás a védelemé volt. Őket tényleg hagyták beszélni, és volt is közöttük olyan, aki 
a védencének valóban segíteni próbált. A pap védője, egy híres, öreg ügyvéd azt mondta, hogy bár a 
védence által kitervelt gazságok őt is mélységesen felháborítják, a vád által ecsetelt “összeesküvés” 
fogalmát ezek nem egészen merítik ki. A román nyelv nagy, értelmező szótárában ugyanis az 
olvasható, hogy az összeesküvéshez az összeesküvők teljes egyetértése nélkülözhetetlen. Az a tény 
viszont, hogy csak két, üsszeesküvő gyufásdoboz jelent meg a bukaresti vasútállomáson, arra utal, 
hogy ilyen egyetértés nem jött létre. A védelemnek ezt, a bátortalan kísérletét azonban a bíró mereven 
elutasította. Azt mondta, hogy a román nyelvet a bíróság jól beszéli, és az ügyvéd nyelvleckéjére nincs szüksége.  

Csaknem minden védőügyvéd azzal kezdte, hogy “Mindezektől a gaztettekktől elborzadok…”, vagy 
hogy “A vérlázító tények ellenére engedtessék meg…”, és így tovább.    

Csaknem minden védőügyvéd azzal kezdte, hogy “Mindezektől a gaztettektől elborzadok…” vagy, 
hogy “A vérlázító tények ellenére engedtessék meg…”, és így tovább.  

A végkifejlet akkor közelgett, amikor az ügyész a nép nevében kért büntetéseket olvasni kezdte. Nem is 
beszélt, hanem menydörgött. Halálbüntetést kért Szoboszlayra, aztán – kis szünetet tartva – hozzátette, hogy 
Huszárra is halálbüntetést kér, “enyhítő körülményeket figyelembe véve”. Majd úgy folytatta: “Továbbá 
halálbüntetést kérek még…” – és a neveket kezdte olvasni. Akiknek a nevét kimondta, azoknak föl 
kellett állni. Már négy, öt, hat, hétnél tartott, és azt hittem, hogy soha nem hagyja abba. Minden egyes 
név hallatára megkönnyebbültem, hogy az sem az enyém. Kilenc, tíz és végre nem folytatta. Engem 
nem a golyóknak szántak. Kezdte az életfogytiglani büntetéseket sorolni. Egy, kettő, az alezredes 
felesége – és ezek közt sem szerepeltem. Jött huszonöt év kényszermunka, és a nevem még mindig 
nem hallottam. Aztán a tíztől húsz évig terjedő kényszermunkánál már nem is igen számítottam rá, de 
ott meghallottam. Arra gondoltam, hogy rosszabb is lehetett volna, és a halálraítéltekre pillantottam. 
Ugyanolyannak láttam őket, mint addig: sápadtnak és fáradtnak, mint bármelyikünket.  

Az öttől tíz évig terjedő büntetéseket olvasták, azokét, akik egyszerűen nem jelentették fel 



barátaikat meg rokonaikat, akik a szervezkedésről nekik beszéltek. Közöttük volt apám is. Mikor a névsor 
teljes lett, a teremben a meghívott pártemberek tapsolni kezdtek.  

Így elvégeztetett. Az ügyész hangja lemetszett bennünket a társadalom testéről. A közönségnek 
azonban tartogattak még egy utolsó látványosságot. Élhettünk az utolsó szó jogával. És a kimerült, 
szerencsétlen vádlottak, hogy az ítéletüket esetleg még megváltoztassák, sorra kétségbeesett, megalázó 
mutatványokkal elégítették ki a rájuk bámuló tömeg szadizmusát.  

Egy tanító kijelentette: szégyelli magát, hogy ilyen visszataszító szörnyetegek közé keveredett, és 
kegyelmet kér. Egy pap azért könyörgött, hogy a bíróság vegye tekintetbe: ő mindig nagyon 
demokratikusan viselkedett, és a rendszert híven szolgálta. Néhány zokogó asszony egyszerűen 
irgalomért esedezett, és mást nem is tudott kinyögni.  

Ám volt néhány kivétel. A halálraítéltek egyike csak azt kérte, hogy a letartóztatásakor nála lévő, 
értékesebb tárgyakat adják oda a kislányának. Bánffy István mindent tagadott. Egy másik férfi azt 
mondta, hogy az egész egy nagy hazugság. Az alezredes felesége (akinek szépségét csak akkor fedeztem fel) 
mindent magára vállalva igyekezett menteni a férjét, aki ugyancsak önmagát kárhoztatta, és súlyos büntetést 
kért. Apám persze engem próbált menteni, én meg ezt hasonlóan viszonoztam. Amikor Szoboszlay került sorra, 
csak annyit mondott: “úgy látszik, beszélgetni életveszélyes”. Az öreg Szörcsey utolsó szavai ezek voltak: “Én, 
kérem úgy kerültem ide, mint Pilátus a Credóba”.  

Utoljára néztem föl a kakasülőre, hogy az anyámnak integessek, és mások is ezt tették. Apám a rossz 
szemével nem is látta, hogy anyám  ott van. 

Utoljára tértünk vissza a temesvári börtönbe. A kockák el voltak vetve. Ettől fogva senki nem tett föl 
többé kérdéseket.  

 

Mondjon csak, amit akar 
 
Április végén költöztettek át az aradi börtönbe. A legfelső emelet volt a miénk. Az alattunk lévő, két 

emeleten közönséges bűnözők voltak. A napfény a tetőn lévő, nagy üvegcserepeken át hatolt be a 
börtön nagy előcsarnokába. A zárkákat függőfolyósók kötötték össze, és közöttük drótháló volt 
kifeszítve, hogy lehetetlenné tegye az efféle öngyilkosságot.  

Négy társammal egy nyugati fekvésű, kis zárkában voltam összezárva. A berendezés ugyanaz 
volt, mint Temesváron: vaságy, asztal, kübli. Az ablak még kisebb és még magasabban volt. Néhány 
nap múlva átköltöztettek egy nagy helyiségbe, ahol a szervezkedés húsz résztvevőjét terelték össze. 
Volt köztünk három halálraítélt: Kónya István ügyvéd, Lukács István és Orbán Károly. Gróf Bethlen 
Farkas és báró Schell István húsz-huszonöt évet, Müller bánáti plébános és Karácsonyi, aradi minorita 
szerzetes tíz-húsz évet, Anti, az én temesvári zárkatársam és Sipos, a kovács hozzám hasonlóan 
tizenkét évet, egy tanító meg egy ügyvéd pedig ( mint “nem-följelentő”) nyolc-nyolc évet kapott. 

Figyelmem természetesen a halálraítéltekre irányult. Kónya István ügyvéd középtermetű, szőke 
férfi volt, aki a tárgyaláson magát védeni meg sem kísérelte. Most folytonosan föl-alá járkált. Újra meg 
újra bizonytalan és szétszórt tekintettel méregette a mennyezetet. Máskor csak ült az ágya szélén, és 
mereven maga elé bámult. Beszélgetésekben soha nem vett részt, de ha valami izgalmasabb kérdés 
merült fel, akkor lebilincselő érvekkel szólt közbe. Ilyenkor úgy látszott, hogy közvetlenül senkihez sem 
beszél. Hangja távolról jött, mintha kínzó kétségek és kérdések felhőjébe hanyatlott volna.  

Lukács István kereskedő nyúlánk, szikár, középkorú ember volt. Nem volt annyira ideges, mint az 
ügyvéd, bár némi nyugtalanság rajta is meglátszott. Bárminemű beszélgetésben szívesen vett részt. 
Volt humora, és szabad idejében verseket írt.  

Zárkánk harmadik halálraítéltje Orbán Károly egykori földbirtokos volt. Karcsi bácsinak szólítottuk, mert 
már hetvenkettedik évében járt. Korához képest élénk szelleme, jó humora volt, és amit tudott, azt szívesen 
osztotta meg a zárka fiatalabb nemzedékével. Minden reggel tornázott. Engem angolul tanított, és 
sokat mesélt Angliáról. Furcsa módon nem emlékezett pontosan, hogy az ügyész rá miféle büntetést 
kért, ami azért nem meglepő, mert alig tudott románul. Anti amellett kardoskodott, hogy jól hallotta, mikor 
az öregre életfogytiglani fegyházbüntetést kértek. Különös – mondta Karcsi bácsi – én úgy hallottam, mikor a 
nevemen szólított, a halált emlegette. Én pontosan értettem, hogy mit mondott az ügyész, de nem tudtam 
magam rászánni, hogy megmondjam. Egyszer Huszár meglátogatta, s mivel barátok voltak, úgy 
mellékesen megkérdezte, hogy szívesen lenne-e egy leendő kormány ENSZ-nagykövete. “Miért ne?” 
– válaszolta, és sorsa meg volt pecsételve. Bethlen Istvánnak Huszár miniszteri posztot kínált fel. 
Bethlen Huszárt bolondnak nézte, és szabadulni akart tőle: “Jól van, jó, de most sietek” -  s ezzel 
faképnél hagyta. Az ügyész 20 évet szánt neki.  Így járt Schell István is. 

Minden nap kiengedtek sétálni. Erre mindegyik zárkának körülbelül harminc percet adtak. Ilyenkor 
láthattuk, ahogy a köztörvényesek fűzfavesszőből kosarat fontak. Séta közben valami jelbeszéd-féle is 



kialakult közöttünk, mert a sorsközösség itt összefűzött bennünket, függetlenül attól, hogy kit miért 
börtönöztek be. Bátorító szavakat kiabáltak, vagy a legkülönbözőbb taglejtésekkel igyekeztek 
tudtunkra adni, hogy büntetésünk rövid lesz. Ezek az üzenetek bármennyire is alaptalanok voltak, 
jólestek nekünk.  

Egyszer csak vendégeket kaptunk két, civil ruhás, temesvári titkosrendőr tiszt személyében. Ők a 
letartóztatásunkban is részt vettek, és vallató tisztekként ismertük őket. Egyikük, egy vastag ajkú, 
kövér alak jóindulatúnak mutatkozott, tréfálkozott velünk, és hogylétünk iránt érdeklődött. Erre az egyik 
halálraítélt – azt hiszem, Lukács -  odajött, és megkérdezte: “Hadnagy úr, akkor mit jelentsen az a sok 
szörnyű büntetés, amit az ügyész kíván kiszabni? Ha jól értettem, engem ki akar végeztetni. 
Gondolom, Ön jól tudja, hogy ez az egész szervezkedés mennyire komolytalan volt. Lehetséges, hogy 
engem tényleg elítélnek?” A kövér ember gúnyosan elmosolyodott: ”Ne legyenek gyerekek! Hogy 
lehetne az ügyészt komolyan venni? Mondjon csak, amit akar. Azért fizetik. Ne is törődjenek ilyen 
butaságokkal!”  

Egyszer, vécére menet, a fekete falba karcolt, angol szavakat fedeztünk fel. Karcsi bácsinak címezhette – 
alighanem – gróf Kuhn Zsiga, akit életfogytiglanira szánt az ügyész, és aztán annyit is kapott. Az üzenet így 
szólt: “Charly lissen with overturned cup on the wall” (azaz “Karcsi, egy megfordított bögrével hallgatózz a 
falon”). 

Zárkánkba visszatérve, mindkét irányban kopogni kezdtünk, bögréket szorítottunk a falhoz, és hallgatóztunk. 
Megállapítottuk, hogy szomszédainkat tisztán halljuk. Így kapcsolatot teremthettünk egymással, és ha 
minden zárkában voltak rabok, akkor egy-egy üzenet ezzel a módszerrel mindenhová eljuthatott. 
Őreink azonban hamarosan rájöttek erre, és magánzárkával fenyegettek. Óvatosabbnak kellett 
lennünk. Semmi esetre sem hagyhattuk abba, így valaki mindig az ajtónál figyelt, amíg üzeneteket 
váltottunk. Ha jött az őr, mindkét szomszédunkat az erre szolgáló kopogással figyelmeztettük.  

Karcsi bácsi, a fiatal mérnök, a gróf meg én egyformán gondolkodtunk, és érdeklődtünk a 
tudomány iránt. A börtönélet olykor azzal az előnnyel jár, hogy a rendes körülmények közt 
számottevő, társadalmi különbségeket gyakorlatilag megszünteti. Egyelőre magunkat válogatott 
csapatnak tekintettük, és az időt nem tétlenül töltöttük. A gróf egyben mérnök is volt, akit rendkívül 
izgatott a víz alá merülés kérdése, és a különböző búvárfelszerelések műszaki megoldásairól 
valóságos kiselőadást tartott. A mély tavak világa képzeletünket mindennél jobban elragadta.  

Még mindig csak május volt, és az ítéleteket még nem hozták meg. A velünk való bánásmódból derülátó 
következtetéseket vontunk le. Már csak az nyugtalanított, hogy a kinti, nagy gesztenyefák ágai kihajtottak, és a 
csarnok nagy ablakait friss, zöld lombok borították be. Ezt láttuk, valahányszor sétálni mentünk. Nagyobb 
gyönyörűséget el sem tudtam képzelni annál, mint ahogy ezeket a lombokat ujjaimmal megérintettem. 
Egy még föl nem fedezett világ részeként érzékeltem őket  

Május végén állandó feszültség volt a levegőben. Sejtettük, hogy ítéleteinket most már hamarosan 
meghozzák. Egyre több látogatót kaptunk, állambiztonsági tiszteket és civileket egyaránt: csupa rossz 
arcú, sötét tekintetű alakot.  

Látogatásaival leggyakrabban egy fiatal hadnagy tüntetett ki, akit alighanem az aradi securitate küldött a 
nyakunkra. Nála visszataszítóbb embert azelőtt életemben nem láttam. Soha nem szólt egy szót sem, 
csak belépett a zárkába, és ott szétterpesztett lábakkal megállt, mereven, mint egy marásra készülő 
kobra. Aztán sarkon fordult, és szó nélkül elment.  

A börtönborbély egy nap szokatlanul korán érkezett. Egyenként leültetett a magával hozott székre, és a 
fejünket biliárd kopaszra borotválta. Most már biztosra vettük, hogy az ítélet bármikor megszülethet.  

 

Az itélet 
 
Az ajtóban, egy őr kíséretében, a kobra-tekintetű férfi állt. Kezében hosszú névsort tartott, ami azt 

jelentette, hogy neveket fog olvasni, és a nevezetteknek el kell hagyniuk a zárkát. Orbán, Lukács és Kónya nevét 
hallottuk. Össze kellett szedniük holmijukat.  

Ilyenkor minden rab ugyanúgy viselkedik. Az a lázas sietség, ahogyan ruháit pakolja össze, azt a vágyát 
fejezi ki, hogy végre kikerüljön a bizonytalanságból valami lehetségesbe, függetlenül attól, hogy az jobb lesz 
vagy talán rosszabb. Néhány kézfogás következik, gyors pillantás az ágyra, hogy nem maradt-e ott egy kis 
darabka szappan vagy a fogkefe, aztán indulás az ajtó felé. Az ajtó nyílik, ő esetlenül lép ki, azt sem 
tudva, hogy merre forduljon, és csak aki az eltűnése előtti utolsó pillanatban látja, az veszi észre, hogy 
néhány másodperc alatt mennyire furcsa és távoli lény lett belőle.  

Egy csoport temesvári tiszt és egy civil lépett be. Minket a zárka sarkába parancsoltak, és 
munkához láttak. ”Felolvassuk az ítéleteket” – mondta egyikük, aztán a tárcájából elővett néhány 
papírlapot. Gépiesen olvasni kezdett. “A Kolozsvári Katonai Körzet Katonai Törvényszékének 



357/1958 ügyiratszámú, 1958. május 30-i, 719. számú ítélete. Kivonat. A Törvényszék határozata a 
nép nevében.” Sorolni kezdte: huszonöt, huszonkettő, húsz év. Végül az én nevemhez ért. Semmi 
megrendülést nem éreztem, csak egyszerűen kiváncsi voltam:  

“Tizenkét évi kényszermunka.” Megkönnyebbültem. Legalább nem kaptam huszonöt évet, mint a kovács. 
Albert is tizenkét évet kapott.  

Aztán jöttek, akik csak nem tettek följelentést. Egy csoport pap – köztük Kovács – mind fegyházban 
letöltendő nyolc évet kapott. A tanító is, akinek szégyenkezését amiatt, hogy velünk egy fedél alá 
került, a bíróság nem méltányolta. Szörcsey, tüdőbetegen, hét év börtönbüntetést kapott. 
Valamennyien aláírtuk. Adtak ugyan egy darab papírt, amelyre fellebbezést írhattunk, de sejtelmünk 
sem volt, hogyan írhatnánk fellebbezést egy akkora papíron, anélkül, hogy ismernénk a törvényeket, 
tudnánk, hogy kinek címezzük és egyáltalán, hogy az egész törvénykezésről a leghalványabb 
fogalmunk is lenne. “Ne csináljanak belőle gondot” – mondta az egyik tiszt. “Indokaik mellékesek. Írják 
csak rá, hogy fellebbeznek, címezzék a legfőbb katonai törvényszéknek, dátumozzák, és írják alá.” 

Megpróbáltuk komolyan venni, de még mielőtt hozzáláthattunk volna, a fellebbezéseket már 
gyűjtötték is össze. A civilek vették át, és már el is tűntek.  

Be kell ismernem, hogy egy pillanatig az ítéletemmel egészen meg voltam elégedve. Ha a többieké az 
enyémnél enyhébb lett volna, akkor más lett volna a helyzet, így azonban úgy éreztem, hogy a többiekhez képest 
még nem is panaszkodhatom. De még azok sem nagyon izgatták magukat, akik több, mint húsz évet kaptak. Anti 
elnevette magát, és a padlóra köpött. Az egyik arisztokrata úgy értékelte, hogy az ítélet illik társadalmi 
helyzetéhez. Csak az ifjú, családos tanító volt oda.   

Megint léptek hallatszottak. Nyílt az ajtó, és a tizenkét évnél többre ítélteket szólították. Ahogy távoztak, 
újabb csoport érkezett a zárkába. Sok olyan arc volt közöttük, amelyikre a tárgyalásról ráismertem. Egyik volt 
az apámé. (Innen naplórészek következnek) Megkérdezte, hogy mennyire ítéltek. Megmondtam, és 
egy kicsit megkönnyebbült, mert ennél rosszabb is lehetett volna. Ő hét év fegyházbüntetést kapott, 
ami többek nyolc évi büntetéséhez képest nem is volt sok, de az életkorát tekintve, felért egy halálos 
ítélettel. “Valaminek történnie kell” -  mondta. “Ennyi időm már nincs is hátra.” Aztán arcán a derű 
kifejezésével tette hozzá: “Számodra ezzel még nincs vége. Még harminc éves korodban is új életet 
kezdhetsz.” 

 

Pár jeles szóváltás a per mentén 
 
Az egyik főtanú, Szoboszlay volt barátnője (akinek a lakásán tartották a “titkos összejöveteleket” és 

mégis csak tanú), miután alaposan kipakolt, ellibeg csinosan kiöltözve a vádlottak padja mellett. 
– Na mit szólsz most – kérdi a bíró Szoboszlayt. 
– Ragyogó, mint kint a tavasz – válaszol Szoboszlay. Másik barátnője mögötte a padban 

zokogásban tör ki. 
Beszállás közben a rabszállítóba az egyik fővádlott megveregeti Farkas Pali vállát: 
– Ne búsulj Palikám, híres ember lesz belőled! 
Vajna Laci ügyvéd és Huszár állnak egymás mellett, arccal a falnak, a szekuritate udvarán. 
– Na, mit gondolsz Lacikám, te mint szakember, mennyit kapok, négy évet vagy ötöt. 
Laci nézegeti hosszan cipője orrát. 
– Úgy gondolom, halált. 
 

Somogyi György fordítása angol nyelvből  

 

Pietsch Miklós 

I. 
A soros cellafenyegető 

 
Szemetet, 
apró börtönszemeteket 
összeszedni – tulajdonképpen 
szokatlan, 



hogy az ágyak között előfordul, 
mert ritkán felmosatlan – de most 
ott a pár 
fecni. 
Eltüntetni, 
mert soros vagyok, 
lazsálva a hosszú ágysorok között 
ezt a pici szemetet, 
ki az udvarra, 
ott a kerítés mellett 
a szemétlerakás-halmok – 
kockázatos, mert az ott 
a toronyban 
félreértheti 
s egy sorozatot 
még belémteker. 
Na, most végre 
fürgén vissza, 
de az ágy alatt újra – 
mutatja 
a cellafelelős, meg az inspekciós 
őr, a Somlea, – 
valami furcsa, 
szokatlan szemét: 
a seprű itt már 
mit sem segít, 
ezt nem lehet 
tüntetni lazsálva, 
ezt a lapáttal 
agyon kell ütni, 
mert ez egy döglődő 
pocok 
és már emelem 
a lapátot, 
de stopp! 
Az őr 
 nem engedi: 
és csak bámul 
és néz komoran. 
Őrmester úr, 
ön talán 
babonás? 
 

II. 
Valami van a levegőben 

 
Valami van a levegőben 
talán 
a szabadulás 
és már érződik 
a javulás 
és már kapunk 
szép barnapettyes 
új ruhát 
és tiszta 
gatyát 



és nagyon jól áll, 
és valaki úgy szólít meg, “uram!” 
és valaki mondja, sajnos úgy van, 
hogy az egyik csoport 
ez éjjel nem alszik, 
mikor aludni kéne, 
mikor visszatérve 
a csiszoló porából 
nyugalomra térne, 
hanem helyette a padlást, 
ezt az újvári gerendást 
majd belülről kifesti. 
És még egy kis takarítás, 
hullaledobás, 
hogy minden rendben legyen, 
majd ha jön 
a VÁLTÁS! 
 

III. 
Szabadulás 

 
A tiszt a szekun rendes volt. 
Aránylag. Rövid fecsegés után 
elengedett. 
Úgyhogy mehetek 
haza. 
Csakhogy a ruha 
laza. 
Fejemen óriási süveg. 
Szemlesütve, mert restellem, 
döcögök. A kabát 
mint egy harang. 
Én benne 
mint cinege harangnyelv 
lötyögök 
az út sarát dagasztva. 
Ott, a domb alatt 
lakott anyám. 
Ott kéne legyen a ház – gondolom 
és ha továbbra is így megyek, 
lefelé a hegyen 
majd csak megtalálom. 
 

Stein Katalin 

Találkozás a kukánál 
 

Az öregember a semmibe révedt. 
A kukába matató keze a sonkás-zsömlére tévedt. 

S hogy mi volt a bűne? 
A múlt rezsim miért verte, űzte? 

Mert 56-ban a lyukas trikolort, 
az ablakába tűzte! 

 
Öreg volt, rokkant és éhes. 



Felnyitotta a kuka tetejét, éppen bele akart nézni, amikor egy durva hang ráripakodott. 
Húzz el innen, öreg, mert a falra kenlek! 
Ez a másik sem volt már fiatal. 
Az öregember összerezzent. 
Agya, mint egy kompúter, dolgozni kezdett. 
Összehúzott szemhéja alól nézte a jólöltözött alakot, aki egy félbehagyott sonkászsömlét dobott a kukába. 
Ezer közül is megismerem a hangját, gondolta az öreg. 
Hirtelen minden apró részlet, minden elhangzott szó, mint egy film, előbukkant a régmúltból. 
Megtántorodott. 
Ő az! Suttogta maga elé remegő szájjal, és merőn a másik szemébe nézett. 
Mit motyogsz? Vén hülye, részeg disznó. 
Az öreg előtt annyira elevenen jelent meg a múlt, hogy feljajdult. A rég behegedt sebek újra 

felsajdultak. 
Látta magát félholtra verve, vérbefagyva, szétrugdalt vesével, maga alá vért vizelve. 
Remegni kezdett. Meg kellett kapaszkodnia a kukában, nehogy elessen. 
A gépsonkás rápillantott nyomorék kezére és gúnyosan megszólalt: Mi van, öreg? A sok kukázástól lekoptak 

a körmeid?… és röhögött! 
Az öregember gépiesen hátradugta a kezét. 
Beidegződött mozdulat volt, önkéntelen, riadt, védekező. 
A régvolt képek emlékeiben tovább peregtek. Majdnem felsikoltott, mert újra belényilallt a fájdalom, mint 

amikor villát nyomtak a körmei alá, élvezve kínjának minden kis részletét. 
Aztán leütötték, hogy ne ordítson, mert bántja a fülüket. Hárman ugrottak rá. Ütötték és verték. 
Elvesztette az eszméletét. 
Amikor magához tért… (bár ne tért volna!) a fájdalomtól nyüszített, mint egy állat. 
Az egyikük egy cigarettacsikket nyomott a markába és addig taposta a kezével együtt, míg szét nem törtek az 

ujjai. 
A másik kettő meg biztatta: jól taposd el, nehogy tűz legyen, és röhögcséltek, mint egy jó viccen. 
Amikor kínzásába belefáradtak, otthagyták a földön. Rövid idő múlva már négyen jöttek vissza. 

Fölrángatták a földről, egy székre ültették. Annyi ereje sem volt, hogy megtartsa magát, mégsem esett 
le, hogy miért? Mert amerre dőlt, onnan arcába csaptak ököllel, helyre igazították! 

Fölváltva püfölték. Az arca már nem volt emberi arc, csak egy véres, püffedt húscafat. 
Üssetek már agyon… motyogta, mert értelmes szavakat nem tudott széttört álkapcsával formálni. A száját 

sem tudta becsukni, hiába próbálta. Véres nyála végigfolyt a mellén. 
Most megszólalt a negyedik: Ülj egyenesen, mert a falra kenlek!… Eddig dolgoztunk, most jön a szórakozás, 

és ne hidd, hogy a te szórakozásodról nem gondoskodunk, egymásra néztek és röhögtek. 
Ketten kimentek. 
Pár perc múlva egy tizenhároméves kislányt hoztak be. 
Az ő kislánya volt!  
Akkor, ott, előtte megerőszakolták. 
Ő eszméletlenül arcrabukott. 
Most állati üvöltés tört ki belőle: Miéééééééééééért? miért? 
Mit üvöltesz, vén marha? 
Az ismert gyűlölt hang térítette magához. 
Sok év telt el azóta. Az öreg egész közel lépett hozzá! Merőn nézett a gépsonkás szemébe. 
A másik összerezzent. 
Ezt a tekintetet már látta valahol. Na kotródj innen, mondta zavartan. 
Az öreg, nyomorék ujjával mellbe bökte: Te voltál az egyik! S fogatlan szájával közelről 

szembeköpte. 
Már jó páran álltak mellettük. 
A gépsonkás tétován körülnézett: Maga tényleg bolond, mondta hátrálva, majd gyorsan megfordult és a 

Mercedeséhez iszkolt. 
A kocsi hangtalanul suhant bele az új magyar valóságba! 

 
 

Jász István 

Paranoia 



 
 – Olyan leszek, mint a bulldog – mondta a gyönyörű fiatal nő, aki a kerületi tévének dolgozott. 

Neki más céljai lettek volna; nem a múltba nézett, hanem a jövőbe. Bár nem sok jóval biztatott. 
 A hely, ahol találkoztak, már az is olyan furcsa volt. Egy presszó a Külügyminisztérium új épülete 

mögött, a Gyorskocsi utca és a Nagy Imre tér sarkán. 
 A falon emléktábla hirdette, itt végeztek annyi hazafival a kommunista diktatúra idején. A Bem 

tér, ahol a forradalom első tömeggyűlései folytak, az sincs messze. Mindenesetre közelebb van, mint 
az az idő. 

 A nő fülére nőtt mobiltelefonnal vadászott. Mint a bulldog. 
 Akár annak idején a nyomozók, mikor már szagot fogtak. 
 – Maga ezt elképzelni se tudja – kezdte az emlékezést, de a gyönyörű nő közbevágott. 
 – Ezért kellenek a szemtanúk. Akik ott lőttek. Vagy akikre lőttek. És aki nincs annyira elkoptatva. 

Mint az a hogyishívják Péter. Tudja. Akinél megvárták, míg nagykorú lesz, és akkor… 
 – Akkor mi? 
 – Ne mondja, hogy nem tudja! 
 Legokosabb mindent letagadni. Mindenki ezt mondja, akit csak bevittek. 
 – Nem tudom. 
 – Hát akkor akasztották fel. 
 Most fenyeget? 
 – Már régen nagykorú vagyok. 
 – Hát… Nem fiatal felnőtt. – A nő szája körül biztató mosoly. – De azért fiatalos. 
 – Mindenki annyi idős, amennyinek érzi magát. Én például tizenhárom. 
 – Mint akkor? 
 – Mint akkor. 
 Akkor? Akkor már nem vidékre mentek disznóvágásra azok, akik eltűntek. Megbetegedtek. 

Akár a fizikatanára, aki történelmi nevet viselt, mert az Aradon kivégzett vértanúk egyike a 
dédnagyapja volt. 

 Tavaszra az októberi sajnálatos események ellenforradalommá alakultak az újságok híreiben: ő is túl 
volt már az első igazi csókon. Az ezzel járó furcsa, emelkedő érzést soha nem fogja elfelejteni. 

 Emelkedő nemzet volt annak a vezércikknek a címe, az egyetlen forradalom alatt megjelent irodalmi 
lapban? Ki emlékszik rá? A lapot évtizedekig dugdosták. 

 – Nincs valami tárgyi emléke? – kérdezgeti őt a nő. A tévé az tévé, ott valamit látni kell. 
 Most adja oda neki? Még felhasználhatják ellene. 
 – A tanár úr nem beteg, begyűjtötték. – Az a fiatal nő, akkor nem lehetett idősebb ennél. – 

Mert félnek tőle. Maguk, fiúk, ugye nem félnek? 
 Dehogynem félt. Féltett is. Az ifjúságot mindig meg lehet zsarolni a jövőjével, és ha most ő 

egy ellenforradalmár védelmére kel? Nem veszik fel sehová. 
 Előtte ott volt a korszak tárgyi emléke: a vörös bőrbe kötött brigádnapló, tizenkettedik 

születésnapjára kapta. Benne művei, az első színdarabja, Cyrano úr okoskodik. (“Cyrano mai 
szerepeltetése kiváló színpadi ötlet, ebből a fiúcskából még komoly színpadi szerző lehet. Verse az 
íróasztalról valósággal megkapott. Ács Kató írónő.”) Első szerelmes verse is ott szerepelt, “Valaki 
döngve csapta be az ajtót, a férfi hosszan nézett, s elmerengett, az illata a nő után lengett…” A férfi 
természetesen ő volt, a nő pedig Annamária, akinek a csókját talán éppen ezzel a verssel harcolta ki. És 
ott volt az emlékvers is az elesett rokon fiúról is, akit az édesapja egy ládába csomagolva talált meg háromnapi 
keresés után. “A földre hullott drága vére, jaj miért kellett elesnie a forradalom védelmére?” 

 Ha odaadná, hogy bemutassák, mind-mind tárgyi bizonyítéknak számítanak. Kevesebbért is kirúgtak 
valakit az összes középiskolából. Pedig most már javított fizikából is. 

 A fizikatanár, aki történelmi nevet viselt, goromba volt, de jól tanított. Azt rebesgették róla az 
iskolában, hogy valaha szerzetes volt, azért bújt el az általános iskolában, hogy békén hagyják. 

 – De nem hagyták békén – mondta a csinos fiatal nő akkor, negyvenkét évvel ezelőtt, aki úgy 
hasonlított erre a riporternőre. Éppen olyan kívánatos volt, mint amilyen rámenős. Most nagyon fel volt 
dúlva, és ez talán külön is jól állt neki. 

 – Megcirógatnám – sziszegte oda neki az osztály szépfiúja, Pusztai Gábor, akivel együtt mentek 
meglátogatni a beteg tanár urat. ’ mert jól, Pusztai, mert rosszul állt fizikából. 

 – Begyűjtötték a tanár urat Kistarcsára, mert félnek tőle. Maguk, fiúk, ugye nem félnek? 
 Büszkén húzta ki magát: 
 – Csak a tanár úrtól. 
 – Pedig nem kéne. Magukért szigorú. 



 Hol is volt ez? Valahol itt a közelben, de azokat a városi házakat azóta biztos lebontották. A fiatal nő 
nem fogadta el a betegnek szánt narancsokat. 

 – Csak egyék meg maguk, fiúk! Inkább, ha a március szelleme ott van magukban, igyekezzenek 
megtalálni a módját, hogy a vértanú dédunokája ne legyen vértanú, én meg menyasszony létemre özvegy. 

 Így derült ki, hogy kicsoda. 
 Egész úton hazafelé azon törte a fejét, nem hogy hogyan fogja szólítani, hanem, hogy mit mondjon? 
 Nem édesanyjának, mint a Petőfi-versben. Hanem Szalainak. Akivel, mióta az édesapja a 

Kádár-féle “Forradalmi Munkás–Paraszt Kormány” főügyésze lett, az osztályból senki sem állt szóba. 
 Ez a kislány meg csak faggatja, ő meg, amilyen szerelmes, még el találja szólni magát. 
 – De értse meg kérem, ez nem riport, itt egy csupasz térben fogunk ülni és beszélgetünk. Mondjon már 

valamit. 
 Ismeri ő azt a csupasz teret. Ahol három héten keresztül mindennap csak önéletrajzot íratnak 

az emberrel. 
 Mert hogy a tanár úr ezért vagy másért három hét után kiszabadult. De Annamária aztán nem 

ismerte meg, sőt. Andrással kezdett flörtölni, aki vagy három évvel volt idősebb nála, és ez 
behozhatatlan. 

 Ma már idősek mind a hárman. Talán a tanár úr is él még. 
 

 

Merényi Krisztián 

Esőt görget a szél 
 

Egy esőcsepp kering 
a szélben, de leesni 
nem akar. 
Te vagy mama? 
Édes mama, az arcodat 
rajzolja a szél és 
az eső, 
véres lett az 
ingem is ettől 
a csepptől. 
 

Kakas-szántás 
 

Panaszosan verdesi 
szárnyait. 
Süllyed alatta a 
szántás. 
 
Visszakapaszkodna, 
de túl mélyre 
taposta. 

 

A múlt 
 

A múlt: 
csimpaszkodó hold. 
 
A múlt: 
kihunyt  
fények. 
 



A múlt 
csak egy 
sötétből 
felsejlő 
csosszanás. 

 

Korosodás 
 
Kék pofaszakállam, 
oroszlánarcom sem elég, 
hogy elhiggyétek, vénülök. 

 

Bóka Mária 

Ami visszajár 
 

Őszi virágoknak 
hószíne tüzel, 
októberi szirmok 
permete 
a kültelkeken – 
a nyárból száműzötten 
meg megállón, 
a levelek fáradt 
végtáncát követem. 
Tenyeréből kiejt 
az ősz, 
és elszóródok 
mint júdáspénz 
a járdán – 
ha lenne hozzá kéz 
ami összeszedne, 
szépen megköszönném. 
Majd elbánik velem is 
az enyészet; 
ami a földé volt egyszer 
az visszajár. 
 

Demeter József 

Közhírré tétetik 
 

A marosvásárhelyi pogrom, fekete március kezdete jelentette itt a véget... 
Amikor Sütő András egyik szemét kiütötték, a postás lova teljesen megvakult, s a gazdája 

gyaloghintóra szorulva már magyarul is átkozódott – magában, és félhangosan. 
Utána meg bűnbánóan imádkozott – a lakatlan helyeken. Főleg a Garat-tető alatt. 

A legnehezebb terepet róva. Porban. Sárban. Fagyban... 

 
Letette a batyuját vagy leejtette? Ezt már ő sem tudja. A látvány miatt... 
A hosszú, egyenes Főutca közepén végedes végig terített asztalsor! Mint a lakodalmakban. Nem 

is, mint a lakodalmakban, törölte meg óvatosan a homlokát, hanem, mint kollektivizálás előtt, a 
búzahordás befejezésekor – a fehér háziszőttes abrosszal leterített asztalsor... Asztalsorok. Az 
asztagok előtt. Egészen a kapukig. A búzabehordási kalákák után. A magyar portákon. Persze – 
réges régen. 



Édesapjával együtt őt is egy ilyen alkalomkor vendégelték meg. Az aranygaluska levest, annak 
emlék-ízét, zamatát azóta is érzi. Most meg ott párolog előtte. Az égig. Sok-sok hófehér porcelán 
tányérból. És senki sehol. Vagy tényleg csak álmodja? Kétségek gyötrik. Pedig ég-plafonig csapódik a 
pára. Jól látja a csillogó cseppeket, ahogy remegve kövérednek. Mint egy fedőn. Roppant szikrázókék 
fedőn, motyogja és izzad. Türelmesen. A tyúkhúsleves viszont párolog. Párolog... 

Mennyei illat. 
A földön. 
Magyardellő Főutcáján. 
Mintha részeg lenne. A járdán billeg. Nem győzi nyelni a nyálát. Tányérsapkája kajla fülére 

plöttyen. Közhírré tétetik, hogy hol lenni a falu népe? Elő venni a dob vagy nem venni elé? – kérdi 
mintegy önmagától és most jut eszébe, hogy a trombita is nála van. Nem mer megmozdulni. Az ujjnyi 
vastag, finom-szemcsés homok miatt: nehogy a levesbe szálljon. 

Óvatosan lépked – a hófehérre meszelt deszkakerítések mellett. Megfontoltan araszolgat. Talán most 
még jobban fél. A terített asztalok hófehéren szikráznak. A fenyveserdő magyar-zöld. Az ég voronyeci-
kék. A torony pedig hallgatag színű, s a falu még mindig kihalt. 

Néma porták mindenfelé. 
Az első éles kanyar végén furcsa zajt hall. Éles zsivajt. Körülnéz. Fülel. És a második kanyar után 

már látja. A zajongókat. Magyardellő apraját-nagyját. A falu végén. Egyesek népviseletben feszítenek. 
Felfegyverkezve. Mezőgazdasági szerszámokkal. A rakéták századában! – okoskodik románul. 
Morfondíroz, hogy vajon mi történhetett, hiszen ezek az emberek már évtizedek óta levetették az ősi 
viseletet. Ezerráncú csizmák fénylenek szemébe. A patkós, sarkantyús huszárcsizmákkal súlyosakat 
lehet rúgni, nézi az emberek különleges arcát. Tekintetükben tükröződik félszegen... Szikrázó nap 
villog ki a felhők mögül – dárdaéles fény. Lassan lépked. Az ismert arcok már-már ismeretlenek. 
Rossz sejtések környékezik. Galléron ragadják a nemrég még oly kedves ismerősei, barátai. 
Ráncigálják. Ömlik feléje a panasz. Az átok. A fenyegetőzés. Köréje karéjlik a nép. A férfiak egy része 
mámoros. Az asszonyok közül is ketten-hárman. A gyermekek a nőkkel együtt a második, vagyis a 
hátsó rajvonalba zárkóznak fel. És mindenki ontja-mondja a magáét, melynek lényege az, hogy a 
községházból vagy a néptanácstól telefonáltak: készüljenek fel a magyardellőiek a védekezésre, mert 
a romándellőiek meg fogják támadni őket. 

Egy nappal a marosvásárhelyi fekete március után. 
– A te falud, Postás – kiáltja a határpásztor boros hangon és huszárosat káromkodik. – A te fajtád, hát ezt 

érdemeljük, mi?! 
– Na csak jöjjenek ide, mert meglátják a magyarok Istenét – emeli a kacagó-tiszta ég felé háromágú 

vasvilláját az elkúráló, és a többiek kórusban követik. 
Pórázon a kutyák egyre idegesebbek. Fokozódik a zűrzavar. Az átkozódás. Azt viszont senki sem 

tudja, hogy ki telefonált. Csak annyit tudnak meg a telefonszolgálatostól, hogy az illető románul 
beszélt. 

– Perfekt románul, a dumnyezóját! A te nyámujod, Postád, perfekt románul hallózott, hallod?! 
– Ez nem létezni! Ilyen nem lenni – hüledezik szegény feje és félve hátrál. A falu volt kedvence. 

Mert tényleg az volt, és most görbe szemmel nézik. Miért? Miért? – gondolhatják többen is, de ezúttal 
nem erről tereferélnek. A nemrég még oly kedvelt Postás a terített asztalokat hozza szóba. 

– Ez meghülyült? – kong a harangozó szava és a Postás hátrálni kezd, mintha ő lenne a hibás. 
Javaslatokkal áll elő, eredménytelenül, és utána felzaklatott állapotban igyekszik a falujába, tisztázni a 
tisztázni valókat, amíg nem késő. Gondolataiba merülve talpal. Cipekedik. Liheg. Izzad – a kanyargós 
Maros mellett. És egy órányi járás után újból nem hisz a szemének. Előtte a falu népe. Kieresztett 
ingekben, mint eleik. A nők katrincákban. Egyesek a régi-régi bocskorokat szedték elő, mert jó 
hegyes, és könnyű... Kezükben földtúró szerszámok. Hadiállapot! Űrrakéták idusán, vakargatja izzadt 
fejét Postás, és közelebb érve észleli, hogy itt fegyveresek is vannak, ha jól látja, talán hárman. 
Leventepuskákkal! A tankok majd később jönnek? – élcelődik mérgében, s már távolról is érzi, hogy 
fújják a cujka szagot. 

A vadászok itt is kihaltak. Évekkel ezelőtt nem csak a bálokba, hanem vadászni is együtt jártak a 
magyardellőiekkel. Példaértékű-jó barátságban. Kölcsönösen. Míg most! 

– Na gyere ide, te magyar bérenc! – hadarja a tántorgó beszédű, magyar feleséget tartó Todor, 
akinek az asszonya “persze, hogy nincs itt”. – A magyarjaidat nem hozod? Kémkedni jöttél haza? 
Vagy felderítő úton jársz? – ilyen és ehhez hasonló szövegekkel fogadják a falubéliüket. Postás imára 
kulcsolt kézzel áll előttük. Églő réten bárányfelhők árnyéka. Enni hadiállapotban is kell. Birkákat 
nyársalnak. A falu bolondja éhesen vigyorog. Vastag ajkán zsírlik a nap. 

– Ezt kapják a bozgoraid! – ordítja az egyik puskás és lyukat lő a levegőbe. Utána a másikok is. 



Ketten egyet. Csütörtökön... Bárány-nyúzó Todor késeket villant. Mintha kardokat élezne. 
– A magyar barátaid nem jönnek? A bozgorok?! Te is az lettél, ugyé? – ismétli csúfondárosan a faluvezér és 

lökdösni kezdi, először csak úgy félig-meddig viccesen, aztán egyre komolyabban. 
Szeme elhomályosul, ajka remeg, mondani akar valamit, mert csak most észleli, hogy itt is nyár 

van. Kibírhatatlan nyáridő – tavasszal. De a többiek nem izzadnak, hogy lehet ez? Repeső tekintete a 
terített asztalokat kutatja, de itt egyet sem lát. A hegyről viszont zsendice illat áramlik a völgybe. Aztán 
sajt- és túrószag. Egyre csípősebb. 

A Garat-tetőn füstjeleket látni... Nagy későre tudja meg, hogy az ő falujába is ugyanakkor 
telefonáltak, azt, hogy a magyardellőiek tartsanak ki, amíg jön az erősítés. A hadseregtől. De hogy ki 
telefonált, itt se tudták megmondani. 

– Marosvásárhelyen is valahogy így, ehhez hasonló módszerrel ugraszthatták össze a románokat a 
magyarokkal. És most a környékbeli falvakon a sor? Micsoda aljas átverés, felbújtás! – lihegi Postás, 
és majd egy órányiba tellett, amíg mindezt meg is értette velük. Amikor viszont újból a terített 
asztalokról beszélt, lévén, hogy ő ezt is tisztázni szerette volna, román honfitársai gyanúsan pislogtak 
össze. Szerencsére idejében észbe kapott, hogy a nyálcsurgató terítékekről egyetlen egy szót se 
többet! Sikerült betartania, s “mégis gyanakodni bennem”, motyogja halkan. 

Végül is abban egyezik meg a romándellőiekkel, hogy visszafelé menet, mielőtt a 
magyardellőieknek megvinné a felfedett aljasságot – a most már jóra forduló hírt, átmegy a 
néptanácshoz, tisztázni ezt a felbújtást, de főleg a felbújtót szeretné leleplezni, hogy bűnhődjön a 
gyalázatos. A minden jó, ha a vége jó alapon még hitetlenkedő románok, azért biztos, ami biztos – a 
helyükön maradnak. Várakozó hadállásban, amíg a békét közvetítő Postás telefonja meg nem érkezik. 
Megy hát a béke embere, cammog az erdő alatt. Forró nyarat izzik a nap – tavasszal. Lépten-nyomon 
síri szélcsend. Hátha most valaki lelő az erdőből, ördöglik eszébe a gondolat – fényes nappal, sötéten. 
Majd azt is hozzámotyogja, hogy egy-két kísérő azért elkelt volna. És hirtelen nem is tudja eldönteni, 
kitől kell félnie jobban, a magyaroktól vagy a románoktól. 

Szomorúfűzek gally-liánjai alatt hallgatózik. Az erdőt figyelve indul tovább. A Maros mellett 
vészesebb félelem szakad rá, mint Magyardellő felé menet. Súlyosodó mennyei csend, jegyzi meg 
okoskodva, amíg rongyosodó szolgálati válltáskáját igazgatja – kínosan. Újból megáll. De a lihegése 
nem. Tányérsapkájával legyezgeti orcáját. A hegy felé néz, ahol hajdanában a szülői ház állott. Már 
egyetlenegy nyom se jelzi, hogy ők valaha itt laktak. A kiáradó Maros okozta földcsuszamlások miatt 
kellett elköltözniük. Az apja ebbe halt bele – jó ember hírében állt, szerette a magyarokat. Tisztelte. 
Felnézett rájuk. Főleg a jómódú, szorgos kezű magyardellőiekre. Alkalmazkodó típus volt. Még igenis 
alkalmazkodó. Amikor Erdélyben újból magyar világ lett, felfelé pödörte a bajszát. Huszárosan. Miután 
pedig az ő román szülőfalujában is románra váltott a politikai világ, lekonyítva, “oláhosan” viselte. 
“Csepjűsen.” Sokáig csúfolták ezért, de ő azzal vigasztalódott, hogy csak kétféle embert ismer, jót és 
rosszat. Függetlenül attól, ki milyen nyelven beszél, és ki hogy viseli a bajszát. 

Postás édesanyját, a szendlinke Ánika nénit a férje-ura örök elköltözése bánatosította még az 
évben halálra. És most ő, a “pujul mámi” oda szeretne menni, oda a régi-régi helyre, megsimogatni a 
füves selymű dombokat, a bokrokat és a fákat. A gyermekkori játszótérre szeretne lepihenni – a két 
falu közt húzódó szép tisztásra. Elnyúlni hanyatt a földön, és így emlékezni vissza a háborúsdi 
játékokra – példának okáért a hajdani szív-kalukkos győzelmekre. Ugyanis a két falu gyermekei itt 
vívták a nagy-nagy játék-csatákat. Azért itt, mert ez a hely volt a legmegfelelőbb hadszíntér széles e 
vidéken. Ő pedig – páratlan létszámkor – hol a román, hol meg a magyar “hadsereget” erősítette. 
Hatesztendősen. Ugyanis akkor költöztek el innen. 

Édesanyja hangját hallja: elég legyen a játékból, te “magyar” huszár! Gyere haza, kész a vacsora. Keverem a 
puliszkát. Apád is hazajött. Ideges. Vakarózik. Bajuszát simogatja. Úgy érzi, összefüggés van a mostani helyzet 
és a háborúsdi játékok közt, ezért nem akar többet rágondolni. 

Mintha színezüstöt égetnének, úgy szikrázik, vakít a nap. Összeszorítja a szemét, bágyadt fejét hátrahajtja, és 
az orrával vitatkozik... Ínyét, mint a ragadozó, hátrahúzza, szimatol, végül is bajuszos orrának ad igazat; 
nem a szemének, hisz még az akácerdő is tyúkhúsleves illatú. Vasárnapias. Mint a színtiszta magyar 
faluban az Istentisztelet utáni ebéd. Olyannyira mennyei! Meghitt. Búzaillatú... Kalákafényű... Egyszer 
volt belőle része. Csupán egyszer. És a szeme fölfelé illanó aranygaluska párát keresgél a távoli falu 
fölött. De semmit sem lát... A ragyogó gombócokhoz hasonló fénykarikákon kívül. Vaksin hunyorít, és 
amikor valamelyest visszajön a szemevilága, előtte az ösvényen egy tokostól felállított ajtót lát. Vagy 
nem lát? De! – motyogja. Mintha egy épületből, talán az ők házukból csak ez maradt volna itt. A 
csupasz földhöz rögzítve. Óvatosan közeledik. Aztán egye fene alapon érinti meg, tapogatja. Tényleg 
ajtó. A Maros partján! Mustrálgatva kilincseli. Nem enged. Pedig, tudomása szerint, minden ajtó 
többnyire befelé nyílik. Igen ám, csakhogy merre lenni a befelé, Magyardellő, vagy Romándellő 



irányába? – néz vissza, remeg, berezel és kikerüli az ajtót, főleg a most hallott furcsa dübörgő zaj 
miatt. Csak nem tank lenni? – kérdi rángatódzó ajakkal, de a Maros túlsó partján az omladozó Haller-
kastély romjai sem válaszolnak. Falaiból gyomnövények nyúlnak a vigyori ég felé. 

Szerencsés látószögbe érve veszi észre a felbukkanó ócska traktort, mely vészesen csörömpölő, rozoga 
utánfutóval kompra váróan áll meg. 

Mégse tank, mütyürgeti bajszát, lélegzik fel megkönnyebbülten. Lelkendezve integet, kiabál a traktorosnak, 
hogy várja meg, de a címzett nem néz erre. Mi mást tehetne, derekáról előkotorja a hátracsúszott “szovjet 
nyelvű”, rozoga pionírdobot és elkezdi püfölni, közben eszébe jut, hogy a negyvennyolcas torkon lőtt 
huszártrombita is nála van, a válltáskájából kotorja elő, hogy közhírré tegye szándékát – miszerint 
nélküle a traktoros nehogy átkeljen a folyón. De a trombita csak feleket kukorékol, így hát a dobot 
püföli. A lényeget aztán már szóban magyarázza a magyarajkú vezetőnek, hangsúlyozván, hogy két 
falu életéről van szó. Felháborodottan meséli a történteket. A terített asztalokról, és az ösvénybeli 
titokzatos ajtóról már semmit se mond. A motorolajos ember mégse hisz a fülének, de ettől függetlenül 
megígéri, hogy elviszi Postást a tanácsig, mert gyalog, amíg odacammog, akár be is sötétedhet, és 
addig ki tudja mi lesz a két hadikészültségben álló faluval. Ez a háborúsdi – ha tényleg igaz – már nem 
gyermekjáték. Élesbe megy. Mindössze ennyit mondott a traktoros és ezt követően még halkabbra 
állította a motort, hogy minden szót jobban halljon – utoljára. Ugyanis az utánfutó a traktort a vizes-
csúszós-olajfoltos kicsi kompról, hogy hogy nem, a Marosba lökte. Baljós reccsenéssel fordult oldalra a roncs, és 
átcsapott a víz fölötte. 

Amikor a traktort kiemelték csak a Postás volt a fülkében. Iszapos bajuszának egyik ága lefelé, míg a másik 
fölfelé állt, de hát ennek semmit se tulajdonítottak. Jóformán észre sem vették. 

Mindkét kezét a folyófenék felé nyíló, illetve nem nyíló ajtó kilincsére kattintotta. Alig bírták lefeszíteni. 
Minden cuccát megtalálták, csak a dobot nem. A traktorost három hét múlva halászták ki, úgy tíz kilométernyire 
innen, egy ajtó nélküli rozoga keret ácskampójába akadva. A hirtelen megduzzadt folyó sodorta magával. 

Hogy a Főutcán levő asztalsorral mi lett, talán egyedül csak Postás tudhatta meg. Nyitva maradt, 
ijedt szemét, mintha megfagyott volna – ilyen se volt még a vízbefúlások történetében – már nem 
lehetett lezárni, úgy kimeredt, mint eső után az ég szivárványló pupillája. Tükrében aranygaluska 
leves párolgott még. 

A halottas elsőházban a tükröt a románoknál is gyász-színű, háziszőttes terítővel takarják le. 
Postáséknál úgyszintén, mert ha nem, ez esetben, mint mondták, a gyilkos Maros kiáradt volna belőle, 
hátán egy ócska pionírdobbal, a közhírré tétetik – nagyszerű Postás – nélkül. 

Aki most az égben dobol. 
Csillag-galuskák honában. 
Hirdetvén az örök békét. 
 

Füzesi Magda 

Szeptemberi anziksz 
 

A bazsalikomok városában 
mindig süt a nap, 
a bazsalikomok városában 
minden jól halad, 
rossz költő rossz verséért 
ne szidjatok nagyon 
merthogy a világot 
reátok hagyom. 
Szerettem élni, halni, 
akár a többiek, 
szerettem a fákat, 
a rétet s a vizet. 
Boldog akartam lenni 

akár a többi nők 

mind, akik sírni látták 
ama Dsida Jenőt... 

 



Ima mindenkor 
 

Legyen tavasz, levéllel ékes, 
földszagú tájon kikelet. 
Legyen madárdal, fákon fészek, 
ölelje mézszínű meleg. 
 
Legyen áldás terhes mezőkön, 
legyen harsogó a határ. 
A gyermek nyár gazdává nőjön, 
virág jelölje, merre jár. 
 
A falevél égjen vörösre, 
pengessen torz gallyat a szél, 
a víg folyó szemét bekösse, 
a fű dértől legyen fehér. 
 
Reszkessen rózsafa leverten, 
kökény kiáltsa: szenvedek! 
A kert testén fagy meneteljen, 
hulljon rá tompa rettenet, 
 
hogy azt sikoltsa: jöjj, eső, 
zuhogj a földre, moss barázdát. 
Legyen a lelked éltető, 
a dermedt búzaszívet járd át. 
 
Hűs víz, porlaszd el életem, 
legyek fatörzs, legyek gyökér, 
csak tavasz legyen szüntelen, 
meg nyár és ősz és újra tél... 

 

Agyő, Kárpátalja! 
(Ipszilonnak ajánlom) 

 
igen most már ti is 
lassan már mi is 
beletörődünk beletörünk 
merthogy Csaba királyfi 
nem hallja meg 
nincs maroktelefonja 
mint Janeknek a szomszéd házból 
így aztán vállat vonunk 
a sógor is hirdet 
ház eladó összkomfortos 
gáz víz telefon 
meg a nagymama 
akit mégsem illik 
mint a kutyát 
az árokpartra 
a kishaza 
a haza a magasban 
és más 
megkönnyeztető 
hisztériák 
már csak a 



reklámszatyor feliratán 
intenek utánunk 
“Agyő Kárpátalja 
szerettelek!” 

 
 

Madarász Imre 

“Nézz vissza haraggal?” 
Szigeti József: Intellektuális önéletrajzom 

 
A rosszhírûség is hírnév, a hírhedettség is reklám. Ha egy ilyen értelemben híres személyiség, szerzõ (új) 

könyvvel jelentkezik, az akár szenzáció is lehet. 
A fentieket – legalábbis részben – érvényesnek érzem Szigeti Józsefre, illetve legutóbb megjelent 

önéletrajzára. A nyolcvan esztendõs akadémikus filozófiaprofesszornak ez (az Új Magyar Irodalmi Lexikon 
szerint) a kilencedik önálló könyve, ám Szigeti nem elsõsorban könyvei, tudományos és oktatói munkája alapján 
ismert. Az Irodalmi tanulmányok (1959), a Denis Diderot, une grande figure du matérialisme militant du XVIIIe 
siécle (1962), A magyar szellemtörténet bírálatához (1964), a Bevezetés a marxista-leninista esztétikába (1964, 
1966), a Dialektikus materializmus (1984), a Racionalizmus és irracionalizmus dialektikája (1991) többnyire 
már megjelenésükkor is idejüket múlt, konzervatív, merev-dogmatikus mûveknek számítottak a hivatalos 
marxizmus köreiben is, némelyek – például a talán legrosszabb emlékû Irodalmi tanulmányok – egyenesen 
sztálinistának. Mégsem intoleráns hangvételû könyvei miatt volt Szigetinek olyan rossz a híre már a Kádár-
rendszer idején, nem elsõsorban azok miatt emlegették, súgtak össze mögötte borzongva a nyolcvanas években a 
budapesti bölcsész-egyetemi hallgatók. Hírhedettségét annak köszönhette, amirõl legalaposabban, 
legdokumentáltabban Beck Tibor és Germuska Pál Forradalom a bölcsészkaron címû, 1997-ben kiadott 
könyvében olvashatunk, hogy tudniillik õ volt az 1956-os forradalmat követõ megtorlás idején az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen és más egyetemeken is, országos szinten, miniszterhelyettesként 1957 és '59 között – 
Szamuely Tibor és Tolnai Gábor mellett – a fõ rendcsináló, a tisztogatások vezetõje, akinek drákói szigora 
értelmiségi pályákat tört ketté, emberi sorsokat tett tönkre. 

Intellektuális önéletrajzom címû könyve csalódást okoz azoknak, akik a forradalomellenes leszámolásról 
várják vallomásait. Hiszen a mû alcíme: A szellemi ébredéstõl társadalmi hivatásra ébredésemig 1921-1948. 
Ahhoz képest, hogy az alcímbeli záróévben az önéletíró még egyetlen fontosabb mûvét sem alkotta meg, a kötet 
terjedelme – 432 oldal B/5-ös formátumban! – elképesztõen nagy, szélsõséges túlírtságot, megalomániát sugall. 
Az olvasó csöndes rémülettel kérdezi: vajon mekkora lesz a teljes “intellektuális önéletrajz”? Ezerötszáz oldal? 
Kétezer? Hosszabb, mint Rousseau, Alfieri és Goethe önéletírása együttvéve? Vajon hányan tudják, akarják 
majd végigolvasni? 

Ha a Szigeti életében legfontosabb, legjelentõsebb idõszak képe nem is, a szerzõ-fõszereplõ intellektuális 
önarcképe azért hûen kirajzolódik a közel félezer oldalnyi szövegbõl. Kivált ami ideológiai-politikai arculatát 
illeti. A rendszerváltozás szerinte “az eddigi világtörténelem legnagyobb és legsúlyosabb következményekkel 
terhes cselszövényének és árulásának” (51. o.) a következményeként bekövetkezett “jégkorszak” (97.o.). Nem 
úgy az azt megelõzõ államszocializmus, amelyrõl Szigeti ha néha kritikát mond, azt mindig balról teszi. Megrója 
például a rendszer egy másik prominens bölcsész-tudósát, Király “Pistát”, mert, úgymond, “benne élt 
legelevenebben a Németh László-típusú nacionalista maradvány” (350.o.) vagy a kiváló tudóst, “a parasztpárti 
Kereszturyt”, aki “egyre nyilvánvalóbban mutatta meg klerikális hajlamait, azt, hogy nem hiába volt a 
zalaegerszegi gimnáziumban Pehm József, a hercegprímássággal Mindszenthyvé (sic!) vált tisztelendõ tanár 
tanítványa” (365.o.). Keresztury – Szigeti szerint – “szentimentális önsajnáltató, a klerikális reakció apró 
fullajtárja” volt, aki “akadémikussá is nyilvánvalóan politikai okokból” lett (382.o.). E sztálini-zsdánovi stílusú 
passzus az olvasónak a szálka és a gerenda bibliai vagy a veréb és a bagoly népi példázatát juttatja eszébe. És 
azt: vajon Szigeti minek köszönhette, köszönheti az akadémikusságot, ha nem politikai érdemeinek, melyeket az 
osztályellenességgel való eredményes harcában szerzett a rezsim urainak szemében? 

A legvisszataszítóbbak azonban a könyv azon részei, ahol cinikus kárörömmel kommentálja ember-, tudós- 
és tanártársai tragikus-erõszakos halálát. Amikor gróf Révay Józsefet (a morálfilozófust, aki nem tévesztendõ 
össze a rákosista kultúrpolitikus-fõinkvizítorral) 1945-ben egy úgynevezett “földosztó” agyonlõtte (a már idézett 
lexikon szerint “kommunista terrorcselekmény áldozata lett”), ezt Szigeti a következõ idézettel intézi el: 
“Lelõtte, mint egy kutyát.” (167.o.) Krassó Miklósról nem átall így írni: “Az Angliába disszidált, magát 
trockistának valló Krassó emberileg, költõileg végleg belesüppedt saját belsõ mocsarába. Kataleptikus 



magábazárkózottságában fürdõszobáját zsúfolta tele csaknem üres tejesüvegekkel, amelyek rothadó tejszagukkal 
elárasztották apró lakását. Vegetálására az ósdi angol szabadlángos gázfûtõrendszer tett pontot. Szalmazsákja 
lángot fogott, s a létezõ szocializmus engesztelhetetlen kritikusa ott égett magárahagyottan, társtalanságában 
segítség nélkül, úgy ahogyan más kispolgári individualistával is megesett már.” (369.o.). 

“Az osztályellenességet gyûlöld, ne sajnáld” – tanították az ötvenes években. Szigeti József megtanulta a 
leckét. És íme, most is tanítja. Õ ugyan nem érzékeli, de hogy az ezredfordulón is itt tart, ezen a tudati 
színvonalon, az számára a sors részérõl a legnagyobb büntetés.  

 

Bars János 

Elmentél 
Szervác József emlékére 

 
Százággal tûzõ napsütésben; 
Csepel öreg temetőjében, 
szívinfarktustól gyötört szívvel, 
állok a ravatalod előtt. 
Eltörött a pohár, nincs több fröccs! 
Siratlak haver, nagy költő-öccs. 
Nem tudhatom: még ki sirat meg, 
bennem örök marad a neved. 
Elmentél, Jóska, oda túlra, 
mért voltál erre rászorulva?! 
Most magához karolt a Nagy Úr, 
s nem látod többé, hogyan vadul 
körülünk a szánalmas világ: 
Belepte sírod sokszín virág. 
Jóska! Siratva emlékezem, 
s ez marad egyetlen fegyverem. 
Elvitted ifjú álmaidat... 
Sebesebben mint a gyors vonat. 
S fülemben Bella szavaival 
együtt harsog a bölcs Kossuth-dal! 
(Budapest, Csepel 2001. június 27.) 

 

Tűzfogú szél 
 
Futhattál völgyből hegygerincre 
fáklyát tartva a kezedben: 
Talpad alatt fölrítt a cserje, 
s utolért az év a negyven. 
 
Karolásodból évek szöktek; 
csillag-vész kísért utadon, 
merész álmaid megmérkőztek 
társaid közt a partokon. 
 
Csatáztál sok emberi-vaddal: – – 
S beleszoktál a hiányba... 
De haladtál magad, magaddal 
a megálmodott irányba. 
 
Tûzfogú szél karcolta bõröd: 
Vihar dúlt s folyt ifjak vére. 



Emlékeid között megőrzöd; 
láttad, ahogy a Nagykörúton: 
 
Egy srác égett feketére... 
(Budapest, 1967. augusztus 18.) 

 

Barna barázdák, virágos mezők 
 
Arcvonásaim megkeményedtek! 
Sírnak körülem, ellopott kertek. 
Szemem körül érett szarkalábak, 
tanúskodni, egymás mellé álltak. 
Kifaggatják bánatom s örömöm, 
ringatódzva napcserzett bőrömön. 
Markomból kirepült vásárfia: 
rétek, Dráva parti fák illata. 
Barna barázdák, virágos mezők, 
mért üldözhettek el, tegnapelőtt?! 
Szökött fia lettem jó apámnak, 
de szívem megőrzi azt a tájat, 
honnan kitörtem, láng-lobogással, 
magamat legyőző lázadással... 
Bordáim között... s kabátom alatt, 
magammal cipeltem vagyonomat: 
Hazámat féltő hitet: s szívemet, 
szétosztogathattam mindenkinek. 
Rejtjeles kulcsát csak én ismerem; 
nem férhet hozzá senki idegen. 
Hamisakkal nem osztom vagyonom, 
nekem ünnep, minden hétköznapom... 
S ha néha egy emlék arcomba üt – –: 
Megkérdi mért vagy otthon mindenütt?! 
Szívedben hazád, nem vagy hontalan: 
Költő lettél, nem élhetsz gondtalan! 
Sorsod keresztútján esendő vagy: –  
Senkinek soha, ne add meg magad! 
(Barcs, 1987. augusztus 18.) 

 
 

VILÁGBESZÉD 
 

Asger Schnak 
(Dánia) 

 

Punk-rocker emlékirataimból 
 
 
Megyek a Kalmárok utcájában. Nem nyár van. Nincs kajám. Egy kocsi megy odalenn az alagsorban. Megyek 

a Kalmárok utcájában. Emberek Illumból. Hallgren Áruházat építenek. Nem veszek lábforma cipõt. Fütyülök 
Hallgrenre. Éntõlem annyit épít a Hallgren, amennyit csak akar. Teleépítheti akár az egész Kalmárok utcáját. 
Körbeépítheti a Kerek Tornyot, kirakhat egy bazi nagy lábforma cipõt az Északi Kapu fölé, éntõlem annyit épít, 
amennyit csak akar. Megyek a Falevél úton. Nem megyek be az Arany Klubba. Nem éjjel van. Nem diszkóban 
vagyok. Nem vagyok cippzár. Senki sem tud felhúzni. Senki sem tud lerántani. Úgy járok le-föl, mint árny a 



hidrogénben. Nem vagyok láthatatlan, alig vagyok látható. Nehéz a levegõ. Korán van. Késõ van. Nem éjjel van, 
a fény átlátszó, mint a trotil. Nem megyek be az Arany Klubba. Nem ácsorgok a bárban, nem lógok a bárban. 
Nem ropok a táncparketten egy pucér csajjal, aranyban. Minek ácsorogjak? Minek lógjak? Szarok táncolni. 
Szarok a táncparkettre. Szarok a pucér csajra, aranyban. Elmegyek a Haase új lemezboltja elõtt, és japánul 
üdvözlöm David Bowie-t. Két postás biciklin. Nem hallok dzsessz-szaxofont. Nem álmodozom egy másik 
városról. Újszülött vagyok. Nincs színem. Ajakrúzs a zsebemben. Látom a napot. Gyorsan jár, vagy lassan jár. 
Kifürkészhetetlen. Üdvözlöm David Bowie-t. Japánul lóg vékony fémállványokon. Nem ma, David. Nem ma. 
Hang jön ki a kõfalakból. Hang jön át a kirakaton. Hang jön föl az aszfaltból. Nem épp az ép ész természetes 
védekezése. Minden kitárulkozik, zöldben vagy kékben. Pici mûanyag golyóbis száll fel a sárga postásbiciklibõl. 
Átlebeg a bal karomon, és belibben a falba egy ajtó meg egy ablak között. Tovább megyek. Nem tartok a 
Szürkebarátok Piaca felé. Nem fogok leülni egy utcakõre, nem veszek részt holmi szociális kísérletben. Nem áll 
szándékomban. Nincs is szándékom, szándéktalan vagyok. Nem nyár van. Nem ülnek meztelen felsõtestek az 
útburkolaton. Nem ül ott egy gitár Kanadából, és nem játszik népdalokat. Nem rohangásznak kölykök a meztelen 
felsõtestek között ide-oda, és nem szedegetik dobozba az üres üvegeket. Nem igyekeznek le a dobozzal a Kurt 
pincéjébe. Nem jönnek föl pénzzel a kezükben. Nem állnak székek meg asztalok az Oxi Bácsi Marha és Sajt 
elõtt. Nem állnak székek meg asztalok a Scott elõtt, sem a villamosmegálló, sem a Tölgyes elõtt. Nem 
ücsörögnek fehér ingek, nem vedelik a csapolt sört. Nem nyár van. Nem este van. Nincsen meleg, és a pofák 
nem napbarnítottak. Nem kandikál ki csekkfüzet a farzsebükbõl. Nem parkoltak le odafönn a Valkendorf 
utcában. Nem beszélik meg, hogy holnap összefutnak. Nincsenek a helyükön. Nem nyár van. Nincsenek pofák a 
levegõben. De látható egy ezüstösen csillogó, hosszúkás tû, épp süvít le a fáról. Két utcakõ közé befúródik a pad 
elõtt. Senki sem ül a padon. Senki sem látja a tût lecsapódni a fáról és becsapódni a földbe. Pisálnom kell. 
Bemegyek a pisáldába. PUNK, ez áll kék betûkkel a fém vécékagylóban. Víz csordogál a feliratra. Pisálok. 
Hideg van. Nem nyár van. Egy dekk hever ott, úszik a húgyban. Nem este van. Önmagára hasonlít. Ritmust 
érzek a véremben. Pisálok. Kimegyek. Nem lóg ki a pöcsöm a gatyámból. Nincsen húgy a számban. Nem 
beszélek egy darab extrudált kenyérrel a zöldségárudánál. Nem megyek tovább. Ott maradok a járdán. Holtan 
fekszem egy mûanyag palack alatt, amely hirtelen kiröpült egy vágtató taxiból. Fölkelek. Nem vagyok vágtató 
taxi. Nem vagyok mûanyag palack. Húgy buggyan ki egy járókelõ száján. Éppoly pontosan látom, amilyen 
pontosan kinéz. Önmagára hasonlít. Nem vagyok járókelõ. Minek járjak, keljek? Nem dolgom járni, kelni. Nincs 
is dolgom, dologtalan vagyok. Nem állok egyhelyben. Nem nyár van. A Hemmingsen utca nincs messze a 
Kalmárok utcájától. Parkoló kocsik. Jobbra egy ember valamin dolgozik. Belátok az ablakon. Elõregörnyed. 
Fehér ing rajta. Nyakkendõje A-4-es papírra esik. A papíron számok állnak, mondat. Tervrajznak látszik. Mit 
építenek? Nincs jelentõsége. Éntõlem építhetnek vasrácsot vagy gumilabdát. Kék poliészter ládát. Építhetnek 
egy bazi nagy acélkarámot. Hadd csinálják. Lefekhetnek az íróasztalukra és alhatnak délig. Kibújhatnak az 
ingükbõl, ki a nyakkendõbõl. Levehetik a cipõjüket. Egymás tetejére állhatnak. Éntõlem pisáljanak egymásra a 
nyelvükkel, ahányszor csak akarnak. BUZERÁNSOK. Megyek tovább. Itt szokott lenni az a kis kövér. Itt 
szokott lenni az óráival. A Grünbaum meg levágta a hosszú haját. Szarok a kis kövérre. Szarok Grünbaumra. 
Szarok a hosszú hajára. Szarok a rövid hajára. Szarok az aranyórára és a digitális órára és az iskolaórára és az 
ébresztõórára és a karórára és a zsebórára és a világító órára és a vízálló órára és az ütésálló órára és a játékórára 
és a búvárórára. Bõrösök utcája. Kalmárok utcája. Fel a Kalmárok utcáján. Le a Kalmárok utcáján. Megyek fel a 
Kalmárok utcáján. Nem megyek gyorsan. Nem megyek lassan. Nem vagyok én járókelõ. Nem vagyok én. Csak 
megyek. Fel a Kalmárok utcáján. El a Kerek Torony mellett, szobrok mellett, virslis bódé mellett, gyümölcsös 
bódé mellett, Irma Áruház mellett, teakereskedés mellett, irodacikkek mellett, divatbutik mellett, szemüvegek 
mellett, jóga mellett, dohány mellett, gyermekruha mellett. Megyek fel a Kalmárok utcáján. Nem nyár van. 
Emberek vannak mozgásban, le a Kalmárok utcáján. Nem munkában vannak. Mozgásban vannak. Le a 
Kalmárok utcáján. Fel a Kalmárok utcáján. Elérik a Szénpiac Teret. Átmennek a Szénpiac téren. Szarnak a 
Szénpiac Térre. Átmegyek. Szarok. Látom a könyvkereskedést, a könyvtárat. Nem gondolok a 
könyvkereskedésre, nem gondolok a könyvtárra. Kiröppen egy hideg, fehér gumikesztyû egy második emeleti 
ablakból. Lebeg az emberek fölött, majd hullani kezd a mozi elé. Hull, csak hull. Éhes vagyok. Nem veszek itt 
kaját. Megyek föl az Északi Kapu felé. Nincs ott egy lábforma cipõ. Nem hever ott egy alumínium 
telefonkagyló, és nem rázza meg a fejét. Halló! Hétfõ van? Hang jön a forgalomból. Hang jön a zöld fénybõl. A 
sárgából. A pirosból. Hang jön az újságos bódéból. Nem vagyok alsónemû. Nem vagyok cipõfûzõ. Nem vagyok 
nadrágon vasalt él. Nem vagyok seggen luk. Szarok a nadrággombra. Szarok a gumi cipõtalpra. Szarok a 
mellényzsebre. Nem látok. Nem hallok. Nincs szaglásom. Nem bírok menni. Nem bírok vízszintes 
testhelyzetben maradni. Nem bírok lassan forogni a tengelyem körül. Nem haldoklok. Nem vetettek alá 
kínzásnak. Nem kötöttek ki vízágyra. Meglátom a magától fába fúródó nyilat. Képes vagyok meghallani egy 
hangot. Képes vagyok megérezni egy különleges, sajátos illatot. Tudok menni. Tudok menni. Megyek. Nem 
nyár van. Emberek vannak. Ez olyan természetesen hat. Önmagára hasonlít. Megyek le a Kalmárok utcáján. 
Vissza kell fordulnom. Mit keresek az Északi kapunál? Miért menjek tovább? Miért forduljak vissza? Miért 



fém? Miért fa? Miért levegõ? Miért víz? Miért ez a hang a hajamból? Egy ferde vinilszárnyú légy kél talán az 
elmosódott emlékezetbõl? Vagy egy számsor az? Huszonöt. Huszonhét. Huszonkilenc. Teniszütõ. Harmonika. 
Szaxofon. Cipõ. Olasz étterem. Mozi. Pincehelyiség. Bank. Képes vagyok lassan megfordulni. Cigarettára 
gyújtok. Húgy csordul a számból. Önmagára hasonlít. Nem vagyok a szüleim. Nem vagyok lakhandi egy 
nagyváros külvárosában. Nem bevásárolni vagyok a Bilka Áruházban. Nem vagyok akciós ajánlat. Nem vagyok 
benzinkút. Nem vagyok dobozos sör. Megyek le a Kalmárok utcáján. Kalapok mennek el mellettem. Öltönyök 
mennek el mellettem. Egy esernyõ megy el mellettem. Nem esik. Nem nyár van. Nem este van. Esett? Esni fog? 
Szarok rá, esik-e. Kör vagyok. Egy ovális takonypóc. Elfelejtettem begombolni a gatyámat. Kilóg a pöcsöm. 
Húgyszagom van. Derékszög vagyok. Négyzet vagyok. Egy cipõ jön az utca túloldalán. Egy autót látok parkolni. 
Egy. Egy szemüveget látok egy ablakban. Kettõ. Éhes vagyok. Három. Nem vagyok éhes. Négy. Átlag vagyok. 
Öt. Tudok számolni. Hat. Egy könyvtárra gondolok. Hét. Nem gondolok egy könyvtárra. Nyolc. Elmegyek az 
Irma Áruház elõtt. Kilenc. Látom a Busck boltot. Tíz. Látok egy plakátot. Tizenegy. Látok egy pucér fiút. 
Tizenkettõ. Egy üzletet látok csupa gyermekkönyvvel. Tizenhárom. Madarat hallok. Tizennégy. Egy kulcs repül 
felém. Tizenöt. Hallottam kórházakról, tele sétáló utcával. Tizenhat. Nem érzek szorongást. Tizenhét. Nem 
értem. Tizennyolc. Látok. Tizenkilenc. Hangot hallok. Húsz. Nem futok. Huszonegy. Nem állok egyhelyben. 
Huszonkettõ. Megyek. Huszonhárom. Nem megyek gyorsan. Huszonnégy. Nem megyek lassan. Huszonöt. 
Huszonhat. Huszonkilenc. Megyek le a Kalmárok utcáján. Harminckettõ. Negyvenöt. Százhét. Látok egy 
postahivatalt. Háromszáznegyvenöt. Kétezer tíz. A helyemen vagyok. Húgy a számban. Nem nyár van. Falevél 
út. Kóceráj. Valkendorf utca. Koronaherceg utca. Selyem utca. Egy kocsi megy odalenn az alagsorban. Emberek 
Illumból. 

V. Tóth László fordítása 

 
 

Ted Hughes 
(Észak-Írország) 

 

Hóvirág 
 
Összehúzta magát a földgolyó 
az egér vastag téli szíve köré. 
Két sárgaréz szobor, menyét és varjú 
mozdulnak egy külső sötétségben 
kergén 
a többi halállal. Ő is céltudatos, 
kegyetlen, mint a hónap csillaga: 
sápadt fejét súlyos fémként lógatja. 
 

Harcosok Északról 
 
Jeges kardjukat hozzák, sómarta szemük, só-cserzette hajuk, 
hozzák a hó üllőit hökkent sorban, 
irigységüket hozzák 
a tenger szatén meredekén délnek tapogatózó csiga-hajók. 
 
Apátságok vörös-fekete hányadékán, 
hasadt hordók öblén, 
leölt polgárok asszonyainak szétszórt belei közt, 
gallok sziszifuszi aranyán felolvadnak. 
 
Nem másért, csak 
hogy magukat idő előtt elköltsék, 
lefizessék előre, kamatostól a bosszút 
a hosszabításért s vérükért, hogy ájultan belezuhog 
 
Kálvin acél ereibe. 



 

A lovag 
 
Hódított. Feladott mindent. 
 
Most térdel. Felajánlja győzelmét 
s leoldozza vasát. 
 
Előtte a föld kövei – 
 
oltár, első s utolsó, melyre 
zsákmányát leteszi. 
 
Rendjén van így. A föld nevében csatázott 
s trófeáit rábízta 
 
a gyökerek apró tébolyára, az ásványban-rekedtre 
s az esőre. 
 
Túlvilági kiáltás. 
Az Univerzumok patvarkodnak fölötte – 
 
Körötte limlom. 
Áldozata teljes, nem tart meg semmit. 
 
Szétvonszolják láthatárok, felisszák a szelek, 
lentről a Föld szálakra gombolyítja szét – 
 
Makulátlan e megadás. 
 
Szépségét fellibbentik döglegyek, 
svábbogarak s hangyák cerebrálnak, 
 
teletömik utasításokkal a fejét. 
Türelme még határtalanabb. 
 
Elszántabban feketül a virrasztásba szeme, 
ahogy porrá omlik a kápolna. 
 
Vallását túléli a gerinc, 
az írások foszladoznak – 
 
avitt udvari költészete 
szárnycsontnak s karomnak. 
 

Pirkadat októberben 
 
Sárgán virágzik október, de már 
az éjjel odakint felejtett 
 
teli borospohárnak hajnaltájt 
fagyos sejtés fogja le szemét – 
 
a jégkor dagálya közelegne? 
Az összetaposott pázsit s a szélfüttyös 
 



bokrok vesztüket érzik. A jég 
lándzsahegye célba ért. 
 
Először csak hártya, lágyan itt 
egy légfodrozódást megállít, 
 
majd éren és tavon lemez, szegecs, 
végül roppant lakat és tonnás bilincs 
 
köti a folyót. Máris jöhet 
a Kardfogú s a szörnyű Mammut ünnepe 
 
a tájban: a fagy marka 
a tüzet a világ szívében facsarja, 
 
a tüzet szíved szívében facsarja 
s épp most zárul ránk ujja. 
 

A feltámadott 
 
Áll. Kitölti a földkagyló 
ajtókeretét. 
 
Kiterjeszti szárnyát. Vajúdás lucska 
marad mögötte s törmelékhalom. 
 
Minden szárnycsapására egy rab szabadul, 
terhéből kikel majd a bőség. 
 
Becsúszik a világ homloka mögé 
s egyszerre zenél a koponya, az óra, az ég. 
 
Lángnyelvek csapnak ki a bozótból, árnyéka hirtelenéből. 
Felszáll – alakja 
 
fényfalta kereszt 
a Teremtő arcán. 
 
Világokat váltogat boszorkánysága, 
így törnek ki a napfoltok földrengéssé. 
 
Eléghetetlen lángolás, 
örvénylő fa – 
 
ahol ő kigyúl, 
lombjaveszett apokalipszis hullatja bőrét. 
 
Lencséjére 
minden atomot gyémánt-tű karcolt. 
 
Ragyogása széljárt olvasztótégelyében 
a trágyagőzből kicsapódik isten. 
 
De ember-kézfejre 
mikor száll le – - - 
 



Patkánytánc 
 
Csapdában van, csapdában a patkány, 
égnek-földnek nekitámad hasítottpléh-sikítása, 
 
se lát, se hall. 
Mikor nem sikít, liheg 
 
s nem gondolkodik: 
“Nincs arca, biztos Isten” vagy 
 
“A hallgatás is válasz”. 
Földkerekségnél erősebb acélpofák 
 
lopják csigolyáit 
hogy sikítással összegyűrjék a Mindenséget 
 
hogy koponyájában minden emberagy helyén patkánytest csomózza magát, 
egy patkányé, mely visít 
 
s ki próbálja tépni magát minden sikításban 
de útját állják a hosszú agyarak. 
 
Az éji űrre vicsorgó metszők ijesztgetik 
a sötétből villogókat, a csillagokat: tapodtat 
 
se közelebb, 
míg ki nem jutok! 
 
Hirtelen megérti. Lekushad s nem mozdul, 
orra hegyén vér csöpp könyörgése. 

Mihálycsa Erika fordításai 

 
 

Elisabeth Gallenberger 
(Németország) 

 

Írás kőre és hantra 
(részletek) 

 
Új esztendőben 
almafát arany-musttal 
felköszönteni. 
 
Régi szokás: áldozat 
jövendő szüretünkért. 
 
* 
Szirmok zápora – 
hull a fáról ránk lebeg, 
mint egy üzenet. 
 
Látjuk a szépet s gyakran 
feledjük megköszönni. 
 



* 
Taposott ösvény. 
Rajta zarándok lépte. 
Lehull az alkony – 
 
tágas májusi erdő – 
rejti vándor végzetét. 
 
* 
Kölyök az erdőn 
hallja dúltan kőris és 
tölgyek sóhaját, 
 
átölelt fatörzs remeg: 
Itt a lét bölcsője ring! 
 
* 
Hátizsák, bakancs, 
kőre, fatönkre lépni 
gyógyulás maga. 
 
Zöld lombok közt ősz fejek: 
meredély, gyors lélegzet. 
 
* 
Béke s nyugalom – 
Tölgyes erdőt átdereng. 
Napfény-imádság. 
 
Harmatcseppek – pókfonál, 
gyöngyfüzér csillogása. 

Katona Kálmán fordítása 

 
 


