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„Boldog világra eszméltem, szeretetben, gondok nélkül cseperedtem a csepeli református parókián, ahol édesapám volt a lelkész. Gyermeki 

világomig nem jutott el a közeledő háború fenyegetése, ésszel fel sem fogtam, hogy miről beszélnek egyre riadtabban egymás között a 
felnőttek. Az első árny akkor költözött szívembe, amikor az öcsém születése után édesanyám paralízis következtében megbénult. 

Aztán egyszer csak hullani kezdtek a bombák, a rövidesen beköszöntő bolsevizmus első hírnökei.” (Draskóczy János) 
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Olvasói levél 

Tharan Marianne 

Gandhi és a Danone 
 
Szerencsés az az ország, amelyiknek a Mennyei hatalmak akkor küldenek egy karizmatikus vezetőt, – egy, a 

népét Egyiptomból kivezető Mózest – amikor arra nagy szükség van. De még szerencsésebb, ha az a vezér, 
akkor érkezik, amikor a nép is érett fogadására és együtt érik el magasabb céljaikat. 

Globalizáció régen is volt, csak régen gyarmatosításnak hívták. Ennek legeklatánsabb példáját Indiában 
találjuk, de itt találjuk a páratlan hősiesség példáit is. Anglia például felszámolta India őshonos textiliparát, hogy 
az angol textilnek piaca legyen. Ahogy ma a multik mondják, amikor egy patinás magyar gyárat bezárnak rögtön 
azután, hogy bagóért megvették: „Én piacot vettem, nem gyárat.” 

Az Indiai Óceánból szinte ingyen kinyerhető sóra az angolok magas vámot vetettek ki és csak az általuk 
engedélyezett boltokban árusították. 1930 tavaszán Gandhi az erőszak nélküliség elveinek betartásával polgári 
engedetlenségi mozgalmat kezdeményezett. Március 12.-én asrámjából 78 férfival gyalog elindult a tengerhez, 
híres bambuszbotjára támaszkodva. A 300 km-es utat 24 nap alatt tették meg; útközben több ezer ember 
csatlakozott hozzájuk.  Gandhi, miután a kelő nap sugarainál megmártózott a tengerben, a parton száradó sóból 
felvett egy marékkal. Ez már törvényszegésnek minősült, ugyanakkor a népnek is jelt adott a lázadásra. A 
parasztok visszatértek ősi só-nyerési módszerükhöz, a tenger egész hosszában „lopták” a sót. A rendőrség 
tömegével tartóztatta le őket. Nemzeti érzésű indiai politikusok a városokban árulták az ország jogos tulajdonát, 
az illegális sót. Egy hónappal később Gandhit letartóztatták. Ekkor egyik segítőtársa vezette azt a 2500 
áldozatkész embert a dharsanai szalinákhoz, akik ennél keményebb dolgokra is elszánták magukat. A szalinák 
elfoglalására ugyan nem került sor, mert ahogy az első csoport a szögesdrótkerítés közelébe ért, az ott várakozó 
indiai rendőrök (mert azért ott is voltak másképp gondolkodók) ólmosbotjaikkal ütéseket zúdítottak a fejükre. 
Gandhi emberei nem védekeztek, nem támadtak – ez volt az erőszak nélküliség. Az összeesett, véres 
sebesülteket elvitték. Ekkor előlépett a következő 25 fős csoport: ezeket is leütötték. És ez így ment órákon, 
napokon keresztül. Az egyik angol újság így kommentálta: „Európa elveszítette erkölcsi presztízsét Ázsiában.” 
(Hová is akarunk csatlakozni?) Áldozat nincs áldozatvállalás nélkül és áldozatvállalás nincs áldozatkész 
emberek nélkül, ez tény. Az indiaiakban mindenesetre tudatosult, hogy az idegen igát saját erőből is le tudják 
rázni. 

Hát igen, fontos lenne a fentiekből levonható tanulságot ma Magyarországon is megszívlelni. Mindez arról 
jutott eszembe, hogy felmerült a nemzeti összefogás ötlete a Danone termékek bojkottálására a Győri Keksz 
érdekében. De vajon hányan tudtak ellenállni a csábító akciós ajánlatoknak? Megvalósult az országos 
összefogás? Pedig nem is áldozatról, hanem egy apró lemondásról lett volna szó. 1956 régen volt. Lenne még itt 
2500 ember, aki hagyná a fejét beverni? Hát 250 vagy 25?  

Lesz-e nekünk valaha is Mahatma Gandhink? 
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Kiűzetés 
 

„ …a modernség fontos ismérve… 
Isten nélküli létre való ráeszmélésünk…” 

/Szigeti Lajos Sándor/ 

 
Modernek vagyunk.  
Vagyunk, akik modernek. 
Vagyunk  
sóvárgó kozmikus-árvák. 
Kiüresedettek.  
Amiképpen az ég, 
azonképpen mi is. 
Gondoltuk, teremtünk Istent 
a mi képünkre és hasonlatosságunkra. 
(Nem jó az embernek egyedül lenni! –) 
És mondtuk: Legyen! 
… és lett nagy tapogatódzás 
és fohászkodás a szürkületben. 
Hol vagy Isten? 
Csakhogy száját nem nyitja szóra. 
 
ECCE A KIŰZETÉS – 

 
 

És akkor 
 

 
És akkor azt mondta: „Legyen!” 
És az örökkévalóságban 
megszületett a halál. 
Ebben a „Legyen”-ben egyszerre volt 
jelen a kezdet és a vég. 
Ez volt a dialektika születése. 
A térben már ismert volt a 
végtelen és a véges, 
a felfoghatatlan és a körülhatárolható, 
de akkor az időben is megjelent 
a rész, a lassú ketyegés 
és a ketyegés elmúlása, 
hogy megjelenhessen a halál, 
hogy megjelenhessünk mi is, 



hogy szerethesse a végest – 
 
 

Dobos Marianne 

XVI. Benedek 
Hiszek – amen 

 
„az Isten megtestesülése által valamiképpen minden emberrel egyesült”(GS22) 
„...láthatjuk, hogy ebben a látószögben megváltoznak a minimum és a maximum, a legkisebb és a 

legnagyobb kategóriái. Abban a világban, amely végső soron nem matematika, hanem szeretet, éppen a 
minimum képvisel maximumot; a legcsekélyebb, ha szeretni képes, a legnagyobb lesz; az egyedi több, mint az 
általános; a személy az egyszeri, a megismételhetetlen, egyben a végérvényes és legfőbb. A személy ilyen 
világszemléletben nem csupán egyed, nem az ideának a matériába való szétosztásából keletkező sokszorosított 
példány, hanem egyszerűen „személy.” A görög gondolkodás a sokféle egyedi valót, az emberi egyedeket is, 
mindig individuumnak tekintette. Úgy jönnek létre, hogy a matéria felbontja és megtöri az idea egységét. A 
megsokszorozott következésképpen mindig a másodlagos; az igazi való az Egy és Általános volna. A keresztény 
ezzel szemben az emberben nem individuumot, hanem személyt lát.– Szerintem az individuumtól a személy felé 
közeledés mutatja az antik világból a kereszténységbe, a platonizmusból a hitre való átmenetet teljes 
szélességében. Egy bizonyos meghatározott lény egyáltalán nem valami másodlagos jellegű, amely töredékesen 
sejteti meg velünk az általánost, mint sajátságos valót. Mint minimum maximumot képvisel; mint egyszeri és 
megismételhetetlen a legfensőbb és az igazi. 

Így adódik az utolsó lépés. Ha a személy több, mint individuum, a sokaság nem másodlagos, hanem igazi 
valóság; ha a különleges primátusa az általánossal szemben fennáll, akkor az egység nem az egyetlen és 
legvégső valóság, hanem a sokféleség is saját jól meghatározható jogokkal rendelkezik. Ez az állítás 
szükségszerűséggel adódik a keresztény hitből és természetszerűen túlemelkedik Isten olyan felfogásán, amely 
csak az Egységben fejeződik ki.”(J. Ratzinger) 

„ Tanításom nem tőlem való, hanem attól, aki küldött. Aki készen van rá, hogy teljesítse akaratát, 
meggyőződhet róla, vajon Istentől való-e ez a tanítás, vagy csak magamtól beszélek. Aki magától beszél, a saját 
dicsőségét keresi. Aki azonban annak dicsőségén munkálkodik, aki őt küldte, az igaz, s nincs benne 
hamisság.”(Jn.7.16-18.) 

Mennyire ellenkezik a fenti János evangéliumi sorokkal az a szellem, amelyben emberek arra a 
meggyőződésre jutnak, hogy az övék a teljes igazság. 

Azután, mint ennek a birtokosai, vélt igazságukat megvédendő, nemhogy tanulnának más emberektől, sőt 
ahelyett, hogy dialógust folytatnának velük, és most csak a XX. századra gondolok, a vörös oldalra, 
ellehetetlenítve, börtönökbe, átnevelő táborokba, gulágra küldve próbálják elnémítani, vagy a Nietzschére 
hivatkozó fajelmélettel kipusztítani. 

Csodálható-e, hogy erre a kihívásra a XX. század embere másként válaszolt, mint ahogyan a megelőző, 
keresztény évszázadok során megszokott volt. Mert megváltozott a korábbi, a „Hiszek” formula Én-jében 
szereplő, sémaszerű Én. Húsból-vérből való, személyes Én-né változott. „És ha ma mi, a modern idők hívői 
olykor némi irigységgel halljuk, hogy a középkorban a mi vidékünkön az emberek kivétel nélkül hívők voltak, 
akkor jó volna egy pillantást vetni a színfalak mögé, amennyire azt a történeti kutatás lehetővé teszi. Ez 
felvilágosítást nyújthat nekünk arról, hogy a nagy tömeg akkor is egyszerű utánfutó volt, és viszonylag csekély 
volt azoknak a száma, akik valóban beléptek a hit belső sodrába. Megmutathatja nekünk, hogy sokak részére a 
hit akkor is életformák készen kapott rendszere volt, ez pedig legalább annyira eltakarta, mint amennyire feltárta 
előttük azt az izgató kalandot, amelyet a „Credo” jelent.” 

„Hinni a láthatatlan valóságában!” Döntést jelent ez olyan értelemben, hogy a nem-látható, ami semmi 
módon nem hozható látómezőnk keretébe, egyáltalán nem a valóság ellentéte, hanem ellenkezőleg, a nem látható 
az, ami igazán valóságos és minden egyéb valóság hordozóját és feltételét képviseli. A döntés azt is jelenti, hogy 
ami a valóságot összességében lehetővé teszi, az adja meg az ember igazi egzisztenciáját, az teszi lehetővé, hogy 
mint ember, emberi módon létezzék. Vagyis más szóval: a hit döntés azon állásfoglalás mellett, hogy az emberi 
lét legbensőjében van egy réteg, amelyet a látható és felfogható világ nem táplál, és nem tarthat fenn, hanem 
amely a nem-látható felé tart, úgyhogy ez megérinthetővé válik számára és létezéséhez szükségesnek bizonyul.” 

A „megtérés” az a fordulat, amikor a megtérő felismeri, hogy „vakság csupán saját szemének hinni.” A 
„megtért” az általa kimondott „Hiszek” hatására beilleszkedik azokba a roppant összefüggésekbe, ahová 
jelentéktelen életünk tartozik, és amely éppen így, jelentéktelenségének vállalása révén kap új értelmet. 

Az elembertelenedett gulág– és koncentrációstábor-világ katakomba életre kényszerült, üldözött, megvert, 



vértanúhalálra szánt, megkínzott, kivégzett keresztényei nem a ’bölcselők, a tudósok’, és nem a megszokás 
Istenével „találkoztak”. De találkoztak Istennel, aki a „Kezdet és a Vég”, találkoztak az „eljövendővel”, a 
Krisztusban megtestesülttel, a keresztre feszítettel, de a harmadnapon Feltámadottal. 

A „mártírok és vértanúk” századának joggal nevezhető XX. században, a hit kérdése a szó legszorosabb 
értelmében is igen gyakran és kézzelfoghatóan „élet-kérdés” volt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy II. 
János Pál pápa 12 szentet és négyszáz boldogot avatott, és igen magas a még folyamatban lévő kanonizációs 
eljárások száma. Az a kor, a nyílt keresztényüldözés kora, lezárult, s hogy lezárulhatott, abban nagy szerepe volt 
II. János Pál őszentségének. 

A világtörténelem nagy fordulópontjának tekinthető I. világháború alatt és még ezután néhány évig volt 
Szent Péter utóda XV. Benedek (1914. szeptember 3 és 1922. január 22 között). Mindvégig a béke hirdetője, aki 
enyhíteni kívánta a háború okozta szenvedéseket, békekötést javasolt, kérve az 1914-es határok visszaállítását, 
valamint tiltakozott a Párizs környéki békék ellen. Tudjuk, ekkor került aláírásra a Versailles-i paloták egyikében 
a trianoni békeszerződés is. Felhívta a figyelmet arra, hogy ezek újabb világháború forrásai lesznek. Sajnos nem 
tévedett. Alacoque Margitot, és Johannát (Jeanne d’Arc) ő avatta szentté. 

„A keresztény hit (...) mindenek fölött előretekintés, előrenyúlás a remény által. Természetesen nem csak ezt 
jelenti: a remény utópiává válna, ha célja csak az ember saját műve lenne. Igazi reménységgé éppen azáltal lesz, 
hogy mindhárom tényező koordináta-rendszerében helyezkedik el: a múltban, ahol a lényeges áttörés megtörtént, 
a jelenben, ahol az örökkévaló jelenléte a szertehulló időt összefogja, és a jövőben, ahol Isten és a világ 
találkozása történik majd, és megvalósul, hogy a világ megérkezik Istenhez, mintegy az egész történelem Ómega 
pontjába.(...)Ábrahámtól az Úr újra-eljöveteléig a hit mindig a jövendő felé tekint. Krisztusban azonban már 
most megnyilvánul a hívő ember számára a jövendő arculata: a jövő embere az, aki át tudja fogni az egész 
emberiséget, mert önmagát és az emberiséget Istenben veszítette el. Ezért szükséges, hogy az eljövendő jele a 
kereszt, és arca ebben a világban vérrel és sebekkel borított arc legyen: Az utolsó Ádám, a „végső ember” vagyis 
az igazi ember, a jövő embere a mi időnkben az utolsó, legkisebb emberben nyilatkozik meg, aki tehát majd az Ő 
oldalára akar kerülni, annak most ezek oldalán a helye.”(J. Ratzinger) 

Az idézetek a Bécsben, magyarul 1983-ban megjelent: „A keresztény hit” című kötetéből valók. A 
tizenegyedik nyelv volt a magyar, amelyre lefordították az 1968-ban, Münchenben megjelent „Einführung in das 
Christentum” című, német nyelven ekkorra már 11 kiadást elért könyvet. Megvilágítja ez a kötet hitünk 
igazságait, és utat mutat arra, hogyan teljesülhet ki emberségünk a hit erejében. A tudományos 
lelkiismeretességgel, józan kiegyensúlyozottsággal és a kérdések éleslátó megfogalmazásával összeállított 
könyvet hívők és hitetlenek – talán nem túlzó, ha azt állítjuk – százezrei forgatták. Mert az emberi élet komoly 
kérdéseire keresi a választ, bemutatva a láthatatlan Isten Fölségét. Azt, hogy miként jön Isten az ember felé, és 
hogyan talál rá az emberre, ha engedi, hogy rátaláljon, az „Én” és a „Te” személyes kapcsolatában. Azt,  hogy 
miként formálja át ez a hit Krisztusban újjászülető életté azt az emberi életet, amely nemcsak „vall”, de „hisz” is 
(vallásos hívő). Azt, hogy miként örvendezhet minden nap a hitében az ember, bármilyen nehezek is a 
mindennapjai! Krisztus valódi és tényleges feltámadása, a mi eljövendő feltámadásunk előképe és oka, az „ Íme 
hitünk szent titka”, hogyan határozza meg a remény perspektíváját, az új teremtés, az új ég és az új föld 
reményének perspektíváját. 

Vajon, hogyan cseng majd össze a Credo első és utolsó szava (Hiszek-Amen) XVI. Benedek hivatásában 
előtte álló „kősziklai” életútján? 

„... A héberben az „Amen” szó ugyanabból a gyökből származik mint a „hinni” ige. „Amen” még egyszer, 
más módon ismétli meg azt, amit ma a „hiszek” jelent: bizalommal állok arra az alapra, amely hordozni tud, 
éppen nem azért, mintha én készítettem volna magamnak vagy kiszámítottam volna teherbírását, hanem 
ellenkezőleg, mert nem az én művem és nem tudom számításokkal ellenőrizni. Ez a hit azt fejezi ki, hogy 
ráhagyatkozunk arra, amit mi magunk nem tudunk létrehozni, ami nem szorul a mi munkánkra,– ez a világ 
alapja és értelme, amely mindent megelőlegezve nyitja meg nekünk az alkotás szabadságát. 

Ennek ellenére, ami a hitben történik, az nem önmagunk kiszolgáltatása az irracionális hatalmának. Éppen 
ellenkezőleg, a „Logos”-hoz folyamodunk, aki a „Ratio”, az Értelem és ezért maga az Igazság, mert hiszen 
végeredményben nem lehet és nem szabad az embernek más alapra támaszkodnia, mint a magát előttünk 
megnyitó igazságra. Ezzel ismét arra a végső antitézisre bukkanunk, amely hit és alkotni tudás között fennáll, – 
mégpedig olyan ponton, ahol erre legkevésbé sem számítottunk. A megvalósításhoz szükséges hozzáértés – mint 
láttuk – saját benső céljának értelmében kell, hogy pozitivisztikus legyen, az adottra, a mérhetőre korlátozza 
magát. Ebből azonban az következik, hogy mellőzi az igazságra vonatkozó kérdést. Eredményes voltát éppen 
annak köszönheti, hogy lemond az igazságnak önmagában való kutatásáról, és csupán arra szorítkozik, hogy 
megállapítsa a „helyességet”, „megegyezést” azon a rendszeren belül, amelynek hipotetikus vázlatát a 
kísérletezés folyamán kell igazolnia. Hogy más formában fejezzük ki: a kivitelezésre irányuló tudás nem törődik 
azzal a kérdéssel, hogy miként vannak a dolgok önmagukban és önmagukra vonatkoztatva, hanem csakis azzal: 
miként vannak számunkra való funkciójukban. (...) Mindenesetre helytálló és megtámadhatatlan az a tény, hogy 



számunkra csak a felhasználhatóság ismeretének helyessége az, amit számítással ellenőrizni lehet, míg a lét 
igazsága nem vonható a számítás és erre alapozott tudás körébe. 

A keresztény hit magatartása ezzel szemben az „Amen” szócskában nyer kifejezést, amelyben a bízni, 
rábízni, bizalom, szilárdság, szilárd alap, állni, igazság fogalmak egymást kölcsönösen átható 
jelentéskomplexuma rejlik. (...) A hit eredeti lényege nem érthetetlen ellentmondások vak összehalmozása. 
Megérteti továbbá, milyen lehetetlen eljárás az, – ami egyébként nem ritkán fordul elő,– hogy a misztériumot 
vészkijáratnak tartogatják arra az esetre, ha az ész felmondja a szolgálatot. Ha a teológia zagyvaságokba 
keveredik, és azokat a misztériumra való utalással nemcsak mentegeti, hanem egyenesen kanonizálni akarja, 
akkor a misztérium eszméjével visszaélt, mert ennek értelme nem az ész szétrombolása, hanem éppen a hitnek, 
mint megértésnek lehetővé tétele. (...) Az a forma, amelyben az ember számára a lét igazságának a 
megközelítése lehetséges, nem tudás, hanem értés: annak a célt adó értelemnek megértése, amelyre rábízza 
magát. 

Csak aki szilárdan állni tud, talál utat a megértéshez. (...) Megértés csak a hitből származik. 
Mindenesetre a megértés sajátossága, hogy fogalmi ismeretünket túlhaladva felismeri azt, ami bennünket 

körülfog. Ha pedig megérteni annyit tesz, mint felfogni a bennünket körülfogó horizont létezését, úgy lehetetlen 
ez utóbbi ismételt átfogása, éppen azáltal ad számunkra értelmet, hogy bennünket körülfog. Ilyen értelemben 
beszélhetünk a misztériumról, a titokról, amely előttünk jár, bennünket szüntelenül túlhalad, arról az alapról, 
amelyet soha el nem érünk, és rajta soha túl nem jutunk. A megértés felelőssége éppen abból adódik, hogy 
formailag soha meg nem ismert vesz bennünket körül, – e felelősség nélkül a hit elveszítené méltóságát és 
megsemmisítené önmagát. 

Habozás nélkül beilleszkedni a roppant összefüggésekbe, ahová jelentéktelen életünk tartozik, és amely 
éppen így, jelentéktelenségének vállalása révén kap újra értelmet. 

Érvénybe lép Kierkegaard ismert példázata a bohóc és az égő falu esetéről, mellyel a könyv kezdődik, és 
amely történetet a teológusok helyzetének elemzésére, Harvey Coxot idézve mond el. Röviden: 

Egy dániai vándorcirkuszban tűz ütött ki. A cirkuszigazgató, a már jelmezben lévő bohócot küldi segítségért 
a faluba. Kétségbeesésében már sír is a szegény ember, hiába, nem hisz neki senki, csak reklámfogásnak 
tekintik, amit mond. Ruhája alapján ítélik hamisnak azt, ami a valóság. Leég a cirkusz, és a szántóföldeken 
átterjedt tűzben leég a falu is. 

Kérdés, meghallja-e a mai kor embere, hogy „ég a cirkusz”, a világ, amelyet magára gyújtott. Amit magunk 
körül látunk, az ugyanis nem egy TV krimi, és nem kapcsolhatjuk ki a készüléket, moshatunk fogat, és fekhetünk 
le aludni. 

„A pogány világ és a Háromszemélyű Isten között – ahogy ezt Jean Daniéloutól vett idézettel 
megfogalmazza – egyetlen kapcsolat áll fenn, ez pedig Krisztus keresztje. Ha ennek ellenére a senki földjére 
hatolunk be, és ott akarunk újra összekötő szálakat létesíteni a pogány világ és a Háromszemélyű Isten között, 
hogyan csodálkozhatunk akkor azon, hogy ez csak Krisztus keresztjében lehetséges? Ehhez a kereszthez kell 
hasonulnunk, ezt kell magunkra vennünk, amint azt szent Pál, a hit hirdetője mondja: „Krisztus kínszenvedését 
hordozzuk állandóan testünkben”(2 Kor4,10). Ez a hasadás, amely számunkra kereszt, az a képtelenség, amelyet 
szívünk átérez, hogy ti. egyszerre a Szentháromság szeretetét és egy a Szentháromságtól elidegenült világ 
szeretetét hordozzuk magunkban, éppen ez az Egyszülött Fiú halálos szenvedésében való részesedés, amelyre 
hivatottak vagyunk. Ő, aki azért vállalta magára ezt a kettősséget, hogy önmagában feloldja, és aki csak azért 
volt képes ezt feloldani, mert előzőleg magára vette: Ő az, aki egyik végétől a másikig ér. Anélkül, hogy 
elhagyta volna a Szentháromság ölét, elhatol az emberi nyomor legvégső határáig és betölti a közbülső tér 
egészét. A kereszt négy ága jelképezi Krisztus széttáruló megfeszítettségét, saját szakadásunknak titokzatos 
kifejezése és bennünket hozzá hasonlóvá tesz.” 

A fájdalom végső fokon Jézus Krisztus megfeszítettségének eredménye és kifejezése, aki összeköti az 
Istenben való létet és a kárhozat kiáltását: „Istenem, miért hagytál el engem?” Ha valaki egzisztenciáját oly 
mértékben tárta szélesre, hogy egyrészt Istenben merül el, másrészt az Istentől elhagyott teremtmény 
mélységében, úgy valóban szét kell szakadnia, – igazán „meg van feszítve”. Ez a szétszakítottság azonban éppen 
maga a szeretet: annak végsőkig történő valóra váltása (Jn. 13,1), és konkrét kifejezése a szélesre táruló térnek, 
amelyet létrehoz. 

(...)Az a tény, hogy, amikor ez a tökéletesen Igaz megjelent, megfeszíttetett, az igazságszolgáltatás halálra 
adta, – kíméletlenül értésünkre adja, ki az ember: olyan vagy ember, hogy az Igazat nem tudod elviselni, hogy az 
egyszerű szeretet őt szemedben őrültté, megvertté, kitaszítottá teszi. És pedig azért vagy ilyen, mert magad vagy 
igaztalan, mások igaztalanságára van szükséged, hogy mentséget találj, és mert az Igaz, aki megcáfolja 
mentségedet, nem szolgálja célodat. Ez vagy te. János evangéliuma mindezt az „Ecce homo”-ban foglalja össze: 
Pilátus szava gyökeresen azt fejezi ki: tehát így áll a dolog az emberrel. (De az emberi elégtelenség mélységében 
feltűnik az isteni szeretet felmérhetetlen mélysége.)  

Krisztusnak a kereszten elhangzó halálkiáltása a „legteljesebb elhagyatottság, a radikális egyedüllét” hangja. 



Annak a „lélegzetelállító folyamatnak a betetőződése, melynek során önmaga megfoghatatlanul bőkezű 
odaajándékozásával nemcsak egy világot, hanem saját magát is feláldozza, hogy az embert, ezt a porszemet, az 
üdvösségre vezesse. Az emberért maga Isten adta oda magát. 

Az ember pedig, a szó legmélyebb értelmében, nem azáltal talál önmagára, amit saját maga tesz, hanem 
azáltal, amit kap. A szeretet ajándékára kell várnia, a szeretet pedig csak ajándék lehet. Nem állíthatja elő saját 
maga mások nélkül, várnia kell rá, csak mások adhatják neki. Másként pedig nem lehet valaki egészen ember, 
csak ha szeretik, és engedi, hogy őt is szeressék. (...) 

A szeretet és a hit együtt létezik. Amikor, az ember eljut arra a felismerésre, hogy vakság az, ha csupán a 
saját szemének hisz. 

A legnagyobb teológiai titok pedig: 
„Az Úrnak gyermekként hiszek”(Jan Twardowszki). 
Vajon, mikor lesz minden ember Istene a „közelben lévő Isten”? Meddig él tőle ilyen távolságban a XXI. 

század embere? 
XVI. Benedek, apostoli kormányzásának legelső napjaitól kezdve a kereszténység és a világvallások 

kapcsolatának fejlesztésén munkálkodik. Az Egyház minden emberrel párbeszédet tud folytatni, mert „a 
meggyőződés, miszerint az emberi ész képes felismerni Istent”, megalapozza, hogy mindenkihez és mindenkivel 
lehetséges Istenről beszélni. ”Fiacskáim, szeressétek egymást” – kérlelni, bíztatni... míg a hit „jelen idejűvé” és 
aktuálissá válik a kerek világon. 

Mert a hit elutasítása mutatja meg annak elutasíthatatlanságát. Aki a hit bizonytalanságától menekül, annak a 
hitetlenség bizonytalanságát kell megtapasztalnia, mert ez sem mondhatja biztosan és végérvényesen, hogy nem 
a hit oldalán áll mégis az igazság. 

Az emberi lét nagy dilemmája egy Martin Buber által lejegyzett zsidó történettel szemléltethető. 
„A felvilágosultak egyik igen tudós embere, aki hallott már a berdicsevi rabbiról, felkereste őt, hogy szokása 

szerint vitatkozzék vele, és a hit védelmében felhozott maradi érveit csúffá tegye. Amikor belépett a bölcs ember 
szobájába, látta őt könyvvel a kezében átszellemülten és elgondolkodva fel-alá járkálni. Figyelemre se méltatta a 
jövevényt. Végül megállt, futólag rápillantott és így szólt: „De talán mégis igaz.” A tudós hiába igyekezett 
bátorságát összeszedni – térdei reszkettek, mert olyan félelmetes volt a rabbi tekintete, olyan félelmetes volt 
egyszerű kijelentését hallani. Rabbi Lévi Jizchak azonban most egészen feléje fordult és közvetlen hangon így 
beszélt hozzá: „Fiam, a Tóra nagyjai, akikkel vitatkoztál, hiába pazarolták rád szavaikat, te kinevetted őket. 
Istent és az Ő Országát nem tudták kézzelfoghatóan eléd állítani, és én sem vagyok erre képes. Ám gondold meg, 
Fiam, talán mégis igaz.” A felvilágosult minden erejével válaszolni akart, de ez a félelmetes „talán” újra és újra 
visszhangzott benne és megtörte az ellenállását.” 

Azt hiszem, ebben a történetben – a forma minden idegensége ellenére – nagyon pontosan van leírva az 
istenprobléma előtt álló ember helyzete. Senki sem tudja Istent és az Ő Országát kézzelfoghatóan odaállítani a 
másik elé, a hívő saját maga elé sem. De bármennyire is igazolva érzi magát ezáltal a hitetlenség, megmarad a 
„talán mégis igaz” kényelmetlensége. A „talán” kikerülhetetlen kísértés, amelytől nem menekülhet, tapasztalnia 
kell a visszautasításban a hit visszautasíthatatlanságát. Más szóval: mind a hívő, mind a hitetlen, mindegyik a 
maga módján, részt vesznek a hitben és a kételyben, ha nem rejtőznek el önmaguk elől és nem riadnak vissza a 
valóságtól. Egyikük sem tudja egészen elkerülni a hitet vagy egészen a kételyt, az egyik számára a kétellyel 
szemben jelenik meg a hit, a másik számára a kétely által, a kétely formájában. 

Ez az emberi sors alapja: csak hit és kétely, biztonság és kísértés vég nélküli ellenkezésében találja meg létét 
végérvényesen. 

Talán éppen ezért a kétely lesz a párbeszéd közös pontja a hívők és hitetlenek között. 
Az ember számára a jövő nem pusztán emberi, ha egységben él Istennel. Az ember teljes emberré válása 

feltételezi Isten emberré válását. Ez az a határmezsgye, melyen átjutva az „érzéki” világot (állati létet) 
végérvényesen magunk mögött hagyjuk, és eljutunk a „szellemi „(igazán emberi) világba. 

„Isten Krisztusban kiengesztelte magával a világot” (2Kor.5,19) ... Isten nem vár arra, míg az emberek 
közelednek hozzá és elégtételt adnak, először Ő megy eléjük és elégtételt ad helyettük. Egy olyan Isten, akinek 
emberi szenvedélyei vannak, örül, keres, vár, elénk jön. 

Az emberi elhagyatottság mélységébe belépett az Isten. Azóta a halálban az élet, a szeretet lakik.  
Amit Blaise Pascal „nagy éjszakáján” átélt és attól fogva ruhája bélésébe varrva hordta a kis papírdarabot, 

amelyre ezeket a szavakat írta: „Tűz. Ábrahám, Izsák és Jákob Istene ’nem bölcselőké és tudósoké’”. 
„Lehet, hogy a keresztény emberre is rátör a hiábavalóságtól való félelem nyomasztó lidérce, amelynek 

hatása alatt a kereszténységet megelőző kor oly megindítóan ábrázolta az emberi erőfeszítések terméketlenségét. 
De lidérces álmában is meghallja a Valóság megváltó és átformáló szózatát: „Ne féljetek, én legyőztem a 
világot” (Jn. 16,33).  

Az az új világ, amelynek ábrázolásával, a végső Jeruzsálem képében, a Biblia lezárul, nem utópia, hanem 
bizonyosság, amelyet a hit által nyerünk. Van világmegváltás! – ez az a biztonság, amely a keresztény embert 



hordozza, és amelynek alapján ma is érdemes kereszténynek lenni. 
Milyen a mai hívő helyzete? „Úgy tűnik, hogy csak egy, a semmi fölött imbolygó gerenda tartja fenn, úgy 

látszik, meg vannak számolva percei az elmerülésig. Csak egy bizonytalan fadarab köti őt Istenhez, mégis, 
elválaszthatatlanul tartja, és végül tudnia kell, hogy ez a fa erősebb, mint az alatta örvénylő semmi, – bár ez a 
semmi az, mely Isten félelmes hatalmát és erejét jelképezi.”  

A felmérhetetlen isteni szeretet az emberi elégtelenség mélységéből, az elhagyatottságból, és az 
egyedüllétből az istengyermekség útján járót az üdvösségre vezeti. „Ő, aki megfizet kinek-kinek tettei szerint: 
örök élettel annak, aki kitartó jócselekedettel dicsőségre, tiszteletre és halhatatlanságra törekszik...” 

 
2005. május 5. 
 

Oral histories 
Élő emlékezet 

 
Az utóbbi években, hónapokban egyre több olyan kézirat érkezett szerkesztőségünkbe, mely szubjektíven 

emlékezik vissza a XX. századi magyar történelem egy-egy jelentős fejezetére. A történelemkönyvekből jól ismert 
– valójában azonban csak jól adatolt – eseményeket, az egyén, a szemtanú nézőpontjából ismerheti meg az 
olvasó. Új sorozatunk – Oral histories, azaz „szóbeli történetek” – célja, hogy a szakkönyvek száraz tényei 
mellett segítse megérteni a történtek miértjét, és mikéntjét nem utolsó sorban a különböző értelmezések között 
botladozó mai ifjúság számára. Talán mindannyiunk hasznára válhat, ha a történészek mellett a túlélők szavára 
is figyelünk, továbbárnyalva ezzel eddigi történelemképünket. 

A főszerk.h. 
 

 

Draskóczy János 

Az én októberem 
 

 
Boldog világra eszméltem, szeretetben, gondok nélkül cseperedtem a csepeli református parókián, ahol 

édesapám volt a lelkész. Gyermeki világomig nem jutott el a közeledő háború fenyegetése, ésszel fel sem 
fogtam, hogy miről beszélnek egyre riadtabban egymás között a felnőttek. Az első árny akkor költözött 
szívembe, amikor az öcsém születése után édesanyám paralízis következtében megbénult.  

Aztán egyszer csak hullani kezdtek a bombák, a rövidesen beköszöntő bolsevizmus első hírnökei. Az egyik 
pont a kapunk elé, az úttestre esett. Édesapámmal éppen a pincébe igyekeztünk. A légnyomás letaszított minket a 
pincelépcsőn. Ez volt a szerencsénk, mert így a pusztító robbanás már nem ért el bennünket. Később telitalálatot 
kapott a parókia épülete is, így mindenünk odaveszett, csak a puszta életünket menthettük.(…) 

Mikor bejöttek a szovjet katonák, megkönnyebbűltünk. Nem mintha annyira vártuk volna őket, csak már 
mindenkinek elege lett a bombákból, az örökös lövöldözésből, a pince sötétjéből, az éhezésből, és mindabból, 
ami az elhúzódó ostrommal együtt járt. 

A pincéből kibuktunk a napvilágra, s láttuk, nincs hová mennünk, a házunk romokban áll. Napjaink az 
ennivaló beszerzésével teltek, de “expedícióink”rendszerint sikertelenek maradtak. Emlékszem, az első napok 
valamelyikén jött egy szekérsor. Orosz katonák hajtották a lovakat. Hadtápos szekerek voltak, kenyérrel 
megrakodva. Az oszlop valamiért megállt, s akkor én odafutottam az egyik szekérhez, s a katonától “klebát” 
kértem. A kisfiú kenyér helyett ostorcsapást kapott. Ez egy életre meghatározta a szovjetekhez, s a beköszönő 
népboldogító eszméikhez való viszonyomat. 

Szerencsére az első napok bénultságát felváltotta a tenni akarás, a gyülekezet tagjai segítettek, hogy legalább 
egy szobát lakhatóvá varázsoljunk a rombadőlt parókián. Elláttak minket a legszükségesebb holmikkal, és némi 
élelemmel is. Persze ez sem ment minden zavar nélkül, mert még mindig felkerestek minket a zabráló 
vöröskatonák, s egyéni akcióik során többször is átkutatták a romos parókiát és a templomot. Ami pedig esetleg 
a bombázások után megmaradt, vagy amit az emberek áldozatkészsége pótolt, azt magukkal vitték. 
Tulajdonképpen mindegy volt, hogy mit, ami mozdítható volt, azt használati értéktől függetlenül elvitték. 
Mindeközben úgy viselkedetek, mint a vásott gyerekek. Mintha mindezt játékból követték volna el. Életem 
végéig se felejtem el azt a jelenetet, amikor a csak egy-két napja ajándékba kapott, pedállal hajtható 



játékautómba beleült egy kevéssé daliás továris, a géppisztolyát maga mögé tette, mosolygott, majd szabaddá 
vált  kezével “kedvesen” búcsút intve nekem, elhajtott. Hirtelen nem tudtam, sírjak e, vagy nevessek. Hát 
kacagtam. Úgy könnyebb volt. (…) 

A szovjet megszállók beözönlése azonban csak nyitánya volt az “új időknek”. Édesapám csak nem akarta 
meghallani ezen idők sürgető parancsát, s továbbra is politikamentesen hírdette a csepeli gyülekezetben az isteni 
igazságot. Határozottan utasított vissza minden közeledést a kiépülő kommunista rendszer részéről, amely fel 
akarta őt használni saját céljai érdekében. Ez azzal járt, hogy 1950-ben – egy u.n. békepap közreműködésével - 
apámat megfosztották a palástjától. Többé nem végezhetett templomi igehírdetői szolgálatot, hivatalnokká 
degradálták az Egyetemes Konventen. Így aztán el kellett hagynunk az annyira szeretett csepeli otthonunkat. 
Súlyos teherként nehezedett ránk a szegénység, hiszen édesapám csekély tisztviselői fizetéséből öten kellett 
megélnünk. 

Szerencsére a továbbtanulásom elé nem gördítettek akadályokat. Előbb a Lónyay utcai református 
gimnáziumba, majd különböző állami iskolákban tanulhattam. Igaz, egyszer diákéletem kis híjján kisiklott. 
Hatalmas pofonként ért, amikor harmadikos középiskolásként kicsaptak az állami iskolából. Egy egész osztály 
turpisságát csak ketten mertük elvállani. Az ügy nevetségesen kicsinyes volt, de a kommunista népi káder 
igazgatóm kollektív szabotázsnak minősítette az esetet. Kettőnket neveztek ki felbújtónak, de társam, akinek az 
apja falusi párttitkár volt, maradhatott, nekem viszont, családi hátterem miatt, mennem kellett. (Egyik tanárom 
később elmondta, a vizsgálat során nyilvánvalóvá vált az ártatlanságom, ezt tanulótársaim vallomásai 
támaszották alá, ám az igazgató hajthatatlan maradt, sorsom eleve elrendeltetett.) Úgy látszott, az értelmiségi 
pályák bezárultak előttem, ám egy másik iskolában az igazgató édesapám tisztelője volt, aki azonnal átvett, s így 
érettségizhettem, sőt rövidesen megkezdhettem egyetemi tanulmányaimat is. 

1956 őszén egyetemi hallgató voltam Debrecenben. Itt, a “Kálvinista Rómában” éltem át a forradalomhoz 
vezető eseményeket, a forradalom napjainak felejthetetlen hangulatát. A szabadságharc napjai viszont már 
Budapesten értek.  

A budapesti kűzdelmekben magam is részt vettem, sok bajtársammal szemben, szinte “profi” harcosként. (A 
sors ironiája, hogy a Rákosi rendszer egyetemén tanítottak honvédelmi ismereteket is, ahol komoly katonai 
kiképzést kapott az ifjúság.)  

Amikor Budapestről megérkeztek a forradalmi hírek, összeült nálunk is az egyetemi ifjúság, és különféle 
bizottságokat alakított. Óriási volt a lelkesedés és a tenniakarás. Tanáraink többsége, és a Honvédelmi Tanszék 
oktató katonatisztjei a diákság mellé álltak. Később ez utóbbiak vezették az oly sok véráldozattal járó fegyveres 
harcot a szovjet gépesített gyalogság ellen.  

Már a forradalom első napjaiban megalakult a debreceni Nemzetőrség, elsősorban a rend fenntartása 
érdekében. Számos egyetemi társammal együtt én is nemzetőr lettem. Nemzetőrként kaptam hamarosan az első 
feladatomat, egy teherautókonvoj egyik gépkocsiját kellett elkisérnem Budapestre. A teherautók azzal liszttel 
voltak megrakva, amit a debreceniek a harcoló fővárosnak szántak.  

Éjszaka érkeztünk Hatvanba. Megálltunk a Városi Tanács előtt, ahol a helyi Nemzetőrség működött. Ott a 
konvojunk vezetője a helyi nemzetőrökkel tárgyalt, s végül abban állapodott meg velük, hogy a debreceniek 
hazatérnek, a szállítmányt pedig majd a hatvaniak fogják a fővárosba juttatni. Mi, a debreceni kiséret tagjai 
valamennyien budapestiek voltunk. Ki, ahogy tudott, elindult hazafelé. Két nap után értem haza. Ekkor már 
október utolsó napjait jegyeztük. 

Első dolgom volt, hogy Budapesten végigjártam a korábbi forradalmi harcok helyszíneit, a Corvin közt, a 
Széna teret, s a kettőt összekötő körutat. A látvány bizony szomorú volt. Ijesztően emlékeztetett a háború utáni 
városképre. Meglepett viszont a Corvin köziek leleményessége, az ahogy az ágyúikat beállították. A két 
páncéltörő egyszerre tudta tűz alá venni az Üllői utat, és a József körutat, anélkül, hogy azokat a támadó 
harckocsik előre észlelték volna. Később azt is hallottam, hogy a körúti villamos felső vezetékét is ráeresztették 
a tankokra, így halálos áramütést okoztak a benn ülőknek. 

Az utat róva egyre gyakrabban elgondolkodtam azon, hogy vajon miért is küldtek minket haza Hatvanból, 
amikor mi is Budapestre igyekeztünk, oda, ahová a lisztet is szántuk. Egyre erősödött bennem a gyanu, hogy 
valakik ellopták a szállítmányt. 

Gyanumat megerősítette, hogy később több hasonló esetről hallottam. Bántott, hogy nem bizonyultunk 
eléggé körültekintőnek, dehát azokban a napokban mindenkiben “tombolt” a jóindulat és a segíteniakarás, a 
vámszedőkre pedig senki se gondolt. 

November első napjait egy közeli faluban, ismerősöknél töltöttem. Egyre inkább érezni lehetett, hogy 
hamarosan valami történni fog. Egyik nap a rádió többször is jelentkezésre hívta Maléter Pált, a forradalmi 
kormány honvédelmi miniszterét. Az ezt megelőző napon tárgyalni hívták a szovjetek, de nem tért vissza. 
(Később vált ismertté, hogy a szovjetek tőrbecsalták, lefogták, hogy a szabadságharc katonai vezetés nélkül 
maradjon.) 

November 4-én, hajnalban, Nagy Imre ismert, tragikus hangvételű rádióbeszédére ébredtem. Azonnal 



kerékpárra ültem, s reggel hatkor már a fővárosban voltam. Amikor az Árpád-hídon átkerekeztem Budára, már 
lőttek utánam egy orosz tankból. Egyenesen a Széna térre mentem, ahol Szabó János bácsinál jelentkeztem, aki  
a tér parancsnoka volt. Azonnal dobtáras géppisztolyt, bőséges muníciót, és kézigránátokat kaptam. Kezelésüket 
– mint már említettem – már ismertem. 

Először feltünően kevesen voltunk, a korábbi harcosok ugyanis már részben szétszéledtek. Ám később egyre 
többen jöttek, mert az amatör rádiók híreit átvéve a Szabad Európa Rádió minden 18 – 50 év közötti férfit 
fegyverbe szólított. Az elsősegélynyújtásra kiképzetteket pedig a kórházakba hívták.  

A védekezésre készülve meglepetten tapasztaltuk, hogy az egyetlen páncéltörő ágyúnkat valakik 
használhatatlanná tették. Ez bizony nagyon megkönnyítette a hamarosan beérkező szovjet harckocsik dolgát.  

Az oroszokra várva mi főként az utcák torkolatában helyezkedtünk el, ahol a tankok gépfegyvere ellen 
jobban védve voltunk. „Mesterlövészeink” pedig távcsöves puskáikkal a tér keleti felén lévő emeletes ház 
kéményei mellett bújtak meg. Az volt a feladatuk, hogy a tankok tornyában megjelenő, vagy a felgyújtott 
tankokból menekülni szándékozó orosz katonákat lőjék ki.  

Bár voltak közöttünk idősebb, fegyveres harcokban tapasztalt felnőttek is, de a Széna-tér környékét védő 
fegyveresek többsége diák volt. Sokuknál a tapasztalatlanság végzetesnek bizonyult. Például egy fiúnak, akinek 
kukoricagránát kötegekkel kellett volna lerobbantani a tankok lánctalpait, vigyázatlanságából a derekán robbant 
fel a gránát. Avagy, eszembe villan egy diáklány esete is, aki fehér köpenyben szanitéc munkát végzett, ki egy 
alkalommal a legnagyobb tűzben szaladt ki az útra kimenteni egy sebesültet a tankok elől. Hiába, a bátorság, a 
lelkesedés, és a hazaszeretet, ezek a nemes érzések a kiképzést és a tapasztalatokat nem pótolhatják. 

November 4-én és 5-én elkeseredett harcok folytak a Széna térért. Az első rohamot még visszavertük, de ezt 
követően olyan tüzet zúdítottak ránk, amitől azóta is rémálmaim vannak. Nyilvánvalóvá vált, hogy akkora 
túlerővel állunk szemben, ami ellen kézigránátokkal és géppisztolyokkal nem lehet küzdeni eredményesen. 

Budapest más területein is hasonló volt a helyzet. A szabadságharcos állásokat már nem lehetett tovább 
tartani. Szabó János közvetett parancsára megkezdtük visszavonulást a budai hegyek felé. Hatodikán már szovjet 
harckocsik sorakoztak a Széna téren. A szervezett ellenállás megszűnt, de búcsúzóul még egyszer rajtaütöttünk 
az ellenségen. Ezt követően azonban végleg visszavonultunk a budai hegyekbe, de másnap már a nyomunkban 
voltak. Tankokkal és gyalogsággal vettek üldözőbe bennünket, s úgy tűnt, hogy helyi ismeretekkel rendelkezők – 
feltehetően AVH-sok – vezették őket. Nagy csata alakult ki az erdőben, ahol a harckocsiknak szerencsére kisebb 
szerep juthatott. Délután négy órától késő estig szóltak a fegyverek.    

E harcok során a mi csoportunk meglehetősen szervezetlen volt, de másutt, például Nagykovácsi környékén, 
hatékonyabb, jobb irányítású volt az ellenállás. Mi is oda igyekeztünk, de a szovjetek elvágták az utunkat.  
Ebben a helyzetben kilátástalannak látszott a helyzetünk. A sebesültekkel együtt mintegy húszan maradtunk, s a 
muníciónk is fogytán volt. A csoportunk egyik fele elrejtette fegyvereit, és haza indult, a másik fele – így én is – 
egy korábban szerzett terepjárón elindult a nyugati határ felé.  

Űzöttek, fáradtak, éhesek voltunk. Budapesttől nem messze, egy kis faluban megálltunk, ahol jó emberek 
vettek körül bennünket, s akiktől ételt-italt kaptunk. Valahonnan zene szólt, és egyszer csak a Szózat hangjaira 
lettünk figyelmesek. Meghatódtunk. Ennek hatására ketten úgy döntöttünk, hogy visszafordulunk. Másnapra 
értem haza.  

November folyamán Budapesten végigjártam a korábbi harcok színhelyeit. A Vérmezőn sok tank, aknavető 
és ágyú volt felállítva, harcra kész állapotban. A Körúton több ház is kiégett és összeomlott. Romokban állt a 
Kilián laktanya, kiégett az Iparművészeti Múzeum is, az utcákon a temetetlen hullák kezdték már árasztani 
jellegzetes szagukat.  

Budapest csak lassan csendesedett el. November végéig lehetett hallani a fel-fellángoló harcok zaját. A várost 
elárasztották a passzív ellenállásra buzdító plakátok. Egy körúti ház falán – az árulókra utalva - ez volt 
olvasható: Vajon meddig uralkodnak Kádár Apró Dögei? Egy másik, akasztófahumorral megírt plakátra is 
emlékezem, amelyet a Mártírok útján (ma ismét Margit körút) láthattunk: 

„Budapest Polgárai! Vigyázzatok! 
Tudomásunkra jutott, hogy az országban tíz millió függetlenségre és szabad szólásra elszánt ellenforradalmár 

garázdálkodik. Budapest arisztokrata negyedeiben (Csepelen és Angyalföldön) több tízezer horthysta katonatiszt, 
földesúr, gróf, bíboros, akik munkásnak álcázzák magukat, barikádokat építenek, és nagy gyilkolásokat visznek 
véghez.  

Az életben maradt, kevés becsületes dolgozó a minap kormányt alakított. 
Munkások! Elvtársak! Dolgozzatok, mert végem van! Hazaárulásból tengetem életemet. Először vagyok a 

miniszterek tanácsának élén, engedjétek, hogy pozíciómban maradhassak! Tekintsétek családomat, húsz 
páncélos hadosztályomat, és becstelenségben megőszült fejemet! 

Kádár kormány” 
A munkásság sokáig sztrájkolt, és álltak a tömegközlekedési eszközök is. November 23-án néma tüntetéssel, 

harangzúgással emlékezett a forradalom kitörésére a város lakossága. A magyar szabadságharc utolsó ütközetére 



– tudomásom szerint – 1956. december 2-án, vasárnap került sor, valahol a budai hegyekben. (…) 
A hazaárulók segítségével egy idegen hatalom ismét vérbefojtotta a magyar nemzet fellángolását. 

Bekövetkezett a megtorlás, tömeges kivégzésekről, bebörtönzésekről, deportálásokról szóltak a hírek. Akik 
elkerülték e sorsot, azokra informátorok, spiclik, rendőrök figyeltek. Édesapámat is kilenc hónapig rendőri 
megfigyelés alatt tartották. Fogalmunk se volt arról, hogy miért. Soha nem vett részt semmilyen politikai 
tevékenységben, így az „októberi sajnálatos eseményekben” sem. 

Meglepő, de engem semmi retorzió se ért. Befejezhettem az egyetemet, sőt egy másikat is elvégezhettem, és 
képzettségemnek megfelelő, általam választott munkát végezhettem minden zaklatás nélkül. Néha ugyan 
felhívták a figyelmemet arra, hogy jobban teszem, ha tartom a számat… 

Először akkor mertem nyíltan beszélni 1956-ról, amikor felcseperedő gyermekeim kezébe valahol egy 
brossúra akadt. Az volt a címe, hogy „A Széna téri banditák”. Megkérdezték, hogy kik is voltak ők valójában. 
Spontán, gondolkodás nélkül mondtam, hogy én is közéjük tartoztam. Csak akkor villant át rajtam, hogy e 
meggondolatlan „vallomással” bajt hozhatok a fejükre. De azután elmondtam nekik az igazságot 1956-ról, mert 
addig csak hazugságokat hallhattak róla mindenhol. Az iskolában is. 

Már nem sokan élünk, és szólhatunk a szemtanúk hitelességével arról, hogy mi is történt 1956-ban. Ezért 
fokozott kötelességünk ébren tartani a lángot a nemzet lelkében és emlékezetében.  

 
 

Patkós Imre 

Isten adta szerencsék, 
avagy, mi történt velem az omszki lágerekben 

 
 
Még gyermekkoromban történt kb. 12 éves lehettem, most 77 vagyok. Magyar világban, a Beregszászban 

lévő gimnázium másod osztályos tanulója voltam. Egy első osztályos kis izmos gyerek, behúzott nekem egyet, a 
fejem belevertem a falba és csillagokat láttam, hogy miért? Azt nem tudom, de nem volt kedvem hozzá, hogy 
visszaadjam neki, ez úgy hatott rám, mintha katonai vagy sportnevelésben részesültem volna, akkor még nem is 
tudtam, hogy ennek milyen nagy hasznát fogom venni még. 

Kb. az ötvenes évben 23 éves lehettem. Határsértésért három évre elítéltek. Előbb rám akarták fogni, (hogy 
kém vagyok, egy őrnagy és két hadnagy vallatott), de mikor kikacagtam őket, rájöttek, hogy tévednek, és a 
hadbíróságról áttették az ügyemet a civil bíróságra. 

Előbb Beregszászban voltam egy nagy teremben egyedül bezárva, két hétig a kosztot a katonák hozták a 
katonai konyháról, elég jó koszt volt. Aztán a lembergi elosztóban voltam két hónapig. Itt a cellában az emeleti 
priccsen összebarátkoztam a szomszédommal, sakkolással és ráskizással szórakoztunk, a fiúnak jó barátai voltak 
a konyhán, minden nap behoztak neki egy fél tál húst, amit ketten közösen megettünk. Két hónap múlva a 
lembergi elosztóból az omszki lágerekbe irányítottak bennünket. a vagonokban alsó ás felső priccsek voltak. 
(ágyak). Ahány priccs volt egy vagonban, annyiónkat helyeztek el benne. Amék vagonba én kerültem, abban 
volt egy nyolctagú rablóbanda is. Ezek a rablók, nem restellték a vagontársaikat se kirabolni. a cuccokból, ami 
nekik megtetszett, elvették, nem mert nekik ellenállni senki se, mert igen hírhedt veszedelmes rablóbanda volt. 
Úgy látszott, hogy én rokonszenves voltam nekik, mert nekem is dobáltak a cuccokból, de én szégyelltem 
elfogadni és visszadobáltam nekik. Egyenlőre hallgattak, de mikor én egyszer kinyitottam a vagon ablakát, hogy 
jöjjön rám egy kis friss levegő, a rablóvezér (otamán) leugrott a priccsről és azt mondta, hogy mertem kinyitni az 
ablakot, neki fáj a foga (csak kifogás volt) és jobb ököllel be akart nekem egyet húzni, de én elkaptam az öklét a 
levegőben, aztán a bal öklével akart egyet behúzni, de azt is elkaptam a levegőben, aztán a rablóvezért a 
vagonnak, hol az egyik, hol a másik oldalának nekivágtam. A rablóbanda tagjai felültek a priccsen, kihúzták a 
fejük alól a bakancsokat és azzal célba vettek engem, de én a rablóvezért mindig odarántottam, ahova a 
bakancsok repültek. A rablók aztán megsokallták, hogy a főnöküket odadobálom, és körbe fogtak, de még 
mielőtt támadásba lendülhettek volna, megállott a vonat és a vagon ajtaját gépfegyver tussal verték, egy zsidó 
ember leugrott a priccsről és azt mondta: hogy mindenki menjen a helyére, ő azt fogja mondani, hogy itt nem 
volt semmiféle verekedés. bejött a két gépfegyveres katona és kérdezték, miféle verekedés volt itt? A zsidóember 
azt mondta, hogy itt nem volt semmiféle verekedés. A katonák tudomásul vették és elmentek. A zsidó ember 
aztán titokban jelentkezett kihallgatásra és mondta, hogy a vagonban lévő rablóbanda megakart engem támadni, 
de mikor jöttek a katonák, ő csendre intette őket és átadta a rablóbanda nyolc tagjának a névsorát. Majd 
ellenőrzéskor felolvasták a rablók neveit és kivezényelték őket a vagonból. 

Majd megérkeztünk az omszki lágerekbe. Ott elhelyeztek bennünket egy barakkba egy másik brigáddal 



együtt. a másik brigádban ott volt a rablóbanda is. Odajött hozzám a rablóvezér, a kezembe nyomott egy 
alumínium kis tálat és megkért, hogy menjek el a konyhára és mondjam meg a főszakácsnak, aki neki haverja is, 
hogy Tolik azt üzente, hogy adjon a kistálba egy kis jó kaját, én erre fel azt mondtam, hogy nem leszek egy 
rablóvezérnek a trógere, fogtam a kis alumínium tálat, a parkettához vágtam, az felpattant és a rablóvezért szájon 
vágta. a rablóvezér elvörösödött mérgiben, de nem mert nekem ugrani, hanem az ágyához szaladt, kihúzta a feje 
alól a törölközőkendőt és azt mondta: látod! Erre leszel felakasztva, aztán körözött egyet a karjával és odakiáltott 
a rablóknak, na gyertek! A rablók egyemberként közeledtek felém. Én hátracurikkoltam a fal mellé, hogy 
hátulról ne tudjanak támadni, aztán vagy két percig ki is védtem minden fogást, de a rablóvezér már megsokallta, 
hogy nem tudnak velem semmit se csinálni, alám hajolt, belefejelt az álkaptámba a halántékomat belevertem egy 
mellettem lévő ágas fagömjébe, rögtön elájultam és estem összefele, de csak félig estem össze, eszméletre tértem 
és láttam, hogy egy lócát tart a feje fölött és le akar vele engem ütni, én aztán beugrottam a lóca alá, kiütöttem a 
kezéből a lócát, levágtam a parkettára és már készültem, hogy kirúgom a pofájából az álkapcsát, de volt a 
bandának egy tagja, civilben birkózó bajnok volt, aki csak oldalról nézte a fejleményeket, odalépett a 
rablóvezérhez, elkapta a gallérját és az ülepit és mint egy zsákot félredobta, a többiekre meg rákiáltott. 
Takarodjatok innen és szégyelljétek magatokat a banda úgy szét freccsent, mint egy tócsa víz, mikor egy autó 
kerék végig száguld rajta. Az esetet az egyik brigadéros jelentette a parancsnokságon. Engem is kihallgattak. 
Aztán jöttek a katonák, a rablók neveit felolvasták és áttoloncolták őket egy másik barakkba. 

Közben elrendezték, hogy a brigádok hol és mit fognak dolgozni. Én az első reggel elaludtam, egy felső 
priccsen voltam és nem vették észre, hogy nem keltem fel. amikor felébredtem, már senki se volt a barakkban. 
Felöltöztem, vettem elő papírt, ceruzát, leültem egy asztalhoz, és hozzá fogtam rajzolgatni. Közben jött egy 
katona ellenőrizni, hogy ki ment-e mindenki dolgozni. Megállt a hátam mögött és nézegette, hogyan rajzolgatok, 
majd azt mondta reszuj, raszuj (rajzolj, rajzolj) és aztán elment. Másnap is elaludtam, az ellenőrző katona 
kérdezte, hogy miért nem mentem dolgozni? Azt mondtam, hogy rosszul érzem magamat, azt mondta, akkor 
menjünk az orvoshoz. Elkísért a rendelőbe. Az orvos ideadta a lázmérőt, és míg a naplót írta, felpöcögtettem a 
lázmérőt. Az orvos megnézte a lázmérőt és azt mondta, van láz, adok szabadnapot. Közben kint sétálgattam az 
udvaron. A főszakács meglátott a konyha ajtajából, egy két méter magas ruszki. Rám kacagott és azt mondta: 
Magyar jó munkás. aztán megkérdezte: fogsz te nekem segíteni egy pár edényt felmosogatni? Én adok neked jó 
kaját enni. Bementem vagy öt-hat alumínium kistálat ideadott felmosogatni. aztán hozott nekem egy kis tál 
fenekén egy kis borsófőzeléket és félig megvolt a tál rakva hússal. Jóízűen megettem, mert éppen éhes voltam. 

Közben mikor dolgoztam egy építő brigádban. a brigadéros egy ruszki fiatal ember volt, mondott valamit, 
hogy csináljam, de nem értettem mit mondott, mert nem tudtam jól oroszul. Ő méregbe jött, felkapott egy lapátot 
felemelte és szaladt nekemfele, hogy leüt. Én megvártam, hogy közel kerüljön hozzám, aztán beugrottam a lapát 
alá, a brigadérost megfogtam és a földhöz vágtam. Erre fel vagy öt–hat fiatal ruszki nekem ugrott és hozzá 
fogtak velem birkózni, hol én, hol ők voltak felül, aztán a ruszkik felugráltak, vigyázzba álltak, meghajoltak, 
aztán kezet nyújtottak és azt mondták, ne haragudjunk egymásra, ezzel szent volt a béke. 

Aztán egy más alkalommal megint elaludtam, éppen felébredtem és nyújtózkodtam, mikor bejött a katona 
ellenőrizni, rám ordított: nuka, anukagavoj odjevátek! (gyorsan felöltözni!) aztán mondta: pájgyom számnoj 
(menjek vele). aztán elkísért egy téglákkal teledobált helyre egy útmentén és azt mondta, hogy rakjam szépen 
csomókba, de mikor ment elfele, megszégyelte magát, hogy úgy rám kiabált és azt mondta: nu po tyironko (csak 
lassacskán). Én aztán csináltam egy kényelmes kis ülőkét magamnak, aztán lassacskán, vontatottan rakosgattam 
a féltéglákat rakásbafele. Arra jött két lityinánt, mikor mellettem haladtak elfele, én a tempómat nem 
gyorsítottam fel, nehogy azt higgyék, hogy megijedtem, de ők rám se hederítettek, beszélgetve haladtak el 
mellettem, majd vagy 25 méterre megálltak beszélgetni. majd később arra jött egy magasabb rangú katonatiszt, 
egyedül. azt is csak akkor vettem észre, mikor már ott volt, megállott, a csípőre tette a kezét és elkezdett engem 
korholni, annyira méregbe jött, hogy kiveresedett, felkapott egy fél téglát, hogy hozzám vágja, de Isten adta 
szerencsére nekem is akkor emelkedett fel a kezemben egy fél tégla, hogy elkerülje a kudarcot, a fél téglát csak a 
földhöz vágta, aztán gyors léptekkel eltávozott. Mikor látótávolságon kívül került, az egyik lityinánt odajött 
hozzám és jóindulatúan megfenyegetett és azt mondta: vigyázzak, mert ez Gorbacsov kapitány a láger 
parancsnoka. 

Másnap aztán megint elaludtam, jött a katona ellenőrizni, mondtam neki, hogy beteg vagyok. Na jó, akkor 
megyünk az orvoshoz, gondoltam, hogy megint felpöcögtetem a lázmérőt, csakhogy mikor a rendelőbe értünk, 
ott volt Gorbacsov kapitány is két gépfegyveres katonával. Az orvos ideadta a lázmérőt, betettem a hónom alá. 
Gorbacsov kapitány, elibem állott terpesz állásba és rám meresztette a szemét, nem mertem pöcögtetni. az orvos 
kérte a lázmérőt, megnézte, azt mondta, nincs láz, nem tud szabadnapot adni. Gorbacsov kapitány intett egy 
nagyot a karjával és azt mondta: igyi u barak (erigy a barakkba). Én el is indultam, ahogy mentem lassacskán 
vagy 50 métert, lábdobogást hallottam, mikor utólért beleragadt hátulról a kabátom pántjába, földhöz akart 
vágni, de a pánt leszakadt. Én mentem tovább, mintha semmi sem történt volna. Ő felemelve lobogtatta a pántot, 
és azt mondta: vot fiszkulptur, ami annyit jelent, gyakorlott tornász, közben vele párhuzamosan jött a két 



gépfegyveres katona, csak egy intésébe került volna és engem szitává lőttek volna, én mentem nyugodtan 
tovább, bementem a barakkba, lefeküdtem az ágyba és aludtam egy jó nagyot. Aztán megérdeklődte, hogy miért 
vagyok én elítélve, megváltozott a véleménye velem szemben és kiadta a parancsot, hogy velem nem úgy kell 
bánni, mint bűnözővel. nem is voltam én egyszer sem a karcelben (büntetőszobában). Ha véletlenül 
összetalálkoztunk kedvesen megkérdezte, hogy, hogy vagyok. Egyszer is beállottam a borbélyműhelynél egy 
olyan nagy ocserednek a végére, hogy sokat kellett volna várni, dehogy a kapitány történetesen mellettem haladt 
el, megkérdezte tőlem, hogy, hogy vagyok (nu kak gyela?). Ezt a borbélyok meghallották, majd a két borbély 
kirohant hozzám, karon fogtak, bevezettek a műhelybe és soron kívül megnyírtak, megborotváltak. 

Egyszer aztán megint elaludtam, az ellenőrző katona mondta, hogy menjek vele és elkísért a nárjádcsikhoz 
(munkavezetőhöz). A munkavezető meg az a két méter magas ruszki volt, aki régebben a főszakács volt. Rám 
röhögött és azt mondta: Magyar bugyes rábotáty (magyar dolgozni fogsz). Látod azt a sok fát az udvaron? Azt 
fel fogod vágni! Hozok neked baltát és elment, de nem baltát hozott, hanem egy ceruzát, egy nagy rajzlapot és 
egy fényképet és azt mondta a fényképre mutatva: eta maja ljubitel (ez az én szeretőm). Bugyes reszovaty po 
bolsomu? (lerajzolod nekem nagyban? Budu (fogom), aztán a kezembe nyomta a ceruzát a rajzlapot és a 
fényképet és én elmentem a barakkba, leültem a priccsem végre és hozzáfogtam rajzolgatni. Az egész lágerből 
csodájára jártak, hogy az mennyire hasonlít a fényképen lévő nőre, majd este bevittem neki. Megvolt elégedve 
vele. másnap reggel megmondta a brigadérosnak, hogy szabad napot ad nekem, a brigadéros azt felelte: jó! Ha te 
adsz neki szabad napot, akkor majd én is adok neki. 

Akkor ott volt a lágerben elítélve Magyarországról a Kisgazdapárt elnöke Dajcs Csaba, a Rajk üggyel 
kapcsolatban. Egyszer máskor felkeresett engem és elbeszélgettünk. Írtam haza vagy ötször hatszor levelet, de 
egyre se kaptam választ, mert én magyarul írtam a leveleket és a főcenzor mivel nem tudott magyarul, 
félredobálta a leveleimet. Egyszer aztán Dajcs Csaba felkeresett és azt mondta, hogy a főcenzort, aki ezredesi 
rangban volt, a Budapesti Szovjet megszálló csapatban, átpártolt hozzájuk és elítélték, majd azt mondta, hogy 
Budapesten egy magyar nőt vett feleségül, de ő nem tud magyarul. Megkért engem, hogy az ezredes feleségének 
írjak egy szerelmes levelet magyarul az ő nevében. Én a kérésnek eleget tettem, az ezredes hálából az én 
leveleimet átengedte a cenzurán. Anyám egyszerre vagy öt-hat levelet kapott tőlem, aztán csomagot és levelet 
küldött nekem. a főcenzor azt mondta, hogy a csomagot tartsam nála és mindig csak annyit vigyek el belőle, amit 
meg is eszek, mert különben ellopják a tolvajok. 

A lágerben volt egy kis festőművész műhely, egy Franca festőművész dolgozott benne, ő Párizsban három 
évet végzett a festőművész egyetemen. Engem be tettek hozzá társnak, hogy együtt dolgozzunk. ő kihasználta az 
alkalmat és csak dirigált, hogy mit és hogyan csináljam. Már tél volt és hideg, de mi a mi kis szobánkban olyan 
meleget csináltunk, hogy ingujjra vetkőzve dolgozhattunk. Telt, múlt az idő, egyszer csak azt halljuk, hogy Sztálin 
meghalt. aki nem sok időre volt elítélve az amnesztiát kapott, ebbe én is beleestem. a tisztek beszéltek volna 
ráfele, hogy maradjak, jó fizetést fogok kapni, de én hazavágytam és haza is jöttem, összesen másfél év múlva, 
miután letartóztattak 
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Lászlóffy Csaba „Kívül piros, belül rohadt” című novellája (Polisz: 2005  február-március) emlékeket 

ébresztett, és kissé meg is hökkentett aligha félreérthető mondatával a fiatal grófnőkkel, illetve a „remek 
gyűjteménnyel” kapcsolatban:  

„S valamennyi Szirmay névre hallgat. Törzstisztjeim is élvezik a ’hatos fogatomat’,” mondta állítólag Harry 
Hill Bandholtz. 

Ez a kitétel mélységesen megdöbbentett, mert az akkori katonai és politikai misszió vezéregyénisége aligha 
engedhetett meg magának ilyenféle erkölcsi kihágásokat, vagy törzstisztjeinek nyújtott efféle kétes szolgálatokat.  
Egyértelmű bizonyíték nélkül ezt állítani felelőtlenség és a grófnőket illetően hallatlan sértés.  

Különben érdeklődéssel olvastam az írást, habár úgy éreztem, olyan befejező részt kíván még, amely 
körülményeit talán nem sokan ismerik Magyarországon.   

Mint amerikai állampolgárnak több ízben elintézni való dolgom akadt az amerikai követségen.  Ha az 
időjárás megengedte, szívesen üldögéltem a szépen rendezett parkban a követség előtt és figyeltem az 
embereket, akik meg-megálltak a nyalka amerikai dandárparancsnok, Harry Hill Bandholtz életnagyságú szobra 
előtt. Megcsodálták, lefényképezték, aztán jókedvű beszélgetés közben tovább mentek. Látszólag egynek sem 



tűnt fel, hogy az egykori amerikai katonai misszió magyarországi főparancsnoka lovaglópálcát tart hátratett 
kezében. Pedig a kígyó bőréből és gerincéből készült pálca, amit még  fülöpszigeti szolgálata idején kapott 
ajándékba, igencsak fontos szerepet játszott a magyar történelem egyik tragikus fejezetében. 

Lászlóffy Csaba írása tanúskodik a fővárost megszálló román csapatok túlkapásairól, arrogáns 
kegyetlenkedéseikről és eltökélt szándékukról, hogy ami csak mozgatható, azt hadizsákmányként 
kötelességszerűen el kell hurcolni az országból, beleértve a  Magyar Nemzeti Múzeum kincseit.   

Harry Hill Bandholtz éppen ezt akadályozta meg határozott fellépésével, és (szemtanuk szerint) 
lovaglóostorának erélyes használatával. Ezek után bezáratta és személyesen pecsételte le a Múzeum kapujára 
helyezett papírszalagot, ezzel megmentve az ország pótolhatatlan kincseit és ereklyéit a fosztogatástól. Mint 
általában jellemző a durva, műveletlen és erőszakos csürhére, az erélyes fellépésre és az ostor láttára 
meghunyászkodtak, akárcsak a gyáva állatok, és többé nem mertek a Múzeum kirablásával foglalkozni. 

Ez a történet csaknem hetven évvel később került ismét a köztudatba az Egyesült Államokban élő Szathmáry 
fivérek, Lajos és Géza, jóvoltából. A fivérek a második világháború után kerültek Chicagoba, ahol kettőjük 
közül Lajos milliókat, amerikai nemzeti közismertséget és megbecsülést szerzett.  Új ötlettől inspirált, hallatlanul 
sikeres és előkelő étterme, a Bakery, nyújtotta az anyagi alapot sokrétű érdeklődésének finanszírozására és 
jótékony, hazáját szolgáló munkái és adományai fedezésére.  Többek között híres lett két szakácskönyve és 
hatalmas konyhaművészeti múzeuma, aminek tartalmát halála után különböző egyetemekre hagyott. A magyar 
kulturális egyesületeknek hű pártfogója volt, például az akkori egyetlen, Amerikában kiadott, magyar nyelvű 
havi irodalmi és társadalmi folyóirat (Képes Magyar Világhíradó) legfőbb mecénása volt.  Nélküle ez a fontos 
szerepet betöltő lap nem tudott volna évekig életben maradni.  

Szathmáry Lajos a kilencvenes években felkereste Harry Hill Bandholtz özvegyét, aki neki ajándékozta a 
dandárparancsnok lovaglóostorát, naplóját, Magyarországgla kapcsolatos diplomáciai jelentéseinek másolatát,  
és a múzeumot lepecsételő papírszalagot. Szathmáry Lajos és Géza ezeket az ereklyéket később a New York-i 
Magyar Főkonzulátuson mutatta be. A kiállítást követő fogadáson, amely egyben László Balázs főkonzul 
búcsúztatása is volt, az amerikai meghívott vendégek mellett megjelent a New Yorkban élő emigráció színe-
java, mint Spéter Erzsébet, Carelli Gábor a Metropolitan Opera örökös tagja, Joe Murányi a kiváló 
dzsessklarinétos, (Luis Armstrong egykori combo-jának tagja,) Claire Kenneth és sokan mások, akiknek neve 
nem ennyire ismert Magyarországon.  

A fogadás után Szathmáry Lajos a tárgyakat a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozta. A honfoglalás 
1100. évfordulója alkalmából, 1996-ban, a Nemzeti Múzeum kiállította ezeket a tárgyakat, hogy a nagyközönség 
is láthassa.  

Ez az „utóirat’ hiányzott még Laszlóffy Csaba írásához. Akik a Nemzeti Múzeum gazdag gyűjteményét 
megcsodálják, gondoljanak hálával a keménykötésű tisztre és lovaglópálcájának  suhintására, mert nélkülük 
sokáig csak üres, tátongó termek maradtak volna számunkra. 
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Konzervativizmus és modernitás 
Valódi vagy csak látszólagos az ellentmondás a haladás és a hagyományok 

között? 
 
A konzervativizmus (lat. conservare: megtartani, megőrizni) azoknak a politikai, társadalmi vagy vallási 

irányzatoknak a gyűjtőfogalma, amelyeknek az a fő célja, hogy a fennálló társadalmi berendezkedést, 
viszonyokat megőrizzék, illetve olyan változtatásokat indítsanak útnak, amelyek feleslegessé teszik vagy segítik 
elkerülni a forradalmakat. 

 
A konzervativizmus fogalmának keletkezése, illetve a konzervatív politikai-filozófiai irányzatok elnevezése 

1818-ra vezethető vissza, François-René de Chateaubriand ugyanis ekkor adta ki Párizsban Le Conservateur 
című folyóiratát. A konzervatív társadalomfilozófia megalapítójának személyében ugyanakkor az angol Edmund 
Burke-t tisztelhetjük, annak ellenére, hogy a konzervativizmus maga nem kifejezetten egy filozófiailag 
megalapozott politikai magatartás, hanem mindig az adott történelmi szituációtól függően választja ki, illetbe 



deklarálja értékeit. Emiatt lehet az, hogy a 19. század konzervativizmusa, és az általa vallott eszmeiség más, mint 
a most kezdődő 21. századé, ezen belül is másfajta konzervativizmus képviselnek Amerikában, mint, mondjuk, 
(az Unión kívüli) Svájban vagy (az Unió-tag) Franciaországban. 

Svájcban, mint más európai országokban, különösen a „régi” Európában, ott is elsősorban Franciaországban 
a konzervativizmus ma legfőképpen egy nemzeti-territoriális-regionális színezetű jobboldali konzervativizmus és 
egy állami-szakszervezeti-territoriális irányultságú baloldali konzervativizmus formájában lelhető fel – a két 
irányzatban legfeljebb annyi a közös, hogy mindkét irányzat ellenzi az Európai Unió integrációjának további 
elmélyítését. 

Látható tehát, hogy a konzervativizmus definíciója meglehetősen körülményes, még akkor is, ha sikerül 
különbséget tennünk a nemzeti konzervatív, a keresztény-konzervatív vagy a liberálkonzervatív eszmerendszer 
között. Tovább finomíthatjuk a felosztás pontosságát, ha két további irányzatra bontjuk a konzervativizmust, és 
bevezetjük a strukturális, illetve az értékkonzervativizmus fogalmát. Ami mindegyik irányzatban közös, és ami 
miatt végülis valamennyit konzervativizmusnak nevezhetjük, az a tradíciók, a vallásosság és az autoritás (mint 
vezérlő eszmei imperatívusz) tisztelete. 

Az utóbbi néhány évtizedben – a többi eszmerendszer megújuláspárti irányzataihoz hasonlóan – megjelent a 
neokonzervativista irányzat is. A neokonzervativizmus az Egyesült Államokban keletkezett, de ma már jelen van 
és politikai hatást fejt ki a (konzervatív) Óvilágban is – nálunk, Európában az olyan „régi” értékekhez való 
visszatérést tűzi zászlajára, mint a szorgalom, az engedelmesség vagy a patriotizmus, és ezt meg is jeleníti a 
nyilvános vitákban, a kultúrában és (nem utolsósorban) a politikában.  

 
A „klasszikus” konzervativizmus 

 
– Milyen értelemben és mihez képest konzervatívok önök? – kérdezte 1858-ban Lord Shaftesbury az angol 

konzervatívoktól, ami mutatja, hogy már akkoriban is komoly gondok voltak a fogalom definíciójával. Az akkori 
közfelfogás szerint – ez is Shaftesbury visszaemlékezéseiből derül ki – a konzervatívoknak Bibliájuk, Goethéjük 
és takarékkönyvük van, a liberálisok pedig tarka nyakkendőket kötnek, kerti mulatságokon táncolnak, és 
mindegyre bizonygatják, hogy ők mennyire nyitottak. 

A ma általános közvélekedés sem különbözik lényegesen ettől a felfogástól. A közfelfogásban a 
konzervatívok ma is főleg a családpolitikai, szexuáletikai kérdésekben, illetve a befektetési vagy a ruházkodási 
formák, stílusok ügyében tanúsított magatartásuk miatt konzervatívok. Az „értékkonzervatív” jelzőnek ugyan 
még maradt némi pozitív felhangja, de a „struktúra-konzervatív” kifejezés határozott merényletnek, verbális 
istencsapásának számít a liberális tömegtájékoztatás és oktatás emlőin nevelkedett mai generációknak, és – sok 
egyéb mellett – a „struktúra-konzervatív” szakszervezetek vagy a szintén „struktúra-konzervatív” kelet-európai 
ortodox kommunisták jutnak az eszükbe róla. 

Konzervatív szakszervezetek és konzervatív kommunisták? Ha csupán a fogalom jelentéstani gyökerét 
(conservare) tekintjük, helyénvaló lehet ez a megállapítás, ám ha csupán a megőrzés, megtartás igei-szemantikai 
kötelékei tartanák egybe a konzervatív eszmerendszert, aligha lehetne egységes filozófiai-történelmi irányzatról 
beszéni. Persze, a politológiai szakirodalom sem egységes a konzervatívizmus megítélésében és definíciójában; a 
leggyakrabban felvetett kérdés az, hogy a konzervatívizmus vajon történelmi – és így már a 19. században vagy 
akár korábban, az Újkor hajnalán lezárt – problematika-e, vagy valami időtlen filozófiai-politikai áramlatról 
lenne-e szó. Mindenesetre megfontolandó az a tény, hogy ma is túl sokat beszélünk a konzervatívizmusról 
ahhoz, hogy lezárt történelmi tényként kezelhetnénk… 

Egyszerűbb talán, ha keletkezése pillanataiban vesszük szemügyre az irányzatot, és a megtartani, megőrizni 
szavak tartalmát az akkori szándékok tükrében vizsgáljuk meg. A 19. században, tehát a kezdetekkor a 
konzervativizmus a „modern”-kori változások elleni mozgalomként indult. Mindenekelőtt a felvilágosodás korai 
filozófiája (pontosabban: a felvilágosodás racionalizmusa és emancipatorikus célokban testet öltő utópiái), 
illetve a korai liberalizmus ellen lépett fel. 

A konzervatívok emberképe abban a meggyőződésben gyökerezik, hogy az ember természete a végletekig 
ellentmondásos, az ember maga pedig mind biológiai, mind intellektuális vagy morális értelemben meglehetősen 
elmaradott, vagy ahogy Salisbury márkija (a harmadik) írta annak idején: vékony a civilizáció kérge az emberi 
szenvedélyek fortyogó lávája fölött… A konzervatív felfogás rokonsága a keresztény antropológia megváltásra 
váró emberének képével kézenfekvő, de az is egyértelmű, hogy a liberalizmusnak az emberi értelemre 
(racionalitásra) alapozó individualizmusa nem a konzervatívok sajátja. A konzervativizmus így elsősorban 
azokat a liberális (vagy később szocialista-kommunista) elképzeléseket, eszméket utasította el, amelyek az 
ember tökéletesítését, vagy akár egy új embertípus (Übermensch, szocialista embertípus), illetve a tökéletes 
társadalom (kommunizmus) létrehozását, röviden: az emberiség történelmi „végpontjának” elérését célozták 
meg. A konzervatívok ugyanígy elutasítják a társadalmi egyenlőségről vallott elméleteket is, vagyis, 



mondhatjuk, a konzervativizmus nem a jövőoptimista utópiákban, hanem egyfajta, tapasztalatokon alapuló 
kételkedésben keresi önmeghatározását. 

Ebből következik a konzervatív gondolkodásmód másik alapvetése is: ha az ember ily tökéletlen, akkor nincs 
abban a helyzetben, hogy teljes mértékben megismerhesse, felfoghassa az őt körülvevő világot. Márcsak ezért is 
teljes mértékben szembeszegül értelem szerepét illető liberális optimizmussal és a racionalizmus liberális 
dicséretével. 

– Az érzelmeink és a tapasztalataink azt tanítják nekünk – írta Austen Chamberlain 1924-ben, az angol 
parlament alsóházának tagjaként –, hogy az emberi természet nem logikus, és hogy a logikáról való bölcs 
lemondás a dolgokat a maguk logikus és mindenekelőtt békés végkifejletéig viszi. – Chamberlain szerint tehát 
nem a logika és a racionalizmus, hanem a tapasztalat, nem az elmélet, hanem a pragmatizmus, körmönfontabban: 
nem az absztrakt, hanem a konkrét határozza meg a konzervatív gondolkozást. Ez egyebek mellett azt is jelenti, 
hogy mindazt meg kell őrizni a múltból, ami megállta a helyét, ahelyett, hogy meggondolatlanul feláldoznánk 
valami ismeretlen újdonság kedvéért.  

 
Külön utakon 

 
A konzervativizmus (és a konzervatív politikai osztály) a 19. században, de méginkább a 20. században 

Európa egyes országaiban mind a politikai tartalmat, mind a konzervatív szervezetek politikai-szociális 
felépítését tekintve különféleképpen fejlődött. Angliában, az ipari modernitás és a pártpolitikailag megszervezett 
konzervativizmus szülőhazájában a konzervatívok már a kezdetektől tagjai voltak a parlamentnek. Az elején 
még csaknem kizárólag arisztokratákból álló politikai „klub” ajtaja már a 19. század folyamán megnyílt az új, 
ipartulajdonos középosztály, majd később a mukásszármazású rétegek képviselői előtt. A 20. században a Tory 
mindvégig, még akkor is határozott társadalompolitikai elképzeléseket vallott, amikor a 70-es évek második 
felében Margret Thatcher, a Vaslady végrehajtotta a maga radikális, gyárbezárásokkal és  a munkanélküliség 
növekedésével járó piaci fordulatát.   

Más volt a helyzet ugyanakkor Poroszországban, ahol a konzervatívok a nemesi előjogok és a monarchista 
hatalmi gyakorlat harcos védelmezői voltak, úgy, hogy közben nyíltan elvetették a parlamentarizmus 
intézményrendszerét. Valahol ezt a hagyományt őrizte (lásd még: conservare) a weimari köztársaságban a 
Német Nemzeti Néppárt (Deutschnationale Volkspartei) is, amely éppoly köztársaság-ellenes volt, mint az az új, 
értelmiségi konzervatív mozgalom, amely a maga által meghirdetett „konzervatív forradalom” nevében lépett 
fel. Ez a forradalom a nemzetiszocializmus csizmái alatt, a második világégés lángjaiban omlott porrá, és nem 
válhatott többé jelentékeny politikai rendezőelvvé Németországban.  

A világháború után alakult német keresztény uniópártok a konzervativizmus központi (vagy általános) 
eszmerendszeréhez nyúltak vissza, és váltak egy kereszténydemokrata-keresztényszociális konzervativizmus 
németországi kifejezőivé – persze, a szövetséges hatalmak árgus tekintetétől követve. Ezek a pártok mind a 
demokrácia, mind a piacgazdaság játékszabályait elfogadták, de ez az ellentmondás csak látszólagos, illetve 
könnyen feloldható, ami ugyanakkor bizonyíték a konzervativizmus rugalmasságára, alkalmazkodóképességére 
is. Bár a konzervatívok a 19. században még határozottan szembehelyezkedtek az ipari kapitalizmus piaci 
liberalizmusával (még akkor is, ha politikailag alig léptek fel ellene), a konzervativizmusnak a katolikus 
szociális tanokkal való egybeolvadásával – ami a konzervativizmus nem csekély korrekcióját is jelentette egyben 
– megszületett a „szociális” piacgazdaság elmélete, amely már a legvaskalaposabb konzervatívok számára is 
elfogadható alternatívát nyújtott. Talán nem véletlen, hogy ez a fordulat éppen a második világháborúban 
kivérzett Németországban játszódhatott le először.  

Az a tény, hogy ebből mára, több évtized múltán egy szinte mindenható, szociál-intervencionista és (nem 
mellesleg!) alig finanszírozható jóléti állam alakult ki, sok kutató szerint az eredeti konzervatív elképzelések, a 
szociális piacgazdaság eredeti téziseinek megcsúfolása, pedig – vezető német konzervatív politikusok 
kinyilvánított meggyőződése szerint – a szociális piacgazdaság, vagyis a szabad piac és a társadalmi szolidaritás 
eszméjének összekapcsolása ma is, a piaci diktatúra (vagy inkább piaci anarchia) embert próbáló körülményei 
között is aktuális, társadalmilag vonzó és – ami a legfontosabb – kivitelezhető lehetne. 

Az egyes országok politikai konzervativizmusai közötti – gyakran mélyreható – különbségek ellenére az 
eszmeáramlatnak megvannak a maga közös tartalmi és fogalmi megegyezései: a konzervatívok manapság is 
elsősorban a tapasztalati úton szerzett ismeretanyag pragmatikus alkalmazásában és a (szociál)morális alapon 
megszerveződő civil társadalom fontosságában hisznek. Ennek fényében, persze, sok minden, amit ma 
konzervatívnak neveznek, nem is olyan konzervatív. Sem az a „második” konzervatív forradalom, amely egy új 
rend érdekében a tervezés fontosságát hangsúlyozta (Németország), sem a piacradikális thatcherizmus, ennek 
következtében sem az inkább piaci individualista „Reaganomics” nem konzervatív a szó szoros értelmében. 
Mégis: az országonkénti, sőt régiónkénti eltérések ellenére a konzervativizmus használható és általánosítható 



fogalmi megközelítését jelentheti a konzervativizmus hajnalán fellépő kételkedő ember, az antiradikális 
társadalmi magatartás és a civil társadalom eszméje. A globalizáció és nyomában a manapság tapasztalható 
világméretű modernizációs nyomás nem kívánt következményeivel szemben is sikerrel alkalmazhatók lehetnek 
ezek a konzervatív alapvetések – vélik egyes társadalomkutatók (például Andreas Rödder) –; legyen szó a 
szociális ellátórendszer, az oktatás sorvadásáról, a tudományos kutatás forrásainak elapadásáról vagy akár a 
versenyállam kialakításáról… 

 
Németország, az állatorvos lova 

 
Németország nem csak a fentebb leírtak miatt lehet alkalmas a mai konzervatív értékrend lehetőségeinek 

vizsgálatára, hanem azért is, mert a szociáldemokrata-zöld kormányzat csődje miatt előrehozott választásokat 
tartottak. (E sorok írásakor még nem derült ki, hogy érvényesültek-e a jelenleg kitapintható trendek, tehát, hogy 
a konzervatívoknak sikerült-e visszaszerezniük a kormányzati hatalmat…) 

 A német konzervatív pártok Gerhard Schröder szociáldemokratáinak győzelme után védekezésbe szorultak, 
és bár a konzervatív gondolkodás sosem vesztett igazán vonzásából, volt egy időszak, amikor egyik párt sem 
nevezte magát szívesen konzervatívnak. Az országnak a kívülálló szemében az utóbbi években tulajdonképpen 
két szociáldemokrata pártja volt, ebből az egyik „egy kicsit inkább katolikus” (Johannes Groβ). A kormányzás 
minden területén és a politikai vitákban egyetlen jelszó hatalmasodott el: a reform jelszava, de változni alig 
változott valami. (Itt nem állom meg, hogy a helyzet magyarországi párhuzamaira fel ne hívjam a figyelmet: 
Magyarországon is reformjelszavaktól hangos a közbeszéd, de történni alig történik valami…) Németország a 
„túl sok struktúra-konzervativizmus” és a „túl kevés érték-konzervativizmus” miatt beteg (Michael Stürmer), és 
egy új Edmund Burke-re lenne szüksége, aki a francia forradalom mindent felforgató időszakában volt képes 
megfogalmazni a konzervatív ellenállás ideológiáját.  

A német konzervativizmus súlyosan kompromittálódott a második világháború évei alatt – nem csupán az 
„óporosz” és az „újporosz” konzervativizmus miatt, hanem a köztársaság, a respublika elárulása miatt is. 
Hasonlóan az egyházakhoz, a szakszervezetekhez, a kommunistákhoz, a szociáldemokratákhoz – a külföldi 
kormányokról nem is beszélve – a megosztott konzervatívok is alábecsülték a barna forgószél forradalmi 
lendületét. A történelmi gyanútlanság és rövidlátás alapjaiban rengette meg a német konzervativizmus 
tekintélyét. Azóta viszont sok víz lefolyt a Rajnán, az új német konzervativizmus már régen nem új, szinte együtt 
öregedett meg a szövetségi köztársasággal, a németországi válság jelenleg tapasztalható jelei ezért egyben az 
egész német politikai elit, köztük a német konzervatívok válságát is jelzik. Az államháztartás, a 
társadalombiztosítás vagy a politika válsága mögött komoly bizalmi válság van kibontakozóban, ami egyben a 
pártállam, pontosabban a pártok államának létjogosultságát, legitimációját kérdőjelezi meg, már-már egy új 
weimarizálódás rémképét vetítve előre. 

– Minden azon múlik, hogy meg tudjuk-e változtatni a világot – ezt még Karl Marx mondta követőinek, ma 
viszont – az ismét magára találó konzervatív tábor szerint – azon múlik minden, meg tudjuk-e kímélni a világot. 
A Burke-féle konzervativizmus egy válság szülötte volt és a válság ellen lépett fel, ezzel is idejekorán bizonyítva 
létének kettős értelmét, üzenve ezzel a mai konzervatív politikai osztálynak is: ahhoz, hogy ma a hagyományos 
értékeket megvédhesse, a változások, a modernitás élére kell állnia… 

Amikor Schröder kancellár szociáldemokrata-zöld kormánya hatalomra került, nem csupán az uniópártokat 
váltották le, hanem egy újfajta parlamenti többség jött létre. Ez a többség hatalomra jutásakor az állami 
újraelosztás bővítését, az állami gazdasági intervenció fokozását, a gazdasági újraszabályozástól (dereguláció) és 
a globalizációtól való elfordulást hirdette meg, nem kis részben politikai hálából a keleti tartományok felé, 
amelyek nélkül a szociáldemoktraták győzelme elképzelhetetlen lett volna. (Más kérdés, hogy – a magyar 
szocialistákhoz hasonlóan – szinte semmit sem tudtak megvalósítani a nagy dérel-dúrral beharangozott 
ígéretekből…) A keleti „új” tartományok a létező szocializmus vége és az újraegyesítés óta egyfajta skizofrén 
állapotban egyszerre szidalmazták az elmúlt évtizedek NDK-s állampárti berendezkedését és sírták vissza a 
létező szocializmus paternalista-elnyomó gondoskodását, közben késett a fizetések felzárkóztatása és helyenként 
20 százalék fölé nőtt a munkanélküliség – mindez a konzervatív kormányzat által útnak indított gazdasági 
változások elkerülhetetlen velejárójaként. Ezt lovagolta meg a kampány időszakában Schröder és csapata, és 
valószínűleg ezért fordulhatott elő, hogy a keresztény-konzervatív/liberális CDU-CSU/FDP koalícióból 
kiábrándult „Ossi”-k (az utódpárti PDS mellett) legnagyobb számban az SPD-re szavaztak. 

A németországi választások elsősorban azért fontosak nekünk, kelet-európai újnyugatiaknak, mert 
tulajdonképpen először fordul elő, hogy egy rágóta működő, stabil demokráciában ennyi idő után újra meg kell 
küzdeni a létező szocializmus iránti nosztalgia megannyi megnyilvánulásával – most fog eldőlni, hogy a valódi 
konzervatív értékrend valóban el tudja e hódítani az exkommunista, állampárti NDK hajdani hűséges 
vazallusainak lojalitását. 



 

Modernizálódó konzervativizmus? 
 
A fenti kérdésben szereplő ellentmondás csupán látszólagos. A nemzetgazdaságok (és ezzel együtt a politikai 

„felépítmény”) jelenlegi strukturális válsága – láttuk ezt előbb, Burke-nél is – megköveteli, hogy a konzervatív 
tábor is újragondolja lehetőségeit, céljait és eszközeit. Legelsősorban is talán azt kell figyelembe venni, hogy a 
hagyományos szocio-ökonómiai választóvonalak egyre kevésbé számítanak a választói magatartásban, tehát a 
korábbi hierarchiák felbomlásával, illetve a társadalom egyre előrehaladottabb széttöredezettségével 
megszűnnek a hagyományos választói csoportosulások, így a konzervatív tábor is folyamatos változáson megy 
keresztül. Az ezredforduló a mindegyre teret nyerő individualizálódás és az egyházak csökkenő befolyásának 
jegyében telt el, ami a konzervatív pártok számára tulajdonképpen a legnagyobb kihívást jelenti. 

Ilyen körülmények között nincs könnyű dolga a konzervatív politikai erőknek: a társadalmi problémák 
növekvő komplexitása mind bonyolultabb megoldási modelleket követel, de a válságot követő válság talán 
felébreszti a választópolgárokban az állandóság és a kiszámíthatóság utáni vágyat, ami mindig is a konzervatív 
politika szinte kizárólagos domíniuma volt, viszont ez sem feledteti, hogy a konzervatív tábornak egyben 
korszerűnek is kell mutatkoznia, amennyiben hatékony akar lenni. Ronald Pofalla, a német CDU politikusa 
szerint tekintve, hogy az információs társadalom korát éljük, a legkézenfekvőbb, ha a kommunikáció terén 
keresik a konzrevatív politika megújulásának egyik lehetőségét. 

A legjobb kommunikáció sem feledteti azonban a tartalmi politizálás megújításának szükségességét – hívják 
fel a figyelmet ugyanekkor a német konzervatív pártteoretikusok. Márcsak a választási matematika is 
megköveteli, hogy a régi szavazóbázis mellé új választókat is megnyerjenek, ami elsősorban azt feltételezi, hogy 
szakítsanak a hajdani felfogással, amely nagyvárosi-vidéki, keleti-nyugati, öreg-fiatal vagy akár férfiak-nők 
ellentétpárokra osztották a  társadalmat. A konzervatívoknak is meg kell tudniuk szólalni ezen kívül olyan, 
elsősorban a nagyvárosi liberális értelmiség érdeklődési köréhez tartozó „modern” témakörökben, mint amilyen 
a környezet– vagy fogyasztóvédelem, illetve az emberi jogok kérdése.  

 Ezek a témák nem csupán modern korunk individualizálódó életstílusát jellemzik, de egyben értékek 
kapcsolódnak hozzájuk, ezért mindenképpen csatolható melléjük konzervatív értékszemlélet is. Az életszínvonal, 
illetve az életminőség megőrzése növelése lehet például az egyik olyan, konzervatív cél, amely a politikailag és 
társadalmilag egyaránt heterogén nagyvárosokban is általános támogatásra találhat, és ez a cél megközelíthető a 
környezet– és a fogyasztóvédelem, illetve az emberi jogok felől is. A gyermekét egyedül nevelő anya vagy a 
fizetését egyedül magára költő szingli ugyanúgy megérinthető ezekkel a témákkal, mint a polgári családok vagy 
az azonos nemű partnerekből álló életközösségek.  

A mai konzervatív áramlatokban megfigyelhető ugyanakkor a hagyományos konzervatív értékek 
újjáélesztésének, úgymond a polgári „profil” erősítésének igénye is, mégpedig olyan, „modern” kérdéskörökön 
keresztül, amelyek konzervatív oldalról is megközelíthetők, már amennyiben az állandóság és a megbízhatóság 
ilyen, fontos konzervatív kritériumok, alapértékek. Ilyen kérdéskörnek nevezik a „modern” konzervatívok a a 
kor szellemének megfelelő, hatékony oktatási rendszer megteremtését, az igazságos adó– és szociális politika 
kialakítását, amely magában foglalná a teljesítőképes társadalombiztosítási rendszer létrehozását is, továbbá a 
családpolitika újragondolását – mindezt, persze, a hagyományos, konzervatív értékek alapján. Mire ez az írás 
napvilágot lát, kiderül, hogy az idevonatkozó német konzervatív törekvések milyen eredménnyel jártak… 

A konzervatív újítók különösen a szociális és adópolitika területén látnak lehetőségeket a konzervatív értékek 
újraélesztésére, hangsúlyozva, hogy a tapasztalatok szerint a konzervatív gazdasági kompetencia a történelem 
során mindvégig bizonyította, hogy minden baloldali gazdaságpolitikával szemben felveszi a versenyt, és 
általában jobb teljesítményekre képes. Ennek a teljesítménynek a kanalizálása nem történhet másként, csupán a 
szociális piacgazdaság keretei között – vallják az új konzervatívok –, mert csakis a szociális piacgazdaság keretei 
között jöhet létre és tartható fenn a szövetség a politika és a globalizáció térnyerésével fokozatosan a háttérbe 
szoruló középosztály között. A szociális piacgazdaság egyet jelent a társadalmi igazságossággal, ami a német 
konzervatív teoretikusok szerint annak a kifejeződése lenne, hogy a konzervatív politika a gazdasági modernitást 
és a társadalmi felelősséget egyforma súllyal kezeli.  

A konzervatív politika egyik régóta állandó ismertetőjele a középosztály érdekeinek felvállalt védelme. A 
jelenlegi válságból kivezető utat ezért a német uniópártok is abban látják, hogy úgy kell megváltoztatni a 
munkaerőpiacot, hogy minél több munkavállalónak teremtsenek lehetőséget a vállalkozásra, így az önálló 
egzisztencia-teremtésre. Ez a bürokrácia leépítését, speciális hitelprogramok megteremtését és az induló 
vállalkozásokra vonatkozó adókedvezmények kidolgozását feltételezné. A foglalkoztatottság növekedése nem 
képzelhető el a középvállalkozások számának és erejének növelése nélkül – ez a konzervatív gazdaságpolitika 
egyik sarokköve, amely tulajdonképpen nem is szorulna reformra, mert ez az a terület, ahol a piaci erők 
szabályozó szerepét túlbecsülő szociálliberális-neoliberális gazdaságpolitika rendre csődöt vall.  



 
A neocon forradalom 

 
A neokonzervatív politikai-eszmei irányzat (amerikai becenevén: neocon) az Egyesült Államokban 

keletkezett, és alapvető részleteiben különbözik az európai konzervativizmustól. Sokan azonban mégis úgy 
gondolják, hogy az amerikai neocon mintául szolgálhat az európai konzervatív mozgalmaknak a válságból való 
kilábaláshoz, ezért indokolt, ha közelebbről is megismerkedünk vele.  

A neocon ideológia ugyan megtartotta azokat a hagyományos konzervatív értékeket, mint a család, a haza, az 
állam, a nemzet és a vallás, viszont a szabadságról, a rendről és a haladásról más elveket vall. Az amerikai 
társadalomban a 60-as években merült fel az igény a társadalmi változtatásokra, és erre volt válasz az a folyamat, 
amely végül a neokonzervativizmus mai formájának kialakulásához vezetett; ezt a folyamatot ma előszeretettel 
emlegetik „New Conservative Revolution” (Új Konzervatív Forradalom) néven. A legutóbbi időkben ez az új 
amerikai konzervatív forradalom azonban egyértelműen neoliberális vonásokat öltött magára. 

A neokonzervatív világnézetet a legmesszebbmenőkig Francis Fukuyama amerikai szociológus a 
„történelem végéről” szóló, nagy vihart kavaró elmélete (The End of History and the Last Man) határozza meg. 
Az elmélet szerint a nyugati mintájú, a piacgazdaság által megszervezett demokrácia világméretű győzelmet 
aratott, így a történelem, mint a két, egymással szemben álló nagy politikai-gazdasági-ideológiai tömb küzdelme, 
véget ért. Másfelől azonban régi, elfeledett konfliktusok élednek újjá (v. ö.: Samuel P. Huntington elméletét a 
kultúrák harcáról – „Clash of Civilizations”), ami új (leggyakrabban katonai) kihívások elé állítja a nyugati 
világot.  

A neokonzervatív irányzat – talán nem véletlenül – a külpolitikában találta meg egyik leghatározottabb 
kifejeződési formáját olyan politikusokon keresztül, mint Paul Wolfowitz vagy Richard Perle, amihez persze az 
kellett, hogy George W. Bush vegye át a Fehér Ház irányítását. Ezeket az „újgenerációs” politikusokat, azért, 
mert a külpolitikai konfliktusok megoldásához gyakran javasolták a katonai eszközöket, „új héjáknak” is szokás 
nevezni, de mindenképpen ők voltak az új amerikai „intervencionisztikus unilateralizmus” (az egyoldalú 
beavatkozás szükségességét és elsőbbségét hirdető külpolitikai irányvonal – aj) első szószólói. Európából (kivált 
Franciaország részéről) gyakran éri az a vád az Egyesült Államokat, hogy olyan új „imperialista projekten” 
dolgozik, amelynek az a célja, hogy hosszú időre biztosítsa az amerikai világhegemóniát. Bármennyire is 
túlzónak tűnik ez a megállapítás, főként azért, mert az említett világhegemonikus álmok katonailag is, 
gazdaságilag is kivitelezhetetlenek, kétségkívül létezik az amerikai igény egy „új világrend” (G. W. Bush) 
létrehozására.  

De miért olyan fontos ez Európának? Az európai politikai pártok programalkotói és választási tanácsadói 
nagy figyelemmel kísérték például Ronald Regan választási győzelmét a nyolcvanas években és Bill Clinton 
választási sikerét a kilencvenes években, leginkább azért, mert ezt a két választási eredményt tulajdonképpen az 
európai politikai időjárás előrejelzéseként értékelték. Valahol „be is jött” a prognózis, tekintve, hogy Reagan 
győzelmét Európában is konzervatív fordulat követte (Reagan-Thatcher-Kohl), Clinton győzelmével pedig – 
némi fáziskéséssel bár, de – beköszöntött az „Új Közép” politikája (Clinton-Blair-Schröder). A kérdés az, hogy 
vajon Bush „együttérző konzervativizmusa” (Compassionate Conservatism) képes lesz-e megteremteni a maga 
jobb-közép európai párhuzamait? Beköszönt-e Európában a jobboldali „harmadik út”, amely az ellenzékben lévő 
európai jobb-közép pártok számára nyitna új távlatokat és kiutat a jelenlegi defenzív helyzetből? Eddig úgy 
látszik, hogy ezek a várakozások nem öltöttek testet látható politikai folyamatokban. 
 

Republikánus Európa? 
 
Az együttérző konzervativizmus elmélete (amely Marvin Olasky, Gertrude Himmelfarb és Myron Magnet, 

Bush közvetlen tanácsadóinak tollából származik) leegyszerűsítve a szociálpolitika újrafogalmazásának ígéretét 
tartalmazza; ennek értelmében a szociálpolitikának – egy morális megújulás keretében – immár nem az állami, 
hanem leginkább a privát (kivált az egyházi) kezdeményezésekre kell támaszkodniuk. Az európai konzervatívok 
számára két szempontból is vonzó lehet ez a megközelítés. Egyrészt szembe tudnának valamit állítani a 
reformbaloldalnak a jövedelmezőséget és a hatékonyságot sulykoló érvelésével, másrészt elkerülhetnék a 
populista haideri, le peni utat. Hans Kastendiek chemnitzi professzor szerint azonban az európai konzervatív 
pártok jobban teszik, ha alaposabban megvizsgálják az együttérző konzervativizmusnak nevezett republikánus 
választási kampányterméket, mielőtt importálják és bevetik. Elsősorban azért, mert az amerikai jelszavak európai 
hatása legalábbis kérdéses.  

Elsősorban azért van ez így, mert az együttérző konzervativizmus eszméje nem tartalmaz praktikus használati 
utasítást az elmélet gyakorlatba ültetéséhez, hacsak a politika hiányát – vagyis az állam visszavonulását a 
társadalom-politikából – nem tekintjük annak. Ráadásul éppen az elmélet morális töltete teszi hajlamossá ezt a 



konzervatív politikát arra, hogy gyorsan elveszítse hitelét, amennyiben például az adópolitika – mondjuk, 
gazdasági kényszerből – a meghirdetett morális elvekkel ellentétes irányba menetel. Ez még a gazdag és erős 
Amerikában is gondot okozhat, hát még a gazdaságilag megrendült európai országokban! 

Amennyiben az európai konzervatívok mégis úgy döntenek, hogy átveszik Bush együttérző 
konzervativizmusának elméletét, még mindig megmarad az általános és speciális alkalmazhatóság, 
tulajdonképpen a konzervatív „harmadik út” megvalósíthatóságának kérdése. Ehhez először is az kellene, hogy 
az elmélet választási győzelemhez segítse a konzervatív pártokat, tehát az elmélet fő üzeneteinek illeszkedniük 
kellene a nemzettipikus kulturális és intézményi mintákhoz, illetve hagyományokhoz. Az Egyesült Államokban 
létezik és mindvégig létezett a voluntarista (vagyis a személyes akaratra építő, ma úgy mondanánk: 
öngondoskodó) szociális ellátás hagyománya, amit még a fokozott állami beavatkozásra építő New Deal idején 
sem lehetett háttérbe szorítani, és amely szervesen illeszkedik az együttérző konzervativizmusban lefektetett 
elvek gyakorlati feltételeihez. Ezen kívül azt is meg kell jegyezni itt, hogy az Egyesült Államokban töretlen és a 
társadalomban mélyen gyökerező bizalom fűződik a konzervatív értékekhez, kivált, ami a család, a haza és a 
vallás fogalmi és intézményrendszerét illeti. Európában – ezen belül is leginkább Kelet-Európában – éppen ezek 
a fogalmak jutottak válságba és okozzák azt a morális és elvi dezorientációt, sőt leépülést, amely jelentős 
mértékben megnehezíti minden konzervatív politika érvényesülését.  

A neocon forradalom amerikai sikeréhez az is jelentős mértékben hozzájárult, hogy az együttérző 
konzervativizmus eszméje minden gond nélkül csatlakozni tudott egy másik jelentős, befolyásos ideológiai 
áramlathoz, a kommunitarizmushoz (nem összetévesztendő a kommunizmussal, mert ebben az esetben a helyi 
közösségek, végeredményben a civil társadalom meghatározó szerepét hangsúlyozó ideológiai-politikai 
irányzatról van szó). A kommunitaristák is gyakorta nyilatkoztak arról, hogy aggasztónak találják a morális 
értékek széthullását és a civil társadalom gyengülését, akárcsak a neokonzervatív ideológia szószólói, igaz, a 90-
es években a kommunitaristák az „új közép” baloldali-liberális ideológiáját megfogalmazó Bill Clintonnak is 
hathatós ideológiai-választási segítséget nyújtottak.  

Nyugat-Európában – Kelet-Európáról nem is beszélve! – az együttérző konzervativizmus térnyeréséhez 
hiányoznak ezek a kulturális-intézményi hagyományok. Az európai szociálpolitikai intézményrendszer genezise 
egy bonyolult történelmi, nemzettipikus összefüggésrendszerben zajlott le, a legfontosabb körülménynek talán 
azt nevezhetnénk, hogy a szociális állam kiépítésében nagyon nagy számú társadalmi csoportosulás vett részt. 

A legjobb példa ennek szemléltetésére Nagy-Britannia esete. Lord William Beveridge reformelképzelései 
még 1942-ben, egy válságoktól és háborús bizonytalanságoktól sújtott országban születtek meg, de a 
legszélesebb visszhangra találtak a brit lakosság különféle köreiben. A konzervatív Churchill-kabinet tagja híres 
jelentésében, amely egyben törvényhozási terv is volt, leszögezte: „A katonai győzelem célja, hogy a háború 
után jobb világban élhessünk, mint korábban. Meg kell szabadulni a szükségtől.” A Beveridge-jelentés a 
kapitalizmus történetében először vetette fel az ingyenes egészségügyi ellátás szükségességét, javasolta, hogy a 
gyermekek után a családok támogatáshoz jussanak, és hogy az idősebb generációk biztos nyugdíjban 
részesüljenek. Így kerülhetett sor Nagy-Britanniában 1945 és 1948 között (amikor még jegyre osztották az 
élelmiszereket, és nélkülözött a lakosság!) az átfogó jóléti törvényalkotásra, amely megvalósította a Beveridge-
bizottság által kidolgozott terveket. A társadalompolitikában vállalt nagyobb állami szerep igénye 
természetszerűen nemcsak a lakosság, hanem a szakszervezetek és a vállalkozók többségének részéről is pozitív 
fogadtatásra talált. Jellemző, hogy ez a társadalmi konszenzus – az elmúlt évek harmadik utas, neoliberális 
ihletésű baloldali politikájának ellenére – tulajdonképpen mind a mai napig töretlen. 

Intézményi szinten is megkérdőjelezhető az amerikai neokonzervatív programatika, az együttérző 
konzervativizmus mintájának sikere, amiben az játssza a legfontosabb szerepet, hogy Európában merőben más 
az állam és a társadalom közötti kommunikáció és kapcsolatrendszer. A német úgynevezett „rajnai kapitalizmus” 
(amely tulajdonképpen a szociális piacgazdaság első működőképes modellje lett), de még az amerikai és európai 
gazdasági hagyományokból összegyúrt különös brit keverék is messzemenően különbözik az amerikai 
kapitalizmus-felfogástól. Mindenhol, ahol az (ilyen-olyan fokú) együttműködés és a konszenzuskeresés 
határozza meg a politikai folyamatokat, és Európa legtöbb országában ez így van, az együttérző 
konzervativizmus merőben konfliktusos modellje szükségszerűen csődre van ítélve. Elég csak arra utalni, hogy 
Nyugat-Európa legtöbb országában a szociális rendszer egyes elemei között igen szoros, tulajdonképpen 
eltéphetetlen összefüggés, kapcsolat alakult ki a történelem során, így elképzelhetetlen lenne például a 
szociálpolitika és a munkaügy szétválasztása. Ilyen körülmények között nehezen lehetne megvalósítani az állam 
kivonását a szociális rendszerből, ami pedig az Amerikában oly sikeres együttérző konzervativizmus egyik elvi 
alapvetése.  

Másfelől, persze, látnunk kell, hogy a neocon forradalom olyan társadalompolitikai kihívásokra keresi a 
választ, amelyek nálunk, Európában is mind harsányabban adnak hírt magukról; a globalizáció következtében 
olyan, nemzetek fölötti folyamatok indultak el, amelyek az iparosodott országokban hasonló technológiai, 
gazdasági és tásadalmi változásokat indukálnak, ezért az általuk okozott gondok megoldására is általános választ 



kell találni, különös tekintettel az állam és a társadalom egymás közötti viszonyára. Ennek ellenére bizton 
megállapítható, hogy George W. Bush európai politikustársai nem találhatnak európai fogyasztásra alkalmas, 
közvetlenül alkalmazható recepteket az együttérző konzervativizmus amerikai szakácskönyvében, legfőképp 
azért, mert Nyugat-Európában a konzervatív közösségek változatlanul ragaszkodnak a hagyományos nemzeti 
ízekhez. 

 
A fundamentalizmus veszélye 

 
Ismert Max Weber elmélete a protestáns etikáról és a kapitalizmus szelleméről (Protestantische Ethik und der 

Geist der Kapitalismus), amelyben azt a „belső aszkézist” (innerweltliche Asketismus) próbálja megvilágítani, 
amely a maga sajátos aktivizmusával hozzájárult a hagyományos társadalmak modernizációjához. Weber szerint 
minden előre elrendeltetett, a rejtőzködő isten átláthatatlan, tetten érhetetlen kegyelme azonban örök kétségben, 
kínban, félelemben hagyja az embert, miközben a kárhozat állandó lesben áll, hogy lelkét megkaparintsa. A 
weberi eszmerendszerben a környezet racionalizálása jelenthet egyfajta megváltáspótlékot, és ez olyan világhoz 
vezethet, amelyben a mindenható gazdasági logika uralkodik, és éppen ez az emberben az isteni jellemvonás, 
amely a rend – már-már vallásos – kívánatával az istenihez közelít.  

Weber, aki nagyon jól ismerte Amerikát, a minden áron való meggazdagodás általános igényét egyfajta 
vallási fundamentalizmusként élte meg, amely különbözik a „pünkösdi” vallásosság fogalmától, viszont a vallási 
kánonokhoz hasonlóan a gazdaság írott és kanonizált szabályaihoz igazodik, és – mint a vallások általában – a 
boldog jövő, illetve a remény ösvényét nyitja meg. Amerika puritán fele azonban (a hatalom tulajdonképpeni 
birtokosa) nemcsak a gazda(g)ságban hisz, hanem Istenben is: vallásossága átszövi a hétköznapokat, és ezzel 
magyarázható a vallásosság, az üzlet és a politika egymásba fonódása, és ez testesíti meg a fundamentalizmus 
kialakulásának veszélyét is.  

Az amerikai vallásosság nagyjából-egészéből a Genezis ama paszusára épül (1,27), amelyben Isten 
megparancsolja az embernek, hogy hajtsa uralma alá a tengerek halait, a levegő madarait, és minden életet, ami a 
Föld felszínén csak megtalálható. Ez a szakasz mintha felhatalmazást adna arra, hogy az ember minden földi 
dologra kiterjessze a maga szabályait, törvényeit – csak így készíthető elő ugyanis Isten újbóli eljövetele. Ehhez 
járul még, hogy Amerikában az emberek ugyanúgy megválaszthatják vallásosságuk irányát, mint a kedvenc 
baseball-csapatukat, tekintve, hogy a protestáns Amerikában az egyházak is egyfajta versenyszellemben 
működnek – híveik nem születnek, hanem megtérnek… 

Ennek a fajta vallásosságnak megvannak a maga veszélyes politikai következményei is. Jellemző az amerikai 
vallási-politikai gondolkodásra a befolyásos Robertson tiszteletes könyve, Az új világrend, amelyben a tiszteletes 
a következőket írja: 

 
„Mindaddig nem köszönthet be a világbéke, amíg Isten Háza és Isten Népe nem nyeri el méltó helyét a világ 

élén. Hogyan is lehetne béke ott, ahol iszákosok, kommunisták, ateisták, new age– és sátánimádók, világi 
humanisták, elnyomó diktátorok, kapzsi pénzváltók, forradalmár gyilkosok, házasságtörők és homoszexuálisok 
irányítanak?” 

 
Az igazság az, hogy Amerikában ez a fajta szemlélet nagyon is közel jár a „politikailag korrekt” szellemi 

magatartáshoz, ami történelmi gyökerű. Amikor a pionírok Amerikája elnyerte függetlenségét, maga Amerika 
vált egyfajta templommá, amelynek liturgiáját az alkotmány foglalta össze, ám ezt a templomot individualista és 
egalitárius protestánsok népesítették be. Amerikát ezért általában a Jó megtestesüléseként fogják fel, annak a 
Jónak a megtestesüléseként, amely semmilyen kompromisszumot nem fogad el a Gonosztól. Amerika egyfajta 
élő, lélegző ideológia, amit az amerikai ugyanúgy kiválaszthat, mint – európai szemmel szektáriusnak tűnő – 
vallását. Az ember hisz vagy nem hisz, amerikai vagy nem amerikai – ilyen egyszerű ez. Ennek a paradox 
eredménye az a fajta individualizmus, amelynek gyökerei  egyszerre populisták és demokratikusak, és amely egy 
sor vallásos szekta képében jut kifejeződésre, amivel messianisztikussá válik, merevvé, kizárólagossá és 
doktrinérré.  

Mindebből arra a következtetésre juthatnánk, hogy Amerikában kétfajta fundamentalizmus létezik, de 
mindkettő tulajdonképpen ugyanannak a jelenségnek az eredménye, amennyiben megkülönböztethetünk 
politikai vallásosságot és vallásos politikát. Mindkettő egyformán veszélyes, noha egyelőre, úgy tűnik, egyik 
sem fenyeget nyílt hatalomátvétellel. Annak nagyon is nyilvánvaló jegyei lennének. A politikai vallásosság a 
polgárság egy jelentős részét száműzné, mintegy kitagadná, kiközösítené a politikából, mert dogmatizmusa nem 
tűrné az eltérő véleményeket. (Csak zárójelben: ez megfigyelhető volt a kommunista ideológia térnyerésekor is, 
ezért a kommunizmus is bízvást nevezthetjük egyfajta politikai vallásnak.) A vallásos politika sem hagyna teret 
az indivíduum megnyilatkozásainak, ráadásul a konformizmus jegyében követné híveit a magánélet 



legbizalmasabb szegleteibe is, hogy megsemmisítse, kiürítse azt, megfosztva ezzel az embert a privátszféra 
legutolsó morzsáitól is. 

Európában a történelmi egyházak részéről nem fenyeget a fundamentalizmus veszélye (több alkalmuk is lett 
volna már a társadalmi befolyás kizárólagosságát megszerezi, mégsem tették), ezért a konzervatív politika is 
biztosabban támaszkodhat a vallásosságra, mint az ember szociális lényegének egyik megnyilvánulására 
(Durkheim). Ráadásul szociális-morális tanításával az egyház alkalmas lehet arra is, hogy megfékezze a 
természete szerint vad és spekulatív kapitalizmust, és erre az elkövetkező években-évtizedekben nemcsak itt, 
Európában lesz majd égető szükség. 

 
 

Skrivanek Dániel 

Kapaszkodni a földbe 
Trianon tanulsága: létfontosságú a nemzeti egység 

 
 
„A határokat szerződések csinálják és szerződések mossák el, az államformáknak, nemzetről és nemzetiségről 

alkotott felfogásoknak megvan a divatjuk, amint az utolsó században vesztünkre változtak, megváltozhatnak még 
a javunkra is; de hogy egy népcsoport van vagy nincs, meg tud-e kapaszkodni földjén és hagyományaiban: az az 
élet alapténye; a népnek, mely elfogyott, szerződések sem szerezhetnek országot, s a népet, melyben bő természet 
terjeszkedik, szerződések sem tudhatnak ki az országból”. 

(Németh László, 1934.) 
 
 
Trianonról, nemzetünk történelmének legsúlyosabb katasztrófájáról igen szép számú értekezés látott 

napvilágot az évek, évtizedek során. Ki-ki a maga elképzelésének, világnézetének vagy éppen vérmérsékletének 
megfelelően alkotott véleményt e tragikus eseményről, ám abban mindenki egyetértett, hogy az igazságtalan 
békediktátumot nem szabad örök érvényűnek tekinteni, harcolni kell ellene.  

A múlt idő használata nem véletlen: mindez csak valaha volt így. 1920-tól egészen addig, amíg a vörös kór 
fel nem ütötte a fejét magyar földön. S akkor egy csapásra elromlott minden, szertefoszlott minden halvány 
remény, melyet az agyonnyomorgatott magyarság sorsának jobbra fordulása iránt táplált. A diktatúra idején, a 
gyökértelenítés évtizedeiben meg kellett tanulni felejteni. Gyorsan, alaposan. És Trianont leginkább. Hogy 
mennyire használt ez a nevelés az jól látszik abból, hogy ma már csak múlt időben lehet beszélni a trianoni 
békediktátum szülte igazságtalanságok megszüntetése érdekében vívott küzdelem széles körű támogatottságáról, 
vagy egyáltalán magáról a küzdelem tényéről. 

Pedig nem másról volt szó, mint az önrendelkezésért folytatott harcról, ez pedig minden demokráciának, 
jogállamnak a sajátja kell hogy legyen. Csakhogy Közép-Európa épphogy kóstolgatja a demokráciát – s szemmel 
láthatóan nem ízlik neki –, s az önrendelkezés jogát hajlamos sajátos módon értelmezni. Szlovákiában ezt a 
kollektív bűnösség elvének jogrendben való megtartásával teszik, Szerbiában nyers erőszakkal, Romániában 
hagymakupolákkal. 

A legfontosabb kérdés – amely egyben ezen írás alapfelvetése – hogy mindez (és minden) egyedül Trianon 
számlájára írható-e? Vajon e gyalázatos diktátum-e az oka a magyarság minden nyomorúságának? A válasz nem 
egyértelmű, hiszen a kérdés maga is igen összetett és bonyolult. A nemzeti érzülettől hevített szónokok és írók 
mind következetesen Trianont okolják azért, hogy a magyar egy valaha volt büszke népből fejet hajtani 
kényszerült űzött vad lett hazájában, szülőföldjén. Nem minden alap nélkül teszik ezt, hiszen kétségkívül ama 
tragikus napon pecsételődött meg a nemzet sorsa, s 1920. június negyedikén szenvedte el történetének 
legnagyobb csapását, mikor idegen hatalmak ízekre szabdalták az országot. Ám ugyanakkor nem szabad 
felednünk Németh László fent idézett sorait, miszerint „a népet, melyben bő természet terjeszkedik, szerződések 
sem tudhatnak ki az országból”. A magyarság tehát legalább annyira felelős saját nyomorúságáért, mint 
amennyire a határokat meghúzó nagyhatalmak felelőtlen vezetői és az utódállamok szemtelenül követelőző 
elöljárói. 

Jelen írás célja azonban nem az ítéletmondás lenne, hanem a magyarság huszadik századi sorsfordulójának 
rövid áttekintése a tanúk és az érintettek megszólaltatásával, óvakodva az elfogultságtól. Bár lehet-e elfogulatlan 
olyan valaki, aki születésétől fogva háborús bűnös, mert a Teremtő úgy kívánta, hogy egy igazságtalanul 
meghúzott határ „ellenséges” oldalán lássa meg a napvilágot? 

 



 

Magyarország romlásának okairól 
 
Ahhoz, hogy beszélni tudjunk a trianoni béke reánk kényszerítésének körülményeiről és annak szomorú – 

máig ható – következményeiről, elengedhetetlen, hogy röviden szóljunk az előzményekről. A szakirodalom 
gazdagsága folytán szükségtelen, hogy a Trianonhoz vezető út eseménytörténetét akár csak röviden is 
felvázoljuk. Sokkal inkább hasznos, ha általános megállapításokat teszünk és a nagyobb összefüggésekre 
összpontosítunk, hiszen ezáltal igen hasznos tanulságokat vonhatunk le jelen korunkra és – főleg – a jövőnkre 
nézve. A múlt hibáinak felismerése és az azokból való okulás életbevágóan fontos a nemzet jövője 
szempontjából, éppen ezért nem mindegy, hogy ki mondja el a történelmi leckét. E sorok írója ezért máris 
visszavonulót fúj, másra bízva ezt a nagy felelősséggel bíró küldetést: A tárgyalt korszak egyik 
legmeghatározóbb államférfija, Bethlen István miniszterelnök fogja megvilágítani azokat a tényezőket, amelyek 
hozzájárulhattak az 1920-as katasztrófa bekövetkeztéhez. Igazi államférfihez méltó módon azonban nem csak a 
hibákat ismeri fel és fogalmazza meg, hanem megoldást is javasol a bajokra. Nézzük tehát, hogy is látta a kor 
embere – politikusa – a magyarság állapotát.  

Közel egy esztendővel a békediktátum aláírása után járunk. Bethlen István miniszterelnök programadó 
beszédet mond a Nemzetgyűlésben egy szép áprilisi napon, 1921-ben. A beszéd valóban programadó: a hibák 
felismerésén túl konkrét javaslatokat tesz arra, hogy miképpen lehetne az országot kihúzni gödörből, amelybe a 
háború elvesztésével pottyant (Gróf Bethlen István beszédei és írásai, I-II kötet. Budapest, 1933). 

A beszéd egy gyors helyzetfelméréssel indul: a szónok megállapítja, hogy „az ország elérte régi vágyát, a 
nemzeti függetlenséget”. S valóban: amit nem sikerült kivívnia Rákóczinak, ami elbukott 1849-ben, s amit a haza 
„bölcsei” feladtak 1867-ben, azt most egyszeriben magáénak tudhatja a nemzet. A függetlenséget valóban 
sikerült kivívni, amennyiben a függetlenség jelen esetben egyet jelent az országot évszázadokon át nyomorgató 
Habsburg iga levetésével. Csakhogy iszonyatos árat kellett fizetni ezért a függetlenségért! Olyan árat, „amilyent 
sohasem fizettünk volna, ha öntudatosan akartuk volna ezt megszerezni”. Ám öntudatosságról szó sem volt: a 
külső hatások alakították ezekben az időkben a magyarság sorsát, mégpedig rendkívül tragikus irányban. 
Mindazonáltal ostoba hiba lenne e külső folyamatokra hárítani a felelősséget, hiszen a válságba jórészt önhibája 
miatt jutott a magyarság. Éppen ezért „vizsgálnunk kell a múltat, vizsgálnunk kell ezt azért, mert az önismeret az 
első feladat és az első kötelesség a politikában. Ez lesz azután az alapja annak a konstruktív politikának, melyet 
minden kormánynak követnie kell”. Vagyis – jobban mondva – kellene. Mert Bethlenék után már igencsak kevés 
olyan kormány állt Magyarország élén, mely e konstruktív politikát folytatta volna. Sokkal inkább az ezzel való 
szembefordulás volt jellemző, a tudatos szakadék felé rohanás, idegen érdekek hatására. 

Bethlen István Magyarország romlásának előidézőjeként három tényezőt tárt elő.  
Az első – és talán a legjelentősebb – az a történelmi helyzet, amelyben a magyarság élt. Ez a történelmi 

helyzet pedig nem más, mint az évszázados bezártság, a kényszerű befelé fordulás: „négyszáz éven keresztül 
defenzív politikát folytatott ez a nemzet és ezen idő alatt elvesztette külpolitikai látókörét”. Vagyis: 
Magyarországnak az utóbbi évszázadokban – minthogy idegen királyok ültek a nyakán – semmi esélye nem volt 
önálló, független külpolitika kialakítására. A dualista állam pedig csak tartósítani tudta ezt az állapotot, és még 
az sem jelentett komolyabb változást, hogy jó ideig magyar államférfi töltötte be a közös külügyminiszteri 
tisztséget. Hiszen a bécsi udvartól független (kül)politika elképzelhetetlen volt, márpedig az udvar érdekei 
bizony nem mindig estek egybe a magyar nemzet érdekeivel.  

Önálló és független külpolitika nélkül tehát Magyarország mintegy önmagába fordult, elvesztette kitekintését 
a világ eseményeire, s ezzel tulajdonképpen ki is kapcsolódott a világpolitika meghatározó vérkeringéséből. S 
történt mindez akkor, mikor az ország területén élő „elégedetlenkedők”, a mindenféle hirtelen nemzeti öntudatra 
ébredt demagógok (későbbi honalapítók) hatására éppen elkezdtek önálló útra térni, keresve (és megtalálva) a 
közös hangot a világpolitikában döntő szóval bíró hatalmakkal. Elég csak a későbbi kisantant országok 
páratlanul ügyes diplomáciai tevékenységére gondolni, hogy lássuk, mekkora jelentőséggel bír a jól felépített, 
határozott, önálló külpolitika.  

A magyarság történelmi helyzetéből adódott még egy jellemző sajátosság, amely szintén a romláshoz 
vezetett. Ez pedig nem más, mint az államhoz, az állami keretekhez, az állami élethez való ragaszkodás volt. A 
magyar vezető réteg nagy hibát követett el azzal, hogy „túlbecsülte a nemzeti élet szerepében az állami életet”, s 
a szent istváni örökséget tartotta egyedül az összetartó erőnek és egyben kiindulópontnak. Pedig az új kor már 
merőben mást követelt: a figyelmet sokkal inkább kellett volna a társadalomra, a társadalmi összetevőkre 
fordítani, hiszen „egy nemzet akkor erős és akkor hatalmas, ha a társadalmi élet alkotja az igazi állami életet”. 
Megfordítva: ha az állami életben a társadalmi szféra nem kapja meg az őt megillető helyet, az hamar az állam 
meggyengüléséhez vezet. 

Bethlen szerint a második tényező, amely a nemzet romlását erősítette, a „nagy faji hibák” együttes 
megnyilvánulása és hatása. Ide sorolja többek közt a nemzeti hiúságot, a könnyelműséget, a hirtelen 



indulatosságot, a jelszavak hangoztatását. Csakhogy ezek a jellembéli hiányosságok más népeknél is 
felfedezhetők, továbbá némi önfegyelemmel leküzdhetők, bizonyos esetekben pedig még előnyt is jelenthetnek. 
Ezért ez a faktor inkább csekélyebb jelentőséggel bír. 

Nem úgy a harmadik tényező, mely szintén drámai hatással volt az eseményekre. Ez pedig a magyar 
középbirtokos osztály bukása. Azért mondja Bethlen bukásnak, mert ez a társadalmi réteg sajnálatos módon és 
sajnálatos körülmények között elvesztette valódi küldetését: „ahelyett, hogy a kereskedelemben, ahelyett, hogy 
az iparban, ahelyett, hogy a vállalkozásokban keresett volna életének új fejlődést: ahelyett a hivatalokba vonult”. 
A miniszterelnök nem marad adós a következmények bemutatásával sem, s ezek a szavak akár napjainkban is 
elhangozhatnának – noha a jelenlegi kormányfő szájából ezek a szavak meglehetősen furcsának hatnának: 
„Mindezeknek az eredménye az lett, hogy a kereskedelem, a vállalkozás, a pénzügy olyanok kezébe került, akik 
a nemzet érzésével nem voltak s talán ma sincsenek még úgy összeforrva, mint ahogy az helyes és kívánatos 
volna”. 

Hogy mi a teendő? Világos, hogy a felsorolt problémákra adandó megfelelő válasz, megfelelő megoldás 
megkeresése a legfontosabb. Azaz: „emeljük és megteremtsük a nemzet külpolitikai horizontját, (…) céltudatos 
kultúrpolitikával igyekezzünk a nemzetből kiküszöbölni azokat a hibákat, amelyek – sajnos – veleszületett 
tulajdonságai, (…) hordképes középosztályt kell újból teremteni a gazdasági lehetőségek felhasználásával”. 

 
 

Akik nagyon akarták Trianont… 
 
Nem lenne teljes a kép, ha nem szólnánk röviden arról a feszítő erőről, amely szintén nagyban hozzájárult a 

trianoni tragédiához, és amelyet említés szintjén már érintettünk is: ez pedig a Magyarország határain belül élő 
nemzetiségek szervezkedései a magyar állammal szemben. Beláthatatlanul messzire vezetne, ha most az okok 
eredetének vizsgálatába kezdenénk, s ezen magyarellenes szervezkedések történetét és jellemrajzát szeretnénk 
felvázolni. Elégedjünk meg most a tények megállapításával, konkrét példákon szemléltetve. E konkrét példák 
pedig az úgynevezett nemzetiségi gyűlések nyilatkozatai, amelyek során mintegy kikiáltották a függetlenséget, a 
Magyarországtól való elszakadást, adott esetben az önálló állam iránti igényt.  

A szlovákok 1918. október 30-án sereglettek össze Turócszentmártonban, hogy éktelen hazugságokkal és 
csúsztatásokkal teli kiáltványukat megfogalmazzák. Már a „csoport” önmeghatározása is igen elgondolkodtató, 
hiszen a gyűlésen megjelenteket az „egységes csehszlovák nemzet szlovák ágának” nevezi, mely a Szlovák 
Nemzeti Tanácsba tömörül. A „csehszlovák nemzet” egységéhez elég annyi, hogy a szlovákság a franciák 
lombikbébijeként létrejött Csehszlovákia történetében másra sem vágyott, mint a csehektől való elszakadásra. Ez 
tartósan csak 1993-ban sikerült, ám az öröm annál nagyobb volt. S e két testvérnép közti távolság azóta sem – 
sohasem – csökkent. A csehszlovák egység sosem volt más, mint kóros lázálom néhány beteg elmében, ámbár 
kétségkívül hatásos fegyver volt az oda szakadt magyarsággal szemben.  

A Turócszentmártonban elfogadott nyilatkozat szerint „a magyar kormány hosszú évtizedek alatt nem látott 
fontosabb feladatot, mint hogy elnyomjon mindent, ami szlovák, nem épített és nem engedélyezett 
nemzetünknek egyetlen iskolát sem, nem engedte, hogy szlovák emberek bejussanak a közhivatalokba és a 
közigazgatásba, népünket anyagilag tönkretette, középkori feudális rendszerével és politikájával 
kizsákmányolta”. Nos, ha versenyt hirdetnének a „ki tud egy mondatban több hazugságot összehordani” 
kategóriában, akkor a szlovákok igen előkelő helyen végeznének, talán egy hajszálnyival lemaradva a románok 
mögött. Mert a valóság az, hogy képviselőik ültek a magyar Országgyűlésben, szlovák nyelvű állami iskolák 
működtek, s az anyanyelvüket korlátozás nélkül használhatták a hivatalos életben az általuk lakott területeken. 

A nyilatkozatban követelik a „korlátlan önrendelkezési jogot a teljes függetlenség alapján”. Vagyis az 
elszakadást Magyarországtól, megbontva ezzel az évezredes természetes egységet. S ez a nép nevezi magát 
ugyanezen nyilatkozatban törekvőnek és tehetségesnek. 

A szlovákokhoz hasonlóan a románok sem voltak szégyenlősek, amikor 1918. december 1-én (néhányan) 
egybegyűltek Gyulafehérváron, és kiadták határozataikat. E jeles esemény páratlan jelentőségét mi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy évtizedekkel később a román és a magyar miniszterelnök (mások mellett) a volt 
magyar köztársasági elnök és egy Habsburg-ivadék társaságában emlékezik meg róla egy pohár pezsgő mellett, a 
magyar fővárosban. Hogy mire koccintottak ezek a nagyszerű úriemberek? Lássuk csak: „Erdély, Bánát és 
Magyarország összes románjainak meghatalmazott (ki által?) képviselői 1918. december 1-jén nemzetgyűlésbe 
gyűlve Gyulafehérvárott, kimondják a románoknak s az általuk lakott területeknek egyesülését Romániával. A 
nemzetgyűlés külön is kijelenti a román nemzet elidegeníthetetlen jogát a Maros, Tisza és Duna között elterülő 
egész Bánátra”. 

Ez a gyulafehérvári nyilatkozat egyetlen olyan pontja, amelyet a románok komolyan is vettek, s be is 
tartották. A többit egytől-egyig páros lábbal tiporták, határtalan cinizmusról és arcátlanságról téve 
tanúbizonyságot. Mik is voltak tehát a nyilatkozat további pontjai? 



„Teljes nemzeti szabadság az együttlakó népek számára. Mindenik népnek joga van a maga neveléséhez és 
kormányzásához saját anyanyelvén, saját közigazgatással, saját kebeléből választott egyének által. A 
törvényhozó testületekben és az ország kormányzásában való részvételre minden nép népességének 
számarányában nyer jogot”. 

„Tiszta demokratikus uralom föltétlen megvalósítása a közélet minden terén. Általános, közvetlen, egyenlő, 
titkos, községenkénti, proporcionális választói jog mindkét nemű huszonegy évet betöltött személy számára, 
községi, megyei és törvényhozási képviselet választásánál”. 

„Korlátlan sajtó, gyülekezési és egyesülési jog; minden emberi gondolat szabad terjesztése”. 
Ezek ismeretében csak azt ajánlhatjuk a román politikusoknak, hogy nagy nemzeti ünnepük alkalmából, 

december elsején egyszer olvassák el végig a gyulafehérvári nyilatkozatot. Ne csak Erdély elrablása fölött 
járjanak örömtáncot, hanem tanulják már meg tisztelni azokat az emberi jogokat, melyeket a Gyulafehérvárra 
összesereglett románok fontosnak tartottak nyilatkozatukban is rögzíteni.  

 
Károlyi Mihály 

 
Ezt a fejezetet akár a „Magyarország romlásának okai” címmel jelölt részhez is bátran hozzá lehetett volna 

csatolni, az összefüggés megállta volna a helyét. Minthogy azonban a „vörös gróf” rendkívül fontos szereplője 
volt a nemzet tragédiáját okozó folyamatoknak, ezért illendő róla külön is megemlékezni.  

Károlyi Mihály a magyar történelem legvitatottabb alakjai közé tartozik, személye egyfajta szimbólummá 
lett. A kérdés csak az, hogy minek a szimbólumává. Manapság ez pártbéli hovatartozás/szimpátia a kérdése. A 
jelenlegi magyar balliberális kormányoldal példaképének tekinti őt, s munkásságát igen nagyra becsüli. Ez 
persze érthető, tekintettel ténykedésének gyümölcseire. A kommunista diktatúrát kiszolgáló párt utódjának 
keresve sem lehetne méltóbb példaképet találni.  

A politikai paletta túlsó oldalán ettől eltérő a gróf megítélése. Ezen az oldalon gyakran elhangzik a 
„nemzetáruló”, „nemzetvesztő” jelző Károlyi Mihály személyével kapcsolatban. Természetesen az olvasó joga 
eldönteni, hogy melyik véleményt mondja magához közelebb állónak, ám a tisztánlátást elősegítendő némi 
adalékkal szolgálunk Károlyi Mihály Trianonhoz és a politikához való viszonyulását illetően. 

Károlyi Mihály politikájának számos hiányosságára, mulasztására, visszásságára derült már fény, ezeket 
kiváló történészek dokumentálták és elemezték történeti munkáikban. Legsúlyosabb vétkeként azt tartják 
számon, hogy felelőtlenül átengedte a hatalmat (amely egyébként a népé, s nem az övé, így eleve gyanús) a 
vörösöknek, akik aztán szó szerint rárontottak a nemzetre, mérhetetlen szenvedést okozva neki. A 
Tanácsköztársaság rémuralmának aztán meglettek a külpolitikai következményei is: eggyel több oka volt a 
habzó szájú nyugatnak arra, hogy büntesse a már eddig is halálra gyötört nemzetet. Károlyinak ezt a végzetes 
hibáját nem lehet letagadni, ezt még a nagyon baloldaliak sem tudják. Hanem ehelyett lehet ködösíteni és 
finomítani a történteken. 

A kortárs Jászi Oszkár például nagyvonalúan Károlyi „jóhiszeműségének” tudja be a szerencsétlen 
hatalomátadást, s alapvetően helyesnek tartja Károlyi elképzeléseit. Jászi is megérdemel egy mondatot, ha már 
megemlítettük: a neves gondolkodó a Dunai Konföderáció, a kisantant népek és a magyarok baráti 
együttműködését és együttélését hirdette előszeretettel. Mintha ez a gondolat már leszerepelt volna egyszer 
évtizedekkel korábban… 

Hogy valamelyest hiteles képet kapjunk Károlyi jelleméről, hallgassuk meg őt magát. 1918. november 12-én, 
mint magyar miniszterelnök táviratot küldött Robert Lansing amerikai külügyminiszternek. E táviratában többek 
között a következőket írta az amerikai politikusnak: „A civilizált világ színe előtt kinyilatkoztatjuk és 
határozottan állítjuk, hogy igazságtalan lenne ezt az ősi, ezeréves Magyarországot darabokra szaggatni. (…) 
Magyarország területet a legtökéletesebb földrajzi és gazdasági egységet alkotja, olyan egységet, melynek 
gazdasági szempontból minden része teljes mértékben egymásra van utalva, olyannyira, hogy egyet sem lehet 
erőszakosan kiszakítani anélkül, hogy ez ne jelentse a gazdaság összeomlását mind az elszakított, mind a 
megmaradó részen. Uram, igazságot kérünk Wilson elnöktől, Öntől, és kettejükön keresztül a civilizált 
emberiségtől. Azt kérjük, adjanak alkalmat, hogy bizonyíthassuk és megvédhessük ügyünk igazát Önök és a 
művelt világ színe előtt”. 

Alig két hónappal később, éppen köztársasági elnökké való kinevezése alkalmából mondott beszédében már 
tovaszállt a „harciasság”, a magyar ügy igazáért való kiállás szándéka. Az újdonsült köztársasági elnök ugyanis 
azt tanácsolja népének, hogy „senki se lázadjon fel, bármiféle jogtalanságot is el kell viselnünk. (…) A 
passzivitásban van ma a nyugalom és a jogban találhatja meg Magyarország az erőt”. 

Minthogy ilyen emberek irányították akkoriban az országot, nincs min csodálkoznunk, hogy elveszett a 
kétharmada… 

Budapest, 1920. június 4. 



 

Elnök (Rakovszky István): Az ülést megnyitom. A mai ülés jegyzőkönyvét 

vezeti Bródy Ernő jegyző úr, a javaslatok mellett felszólalókat jegyzi Frühwirth 

Mátyás jegyző úr, a javaslatok ellen felszólalókat jegyzi Haller József jegyző úr. 

Következik a múlt ülés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése. 

Felkérem a jegyző urat, szíveskedjék a jegyzőkönyvet felolvasni. 

Bródy Ernő jegyző (olvassa az 1920. évi június hó 2-án tartott ülés 

jegyzőkönyvét). 

Elnök: Van-e valakinek észrevétele a jegyzőkönyv hitelesítése ellen? 

(Nincs!) Ha nincs, akkor a jegyzőkönyvet hitelesítettnek jelentem ki. 

T. Nemzetgyűlés! (Halljuk! Halljuk!) A mai napon Magyarország egy 

történelmi fordulóponthoz érkezett. Ma írják alá ama békeszerződést, mely 

ezeréves országunk szétdarabolását kimondja. 

Békeszerződésnek nevezik azt, ami nem az ígért örök békét, de örök 

békétlenséget, (Úgy van! Úgy van! a Ház minden oldalán.) nem nyugalmat, de 

folytonos nyugtalanságot (Úgy van! Úgy van! a Ház minden oldalán.) nem 

szeretetteljes együttműködést az emberiség nagy és nemes céljai elérésének 

érdekében, de széthúzást és ellenszenvet alkalmas teremteni a népek között, és 

új és hosszan tartó viszályok csíráját hinti el mesterségesen (Úgy van! Úgy van! 

Taps a Ház minden oldalán.) 

Rupert Rezső: Hadüzenet béke alakjában! 

Elnök: A kényszer hatása alatt ezt az úgynevezett békeszerződést aláírjuk. 

De a lehetetlen dolgokra senki sem kényszeríthető. Ez szerződés úgy erkölcsi, 

mint anyagi tekintetben oly lehetetlenségeket tartalmaz, (Úgy van! Úgy van! a 

Ház minden oldalán) amelyek meg nem valósíthatók. (Úgy van! Úgy van!) 

Szterényi József: Képtelenség! 

Elnök: Minden igazságtalanság, követtessék az el egyeseken vagy 

nemzeteken, megbosszulja magát, és minden igazságtalanságnak megvan az a 



mélységes megtorlása, hogy belőle a jónak bőséges forrása fakad. (Úgy van! 

Úgy van! Taps a Ház minden oldalán.) 

Bízzunk e gyásznapon az isteni Gondviselésben, bízzunk nemzetünk 

szívósságában és bízzunk végre saját erőnkben, melyet kitartó munkával 

fejlesztve, igazolni fogjuk ama régi közmondást: Ne bántsd a magyart! (Élénk 

helyeslés és taps a Ház minden oldalán.) 

A tőlünk elszakított országrészeknek pedig azt üzenjük: ezerévi együttlét 

után válnunk kell, de nem örökre! (Felkiáltások: Nem válunk! Soha!) E 

pillanattól kezdve minden gondolatunk, éjjel-nappal minden szívdobbanásunk 

arra fog irányulni, hogy régi dicsőségben, régi nagyságban egyesülhessünk 

velük. És mikor őket a búcsúnál még egyszer szívünkhöz szorítjuk, szíveink úgy 

egybeforrnak, hogy azokat semmi ármány, semmiféle erőszak, semmi hatalom 

elválasztani nem tudja. (Felkiáltások: Nem búcsúzunk! A Nemzetgyűlés tagjai 

felállnak és tapsolnak.) 

Indítványozom, hogy nagy fájdalmunk jeléül a Nemzetgyűlés ma ülést ne 

tartson, legközelebbi ülését holnap délelőtt 10 órakor a mai napirenddel tartsa, 

avval a megjegyzéssel, hogy – interpellációs nap lévén – az indítvány– és 

interpellációs könyv is felolvastassék. 

Méltóztatnak ehhez az indítványomhoz hozzájárulni? (Igen!) Ha igen, 

akkor ily értelemben mondom ki a határozatot és az ülést berekesztem. 

(Felkiáltások: Éljen az elnök! Éljen Magyarország!) 

 

(A Nemzetgyűlés ülésének jegyzőkönyve. Budapest, 1920. június 4.) 

 

Alig több mint hét évtized elteltével, a trianoni békediktátum aláírásának 

évfordulójára eső Országgyűlésen a később polgári-nemzeti kormányt alakító 

párt képviselői tüntetőleg elhagyják az üléstermet, amikor Trianonra való 

megemlékezésre kerülne sor. Itt tartunk. 

 



Revíziós hangulat Magyarországon 
 
„Tántoríthatatlanul ragaszkodunk ezeréves hazánk régi határaihoz. A ránk kényszerített békét, ha el is 

fogadjuk, régi hazánk egy talpalatnyi földjéről sem fogunk soha lemondani”. 
Az idézett mondatokat nem egy korabeli revíziós szervezet kiáltványából ollóztuk, nem is egy, a trianoni 

békediktátum ellen rendezett tüntetésen hangoztak el. E gondolatok – amelyek ma, ha széles nyilvánosság előtt 
hangoznának el, nagy feltűnést és természetesen botrányt keltenének – a húszas, harmincas évek 
Magyarországán egészen természetesek és mindennaposak voltak. Ezt kívánta a becsület, s ezt kívánta a nemzeti 
érdek.  

A fenti idézet a Keresztény-Keresztyén Kisgazda Földműves és Polgári Párt (Egységes Párt) programjából 
való, 1922-ből. De nem is létezett egyetlen olyan párt, egyetlen olyan szervezet sem, amely ne foglalkozott volna 
a revízió gondolatával. Trianont mindenki bűnös diktátumnak tartotta, amely a nemzet romlását hozta el. Csupán 
a retorikában és az  megközelítésben mutatkoztak eltérések az egyes politikai tömörüléseknél. A Magyarországi 
Szocialista Munkáspárt programjában ekképpen nyilatkozott Trianonról: „A trianoni békeszerződés a rabló 
antant-imperialisták békediktátuma a trianoni Magyarország dolgozói ellen és az utódállamokban nemzeti 
elnyomásba taszított magyar dolgozók ellen”.  

A kommunisták Trianonhoz való viszonyulásának kérdése mindenképpen megérdemli a figyelmet, hiszen a 
nemzetinek mondott jobboldalnak természetéből adódóan síkra kell szállnia a nemzet igazáért és jogaiért, míg az 
internacionalizmust hirdető baloldal, pontosabban a kommunisták ilyen jellegű megnyilvánulásai korunk embere 
számára legalábbis nem megszokottak.  

Az Új Március 1929/8-11. számában jelent meg Révai József tollából egy írás, amely a Kommunisták 
Magyarországi Pártjának Trianonnal kapcsolatos politikáját vázolja fel, Harcoljon-e a Kommunisták 
Magyarországi Pártja Trianon ellen? címmel. 

A szerző kérdéssel folytatja: „Fel kell tenni ezt a kérdést? Nem természetes-e az, hogy a Kommunisták 
Magyarországi Pártjának harcolnia kell a trianoni békeszerződés ellen, amely egyik láncszeme a Versailles-i 
imperialista békerendszernek, amely a nemzetek önrendelkezési jogán való erőszaktevéssel rendezte újonnan az 
államhatárokat?” 

A lenini irányadás szerint is harcolni kell az imperialisták igazságtalan, a dolgozó népet nyomorba taszító 
diktátuma ellen. Egy idő után azonban a kérdés mégsem volt ilyen egyszerűen eldönthető, mert a párt 
vezetésében kezdett kialakulni egy olyan nézőpont, amely a „revíziós-fasiszta mozgalom” elleni harcot 
előbbrevalónak tartotta a nemzeti érdeknél, vagyis a békerevízió megvalósításánál. A kommunista párt ezzel a 
saját maga által ásott verembe esett bele, amelyből soha többé nem tudott (nem is akart) kimászni. A kezdeti 
Trianon-ellenességet hamar fölváltotta a Horthy-ellenesség, s ez a rangsorban első helyre kerülve felülírta az 
imperialista béke ellen harc elsőrendű fontosságát. Leegyszerűsítve: az önös (párt-)érdek a nemzeti érdek fölébe 
került.  

Révai József írásában még próbálta megtalálni az igen kényes egyensúlyt: „A Kommunisták Magyarországi 
Pártjának kötelessége különbséget tenni a magyar burzsoázia revíziós imperializmusa és a dolgozó tömegek 
Trianon ellen irányuló jogos, demokratikus vágyai, törekvései között, de úgy, hogy egy pillanatra sem tesz 
semmiféle engedményt sem az imperialista revíziós, sem a kispolgári nacionalista ideológiának”.  Azaz: 
küzdelem Trianon forradalmi összetöréséért, ám semmiféle együttműködést nem téve a többi revíziós 
szervezettel. A későbbiekben – mint említettük – ez teljesen a visszájára fordul, s a politikai ellenfelek elleni 
harc lesöpri Trianon kérdését az asztalról.  

 
A trianoni béke elleni közös harc a társadalom addig (és azóta sem) nem látott egységét, összefogását 

valósította meg. A revíziós hangulat, a revíziós propaganda gyakorlati eredményeként mást nem is igen lehetne 
előhozni, hiszen annak politikai szempontból igen csekély jelentősége volt. Világos, hogy minden ország 
külpolitikáját kizárólag csak az érdek irányítja, s nem lehetnek rá komoly befolyással a civil társadalom felől 
érkező érzelmek. Az, hogy a revízió részben mégis megvalósult (1. illetve 2. bécsi döntés), egyértelműen külső 
hatalmi érdekek mentén történhetett, s nem a hazai revíziós törekvések valósították meg. Ezért is volt annyira 
ingatag és sebezhető.  

Mindazonáltal illik kellő tisztelettel megemlékeznünk azokról a nagyszerű jellemekről, akik teljességgel 
átérezve Trianon igazságtalanságát és tragédiáját, megpróbálták felhívni a világ közvéleményének figyelmét a 
helyzet tarthatatlanságára. Nem rajtuk múlott, hogy az általuk elhintett magvak nem találtak termő talajra. 
Elsősorban Lord Rothermere-re kell gondolnunk, aki saját lapjában, a Daily Mailben foglalkozott rendszeresen 
Trianon kérdésével, s következetesen síkra szállt a magyarság jogaiért. Nem csoda, ha a hálás nemzet pompás 
ünneplésben részesítette az angol főurat budapesti látogatása alkalmából.  

Hogy mennyire bíztak a lord segítségében, azt jól mutatják azok a hálálkodó levelek, melyeket Rothermernek 
címeztek a bizakodó magyarok. Szegedy László szerkesztésében Budapesten jelent meg 1929-ben Magyar 



Gyermekek Hálaalbuma Lord Rothermere-hez, amelyben gyermekek által írt leveleket gyűjtöttek össze. Ebben a 
kötetben olvasható az alábbi levél is, melyet egy harmadik osztályos általános iskolás fiúcska vetett papírra, s 
amely mindennél jobban árulkodik a kor hangulatáról: „Édes Lord bácsi! Én székely fiúcska vagyok. Most 
Budapesten lakom. Szeretném édesapám és édesanyám szülőföldjét meglátni, és ott, a nagy kertben sok almát és 
körtét enni. Ezért nagyon szépen kérem a Lord bácsit, hajtsa ki az oláhokat Erdélyből!” 

A Rothermer-kampány ugyan erőt és reményt adott az embereknek ezekben a nehéz időkben, politikai 
eredményt azonban nem sikerült elérni vele. Még a magyar kormány is – bár alapjaiban egyetértett a 
Rothermere-i revíziós elképzelésekkel – igyekezett megkülönböztetni magát a „civilek” hétköznapi revíziójától. 
A kényes politikai helyzetben ez érthető is volt, hiszen a Magyarországot körülvevő ellenséges kisantant 
országok árgus szemekkel figyelték a budapesti eseményeket. A Trianonban megállapított 35 ezer fős magyar 
honvédséggel szemben pedig ekkoriban békeállományban 542 ezer, mozgósítás esetén 4 millió 365 ezer 
kisantant katona állott szemben… 

 
A határokon túl… 

 
Trianon végzetesen megbontotta a magyar nemzet korábbi egységét, nem véletlen, hogy több szerző 

egyenesen többféle magyarságról beszél Trianon után. És joggal, hiszen az elszakított területeken élő 
nemzetrészek egyenként, s az anyaországi magyarság is teljesen eltérő irányban és módon fejlődött az évtizedek 
során. Más-más kihívásokra kellett választ adniuk, egészen eltérő politikai, gazdasági és társadalmi körülmények 
között. Éppen ezért, a feltűnő különbségek miatt igazából már nem is lehet egységes megoldásokban 
gondolkodni, hiszen nagyon eltérőek úgy az igények, mint a lehetőségek az egyes elszakított országrészeken.  

Alig másfél évtizeddel Trianon után Erdélyben például máris második Trianont emlegettek: Boldizsár Iván 
Erdély második Trianonja című írásában a második Trianonnak éppen az eltelt tizenöt esztendőt nevezi, mert: 
„A magyarság Erdélyben tizenöt esztendő alatt nem tett egyebet, mint szenvedett, várt és reménykedett. Várta, 
hogy valami csoda kiszabadítsa babiloni fogságából”.  

A szerző kemény kritikával illeti a magyarság érdekeinek képviseletére felkent erdélyi politikusokat is, 
valamint a passzív ellenállás politikájának hibáját: „Passzív rezisztencia? Ne áltassuk és ne mentegessük 
magunkat ezzel. E tizenöt év csupa passzivitás volt, minden rezisztencia nélkül.” Az erdélyi magyarság 
„ugyanabba az, úgy látszik, szervesen magyar hibába esett, mint a Monarchia magyarsága: közjogi sirámokkal 
elégedett meg gyakorlati szervezkedés helyett”. 

A felvidéki magyarság helyzete, ha lehet, még ennél is reménytelenebbnek látszott, hiszen az itt is meglévő 
„passzivitás mindenféle rezisztencia nélkül”-állapot mellett a történelmi örökséggel is számolni kellett. Ez pedig 
nem más, mint az önálló testként történő működésre való alkalmatlanság. A felvidéki magyarság a központ 
közelében élt, így nagyon szoros kapcsolatok alakultak ki a centrum és az országrész között. Nem is volt szükség 
az Erdélyhez hasonló önállóságra, hiszen az ezer szállal való kötődést a csekély távolság csak segítette. Éppen 
ezért óriási kihívás előtt állt az elszakított felvidéki magyarság Trianon után: meg kellett tanulni berendezkedni 
az önálló életre, és szinte mindenféle segítség nélkül felvenni a harcot az idegen csehszlovák hatalom elnyomó 
törekvéseivel szemben. 

 
A különböző kihívások tehát igencsak eltérő módon formálták az elszakított nemzeti közösségeket, s ennek 

eredményei már nagyon korán, néhány esztendővel Trianon után jelentkeztek. Mindezt a mindenkori magyar 
vezetésnek nem szabad figyelmen kívül hagynia akkor, amikor nemzetpolitikai stratégiáját fogalmazza meg. A 
revízió gyakorlati kivitelezése a jelenlegi politikai körülmények között egyébként is szinte elképzelhetetlen, s a 
kellő szándék sincs meg a megvalósítására. Ezért hát az elsőrendű feladat az lenne, hogy az egyes nemzetrészek 
eltérő fejlődéséből adódó különbségeket megpróbáljuk leküzdeni, ezzel is közelítve egy egységes nemzetpolitika 
megvalósításához. Mert csakis egy határozott, egységes, mindenki által elismert és támogatott nemzetpolitikai 
elképzeléssel lehet kiállni a nemzetközi politika színpadára. 

 
 

 
Kis magyar tarokk irodalom V. 

Csallóközi Zoltán – Osváth László  

Európai tarokk-körkép 
 



 
Noha a tarokk-kártyával űzött játékok a kontinensen alakultak ki, s máig itt, a kontinensen népszerűek, a 

legújabb kori szakirodalom jó része – két lelkes szerző, Michael Dummett és John McLeod jóvoltából – angol, 
illetve angolul is hozzáférhető. A maradéknak az a része, ami áttekintő célzatú, német nyelvű, főként osztrák 
szerzőknek köszönhetően, pl. Hans-Joachim Alscher, vagy a Wolfgang Mayr – Robert Sedlaczek szerzőpáros. A 
magyar nyelvű játékleírások jórészt a Magyarországon kialakult változatokra (Paskievics/Palatinus) 
szorítkoznak, kivételt talán csak a Zánkay Péter által szerkesztett Kártyalexikon és újabban Csibor Zoltán 
könyve jelent. Körképünket a felsorolt szerzők művei alapján állítottuk össze. Mindenesetre ne lepődjön meg az 
olvasó, ha leírásunk nem mindig egyezik valamelyik fent említett forrásmunkával, hiszen ezek a leírások sem 
egységesek. Kérdés, ki melyik helyi szabályt vette figyelembe. De mindezek csak a tarokkjátékokban rejlő 
sokszínűséget támasztják alá. 

Már említettük, a tarokk őshazája Észak Itália. Mai elterjedésének végpontjai Szicília és Dánia, illetve 
Spanyolország, Franciaország és Bukovina (a mai Ukrajna déli, Románia északi területe). Gyökerei a XV. 
századba nyúlnak vissza, népszerűségét, amelynek tetőpontja a XIX. század, talán leginkább Ausztriában őrizte 
meg. Mára három fő formája alakult ki, elterjedési területük alapján olasz (dél-európai), francia (nyugat-európai) 
és osztrák (közép-európai) típusról beszélhetünk. 

A legújabb szakirodalomban a tarokkjátékok elnevezése a mai országhatárokhoz igazodik. Így olvashatunk 
szlovéniai tarokkról, ami még érthetőbb, hiszen megvannak a játékhoz a szlovén szakkifejezések, de ennél 
furcsább a román tarokk elnevezés. Holott a mai Románia területén, pl. Erdélyben, a hazánkban honos 
húszashívásos tarokkot játsszák, míg a román tarokk elnevezés a Monarchia idején Bukovinában kialakult 
játékot takarja, ami akkor Ausztria részét képezte. 

Az olasz típusú játékok elkülönítő jellemzője, hogy az állandó adu szerepét betöltő tarokkok közül nemcsak a 
pagát és a huszonegy (továbbá a skíz), hanem mások is különleges, mondhatni kreatív szereplők. A játékban 
résztvevő kártyák száma lehet 62, 63, 64 vagy 78, de létezett olyan változat is, amit 97 lapos paklival játszottak. 

A francia játékformák jórészt 78 lapos kártyacsomagot használnak. Akár az olasz típusú játékokban, a skíz itt 
is megőrizte ősi szerepét, ő a bolond (il Matto, le Mat, der Narr, esetleg Excuse). Kivételes lap, olyan, amely 
mentesül a színkövetési szabály alól. Sosem üt, de bármely szín– vagy tarokkhívásba eldobható, ekként a játék 
tempójának megbontására, megzavarására alkalmas, máskor hiányzó lapokat helyettesít. Francia típusú játékok 
máig fennmaradtak Franciaországon kívül Svájcban, Németországban, Dániában és Ausztriában is. 

A legtöbb osztrák típusú játék 54 lapos csomagot igényel. A 22 tarokk mellett mind a négy színből 8-8 lap 
alkotja a teljes paklit. Van néhány kivétel, ezek, pl. a húszashívásos változatok 40–42 lapos csomagot 
használnak. Legfőbb jellemzőjük, hogy a skíz a legnagyobb tarokk szerepét tölti be, üti még a huszonegyest is. 

Említést érdemel, hogy éppen a két övezet földrajzi határvidékén (Svájcban) fennmaradt olyan játékforma is, 
amelyben a skíz kétarcú, olykor úgy viselkedik, mint a bolond, máskor, mint a legfőbb tarokk. 

A játékosok száma játékonként eltérő, jellemzően három vagy négy. Vannak, amelyeket két személy játszik, 
s van olyan, ahol öten is aktív szereplők. Néhány játék játszható hármasban és négyesben, egyesek ötösben is. 
Közös jellemzőjük (ám itt is van kivétel), hogy a játékosok egyikére vagy helyzetéből adódóan, vagy egy árverés 
nyerteseként fokozott felelősség nehezedik, ő a felvevő. Hármas játékokban a felvevő ellenfelei (rendszerint) 
szövetségben játszanak, de előfordul, hogy mindenki egyénileg játszik. A legtöbb négyes (ötös) játékban két –
 két (két – három) játékos alkot egy csapatot. Van olyan játék, amelyikben a szembenülők mindvégig egymás 
partnerei, de jellegzetesebb, hogy a felvevő hív partnert magának, azt a játékost, aki egy megnevezett lapot 
(királyt, húszast, tizenkilencest) tart a kezében. A lejátszás során általános szabály a színkövetés, azaz színre 
(azonos) színt, ha nincs, akkor tarokkot kell tenni. Idegen színű lap csak akkor dobható, ha sem a hívottal azonos 
színű lap, sem tarokk nincs a játékos kezében. 

 
Négyszereplős játékok 

 
Bolognai tarokk (Ottocento, olasz típusú, ősi gyökerű játék): 
A szembenülők egymás partnerei. A kártya 62 lapos, különleges, latin sorozatjelű Tarocco Bolognese, a 21 

tarokkot és a skízt a négy szín 10 – 10 lapja teszi teljessé. A négy legnagyobb (Angyal, Világ, Nap, Hold) és az 
öt legkisebb (a négy mór és a Bagato, azaz a pagát) tarokk nincs megszámozva. A skíz neve Matto. A Matto, a 
Bagato, az Angyal és a Világ a négy tarocchi. 

Árverés nincs, a kétlapos talont az osztó magának tartja fenn, így ő a felvevő. Skartolása után a meginduló 
játék első körében mindenki bejelentheti a lapjában levő kombinációkat (3 vagy 4 azonos figurát, un. cricche-
ket, illetve a sorozatokat). Cricche-ket 3 vagy 4 királyból, dámából, lovasból, bubiból és tarocchi-ból lehet 
összeállítani. Sorozatok képezhetők a négy szín (pénzérme, serleg, kard és bot) képes lapjaiból, azzal a 
megkötéssel, hogy a királynak mindig szerepelni kell, és a tarokkokból, ahol az Angyalnak van hasonló szerepe. 



Sorozatoknak minősül a 3 és 4 ászból vagy mórból összeállított kombináció is. A sorozatok képzésénél a Matto 
és a Bagato afféle dzsóker szerepet tölt be, hiányzó lapokat helyettesíthet.  

A lejátszásnál a Matto színtelen és szagtalan, bármely hívásba bármikor eldobható, de az ütés sorsát nem 
befolyásolja. Ha az ellentáborhoz kerül, akkor a végelszámolásnál egy értéktelen lappal kiváltható. A lapot hívó 
játékos társának nyíltan jeleket adhat, hívásirányítás céljából (mindössze három megengedett jelzés van).  

A játék végén a partnerek egyesítik lapjaikat, s megszámolják a hazavitt lapokban fellelhető kombinációk 
összértékét. A játék teljes mérlege a bemondott, továbbá az ütésekben rejlő kombinációk értéke, az utolsó ütésért 
kapott 6 pont, valamint a hazavitt lapok összpontszáma, alapján vonható meg. 5 pontot érnek a királyok és a 
négy tarocchi, 4 pontot a dámák, 3-at a lovasok, 2-őt a bubik, a többi lap értéke 1-1 pont. A lapok értékének 
összeszámolása párosával történik, úgy, hogy a két lap összegéből 1 pontot mindig le kell vonni. A talon két 
lapja az osztóhoz kerül. A lapok összértéke így 87 pont lehet. Első látásra nem nyilvánvaló, hogy e játék 
legfontosabb lapja a pagát (Bagato): üthető lévén érdemes érte küzdeni, dzsókerként pedig a sorozatok 
képzésénél kiváló segítség. A játékban az a pár lesz a győztes, aki előbb éri el a nyolcszáz (ottocento) pontot. 

 
Francia tarokk (Tarot, francia típusú) 
78 lapos paklival játszható, a négy szín számozott lapjai 1-1 pontot érnek, a többi lap értéke ugyanaz, mint 

amit megszoktunk. A talon hat lapos. Az árverés során mindenki egyszer licitálhat. Négyféle licit van, az első 
kettő csak a parti díjszorzójában különbözik Az ún. petit („kicsi”, 1-szeres szorzó) és a guard („a talonnal”, 2-
szeres szorzó) esetében a felvevő megmutatja a talont a többieknek, majd skartol, a skart a saját ütéseit 
gyarapítja. Ha a nyerő licit garde sans le chien („a talon nélkül”, 4-szeres szorzó) vagy garde contre le chien („a 
talon ellen”, 6-szoros szorzó), akkor a talon érintetlen marad, de az előbbi licitnél a felvevő, az utóbbinál az 
ellenfelek ütéseihez számolandó. A felvevő egyedül játszik a többiek szövetsége ellen.  

A partit az a fél nyeri, aki ütéseiben és az őt illető talonban egy küszöbértéknél több játékpontot gyűjt össze. 
A küszöbérték függ a megszerzett honőrök számától. A játékpontok összegzése során az eredményt lappáronként 
1-1 ponttal csökkenteni kell. A küszöbérték fölött megszerzett játékpontok száma ugyanennyi egységgel növeli a 
parti megnyeréséért járó 25 egységet, összegük és a díjszorzó szorzata jár a nyertesnek. A 10-nél, 13-nál és 15-
nél több tarokk (ekkor a skíz is számít) bejelenthető, ekkor be is kell mutatni azokat. A tarokkszámért kapott 
jutalom (rendre 20, 30 és 40 egység) nem függ a játék díjszorzójától, de nem feltétlenül a tarokkszámot 
bejelentő, hanem a partit megnyerő felet gazdagítja. Vállalható, hogy a bejelentő fél (ez gyakorlatilag csak a 
felvevő lehet) minden ütést megszerez, ez a szlem (chelem annoncé), teljesítve 400, bukva 200 egység, 
függetlenül a díjszorzótól. A szlem csendesen is teljesíthető, ekkor csak 200 egységet ér. Pagát ulti nem 
vállalható, de csendesen teljesíthető, sőt, bukhat is. Jutalma 10 egység, s a díjszorzó hatásának is ki van téve. A 
felvevő, ha bukik, minden ellenfelének azonos összeget fizet, ha nyer, mindegyiküktől azonos összeget kap. A 
lejátszás során korlátozott felülütési kényszer van: ha tarokkot kell tenni, akkor az ütés nem lazsálható (ha színt, 
akkor viszont igen). A skíz – noha a tarokkszámot növeli – nem üt, nem üthető, bármikor eldobható, és eredeti 
tulajdonosa visszaválthatja. 

Elterjedt, érdekes szokás a kasszák használata. A játék kezdetén, vagy ha a kasszák mind kiürültek, 
megnyitnak egyet, ehhez minden játékos hozzájárulása 10-10 egység. Az osztó a legnagyobb kasszák egyikébe 
még betesz 5 egységet. Ha a felvevő megnyer egy partit, akkor kiüríti a legnagyobb kasszát, ha viszont elveszít 
egy partit, akkor új kasszát nyit, mégpedig a legnagyobb meglévő kassza összegével. Ha kasszával játszanak, 
akkor a parti megnyeréséért járó 25 egység alapdíjat nem számolják fel. 

Érdemes megjegyezni, hogy ezt a játékot két, három, sőt öt személy is játszhatja, a szabályok 
működőképesek maradnak. A kiosztott és a talonba tett lapok száma persze eltérő, csakúgy, mint a jutalmazott 
tarokkszámok. 

 
Királyhívásos tarokk (Königrufen, osztrák típusú) 
Az osztrák típusú, négyesben játszott változatok mind partnerhívással működnek. Ausztriában a 

királyhívásos formák a népszerűek (szemben a mi húszashívásos, vagy a cseheknél elterjedt tizenkilenceshívásos 
rendszerünkkel). A mindenféle jelző nélküli Königrufen e változatok legbonyolultabb, ám egyúttal 
legnépszerűbb képviselője. 

A használt kártya 54 lapos, a parti összeszámolásánál az összpontszámot három laponként két ponttal 
csökkentik, a nyeréshez így 36 pont szükséges. A talon hat lapos. A licitálás több körön keresztül folytatódhat, 
aki az árverésbe beszállt, az előtte elhangzó licitet átvállalhatja, tarthatja. A felvevő a talon három vagy hat lapját 
cseréli, ha egyáltalán cserére sor kerül. Egyes játékformákat csak az osztó jobbján ülő játékos, a „forhand” 
vállalhat. A trisákolás, a pikolók és a betlik ütéskerülő, negatív játékok. A lehetséges licitek: 

Bemegyek: ezt csak a forhand mondhatja, ha ez marad a végső licit, akkor három lehetőség közül választhat, 
vagy Rufer-t („játék partnerrel”) játszik, három lapot cserélve, partnerhívással, vagy trisákol, vagy hatos-
hármas-t játszik, azaz a teljes hatos talont felhasználva egyedül küzd a többiek hármas szövetsége ellen. 



Mindenki licitálhatja a pikoló-t , ami partner nélkül pontosan egy ütést ígér, a szóló-t, ami partnerrel, de talon 
nélkül vállalja a parti megnyerését, a betli-t, ami partner nélküli játék, és bukik, ha a felvevő akárcsak egyet is üt. 
A parti és legalább egy madár teljesítését vállalja – partnerrel – az, aki Besserrufer-t mond. Partner nélküli játék 
a színeshármas és a hármas. A felvevő mindkét esetben a talon három lapját cseréli, az előbbiben a tarokkok a 
színes lapokat nem ütik, de a színkényszer működik, a hívott színbe más színű lap csak akkor dobható, ha már 
tarokk sincs a kézben. Lehet licitálni terített pikolót, terített betlit továbbá színes szólóhármast és szólóhármast is 
(szóló = talon nélkül, hármas = partner nélkül). 

Trisákolásnál mindenki egyénileg játszik, s a cél minél kevesebb pont begyűjtése. Az első hat ütést a talon 
egy-egy lapja is szaporítja, anélkül, hogy az ütés sorsát befolyásolná. Itt is, mint a többi negatív játéknál, 
ütéskényszer van, de a felvevő indul. A pikolókhoz és a betlikhez még a licitálás során lehet csatlakozni is, 
felvevő az, aki tartja a terített betlit, de az elsőként licitáló is teríti a lapját, s küzd, hogy ő se üssön. Az 
elszámolás persze egyénileg történik. 

Pozitív játékokban a forhand indul, de ezt megelőzi a lapcsere és a partnerhívás, valamint a külön jutalmazott 
ütéskombinációk vállalása. Ha a felvevő három lapot cserél, akkor látatlanban választhat a talon felső és alsó 
hármasa közül. Honőrt és királyt fektetni tilos. Segítségül csak valamely szín királya hívható, minden korlátozás 
nélkül. 

Amilyen sokféle licitet ismer ez a játék, ugyanolyan sokféle jutalmazott figurája van. A trull, a négy király, a 
pagát ultimó és a volát mellett vállalható király ultimó (megjelölt színben), uhu (ütés a kettes tarokkal az utolsó 
előtti körben) és kakadu (ütés a hármas tarokkal az utolsó előtti második körben), ők volnának azok a madarak, 
amelyek a licitálásnál is szerepet játszanak. A király ultimó akkor is teljesül, ha a király a partner ütésébe esik (a 
pagát ulti viszont ilyenkor bukik). Minden figura kontrázható (rekontrázható és szubkontrázható), és teljesíthető 
csendesen is. Negatív játékok kontrája szelektív, elszámolása csak a kontrát bemondó játékost érinti. 
 

Játékok hármasban 
 
Mitigati (olasz típusú) 
78 lapos, latin sorozatjelű kártyával játsszák. 56 színes laphoz jön a 21 tarokk és a skíz (a Matto), ami 

hasonlóan a többi olasz típusú tarokkhoz bármikor eldobható, az ütés sorsát nem befolyásolja. A tarokkok 
adúként szerepelnek, mindig a legmagasabb számú üt. Kivétel húszas Angyal, ami a huszonegyesnél is erősebb. 
5 pontot ér minden király, az Angyal (húszas) és a Bagato (pagát, egyes), 4 pontot érnek a dámák és a Matto, 3 
pontot a lovasok, 2 pontot a bubik, míg az összes többi lap értéke 1 pont. 

A játék különlegessége az osztás közbeni alku. 10 – 10 lap kiosztása után a játékosok felajánlhatnak bizonyos 
váltságdíjat, hogy eldobhassák lapjaikat, vagy jónak ítélt lap esetén bemondják azt a díjazást, amiért hajlandók 
eltekinteni a parti lejátszásától. Természetesen passzolhatnak is, de ha bárki azt mondja „megnézem”, úgy az 
osztó újabb 5 – 5 lapot ad mindenkinek. Itt újabb alku következik, ha a felajánlott és kért díjak megegyeznek, 
akkor a lapokat bedobják, és új osztás következik. Ha nincs megegyezés, újabb 5 – 5 lapot kapnak a játékosok, 
és következik a harmadik alku. Amennyiben itt sem egyeznek meg, kiosztásra kerül a maradék 5 – 5 lap és 
kezdődhet a játék. A maradék 3 lapot az osztó kicserélheti, de a skartba nem kerülhet király, valamint az Angyal, 
a Matto és a Bagato (kivétel, ha nincs mellette más tarokk a kézben). 

Bemondásokat a játékosok a kezükben lévő összetételekből tehetnek. Bemondhatják a kezükben lévő tíz, 
vagy ennél több tarokkot, ez laponként 1 pontot ér. Jelenthetnek négy királyt 20 pontért, vagy mitigatit 15 
pontért. A mitigati együttesen az Angyal, a Matto és a Bagato. Mondhatnak továbbá honőröket, ha a négy király 
és a mitigati közül legalább négy lap van a kezükben, ezért 10 pont jár. 

A lejátszást az osztó jobb oldali szomszédja kezdi, színre színt, tarokkra tarokkot kell tenni, a felülütés nem 
kötelező. A huszonöt ütés lejátszása után a játszmát, a legtöbb pontot elérő játékos nyeri. A talon az osztó 
pontjait gazdagítja, a Matto 4 pontját mindig az a játékos számolhatja föl, akihez osztáskor került. 

 
Nagytarokk (Grosstarock, francia típusú) 
A kártya 78 lapos, a lapokat és a játékot ugyanúgy számolják, mint a francia tarokkban (három laponként két 

pont mínusz). Minden játékos 25 lapot kap, a 3 lapos talon az osztóé, ő a felvevő, licitálás nincs. A felvevő 
skartja (amely királyt és huszonegyest nem, skízt csak kivételesen tartalmazhat) a saját ütéseihez számol. 
Mindenki egyénileg küzd, azaz az ellenfelek ütéseiket nem egyesítik. A partiért járó díjazás az elért 
összpontszám mínusz 26 egység (ha ez pozitív, akkor ennyit nyer, ha negatív, ennyit veszít a játékos; 26 a lapok 
összértékének harmada). 

Ha a felvevő skartolt, következhetnek a bejelentések, amelyekért az ellenfelek azonnal fizetnek. 
Be kell jelenteni a tarokkok számát, ha legalább tízen vannak, sőt, azt is, hogy a pagát köztük van-e. Alapdíja 

10 egység, a tíz fölötti tarokkok darabjáért további 5-5 egység jár. A skíz e bejelentés tekintetében tarokk. 



Bejelentendő, ha kézben van a skíz, a huszonegy és a pagát, sőt az is, ha a felsoroltak mellett húsztól lefelé 
tartó zárt sorozat van. Itt e lapokat hívják matadoroknak. Ez is 10 egység és a sorozat minden darabjáért további 
5. 

Ha ugyanabban a színben három vagy négy figura is a kézben van, akkor ez a tény – a hiányzó megnevezése 
mellett – ugyancsak jelentendő. Ezek a lapok a lovagok. Négy figura és a skíz 15 egység, négy figura 10 egység, 
3 figura 5 egység nyereményt jelent. 

Végezetül bejelentendő, ha négy vagy három királyos a kéz, a hiányzót ekkor is meg kell nevezni. Négy 
király és a skíz 15, négy király 10, három csak 5 egység jutalmat érdemel. 

A lejátszás során a skíz bolond-ként viselkedik, színtelen, szagtalan. Ha ő a kihívott lap, akkor aki hívja, 
megnevezheti, milyen színt kér, a többiek kötelesek eszerint játszani. Ha egyiküknek sincs a megnevezett 
színből, s tarokkjuk sincs, akkor a hívás színét a második lap határozza meg. A lejátszásnál és a díjazásnál 
kiemelt szerepet játszanak a királyok és a pagát. 

Van két kassza, egy a pagátnak, s egy a királyoknak. Az üres kasszát feltöltendő, minden játékos 10-10 
egységet tesz bele, az osztó mindegyiket növeli 5 egységgel. 

Aki a pagáttal üt, 5 egység jutalmat kap mindkét ellenfelétől. 
Akinek a pagátját, vagy királyát más viszi el, az a játékos mindkét ellenfelének és a megfelelő kasszába is 

fizet 5 egységet. 
Pagát vagy király ulti teljesítője kiüríti a megfelelő kasszát, és mindkét ellenfelétől 40 egységnyi díjazásban 

részesül. 
Aki bukja a pagát vagy király ultit, megduplázza a megfelelő kasszát, s mindkét ellenfelének fizet 40, illetve 

35 egységet. 
Az utolsó ütés mindkét ellenféltől 20 egységnyi nyereséggel jár. Aki tehát pagát ultit teljesít, a pagát kasszán 

felül mindkét ellenfelétől 5 (mert ütött a pagáttal) + 40 (mert pagát ultit teljesített) + 20 (mert utolsót ütött) 
egységet kap. 

Mindkét kasszát kiüríti és az ellenfeleken 85-85 egységet vasalhat be az, aki volátot teljesít. Aki viszont 
egyet sem üt, 25-25 egységet kap a többiektől, feltéve, hogy azok egyike sem teljesített volátot. Ilyenkor az 
ultimókért és az utolsó ütésért nem jár jutalom. 

Érdekes (és nem is túl valószínűtlen) helyzet, amikor az egyik játékos király ultimót teljesít, és az ütésébe 
beleesik egy másik szín királya. Mi volt előbb, a teljesítés vagy a bukás? Salamoni megoldás, hogy aki 
teljesítette az ultit, kiüríti a kasszát, aki viszont bukott, eredeti értékére tölti azt fel. 

 
Egyszerű tarokk (Einfaches Tarock, osztrák típusú) 
40 lapos kártyával lehet játszani, a mi megszokott 42 lapos paklinkból eltávolítva a kettes és a hármas 

tarokkot. A piros ászok és a fekete tízesek nulla pontosak, így a parti megnyeréséhez 45 pont elegendő. A játék 
egyes mozzanatai (osztás, licitálás, lejátszás) szemben az eddigiekkel, itt balra forognak. A talon négy lapját 
küzdelmi licitálás után a felvevő cseréli – ha cserél egyáltalán -, de nem mutatja meg az ellenfeleknek. A 
lehetséges licitek: egy, kettő és három (ezeknél a talon és a skart a felvevőé, s a parti díjazása 1, 2, 3 egység), 
illetve színes játék és szóló, ekkor a talon nem cserélhető, meg sem nézhető, és az ellenfelek ütéseihez számít. A 
parti díjtétele ilyenkor 4 egység, szólónál az egyéb jutalmakat kétszerezik. 

A kézben lévő trull és négy király bejelenthető, jutalmuk 1 egység. Vállalható a pagát ultimó és a volát, 
díjazásuk 2 egység, illetve a játék nyolcszorosa, csendes teljesítésükért fele jutalom jár. A huszonegyfogás csak 
csendesen teljesíthető, díja egységnyi. A bemondható figurák és a parti külön kontrázható, rekontrázható, 
szubkontrázható. 

Színes (adu nélküli) játék akkor licitálható, ha a kézben legalább hat lap színes. Ebben a játékban tarokk csak 
akkor hívható, ha már minden más szín elfogyott. A tarokkok ugyan nem ütik a többi színt, de színhiány esetén a 
hívásba – amíg van a kézben – tarokkot kell tenni (ugyanaz az eljárás, mint a királyhívásos tarokk adu nélküli 
játékában). 

Lényegében hasonló szabályokkal, négy személy játssza a húszashívásos (Zwanzigerrufen) tarokkot. Itt 
minden játékos 10 – 10 lapot kap. A kezdő (a forhand) jogosult a húszast partnernek hívni, de mondhat színes 
vagy szólójátékot is, ilyenkor egyedül játszik három ellenféllel szemben. Színes, illetve szólójátékot a többi 
résztvevő is vállalhat. A parti jutalma 1 egység a szólójátéké 4. 1 egységet ér a trull és a csendes pagát ultimó. 
Ez bemondva 2 egység. A volát csendben 6, bemondva 12 egységet ér. 

Körképünk korántsem teljes, a bemutatott játékok ismertetése sem túlságosan mély. Célunk az volt, hogy 
érzékeltessük, nagy a világ, nemcsak az a (az, az egy-két) tarokkjáték lehet érdekes, amit mi, magyarok annak 
találunk. Szó, ami szó, egyik – másik ezek közül túlságosan cizellált a mi ízlésünknek, szülőföldjükön azonban 
őket szeretik. Hogy van-e e mögött valami mélyebb néplélektani mozgató, ezt mi nem tudjuk, de akár ezen is 
lehet gondolkodni. Ha viszont valaki ki szeretné próbálni ezeket a játékokat, az alaposabb ismerkedéshez bátran 
ajánljuk (mint legkézenfekvőbb megoldást), próbálkozzék az Interneten, például keresse fel a www.tarock.net 



weblapot, biztosíthatjuk, talál olvasnivalót. 

 
 

 

 

Kósa Csaba 

Minden másképp volt  
(Vidám történetek egy kevésbé vidám pályáról)  

XIII. rész 

 

A nagy elutazó 
 
Kocsis Pistát ágyban és párnák között ismertem meg Kolozsvárott, még az 1970-es évek legelején. Talán 

1971-ben, talán 72-ben. 
Bazsó Zsiga – az akkori Igazság című Kolozs megyei napilap kitűnő riportere – vitt el hozzá. 
Tehát Kocsis Pista feküdt az ágyban, viaszosan fehér feje feltornyozott párnákon nyugodott. Halkan, 

lábujjhegyen közelítettem hozzá. Hőmérő volt a szájában, nem tudott beszélni. Amúgy sem találtam értelmét, 
hogy bemutatkozzam neki, mert láttam, hogy haldoklik. 

Kis idő múlva az édesanyja kivette a szájából a hőmérőt. 
– Harminchatkilenc! 
– Rettenetes – nyöszörögte Kocsis Pista. 
Azt hittem a román hőmérők másképp mérnek, és Pistának harminckilenc egész, kilenctized fokos láza van. 

Hamarosan kivettek a bal hónalja alól egy másik hőmérőt. 
– Mennyi? – pihegte elgyötörten Kocsis Pista. 
– Harminchatnyolc – mondta az édesanyja. 
– Az nem lehet – mondta akadozó hangon Kocsis Pista. 
Biztonságképp elővették a harmadik hőmérőt is a jobb hóna alól. 
– Mennyi? 
– Harminchét – vallotta be az édesanyja. 
– Végem van – sóhajtotta Pista, és behunyta a szemét. 
– Imádkozunk érted! – mondta Bazsó Ziga, aki magyarfenesi parasztfiú volt, és mielőtt újságíró lett volna, 

kőművesként, ácsmesterként házakat épített. 
Míg távoztunk, a lakásban halkan jajgattak, valaki a konyhában siratóéneket énekelt. 
De azért kolozsvári látogatásom utolsó napján mégis találkoztam Kocsis Pistával, az erdélyi magyar irodalom 

drámaíró ígéretével. A Continentálban ittuk az egyetlen kapható sört, amikor elkínzott arccal, mélabúsan az 
asztalunkhoz telepedett. Bejött a városközpontba, mert fizetési nap volt az Utunk szerkesztőségében, ahol 
hivatalosan dolgozott.  

Bazsó Zsiga sörrel kínálta. Azt hittem, Pista a beteg emberek öntudatával hárítja el a kínálást, de tévedtem. 
Mindjárt bevágott velünk vagy öt üveg sört. Aztán kezdte magát rosszul érezni – igaz, a fizetőpincér is közelgett 
-, és a mellkasára szorítva két kezét, meggörnyedve távozott. 

A következő nyáron újra Kolozsvárott időztem egy hetet, Bazsó Zsiga vendégeként. Kocsis Pistával újra a 
Continentálban találkoztam. Állítólag a kedvemért kelt ki a betegágyból.  

Bal karja be volt gipszelve, jobbjával úgy simogatta, mint az anya a beteg csecsemőt. 
– Mi történt veled? – kérdeztem részvéttel. – Törés? Zúzódás? 
– Ha az lenne – mondta Pista lemondóan. 
– Akkor micsoda? 
– Vándortű! 
– Úristen! – rémültem meg. – Az micsoda? 
Elmagyarázta. Még tavasszal olyan gyengeség tört rá, hogy mentőt kellett hívni hozzá. Az orvos azonnal 

beinjekciózta, hogy megmentse az életét. Igen ám, de az injekciós tű hegye letört, és benn maradt a húsban. Az 
orvos nem vette észre, hetekig Pista sem. Kezdett fájni a válla. Aztán a bal keze. Megröntgenezték. Akkor derült 



ki, hogy a testében benn van az acéltű hegye. És vándorol. Mostanra a jobb karjából átvándorolt a balba.  
– És meddig vándorol még? – kérdeztem Kocsis Pistától. 
– Azért gipszelték be, hogy megállítsák 
– Megáll? 
– Nem valószínű – mondta Pista.  
– Ez szörnyű! 
– A világon három hasonló eset fordult elő eddig. Én vagyok a harmadik. 
– Mi lesz veled? – szörnyülködtem. 
Pista lenézett az asztal alá. 
– Ha szerencsém lesz – mondta, és kivette az egyik lábát az asztal alól -, akkor a tű levándorol a lábfejembe. 

Belemegy a kisujjamba, és akkor el lehet csípni! Ausztráliában így jött ki a tű egy ember lábából 
Lassan összebarátkoztunk. Megszerettem őt, mert amikor éppen nem haldokolt, kedves, szelíd fiú volt, aki 

rengeteget mesélt. A hőseiről. Jászai Mariról, A megkoszorúzottról. Igazi drámai hős. Stuart Mária 
nemkülönben, ő az angol történelem tragikus figurája. Foglakoztatta Árva Bethlen Kata sorsa, aki az erdélyi 
história görög sorstragédiákba illő nőalakja. Róluk már vagy írt drámát, vagy írni fog.  

Szerettem volna, ha én is kimenekülhetek az újságírásból, ahogy neki sikerült. 
Mert Pista újságíróként kezdte a pályáját, a romániai magyar nyelvű ifjúsági hetilapnál.  
Bazsó Zsiga elmondta, hogy nem volt ez gondok nélkül pályakezdés. Nem azért, mintha Kocsis Pista nem 

tudott volna írni. Tudott. Csak nem volt kedve hozzá. Pontosabban az utánjáráshoz. A vidékre – a terepre – 
járáshoz. E nélkül pedig nehéz például riportot írni.  

Egy idő után a szerkesztőségben – ahol egyébként szerették Pistát, mert jóravaló fiú volt – megunták, hogy 
kollégájuk csak a fizetésért, a sztorizásért, no meg a sakkozásért jár be a redakcióba. Főleg a sakkozásért. Mert 
ezt a játékot szerfelett kedvelte.  

Hivatta a rovatvezetője, és közölte vele, hogy választhat. Vagy útra kel, és hoz egy komoly vidéki riportot, 
vagy elválnak egymástól. Tovább nincs szinekúra. 

Kocsis Pista megrémült. Bevallotta, hogy eddig csak azért nem járt riportútra, mert nem volt témája.  
– Hát ezen segíthetünk! – mondta rovatvezetője. – Miért nem szóltál? 
– Restelltem – vallott tovább Kocsis Pista. 
Ahogy a költői természetű hírlapírók ilyen tájt írták: már őszbe csavarodott a természet feje. Éjszakánként 

fagyott. A magasabb hegyekben, így az 1838 méter magas Vigyázón is lehullott a hó. 
Pistának meg éppen ide szólt a kiküldetése. A Vigyázó legmagasabba csúcsán lévő meteorológiai megfigyelő 

állomásra.  
– Szép, nagy riport legyen, kolumnás! – bocsátották útra Kocsis Pistát, aki nem tehetett mást, felszállt a 

vonatra. 
 Ha már mennie kellett, alaposan felkészült a megpróbáltatásokra. Síbakancsot húzott, bélelt viharkabátja 

alatt három pulóver melegítette. Hátizsákját megtömte gyapjúsálakkal, jéger zoknikkal, irhakesztyűkkel. Három 
kulacsát megtöltötte rumos teával. (Inkább rummal, mint teával.) A háromnapi hideg élelmem kívül vitt magával 
két elemlámpát, két bicskát, valamint egy kicsiny mágneses sakktáblát. Soha nem lehet tudni. 

A vicinális eldöcögött vele egy vegyes, magyar-román faluba. Innen busszal utazott tovább. A busz egyre 
keskenyebb, egyre kanyargósabb utakon kapaszkodott fölfelé, a hegyekbe. Zihált a motor, a jármű dobálta az 
utasokat. A rugókat rég megette az idő. Időnként megcsúsztak. A gumik már simára koptak. 

 Pista kinézett a busz ablakán. Hatalmas szakadékokba látott. Egy rossz kanyarbevétel, és máris odalenn 
találják magukat. Felállt, a sofőrhöz támolygott, megrázta a vállát. A sofőr hátranézett. 

– Történt valami? – kérdezte románul. 
– Le akarok szállni! 
– Itt?  
– Nem, nem itt! – gondolta meg magát Pista. – A következő faluban! 
A sofőr jót nevetett. Hol van itt falu? A busz csak azért kapaszkodott fel odáig, hogy az erdei munkásokat 

felvigye a szállásukra. Aztán fordult vissza.  
Pista megaludt a szálláson, és másnap gyalogosan nekivágott a Vigyázónak. Az gyalogút időnként elfogyott, 

meg kellett keresni a folytatását. Pista sötétedésig gyalogolt. Szerencséjére, egy menedékházra bukkant.  
Odabenn viharlámpás égett, a hegyi mócok elszántan itták a szanitérszeszt. A menedékház gondnoknője Pista 

elé lökött egy poharat. Pista ivott, mert a mócok nézték. Tudta, ha nem iszik, a halál fia. 
Reggel éktelen lármára ébredt. A gondnoknőt a menedékház előtt baltával kergette egy móc paraszt. A 

többiek is verekedtek. Az egyik móc már fenn ült a szamara hátán, amikor a társa furkósbotjával ledöntötte 
onnan. A szamaras gazda nyekkent a földön, nem mozdult. A szamár nekiindult, nélküle. 

Pista fejében megfordult, hogy felkapaszkodik a szamár hátára, de elvetette a gondolatot. Jól is tette, mert a 
szamárra a furkósbotos ember tartott igényt. 



A földön fekvő felkönyökölt, aztán visszanyeklett a földre. Kocsis Pista akként vélekedett, már nem segíthet 
rajta. Elindult a csúcs felé. Úgy tervezte, hogy sötétedés előtt fönn lesz. A rovatvezető megnyugtatta, hogy a 
megfigyelő állomáson tudnak az érkezéséről. Odafenn derék meteorológusok, tudós emberek várják, kényelmes 
szállással, meleg étellel, szíves szóval.  

Délre vihar kerekedett. Pistát beborította hóförgeteg. Mire kibontakozott belőle, körbevette a havas világ. 
Rumos teát ivott, meg is melegítette az ital, de a kétségbeesés ellen a rum sem segít. 

Pista már arra készült, hogy lerogy az egyik fenyőfa tövébe, és megadja magát a sorsnak. De halvány 
reménysugár támadt. Valaki közeledett a behavazott ösvényen. Ropogott a hó a bakancsa alatt. 

Egy véres szemű, vérző homlokú móc! Szemében gyilkos tűz égett. 
– Hol a szamaram? – ragadta meg Kocsis Pista sálját. 
Pista dadogott, esküdözött, de a móc e nélkül is elengedte. Az egyik szemével látott, és rájött, hogy nem a 

tolvaj áll előtte. Sőt! Ez az az ember, aki lehajolt hozzá, amikor a földön kiterült. Jótettért cserébe jót várj! 
Különösen, hogy Pista harmadik kulacsa még tele volt rumos teával.  

– Messze van még a meteorológiai állomás? – kérdezte Kocsis Pista a szamarát vesztett mócot, miután a 
véres szemű az utolsó cseppjéig kiitta a kulacsot, és meglapogatta az ifjúsági lap munkatársának vállát. 

Pistára még további nehézségek vártak, míg a hegyi ember megértette, hogy mi az a meteorológia, meg a 
kutatóállomás. De végül megértette. És közölte Pistával, hogy a csúcson semmiféle állomás nincs. Valamint, 
arrafelé embereket sem talál.  Csak farkasokat.  

Pista tehát még időben, mondhatni az utolsó pillanatban visszafordult. Holtfáradtan esett be Kolozsvárra. A 
szerkesztőségben már felkészülve várták. 

– Meghoztad a riportot? – szegezte neki a kérdést a rovatvezető. 
Pista előadta, hogy a Vigyázón nincs meteorológia állomás, tehát riportot sem hozhatott. 
– Hogyhogy nincs? Honnan veszed?! 
Egy hegyi móctól? Hát az aztán tudja! Pista magyarázkodott, gyötrődött, de akkor már behangzott a 

folyosóról az összegyűlt munkatársak zsivaja. Az újságírók betódultak a szobába, a szepegő ifjú hírlapírót 
felkapták, és magasba dobálták. "Éljen a Vigyázó meghódítója!" Romániában ritkán nevettek felszabadultan az 
emberek, de akkor a röhögéstől rázkódtak az épület falai. 

Kocsis Pistát olyannyira megviselték a fenti események, hogy pályamódosítást határozott el. Novellákat írt. 
Majd drámákat. A drámák bevezették őt a romániai magyar irodalomba. Pista hamarosan az Utunk című 
irodalmi hetilap munkatársa lett. 

Létay Lajos, a főszerkesztő még nem tudta, hogy milyen gondot vesz a nyakába. Ám hamarosan megtudta. 
Pista ugyanis az Utunknál sem tett gyakoribb látogatásokat, mint az ifjúsági hetilapnál. Betegségei 

elhatalmasodtak, közöttük is a legsúlyosabb, az úgynevezett lassúság-betegség. Ennek szakirodalmát nem más, 
mint maga a betegség elszenvedője dolgozta ki. 

 A szakirodalom szerint a lassúság-betegség arra kényszeríti a beteget, hogy minden feladatot kétszer-
háromszor lassabban végezzen el, mint más. Kocsis Pistát már a katonaságtól is e kór miatt szerelték le. ( A 
részletekre most nem térek ki, de az érdeklődőket kielégítheti A lassúság-betegség tünetei című Kocsis István 
tanulmány, amelyben  – lábjegyzetként – Kocsis István sorkatona kalandjai is olvashatók.) 

Egyetlen tevékenység jelentett kivételt Kocsis Pistánál: a drámaírás.  
Ezt jómagam is igazolhatom. Pista ugyanis – első erdélyi irodalmi sikerei után – magyarországi portyázásra 

indult. Előbb a vidéki színházakat – Kecskemét, Veszprém – hódította meg, majd a fővárost vette be. 
Létay Lajos szívesen elengedte őt, akár másél-két hónapos utakra is. Addig is kevesebb gondja volt az 

Utunknál. A magyarországi barátok – és a magyarországi orvosok – átvállalták betegségektől sújtott 
munkatársát. 

Pista leginkább három lakásban szállt meg. Nálunk, Móricz Imrénél, Csibe, vagyis Árvácska fiánál és a Sipos 
családnál. Sipos Gábornál, az ELTE tanáránál, illetve öccsénél, Sipos Tóninál, a Ménesi úti kollégium 
könyvtárosánál. 

Amikor először nálunk, az akkori Pannonhalmi úti, másfél szobás lakásukban elkvártélyozta magát, a 
legnagyobb fiam, Marci hatéves volt. Dani három, Bori lányom kétéves. Pista kapta a kisebbik szobát, a 
nagyobbikban összezsúfolódtunk öten. 

Telefonunkat barátom azonnal lefoglalta. (Havi számlánk több ezer forintra rúgott. 1976-ot írtunk...) 
Fürdőszobánk megszűnt – tisztálkodás: lassúság-betegség. Pista fordított életmódja miatt – éjjel írt, sakkozott, 
mesélt, nappal délig aludt – életünk egyre zaklatottabbá vált.  

És akkor még nem említettem az orvosokat. Körzeti orvosokat, éjszakai ügyeleteseket ismertem meg, akikkel 
addig szerencsémre nem kerültem kapcsolatba. 

Az első szívroham mindjárt a második napon érte Pistát. Hajnal felé, amikor végre ágyba engedett 
bennünket. Talán harminc-negyven percet aludhattunk, amikor Pista felrázott, majd az ágyam előtt a szőnyegre 
hanyatlott. 



Kihívtuk az ügyeletes orvost. Pista jelezte, hogy milyen ampulla használ ilyen esetekben, és feltűrte a 
pizsamája ujját. Az arca átszellemült, amikor az orvos belényomott két injekciót. 

– Nem tört bele? – aggódtam. 
Szerencsére nem tört. Így megúsztuk a vándortű nevű szövődményt. Az orvosok raját azonban nem. 
Sok orvost hívtam éjidőben a barátomhoz, még többhöz fuvaroztam őt, ugyancsak éjszakánként. Pistára 

ugyanis csak az éjfél és a reggel hat óra közötti időben törtek rá a szívrohamok. 
Hosszú időbe telt, amíg sikerült gyógyszert találni a súlyos rosszullétekre. De hál' Istennek sikerült. A budai 

Fehérvári úti ügyeleten, éjszaka két órakor éppen ahhoz az orvoshoz estem be Pistával, aki már kétszer is 
visszainjekciózta őt az életbe. Pista előadta a tüneteket. Az orvos nyugodtan meghallgatta, majd beküldte az 
elfüggönyözött fülkébe, ahol a beteg felfeküdt az ágyra. 

– Igen súlyos! – mondta hangosan az orvos, hogy Pista jól hallja, miközben rám hunyorított. Az 
asszisztensnek meg azt súgta: "Desztillált vizet?" 

Haldokló barátom a desztillált vizes injekcióból dupla adagot kapott, és azonnal talpra ugrott. 
– Most már jól van? – kérdezte az orvos. 
– Kitűnően! Nagyon köszönöm! 
Mindent értettem. 
Legközelebb, amikor Pista hajnali három órakor – éjjeli sakkpartink közben – elterült a szőnyegen, és 

orvosért, injekcióért könyörgött, ülve maradtam. 
– Ittam, nem viszlek sehová! 
– Meghalok – rimánkodott. 
– Nem halsz meg! 
– Ahhoz az orvoshoz vigyél, akihez legutóbb Akinek dedikáltam A fehér kesztyű című könyvemet 
Hozzákészültem a lefekvéshez.  
– Hagysz meghalni? – nyöszörgött Pista. 
– Hagylak! – mondtam. – Mert két dolog történhet! Vagy meghalsz, és mindjárt! Vagy felkelsz, és 

befejezzük a partit! 
Pista némi tusakodás után jobban lett, és feltápászkodott a padlóról. Felkelt, és vesztett. Akkor már száz üveg 

pezsgővel tartozott. Folyvást erősködött, hogy pezsgőben játsszunk. 
Nekem sikerült meggyógyítanom. Ám, ha Móricz Imrénél, vagy a Sipos testvéreknél szállt meg, továbbra is 

haldokolt. Sem a XII., sem a VIII. kerületi orvosok nem maradtak munka nélkül. 
Ekkoriban Kocsis Pista már monodrámákat írt. Eleinte még két, mi több, három szereplő is előfordult a 

darabjaiban. De az ilyesmi sok bíbelődéssel járt. Szereplők mozgatása, párbeszédek, stb. Jöttek sorra a sok-sok 
órás monodrámák. A Vincent van Gogh, az Árva Bethlen Kata, a Széchenyi 

Pista a legnagyobb színészeket kívánta megnyerni. 
Sinkovits Imrénél kezdte. 
– Nézd, Pista! – mondta Sinkovits. – Én nagyon szeretlek, de engem hagyj békén, míg monodrámákat írsz! 

Nem játszok el neked senkit! Még Vincent van Goghot sem! Fogd magadat, és keríts hozzá valakit! 
– De kit? – kérdezte Pista ártatlan kék szemmel. – Kit tudnék Van Gogh mellé állítani?! 
– Például Gauguint! – mondta Sinkovits Imre. 
Pista nagyon szerette volna, ha Sinkovits Kocsis-drámát játszik. De a monodrámát mégsem dolgozta át két 

személyessé. 
– Gauguin nem szólal meg! – tárta szét a karját sajnálkozva. – Nem tehetek róla! 
A drága Sinkovits Imre szíve később mégis megesett Kocsis Pistán, aki elhitette vele, hogy a szíve bármikor 

elviheti. Eljátszotta Széchenyit. Monoban. Egyetlen kikötése volt, hogy Pista a hatórányi szöveget húzza meg két 
és fél órásra. 

Raksányi Gellért viszont nem állt kötélnek. Pedig Pista azzal kecsegtette, hogy megírja számára Rózsa 
Sándort. Monodrámában, természetesen. 

– Hallod-e, Pista! – harsogta Raksányi Kutyu. – Rózsa Sándor pusztai ember volt. Mint ilyen, ritka szavú. 
Egész életében nem beszélt három órát. Érted! 

Ahogy múltak az évek, Pista egyre jobban megszerette a sikert. És a magyarhoni tartózkodást.  
Értettük, hogyne értettük volna szegényt. Ugyanakkor családjaink számára egyre nagyobb megterhelést 

jelentett barátunk elszállásolása. Egy-egy telefonszámla elvitte a havi kosztpénzt. Pista gondtalanul hívta Párizst, 
Londont, Stockholmot, New Yorkot, mert beszélni szeretett volna valamelyik ismerősével vagy ismeretlenjével. 
("Romániából, ugye, nem lehet!") Vendégeket hozott a házhoz, leginkább vasárnapi ebédre. "Éppen 
találkoztunk, meg kell beszélnünk valamit!" Elfuvaroztatta magát Debrecenbe, Győrbe, Kecskemétre. 
"Tárgyalnom kell a főrendezővel!" A ház asszonya kapta feladatot, hogy válassza ki Pista soros felesége számára 
a legdivatosabb csizmát, a ház urára hárult a feladat, hogy felírassa a különféle, Romániában beszerezhetetlen 
gyógyszereket. "Ti tudjátok, hogyan lehet hozzájutni!" 



Ahogy örvendtünk Kocsis Pista érkezésének, két-három hét múlva úgy fohászkodtunk, hogy a Nyugati 
pályaudvarról kigördüljön vele a Balt Orient. 

Két-három hét?  Utóbb már másfél-két hónapban számoltunk? 
Pista csak érkezni szeretett.   
Elutazásai szertartásosan zajlottak. 
Házigazdái, jó barátai, tisztelői a Nyugati pályaudvar restijében gyülekeztek. Ki bort ivott, mint Czine 

Mihály, aki az egerszóláti olaszrizlingtől csak végszükségben tért el. Talán egyenesen az ő kedvéért tartottak itt 
egerszólátit, mert a professzor úr gyakorta látogatta a restit. Ugyanis mindig utazott valaki haza, Erdélybe. 

Legfőképp, természetesen Kocsis Pista. 
Míg az agyvérzés meg nem bénította, Kiss Ferenc, a kiváló irodalomtörténész is búcsúztatta Pistát. Legendás 

barátok lévén, ugyanazt itták Czine Mihállyal. Egerszólátit. 
Sipos Gábor semmit nem ivott, az aranyszívű, mindig szolgálatkész Sipos Tóni ellenben mindent. Bort, sört, 

szilva– és barackpálinkát, konyakot. Igyekezett jóvátenni bátyja bűnét, az absztinenciát. Vele tartott a nagyot 
mondó Turi Andris, a kirúgott színész, aki újságíróvá avanzsált, és azzal ámította Kocsis Pistát, hogy drámát ír 
Bocskai Istvánról. Sosem írta meg, hozzá sem fogott. 

Sört ivott velem együtt Móricz Imre, aki deresedő hajával, dercés, busa szemöldökével, orrával, homlokával, 
lassú, megfontolt beszédével mind inkább hasonlított Móricz Zsigmondra. Kocsis Pista házigazdái lévén, testvéri 
barátság alakult ki közöttünk. Imre beszélt nekem az édesanyjáról, Csibéről, a gyermekkoráról, a leányfalui 
kertről. Zsiga bácsit csak nagyapámként emlegette, de huncut mosolyával sejtette, hogy netán másként is 
emlegethetné. Faggattam őt, ám csak mosolygott pusztai nyugalommal. 

– Majd egyszer – dörmögte. – Ha Kocsis Pista elutazik 
Pista pedig nehezen utazott el. Ott ült az asztalnál, hatalmas bőröndjei, degeszre tömött műanyag szatyrai 

bástyái megett, és keservesen panaszkodott, hogy vissza kell mennie Romániába. Addig panaszkodott, míg 
lekéste a Balt Orientet. Pedig eleinte félóránként, aztán tízpercenként, majd percenként jeleztük neki, hogy 
mennyi idő van az indulásig. 

Végre felcihelődött, és mi a csomagjaival felmálházva elindultunk a csarnokba. Pista hol azért állt meg, mert 
még egyszer meg akarta ölelni Czine Miskát, hol a cipőfűzője bomlott ki, és azt próbálta megkötni, hol pedig 
egyszerűen csak megmakacsolta magát, és nem mozdult. Azt mondta, hogy a lassúság-betegség egyik válfaja ez: 
az ember lábai nem engedelmeskednek az agy parancsának. Ha már semmi sem segített, elfogta a szívroham. 
Mire visszahoztuk az életbe, a vonat kigördült a csarnokból. 

Pista egyszeriben kivirult. Visszavonultunk a restibe, leraktuk az asztal köré a csomagokat.  Czine Mihály 
felbontatta a következő palack egerszólátit, és megzengette öblös hangját. Gyönyörű népdalokat ismert, százat, 
ezret. Kiss Ferenc nemkülönben.  

Kocsis Pista ugyan nem énekelt velünk – mert ő egyetlen népdalt sem ismert -, de fölöttébb meg volt 
elégedve velünk. Aztán tizenegy órakor, amikor a resti bezárt, hazamentünk. Kocsis Pistával meg a 
csomagjaival. Hol hozzánk, hol Móricz Imréékhez, hol Sipos Gáborékhoz. 

Gondolható, milyen kitörő örömmel fogadták a feleségek a vendég éjszakai visszatértét. Különösen, ha 
harmadszor vagy negyedszer is megtörtént egymás után. 

Pistát azonban végül mégiscsak feltuszkoltuk a Balt Orientre. És akkor elkezdtünk gyűjteni: ha legközelebb 
érkezik, legyen miből kifizetni a telefonszámlát. 

Ahogy haladt az idő, Pista egyre agyafúrtabb lett. Akár a hét minden napján lekéste a Balt Orientet. Nekünk 
is új eszközöket kellett bevetnünk.  

Egy ízben Pista már hetedszer késte le a vonatot. A búcsúztatására összegyűltek kókadoztak a Nyugati 
restijében, Czine Miska is fáradtan, csak maga elé dudorászta a Csitári hegyek alatt-ot. 

Pista ekkor éppen Sipos Tóniéknál lakott. A család havi kosztpénze elfogyott, kölcsönökből etették két 
kicsiny lányukat. Ráadásul Pista a telefonjukat is megjavította. Tóni felesége ugyanis, végső kétségbeesésében, a 
lépcsőházban állított valamit a jelfogón, és így a készülék süketet jelzett. Pista centiről centire átvizsgálta a 
vezetéket. Eljutott a lépcsőházba, a jelfogóhoz. Aztán diadalmasan jelentette, hogy megjavította a telefont. Amit 
azonnal le is foglalt. 

A nyolcadik lekésést – valamint Sipos Tóni házasságának felbomlását – megakadályozandó, Sipos Gábor a 
tettek mezejére lépett. A Balt Orient kihúzott a csarnokból, és Kocsis Pista gyermeki örömmel tapsolt, hogy 
mehetünk vissza a restibe mulatni. Gábor azonban megragadta a két legnagyobb bőröndöt, mi pedig követtük.  

Mindnyájan megrakodtunk csomaggal, és a nagy teher súlya alatt görnyedezve, libasorban kivánszorogtunk a 
parkírozóba. Pista üres kézzel, ámulva lépegetett mellettünk. 

Sipos Gábor kinyitotta a Ladája csomagtartóját. Megtömtük női csizmákkal, mosóporral, szappannal, 
gyógyszerekkel. A két nagy koffert bepréseltük a hátsó ülésre. Sipos Tóni, aki penge-vékony fiú volt, még befért 
melléjük. Pistát betereltük az anyósülésre, és Sipos Gábor máris indított.  

Szolnok környékén befogták a Balt Orientet, Biharkeresztesre, a határállomásra  negyedórás előnnyel 



érkeztek. Pistát meg a csomagokat felpakolták a vonatra, ők pedig máris fordultak, és száguldottak Budapest 
felé. 

A csapat a Nyugati restijében várta őket. Az asztalra koppanó fejek felemelkedtek, a be-becsukódó szemek 
felfénylettek. Olyan mulatságot még nem láttak a restiben. 

"Lóra csikós, lóra, elszaladt a ménes!" – fújtuk felszabadultan. És fújtuk Czine Mihály vezényletével a száz 
meg száz népdalt. Turi Andris, az elcsapott színész még az asztalra is felugrott, hogy eljárja a kanásztáncot. 
Záróra után átmentünk a Nemzeti Éterembe, tovább ünnepelni Pista elutazását. 

Sipos Tóni hajnalban tért haza. Még a Nyugati pályaudvaron vásárolt egy rózsacsokrot a feleségének. A 
csokor kissé elfonnyadt, de Tóni így is meleg szerelmi vallomás kíséretében kívánta átnyújtani hitvesének, hogy 
feledtesse a viszontagságokat. 

Az ajtót azonban nem a felesége nyitotta ki, hanem a már pizsamára vetkezett Kocsis Pista. 
Biharkeresztesen ugyanis eszébe jutott, hogy Létay Lajos bácsi felesége kért tőle egy kosztümre való szép 

anyagot. Pénzt is adott rá. Ő azonban e elfelejtette megvásárolni a szövetet. Mégsem utazhatott így haza. 
Biharkeresztesen csaknem félórát állt a szerelvény. Pista, az utasok segítségével lehordta a csomagjait, majd más 
utasok segítségével felhordta az éppen befutó, Pestre tartó Balt Orientre. 

Sipos Gábor másnap átvitte őt a kocsiján Nagyváradra. Onnan már nem tudott visszaszökni. 
Amikor legközelebb Magyarországra érkezett, éppen kórházban feküdtem. Epekővel műtöttek.  
Ahogy a fájdalomcsillapítók kábulatából felnéztem, Kocsis Pista mosolygós, kerek arcát, bíztatóan csillogó 

kék szemét láttam magam felett. Az első látogatóm volt. 
Azt hittem, a gyógyszerek csalóka játéka ez, de valóság volt. 
 – Visszajöttél Nagyváradról? – kérdeztem Pistát. Akárhogy is számoltam, legalább két hónapja, hogy Sipos 

Gábor átvitte a határon. Persze, lehet, hogy a fájdalomcsillapítók miatt tévedek. Elvették az időérzékemet. 
Pista somolygott, a lázlapomat vizsgálgatta. Aztán elővette a kis mágneses sakktábláját. 
– Áttelepültem – mondta. – Most már sakkozhatunk, amennyit akarunk 
Úgy is volt, áttelepült. Nem búcsúztattuk többé a Nyugati pályaudvaron. 
Míg a János kórházban voltam, minden nap meglátogatott. A sebészetet még a múlt század elején építették, a 

hatalmas teremben ötven-hatvan beteg feküdt. Paravánokkal választották el őket egymástól. 
Pista derűsen sétálgatott közöttük, érdeklődött a betegségük felől. 
– Ez jó kórház! – ült az ágyam szélére. – Nem olyan, mint a romániai kórházak? El tudnád intézni, hogy 

befeküdjek? 
– Hiszen egészséges vagy! 
– Már kétszer rosszul lettem, mióta áttelepültünk! 
Be is feküdt. De nem a Jánosba. Hanem a Tétényi úti kórházba. Móricz Imre intézte. Oda én jártam 

látogatóba. 
A főorvos minden vizitnél nagy ovációval köszöntötte: 
– Ó, a mi jeles betegünk!  Hogy érzi magát, művész úr? 
– Tegnap este felment a lázam! 
– Mennyire? 
– Harminchétre!– jelentette gyászos arccal Kocsis Pista. 
– Jaj! – lépett hátrébb a főorvos. – Jaj, jaj! 
Kocsis Pista a párnájára hanyatlott. A főorvos pedig intett a főnővérnek, hogy készítse az injekciós tűt. Meg a 

desztillált vizet. 
 
 

 
 

Wass Albert emlékezete XXVI. rész 
 
 

Frigyesy Ágnes 

„Kedves Zitácska!” – „Drága Albert” 
Szeleczky Zita színművésznő és Wass Albert író levelezése 

(Töredékek) 
 

Szeleczky  Zita színművésznő és Wass Albert író a magyar ügyek két kiváló emigrációba kényszerült 
képviselője. Nem véletlenül folytattak egymással levelezést. A levelek személyes jellegéből kitűnik: mennyire 



hasonlóképp látták a világot. Mindketten küzdöttek a magyarság felemelkedéséért, más-más eszközökkel. 
 
A Szeleczky hagyaték-őrzőjének tudomása szerint az első levelet 1968. március 7-én írta Wass Albert 

Szeleczky Olgának, Zita nővérének. Az író levele végén köszönti Zitát. Közérdekű sorai ma is érvényesek: 
„Tévedés azonban azt gondolnia, hogy aki kitart magyarsága mellett, azt mindenki elhagyja. Nem mindenki. 
Először is vagyunk már néhányan, ha szétszórtan is, de szellemileg csoportba verődve, akik nem hagyjuk 
cserben sem egymást, sem a magyar ügyet. Másodszor pedig, ami a legfontosabb: az Úristen sem hagy el, hanem 
mellettünk van.” Az első levelet Wass Albert az Amerikai Magyar Szépmíves Czéh levélpapírján küldte 
Floridából. 

Szeleczky Zita egyik kézzel írt levelében 1970 aug. 29-én ezt írta Wass Albertnek: „…gondolom Maga is 
ugyanilyen visszaszorításokkal küzd: ’Mert becsületest kell ugyan játszani, de valóban annak lenni mégis 
oktalanság’ megírta ezt már Katona József, és ha a magyarságunkat nemcsak megjátsszuk, hanem valóban azok 
is merünk lenni, s valóban igazi magyar értékekért síkra szállni, akkor üldözés a sorsunk!” Az aláhúzásokat a 
színművész tette, mintegy nyomatékosítva az igazi és valódi magyarság értékét.  

Wass Albert évről évre levelet írt magyar testvéreinek Karácsony alkalmából, vagy más jeles eseményt 
követően. A levelekben összefoglalta az év eredményeit, küzdelmeit. 1977-ben egy két és fél hónapos nyugati 
körútról tért haza. A „Kedves Testvérem a Magyar Nemzet szeretetében és szolgálatában”  megszólítást viselő 
levél hátoldalára a következőket írta: „Kedves Zitácska! Végre hazaértünk. Az út fő-tanulságai: akad még sok 
derék magyar, csak nehéz meglelni őket. A semmirevalókba úton-útfélen belebotlik az ember. Ha csak 
valamiképpen össze tudnánk tömöríteni a jó magyarokat, országot menthetnénk velök!...” 

Szeleczky Zita és Wass Albert, e két kiváló magyar ember kölcsönösen becsülték egymás munkáját. Több 
levél tanúskodik az egymás iránti tiszteletről. Ahogy Wass Albert, évről-évre levélben kereste fel sorstársait, 
Szeleczky Zita is írt körleveleket. 1977. június 7-én kelt egyik levelében így szólította meg az emigrációban élő 
magyarságot: „Kedveseim! …Nagyon a lelketekre akarom kötni, hogy MINDENT MEGTEGYETEK, 
MINDENKINEK SZÓLJATOK, MINDENKIT VIGYETEK EL WASS ALBERT ELŐADÁSÁRA, MERT EZ 
AZ EMBER, – annyi sok „phony” érdekember között! – IGAZÁN NAGY, IGAZÁN MAGYAR S 
MINDANNYIAN KELL, HOGY SEGÍTSÜK MUNKÁJÁBAN, CÉLKITŰZÉSEI ELÉRÉSÉBEN, S MOST 
NYOMDÁBAN LEVŐ KÖNYVE KIADÁSÁBAN, MERT NEMCSAK EGY ÓRIÁSI MAGYAR ÉRTÉKET, 
TEHETSÉGET SEGÍTÜNK BENNE, HANEM ERDÉLYI VÉREINKET MENTHETJÜK MEG A TELJES 
KIIRTÁSTÓL, ÉS HA ŐT SEGÍTJÜK, S LELKÉT MEGÚJÍTJUK, NEM(CSAK) RAJTA SEGÍTÜNK, 
HANEM A MAGYARSÁGON, – MAGUNKON!!!!!!!! E sorokat a színművész végig nagy betűvel írta. Majd 
hozzátette: „Ezer csók, szíves üdvözlet, telefonáljatok, hívjatok mindenkit Wass A. előadására, fiatalságot 
okvetlen elvinni!...Sok csók, üdv: Zitátok” 

1978. március 23-án Zita személyes hangvételű levélben kereste fel az írót. A megszólítás: „Kedves Albert!” 
A harmadik oldalon megállapította a ’nagytehetségű’ emberekről: „mindjárt a legremekebb állásokba kerülnek 
be, s soha nem kell félniök elbocsátástól, hivatalaikban intéznek mindent, mert olyan pozíciókban vannak… ők 
azok, akik a biztonság és jólét fölényéből néznek le ránk, félig szánakozva, félig gyűlölve – hogy milyen 
ügyetlenek is vagyunk… Milyen nehéz nekünk, akik eléggé oktalanok vagyunk, s igazán becsületesek, hívők 
vagyunk, nekünk nincs biztos, nagy pozíciónk, jövedelmünk, nem utazgathatunk a világban, nem bírjuk az 
álmainkat megvalósítani, s még népünkön sem tudunk úgy segíteni, ahogy szeretnénk, mert mi nem kapjuk meg 
hozzá a segítséget, s tehetetlenül kell néznünk, hogy elrontanak mindent mások s még nagyobb szenvedést 
idéznek elő népünknek!...” 

Wass Albert 1978. áprilisában „Kedves Honfitársaihoz” szól. A szabadságról, mint felelősségről elmélkedik: 
„Szabad földön élni nem csupán alkalmat jelent az érvényesüléshez, de ugyanakkor felelősséget is helyez a 
vállunkra. Mi vagyunk ma a nemzet cselekvőképes részlege, kik tetteinkért nem diktátoroknak, csupán az 
Úristennek tartozunk felelősséggel.” A következő sorokból kiviláglik az író több évtizedes magyarságmentő 
szolgálata: „Az Amerikai Magyar Szépmíves Czéh ennek a szabadföldi magyar cselekvőképességnek egyik 
gyakorlati megnyilvánulása. Azoknak a derék magyaroknak a támogatásával, kik, ha kevesen is, de megértették 
az ismeretterjesztés nemzetpolitikai fontosságát…”1lbj 

Visszatérve Szeleczky Zita és Wass Albert levelezésére, az író rendszerint „Drága Zitácska” vagy „Kedves, 
jó Zitácskának” szólítja a színésznőt. Alkotó tevékenységét több levelében elismeri. 1977-ben például így kezdte 
levelét: „Bizony jól mondja a vers, hogy ’Csillag voltál, csillag leszel’ csillag is marad mindég a mi számunkra!”  

S hogy mennyire bensőséges e két nagy ember között a levelezés, mutatja az alábbi levélrészlet, melyet Wass 
Albert írt Zitának, bátyja, Alfréd elvesztése után: „Kedves Zitácska! Döbbenve és szomorodva olvastam levelét. 
Bár bátyját nem ismertem, de ha a Maga bátyja volt, már ez is azt jelenti, hogy ember volt a talpán és magyar… 
Az idő múlása szomorú, s akárcsak a nagy folyó vizét, megállítani nem lehet. Sodor magával mindent, néha 
lassabban, néha gyorsabban, de szünet nélkül viszi mindazt, ami számunkra a világot jelentette, múlttá véníti a 
jelent, anélkül, hogy jövendővé érlelné a várakozásunkat. Szívem minden érzésével átérzem fájdalmukat, s 



tehetetlen vagyok, mert nem lelek orvosságot reá. Zita és Olga: a csillagok egyre hullnak, s napról-napra 
sötétebb lesz körülöttünk az éjszaka, a hontalanság éjszakája. Érezzék meg ott mesze a kézszorításomat, 
magukkal van a lelkem, sóhajom…” A Floridából érkező levélre a Szeleczky Zita Hollywoodból így válaszolt 
1982. június 4-én: „Kedves Albert! … Istenem, micsoda tehetség, amit tudunk és érzünk, de nem tudjuk 
kifejezni, azt maga micsoda klasszikusan, gyönyörűen tudja leírni, érzékeltetni, egyetlenül gyönyörű magyar 
nyelvünk egyetlenül gyönyörű írói tehetséggel megáldott embere, aki nemcsak nagy író és tehetség, de éppoly 
nagy magyarnak, embernek!...” 

A levelekből megtudhatjuk, hogy az emigrációban élő kiváló magyar színésznő időnként anyagi gondokkal 
küszködött. Az írófejedelemnek erről mindig őszintén beszámolt. Egyik ilyen jellegű levelére válaszolta Wass 
Albert 1983. október 5-én: „Kedves Zitácska! … Sok gondja-baja elszomorított. Mint legnagyobb művésznőnk 
megérdemelné, hogy gondtalan jólétben éljen. Sajnos ez a száműzött élet nem adja meg még Magának sem amit 
adnia illene.” 

Mint ismeretes, Wass Albert Erdélyből származott, s szülőföldje iránti szeretete nem szűnt meg soha. Erdély 
védelmében sorozatosan felemelte szavát. 1984. június végén írt levele is erről tanúskodik: „Ugyancsak 
megkérek mindenkit, aki olyan hírt kap Erdélyből, ami beleillik a Transylvanian Newsletter keretébe, küldje azt 
meg, hogy minél szélesebb körben képviselhessük a magyar panaszokat. Immár húsz esztendeje végezzük ezt a 
munkát, négyszáz-egynehányan a másfélmillióból, vállt vállnak vetve, ahogy lehet és húsz esztendő során 
megtanultuk, hogy nem számíthatunk senki másra, csak önmagunkra és az Úristenre, ki velünk lesz mindaddig, 
míg az igaz utat járjuk!” 

A két kiváló magyar alkotó ember természetesen közös munkában is részt vett. Szeleczky Zita több Wass 
Albert művet: novellát, verset, regény-részletet olvasott kazettára „Örökség”, „A láthatatlan lobogó”, valamint a 
„Kard és kasza” címmel. Több levélben szakmai véleményekről váltottak gondolatokat. 

Wass Albert egy másik levelében így szólt a magyar testvéreihez: „Honfitársaim, egyre hosszabbra nyúló 
hazátlanságunk negyvenedik esztendejének végén kívánok minden hűséges fegyvertársamnak békés, szép 
karácsonyt. Boldogulást egy újabb esztendőre, jóra való várakozás türelmes reménységével, s töretlen 
bizodalmat az Úrban, ki elébb-utóbb megsokallja a rengeteg gonoszságot, s kiragadja szegény hazánkat az ördög 
karmaiból, visszaadja népünk elrablott szabadságát!”  

E levél végén olvasható az író imádsága. Most csak néhány sort idézünk belőle: „Miatyánk, ki vagy a 
mennyekben… emberfölötti roppant magosságban…/ Szenteltessék meg a Te neved ebben az elvadult világban! 
/ Jöjjön el a Te országod újra magyarok földjén/ S legyen meg a Te akaratod mint a mennyekben – úgy odahaza 
is. / A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk, Uram, de ne feledkezz meg az éhező véreinkről sem Erdély 
meggyötört földjén…” 

Wass Albert 1982-ben ezt írta a színművésznek: „Kedves Zitácska! ... Fáradok már. Nem a hetvenöt évem 
fáraszt, hanem a sok csalódás, az emberek, kiknek magyarságuk vékonyka zománc, amit rendre lefejt róluk az 
idő. Na meg az üldözés, amiben még mindig részem van… Az ember beleun a védekezésbe…” 

Szeleczky Zita 1986-ban ezt írta a „Hagyaték” című remekműről: „Drága Albert! ... El kell mondanom, hogy 
csodálatosan gyönyörű ez a könyve, sírva olvastam, s minden magyarnak a kezébe kellene, hogy kerüljön, mert 
maga egyike azoknak a Táltosoknak, akikről ott ír, de talán a Legfőbb!!!! Ezt a könyvet is cassette-re kellene 
mondani, az egészet!” 

A rendszerváltozás hajnalán 1989. őszén Szeleczky Zita már fáradságról számolt be az írónak. Ám tudjuk, 
még a kilencvenes években, hazajövetelekor nagy sikert ért el itthon. Ám lássuk, mit írt 1989-ben? „Drága 
Albert!... Remélem, jól van… Én, ahogy mondtam állandó fáradtsággal küzdve, artritisszal megterhelve 
éldegélek, azt hiszem az utolsó években, most érezteti hatását a sok kín és stressz, amit átéltem az életemen 
keresztül. Ezért is szeretnék még egy-két dolgot megvalósítani, ami mindig szívügyem volt… Magának is 
kívánok sok erőt, egészséget, hogy be tudja fejezni az életregényét, mely minden bizonnyal éppen olyan 
gyönyörű és érdekes lesz, mint minden eddigi könyve! Nekünk, igaz magyaroknak maga a legnagyobb írónk, a 
legnagyobb magyar írónk, ezt sose felejtse el, ne izgassa, ha másról látja ezt leírva, az nem igaz. Ez az igaz, amit 
mi érzünk…” 

Válaszában 1989. október 25-én Wass Albert beszámolt a családi változásokról: „Kedves Zitácska!.. „Kissé 
egyedül vagyok ugyan Elizabeth halála óta, bár nagy a családom: 34 unoka, 14 dédunoka. De mindenki a maga 
életét kell élje, és nem horgonyozhat le egy bogaras vénember mellett. Időnként azonban fölkeresnek, bár úgy 
szét vannak szórva a világon, mint hársfa magja a szélben…” A levél vége némi iróniával zárul: „Hát így 
vagyunk, Zitácska. Szeretettel csókolja Albert, a vénember.” 

1989. november 17-én kelt levelében így válaszolt a színművész: „Mindig a legnagyobb szeretettel gondolok 
magára, és hiába írja alá nekem azt, hogy ’Albert, a vénember’, maga nekem csak ’Albert, a táltos’.” 

1989. december 8-án így válaszolt Wass Albert: „Örömmel vettem levelét, azonban saját gyöngeségének 
leírása elszomorított. A „gyöngeség” nem egyezik a maga alaptermészetével. Maga a magyarság eleven, 
cselekvő tündére, ne feledkezzék meg erről!”  



Majd 1990. március 8-án ezt írta szülőföldjéről: „Köszönöm a kazettát, bizony megkönnyeztetett. Erdélyben 
a helyzet sokat javult, de a veszedelem még mindig ott csüng pókháló-szálon a magyarok feje fölött és ott fog 
csüngeni mindaddig, amíg a románok uralkodnak felettünk…” 

Szeleczky Zita 1990. április 5-én kelt levelében e sorokat rögzítette az erdélyi változásokról, valamint Tőkés 
László lelkipásztorról, akinek egyik első útja Amerikába vezetett: „Itt volt Tőkés László, aranyos, csupa hit, 
csupa lélek, csupa magyarság, ember, hős, igazi magyar, szép erdélyi magyar ember! S a szívem szakadt érte, 
mikor éreztem, hogy tojás-táncot jár, és sehol nem mer igazán nyilatkozni, nehogy valami bajt hozzon a 
magyarságra otthon azzal, amit ő itt kimond. De lehet ezekkel szemben elég nagylelkűnek, finomnak lenni?” 
(Mint ismeretes, Tőkés László tiszteletes hazájában épp szókimondásával, határozott véleményével, és 
ellenállásával indította el a Ceausescu-féle diktatúra öszeomlását Romániában. Bátorsága közismert. Talán a 
művésznő az érte való aggódását is rögzíthette e sorokban. F. Á.)   

1993. augusztus 2-án kelt levelét így kezdte Szeleczky Zita: „Drága, Szeretett Kincsünk, Albert!”, majd 
augusztus 6-án kézzel írt levelében ezt írta egyik Magyarországra érkezése után: „Nem engedték, hogy 
fellelkesítsem a magyarságot!” 

1994. augusztus 10-én vigasztaló sorokat küldött Wass Albert a művésznőnek: „Maga, Aranyom? Maga az 
Örök Szépség, Örök Ifjúság megtestesülése! Magához az ilyesmi nem való… De nem azért küldöm ezt a levelet, 
hogy vissza-panaszkodjak. Azért, hogy bátorságot öntsek Magába. Az élet szép és Isten jó. Magát még 
hazavárják a megvénült magyarok, hogy szépségében, tehetségében, örök ifjúságában gyönyörködjenek. Maga 
még haza is megy, hazatér a dicsőség színpadára. Ne csüggedjen, hagyja a csüggedést nekünk, akik már 
belefáradtunk az életbe. Maga, édes, nem fáradhat bele soha. Érti? Soha! Daloljon még nekünk, s mi meghalljuk 
azt még ’odatúl’ is és könnyebb lesz tőle a lelkünk. Fel a fejjel, Zitácska! A Maga hivatása örökkévaló!” Majd 
így zárul a lelkesítő levél: „Sok szeretettel: a ’kivénült táltos’, aki már a nevét se tudja aláírni, de azért tudja még 
azt, hogy Maga az elpusztíthatatlan, örökkévaló Fiatalság és Szépség, minden magyarok büszkesége!” 

1995. szeptember közepén Szeleczky Zita levelében jelezte, hogy két nap múlva Magyarországra utazik. A 
levélből megtudható: két hónapot tölt majd Magyarországon. 

Itthoni élményeiről három oldalas, géppel írt levélben számolt be 1995. december 20-án: „Képzelje el, hogy a 
mostani kormány rettenetes nemzetölése ellenére, valahogy keservesen megjelentettem hat kazettámat otthon! 
Mondanom sem kell, hogy nem a hivatalos kiadók foglalkoztak velem…” Majd később beszámol a Rózsavölgyi 
Könyvesboltban tartott dedikálásáról: „A november 29-i dedikálás teljes erkölcsi diadalt hozott, mert óriási sor 
állt délután 3-tól este 9-ig, egyszerűen nem akart megszakadni, és még az esőben is álltak kint az emberek, 
annyira be akartak jutni. Az üzletvezető mondta is, hogy eddig a legnagyobb sikert Cziffránál és Leonard 
Bernstein-nél érték el, de akkor megközelítőleg sem volt ekkora tömeg, arról nem is beszélve, hogy azoknál 
hideg volt a hangulat, éppen, hogy aláfirkantották a nevüket, a mostani szeretetet, rajongást, ezt a melegséget 
soha senkinél nem érezte…” A levél folytatásaként érdekes tévedésről is beszámolt a művésznő: „ A Maga 
’Üzenet haza’ című versét sok éven át – és még sokszor ma is – Mécs László versének tulajdonították…Kedves 
barátom, Farkas Zsolt piarista diák volt azelőtt, s ő elvitt a piarista öregdiákok találkozójára, ahol egy idős úr 
nagy szeretettel és tisztelettel a kezembe nyomott egy borítékot, mondván, hogy van benne egy gyönyörű vers, 
amit Mécs László írt. Én kinyitottam a borítékot, és benne volt a Maga Üzenet haza című verse legépelve… Én 
aztán ott rögtön, nagy hangosan kijelentettem, hogy ez nem Mécs László verse, hanem annak a drága nagy 
magyar erdélyi költőnknek a verse, akit Wass Albertnek hívnak, és akit én annyira szeretek, és tisztelek. Így ott, 
abban a kis csoportban mindjárt eloszlattuk a félreértést…” Majd Szeleczky Zita beszámolt arról az öröméről, 
hogy a Vasárnapi Újság című rádióműsorban is eloszlatták a kételyeket, s az ő felolvasásában hangzott el az 
Üzenet haza című Wass Albert vers. „Szóval gondolhatja, mennyire örültem annak, hogy részese lehettem ennek 
a felvilágosításnak és végre a helyére tehettük a dolgokat” – írta a művésznő. 

1996-ban így válaszolt Wass Albert: „Nagyon köszönöm a pompás fényképeket! Ha nézem őket: itt van 
mellettem. Szép munkát végez, aranyom. Tartsa meg a Jóisten, magyarok örömére, még sok esztendőn át!” Majd 
az utóiratban  megállapította a hazai politikai elitről: „Ami az »otthoni« kormányt illeti: nem várhatunk tőlük 
semmi jót. Ugyanazok a »vezetők« ma is, akik annak idején a kommunista akolba zárták a népet azzal a céllal, 
hogy lerombolják, mint nemzetet. Vannak még, akik próbálnak küzdeni a nemzet megmaradásáért, de nem sok 
jövőjük van…” 

Az utolsó megmaradt levelet 1997. július 5-én Hollywoodból írta a színművész az írónak. A megszólítás még 
bensőségesebb, mint máskor: „Drága Nagy Táltosunk! Drága Albert!” A levél tartalma pedig rámutat arra a 
magyarságmentő munkára, amit haláláig végzett Szeleczky Zita. Két hangkazettáját küldte meg a levél 
mellékleteként: a „Hagyatékot” valamint a „Kard és kaszát”. Az utolsó Szeleczky levél így zárul: „ Drága Albi, 
búcsúzom, mindig a legnagyobb szeretettel gondolok magára, kívánom, hogy a két kazetta örömet hozzon 
magának és sok, sok egészséget kívánok továbbra is!!! Éljen még nagyon sokáig, nemzetünk, népünk és rajongói 
örömére!!! Sok szerető csók Zitától” 

Wass Albert pedig ezt írta utolsó leveleinek egyikében: „Zitácska: hogy bennünket akarnak elnémítani, 



kettőnket, az kétségtelen. Ez azonban nem olyan könnyű ám, ugye? A Jóisten ’nagy szájjal’ áldott meg 
mindkettőnket, s adott erőt is hozzá, hogy jártassuk szünet nélkül. Hát csak fel a fejjel!...A végén mégis csak 
győzni fog az igaz és jó ügy, mert ez a megdönthetetlen isteni törvény. Igaz, hogy sok nehézségen, és akadályon 
kell átvergődjünk, míg eljutunk oda, de minden leküzdött nehézség csak jobban megerősít bennünket…” 

A két kiváló magyar személyiség: Szeleczky Zita színművész és Wass Albert író kölcsönösen elismerték és 
felfedezték egymásban a magyarságért végzett küldetést. Wass Albert 1998-ban, Szeleczky Zita 1999-ben hunyt 
el. Szellemük azonban ma is velünk él: Wass Albert írásai reneszánszát éli, Szeleczky Zita hanganyagaival, 
hagyatékával végre hazaérkezett… 
 

(A leveleket vitéz Jávor Zoltán, Szeleczky Zita rokona és keresztfia bocsátotta rendelkezésemre.) 
 
Jegyzet: 
Az író nevezetes Körleveleiből és Szeleczky Zitához írt leveleiből többet közzé tesz a Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 
sorozatában: Magyar örökségünk (Pomáz, 2002), Józan magyar szemmel II. (2002), Zsoltár és trombitaszó – Örökösök (Pomáz, 2003) és A 
magyar pólus (Pomáz, 2004). (A szerk.) 

 
 

Wass Albert  

A magyarságtudat gyakorlata 
 

Magyarságtudat – összefoglaló meghatározásban: a magyar ember nemzeti öntudata. Az a bizonyos szellemi 
gyökér, ami a múltból táplálkozva kijelöli az ember helyét a jelenben. A magyar kultúra kincseivel ez az örökség 
gazdagítja mindannyiunk lelkét, s akárcsak egy szellemi mentőöv, gondoskodik arról, hogy el ne merüljünk a 
népek tengerében. 

Több mint a nyelv, mert a nyelv csak addig tartja meg magyarnak az egyént, amíg népi csoportján belül él. 
Több mint ismeret, tudás, kultúra, mert mindezek haszontalanokká válnak a nagy megpróbáltatások idején s 

lefoszlanak az emberről, akár a festék. 
Több mint politikai helytállás, amit egy puskagolyó egyetlen szempillantás alatt érvényteleníthet. 
A magyarságtudat lelkünk mélyébe beültetett vallás, mely az Istenbe és önmagunkba vetett hiten alapszik s 

annak rendíthetetlen tudatán, hogy magyari voltunknál fogva csak mint magyaroknak van helyünk ezen a Földön 
s csak mint magyarok teljesíthetjük hivatásunkat, melyre rendeltettünk. 

Egyedül a magyarságtudat teszi magyarrá a magyart és nemzetté a magyarul beszélő népet. 
 
Az utóbbi évtizedek során egy nagy nemzetközi áramlat igyekszik fokozatosan átváltoztatni a „nemzet” 

fogalmát s olyan irányba sodorni, mely az „egy világ, egy kormány, egy kultúra” madáchi ijesztő látomásának, 
lidércnyomásának megvalósítása felé halad. Az „American College Dictionary” már így magyarázza a „nemzet” 
szó értelmét: „Egy meghatározott földrajzi területen létező emberi közösség, mely egységének tudatában 
kitermelte vagy kitermelni kívánja a maga sajátos életformáját és kormányzati rendszerét.” 

Az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában és Dél-Amerika országaiban, valamint a 
Szovjetunióban ma már a nemzet fogalma egy olyan vegyes származású lakosságot takar, melynek közös 
gazdasági érdekhálózata és közös politikai kormányzata (akár szükségszerűségből, akár kényelemből) elnyelte a 
különböző nyelvi kultúrákból eredő különbségeket, és ez az összepréselődés kitermelt egy új, felszínes földrajzi 
kultúrát a többség nyelvén, mely eléggé sekélyes ahhoz, hogy bárki magáénak vallhassa azt anélkül, hogy 
idegennek érezné magát az államkeretben. Ahol ez még nem valósult meg teljesen, ott ilyen kifejezéseket 
hallunk, mint „spanyolul beszélő amerikai”, „németül beszélő venezuelai”, vagy – a mi történelmi jogaink 
cáfolatára kitalált, bukaresti fogalmazású, de Erdélyre vonatkoztatott, hamis etnográfiai meghatározás: 
„magyarajkú román”. 

 
Úgy tűnik, hogy a kisebb nemzetek, elszakadt vagy elszakított és politikailag leigázott népcsoportok 

felszívódásának korszakába léptünk. Ha nem ébredünk magunkra idejében, vagy nem jön valami újabb nagy 
világfelfordulás, hogy helyrebillentse mindazt, ami két világháború során félrebillent, akkor bizony könnyen 
meglehet, hogy mához száz esztendőre már csak néhány eldugott rezervációban beszélnek és dalolnak magyarul, 
s kultúránk megmenthető maradványait beleltározzák a letűnt népek kultúrái közé. 

Ahol békésen halad majd a beolvadás menete, ott gyorsabban tűnik el a magyar szó és a magyar öntudat. 
Ahol durva erőszakot alkalmaz a beolvasztó hatalom, ott még hosszú évtizedek ellenállása tölti majd meg 
hőskölteményekkel a magyar történelem utolsó lapjait. A nyelvében még megmaradt népi Magyarországon az 
idegen szellemű politikai hatalom – az orosz-bolsevista hegemónia dermesztő nyomása alatt – már két nemzedék 



öntudatos vezetőrétegét gyilkolta ki s hideg kiszámítottsággal öli ki napról-napra az élve maradottak lelkéből az 
ősi gyökérzetű nemzeti öntudatot. Célja: a magyar népi tömb lassú és engedelmes beolvasztása egy szláv 
többségű, közép-európai új államtestbe. 

A szabad világon szétszórt magyarok az egyetlenek ma, akik a nemzet véráztatta lobogóit magasra emelve 
hordozhatják még, s őrizői és letéteményesei lehetnek annak a magyar nemzeti örökségnek, amit kimentettünk a 
vörös pokolból s magunkkal hoztunk önkéntes száműzetésünk lelki magányába. Ha holtunk után elvész ez az 
örökség, ki tudja, lesz-e még, aki valamikor, egy szebb és igazabb világban megleli azt, s e csipetnyi leletét 
kovásznak használva, föléleszti vele odahaza, vagy a Föld bármely részén, a kihamvadt tüzeket? 

 
Nagyon is időszerű tehát a Rákóczi Alapítvány kezdeményezése, mely pályázat formájában jelentkező 

véleménykutatást indított el a magyarságtudat fogalmának meghatározására, értékének felmérésére és a 
megőrzés lehetőségeinek kivizsgálására. 

Sokan kérdezik ma szerte a nagyvilágban, fiatalok, vének egyaránt: érdemes-e? Érdemes-e megőrizni azt, 
aminek egzisztenciális értéke szemlátomást fogyóban van? Dédelgetni egy gyökeret, mely csak fájdalmas 
emlékeket hoz föl a messzi múltból – anélkül, hogy új hajtásba szökkenni, rügyet bontani lehetősége lenne? 
Őrizgetni, tisztogatni, védelmezni egy ösvényt, amelyről a kishitűség „reálpolitikusai” már többször 
kijelentették, hogy – szerintük – nem vezet többé sehova? 

Álmatlan éjszakák hosszú során magam is gyötrődtem ezzel a kérdéssel, míg végül is  megleltem a választ. 
Lelkem, értelmem, tapasztalataim alapján hiszem és vallom, hogy a világmindenséget nem szeszélyes és 

kiismerhetetlen fizikai erők dobálják ide-oda, hanem egy isteni rendszer kormányoz benne mindent, a fűszáltól a 
naprendszerekig. Miután önmagától való rendszer nem létezhet s emberi rendszert emberi elme hozhat létre 
csupán, az isteni rendszer is egy isteni elme alkotása kell legyen s mint ilyen, isteni célt szolgál. Az ember tehát 
Isten művének megnyilvánulása. Létének van célja és értelme. S mint ahogyan egy emberi elme által 
megszerkesztett gép minden egyes alkatrészének az értelmét és célját az alkatrész megszabott formája és kijelölt 
helye határozza meg, ugyanúgy az egyes ember célját és értelmét a Nagy Tervező által reá ruházott 
tulajdonságok, képességek és helyzeti adottságok határozzák meg. 

Mivel engem magyarnak teremtett az Isten, szerepem, mint az emberiség egy kis alkatrészének, a magyar 
nemzeti egységen belül lehet csupán. Ez kézenfekvő. Magyarságom tehát egy Isten-készítette sajátos 
tulajdonság, mely, mint minden más alkatrész, csak oda illeszthető be hasznosan, ahová készült. Más helyen, 
más szerepben, értéktelen lomtári kellék. 

Magyarságtudatom elmélete ez. 
 
Gyakorlata már sokkal nehezebb és bonyolultabb, hiszen jelen helyzetemben, mint bújdosó magyar, 

hasonlatosnak érzem magam egy porrá zúzott óramű aprócska, messzire elgurult részecskéjéhez, amit csak egy 
órásmester lenne képes illő helyére visszailleszteni, ha meglelhetné. De mivel hiszek abban, hogy ennek az 
óraműnek Isten a mestere, úgy bele kell nyugodnom abba is, hogy bármennyire haszontalannak is érzem magam 
ebben az idegen keretben, Ő helyezett ide, tehát itt a helyem. Itt kell beleilleszkednem valami szerkezetbe, 
aminek értelmét és lényegét agyam nehezen fogja föl. De ittlétem célja semmiképpen sem lehet mindössze az, 
hogy a kétszáztízmillió amerikai polgár létszámát eggyel emeljem, mert ebben az esetben bölcs és gyakorlatias 
Teremtőm egyenesen ide teremtett volna s nem a Kárpátok alá. Létezésem értelmének titka tehát magyar 
voltomban rejlik, bárhova is vezessen elrendelt utam. Magyarnak formált alkatrésze vagyok ennek a nagy, 
bonyolult világ-gépezetnek s ezért csak mint magyar szolgálhatom a célt, melyre készíttettem. 

Első feladatom tehát az, hogy megmaradjak magyarnak. 
Második, hogy magyar voltomat megismertessem a környezetemmel s ezen keresztül megismertessem velük 

nemzetemet és barátokat szerezzek elnyomott népemnek. S végül, hogy jelen helyzetemben mindenkor hűséggel 
őrizzem nemzetem múltját, szolgáljam jövendőjét, s nemzeti örökségemet csorbítatlanul adjam tovább annak, aki 
majd a nyomomba lép. Mely örökségnek idekint az ősi anyanyelv csupán az egyik, s nem is minden esetben 
átmenthető része. Azt megőrzi a nép odahaza, az elnyomó hatalom csizmája alatt is. Amit ők nem őrizhetnek 
meg, azt kell nekem megőriznem számukra. Amit ők nem mondhatnak ki, azt kell nekem kimondanom helyettük 
is. Amit ők nem sírhatnak világgá, azt kell nekem világgá kiáltanom. 

Más feladatom, más végeznivalóm nincsen. 
Magyarságtudatom gyakorlata ezt kívánja tőlem. Sem többet, sem kevesebbet. 
 
Krónika, 1980. május 
Megjelent Wass Albert: Voltam, és más önéletrajzi írások című kötetben, Kráter Műhely Egyesület, 2005. 
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D. Urianhai 
–Mongólia– 

Sötétség fénye 
 

Hang, csend 
éjféli idő, 
Semmi hír, néma csönd, 
fekete „bolygó”– szobában 
Vakító fehér 
fal menedéke 
Magányos repedés 
fekete árnya 
Mint tűz „szelleme” 
„lobban”… 
Hold „sóhaja”, 
Felhő „tépő” hangjának 
Ablaka: „születés” 
szirom 
Lábra hull… 
Álom rázogat, 
hunyt szemhéja nyílik 
Nem is arc, 
nem is nagytestű haszonállat: 
EMBER-MADÁR 
(Honnan jött, ki tudja! ) 
„Tollai ijedten állnak 
SZIKRA-SZAVAMTÓL 
Víz közepén tűz lobban!” 
Sötétség „FÉNYE”-vel ír 
(ó szegény, a magányosság bántja!) 
Társat keresni, 
szótlan, 
Párnámat oltalmazó 
mozdulatlanságban… 
……………………………………. 
Bezárt 
szekrény mélyéből 
Kenyér illata 
árad… 
„Bár, csak kenyér illata, 
Bár, csak csillagok illata e 
Körforgás lappangó igazsága, 
ki tudja?! 
Ágyamon ködtáncot járó gondolat, 
Feltevésen hézagot nem hagy 
Vaspatámmal dobbant, 
elinal 
„Acél”– Lét lábán 
Acél lángja keresztben áthalad… 
Forró ébredés kutakodik 
Láthatatlanságban üres teljesség 
Illata– porvihar is 
Szín– porvihar 



Hang– porvihar 
Lázas is… fagyhalált szenvedő… 
Tomboló… bitangoló 
vakságom. 
„Karámolt”, „nemeztakarós” 
gondolatom 
„Haa-ja, huu-je!” forgó pillanatban 
mennybe illan.” 
Sötétség „fénye”- 
EMBER-MADÁR ösztönében 
Kőszál, mint omlásban támadó kőfolyam… 
……………………………………. 
„Illemtudó ember”, „udvariatlan ember” 
címét viselve 
„Lefejezéssel” 
vagyis 
„Koronázással” hasonlóan gondoljuk 
mi, emberek. 
Tekintély, cím 
démon-visszhangjában 
Életemért cserébe mérget ad. 
Gyógyír nélkül meggyógyulni, 
nem így van? 
Fájdalmas ez a mellkasomat átégető gondolat, 
Martalan, mint őrjöngő tűz-folyam 
Májamat tépő, hasító árja… 
„Valóban, mi, emberek, 
Kenyérgabonák 
kezébe nem veszi, 
Puszta kérgén „oltározott” 
égbolt „köldökzsinórján”- 
Csillagbölcsők nem láthatók. 
Rátalál, ölébe markol 
Tenger-mag legjavát 
Eltakarva, légtestével 
Emlőt szopogat, 
talán erőre kap?” 
Fellobbanva gondolkodom, 
Álom belesve érkezett 
Arctalan, anyagi valóság nélkül 
EMBER-MADÁRON én 
Tenyeremet széttárom… 
Hang, csend 
éjféli idő, 
Semmi hír, néma csönd, 
fekete BOLYGÓ-SZOBÁBAN 
Vakító fehér 
fal menedéke 
Magányos repedés 
fekete árnya 
Mint tűz „szelleme” 
„lobban”… 
Szótlan EMBER-MADÁR 
Gémberedett ének hangjai 
Meleget adó leveleken 
virágmag, 
Sötétség „sugár”-án 
gyökér kúszik, 



Melegség… tenyeremből hulló 
érzék 
 
 

Törcsi Levente Balázs fordítása 
 

 

Pär Lagerkvist 
Svédország 

A pincelakás 
 
 
Mindannyian láttuk már, és szinte naponta újra látjuk. Tovább aztán nem is törődünk vele. Olykor-olykor 

elhaladunk mellette, de különösebben nem figyelünk rá. Mintha itt lenne a helye, mintha hozzátartozna az 
életünkhöz. Ő Lindgren, a kis lábatlan öreg, aki kezén vonszolja magát előre az utcákon és parkokon át. 
Bőrkesztyűt visel; lábcsonkjait is bőrrel védi. Rövid szakállal övezett arcának mély barázdái nem elegendőek 
fájdalma kifejezésére, szeme kicsi és alázatos. Mind találkoztunk már vele, nap mint nap újra látjuk, megszoktuk 
– mintha csak a részünkké vált volna. Menet közben aprópénzt ejtünk megviselt tenyerébe; neki is csak élnie 
kell. 

Kevesen tudnak róla többet annál, mint hogy itt van. Azért akarok bővebben mesélni róla, mert én ismerem. 
Sokszor előfordult, hogy megálltam az öreg előtt, és pár percig beszélgettem vele; valami megnyugtató jóság 

áradt belőle, és bizonyos értelemben szükségem volt rá.  Olyan gyakran beszéltem vele, hogy azt lehetett hinni, 
egy szerencsétlen rokonom. De nem. A mi nemzetségünkben nincsen nyomorúság, mindössze egy bizonyos 
gond, ami csak és kizárólag a miénk, és amit emelt fővel viselünk. Egyszerűen beszélnem kellett vele, egyrészt 
őmiatta, hogy ne érezze magát kitaszítottnak, de magam miatt is, mert volt a számomra valami mondanivalója. 
És nem éreztem, hogy szakadék lenne köztünk. Sokszor gondoltam arra, hogy ha nekem nem lenne lábam, hogy 
járjak, ha nekem kellene a földön vonszolnom magamat, ahogy neki – ez illene hozzám. Eszembe sem jutott 
azon csodálkozni, hogy képesnek érzem magamat erre. Ilyen értelemben valóban volt bennünk valami közös. 

 
Egy őszi estén a parkban találkoztam vele, ahol a szerelmesek szoktak találkát adni egymásnak. Ott ült az 

egyik lámpaoszlop alatt, hogy látható legyen, és előrenyújtotta erősen kérges tenyerét, pedig senki sem járt arra. 
Talán azt hitte, hogy a szerelem adakozóvá tesz. Valójában nem sokat tudott a világ dolgairól, csak ült kinyújtott 
karral, és élt, dacolva a világgal. Nemrég állt el az eső. Lindgren a nedves talajtól sáros volt, fáradtnak és 
elgyötörtnek látszott. 

– Hát, Lindgren, lassan elindulhatna hazafelé – mondtam –, késő van.  
– Igen – válaszolt –, az lesz a legjobb.  
– Egy darabon elkísérem – ajánlkoztam. – Hol lakik?  
Megnevezte az utcát; kiderült, hogy nem messze lakunk egymástól, egyfelé vezet az utunk.  
Átmentünk az utca túloldalára. 
– Nem veszélyes így áthaladni az út egyik oldaláról a másikra? – kérdeztem. 
– Ó, nem – válaszolta –, vigyáznak rám. Tegnap egy rendőr az egész forgalmat leállította, hogy átmehessek. 

Csak arra kért, hogy igyekezzek, és ez nem is csoda. Ó, nem, itt mindenki ismer engem. Akár azt is hihetnék, 
hogy itt lakom. 

 
Lassan továbbmentünk. Kicsiket léptem, de még így is időről időre meg kellett állnom, hogy lépést tudjon 

tartani velem. Újra eleredt az eső. A lábam mellett csúszott előre; sáros kezével karmolta az utca kockakövét; 
törzse ritmusosan süllyedt és emelkedett. Egy állathoz volt hasonló, mely a barlangja felé vonszolja magát. Pedig 
ember volt, akárcsak én, hallottam beszélni és lélegezni ott lent. Látni alig láttam, mert köd volt és az utcai 
lámpák csak gyéren világítottak. Hirtelen erős szánakozás öntött el, ahogy hallottam, mint igyekszik a 
nyomomban maradni. 

– Lindgren, nem érzi nehéznek, hogy ilyen sorsot kell viselnie? – kérdeztem. – Bizonyára sokszor 
elkeseredik. 

– Nem – válaszolt lentről. – Érdekes, de nem olyan nehéz, ahogy az emberek gondolják. Meg lehet szokni. 
És én ilyennek születtem, így az ember nem érzékeli annyira a különbséget, mint ha valaki ép és egészséges, 
aztán egyszer csak történik valami, amire soha nem számított. Nem, ha jobban meggondolom, nem hiszem, hogy 



panaszkodnivalóm lenne. Sokan vannak, akiknek nálam rosszabbul megy. Engem megkímélt a sorsom számos 
olyan dologtól, amit másoknak végig kell csinálniuk. Biztonságban érzem magam itt, ezen a világon, mert velem 
a sors mindig könyörületes volt. Az úrnak nem szabad elfelejtenie, hogy én csak a jóval érintkezem. 

– Igazán? – kérdeztem. 
– Igen, csak a jó emberekkel kerülök kapcsolatba, csak ők állnak meg és adnak pár fillért. A többiekről 

semmit sem tudok, ők egyszerűen továbbmennek. 
– Maga aztán ért hozzá, hogy kizárólag a dolgok jó oldalát nézze! – válaszoltam, és elmosolyodtam. 
– Ez igaz – mondta komolyan. – És ez olyasmi, amit meg kell becsülni. 
Be kellett látnom, hogy igaza van. Hiszen micsoda áldás, ha valaki az életben csak a jót ismeri meg. 
Folytattuk az utunkat. Egy alagsori üzletből fény szűrődött ki. 
– Itt meg kell vennem a kenyeret – mondta, odacsúszott az ablakhoz és bekopogott. Egy leány jött föl 

csomaggal a kezében, ami már elő volt készítve.  
– Jó estét, Lindgren – üdvözölte. – Micsoda idő! Most már haza kell mennie.  
– Igen, ez lesz – válaszolta az öreg. Búcsúzóul bólintottak egymásnak. A lány behúzta maga mögött az ajtót.  
– Mindig alagsorban vásárolok – magyarázta, miközben haladtunk tovább. 
– Meg tudom érteni – válaszoltam.  
– Igen, mert az ottani emberek mindig barátságosak.   
– Vagy úgy? Meglehet.   
– Így van – mondta határozottan. 
Egy ideig sötét, göröngyös utcákon haladtunk. 
– Én magam is pincében lakom, amint az úr gondolhatja is – szólalt meg újra egy kis idő múltán. – Ez felel 

meg nekem a legjobban. A háziurunk rendezte így. Figyelemreméltó ember. 
Így hagytuk magunk mögött egyik utcát a másik után, és tapogatóztunk előre. Eddig soha nem tűnt föl, 

milyen hosszú utat kell megtennem hazáig. Fáradt és kimerült voltam. Az volt az érzésem, mintha magamat is 
úgy kellett volna vonszolnom a sötétségen keresztül, fáradságosan és keservesen, bár én nem voltam nyomorék. 
Egyenesen jártam, ahogyan kell. A lámpák fényénél láttam Lindgrent odalenn csúszni, aztán újra eltűnt, és csak 
ziháló lélegzetét hallottam. 

Végre megérkeztünk az utcába, a házhoz, ahol lakik. Nagy, tekintélyes épület volt, majdnem minden 
ablakban égett a villany; a második emeleten mintha valamit ünnepség lett volna, ragyogtak a fények, zene 
hangjai szűrődtek ki a nyirkos őszi éjszakába, táncoló párok árnyai suhantak el az ablakokban. Lindgren 
odakúszott a lépcsőhöz. Három-négy lépcső vezetett le a lakásához. Az ajtó mellett ablak volt, melyet függöny 
takart, és az ablakpárkányon szardíniásdoboz, virághagymákkal. 

– Az úr biztosan azért kísért el, hogy lássa, hogyan élek – fordult hozzám. 
Erre nem is gondoltam. Nem volt tudatos, de valószínűleg ezt akarhattam. Különös szorongásom támadt. 

Miért is kellene lemennem, hiszen nem vagyunk olyan közeli ismerősök. Csak egy darabon elkísértem, mert 
egyfelé vitt az utunk. Nem állt szándékomban lemenni a lakásába.  Miért mennék le?  Mégis le kellett mennem. 

Eszembe jutott, hogy azt a családot ott fenn, amelyik ünnepel, tulajdonképpen ismerem. Különös, hogy 
engem nem hívtak meg. Valószínűleg megfeledkeztek rólam. 

– Remélem, nem haragszik az úr, hogy meghívtam – mondta az öreg, amikor észrevette, hogy hallgatok. 
– Nem – válaszoltam. 
Félreértett. Természetesen le akartam menni hozzá, látni, hogyan él, hiszen ezért jöttem el idáig. Oda akartam 

menni, ahova meghívnak. 
Lekínlódta magát a lépcsőkön, elővette a kulcsot és betette a zárba. Megfigyeltem, hogy lejjebb volt 

helyezve, hogy elérje. 
– A háziurunk gondoskodott róla – magyarázta. – Ő mindenre gondol. 
Az ajtó kinyílt, beléptünk. Mikor felgyulladt a villany, körülnéztem a szobában. Kicsi volt és szegényes, a 

hideg kőlapokat néhány szőnyegfoszlány fedte. Középen asztal állt, melynek le voltak fűrészelve a lábai, és két 
alacsony szék. Az egyik sarokban egy kályha, amin az ételt is meg lehetett főzni, mellette egy állvány, a tálalás 
céljára.  Rajta felcímkézett dobozok álltak nagyságrendben, egymás mellett, és félretett kenyérmaradékok 
sorakoztak, amiket a kávéba mártva fogyaszt el. Az állvány szélén papírból kivágott csipkeszegély. Az egyik fal 
mellett állt az ágy, egy egyszerű priccs, kevéssel a föld felett, tiszta ágyterítővel letakarva. A szoba minden 
szegénysége ellenére rendes és ízléses volt. Nem tudom miért, de e rend láttán torokszorító érzésem támadt. 
Miért él így? Én az ő helyében piszkosan és rendetlenül akarnék élni, éppen csak meghúzódni az odúmban, mint 
egy állat, úgy könnyebb lenne kibírni. De itt minden tiszta és rendezett volt. Úgy csúszkált körbe, mint egy 
kedves kis otthonban, tett-vett, fölmászott a virágvázáért az asztalra, megtöltötte vízzel, visszatette, újra 
lemászott, terítőt vett elő egy virágmintás ládából, kiterítette, csészéket és tányérokat helyezett el rajta. 
Szívbemarkoló látvány volt, ahogy ezekkel a jól ismert dolgokkal foglalatoskodott. A bőrkesztyűt levette, széles 
tenyere forradássokkal volt tele. Tüzet gyújtott, fújta, amíg fellángolt, szenet tett rá, a kávéskanna után nyúlt és a 



tűz fölé helyezte. Segítenem nem volt szabad, nem, ő tudta a legjobban, mit hogyan kell csinálni. Ügyesen tett-
vett, látszott, mennyire jólesik neki, milyen szívesen foglalatoskodik. Időről időre jókedvűen rám nézett, valami 
melegség és biztonság érződött rajta itt, az otthonában, nem úgy, mint kint az utcán. A tűzön hamarosan felforrt 
a víz, és a kávé illata betöltötte a szobát. Amikor elkészült, nagy nehezen felmászott a székére, és megelégedett 
sóhajjal elhelyezkedett rajta. Kitöltötte a kávét, és nekiláttunk. Jólesően felmelegített. Kenyérrel is kínált, de azt 
nem akartam elfogadni. Különös ünnepélyességgel evett. Egyenként vette el a kenyérdarabokat, és minden 
morzsát gondosan összegyűjtött. Áhítat volt abban, ahogy evett. A szeme csillogott, soha nem láttam még ilyen 
ragyogó, békésen átszellemült arckifejezést. Torokszorítóan megható érzés volt látni, ahogyan a saját 
nyomorában sürgölődött. Hogy volt képes rá?  Én, aki teljes életet éltem, aki csak váratlan vendég voltam nála, 
látva, hogy él itt lent a barlangjában – nem leltem a helyemet. Igen, gondoltam magamban, kell, hogy legyen 
valami más, valami, amiben hisz, talán azokhoz tartozik, akik hisznek Istenben és az effélékben, és akkor az 
ember mindent el tud viselni, akkor semmi sem nehéz. És ekkor rájöttem, hogy éppen ezt akartam kérdezni tőle, 
ami engem mindig is nyomasztott, ami nem hagyott nyugodni, ami lehúzott oda, ahol semmi keresnivalóm nem 
volt, ezért kísértem el hazáig, hogy ezt számon kérjem rajta. Nem volt itt más dolgom, mint hogy ezt 
megkérdezzem tőle. 

– Mondja meg nekem, Lindgren – kezdtem –, ha az ember élete olyan, mint a magáé, ha így kell szenvednie, 
jobban érzi-e a szükségességét, mint mi, többiek, hogy higgyen ezen a világon kívül valami másban is, Istenben, 
aki uralkodik, és hogy valami magasabbrendű célja van azzal, amit a vállainkra tesz?  

Az öreg gondolkodott egy keveset. 
– Nem – válaszolta tétovázva –, nem, ha az embernek olyan az élete, mint az enyém. 
Furcsa szorongással hallgattam a válaszát. Hát semmit sem sejtett a nyomorából? Nem tudta, hogy milyen 

gazdag és gyönyörű tud lenni az élet?  
– Nem – folytatta a gondolataiba merülve –, nem mi vagyunk azok, akiknek szükségük van rá. Még ha 

létezne is, nekünk csak azt mondhatná, amit már úgyis megértettünk, és amiért hálásak is vagyunk. Sokat 
beszéltem erről a háziurunkkal, ő sok mindenre megtanított. Az úr talán nem ismeri a mi háziurunkat; meg 
kellene ismerkednie vele, csodálatos ember. 

– Nem, nem ismerem – válaszoltam. 
– Igen, értem, de meg kellene ismernie. 
Meglehet, gondoltam magamban. Nem tudtam, miféle figyelemreméltó háziúr lehet, akiről beszél; valóban 

különleges kellett, hogy legyen, de én egy másik házban laktam. Ezt azonban csak magamban gondoltam, nem 
mondtam ki. 

– Csodálom – vette fel az öreg újra a beszéd fonalát. – Sok háza van, tulajdonképpen talán az összes, a 
maguké is bizonyára az övé… Igen – folytatta –, hihetetlen, ahogy mindent irányít és elrendez. Amikor 
idejöttem, és megkérdeztem, tudna-e nekem itt szállást adni, mert hát nekem is csak laknom kell valahol, 
hosszasan, vizsgáztatólag nézett.  

“– Igen, téged el tudlak helyezni a pincében – mondta –, hiszen fönt a házban nem is tudnál lakni. 
– Nem – válaszoltam –, érthető. 
 – Azt hiszem, a pince meg fog felelni – folytatta –, remélem nem kell csalódnom benned. Megfelel?  
– Nekem megfelelőnek látszik.  
– Igen. Tudod, lent a pincében nem lakhat akárki. Ott nem lehet semmi keserűség, semmi gyűlölet, ott nem 

lehet rosszindulatú, megbízhatatlan népség. Fent a házban mindenféle ember lakhat, olyanok is, akikről alig 
tudok valamit, de az alagsorban csak jó, megbízható embereket akarok, akiket ismerek, és közel állnak hozzám. 
Mit gondolsz, te ezek közé tartozol?  

– Azt hiszem, igen – feleltem vidáman.  
– Hát jó, de ki tudod fizetni a lakbért? – kérdezte, mert ugyanakkor szigorú is. Mindenkinek fizetnie kell, ez 

senkinek sincs elengedve, legyen bármilyen szerencsétlen. – Olcsón megkapod, hiszen nem vagy sokra képes. 
De valamit mindenképpen fizetned kell. Hogyan fogod megszerezni a pénzt?  

– A jó emberek költségén kell élnem ezen a világon. 
– Vannak ilyenek? – kérdezte, és élesen a szemembe nézett. Sokan kell, hogy legyenek, ez nyilvánvaló. – 

Rendben van – mondta végül. – Tulajdonképpen ki lehet számítani, ha az ember akarja. Te értelmes ember vagy. 
Nálam ellakhatsz.” 

– Igen ő valóban figyelemreméltó, bár egyszerű és természetes. Sok mindenen átsegített. Nélküle nem 
menne. Időről időre benéz hozzám, és beszélget velem egy darabig. Ez erőt ad. Az tartja az emberben a lelket, ha 
van, aki elismeri. “Lindgren figyelemreméltó ember”, szokta mondani. Jó ezt hallani. 

Jókedvűen, szinte boldogan nézett rám. 
– Az úr szintén figyelemreméltó? – kérdezte. 
Nem válaszoltam, a padlót néztem, nem akartam, hogy találkozzon a tekintetünk. 
– Az kell, hogy legyen – vélekedett –, sok mindenen átsegíti az embert, ha tudja, hogy az.  



A szűkösen berendezett szoba biztonságot árasztott. A lámpafény szétáradt az alacsony, lefűrészelt lábú 
asztal fölött a terítőn, ahol a félretett kenyérdarabok gyülekeztek, az ágyon, amin megpihen. Nem törődött a 
hallgatásommal. Ült, és szemmel láthatólag a saját gondolataival volt elfoglalva. 

Aztán lekúszott a székről, megnézte a tüzet, elmosta és helyre tette a csészéket. Odacsúszott a priccshez, 
megágyazott, összehajtogatta az ágytakarót. Mikor aztán a szék karfájára terítette és elsimította, megállt egy 
pillanatra. 

– Jó érzés, amikor véget ér egy nap – mormolta. Hallatszott a hangján, mennyire fáradt. 
– Maga mondja ezt, Lindgren, akinek az élete olyan gazdag és figyelemreméltó? 
– Igen – válaszolta, és csöndben maga elé nézett. – Az élet gazdag. Tisztában vagyok vele, és határozottan 

érzem is. De az egyes napokat nehéz elviselni. Ezt azért mondom az úrnak, mert azt hiszem, értjük egymást. És 
az embernek nem kell jobbnak mutatnia magát, mint amilyen.   

Mély lélegzetet vett. Ahogy összegörnyedve gubbasztott a térdén, azt lehetett hinni, hogy imádkozik. De ő 
egyszerűen ilyen volt. 

Halkan felálltam, indulni készültem. Odamentem hozzá, köszönetet mondtam és jó éjszakát kívántam. Újra 
eljöhetnék, ha kedvem lesz, ajánlotta, és én szívesen vissza is jövök. Akkor odacsúszott velem az ajtóhoz. A 
következő pillanatban már az utcán álltam. 

Most az egész ház sötét volt. A második emelet is, ahol az előbb még ragyogtak a csillárok. Lehet, hogy nem 
is volt igazi ünnep, ha ilyen gyorsan véget ért. Csak lent, az öregnél égett a villany; fénye majdnem hazáig 
elkísért. 

 
Pálosné Sárdy Katalin fordítása 

 
 

Heinz Kahlau 

Bibliai köszönési szabályok 
 
 
Találkozunk? – Ne nyújtsd felém kezed, 
ne nézzél rám, s hozzám ne szólj egy szót. 
Míg lenn a föld s az ég fejünk felett, 
siess gyorsan tovább, figyelnek ott! 
 
Ahol gyom, földkupac s egy fal mered, 
érezd, hogy az veszélyes hely nekünk. 
S ha meglátsz messziről árkok felett, 
te rám se nézz. Inkább tovább megyünk. 
 
És rám se gondolj, mert azt sem szabad, 
csak holtomban, ha már ki él: feled, 
állj némán zúgó tengerég alatt 
s a förgetegbe súgd: Isten veled! 
 

 

Manfred Streubel 

– Németország - 

Újévi napfény 
 
 
Te, vaksi szem, múló évem felett 
a környező világra körbenézel, 
a látvány erdejére: szép sereg, – 
s halkan hintesz be minket gyenge fénnyel. 
 



Úgy áll az erdő: szinte hálát érez, 
mert nézed őt, – és új erőre kap, 
hogy álljon a tél roppant seregéhez 
és minden lény szomszéd után kutat. 
 
Élesre nyisd meg most értelmedet, 
ki kemény kontúrt vetsz a tiszta hóra, 
te pillanat, mely átfájsz testemen, 
 
hogy én is éles árnyékot vetek, 
ki szembeszállok, rád csodálkozóan 
s hogy vén a föld: lassan belém dereng. 
 

Lukáts János fordításai 
 

 
MERÍTETT SZAVAK 

 
 

Fehér József 

Elvtársak, máma kulákot akasztunk! 
 
 
A köröstarcsai parasztembert, bolsevik megfogalmazás szerint kulákot az ötvenes évek elején ávósok koholt 
vádak alapján bíróság elé citálták, ahol halálra ítélték, majd felakasztották. Molnár Sándort igaztalanul azzal 
gyanúsították meg, hogy füzesgyarmati földjén szándékosan okozott tüzet, amivel veszélyeztette a 
nemzetgazdaság vagyonát. Molnár Sándor leszármazottai rendszerváltáskor kértek és kaptak rokonuk számára 
rehabilitációt, akit annak idején nyilvános tárgyaláson szégyenítettek meg, perét a rádió közvetítette. A 
tanácselnöknő azt telefonálta a pártközpontba: “Elvtársak, máma kulákot akasztunk!” A békéscsabai 
városházán 2002-ben a polgári oldalon politizálók kezdeményezésére kapott emléktáblát Molnár Sándor. 
Legutóbb pedig Schmitt Pál, Faludi Sándor, Jakab István, Erdős Norbert jelenlétében állítottak kopjafát a 
kommunisták által kivégzett parasztembernek a köröstarcsai református templom tövében. De mi történt 
tulajdonképpen Molnár Sándorral? Esete ma is figyelmeztető lehet mindnyájunk számára. 
 
 

A vallomás 
 
– Korán reggel két lovas kocsival indultam Tarcsáról Gyarmatra, velem jött a kisfiú is – kezdte mondandóját 

az ávós kihallgatók előtt Molnár Sándor. – Előttük mentem el, az anyja kérte, hogy vigyem el a gyereket, mert 
már régóta készülődik hozzám. A ruháját már összecsomagolta Sanyinak, szalonnát meg majd vágok neki. Jól 
van, felfér a kölyök, aki már szaladt is elébem a kövesúton. Én azért csak behajtottam az udvarra, mert egy kis 
gyíkínyt akartam vágatni, hogy abba kössem az árpát. A gyerek ment a vízbe, én meg az anyjával raktam az 
úttestre a növényt. Mire lett egy kéve, bekötöttem s a szekérre tettem. Közben kértem az asszonytól törött 
paprikát, mondtam neki, ha visszajövünk, megadom. A asszony megjegyezte, hogy majd máskor ő is eljön 
egyszer, mert szeretne ott széjjelnézni. Erre azt feleltem neki, hogy engem meg már a hideg lel, ha csak az 
odamenetelre gondolok. A gyerekkel felültünk a szekérre, s indultunk. Gyékény, szekérkötő kötél, vendégoldal, 
gúzs, vasvilla, kenyér és szalonna, vizes kanna, veder krumpli, tördelt tészta, fokhagyma, vereshagyma, üllő, 
kalapács, fejsze, pokróc, öregpaplan, üres zsák, s viharlámpa volt a poggyász.  

– Én azért mentem Gyarmatra, hogy a kataszteri hold búzámat és a négy és fél kishold árpámat learassam. 
Arra számítottam, hogy három nap alatt végzek a munkával, aztán visszatérek Köröstarcsára. Úgy kalkuláltam, 
ha esik, akkor előbb az árpát vágom, a búzát pedig szárazon. Sanyival a lóról beszélgettem menet közben, meg 
arról, hogy én aratok, ő pedig gyűjti a gabonát. Körösladány főterén megálltam itatni, de az nem tartott tovább 
negyed óránál. A szeghalmi vasútállomásnál itattam megint, a pusztai malomnál vettünk a kulacsba vizet. 
Délután kettő körül érkeztünk a sógorom, Gy. K. tanyájára. Hosszú, lomha kaszát kértem tőle, mert azzal 
kényelmesebb dolgozni. Sógorom K. L.-el állt a lógereblye mellett, T. L. tanyás volt még ott, T. I.-né a 
konyhában tartózkodott. K. heccelt a lovakkal, hogy micsoda állatok ezek, négy ilyet összetöretne két bivajjal. 



Csak nevetett a dolgon, mire én úgy zártam le a vitát, hogy lehet még neked is ilyen lovad. A sógor nem szívesen 
adta a kaszát, mert mindenki használja, sűrűn kibánnak az élivel. Ki vitte el? Mondtam, hogy U. komád fia 
biztosan beleverte a rögbe. Az másnál is előfordulhat. No, menjünk, mert ma még aratni szeretnék! Tűzről szót 
sem ejtettünk.  

– Sanyi gyerek arról faggatott, hogy mettől-meddig az én földem. Ez a kis búza és árpa, meg lejjebb van még 
búza, de az nem látszik ide. Közben befutottunk a kunyhó elé. Kezdtem a lovakat kifogni, közben kértem a fiút, 
hogy amit tud, hányja lefelé a kocsiról. Megszárad a kenyér, tegye be a kunyhóba. Kivezettem a lovakat a 
zabföldre, kinyűgöztem, béklyót tettem a lábukra, összekötöttem. Leszedtem a kaszát és ponyvát a szekérről, a 
köteleket pedig az ülésdeszka alá dugtam, hogy ne süsse a nap. Dúrtam rá egy kis szénát, aztán a hámot és a 
kantárfejet levette a rúdról. Aztán mondtam Sanyinak, hogy vegyed kifelé a tarisznyát, oszt ebédeljünk. Szedd ki 
a hagymát is a krumplis zsákból! Hozzákezdtem enni a szalonnát, meg a fokhagymát kenyérrel. Kérdeztem a 
gyereket, hogy ő nem eszik? Azt válaszolta, hogy kicsit éhes. Evett azt, amit én. Furdallta a fiú oldalát a 
kíváncsiság, hogy milyen az a búza. Majd meglátod, ha odamegyünk! Meggyőz-e engem, fel tudja-e utánam 
szedni? Fel, még heverhetsz is! Bevégeztük az evést, elindultam a kaszával, ő a villát hozta a vállán. Sanyi 
érdeklődött közben, hogy az a kiserdő is idevaló? Az is kicsi igen. Szép kis erdő! Hozzákezdtem kaszálni, s 
közben odaszóltam a gyereknek, hogy lefekhet, ha akar, ettől ráér. A fiú a kissé távolabb lévő árokba ment. 
Vágtam a búzát, a tábla másik oldalán jöttem vissza. Láttam, hogy alszik Sanyi a kabáton. Húztam tovább, 
megint kerültem egyet, akkor felébredt a fiú. Egyből azt kérdezte: gyűjthetem már? Igen. Megmutattam neki, 
hogy a petrencéket hogy csinálja. Jó lesz? Jó, csak kezdjed már! Kaszáltam tovább. Meggyőzött az öcskös, sűrűn 
leülhetett, mert ritka, foltos volt a búzatábla. Nem kell sietni, úgy is elhaladhat utánam, én nem tudok annyit 
kaszálni. Naplementéig húztuk az igát, a gyerek mindent összegyűjtött, amit levágtam. Ballagtunk a kunyhó felé, 
kicsit távolabb egymástól, hogy a kasza ne legyen veszélyes. Korgott a gyomor, mit főzzünk? Majd főzünk 
valamit! Pucoltuk a krumplit, de a fiú hamar abbahagyta, mert a fonnyadt szem kiesett a kezéből. Elővettem a 
bográcsot, kitöröltem napraforgószárral. Tettem a katlanba a gyújtóst, amit Sanyi gyűjtött a környéken. 
Gyújtóval meggyújtottam a tüzet, főztem, hozzátettem a tésztát. Mikor elkészült az étel, ettünk. A vederben lévő 
vízzel oltottam el a tüzet, a bográcsot a kunyhó oldalára akasztottam. A lovakat a kúthoz vezettem itatni, aztán a 
szekérnél tettem elibük szénát. A kunyhó előtt aludtam el a zsákon, a fiú pedig odabent. 

 
Tűz van! 

 
– Hajnali háromkor keltem, hat keresztre való kötelet készítettem búzából. Mikor végeztem a 

kötélcsinálással, odajött hozzám N. S. községi bikás. Mondta, megnéz már, milyen lesz az a kötél. Azt nézheti, 
válaszoltam neki. Elkezdte, hogy lemegy már a bikákhoz, mert összekeverednek a tehenekkel. Én megint 
megitattam, aztán a zabföldre vezettem a lovakat. Letettem a kabátot, a kútból húzott vödör vízben 
megmosakodtam. Felébredt a gyerek is. Rögtön avval kezdte, hogy csináltam sok kötelet? Csináltam eleget, nem 
is kell mind annak a gaznak. A fiú is megmosakodott, a megmaradt vizet a kocsi kerekére öntöttem. Ettünk, 
utána elővettem az üllőt és a kalapácsot, megkalapáltam a kaszát. Húztam vizet a vederbe a kútról, beletettem a 
vizes kannát, hogy hűljön benne az ártézi víz. Kaszálni kezdtem, Sanyi gyűjtött, aki munka közben utolért. 
Erősen felmelegedett a levegő, forgószél támadt, de nem pihentünk. Csak akkor fújtam kicsit, mikor K. L. 
dűlőbiztos érkezett. Köszönt, kezet fogtunk. A biztos megjegyezte, hogy elég gyenge a termés, nem adja meg a 
vetőmagot, s akkor még hol van a motorozás ára. K. a csordakútnál akart inni, de én megkínáltam a miénkből. A 
kévénél tartottam a kannát, két fedő friss vizet töltött belőle magának K. Beszélgettünk a földeladásról, én 
megpedzettem, hogy nem kínlódok tovább ezzel a rissz-rossz földdel, eladom. Ő erre azt felelte, hogy nyilván le 
lehetne adni, mert most már kijár a falubeli marha idáig. Nem kifizetődő, ha a gazda 36 kilométerről jár ide, 
termés meg sosincs a földön. Ha én leadnám, több holdat is csatolhatnának hozzá.  

– Krumplit vettem elő az ebédhez, mert tésztalevest gondoltam főzni. Kivittem a katlanhoz a tálat, hogy ott 
öntök rá vizet. A bográcsot rátettem a katlanra. Nyolc téglából rakták  ezt a katlant hosszúkás alakban, a szájával 
szemben háromujjnyi rés, ahol a füst jár ki, de a szikra is kijöhet gátlás nélkül. A gyerek hozott oda jó félkévényi 
napraforgót és csutkaszárat, amit a másik oldalra tett le. Meggyújtottam a tüzet, a fiú tüzelt. Rakosgatta Sanyi a 
tüzet, én meg a kútostoron lévő vederrel meregettem a piszkot a kútból. Egyszer csak azt láttam, hogy kigyulladt 
a száraz fű, s kezdett gyorsan terjedni. Belekapott a szénába, ami különben állatok etetésére alkalmas lett volna. 
A gyerek kiáltott nekem, hogy nézze már, Sanyi bátyám, ég a fű! Vigyed a vedret, s locsold. A fiú az égő fűre 
pacskolta a vizet a kezével, ám a szél a vetett zabtábla felé vitte a tüzet. Sanyi jött-ment a vederrel, én pedig 
öntöttem bele a kész vizet. Megijedhetett a kölyök, mert elszaladt, s közben azt kiabálta, hogy megy haza 
Tarcsára, mondjam, merre vezet az út. Én akartam, hogy főzzünk, engem vernek meg majd a rendőrök. 
Kiabáltam, hogy segítség, tűz van, amire felfigyelt a szomszédban arató ember. Mire odaért, én már hat-hét 
vödör vizet kihordtam a földnek arra a felére, ahol az árpám nőtt, meg K. L. 80 holdas kulák zabja. Aztán az 



arató húzta a vizet, én pedig locsoltam. A 15 holdas Máté János is futott, lekapta a zsákot a szekérről s leterítette 
a gyepre. Lelocsoltam a zsákot, ő meg végighúzta a tűzsávon, így próbált oltani. Átmentünk a másik oldalra, 
ahol a zabom állt. De a tűz még az erdőbe is belekapott, amely pedig kilométerre található a tűzfészektől. A 
lángok az árkot is megtalálták. Egyre többen jöttek oltani, köztük három rendőr. Az igyekezet sikerrel járt, de 
engem a rendőrök még átvittek a téeszcsé erdejébe. Mire a tűzoltók befutottak, már nem égett a tűz, ők csak a 
pernyét locsolták. A sztalinyecek két árkot húztak a biztonság kedvéért. Láttam, hogy megégett a fű, a kunyhó, 
az erdő fáinak kérge, s a zab olyan három méternyi szélességben. A kár tudomásom szerint 520 forint.  
 
 

Az ávós kérdez 
 
– Osztályhelyzeténél fogva hová sorolja magát? – hangzott az ávéhás százados kérdése Molnár Sándorhoz.  
– Én magamat a középparasztsághoz sorolom, de most, hogy ki tetszett mondani, kik a kulákok, már tudom, 

hogy én is az vagyok. A kulákok ellenségei a demokráciának, tehát én is ellensége vagyok a demokráciának. 
Mégpedig azért is, mert 39 és fél hold földem van, ráadásul apám a MÉP mellett foglalt állást, s 1930-ig én is 
tagja voltam a Független Ifjúsági Szövetségnek. Az FKGP-be önként léptem be, szavazatomat is rájuk adtam. 
Akkor is kitartottam mellettük, amikor pedig már tudtam, hogy Nagy Ferenc kiszökött. Ezek a tények azt 
támasztják alá, hogy én is ellensége vagyok a demokráciának.  

– Bűnösnek érzi magát? 
– Hát, igen. Tudtam, hogy szabad helyen vagyok, mégis olyan területen gyújtottam tüzet, ahol száraz volt a 

fű. Sejtettem, hogy a forgószél elősegítheti a tűz továbbterjedését, s a közelben elterülő gabonatáblák 
gyúlékonyak. Ha ráöntöttem volna a veder vizet, elalszik a tűz, ezzel szemben hagytam, hogy 10 éves gyerek 
vigye a terhet. Láttam, hogy Sanyi pacskolja a kezivel a vizet. Ezt addig csinálta, amíg féligformán ki nem 
pacskolta, s aztán öntötte rá a maradékot. Ez a művelet kb. három percig tartott, én pedig olyan 20 másodperc 
alatt húztam fel a kútostoron lévő vederrel a kútból a vizet. Tehát a kiöntés és vízfelhúzás között lehetett vagy 2 
perc 40 másodperc. Bűnösnek érzem magam, mert tisztában voltam vele, hogy gyúlékony a búza. 
Veszélyeztettem a vetésünket, gondolhattam volna, hogy nagy kárt okozhatok. Nem jól csináltam, rongáltam a 
vagyont, ezért vállalom a büntetést. Már akkor fújt a szél, amikor a déli órákban a főzésről beszélgettünk. Arra 
felkészültem, hogy egy veder víz legyen kéznél, de az nem bizonyult elegendőnek. Ahogy kipattant a tűz, a szél 
azonnal vitte tovább a padkánál, a katlantól srégen ment az erdőnek és a zabnak, a közepe kimaradt. Én az árpám 
felé kezdtem locsolni.  

– Mivel foglalkozik az apja? 
– Apám velem együtt gazdálkodik 44 holdon. Ebből 15 hold füzesgyarmati, 9 hold köröstarcsai szántó, a 

többi legelő.  
– Értelmes ember az apja, tud másokkal beszélgetni?  
– Igen, értelmes ember az apám, el tud beszélgetni bárkivel. Bár a sógorom, aki ezelőtt 10 évvel osztotta szét 

a 60 hold földjét, azt szokta rá mondani, hogy komolytalan, mert nevetve beszél. Érdekes, mások mégis 
hallgatnak a szavára! Ez a sógorom már régóta nem jár apám társaságába, mivel reumás. 

– Együtt lakott-e állandóan az apjával?  
– 1931-től kezdődően laktam külön háztartásban az apámtól, mivel akkor nősültem meg. De sokáig egy 

faluban éltünk, s általában kéthetente találkoztunk, ezért ismerem apám dolgait. 1942-ben költöztem 
Füzesgyarmatra, onnantól fogva ritkábban, úgy félévente jöttünk össze.  

– Emlékszik a múltbéli választásokra, s arra, hogy mi a MÉP (Magyar Élet Pártja)? Kik tevékenykedtek a 
MÉP érdekében Köröstarcsán?   

– Igen, emlékszem. A MÉP egy szervezet, amely politikával foglalkozik. T. I. bíró és D. I. törvénybíró agitált 
a MÉP érdekében. Utóbbi szedte a pénzt, de úgy emlékszem, pár évig csendőrködött is őrmesteri rendfokozattal. 
Továbbá B. I. esküdt és könyvtáros, V. I. elöljáró egyszerű tagként, Sz. K. és Gy. B. gazda látogatta a kört. 
Mások mellett P. L. elnök is beszédeket tartott, szervezett, agitált, de például Sz. J. községi írnok szintén 
rokonszenvezett a MÉP-pel. Apám nem viselt ott tisztséget, csak tagként beszélgetett a társakkal.  

– Mit tart fontosnak a saját életéből?  
– Köröstarcsán születtem, öt évig jártam iskolába, utána disznókat és lovakat őriztem felesben. Már 16 éves 

koromban kaszálgattam az apám testvérével, de más gazdasági munka sem fogott ki rajtam. Később 
cséplőgéphez mentem fűtőnek, majd megnősültem. A feleségem 36 holdat hozott a házasságba, apámtól két 
lovat, kocsit, tehenet kaptam, s külön mentem. Megszületett a lányom és a fiam, aztán beléptem az FKP-ba . 
Tisztséget nem vállaltam, csak fizettem a tagdíjat, biliárdozgattam, fröccsözgettem. Negyvenhétben a 
kisgazdákra szavaztam. Nemrégiben ment férjhez a lányom, Jolán.  

– Kik voltak a nyilasok Köröstarcsán?  
– A 8 holdas Sz. I. egyszerű tagként, Dr. B. I. községvezető, jelenleg is orvos, M. G. újonnan földhöz 



juttatott, és P. J. törpebirtokos.  P. F. aktívan szervezte a pártot, de Gy. K. rizstelepi munkás is kiállt a nyilas párt 
mellett, szónokolt és tagokat gyűjtött. Sz. I. tszcs-tag, kisnyilas szervezett, de oda tartozott M. S. napszámos, 
felesbérlő, és M. S. 10 holdas földtulajdonos is. G. M. 60 holdas gazda engem is be akart szervezni, de nem lett 
belőle semmi. F. Gy. felesége és P. P. I. neve jut még eszembe, a többieké nem. 

– Kik voltak csendőrök? 
– B. L. tiszthelyettes őrsparancsnokoskodott itt, de a tevékenységét nem ismerem közelebbről.  
– Ki tart fenn a pappal baráti kapcsolatot? 
– F. L. a papbért szokta szedni, neki 5 hold földje van. P. I. az egyházbér inkasszálója, ő 8 hold földön 

gazdálkodik. Különben a pap MDP-gyűlésre is eljár. 
– A klérus részéről máshonnan ki jár Köröstarcsára?  
– A mezőberényi pap misét tartani biciglivel, motorral, busszal. Legtöbbször P. M. volt intéző földjén 

gazdálkodik. K. A. és K. R. látták vendégül a papot, de őket már két éve áthelyezték Mezőberénybe tanítónak.  
– Ki tart fenn nyugattal vagy Jugoszláviával levelezést?  
– V. A. szőlőmunkás, aki Ausztriából szokott leveleket kapni. Hogy mit írtak neki, s ő mit válaszol, arról 

fogalmam sincs. Csomagot nem küldenek neki. Mást nem tudok mondani.  
 

Jönnek az amerikaiak 
 
– Beszéljen M. J.-ről! 
– M. J. a Défosz helyiségét szokta takarítani. Ő a tarcsai tanyán lakik, egy kis tömbnél, 3 hold földje van. 

Tagja a Défosz-nak, mutatta is a könyvét. Annyit tudok róla, hogy nemrégiben lovat vett a békéscsabai 
hetivásáron, méghozzá három lekötött sertés és egy anyakoca árából. M. J. a lovával nekem és a sógoromnak 
húzatott ekekapát. Ezért én nem fizettem neki semmit, mert nekem ő unokabátyám, és szívességből tette, amit 
tett. Amikor két nagy és két kicsi bivajért a békési vásáron két lovat vásároltam, változott a helyzet. M. J. 
különben K. F. kováccsal barátkozik, összejárnak. Hozzám messze laknak, így ritkán látom őket.  

– Beszéljen a feleségéről! 
– Gy. E.-nek hívják a feleségemet, aki Füzesgyarmaton lakott, mielőtt ajánlás által elvettem. Három-négy 

hónapig udvaroltam neki. Akkor nekik 120 hold földjük volt, igaz, dollár-adóssággal. Egy Kincses nevű 
unitárius pap ajánlgatta nekik, hogy hitelt vegyenek fel a helybéli szövetkezettől. Feleségem 36 hold földet 
hozott a házhoz, amiből egy darabot kertnek nyilvánítottak. Az asszony B. sógoromékhoz megy el néha 
tojáscseréért vagy más női dolgokért, esetleg a szomszédhoz néz át. A vasárnapi ebéd után az ablakba ül ki a 
feleségem, nézegeti a járkálókat, ugyanis kövesút felén lakunk. Hogy miért ül ki? Nem tudom. Ő azt mondja, 
időtöltésből. Ő nem megy sokat szomszédolni, mert kissé önző és szűkszavú. Tavasszal járt utoljára 
templomban, amikor a tanító urat temették, akit gyászzenekar kísért, mivel bolondult a zenéért. Gazdasági 
munkában is segít a nejem, főleg a ház körül, no meg szőlőt kötözni, ilyesmi. Nem politizál, inkább a nehéz 
helyzetünkön kesereg sokat, hogy még ruhája sincs. Nekem sincs, mert tavaly a nagy hízót kényszervágással 
levágtuk, így nem tellett rá.  

– Ki vette el a lányát? 
– A lányomnak se tudtam adni semmi bútort, mert kellett adóra a pénz. Tavaly még a kenyérgabonát is úgy 

vásároltam... A lányom H. K. tanítóhoz ment férjhez Tarcsán. A tanító úr Békéscsabán felső mezőgazdasági 
iskolát végzett, de nem fogott földművelésbe, mert nem egyezett az apjával. Azt mondta, hogy az csakugyan régi 
ember, s inkább elment tanítónak. Orosz fogság után előbb kisegítő tanitóként alkalmazták, utána 
rendszeresítették. A vőm tagja az MDP-nek.  

– Ismeri az FKP vezetőit?  
– Nem ismerem, bár az igaz, hogy én tagként beléptem oda. Tudom azt, hogy a párt irányvonala fasiszta 

jellegű és rendszerellenes volt. Tisztában vagyok vele, hogy a pártot az összeesküvő Nagy Ferenc vezette, aki 
visszakívánta a múlt rendszert, ennek szellemében tevékenykedett. Én mégis közéjük valónak éreztem magam, 
mint kuláknak ott képviselték az ügyemet. Gy. K. sem ment gyakran az FKP-ba, legfeljebb vasárnap 
publikátiára, s majd utána a pártba. Friss híreket hoztak nekünk, például olyasmit, hogy ha már egyszer 
visszadták a földet, miért veszik vissza. Sejtettem, hogy rémhír ez, semmi más. Én azért cselekedtem helytelenül, 
mert nem értek a politikához. Azt, hogy miért veszik vissza a földet, egy füzesgyarmati suszter mondta a kútnál.  

– Mikor hallotta azt, hogy jönnek az amerikaiak?  
– Mikor mentem a kútra. Beszélték, hogy jönnek az angolok, amerikaiak, ezt különben az újság is írta. B. I. 

szintén hangoztatott ilyesmit, bár nyilván ő is a publikátián értesült erről. Akadt olyan ember is, aki szinte örült, 
mikor elvették a földjét, hiszen amúgy sem tudta művelni.  

– Mi lehetett más maga, ha támogatta a múlt rendszert?  
– A múlt rendszer hívének gondoltam magam, bár én akkor sem foglalkoztam sokat politikával.  



 
 

A tanúk 
 
Az ávéhások tanúvallomásokat is rögzítettek, egyebek mellett a 10 éves gyermekét, ami példátlan. E 

tanúvallomás hitelessége nem csupán a jogi aggályok miatt kérdőjelezhető meg, hanem azért is, mert olyan 
szavakat, mondatokat adtak a fiú szájába, melyek jelentését nyilvánvalóan nem ismerhette, s nem is használhatta. 
Például: rögtönzött tűzhely, “a mélyedést sűrűn benőtte a rendkívül gyúlékony cigánybúza", vagy: “úgy 
tapasztaltam, hogy a tűz keletkezése és az első vödör víz kiöntése között elég hosszú idő telt el".  

De nem sokkal maradt el ettől a többi tanúvallomás feltűnő manipuláltsága sem. Példának okáért A. J. így 
emlékezett:  

– Molnár egyáltalán nem igyekezett úgy oltani a tüzet, ahogy az elvárható lett volna. Egyetlen vederrel a 
kezében sétált a kút felé. Sőt, kijelentette, hogy ő nem olt tovább, nincs értelme. A gunyhójához tartott, az 
ennivalót és a ruháit szedte ki. Én kiabáltam vele, hogy mi az istenért gyújtott ilyen szeles időben tüzet, ne 
pakolgasson most, hanem jöjjön oltani. Káromkodtam, mire végre felvette az általam telehúzott vedret, de azzal 
sem a legveszélyesebb hely felé tartott. Közben folyton azt hajtogatta, hogy ő már nem bírja tovább, nem 
csinálja. Izgatottság vagy sajnálkozás sem látszott rajta, egykedvűen járkált fel s alá. Közben szerencsére 
megérkezett a segítség, aztán a búzakeresztek felől is barázdát húztak.  

Szintén Molnár Sándor ellen tanúskodott T. J., és előrángatták K. K.-t, akinek ugyan semmi köze sem volt az 
egyébként nem túl jelentős anyagi kárral (520 forint!) járó tűzesethez, viszont árvaházi gyermekként a családnál 
élt. K. K. így adta elő a maga történetét: 

– A köröstarcsai menhelyből kerültem Molnár Sándor gazdálkodóhoz. Először Molnár apjánál szolgáltam, a 
tarcsai tanyánál segítettem vizet hordani, s hajtottam a teheneket a legelőre. Én már iskolaköteles korom alatt is 
dolgoztam. A hat osztály elvégzése után adtak ifjabb Molnár Sándorhoz, ahol állatokra vigyáztam, disznókat 
etettem, s egyáltalán, rám bíztak mindent. A munkámért nem fizetett, csak azt adta, amit megettem. Amíg a 
menhelytől járt nekem ez-az, még ruhát sem vett rám. Betöltöttem a 15-őt, amikor 800 forintért adott rám egy 
öltözetet. Kiszúrta vele a szememet, miközben a munkában annyit követelt tőlem, amennyit csak bírtam. 
Nyaranta hajnali ötkor keltett, aztán késő estig robotolhattam már gyermekként is.  

T. I. tanú sem éppen mentegette Molnár Sándort, a tűzzel kapcsolatban gondatlansággal és felelőtlenséggel 
vádolta, de politikailag is igyekezett lejáratni: 

– Megmondtam Molnárnak, hogy a búzája gyengébb minőségű, mint a szomszédaié. Ennek okát abban 
láttam, hogy szerintem nem jól művelte meg a földjét, vetés után nem lett volna szabad hengerelni. Földműves 
embernek tudnia kell, hogy szikes földet tilos simítani. Molnár erre azt válaszolta, hogy hiába dolgozik a földjén, 
abból nincs haszna, mert a terméssel nem rendelkezik szabadon, azt muszáj beszolgáltatni. Nem úgy, mint a 
múltban, amikor azt csinálhatott a földjével és a termésével, amit akart. Máskor meg azt hangoztatta Molnár, 
hogy Magyarországon hamarosan mindenkitől elveszik a földet, állami birtokok lesznek, mint a Szovjetunióban. 
Hozzáfűzte, hogy mostanság olyan emberek irányítják az ország sorsát, akik írni sem tudnak. Szerinte ezek a 
személyek a múltban kondásnak sem voltak jók. Most ők az urak, ők dirigálnak, de ez nem vezet jóra. Molnár 
remélte, hogy ez az uralom nem marad fenn soká.  

Gy. K. azt tette hozzá:  
– A tűzre akkor figyeltem fel, mikor már a füstöt láttam. A száraz időjárás hetek óta tartott, a legelő teljesen 

kiszikkadt. Minden falusi ember tudja, hogy ilyenkor a legkisebb szikra úgyszólván leküzdhetetlen tüzet 
okozhat. Láttam, hogy komoly baj lehet, ezért vizes pokrócot készítettem, avval próbáltam megakadályozni a tűz 
tovaterjedését.  

Beszédes, a per koncepciós jellegét támasztja alá a környezettanulmány, amelyet S. I. államvédelmis 
nyomozó készített Molnár Sándoréknél. Ennek főbb passzusait idézem: 

 “Molnár Sándor apja erősen jobboldali beállítottságú, amit legjobban az bizonyít, hogy a felszabadulás előtti 
választások előtt agitált a MÉP mellett. Maga Molnár Sándor a múltban állandó munkást, éves cselédet 
alkalmazott, árvaházból gyerekeket hozott ki azzal a szándékkal, hogy őket a lehető legjobban kizsákmányolja. 
Az egyik menhelyest azért verte meg, mert az szerinte színlelte a betegséget, nem akart dolgozni, pedig az orvos 
javasolta a pihenést. Molnár Sándor kifizetéskor a munkásainak sohasem adta meg azt a bért, amiben előzőleg 
megállapodtak. Politikai megbízhatóságáról annyit, hogy a felszabadulás előtt az FKP-nak és a MÉP-nek volt 
tagja. Ellentétet szított a szegényebb parasztok és a módosabb gazdák között, barátait megszólta azért, ha 
nincstelenekkel kapcsolatot tartottak. A kisgazdáknál Nagy Ferenc jobboldali politikáját képviselte. Ezt 
legjobban az támasztja alá, hogy amikor a pártban elkezdődött a tisztogatás, szembehelyezkedett azokkal, akik 
ezt leginkább szorgalmazták. Az 1947-es választások előtt a Pfeiffer-, majd a Sulyok-párt agitátora lett, 
leginkább a kulákokat igyekezett mozgósítani. Két év múlva kijelentette, hogy legszívesebben egy megerősödött 
Tildy-pártra adná le szavazatát.  



Molnár Sándor családi élete jónak mondható, annak ellenére, hogy kisebb anyagi zavarokkal küzd. Felesége 
kulákcsaládból származik, ráadásul férjének befolyása alatt áll, tehát egyértelműen jobboldali beállítottságú. 
Veje kilépett az FKP-ből, s mint alkalmazkodó személy, megkísérelte az MDP-be való bejutást. Ám a Párt 
felvételi kérelmét visszautasította, mivel rokoni és baráti köre kulákokból áll. Molnár baráti kapcsolatai hozzá 
hasonló politikai szimpátiájú személyekből állanak. Szórakozni nem jár, de baráti körét viszonylag sűrűn 
felkeresi. Az utóbbi időben keveset tartózkodik a községben, kint lakik a tanyáján. Amikor a faluba jön, direkt 
rossz ruhába öltözik, hogy szánalmat keltsen maga iránt, holott a múltban nagyravágyóan, pökhendi módra 
viselkedett. Jelenleg látszatra alamuszi, de mindenre elszánt, ellensége demokráciánknak. Jó embernek tetteti 
magát, a szomszédos gyermekeket maga köré gyűjti, amivel környezetét igyekszik megtéveszteni. Aratásra 
munkásokat szerződtetett, de előttük olyan szegénynek mutatta magát, aki még fizetni sem tud, mire amazok 
eltávoztak. Adózáskor több legelőt jelentett be, így igyekezett kibújni a fejlesztési járulék megfizetése alól. E 
cselekedettel komoly mértékben megkárosította az államot, a dolgozó népet. Molnár Sándort a község lakosai 
földje után és politikai magatartása miatt a kulákok közé sorolják. 

 

Az utókor 
 
Az államvédelmi hatóság békéscsabai osztályáról rendszeresen távmondatokat, jelentéseket küldtek 

Budapestre, hogyan áll Molnár Sándor ügye. Tárgyalására, amely a megyei biróságon zajlott, a saját 
szempontjukból megbízható, párttag bírót és ülnököket választottak ki. A koncepciós jelleget utólag még inkább 
kidomborítja, hogy a tárgyalást a rádió közvetítette. Ezek után nincs mit csodálkozni az ítéleten: kötél általi 
halál, amelyet azonnal végrehajtottak.  

A rendszerváltásnak kellett elérkeznie ahhoz, hogy a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Birósága Molnár 
Sándor leszármazottainak kezdeményezésére kimondta: az ítélet törvénysértő volt. A rendelkezésre álló 
bizonyítékok alapján anno csak azt állapíthatták volna meg, hogy a keletkezett tűz a “terhelt” földjére 
korlátozódott, bár a gondatlanság nem kizárt. Molnár Sándor nem követett el szándékos gyújtogatást, csupán 
ebédet akart főzni, idegen vagyon veszélyeztetése meg sem fordult a fejében.  

A békéscsabai városházán 2002-ben avatták fel az 1950-ben kivégzett köröstarcsai parasztember, Molnár 
Sándor emléktábláját. A nemes ügyet Köles István fideszes önkormányzati képviselő karolta fel, s a táblát Fekete 
Pál, Békéscsaba 1956-os hőse leplezte le.  

– Kedves barátaim! – fordult az emlékezőkhöz Köles István. – A békéscsabaiak kollektív emlékezete őriz 
egy iszonyatos emléket, amellyel eddig sem elszámolni, sem megbékélni nem tudtunk. 1950. július 15-én, a 
minden jog megcsúfolásával megtartott bírósági színjáték után kivégezték Molnár Sándor parasztembert. A vád 
ellene gyújtogatás volt. A tanú egy megfélemlített, halálra rémült, 10 éves kisfiú, a tárgyi bizonyíték egy ávós 
őrnagy által a bíróság asztalára tett néhány szál fű... A nagy nyilvánosságnak szánt, statáriális tárgyalást a 
tanácsháza nagytermébe már be nem férő tömegnek hangszórón közvetítették ki a térre. Az ítélet kimondását 
döbbenet fogadta, jeges döbbenet. Az eljárás aljasságánál csak célja volt gyalázatosabb, mert a rettegést akarta 
meghonosítani, az emberek közötti szolidaritást szétzilálni, a törvényekbe vetett bizalmat megsemmisíteni. A 
háború alig feledett borzalmai után nálunk is elkezdődött a Szovjetunióban addigra már sok-sok millió áldozatot 
követelő kommunista terror. Molnár Sándornak fogalma sem volt arról, hogy milyen hatalmas és gonosz erők 
játékszerévé vált. Soha nem tudhatta meg, hogy a szovjet fegyverek által támogatott, választási csalással 
hatalomra került kommunista diktatúra milyen őrjöngő vérengzést vetett be. Soha nem tudhatta meg, hogy ezek a 
vérgőzös ámokfutók hogyan estek egymás torkának is. Soha nem tudhatta meg, hogy az általuk kitalált 
ideológiával hogyan adtak önmaguknak felmentést. De Istentől és az emberektől nem kaphattak! 

1956 csodálatos forradalma törte szét a dermedt sötétséget, elemi erővel tört fel az emberek szabadságvágya, 
beszélni mertek a bénult nyelvek. Ki merték mondani a gyilkosok nevét, és Molnár Sándor ártatlanságát. Tudták, 
hogy a per még el sem kezdődött, a hóhér már elindult. Tudták, hogy a 101-es emlékművet ledöntető Szegedi 
Albertné polgármester szinte gyengeelméjű, szadista kéjjel telefonált az Igazságügyi Minisztériumba: 
“Elvtársak, máma kulákot akasztunk!” És akasztottak. Az ötvenhatos forradalomban Békéscsabán nem bántottak 
senkit, persze Szegedinét halálra keresték – mindannyiunk szerencséjére nem találták meg. Ha megtalálják, a 
forradalmat követő kádári diktatúrának ürügyet szolgáltattak volna még néhány kivégzésre... Az országgyűlés 
február 25-ét a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapjává nyilvánította, s mi nem véletlenül emlékezünk 
ekkor. Én Molnár Sándor szomorú történetét 1956-ban, gyermekként hallottam először. Családom és személyes 
sorsom révén a forradalmat követő megtorlás engem is mélyen érintett, ezért gyakran álmodoztam arról: milyen 
szép és nagy napja lenne az életemnek, ha egyszer elégtételt szolgáltatnánk a kommunista bűnök áldozatainak is. 
Ez a nap itt van. 

Az emlékezők között megjelent Molnár Sándor egyetlen unokája, a Gyulán élő Hajdú Károly. Ő nem sokkal 
az után született, ahogy nagyapját felakasztották. Hajdú Károly korán szembesült felmenője valódi sorsával, 
saját bőrén megtapasztalva a megbélyegzettséget. Munkahelyén egyszer megállította a megyei pártbizottság régi 



munkatársa, s közölte vele: tudja, kicsoda. Másutt egy volt ávós tiszt utalt burkoltan a múltra. Testvére azért 
nincs, mert édesanyja úgy érezte, elég lesz neki egyetlen gyermeket hagyni az ilyen világra... 

De tudjuk jól, hogy a bűnök sohasem évülnek el, legfeljebb a paragrafus szerint. Ez az írás sem születhetett 
volna meg, ha nincs Hajdú Károly segítőkészsége. És Hajdú Mária, Molnár Sándor dédunokája a szegedi 
egyetemen szakdolgozata témájául dédnagyapja koncepciós perét választotta... 

Utóbb a köröstarcsai református templom tövében állítottak kopjafát a polgári erők Molnár Sándornak 
Schmitt Pál, Faludi Sándor, Jakab István, Erdős Norbert jelenlétében.  

Égbe kiáltó bűnt követtek el ebben a Békés megyei kisközségben fél évszázaddal ezelőtt az Istentől 
elrugaszkodott kommunisták! – indította beszédét az avatón Faludi Sándor. – Immáron Köröstarcsán is a 
kommunizmus parasztáldozatainak emlékére felállított kopjafa figyelmezteti a hazugság és a gyűlöletkeltés 
vészmadarait: minden igyekezetük ellenére sem tudják megakadályozni a magyar parasztság, a gazdatársadalom 
ellen elkövetett faluromboló, kommunista bűnök feltárását. 

 
 
 

Tarnai László 

Szemem félretolja 
 

Kassák Lajos emlékének 

 
 

Sárlavinán tántorgok 
hemzsegnek fejemen nyüvek 
patkányoktól vérzik lábam 
talpamat kövek hasítják 
Farkasordítás elé dobom 
üres tarisztnyámat 
szabadulok tetves lódenomtól 
mennék innen 
ds izzadt ingem nem mozdul 
mert hova hurcoljon 
ha seholsincs otthonom 
Földre zuhanok 
fetrengek trágyán 
jégszilánok szabdalják arcomat 
fölöttem sebzett ölyv köröz 
mintha érezné vesztemet 
 
Tápászkodásom képtelen 
gennytől fuldoklok 
őrzöm markomban semmimet 
mint Csontváry lélekké vált cédrusa 
a jajgatásnéma magányt 
Sziklahasadékba szédülök 
bagót rágcsáló koldusok közé 
Hullaszagú kukákat tolnak elém 
turkáljak 
hátha találok még benne penészt 
Acélkoporsó felé rázzák koldusöklüket 
mint mindennek visszájára 
 
Bombabiztos bunkerukból 
disznóbőrbe bújt sátánvezérek 
lopakodnak elő óvatosan 
ördögtáncot járnak koporsó körül 
Amiből Gloster kipattan 



akár mennyből az angyal 
Kezet ráznak cimborájukkal 
aki villogó szemmel 
kezét égre emelve 
sorolja 
a gazemberek hátramaradt  
gazemberségeit 
Igehirdetésére 
bombabiztos bunkerukból 
sátántitkárok bukdácsolnak elő 
s mint talponállók szerelmesei 
országrészegségre bólintanak 
ami után dinomdánom dukál 
Glosterek 
A zsíros kenyeret nem ismerik 
mint az ország tenyere 
tatárbifsztekhez szokott 
piritósukat falják 
aztán fényes borokkal 
locsolják puffadt bendőjüket 
 
Üres kenyerem hívna magára 
hegyes erőset 
de milyen ízetlen 
összetört tányérom szélén 
akár a penészes paradicsom 
rohadt hagymát szemem félretolja 
mint bombabiztos bunker vasredőnyét 
mert kihányom örök hiányomat 
ha már sic erat in fatis 
De meddig 
 
 

Poloskabál 
 

Kondor Béla emlékének 

 
 

Hiába próbálom kideríteni 
talán talány marad bennem 
mint Kondor Bélában 
van –e helyem 
ahonnan mogorva mindenség fölé 
rugaszkodhatom szétnézni 
Nem kell csillagok közé költöznöm 
mert akár a csönd 
ülök ágyam szélén 
fehér hálóingben mint makulátlan gyász 
 
Sárkányfogaktól 
összeomlottak falaim 
a semmin kinézve 
látom milyen vihar keveredik 
leránt fejemről mindent 
pedig minden mozdulatlan 
mint korhadt padon 



kenyérért könyörgő 
lyukas szatyor 
 
Miközben számonkérem Istenemet 
miért nem kegyelmez 
vakarózni kezdek 
mert ágyamban kezdetét veszi 
tetűmulatság poloskabál 
Vidám férgek bújnak elő 
sáros talpam alól 
hej a mi időnk most jött el 
nótába kezdenek a lapostetvek 
mintha virgonc kedvük lenne 
pedig rettegnek penge villanásától 
mert féltik fejüket 
Tombolnak hátamon véremet szívják 
Talán sikerül menekülniük 
Csótányírtóval lövök rájuk 
Sósavat öntök küszöbömre 
 

 
 

Barcs János 

A fekete madarak 
 
 
A fölöttem sötétlő egek alatt, 
csaknem elvittek a fekete madarak: 
Megragadtak, szárnyuk alá vettek, 
nehéznek találtak: – S aztán letettek. 
 
 
Itt vagyok újra, hajnalra ébredtem: – 
Világot látni, új bérletem megvettem: – 
S látom a célt, az új célszalagot, 
ami előttem, megszűrt fényében ragyog! 
 

Hallgat a föld 
 

– Berzsenyire gondolva – 

 
Szép magyar földem Berzsenyis tája, 
beleroskadt az éjszakába… 
Hallgat a föld, szólni szeretne, 
megtört reményű emberekre… 
 
Gördülő felhők ég-muzsikája 
a Ság vonulatát megáldja: - 
S Berzsenyi népe, hű parasztok 
tapossák a Pannon harasztot. 
 
Egyházashetye, Duka, ős Nikla, 
siratja költőjét – , „sántítva?” 
Fekete gyászban, mezők, házak: 
Nagy kínja van most a Hazának! 



 
De munkál a mezei szorgalom, 
az akarat, völgyben s dombokon: 
A Költő, Dardanellákra nézve, 
messze láthat, távoli bércre. 
 
Ébresztgeti bölcs lelkiismeret 
homéroszi dűlői felett:- 
S ülve a vén’ diófa alatt, 
benne, hány hamvadó dal maradt?! 
 

(Marcali-Nikla. 1960. július 22.) 
 

 

Békesség 
 
Hold úszik az égen; 
szobánkban villany ég, 
kislányunk aluszik, 
kicsiny, madonnakép. 
 
Holdvilággal szemben, 
ülve asztalomnál: 
kék tollal kezemben 
gondom áradva száll. 
 
Papír sem zizzen már; 
pék csüng fényes szálon, 
lassan éjfélre jár, 
az egész világon… 
 
Álmot sző az utca; 
zöldell kint a pázsit, – 
gondomat ki tudja? 
csak bennem világít! 
 

Kornis Gabriella 

Kezedben 
 
Fésült szívvel, mindig fésült szívvel indította a napot, parányi bog sem volt rajta, elrendezte minden 

hajnalban simára fésült hajával együtt. Az ablaknál állt, fényes ráncokban tapadt csontjaira rozsdaszínű bőre, 
szája sima vonal. Kontyába hajtűt tűz, az ablakon át nézi, miként tapasztja fészkét az eresz alatt Boldogasszony 
madara. A barázdák mélyülésével hallgatagsága is nőtt – napról-napra ritkultak a szavak, s hogy voltak-e 
gondolatai mások is, mint a fővő vízben hömpölygő krumpli, vagy a vonatindulás, ki tudhatja. 

Azon a nyáron nem hoztak gyümölcsöt a gyümölcsöző fák, vihart követett aszály, váltotta egymást forróság, 
jégeső. A tavasz is máskor érkezett, mint ezelőtt, őszt formált, kiáltó szeleket, hajnali ködöket hozott. 

Indulásra készen állt, hordozta magában az elmúlást, s találgatta, melyik napot tűzi ki majd az Úr. Tudta: az 
utolsó ingnek nincs zsebe, mégis néha vágyakozva nézett szét kamrájában, mit is vinne magával, csak úgy 
emlékbe, hogy majd a másvilágon eszébe jussanak a földi napok. A napok sokasága, hetek, hónapok, évek, 
évtizedek. Milyen sokszor rontotta el a mát a holnapra gondolással – a mai nem számított, mindig csak a holnapi 
kenyér. 

Akkor is az ablaknál állt, mikor megállt a ponyvás szekér a falu közepén, a templomtól balra, akik leszálltak 
róla, embernek voltak öltözve, de kezükben a latrok követőinek zászlaját hordozták magasra emelve. Nagy 
betűkkel teleírt papírost szegeztek a templom falára, s akik arra jártak, olvashatták: holnap déli tizenkét órára 
mindenki sorakozzék fel a templom előtt, kinek bal arcán anyajegy látható. 



Az öreg is látta a nyári konyha ablakából, fel is tette kalapját, s ment a templomtérre. Betűzgette sokáig a 
sorokat, de sok értés nem látszott rajta, mikor visszajött, s két kezét szája mellé téve, hosszú fújásokkal 
igyekezett lángot fakasztani a parázsból a kondér alatt. Csak nézte asszonyát, leginkább a bal arcát, és 
emlékezett. Lábadt a szeme, egyre csak lábadt, könnyből könnybe. 

Miért, hogy a latrokat többen követik, Uram? 
Járkált a kicsiny kertben fel s alá, nézegetve a pár szál virágot s a gaz közt szemet keresgélő tyúkokat, a 

vedlett padot, ahol az asszony lyukas tálba rongyot tömve mosott, csak kútvízzel, mindig csak hideg kútvízzel, 
sokáig gyúrva a szinte semmi rongyokat. A dróttal összekötözött kukoricagóré maradványait – s ami benne volt 
–, csak néhány cső, mit szabálytalan csíkokban rágtak meg az egerek. 

Susogni tanult már a nyárkonyha mögött a három kis fenyő, előttük merev száraikon tarka-üresen virítottak 
az asszony rézvirágai. 

Szellő nélkül érkezett az illat, s váratlanul. Ahogy az udvaron átment, mint fátyol fogta körül a sok ideje 
ismert illat: az asszony minden ősszel kondérban főzte a szappant az udvar sarkában, s tett belé illatos fűszereket. 
„Az asszony… itt az asszony…”, dermedt meg percnyire, s hirtelen forgolódni kezdett, elkapni akarván még egy 
szippantást. Örült, nagyon örül, mosolygott forgás közben, s mosolygott akkor is még, mikor az illat már csak 
emlék volt. Zihálva, kifordított lélekkel állt ott, s érezte, hogyan terjed újra szíve körül a fájdalom. 

Másnap ismétlődött meg ugyanazon a helyen. Érkezett az illat, de most már óvatosan nézett körül: talán 
valami virág? Nem volt a környéken virág, csak az udvar túlsó oldalán a semmit bámuló, szagtalan rézvirágok. 
„Az asszony volt itt, bizonyosan az asszony…” 

Az Úr haragja erős seprűvel sepri a világot – hegyek indultak meg, vizek árja lepi el az életet, rázkódik a 
föld, hajigálja válláról a népeket, temetve őket idő előtt. Az Úr ökle újra és újra lesújt. De az emberiség szemei 
homályosak, siketek a fülek. A sok-sok szóból, ami évezredeken át kimondatlan maradt, s amit kimondtak, s 
talán most is itt kószál a levegőben, csupán egy szó maradt: ellen. A másik ellen. Szóval és cselekedettel. 
Mellett, veled, velünk: elvesztek a betűk. 

Dies Domini. Az asszony piros betűs napokon a kredenc mellett állva, szemüvegét feltéve szamárfüles 
szakácskönyvét olvasgatta – ki tudja, kié lehetett –, ott feküdt az országút szélén néhány edénnyel együtt a Nagy 
Költözés idején. Válogatott a lapokat jelölő újságpapír-darabkák között, sokáig lapozgatott, nagyon sokáig, de 
ahogy más ünnepeken sem, úgy most sem talált kedvére való ünnepi ételt. Tudta úgyis, hogy mit fog főzni, de a 
szertartásnak meg kellett lenni. A könyve a kredenc felső polcára téve, előkészítette a kopott-piros fazekat, s 
pirítani kezdte a rántást. Szabógallér levest főzött, minden vasárnap, télen-nyáron, s mindig egyforma nagy, 
tépett tésztadarabok úszkáltak a híg rántott levesben, tetején kevéske paprika adta meg az ünnepi ízt, emelte a 
hétköznapok fölé, egésszé téve a félkarú életet. 

Szappanszag volt a kamrában, ahol az asszony aludt, a kredenc tetején sorakoztak a drótszállal darabolt 
kockák, s az oldalán spárgára fűzve öt piros paprika, az asszony találta őket a földeken egyszer alkonyattájt. 
Emlékezett: ki kellett emelni az ajtót, mikor a kredencet betolták, s amikor már bent volt, csak félig lehetett 
becsukni a kamra ajtaját. De jobb volt így, legalább hallhatta az asszony szuszogását. A kredenccel szemben az 
asszony ágya, s az ajtó megett, kampósra kalapált szegeken az asszony ruhái lógtak, az ünnepi feketén kívül, ami 
vékonyka lepedődarabbal volt letakarva, csak néhány napette holmi lógott, színük elveszett rég, s a sapka, a régi 
kötött sapka, mint az avar. 

Ruhákat tett az ágyra, a földre, az asszony bakancsát, felhúzásra igazítva a fűzőket. A bevásárló kosarat, 
amivel nem vásárolt be senki – szakadt fogantyúit ronggyal tekerte be az asszony – hátha egyszer mégis…? És a 
pénztárcát, a rég csak gombokat csörgető pénztárcát is kitette az ágyra. Most biztonságban érezte magát. Ha 
mégis jönne valaki, mondhatja: bármelyik pillanatban jön az asszony… csak ide ment… 

Amíg emlékezett, amíg felejtett, a fű is igyekezett, segített. Sekélyen a föld alatt felfigyeltek a gyökerek, 
sarjadni készülő szálak, s szálról-szálra szállt a szó: elnémultak a tompa zajok, nem érzik többé a ferdült-repedt 
bakancsok súlyát a föld felett, s ahogy teltek a hetek, apró füvek lepték el a nyári konyhához vezető ösvényt. 
Segítettek az őszi esők, s nemsokára fonnyadt emlékké fakult a keménnyé taposott ösvény, s már a fű sem 
emlékezett föld alatti tengődésére. 

Amikor az öreg először meglátta, tudta, hogy bal arcán ott az anyajegy, nem is kellett elfordítania a fejét. 
Tejfehér bőrére hiába tett ujjbegynyi lisztet, látszott és látszott. Azt is tudta, hogy a homlokán ott a bélyeg, mint 
mindenkién, kinek nagyszüleje is már írni-olvasni tudó volt – látszott az a másik világ: a fehér rácsos kapun túli 
világ, a nagy sárga házzal, a kerttel s az apjával, ki sántítás nélkül is fogantyús, fényes bottal jár, lassan lépked le 
a fehér lépcsőkön, mindennap pont négy órakor, s indul napi sétájára. 

Ahogy meglátta az asszonyt, már tudta, hogy szelíd, s tenyerén hordja a szívét. Hirtelen szerette meg, 
nagyon-nagyon, s a kopott zeke alatt egyre jobban nyújtózott feléje a szíve. 

Látta a szelíd asszony, hogyne látta volna a sovány embert nap mint nap a kerítéshez támaszkodni csendesen, 
s látta, hogy nem a sárgára festett ház, s nem a kertben időnként felrikácsoló pávák érdekli. A meleg évszak 
múltával is ott álldogált a fehér kerítés mögött, s nem látszott rajta, hogy fáznék. Csak akkor lépett vissza a 



gömbakácok árnyékába, mikor az apját meglátta, fekete kalaposan, a fogantyús bottal a hóna alatt. 
Néha úgy tűnt, az ember ott kint semmit sem akar, csak álldogál cél nélkül, s néz az egyre gyorsabban 

forgácsolódó idő után. Vajon hol lehet vagy van-e egyáltalán otthona? Ruhájából ítélve kéregetőnek nézné az 
ember, de az arca mást mutat. 

Egy napon híre járta, hogy új országot épít valahol egy ember, kin erős igézet ül, s hívja a népet: „Jertek, 
emberek, fessünk zászlónkra először egy krikszet, aztán egy krakszot, egekig ér majd birodalmunk!” Tapsolt a 
nép, harsant az éljen, s megválasztották császárukká. A császár a parancsosztogatást tanulta meg legelőször, élt 
vele bőven, s kicsiny idő múltán már hitte, hogy császárnak született, s így rokona az Istennek, hatalma 
földöntúli, kezében varázspálca, s térdel előtte a nép. S a nép szemén sűrűsödött a hályog. Sikoltott az első vér, 
aztán szakadt a gát. 

Gyorsan ment minden. Kinyílt a kapu, s a sárga házból kihordták a bútorokat, ládákat raktak szekerekre, 
siettek, nagyon siettek. Felszállt az utolsó szekérre a feketekalapos, asszonyokkal, gyermekekkel, de a fehér arcú 
nem volt közöttük. Csak akkor szaladt ki a házból, amikor már az utolsó szekércsikorgás is elhalt. Az ember érte 
nyúlt, s kezét fogva vitte magával. 

Füst szállt az ég felé, s nem a nap világította be a világot. 
Szót sem szólva csak mentek az úton az északra fekvő falu felé, messziről lehetett látni a sokaságot, talán 

onnan is költözködtek máshová. Az utolsó porta a falu legszélén üresen állt, még csak szomszédok sem voltak. 
Dehogy volt az porta! Csak az ember annak szerette volna látni, portát szeretett volna adni az asszonynak, hozzá 
méltó igazi portát. Az országút mentén árokba gurult labda, taposott kalap, s a kredenc. Rossz, időette ágyat 
talált magának az ember, s asszonyának egy jobbat, gyermeknek valót. Nem baj, biztosan összegömbölyödve 
alszik. Bevitt két kalapot, s bevitte a falhoz támasztott gereblyét is. Az asszony a kamrában akart lenni, kicsiny 
volt, de elfért benne a gyermekágy, s szemben a kredenc. 

Hajszálnyi villanásig látta az ember a kredenc hiányzó fiókját, ahol az élesztőt tartotta, s más egyebet, de 
torlódtak a képek, sűrűn követték egymást, elfedvén a színeket, pillanatokat. Változott a kép, s látta az asszonyt, 
amint elsimítja ágyán a takarót, félmaréknyi kukoricát szór a két tyúk elé, egyenesre húzza szoknyáját, s jobbik 
cipőjében elindul a templom felé, akik látják, tudják: szíve a tenyerén. S ő mit csinált? Zihálva futott néhány 
lépést a valamikor sebtében összetákolt kukoricagóré felé, s elbújt a szederbokor mögé, mit az asszonnyal hoztak 
volt már régebben az erdőről. Csuklani kezdett, mikor látta az asszonyt a többiekkel a szekérre szállni, ami 
elvitte őket valahová, valahová, mert Isten anyajeggyel jelölte meg őket. Vitték őket Árpádnak ivadéki. S a 
feketével megjelölt zászló alatt mosolyogtak a császár hívei. 

Az utolsó hetekben egy városi nagy házban kapott az asszony munkát, törülgette tükörré a padlókat, fényes-
levegőssé az ablakokat. Lúg marta kezét, esténként dagadt lábait simogatta, de sohasem beszélt a sárga házról, 
sem a pávákról. Vasárnap a kicsiny kertben dolgozott, nap égette, szél fújta fehér arcát, csak ritkán emelte fel 
fejét, nézvén: érkezik-e már eső. Magokat a városból hozott, s néha cserép virág volt a kezében, mikor a vonatról 
leszállt. Az ember már jóval előtte az állomás közelében várta, hogy az utolsó kocsi lépcsőjén leereszkedő barna 
félcipőt meglássa. 

Csak éjféltájt merészkedett elő a góré mögül, sietett a szobába, csattant a retesz, nem gyújtott fényt, leült az 
ágyára zihálva, vert a szíve, vert, s nem akarta hinni, hogy az asszony holnap nem teszi eléje a tányért a színtelen 
lében úszó néhány szem krumplival. Nem akarta hinni sem aznap, sem másnap, sem harmadnap. Telt az élet, 
alig evett, s negyednap estefelé kiment a földekre, körmével kapart ki pár szem krumplit, maréknyi répát. Ízetlen 
volt a leves, ki tudja, az asszony mit tett belé a són kívül. 

Az nem lehet, hogy az asszony nem jön haza, nem, az biztosan nem lehet, gondolta az ágy szélén ülve. Hová 
is vihették? S miért nem vitt magával semmit? Még a barna sapkáját sem, pedig vacogtatók már az esték. Nem 
volt kitől megkérdeznie, messze, az üres házakon túl volt a falu, de ha lehetett volna, sem kérdezett volna senkit, 
nem vallotta be, hogy elvitték az asszonyt a folt miatt. 

A tizenhatodik napon elkezdett várni. Figyelt minden neszre, ágreccsenésre, s mikor elhalt a vonatzakatolás, 
százig számolva mondogatta: Most elhagyta az állomást… most van a kanyarban… most ért a falu utolsó 
házáig… most… most… Be kell lépnie, bizonyosan be kell lépjen valamelyik este… 

Hogy az asszony nem jött, s a napok egyre csípősebbekké váltak, fagyot ígértek a szelek, éjszaka bárhogy 
vacogott a vékony takaró alatt, mégsem vette el az asszony takaróját, a szürke csíkosat, mert hátha megjön 
átfázva, vacog a foga, s biztosan enni sem evett… Néha felriadt éjszaka, dideregve szaladt a kamrába, befeküdt 
az asszony ágyába, hogy átmelegítse, mire megjön. Jólesik majd neki, biztosan jólesik majd neki… 

Miért is ne? – gondolta, bizonygatta magában, miért is ne mennék eléje? Miért is kellene estefelé egyedül 
hazajönnie, mikor már olyan korán sötétedik, persze, hogy eléje megy holnap, elveszi a csomagját, hazakíséri, 
persze, hogy hazakíséri, nem is kísérheti más haza, hiszen az ő asszonya! Mintha csak tegnap lett volna, hogy ott 
állt a sárga ház kerítése mellett, s meglátta a fehér arcát, a fehér arcot, amit olyan gyorsan megmunkált a szél. 

Másnap, hogy tennivalóját elgondolta, minden hetedik lépés után körülnézve, egyre gyorsuló léptekkel haladt 
az állomás felé, végül futott, mintha attól félne, valami megakadályozza, igen, megakadályozza, hogy 



találkozzék az asszonnyal, hogy hazakísérje… A leghátsó oszlophoz támaszkodva várta a vonatot. Lassú 
fujtatással érkezett, arcába csapott a gőz, szaladni kezdett, félig nyitott száján elhalt a hang – már látta is a 
leereszkedő barna félcipőket… aztán a bajuszos felemelte a tárcsát… 

Mindennap kiment az állomásra, s mindennap hitte a csodát. S megtanult imádkozni is: „aprócska vétkeit 
bocsásd meg, Uram! – fohászkodott minden este –, silányok azok a vétkek… s hátha csak tévedett… biztosan 
kellett legyen egy szalmaszál, amit felemelt, hogy más ne botoljék kicsit sem… Te csak tudod Uram, hogy 
mindig a tenyerén hordozta a szívét…” 

Szóbeszéd ütötte meg a fülét egyik este az állomáson. Az nem lehet, nem lehet igaz, mondogatta magában, 
de vájt a szívében a kés, egyre mélyebbre vájt. Futott hazáig, s megint betolta a reteszt. Vert a szíve, úgy vert, 
hogy köhögés közben félrenyelt, úgy hangzott, mint felzokogás. Éjjel neszezésre ébredt, de megint csak a saját 
szíve volt… mint a félrevert harang. 

Akkor látta meg a lepkét. Vele szemben a földön ült, alig-alig mozgatva szárnyait. A teste piros, szárnyai 
egyik oldalon zöldek, a másikon pirosak. Ilyen lepke nincs – gondolta, s lassan, szemét le nem véve a lepkéről, 
terjedni érezte a rettegést – remegett a keze, mikor hirtelen megfogta a lepke szárnyát, most nem verdesett, 
gyorsan kirántotta az ablakot, s kidobta az udvarra. Szorosra zárta az ablakot, ilyen lepke nincs – gondolta újra, s 
az ágy szélén ülve sokáig nézte a helyet, ahol a lepke ült. Csak másnap múlt el a félelme, helyet adva a 
bűntudatnak, betelepedett a lelkébe, s nem tudta többé elűzni onnan. Az asszony volt – gondolta, egészen 
bizonyosan az asszony jött el lepke képében – s azért ilyen színűen, hogy biztosan meglássam… s én 
kidobtam… 

Napokon át zajongott a lelkiismerete a lepke miatt, s csendesülni nem készült. Szánj meg, Uram – 
fohászkodott minden este, de az Úr könyörtelen maradt, eléje vetítette a lepke képét estéről-estére… 

Naponta cipelte bánatát az állomásra és vissza, sok idő szaladt el a végtelenbe, míg megértette, hogy a lepke 
jövetele egyszeri volt, nem jön vissza soha. 

És naponta hallott az állomáson az oszlop mellől szavakat, csak annyit jegyzett meg, hogy fáklyák világítják 
meg a gyűlöletet, s terjed a tűz sebesen, egyre sebesebben. Tépte lelkét a nem-értés, futva tette meg az utat, 
nyakán verítékcseppek. Isten nem plántált lelkébe gyanakvást, se más göröngyös tulajdonságokat – fehér 
lélekkel született –, az Úr nem osztott rá semmit, mással volt éppen elfoglalva (felfigyel arra, hogy valahol jajszó 
nélkül születik ez gyermek), s később sem rakódott rá semmi a földi sárból. 

Ember tévedt be az udvarra egy napon, haladását az országúton megakasztotta a tyúkok kapirgálása. 
Kíváncsian nézett körül, s hátrahőkölt, mikor csonttá soványodott szakállas arc meredt rá a nyári konyha 
küszöbéről. Soká tartott a mérlegelés, szó nem esett. Végül a jövevény szólalt meg, kérdezvén, van-e asszony a 
háznál? S hogy az ember csak fejét ingatta, mondatot formált szája: nálam sincs, kapaszkodjunk össze! – 
mondta, s nem volt benne éppenséggel semmi, hogy ott maradt éjszakára, pokrócokból vetvén magának ágyat, s 
megosztották a maradék málét, kását főzvén belőle. Maradt az idegen másnap és harmadnap, s most ketten járták 
a földeket. 

Csípős szelek érkeztek, s a madarak elfelejtették a sok nyári szöszmötölést, felfújva tollukat, hunyt szemmel 
lepték el az ágakat arra a kicsi időre, mikor dél felé kisütött a nap. Végérvényesen rátette kezét az ősz a földekre, 
kóróvá vált virágok magasodtak a színevesztett fű között, semmi, de semmi sem emlékeztetett a nyárra. Dértépte 
pókhálók szürkültek az eresz alatt, s a fészkek! A szálanként összehordott szalmaszálak sokaságát mennyi 
gonddal formálják kerekre, s mennyi sár fér el egy csőrben, hányszor kell fordulni, hány simítás kell, míg a sima 
otthon elkészül – most esőáztatta félrebillent kóc, s mint nyársak állnak ki belőlük a fák apró gallyai. 

S eljött nap, mikor az állomásról hazajövet nem látta új barátját sehol. Hová is mehetett – töprengett késő 
éjszakáig, s másnap, mikor a két piros tollú tyúk nem volt sehol, akkor sem fogott gyanút. Csak szomorúság vett 
rajta erőt, lévén most már igazán egyedül a házban, s nem hallik más, mint saját csoszogása a seprűt rég nem 
látott padlón. Halott volt a kert a tyúkok nélkül, nem neszeztek a bokrok alatt, némaság ült az udvaron. Nem 
hitte, hetek múlva sem hitte, hogy becsapták, elárulták. Azok az asszony tyúkjai voltak. És ő hányszor, de 
hányszor volt éhes? De soha sem lehetett olyan éhes, hogy késre gondolt volna. „Szánd meg, Uram – 
fohászkodott este barátjáért –, nem bűn ez, hibának is kicsi és silány, csak az éhség, Te nem ismered az éhséget, 
Uram…” 

Lassan az állomás se hozott enyhülést, a mozdony gőze elvitte, elfonnyasztotta a reményt. S már tudta: a 
felemelt tárcsa irgalmatlan valósága következik. 

Az a nap is elkövetkezett, mikor délután az ágya szélén üldögélt, s nem érzett semmit, éppenséggel semmit, 
mikor elért hozzá a hang, ami elvitte a reményt. Csak a piros tárcsát tudta felidézni, a gőzt, ami elvakította, már 
nem. Egyszer-kétszer még elindult idejében, de visszatérítette egy arra haladó idegen, sietve elfordult, indult 
hazafelé, félve a rajtakapástól. Másodszor csak néhány lépést tett az országúton, elfogta a rettegés, az asszony 
kamrájában keresett menedéket, az ágyon ülve várta a hajnalt, s tudta: a góréban már nincsenek szemek. 
Időnként észrevette, hogy már nem gondol az asszonyra, csak repdeső foszlányok kergetik egymást a fejében, 
csak morzsolgatja az asszony takaróját, de nem érzi már a kredenc tetején sorakozó szappanok szagát. 



Állva haltak meg az asszony tarka rézvirágai, hetek óta nem esett, s ki adott volna vizet, pedig ott állt a dézsa 
a kút káváján, zöld alga lepte be peremét. Még néha kiment a ház elé, de a szellő nélküli illat nem jött többé, 
lassan semmi sem emlékeztette az asszonyra. S mikor az utolsó szem krumpli elfogyott, hitével együtt, belökte a 
kamra ajtaját, előre nyújtott keze hirtelen ökölbe szorult, benne a csend. Így állt sokáig, s mikor a kredenc porára 
mutatóujjával ráírta az asszony nevét, már tudta, hogy soha többé nem jön vissza. Lassan indult a nyári konyha 
felé. 

Irgalmazz, Jézus herceg! 
Nagyot kiáltott a szél, esztelen rohanással földre fektetve mindent, ami útját állta, recsegve teperte le a fákat, 

s kitépte gyökerestül. A ház tetejéről szállingózva érkezett vissza rongyos kátránypapír, s már hajnalodott, mire a 
szél elült, de a sűrű portól még nem lehetett látni, amit maga után hagyott, csak képzelni lehetett a pusztulások 
pusztulását. 

Tavasz felé, mikor megindultak a fényes vizek s a sarjadó fű szaga érzett a levegőben, cinkék szöszmötöltek 
a bokrok között, rügyeket hívogatott a nap, váratlanul és korán megszólalt a kakukk. Hihetetlen, de megszólalt, 
ha röviden is – belevétve a ritmusba –, de mégiscsak megszólalt, hiszen a hangra kapta fel a fejét két arra haladó 
ember, kik a méhek örökkévalóságát hitték és terjesztették a világon, s hitték az egyedül üdvözítőnek – 
figyelmesek lettek arra, hogy a nyári konyha ajtaját félzsanéron csapkodja a szél. Körüljárták a szegénységet – 
szaga is elveszett rég, s végül a dőlt góré s a már régen nem termő szilvafa mögött meglátták. Fekete drótból volt 
a hurok, s benne rongycsomót himbált a szél. 

Magasan két holló keringett, csak keringett. 
Hosszú, forró aszály váltotta fel a tavaszt, s egy nap gyors sötétülést kergettek a szelek. Esőisten szélnek 
eresztette fehér felhő-zsebkendőjét, s egyetlen hunyással eleresztette könnyeit. Peregtek a szemek, 
peregtek egyre sűrűsödve, szálakra sodorva, sisteregve csapódtak a földre. Ezer és ezer görbedt ujjal 
szívta magába a csontig száradt föld, s nyomában halk reccsenéssel tágultak a gyökerek, feljebb és feljebb 
kergetve a szárakba az életet. 
 

Szabó Lajos Béla 

Krétajel 
 
Az út vége. A fasor elfogyott. 
Csak elmosódó fakó rajzolat 
az eltévedt nyom. Porló krétajel? 
Egy fénylő kehelyből árny záporoz. 
 
Elszáll a por. Elhalnak a léptek. 
Szólok. Mintha kintről csengne hangom. 
Visszhang kong bennem? Magam beszélek? 
Porba írt talány. Hideg szél felel. 
 
 

Kút 
 
Pára leng a halk vízen. 
Tört derengés színtelen. 
Csorba csönd. A hang kihűl. 
Kútba ejtett tárgy a múlt. 
 
Szemem tüze ködbe hull. 
Kútba szállnak hűlt napok. 
Tükre színén arcaim 
égnek láthatatlanul. 
 
 

Csak szó 
 



 
Nincs arc, se könny, hitegetés se. 
Béna a Hold ingaütése. 
Csak szó… folytatni nem lehet. 
Valami mégis elveszett. 
 

 

Bíró József 

 

Álomszünet 
 

(  –   Pilinszky  Jánosnak   –  ) 
 
 
 

...   viszem   ... 
a   NAPOT 

...   viszem   ...    
a   HOLDAT 

...   viszem   ... 
MA 

és 
...   viszem   ... 
HOLNAP 

 
 
 

...   viszed   ... 
a   NAPOT 

...   viszed   ... 
a   HOLDAT 

...   viszed   ... 
MA 

és 
...   viszed   ... 

HOLNAP 
 
 
 

...   lehunyt   ...   
szemhéjak 

...   mögött   ... 
mint 

–     ...     - 
...   az   ... 

ISTEN 
...   aki   ... 
–   maga’    - 

... 
van 

 



 

Rózsadombi anziksz 
 

––   mielőtt  végleg   ...   19??   ...   –– 
 
 
 

 
                                                                                 állj  meg 
                                        ...   dőlj  a  kerítésnek   ... 

simogasd  meg  barna  szemeddel 
                                        ...   a  lőtt – sebekkel  ékes   ... 
                                        szürke  házakat 
                                        ...   a  dülöngélő – részeg   ... 
                                        ősjegenyéket 
                                        ...   a  dudorászó   ... 
                                        vadgesztenye – fákat 
                                        ...   a  fehér   ...   lila   ... 
                                        kövérfürtű 
                                        ...   csendes – orgonákat   ... 
                                        a  kerteket 
                                         
                                         
 
                                        ...   nézz – végig   ... 
                                        az  ÚTON 
                                        ...   ne  siess   ... 
                                        van  még   
                                        ...   IDŐd   ... 
                                         
 
 
                                        gondolj  az  öregek 
                                        ...   fénytelen – szemére   ... 
                                        anyád    ...    apád 
                                        ...   hálós – tenyerére   ... 
                                         
 
 
                                        a  búcsú 
                                        ...   töppedt – imáját   ... 
                                        magadban  
                                        ...   mondogasd   ... 
 

 

Szabó Imre 

Olvasd mosolyogva! 
 



 
Fordítanám szívem feledésre,  
de oly nehéz,  
mint borzas varjú szárnya  
nyár-nem-előzte őszben. 
 
Feledném a soha-nem-voltat,  
álmaim fényét elütöm,  
vágyaim lázát elfolyatom  
sok csöndes estén egyedül. 
 
Villanna még a szó,  
mint keskeny penge,  
ha bársolyhüvelyéből  
előrándul. 
 
Írnék egy mesét!  
Hosszan hullámzó búzamezővel,  
derűvé bomló nappal,  
csörgedező patakkal. 
 
De alkonyodik már,  
sietnem kell esteli  
sétámhoz a hosszú allén,  
az öreg gesztenyék között. 
 
Bocsásd meg nekem szavaim,  
a lefejezett rózsákat!  
Utoljára hullanak eléd,  
mert elfogytak. Itt a tél. 
 
Itt a tél. Emlékező, hosszú tél.  
Látod, közös macskánk se volt,  
amit egymásra hagyhatnánk.  
Egy simogatás se. 
 
Boldogságot nem adhattam,  
hát életet sem adtam.  
Bocsásd meg álmaimat,  
az összetört tükröket. 
 
Szemem üres ábrákat néz,  
hullanak mint letépett lapok,  
egyet sem tarthatok meg  
álmaimból. 
 
Fordítanám szívem feledésre 
könnyű szendergést hozandó,  
mindenektől tisztulandó... 
 
 

Pozsgay Anita 

Utazó lélek 
 

Egy ősi templom oszlopai 



Közt járok halkan, minden éjjel. 
Régi s mai szolgáit tán nem 
Zavarom lépteim neszével. 
 
A jelen papjai észre sem 
Vesznek. Néha egy gyertyát gyújtok 
A messze elmúlt életekért; 
Mit ti, szelek már el nem fújtok. 
 
Mi, ókori szolgák lelkei, 
Csendben ülünk a vak sötétben 
Visszagondolunk: négyezer év 
Eltelt és mindig más testében 
 
Öltünk alakot. A miénk már 
Elporladt az arany homokban. 
Új test, új ország – mégis vissza – 
Visszajárunk néha, titokban. 
 
Alszik a test, és pihen az agy: 
Azt hiszi: csak gyermeki álom. 
Az agy tiltaná, már ha tudná, 
Nehogy a lélek visszajárjon. 
 
Alszik a test tehetetlenül – 
A gondolat szárnyán suhanok 
– az emlékek, barátok várnak - 
És máris, újra velük vagyok. 
 
Homályos templom, és oszlopok; 
Némán gyűlnek Hathor papjai. 
Vajh, érdemes-e visszajárnunk? 
Senki nem tudja megmondani… 
 
Ott vagyunk, halkan, szomorúan. 
A múltat vissza nem hozhatjuk… 
Egy erős testben majd a lelket 
Egyszer, máskor elnyomni tudjuk. 
 
De addig; egyre csábíthatjuk, 
Rászedhetjük a józan elmét. 
Jobban vágyjon Egyiptom után, 
Mint kívánja a lány szerelmét 
 
Egy ifjú. Oszlopok, töredékek – 
Régi kincsei egy hazának. 
Testem régről óhajtja őket, 
Lelkem mélyéig vonzanának. 

 
Ott leszek egyszer, mert különben 
Az őrület vad határáig 
Sodródom. Mit tehetnék, ha a 
Lelkem ennyire hazavágyik? 
 
Ott leszek egyszer, teljes létben, 
Hogy bőrömön érezzem s lássam 
A csodát. Hogy lelkem csituljon 
Kissé egy könnyes megnyugvásban. 



 
 

Már két napja Egyiptom bűvöletében élek 
 
I. 
 
Forróság, oszlopcsarnok, selyem. 
Tűz, sivatagi szél, trónterem – – - 
Egy-egy bevillanó érzés, kép. 
Utánuk vágyom – bár ott lennék… 
 
Nem oltja szomjam honnak vize, 
Mit láttam: voltak! Hiszitek-e? 
Az ő Vizük kell, ó, hogy éljek. 
Hazamegyek, nincs, mitől féljek… 
 
Az a homok, és az a templom 
Őrzi az Élet néma titkát – 
Felséges Nap-Isten, ragyogj hát! 
 
Feleszméltem: ott volt a sírom… 
És visszavárnak már a Szépek, 
Ezer év után hazatérek… 
 
II. 
 
Egyszerűen nem szabadulok 
Tucat lángoló gondolattól: 
Sivatagokban lovagolok, 
Majd repülök bűvös szavaktól. 
 
Mágia segíti életem, 
Mert Thothoz mindig hű maradtam. 
Az Ő bölcsessége végtelen, 
Amim most van, azt Tőle kaptam. 
 
III. 
 
Harcba megyek, semmit se féltve: 
Mert Hór vigyázza életünket. 
És, ha mégsem ússzuk meg élve: 
Anubisz méri majd szívünket. 
 
Szívem igaz és könnyű lészen, 
Ha az Úr a mérlegre tekint. 
Látja majd: én is hazatértem – 
Nem maradt harcosa odakint… 

 
 
 

 

Novák Valentin 

Hová is hull az ember? 



(Isten válasza a próféta jajveszékelésére) 
 
 
Hová is hull az ember, miféle táptalajra, 
miféle holt-tengeri, rongyos hullámtarajra? 
Hová is hullunk, mi immúnis, átkos gyommagok – 
veteménybe, hol szalutálnak az ártatlanok? 
Kinek is kell ócskavas dalunk, mit önmagunkból 
lomtalanít a becs? Filléres rozsdarím, ha szól, 
kinek jut börtön-eszébe, több e csikorgás, mint 
mit a képcső-mátrix szülte álvilág elénk hint. 
Minek is hívott a fény, ha elnyel másik izzás, 
a földi lét autodafé-menetű kínzás. 
Minek mindezekre válasz, ha minek után OTT sem 
találhatsz megnyugvást, mert hidrokefál az Isten. 
Mi ez? Hát skizofrén rácsodálkozás a Grálra! 
A kereszt, a gyufa, a vér és az ecetsavó? 
Mi ez? Ó-hit, tagadás, prűd-erény – mire való? 
A varjak tolla is benne van az árendába'? 
Mennyit kapunk, ha döndül majd fölöttünk kőpecsét? 
Hány kiló manna, ambrózia, Mammon-vese jár? 
A számos, megváltott lélek a Mennyben mit zabál, 
ha szűz kendője törli Ie a sátán köpetét? 
 
Mi ez a rojt a kárpiton, mi az a fürt gaz ott?  
Árulnak-e még nemesített >Júdás< gyommagot?  
Brokát-matéria a világ, vagy silány anyag? 
És a teremtés hanyag-e, és ezért ingatag? 
Periódusos rendszerbe kódolhatom magam,  
elektronrezgés-e mennydörgő, lappadó szavam, 
kémcsőben bugyboroghat a szerelem legjava, 
elvonói fogalom-e – isten, lelke, fia? 
Van-e nincs, és így osztható és/vagy megosztható  
az egész. Vagy az égből távirányított agyak 
merész filozófiája, merő csődtömeg, vad  
tapogatás? (A lényegért vak horda ás...) Hahó,  
itt vagyok! Ki, mi, minek, miért, hová és meddig–  
kérdéseitek, s mind a válaszok, létfelettik... 
Itt vagyok! Az EGY antropomorf csoda-rút-izzás.  
Ember-arc: önmáglya-rezzenés, égre kacsintás. 
Vagyok – szűz jéhérfolyása, tej-rejtett kódbetű,  
Szent Margit háromszögén pattogó korbács-tetű. 
Vagyok vagy ok, ti, deomorf anyaghadsereg - 
ti, bordarács mögé szorított filozopterek. 
 
Részetek legnagyobb egésze, vezetőtök 
a halál térfelére. Mert hiába nőttök, 
csak ölemen ütődtök, alfa-omega 
ringatóban, magomban zajongtok, dodeka- 
éder rezgetőmben, a majdnem gömbben sírtok. 
Milliárd testetek, milliárdnyi nyitott tok. 
Bölcsőim, csúfondáros temetőim, hisz csak 
szórakozom, mikor vagytok! Rólam a hittan 
csupa jót okit, káték hitetik el kegyem, 
babonát más varr ikon-nyakamba. Úgy legyen!  
Amaz bosszút oszt rám, de unom: Nincs kegyelem!  
lsten vagyok, játékszabály. Nincs emberhitem!  
Valamit elrontottatok, ha bocsánatnak 



kellek, majd kihevertek, és csodálatnak – agg  
arcom ne csüggjön – tárgyaként a festett égen. 
Képeitekben tükröződnöm isten-szégyen... 
 
Hová is hull az ember? Dübörgöm arcotokba: 
sóként pereg felfedezett univerzumokba, 
nem ízenként frissen sült égi fő fogásnak, de 
átoknak, ármánynak, nyű(g)nek, pondró-nyafogásnak... 
 
 

 

Murawski Magdolna 

Mennybe tért lélek 
In memoriam Apor Elemér 

 
 
őrülettel gyűlölettel 
él az ember hull az ember 
alkonyattal pirkadattal 
hull és száll most nagy szavakkal 
benne ég a lelke lángja 
mégis hullna mégse szállna 
csendes éji tiszta órán 
lelke hallgat hallgat mélán 
nincsen annyi tiszta szózat 
helyrehozni volt-valódat 
hogy lebegve visszaszállna 
mint az ember gyermek-álma 
őrülettel gyűlölettel 
él és hull és ront az ember 
ennyi-annyi mondja rendre 
mintha ebben rangja lenne 
rangja s érdem nemcsak vétek 
tisztaságnak égi étek 
rangja-rejtve él a költő 
hol a korszak jó-felejtő 
rangja sincsen élte is csak 
préda-zsákmány farkasoknak 
ember-farkas vérét kéri 
két lépéssel utoléri 
már bekapja, véli minden 
ám kezével int az Isten 
költő-lelked mennybe szállhat 
ott s csak akkor győz a látszat 
alkonyatkor pirkadatkor 
sújt a korbács csíp az ostor 
zeng a lélek érthetetlen 
visszhang mégis dőlt hegyekben 
Isten ujja ember ujja 
rámutat s mindenki tudja: 
ez a lélek volt az első 
ezt dicséri a Teremtő 
karja hulltán fénye törvén 
mégis él s lesz legfőbb törvény 
 
 



A költő szelíd emlékezete 
In memoriam Apor Elemér 

 
 
Míg szembenézünk, szelíden fénylik és 
csak csendesen pereg a perc, 
nincsenek harsány vad színek. Hangtalan 
úgy suhan el tova az életünk, 
akárha lennünk sem adatott volna köztetek. 
Mi értjük egymást, költők. 
Számkivetve is csak érted rezdülünk, 
választott városunk, Eger. 
Születni érdem is lehet, de nincs 
olyan erő, mely földre rántaná 
a szárnyas léleknek küldötteit, 
és vannak szavak, ki nem mondhatók, 
és van úgy, hogy a térd meg nem hajtható, 
inkább lélektelen munkára vettetik 
és senyved, tűr, szenved a lélek, 
miközben jól tudjuk: ez az érlelés ideje, 
mely másoknak másként adatik. 
Lehettél volna koszorús költője is 
Egernek, ünnepelt s mindenben követendő 
valódi példakép, 
de más életsors, más hajlék, más emberek 
jelentik immáron történelemmé lett neved. 
Nekünk pedig marad a csendes gyötrelem: 
tehettünk volna többet is 
jobbat, százszor szebbet is, 
ha felfogjuk a megfoghatatlan idő 
csak egyszer elkapható 
félelmetes, de egyszerű fonalát. 
Csendes, szelíd szavak 
maradtak utánad, s szinte szélbe porlik minden 
de minden utánad kiáltott vagy suttogott szavunk. 
Lehet, hogy méltatlan utódok vagyunk? 
A Jankovics utca szelíden hajló, ódon során 
az égi tiszta kék szemek 
ma is utánunk fénylenek, s talán 
az ablakból utánunk int keze, 
mely örökifjú maradt. 
Így állt meg mindörökre a pillanat. 
Ma már mi is csak integethetünk, 
mert az örökkévalóságba kapaszkodó kezünk 
örökre béklyózza a szégyen s a tisztelet: 
velünk, veled ezt többé senki nem teheti meg. 
Emléked éterré szublimálódva csendesen 
akkor is a város fölött lebeg... 

 
 

TÁJOLÓ 
 

Kaposi Márton 

Esztétika és dantisztika Fülep Lajos életművében 
 



 
Dante neve és bizonyos fokú hatása már a reneszánsz kezdeteitől fogva jelen volt a magyar szellemi életben, 

de mint a világirodalom legnagyobb alkotóinak egyikére nálunk csak igen későn hívták fel a figyelmet.1lbj Akik 
a nagy firenzei elméleti sokoldalúságát és művészi zsenialitását méltani próbálták, alig váltottak ki visszhangot a 
saját korukban, sőt nemegyszer maguk is hosszú időre a feledés homályába merültek. Az alábbiakban a XX. 
századi magyar Dante-recepciónak ezt illetően két máig ható egyoldalúságra szeretném felhívni a figyelmet, 
illetve – amennyire az egy rövid cikk keretei között lehetséges – részben korrigálni is próbálom őket. Az egyik 
megjegyzésem a magyar dantisztikára, a másik Fülep Lajos sokoldalúságára és ezzel összefüggő új szempontú 
Dante-értelmezésére vonatkozik. 

Fülepről és a komplexebb szemléletű magyar Dante-kutatásokról éppen azért kell együtt szólni, mert noha 
utaltak már rá, sőt eléggé eltérően ítélték meg benne Fülep jelentőségét, tulajdonképpen még nem tárgyalták őket 
együvé tartozásuk mértékének és fontosságának megfelelő mértékben.2lbj 

 
I. 
 
1. A kétszáz éves magyar dantisztika sok érdekes eredményt halmozott fel, mégpedig nem csupán Dante 

magyarországi „fortunájáról”, hanem magáról a nagy alkotóról is. Mivel ez a tudományterület nálunk nagyjából 
akkor kezdett kibontalozni, amikor a romantika kiváló költői és gondolkodói (elsősorban Vittorio Alfieri, Ugo 
Foscolo, Samuel T. Coleridge, Percy B. Shelley, François R. Chateaubriand, Victor Hugo, Friedrich Schlegel, 
Joseph Schelling) felfedezték a világ számára a költő Dantét, érthető, hogy a magyar kutatók is – költők és 
irodalomtörténészek egyaránt (Döbrentei Gábor, Császár Ferenc, Arany János, Szász Károly és mások) – a 
művészi alkotásai iránt kezdtek érdeklődni leginkább, hozzáfogtak művei magyarra fordításához, és egymás után 
jelentek meg tolluk nyomán kiváló irodalomtörténeti elemzések.3lbj Elég későn, csak a XX. század elején 
kezdett kialakulni a magyar dantisztikának egy másik vonala, az, amely Dantét általánosabb, elvi szinten, a 
filozófia és az esztétika síkján igyekezett értelmezni. Az ilyen jellegű kutatásokat – Péterfy Jenő hosszú időn át 
folytatás nélkül maradt kezdeményezése után – Lukács György és Fülep Lajos kezdte el az 1910-es évek 
során.4lbj Eredményeik, magas színvonalukon túlmenően, azért is fontosak, mert a kibontakozó szellemtörténet 
első produktumai közé tartoznak s Dante művésziségének esztétikai elemzését nyújtva éppen annak igazolásához 
járulnak hozzá, hogy a romantikusok Dante-revelációja mennyire találó volt.  

Dante művészetének filozófiai és esztétikai értelmezéséhez – jóval később Bán Imre, Pál József és Kelemen 
János járult hozzá hasonló jellegű tanulmányokkal.5lbj 

2. Fülep Lajos (1885-1970) tehát – noha más szempontból, mint a filológusokból és irodalomtörténészekből 
álló többség – nagyon jelentős magyar dantista, de ezt még a szakembereknek is csak egy igen szűk köre tudja 
róla. Jobban ismert Fülep mint filozófus (Max Stirner, Artúr Schopenhauer kutatója és Friedrich Nietzsche 
monográfusa, illetve Ernst Mach és Benedetto Croce kritikusa), különösen nagyra értékelt mint 
művészettörténész, és némi késéssel mint művészetfilozófust is elismerték6lbj, de mint italianistát már jóval 
kevesebben tartják számon.7lbj Igaz, a történelmi események cselvetései három alkalommal is megakadályozták 
abban, hogy egy félbemaradt és két sikertelen próbálkozás után hosszabb időn át is professzor lehessen a 
budapesti egyetem olasz tanszékén. De még a pécsi egyetemen is – ahol Halasy Nagy József kezdeményezése 
nyomán egyetemi magántanár lett filozófiából – csak mint Koltay-Kastner Jenő helyettesítője tarthatott órákat 
italianisztikából az idő alatt, míg Koltay professzor a római egyetem vendégtanára, illetve a Római Magyar 
Akadémia igazgatója volt. Azonban Fülep még így is a legjobb magyar italianisták közé küzdötte fel magát, 
amihez kedvező lehetőséget nyújtott pályája kezdetén többek között az, hogy barátai és munkatársai voltak az 
egyik legkiválóbb magyar csoportosulás, a Vasárnap Társaság tagjai (Hauser Arnold, Lukács György, 
Mannheim Károly, Balázs Béla, Tolnay Károly és mások), továbbá alkalma nyílt arra, hogy Firenzében élhessen, 
és az akkor lerakott alapokra később, a nagyon kedvezőtlen körülmények között is építhetett, amikor is vidéki 
református lelkészként tartotta fenn magát Zengővárkonyban. 

 
II. 
 
Esztétikai kutatásokra részben a korabeli filozófia inspirálta (Nietzsche, Dilthey, Croce), illetve provokálta 

(pozitivisták), részben a képzőművészetek iránti elvi szintű érdeklődése sarkallta. Nemcsak lefordította, de 
behatóan elemezte is Nietzsche első nagy szintézisét, A tragédia születését (sőt ebből kiindulva egy 
kismonográfia méretű Nietzsche-portrét vázolt fel), s ennek kapcsán fontos általános eleméleti megállapításokat 
tett a művészet létezési módjáról és társadalmi szerepéről is. A művészet létezésével, státuszával kapcsolatban 
azt a gondolatot emelte ki, amely szerint a művészet nem efemer jelenség, a műalkotás nagyon is fontos 
társadalmi létező, az esztétikum jegyében végzett alkotás − vallja Nietzschével egyetértve − a „tulajdonképpeni 
metafizikai tevékenység” 8lbj A műalkotások nem mindennapi valóságossága abból következik, hogy 



anyagukban benne van a létezés legmélyebb rétege is (dionüszoszi), ez az egész kap kellő formát (apollói), ami 
által esztétikailag élvezhetővé válik. Ez a lényeget és dinamikát prezentálni képes konkrét megjelenés teszi a 
műalkotást olyanná, hogy úgy beszél a létről, mint ami bonyolult és ellentmondásos ugyan, de átlátható és 
elviselhető, de hogy ez eléggé nyilvánvaló legyen, ahhoz igényesen meg kell formálni, érzékelhetővé kell tenni 
erőt sugárzó és értékeket hordozó szellemiségét. A művészet alapvető szerepének így nem az élet kritikája tűnik 
(bár a dekadencia jelenségeit is jól látja Fülep), hanem az élet újabb és további lehetséges értékeinek 
megmutatása, az élet elfogadható voltának tudatosítása, sőt ezen túlhaladva az élet lehetséges megszépítése is. 
Autonóm volta miatt a művészet nagyon alkalmas erre.9lbj Saját szellemi fejlődése szempontjából is sokat adott 
Fülepnek a filozófia mellett a művészet; mint egyik méltatója írja: „Fülep Vergiliusa Assisi Szent Ferenc és 
Dante volt.”10lbj 

Nem a válság kritikáját, hanem túlhaladásának elősegítését várta elsősorban a fiatal Fülep a 
művészettől.11lbj Ehhez viszont az szükséges szerinte, hogy a művész ne szakadjon el a világtól, és képes 
legyen olyan szemléletmódra, amely egyrészt átfogó, másrészt érzékeny és személyes, vagyis alkotásában 
intenzíve totális valóságképet ad, és egyben megfelelő teret enged a szubjektivitásának. Dilthey élményfogalmát 
alkalmasnak tartotta Fülep arra, hogy ezt a kívánt szemléleti frissességet megértesse, de Croce intuíciófogalmát 
már nem egészen. Az emlékezés a művészi alkotásban c. (1911) munkájában, ami egyetemi doktori értekezése 
volt, éppen azért bírálta − Bergsonra is támaszkodva − Croce koncepcióját (Estetica, 3. kiad., 1908), mert az 
olasz gondolkodó intuíció-felfogásában észrevette ugyan és nagyra is értékelte annak a művészi kép 
fiktivitásáról tett megállapításait (ami megfelelő ellenpontozása a naturalizmus kultuszának), de fenntartásai 
támadtak amiatt, hogy a crocei intuíció elszakadni látszik a valóságtól, kidolgozója túl nagy szerepet tulajdonít 
az észlelésnek és méltatlanul keveset a mélysége és teljessége miatt egészében véve valóságközelibb 
emlékezésnek, ezért indokolatlanul nagy engedményeket tesz a benyomások szerepének, általában véve az 
esztétikai szubjektivizmusnak. Schopenhauerre utalva azt várta Fülep a modern művészettől, hogy ne csupán 
„képzet” legyen, hanem a „világ”-ról szóló kép. Úgy vélte, Croce felfogásában nincs meg e kettő 
kiegyensúlyozott egysége, esztétikája szerint a benyomásokból kialakított képzet adja az intuíció lényegét, ami 
az impresszionisztikus művészetértelmezésnek felel meg. Ezért és nem a hagyományos formakultúrát idealizáló 
nézete miatt tartotta korszerűtlen művészetfilozófusnak az egyébként nagy érdeklődést kiváltó gondolkodót. 
„Croce esztétikája − állapította meg róla − harminc év előtt virágzott művészeti mozgalmaknak késői epilógusa: 
az impresszionizmusé.”12lbj (Magyarul A Szellem c. folyóiratban megjelent munkájának olaszul megírt téziseit 
nyilvánosan megvitatták a firenzei Circolo di Filosofia tagjai 1911 februárjában, sőt a vita jegyzőkönyvét közzé 
is tette a kör folyóirata, a Bollettino della Biblioteca Filosofica.) Fülep − akárcsak Croce legtöbb akkori kritikusa 
− részben félreértette az intuíció szellemi lényegének, tulajdonképpen nem materialisztikus megjelenítésének 
sajátos felfogását, amit később Croce is jónak látott pontosítani Baumgarten újraértelmezése és a „beleérzés”-
elmélettől való nyílt elhatárolódása során.13lbj 

Fülep ugyan nagyra becsülte az esztétikailag értékes hagyományt14lbj, de ez esetben nem akceptálta eléggé 
azt az igényes formakultúrát, amit Croce − a naturalizmussal és a nemegyszer színvonaltalan avantgárddal 
szemben taktikai okokból és joggal − a művészet leginkább meghatározó jegyeként általában és a jövő 
művészetét illetően is megkövetelt, és nem vette számításba a nápolyi gondolkodónak azokat az újabb műveit, 
amelyekben az élmény (akár Diltheynél és Gundolfnál) mint a művészet számára elsősorban adott 
megformálandó anyag szerepel és vár az alkotó általi képszerűvé formálásra. (Nagyjából ezt a matériát nevezi 
később Fülep „Ős-szférá”-nak.15lbj) A képzőművészet iránt kezdettől fogva érdeklődő Fülep azért becsülte 
sokra Schelling identitásfilozófián alapuló esztétikáját, mert az abban leírtak szerint a műalkotásban mint 
kitüntetett létezőben egyensúlyba kerül az ideális és a materiális, ami optimális szemlélhetőséget biztosít a 
műélvező számára.  

Fülep század elején formálódó esztétikai elgondolásaiban még nem kapcsolódott össze szervesen a − részben 
hagyományos − magas szintű formakultúra folytatásának, illetve a valóság egésze új, nagyrészt szubjektív 
szemlélettel átfogott módszerének követelménye. Azonban ennyi is elegendő volt ahhoz, hogy előtérbe helyezze 
koncepciójában az új látásmód személyességét, a víziószerűen átfogó (mitikusságtól sem idegen) szemlélet 
homogenizáló szerepét, a világ sokfélesége egységben láttatott rendjének követelményét és a totalitás elve 
szerint megkomponált művészi forma alapvető értékként való minősítését. Mindezt átgondoltan csak 1923-ban 
kiadott, de korábban, 1916-ban írt16lbj Művészet és világnézet c. tanulmányában fogalmazta meg, amikor a 
világnézetet a műalkotás elsődleges formáló princípiumaként értelmezte, olyan általános látásmód alapjaként, 
amely már magát a témát is megfelelő differenciált egységben fogja fel: „A szellem konkretálódása a világ, 
illetőleg az a rendszer, az az értelmi összefüggés, az a jelentést adó «forma», melyben a világot fölfogom, szóval 
− legtágabb értelmében, mely felöleli a metafizikát, a vallást, etikát stb. −: a világnézet.”17lbj A világnézet 
segíti az alkotót a továbbiak során is abban, hogy műve a megfelelő konkrét formát a maga tökéletességében 
megkapja. A világnézet ilyen hatásainak érvényesülését Fülep mindenekelőtt a derűs antik mitológiára 
támaszkodó görögöknél, a skolasztika inspirálta középkoriaknál, aztán − az átfogó világnézet hiánya miatt egyre 



szórványosabban − csak bizonyos nagyságoknál, így Michelangelónál, Rembrandtnál és Cézanne-nál vélte 
fölfedezni. Példái között ott van Dante is, mint akinek művészete jól dokumentálja, hogy az ilyen alkotásoknál 
„nemcsak a forma, hanem maga a konstrukció is csak a benne aktív középkori szellemből érthető meg, s míg ezt 
az egymásba szövődést nem találtuk meg, addig élvezhetjük a gótikus katedrális «hangulatát», «összhatását», 
formáinak szépségét stb., de a világot és önmagát formáló szellemtől benne − mely éppen benne válik láthatóvá 
konstrukció és forma alakjában − idegenek vagyunk; éppúgy, mint a Divina Commedia fölépítése módját, 
nyelvét, képeit stb. élvezzük, de leglelkét − mely amazoknak is nyitja − nem látjuk, nem tudjuk. A gótikus 
konstrukció csak a középkori világnézet összefüggésében keletkezhetett, mert csak ott van «értelme»; hasonló 
testet öltése e világnézetnek, mint Aquinói Tamás teológiája vagy Dante poémája, de természetesen fogalmak és 
szavak helyett az építészet saját formanyelvén. Ezen a nyelven kell beszélnem vele, ha meg akarom érteni; de a 
középkor világnézetének idiómájában.”18lbj Nem csoda hát, ha italianisztikai érdeklődése mellett az esztétika 
néhány elvi problémája is felkeltette Fülep érdeklődését Dante iránt, és a vele való foglakozás túlnőtt a 
helyenkénti hivatkozásokon, illetve azon az alakalmi vállalkozáson, hogy bemutassa őt egy olyan sorozatban, 
amely a világirodalom klasszikusairól próbál korszerű portrékat nyújtani.  

 
III. 
 
Az olasz írók közül Fülep nem csupán Dantéval foglalkozott; a többi klasszikus is érdekelte, és nem kerülték 

el figyelmét a modernek sem. Írt tanulmányt a reneszánsz humanizmusról, Petrarcáról, Ariostóról, 
Machiavelliről, majd Tassóról. Készített egy csaknem teljesen kidolgozott monográfiát Assisi Szent Ferencről. 
Ezen kívül az olasz pragmatizmus érdekelte különösebben, részben Calderoni, de főleg Papini, akit személyesen 
is ismert, és Krisztus története c. művének magyar fordításához ő írt előszót. Mint művészettörténész szintén 
alaposan ismerte az itáliai kultúrát; több reprezentánsáról is írt egy vagy esetleg több tanulmányt (Assisi Szent 
Ferenc, Donatello, Leonardo). 

Dante valahogyan mindig érdeklődési körén belül volt, és pályája több időszakában behatóan foglalkozott 
vele. Életében mindössze három cikke jelent meg róla. Kettő 1921-ben, a centenáriumi évben. A legrangosabb 
magyar irodalmi folyóirat, a Nyugat az ő tanulmányával tisztelgett a nagy író emléke előtt, halálának hatszázadik 
évfordulóján. Ez egy átfogó elemzés részlete, és benne főleg a költő szépirodalmi alkotásainak művésziségét 
mutatja be. Másik emlékcikke a Debrecenben kiadott református lap, a Hit és Élet hasábjain látott napvilágot; 
abban – az alkalomnak és helynek megfelelően – Dante vallásosságának fő jellemzőire hívta fel a figyelmet. 
Harmadik írása, A Vita Nuova és a mai olvasó, előszóként jelent meg a bilingvis kiadásban közzétett új 
fordításhoz (1943); ezt – a harmadikat – Jékely Zoltán ültette át magyarra, és Fülep a róla készült bevezető 
tanulmányban Dante egész művészetének líraiságát elemzi és méltatja. 

Még másik három tanulmányt készített el, de ezek csak halála után kerültek kiadásra. A leghosszabb (100 
oldal) egy kismonográfia terjedelmű művészi portrévázlat (egy még nagyobb terjedelmű írás rövidített 
változata), amely a nagy firenzei egész életművét áttekinti, de behatóan csak a művészetét elemzi. (Ezt egy 
1974-ben kiadott, Fülep életművének reprezentatív bemutatását vállaló kétkötetes válogatás tartalmazza, az öt 
olasz irodalomtörténeti tanulmánnyal együtt.19lbj) Két olasz nyelvű cikk maradt még ránk tőle. Az egyik – Il 
„dolce stil nuovo” (Az „édes új stílus”) – az új irodalmi irányzat dantei értelmezését világítja meg; a másik – 
L'interpretazione della Beatrice (Beatrice értelmezése) – a költő különböző Beatrice-ábrázolásait veti egybe. Az 
olasz cikkek közredására vonatkozó szándékait illetően semmit sem tudunk, azt viszont igen, hogy a nagy Dante-
tanulmány egy könyvsorozat, a „Műveltség Könyvtára” számára készült (Alexander Bernát szerkesztette), annak 
Világirodalom c. kötetében jelent volna meg, mégpedig Fülep másik öt olasz irodalmi tanulmányával együtt, de 
a háború ezt végül is meghiúsította.  

Fülep azonban mindezek ellenére sem mondott le Dantéról. Rendkívüli jelentőségét már felismerte, 
legfontosabb megállapításait már megfogalmazta róla. És nem csupán művészetének, de egész személyiségének 
és életművének egyetemességét példaszerűnek, illetve még teljesebb megismerésre érdemesnek tartotta. Az őt 
elsőként méltató Giovanni di Virgilio szerint „nullius dogmatis expers” Dantének, „a szó teljes értemében 
egyetemes szellemnek − amilyen egyetemességűt az európai kultúra nem termett még egyet − költői, tudományos 
és politikai jelentőségét és szerepét”20lbj akarta a későbbiek során lehetőleg minél teljesebben bemutatni. A 
húszas évek elején, vidéki félreállítottságában arra készült, – mint azt leveleiből és hátra maradt jegyzeteiből 
megtudjuk –, hogy egy még terjedelmesebb művet, egy komplett monográfiát ír majd, s azt nem is magyarul, 
hanem idegen nyelven szeretné publikálni.21lbj Művészetfilozófiai tárgyú nagy összefoglaló munkáján is ebben 
az időben dolgozott. Az újabb Dante-tanulmány terve azonban, noha sok anyagot gyűjtött hozzá és meg is írt 
bizonyos részleteket, végül is nem valósult meg. Nem készült el az egész mü olyan első változatú 
nyersfogalmazványa sem, mint a San Francescóról elkezdett monográfia és a művészetfilozófiai szintézis. 

Teljesen még ekkor sem mondott le Dantéról. Figyelemmel kísérte a nemzetközi és hazai Dante-
szakirodalmat, illetve a magyar Dante-fordításokat. Így például felhívta Babits figyelmét Hirschler József Dante 



pokla c. munkájára, és recenziót írt róla a Nyugatban (1930). Elek Artúrt német Dante-ikonográfiák 
megjelenésére figyelmeztette. Weöres Sándor és Károlyi Amy, mint olasz szakértőnek, neki küldte el 1961-ben 
néhány Dante-vers fordítását (Haldokló lelkem, A forgás ama dátumába értem, Ámor, bizonnyal látod, Sestina).  

Dantéval azonban nemcsak mint italianista foglalkozott, hanem mint filozófus és mint művészettörténész is. 
Nagy Nietzsche-tanulmányában a részvét és a Krisztus-kép kapcsán említi Dantét; világnézetének 
egyetemességéről a San Francesco-kéziratban szól, míg művészetének átfogó voltát a képzőművészet nagyjairól 
– Giotto, Leonardo, Michelangelo, Rembrandt, Cézanne – készített elemzéseiben jellemzi, illetve olyan 
tanulmányaiban, mint a Mai vallásos művészet, Művészet és világnézet, vagy az olyan komplex áttekintésekben, 
mint a Humanizmus, Örök reformáció.  

Fülep Lajos hat befejezett Dante-tanulmánya, egyéb tárgyú írásaiban tett megállapításai, tervezett 
monográfiájának vázlatosan kidolgozott részei, illetve a levelezésében található elszórt észrevételei alapján egy 
jól felismerhető Dante-kép rajzolódik ki; egy eszmeileg kiválóan tájékozott, filológiailag jól felkészült és 
művészi fogékonysággal is megáldott tudós olyan teljesítménye, aki nem jutott el – kissé Michele Barbihoz 
hasonlóan – a betetőző szintézis megalkotásához, de Dante művésziségének bemutatásával így is jelentőset 
alkotott. Megállapításainak értékéről és korszerűségéről tanúskodik a maga közvetett módján az is, hogy néhány 
fontos kitételéhez nagyon hasonlókkal találkozhatunk – sajnos, nem az ő hatása nyomán – a nemzetközi Dante-
szakirodalomban (Erich Auerbach, Paul Renucci) vagy a középkor-kutatásban (Erwin Panofsky). 

 
IV. 
 
Fülep Lajos Dante-kutatásainak legfőbb jellemzőiként elsősorban az alábbiakat lehet kiemelni: 1. 

kutatómunkájának sokoldalúságát és eredményeinek sokrétűségét; 2. nagyfokú problémaérzékenységét és önálló 
problémalátását; 3. elemzéseinek és értékeléseinek művészetközpontúságát, ezen belül a) egyrészt a dantei 
ábrázolás totalitásjellegének bemutatását és b) másrészt a költő művészi eredményeinek egyetemes 
érvényűségét. 

1. A sokoldalú Fülep egyszerre több szempontból közeledik a dantei életműhöz (sőt általában annak 
részletkérdéseihez is): mint filozófus és esztéta, eszme– és irodalomtörténész, valamint a képzőművészetek 
szakértője nem külön-külön érdeklődik iránta. Ezért tudja együtt látni az olasz középkor három legnagyobb 
alakját: Szent Ferencet, Giottót és Dantét, sőt a másik kettőről szólva soha nem feledkezik meg Dantéról. A 
komplexitás elvét követve tartja szem előtt Dantéban mindig a hívőt és a teológust, a tudóst és a költőt, a 
cselekvő állampolgárt és a szemlélődő művészt. S amit ő nem vesz észre, azt kiolvassa a nemzetközi 
szakirodalomból, hiszen ismeri a németeket (Franz Hettinger, Franz X. Kraus, Karl Vossler), az angolokat (Lord 
Vernon, George E. Moore), a franciákat (Étienne Gilson) és természetesen az olaszokat (Giosuè Carducci, 
Francesco De Sanctis, Raffaello Fornaciari, Nicola Zingarelli, Benedetto Croce). Mindezek felhasználásával 
nagyon gondos kutatásokat végez, de önálló marad, és nem vész el a részletekben. Dante sokoldalú 
személyisége, összetett életműve, művészetének sokrétűsége az esztétaként is tovább dolgozó Fülepet szintén 
foglalkoztatja, hiszen készülő művészetfilozófiai szintézisében nagyon inspirálónak tartja az ilyen komplexitást, 
mert szerinte a feldolgozott életanyag értékét elsősorban az adja, „milyen jelentőséggel bír, mennyire gazdag, 
mennyi elágazása van, mennyit revelál az egész valóságból, annak teljességéből, abból, amit életnek, 
szellemnek, léleknek nevezünk?”22lbj 

2. A Dantét értelmező Fülep problémaérzékenysége éppen abban nyilvánul meg, hogy megérti Dante 
sokrétűségét, és nem csupán művei nagyfokú komplexitását, hanem a költő személyiségének sokoldalúságát és 
ellentmondásosságát is. Mint a magyar szellemtörténet egyik eminens képviselője fogékony a Dante 
költészetében rejlő eszmei és művészi problémák iránt; mintegy a Dantét felfedező romantikusok 
szellemiségéhez nyúl vissza. Nem érdekli a pozitivisták által agyonkommentált Dante, sőt a vallásos Dante sem 
úgy kelti fel érdeklődését, mint a „teológiai regény” szerzője, hanem mint olyan valaki, akinek misztikával is 
áthatott keresztény hite segít megérteni azt a mindenséget, amelyet értelme segítségével felfog. Így ír erről: „A 
hit, a mélységes és mindent átfogó szeretet párosulva a mindent átfogó gondolattal alkotja meg a Divina 
Commediának az egész mindenséget átfogó világát. A Commedia a legtökéletesebb példája azon 
műalkotásoknak, melyekben a fogalmi elem s a közvetlen élmény szerves egésszé olvad: nincs még egy olyan 
költemény, melyben ennyire absztrakt fogalmak ennyire közvetlen élményekkel érintkezzenek. Elmélet és 
gyakorlat, teológia és bensőség, dogma és átélés, vízió és eksztázis az alkotói.”23lbj Fülep felismeri, hogy a 
Commediában a kor, a költő és a mű mennyire egy. E véleményét tekintve egészen közel kerül az akkor 
dantológusként még nem ismert Crocéhoz24lbj, azonban ő nem hangsúlyozza túl a mű költői és nem költői 
elemeinek különbségét. Fontosnak tartja, hogy a mű egy óriási vízió (e téren szemben áll a Dantét sok más 
tekintetben hasonlóan értelmező Lukáccsal), nagyon jól átlátja, hogy éppen egy nagy tudású hívő víziója képes 
áttetsző egészként szubjektumában átfogni a mindenséget.  

3. Fülep úgy látja, hogy Dante a művésziség jegyében alkotott szintézist, mégpedig mind az egyes nagyobb 



művek szintjén, mind pedig az életmű egészét tekintve. Kiemeli: „A Vita Nuova is szintézis, mint a Commedia, 
csak éppen kevesebb s rövidebb folyó ömlik benne eggyé, azzá az új valósággá, mely aztán a Commedia 
valóságává fejlődik, mikor a világ minden folyójának beömlésével kis tóból világtengerré nő. A két valóság, a 
Vita Nuováé és a Commediáé közt, nagy a távolság, közéjük esik Dante filozófiai tanulmányainak, a 
Conviviónak ideje, a kettő mégis ugyanegy valóságnak két stádiuma.”25lbj Dante tudományos műveit is abból a 
szempontból vizsgálja Fülep, hogyan járultak hozzá – közvetlenül vagy közvetve – a költői alkotások művészi 
teljesítményeinek tökéletesítéséhez. A De vulgari eloquentia az anyanyelv lehetőségeit mutatta meg és jogát 
ismertette el ahhoz, hogy költészetet lehessen művelni általa; az Il convivio pedig az elméleti váz tudatosításában 
és a képalkotás tökéletesítésében vitte előbbre a költőt. A Convivióról ezt állapítja meg: „a Commedia jóformán 
egész tudományos tartalma in nuce megvan benne fogalmi földolgozásban”.26lbj Fülep úgy látja, hogy Dante 
életművének három tartópillére a Vita Nuova, a Convivio és a Divina Commedia. (Később Paul Renucci fejtett ki 
hasonló véleményt.27lbj) Az egyes költői alkotások közül a Vita Nuova a legelmélyültebb líraiságot testesíti 
meg, a Divina Commedia pedig a világirodalom legkomplettebb szintézise. De vallásos szellemisége és a 
szubjektum tudatvilága által adott kerete miatt ebben is fontos szerep jut a líraiságnak. Fülep szavaival: „Dante 
útja epikai végbemenés nélkül való lírai variáció, aritmetikai haladvány, tiszta bensőség; nem is szólva arról, 
hogy az egészet átfogó és összetartó élmény ebben az esetben is a túlvilág, s az út valósága esetében is még 
misztikus-lírai.”28lbj A két költői mű mint két művészi fókusz egy bizonyos módon szintén egybefogja az egész 
életművet. 

a) A Vita Nuova az intenzív totalitás, a Divina Commedia az extenzív totalitás talán utólérhetetlen példája. A 
Vita Nuova a személyiség legmélyéig hatol, a Divina Commedia a mindenséget fogja át, de – és ez mindkettőre 
jellemző – nem csupán a maga egész mivoltában, hanem nagyfokú változatosságában és belső gazdagságában is. 
Különösen a Commediára jellemző, hogy minden lényeges benne van, jól elrendezetten együtt van, a neki 
leginkább megfelelő helyen van jelen, és sokatmondóan fordul az őt szemlélő utazó felé. Olyan másvilág, amely 
nélkül az evilág sem érthető, s ezt a másvilágot végigjárva lehetünk igazán ebben a világban is önmagunk. Fülep 
sokat tanul a Dantét értelmező Schellingtől, de mégis Hegel szellemében mondja ki a Commedia nem csupán 
vallási tanulságát: az egyénnek az emberi nem útját kell lerövidítetten végigjárnia ahhoz, hogy az emberiség 
értelmes életet élő, értékes tagja lehessen. A szellem fenomenológiáját Lukács György is, Ernst Bloch is 
összehasonlította ebből a szempontból a Fausttal29lbj, Fülep a Commediával helyezi párhuzamba: „A lírai 
szellemnek teljes kibontakozása a legmateriálisabb, érzékibb, külsőségesebb viszonytól valamely közvetlen adott 
valósághoz, föl egész az immateriális, érzékfölötti, tisztán bensőséges önmagaérzésig, az abszolút önérzésig, az 
abszolút szellemel azonosuló önérzésig, a hegeli abszolút tudás pandanjáig: a Commedia a lírai szellem 
<Phänomenologie>-je, nemcsak líra, hanem a lírának filozófiája, rendszere.”30lbj A művész rekapituláló útját a 
maga módján a műélvezőnek is meg kell ismételnie: „A legnagyobb szintézis a költészet történetében. Ezt a 
szintézist az olvasónak gondolatban valahogyan meg kell ismételni tudnia, látni kell tudnia, hogy Dante 
művének szellemi matériáját érzékelje-értse. Az emberiség szellemi-lelki életének minden nagy árama, sokszor 
nagy kanyargókkal, kerülő úton, nagyon átalakulva a korabeli egyéb irányokkal, beömlik ebbe a matériába, s 
benne csodálatosan eggyé olvad, vagy megítélődik.”31lbj Fülep a Commedia mindent átfogó jellegéről szólva 
azt a középkori „summák”-hoz, a nagy teológiai rendszerekhez is meg a hatalmas gótikus katedrálisokhoz is 
hasonlította, mint ahogyan ezt korábban Giosuè Carducci, majd később Erwin Panofsky tette,32lbj de rajtuk 
túllépve azt a személyességet is hangsúlyozta, ami e monumentális művet szerves voltán túlmenően elevenné is 
teszi. Lényegében Fülep is úgy gondolja, hogy a három túlvilági tartományba összezsúfolt emberi történelem 
teljessége és átérezhetősége miatt igen tanulságos, egyféle – ahogyan később Erich Auerbach kifejezi – „Summa 
vitae humanae” a Divina Commedia.33lbj 

b) Nyomatékosan hangsúlyozza Fülep, hogy a dantei életmű egyetemessége és teljessége, mondanivalójának 
példaértékűvé válása a történelem jól megértett, az ő korában legjobban megérthető teljességén alapul. Dante 
úgy látja, hogy egy igen régi, ki tudja, mikor kezdődött, megszakítás nélküli folyamatnak egy adott fázisában él, 
az ő jelene az egész múlt folyománya, minden megtörtént rá is tartozik, és a túlvilág időtlensége nagyon 
alkalmas arra, hogy a diakronikus viszonyok szinkronikussá merevíthetők, s így, szelektíven sűrítve, 
sokatmondóbbá tehetők. „Dante és vele az egész középkor – írja Fülep – abban a hitben élt, hogy ők 
tulajdonképpen az antik világnak, mely egyre tart, egyenes folytatói; hogy a változott vallástól eltekintve minden 
a régiben maradt – a nép, politikai institúciók, irodalom, művészet stb. – s ennek megfelelően az antik világot s 
az antik kultúra jelenségeit a maguk kultúrájának, a maguk vallásának, moráljának, politikai institúcióinak és 
társadalmi szokásainak szempontjából ítélték meg.”34lbj Dante ennek szellemében összegez, és azt foglalja 
össze, ami nemcsak lényegében, de olykor még formáit tekintve is adott. Állóképszerű világa a jelenvaló és 
mindennapi létezéshez képest abban és azáltal több, hogy összesűríti a történetiséget, feldúsítja a szemlélhető 
világot, vagyis az emberiség lényegtörténetét teszi az egyén számára nagyon evidensen szemlélhetővé. Végső 
soron ez Dante egyetemességének titka. 

A világtörténelem kivonata, a valóság struktúraviszonyainak hálója, a szubjektum elmélyült önvizsgálata, a 



jóság és tökéletesség iránti vágy – így összefonódva – teszi Dante művészetét egyetemes érvényűvé. Fülep szinte 
mindig együtt emlegeti Dantét a hozzá hasonló nagyságrendű, bár különböző korokban élt kiválóságokkal; 
teljesítményét egy sorba helyezi a művészet minden idők legnagyszerűbb eredményeivel. 1948-ban, Budapest 
újjáépítésének lehetőségeit mérlegelve írta: „A látható olykor csak látszat, igazi valójához leleplezés útján 
jutunk. Homerost, Dantét, Shakespeare-t, Goethét, Tolsztojt, Pheidiast, Giottót, Rembrandtot, a régi Athént, 
Firenzét, a régi Párizst, Budát etc., etc. nem kell és nem is lehet leleplezni, csak elemezni és interpretálni, az 
elemzés és értelmezés megérteti – amennyire egyáltalán lehetséges –, mért olyanok, amilyenek; ugyanazt a 
valóságot, ugyanazt a tartalmat találja bennük és mögöttük, amelynek megjelenítői és kifejezői, s amelynek 
minden feltárt eleme gazdagítja és mélyíti, meghittebbé, a történelmi-emberi létben honosabbá, mienkebbé, 
mindannyiunkébbá teszi őket.”35lbj 

Lehet, hogy Fülep Lajos esztétikája − a fiatal kori a túlhangsúlyozott idealizmusa, a más alapokon felvázolt 
későbbi a kellő kidolgozatlansága miatt − nem volt elég átgondolt ahhoz, hogy a kortárs művészetfilozófusok 
koncepcióival fölvegye a versenyt (s ezért azoknak inkább csak a kritikáját adta), annak viszont − mind a kezdeti 
szellemtörténeti, mind a fenomenológiába áthajló későbbi változata − nagyon is megfelelt, hogy kiváló 
művészettörténeti részlettanulmányok elméleti alapja legyen, hogy a magyar képzőművészet történetéről 
kimondott igazságokat elvileg is alátámassza, és arra különösen alkalmas volt, hogy a magyar dantisztika 
„lovatlan Szent György”-ét hatékonyan támogassa a világirodalom egyik legnagyobb alkotója életművének 
komplex megértésében, művészisége specifikumainak hozzáértő feltárásában, poétikai teljesítményeinek 
nagyrészt ma is elfogadható értékelésében. 
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Ködöböcz Gábor 

A szabadság és rend motívuma József Attila 
költészetében 

 
 
A József Attila-kutatás élvonalába tartozó monográfusok (Tverdota György, Szigeti Lajos Sándor, Bókay 

Antal, N. Horváth Béla, Sárközy Péter, Lengyel András) és a recepciót szintén meghatározó módon alakító 
további szerzők (Tamás Attila, Németh G. Béla, Beney Zsuzsa, Alföldy Jenő, Valachi Anna, Széles Klára, Szőke 
György) igen sokat tettek és tesznek folyamatosan azért, hogy József Attila világalkotását, illetve lírai 
létértelmezését ne a tankönyvekben mindmáig makacsul továbbélő legendák és féligazságok fényében, hanem 
sztereotípiák és torzítások nélkül, színről-színre láthassuk. Egyfelől maradéktalanul örülni lehet annak, hogy 
néhai Szabolcsi Miklós nagy formátumú, négykötetes monográfiája számos pontos kiigazításra, újragondolásra 
és átértékelésre került. Másfelől sokkal kevésbé örömteli, hogy egy 2000 áprilisában rendezett miskolci 
konferencia nyomán a József Attila-kutatásban is disszonanciák, sőt nemegyszer acsarkodásokkal kísért 
anomáliák tapasztalhatók. A Vigília 2005/4-es számában Tverdota Györggyel készült beszélgetés is ezt 
támasztja alá: „Soha nem alakult még ki olyan mély és széles szakadék a József Attila életművét elemzők két 
tábora között, mint manapság” – mondja az egyik első számú szaktekintély, azt is jelezve, hogy az Anonymus 
Kiadónál az „Újraolvasó” sorozatban 2001-ben megjelent József Attila tanulmányokkal, és azon belül is 
leginkább Kulcsár Szabó Ernő Szétterült ütem hálója című programadó írásával van vitája. Anélkül, hogy a 
polémia részleteibe bocsátkoznék, egyetértésem bizonyságául a Forrás 2003. decemberi számából idézem 
Tverdota György egyik legfontosabb kijelentését: „József Attila szemlélhető posztmodern nézőpontból is, s ez az 
érzékenység az életműnek számos vonatkozásban új arcát mutathatja föl. De minden olyan kísérlet, amely 
költőnket későmodern lírikussá szeretné átbűvészkedni, amely életművét valamiféle küszöbhelyzetbe állítja, 
eleve kudarcra van ítélve, mert József Attila nem volt „későmodern” költő, s ilyen küszöbhelyzet nálunk, a 
harmincas években nem létezett”. Marad tehát a jól bevált hagyományőrző modernség József Attilára jellemző 
irányaként a Tverdota-féle „modern klasszikus” megjelölés, amely a modernségre és a tradíciókhoz való 
affirmatív viszonyára egyszerre utal. 

Ezen a ponton engedtessék meg egy személyes észrevétel. Mint a József Attila-i teljességigény és organikus 
építkezés iránt elkötelezett s mindig az osztatlan és oszthatatlan nagy EGÉSZ-re tekintő ember; semmiképpen 
sem tartanám szerencsésnek, hogy a konszenzuson alapuló értékteremtő dialógus oktalanul egy radikális 
paradigmaváltásra és tabula rasára törekvő szemléletmód váltsa föl, amelynek valószínűleg nemcsak József 
Attila és a Nyugat-nemzedékek, hanem az egész magyar irodalom látná kárát. Egy bizonyos értelmezői 
közösséghez tartozó tanárember létemre hovatovább személyes kudarcként, súlyos egzisztenciális veszteségként 
élném meg azt, ha az egyetemes magyar irodalom bármely valódi értéke ilyen-olyan okok miatt kasztrálódna, 
vagy kívül rekedne azon a végtelen szabadságbirodalmon, aminek poézis a neve, s ami – Heideggerrel szólva – a 
„költői lakozást” teszi lehetővé. A „költői lakozás” igényében voltaképpen az a mélységesen emberi törekvés 
rejlik, hogy az idegennek érzett világban mégiscsak otthonosak legyünk. Ad absurdum: mindenütt otthonosak. 
Mert a világban lenni és otthon lenni – végső soron ugyanazt kell, hogy jelentse. Otthon lenni annyi, mint a 
világban lenni. Jelen lenni, itt lenni, benne lenni a létben – végesként a végtelenben. A végesség értelmezése 
pedig azért lehet metafizikai/költői feladat, mert a végesség nem az ember tulajdonságai közé tartozik, hanem 
létünk szerves része, vagyis létmód. Ebből a felismerésből született a világlíra két legkülönösebb sora. Az egyik 
József Attiláról, a másik Rainer Maria Rilkétől való. „Légy fegyelmezett!” – mondja a Téli éjszaka nyitánya. 
„Változtasd meg élted!” – mondja az Archaikus Apolló-torzó zárlata. Mindkét pusztulatív értékű alakzat az 
adottságainkra figyelmeztet: József Attila a határainkra, Rilke a lehetőségeinkre gondol, miközben mindketten 
egyfajta ajánlást tesznek a létezésre. 



A világhiány és létteljesség költőjét megismerve, nap mint nap az ő verseihez folyamodva a „költői lakozás” 
akár mindennapos létformánkká is válhat. A fájdalom zsenijének költészete – Kerényi Károllyal szólva – „az 
ünnepi időt időtlen ünneppé” tuja emelni. A misztérium létrejöttében a sajátos értékjelképek, a mikro– és 
makrovilágból való képzetkörök, az antinomikus élményformák és érzésminőségek, a motivikus ismétlődések és 
érintkezések a leginkább dominánsak. A „teremtő gondolkodás” költőjénél a fogalmi természetű, filozófiai 
kötődésű vers– és világalkotó elemek (végtelen, véges végtelen, teljesség, szabadság, rend, játék, csönd, semmi, 
űr, stb.) szemantikumképző és strukturáló szerepe különösen fontos. Régóta tudjuk, hogy József Attila lírájában 
a szabadság és a rend motívuma – hol külön-külön, hol pedig együtt – szinte mindvégig jelen van, s költői 
világkép, ezen belül is a legeszményibb vágy– és célképzetek szempontjából kivételes, mondhatni releváns 
szerepet tölt be. Ráadásul a két motívum (nemegyszer a játékkal együtt) a József Attila ihlette, hozzá vagy róla 
írott verseskönyvekben (Megtartó varázslat, Bp. 1980., Már nem sajog, József Attila legszebb öregkori versei, 
Bp. 1994., Volt egy ember, Miskolc-Eger, 2005.) és számos kortárs lírikus József Attilához kapcsolódó idéző-
szólító versében avagy művészportréjában is a művek legfontosabb vivőerejének, afféle versszervező 
erőközpontjának számít. 

Amit a Szép Szóban megjelent Szerkesztői üzenetekben ír a költő, a gondolkodói alkatáról is sokat elárul: 
„Félek a játszani nem tudó emberektől – és mindig azon leszek, hogy az emberek játékos kedve el ne lankadjon. 
(…) A szép szó nemcsak eszközünk, célunk is. Fellépésünkkel, írásainkkal, gondolatainkkal, értelmességre 
hivatkozó hitünkkel az emberi egység igényét próbáljuk ismét életre hívni, a modern, maga-magát fegyelmező, 
rendbe foglaló szabadságot.”. A programadó cikk voltaképpen azt is üzeni, hogy a szabadság rend nélkül, illetve 
a rend szabadság nélkül vajmi keveset ér, továbbá hogy a rend kizárólag csak a szabadságból születhet meg. Az 
egymást feltételező konstans szemléleti elemek együttes előfordulása és interferenciája (gyakorta a játék 
motívumát is ideértve) az utolsó években különösen szembetűnő. Időrendben haladva az Eszmélet, a Légy 
ostoba, a Levegőt!, a Május, a Világosítsd föl, az Ars poetica és a kései 1937-es Töredékek egyik emblematikus 
darabja kínálja magát. A felsorolt versekben a rend valóban a szabadság rendjeként jelenik meg: „Jöjj el, 
szabadság! Te szülj nekem rendet, / jó szóval oktasd, játszani is engedd / szép, komoly fiadat!” (Levegőt!), „S az 
aranyba vont ég alatt, / -mert beköszönt az ünnep– / a szabadság sétára megy. / Hős népe ágat lenget, / S ő 
kézenfogva vezeti / szép gyermekét, a rendet!” (Május), „Ahol a szabadság a rend, / mindig érzem a végtelent.” 
(Töredékek, 1937.). Érdekes adalék, hogy a 8 Órai Újságban megjelent Levegőt! című vers eredeti címe Rend és 
Szabadság volt. A címváltozatásra a lap főszerkesztője, Nagy Samu tett javaslatot, amit József Attila elfogadott. 

A világ antinomikus rendjét leképező, átfogó világmagyarázatra és egyetemes létértelmezésre törekvő József 
Attila-i költészet első nagyszabású kísérlete a 18 éves kori szonettkoszorú, A Kozmosz éneke. Az új szemléleti, 
formai, gondolati távlatokat előrevetítő kompozíció József Attila önteremtésének több mint reménykeltő 
igénybejelentéseként, illetve egy újfajta személyesség megalkotásának első fontos dokumentumaként áll 
előttünk. Az elhívottságból és elhivatottságból táplálkozó világalkotó törekvés komolyságát és heroikus 
nagyszerűségét leginkább a Mesterszonett első és utolsó sora fejezi ki: „Külön világot alkotok magam.”, „Komor 
bolygóm a legszebben lobog”. A költői törekvések szempontjából kulcsversnek és referenciaszövegnek számító 
másik mű, az öntükröző sorsversként olvasható Tiszta szívvel már esztétikailag is maradandó formában fejezi ki 
azt a beszédmódot, még pontosabban beszédkeretet, amelyben a poétikai én világteremtése egyszersmind 
rendteremtést is jelent. 

Az 1927-től datálható érett költőiség kezdeti időszakában ez a rend a szerelem. Az úgynevezett „tiszta 
költészet” jegyében született versek (Áldalak búval, vigalommal, Ringató, Gyöngy, Tószunnyadó, Klárisok) 
tökélyre vitt artisztikummal beszélnek erről a megfelelésről. Bókay Antal minapi előadásához kapcsolódva 
(Magyar Nemzet, 2005. ápr. 16.) magam is úgy vélem, hogy a privát élménykört 1929 elejétől az egyetemes lírai 
részvét és sorsvállaló eszmeiség által motivált, a közösség rendjét előtérbe állító költői beszédmód váltja föl. A 
tárgyiasság és intellektualitás kettőségében fogant, erősen szociális beágyazottságú, szerepvállaló költészet 
modellszerű darabjai (Külvárosi éj, A város peremén, Téli éjszaka, Holt vidék, Falu, Elégia) világképi és 
poétikai szempontból is kimagasló értékei a József Attila-i életműnek. A lét rejtett rendjét szemlélő s vigyázó 
poétikai beszédmód, amelyhez a Téli éjszaka mellett az Ódát is sorolhatjuk, 1934-ig marad domináns.  

József Attila válságos periódusának kivételes remeklése a tárgyias költészetet és a mögötte rejlő rendszert 
újragondoló Eszmélet, amely méltán lehet abszolút viszonyítási pont, hiszen előre– és visszafelé is bevilágítja a 
pályát, újszerű relációkba helyezve annak minden egyes elemét. A szimfóniaszerűen összetett, sokszólamú 
kompozícióban – ahogy azt Mórocz Zsolt írja – „a költő belső világa nemegyszer szemben áll a külvilággal, a 
művészi szabadság rendje a vasvilág rendjével, a lélek rendje a fennálló társadalmi forma rendjével.”. Az 
Eszmélet egyik emlékezetes szöveghelyét idézve: „Kék, piros, sárga, összekent / képeket láttam álmaimban / és 
úgy éreztem, ez a rend / egy szálló porszem el nem hibbant. / Most homályként száll tagjaimban / álmom s a vas 
világ a rend. / Nappal hold kél bennem s ha kinn van az éj– egy nap süt idebent.”. 

A szabadság rendjét mint autentikusnak megálmodott létformát a „30-as évek derekán a két eszmesátán, a 
fasizmus és a kommunizmus egyaránt veszélyeztette. A hitleri és sztálini totalitarizmussal szembenéző 



illúziótlanság szólal meg a Világosítsd föl keserű-groteszk soraiban: „Talán dünnyögj egy új mesét, / fasiszta 
kommunizmusét– / mivelhogy rend kell a világba, / a rend pedig arravaló, / hogy ne legyen a gyerek hiába / s ne 
legyen szabad, ami jó.”. Az ordas eszmék egyidejű fenyegetése magyarázhatja a költői pozíció esetenként 
bekövetkező megrendülését is: „Légy ostoba. Ne félj. A szép szabadság / csak ostobaság. Eszméink között / 
rabon ugrálunk, mint az üldözött / majom, ki tépi ketrecének rácsát. / Légy ostoba. A jóság és a béke / csak 
ostobaság. Ami rend lehet, / majd így ülepszik le szíved felett, / mind medrében a folyó söpredéke.” (Légy 
ostoba) Hogy aztán annál kontrasztosabb és egyértelműbb legyen a szellem és szerelem erejében bízó, újra 
kiküzdött bizonyosság: „Én túllépek e mai kocsmán, / az értelemig és tovább! / Szabad ésszel nem adom 
ocsmány / módon a szolga ostobát.”. (Ars poetica). A hivatkozott sorokban a szellem emberének, az írástudónak 
kényesen tiszta morálja szólal meg, melyben „az én vezérem bensőmből vezérel” erkölcsisége mellett kimondva 
kimondatlanul benne foglaltatik az is, hogy sötétben tündöklőbb a fény. 

A közelmúltban egymástól függetlenül több tanulmányíró, közöttük Mórocz Zsolt (Hitel, 2004/9) arra a 
következtetésre jutott, hogy „József Attila költészete metafizikai értelemben folyamatos kérdezés a létezőkre, de 
a kérdés mögött nem a létet találja, hanem a semmit; amint a világ titka mögött a világhiánnyal szembesül.”. Ezt 
a gondolatot újszerűnek tetsző, lényeges felismerésekkel gazdagítja Tornai József (Hitel, 2005/4), aki József 
Attilában – talán Lázadó Krisztus című versére is gondolva – a metafizikai lázadót látja. Meggyőző okfejtésében 
egyebek mellett Camus-t is idézi: „A metafizikai lázadó a széttöredezett világ fölé magasodik, hogy egységét 
követelje. A benne meglevő igazság elvét állítja szembe az igazságtalanság elvével, melyet a világban lát 
munkálkodni. (…) Nem biztos, hogy a metafizikai lázadó ateista, mint ahogy gondolnánk, de szükségszerűen 
istenkáromló”. Tornai József véleménye szerint a magyar irodalomban egyetlen költő, egyetlen vers van, akire, 
amelyre ez a leírás ráillik, nevezetesen József Attila: Tiszta szívvel című költeménye, annak is főleg az első 
szakasza: „Nincsen apám, se anyám, / se istenem, se hazám, /se bölcsőm, se szemfedőm, / se csókom, se 
szeretőm.”. Ahogy a tanulmány szerzője írja, József Attila mindvégig megmarad lázadónak. „Hol egészen 
közvetlenül, hol közvetettebben, de életműve az igazságtalan berendezkedés elutasítása, és ami ezzel együtt jár, 
a szabadság követelése. (…) József Attila az egyetlen költőnk, aki teljes tudatossággal a saját szabadságára 
törekedett, és ezt követelte másoknak is.”. 

Az elmondottakhoz gondolatiságában és közelítésmódjában is szorosan kapcsolódik Füzi László tág 
horizontú, eszmélkedésre ösztönző írása (Új Forrás, 2002/8), amely József Attila elméleti gondolkodásának és 
költői gyakorlatának legfontosabb fogalmaként/képzeteként a ’világ’– ’új világ’ motívumpárt jelöli meg. A 
jelentéstartalmak vizsgálata során a tanulmányíró többek között Szigeti Lajos Sándor reflexióira is hivatkozik. 
Ezek szerint az új világ „jelentheti a vas világgal szembeni, a szabadság szülte rend, a ’szebb jövő’ társadalmi 
képzetét, s jelentheti a csak a versben kiküzdhető világot is, amelyet a maga számára teremt a költő s amelyben 
egészen más törvények uralkodnak; ez utóbbi jelentéshez kapcsolódhat egy harmadik is: transzcendenssé is 
válhat az új világ, kötődve így a ’csend’, a ’semmi’, az ’űr’, s az ’anya’ motívumához is.”. Idekívánkozik egy 
egzisztenciálisan megvilágosító erejű, hamleti típusú mondat, amely a költő Vágó Mártához írott 1928. 
szeptemberi levelében szerepel, és ami az életmű egészére kiterjedő érvénnyel példázza azt a sajátosan költőnkre 
jellemző attitűdöt, amely a formanívót is a létezési nívónak rendeli alá: „Ami kívül hiányzik a világból, azt az 
ember belül, önmagában kell megteremtse, mert máskülönben elpusztul.”. Ennek kapcsán újfent a már idézett 
vers, a Levegőt! eszméltető és fölöttébb áthallásos sorai tolulnak föl bennünk: „Óh, én nem így képzeltem el a 
rendet. / Lelkem nem ily honos. / Nem hittem létet, hogy könnyebben tenghet, / aki alattomos. / Sem népet, 
amely retteg, hogyha választ, / szemét lesütve fontol sanda választ / és vidul ha toroz”. Füzi László tüzetes 
interpretációk alapján igazolja, hogy József Attila a legtöbb esetben kozmikus világot teremtett, s ebben 
gondolkodói alkatán túl a Newton és Einstein által alkotott világkép tükröződése is kimutatható. A Világ és mű 
című értekezés a József Attila-i világkép egészére vonatkozóan úgy foglal állást, hogy a költő verseiben „a zárt 
világ képzetével szemben jelent meg a szabadság rendjének végtelenje. József Attila tehát a szabadság rendjét 
nyitott, végtelen világként képzelte el”. Ahogy a méltán sokszor idézett kései Töredékben írja a költő: „Ahol a 
szabadság a rend, / mindig érzem a végtelent”. 

Meglehet, hogy erről álmodunk, és ennek hiányától szenvedünk mi is. A ’virrasztó költő’ azonban – minő 
megnyugtató ez a tudat – mindig velünk van; s játszani is enged. Ilyenformán ő az, akire mindenkinél jobban rá 
vagyunk utalva, s aki nélkül elgondolni sem tudnánk önmagunkat, s ő az, aki odaátról is képes energiát, hitet és 
méltóságot sugározni a jelen elviseléséhez és önmagunk megtartásához. 

 
Elhangzott a Tokaji Írótábor tanácskozásán 2005. augusztus 10-én. 

 
 

ifj. Vass László 



Vass László ébresztése 
 
„Sokan vannak az elfelejtettek. A múlt századvég és a lendületesen indult századelő torzóiból, korán 

elfelejtett íróiból egész könyvtárat lehetne összeállítani.” – Tömörkény Istvánra emlékezve l940-ben írta ezt a ma 
is érvényes, szomorú megállapítást Vass László a Reggeli Magyarország című rangos budapesti napilapban, 
amelynek kulturális, irodalmi rovatvezetője és egyik legkiválóbb, rendszeres cikkírója volt. S hogy mennyire 
szívén viselte e méltatlanul elfeledett írók, újságírók és más kiváló emberek ébresztését, gazdag örökségük 
megőrzését a hálátlan utókor számára, azt kitűnő tanulmányok, esszék, portrék és kisebb színes megemlékezések 
sora tanúsítja. Ezek közül is kiemelkedik korának egyik legkülönb elbeszélőjéről, Lovik Károlyról és Zubolyról, 
a századelő szilárd jellemű, nagyszerű újságírójáról írt hosszabb esszéje. Mindkettő megjelent a Ködlovagok 
című ismert antológiában. Szép esszében idézte fel többek között Krúdy Gyulának, a talán legnagyobb 
magányos „ködlovag”-nak az alakját is.    

De vajon ki idézi, ki ébreszti ma Vass Lászlót, a méltatlanul elfeledett magyar alkotók hajdani hű ébresztőjét, 
korának kiváló publicistáját, az irodalmi esszé jeles képviselőjét? Nemrég – április 21-én – volt apám 
születésének 100. évfordulója. Írt-e róla valaki ebből az alkalomból a magyarországi vagy a szlovákiai magyar 
sajtóban? Megemlékezett-e róla bármelyik rádió, televízió vagy könyvkiadó? Nem tudunk róla. Egyedül 
Rozsnyón, Vass László szülővárosában volt május 29-én egy szűkkörű centenáriumi emlékünnepség.  

Ezért is örültem most Medvigy Endre felkérésének és vállaltam szívesen, hogy a Kárpát-medencei Irodalmi 
Társaságok Szövetségének kassai vándorgyűlésén előadásban emlékezem meg Vass Lászlóról. Nyugodt szívvel 
vállaltam ezt, hiszen az elmúlt évtizedekben sokszor olvastam és tanulmányoztam is édesapám írásait, s jórészt 
ezekből az életét és egész munkásságát is elég jól megismertem. Többször megpróbálkoztam ugyanis válogatott 
írásainak kiadásával, mindeddig sajnos sikertelenül.  

Én persze annak örülnék igazán, ha végre a magyarországi és a szlovákiai magyar írók, irodalomtörténészek 
is „fölfedeznék” és megismernék Vass László teljes életművét, ennek kiemelkedő értékeit. Mert sajnos nem 
ismerik. A teljes életművet biztosan nem. S ennek legértékesebb részét, amely már 1939-től, Magyarországon 
született, különösen nem. A csehszlovákiai írások közül csupán tizenegy látott napvilágot korábban, a Csanda 
Sándor összeállításában kiadott Magyar Nap-antológiában. A sokkal jelentősebb magyarországi munkásságából 
pedig – egy rozsnyói kiadású füzet és néhány írás kivételével – se Magyarországon, se Szlovákiában nem jelent 
meg semmi.  Már Turczel Lajos, a kiváló pozsonyi irodalomtörténész is szóvá tette ezt a szomorú helyzetet 
legújabb tanulmánykötetében, Vass László viszontagságos pályája című kitűnő portréjában. Fábry Zoltán mellett 
ő kezdeményezte és támogatta Csehszlovákiában már az 1960-as években és azután is több alkalommal 
édesapám válogatott írásainak kiadását és irodalmi munkásságának méltó elismerését. Ezt sürgeti meggyőző 
érveléssel említett tanulmányában is.   

Hadd idézzem fel ezekután Vass László nehéz, hányatott és fájdalmasan rövid életét. 1905. április 21-én 
született Rozsnyón, szegényparaszti származású szülők negyedik gyermekeként. Családja éppen ez idő tájt 
kezdett fölemelkedni a legszegényebbek, a nincstelen urasági szolgálók, a zsellérek, béresek és juhászok 
világából. Az édesanya, Dókus Zsuzsanna házasságkötése előtt még szolgáló volt a rozsnyói földbirtokos 
Szontágh családnál. Vass Lajos, az édesapa előbb iskolaszolga, majd fiákeres, az urak kocsisa. Őt örökítette meg 
Móricz Zsigmond még az első világháború előtt a Vas fiakkéros című elbeszélésében. A fiatal írónak megtetszett 
az önérzetes és agyafúrt kocsis eredeti, tipikusan magyar alakja, aki büszkén dicsérte neki a fiait, közülük is 
különösen a „Laci gyereket”, aki „az egész iskolát kitolja” eszével, s még az úri gyerekek is hozzá járnak „a 
számtani példáért”.  

A négy gimnáziumi osztály elvégzése után Vass fiákeres mégis kiveszi az iskolából tehetséges fiát, mondván, 
nem akar belőle urat nevelni. S beadja őt egy fűszeres üzletbe kereskedőtanoncnak. Mi mással vigasztalhatta 
magát a többre hivatott Vass fiú, mint a jó könyvekkel. Még a rozsnyói fűszeres boltban is gyakran rajtakapták, 
amint a zsákok közt megbújva olvasott. Hamarosan már egész könyvtárat hozott létre tanonctársainak.  

Háromévi tanonckodás után a l6 éves ifjú a továbbtanulás szándékával Debrecenbe megy, ott élő rokonaihoz.  
Mint felszabadult kereskedősegéd egy évig egy fűszer– és gyarmatáru-kereskedésben dolgozik, s emellett egy 
hentesmester gyermekeinek a házitanítója. Az így keresett pénzből a debreceni kereskedelmi középiskolában 
folytatja tanulmányait. Itt főleg irodalmi tehetségével és olvasottságával gyorsan kitűnik társai közül. Egyik 
kiváló tanára, Juhász Géza, a későbbi neves irodalomtörténész is hamar felfigyel rá, jó szemmel meglátja benne 
irodalmunk egyik nagy ígéretét, s ezért minden lehetséges módon segíti írói tehetségének kibontakozásában. Ő 
irányítja az iskola irodalmi önképzőkörét is, amelyben Vass László négy éven át szívvel-lélekkel dolgozik. 
Jellemző, hogy 1926 májusában már Vass László rendezi meg az iskola Ady-, majd Móricz-ünnepségét. 

Közben egyre céltudatosabban készül az irodalmi pályára. Rengeteget olvas, bújja a könyvtárakat, és gyakran 
próbálkozik novellák, versek és tanulmányok írásával. 1926 nyarán jelenik meg a Debrecen című lapban a 21 
éves, frissen érettségizett fiatalember első érettebb novellája, a Vas fiakkéros megsértődik. Ebben Móricz 



egykori elbeszélésének viharos és kacagtató családi fogadtatására s arra emlékezik vissza, hogyan tréfálta meg 
édesapját jóval később egy vasárnapi családi ebédnél, amikor éppen az író már-már elfeledett novelláját kezdte 
olvasni. Amint Vass fiákeres nevéhez, görhesnek mondott lovaihoz és „rozzant batár”-nak nevezett kocsijához 
ért az elbeszélésben, apja szörnyű haragra lobbant, s már repültek is a tányérok… 

Ez a kedves, humoros írás nemsokára Móriczhoz is eljut, valószinűleg apám személyesen viszi el az írónak 
leányfalusi otthonába. Móricz pártfogásába veszi az ígéretes tehetségű fiatalembert. S 1927-ben, mikor Vass 
László a különbözeti érettségi után felvételt nyer a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-francia tanári 
szakára, már az ő ajánlásával kerül a híres Eötvös-kollégiumba mint ösztöndíjas egyetemi hallgató. Apám ezután 
is többször ellátogat az íróhoz, akit  haláláig atyai jóbarátjaként szeret és bölcs tanítómestereként tisztel. S 
később, mikor visszatér szűkebb hazájába, Pozsonyba és Prágába is elkíséri őt nagysikerű előadókörútjaira.  

Az Eötvös-kollégium szabad és hagyományosan nyitott, magas kultúrájú légköre jótékony hatással van a 
fiatal Vass László szellemi fejlődésére. Tanulmányai mellett aktívan bekapcsolódik a pezsgő és forrongó 
irodalmi, szellemi életbe, a budapesti egyetemisták, értelmiségi fiatalok radikálisabb mozgalmaiba. Így 
ismerkedik meg közelebbről számos ismert költővel, íróval, többek között József Attilával, Illyés Gyulával, 
Szabó Lőrinccel és Kodolányi Jánossal. 1927-ben az ő kezdeményezésére és aktív közreműködésével rendezik 
meg a budapesti egyetemisták a nagysikerű Móricz-ünnepséget az író 25 éves alkotói jubileuma alkalmából. A 
Csehszlovákiában élő Balogh Edgárral együtt egyik fő védnöke és szervezője az 1928 májusában Budapesten 
megtartott nagyszabású Ady-ünnepségnek is. 

Még ez év nyarán ott találjuk Vass Lászlót a Rozsnyóhoz közeli Gombaszögön, a csehszlovákiai magyar 
cserkészek legendás hírű táborozásán, ahol számos társával együtt megalapítják a Sarlót, a felvidéki magyar 
fiatalok nagy jelentőségű demokratikus népi mozgalmát. Bár ő továbbra is Budapesten tanul, s így a Sarló 
munkájában nem vehet tevékenyen részt, a Sarló „budapesti követe”-ként fontos összekötő szerepet tölt be a 
népszerű felvidéki szervezet és a budapesti diákmozgalmak, valamint a magyarországi népi írók között. 

Maga is részt vesz a Sarló emlékezetes 1930-as budapesti koszorúzásán. A Duna menti népek nemzeti színű 
szalagjaival díszített koszorú elhelyezése Táncsics Mihály síremlékén a leghevesebb támadásokat váltja ki a 
magyarországi hivatalos körökben. A jobboldali diákszervezetek nagygyűlésén Vass László a súlyos vádakkal és 
rágalmakkal szemben egyedül védi meg bátran a Sarlót. Ennek következményeként csöndben eltávolítják az 
egyetemről és az Eötvös-kollégiumból. Gombócz Zoltán, a híres nyelvészprofesszor segítségével ekkor 
házitanítói állást kap a Fejér megyei Sismándpusztán. Egy év után visszatér Rozsnyóra, ahol újabb nevelőtanári 
munkája mellett felkészül utolsó egyetemi vizsgáira. Bár magánúton befejezi tanulmányait, tanári kinevezésre 
éppúgy nem gondolhat, akárcsak a szegedi egyetemről eltanácsolt József Attila sem.   

Nevelőtanári jövedelméből időközben háromszor is hosszabb időre Franciaországba utazik. Párizsi, Loire-
völgyi és bretagne-i élményei nagy hatással vannak rá. Behatóan tanulmányozza a francia irodalom legújabb 
áramlatait, miközben személyes kapcsolatba kerül több kiváló francia íróval is. A korabeli írók közül különösen 
Romain Rolland, Guehenno, Duhamel, Ramuz és Giono művei gyakorolnak rá mélyebb hatást.  

Alighogy hazaérkezik utolsó franciaországi útjáról Rozsnyóra, a csehszlovák államvédelmi hatóság 
kémkedés és irredentizmus vádjával letartóztatja. Több mint nyolc hónapot tölt vizsgálati fogságban a 
rimaszombati börtönben. Az első-, majd a másodfokú bíróság is felmenti az alaptalannak bizonyult vádak alól. 
Ám a brünni legfelsőbb bíróság mégis elítéli azzal a különös indoklással, hogy Magyarországon minden 
egyetemista biztosan tagja valamelyik irredenta egyesületnek. 

Rimaszombati szabadulása után a pozsonyi Magyar Újságban és más lapokban, folyóiratokban jelennek meg 
Vass László írásai. Ám hiába tűnik fel tehetségével (Fábry Zoltán is ekkor figyel fel rá!), folyamatban lévő 
bírósági ügye miatt sokáig nem kaphat állást. Kilátástalan helyzetében 1936 elején szerződik el újságírónak az 
Ostravában megjelenő kommunista Magyar Naphoz. Itt hamarosan a kulturális rovat vezetője lesz. A napilap 
munkatársai közül ő az egyetlen nem kommunista, ennek ellenére meglehetősen szabad kezet kap szerkesztői és 
újságírói munkájában. Igy lehet harcos védelmezője a csehszlovákiai magyarság demokratikus jogainak, az 
anyanyelvű oktatásnak és hűséges őrzője a magyar kultúra évszázados hagyományainak, s így lehet 
fáradhatatlan, lelkes terjesztője a legújabbkori magyar és francia irodalom értékeinek is.  

A magyar iskolákért hadakozik, jól tudva, hogy az iskolák megtartása, a gyermekek anyanyelvi oktatása 
mindennél fontosabb a csehszlovákiai magyarság jövője szempontjából. A „szegénynemzet” kulturális 
fölemelkedéséért emeli fel a szavát számos publicisztikai írásában. Betűszomjas magyar falvakról ír, a 
„félpengős” könyvek helyett pedig értékes, igazi irodalmat ajánl a kultúrára éhes olvasóknak. Hevesen ostorozza 
ugyanakkor a magyar középosztály tunyaságát, az igazi kultúra iránti közönyét. Mély aggodalommal panaszolja 
fel a kiművelt emberfők, különösen a tudósok, szakemberek hiányát a csehszlovákiai magyarság körében.  

Az első időben még egy hitéért gályarabságra ítélt protestáns ősének, Dókus Dénesnek a nevével jelennek 
meg gyújtó hangú írásai, de aztán egy nagy, őszinte vallomásában – Dókus Dénes én voltam címmel – már saját 
nevét vállalva nyíltan színt vall olvasóinak. Szegény őseit és lázadó szellemüket azonban sohasem tagadja meg. 
Nem véletlen, hogy a csehszlovákiai magyar sajtóban elsőként számol be lelkes hangú híradásaiban a 



magyarországi népi írók úttörő jelentőségű új szociográfiai műveiről, így Szabó Zoltán Tardi helyzetéről és Féja 
Géza Viharsarok című könyvéről, a híres Féja-per fejleményeiről és a népi írókat tömörítő Márciusi Front 
megalakulásáról. A szegény Tiborcok ébresztőiként üdvözli ezeket az írókat, akik a vidéki Magyarország riasztó 
valóságáról adtak hírt könyveikben, a sürgős változtatás szándékával. Féja Géza döbbenetes erejű művének 
védelmében az egyszerű szlovákiai magyarokat is megszólaltatja a Magyar Nap teljes oldalán. E könyvek 
tanulságaként pedig nyíltan kimondja: a csehszlovákiai magyarságnak is megvannak a maga „Viharsarkai” 
szerte az országban. Csallóköztől Kárpátaljáig „mind megannyi égő seb”, melyeket a magyarság összefogásával 
mielőbb orvosolni kell.  

A népi írók fölfedező munkájának bemutatása mellett nem feledkezik meg Vass László a magyarországi 
irodalom más irányzatairól és más világnézetű alkotóiról sem. Meleg hangú írásban üdvözli például a Szép Szó 
alkotógárdájának szlovákiai látogatását, nem hallgatva el a súlyos betegsége miatt otthon maradt József Attila 
fájó hiányát sem. A költő váratlan, tragikus halálának hírére írt publicisztikájában pedig megrendült hangon vesz 
búcsút a szerencsétlen sorsú nagy művésztől. Majd a Magyar Demokrata Írókör pozsonyi József Attila-estjén 
harmadmagával ő is beszédet mond, amelyben személyes emlékeit eleveníti fel a fiatal költőről, akivel még a 
húszas évek végén egész estéket, éjszakákat töltött együtt Pest és Buda utcáin barangolva. 

A német veszedelem közelgő fenyegetését látva fokozott aggodalommal teszi fel írásaiban a nyugtalanító 
kérdést: mi lesz velünk, magyarokkal? Ez idő tájt jelenik meg a Magyar Napban apám egyik legjelentősebb 
esszéje, a Hazaérkezés Szlovenszkóra, amely Fábry Zoltán szerint is a kor legértékesebb dokumentumai közé 
tartozik. Arról tesz ebben megrendítő vallomást Vass László, hogy rimaszombati raboskodása idején és 
szabadulását követően miképpen tért vissza franciaországi bolyongásai után a szlovákiai magyar néphez és népe 
szolgálatához. 

A Magyar Nap igen keveset tudott csak fizetni munkatársainak, ám ez a kevés is lehetővé tette, hogy hosszú 
akadályoztatás után apám végre feleségül vegye a szintén rozsnyói születésű menyasszonyát, Adamis Irént. Ez a 
szerény egzisztencia is egyre fenyegetettebbé vált azonban az 1938-ban felgyorsult történelmi változások 
következtében. Ekkor döntött úgy Vass László, hogy Szvatkó Pálnak, az ismert publicistának és főszerkesztőnek 
a hívására a Prágai Magyar Hírlap és a hozzá közel álló Új Szellem című hetilap munkatársa lesz. Addigi 
kollégáit, így Fábry Zoltánt és más baloldali írókat is megdöbbentette ez a váratlan fordulat, hiszen a két utóbbi 
újság szellemisége élesen szemben állt a kommunista Magyar Napéval. Első felindulásában Fábry egyenesen 
árulással vádolta egykori barátját és harcostársát. Jóval később, Vass László halálára írt nekrológjában már 
beismerte tévedését, s felmentette őt e súlyos vád alól, sőt teljesen rehabilitálta is. „Vass László nem volt áruló! – 
írta Fábry Zoltán. – Árulás akkor lett volna, ha átveszi a másik oldal bizantizmusát, náciszimpátiáját, ha együtt 
ordít a farkasokkal. Ő azonban ott folytatta a munkát, ahol abbahagyta… El kell olvasni a Horthy-
Magyarországon írt írásait, a népért hadakozik ott is, az Apáczai Csere Jánosok szellemének hasít utat…” 

Az „árulás” igaztalan vádját azonban később, a kommunista rendszerben sem lehetett már sohasem teljesen 
lemosni Vass Lászlóról. S az irodalmi berkekben, főleg Szlovákiában, mindmáig ott kísért ez a méltatlan vád. 
Talán nem túlzok, ha Turczel Lajossal együtt állítom, hogy Csehszlovákiában főleg emiatt nem lehetett 
évtizedeken át kiadni apám válogatott írásait.  

A bécsi döntés után Vass László a Prágai Magyar Hírlap szerkesztőségével együtt átköltözik Prágából 
Budapestre. Itt egy ideig Felvidéki Magyar Hírlapként jelenik meg az újság, majd ez beolvad a Reggeli– és Esti 
Magyarország néven akkor meginduló két napilapba. Apám az előbbinek lesz kulturális, irodalmi rovatvezetője 
és állandó cikkírója. Ezekben az érettebb írásaiban forr ki és tisztul le igazán Vass László egyéni írói stílusa. S 
ekkor, ezekben az években válik kitűnő újságíróvá és szélesebb körben elismert, jótollú íróvá. Különösen a 
világháború utolsó, vészterhes éveiben, 1942-től 1944. október közepéig megjelent hangulatos tárcáiban, komoly 
fajsúlyú lírai esszéiben és a nemzeti sorskérdéseket taglaló publicisztikai írásaiban jut el pályája csúcsára.  
Kiemelkedő értékűek még irodalmi és színházi kritikái, színes karcolatai és különböző könyvekben, 
folyóiratokban közölt nagyobb irodalmi és nemzetpolitikai tanulmányai. 1944. október elsején jelenik meg 
legszebb írói hitvallása, Maradj a néppel címmel. Akkor írja ezt, amikor az ostromlott országból tömegesen 
megindultak az emberek nyugat felé. Mint egész korábbi pályáján, úgy ebben az emelkedett hangú vallomásában 
is a szülőföldhöz, a néphez és a magyarsághoz való rendíthetetlen hűséget s az otthonmaradást hirdeti.  

Az 1940-es évek elején született írásainak egyik központi gondolata a magyarság szellemi szabadságharca. E 
gondolat jegyében méltatja több cikkében is Kodály és Bartók korszakalkotó munkásságát. Örömmel köszönti 
ugyanakkor az új magyar kultúrpolitika népi-nemzeti szellemű megújulását, kiemelve ebben Győrffy István 
néprajztudós jelentős érdemeit. Publicisztikai írások egész sorában üdvözli a magyar szellem erősödését 
irodalmunkban és az új irodalomtörténeti könyvekben, a magyar történetírásban, gyökeresen megújuló 
oktatásunkban és korabeli festészetünkben is.  

Közben nem feledkezik meg mozgalmas ifjúkorának immár legendássá vált küzdelmeiről és tiszta 
eszményeiről sem. A Kelet Népében, Móricz folyóiratában nagyszabású tanulmányban emlékezik vissza a Sarló-
mozgalom gombaszögi indulására és a Sarló egész történetére. S akárcsak egykori eszményeihez, éppúgy 



hűséges marad ifjúsága nagy példaképéhez, Móricz Zsigmondhoz is. Budapestre költözése után ismét gyakran 
meglátogatja atyai jóbarátját Leányfalun. Minden újabb Móricz-könyvről, műveinek színházi előadásáról elsők 
között ad örömteli híradást meleg hangú kritikáiban. Az író halálakor Áldott emlékezés című szép írásában vesz 
tőle búcsút, s ezután is a méltatások sorában idézi fel felejthetetlen tanítómesterét.  

Ezekben az években kerül baráti kapcsolatba több olyan kiváló íróval is, mint Illyés Gyula, Szabó Lőrinc, 
Féja Géza és Tamási Áron. Jellemző akkori irodalmi tekintélyére, hogy Illyés Gyula 1944-ben őt akarja 
megbízni a Nyugat utódjának számító Magyar Csillag szerkesztésével. 

A háború után már csak ritkán kap tehetségéhez méltó teret az irodalmi sajtóban. Az 1945-ben meginduló 
Szabad Szónak, a Nemzeti Parasztpárt lapjának lesz belső munkatársa. Itt Darvas József író-főszerkesztő 
irányítása alatt egy ideig még viszonylag szabadon írhat. Cikkeiben kezdettől fogva aggódó figyelemmel kíséri a 
csehszlovákiai magyarság tragikus sorsának alakulását. A magyarországi sajtóban elsőként és a 
leghatározottaban tiltakozik a felvidéki magyarok üldöztetése és teljes jogfosztottsága ellen. A párizsi 
béketárgyalások fejleményeit is mély aggodalommal kommentálja lapjában. Amikor Párizsban úgy döntenek, 
hogy ezután nem biztosítják a kisebbségek nemzetközi védelmét, ismét felháborodottan tiltakozik a határainkon 
túl élő három és fél millió magyar sorsát súlyosan érintő határozat ellen. Egy másik írásában valóságos 
segélykiáltásként hívja fel a figyelmet arra a békeértekezlet elé küldött memorandumra, amelyben közel százezer 
csehszlovákiai magyar gyermek kér magának anyanyelvű iskolát. Felsőbb utasításra azonban hamarosan 
megtiltják neki, hogy cikkeiben a csehszlovákiai magyarok sérelmeivel, teljes jogfosztottságával foglalkozzon. 
Ő erre azonnal benyújtja lemondását Darvas Józsefnek, azzal az indoklással, hogy a magyarság és a demokrácia 
szolgálatát nem tudja elválasztani egymástól…  

Mindamellett, amikor már végleg eldőlt a pozsonyi hídfő sorsa, egy emelkedett hangú írásában fájdalmas 
búcsút vesz az elcsatolt három magyar falu lakóitól, s életre szóló útravalóként a magyarságukhoz való 
rendíthetetlen hűségre biztatja őket. Egy megrendítően szép esszéjében pedig (címe: Csallóközi álmok) ifjúkori 
álmaival együtt elbúcsúzik tágabb szülőföldjétől és ennek legelemibb emberi jogaitól megfosztott magyar 
népétől.  

Ő maga csak 1948 novemberében utazhat újra rozsnyói családjához. S ekkor személyesen átélheti a 
csehszlovákiai magyarság nagy ünnepét: négyévi teljes jogfosztottságuk megszüntetését. Erről a fölemelő 
élményéről írta meg tervezett önéletrajzi esszéregényének egyetlen, kéziratban fennmaradt hosszabb fejezetét. 
Ezt a művét azonban korai halála miatt már nem volt ideje befejezni.  

Ekkor már másfél éve a Kisgazdapárt sajtóosztályán dolgozik, emellett a Független Magyarország című újság 
kulturális rovatát vezeti, s nem utolsósorban állandó színházi– és filmkritikusa is a lapnak. Színesen megírt, 
szakavatott színházi kritikáival egy-két év alatt komoly tekintélyt és megbecsülést vív ki magának a színházi 
világban. Ekkori munkásságából figyelemre méltók még míves kis karcolatai, glosszái és a különböző lapokban 
közreadott nagyobb esszéi, irodalomkritikái.  

Jellemző a Rákosi-rendszer legsötétebb időszakára, hogy egy grúz színdarab előadásáról írt – enyhén 
elmarasztaló – kritikája miatt 1950 kora tavaszán egyes színházi vezetők kíméletlen hajszát indítanak édesapám 
ellen. E támadásnak mintegy betetőzése az a kritikusi értekezlet, amely a kommunista diktatúra valóságos 
ítélőszékeként vonja felelősségre az odarendelt Vass Lászlót. A legdurvább rágalmakat szórják a fejére, a 
reakció utolsó csökevényének nevezik, akit, úgymond, „el kell taposni”, s „életveszélyesen” megfenyegetik. 
Borzalmas lelkiállapotban érkezik haza mindezek után, két napig súlyos fájdalmak kínozzák, harmadnap pedig 
eszméletlen állapotban – perforált, gennyes vakbélgyulladással – kórházba kell szállítani. Megoperálják, s már 
túl van a krízisen, amikor váratlanul – máig sem tisztázott okból – válságosra fordul az állapota, és szívtrombózis 
következtében meghal. 45 éves volt ekkor mindössze. Temetése a budapesti Farkasréti temetőben egyike volt az 
akkoriban megszokottá váló nagy temetői összeseregléseknek. Ott volt a búcsúztatók között a színházi és 
irodalmi világ számos tekintélyes képviselője is. Az összegyűlt emberek közül többen arról sugdolóztak, hogy 
talán nem is természetes halállal halt meg édesapám. Ezt a gyanút csak megerősítette, hogy haláláról egyedül a 
Független Magyarország közölt egy egészen rövid híradást.  Más lapok legfeljebb egy kis hírben közölték vagy 
teljesen elhallgatták a tragikus eseményt. Ami azért annyira meglepő, mert apám az akkori kulturális, irodalmi 
élet közismert és széles körben megbecsült alakja volt. Jellemző, hogy az egyetlen nekrológot Fábry Zoltán írta 
róla, de ezt sem közölte az akkori pozsonyi Új Szó…  

Az 1950-es években és még azután is évekig mélyen hallgatott apámról az irodalmi világ és a magyar 
irodalomtörténet. Az irodalmi sajtóban először a felvidéki származású Krammer Jenő idézte fel 1968-ban a 
pozsonyi Irodalmi Szemlében Vass Lászlónak, a „lángoló-lobogó lelkű” csehszlovákiai közírónak, a 
fáradhatatlan „népnevelőnek” az alakját. Magyarországon elsőként Gál István, a neves lapszerkesztő 1974-ben 
az Alföld című irodalmi folyóiratban állított emléket a fiatal Vass Lászlónak, a Sarló „budapesti követének”, a 
húszas évek radikális népi-baloldali szellemű harcosának. Ő hívta fel először a figyelmet apám mindmáig alig 
ismert és alig méltányolt komoly irodalmi értékű esszéire, tárcáira és tanulmányaira. Rónay László az 1970-es 
évek elején kiadott irodalomtörténeti munkájában a népi írókhoz tartozó Vass Lászlót az Ezüstkor nemzedékébe, 



s ezen belül az esszéírók közé sorolja.  
Magyarországon nem kisebb írók, irodalomtörténészek, mint Illyés Gyula, Czine Mihály, Szalatnai Rezső és 

mások támogatták Vass László válogatott írásainak kiadását. Illyés Gyula, apám egyik legjobb barátja, néhány 
hónappal a halála előtt fogadott engem rózsadombi lakásán, s nagy szeretettel emlékezett vissza Vass Lászlóra. 
A felesége, Flóra asszony jelenlétében szószerint így jellemezte őt: „kiváló irodalmár és igaz magyar, tiszta, 
jellemes ember volt, aki a legnehezebb időkben helytállt és megőrizte a toll becsületét.” Mikor pedig apám 
legjobb írásainak kiadásához kértem a segítségét, azt üzente velem (sajnos csak szóban) Illés Endrének, a 
Szépirodalmi Kiadó akkori igazgatójának, hogy mondjam meg: „én, Illyés Gyula, nemcsak ajánlom, támogatom, 
hanem kifejezetten kérem, szinte követelem, hogy adják ki Vass László válogatott írásait”. S azt mondta még, 
hogy ajánlólevelet csak akkor ír, ha a könyv megjelenéséhez feltétlenül szükséges. Ám később, mikor mégis 
akadályok gördültek a kötet megjelenése elé, Illyés Gyula – váratlan halála miatt – már nem teljesíthette ígéretét. 

Illyés Gyulán kívül más kortársak és utódok is méltóképpen emlékeztek meg apámról, a nemes szellemű 
emberről és munkásságáról. A másik hű barát, Fábry Zoltán, a mindig szigorú mércéjű kritikus úgy búcsúztatta 
őt idézett nekrológjában, mint akit „Móricz Zsigmond dajkált a szegénynemzet írójává”. Turczel Lajos 
professzor szerint Vass László „a polgári köztársaság egyik legjobb publicistája volt”, akinek „tragikus 
irodalmársors” jutott osztályrészül. Szomorúan állapítja meg, hogy „értékes írásai – csekélyke kivétellel – a 
közönség számára hozzáférhetetlen régi újságokban, folyóiratokban porladnak”. A születésének 80. 
évfordulójára írt megemlékezésében Vigh Károly történész a Magyar Nemzetben többek között így méltatta őt: 
„A csehszlovákiai magyar literátorok nagy nemzedékéhez tartozott, akit Fábry után Peéry Rezsővel és Szalatnai 
Rezsővel együtt kell megbecsülnünk. Most kell rádöbbennünk arra, hogy 1950. április 28-án bekövetkezett 
váratlan és korai halála óta nem sok történt emléke ápolásáért és szerteágazó irodalmi tevékenysége, szellemi 
hagyatéka méltó értékeléséért.” Horváth Ferenc, Vass László egykori sarlós harcostársa ugyancsak 1985-ben, 
apám sírkőavatása alkalmából rendezett ünnepségen úgy emlékezett meg róla, mint aki korai halála miatt 
„ígéretes, ám csak megkezdett életművet hagyott hátra”. „Vass László kor– és mozgalmi társunk volt – mondta -, 
idő előtti távozása éppen ezért bennünket sújtott legfájdalmasabban. Hisz nemcsak ifjúkorunk részesére és 
tanújára emlékezünk rá gondolva. Lehetetlen nem látnunk benne a jelképet is. Élete valamennyire sorsunk 
példázata is, népünk huszadik századi történelme reá nyomta súlyos bélyegét.” S hogyan látta őt, az embert és 
hányatott életét egy barátja, a felvidéki származású Dr. Sziklay László? Íme egy részlet apám halálára 
édesanyámnak írt leveléből: „Laci jó barátom volt. Keveset találkoztunk, mégis annak éreztem mindig. 
Diákkorunkban is, az Eötvös-kollégiumban, később is, a nagy fordulat előtt is és utána is. Láttam nagyon nehéz 
életét akkor is, most is. Tudom, hogy legnehezebb életválságaiban sem adta fel elveit, hitét az emberségben és 
magyarságban. (…) Nem volt egy szava sem, amely ne sugározta volna a megbecsülésre méltó nemzetszeretetet 
és kultúrát.”  

Mit tehetnék még hozzá ezekhez a méltatásokhoz? Talán csak Horváth Ferenc ítéletét helyesbíteném 
annyiban, hogy bár Vass László ígéretes pályáját valóban derékba törte korai halála, az is maradandó és jelentős 
értékű, amit e rövid idő alatt, a legválságosabb években alkotott. Ezt viszont meg kellene becsülni Szlovákiában 
és Magyarországon is. Teljes életművének megismerésével és gondos feltárásával éppúgy, mint legjobb 
írásainak kiadásával és munkásságának méltó értékelésével.  Mindezzel még ma is adósak vagyunk neki. 

 
 

Tóth Éva 

A Nyelvi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és a nyelvi 
genocídium 

 
 
A tanácskozás címe egy kérdés: Gyilkosok közt élünk? A válasz, sajnos, igen. Kain óta. ami persze nem 

menti fel sem Kaint, sem követőit. 
Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát mindenki ismeri és elvileg nyilván mindenki egyetért a benne 

foglaltakkal, bár a világ jelenlegi helyzete ezt a feltevést nem támasztja alá. A nyelvi jogok tekintetében hasonló 
a helyzet vagy még rosszabb, ugyanis a Nyelvi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát az ENSZ tagállamai közül is igen 
kevesen ratifikálták, holott kilenc év telt el azóta, hogy a barcelonai világkonferencia, amelyen résztvett az 
UNESCO és egy egész sor emberi jogi és kisebbségi jogi szervezet képviselője és a Nemzetközi P.E.N. Club 
több mint száz központjának képviselője aláírta. A Magyar P.E.N. Club nevében, úgyis mint a dokumentumot 
előkészítő Nyelvi Jogi és Fordítási Bizottság és a Nyilatkozat további sorsával foglalkozó tudományos bizottság 
tagja, én írtam alá. 1992-ben már megszületett a Regionális és Kisebbségi nyelvek Chartája, a barcelonai 



Nyilatkozat azonban minden eddiginél széleskörűbb törvénytervezet. Nemcsak azt mondja ki, amit Kosztolányi 
már 1930-ban leírt „A magyar nyelv helye a földgolyón” című esszéjében, hogy minden nyelv egyenlő, hanem 
azt is, hogy függetlenül a nyelvet beszélők lélekszámától, a nyelv kodifikáltságától, függetlenül attól, hogy egy 
állam hivatalos nyelve-e vagy egy kisebbségé, minden nyelv egyenlő s hogy a nyelvi jogok egyidejűleg egyéni 
és kollektív jogok. A Nyilatkozat kimondja, hogy mindenkinek joga van az anyanyelvén történő oktatáshoz az 
óvodától az egyetemig, saját nyelvén részesülhet a tömegkommunikáció nyújtotta előnyökből, veheti igénybe az 
egészségügy, az igazságszolgáltatás és a közigazgatás szolgáltatásait, de még a kereskedelmi forgalomba kerülő 
termékek használati utasításait is saját nyelvén kell megkapnia. Mindenkinek joga van hozzá, hogy saját nevét 
saját nyelvének szabályai szerint írja és minden nemzetnek és nemzetiségnek joga van hozzá, hogy saját nevét és 
saját földrajzi neveit használja. 

A Nyelvi Jogok Egyetemes Nyilatkozata tehát csupa magától értetődő jogot tartalmaz, mégis számtalan nyelv 
halt ki a történelem kezdetei óta és napjainkban is a nagy nyelvek hegemóniája, a homogenizálódás, az 
asszimiláció fenyeget számos nyelvet illetve nyelvi közösséget. 1990-ben résztvettem a Nemzetközi 
Fordítószövetség (F.I.T.) Belgrádban megtartott világkongresszusán s miután beválasztottak a tizenhét tagú 
vezetőségbe, a záróülésen a következő határozati javaslatot terjesztettem elő: 

Mi, fordítók, akik ismerünk, ennélfogva meg tudunk becsülni más nyelveket is, nemcsak a magunkét, 
támogatjuk a nemzeti kisebbségek anyanyelvének szabad használatát a világ minden országában. Hisszük, hogy 
nincsenek magasabbrendű és alacsonyabbrendű nyelvek, hogy minden nyelv az emberiség közös kincse és hogy 
mindannyian felelősek vagyunk fennmaradásukért. az anyanyelv megőrzése ne legyen hőstett, hiszen az ősöktől 
örökölt kultúrával való azonosulás természetes módja, az emberi élet nélkülözhetetlen feltétele. 

A határozati javaslatot a kongresszus egyhangúlag elfogadta, de mivel úgy láttam, hogy nem sok változás 
történt ezen a téren, a Magyar P.E.N. Club 1997-es regionális konferenciáján előterjesztettem egy azonos 
tartalmú javaslatot, amelyet aztán továbbvittünk a Nemzetközi P.E.N. Club 1998-ban Helsinkiben megrendezett 
világkongresszusára, kiegészítve azzal a javaslatommal, amelyet már Barcelonában elmondtam két évvel 
korábban, miszerint az UNESCO nyilvánítsa A Nyelvek Napjává június 6-át, azt a napot, amikor a Nyelvi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatát aláírtuk. A helsinki kongresszus elfogadta, majd továbbította a határozatot s az 
UNESCO egy vagy két év múlva megalkotta Az Anyanyelv Napját. Azt hiszem, nem kell hosszasan 
magyaráznom, hogy nem erről volt szó. Az, hogy saját anyanyelvünket becsüljük, az természetes. Hogy a mások 
nyelvét, mindenkiét, tiszteletben kell tartanunk, erre akartam felhívni a figyelmet akárcsak néhány évvel 
korábban, Fulbright–vendégprofesszorságom idején Amerikában, amikor felkértek, hogy mondjak egy rövid 
beszédet Pünkösdkor a presbitériánus templomban. Nagyjából a következőket mondtam: 

„És mikor a pünkösd napja eljött, az apostolok megtelének Szent Lélekkel és kezdének szólni más 
nyelveken… Minek–utána… egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén 
hallá őket szólni… az Istennek nagyságos dolgairól. (Apostolok cselekedetei, 2: 1–11) 

Isten csodát tett. Képessé tette az apostolokat arra, hogy más nyelveken szóljanak, hogy a jelenlévők, minden 
nép közül, melyek az ég alatt vannak, megértsék őket. Isten fordítva is tehette volna a csodát: úgy, hogy az 
apostolok a saját nyelvükön beszélnek, és mégis mindenki megérti őket. De Isten nem így tett. Azt akarta, hogy 
az ő nagyságos dolgairól mindenki azon a nyelven halljon, amelyben született, mint Károly Gáspár mondja, az 
anyanyelvén. Isten megtisztelte az embert, saját teremtményét azzal, hogy megmutatta, hogy minden nyelv, 
minden nép nyelve, amelyek az ég alatt vannak, egyformán fontos, hiszen a nyelv egyedül az ember képessége 
és a nyelvek végtelen változatossága a teremtés végtelen változatosságát gazdagítja. Egyik nyelv a másiktól 
nemcsak szavaiban, nemcsak szerkezetében különbözik, minden nyelv a világ megismerésének és kifejezésének 
sajátos módja. 

Ma, amikor faji vagy etnikai hovatartozásuk, vallásuk vagy anyanyelvük miatt kínoznak és gyilkolnak 
embereket, gondoljunk a pünkösdi csodára és imádkozzunk és dolgozzunk minden nemzet és nemzeti kisebbség 
anyanyelvének szabad használatáért, minden, létében és méltóságában fenyegetett nép fennmaradásáért. 

Tove Skutnabb-Kangas finnországi svéd születésű, Dániában élő nyelvész, a szociolingvisztika nemzetközi 
tekintélye egy majdnem nyolcszáz oldalas könyvet publikált 2000-ben Linguistic Genocide in Education – or 
Worldwide Diversity and Human Rights?, azaz nyelvi genocídium az oktatásban, avagy az egész világra 
kiterjedő diverzitás és emberi jogok? címmel. Szándékosan nem fordítottam globálisnak a worldwide kifejezést, 
hiszen a globalizálás eleve ellensége a diverzitásnak, amelyet a jeles nyelvész a szintén fenyegetett 
biodiverzitással állít párhuzamba. Ahogy az élőlények közt vannak kiveszőfélben levő, veszélyeztett és nem 
veszélyeztetett fajok, ugyanígy osztályozhatjuk a nyelveket is. És ha egy nyelv kihal, vele együtt kihal a nép is, 
amely létrehozta és kihal nemcsak egy hang a nyelvek sokszólamú kórusából, hanem a világ megragadásának 
egyik lehetséges módja is. 

Hadd idézzem, mint már többször, több nyelven megtettem, Kányádi Sándor Újságolvasás közben című 
versét: 

 



társaságok egyesületek 
sőt akadémiák alakulnak 
fognak össze egy-egy 
kiveszőfélben lévő 
fű fa virág sőt rovar 
védelmére 
szeretnék azok a füvek 
fák virágok madarak 
sőt rovarok 
családjába tartozni 
 

Hubay Miklós néhány évvel ezelőtt írt Elnémulás című drámáját friuli nyelven előbb mutatták be, mint 
magyarul, nem véletlenül. A dráma főhőse egy fiatal nő, egy nyelv – egy nép – utolsó túlélője, akit a börtönben 
felkeres egy fiatal pap, hogy mielőtt kivégzik, még tanulmányozhassa a nyelvét. Amikor megtudja, hogy a nő 
terhes (akit a renegát, népét és nyelvét megtagadó börtönőr erőszakolt meg), a nemzetközi közvéleményhez 
fordul, hogy a római jog alapján semmisítsék meg a várandós anya halálos ítéletét. akciójával azonban csak azt 
éri el, hogy a nőn művi abortuszt hajtanak végre, így aztán már nincs jogi akadálya a kivégzésnek.  

A nyelv, a magunké és a másoké gyakori téma a magyar irodalomban. Nemcsak anyanyelvünk dicsérete 
Sylvester Jánostól Faludy Györgyig, nemcsak védelme Kosztolányitól Illyésig, Bajor Andorig, amikor persze a 
magyar nyelv egyben más nyelvek metaforája, hanem fordítva is: Jékely Zoltán kurdokról, Csanádi Imre 
észtekről, Kormos István katalánokról, Farkas Árpád lipovánokról szóló verse a hasonló történelmi helyzetben 
élő népeknek szóló tiszteletadás és rejtett önvallomás egyidejűleg.  

Vannak, akik nem szeretik az ilyen erős kifejezéseket, mint nyelvi genocídium, mondja Tove Skutnabb-
Kangas, ugyanakkor nem tiltakoznak a nyelvhalál kifejezés ellen, ami pedig ugyanaz, csak nem mutat rá az 
elkövetőre, kamuflálja, elkeni a tényt, hogy egy nyelv nem magától hal ki, hanem pusztulásba taszítják, akkor is, 
ha látszólag nem történik erőszak. Kovács István Beolvasztás című verse pontos diagnózisa ennek a 
folyamatnak: 

 
Előbb a regölést 
aztán a regét 
 
Előbb a földet 
aztán az otthont 
 
Előbb az iskolát 
aztán a nyelvet 
 
Előbb a fejfát 
aztán a hitet 
 
Előbb a jövőt 
aztán a múltat 
 
és 
mindezt 
egyszerre: 
jelenidőben. 

 
És végül hadd idézzem a magát prófétáktól származtató Füst Milán Berzsenyi, Kölcsey hangját visszhangzó 

intelmeit A magyarokhoz: 
 

Oh jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok 
S azt meg kell védened. Hallgass reám. Egy láthatatlan 
lángolás 
Teremté meg e nagy világot s benned az lobog. Mert néked 
is van lángod: 
Szent e nyelv! S több kincsed nincs neked! Oly csodás 
nyelv a magyar. Révület fog el, ha 



rágondolok is. 
Ne hagyd tehát, hogy elmerüljön, visszasüllyedjen a 
ködbe, melyből származott 
E nemes–szép alakzat… 

 
 

 

Fazakas Csongor 

Emlékekből kordokumentum 
 
Éri Istvánnal, a neves régésszel, művelődéstörténésszel, a Tájak–Korok–Múzeumok sorozat organizátorával 

készített életinterjút Kaiser László, az Örökségvédelem egykori főszerkesztője: röviden ennyi az a szép kiállású, 
feszesen szerkesztett, fényképekkel gazdagított kötet, amely az Ünnepi Könyvhéten jelent meg, s nagy sikerű 
bemutatója volt június 9-én, dr. Kovács Tibor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójának a 
könyvismertetésével, a lassan legendássá vált Litea Könyvesboltban, a budai Várban. 

A könyvnek ugyanakkor – mint minden könyvnek – megvan a maga sorsa. Miként a Kaiser László által írt 
frappáns előszóból kiderül: az életinterjú valójában még 2000 őszén készült, amikor Dercsényi Balázs 
művészettörténész „hozta össze” egy rövid újságinterjúra Kaisert és Érit, ám „a beszélgetés nyúlt, egyre csak 
nyúlt, egyre érdekesebb témák és tények kerültek a felszínre, nemsokára világossá vált, hogy Éri István élete és 
munkássága beszélgetéssorozat, hadd ne mondjam: könyv után kiált”. A történet külön érdekessége egyrészt, 
hogy a könyv közel öt évvel később látott napvilágot, mivel csak tavaly kapott támogatást a Nemzeti Kulturális 
Alapprogram Régészeti Kollégiumától, másrészt pedig az, hogy egy új beszélgetést is kellett készíteni a 2000 
ősze és 2005 tavasza közötti eseménydús időszakról. 

Akárhogyan is: Éri István és Kaiser László beszélgetésbe oltott találkozása, könyves vállalkozása 
mindenképpen szerencsésnek mondható. Kaiser számos kötet – többek között életinterjú – szerzője, Éri István 
pedig nem csupán ideális beszélgetőpartner, interjúalany, hanem – s ez a lényeges – azon túl, hogy kitűnő 
szakember, nagy formátumú értelmiségi, aki tartását, tisztességét megőrizve tett és tesz sokat az ötvenes évek 
elejétől napjainkig a régészetért, emlékek megőrzéséért, tágabb értelemben a magyar kultúráért. Mindezek 
rögzítése érdekesen, olvasmányosan, hitelesen történt, ha kell, anekdotikus, ha kell, tényszerű a múlt fölidézése, 
jól feltett, időrendet követő kérdésekre ön– és korfeltáró válaszok születtek. Külön öröm az olvasónak és a 
szakmabelinek egyaránt, hogy a humor – mondhatni az elengedhetetlen és bölcsességre valló távolságtartás – is 
Éri jellemzője, nem véletlen a könyv alcíme: Egy apróhirdetésen vett régész emlékezései. Mint ahogy 
beszédesek a cikluscímek is: Család, gyerekkor, ifjúkor, egyetemi évek; Első lépések a régészetben; 1956: 
történelem és szakma; Műemlékvédelem és értékőrzés vidéken; Új korszak, új feladatok Budapesten; A Tájak–
Korok–Múzeumok organizátora és végül a 2000 őszétől 2000 tavaszáig.  

Kultúrák és személyiségek működésnyomokban és emlékekben maradnak fenn. Egy életinterjú, különösen 
egy jól sikerült életinterjú-kötet több mint egy súlyos személyiség fölmutatása, emlékeinek megőrzése. 
Kordokumentum is, amely a múltból merít ugyan, de a jövőnek állít példát. S ez az Éri Istvánnal foglalkozó 
könyv legfőbb tanulsága. 

(Kaiser László: Éri István. Egy apróhirdetésen vett régész emlékezései. Életinterjú fényképekkel. Hungarovox 
Kiadó, 2005) 

 
 

Lisztóczky László 

 „Nem hal meg senki szebben…” 
Dsida Jenő a halál közelében 

 
 
létezés iránti csodálattal és szeretettel annyira áthatott lírai életművet ismerünk, amilyen Dsida Jenőé. 

Lényegességélményét és megragadottságát tragikus sorsa diktálta: veleszületett, korai elmúlással fenyegető 
szívbetegségben szenvedett, maga is tudta, hogy fiatalon fog meghalni. Arra kényszerült, hogy a sír szédítő 
mélységeivel fokról fokra szembenéző egészséges embernél hamarább és intenzívebb módon döbbenjen rá a 
véget nem érő nagycsütörtök esték üzenetére, szívközelből ismerje és minden késedelem nélkül meg is lelje az 



élethez vezető – A varázshegy című Thomas Mann-regény főhőse, Hans Castorp által is megjelölt – „zseniális 
utat”, a halált. Annak fénytörésében nőtt benne olyan mitikussá az őt körülvevő világ jelentősége, fontossága. Az 
elhulló virág, a gyorsan eliramló lét döbbenete és fájdalma, az átmenetiség, az ideiglenesség tudata minden 
pillanatát és idegsejtjét, egész lényét áthatotta. Ez formálta olyan tökéletessé érzékeiben és költészetében a 
„megkapaszkodás” ösztönét, indította el őt otthonkereső, a végesség sorompóival is dacoló szellemi 
expedíciójára. Otthon akart lenni a világban földi és kozmikus, geográfiai és spirituális értelemben egyaránt: 
ezért ölelte magához az egész mindenséget, s ezért szerette úgy Erdélyt és az Istent is. 

Sorsát krisztusivá avatta a folytonos készenlét az előre tudott, nem váratlanul rátörő halálra. A „vég 
borzalma” elmaradhatatlan társként szegődött hozzá hétköznapjaiban is. Be rossz! című, az ősz, az elmúlás 
hangulatát idéző, l925-ben keletkezett – köteteiben még meg nem jelent – versének egyik részlete a 
„korapusztult, zöld” leveleket becézi: ezzel az „elszólás”-sal avatja be olvasóit a tudata mélyén folyton ott 
rejtőző halálfélelembe. „[Én] a halálnak minden vacsoránál / külön tányért teszek asztalomhoz” – írja Rövid 
napló című versében; „Jaj meg-megáll / a láb, mert fél, hogy sírba téved” – panaszolja A sötétség verse.   

Költészetének egyik legfeltűnőbb sajátossága a halál megszelídítése, a halál-eufemizmusok kifogyhatatlan 
gazdagsága és sokszínűsége. Nemes Nagy Ágnes mutatott rá, hogy milyen következetes költői leleménnyel 
foglalta egységbe szépségeszményét és haláltudatát. Nyilvánvalóan azért formálta széppé a szörnyűt, hogy 
könnyebben tudjon szembenézni vele. A halált ideális díszletek közé helyezi, az erdélyi hegyek misztikus világa 
és a szerelmi mámor szolgál fedezékéül. Szökevények a fák közt című „révedező utópiá”-jában az elképzelhető 
legideálisabb halálnemet álmodja meg magának:  

 
Pislogó, piros rőzsetűznél, végtelen erdőn, halk  
dalok közt, lassan lépkedő angyalok közt 
simulok hozzád a lágy mohára… Zsongó gallyak 
közt, angyalok közt 
készülünk a kedves halálra. 

 
Így dudolok az uccán… című versében is az erdő idillikus, nyugtató és feledtető birodalmába menekül a 

modern civilizáció, a városi élet sivár és nyomasztó közegéből. Ott még a halál is gyöngéd és tapintatos, a 
természet  folytonos újjászületése, szépsége és varázsa enyhíti a gyászt is: 

 
Nem bújt el senki jobban, 
nem hal meg senki szebben. 
Úgy hull rám az örök csend, 
úgy száll, keringve lebben, 
ahogyan – míg a lombot 
lágy szél fuvalma rázza, – 
 
kis ájult gyík fölé 
hull a levelek száza. 
 
Szívemből kék virágot 
sarjasztok kedvesen: 
hadd bukkanjon reá  
sétáló kedvesem, 
ki két napig pirosra 
dörzsölte szép szemét, 
mivelhogy béke lettem, 
boldog por és szemét. 

 
A rövidre szabott lét terhét, a mennyiségi veszteséget a minőséggel, az élmények intenzitásával és 

gazdagságával próbálta ellensúlyozni. A gyertyát mindkét oldalán égette, kielégíthetetlen és csillapíthatatlan 
szomjúsággal szívta magába a szépséget, az örömöt. Csoóri Sándor a mámoros életszeretet, „az öt érzék 
költője”-ként jellemezte.  

Nem elégedett meg a nappalok csodáival, hódolt az Éj királynője előtt is. Őt is magával ragadták az ún. 
„kávéházi életforma” démonai, melynek az idő múlása nem szabott határt, az éjszakák sötétsége és csöndje pedig 
kifejezetten felszabadító, ösztönző közegéül szolgált. Ennek az életformának – melynek a szertartásait, 
forgatókönyvét Krúdy Gyula formálta annyira vonzóvá és tökéletessé – roppant gazdag hagyományai vannak 
irodalmunkban. Dsidának is oly tapasztalt és hozzáértő idősebb mesterei voltak, mint Hunyady Sándor és Kuncz 



Aladár. Céljuk nem az italozás, a duhajkodás volt, nem az eleven és tiszta öntudat eltompítására vagy 
eltorzítására törekedtek. Ellenkezőleg: az értelem és a fantázia rejtett energiáinak mozgósítására, a napkeltéig 
tartó, közös töprengésre és vitatkozásra, a kölcsönös évődésre és viccelődésre teremtettek lehetőséget.  

Az utcaseprő című verse bizonyára egy így átvirrasztott éjszaka konzekvenciáit idézi. A költő hajnaltájt 
„dúdolva ballag” hazafelé „sok apró-cseprő dallal” szívében. Találkozik a munkáját végző utcaseprővel, aki „oly 
tisztességtudón” köszönti, hogy csordultig telik alázattal és szeretettel. A „szegény, piszkos utcaseprő” 
Krisztussá magasztosul a szemében, ki sepri „a föld szennyeit”, s „világ bűnét” elveszi. A lelkében feltámadó 
bűntudat ezt a kérést fogalmaztatja meg vele: 

 
Testvér, ha az üdvösségre jutsz, 
Rólam el ne feledkezz! 
 

Magatartásának lélektani motívumait Áprily Lajos így tárta föl az általa gondozott, 1958-ban megjelent 
Tóparti könyörgés című Dsida-kötet előszavában: „Tudtuk róla, hogy rossz a szíve s csak óvatos, 
kiegyensúlyozott életmód adhat neki férfiéveket. Ő azonban fiatalos könnyelműséggel így fogalmazhatta meg 
magában a kérdést: Ha beteg szívem miatt úgyis meg kell halnom idő előtt, miért lohasszam magamban a 
lángot?” Épp ez a mohó és fékezhetetlen vágy az élet totális megismerésére; ez az egész kozmosz felé kinyújtott 
és szélesre tárt kar, amelynek mozdulatában egyesült az első és az utolsó ölelés gesztusa; érzés– és 
gondolatvilágának ez a felfokozottsága; e kivételes intenzitású átélőképesség az egyik legfőbb titka Dsidának, 
erre vezethetők vissza költészetének legvonzóbb értékei is. Gesztusai mélyen bevilágítanak az emberlét eredendő 
titkaiba, az értő és érző olvasóban fölkeltik a teljes és hiteles élet vágyát, megmutatják, hogy milyennek kellene 
lennünk, s azt is, miként védekezhetünk a modern civilizáció eldologiasodása, kiüresedése, az elidegenedés, az 
érzelmi elsivárosodás ellen. Pályája végén született Tíz parancsolat című versciklusa, melynek befejezésére már 
ideje sem maradt.  A ciklus utolsó versében így szólít föl az örömteli, az egyszerűség és a szegénység értékeihez 
igazodó, Assisi Szent Ferenc eszményei szerint való életre: 

 
Felebarátod ökre, háza 
után kivánságod ne légyen: 
ilyen szegénységekre vágyni 
nagy szegénység és csúnya szégyen. 
Orrodba édes illatot gyüjts, 
szivedbe békét és mosolygást, 
szemedbe fényt, hogy az utolsó 
napon is tudj örülni folyvást 
s eképpen szólj csak és ne mondj mást: 
köszönöm, hogy tápláltatok, 
hús, alma, búza, lencse, borsó! 
Amint jó volt hozzám a bölcső, 
tudom, hogy jó lesz a koporsó. 
Ki most lefekszik, nem kivánta, 
hogy földje legyen, háza, ökre, 
de amit látott, gyönyörű volt 
és véle marad mindörökre. 
És övé marad mindörökre. 

 
A jelzett „zseniális úton” találkozott Istennel is, a halál markában vergődő ember legfőbb vigaszával, a 

világba vetett, szenvedő és szorongó ember legnagyobb metafizikai támaszával, minden hiányok betöltőjével. Az 
ő esetében nemcsak szellemi, hanem fizikai értelemben is igaznak bizonyult Szent Ágoston szép és fölemelő 
gondolata: zaklatott ritmusban dobogó szíve csak a „Mindenható, fölséges és jóságos Úr” ölelő karjaiban, Jézus 
szívében tudott megnyugodni.  Költői világképe a keresztény értékrendben és hagyományokban gyökerezett. 
Egész líráját áthatotta az evangéliumok üzenete, az „imitatio Christi” eszméje. Már a szeme villanásában, a 
tollfogásában ott rejtőzött, és a természetesség, az egyszerűség evidenciájával szólalt meg mély keresztény hite. 
A világ pompájában és gazdagságában – a Naphimnusz költőjéhez, Assisi Szent Ferenchez hasonlóan – Isten 
művét fedezte föl. A görög pásztori múzsát idéző, a kereszténység motívumkincsével, reneszánsz derűvel átszőtt, 
mesés univerzumot formált vágyaiból, ahol az emberi teljesség, a boldogság nem kényszerül önfeladásra és 
kicsinyes megalkuvásokra. A „tiszta lét”, a szépség és a jóság maga teremtette, osztatlan birodalmába 
emelkedett.  

Nemcsak a költészet és a bölcsészet elvontságaiban, hanem mindennapjaiban is együtt élt Istennel. Felnőtt 



életének egyik legfőbb szemtanúja, közeli barátja, lelkiatyja és gyóntatója, Márton Áron tett bizonyságot arról,  
hogy vallási kötelezettségeinek az előírt normák szerint tett eleget, a kolozsvári ferences templomban 
rendszeresen részt vett az egyházi szertartásokon, nem mulasztotta el a hívők számára kötelező szentgyónásokat 
és szentáldozásokat sem. Krenner Miklós – a Spectator néven elhíresült erdélyi újságíró – a költő ravatalánál 
elmondott beszédében fölelevenített egy megrendítő és fölemelő jelenetet. Betegsége késői szakában egyszer 
úgy lelte Dsidát, hogy „a Mater Dolorosa kezét fogva, fönnhangon olvasott imakönyvéből”. A pántos kapukon 
túl című versében is ugyanilyen leplezetlen nyíltsággal és közvetlenséggel vallotta meg  hitét: 

 
Zarándok lettem és hívő keresztény. 
Kedves virágom: zsenge barkaág. 
Hiszem, hogy Krisztus és a szent kereszt: tény 
és rajta kívül minden hiuság. 

 
A mulandóság, az átmenetiség, az ideiglenesség  tünékeny világából a végtelenséghez, az örökkévalósághoz 

fellebbezett, nem a földre, hanem az égre szegezte tekintetét. Egész lényét és költészetét átitatta a sejtelmes 
csodavárás, az otthon utáni vágy, az értelem– és boldogságkeresés nosztalgiája. Első számú költő mesteréhez, 
Kosztolányi Dezsőhöz hasonlóan ő is a „vendéglét” élményét szólaltatta meg. A földi életet Isten képmásának és 
ajándékának, a Hozzá vezető út szükségszerű állomásának tekintette. Ki akart szabadulni a végesség börtönéből,  
az emberi sors korlátaiból és kelepcéiből, amelyre személyes tragédiája egyébként is folyton figyelmeztette. A 
purgatóriumi állapot ideiglenességéből és átmenetiségéből a paradicsomi lét teljességére és tökéletességére 
áhítozott.  

Egyik legismertebb és legnépszerűbb verse, a Nagycsütörtök annak a költőnek a portréját rajzolja meg, aki 
törött testtel, nehéz lélekkel, verejtékező homlokkal vár csatlakozásra az emberi szívekhez a székelykocsárdi 
váróterem „fullatag sötétjében”. Az elérhetetlen vágyak Robinsonja szólalt meg utolsó versében, pályájának 
megdöbbentő és fölkavaró záróakkordjában is. A Lássuk, vajon itt… a kórházi szoba, a „matracsír” fogságában, 
„véres arcú rémületek között” zokogva konstatálja a végső tanulságot, hogy nincs szabadulás az e világi 
abszurditások hálójából: 

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

 
Purgatórium című verse az egyetlen lehetséges választ adja a sors kihívásaira, a földi lét korlátaiban, 

szenvedéseiben és reménytelenségeiben vergődő, fuldokló ember számára szabadulást ígér, kinyitja előtte a 
végtelenség, az időtlenség kapuját: 

 
Csak egy út van innen a völgyből 
és az a mennybe vezet.  

 
Megrázó, elgondolkodtató, ugyanakkor fölemelő nyomon követni azt is, hogy ez az éteri hangú költő, aki 

folyton a halál közelében élt, annak minden titkával és konzekvenciájával szembenézett, hogyan készült föl 
utolsó útjára, hogyan járta végig annak stációit. Folytonos készenléti állapotnak, kivételes tudatosságnak a jelei 
tűnnek föl mind személyes magatartásában, mind műveiben. E megállapítás elsősorban életének utolsó 
időszakára érvényes. Sokatmondóan tanúskodik minderről néhány itt fölidézett – és csaknem ötletszerűen 
kiválasztott – epizód is. 

Harminc évesen, 1937. július 22-én kötött házasságot Imbery Melindával. Feleségével 31-én nászútra indult 
Debrecenbe. Fölkereste Csokonai sírját is. Ebből az élményből született Csokonai sírjánál című verse, melyet az 
ún. „erdélyi gondolat”, a transzszilvanizmus egyik legszebb költői megnyilatkozásának tekintenek. Annak a 
költőelődnek a példáját idézi, akit szülővárosa száműzött, hosszú bujdosásra kényszerített, s aki mégis a hűség 
parancsának engedelmeskedett, „mikor már sípolt a melle”: halálos betegen hazatért Debrecenbe. Az Erdély 
iránti, feltételt nem szabó, viszonzást nem váró és a halállal sem megszakadó hűség parainézisét hallja a hantok 
alól akkor, amikor már az ő szíve is egyre rendetlenebb ritmusban dobogott. A mélységből felhangzó szózat 



elnémulása után lelkében még tovább „zsong a zsoltár”, amelyet emelkedett, végrendeletszerű fogadalommal 
zár: 

 
Vándorbotunk, régi jussunk, 

vígy a homokon! 
Induljunk, hogy hazajussunk! 

Ég veled, rokon! 
Béborult a hűs ég,  

hűs esője sír. 
Hazahív a hűség 

s otthonunk a sír. 
 
Saját végzetére döbbent a tőle mindössze hat évvel idősebb író, Balázs Ferenc korai halálában. A Mészkőn 

apostolkodó unitárius lelkész 1937. május 22-én távozott a végtelenség és az örökkévalóság birodalmába. Dsida 
Jenő Balázs Ferenc ravatalára küldjük… című, lírai pátoszú nekrológjában búcsúzott el tőle. Személyes 
érintettsége is nyilvánvaló, amikor a pap halálának okait és körülményeit taglalja: „Balázs Ferenc lelke nagy és 
erős volt, de teste gyönge és törékeny. A tüdőbaj még egészen fiatalon megtámadta szervezetét, s azóta egyre 
fejlődött a gyilkos kór, mind közelebb sodorva az értékes életet a korai véghez. Lassanként munkaereje is 
megtört, betegen és elhagyottan, végtelen nyomorúságban, lázasan feküdt a falusi paplakban. De még ereje véső 
megfeszítésével is dolgozott.”  

Utolsó hónapjaiban, amikor már egyfolytában Kharón ladikján ült, „byroni stanzákban” elénekelte 
hattyúdalát, a számvetés, a létösszegzés igényével alkotta meg Tükör előtt című önéletrajzi ciklusát. A ciklus 
Tarka-barka strófák című darabja 1938 májusában jelent meg az Erdélyi Helikon hasábjain. Benne a romániai 
magyar irodalom terepfölverői és magvetői,, a „honfoglaló, nagy írónemzedék”, Reményik Sándor, Áprily 
Lajos, Kós Károly, Kemény János, Kuncz Aladár, Tamási Áron és a többiek előtt tiszteleg: a velük való „baráti 
lét avatta széppé” élete „felét”.  

Ekkor már csak hetei voltak hátra: 1938. június 7-én este 9 óra 30 perckor lépett be „a holtak falujába”. Az 
önéletrajzi ciklus A pántos kapukon túl című darabja szerint – mely szintén az Erdélyi Helikon idézett számában 
látott napvilágot – gyorsvonattal tette meg az odáig vezető utat, s azt is előre megüzente egy „üstökös-
galambbal”: „Este érkezem”. 

Talán nemcsak ez a jóslata, hanem egy másik is valóra vált, s a „meszelt, parányi” égi állomáson valóban 
Kuncz Aladár fogadta és Kosztolányi. Személyükben képviseltette magát Erdély, és képviseltette Magyarország. 
Elküldte követét az a két szellemi műhely, amely a legközelebb állt ízléséhez és igényeihez: az Erdélyi Helikon 
és a Nyugat. A Nyugat első nemzedékéből üdvözölte őt első számú mestere és példaképe, a „vendéglét” 
élményét megszólaltató, a jajra a legszebb rímmel rácsapó poeta doctus, Kosztolányi Dezső. Az Erdélyi Helikon 
nevében a Nyugat eszményein nevelkedett kiváló esztéta és szerkesztő, a Fekete kolostor című remekmű 
alkotója, a transzszilvanizmus eszméjének Kós Károly után a legnagyobb tehetségű szószólója és egyik legjobb 
barátja, a „kávéházi életforma” nagy szakértője, a hajnalig tartó irodalmi eszmecserék főszereplője,  Kuncz 
Aladár köszöntötte.  

Ez a forgatókönyv minden alkotóelemében és összefüggésében átgondolt és hiteles. Költő aligha búcsúzott 
valaha is ilyen végrendeletszerű tudatossággal, ilyen megrendítő és szimbolikus érvényű vallomással az élettől, 
mint  idézett verseiben Dsida.  

Az önéletrajzi ciklus korrektúráját – amelynek második, befejező része már a halálhírével együtt jelent meg a 
folyóiratban – még ő végezte el betegágyán. Munkája közben így szólt feleségéhez: „Jó reklám lesz ez a 
Helikonnak, mert tudják, hogy meghalok”. 

 
 

 

Kürti László 

Éberen megmaradva 
 
Mostantól majd mi is teljes joggal beszélhetünk úgy a jövőnkről, ahogyan a nagyszüleink szoktak a 

sajátjukról: „ha megérjük” –hiszen történt egy s más.  
Talán semmi meghatározó, mint ahogyan számunkra oly meghatározhatatlan volt a kerülete tapintás útján is, 

na meg a valószínűsége, hogy az a göb, ami némán és magzatian hallgatott a nem rákos szövetek között az éppen 
a te bal melledben növekedjen bennünk igen komoly félelmekké, ami újra és újra rádöbbent mindannyiunkat  a 



saját romlandóságunkra és foszlandóságunkra, a fizikai szavatolhatatlanságunkra.  
Az a szabályszerű és megkerülhetetlen pusztulás, ami minden misztikus és tudományos gátat ügyesen 

kicselezve a fekete földbe beleszívódva folyton bizonygatja saját múlhatatlanságát. 
Mégis, így ezekkel a gondolatokkal, na meg a vákuumos csővel a nyirokmirigyeid helyén a hónod alatt, 

csoszogtunk nevetgélve a sebészeti folyosókon a kórtermek között. 
Ágyad szélén kóstolgattuk fölváltva, és tapintatlanul igyekeztünk nevet adni az ebédként tálalt zavaros meleg 

víznek. Hűtőként használtuk a szoba jégvirágos ablaküvegei közt a fagyos levegőt, fogasnak az infúziós állványt, 
fotelnek a szolgálaton kívüli kerekesszéket… 

Játékot csináltunk mindenből, ami túl komolynak és félelmetesen valószínűtlennek tűnt, meg talán abból is, 
ami a mi közös verejtékes múltunkból és gondos terveinkből megmaradt... 

Hiszen, így már csak a „ma” lehet a legfontosabb, a legtisztább és a legvalóságosabb.  
Tudjuk, hogy ez egy időben észrevett és könnyedén kikezelhető bosszúság és nem egyéb, de 

ünnepélyesebbek lettek a mindennapjaink, mint ahogy ünnepélyesebbek lettek a telefonbeszélgetéseink, az 
összenézéseink társaságban és azon kívül, az egymás ruhadarabjainak viselése, bár azok a göncök mostanra sem 
lettek bővebbek vagy szűkösebbek rajtunk… 

Az utókezelések meg talán nem lesznek fárasztóbbak, mint egy infúzió várakoztató lassú csepegése, 
miközben az élet nagy sodrással folyik otthon, bár igaz nélkülünk, ami talán újabban már téged sem zavar olyan 
nagyon, hiszen a mi életünk némiképpen újszerűbb, valahogy időtlenebb lett a „fölfedezés” óta. Már nem 
rettegünk az esetleges fogyástól, hajhullástól az álmatlan és öklendező éjszakáktól, az ágytálazástól, talán a 
haláltól sem annyira, mint ahogyan a fiatal felnőttek általában, ha átesőben volnának ilyesmin. Köztünk 
bensőségesen esik szó a halálról. Bennünk ez a fogalom mára oly biztonságosan távol van a bátorsághoz, a 
félelemhez, a hősies önfeláldozáshoz, az elmúláshoz való kicsinyes bizalmaskodáshoz, a cinkoskodáshoz és a 
még kicsinyesebb bizalmatlankodáshoz a születővel,– akár élőnek akár élettelennek nevezzük is. Szóval egyfajta 
készenlétben tesszük mindennapjaink dolgát, hisz bármikor véget érhet a rutin, az összes sajátos és általános 
mozdulat –, épp ezért a létező és a még megélhető teljes befogadására boldogan figyelve, hallgatunk. Mostanra 
egyre több minden hallhatóbbá, érezhetőbbé válik az utcákon, parkokban, fákon és papíron, még ha a hegek 
simulnak is, a varratnyomok elhalványulnak, talán húsz, harminc, vagy ötven év múlva ez az emlék is homályos 
képpé kenődik emlékezetünkben, és nem marad más csak a készenlét, ami kettőnkben mindvégig éberen 
megmarad. 

 
 

 

Mezey László Miklós 

“Esték a gyülekezetben” 
 
 
Volt és van a magyar szellemnek egy olyan fóruma, amelyet egyszer talán majd úgy fognak emlegetni, mint 

ahogy manapság emlékeznek 1956 őszének előkészítőjére, a Petőfi Kör legendássá vált összejöveteleire. Ez 
pedig a Testnevelési Főiskola aulájában több mint egy évtizede folyó TF Esték rendezvényeinek sora. Ha 
egyáltalán összevethető a fél évszázada rendezett, egészen más történelmi helyzetben lezajlott vitafórum és a 
rendszerváltozás utáni előadássorozat, akkor azt lehet mondani, mindkettő a magyarság spirituális és politikai 
kihatású megújulását készítette, készíti elő. 

A Gáspár György szerkesztette TF Esték című kötet nagyjából tíz esztendő, az 1993 májusától 2003 
tavaszáig terjedő időszak több mint harminc rendezvényének, előadásának, pódiumbeszélgetésének szövegét 
örökíti meg. A ma már csaknem mindenki számára ismerős, sokak számára egyenesen fogalommá lett TF 
Estéket Schulek Ágoston rektor indította útjára abban az időben, amikor már látszott, hogy a rendszerváltozás 
útja igencsak rögös lesz, sőt földerengett annak sejtelme is, hogy egyhamar végig sem mehet rajta a nemzet. A 
rektor úgy gondolta, teret ad a magyarság kortárs jelesei számára, hogy elmondhassák gondolataikat, 
megoszthassák aggodalmaikat, előadhassák a tágabb közösséget szolgáló eszméiket nagyobb számú hallgatóság 
előtt. Így kezdődött el 1993. május 13-án Habsburg Ottóval a TF Esték máig tartó sorozata, ahol – szó szerint – 
fölvonult a magyar szellem képviseletében a kortárs értelmiség “krémje”. Olyan véleményfórummá, a nemzet 
sorsáért, jövőjéért felelősséget érzők együttes gondolkodásának alkalmává vált a TF Esték rendezvénysora, 
amelyet Tőkés László református püspök méltán nevezett “gyülekezetnek”, vagyis az egy hiten lévők közös 
akaraton, egyazon meggyőződésen, eltökélt jó szándékon, felelősségvállaláson alapuló összejövetelének.  

Schulek Ágoston és társai kezdetben néhány esztendőre tervezték az előadássorozatot, de amikor 



nyilvánvalóvá lett, hogy a honi média tartósan zárva marad a nemzet értékeit fölmutató, keresztény, konzervatív 
kultúra jeles képviselői előtt – az esték folytatódtak. Folytatódtak és mind nagyobb közönséget vonzottak, és ma 
már fogalommá is váltak. A Kráter Kiadó a TF Esték első tíz évének mintegy harminc előadását foglalta 
egyetlen kötetbe, seregszemléjét adva az 1993-2003 közötti évtized magyar gondolkodásának, annak a szellemi 
erőpróbának, amelynek tétje nem kevesebb, mint a magyar nép mentális állapota, annak jövője. 

Voltaképpen e helyütt elegendő lenne az előadók névsorát közzétenni, és az értő olvasók előtt világosan 
állna, miben is állt és áll a TF Esték jelentősége. Ám a recenzensnek a névsorolvasáson túl az is feladata, hogy 
érzékeltesse: egy-egy előadás, pódiumbeszélgetés, vitaest nem szimplán a magyar múlt számbavételéből, a jelen 
kérdéseinek aktuálpolitikai mérlegeléséből és a jövő latolgatásából állt, de intellektuális izgalmakat hozó, új 
fölismerésekre sarkaló alkalmak voltak, ahol a nemzet sorsáért felelősséget érző hallgatók nemcsak megerősítést 
nyertek, hanem új ismeretekre és inspirációkra is szert tehettek. Vagy olyan adatokat, adalékokat ismerhettek 
meg, amelyekről tudtak ugyan, de valódi jelentőségükkel talán nem voltak tisztában. A TF Esték első 
előadójától, Habsburg Ottótól megtudhatták például, hogy mindössze egyetlen európai politikus volt, akivel soha 
nem állt szóba: Hitler. Ugyancsak tőle tudható, hogy a hidegháborún a magyarság kétszer aratott győzelmet, 
1956 őszén a forradalommal és 1989-ben a Sopron melletti páneurópai piknik határnyitásával. Fekete György 
belsőépítész, az Antall kormány művelődésügyi államtitkára a magyar értelmiségnek a rendszerváltozáskor 
tanúsított magatartását minősítette. Szerinte a honi entellektüelek 1989/90-ben két táborra szakadtak: a kisebbik, 
de annál nagyobb hatalommal bíró rész megtartotta korábbi opponáló, sőt romboló magatartását, a nagyobbik – 
de felkészületlen és naivabb – része iszonyú küzdelem közepette építkezni kezdett. (Az előadás óta eltelt tizenkét 
év százszor igazolta Fekete György megállapítását.) A felvidéki politikus, Duray Miklós a szlovákiai magyarság 
1945 utáni történelmén végigtekintve állapította meg, hogy a II. világháború utáni Magyarország 
nemzetpolitikája Antall Józseffel kezdődött, mégpedig ama kijelentésével, hogy lélekben tizenötmillió magyar 
miniszterelnökének érzi magát. Bolberitz Pál teológiai tanár néplélektani, társadalompszichológiai okfejtésében 
odáig jutott el, miszerint a magyar nép egy része “megszokta a rabságot”, rab jelleme alakult ki, és manapság is 
visszakívánja a cella nyugalmát, a kevéske, de biztos ellátást. Pedig a felszabadulás, a rendszerváltozás akaratot, 
aktivitást kívánt volna, hiszen a szabadságra törekvő ember valamit el akar érni, valami célja van a szabadsággal. 
Czine Mihály irodalomtörténész az egyetemes magyar irodalom XX. századi históriáján végigtekintve állapította 
meg: egyetlen magyar irodalom létezik, amelynek hét országban élnek termékeny részei. Szokolay Sándor 
zeneszerző a művészt inspiráló példák fontosságáról beszélt, arról, mit jelent számára Ady, Kodály és Illyés 
Gyula életműve. A szobrász Melocco Miklós – híven a maga művészeti ágához – a hely szelleme (genius loci) 
mellé bevezette a hely teste (corpus loci) fogalmát is, mondván, az irodalom teste a könyvtár, a tudományé a 
kutatóintézet és az iskola, a képzőművészet teste pedig a múzeum, a képtár, az esztétikus épület. Makovecz Imre 
e gondolatmenethez kapcsolódva azt fejtegette, milyen fontos, hogy egy épületnek ne csak szerkezete, 
homlokzata és funkciója legyen, de arca is. 

Tőkés László református püspök és Ágoston András délvidéki politikus a népességfogyás riasztó adatait 
sorolták elő. Tempfli József nagyváradi római katolikus püspök 1996 októberében, nem sokkal a román-magyar 
alapszerződés megkötése után keserűen állapította meg: Románia és Magyarország delegátusai úgy írták alá a 
“történelmi jelentőségűnek” mondott szerződést, hogy mindketten figyelmen kívül hagyták a kisebbségi 
magyarság képviseletének (a történelmi egyházaknak és az RMDSZ-nek) a ellenkezését. Így azután az erdélyi 
magyarság elmondhatja, se a hazája, se az anyaországa nem figyelt rá. (Tegyük hozzá, a 2004. december 5-i 
népszavazás drámaian igazolta a püspök 1996 őszén elhangzott szavait.) 

Tőkéczki László történész a mai kor bűvszavairól (mint a modernség vagy az egyéniség) rántotta le a 
hamisság ráaggatott leplét; Andrásfalvy Bertalan etnográfus a magyar társadalom szorongásainak és szellemi 
szétesettségének okait boncolgatta; a költő Kányádi Sándor a magyar nyelv isteni, kiválasztott voltáról 
elmélkedett úgy, hogy elismerte, minden nép számára a maga nyelve isteni és kiválasztott. Bíró Zoltán a 
“harmadik út” XX-XXI. századi esélyeit latolgatta; Lakatos Pál és Kondor Katalin a honi média zavaros 
viszonyairól szólva adott elő több mint tanulságos történeteket. Az előadók között szerepelt még Erdélyi 
Zsuzsanna folklorista, Zombori Ottó csillagász, Nemeskürty István tanár úr, akkoriban millenniumi 
kormánybiztos, a katartikus hatású előadó, Papp Lajos szívsebész, Balogh János biológus professzor, Jókai 
Anna író, Szörényi Levente zeneszerző, Für Lajos történész vagy Püski Sándor könyvkiadó – valamennyien a 
kortárs szellemi élet jelesei, akik nem egyszerűen érdekes vagy tanulságos előadásokat tartottak, hanem valódi 
szellemi izgalmakkal is szolgáltak azon túl, hogy a nemzetért érzett felelősségtudatot is megtestesítették. 

A mintegy harminc estén elhangzott előadási szövegek a rendszerváltozás óta eltelt másfél évtized 
Magyarországának szellemi térképét rajzolják föl, ám eközben az olvasó előtt egy morális éthosz is 
kiformálódik, hiszen az író, a történész, a természettudós, a képzőművész, a muzsikus, a pap, az orvos arról vall, 
hogyan kéne élnie mentálisan egy nagy múltú európai nemzetnek. Abban is közösek a nagynevű előadók, hogy 
valamennyiüknek meggyőződése: csak olyan nemzet mehet előre, csak akkor válnak valóra közösségi céljai, ha 
tagjai egyénenként és belülről tiszták, ha tudatukat értékek határozzák meg, ha erős bennük a nemzeti és a 



múlttudat, a hazaszeretet, az erkölcsi tartás, a felelősségérzet és jóra törekvés, a használni akarás. 
Ebben a vonatkozásban az 1993-2003 közötti évtized előadásainak sora valamiféle világképpé, szellemi 

freskóvá áll össze: a beteljesületlen vágyak és a megvalósítható álmok tablójává. Az olvasónak folyton az az 
érzése: a legilletékesebbektől hall információt és véleményt, hiszen ki beszélhetne hitelesebben a 
közszolgálatiságról, mint Kondor Katalin, ki vallhatna meggyőzőbben a hitről, mint Bolberitz Pál vagy Tempfli 
József, kitől hallani autentikusabb vélekedést a népi kultúráról, mint Erdélyi Zsuzsannától, ki volna illetékesebb 
a nemzeti irodalom dolgairól szólni, mint Czine Mihály vagy Jókai Anna?! 

A kötet előadásokat közöl, ezért a nyomtatott szövegeken is érződik az élőbeszéd oldott stílusa, olykori 
esetlegessége. És ez így természetes, így hiteles. Az előadások a maguk textusában is visszaadják a pillanat 
ihletettségét, az előadó dinamikáját, a hallgatóság figyelme által inspirált szónok lendületét, a beszélő 
egyéniségét, sajátos modorát, szófűzését. Ugyanakkor a kötet alaposabb és hívebb szöveggondozást igényelt 
volna, föltűnően sok az elírás, a helytelen dátum, sőt a helyesírási hiba is. A hangszalagról történt rögzítés 
folytán sokszor fordulnak elő névelírások (a szlovákiai Fábry Zoltán helyett Fábri Zoltán, Ludvik Svoboda 
helyett Ludvig Sloboda, Biharpüspöki helyett a már-már komikus Viharpüspöki olvasható stb.). Ez a szellemi 
értelemben sokat mondó, a rendszerváltozás utáni Magyarország és a -– felelős és naiv -– magyar értelmiség 
szellemét visszaadni hivatott kötet gondosabb szerkesztést érdemelt volna. Már csak azért is, hogy az esti 
gyülekezeti alkalmak szelleméhez méltó Németh László igazságán ne essék csorba: a minőség gyakorlása a 
legjobb politika.  

(TF Esték. Házigazda Schulek Ágoston. Szerkesztette Gáspár György. Pomáz, 2004. Kráter Kiadó) 

 

Barcsa Dániel 

Egy téma, két mű, három szólam 
(Ivás István és Ditrói Csiby Éva könyve a székely határőrség végnapjairól) 

 
 
A székely határőrség szerencsétlen csillagzat alatt született: az erőszak gyalázatában fogant, vérben és 

szennyben jött világra, rabságot és megaláztatást hozott a szabad székelységre, és végül is tengernyi szenvedést 
zúdított a katonáskodókra és az otthon maradottakra egyaránt.  

A 18. században Ausztria már igen nehezen tudott csak lépést tartani a végletekig központosított és 
militarizált Poroszországgal. Míg Nagy Frigyes egyetlen intésére beindulhatott egy félelmetes hadigépezet, addig 
Mária Teréziának úgy kellett kiudvarolnia az újoncokat és az adókat tarka birodalmának rendjeitől. A pénzhiány 
és a korlátozott lehetőségek a különleges megoldások felé irányították a kormányzat figyelmét. Az udvar 
szükségből kívánt erényt csinálni, mintegy vályogalapra építeni márványpalotát: az olcsó, ámde jól képzett és 
fölszerelt hivatásos katonaság ideáját dédelgette magában. Ezért ki kívánta terjeszteni a határőrizet rendszerét 
Erdélyre is, mert e szervezetben a katona önmagát látta el ruhával és élelemmel, az uralkodónak csak a 
fegyverről és a kiképzésről kellett gondoskodnia. Így hát Bécs ismét felújította a székelység hadkötelezettségét, 
amelyről pedig már a Rákóczi szabadságharcot követően – érthető szempontok alapján – lemondott.  

Az uralkodói elhatározást tett követte, ám a kezdeti sikerek után a határőrség szervezése megtorpant, főleg, 
mert a székely jogérzéket sértette az, hogy a határőrnek állottaktól is be akarták szedni az adókat. 1764 elejére a 
már a korábban határőrnek állottak is visszaadták a nekik kiosztott fegyvereket. E körülmény is bizonyítja, a 
székelység nem akart lázadást, csak meg kívánta ismertetni, és elfogadtatni a maga álláspontját az uralkodó 
tisztviselőivel. Képviselőik a csíki Madéfalván gyülekeztek, ott akarták összeírni, és pontokba szedni 
kívánságaikat. Ám január 7-én éjjel katonaság vette körül a falut. Hajnali négykor megszólaltak az ágyúk, jelt 
adva a legalább háromszáz ember halálát követelő mészárlásra. 

Az erőszak elérte célját: a büszke, szabad és rátarti székelyek betörtek a határőrizet igájába. A székely 
számára többé nem volt „civil szféra”, a Generalkommando beleszólt a férfiak-nők öltözködésébe, az ünnepek 
tartásába és a szabadidő eltöltésébe, a gyermeknevelésbe és a pályaválasztásba, sőt még meghalni se engedte 
nyugodtan a székelyt, mert ott ült a halálos ágyánál is, hiszen még a szabad végrendelkezését se engedélyezte. 

Végül – közmegelégedésre – a Habsburg határőrszervezetet elsodorta a negyvennyolcas áradat, de maguk a 
székely határőrkatonák a szabadság zászlói alatt hőskölteményekbe illő tetteket hajtottak végre. Ebből az 
következett, hogy a Habsburg ház a székelyekben többé már nem bízhatott, így az önkény idején a határőrséget 
nem állította vissza. A kiegyezés után pedig – a liberalizmus elveiből következően – egyetlen népcsoport plusz 
katonai terheiről se eshetett szó, ezért a székelyek a többi magyar állampolgárhoz hasonlóan katonáskodtak. 

A székelységet újra 1943-ban bízták meg a határok őrizetével. Az elgondolás, melyet a szükség és a 



romantika egyaránt ösztönzött, Kozma István vezérőrnagy fejéből pattant ki. Ötletét a magyar katonai 
döntéshozók fölkarolták, mert úgy gondolták, jó lesz, ha apa és fiú  

– ugyanúgy, mint a történelmi múltban – együtt szolgál, s az idősebb képezi ki, és ösztönzi a következő 
katonanemzedéket. Rövid idő alatt igen komoly erőt, 21 határőrzászlóaljat hoztak létre a behívott székely 
férfiakból. Ám az 1944. augusztus 23-i sikeres román kiugrás miatt a székely határőröket még azelőtt kellett 
harcba bocsátani, hogy kiképzésük és felszerelésük befejeződött volna. Ennek ellenére a székely határőrség 
katonái, szinte puszta kézzel, a negyvennyolcas időket idézve, több, mint egy hónapra megállították a szovjet-
román túlerő erdélyi térnyerését. Persze a háború menetét nem fordíthatták meg, így 43 nap reménytelen 
küzdelmei után alakulataik sorra felmorzsolódtak. 

A székely határőrség – mint ahogyan már megállapítottuk – szerencsétlen csillagzat alatt született. Hisz 
történetéről is alig tudunk, mert ama negyven év alatt nemhogy a székely határőrök magyar katonaként vívott 
küzdelmeinek a bemutatása, de még a székely szó puszta említése is „soviniszta”, elítélendő cselekedetnek 
számított. (Jellemző a rendszer sötétségére és gyávaságára, hogy 1964-ben a közöttünk élő bukovinai 
székelyeknek megtiltották a madéfalvi mészárlás bicentenáriumi megemlékezését is, „nehogy megbántsuk vele a 
román elvtársak érzékenységét”.) A helyzet – magát a rendszerváltozás értelmét is megkérdőjelezve – ma se 
változott. Ám szerencse a szerencsétlenségben, hogy legalább Erdélyben vannak tudományos műhelyek, van 
még ott magyar sajtó és könyvkiadás, és a Magyarországi Globalista Köztársaságban is vívja még utóvédharcát 
egy-két szellemi végvár.  

Az utolsó székely határőrök és az Üzenet apámtól című könyvek eloszlathatják az előbbiekben vázolt 
sötétséget és tudatlanságot. A két kötetben testet öltő más és más cél, szemlélet és módszer sokat segíthet, hogy 
alaposan és mindenoldalúan megismerjük a világháborúban harcoló székely határőrök küzdelmeit, szenvedéseit, 
és az otthonmaradók aggodalmait. 

Az Ivás István nevével fémjelzett, Az utolsó székely határőrök című kötet sokkal többet ad annál, mint amit 
az első felületes átlapozás során ígér, mert tulajdonképpen két komoly történeti jellegű munkát tartalmaz. 
Egyrészt, a napjainkban egyre népszerűbb „oral history” műfaj egy nagyszerű képviselőjének kitűnő 
visszaemlékezését, másrészt pedig egy szaktörténész lényegre törő, tömör kistanulmányát. Ivás István írása 
„hozza” az epikus hitelt, a személyességet, Szabó József János a tudomány distanciáját, az objektivitásra való 
törekvést, a szigorú tudományos igényt és szakértelmet.  

Ez a könyv a romániai Hargita Népe kezdeményezéséből született. A forradalom után Romániában többé 
már nem számított tabutémának a székelység második világháborús szerepe, így e megyei újság pályázatot 
hirdetett, amelynek célja a még élő tanúk megszólaltatása volt. Erre a pályázatra küldte be visszaemlékezésének 
első változatát Ivás István, aki 1943-tól 1944-ig volt határőr. Írása akkora sikert aratott, hogy többen is bíztatták 
a folytatásra, a további kutatómunkára, a saját emlékek „feldúsítására”, pontosítására. Az újabb változat tehát 
már nemcsak Ivás emlékei alapján készült: a szerző tanulmányozta a témáról fellehető könyveket, és 
összegyűjtötte, felhasználta mások emlékeit is. Erre az anyagbővítő munkára Szabó József János történésztől 
kapta a legtöbb bíztatást, rendszerint ő látta el a szerzőt térképekkel, és a legújabb szakirodalommal. 

Ivás István személyes, epikus hitellel számol be arról, hogy kik, miképpen és miért hozták létre a Székely 
Határőrséget, hogyan töltötték fel a szervezet személyi állományát, hogyan folyt a felszerelés és a kiképzés, és 
hogy idő előtt miért és hogyan vetették be határőreinket a harcba. A szerző legfőbb erénye az, hogy az 
információbővülés ellenére is személyes tudott maradni, az új, utólag szerzett adatokat is gond nélkül volt képes 
integrálni. 

Ivás István kötete – a szerző önmeghatározása szerint – történelmi elbeszélés. A szerző célja „emléket állítani 
az… ezeréves országhatár védelmében a székely határőrségben szolgáló idős és ifjú székelyeknek, akik Ojtoztól 
Bélborig álltak a vártán, és bár gyenge és elavult fegyverekkel, és nagy véráldozat árán, … de még a 
határzónában megállították a támadókat.” 

Ivás István nem történész, és nem hivatásos katona. Ezért kellett, hogy álljon mellette, és segítse munkáját 
egy szakember. Ivás István szerencséje, hogy ez a szaktörténész Szabó József János volt. Szabó nemcsak 
bíztatott, nemcsak tanácsokat adott, nemcsak irodalommal látta el a szerzőt, hanem jónak látta kiegészíteni a 
készülő kötetet egy rövid, de alapos történeti tanulmánnyal is. E kötetnek külön nyeresége ez az önállóan, akár 
külön, a maga lábán is megálló „mini monográfia”. E tanulmányban az Ivástól eltérő, a szaktudós szempontjait 
kifejezésre juttató szemlélet kerül érvényre. A székely határőrség  rövid története a 12. századtól 1945-ig 
tárgyalja a székely letelepedés, a különös székely társadalomfejlődés, és a székely katonai szerepvállalás 
kérdéseit.  

Szabó megállapításai sok esetben vitába szállnak Ivás állításaival, nem egyszer felülírva, kiegészítve azokat. 
Ivás szemtanú. Munkájának erénye a történet elmondása, nem pedig az összefüggések felismerése, az 
események értékelése. A katonai vezetés döntéseinek megértése és elemzése nem is várható el a múlt 
háborújának egy rajparancsnokától. Ezzel szemben a szaktörténész látja a politika és a hadvezetés döntéseiben a 
racionalitást, látja a kényszerhelyzetet, amely miatt a tervezettnél előbb kellett harcba engedni a felkészületlen 



védelmi erőket. Szabó József János nem tartja értelmetlennek az utolsó székely határőrök áldozatát. 
Megállapítása szerint „az utolsó székely határőrök méltó utódai voltak a Magyar Királyság keleti határait nagy 
hozzáértéssel védő egykori harcos népnek, és a 48-as székely határőröknek. 

A kötet igen jól illusztrált, térképek, korabeli és mai fényképfelvételek – amelyek az egykori harcok 
helyszínén készültek – segítenek a múlt megismerésében és megértésében.  

Míg az Utolsó székely határőrök című kötet a memoáríró és a szaktörténész szempontjait hordozza, addig 
Ditrói Csiby Éva a mai irodalomban szinte páratlan szenzibilitással megírt regénye, az Üzenet apámtól, a székely 
határőrség tragédiáját az otthon maradottak, az özvegyek és az elárvult gyermekek szemszögéből mutatja be.  

„A mi falunk a legszebb a világon.” E szavakkal indítja történetét az írónő. Az írás első fele az otthon, a 
falusi környezet idilljét idézi. A kisleány csodálatos, mesebeli helynek látja a falut, az ő nyiladozó személyiségén 
keresztül éljük át a szülőföld varázsát. Miközben megismerkedünk a család tagjaival, a rokonsággal, és a 
szomszédokkal, a háttérben fölsejlik, él és lélegzik a falu, a valódi, eleven, emberi közösség. A falu rend: 
látszólag kegyetlenül szigorúak a szabályai, de a jó és rossz közötti különbség tudatosítása, a gyermekek 
„betörése” nélkül nincs jövője egyetlen emberi közösségnek sem. Éppen ezért az egész falu nevel, felügyel, nap 
mint nap megfogalmazza elvárásait, de úgy, hogy a szülőket sem menti fel a gyermekekkel szembeni 
felelősségük alól.   

Egy könyvet mindenki meg tud írni: a saját élettörténetét. Ezt művelhetik a memoárírók akár igen magas 
színvonalon is, gondoljunk csak az olyan erdélyi emlékiratírókra, mint amilyen Apor Péter, vagy Bethlen Miklós 
volt. Ditrói Csiby Éva is a saját emlékeit írja meg, ám varázslata abban áll, hogy nem a mából, nem a felnőtt 
emlékeiből ismerjük meg a régen elsüllyedt gyergyói világot, hanem az írónő gyermeki énje fedezi fel újra a 
környezetét, a hajdan volt gyermek éli át újra a háborús mindennapokat. E regényben a gyermeki lélek és 
gondolkodás ábrázolása igen hiteles, legfeljebb csak Tamási Áron, vagy Ion Creanga „gyermekkori emlékeiben” 
tapasztalhattunk valami hasonlót. 

 Megdöbbentően pontos annak a megjelenítése is, ahogy egyik pillanatról a másikra felnőtté kell válnia egy 
hét éves gyermeknek. A határvonal átlépése még túl korai, de a kisleány kénytelen felnőni, mert a tündérkert 
elpusztul. Ha már nincsenek csodák, ha a jó többé nem nyerheti el jutalmát, ha a haza, és az apa is elveszhet, 
akkor beköszönt a felnőttkor a maga minden rútságával. Ugyanakkor, látszólag, az Üzenet apámtól is félig-
meddig dokumentumkötet, hisz a regény nagy terjedelemben idézi a határőri szolgálatra bevonult apa 
hadinaplóját. Ez a napló azonban fiktív: a följegyzések az írónő gondos kutatómunkája nyomán álltak össze a 
családi emlékekből, a volt bajtársak visszaemlékezéseiből, a korabeli forrásokból és dokumentumokból. Csiby 
Éva írói beleérzését dicséri, hogy egyetlen során se érezzük a „csináltságot”. Ha Csiby Éva könyve kitaláció, 
akkor csak annyira az, mint minden realista alkotás Homérosztól Tolsztojig.  

Az Üzenet apámtól főhősei a lány és az apja. A két főszereplő szimbolikus alak, mert a kisleány minden 
háborús gyermek, az apa pedig minden háborús katonaáldozat sorsát jelképezi. A regény egy gyermek apa nélkül 
töltött napjait, illetve egy apának a családja nélkül töltött utolsó heteit mutatja be. A mű végére érve ez az 
egyszerű székely ember hőssé magasztosul, az újra visszakapott hazáért hozott természetes áldozata által. Nem 
úgy válik hőssé, hogy azzá akar lenni, hanem mert neveltetése következtében komolyan gondolja az „itt állok, 
másként nem tehetek” örök parancsát. Az apa üzenete az erkölcsi helytállásra való buzdítás. 

Apa és lánya. Erre a két támívre feszül rá a regény. Az ívek záróköve a regény utolsó öt sora. Véle ér össze a 
két ív, és lesz teljessé az alkotás. Az írónő szavait idézve: 

„Apámról nem beszéltünk a családban, de hogy anyám nem hitte el teljesen a halálról szóló híradást, onnan 
tudom, hogy az esti imánkba bevett egy új mondatot: Édes jó Istenem, hozd haza édesapámat. 

A naplóját a bőrkötésből sokkal később bontottam ki. Amikor már biztos voltam, hogy a jó Isten többé nem 
hozza őt haza. Amikor már megértettem apám üzenetét.” 
 

Ivás István: Az utolsó székely határőrök (Katonaságom története 1943-1944) Budapest, 2004. Timp Kiadó. 
Ditrói Csiby Éva: Üzenet Apámtól. Balatonfűzfő. 2003.Tradeorg Nyomda. A szerző magánkiadása. 

 

Kaló Béla 

Mandala nőalakkal 
 

 
Az illatérzeteknek szellemisége és mély hangulata van, a szagoknak asszociatív erejük – ahogyan azt közel 

száz évvel ezelőtt Babits kifejtette egyik esszéjében. Egzotikus, keleti illatokat érzünk Pozsgai Györgyi második 
verseskönyve olvasatakor, valamely antik-biblikus aura lengi körül a kötet első harmadának opusait. Utazások, 



felfedezések emléke, a szenvedély (kései?) konkvisztádor-állomásai, arab-török motívumok. „Víz, fa, fű, élet – / 
pasztell mozaikokba/ zárt univerzum”. Szemlélődés, elmélyülés, többrétegűnek képzelt világ. 

A költő térbeli és időbeli képeket próbál a kötet első ciklusában egybeilleszteni, s ez többnyire valódi keleti 
hangulatot kelt az olvasóban: 

 
„Alexandria fénybogarai felé 
delejez az éj. 
Kairó nyomtatott áramkörei 
sugároznak – csillagformákat 
építve szemembe, 
az út végén 
azúr lámpák gyöngylenek 
sorra az öböl peremén.” 

(Éjszakai repülés) 
 
A meditáló ember, a makrokozmoszt a mikrokozmosszal azonosító lírikus az elmélyült, olykor csodálkozó és 

összefogott szellemi állapot előidézését próbálja rögzíteni, akárha ujjlenyomatot. A verseskönyv második ciklusa 
is valamely időtlen állapotot ( vagy reinkarnálódó – visszaidéző tudati helyzetet ) exponál, olykor meditatív, 
máskor játszi formák előhívásával. ( Közös nyelv, Bűvölő ). 

Az antik metrum, mérték is föl-föltűnik, – Pozsgai Györgyi verseinek keleties hatása mellett van valamilyen 
ó-mediterrán vonása is ( sárgán páráll a nyár, miközben a lélek szószként ömlik a tájra), olajat, hibiszkuszt, 
babért és görög amforákat mindig odaképzelhet az olvasó a sorok mellé. Ugyanakkor valami portugálos saudade, 
egyfajta enyhe nosztalgikus fájdalom is ott vibrál a verssorok között, a visszaidézhetetlen, a megfoghatatlan idő, 
a perc-boldogság tűnékeny, múltba vesző emlékezete. 

A kötet harmadik ciklusa (Ajándék-ragyogás) tovább színesíti azt a mitikus palettát, amelynek foltjain – 
sziluettjein Pozsgai Györgyi magánvilága sejlik föl, éppen csak annyira, amennyire az az olvasóra tartozik. 

A fény kedves szimbóluma a poetesszénak, legjobb darabjaiban őserővel világít: 
 
…szerenád holdfogyatkozáskor. 
Nap-templom, tűzvágyakozás. 
Forró égövi hieroglifák, 
rúna-világ, ős-fény – 
gyöngykagyló, csigák, 
tajték alatti rejtett vallomás. 

(Fény csodája a szemed!) 
 
A belső borítón egy törökös díszítésű, pompázatos ruhába bújt barna, biblikus arcú nőalak köszön az 

olvasóra: a költőnő, a nőköltő. Mert ne felejtsük: nagyon is nőies ez a versvilág ( nem mond ellent ennek az sem, 
hogy olykor Salvatore Qasimodo afrikaias hevületű szicíliai verseire hajaz), minden egzotikuma, sejtelmessége, 
keleties varázsa mellett. 

A benső magány, mely minden halandó sajátja ( végül egyedül halunk meg), s a magányt feledtető 
boldogság, fény és „csoda-felfedezések” sokasága legjobban a kötetzáró opusban jut kifejezésre. 

 
Golyó ütötte sebét nyalogatja, 
hanyatt dől az erdő tiszta haván, 
távoli vonyításba kapaszkodik, 
csillagképet rajzol a vére… 
Mélybe zuhanva is fényre talál. 

(Farkas-magány ) 
 
A recenzens jó szívvel ajánlhatja Pozsgai Györgyi második verseskötetét, amely versolvasó ínyenceknek 

való desszert. A könyvet Ingrida Liutkeviciuté litván képzőművész illusztrálta, a lírai darabok hangulatát 
érzékenyen követve. Az előszó és a szerkesztés Cseh Károly értő munkája, s a kötet kiállítása az igényes kiadót, 
Gonda Zsigmondot dicséri. 

 
Pozsgai Györgyi: A szenvedély peremén; Gonda Kiadó, Eger, 2005. 

 



 

Pozsgai Györgyi 

Oszlopok 
 
Melyik oszlop dől el, 
melyik marad állva, 
melyiket öleled, 
melyik hull a sárba, 
melyikre támaszkodsz, 
melyek közt keringek, 
melyik omlik össze, 
mikor megérinted? 
 
 

Danse macabre 1lbj 
 
Sóhajom – madár; 
emlékbe kapaszkodó, 
lankadó szárnyak. 
 
Vergődő állat 
hószín megnyugvást remél – 
csillagok sírnak. 
 
Mélységbe hulló 
virág értelmet keres 
a pusztulásban. 
 
A végső választ 
eggyé válásunk adja 
túl a fényeken. 

 
Jegyzet: Haláltánc 

 

Virtuális impressziók 
(Rőczei György képeihez) 

 

I. Tegnap előtt 
 
Tegnap mítoszaiból 
felderengő múlt 
hullámzik  
relatív térben. 
 

II. Az első esőcsepp 
 
Világ szirmaiban 
gyöngylő esőcsepp – 
fénybe hulló 
univerzum lebeg 
a víz pillanatnyi 
Édenében. 
 



III. Honvágy akárhová 
 

Fehér homályba 
fulladó szigetek 
merengéséből 
kitör az 
olthatatlan szomjú 
elvágyódás. 
 

IV. Mindörökké 
 
Pusztuló létterünkre 
rozsdás por dermed – 
pillanatba sűrűsödik a lét. 
A „mindörökké” utópia. 
 
 

V. Keleti part 
 
Fény érkezését  
várják a fák… 
görcsös agancsba 
akad a láthatatlan Nap. 
 

VI. Világvége 
 
Egymásba futó  
vég és kezdet, - 
ősz színei tobzódnak 
a születésben… 
idő mandalája 
érinti a sziklát. 
 

VII. Lélekfa 
 
Ág-bogas menhely, - 
búvó kentaur 
könnyeket hullat 
száz ágú 
rejtett világba. 
 
 

 

 
 

 

 

  

 

 



 
 
 

A rejtvény szeptemberi nyertesei a PoLíSz-ba: 
  
Mohácsi Anna, Leányfalu 
Sárközy Kinga, Miskolc 
Szegő Zsuzsanna, Kecskemét 
  
köszi Z.Zs. 
 
 

 
 
Lapajánló 

 
Magyar Napló  
 
A Magyar Napló szeptemberi számában a Nyitott műhely vendége Bodor Ádám. Az Európai figyelő az 

egykori NDK világát idézi meg a mai német irodalom tükrében. A folyóiratban Hárs Ernő, Tornai József, Végh 
Attila versei, Győri László, Gyurkovics Tibor, Mezey Katalin prózái és Zelnik József Tenger-könyvének részlete 
szerepelnek. Gerencsér Zsigmond Vas Istvánra emlékezik a költő 95. születésnapja alkalmából, Vasy Géza 
Kalász Márton Téli bárány című regénye sorsképleteinek szentelte írását. Alföldy Jenő Benke László pályaképét 
rajzolta meg. 

Szerkesztőség: 1062 Budapest, Bajza u. 18.; Tel./Fax.: 342-8768, 413-6672, 413-6673 
Postacím: 1406 Budapest, Pf. 15.; magynap@hu.inter.net; www.magyarnaplo.hu 

 
 
Magyarok Lapja 
 
Lapunk a Magyarok Lapja, országosan terjesztett színes nemzeti havi lap, kiváló grafikával,amely csak és 
kizárólag a magyarság érdekeit védi. Lapunk a magyarság jelenét, értékeit, hagyományait mutatja be. Téma: 
sport, politika, történelem, hagyomány és minden, ami MAGYAR. A határon túli magyarok oldalai: erdélyi, 
kárpátaljai, felvidéki, délvidéki híradó! 
Lapzárta: minden hónap 27-én. Várom együttműködési javaslataikat és válaszuk. Márkus Tibor, Magyarok 
Lapja, Budapest, 06 20 205 96 26; www.magyarokhonlapja.hu 
 
 
 


