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Az elveszett függetlenség napja
Rosszkedvünk tavaszán, kora reggel, kutyád után botorkálsz. Álmodból csak az

imént zuhantál a panelkaptárak közti létteredbe. 
Kutyád gondtalan teszi, mit ilyenkor egy kutyának tennie kell. Kezedben mûanyag

kávéspohár, érzékszerveid igen lassan élesednek. Elnézed e lábad körül vizslató állatot,
s egyszerre elszomorodsz: ó, mennyire nem jurókomform ô se! A fej – tacskóé, a fül –
Malackáé (a la Shepard), s bár e négy láb a hosszúcombú hollywoodi sztárokat idézi,
ám a méretes kuffer a zöldséges kofákat juttatja eszedbe. Vajh meddig tûrhetô e léthal-
maza az ordító szabálytalanságnak, ott, hol még a kániszmerga görbületére is bizton
van brüsszeli szabvány? Ezen a hajnalon lett a múlté a hosszú, fél évezredes álom,
melynek tündérképével Mátyás halála óta kél és nyugszik a magyar nemzet. Életét adta
ezért az álomért Zrínyi és Frangepán, Batthyány és a tizenhármak, Bajcsy-Zsilinszky és
Tartsay, Nagy és Maléter. S a névtelenek: Rákóczi bujdosó kurucai, Damjanich vörös sip-
kásai, a Székely Hadosztály elárult góbéi, s ötvenhat pesti srácai.

Ezen a hajnalon esett. S tán ez utolsó éjen is. Az aszfalt halálos csapdájában egy vak,
ösztönét vesztett giliszta tekergôzik. Rosszkedvûen segíted vissza a civilizációból a tele-
vényre. A fél évezredes álom ezen a reggelen kipukkadt. Nedves rongyai elôtted, az
esôáztatta járdán. Ó, legalább egy halálra elszánt lovasroham esett volna, tankok ellen,
amúgy szilaj, polák módra! De hol a harctér? S hol az ellen, kinek arca van? 

Fiatal apa sietve tart a buszmegálló felé. Nyakában pöttöm leányka. A csöppség
baljában baba, jobbjában tulipán. A busz befordul, a férfi megszaporázza lépteit.
Galoppból átvált vágtába, ám utasa mégse zavartatja magát. „Kis kece lányom…” –
énekli tovább a tulipánnal vezényelve önmagának, tempósan, rendületlenül, ahogy a
torkán kifér.

A nemzet él. És élni fog! 
Barcsa Dániel
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Gyöngyös Imre

Aszklepiádeszi preludium
Éhes nagyhatalom abraka volt hazánk,
mint egy törpefaló néhai óriás,
vérengzô foga tört zsenge zsarátnokon:

robbant láng, darabolt parázs.

Így szórt minket a sors, mindenüvé vetett
földgömbünk kerekén, sok magyar életet.
Új történelem oszt szédületes jövôt

s új ezred közelébe vet.

Haldokló ezer év vérere, lüktetô
történelme a jó, vén Európa volt,
zsarnok latraiért hullt a malaszt reá,

míg hôs szentjeiért lakolt.

Kultúránk gyökere délkörökön vonul
vélünk, mint utitárs, forg a világon át,
kék gömbként utazik messzi tejút felé,

hordván emberek ó hadát.

Pohutukáwám1

Kis lakomnak háza tája Fenti sûrû, mély-zöld lombja
egy: a kertem udvarom. ágas-bogas árnyat önt,

szélessége, hosszúsága mint egy óriási gomba
épp, hogy lábam nyújthatom. megvéd, mikor szél dühöng.

Elöl van a postaláda Verôfényes, derûs nappal
meg egy birsalmabokor, enyhe, hûvös árnyat ad,

melyrôl ôszi szelek szárnya bánatomban megvigasztal,
mindent zölden lesodor. nyugtat, gyógyít, elragad.

Vén kerítésünk alá fut Új Zéland pohutukáwa
inda, virág, zsenge fû, virága és lombja zöld,

fûvágáskor a haláluk mégis a legforróbb nyárra
únott és egyöntetû. vérszínû palástot ölt.

A ház mögött kacskaringó, Szépségét is ingyen adja
keskeny mezsgyenyom vezet, e háztáji bíboros,

fölé árnyat lomhán ringó, vérét gazdagon hullatja 
hatalmas fám lombja vet. szônyeggé, mely vérpiros.

Törzse, mint egy antik oszlop: Telkünk bûvös ereklyéje
egy pár gerendányi ág, s örök ura is talán:

mint levéltôl, ágtól fosztott, szálljon fenségébôl béke,
természetes hintaágy. szépsége s árnyéka rám! 

Jegyzet:
1. új-zélandi kerti virág. 

PoLíSz
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Exhortáció Péternek
Turcsány Péternek ajánlom

Mondd, mi hitednek a sziklaszilárd foka, mely palotádnak 
péteri gránit-erôt ad, amelynek az ékköve szépség:

szóbeli drágakövek mesekincse, csodás ragyogása
nemcsak az életutad viharát töri kis darabokra,

ám a szeretteid is közeledbe vezérli e gazdag,
és örök emberi értekezést ölelô csoda: szókincs.

Ez palotád anyagának a lényege és sava-borsa,
mellyel az életmûved a boldogságodat adja.

Higgyed erôdet a szóban, a hitben, a nem lohadóban,
bár Neked ott nehezebb, de a gyôzelem is nemesebb!

Turcsány Péter

Köszönet Imrének
Gyöngyösi Imrének szeretettel

Köszönöm, köszönöm szavaid! S én kérem egeknek urát, 
Kérés ily gyorsan a távolon át segítse baráti utad 
nem teljesedett soha még – s kísérjen a kar, mi örökre megáld!

BELVILÁGUNK – KÜLVILÁGUNK 3.1

Miért maradt el a múlttal való szembenézés, 
az újrakezdés beteljesülése?

Banovits Anna interjúja Varga Csaba jogtudóssal, 
a Katolikus Egyetem professzorával2

Áttekintve életútján, pályája töretlenül felfelé ívelô, és eddig szakterületén szinte
minden tudományos csúcsot meghódított. Nyelvek birtokában, Ausztráliában, Japán-
ban, Skóciában, Amerikában kutatott és tanított. Tudományos társaságok aktív tagja,
kiadványok szerkesztôje, külföldön rendszeres szereplô. A Pázmány Péter Katolikus
Egyetem intézetvezetô tanára.

– Milyen családi háttér, iskola, szellemi környezet járult hozzá kiemelkedô ered-
ményeihez? Hogyan sikerült átvészelnie a kommunista hatalom évtizedeit?

– A családi hintógyártó hagyományról apám tért át autóépítésre, így szerezve az
automobilizmus, motorsport, polgári és katonai repülés terén szakmai, emberi és tár-

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA
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sadalmi tekintélyt. Harmonikus, dolgos, a
közre is felelôsen ügyelô családba szület-
tem bele. Néhány évesen ért a szovjet
megszállás, kis elemistaként az egyházi
iskolák felszámolása, majd saját cégünket
semmisítette meg az államosítás. A kom-
munistákkal a primitivitást, az elvakult kor-
látoltságot ismerhettem meg. Azonosulá-
sunk a nemzet sorsával, a katolicizmus
ügyével, s az, hogy üldöztetésünkben
még mindig segíthettünk olyanokon,
akiket nálunk is szerencsétlenebbé tettek,
már akkor egyfajta mélyebb tartalmat,
belsô tartást adott életünknek. Nagyszerû
emberekkel bizonyára az iskolában is ta-
lálkoztam, fejlôdésemet mégis inkább
konok szembenállásom határozta meg.
Technikai konstrukciós érdeklôdésem da-
cos önkifejezésre váltott versben és aforiz-
mában, majd ebbôl formálódott húszas
éveim elejére egyfajta teoretizáló igény a
társadalomról. Érettségi után több mint
egy évig bányászkodásra kellett adjam
fejemet, hogy „kizsákmányoló” szárma-
zási osztálybélyegemet magam mögött
hagyva egyáltalán (Miskolcra, bányamû-
velônek) egyetemre kerülhessek. Amikor
végre sikerült Pécs jogi karára hazavere-
kednem magamat, megindult a Regnum
Marianum elleni akció – papok letartóz-
tatásával „ifjúság megrontása” címén.
Ekkor népi demokratikus államrendünk
megdöntésére irányuló szervezkedésben
való részvételem ürügyén, folytonos fe-
nyegetéssel s zaklatással, a politikai ren-
dôrség engem is vallatóra fogott – nyil-
ván egy látványos perre vágyakoztak.
Ilyen belügyi afférral a hátam mögött
nem maradhattam az egyetemen a ta-
nulmányok befejezése után. Az akkori-
ban szakmánkban már elismert tekintély-
ként Pécsre lejáró Kulcsár Kálmán mentett
át e csapdahelyzetbôl, egyenesen a szo-
cialista jogtudomány fellegvárába, az MTA
Állam- és Jogtudományi Intézetébe, ahol
az egyetemek kisszerû provincializmusá-
val szemben valóságosan tudományt
mûveltek, elitgárdával s nemzetközi meg-
mérettetésben. Szellemi magatartásom-

ból következôen nehézségeim persze itt
is adódtak, Szabó Imre akadémikus fel-
tétlen teljesítménytiszteletének köszön-
hetôen azonban ezeket sikrült túlélnem.

– 1991 és 1994 közt, mint Antall
József miniszterelnök tanácsadó törzsé-
nek tagja, elméleti munkáját gyakorlati
politikai síkra is kiterjeszti. Mi indította er-
re, mint alapvetôen jogfilozófiai térben
mozgó elméleti szakembert? Úgy tudom,
direkt politizálással azóta sem foglalkozik.
Akkor egyebek közt a társadalmat legsú-
lyosabban érintô kérdés – az ún. igazság-
tétel – jogi megalapozásán dolgozott.
Milyen utat tett meg személy szerint
ebben a kérdésben?

– Elméletileg mindig is érdekelt a jog
lehetôségeinek, határainak kérdése, ami
leginkább a társadalmi normalitástól el-
térô s ezért a jogalkotótól elôre nem
látható kivételes helyzetek jogi feldolgo-
zásában nyilatkozik meg. A második
világháború befejeztével megsemmisített
diktatúrák romjain a jövô megalapozásá-
hoz a múlttal való szembenézésre irá-
nyuló erôfeszítéseket megismerve régóta
tûnôdtem a század másik rákfenéje, a
kommunizmus után a jogra váró felada-
tok mérlegelésén is. Rá kellett döbbenjek:
annak ellenére, hogy a jog számos vá-
lasza pusztán szimbolikus erejû – vagyis
anélkül, hogy közvetlenül bármin változ-
tathatna, csupán rögzít egy eszményt –,
ezek mégis drámai erejû társadalmi
irányváltásokat indíthatnak vagy legalizál-
hatnak. Ez okból válhatott kulcsfontos-
ságúvá az igazságtétel gondolata is, min-
denekelôtt a múltat lezáró új indítás
jelképeként. Azt, hogy súlyosan terhelt
tegnapból érdemes holnap nem épít-
hetô, a szövetségesek nyilvánították ki a
második világháború végén. Hiszen nem
demokráciát, parlamentarizmust, alkot-
mányosságot, jogállamiságot szabadítot-
tak fehér galambjaik Németországra és
Japánra, hanem fegyveres megszállást,
katonai közigazgatást, cenzúrát, intéz-
mények felfüggesztését, elszakítást ko-
rábbi tekintélyektôl, társadalmi kapcsolat-
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rendszerek szétzilálását, a múltnak bün-
tetô ítéletekbe zárását. Évtizedre terve-
zetten demokráciára neveléssel próbáltak
normalitást teremteni ahhoz, hogy egyál-
talán mûködôképessé tehessenek egy
demokratikus berendezkedést. Miután
pedig a jogász egyik elsôdleges feladata
következetesség biztosítása igazságos-
ságban s társadalmi rendben egyaránt,
meg kellett kérdeznem magamtól: indo-
kolhatott-e bármi is ilyen eltérést a dikta-
túrát követô átmenetek kezelése közt,
avagy valamiféle kimondatlan érdek
kényszeríthette most ki az atlanti világból,
hogy lemondjon egykori megfontoltsá-
gáról?

– Tehát ide jutott el a gondolkodás-
ban?

– Nem csekély képzelôerô, egyene-
sen naivitás kell ahhoz, hogy egy szovjet
uralomtól közel fél évszázadon át meg-
nyomorított társadalomra közvetlenül
rászabadítsák az atlanti világ intézmé-
nyeit, miközben az amerikai jog dél-ame-
rikai átültetésének kísérlete alig egy év-
tizeddel korábban mondott teljes csôdöt.
Persze, mit is várhatnánk el egy olyan 
ideológiai divatoktól pofozott országtól,
ahol néhány évvel a civilizációk össze-
csapásának Samuel Huntington-i megjö-
vendölése elôtt még a történelmi kul-
túrák eltérôségére való figyelmeztetést is
– a liberalizmus tagadásaként – a szociál-
determinizmus szitokszavával illették?

– Milyen jogi akadályai voltak a múlt
megnyugtató lezárása természetes társa-
dalmi igényének? Miért buktak meg az
igazságtételi törvényjavaslatok?

– Emlékeznünk kell Zétényi Zsolt egy-
kori erôfeszítéseibôl, hogy sem az Európa-
tanács jogi szaktekintélye, Lord Kirkhill,
sem a kontinentális büntetôjogtudomány
heidelbergi nagy öregje (közép-európai
büntetôjogtudoraink szellemi atyja), Hans-
Heinrich Jescheck, vagy a nemzetközi
büntetôbíráskodás megteremtésében út-
törô szerepet játszott amerikai Cherif
Bassiouni professzorok, sem pedig a
múlttal való szembenézés kikényszerítésé-

ért nemzetközi tisztelettel övezett Simon
Wiesenthal nem érzett számonkérést le-
hetetlenítô körülményt abban, hogy egy
diktatúra üldözetlenül elévülteti saját
bûntetteit. Az elévülést idômúlás mû-
ködteti ugyan, de ép jogérzékkel aligha
mondható, hogy ez pusztán mechaniku-
san mért fizikai idô. Hiszen ha a jog
értékkövetô társadalmi célszerûség meg-
állapodásszerûen rövidített kifejezése,
úgy a jog céljával szembefutó, cinikus és
öncsonkító lesz az eredmény, ha a hivata-
losság nem érez jogi relevanciát abban,
hogy a szocialista állam nem csupán
bûnelkövetôvé aljasodott, de ezt tetéz-
ve mindvégig nemcsak megtorlatlanul
hagyta ezeket, hanem egyenesen azt
büntette, aki az igazságszolgáltatást,
kötelességére figyelmeztetve, üldözésü-
ket kezdeményezte.

– 1992-ben, egy beszélgetésünk során
még úgy vélte, hogy a társadalom majd
spontán módon megbélyegzi, kiveti ma-
gából azokat, akik a bûnöket elkövették,
akik a diktatúra végrehajtói voltak. Ez las-
sú folyamat lehetett volna, ám mégsem
történt meg. Az Alkotmánybíróság idô-
közben deklarálta az elévülés bekövet-
keztét. A felelôsségre vonás lehetôsége
ezzel beszûkült, csaknem teljesen meg-
szûnt.

– A régi rezsim azóta akár szeplôtle-
nítheti is magát. Új jogállamiságunkból
többre nem telt, mint hogy jövendô dik-
tátorokat közvetve bátorítson: ha saját
elévültetésükig bármi áron fenntartják
magukat, a jogállam-utódnak már semmi
jogi mondanivalója nem lehet rémtet-
teikrôl. Miközben tudvalévô, hogy Nürn-
berg és Tokió ítélkezése fél évszázada már
pontosan az effajta emberellenes pozi-
tivista korlátoltságot rendítette meg.

– 1998-ban a Jogállami átmenetünkrôl
kiadott könyvében új megközelítésben
láttat a rendszerváltozás során felvetôdött
számos kérdést. Érdekes gondolat a nyi-
tott esélyû megvitatás kötelessége a vár-
ható elônyökkel és veszélyekkel együtt.
Mit jelent ez? Megkérdôjelezhetôk a klasz-
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szikus jogelvek? Lehet-e bárkinek alapja
arra, hogy kétségbe vonja a jog szerepét
a rend fenntartásában?

– A jog szocialista nihilizálására a ma-
gyar válasz a jognak hasonlóképpen
romboló fetisizálása lett. Nemzetközi ösz-
szevetésben az önsorsrontó tehetetlenség
sajnálatos példája lettünk. Több tapaszta-
lattal, érettséggel s kiegyensúlyozottság-
gal például a német alkotmánybíróság
mindig úgy tekintett a jogállamiságra,
mint amit nem egyszerûen bunkóként
forgatnak fejünk felett. A társadalmi rend
közvetítôjeként a népesség elemi jogér-
zéke is táplálja, jogos várakozásait nem
csaphatja hát arcul. A jog nem élettelen
tárgyként, hanem intézményi értelmezé-
sével hat, vagyis társadalmi kultúra függ-
vénye. Ezért is épülhetnek azonos szö-
vegre eltérô gyakorlatok különbözô kul-
túrákban. Nos, pontosan azért kérdéses 
a nemzetiszocializmus s a bolsevizmus
könnyû meghaladhatósága, mert a leg-
különbözôbb életszférákban igazodáso-
kat kikényszerítve diktatórikusan átnevelte
a társadalmat – és ezzel háttérkultúrát is
formált, nemcsak jogi textust. Hiába a
jog betûinek szoktunk demiurgoszi erôt
tulajdonítani, bennünk rejlik e teremtô
erô, azokban, akikben megtermékenyül.
Vajon a jog változott meg hirtelen Ame-
rikában szeptember 11-e után, vagy me-
diatizált megdöbbenésük késztetett olyan
újraértésre, amibôl lassan egy elveiben is
más Amerika formálódik?

– Lényegében a dilemma, maga a
rendszerváltozás körüli vita ma is szenve-
délyes hullámokat vet, a társadalmi nyug-
talanság nem csillapodott. Egyre újabb
egyéni és társadalmi drámák kerülnek
napvilágra. A felvetôdô kérdések vála-
szokra várnak, hiszen, mint Ön is véli, a
jog mégsem vonatkoztatható el az élet
gyakorlatától.

– Jeleiben ugyan formalizálhatjuk,
személyteleníthetjük – s ezzel akár eltérô
kultúrákra kiterjeszthetjük – a jogot, az
élô jogmûködés mégsem pusztán logika,
elvont fogalmi mûvelet. Autonóm közve-

títôül mi alkottuk a jogot, megpróbáljuk
hát mesterségesen elszigetelni. De nem
azért élünk, hogy absztrakt formuláknak
megfeleljünk. Ugyanazért van jogunk,
amiért kultúránk, s benne erkölcsünk: pil-
lanat szülte esetlegességeinket kívánjuk
értékeink szerint formált mértékeinken
átszûrni. Egyikük sem másként s másért
szent, mint amiért önfegyelmünk. Bolond
az, ki saját eszközével maga ellen fordul,
s még bolondabb, aki ezért eszközét
okolja. Angolok mondják, hogy csakis
egyébként szuicid társadalomban válhat
kollektív öngyilkossági paktummá a jog.
Hivatásos gáncsoskodók már az argentin
junta bukásakor szörnyülködtek a szá-
monkérés gondolatán. Hála nékik, a meg-
oldatlanság világszerte nyomasztóvá
terebélyesedett, s így mára már Soros
jogvédôinek szótára is finomodik. Míg
korábban eleve gyanúval övezték az
utód-kormányzatot, ha elôdje ügyeiben
kutakodik, ma büntetôjogi felelôsségre
vonásra is kötelezettnek látják az utódot,
ha tömegesen súlyos jogsértésekre buk-
kan az elôd részérôl. Simábbak lehettek
volna talán útjaink, ha civilizátoraink ko-
rábban lépnek a megvilágosodás útjára.

– Talán e „megvilágosodáshoz” is
szükség volt egy bizonyos idô elteltére?

– Már elsô pillanatban sem elfogulat-
lan gondolkodásról volt szó, hanem az
érdek szerinti politikai befolyásolás elvi-
ideológiai formáiról. Ezért lenne oly fon-
tos, hogy a megélhetési élôsködésen túl-
lépve végre tudásában, tudományában
is saját erejére s pótolhatatlanságára éb-
redjen a társadalom.

– Könyvében említi, hogy a diktatúrák
utáni helyzet jogi kezelésének gyakorlati-
lag alig van irodalma. Úgy tudom, nem-
régiben még a nürnbergi per törvényes-
ségének kérdését is felvetették. Mit gon-
dol ma minderrôl?

– Vajon helyesen tették-e a belgák,
hogy világháborús számûzetésében bi-
zonyos formaiságok félretételével a meg-
szállt ország jogfolytonosságát mégis
ôrzô királyukat nem ítélték el a jog betûje
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szerinti hatalombitorlásért, hanem eljá-
rását alkotmányos joghézagként legali-
zálva a nemzet megmentôjeként üdvö-
zölték? Nürnberg ítélkezése a történeti
okulás keretében valóban vitatható, ám
ez jórészt szakmai kérdés. Közvetlen üze-
nete kétségbevonhatatlan: akkoriban
még szembe mertek nézni a kor kérdé-
sével, optimálisnak gondolt felelôs választ
kínlódva ki magukból.

– Eddig még minden politikai hata-
lom kisajátította a jogot, mindegyik a ma-
ga szája íze szerint értelmezte, eszközzé
deformálta szabályait. Mi marad meg szá-
munkra valóban a jog tiszteletébôl?

– Jogokkal is élhetünk inkább vagy
kevésbé? a jogban sincs királyi út. Egy
ítélet bármely formális kérdésre igennel
vagy nemmel válaszol, ám ez csak külsô
burka, végkifejlete annak az alkotó töp-
rengésnek, ami az egymással szembefutó
s egymást akár kioltó érdekek és értékek,
szabályok és elvek kavalkádjában, mint
finom mérlegelés s egyensúlykeresés,
megelôzi. A zsidó és arab jogban, az
angolszász mentalitásban ezért oly hang-
súlytalan a logika szerepe a döntéshoza-
talban, mert a jogi kultúra pontosan ezen
egyensúlykeresés érzékenységébôl és vi-
szonylagos nyitottságából adódik – ab-
ból, hogy a viszonylagos jogi állandó-
ságban s folytonosságban is biztosítja a
változás, az újragondolás lehetôségét.

– Ha nem jogállami biztosítékok védik
a mindenkor alkotmányos rendet, akkor
mire számíthat az egyén és a társada-
lom?

– Mikor joguralomról szóltak, az ango-
lok nem holt betûkbe, hanem a közvéle-
mény kulturális erejébe vetették bizalmu-
kat. Éppen ezért nemcsak léleképítôbb,
felelôsebb és fegyelmezettebb, de keve-
sebb véletlenszerûséggel is terhelt egy
angol jogi vita. Magukról a gondokról
szólanak, ezekhez társítják jogi megfon-
tolásaikat. Tudják, hogy ami társadalmi-
lag vállalandó, annak jogi formája is ki-
munkálható. Nem is akarják elhitetni,
hogy a jog eleve készen, pusztán alkal-

mazásra várva lebeg mindannyiunk fe-
lett. Érett kultúrákban éppen emberi dol-
gaink emberi vállalása ad biztonságot
arra, hogy a szavaknak súlyuk van, a tet-
teknek következményük.

– Könyve széleskörû, s nemcsak jo-
gászoknak szól. Olyan kérdéseket fesze-
get, amelyek lezáratlanok, ma is feszült-
ség forrásai. Múlt és jövô egymásra ha-
tásának negatív végkifejlete áthatja min-
dennapi életünket. Kielégítôen még nem
haladtuk meg a múltat, és feltehetôen
hosszú idô telik el, amíg az áhított nyu-
galmi állapot elkövetkezik.

– A cselekvés elodázása tetézi a bajt.
Sorsfordító idôk legkisebb kisiklása is ge-
nerációkon keresztül bosszulhatja meg
magát. Ezért gondoljuk annyiszor újra
napjainkig aktuális drámaként az atom-
kor beköszöntekor Japán bombázása
vagy megszállása háború végi amerikai
dilemmáját. Az ember legnagyobb ellen-
sége valójában nem más, mint gyáva,
gondolkodásra s elhatározásra képtelen,
saját bizonytalanságában elveszô önma-
ga. Amit magunkból hoztunk létre, abba
legfeljebb pszichikai apa-komplexussal
kapaszkodhatunk. Óriási hát a jogász
mértékszabó felelôssége, s még inkább,
ha alul- vagy túlteljesít. Nem árt emlékez-
nünk arra, hogy már sötétnek pocskon-
diázott középkorunkban az erény kiegé-
szítôje – hasznának kijelölôje – az arány
volt.

– Mit tehet jövônk érdekében, kiérle-
lésében a társadalom? És mit a jog?

– Furcsán vezérelt világban élünk. Jó-
formán még el sem kezdtük azokat a
vitákat, amelyek idôszerûsége már a rend-
szerváltoztató szándék hajnalán elenyé-
szett. Mintakövetô buzgalmunkban pe-
dig olyan kérdéseken tûnôdünk, amiket
másutt máskor mások fogalmaztak meg –
saját gondjaikra válaszul. Olyan dilem-
mák és lehetôségek mellett viszont érzé-
ketlenül megyünk el, amikre e ránk tuk-
mált kánonok persze nem kínálnak ma-
gyarázatot. Noha illenék már rájönnünk
arra, hogy a gondolkodói restség és ön-
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állótlanság aligha alkalmas út a boldo-
guláshoz. Az ôserdôben csapást vágók
elszántsága, fáradsága s kockázatválla-
lása nélkül nemigen lelhetjük meg az
ösvényt oda, ahová reméltük.

Jegyzet:
1 Rovatunk korábbi fejezeteit keresse a 68.,

71. és 72. számainkban.
2 A Magyar Nemzet szerkesztôsége 2003

nyarán, majd fôszerkesztôje 2004. ôszén
személyesen is elutasította közlését, nem ál-
tala rendelt írásként. A Demokrata fôszer-
kesztôje, válaszra sem méltatva, hallgatásá-
val utasította el 2003. ôszén, bármiféle in-
doklás nélkül. Váratlanul az Antall József
emlékére 2003. december 12-én, pénteken
szentelt különmelléklet másnapján, a hét-
végi Magazinban jelent meg a Magyar
Nemzet LXVI. évfolyama (2003. december
13-i, szombati) 290. számának 24. oldalán,
megbeszélés nélkül rövidítve, átszerkesztve
és átírva, helyenként meghamisított formá-
ban. Jelen publikáció a bôvített, teljes vál-
tozat.

Madarász Imre

A Gibson-passió
Mel Gibson A passió címû filmjével

megtört az átok és megtörtént a csoda: a
média ellenében gyôzni tudott, mégpe-
dig úgy, hogy annak ellenszelét is befog-
ta a maga vitorlájába. Az antiszemitizmus
általában is inflálódott – mert túltengô és
hitelét vesztett – és a konkrét esetben is
megalapozatlan vádjának propagálói
csak azt érték el, hogy a politikai napila-
pok címoldalára, vezércikkébe, televíziós
és rádiós hírmûsorokban kiemelt helyre
került a film: ekkora hírverés (habár ha-
mis) és ekkora reklám (jóllehet negatív)
még nem harangozott be játékfilmet, en-
nek megfelelôen ilyen nézettségi muta-
tókat sem produkált még filmprodukció
bemutatója után. Akik megszégyeníteni
és tönkretenni akarták A passiót, azok já-
rultak hozzá leginkább megdicsôülésé-
hez, sôt apoteózisához: van ebben vala-
mi stílszerû, helyesebben sorszerû.

Az olasz állami televízió elsô csatorná-
jának legnézettebb politikai mûsorában
egy katolikus egyházi ember azt mondta:
A passió csak annyira antiszemita, mint
maga az Evangélium, amelynek szöve-
géhez a film olyan hûséges igyekezett
lenni, mint egyetlen korábbi Jézus-film
sem. Ezt a „filológiai” hûséget szolgálja és
tükrözi a szereplôk eredeti ókori (holt)
nyelveken való beszéltetése (a rómaiak
esetében – az olasz stábhoz és forgatási
helyszínhez illôen – „olaszos” kiejtéssel,
amely persze könnyen lehet, hogy szin-
tén az „igazi”). A nyelvi „eredetiségnek” a
kritika általában nagy jelentôséget tulaj-
donít, de a film igazi eredetisége és leg-
nagyobb értéke nem itt keresendô.

Gison Passiójának alapját egy zseniá-
lisan egyszerû elgondolás, egy nagy
igazság felismerése adja: a kereszténység
lényege Krisztus, a Megváltó történeté-
nek lényege pedig a szenvedéstörténet.
A film igazi fôszereplôje így lett maga a
„címszereplô” passió (The Passion of the
Christ), a szenvedés. A rendezô ezzel az
olasz reneszánsz és barokk festôóriások
(köztük a képi, figurális és színvilágára
legmélyebb hatást gyakorló Caravaggio)
intuícióját „ültette át” a film mûvészetébe.

A passióval szemben felhozott másik
gyakori kifogás, hogy túlságosan kegyet-
len és véres: a filmtörténet leghosszabb
kínzásáról beszélnek, sôt egyesek egye-
nesen szadizmust emlegetnek. A fentiek
szellemében minderre azt lehetne vála-
szolni: Gibson filmje „csak” annyira kegyet-
len, mint az Evangélium, mozgóképpé
átlényegítve, ami a szûkszavú krónikánál
szükségszerûen borzalmasabb. Az erôs
idegzetû felnôtt „befogadó” érzékenysé-
gét is tagadhatatlanul keményen próbá-
ra tevô kétórás gyötrelem-crescendo
legrettenetesebb látványa, a legemléke-
zetesebb látomása a szörnyûséges meg-
korbácsoltatás a „flagellum”-mal, illetve a
horgas-kampós „flagrum”-mal, amely
hosszú idôn át kísérti a nézôt. De el kell
olvasni Sáry Pál a filmmel szinte egy idô-
ben (a Szent István Társulat kiadásában)
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napvilágot látott Keresztre feszítés az ókor-
ban címû könyvét, hogy meggyôzôdjünk
róla: ez az inkább kivégzô, mint kínzó esz-
közzel való „elôzetes” fenyítés éppúgy
valóságos, mondhatni „realista” motívum
a filmben, mint magának a megfeszítés
aktusának valósághû, történelmileg is hi-
teles ábrázolása. Gibson nem akarta sze-
líd rokokó oltárképpé vagy giccses olaj-
képecskévé hamisítani azt, ami maga volt
a botrány és a borzalom. A görög (arisz-
totelészi) poétika tanítása szerint (ám a
görög tragédiáknál direktebb és sokko-
lóbb megjelenítéssel) a szenvedés által
törekedett a katarzisra: íme, a modern
„patheimathosz” egy „hollywoodinak”
csúfolt filmalkotásban, amelynek valójá-
ban mind mûvészete, mind „üzenete”
Hollywood-ellenes.

Ezt nem tudták, merték és akarták fel-
és beismerni azok a farizeus, önjelölt
inkvizítorok vagy gondolatrendôrök, akik
a legnagyobb napilapban új Kajafások-
ként és Annásokként „pornográfnak”
gyalázták a filmet, és szemforgatóan
„imádságra és böjtölésre” buzdítva óvták
húsvétkor, úgymond, „testvéreiket” a
„Sátán kísértésétôl”. Kiátkozásuk nem is
annyira anatémának, mint inkább „fatvá”-
nak tûnt, olyannak, mint aminôvel tizen-
öt esztendôvel ezelôtt Khomaini ajatollah
sújtotta Salman Rushdie (magyarul szin-
tén a napokban megjelent) regényét.
Szabad a választás: a Szent Jobbot „te-
temcafatnak” minôsítô Majsai Tamás és a
förmedvényét sajnálatos tévedésbôl alá-
írók, vagy Mel Gibson és nagyszerû
színészei: Jim Caviezel, Maia Morgen-
stern, Monica Bellucci, Rosalinda Celan-
tano? a filmet látatlanban elítélôk vagy a
hitelességét szavatoló pápa és a hatására
megjavult vétkesek tanúsága? Vajon hol
lesznek már az új Torquemadák és Tar-
tuffe-ök, amikor Mel Gibson Passióját az
egyetemes filmtörténet korszakos remek-
mûveként fogják tanítani, nézni, csodálni
a jövendô nemzedékek?

Kaiser László

Ima
Úgy fut ki belôled a tévedés,
ahogy gyûlik a testben a szenvedés,
s ahogy gyûlik a léleknek kínja,
úgy lesz remény, hogy majdan jóváírja

mindazt, amit tettél vagy mulasztottál:
Ô, akit talán vadul megátkoztál,
Ô, aki neked így is megbocsát,
ha tisztuló szívben hozzá szól imád!

Nem végeztetett el
Passiója önmaga volt, 
húsvétolni indult egyre,
s böjtök helyett nem maradt más:
júdásolás végtelenje.

S indul újra. Folyton újra:
fogadkozás sosem hamis,
hozsánna a célnak, vágynak,
hozsánna a szándéknak is.

Mindegy
Az egyik kéz csöndre zárva,
a másikban ütés, döbbenet.
Az egyikben félelem bôszít,
a másikban csönd bôszít csöndeket.

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA
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Bágyoni Szabó István

Sorok a Felleg a város
felett újrakiadása

ürügyén
Íróinkat az olvasók általában az alko-

tássá vált élmény alapján szokták össze-
hasonlítani. A fogság kegyetlen élményé-
nek a rajza, idôtôl függetlenül, így
helyezi egymás mellé Kazinczy Ferencet
(1759–1831) és Kuncz Aladárt (1885–
1931), pedig akár egész korszakokat
meghatározó irodalomszervezôi tevé-
kenységük, kiterjedt levelezésük – évszá-
zadnyi idôeltérés ellenére is – összevetési
kritériumként szolgálhatna a Fogságom
naplója (1828), illetve a Fekete kolostor
(1931) szerzôjének az esetében.

Vagy mégse? Volna-é itt még más
valami is? – kérdezhetné a jóhiszemû ké-
telkedô. Megmosolyogtatónak tûnik, de
kiindulópontként el kell fogadnunk azon
állítást, hogy magyarázatra nem szoruló,
mondhatni transzcendentális tényezôk is
hozzájárulhatnak az ember kifürkészhe-
tetlen útjainak irányításában. Kazinczy fel-
jegyzéseibôl tudjuk, hogy 2387 napos
kufsteini rabságából szabadulva valakitôl
2 forintot kap, ezzel a könyöradomán-
nyal a zsebében indul haza, s útban egy
német vendéglôshöz kopogtat be, aki
aztán így köszön el szánalmas külsejû
kuncsaftjától: Uram, ön most szabadult
az egyik rabságból, de otthon várja egy
másik, talán még nagyobb rabság! Egy
évszázad múltán a francia internáltság-
ból, Noir Moutier-bôl Pestre érkezô Kuncz
Aladárt így látja gyerekkori pajtása, az író
Laczkó Géza: „1914-ben úgy ment el,
mint Salome Wilde-ja, s 1919-ben úgy jött
meg, mint a De profundis Wild-ja. 1914-
ben elegáns, friss, vidám, elôkelô úr volt.
1919-ben kinôtt ujjú kabátban, foszló
kézelejû ingben, gyûrött, gondozatlan,
nikotintól sárguló ujjakkal, tétovázó járás-
sal érkezett meg a Lövôház utcába. A ke-

ze remegett, tekintete zavaros volt, sze-
me vérrel aláfutott, arca ványadt. Idegen
volt és roncs (…) Szemében a Fekete
kolostor öt éve lobogott sötéten. Féltem
a lobogástól, s ô is félt tôle. Nem volt
helye az életünkben, s ô nem találta ott
helyét. Elköltözött. S újraépítette életét.” 

Minden magyarázat nélkül álljanak itt 
a Fekete kolostor utolsó, cenzúrázatlan1

mondatai az 1919-es hazaérkezésrôl: 
„Én Laczkó Gézához siettem Budára.

Hárman felültünk egy budai villamosko-
csiba. Csomagjainkkal a hátsó peronon
álltunk meg. Egy sovány, kopott ruhájú
budapesti kispolgár érdeklôdve nézege-
tett bennünket, végre azután megszólalt: 

– Messzirôl jönnek az urak?
– Igen, francia fogságból. 
A sovány, kopott ruhájú  úr még egy-

szer megnézett, végigvizsgált mindhár-
munkat, aztán zsebébe nyúlt:

– Szabad egy Duna cigarettával meg-
kínálni önöket?…

A résztvevô hang, amelybe mintha a
hazatérôket fogadó minden szeretet
beleszorult volna, egyszerre felhasította
lelkünk fásultságát. Arcunkon csak most
folytak le a szomorú viszontlátás könnyei.
Csak most éreztük, hogy a fogságból
hazaérkeztünk. Az egyik nyomorúságból
a másik, még nagyobb nyomorúságba.”
(Kiemelés tôlem, B. Sz. I.)

Csodálatos, és elgondolkoztató. Mint-
ha ugyanaz a filmkocka-sor párhuzamos
és (ad absurdum, XIX. és XX. századi) egy-
idejû vetítésénél asszisztálnánk. Akár ördö-
ginek is nevezhetnénk, persze, ha a törté-
nelmi idôt nem látnánk mögötte. Egyik is
francia imádatban (igaz, társadalmi, pon-
tosabban a jakobinusok véres mozgalmá-
ról van szó), másik is francia imádatban
(igaz, szellemi és hitbéli, tehát a humá-
num – mondhatni ideák – mindenható-
ságában bízó elvekrôl van szó) jutott el az
élmény irodalmi megfogalmazásáig.

De közelítsünk csak a témához. A Kuf-
steinbôl szabadult Kazinczy erdélyi bará-
taihoz siet, Bonchidára, Wesselényi Miklós

PoLíSz
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apjához. Szándéka érhetô: maga mögött
szeretné tudni erdélyi jakobinus bajtár-
sainak  a támogatását (amit szabadulása
után egykori pesti szellemtársaitól nem
kapott meg.) És mit tesz – egy évszázad-
dal késôbb – Kuncz Aladár? Nem az elsô,
de a második vonattal Kolozsvárra utazik:
haza, hogy a Trianon által keltett nemzeti
tragédia-érzést tompíthassa, vagy lega-
lább ellensúlyozza. Hogy ott lehessen
Áprily Lajos és Kós Károly társaságában,
hogy könyvkiadók és irodalmi fórumok –
lapok és folyóiratok – indulásánál érvé-
nyesíthesse a Nyugat körül szerzett hatal-
mas elvi és gyakorlati tapasztalatait. És
oda érkezett, mi tagadás, a lehetô leg-
jobbkor. Tudjuk, elsô teendôi egyikeként
levélben keresi fel az Erdélybe visszatért
fogolytársait: Kolozsvár egykori polgár-
mesterének a fiát, Dósa Endrét – akinek
az alakja a Felleg a város felett-ben visz-
szatér – Bonchidán személyesen is felkere-
si. (Minô véletlen: Kazinczy ugyanitt láto-
gatja meg Wesselényi Miklós édesapját!)

A legjobb helyre és a legjobbkor
…Akárcsak az Oltvárra érkezô fiatal,
tervekkel és jövôt építô elképzelésekkel
tele tanárember, Szentgyörgyi Tamás.
(Emlékeztetôül: Kuncz Aladár édesapja,
Kuncz Elek erdélyi tanfelügyelô is meg-
szívlelendô iskolareformokkal veszi át er-
délyi fôtanfelügyelôi állását – az épp Zila-
hon tanuló Ady Endre is tudott róla! –, de
késôbb a Pesten tanító Kuncz Aladár is,
aki, részeseként az 1910-es tanármozga-
lomnak, úgy véli, gimnáziumaink nem 
az életre, nem a nemzet jövendôjét építô
feladatokra nevelik a magyar ifjúságot,
hanem dohos hivatalok karmantyús egye-
deivé gyúrják.) 

Ámde ez már Kuncz Aladár regényé-
nek, a Kolozsvárott megjelenô Erdélyi He-
likon 1928-29-es évfolyamaiban közölt
Felleg a város felett világához tartozik.

Olvasóink kedvéért hadd foglaljuk ösz-
sze, mirôl is van szó ebben a könyvben. 

Szentgyörgyi Tamás tanárt az oltvári
reáliskola élére helyezik. Mint ez általában

szokásos az ifjú értelmiségieknél, radikális
változásokat, reformokat akar foganatosí-
tani az intézet életében. Ámde – mint ez
úgyszintén szokásos volt Erdélyország-
ban – az ambiciózus, ifjú Szentgyörgyi
áthatolhatatlan falba ütközik: a gimnázi-
um és legfôképpen a város „vaskalapos”
vezetésének az ellenállásába. Tapasztal-
nia kell, hogy a város urai mindenre jo-
got formálnak. Hogy tanárunk mégis
Oltváron marad, az részben a véletlen-
nek köszönhetô: Szentgyörgyi Tamás
ugyanis beleszeret Abáty Andor fôispán
gyönyörû lányába, Klárába. Klára, Alvin-
czy grófkisasszony segédletével, egy alka-
lommal öngyilkosságából hozza vissza a
harctól és a világtól életunttá lett sze-
relmét, Tamást. Egymásé azonban nem
lehetnek (mintha egy székely balladát
hallgatnánk). Klára kolostorba, Tamás
pedig munkájába menekül. Csak úgy tud
szerelméhez hû maradni, hogy eredendô
iskola- (értelmezésünk szerint erdélyi ma-
gyarság-) mentô programjához marad
hûséges. (Vajon nem Kuncz Aladár követ-
kezetes Erdélyhez való ragaszkodásáról
van itt szó?) 

Korabeli esztéták (maga Török Sophie
is a Nyugatban megjelent méltatásában)
romantikus irodalmi terméknek, a francia
irodalom hatása alatt született munkának
tekintik a Felleg a város felett-et. És ha a
robbanás-szerû sikert hozó Fekete kolos-
tor ismeretében közelítjük meg értékítéle-
teiket, igazat kell adnunk nekik. Sajná-
latos módon azonban ezek az ítészek
néhány lényeges dolgot figyelmen kívül
hagynak, például azt, hogy Kuncz regé-
nye befejezetlen, hiszen szerzôje regény-
trilógiában szándékozott széles történel-
mi tablót rajzolni az erdélyi „poliszról”, a
Trianon utáni hatalmas erkölcsi-szellemi
zuhanást sajnálatosan átélô erdélyi ma-
gyar városról. A nagy egészbôl, az egyko-
ri teljes magyar szellemi világot ôrzô
Erdély nagyszerûségébôl (amire Jósika
Miklós, Jókai Mór és Móricz Zsigmond irá-
nyította figyelmünket) csak annyi maradt

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA
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a regényíró számára, amennyit a Felleg a
város felett fôhôse el tud fogadni: és ez
maga „A Város”, a maga szellemtörténeti
hozadékával, szimbolikus értelmével,
minden más akár kellékként is kezelhetô.
Itt minden és mindenki a városért van, a
múltjukhoz érthetô konoksággal ragasz-
kodó nagy famíliák ugyanúgy, mint az új
történelmi helyzetben helyüket keresô,
reformokért áhítozó fiatalok, azok fô ex-
ponense, a tanárember. Aki mindenek
felett új minôséget és hitelességet hono-
sít meg maga körül – valószínû, kudar-
cainak is ez az okozója. Hogy Abáty fôis-
pán és Bélteky fôjegyzô – mint Oltvár
történelmi hangulatának (olykor vérre me-
nô, és családrontásba fúló tarokk-partik
önpusztító) levegôjének az ôrizôi, vagy a
fiatalok, a tervek és érzelmek hálójában
vergôdô Szentgyörgyi és Abáty Klára sor-
sát az író miként szándékozott tovább-
pörgetni a trilógia el nem készült köny-
veiben, nem tudhatjuk. Feltételezhetjük
viszont, hogy Kuncz Aladár – aki a meg-
szenvedett valósággal, mint szépírói ter-
mékek forrásanyagával világirodalmi szin-
ten tudott bánni – az ötéves francia inter-
náltság embert pusztító idôszaka után is
megtalálta (mert kereste, hiszen ezért tért
vissza Kolozsvárra) azt a regény-anyagot,
amely továbblendíthette volna hôsei fej-
lôdését, amely nagyobb teret biztosítha-
tott volna annak az „üzenetnek” a kimó-
dolásában, amit a kisebbségbe szorult
ottani magyarság helytállása érdekében
elengedhetetlenül fontosnak tarthatnánk
még ma is… (Mint ahogy szerencsésebb
sorsú kortársai, így Kós Károly is, megte-
hették. Ebben Kunczot negyvenhat éves
korában, 1931 júniusában bekövetkezett
halála gátolta meg.)

A Felleg a város felett kulcsregény. 
A cselekmény színhelye, Oltvár tulajdon-
képpen Kolozsvár. A felvonultatott szerep-
lôk egyikében-másikában a századeleji
erdélyi fôváros közismert alakjait fedezzük
fel: Abáty Andort Dósa Endrérôl, az I.
világháború alatti idôk fôispánjáról min-

tázta – fia vonásaiban és cselekedeteiben
Kuncz francia fogolytársát, ifj. Dósa End-
rét ismerjük fel, aki szabadulása után
Erdélyben csakugyan többször megpró-
bált véget vetni életének. Az Abáty família
kúriája, Bánhida rajza a Wesselényiek fész-
kével, Bonchidával azonosítható. És az
összevetést folytathatnánk. Azt csak meg-
érzésünkre hivatkozva írhatjuk le, hogy
Szentgyörgyi Tamás tulajdonképpen az
író egyik énje, a másik Kuncz-én Bélteky
világában fedezhetô fel – ô az, aki az
„erdélyi gondolat” hordozója, míg Szent-
györgyi inkább az általános, helytôl és
idôtôl elvonatkoztatott emberi értékek
híve. 

„De még így is – írja említett, 1932.
szeptemberi cikkében Babits Mihályné,
Török Sophie –, (…) annyi szép részletre
akad az olvasó, epizódokra, melyek mél-
tóak írójukhoz, jelenetekre, melyekben
megzendül egy-egy húr a Fekete kolos-
tor szédítô orkeszterébôl! Erôs feszült-
séggel megírt részlet, amikor a fiatal isko-
laigazgató szembeszállva a megyei urak
régi zsarnoki jogával, kinyittatja a kaszinó
olvasótermének ajtaját (…) Még egy jele-
nete van a regénynek, melyben Kuncz
Aladár mesteri tudását villantja elénk:
Bélteky fôjegyzônek egy szomorú estéje,
mikor a megzavart kaszinói kártyapartiból
korábban kényszerül hazamenni, s meg-
törni az évtizedes szokást – otthon aztán
házasságtörésen éri feleségét.”

És van még számtalan olyan része a
regénynek, amelyben az író alapos kor-
és lélekrajz készsége, kitûnô esztétikai
felkészültsége érhetô tetten. 

Nem elhanyagolandó tény, hogy épp 
a regény írásának az éveiben zajlanak az
erdélyi lapokban a történelmi regényrôl
szóló viták, az Ellenzék mellékletében,
majd a Helikon-ban maga kezdeményezi
(Kazinczy és Osvát Királyhágón túli tanít-
ványaként) a történelmi novella pályáza-
tot (1923-ban a II. díjas Kacsó Sándor a
felfedezett; 1925-ben Sipos Domokos –
Berde Máriával megosztva – nyeri az I.
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díjat). Nyilván azt ôneki is tapasztalnia kel-
lett, hogy a pályázat résztvevôi inkább az
erdélyi magyarság egészét érintô – és
valamelyes perspektívát sejtetô – történel-
mi mozgásokat, a Transsylvaniában élô
népek egymásra utaltságának a momen-
tumait kezelték elôszeretettel (amint
késôbb ezt Kós Károly és Wass Albert is
megtette!), szemben az egyén – bizony,
leggyakrabban tragikus végû – vergôdé-
sének az ábrázolásával. A Trianont szen-
vedett magyarságnak, bizony, nem a
tragédiákra, inkább a továbbélés lehetô-
ségeinek a felcsillantására, a megmara-
dás és a nemzet jövendôjében való bi-
zakodás reménysugarára volt szüksége
ezekben a nehéz években.

(A gazdasági válság jelei már mutat-
koznak a székelység elszegényedésében,
az Ó-Romániába történô tömeges kiván-
dorlásban. Kuncz maga is jól tudta, de a
kolozsvári baráti körökben alkalma volt
több ízben is „visszahallani” a vélekedé-
seket a nemzet egészét figyelembe nem
vevô politikai baklövéseket, amelyek úgy-
szólván végveszélybe sodorták Erdélyt.
Orbán Balázs Erdély-részi képviselôként
fél századdal annak elôtte, 1872. március
12-én határozati javaslatot terjesztett a
magyar Parlament elé a székelység kiván-
dorlása ügyében, figyelmeztetvén az
„magyar fejeket”2: „A hazának módjában
van e hôs, e hû, e nagy hivatással bíró
népet megmenteni. A megmentésnek
két módja kínálkozik: elôször a gyáripar
fölvirágoztatása, másodszor a kivándor-
lásnak nyugati irányban való terelése.”
Tapasztalhattuk, a hazának nem volt mód-
jában…)

Mondják, Dadi – barátai így szólították
Kuncz Aladárt – valamikor az Eötvös Kol-
légiumban kitûnô „beugrató” volt, szipor-
kázó szellemessége és játékossága azon-
ban a Noir Moutier-i fogságból való haza-
térés után csak évek elteltével tért vissza.
Megjegyzései, amint bátyja, Kuncz Ödön
(Dédi) e sorok írójának 1960-ban elme-
sélte, mellbe ütöttek, vágtak, tele voltak

cinizmussal, erôs bíráló éllel. Vajon az
idôk keménysége, a kisebbségi sors ôt is
ennyire megkeményítették volna?

„Méltóságos Dr. Kuncz Ödön egyete-
mi tanár úrnak. Budapest, Üllôi út 36.
Édes, jó Dédim, a mai napon feltettem
címedre az E.H. szeptemberi számát (…)
levelemhez mellékelek egy elôfizetôi
gyûjtôívet is, ha majd  a Royalban vagy
másutt jóllakott és bortól parfômözött
barátok között ülsz, tartsd az orruk elé, s
fogd meg ôket elôfizetôknek, emlékez-
tetve arra, hogy … a magyar nagyurak-
nak illik ôket egy kicsit támogatni. Persze
gondolj arra is rögtön, hogy azután
hogy lehet rajtuk a pénzt bevasalni, mert
tudom, hogy a nagylelkûségig még 
könnyen el tudunk menni, de az erszényt
annál nehezebben nyitjuk meg.” (1930.
szeptember 25-i levelébôl)

Mintha Orbán Balázs intelmei visszhan-
goznának, akárha Szentgyörgyi Tamást
hallanók a „süllyedô” város felett vészt jós-
lóan gyüledezô „történelmi szmog” lát-
tán: Uram, ismét veszélyben vagyunk! 

Egyetemes értelemben vett veszélyér-
zetét természetesen a Fekete kolostor-
ban írta meg. De ahhoz a XX. század eleji
Kolozsvár e most újra megjelentetett
regényének, a Felleg a város felett-nek
kellett megszületnie. Köszönet a Kráter
Kiadónak, mert egy újabb értékes mûvet
hozott vissza a feledésbôl. 

(A kötet a Re-Vízió sorozat második da-
rabjaként a Budapesti Könyvhéten jelenik
meg a Kráter gondozásában.)

Jegyzet:
1 Az Erdélyi Szépmíves Czéh kiadásában

(1931) meglévô regény zárómondatát a
késôbbi (Bóka-féle budapesti, 1961-es, vala-
mint a Jancsó-féle bukaresti, 1965-ös) ki-
adásból a cenzúra kivágta. 

2 Magyar fejek címmel az Ellenzék vasárnapi
mellékletében sorozatot indít, amelyben –
az egységes magyar kultúra szellemében –
anyaországi írónagyságokat mutat be.
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Turcsány Péter

Zathureczky Gyula 
az író, a szerkesztô 

és a humanista
Zathureczky Gyula (Öszény, 1907. júli-

us 5. – München, 1987. június 6.) jo-
gász, író, újságíró, majd rádiós szerkesz-
tô, egész életében korrekt, tárgyilagos,
humanista és nemzeti szellemû újságírást
kedvelt és kultivált. Pályafutását fôvárosi
lapok munkatársaként kezdte és a 30-as
évek közepétôl az erdélyi fiatal írók fóru-
mainak egyik támogatója, propagálója
lett. Az 1939-ben megalakult Romániai
Magyar Néptanács egyik alapítója, szer-
vezôje. Riportjait összesítve jelentette meg
a korszakról ERDÉLY, amióta másképp
hívják címû, maradandó értékû mûvét,
amelyet Püski Sándor Magyar élet kiadó-
ja nemzedéki kiállásként értékelt, s még
Észak-Erdély és a Székelyföld visszacsato-
lása elôtt jelentetett meg, könyvsorozata
2. darabjaként.

A könyv az erdélyi magyarságnak – a
már a 2. bécsi döntés elôtt megindult –
egységesülô lendületét mutatja be, a Ta-
mási Áron által fémjelzett „Vásárhelyi
gondolat” szellemét közvetíti újságírói,
szociografikus elôadásmódban, ugyanak-
kor Wass Albertnek az azonos idôszakot
megörökítô regényének, a Csabának gon-
dolatait is megelôlegezi: „Falumunka,
falumozgalom, falukutatás... Erdélyben
megszületett az egyosztályú magyar nem-
zet… A kisebbségi sors elsô évtizedében
megszûnt a különbség úr és paraszt, dip-
lomás és írástudatlan között… Az erdélyi
magyar társadalom spirituális forradalmá-
nak megindítói a fiatalok voltak… könyve-
ket raktak elém és folyóiratokat, a maguk
írásait… Szövetkezetek hálózata, magyar
hitelélet, magyar tôke, szervezett gazda-
társadalom, kulturális szervezettség, ütô-
képes politikai szövetség! ”

1940 után az Erdélyi Magyar Újságíró
Szövetség elnökévé választják. A Magyar

Kormány berlini tudósítója és a budapesti
lapoknak is gyakran foglalkoztatott
újságírója.1940-tôl az Ellenzék címû ko-
lozsvári napilap fôszerkesztôje. Ez a napi-
lap volt az a legszélesebb olvasóréteghez
eljutó fórum, amely át tudta venni a
szellemi és szervezôi stafétabotot Kós
Károly és Kuncz Aladár nemzedékétôl.
Elmondhatjuk, hogy a lap és munkatársai
legalább megkíséreltek felnôni a Márton
Áron által kinyilvánított feladathoz: „Tör-
ténelmi fordulóban, eszmék és népek el-
keseredett mérkôzésekor születtünk, de a
nagy idôkhöz nagy nemzedék kell, s meg-
éri, hogy a szerepet vállaljuk, összefog-
junk, mint még soha.” (Templom és isko-
la, Hitel, 1939.3.) 

„Az emberben magában vannak a ba-
jok. Abban, hogy jelszavaknak hódol.” –
írja a Jelszavak között címû vezércikkében
1943 télutóján, már túl a doni katasztró-
fán, de még a jelentôs német hadi sike-
rek idején, néhány hónappal az angolok
olaszországi partraszállása elôtt. Érdemes
hosszabban elidôznünk a következô hé-
ten megjelentett Válasz egy névtelen
munkás levelére címû, tiszta lelkületû írá-
sánál is. Megfigyelhetô, hogy a humá-
num alapparancsára – még a megfogal-
mazás sorrendjében is – mennyire ügyelt
az író-fôszerkesztô, éppúgy, mint Tamási
Áron idézett novellájának hôse, máig pél-
daadóan és hitelesen: 

„Ember és magyar! Látja, ez a kezdet
és ez a vég, az alfa és ómega, a zenit és
nadír, a plusz és mínusz végtelenje. És
milyen egyszerû »csak« ennyinek lenni.
Nem harsogni a jelszavakat, amelyek
megölik az értelmet. Nem »felfedezni« és
»megmenteni« a munkást és a  parasztot,
és nem csak »középosztályt«, »társadalmi
réteget« látni a kabátos emberben, ha-
nem csak embert és magyart. Jó embert
és rossz embert. Jó magyart és rossz
magyart. Minden válfajából az embernek
és magyarnak – de embert és magyart.
Csak ennyit kell tenni, és akkor leomlanak
a válaszfalak, leomlanak az elôítéletek.
Akkor megszûnik a gyûlölet, a harag, a
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tartózkodás, a gôg, az alázat, akkor nem
lesz többé szorítva összeszoruló és nem
lesz többé puhán integetô csalfa kéz.
Akkor össze tudnak dobbanni a szívek és
akkor igaza lesz Önnek, aki azt írja, hogy
»aki mindezekért ma kiáll, azt bele lehet
tenni abba a nagy-nagy magyar doboz-
ba, legyenek arisztokraták vagy munká-
sok, konzervatívok vagy demokraták! «

Bizony, nem kell egyéb, mint hogy
próbáljunk meg egymásnak egyszer sem
hazudni, mondjuk meg egymásnak az
igazat, rettegés nélkül nézzünk szembe
egymással és a világgal. Mint emberek és
magyarok. Mert igaza van Tamási Áron-
nak, aki a kolozsvári diákok estélyén fel-
olvasott novellájában ezt mondatta a kis-
lány Dorka szájával: »aki embernek hit-
vány, az magyarnak sem alkalmas«.”

Gyakran elôfordult, hogy a magyaror-
szági német sajtófônökség követelt a lap-
tól helyreigazítást az antant-barát közle-
mények és hírek közlése miatt. Talán ez a
lapvezetési elv is közrejászhatott abban,
hogy 1943 közepétôl tartalékos tisztként
behívják, és két évre a frontra kerül.

1944 ôszén Budapesten van az ostrom
alatt. Egy amerikai bombatámadáskor
elveszti feleségét és 10 éves fiát. Három
hónappal késôbb, az ostromgyûrûben,
mint tartalékos fôhadnagy, orosz hadifog-
ságba esik.

1948-ban a hadifogságból kiszabadul-
va Ausztriában, majd Németországban
telepedett le, ahol a dél-európai kérdések
szakértôjeként tevékenykedett. 1949 ja-
nuárjában a Mindszenty-per elleni tiltako-
zásul Nyírô Gyulával, Wass Alberttel,
Szathmáry Lajossal, Kerecsendy Kiss Már-
tonnal és másokkal együtt aláírja a Ma-
gyar emigráns íróknak a világ népeihez
írott Kiáltványát. „Mindszenty bíboros le-
tartóztatása (...) egy jel az alvilág erôinek
a végsô támadás megindítására is, min-
den ellen, ami még a nyugati szellem
örökségének bélyegét hordja magán
Magyarországon.” Azokban a hónapok-
ban – éppen az ô felhívásuk nyomán – az
egész világra kiterjedt a „tiltakozási hul-

lám”, az európai és amerikai nagyváro-
sokban egyaránt a letartóztatott és elítélt
prímásért imádkoztak.

A jogászként az újságíró pályát válasz-
tó író, lapfôszerkesztô majd huszártiszt
további életútja is méltó az etikus és poli-
tikus magyar újságíráshoz, használta min-
dig a toll fegyverét, ha kellett, hogy nem-
zete és a humanista emberiség érdekeit a
világ bármely pontján is képviselje. 

Bajorországi letelepedésekor megírta
az oroszországi magyar hadifoglyok elsô
monografikus értékû sorsregényét (Az
úton végig kell menni, Róma, 1954). A ha-
difogolylét pszichológiai és szociológiai
természetrajza úttörô voltában megelôzi
Szolzsenyicin hasonló értékû Gulág-beszá-
molóit. Csakhogy a világ a regény elszi-
getelt magyar nyelve miatt nem figyel-
hetett fel a mû korszakos jelentôségére. .

1948-50-ig Radio Rot-Weis (Salzburg)
munkatársa; 1949-50 között a Hungária
címû lap fômunkatársa; 1950-53-55 kö-
zött az Erdélyi Sajtószemle, az Erdélyi Ma-
gyar Sajtószemle és az Erdélyi Szemle
szerkesztôje, illetve társszerkesztôje; 1950-
tôl Innsbruckban a Tiroli rádió magyar
adásának szerkesztôje és bemondója;
1951 augusztusától 1972 júliusáig a SZER
belpolitikai munkatársa és bemondója, s
többek között a Hans Seidel Alapítvány 
és más külországi szervezetek vezetôségi
tagja.

A hatvanas években Zathureczky Gyu-
la könyvével kezdi meg a Wass Albert
által létrehozott Amerikai Magyar Szépmí-
ves Czéh az amerikai könyvkiadását: Tran-
sylvania, Citadel of the West (Gaineswille,
1965). Több ezer amerikai egyetemis-
tához jutott el ez a könyv, és a Fehér Ház
képviselôi elôször az ô munkája alapján
ismerhették meg a „keresztre feszített
magyar nemzet” huszadik századi igaz
kálváriáját.

Szimbólumnál több, inkább egy ember-
nek a hazájáért és nemzetéért folytatott
töretlen kiállásának dokumentuma, hogy
Király Károly 1978-as politikai memoran-
dumára az elsôk között éppen ô reagált a
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Lármafa címû emigráns lapban. (Kiállás
Erdélyért, ld. kötetünk függelékében.)

Zathureczky saját emigrációs munká-
juk visszaigazolásának érzi, méltán, a bel-
sô-erdélyi „kiáltó szavakat”: „A három levél
egyben igazolja azoknak a szakemberek-
nek mûködését az emigrációban, akik,
hogy Bocskai István fejedelem szavaival
éljünk – »a dolgot, ôt magát nézve«
igyekeztek az élet-halál harcot folytató
erdélyi magyarság segítségére lenni,
frázisok nélkül, komoly tényekkel és meg-
alapozott kiértékelésekkel. A levelek, egy
hithû magyar tollából, lényegesen meg-
erôsítik a hitelét ennek a munkának, és
újabb lehetôségeket nyitnak meg szá-
mára.”

A 80-as években gyakran publikál a
Kanadai magyarságban, olykor Wass Al-
berttel és Habsburg Ottóval közös téma-
körökben. Megemlítendô, hogy 1979–
1987 között még elvállalta az 1950-es
alapítású Hadak útja címû lap szerkesz-
tését. Mondhatjuk, a rotációs gépek mel-
lôl dôlt ki 1987. január elején bekövet-
kezett halálakor.

Zathureczky Gyula 1927-tôl hivatalos
újságíróként dolgozott, 60 éves újságírói-
szerkesztôi gyakorlata például szolgál az
utókornak hivatás- és magyarságszeretet-
bôl.1

(A kötet a Re-Vízió sorozat harmadik
darabjaként a Budapesti Könyvhéten je-
lenik meg a Kráter gondozásában.)

Jegyzet:
1 Fôbb mûvei: ERDÉLY. Amióta másképp hív-

ják (Magyar élet, Bp., 1939); Erdély magyar-
sága az impérium változása óta (Észak-Kelet-
Dél és nyugat, M. Kir. Erzsébet Tudomány-
egyetem Kisebbségi intézetének kiadvá-
nya,Pécs, 1947) Az úton végig kell menni.
Emlékezések (Róma, 1954, Zürich, 1963);
Elszakított magyarság (társszerzô Bp.,
1956); Der Volksaufstand in Ungarn (Köln,
1957), Transylvania, Citadel of the West
(Gaineswille, Amerikai Magyar Szépmíves
Czéh, 1965), Die siebenburgische Frage
(München, 1965) Irodalom: Z. Gy. (Új Euró-
pa, 1965. 10. sz.).

A PoLíSz Csengey
Dénes Pályázatának

értékelése
Az Európai Unióhoz való csatlakozás

társadalmi és kulturális kihívásait figye-
lembe véve a PolíSz folyóirat feladatá-
nak tekinti a honi, kárpát-medencei és
európai vonatkozású szociográfiai ihle-
tésû irodalom felkarolását. 

Fontos, hogy szellemi életünk – mint,
már annyiszor – követve a népi írók
hagyományait, novellákban, karcolatok-
ban fedjék fel társadalmunk belsô fe-
szültségeit. Csengey Dénes munkássá-
gának szellemi folytatására ösztönözve
az írótársadalmat a PoLíSz idén elôször
hirdette meg a Csengey Dénes Pá-
lyázatot. A számos beérkezett pályamû
közül a kuratórium egyöntetûen Kovács
Barna mûvét emelte ki. (A szerk.)

„A rendszerváltozás óta eltelt másfél
évtizedben az irodalomban, az irodalmi
szociográfiában alig található lenyoma-
ta annak a földrengéses erejû változás-
nak, ami a társadalom mélyrétegeiben –
a tudatban, a lélekben – lezajlott. Kovács
Barna írása egy kicsiny faluba visz ben-
nünket, ahol összedôlt a téesz, meg-
szûnt minden munkaalkalom. Az embe-
rek végletesen kiszolgáltatottakká válnak
a számukra ismeretlen erôknek. 

Az elbeszélés hôse egy anyátlan,
apátlan parasztfiú, akit a nagyanyja ne-
vel föl. Nyomon kísérhetjük a fiú küz-
delmét az értelmes emberi életért, a
tisztesség megtartásáért, a munkáért, a
családért, a boldogságért – a régi falu
emlékeinek megmentéséért.

Kovács Barna stílusa igazolja Petôfi
Sándor tételét: szép, ami egyszerû. 
A cselekmény természetes bonyolítása,
a hiteles emberábrázolás mellett figye-
lemre méltóak a természeti leírások, a
valósághû párbeszédek.

A pályázaton írói tehetség találtatott.”
Kósa Csaba, a kuratórium elnöke
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A PoLíSz 2004-es Csengey Dénes
Pályázatának eredménye

1. díj: 50 000 Ft
Kovács Barna: Elmenni messze...
2. díj: 30 000 Ft
Fehér József: A doni áttörés évfordulóján
Megosztott 3. díj: 10–10 000 Ft
Kisida Erzsébet: Testvérek – érvek
Virágh Gyuláné (szociográfia különdíj):
Szubjektíven objektív óvodásgondokról
Dicséretesek: 
Borbély László: Tizenkilencezer forint
Dr. Ruzsicska Mária: Bori néni szeretete,
„Csak megnyugodni akartam…”
T. Ágoston László: Portások, Kórházi idill

Lejtmenetben jön bé az út, keskenyen
kanyarog a dombok közt. Rálátni a ré-
tekre, ahol mind ritkább a legelészô csor-
da, pedig még nem is olyan rég vagy
ötven tehenet is kihajtottak rájuk. Hanem
azóta oda a szövetkezet, még az udvara
is kiürült, olyan mint valami odahagyott
gyakorlótér. Isten szabad ege alatt rozs-
dállnak a mindenféle vasak, gépek mara-
dékai, törmelékhalmokba botlik rajt az
ember. Amit lehetett széthordottak, még
falat is bontott az ügyesebbje – mink
egész sor téglát kerítettünk, abból lett a
kecskék ólja. Merthogy az öreganyám
mondotta: Avval járunk csak jól, meglás-
sátok! Kecskének nem sok kell, tejet meg
ád mindég, éhen tán nem veszünk.

Sokat megért már, hittünk a szavának.
Mi ketten, én meg az öcsém. Így éltünk
ott hármasban.

Az öcsém, az nem volt igazában az
öcsém. Csak amolyan félkézrôl való.
Anyánk volt egy, az apáink nem. Az enyi-
met nem is ismertem, még halavány em-
lékem se maradt felôle, öreganyám meg,
ha kérdtem, csak rám morrant a maga
vénségtôl, meg hát mitagadás, pájinkától
bérekedezett hangján: Mit törôdöl te av-
val?! Ô talán törôdik tevéled?!

És hát igazat kellett adjak neki. Mert se
szóval, se levéllel, nemhogy testi valójá-
ban utánam nem járt soha. Nem mintha
az anyám különbül állott volna a gyerme-
kéhez; de hát ô az öreganyám lánya volt.
Róla legalább fényképet leltem a fiókban,
gondost eltakarva mindenféle hacukával.
Hanem én kikutattam mégis, mikor öreg-
anyám odakünt volt, jószággal bajmolód-
ni. Hiszen szárnyast is tartottunk, kivált ak-
koron, még a szövetkezetnél zsákoltam, s
csurrant-cseppent valamicske abba a sza-
tyorba is, ami aztán hazavándorolt vélem.

Azon a fényképen fiatal volt az anyám.
Olyan régimódian öltözött, de azért kivi-
láglott, hogy szemrevaló. A tekintete meg
egyenest nyugtalanító, olyas, amibe be-
léakad az ember. Szégyenlettem, hogy
úgy vizslatom, mint valami idegen, tet-
szetôs fehérszemélyt.

Kovács Barna

Elmenni messze
Itt lakom a faluban. Szép kis hely, tény-

leg. Én legalább szeretem. Köröskörbe
dombok vannak, mink úgy mondjuk,
hogy hegy. De a barátom szerint csak
domb. Mindegy. Minékünk akkor is hegy.

Ottan vannak a présházak. Régente
mind-mind szôlôtôkékkel volt tele, véges-
telen-végig, a lanka. Meg köztük gyü-
mölcsfákkal. De mostan már sok van, ami
elhagyatott, nem viseli gondját senki.
Megroppan a pincék födéme – persze
nem valódi pincék, csak amolyan kôbôl
rakott hajlékok, helyet adnak a hordók-
nak, na meg van hová húzódni, mikor
nekikeseredik az idô. És már csak a botor-
jának esnék jól odakünt ténferegni. De ez
is csak jobbára volt. Mert mostanra a
gazda, ha föl is jár, hát összekapkodja
ami hullott gyümölcsre lel, s iszkol vele
elfele. Majd otthon fôzi meg pájinkának,
a nyárikonyhán, oda nem lát be a finánc.
Ha meg mégis, majdcsak leveszi a lábáról
valahogyan. Vagy összekapkodja a pár-
lót idejében. Bár szent igaz, mink felénk
azok se igen vetôdnek. Mer’ hogy ki-
csinyég ám a falu.
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Vonzódtam ôhozzá, úgy hittem leg-
alább, de ugyanakkor föl is piszkálta a
haragomat. Miképpen tehette, hogy itt
hagy éngem?! S aztán csak azért állít ha-
za, hogy letegye itt a másik fattyúját is?!

Sokszor megöklöztem az öcsémet.
Mintha ôneki adnék vissza valamit abból
a temérdek keserûségbôl amit a mindket-
tônk anyja rámhozott. Nem esett nehe-
zemre, idôsebb is voltam ônála, meg ter-
metesebb is, olyan erô bújkált a karjaim-
ba, hogy megrémített sokakat.

Azt mondották a zsákolóban, na, da-
gadt, eztet emeljed meg s kapsz érte sört!
Öreganyádtól ugyan mindhiába várnád!

És röhögtek.
– Legény vagy már, vagy mi! – mon-

dották. – Hadd lássuk, miféle!
Mondták, hát megemeltem. Föl is rak-

tam rögtön a traktor mögé kötött után-
futó platójára. Látni akarták, hát lássák.

Csak késôbben szólott egyikôjük, hogy
fogadtak énrám. S meg is itták nyomban,
a mûszak után, a Sportban.

Az még akkor megvolt, a rendes pálya
szélén, vasárnaponként meccset is ját-
szottak rajt, noha a faluból nem volt ki a
csapat, idegeneket kellett hívni közéjük,
hogy kilegyen a létszám. Engemet is rá-
vettek volna, hogy álljak legalább a kapu-
ba, bétakarod a felét, azt biztosan, nógat-
tak nekivörösödött képpel, oszt ha elej-
bük állasz, hát lepattognak rólad, mint
festék a bevágott ajtóról! De nem állot-
tam kötélnek. Mert igazság, hogy nem
szerettem ôket. Se a Sportot, se a pályát.
Énrajtam ne mulassanak!

Ezt ugyan megtanultam. Mert kicsiny
koromtól fogvást céltáblájuknak számítot-
tak. Nemcsak a zsákolóban dolgozók, de
az egész falu. Tudták, öreganyám meg
nem védhet, s noha nyíltan ujjat húzni
véle mégsem mertek, ily módon törtek
borsot az orra alá. Hisz boszorkának tar-
tották, vasorrú bábának nevezték a saját
kölkeik elôtt. Azok meg visszamondották
nékem, ha már másképpen le nem gyôz-
hettek, maguk alá nem gyûrhettek.

Féltek tôlem, és én örültem neki. Leg-
alább békén hagytak. Nem jártak utánam,

miután egyet-kettôt megraktam közülük.
S ha kiáltozták is, hát csak tisztes távolból,
a mocskolódást. De nem erre akartam
szót keríteni.

Hanem az útra. Ami jött béfelé, szelí-
den lejtve, kilométereket gurulhatott rajt
az ember kerékpárral, mindössze a kátyú-
kat kellett kerülgetnie. Átvágott az elsô
házak közt, mink Felvégnek mondottuk, s
béballagott mind a templomig. Ott hur-
kot vetett, mintha csak azért volna, hogy
jelezze, eddig tart igényt reánk az oda-
künti világ, s így magába kunkorodva vé-
get ért. Ahol öreganyám háza volt, az
Alvégre, már csak a róla elágazó, több-
nyire port hányó, esôzéskor meg bokáig
sáros földút vitt.

Ott is az utolsó ház volt a miénk. Mö-
göttünk már csak összeszorult, tüskés
bokrok ácsingóztak, mint elvadult keríté-
se a senki mezejének. Azon törtünk rést
az öcsémmel, hogy kicsaphassuk a kecs-
kéket.

Ahol öreganyám mutatta, levertem
egy karót, ahhoz kötöztük ôket hosszú
zsinórral, s hagytuk ottan isten nevében.
Mikor körbe tövig rágták a füvet, csak a
szamárkórókat hagyva meg, máshová ke-
rült a karó.

Amíg nem állottam munkába, öreg-
anyám nyugdíjából éltünk. Az öcsém ki-
maradt az iskolából, nem bírt vele sem az
egyik, sem a másik tanító. Pedig jámbor
volt, de makacs. Vékony, csontos és ostoba.

– Idefigyeljél! – mondtam neki. – Ezen
meg mit nem értesz?!

És felolvastam neki a könyvbôl, amit
kellett. Kicsit rongyos volt már, annak ide-
jén én is azt nyûttem.

Kicsit eltátotta a száját, úgy figyelt. De
nem ám engem, hanem a kapirgáló rigót
a hátam megett. Vagy a felhôket odafönt
az égen. A palán gyökeret vert mohát,
ahogy vízcseppek ülnek meg rajt, majd
lassacskán elnyúlnak s lehuppannak a 
földre.

– Mostan mondjad el, amit hallottál! –
szóltam rá, hogy befejeztem. Felém bil-
lentette a fejét. De meg nem szólalt vol-
na, semmi könyörgésre.
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– A keserves mindenedet! – csaptam
össze az olvasnivalót. – Én csak jártatom
itt a számat, te meg bolonddá teszel?!

Láttam, ahogy megfeszül a teste. Any-
nyit azért már kitapasztalt, énvélem ösz-
szeakaszkodnia nem ajánlatos, de ha el-
iszkol, sohse érem utol.

Hát így. Öreganyám mondotta volt:
Ugyan, mit vársz tôle?! Anyja is, apja is
egykutya. 

És kiköpött.
Attól fogvást az öcsém járt a boltba. Ô

vette meg azt a néhány dolgot, amit fel-
tétlenül szükséges volt. Neki kellett füvet
tépnie a nyulaknak, mert nem mindegy
ám, mifélét ad nekik az ember. Árok part-
ján ritkán terem jóféle, beköpi azt a sok-
féle autó meg munkagép a maga bûzé-
vel. Már a fôd is mérgeket hordoz ott
magába. Pedig mifelénk ritkásan járnak,
jobbára a boltnak hozzák az árut, aztán
háromszor napjában betér a busz is. No
meg mink közülünk a néhányja, amelyik
a sajátjával furikázik. De azok is módjával,
sokat kóstál a benzin.

Mégis három kannyulunk bánta, hogy
onnan szedett az öcsém. Mivelhogy lusta
volt beljebb menni. Akkoron nyakoncsíp-
tem, hiába próbált szökdösni elôlem, es-
tére csak hazahozta a feneketlen bendô-
je, no meg a sötéttôl való rettegés, és
megtanítottam reá, mi jár a restségéért.
Attól fogvást tette rendben, amit öreg-
anyánk rábízott.

Én meg kijártam az iskolát, és elsze-
gôdtem a szövetkezetbe. Mit tudtam én,
mi az! Öreganyám rám ripakodott: 

– Böhömnagy létedre csak lopnád itt
a drága idôt?! Még mit nem! Mész és
pénzt keresel, azt mondom! Beszéltem a
Jóskával, és beléegyezett.

Tehettem volna egyebet? Pedig szíves-
örömest jártam volna városra, mint a töb-
biek. Kitanulni valamit, ami elôrébb vihet
a világban. Ehelyett ganajozhattam az
istállót.

Mondottam már, egykoron vagy ötven
tehénnel bírt a szövetkezetünk. Azoknak
kellett a gondját viseljem, s mondhatom,

vasvilláztam is utánuk eleget. Olyigen be-
lémivódott a trágya illata, hogy még az
öcsém is fintorgott, ha közelébe tértem.
Tán belé is fulladtam volna örökkétre a
trágyalébe, ha Jóska bá’, az elnök egyik
nap haza nem tér valamelyik szokásos
útjáról, s ki nem jelenti: 

– Mostantól pedig a tehénnek befel-
legzett! Emberek, mink is által kell álljunk
az új módira! A tejnek befuccsolt, senki át
nem veszi! Ha egyben akarjuk tartani a
falut, kereskednünk kelletik!

Jó, mondták az emberek és megvon-
ták a vállukat, a Jóska csak tuggya!

Elsôsorban kereskednünk. 
– De mivel? – tette föl a kérdést Jóska

bá’ s úgy nézett körbe rajtunk, egybegyûl-
teken, mintha bizony mondhatnánk erre
valamit. – Két lábra kell állnunk – jelentette
ki, miután a csönd, amit hagyott nekünk,
mindenkiben megette az esetleges tiltako-
zást. – Ki kell ókumláljuk, minek lesz piaca,
s azt mink magunk fogjuk odahordani.

Az emberek hümmögtek. Jóska bá’
egyenként szemügyre vett mindnyájunkat.

– Látom, nemigen tetszik. De hát ilyen
világ jön. Ami ment ezidáig, eztán már
nem fog. Megmondták nekem, odafönt.
– És belebökött ujjával a levegôbe. – Ott
aztán bizonyost jobban tudják, mint mink
itten, a világ végin!

– Ja! – mondogattuk egymásnak, hisz
így volt ez mindig; odafönt jobban tud-
ták. Megmondották, mink meg csináltuk.
Semmi gond!

– No aztán – folytatta Jóska bá’ – utá-
na jártam, mit kíván a piac. Meghánytam-
vetettem az okosokkal. Akik megtervezik a
dolgokat. Ugyanazt mondották, az már
régen volt, mostan új szelek járják, ha-
nem azért súghatnak ezt-azt. Ami, persze,
nem szentírás, csak amolyan szóbeszéd.
De biztos helyrôl való.

– És mit mond az a szóbeszéd? Bökd
már ki, Jóska! – türelmetlenkedett a tehe-
nészet vezetôje, öreg parasztember, még
együtt jött az elnökkel a szövetkezetbe.

S odahagyta a maga tizenhárom hold-
ját, a bolond! – legyintette el az öreg-
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anyám. – Hanem igaz, amúgy is elvették
volna!

– Komló! Abban van most a fantázia.
S azt megbírja a földünk is.

– Jófajta búzát is megbír! – így egy
másik, szintén korban lévô öreg. – Avval
legalább biztosan bódogulnánk!

S hozzáfüzte még dohogva: – Komló!
Ugyan ki hallott ilyet?!

– Idefigyeljenek, emberek! Tudom,
amit tudok! Az a kérdés, hisznek-e nekem,
vagy sem! Arra gondoltam, megtartunk
némi hagyományos vetôterületet is, s ki-
húzzuk, amíg a komló termôre fordul.

– Arra azt várhatunk! – morogta né-
mely hitetlen Tamás, de a többség figyelt.

– S ugyan meddig tart? – kérdezte a
legelsô ember, a tehenész.

– Négy év! – vágta ki Jóska bá’, s
olyan büszkén ám, mintha adu ász volna.
– De akkor aztán kezünkbe vesszük a dol-
gokat! Rajtunk kívül senkinek nem lesz az
egész országban komlója!

Gondoltak amit gondoltak, de ezután
már nem szólott senki. Mentünk az elnök
után. Mi mást tehettünk volna?

A búzánk nem kellett senkinek. Enge-
met elhajtottak a tehenek mellôl, nem is
bántam, legalább mit sem tudtam felôle,
miként veszejtik el ôket. Azokat a szép,
derék állatokat. Egyik napon elhajtották
mind, lábon, mert úgy olcsóbb, mondta
Jóska bá’. Én meg fölkapaszkodtam a
meredekre, s onnét néztem, ahogy las-
sacskán besoroltak a dombhajlat mögé.

Áttettek a zsákolóba. Azt mondták,
amilyen fiatalka vagyok, olyan böhöm is,
itten majd elejét veszik a nagy legény-
kedésemnek. Nem mintha baj lett volna
velem, csak nagyritkán szorítottam fal-
hoz, amelyik csúfoló szót ejtett. Vagy mu-
tatta vigyorogva, miként törlöm a hom-
lokomat. Hát tehet arról az ember, ha
mindúntalan kiüt rajta az izzadtság?!

Eleintén még akadt dolog bôven. Amit
hordani kellett, ide vagy oda, az mind
ránk tartozott. Mivélünk bontatták le az
istállót, ahol még szinte meleg volt a jó-
szág helye. Meg tudtam volna mutatni,

hol tépkedte a szénát a Böske, melyik fal-
hoz dörgölôzött a hátával a Hajnal, mikor
beléette magát a rüh a bôribe, hol állott
a vízhordó veder. Szinte már hiányzott a
szag, s akkor, ottan, még egyszer, utol-
jára, megcsapott.

Aztán, hogy végeztünk evvel, s még
másokkal, amikre már nem mutatkozott
szükség, kifogyott a dolog. Beállott a tél
is, hát bémentünk, s elüldögéltünk az iro-
dán, a kályha mellett. Veresre izzítottuk,
mert mindenki ottan akarta magába szív-
ni a meleget, nem otthon. Arra csak tes-
sék-lássék tellett, ez meg adta magát.

Egyik napon bejött a fônök, nemigen
kedveltem, kerekfejû paraszt volt, de csak
nevében az. Már a szövetkezetben kezd-
te az ismerkedést a fôddel, s annyit is tu-
dott róla. Hanem másfelôl meg igencsak
furfangos volt, más hátán kapaszkodott
fölfelé világéletiben.

– Na, emberek – mondta – Vége az
aranyéletnek! Nem tart már titeket ingyér’
a szövetkezet többé, eridjetek csak szé-
pen haza! Ottan melegedjetek, dologta-
lankodjatok! S majd ha szólok, gyertek
csak vissza. Mikoron munka adódik.

Eleintén megörültünk. A potyán való
melegedés ugyan oda, de ki nem sürgö-
lôdik szívesen a saját portája körül? Pláne,
hogyha még fizetség is jár érte!

Hanem éppen ez az, ami hibádzott.
Mert az emberünk hamarost kijelentette
azt is, hogy ugyan alkalmazásban mara-
dunk, de csak mint bér nélkül valók.

Majd ha akad miért, akkor jár a fizet-
ség. Mit tegyünk, ilyen idôk járják!

S mosolygott nagy sunyin, mert bez-
zeg ô, meg mind a többi az irodáról s
annál is följebb, magától nem tagadta
meg, ami járt! De hát mit volt mit tenni?!
Azt mondták az emberek, az öregebbje,
megértek ôk már hasonlót. S aztat is által-
vészelték. 

Örüljünk, hogy nem nyomban a ker-
tek aljába kerültünk, még a jövôbeni
kenyér ígéretének a híjjával is! – vigasz-
talták egymást, s minket, fiatalokat. Ha-
zafelé betértek a Sportba, számítgatni,

PoLíSz



21

mennyit kell még kihúzniuk a nyugdíjig, s
lenyomtatták a rossz hírt ócska lôrével.

Én aztán ki nem állhattam azt a füstös
csehót, hiába csábítgattak. Hiába dörgöl-
ték az orrom alá, hogy öreganyám kap-
cája volnék.

– Megbûvölt a vén boszorka, ugye,
Árpi?! Ne tagadjad, hiába úgyis!

Lökdösték egymást, ahogy röhögtek.
Tudták, így együtt mégsem indulok nekik
– de, istenbiza’, nehezemre esett!

Azt’ tavaszra megint akadt munka. Ha-
nem én akkor már tanultam. Hogy ne
vesszék az idôm hiába. Az úgy történt,
hogy összeakadtam a tanárnôvel, aki an-
nak idején bajmolódott velem az iskolá-
ban. Kérdte, hogy hogy s mint, én meg
mondottam neki, ami volt.

– Na ja – biccentett rá –, ez van min-
denütt. Reánk köszöntött a hét szûk esz-
tendô. De valahogyan majdcsak kilába-
lunk belôle!

S meglapogatta a hátamat. Csuda,
hogy felérte, amilyen apró volt. Nekem
meg, mintha áram járta volna át a testem.

– Fázol? – nézett rám csudálkozva,
merthogy éppen igen enyhe nap volt.

– Dehogy! – tiltakoztam.
– Hiszen megborzongtál!
– Tényleg? Észre sem vettem!
– Na jó! – nevetett. Láttam a szétnyí-

lott szájában a sárga fogait. A nikotintól
van, tudtam, öreganyámon kitapasztal-
hattam már. Benne járt igencsak a kor-
ban, meglehetett harminc is, de az alakja
karcsú volt, lányos. Talán azért tûnt föl,
gondoltam el magamban késôbb, mert-
hogy én meg éppen az ellenkezôje va-
gyok; irdatlan nagydarab. Mindenestre
gonosz tapasztalás volt. Elôször vettem
észre, hogy szégyenkezem magam miatt.
És szeretnék másmilyen lenni.

– Akkor most van idôd, tömérdek! –
jelentette ki.

– Hát… – mondtam – azért otthon
mindig akad valami. Fáért menni az er-
dôre, fölhasgatni, ellátni a jószágot.

– Jó, jó – mutatta, hogy érti –, de még-
is. Nem akarnál valami mást?

– Mire gondol a tanárnô? – kérdez-
tem meglepetten. És közben, itt benn,
reszketett minden. Mintha az a nyava-
lyás, hideg tél fészkelt volna belém.

– Szorgalmas gyerek voltál – nézett
rám elgondolkozva. – Nem volna ked-
vedre továbbtanulni?

Egész odavoltam a megdöbbenéstôl.
Én és a tanulás?! Ilyesmi magamtól azóta
se járt az eszembe, hogy kénytelen-kel-
letlen felhagytam az iskolával! Hiszen jól
elvoltam anélkül is. S tudtam, öreganyám
lehordana. Annyit látna mindössze, sza-
badulni akar a lakli a munkától.

– Lehet ám levelezôn is! – ütötte a va-
sat Éva néni, és én megint ott láttam ôt a
tábla elôtt, ahogyan épp magyaráz. Mink
meg, a gyerekek, hallgatjuk.

Addig-addig, míg rá nem vett. Még azt
is megígérte, eljön öreganyámhoz, ha na-
gyon akadékoskodnék. De nem volt rá
szükség, legnagyobb csudálkozásomra
csak rám emelte a szemét, amikor szólot-
tam felôle, köpött egyet a hóba, miután
harákolt, kicsit fölemelte a botját – egyre
nagyobb szüksége volt rá, eleintén csak
azért hordotta, hogy mindig kézügynél
legyen, ha okot szolgáltatnánk rá, de
mostanság már ráterhelte teste súlyának
nagyobbik felit – s azt mondta: 

– De szégyent ne valljál! Mer’ akkor ki-
terem a nyakad!

Még abba is belement, sôt, ô maga
hozta szóba, hogy rendes iskolába men-
jek. Így aztán odahagytam a szövetke-
zetet, amint lehetett, s hentesnek szegôd-
tem. Városon volt az iskola, korán men-
tem, hogy elérjem a buszt, és igyekeztem
hazafelé, mert otthon is mennie kellett a
dolgoknak. Az öcsém, ha nem fogta vala-
ki a kezét, könnyedén eltévedt a maga
béfelé növô világába, beléfeledkezett egy
levert fecskefészek látványába, magában
álló kövirózsába, vakond ha mozdult a
földhányás tetejin, s még ki tudja mifé-
lékbe. Olyankor aztán futhatott tôle az idô,
elszaladhatott a dolog, ki, a keze alól. Még
az se riasztotta, hogy otthon öreganyánk
botja várta. A körmére kellett néznem.
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De jól döntöttem. A szövetkezet alig
egy nyarat bírt még ki, aztán darabjaira
hullott. Jóska bá’ megválasztatta magát
polgármesternek, hisz, mint mondta a
Sportban, ahová egybehívta a népeket,
eddig is én gondoskodtam felôletek, s
lám, még itt vagytok! Méghozzá megle-
hetôs bôrben, kivált ha tekintetbe vesszük
miféle idôk járják. Hát eztán is magamra
veszem a gondot, ha tik is úgy akarnátok.

S fizetett egy rundot, aki csak ott lopta
a napot, mindnek. Azok meg rátették a
keresztet.

Akkor elôállott avval, hogy van valami
összeférhetetlenség, meg különben is, ô
sem fiatalodik már, fene aki bírja ezt az
örökös hajszát! Kitanított ô már megannyi
nemzedéket, ideje hát, hogy legalább az
egyik terhet levegyék a válláról. Ottan a
szövetkezet, elmegy az már magától, csak
idônkint kell a sínre igazítni, tegye hát
más, neki már elege volt belôle. S szépen
otthagyta, akik maradtak, a csôben.

Mert biza a szövetkezet nemhogy sínre
nem került, de sehová sem. A komlót
még csak föl sem karózták, már annak
elôtte kirohadt a földbôl, a gépet meg,
amit az aratásához vettek, anélkül hagy-
ták a fészerben, hogy egyszer is beindí-
tották volna. Ami tetszetôs volt rajta, s
amit használhatónak ítéltek, éjnek idején
széthordták róla, akik legkorábban ébred-
tek – legalább ennyi emlékük maradjon 
a múltból. Saját szememmel láttam az
egyik sebváltóját, amire babot futtatott a
harmadik szomszéd, meg egy féltenge-
lyen maradt kerekét, amin méhkas állott.

A földek parlagon árválkodtak, fölverte
ôket a gaz, hiába árulta volna az adósság
fejében a városról jött ember – farmeros-
pólós, tyúkmellû figura, szapora és lapos
pislantásokkal, én még a nyulaink dolgát
se bíztam volna ôrá – szegény falu ám 
a mienk! Ácsingózni még ácsingóztak
volna a fôd után a népek, de telleni már
nem tellett rá senkinek. Idegenbôl meg
nem verôdött ide senki, s aki mégis, an-
nak legfönnebb ház kellett, nem a fôd.
Meg ami vele jár, a munka.

Nem mondtam még, hogy mér’ kezd-
tem bele az útba az elején, miféle szán-
dékkal. Pedig az vezet oda, ahová kilukadni
akarnék, csak éppen mindig letérek róla.
Már csak ilyen az ember beszéde: Akarja,
nem akarja, kacskaringókat vet. Miképpen
a sorsa is. Ennyit már megtanultam.

De az út. Mint mondottam volt, a temp-
lomnál odahagyta az aszfalt, attól fogvást,
ha magunk nem szórtuk föl kaviccsal vagy
bazalttörmelékkel, beléfulladt a sárba. S
úgy ôrizte a keréknyomokat, mintha csak
örök idôkre akarná tanusítani: azért erre-
felé is akad élet. Az ember, végigmenve
rajta, mintha kifele tartana a világból. Ha-
nem, még mielôtt egész mihozzánk nyúj-
tóznék, megtörténik vele a csoda; megint
út lesz belôle. Letér jobbra, s ottan magára
húzza megint, akár a dunyhát, a normális
viseletit, az aszfaltot. Meghagyja nekünk a
nyúlfarknyi leágazást, port meg sarat, s el-
indul fölfele, a fák közé, új ruhában, aho-
gyan illik. S tényleg új, nemrégiben kapta,
addig maga sem volt különb, mint az
Alvégre jutó többi. Most viszont elmond-
hatja magáról, jobb mint a Felvégen át-
igyekvô ország útja.

Azután történt, hogy a szövetkezet
ebek harmincadjára jutott. Emberek jöt-
tek, elôbb csak hárman-négyen, de kü-
lön kocsival mind. S mifélékkel! Ilyenek
ugyan el nem vetôdtek felénk annak elôt-
te. A városon, nem mondom, láttam ha-
sonlókat – de hát a város ottan feküdt a
tó partján, s oda csôstül jöttek az idege-
nek. Meg mindenféle itthoni gazdagok.
Akiknek az érdeklôdése mifelénk már
nem ért el.

Egészen addig a kora nyári estéig.
Nem beszéltem még róla, kihullott ez is a
szavak szitáján, de van ám a falunak még
egy nevezetessége a templomon kívül.
Mink csak úgy hívjuk: Az otthon. Annak
elôtte, mesélte az öreganyám – a pájinka
éppen annyi volt, hogy megoldotta a
nyelvét de nem keserítette meg a szívit, s
nem restellette szóba hozni, ami régen
elmúlott – szóval akkor, mikor itten még
emberes világ volt s a talpán állott min-
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den, úri népek lakták a hátulsó dombot.
Gellénfalvyak, úgy hívták ôket. S az ott-
hon sem olyan volt ám, mint mostan –
csupa lerongyolt semmi, csonka fák a
parkban, összevissza tapodott pázsit,
meg papír – és mûanyag szemét min-
denfelé, hogy aki arra jár a gyomra rán-
dul össze a szégyentôl – hanem bizony
eldugott gyöngyszem volt az! A ház, a fák
ölelésében maga is mohos; mintha szóla-
ni akarna elmúlt idôkrôl, nagy és tiszta
dolgokról, amik megestek a falai közt. De
nem hangosan, csak suttogva: aki meg-
érti, hát jó, s akinek nincs füle a hallásra,
magára vessen. Az én idôm öregjei is sok-
féle mendemondát tudtak felôle, és azok
bizony nem voltak mind szépek. Balsors
meg kiontott vér is fûzôdött a házhoz. De
mégis békét és nyugalmat árasztott.

Volt ottan egy nagy diófa, az alá ültek
ki az ember meg az asszony. Olyanok
voltak mint mink. Kicsit szikárak, beléjük
száradt évekkel, amik fôd felé nyomták a
vállukat. De, mikor kellett, fölvetették a fe-
jük és szólani mertek.

Ha játszódni mentünk oda – márpedig
gyakorta mentünk, mert kövekkel kirakott
medrû patakocska is csörgedezett keresz-
tül a parkon, s fölfûzve rá egy halastó,
annak a nádasában esett a legjobb búvó-
hely, meg aztán nagy, odvas fák is voltak,
egyszer az egyikrôl bottal leütöttük a kast,
nem volt ám akkoriban cukorka meg cso-
koládé, hát igen megkívántuk, amit a mé-
hek egybegyûjtöttek, na, akkor aztán,
hogy fény derült rá, kaptunk, amit kap-
tunk. De a szüleinknek, akik, meglehet, a
fejünket is veszik érette, el nem mondot-
ták az öregek. Csak szépen sorba állítot-
tak mindhármunkat, s megjáratták hátun-
kon a botot.

Öreganyám belebámult az üres üveg-
be, de még ettôl sem ment el a kedve az
emlékezéstôl. 

Aztán béjöttek az oroszok. S velük a
mindenféle hitvány népek. Kommenistá-
nak mondták magukat, de mást se tud-
tak, mint zabrálni. Minékünk, a falunak,
munkát adott a birtok. Nem volt nagy,

hát nem sokat adott. De amit, azt tisz-
tesen megfizette. S ünnepkor meg vasár-
napi istentiszteleten a perselyt elsôként
mindig az öreg uraságokhoz vitte a mi-
nistráns. Olyan nagy volt a csönd, hogy
a süket is kihallhatta belôle a pénzek csör-
renésit.

Voltak, persze, hogy voltak, akiknek
akkoron is mérget szórt a nyelve. Arra pa-
zarolták az idejük, hogy másokon köszö-
rüljék. Mindenféle igaztalanságot hintse-
nek szét a megkeseredettek közt. S mikor
eljött az ô órájuk, hát odavezették a park-
ban álló házhoz az oroszt.

Hogy pontosan mi s mi nem történt
ottan, azt meg nem mondhatom. Min-
denestre harmadnapra, hogy eltakarod-
tak, már üres volt a ház. S mondják, a ta-
vaszi nagy áradáskor, mintha csontokat
mosott volna ki a víz a fôdbôl. Nagy esôk
zúdultak ránk akkoron, igencsak neki-
keseredett viharok. Mások meg látták a
feszületet, tiszta színaranyból, amit az
öregasszony viselt a nyakában, s az em-
berétôl való pecsétgyûrût. Idegen, pisz-
kos kézen. S éppen ezek hírelték minden-
felé, az öregek megfutottak az igazság
elôl, nemhogy bajuk esett volna. Hanem,
a pár lapát fôdet, meglehet, saját kezûleg
hányták rájuk. Bizony, hogy így volt.

Szusszant egyet öreganyám, de még
fûtötte benne a pájinka az emlékezést.
Hát nem hagyta abba: Azután meg jöt-
tek ránk mindenfélék. Akiket addig sosem
láttunk. És vitték, amire rátehették a kezü-
ket. A Kricskovicsék egész télen könyvvel
gyújtottak be. Tehették, ôket rakták rá a
falura elsô embereknek. Egyenest az Al-
vég szélirôl, a maguk mocskából mosa-
kodtak odáig. És a szennyet, ami addig
csak a saját portájukat lepte el, szerte-
hordták, mind a házak közt. Bévitték a tisz-
tes helyekre. Megérintették azt, ami volt,
és máris másmilyen lett. Akkoriban bizony
sokan voltak, akik sírtak. Meg sokan akik
átkozódtak. Néhányuknak nyomuk ve-
szett, mások elmentek, s mikor visszatér-
tek, már nem voltak ugyanazok. Mink
meg, ittmaradtak, béfogtuk a szánkat.
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Ahogy lassacskán helyükre rázódtak a
dolgok, belészoktunk az új világba, jöttek
megint odaküntiek. És körbekerítették a
parkot. Azt mondták, nem kellenek az
urak többé. Mostantól jó lesz, meg min-
dent szabad a szegénynek is. De a park-
ba be ne tegye a lábát senki! Ahová bárki
gyerek úgy járt addig, mintha hazamen-
ne. S a falu is, ha gondja-baja támadt,
tárt ajtót talált.

Elébb tábort vertek ottan a maguk
kölykének. Jöttek a veres nyakkendôsök
csôstül. Aztán elmaradtak, ki tudja mi ok-
ból. Az ajtóra-ablakra rács került, s nya-
kunkba csôdítették, akiket ti is ismertetek:
az akárki árváit. Azt a keserves Úristenü-
ket, aki van nekik!

Öreganyám nyögve felállott.
– Hogy szakadna rájuk a pádimen-

tom! Rájuk, meg minden pereputtyukra!
Múladozott a fejibôl a pájinka, tud-

tam. S mert több nem volt, iszkoltunk a
szeme elôl. Be az ágyba. Úgy volt aján-
latos ilyenkor.

Hanem amit mondott, szöget ütött a fe-
jembe. Az intézetisekre jól emlékeztem.
Még arról is szó volt, mondta máskor öreg-
anyám, minket is odacsapnak hozzájuk.

– De azt már nem! Ha már anyátok-
ból hagytam, hogy olyant neveljenek, ti-
teket nem adlak a kezükre! Na, takarod-
jatok a szemem elôl, nincs elég dolog
odakünt?!

S tényleg, nem valók lettünk volna
mink ôközéjük. Láttuk elégszer, mikor ki-
szökdöstek a kerítésen, a buszra vártak,
vagy csak lógtak egyszerûen a bolt elôtt,
mifélék. Fôd nélkül nincsen semmi, mon-
dogatta nekünk elégszer az öreganyám, s
noha mostan már tudom, nem így van
egészen, akkoron hittem neki. Azok meg,
lerítt róluk, mit sem tudnak a fôdrôl. Csak
reátévedt idegenek voltak.

Városról hordták vissza ôket a rend-
ôrök, már ha ott nem ragadtak a bolt
elôtt, egymásba kapaszkodva, kezük ügyé-
ben üveg borral meg az arcukra lappadt
nejlonzacskóval. Akik értük jöttek föntrôl,
azok se voltak sokkal különbek náluk,

mindössze az éveik száma ha különbö-
zött. Mikoron ôk szabadultak boltba vagy
kocsmába, sem volt ritka, hogy rendôr
jöjjék.

Aztán eltakarodtak. Észre sem vettük, s
voltak, nem voltak. A Kricskovics Jóska bá’
azt mondta, már régen a falut illetné a
kúria, hát most majd meglátjuk. Elmegy
ô a városra, és kijárja! Hanem, hát a szö-
vetkezet dolgát se tudta kijárni. Mink
meg azt vettük észre, valakik megbontot-
ták a kerítést, az ôrizetlenül maradtat. Hát
odamerészkedtünk, ketten az öcsémmel.

Ô hívott magával, ô ért rá a barango-
lásra. Amióta kimaradt az iskolából, attól
fogvást nem hiányzott senkinek. Öreg-
anyánk amit szájába rágott, azt igyeke-
zett bevégezni, hacsak ki nem hullott az
emlékezete rostáján. S azután elbódor-
gott mindenfelé, afféle mezôk bolondja
lett belôle. Órákig üldögélt az árokpar-
ton, s ki tudja, mi járt olyankor a fejében.

– Te – mondotta, és megbökte a vál-
lam. – Bé lehet menni!

– Hová? – mordultam rá bosszúsan,
merthogy alig tettem le a munkát.

– Hát oda! – bökött a levegôbe az
ujjával. – Az otthonba!

– S ugyan minek? – értetlenkedtem.
– Csak! – mondta ô. És attól fogvást

nem hagyott nyugton. Egészen, míg rá
nem állottam, hogy elmegyek vele.

Hát amit ott találtunk! A verandára
vezetô lépcsô leszakadt, úgy kellett átlen-
dülnünk a korláton, ha nem akartuk koc-
káztatni a nyaktörést. A régi falakba min-
denütt belévéstek, tégláig ütötték le a
vakolatot, bûz égette az orrcimpánkat, s
egyberohadt alom volt a szobák olda-
lához hányva. Kitört ablakok, szétszórt
üvegcserép. A régi ajtók nagyrészt ki-
döntve, földön hevertek, tokjuk meglazít-
va, alig álltak a lábukon. Tetejükön a
faragványok letördelve mind. És rácsok,
elferdültek, rozsdamartak, köröskörbe. 
A park hasonlóképpen; mintha ördög
szántott volna végig rajt. S az ekevasával
kifordított minden ocsmányságot ott-
hagyta mezítelen.
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– Eridjünk innét! – mondtam. De az
öcsém leült a földre, szétázott, elrongyolt
papírok közé, s meredt maga elé, aho-
gyan szokott.

– Hé, te! Hallod?!
Csak a fejét ingatta. Hát otthagytam.
Többet aztán nem is mentem feléje az

otthonnak. Volt nekem elég bajom. Kijár-
tam az iskolát, s ideje volt munka után
néznem. A városon, a boltban, ahová
gyakorlatra jártam, marasztalt a fônök.

– Nagydarab gyerek vagy – lapogatta
meg a hátamat. – Ha akarod, elbírod a
munkát.

– Elbírtam, hát persze. Így aztán ma-
radtam.

Jó dolgom volt, nem mondom. Kitava-
szodott, s jöttek a népek, a tóhoz, üdülni.
Béköszöntek hozzánk, aztán, hogy látták,
a kedvükre teszek, meg is ragadtak ná-
lunk.

– Nono, Árpi – mondogatta a fônö-
köm. – Aztán a csinoskáknak is megmérni
az árut, de rendesen!

És rámkacsintott.
Mer’, igaz ami igaz, mások voltak váro-

son a lányok. Nem mondom, már mife-
lénk, úgy értem, otthon, a faluban is
kikenték az arcukat, beléerôltették a di-
vatosba, ahogyan sikerült, magukat. De
ha magamba kaphattak, máig nem mu-
lasztották el fölemlegetni, amit régente,
az iskola udvarán mondottak, mikor nyúl-
káltam utánuk: Hé, te! Aztán megtalá-
lod-e a pöcsödet a hasad alatt?!

Itten meg mosolyogtak rám. S én szé-
pen bécsomagoltam nekik, amit kértek. 
A színhúst adtam oda, mikor csak lehe-
tett. Mikor félrenézett a fônök.

Aztán, hogy véget ért a mûszak, s ott
sem is fogtak még egy kis túlmunkára,
mondván, úgy se megy még a buszod,
hát ilyenkor kimentem a tó partjára. Vol-
tak ott padok, a strand körül, a parti sé-
tány mentén. Meg beljebb is, ahol fák
állottak a parkban, közöttük meg homo-
kozó, csúszdák a gyerekeknek. Ahol sza-
bad helyre találtam, leültem. És úgy érez-
tem, mostan nyaralok én is.

Mer’ hallottam ám efelôl, bizony! Hogy
másutt nem úgy van ám, mint minálunk.
Hanem az emberek fogják maguk, és föl-
kerekednek. Elmennek máshová, költeni
a pénzük, meg jól érezni maguk. Mikor
szóltam felôle öreganyámnak, rámför-
medt: Ácsingóznál rá, mi?! Hát hadd lás-
sam elôbb azt a pénzt!

Nem mondhattam neki, hogy hogyan
lenne, hisz minden fizetéskor ô volt, aki
kiforgatta a zsebeimet. Mikor rajtkapott,
hogy dohányzom, kitétette velem az asz-
talra a dobozt, s egyenként szagatta szét,
amit még benne talált.

– Ne kívánkozzék a szegénység! –
mondta keményen, s szokása szerint ki-
köpött – Hitványabbul fest, mint amilyen,
ha még ostobán cifrálkodik is!

Szó ami szó, nemigen esedeztem az
odahagyott cigaretta után. Addig is csak
azért járta nálam, mert a városon, a bolt-
ban, minduntalan az orrom alá dugták 
a magukét. És hát nekem is illendô volt
visszakínálnom.

Na, ennyi lett a dologból. Hanem az-
ért mégsem. Mert, amirôl még szintén
nem szóltam eddig, azért a mink falunk is
változott. Csak úgy szép lassacskán. El-
kivándoroltak innét a népek. Aki csak
tehette, ment elfele. Kivált, hogy annyi
lett a szövetkezetnek. S ott maradtak utá-
nuk a házak. Árválkodtak az üres kert kö-
zepin, úgy felverte mindet a gaz, hogy 
a megmaradt szomszéd nem gyôzött
átkozódni miatta. Lassan-lassan a falak is
elanyátlanodtak a súlyos tetôk alatt, szét-
csúsztak, mint beteg jószág lába, meg-
roggyantak, repedés szélesedett el rajtuk.
S nem ám csak azokon, amiket végleg
odahagytak! De ahonnét az élet ugyan
még nem, de a munkát elbíró kéz már
kikopott, szintúgy. Hiába jött a tavasz év-
rôl-évre, színezte meg a tél maga után
hagyta csupasz, sáros, fekete fôdet, hin-
tette tele színes virággal a réteket, s kékült
fölötte mélységes méllyé az ég, a mink
falunk romlását csak el nem fedhette.

S még a hangok, azok is. Úgy fogyat-
koztak, szép lassacskán, szinte észrevétlen,
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mint ahogy áradás után a víz visszakozik
megszokott medribe. A traktor, a fûrész-
gép hangja, azok vesztek ki legelébb. A fú-
rás-faragás zöreje. Az állatoké, az embe-
reké. Végre csak magányos hangok ma-
radtak egy-egy vasárnap délutánban,
azokat is rádió vagy televízió köpdöste.

– Bé kell eresszük a tôkét – mondta
Jóska bá’, rátámaszkodott az asztalra, s az
megreccsent alatta. – Csalogatnunk kell
béfelé.

Az emberek meg bólogattak. Jó, ha
tucatnyian voltunk a falugyûlésen.

Azt hinnénk, hogy minékünk semmink
nincsen, de nem így van ám, emberek!
Mert itt van nekünk a levegônk! Itt van-
nak a dombjaink! Az üresen álló házaink!
Propagandát fogunk csinálni nekik.

– Ja! – mondták a népek. Öreganyám
mostanság már engem küldött dolgot
intézni, azt mondta, tanuljak bele a falu
rendjibe, úgyis kisvártatva rám szakad 
az egész. Én ugyan nem hittem, hiszen
öreganyám emberemlékezet óta épp
ilyen vén volt, mit sem változott, mióta
csak magam elé tudom idézni a képit, de
ellenkezni nem lehetett vele.

Jóska bá’ elmagyarázta, mi az a prop-
aganda.

Hirdetést teszünk be a megyei újság-
ba. Azután meg idecsalogatjuk, akiknek
akad pénzük, hogy birtokot vegyenek
rajta. Abból majd csurran-csöppen a falu-
nak is. Ha nem másként, hát munkát ád.

– Jöjjék vissza a régi cselédvilág?! –
zsörtölôdött valaki, igencsak megsüthet-
te a nap azt a konok fejit, legalább így
mondta Jóska bá’.

– Hát jobb volna néked éhenveszni,
Pista?! Csonttá-bôrré fogyva lézengeni az
üres fôdjeiden, mert se bevetni nem tu-
dod, se eladni, amit mégis-mégis meg-
teremne?! Legyünk már észnél, emberek!
Mostan más idôk járják, és nekünk alá kel-
letik hajolnunk!

– Jól beszél! – mondták erre is, arra is.
– Ez már így volt mivélünk mindenkoron.

Hát elvégeztük, hogy legyen úgy. Az-
tán csak ült a falu, karba font kézzel, s

várakozott. Tettek-vettek az emberek a
házuk körül, már ahogyan a dolog meg-
kívánta, s a fölös idôben lesték a jósze-
rencsét. Ami nem nagyon akart békö-
szönni.

Aki jött mégis, az mindent hozott ma-
gával, csak éppen azt nem, amiért csalo-
gattuk. A mi fôdszagú nyomorunk mellé
idecipelte a maga városi nyomorúságát.
Hitte, hogy itten majd megtalálja, amit
elvett tôle a város – hanem csak arra lelt,
ami minálunk hiányzott.

Legalább nagyjából így volt. Én csak
jártam be a buszon kora reggel, s jöttem
visszafele a lefele hajló nappal, és hall-
gattam a szavukat. A magam nehéz illata
kavargott az orrcimpámban az ô nyomo-
rúságos szagukkal. Mert bizony hiába illa-
tozták be magukat azok a lányok-asz-
szonyok, hiába hitték jószagúnak az arc-
szeszt azok a borotvált ábrázatok, csak
átütött minden a nehéz sors, a be nem
telt dolgok keserûsége. Míg egyszer hal-
lom ám: új ember költözködik. Új család.
S éppen az Alvégre, ugrásnyira mihoz-
zánk.

A nap úgy verte akkoron a fôdet a 
sugaraival, máig emlékezem, mintha
büntetni akarna. Az emberekrôl, akik ra-
kodták a nehéz bútort, a mindenféle,
egyberakott cókmókot, szakadt a víz. Át-
kozódtak hát rendesen, s két forduló közt
átugrottak a Sportba. Ami akkoron már
nem csupán kocsma volt, de hétvégin is
nyitva tartó vegyesbolt.

Bágyadt legyek közt itták a sörüket,
ajtó-ablak tárva, a rafia, ami a bejáratnál
lógott, mintha csak cafatokra szaggatott
hôség volna. Jóska bá’, a tulaj, bekukkan-
tott ellenôrizni a lányokat, akik odabenn
állták a sarat, de valószínûbb, hogy ôt is
a kíváncsiság csalta elô. Az ember, aki vá-
rosról hurcolkodott, állta a cechet.

Mikor kifordult a Felvégnél az utolsó
kocsi is a faluból, a dombok alját súrolta
a nap hasa. Immár a fôd lehellte kifele a
forróságot magából, hogy megcsapta az
ember csupasz lába szárát, épp mintha
csalánba gázolt volna. Az öcsém nyomá-
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ba szegôdtem, aki ki tudja, merre teker-
gett el a kecskékkel, mifelénk már igen
megsatnyult a legelhetô fû, hát elzavarta
az öreganyám. 

– Tejet kelletik már venni tôlük – türel-
metlenkedett. – Hová a pokol pitvarába
ette a fene az öcséd?! Eridj s kerítsd elô
nekem!

Odasercintett a porba, hátát vetette a
falnak, ahol beárnyékolta a tornác, s
lehúnyta a szemét. De én tudtam, hogy
ébren van és figyel. Hát fölkerekedtem.

Addig nem nagyon ügyeltem az új
szomszédra. Ha jön, hát hadd jöjjék. Azt
súgta a tapasztalat, eddig sem volt ke-
vesebb, most sem lesz több.

Persze, odasandítottam napközben is.
De hát mit látni ilyenkor? Átvágtam a
Sport felé, annak fölötte volt a senki föld-
je, alásimult a dombnak, amit a faluba
béjövô országútja kelletett megkerüljék,
gondoltam, hátha oda kívánkozott az
öcsém. Meglehetôs maradt a füve, hogy
nem tiporták már a gépek, mint egykor,
mikoron a szövetkezet használta. Port se
vert föl rajt a sok mindenféle autó, arra
ugyan nem járt senki. Utoljára vagy tíz
éve, hogy építkezésbe fogtak a hegyen,
az is felibe maradt. Szóval, arra véltem fel-
találni a tesvérem.

Az út a Sporthoz párhuzamost vezetett
a fôúttal. Még akkortól maradt itt, amikor
mindenki úgy gondolta, megmarad a
helyin. Azóta igencsak meghiányosodott
az aszfalt rajta, nehéz kocsit tán meg se
bírt volna a hátán. A könnyebbeket meg
hányta-vetette, mint a haragos víz a ma-
ga terhit. Kihalt volt, mint mindig, kivál-
tképp ilyes délutánokon. Mentem a köze-
pin, s törülgettem magamat, merthogy
igencsak kiütött rajtam a kövérség.

Az ember meg egyszer csak ott jött
szembe. Pont elibém vetette a kanyar.
Hosszú haja volt, akár egy tévés ember-
nek. S akkora szakálla, mint a Zizi Topok-
nak.

Ôket onnét ismertem, hogy odabent,
a boltban kiragasztotta az öltözôszekré-
nyire valaki. Aki aztán hamar odébbállott,

nem fûlött a foga a melóhoz, mondták
róla, akik ismerték. Csak a zenéhez. Azt
elhallgatta volna naphosszat. Elment hát
a muzsikája után, de a képit amazoknak
odahagyta. S én nap mint nap megcso-
dáltam.

Hûha! – mondottam önkénytelenül,
hogy egy ilyen megelevenedett szakállal
szemközt találtam magam. A bozont mö-
gül meg kimosolygott rám az ember, aki
a barátom lett.

– Szép jónapot! – mondta.
– Magának is – hagytam rá.
– Nem volt semmi ez a mai! – sóhaj-

totta. – Ha megengedi, bemutatkoznék:
Enyedi Ernô vagyok.

Én is megmondtam a nevem.
– Itt fogunk lakni – mondta ô. – Isteni

vidék! Micsoda levegô!
S mutatta, szándékoltan, hogyan szíjja

béfelé.
– Az – hagytam rája.
– Na, akkor engedem is a dolgára,

majd késôbb, ha úgy adódik, elbeszélge-
tünk. Jöjjön csak át bátran mihozzánk,
nekem sem árt, ha valaki eligazít, hogy s
mint mennek a dolgok errefelé.

Megígértem, hisz nem került semmi-
be. Elôkerítettem az öcsémet, hazaterel-
tük a kecskéket, azt’ annyiban maradt a
dolog. Legközelebb vagy két hét múlva
hallottam az emberrôl.

– Eridj már át az öcsédért! – mondta
öreganyám. – Az az új szomszéd behívo-
gatja a kertjibe.Most is ott eszi a fene már
dél óta. Még a végin bajjal jár!

Mentem s megvertem a kaput, mert
csengôt azt nem találtam. Odabentrôl
csak a némaság ásított az utcára, arány-
lag jó állapotú volt a ház, alig fél eszten-
deje hagyták oda a Csoknyaiék. Nekiin-
dultak Pestnek, merthogy ott van csak az
igazi élet.

Várakoztam, s hogy nem jött senki,
kiabáltam: Hé! Van itthon valaki?!

Erre már szöszmötölni kezdett a csönd
odabent, s kaput nyitott egy törékeny
asszony. Olyan sápatag volt, mint akit
kivert a pincemélyi penész, vékonyka is,
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hogy ne mondjam, csenevész. A szemei
meg bánatosabbak talán még az én fél-
nótás öcsém szemeinél is.

– Minket keres? – kérdezte.
– Ja – mondtam. – A tesvéremért jöt-

tem.
Erre elmosolyodott. De úgy ám, mint-

ha az is valami nagy bûn volna.
– Jöjjön csak, jöjjön. Hátul vannak, a

férjemmel.
Béengedett. Ismertem a járást, megku-

takodtuk már, mihelyst odahagyták a régi
gazdák, az ilyes, elhagyott kerteket verte
föl a legjobb, kecskének való fû. Meg
nyúlnak is megtette.

Hátul voltak a gyümölcsfák, s az egy-
kori veteményes. Ott találtam ôket. 

A tesvérem éppen magyarázott vala-
mit. Nem hiszem, hogy az én majdani
barátom értette volna – amit ô magyará-
zott, senki emberfia meg nem érthette.
Legfönnebb csak kihámozhatta belôle,
amit maga gondolt belé.

Az ember, aki a barátom lett, tudott mo-
solyogni. Értett ahhoz, hogy hallgasson,
amikor más beszélt. És én hittem neki.

Fölajánlotta, jöjjünk bátran, amikor
csak kedvünk tartja. Ô amúgyis ritkán lesz
itthon, eljár a városba, oda köti a munká-
ja. A felesége meg csak örül neki, ha nem
marad egyedül.

A boltban is kedvesek voltak hozzám.
Nevettek velem, meg ilyesmi. De ô együtt
nevetett velem. Én súlyos voltam, ô meg
könnyû. Szinte elfújta a szél. Mint kide-
rült, idôsebb is nálam, jócskán. Olyan sza-
vakat használt, amiket ismertem ugyan,
de magam soha ki nem mondtam volna.
Ismertem, mert hát, ugyan nem beszél-
tem róla senkinek, az idôk során fura vi-
szonyba keveredtem a mindenféle köny-
vekkel. Eleinte csak valami makacs kíván-
csiság hajtott feléjük, ami olyan furtonfúrt
erôsnek bizonyult, hogy legyûrte az ér-
telem nélkül tovabotorkáló mondatok
unalmát is. Elbotladoztam a betûk között,
ha öreganyám rám is rivallt, ne pazarol-
nám már rájuk a drága világosságot.
Valamiképpen rákaptam az ízükre, noha

csak tébláboltam közöttük, valami deren-
gô félhomályban. És hát, ô, aki a barátom
lett, pontosan így beszélt. Mint a könyvek.

Most már tudom: Az ember ide-oda
hánykolódik. Folytonos kíváncsiság meg
vágyakozás hullámverésiben. Akkoriban
egyenesnek képzeltem el mindent. Akár
az utat, ami a láb alá sírül. Különféle irá-
nyokat vehet, amik mind máshová mutat-
nak, s ezek keresztezhetik is egymást,
csak ki nem olthatják, egybe nem vegyül-
hetnek. És azt képzeltem, ilyen a mi ba-
rátságunk is: mindig egy irányba tartó.
Halad elôrefelé a maga útján, legfön-
nebb olykor megtorpan egy kicsit. S csak
annyiban más, mint a könyvek, hogy
amazoknak végük van egyszer, míg ezt
saját magunkkal tápláljuk végestelen-
végig.

Azt hiszem, azzal, hogy a barátom lett,
megváltoztatott bennem valamit. A dol-
gokat körülöttem. Pedig hát mi volt ez a
barátság? Szavak egymásutánja, fôleg az
én szavaimé. S az ô türelmes hallgatását
olykor megtörô közbevetések, amik fényt
vetettek a magam mondandójára. Kez-
detben legalább így volt, mindenképpen.

Néha adott pénzt az öcsémnek. S ô
cserébe ellátta a ház körül való teendô-
ket. Mert ahhoz, hogy mit kíván a fôd, a
porta, semmit se értett.

Aztán utólért a baj. Ômiatta. Mert hoz-
zászoktatott ahhoz, hogy igenis, vannak
szavaim. Amiket nyugodtan vállalhatok.
Amért sokan legyintenek rám, azér’ akad-
hatnak olyanok is, akik nem. És bennem
voltak szavak.

Elkezdtem tanulni. Angolt. Mikor a bu-
szon meglátták kezemben a könyvet,
rámnevettek.

Talán inkább a kapa nyelit fogdosnád.
Öreganyád már nem gyôzi soká, az a mi-
haszna öcséd meg csak bajra van.

Egyedül az én barátom mondotta: 
– Az a fontos, hogy erôt érezz magad-

ban. S azután, ha megvan, már csak ôriz-
gessed. Hogy el ne szálljon.

– Gondolod, menni fog? – kérdez-
tem, mert akkor már tegezôdtünk.
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Az nem számít. Mi az, hogy menni?
Ha sikerül, ha nem, több leszel általa.
Másnak nem is, de próbának minden-
képpen megteszi.

Értem én, úgy hiszem, mit akart ezzel.
És olyan, de olyan boldog voltam, mikor
elmondottam otthon, csak a körtefára föl-
kapaszkodó macskának, persze, az elsô
angol mondatom.

Többé nem hagytam, hogy odabent
tartsanak, ha lejárt a dologidô. Szöktem
ki rögvest a partra, kezemben a szótárral.
Hosszú, meleg napok jöttek egymás után,
olykor leejtettem ölembe a tudományt, s
csak néztem magam elôtt a vizet, hogyan
fodrozódik. Olyan békességre leltem álta-
la, amitôl az öcsém magábafeledkezése is
érthetôvé válott.

Megszokott helyem volt, már reggel
utána vágyódtam, a buszon. Hiába rán-
colta össze homlokát egyre gyakrabban a
fônököm, hiába mordult rám mindenért,
tettem amit mondott, de nem ôt láttam
magam elôtt, s nem is az üzlet négy falát,
a mérleget, vagy hátul a raktár mocskát,
a vízben ázó különféle húsokat, merthogy
attól nyomnak majd többet a mérlegen,
a csomagolópapírt, aminek a báláit is ne-
kem kellett cipelnem, hanem a tavat. S a
sok-sok furcsa, idegen szót, rányomtatva
a fehér papírra.

– Idefigyelj, te agyatlan svarcnéger!
Megmondanád, hogy merre jársz mos-
tanság? Mert itten ugyan nem! Talán csak
nem végleg elmentek hazulról?! – bökött
a homlokára, s meredt kiguvadt szemek-
kel képembe a fônök. A többiek meg vele
röhögtek. Megvontam a vállam.

– Na, rendben, a te dolgod. Hanem
ma itt maradsz, ha tetszik, ha nem. Meg-
betegedett a Ferkó, kell valaki helyette.

– Elmegyek – mondtam. – Akad itt
más is.

– Úúúgy?! – nyújtotta meg a szót az a
még nálam is nagyobb darab ember. –
Elmégy?!

– El.
– Hát akkor vissza se jöjj többé! Ki

vagy rúgva, kispajtás!

Senki mástól, csak az öreganyámtól fél-
tem. Hogy ugyan mit fog szólani. De 
vissza már nem csinálhattam a dolgot,
noha, mit tagadjam, megfordult a fejem-
ben.

Hidegség költözött akkor délelôtt én-
belém. Mintha kifordult volna valami kô a
sarkából, elfele görögve, a lejtôs hegy-
oldalon, ami nem más lett volna, mint 
az én szívem. S otthagyta bennem a hûlt
helyit. 

Bevégeztem, amit kellett, leadtam a ru-
hám, s kaptam egy papírt, arra majd hó
végin fölvehetem az elmaradott járandó-
ságom. Aztán fel is út, le is út.

Kimentem a partra. Valahogy nem aka-
rózott a könyvhöz nyúlnom – lesz arra
még idôm éppen elég, gondoltam, talán
még sok is, ahogyan most kinéz. Csak bá-
multam elôrefele.

Valaki ült a másik padon. Eleinte észre
sem vettem. Csak az tûnt fel, hogy ô is,
éppen mint én; meg se mozdult szinte,
mindössze a vizet vizslatta.

Elôbb odagyûltek a hattyúk, de hogy
látták, hiába, szép lassan odébbálltak.
Egyikôjük víz alá buktatta a fejét, mire a
másik is rögvest odatolakodott. Szemközt,
a túlsó part kirajzolódó körvonala elôtt,
kis fehér foltok voltak a vitorlások.

Óvatosan félrefordítottam a fejem. A szí-
nes ruhája emelte csak ki az árnyékból.
Már a szabása is más volt, mint amit meg-
szokhattam mostanság.

Leginkább zsákhoz hasonlíthatnám. 
A lábai éppenhogy kikandikáltak alóla.
Keresztezték egymást, s elôtte a porba
karcolódott vonalkák mutatták, hogy nem-
igen nyughatnak.

Talán megérezte, hogy figyelem. Las-
san felém fordította az arcát.

Egy kisgyermek tekintete akadt az
enyémbe. Telve derûvel és bizalommal.
Pont, amikor annyi másféle pillantással
kellett szembenéznem aznap.

Nem kapta el felôlem, de nem is in-
cselkedett. Amitôl annyira más lett, mint a
csiklandós nevetésû többiek. A fölénye-
sek, akik énbennem csak a maguk ragyo-
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gásának visszfényét keresnék. Vagy ilyes-
mit.

Kinyújtóztam. Összehúztam magam. 
A keserûség, ami egész a számig ért,
elmúlott felôlem.

Tudtam ám, mit szoktak mondani
ilyenkor a többiek. Hát összeszedtem ma-
gam, és odaszóltam neki: Szia!

Visszabólintott.
– Szép itt, nem?
Engedelmesen körülnézett, mintha

fölszólítottam volna rá.
– Igen. Szép.
– Tudod, én nagyon szeretem. Gya-

korta szokok itt üldögélni. De téged még
egyszer sem láttalak.

Mosolygott. Nem a szájával, csak a
szemével. Kékebb volt az az égnél, meg
mélyebb mint a tó vize. Még a tengeré-
nél is, biztosan.

– Árpi vagyok – állottam föl. – Hát té-
ged hogyan hívnak?

– Anna – bízta rám a nevét s még
mindég nem fordult el felôlem.

– Szép név – mondtam. – Nagyon
szép.

Csönd lett. Megtörölgettem a hom-
lokomat.

– Tudod, engem most rúgtak ki.
Fogalmam sincs, mért éppen ez jutott

az eszembe.
– Az állásomból. Volt, nincs.
– Az rossz – mondta ô.
– De nem baj – mutattam a bizakodót

– Mert találok én még jobbat is! Tudod,
aki jó hentes, arra mindig szükség van.
Bárhol, bármikor.

Mosolygott. Úgy tetszett, felhôket ké-
pes elûzni vele az égrôl. Mindenhonnét.
S ettôl igen megtágult a szívem.

– Úgyhogy most ráérek. Éppen. Mond-
jad csak, nem volna kedved enni egy
fagylaltot?

Azért azt mondottam, mert a partra
vivô sétányon legalább négyet számol-
tam össze belôlük, akik árulták. S gondol-
tam, az édesnek minden lány örül.

– De, volna – mondta ô.
– Akkor menjünk.

– Nem lehet – ingatta a fejét, de nem
ám szomorúan.

– S ugyan miért nem? – kíváncsiskod-
tam.

– A szüleim mondták, itt várjam meg
ôket. Tapodtat se mozduljak. Így mond-
ták: Tapodtat se.

– Itt nyaralsz? Velük?
– Strandolni járunk – mondta ô.
Hát így. Aztán megjöttek a szülei, és

én nekik is bemutatkoztam. Láttam raj-
tuk, hogy csudálkoznak. De elfogadták a
kinyújtott kezem.

Öreganyámnak mondottam otthon,
mi történt. S hogy én bémegyek a város-
ra azért holnap is.

– Mész te, majd megmondom hová!
– köpött ki öreganyám, s merthogy igen-
csak megszikkadott volt a bendôje mos-
tanság, hogy orvos tiltotta a pájinkától,
még a szokottnál is jobban fortyant föl
benne a keserûség. – Leverem a dere-
kadat, meglásd! Még egy ilyen jó állást
veszni hagyni!

Sajnálta, persze hogy sajnálta, hisz oly-
kor-olykor került hús is általam a házhoz.
Meg hát a fizetésem, amit rendre kirázo-
gatott belôlem.

– Kerítek mást, meglássa! Az is lesz
ilyen jó, ha nem méginkább az!

– Hiszem ha látom, ördögfattya! Mind
csak a bánatomra vagytok, az életem
eszitek! Hogy fordulnátok pokolra minél
hamarább!

De hát megvolt a bérletem, s öreg-
anyám mást, mint az átkait, nem küld-
hette a nyomomba. Mint rendesen, felke-
rekedtem reggel, s mentem a könyvem-
mel béfelé, a városra. Ottan meg ki
egyenest a padomhoz. Még köd párállott
a tó felett, s ettôl a messzi még távolibb-
nak látszott, a vadkacsák gágogása meg
egyszerre hajításnyira lévônek, s az öblön
túlinak.

Késôbben kisütött a nap, nekem meg
kifordult kezembôl a könyv – nem mintha
odáig olyan sokféle megragadt volna be-
lôle a fejembe. Az az érzésem támadt,
mint addig még soha; hogy csakis én-
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nekem süt, a kedvemért melegíti át a vilá-
got, színezi meg a fák leveleit, s vet ár-
nyékot oda ahová éppen való. Az én
örömömre ébresztgeti a mindenféle bo-
garakat meg pillangókat, hogy zümmög-
jék tele a fülem, kápráztassák el a sze-
mem annyi sok csudálatossággal. Nem
mondom, a mink falunk is el tud ter-
peszkedni egy ilyen felhôtelen, nyári nap
alatt, s igencsak megtágítja az ember
tüdejét, ha éppen érkezése van rá – de
itten, a tó mellett talált igazán énreám a
nyár. Hát még amikor megjött a leány is!

Mondhatnám tovább, még soká. De
félek, mindhiába. Aki tudja, az tudja, aki
meg nem, annak úgyis mindegy. Az
ôszön kimondottam a mindörökkétiget
Annának.

Annak elôtte apósom körbetapoga-
tott, akárha birokra készülôdnék. Hogy
kiféle s miféle volnék. Merthogy az ô leá-
nyuk, noha más mint a többi, de igen-
csak a szívükhöz nôtt, tán még jobban is,
mintha amolyan közönséges gyermek
volna. S hát igencsak nehezen engedhe-
tik az útjára, hiszen láthatom magam is:
Törékeny, védtelen a bántással szemben.

– Azért volnék én! – húztam ki ma-
gam – Ember legyen, aki ellenembe hoz-
zányúlhatik!

– Jól van, jól! – mondotta az apósom,
aki akkor még nem volt az. – De el tu-
dod-e tartani? Megéltek-e, s vajon mibôl?

– Öreganyámnál elférünk, ha nem is
olyan fényesen. Sôt! – kaptam észbe. –
Hiszen már arra sincsen szükség!

S elôsoroltam szépen, mi mindennel
rukkolt elô az én barátom. Mivel hitege-
tett. Mert kiderült ám, nemhiába városi
ember, eligazodik ô ott jobban, mintsem
gondoltam volna. Azok után, hogy oda-
hagyta.

Kiderült, ô hívta azokat az embereket,
akik négyen voltak, s olyan autókkal, amik-
tôl még a tévét búvó falunkbéli lurkóknak
is kifényesedett a szeme. Az otthont jöt-
tek megnézni, a három férfi öltönyben
mind, a nô pedig magassarkú cipôben,
kacagtuk is az öcsémmel, miképpen bol-

dogul az ösvényen, hengergô kövek kö-
zött. S futottunk, hogy elibék kerülhes-
sünk a bokrok alján, mert jó mulatságnak
ígérkezett.

Az is kerekedett belôle, hisz a nô, mi-
kor meglátta, mi vár rá, föllibbentette a
szoknyáját, vagyis inkább csak föltûrte,
merthogy az olyan szûk volt, hogy csuda,
miképpen tudott lépkedni benne, s kivet-
kezett a fényes harisnyájából, lekapta lá-
bairól a cipôt, kezibe nyomta az én ba-
rátomnak, s úgy kaptatott a dombnak,
meztélláb. Az öcsémnek mellettem úgy
kigúvadtak a szemei, hogy alákanyarin-
tottam az állának a tenyerem, szerte ne
guruljanak valamiképpen.

Mikor elporzottak a faluból az autóik-
kal, az én barátom összedörzsölgette a
kezeit: Menni fog ez, meglásd!

De többet nem mondott. Én meg
nem kérdeztem. Majd, ha akarja, elôveszi
a dolgot.

Annyit azért megtudtam: elment a
Sportba még aznap, s összehajoltak egy
asztal fölött Jóska bá’-val.

– Mindig tudtam, egy követ fújnak
ezek! – legyintett öreganyám. – Nektek is
mindhiába mondom, éppen velük neho-
gyan összeszûrjétek a levet!

– Ugyan mért ne? Pénzt hoz a házhoz
általa az öcsém, nemde?!

– Pénzt hoz, azt mennyit? S ugyan
honnét tudhatod, amit elvisz, nem-e több-
szöröse annak?

Nem adtam az öreganyámra. Most
már láttam, miért mondják rája, hogy bo-
szorkány. Saját, fortyogó leviben megke-
seredett banya. 

– Nem lát maga, csak gonosz dolgot
mindenben ezen a világon – mondtam
neki – pediglen nem úgy van az!

Öreganyám kiköpött, éppen elibém: 
– De nagy a tudományod! Csak aztán, ha
megcsal mégis, énhozzám ne fuss!

Lassacskán aztán megtudtam, amit
tudnom kellett. Azok az emberek meg-
vásárolták a falutól a birtokot. Az otthont,
szôröstül-bôröstül. Jóska bá’ a falugyûlé-
sen kijelentette: A vételár felit már be is
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fizették az önkormányzat folyószámlájá-
ra. De ez még mind semmi! Nagy terveik
vannak, komoly terveik!

– No! – mondták az emberek.
– Úgy bizony, ha mondom! Megépítik

megint, ahogyan volt, s berendezik kon-
ferenciaközpontnak. Maguk meg, embe-
rek, munkát kaphatnak majd, ha jönnek
ide a mindenféle küldöttségek, pénzes
idegenek. Úgyhogy jól járunk mindany-
nyian!

Jóska bá’, annyi bizonyos, hogy jól járt.
Ôt nevezték ki a prodzsekt igazgatójának.
S az én barátomat is béfogadták, ügyeket
bonyolítani.

– Nahát! – állított be hozzánk, alig nyi-
korgatta meg a kertkaput, öreganyám
nyomban befordult a nyárikonyhába, de
elôtte még egybegyûjtötte szájában a
nyálát, és sercintett egy kiadósat a porba,
jelezve, ki nem állhatja a vendéget. – Jó
hírem volna!

Hívtam, de soha nem került be a ház-
ba, szívesebben állongott odakint. Pedig a
mink udvarunkba, nem úgy mint náluk,
egy szál fû sem akadt, ha nem a kecskék
tépdelték le, kikapirgálták a tyúkok. Viszont
a piszkukat odahagyták cserébe, városi
ember úgy kerülgette, mintha bizony a
lelke üdvére száradna rá, nem is a talpára.

– Mondtam neked, hogy tanulj ango-
lul, ugye?

Megveregette a vállam, noha kapasz-
kodnia kellett hozzá.

Szükség volna egy gondnokra oda-
fönt. Addig is, míg nekikezdenek a mun-
kálatoknak. Hogy legalább azt ne hord-
ják szét, ami még megmaradt. És aztán,
ha úgy csinálod, ahogy kell, meglátjuk.
Én azon vagyok, hogy maradhass ké-
sôbb is. Kiváltképp, ha beszélsz addigra
valamelyest a nyelvükön. Már azokén,
akik jönni fognak. Mert egybôl rád gon-
doltam, tudod? Ha neked is megfelel, ha
beleegyezel, megyek, és ráveszem a Jós-
kát. Meg fogja tenni, a kedvemért. Va-
gyunk olyan viszonyban.

Tudta ô, hogy nincsen állásom. Mert
ugyan tényleg szükség van a jó hentesre,

de sokan megelégszenek manapság az-
zal is, aki kevésbbé jó. Aki nem is hentes
igazából. Merthogy annak nem jár annyi
fizetéskor. Legalább így magyarázta ne-
kem a dolgot a barátom.

– Megbolydult világ van, aki-kapja-
marja idô. De majd letisztul szép lassacs-
kán. Ám ha addig nem vagy ügyes elég-
gé, hát…

Széttárta a kezeit. A felesége, a vézna,
penészvirág asszony itta a szavait, úgy
csüngött rajta, mint ház falán a folyondár.

Én nem voltam eléggé ügyes. Mindig
elrontottam valahogy. Pedig az apósom
is sürgetett – merthogy, szégyellnivaló
vagy sem, igen ideje lett volna az eskü-
vônek. Amit ô ahhoz kötött, hogy mun-
kát s biztos megélhetést találjak magam-
nak. Mert mindhiába raktam elibé a
pénzt, amit itt-ott megkerestem – hiszen
gyôztem én a munkát, raktam a ládákat
a kínai piacon, amit a sárgák már nem
bírtak el, raktam téglát a kômûves keze
alá, vágtam ki elszáradott fát, s ástam elé
a földbôl a gyökerit, mikor mi kellett – az
nem volt az igazi.

– Erre nem lehet egy életet alapozni –
mondotta. – Sajnálom.

Hanem aztán jött a gyerek. Hogy mi-
képpen esett meg, igazából el nem mond-
hatom. Hisz nem akartunk mink semmi
rosszat, ketten az Annával. Csak valaho-
gyan megérintettük egymást, hogy elsôb-
ben én vagy ô, máig vitázunk róla. S az-
után már hogyan lett volna megállás?!

Azt mondta akkor az apósom, igen
nekiveresedett ábrázattal: 

– Mindent, csak ezt nem! Az életem
tettem volna rá, hogy noha együgyûnek
látszol, akár a lányom, de csirkefogó az
nem vagy! Most meg tessék! Ki kéne
törnöm a nyakadat, tudod?!

Ô sem valami kicsike, hitvány ember,
de énhozzám nem ér fel. Jó fél fej van
közöttünk, ha súlyban talán meg is egye-
zünk. Így aztán igazából nem féltem. Ha-
nem amit mondott, az rosszul esett.

Hiszen én nem akartam a bajt! Mink
semmi olyast nem akartunk!
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S akkor Anna beszökött a szobába, és
énmellém állott. Nem mondott az égegy-
adta világon semmit, csak összefûzte ve-
lem a kezit. És akkor az apósom földhöz
csapott egy vázát, aztán nagy dérrel-dúr-
ral kifele súvadt.

Hát persze, hogy megörült neki, mikor
mondottam – az esküvô már akkorra ki
volt tûzve –: Van ám nekem munkám!
Rendes munkám! Mert az én barátom
tényleg elintézte, Jóska bá’ belement szó
nélkül, és megkaptam az állást. A gond-
nokit.

Egyedül öreganyám makacsolta meg
magát: 

– Nem tetszik ez akkor sem! Amibe
egy Kricskovics benne van, abban ott lap-
pang az ördög bûze is! S hát még ez a
nyikhaj!

Mert csak így hívta az én barátomat 
az öreganyám. Mindhiába tett meg éret-
tünk bármit. Dugdosta az öcsém zsebibe
a forintokat, ha szûköst is, de dugdosta.
Hagyta rá, hogy kecskét vigyék a kertjibe,
a zsenge fûre, s mögötte, a régen volt
kaszálón szakajtson nyulaknak valót. Egy-
szer még zsák ruhát is hozott elibém,
mutatta mifélék, s kérdezte, kell-e. Mind
olyan városba illôk voltak, de hát énrám
nem pászoltak, az öcsém meg, aki így-
úgy belépréselôdhetett volna, mást se
hordott, mint dologhoz valókat. Hát nem
kaptam rajt, de mondom, nem a bará-
tomon állott. Az öreganyám meg mind-
ezek ellenére fújt rá, mint macska a ko-
szos korcsra, amék fölkergette a fára.

Legelébb, mikor munkába álltam, be-
hurcolkodtunk. Nem valami fényes lak-
osztályt foglalhattunk, de kettônknek ép-
pen elégnek látszott. S majd, ha hárman
leszünk, megférünk akkor is, úgy láttam.

Egykoron a bentlakó nevelôké lehe-
tett. Az ereszt valaki elhordotta felôle, az-
tán, ha esett, a künti falra zubogott a víz,
be is ázott annak rendje s módja szerént.
Azt ki kellett reparálni elsôbben. Leverni
tégláig a vakolatot, s úgy. Aztán már, ha
nekifogtam, ki is festettünk. Bésegített az
öcsém is, közben meg lapos pillantásokat

vetett Annára – de szemben vele meg
nem maradt. Tudtam mindig, hogy ütô-
dött, hát mondtam az asszonynak: Rá se
ránts!

Anna meg csak mosolygott. És én lát-
tam a szemeiben a tavat, aminek a part-
ján ültünk akkor, meg az eget, meg még
annyi minden mást, hogy elôsorolni is le-
hetetlen. S nem érdekelt már más semmi.

Aztán helyire raktuk az ereszt, zárat
cseréltünk az ajtón, s úgy-ahogy leken-
tem az ablakfákat. Egész emberesre sike-
redett.

Alighogy végeztünk mindezzel, meg-
jöttek az elsô emberek. Akiket városról
küldöttek az új tulajdonosok.

Mindenféle gépeket hoztak. S talán
annak okán, hogyha még egyszer jön az
az asszony, ne kelljen megint lecsupaszí-
tania a lábát, takaros utat építettek az
addigi ösvény helyibe. Mikor avval elvé-
geztek, a kerítést vették sorra. Már abból
is láthattam, nem akármilyen gazdák.
Merthogy nem ám a mifelénk haszná-
latos drótot feszítették ki, nem is lécekbôl
rakták össze, mégcsak betonba ágyazott,
fölfelé meredezô, kihegyezett vasoszlo-
pokkal sem elégedtek meg. Ônekik min-
gyárt falat kellett húzniok, mintha valami
várkastélyt képzeltek volna a kert köze-
pibe. Amit védeni kell az ostromlóktól.

Vagy egy hónap alatt végeztek min-
dennel. A kertet – vagy a parkot, ahogy
öreganyám mondotta – már mireánk bíz-
ták. Tisztítsuk ki s tegyük rendbe, úgy
ahogy lehet. De legfôképpen egyenges-
sünk el egy nagyobbacska tisztást, ahol
majd megfordulhatnak a kocsik. S inkább
a fal tövében, mint közvetlenül a ház elôtt.

Megtaláltuk neki a legjobb helyet, ott,
ahol a fal ellenében is be-betörtek hoz-
zánk a szelek, a falutól távolabbra esô
oldalon. Ki lehetett onnét látni, ha hát-
rább állott az ember, egy földhányásra, a
bokrokkal telehintett mezôre. Ami lefele
szánkázott, egyenest a falnak. S túl rajta
erdô komorlott, amibe éppen úgy belé
lehetett feledkezni, mint ahogyan a tóba
feledkeztem belé régente.
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Az öcsémmel ketten jártunk utána en-
nek is, mert az asszony már igencsak
nekiderekasodott. Verejtékeztünk a na-
pon, ahogyan hánytuk a földet, s bizony,
nem sok pihenést engedélyeztem ma-
gunknak. Mert mikorra világra kívánkoz-
nék majd a gyermekem, végezni akartam
mindennel. Hogy mellettük tölthessem
az idôm. A családom mellett.

Az öcsém morgolódott, nem ehhez
volt szokva. Láttam rajta, hogy elfele fut 
a tekintete, oda, ahová míg én városon
voltam, mehetett szabadon.

Majd késôbb – mondogattam magam-
nak – lesz még rá ideje. S raktam a földet,
hogy lássa, hogy kedvet kapjék, elszé-
gyellje magát, s le ne maradjon.

Mikor készen lettünk, nyugalmas idôk
jöttek. Vérbe borult a nap szeme regge-
lenkint, s hûvöset lehellt a közelgô tél. Az
esküvôn úgy estünk túl, hogy leginkább
mink nem hiányoztunk volna belôle; min-
denki pompás kedvet csikart magának, s
avval volt elfoglalva. Én Anna kezét fog-
tam s olykor odatévedtünk, így, össze-
kulcsolódva, a hasára. Ami már bizony
igencsak kerekedett. S mintha valaki
odaföntrôl így rendezte volna, egyszerre
éreztük meg, mikor elsôízben moccant
meg benne az élet. Éppen ottan, a vi-
gasság közepin.

Az elsô hó éjjel esett le, s úgy világlott
reggel befelé az ablakunkon, hogy riad-
tan szöktem ki az ágyból; csak nem elfu-
tott az egész délelôtt?! De korán volt
még, s tiszta fehérbe pólyálva nyugodott
a fôd. Játszódtunk hát a hóba, óvatosan.
Nyomokat raktunk belé. Lenéztem öreg-
anyámhoz, rendben megy-e minden.
Mire visszaértem, megérkezett az elsô
szállítmány.

Hordók voltak. A teherautó, amelyik
idáig kapaszkodott velük, csúf sarat szórt
maga körül. 

– Hová billenthetjük? – kérdezte a so-
fôr. Mutatta a papírost, s azon kétségkívül
az állt: mink volnánk a címzettek.

– Mi ez? – kérdeztem.
– Tudom én?! – vonta meg a vállát. –

De nem is érdekel. No, csak szaporán,
mert sietek. Már amúgy is késésben vol-
nék.

Tán a szokatlan mozgolódásra, de föl-
tévedt a barátom is. Ô mondta meg vé-
gül: Hát mire való a tisztás, ott a fal tövé-
ben, ha nem éppen erre? Gurítsátok csak
be a fák alá, ott nem veri majd annyira az
esô.

– Te tudod mi ez? Nekem nem szólot-
tak róla! – firtattam.

– Építôanyag. Talán – mondta ô.
A hordókra nem volt semmi írva. Oda-

görgettük mind a tizet, ahová a barátom
mondta. A teherautó meg elpöfögött.

Azután pedig megszületett a kisfiam.
És hol lassabban, hol meg szaporábban,
jöttek a hordók. Néha más is; konténe-
rek, tele mindenfélével. Azokat csak úgy
kiborították a földre. Nehezen tudtam el-
képzelni, hogy miféle építôanyagok le-
hetnek. De a barátom megvigasztalt: Azt
hiszed, én tudom?! De csak nem lesznek
a maguk ellenségei! Mire való volna sem-
mire sem jó dolgokat egybehordani oda,
ahová beruházni szándékoznak?!

Ez igaznak tûnt.
– Majd rákérdezek – ígérte a barátom.
És én hátat fordítottam mindennek,

hogy egész lelkemmel a fiam felé nézhes-
sek. Hogy lessem, amint a mosolygást
próbálgatja, ajakcsücsörítve. Amint bele-
kaszál kis kezeivel a levegôbe, látszólag
céltalanul. Foghassam a bokáját, amikor
tisztába teszem – noha öreganyám szerint
ez a menyecske dolga, s férfiember nem
avatkozik belé. Már amelyik számot tart
rá, hogy annak neveztessék.

– Engemet ki pólyált? – kérdtem akkor
tôle.

– Egy biztos: Nem az apád! – köpött a
tûzbe öreganyám, merthogy igencsak
hidegre fordult, s ô már csupán kályha
mellett viselte el, ha harapott az idô.

– Na lássa! – mondtam én. – Az én
kölköm ne mondhassa ezt, úgy akarom!

– Bolond vagy te! Ahogyan bolond ez
az egész, nem nekem való világ! Hozd
ide a pájinkát!
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Odaadtam neki, és ô ivott, ki tudja
honnét szerezte, én meg tudtam, hogy
nem ért engemet. Nem ért minket. Még
akkor se, ha reámondják, hogy boszor-
kány. Pedig nem az, csak… Csak egy
meg-nem-mondhatom-mi. Akitôl, maga-
mnak se tetszett, de be kellett vallanom:
Jó volt szabadulni. S menni a magamé-
hoz.

Telefonáltak a városról. Mert, azt még
nem mondtam, a telefont is bevezették
mihozzánk. A gondnoki lakásba. Azt
mondták, meghagyták szigorúan, hogy
mostantól senkit be ne engedjek a kerítés
mögé, még ha igencsak erôsködik, akkor
sem. Csak és kizárólag, aki az ô írásukat
hozza. Rajta a cég pecsétjével. S mindjárt
küldtek egyet nekem is, postán. Hogy av-
val meg én igazoljam amazok fuvarját.

Annyira komolyan vették, hogy mi-
helyst kitavaszodott, megint városra kül-
döttek. Tanulni. Ezúttal ugyan nem Éva
néni, hanem a barátom.

– Vizsgát kell tenned – mondta. – S ak-
kor majd valódi ôr leszel. Biztonsági ôr. 

– Aha – mondtam. – De én nem aka-
rom itthagyni a családomat.

– Majd én vigyázok rájuk – mondta. –
Meglásd, nem lesz az annyira rossz!
Hordhatsz fegyvert is magaddal, avval
riaszthatod, aki zavarni merészel!

– Nem kell ahhoz fegyver énnékem! 
– bizonygattam, s törülgettem a homlo-
kom. 

– Aki itten nôtt föl, tudja: nem érde-
mes velem ujjat húzni!

– De hátha akad, aki nem ismer. Aki
nem idevaló. Avval csak könnyebb, ha
látja elsôre, te bizony nem cicázol!

Mondtam volna én még, de mindhiá-
ba. El kelletett menni. Hacsak nem akar-
tam odahagyni az állásom. S azt meg kell
hagyni; fizettek rendesen, idôre. Hát bo-
lond nem voltam, így aztán, nehéz szív-
vel, de mentem.

S ültem a tóparton megint, ha kitelt a
fejtágítás ideje, a buszomra várva. De ez
már nem volt ugyanaz. Mert mostan,
hiába verdesett föl a szárnyával egy haty-

tyú s pörögtek alá tolláról a napfényben
csillogó vízcseppek, éppen mint az ékkö-
vek, én bizony hunyt lélekkel néztem.
Mert otthon jártam folyvást.

Nem csak arra okítottak, mit tehetek s
mit nem, hanem arra is, hogyan. Edzô-
terembe vittek, és nekieresztettek olyanok-
nak, akikrôl azt hittem, kiskanállal meg-
eszem ôket. Hanem nem egészen úgy
volt. Meg kellett hát tanulnom, hogy nem
minden az erô. Lesimogattam a hom-
lokomról a verejtéket, és nekifeszültem.

Azt mondták rám, büdös vagyok. Bü-
dös paraszt. És amikor kihoztak a sodrom-
ból, s nekik mentem, megmutatták, mit
tudnak. Aztán otthagytak a földön, és jót
röhögtek.

Mikor kiszellôztettem ôket a fejembôl,
hazagondoltam. És többé, bárhogyan
igyekeztek, nem tudtak kihozni a magam
nyugalmából. Mert tudtam, hogy nem
ômiattuk vagyok itt, hanem az asszonyért
s a gyerekért.

A barátom azt mondta, ünnepeljük
meg a sikeres vizsgámat. És meghívott
hozzájuk, szalonnát sütni, a kertbe.

Akkor én már egyenruhában mentem.
Mert kaptam egy olyat, fekete volt, a zub-
bony is meg a nadrág, s hozzá járt egy
pár, szintén fekete bakancs. A kisfiamat
karban hoztam, az asszony mögöttem
tolta az üres kocsit, végig az új úton. Más,
mint mink a gyerekkel, s az idôrôl-idôre
megjelenô teherautók, úgysem használ-
ta azt.

A barátom és a felesége már vártak.
Mint afféle javíthatatlan városiak, kôvel
szépen körberakott tûzhelyet építettek, s
a nyársakat sem maguk faragták. Vasból
valók voltak, látszott rajtuk, hogy boltban
vásárolták mindet.

Kicibálták valahogyan a nagy, konyhai
asztalt, amit még a Csoknyai bácsi ütött
össze annakidején, a kertbe, s megrakták
istenesen mindenfélivel. Volt ott hús, föl-
tûzdelve meg bévagdalva, közibe hagy-
ma, nagy kupac virsli, akinek arra támad-
na kedve, alufóliába csavart alma, s per-
sze, szalonna is. Császár, meg másik féle.
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– Hûha! – mondtam. A barátom mo-
solyra húzta a száját, már amennyire a
Zizi Topjától látni lehetett és azt mondta:
Van ám krumpli is, ha azt akarnátok sütni!

– Béborítni hamuval! – bólogattam,
hogy lássa, azér’ én se vagyok tudatlan
akárki. 

De ami még a falnivalóknál is számo-
sabb volt az asztalon, az a sokféle üveg.
Üdítô, sör meg bor – hát én ennyit egy-
helyütt eddig csak a boltban láttam!

Átadtam a fiam az asszonynak, és se-
gítettem megrakni a tüzet. Közben meg-
jött az öcsém is, a barátom ugyan nem
mondta, hogy itt lesz, de hát nem sok
vizet zavar, gondoltam.

Nehezen akart megveresedni a rakás,
nedves fákat is hányt rá a barátom, noha
nagyon tette, hogy érti a dolgot. Avart
kapartunk össze a kert végibôl, én meg
az öcsém, azt tömködtük alá, s fújtuk teli
tüdôbôl, ha fölparázslott. Elébb egy vék-
nyabb ágba mart belé a láng, aztán már
nem volt megállás; szikrákat röptetett
nagy vidáman, s lobogott magosan. Ar-
rébbraktuk az asztalt, mert éppen felé
hordta a szél a füstöt, s azt mondta a
barátom: Nohát, ki mit kér?

Csak én nem ittam, meg a barátom fe-
lesége. Ô nem tudom, miért, én meg
nem bírom. Egyszer, még a Sportban rá-
vettek, és hát öreganyámat kellett föl-
zavarni hozzám. Hogy vinne valahogyan
haza. S elôtte csendesítene el, merthogy
nagy erôm kerekedett a sok sörtôl, azt
mondják, úgy dobáltam szerte mindazt,
ami a kezem ügyébe került, mintha az
életem függne tôle, hogy semmi ne ma-
radjék a helyin. Hogy röpködjék minden,
amit megbírok.

Akkor az öreganyám egyszer s min-
denkorra kiverte a fejembôl a duhajko-
dást. A görbe botjával, amire támaszkod-
ni szokott. S még el se iszkolhattam elôle
az akadozó lábaimmal.

Nohát, azóta egyszer sem vetettem
szemet többet az ördög verejtékire,
ahogyan öreganyám nevezte mindazt,

ami butykosban kotyog. S mostanság
ilyen-olyan üvegben.

Hanem a barátom egyetlen rántással
kiszabadította a dugót egy néki tetszô
üveg nyakából, elégedett képet vágott a
kis pukkanásra, s töltött magának meg az
öcsémnek. Addigra elôkerült Jóska bá’ is,
de ô csak kevés ideig maradozott – vi-
szont igaz, ami igaz, a kortyolgatásból
derekast kivette a részét.

Leguggoltam a magam nyársával s
csak úgy, a hátam mögül hallottam
ahogy a barátom bíztatja az asszonyt: No
csak, igyál, Annus, ez a csöpp meg nem
árt!

– A gyerek! – mondottam félhango-
san, de hát csörömpöltek a poharak.
Nem hallottam a sírását, s ebbôl úgy gon-
doltam, azért talán rendben lehet. For-
gattam tovább a tûz fölött a szalonnámat.

Nagyokat sercenve csöppent le a zsír-
ja, alátoltam nagy sietve a kenyeremet.
Kárba ne vesszék valahogyan. Velem
szemben a mélyülô sötétbe merülô fák
sorjáztak, mögöttük ott tudtam a mezôt,
ami kifut egészen a domb aljáig, s ez
valahogyan megnyugtatott. Mintha kö-
rülölelne az, ami, amióta az eszemet tu-
dom, mindig ott volt, s azután is ott ma-
rad, ha én már nem láthatom.

Fura kis kacaj bugyborgott elô az asz-
szony szájából. Ô se nagyon ivott ezidáig,
legalább én nem tudtam róla. Hát meg-
fordultam, lássam, nem hibádzik-e valami.

A fiam ott lovagolt a barátom felesé-
gének térdén. Olyan vékony volt az az
asszony, hogy legfönnebb megtömöttô-
dött sötétségnek látszott. Az én Annám
fogához koccantotta éppen kiürült po-
harát, Jóska bá’ már nem volt sehol, ki-
gördült az udvarból, akár egy traktor,
még mielôtt a nyársammal kezdtem vol-
na foglalatoskodni. A barátom pedig át-
karolta az öcsém nyakát, s olyan furamód
hozzá hajolt.

Nem tudtam, csak megéreztem; igen-
csak sokat ihattak már mind a ketten.
Elébb hinni sem akartam a szememnek –
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de hát nem vagyok én olyan együgyü
mint sokan gondolják felôlem! Hall min-
denfélét, ha városon jár az ember, s csak
megmarad ôbenne ez-az. De az is igaz:
mindig más beléje botlani vagy csak
szóbeszédnek venni.

Minek csûrjem-csavarjam: Az én bará-
tom avval a bozontos, Zizi Topos szájával
illette az öcsémet. Pontosan olyanformán,
ahogy nôszemélyeket szokott az ember.

Olyan rettenetes szégyenkezés táma-
dott bennem, olyan messzire szaladhat-
nék, hogy beléhasított a mellkasomba,
mintha késsel vagdalnák. Szapora veríték
ütött ki a homlokomon, majd megfür-
dette az egész testem, pedig, esküszöm,
elmúlott felôlünk a hôség. Törülgettem
magam, ahol értem, s szerettem volna
fôd alá süllyedni.

Akkor fölkacagott a fiam. Akartam,
nem akartam, megént odatévedt a pil-
lantásom. Azok ketten, a barátom meg
az öcsém, még mindég összekapaszkod-
va állottak, a gyermek hintázott tovább
az idegen asszony térgyin, Anna meg
csak nézett maga elé, mint aki valóság-
ban ottan sincsen.

Fölállottam, odahagytam a tüzet, hát-
ha evvel megzavarom ôket. De nem.
Egyedül a barátom felesége állott föl,
nyújtotta át a fiamat, s elsírölt nagy sebe-
sen a ház felé. Mindössze enyhe kis fuval-
lat maradt utána, s a gyereken valami
furcsa illat.

– Mehetnénk – mondtam az asszony-
nak.

– De hiszen még nem is sütöttünk
szalonnát!

Csudálkozott és kérlelt egyszerre.
– Ugyan már, hová sietnétek! – sza-

kadt el az öcsémtôl a barátom. – Elôttünk
áll az egész éjszaka! És belékapott kezével
a levegôbe, nem mint aki támaszt keres,
hanem inkább úgy, mintha mutatná, ne-
ki arra semmi szüksége. Noha igencsak
ingott már a lábán.

– A gyerek – mondtam, mert más
nem jutott az eszembe.

– Elvan az itt, te! – rikkantotta a bará-
tom, s hívta a párját – Hé, Ilonka, gyere
már! Hol a csudába vagy?!

– Imád babázni – magyarázta aztán
felém fordulva. – Hagyjátok csak rá egé-
szen nyugodtan. Rátok is rátok fér egy kis
lazítás! Egy kis pihike!

És göthösen fölkacagott.
Megtörülte a Zizi Topját, nyál csöppent

végig rajta, s mindjárt utána újabb pohár
borba mártotta. Majd odanyújtotta félig
kihörpölt poharát az öcsémnek.

Az meg ráállott, elfogadta. Ledöntötte
egyetlen nyelintésre. És amikor a szeme
közé néztem, állotta. Sötét volt, az igaz,
de lobogott a tûz, lángot vetett a szeme
bogarában, szelíd lángot. Tudtam akkor
mindjárt, hogy megint átnéz, túlnéz én-
rajtam, de mindnyájunkon is. Ottan van
az ô elérhetetlen világában, az éjjel-nap-
pali szelíd réteken, amiket vihar soha,
csak kósza szelek borzolnak. Ahol virágo-
kat hány a zöld mezô, és folyvást barát-
ságos az ég. S arrafelé igazán semmi
nem számít, legalább úgy nem, mint
ideát, minálunk.

Nem tudom mi lelt, de ráhagytam a
barátomra. Ha annyira akarja.

– Akkor gyere – mondtam Annának –
süssünk.

A barátom hangos szavára elékevere-
dett az asszonya, s én megint kezébe
nyomtam a fiamat. Aztán csak bámultunk
belé a tûzbe szótlan, míg azok ketten a
hátunk megett susmorogtak. Összegöb-
bedt karikára a nyárs végibe szúrt szalon-
nám, elszenesedett rajt a hagyma. Csípôs
füstíze volt, ahogy két harapásra befaltam.

Új adagot tûztem a nyársra, ittam vala-
mi üdítôt, s akarattal arra figyeltem, ho-
gyan fényesednek ki egyre-másra oda-
fönt a csillagok. Mire készen lettem a
második porcióval, is az öcsémnek s a ba-
rátomnak nyoma veszett. Mintha lentrôl,
a ház felôl hallatszott volna a hangjuk. Az
idegen asszony ölében elszundított a fi-
am. Elvettem tôle, s beléfektettem a ko-
csijába.
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– Mink mostan elmegyünk – mond-
tam. – Köszönjük a szíveslátást.

A barátom felesége rábólintott. Meg
se próbált marasztalni. Azt gondoltam fe-
lôle, ha még elhullajt magáról néhány
kilót, igazán hazajáró lélekké sorvad.
Szinte éreztem a túlvilági, borzongató hi-
degségét.

Magasra kapaszkodott fölöttünk a hold,
félig ha megtelt, mégis elöntötte fényivel
az utat.

– Na! – mondtam. – Hát hogy tetszett?!
– Nagyon is – felelte rá az asszony.
– Hát legyen akárhogyan – vágtam rá

–, de ilyen többé elô nem fordul, ezt jobb,
ha az eszedbe vésed!

Semmit nem válaszolt. Ballagtunk ha-
záig, szótlanul.

Tudom, tudom. Hitelt kellett volna ad-
nom a szóbeszédnek. Mert suttogták né-
melyek az én barátomról már annak
elôtte is, hirtelen kellett megfutnia onnét,
ahonnét mihozzánk verte a sors. De hát
mondanak a népek mindenfélit, miképp
higgyen nékik az ember? Amíg saját sze-
mivel meg nem látja?

Nohát, megláttam. Gondoltam, fogom
a szerszámnyelet, s elôveszem az öcsémet.
Kirángatom öreganyámtól, s elverem tôle
a baját, de úgy, hogy belésántul. Hanem
aztán nem mentem mégsem. Talán job-
ban szégyenlettem annál, mintsem hogy
megint szemibe kívánkoztam volna nézni.

Napokra rá akadtunk össze, véletlenül.
Ahogyan észrevettem, megint lobot
vetett bennem az indulat.

– Te! Teeee! Idegyere!
Jött az öcsém engedelmesen. Össze-

fogtam a mellin az inget.
– A derekad kéne letörjem! Ízekre ké-

ne hogy szedjelek! Mindenek utolsója,
legalja!

Szemembe nézett, ahogyan szokott.
– Aztán miért? Megszedtem a füvet 

a nyulaknak, s a kecskéket is elláttam,
ahogy öreganyánk mondotta!

Már megint az az érthetetlen, messzi
hidegség kacsintott ki a nézésébôl. Ami
csak az övé. Meghûtötte vele a haragom.

– Teszed, hogy nem tudod! Te, te férfi
létedre asszony! Még az se!

– Ja? – mondta az öcsém. – De hiszen
jó pénzt fizet! És hát barátod neked is!
Annak nevezed, vagy nem?

Ellöktem.
– Eridj! Látni se bírlak!
Rámvillantotta a nézésit. És elballagott.
– Mintha kerülnél mostanában – kö-

szönt rám az egyik teherautó sofôrülése
mellôl vagy két hétre rá a barátom. – Eze-
ket a hordókat be kéne ásni a földbe.
Minél hamarább.

– Aztán miért?! – kérdeztem dacosan.
Rámnevetett. A fogai sárgán villantak

elô ôszülô Zizi Topja mögül. Megvonta 
a vállát: Úgy kívánják odafönt. A tulaj,
tudod.

Leemeltük egyenként mind a hatot.
Valami förtelmes bûzt árasztott, ami ben-
nük lötyögött.

– Ez meg minek? Miféle építkezéshez
kellhet?

– Ássuk el, jó? Ennyi. Mindent én sem
tudhatok.

Megéreztem én a bajt, de hát mit te-
hettem volna?! Hagyjam oda a jó kis állá-
somat, s húzódjunk meg öreganyámnál?
Annál én már tovább akartam látni. S ha
mégis, hát mibôl teremtem elô a napi
betevôt?

Elástam a hordókat. Még ha attól fog-
vást minduntalan az orromban is éreztem
a szagát. Hogy szellôztetni se tudtunk
máshonnét, csak odatúlról, a hegy felôl.

Közben meg nekiszaladt a falunak a
nyár. Egy olyan száraz és forró, hogy meg-
hasadozott a fôd az ostorcsapásai alatt.
Összepöndörödtek a fákon a levelek, elsár-
gultak idônek elôtte, a fû, ha megborzolta
a szél, szárazon zizegett. Mérges, húsevô
darazsak jöttek rajokban, takarni kellett
elôlük mindent. Ha nem vigyáztunk, még
a gyerekre is rászállottak, s mert hadoná-
szott, hát egy ízben fullánkot is mélyesztett
belé valamelyik. Városra kellett menjünk
vele, úgy megdagadt a kicsiny karja.

Miután elvégeztük az orvosnál, amit
kellett, s a kenôcsöt is kiváltottuk, elsétál-
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tunk a vízhez. Igencsak visszahúzódott az
is, zöldesszürke iszap szikkadott ott, ahol
nemrégen hattyúk vitorláztak. Derékon
kaptam a fiam, s átgázoltam a posvá-
nyon, meglóbáltam a víz felett. Kacagott,
tiszta szívbôl.

– Hát még ha látta volna annak elôtte!
– mondtam az asszonynak. Ô meg a vál-
lamra hajtotta a fejét. Kicsit olyan volt,
mint akkortájt. Mikor még csak ketten
voltunk itt. S közben valahogyan több is.

Aztán otthon, a faluban, becsapott a
ménkû. A Csoknyaiék volt háza elôtt te-
herautó állott. Olyan nagydarab, zárt rak-
terû. Mindjárt rosszra gondoltam.

Idegen jött ki a kertbôl, egy fotellal a
hátán.

– Te – mondtam –, ezek elmennek
innét!

Csak álltunk ott, mint aki gyökeret
eresztett. Addig-addig, míg ki nem jött a
barátom.

– Megláttalak az ablakból benneteket
– mondta és mosolygott szélesen. Addig
észre sem vettem, milyen fehér a bôre.
Talán, mert sohsem tûrte föl a karján az
ingujjat. De most, a költözködés heviben
igen.

– Nem miközénk való színû – emlék-
szem, ezt gondoltam.

– Fölmentem volna, tényleg – mond-
ta a barátom –, csak hát olyan hirtelen
jött ez az egész. Kaptunk egy párját ritkító
ajánlatot, aminek ostobaság lett volna el-
lentállni. De nem adjuk fel végleg a há-
zat, arról szó sincs!

Csak néztem és hallgattam. A fiam
rúgkapált, lefele kéredzkedett, hát enged-
tem, fusson ha akar.

– Egy évrôl van szó, legfeljebb kettô-
rôl. Angliában. Ha minden igaz, megfog-
juk vele az Isten lábát! Mire visszajövünk,
annyi lesz a pénzünk, hogy soha többet
nem kell kényszerû munkára adjuk a fe-
jünk! Hát nem nagyszerû?!

– Ja – mondtam. Mellettem az asz-
szony halkan szuszogott.

– Jut eszembe, megkérhetlek egy ap-
ró szívességre? Ránéznél néhanapján a

házra? Tudod, csak a forma kedvéért.
Hogy mégis, látszódjék, nincs ebek har-
mincadjára hagyva. Persze, nem ingyen
gondolnám…

– Ugyan! – préseltem ki magamból. –
Persze hogy!

Nevetett.
– Na jó, ezen nem vitatkozunk. Majd

ha megjöttünk, lerendezzük. Hát akkor…
Addig is: Minden jót!

És nyújtotta nagy, széles mozdulattal a
kezét. Az ablakban, mögötte, meg-meg-
lebbent a függöny. Mintha valaki leske-
lôdnék mögötte.

– Jó utat – mondtam. És hazafelé,
ahogy kapaszkodtunk fölfelé az úton, hir-
telen nagyon egyedül éreztem magam.
Éppen ellenkezôleg, mint délután a váro-
son.

És szûk volt valahogy körülöttem a mi
falunk. A hegyrôl lefele jövô szelecske
meg nemhogy tágította, de mintha még
jobban összeszorította volna a mellkasom.

Az járt a fejemben, miféle is lehet, túl a
városon a világ. S hosszú szünet után
megint elôvettem az angol könyvemet.

De kiderült, hogy az sem segít. Egyen-
lôre, legalább.

Béborult és esni kezdett. De nem ám
úgy, ahogyan megszoktuk. Egy csöppet
sem úgy. Hanem szakadott lefele, mintha
lyukat ütöttek volna az ég aljába, és senki
nem akadt, aki foltot rakhatott volna rá.
Jó hétig ömlött szakadatlan. S mikor vég-
re elállott, merô víz volt az egész világ
köröskörül. Mink még istenest jártunk,
merthogy az otthon fönn volt a domb
oldalában. De öreganyámék lábat mos-
hattak a saját küszöbük mögött.

Az út meg ôfeléjük, mint járhatatlan
mocsár, olyan volt. A felhôk, maguk is
megfáradva, de azért még szürkén és
fenyegetôn álladoztak odafönt, úgy bé-
takarták a napot, mintha sohasem is lett
volna. És elôjöttek a meztelen csigák.

Én még ennyi rusnya férget egyhe-
lyütt semmikor sem láttam. Úgy hem-
zsegtek a sáros és fölhabzott fôdön, mint-
ha a tömérdek vízzel együtt estek volna
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alá. Jóska bá’ mindjárt a második napon
elô is állott az ötletével: Össze kék szed-
nünk ôket, s elfuvarozni Olaszba. Vagy
Franciába. Aszondják, azok ottan meg-
vesznek értük.

Kevesen voltunk már, akiknek mond-
hatta. Az öregek el sem jöttek, aki meg
fiatal volt és bírta, jó ha aludni hazajárt.
Szóval másutt szaladtak a boldogulás
után.

Jóska bá’ embereibôl addigra már
nem volt senki a faluban, mármint papí-
ron. De a dolgok még mindig az ô ke-
zében futottak össze. Az egyetlen, amit
megtartott magának, a hajdani Sport
volt, mostan Zôdhegy Levinek hívták, oda
szólongatta össze akit utólérhetett.

– A csapást is javunkra forgathatjuk,
emberek! – mondotta, s odakoccintotta a
sörét az asztalhoz. – Egyebet se kell ten-
nünk, mint piacot tanálnunk. S akkor ez a
sok rusnyaság arannyá válik a kezeink
között!

– S azt ugyan miképpen?! – hitetlen-
kedett valaki, egyike a munkába aszaló-
dott reményteleneknek.

– A’ mán az én dógom! Tik csak egyez-
zetek bele, hogy részvénytársaságot ala-
pítsunk. Mindenki beszáll bizonyos tôké-
vel, s attól fogvást menni fog az egész,
mint a karikacsapás!

– De Jóska! Megmondanád, honnan
az Isten csudájából kerítenénk mink
pénzt? Ráadásul a bizonytalanra?

– Én volnék az a bizonytalan?! – adta
a sértôdöttet Jóska bá’. – De hiszen tik
tudhatjátok a legjobban: Én azt’ mindig
érettetek fáradoztam! Vagy nem így van?!

Nagy csönd támadt erre.
– Aki meg önszántából kimarad ebbôl

a biztos bótból, magára vessen. Énhoz-
zám aztán ne jöjjék, hogy Jóska, így meg
úgy! Amikor kellett, szólottam. Holnap bé-
megyek a városra, s meglátjuk mire ju-
tunk. Nos?

Néhányan belementek. Én fölálltam, s
odébb óvakodtam. Megvan nekem az
ami biztos megélhetés; a munkám. Amit

avval szerzek, csak nem dobom oda min-
denféle szóra!

Intéztek amit intéztek, azt már én nem
tudhatom, mert nem jártam utána. Any-
nyit azért láttam, hogy némelyek szor-
gost söprik befelé mindenféle kosárba a
rusnyaságokat.

Aztán elmúlott ez is felôlünk, s úgy tet-
szett, nyugalom lesz. Az esôtôl nekiindult
a fû is megént, zöldebben, mint tava-
szonként szokott. Az öcsém, akit csöppet
sem viselt meg a barátomék távozása,
kihajtotta a kecskéket nap mint nap,
ahogyan megszokta. És feküdt mellettük
a napon, amék elôkerült újólag, s most
már nem perzselt olyan eszeveszettül,
inkább kacagott lefele vidáman a világra.

Elsôbben az egyik nyúl döglött meg.
Pedig jó helyt szedte a füvet neki, eskü-
dött rá az öcsém. Nagy kannyúl volt, öreg-
anyámat majd a guta ütötte miatta.

Azután a kecske esett kólikába. Mind-
járt arra való napon, hogy mifelénk haj-
totta föl friss fûre az a semmirekellô.

– Tik csináljátok! – rázta felénk a botját
az öreganyám, mert hogy fölkelni már
nemigen kelt föl a nyiszorgó hokedlirôl,
ami ott állott a nyári konyha ajtaja elôtt.
Csak ha nagyon muszáj volt neki.

– Tik veszitek elejit az életnek, ördög-
fattyai, megveszekedett jófélék!

S kiköpött a földre maga elé.
– De megtáncoltatlak én még tikteket!
Akkortájt gyakorta néztem le hozzájuk.

Merthogy minálunk, az otthonban, már
régóta nem történt semmi. Senki sem jött
felénk, s a bérem is elmaradozott. Hát
kénytelen voltam ezt-azt lecsípni öreg-
anyáméból, éhen ne vesszünk.

Miután kidühöngte magát, odaintett.
Ismertem jól, tudtam, oda a mérge, most
már nem fogja rajtam járatni a botját.

– Látom, amit látok – így mondta, s
igen csendesen. – És tudjad meg: Örü-
lök, hogy má’ nem élek soká. A fene, aki-
nek kedve van hozzá!

Másnapra emberek jöttek. Egyenest
föl, az otthonba. Valami bizottságnak,
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vagy mifenének mondották magukat. Ke-
resték a felelôs személyt, de mondottam,
hogy itten csak mink vagyunk. Az asz-
szony, a gyerek meg én. Akkor meg abba
kötöttek bele, hogy mutassak körbe min-
dent. Mintha annyi néznivaló lehetne
minálunk. De ráállottam, mer’ olyan ko-
molynak látszottak. Olyan fenyegetôen
komolynak.

– Aha! – mondták, és hümmögtek, mi-
kor meglátták a sokminden kacatot, amit
a teherautók odahordtak.

– Mondja csak, van még itt más is?!
Jobban teszi, ha nem titkolózik, mert köny-
nyen megütheti a bokáját!

Megvontam a vállam: 
– Már miér’ titkolóznám?
És végigvezettem ôket sorra az összes

helyen, ahol csak lerakodtunk. Utoljára
még a földbe ásott hordókat is megmu-
tattam nekik.

Úgy megörültek és dörzsölték a kezük,
mintha bizony kincsre bukkantak volna.

– Na ez az! – mondták és elviharzot-
tak. Még egy kurta viszontlátásra se fért
bele az idejükbe.

Egy hét sem telt bele, és megint má-
sok jöttek. Kiplakátozták a faluban, hogy
itten súlyos környezetszennyezés történt,
s felhívják a lakosságot, kútból való vizet
ne igyék, s azt se egye, ami a saját kert-
jében megtermett. Az emberek egybe-
verôdtek, és betûzgették az írást.

– A franc! – mondtam otthon, penig
nem szoktam ilyesmit a számra venni. –
Hát már sehogyan sem akarja az Isten,
hogy itten megmaradjunk?!

Az asszony s a gyermek csak néztek
rám csöndesen, nagy, kerek szemekkel.

– Ja – biccentgettem reájuk a fejem, s
törültem az izzadtságot a homlokomról,
pedig nem volt meleg. – Akárhogy is, nin-
csen ínyemre, hogy kérjek ôtôle, de ki-
kutatom, merrefelé van az én barátom, s
szólok neki: mennénk mink is.

Ôk ketten bíznak bennem, hát nem
szólottak semmit.

Kerítettem valami címet, s kiültem az
ôszbe megírni a levelem. Körben rálát-

tam a falunkra. Látszólag úgy simultak
hozzá az úthoz a házak, ahogyan min-
dég. Fölfûzve reája, s az a néhány, ott
távolabb, elszórva, mintha csak elbitan-
golt volna, de tudja mégis: emide tar-
tozik. A nap felhôkkel takarózva, ki-kipis-
lantott a dombokra, s bearanyozta azt,
ami elfele van.

Beleírtam a papírosba mindent, amit
kellett. A postánk bezárt, hát megkértem
Jóska bá’-t, dobná már föl, ô gyakorta jár
a városon. Énnékem meg nincsen ked-
vem odáig menni. Maradok itten és vá-
rok a válaszra, a barátom válaszára.
Addig amég megjön, hát fogom a gye-
reket, s megjárom vele, amit csak lehet.
Hogy legalább az emlékezetiben marad-
jon valami a mink falunkból.

Kósa Csaba

Minden másképp volt II.

(Vidám történetek egy
kevésbé vidám pályáról)

A cinterem

Busszal érkeztem Vas megyébe, gon-
doltam, ezt is kipróbálom. 

Vonatozni sokkal jobb. A vonaton sza-
badnak érzi magát az ember. A buszhoz
képest tág tér, indulás után a kupéban
hamarosan indul a jó beszélgetés. Bu-
szon nem lehet beszélgetni, legfeljebb az
ülés-szomszéddal. De vele is csak kitekert
nyakkal, vagy elôre bámulva egy vörös
tarkóra, jobb esetben egy szôke kontyra. 

Mégis felszálltam a buszra. Újságokkal,
novellás kötettel, hogy el ne unjam ma-
gam, míg átvergôdünk a Bakonyon. 

Szombathelyi riportra indultam, keres-
tem a vasi témákat. Szerettem volna ott-
hon kezdeni az újságírást, a megyei lap-
nál, írtam a címükre, jelentkeztem. Elhes-
segettek. Hát majd megmutatom nekik!
Országos napilap munkatársaként me-
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gyek vissza, szûkebb szülôhazámba,
olvassák csak az írásaimat a pesti újság-
ban, irigykedjenek. Nem kellett nektek az
otthoni fiú? Hát nesztek!

Akkoriban a busz jó álló napig zöty-
kölôdött Budapestrôl Szombathelyre.
(Nem azért, mintha a vonat gyorsabb lett
volna.) Novemberi, délutáni szürkületben
érkeztünk a kámi elágazáshoz. 

Itt pihent keveset a busz, kifújta ma-
gát, mielôtt hozzákezdett az egymásba
hurkolódó hajtûkanyaroknak. Az utasok –
a férfiak – leszálltak, nyújtózkodtak, ciga-
rettára gyújtottak. Volt, aki egymás után
három cigarettát is elszívott. Mint akit for-
dított légszomj kínoz.

A benzinkút mellôl átkiáltott valamit a
benzinkutas. Nem értettem, mit mondott,
hozzám, a busz mélyére csak a nyitott 
e-k , a zsé-k dobódtak oda. 

Az e-k és a zsé-k – amelyek miatt any-
nyit csúfoltak a pesti gimnáziumban!
Nekik köszönhetô a mi titkos, anyanyel-
ven belüli anyanyelvünk.

Vazs megye, Vazsvár...
Vasvár, ide Kámhoz csak nyolc-tíz kilo-

méter... Vasvártól Andrásfáig megint tíz...
Levettem a sporttáskámat a hálós cso-

magtartóból, fejembe csaptam a sapká-
mat, és leugrottam a buszról. A cigarettá-
zók bámultak, mi lelt. Biccentettem feléjük. 

Úgy számoltam, hogy vacsorára ott-
hon leszek a nagynénéméknél. Jól kilé-
pek, húsz kilométer nekem két és fél óra.
Sötét lesz már, de még nem alszanak. 
A szélsô házban laknak a faluban. Meg-
verem az ablakot, lesz majd meglepetés!
A nagynéném begyújt a sparhertbe –
tudja, hogy imádom a sült krumplit –, a
férjével elkoccintgatunk. Savanyú, talán
kicsit novás borral, de éppen ez illik a hé-
jában sült, jól megsózott, házi zsírral meg-
csöpögtetett krumplihoz. 

Szedtem a lábamat, halkan fütyörész-
tem. Mégiscsak jó pálya az enyém. Ha az
ember kiszakad a városból, szabadnak
érezheti magát. Nem kell ehhez kocsi,
elég megnyergelni az apostolok lovát. Jó
kis paci az, elviszi bárhová a gazdát.

Ki van kísérletezve már. Azt mondták a
lapnál: kell egy vidékjáró riporter. Leg-
alább egy. Vidékre nem akart járni senki.
Jelentkeztem azonnal. 

Kérdezgették is, amikor meg-megtér-
tem a szerkesztôségbe: „Hát mi van ott
arrafelé, vidéken?” Vidék volt minden,
ami kívül esett Budapesten. 

Hatalmas ország a Vidék, kezdtem
megismerni. Megtanulni. Beleszeretni. 

A vidék mindenütt más. Más, de 
mennyire más a Dunántúl és az Alföld. 
A Rábától nyugatra esô táj és a Tiszahát.
Gyôr–Sopron és Békés. Más minden
megye, járás, más minden falu. Az egyik
nyitott, vendégfogadó, a másik bezárkó-
zó, összevont szemöldökû. Más minden
porta, minden ember. 

Ez az igazi egyetem: ezt végigjárni, eb-
bôl államvizsgázni. 

Vitt az apostolok lova hazafelé. A vas-
vári emelkedôn kicsit meg kellett nógatni
a paripát, de hát melyik ló szereti, ha
hegynek föl hajtják?

Az erdôben már sötétedett. Kám felôl
nézve még csak egy fekete hasú, ijedel-
mes felhô hasalt az erdô felett, mire oda-
értem, lustán befeküdt a fák közé. 

De az erdôbôl kiérve – mintha csak ját-
szott volna velem – megint följebb szállt a
feketeség. Mintha egy háborgó, tajtékos
tenger vetett volna hullámokat a táj fölé.

A tenger földnek fordított hátán szél
söpört végig. Lekapta és bevitte a sapká-
mat az erdôbe. 

Errôl volt híres a vasvári erdô. Nyáron
jégesô kopogott itt, télen a hófúvás fel-
verôdött a fák koronájáig. 

November volt, még Erzsébet-nap
elôtti. Nem gondoltam semmi rosszra.
Vidék-járó riporternek el-elvész a sapkája.
Sapka nélkül is otthon leszek estére.

Azért csak rácsaptam a lovam farára:
„Gyerünk, na! Légy szíves!” Egy balmaz-
újvárosi gazdától tanultam ezt, a szekere
bakján ülve. Nem gyeplôzött, nem osto-
rozott, csak szépen szólongatta a két lo-
vát: „Balra, légy szíves!” „Szaporázd, légy
szíves!” „Állj meg, légy szíves!” 
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Hát így is bánhat az ember a lovával. 
Gyerünk, na, legyünk szívesek! Mert ez

a fölénk emelôdött tenger mintha lesza-
kadni készülne. 

Le is szakadt. De nem feketén, hanem
fehéren. 

„Még Erzsébet napja sincs!” – hábo-
rogtam. Vas megyében ugyanis nem ha-
vazik Erzsébet elôtt. Micsoda illetlenség! 

Igaz, most sem havazott. A hóförge-
teg nem havazás. Tomboló, fehér tengeri
vihar.

Az elôbb még láttam az utat, a hosszú,
nyílegyenes vasvári emelkedôt, az út
menti tisztásokat – a következô percben
már nem tudtam, merre járok. Lépdeltem
vakon, tétován a fehér kavargásban:
eszembe jutottak a sarkvidéki kutatók.
Eddig azt hittem, túloznak, amikor arról
írnak, hogy az ember másodpercek alatt
elveszíti a tájékozódási képességét. Kör-
be-körbe jár néhány négyzetméteren, és
azt hiszi, hogy kilométereket tett meg. 

A sarkkutatóktól tudtam, persze, hogy
ilyenkor nem szabad megállni. Aki meg-
áll, beborítja a förgeteg. Aki megáll, meg-
adta magát, hószoborrá merevedik. 

Mentem hát, abban bízva, hogy Vas-
várnak tartok, és nem térek le az útról. 

Vagy mégis jobb lenne az út mellé
húzódni, a töltés oldalában csetleni-bot-
lani? Hiszen jöhet szemközt egy teher-
autó, egy vontató, hiába reflektoroz, va-
kon jár ô is. Palacsintává lapít, és még
csak észre sem veszi.

Hóviharban az idôérzéke is elhagyja a
halandót. Húsz perc telt el? Fél óra? Óra?

Sem idô –, sem térérzék.Hegynek föl,
völgynek le, mit tudom én. 

Ugyanakkor szép is a hóvihar, elôbb-
utóbb valami furcsa, mámorító érzés
fogja el az embert. A búvár mélység-
mámora lehet ehhez hasonló. Az ember
kívánja, hogy még vadabb, még vissza-
vonhatatlanabb legyen ez a másvilági
rajzás, hulljon, szakadjon a hó az egész
földgolyóra, forogjon bele a fehér vihar a
világûrbe, hadd kísértsen a végtelenség
érzete. 

Hóviharban elôször megrémül az em-
ber, aztán bódító jókedve támad. Maga is
hópillévé változik, s táncra perdül ebben
a hatalmas téli bálban.

Pedig még tél sincs. Még Erzsébet nap
sincs. 

Talán ezért is szakadt fel hirtelen a
tajtékozó sûrû, hogy a helyébe libbenjen
egy könnyed, áttetszôfüggöny.

Nézzük csak, hol vagyok? Fönn, az
emelkedô tetején. Innen már hajrá, le-
felé!

Lefelé, ha az apostolok lova táltos len-
ne. Nem egy szegény meghajszolt pára,
akinek a vihar kivette az erôt a lábából. 

Csak Vasvárra beérjek! De még a vas-
vári fényeket sem látom. 

Ha imitt-amott lecsúsztam is a töltésrôl,
mindig visszakapaszkodtam az ország-
útra. Ez némi biztonságot adott. Ha az
úton maradok, elôbb-utóbb beevickélek
Vasvárra. 

Ám a szél újra feltámadt, szórta, kavar-
ta a havat. Korán örvendeztem. Az egyik
kanyarban az útról is lecsúsztam, és már
vissza sem találtam rá.

A végén még benn szorulok az erdô-
ben! Ott fagyok meg szégyenszemre,
novemberben. 

Eszembe jutott, hogy a közelben kanya-
rog a Rába. Akár bele is gyalogolhatok. 

Kit érdekel egy fiatal újságíró? Egy kez-
dô novellista? Mi lesz a nagy tervekkel, az
irodalmi riportokkal, a regényekkel? Még
semmit sem írtam meg. Sajnálni kezdtem
magamat. Itt ér a vég ebben a novem-
beri havazásban, fiatalon, a favágók talál-
nak rá a testemre tavasszal. 

Vagy mégis van remény? A hófüg-
göny mögött fény pislákolt. 

Behunytam a szememet, kinyitottam,
többször egymás után. Mintha makacs
gyertyaláng küszködött volna a széllel. 
A fény nem tûnt el, kicsiny, sárga kari-
májú kört rajzolt a sötétbe. 

Vasvár lenne? A szélsô ház? Nem le-
het, hiszen letértem az országútról, ár-
kokba huppanok, tüskés bokrok tépik a
ruhámat. 
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Közeledtem a fényhez. Felsejlettek egy
ház körvonalai. Boldogság öntött el, kiál-
tozni támadt kedvem. Ami a vihart túlélt
tengerésznek a föld, az nekem ez a hívo-
gató ablak, ez a hóban guggoló házikó.

Fel sem tûnt, hogy sem kerítés, sem
kutya. Körbetapogattam a falat, kerestem
a bejáratot. Bentrôl hangokat hallottam.
Megvertem az ajtót. 

– Bújj be! 
Semmi ki az, mit keres itt. Nyilván vár-

nak valakit. Szomszédot, ismerôst. 
Lenyomtam a kilincset. A kenetlen va-

son nyikorogva fordult az ajtó. 
Hárman ültek a kecskelábú asztalnál,

kártyáztak. Az asztal közepén petróleum-
lámpa pislákolt. A férfiak elôtt borosüveg-
ek. Szalonna, kenyér, bicska. Kisebb ku-
pacban hagymafejek. Szalonnáztak, csak
úgy az asztal lapjáról. Falatoztak, ittak,
kártyáztak. 

Végigmértek, ki vagyok. 
– Adjon Isten, jó estét!
– Fogadj Isten!
– Csupa hó vagyok.
– Semmi az. Verje le! 
Nagykabátban kártyáztak, kályha nem

volt a helyiségben. Puszta falak. A sarok-
ban hosszú nyelû ásók, lapátok, kapák,
csákányok. A földön kötegbe csavart kötél.

– Üljön le! – mondta az egyik, akinek
kalap volt a fején. A fekete kalap alatt a
kerek, pufók arc szinte világított. Mintha
liszttel szórták volna meg. 

Lehuppantam melléjük, az üres székre.
– Honnan? – bökött felém a másik,

egy csontos arcú, lóképû, borostás em-
ber. Ültében is látszott, hogy fejjel maga-
sabb a társainál.

– Kámból, a busztól. Rám jött a hó.
– Korán jött – bólintott a harmadik, a

karvalyorrú, aki simléderes sapkát viselt. –
Nem szokott ilyenkor. 

Borospoharat toltak elém, ittak velem.
– No és hová? – kérdezte a lóképû. 
– Andrásfára.
– Az odébb van. 
– Különösen most...

Befejezték a félbehagyott partit, töltöt-
tek a poharakba, újra osztottak.

– Tud ultizni? – kérdezte a karvalyorrú.
– Tudok.
Eddig sem voltak ellenségesek, inkább

tartózkodók, de erre barátságossá váltak.
A hosszú vonatozásokon, a hagyma és
töpörtyû szagú kupékban megtapasztal-
hattam, hogy a férfiember a felét sem éri,
ha nem ért az ultihoz. A hitványabbak
közé tartozik, akikre ügyet sem vetnek
többé, amikor valamelyik zsebbôl elôkerül
a pakli. Most áldottam csak Tunyogi Bandi
bácsit, a rovatvezetô helyettest, aki elma-
gyarázta nekem, hogy az újságíró akkor
méltó erre a névre, ha elfogja a piros ultit,
és lukat talál a terített betlin. És meg is
tanított rá, hogy fondorlatos módon mi-
ként fedezzem föl a betlin a lukat.

Így aztán ôk hárman, a lisztes képû, a
lóarcú és a karvalyorrú befogadtak
maguk közé. Szalonnáztattak, hogy éhen
ne maradjak a havas küzdelmem után,
itattak, mert persze, hogy megszomjaz-
tam a vasvári emelkedôn. 

– Nem is gondoltam, hogy ilyen az
újságíró – mondta a karvalyorrú.

– Hát mit gondolt – kérdeztem tôle –,
milyen?

– Olyan hazudós – válaszolt. – Olyan
csalós-féle. Össze-vissza beszédû. 

De mindjárt hozzá is tette, nehogy
megsértôdjek: bennem kellemesen csa-
lódtak. Mégiscsak meglátszik rajtam,
hogy ide való vagyok, Vasba. Nem tud-
tak elrontani.

A lisztes képû sem haragudott rám
igazán, amikor a lóarcúval meghajtottuk,
és elfogtam az ultiját. 

– Maga nem is újságíró – koppintott
az asztalra. – Nem is hiszem, hogy az!

– Pedig az vagyok...
– Lesz még magának rendes foglal-

kozása! Meglátja.
Ebben mindhárman egyetértettek.

Nem is beszéltünk többet a mestersé-
gemrôl. Inkább közös ismerôsöket keres-
tünk. Egymás után találtak rá egy-egy
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andrásfaira, akivel együtt katonáskodtak,
vagy együtt ôröltettek, vagy akitôl hízót
vettek. Az egész világ nem nagy, hát
akkor miért lenne az a vasvári járás?
Szégyen is lenne, ha az egy helyre valók
csak úgy elélnének egymás mellett. 

Kiderült, hogy a karvalyorrú a nagy-
anyámat is ismerte. 

– Az Etelka néni? Hát ô volt a maga
nagyanyja? Tanította az unokahúgomat.
A Huszár Emíliát. 

– Az Emília? – csapta le a kártyát a
lisztes képû. – Hú, mekkora dudák voltak
ott, Istenem! Mekkora dudák! Istenem, de
megdudáztam az andrásfai búcsún!

– Azt én nem hiszem! – tette le a lapot
a karvalyorrú is. – Az rendes lány volt!

– Ki mondja, hogy nem volt az? A ren-
des lányokat is megdudázzák, ha nagy
dudájuk van!

A karvalyorrú fenyegetôn mozdult, a
keze rácsúszott a szalonnázó bicskára.

– Jól van, jól van! – békítettem ôket,
mert a régi andrásfai búcsúkról sokat hal-
lottam. Bicskázás nélkül sosem értek vé-
get. Néha még emberhalál nélkül sem.
Inkább ültek néhány évet a legények.

Gyorsan vittem a szót másfelé, kevés-
bé izgalmas, de békésebb tájakra. 

– A Békuszt ismerték-e? 
– A prímást? – kérdezte a lóarcú.
– Ôt, ôt, aki éjjel húzta a mulatságon.

A kocsmaudvaron. Elôtte végigjárta a fa-
lut, minden portára bement, a nyaka alá
illesztette a hegedût, és eljátszotta a gaz-
da kedvenc nótáját. Sosem tévesztette el.

Mindhárman ismerték. Húzta Békusz
mindenfelé a járásban, ahol éppen bú-
csút tartottak. Alacsony, elhízott, kacska-
lábú ember volt, a két szeme kidülledt a
homloka alatt. Ettôl olyan volt az arca,
mint a békáé. Így nyerte a Békusz nevet.
A rendes nevét senki sem tudta, öreg
korában már ô maga sem. A nagybá-
tyám, aki az utolsó tanító volt Andrásfán,
egyszer megkérdezte tôle, hogy hol
született és hogyan hívták gyerekko-
rában. Békusz zavarba jött, gyöngyözött
a homloka, kínlódott. Tán még szégyen-

kezett is kicsit, hogy milyen feledékeny az
ember.

A karvalyorrú szerint Békusz Döbörhe-
gyen lakott, a másik kettô állította, hogy
Telekesen. Nekik adtam igazat, mert ôk
tudták jól. Telekes két kilométerre esik
Andrásfától, elfogadtak hiteles tanúnak.

Ittunk, újra csattogtak az asztalon a
kártyalapok. A lisztes arcú megjátszotta 
a piros durchmarsát. A petróleumlámpa
sárgás fénye rávetült viaszos ábrázatára.
Olyan volt, mint egy vigyorgó kísértet.

– Ez a Békusz – szívogatta a fogát
elégedetten – , ez húzta a Makó Pali bá-
csi lagziján is! 

– Már akkor húzta? – kérdezte kissé hi-
tetlenkedve a lófejû. – Már annyi idôs volt? 

– Húzta, hidd el! 
A lisztes arcú rám nézett, megerôsítést

várt. 
– Igaz, ami igaz – biccentettem. – Nem

látszott rajta a kora. Olyan ember volt, akin
nem látszik a kor. 

– Látod! – mondta a lisztes arcú a lófe-
jûnek.

A karvalyorrú eddig nem szólalt meg.
A talont szuggerálta a szemével, már
nyúlt volna érte kétszer is, de mindkétsz-
er visszahúzta a kezét.

Végül a lófejû markolta fel a lapot.
Savanyú lett az ábrázata. De már be kel-
lett mondania valamit. Makk ulti.

– Vezesd elô!
Megkontráztuk, elfogtuk az ultiját. A kar-

valyorrú és a lisztes arcú elsütötte a szoká-
sos vicceket. „Makkoltasd a disznódat, ne
ultizz!”, „Mutasd meg inkább a doktornak
a makkodat!” – meg effélék. Az elfogott
ultik szülik az aranymondásokat.

Aztán Makó Pali bácsiról kezdtek be-
szélgetni.

Kemény kis ember volt, mulatós, öreg
korában is meglapogatta a menyecskék
farát. Kis ember nagy bottal jár, illett rá a
mondás. És az is, hogy: vén lónak csikós
kantár. Hatvan évesen megözvegyült, rá
egy esztendôre elvette a felesége har-
minc éves unokahúgát. Mokány kis em-
ber volt, amúgy is. Egyszer jött haza késô
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este a körmendi vásárból, Rábahídvég-
nél, a hídnál megállította három lókötô.
Azok voltak szó szerint: el akarták kötni a
szekér elôl a két derest. „Oszt értetek a
lóhoz? – kérdezte Pali bácsi –, mert ezek
rugósak.” De ô rúgott bele a zsiványok-
ba, oda rúgott a dohányos zacskójukba,
ahol a legjobban fáj. Belehányta mind 
a hármat a Rába árterébe. Utána beállt a
Zöldfa udvarára, rendelt egy nagyfröcs-
csöt mindenkinek, aki még ott darvado-
zott. Egyébként a fogához verte a garast,
híres volt a fösvénységérôl. Hanem azért
karakán kis ember volt. Ötvenhat után,
amikor hajkurászni kezdték az embereket,
hogy lépjenek be a téeszbe, Makó Pali
bácsit hiába keresték. Nem találták nap-
pal, nem lelték éjszaka. Megbújt a padlá-
son, befúrta magát a szalmakazalba. Egy-
szer még a tyúkólban is elbújt. Megverték
a kiskaput éjjel a téesz-szervezôk, Pali bá-
csi ugrott ki az ágyból. Kimászott a kamra
ablakán. Kifért rajta. Elszelelt a téeszesek
elôl. Amikor már nagyon rajta voltak,
kiköltözött a sógora pincéjébe, Lakhegy-
re. Másfél hónapig élt ott, csak azért nem
halt éhen, mert ette a fák alatt talált diót,
és itta a sógora borát. 

– Akkor volt jó a Pali bácsinak! – rik-
kantotta a lisztes képû.

– Hát akkor jó volt! – hagyta rá a ló-
fejû. 

– Most is az lenne jó neki – mondta
karvalyorrú. – Szegénynek. 

Már mindenki megadta magát a té-
esznek, csak Pali bácsi nem. Nem jött elô,
míg meg nem alakult a szövetkezet.
Akkor meg már kimaradt belôle. Így az-
tán meghagyták magángazdának. Kín-
lódjon egyedül, ha annyira akar. Ha a
többi benn van, egy ember nem számít.
Makó Pali bácsi pedig kínlódott boldo-
gan. Felült a lovas szekérre, füttyögetett,
pattogtatta hetykén az ostorát. Ekével
szántott, legyintett a traktorra. Lóval fu-
varozott, kaszával aratott, semmibe nézte
a vontatót, még inkább a kombájnt. 

– Kár, hogy nem ismerte – emelte rám

a poharát a karvalyorrú. – Írhatott volna
jókat róla! 

– Olyan emberekrôl írjanak, mint a Pali
bácsi! – mondta a lófejû. – Nem olyanok-
ról, amilyenekrôl maguk, újságírók írnak.

– Írnék róla, szívesen...
– Most már nem írhat! – mondta a ló-

fejû. – Jött volna elôbb!
Úgy látszik, nem bocsátotta meg, hogy

elfogtam az ultiját.
Még osztottunk egy kört, mert úgy il-

lik, hogy az utolsó kört be kell mondani,
és le kell játszani.

– Magánál mennyi az idô? – kérdezte
tôlem a karvalyorrú.

– Fél tizenkettô.
– Nálam is.
Fölnevettek. Egyikük sem hordott órát.

Lehet, hogy nem is volt órájuk. Olyan
emberek voltak, akik ráértek. Nem törôd-
tek az idôvel.

Alighanem most sem azért szedelôz-
ködtek, mert elnehezült a szempillájuk,
hanem azért, mert elfogyott a bor. 

– Maga itt megalhat! – mondta a lisztes
képû. – Reggel majd átballag Andrásfára.

A fal melletti díkóra bökött, fészkelôd-
jek el rajta.

– Azon alszunk mi is – mondta a kar-
valyorrú. – Amikor tovább maradunk. 

Vagyis amikor hajnalig kártyáznak,
mert tart a bor. 

Elindultak kifelé, a betonpadlón csat-
togtak a nehéz bakancsok. Még megkér-
deztem tôlük, hogy hol tartják a kulcsot. 

– Milyen kulcsot? – lepôdtek meg.
– A zárba valót.
Nevettek. 
– Minek az? 
– Bezárni az ajtót.
– Ide nem jön senki!
– Mért ne jöhetne? – makacskodtam.
– Elkerülik ezt a helyet! – mondta a

karvalyorrú. – Elhiheti!
– Reggel, ha elmegy, nyomja be jól az

ajtót! – igazgatta a kalapját a lisztes képû.
– Könnyen kicsapja a szél. Behordja ne-
künk a havat. 
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Belegázoltak a hóba, elindultak liba-
sorban. A lisztes képû még hátradobta: 

– Na, Isten áldja!
Behúztam az ajtót, a kilincs nem fo-

gott. Az ajtószárny lefegett. Kitámasztot-
tam belülrôl az egyik székkel. 

Magamra húztam a két lópokrócot, és
már aludtam is. Csattanásra ébredtem.
Rám tört valaki? Felugrottam. Ott vannak
a szerszámok a sarokban! A petróleum-
lámpa már kialudt. A falat tapogatva ke-
resgéltem az ásót, amivel megvédem
magamat. 

Csattogott az ajtószárny. A szél be-
nyomta, eltolta a széket. Lengett, meg-
megdöndülve az ajtó. Odatoltam az ösz-
szes széket. Gondoltam, az asztalt is oda-
húzom, de eszembe jutott, hogy a földre
esik a petróleumlámpa, szétgurulnak,
összetörnek a borosüvegek.

Hajnalra elgémberedett minden ta-
gom. Dideregtem a lópokróc alatt, pedig
nagykabátban aludtam. 

Reggel lemásztam a díkóról. Mintha
deresrôl húztak volna le. Vigasztalan kép
fogadott. Rücskös, meszeletlen fal, sár-
csomók a betonpadlón. Az üres boros-
üvegek mellett szalonnadarabok, félbe
nyiszált vöröshagymafejek.

Hol vagyok? Hol ultiztam este és kik-
kel? Az útkaparók házában aludtam? 

Szemközt az ajtóval – este nem vettem
észre – fekete, megfakult függöny lógott.
Benyílót takart. Mi lehet mögötte? Kony-
ha? Kamra? 

A függöny akadozott, félrerángattam. 
A benyílóban négylábú állvány állt.

Szent Mihály lova. Egyúttal egyszerû, ko-
pott falusi ravatal. Rajta sárga koporsó,
csipkés koporsóterítôvel letakarva. 

A koporsó oldalán fekete, rajzolt betûk:
Makó Pál 1883-1967. Élt 84 évet. Béke

poraira.
Álltam ott néhány percig, elképzeltem

a hanyatt fekvô kis öreget a koporsófedél
alatt. Délután majd érte jönnek. Elôtte
azonban kilapátolják a havat a gödörbôl.
Lófejû, Lisztes képû, Karvalyorrú. A széles
tenyerû, bütykös ujjú sírásók. A vállukra

veszik a négylábú, karos állványt, és Ma-
kó Pali bácsi Szent Mihály lován kimegy
az utolsó lakhelyére. A sírnál felhangzik a
circumdederunt. 

Kiléptem a cinterembôl. Szikrázott a
nap a havon, amely paplant borított a
sírokra, fehér kucsmát húzott a fejfákra.

Gyönyörû a havas falusi temetô. 
Az országúton jól megnógattam az

apostolok lovát. Csikorgott a talpam alatt
a hó, az útszéli fákról pihés vattacsomók
hulltak a fejemre.

Tíz óra tájban Andrásfára értem. Az
utolsó kilométert már együtt tettem meg
Bôcsföldi Pistával, a postással. Kis púpos
ember volt, a nyakába akasztva hatalmas
bôrtáska. Abban hozta a postát Gyôr-
várról. Minden nap elgyalogolt a vasútál-
lomásra és vissza. Kétszer hat kilométer. 
A faluban, széthordva az újságokat, a le-
veleket, lejárt még hatot.

– Hazajöttél? – kérdezte Pista, amikor
a mihályfai malomnál utolértem.

– Haza.
– Nyúzott vagy!
– Rosszul aludtam. 
Jött mellettem szuszogva, összegör-

nyedve a nagy súly alatt. Soha, senkinek
sem engedte, hogy segítsen neki.

– Hallom, irogatsz. 
– Írogatok – ismertem el. 
– Még megkomolyodhatsz – mondta

féltôn. Gyerekkorom óta nagyon szeretett.
– Hát...
– Most mirôl írsz?
– Most egy emberrôl írok.
– Kirôl? 
– Makó Pálról. Ismered?
Kit nem ismert Bôcsföldi Pista a vasvári

járásban? Lépegetett mellettem leszegett
fejjel. Mindig így járt. Így könnyebben ci-
pekedett. 

– Újlakra való – mondta. – Minek írsz
róla? 

– Mert meghalt.
A kicsiny, púpos postás megállt, szusz-

szantott egyet.
– Peckes ember volt – igazgatta meg

a sapkáját. – Isten nyugosztalja. 
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Rudnai Gábor

Shakespeare 
szobra Budapesten

Julianus barát Keletnek fordul,
Shakespeare Nyugatnak.
Tekintetük találkozik,
térdet hajtva köszöntik egymást.

Lenni vagy nem lenni – ez volt itt 
mindig a kérdés.

Lear király szétosztotta birodalmát,
koldusként kel fel a királyi trónról.
Föld alatti titkos folyosókon kúszik 

a kopogás:
Él még Bánk!
Egy országot egy lóért –
Richárdttól, Zalántól.
A magyarok nyilaitól, a tatárok nyilaitól
Dánia börtön.

Tagadd meg neved, vagy légy hû 
önmagadhoz?

Az vagy nekem, mint Pizza Hutnak 
a tenyér.

Hölgyeim és Uraim, tisztelt Nagyérdemû!
Vasfüggöny nincs.
Kezdôdjék az elôadás!

ITTHON – OTTHON

Bágyoni Szabó István

„Találja meg végre otthonát mindenki, 
akit idevetett »sors, szándék, akarat« és tragédia, 

itt, szellemi és egzisztenciális honát.”
A PoLíSz felhívásából

Emelkedô vagy 
süllyedô nemzet?

Az Itthon – otthon
válogatás elé

„Vajon a véreit, édes gyermekeit pénzért
elhagyó Budai Ilona 
erkölcsi-lelki tragédiája sújtja évszázadok
óta korbácsként
a kárpát-medencei magyarságot?”
»Minékünk még mindig csak hétvégi
édesanyánk és hétvégi édesapánk van.«
Pedig a szekér halad! 
S a kutyák egyre csahosabbak.” 1

A PoLíSz Itthon – Otthon címmel (a tri-
anoni határokon túlról áttelepedett írók-
hoz-költôkhöz szólva) meghirdetett össze-
állításához beérkezett írások elolvasása és
lapba-szerkesztése során az az érzésem
támadt, hogy a jó három-négy éve meg-
fogalmazott kérdéseimre, aggályaimra –
újra európai polgárjogot nyerô magyar-
ságunk „családi állapotát” illetôen – bi-
zony befutottak a „válaszok”. És az anya-
országból futottak be, a drága, a sokszor
megálmodott, odaáti álmainkban egekig
emelkedô, kis, de futball- és irodalmi
nagyhatalmú, bûvös pillantású és bûvös-
kockás Anyaországból, nem máshonnan,
hanem onnan, ahol egyetlen hargitai
kurjantásért kinyílnak az országház abla-
kai, ahol egy déli háborúkból visszaho-
zott gépfegyverért pilisi kaszárnyát írnak
a nevedre, ahol nagyapád Tordán vásá-
rolt „Petôfi-mellényéért” ölben cipelnek
föl a Nemzeti Múzeum lépcsôjén… Igen,
annak a Magyarországnak a városaiból,

PoLíSz
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falvaiból érkeztek szerkesztôségünkbe az
Itthon – Otthon-írások, amelyrôl úgy hit-
tük és tudtuk, hogy a Zrínyitôl Adyig,
Balassitól Szilágyi Domokosig irodal-
munkban is tetten érhetô történelmi átok
(a nemzeti összetartozás és összefogás
érzésének megélhetési akadályként való
kezelése) valami külsô, nagyhatalmi kény-
szerzubbony, nem éppen szerencsés
európai megjelenésünk és szomszéd-
bosszantó hepciáskodásunk hetedízigleni
„fizettsége”, nem pedig annak a jele,
hogy szellemi önépítkezésünk során vala-
mit nagyon eltévesztettünk. Mintha az
építkezô Isten nekünk adatott idejét nem
a várfalak emelésére, hanem bölcsôrin-
gató asszonyaink falba-temetésére hasz-
náltuk volna fel. Korunk hasonlatával szól-
va: mintha késve vettük volna észre, hogy
mutáns erôk kezdenek dominánssá válni
gerincünkben, vérünkben, s amikor azt
kellett tapasztalnunk – trianoni gyerekek-
ként is –, hogy Anyánk, „édös anyánk”
elhagyott az „útba”, már késô volt. 

Németh László emelkedô nemzet szó-
kapcsolatában az irányt jelzô „emelkedô”
helyett jobban illene tán reánk a „süllye-
dô”, az önnön szintje alá ereszkedô? 
A kérdés, amennyire költôi, annyira jo-
gos. Az összeállítás írásainak egyike-mási-
ka akárha ebbôl a mai kisemberre háram-
lott és arra visszacsapó „történelmi átok-
ból” fogant volna. Mesterien megszólalt
sikolyok ezek, figyelmeztetô jeladások a
magát összeszedni nem képes magyar-
ság felé. Vezetô férfiai irányába. És mert
nem szirénhangok, talán valakiknek lesz
idejük az odafigyelésre is. 

Szerkesztéskor analóg példákként sze-
gény gályarab papjaink sirámai ötlöttek
fel bennem, a párhuzam talán él is, hi-
szen az Erdélybôl, Vajdaságból, Kárpátal-
járól vagy Felvidékrôl elkényszerült írótár-
saink is a kisközösségektôl való elszakadás
traumáját és az új közösség (esetenkénti)
viszolygását egyszerre kellett hogy meg-

éljék. Ami vitathatatlan irodalmi értékké
teszi ezeket az alkotásokat (vagy akár azok
egy részét is), az a szerzôk emberi és
esztétikai ôszinteségének és felelôsségtu-
datának az egybeesése. Ezen a szinten
kapcsolódnak összeállításunkhoz azoknak
a kollégáknak az írásai, akik történetesen
nem Szegeden vagy Miskolcon, hanem
Stockholmban vagy Bécsben találták
meg a diktatúrák szorításából kiszakadt
írói igazmondás lehetôségét. És úgyszin-
tén azoké is, akik a határainkon túl még
mindig fellelhetô értékek felmutatásával
és azoknak az egyetemes magyar (rossz
kifejezéssel:) szellemi „felépítménybe” va-
ló átemelésével teszik a maguk dolgát.

A PoLíSz szerkesztôségi felkérésének
örömmel tettem eleget, a 70-80 megszó-
lított írótárs fele tisztelte meg a kitûnô
ötletet (köszönet illeti ezért is a szervezés-
sel foglalkozó külsô munkatársunkat,
Kováts Róbert Ákost!) egy-egy verssel,
novellával, helyzetleírással. Meggyôzôdé-
sem szerint a közülük 2-3 PoLíSz-számban
ezután olvasható válogatás nem csupán
egyéni alkotói mûhelyek kisebb-nagyobb
problémáiról tudatnak, hanem jelzik Euró-
pába visszatérô kultúránk rendkívüli szí-
nességét, csodálatos gazdagságát. Amely-
nek a nagyszerûségét ezen szerzôk nagy-
szülei, szülei, vagy akár ô maguk is, a
bûnös Trianon határain túl álmok és elhall-
gatott mondatok mélyén ôrizték meg ke-
gyetlen évtizedeken át. Csak ne követ-
keznének még kegyetlenebb századok!
Az írás emberein is múlik – higgyünk
benne.

Budapest, 2004. április

Lábjegyzet:
1 Süllyedõ nemzet, Aradi Irodalmi Jelen 1999.
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Tar Károly

Itt és ott
Itt más a táj, és más a tej
Itt másként fáj, és áll a fej
Itt más a víz, és más a fûz 
Itt más a láz, és más a tûz

Ott más a volt, és más a vélt
Ott másként tûzték ki a célt
Ott más falak, és más fülek
Ott más romok, és más rügyek 

Itt más a múlt, és más a holt
Itt másként hûl és süt a hold
Itt más a vár, és más a vér
Itt más a baj, és más a bér

Ott másként sóhajt fel, ki fél
Ott másként reménylik a tél
Ott másként vár és forr a vér
Ott másként dúl és más a dér 

Itt más a zöld, és más a föld
Itt másként zeng, és reng, ha döng
Itt más a zár, és más a kár
Itt más a nyír, és más a nyár

Ott más sivít, és más virít
Ott másként jaj, ha rám pirít
Ott más a most, és más a mit
Ott más a gyász, és más a hit 

Itt más a száj, és más a táj
Itt másként fáj, ha szíved fáj 
Itt más az agy, és más a fagy
Itt más a nagy, és más is vagy

Ott más a nép, és más a nap
Ott másként prédikál a pap
Ott más a cucc, és más a cél
Ott más a ránc, és más remél 

Itt más a gond, ha agyba kong
Itt másként zsong és másként dong
Itt más a jó, és más a rossz
Itt más, ki oszt, és más szoroz

Ott más miatt és másért megy
Ott másként hû és más a hegy
Ott más a jövô és mást jelent
Ott minden más, másat jelent 

Itt más a volt, és más a vélt
Itt másként élt, és mást remélt
Itt más kiált, ha más kiállt
Itt mást kívánt, ha más kívánt

Ott más a kedv, más a kotta
Ott másként szól minden nóta
Ott más a fény, és más a lég 
Ott más a víg, itt más a vég

Egy anekdota szerint, mely talán a Bar-
tók Amerikában címû Szilágyi-versre vo-
natkozik, talán a Garabonciás vagy A láz
enciklopédiája valamelyik darabjára – de
hát az ilyen történetek többnyire vándor-
anekdoták, s ha szájról szájra, személyrôl
személyre, akkor versrôl versre is szállhat-
nak –, szóval az történt, hogy a szolgá-
latos Cenzor idegesen telefonált a Szer-

kesztônek: „Kérem, miféle vers ez a Szilá-
gyi-vers? Hiszen semmit sem lehet érteni
belôle.” „Ez, ugyebár – válaszolta a Szer-
kesztô, a pillanat ihletétôl vezetve – egy
hipermodern vers.” „Mindjárt gondoltam
– mondta megkönnyebbülten a Cenzor
–, hogy nem csak úgy egyszerûen mo-
dern. Hát akkor rendben.” S a vers meg-
jelent.

Láng Gusztáv

A költô és a szövegek
avagy töprengés elmaradt recepció miatt
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Szilágyi Domokos „hipermodernsége”
kétségtelenül a Bartók Amerikában annak
idején mindenkit meghökkentô kollázs-
szerkezetével kezdôdött. De e költemény-
nyel valami új indult el az erdélyi magyar
költészetben is. Megtörtént a szakítás az
addig érvényesnek tekintett szocreál köl-
tészettani elvekkel, úgymint: stíldemokra-
tizmus (azaz közérthetôség), a klasszikus
formahagyományok tisztelete, a „polgári”
avantgárd irányok elutasítása stb. Olva-
sók és kritikusok (már akik nem háborog-
tak olvasási ízlésük ily flagráns megsértése
miatt, mert ilyenek is voltak bôségesen, s
talán nehezebben bocsátották meg a „hi-
permodernséget”, mint a hatalom cen-
zora) ezt a formaváltást (akkori szóhasz-
nálatunkkal: formabontást) üdvözölték a
költeményben, egy merôben formális
eredményt tehát. Annak ellenére, hogy a
költemény óva inti befogadóját az ilyen
szemlélettôl: „Mindig utáltad azokat, kik
bizonyos dolgokat csak azért találnak ki,
hogy ellentétei legyenek meglevôknek.” 

Hol keressük a költemény elôzmé-
nyeit? Nem témájáét, hiszen az a nagy
mûvész-ünneplô ódák magyar hagyomá-
nyát követi, hanem a hivatalos poétikai
kánont elvetô merészségéét?

Kézenfekvônek tûnik, hogy a muzsiká-
ban. A kicsiny és elhanyagolt kültelki
üzlethelyiségben, mely a két költô (Szilá-
gyi Domokos és elsô felesége, Hervay
Gizella) szükséglakásául szolgált, egyetlen
majdnem fényûzô, értelmiségi életformá-
ra valló bútordarab volt: egy lemezjátszó.
A lemezválasztékra már nem emlékszem;
Bach Brandenburgi versenyei biztosan
megvoltak, Bartók-lemezek is, és sok más.
De a fenti két szerzô volt a leghallgatot-
tabb. A Bartók Amerikában egész felépí-
tése egy (elképzelt) Bartók-kompozíciót
próbál imitálni; népdal-idézetek vannak
benne („téma”), melyeket mindig parafrá-
zisuk követ („variációk”), s kapcsolódnak
hozzájuk a „saját dallamok”, illetve a dal-
lamtalan (a költemény esetében prózai)
fejlemények, következtetések. Nem csoda,
ha elsô tüzetes, mondhatnám, struktura-

lista elemzését egy zeneesztéta végezte
el, Angi István a Korunk hasábjain.

Zenemû persze ihlethet költeményt,
kettejük rokonsága azonban csak na-
gyon feltételesen állítható. A Szilágyi Do-
mokos-mûnek azonban van irodalmi elô-
képe is, Illyés Gyula Bartókja, l955-bôl.
Rokonságuk alig bizonyíthatóbb, mint a
vers és valamelyik (bármelyik) Bartók-mû
párhuzama. Hogy mégis szóba hozom,
annak „nemzedéki” magyarázata van. Az
Illyés-verset a Kézfogások kötetben olvas-
tuk annak idején, s egész nemzedékem
számára meghatározó élmény volt, mint-
egy az ’56-os forradalom eszmevilágá-
nak, Illyés munkásságában az Egy mon-
dat a zsarnokságról címû költeménynek a
nyitánya. Nyilvánvaló volt számunkra,
hogy a vers a mindannyiunkat döfölô ba-
jokról szól („mert növeli, ki elfödi a bajt”),
s hogy e bajokat a diktatúra okozta. 
A szabadságról is szólt, a kimondás, a
vita, az ellenkezés szabadságáról, a szólá-
séról és a lelkiismeretérôl. Ilyen értelem-
ben kétségtelenül ösztönzôje lehetett
Szilágyi Domokos Bartók-versének.

A két költemény „zeneszemlélete”
azonban lényegesen különbözik. Bartók
zenéjének Illyéstôl származó jellemzése
inkább illik a konkrét zene valamely mû-
velôjére, mint Bartókra: „...Földre hullt /
pohár fölcsattanó / szitok-szavát, fûrész
foga közé szorult / reszelô sikongató /
jaját tanulja hegedû / s éneklô gége...
//...Egymásra csikorított / vasnak s kônek
szitok – / változatait bár a zongora / s 
a torok fölhangolt húrjaira...” Szilágyi
Domokos Bartók-imitációja sokkal „zene-
hívebb”. Megkockáztatom, hogy Illyés
Gyula egy hangverseny keltette ötlet
nyomán írta versét, Szilágyi Domokos
pedig sok-sok zenehallgatás nyomán for-
málta verssé a Bartók-zene benne kiala-
kult élmény-modelljét.

A szerkezeti különbségek mellett azon-
ban találunk lényeges egyezéseket is. 
A legfontosabb talán az, hogy mindkét
vers ars poetica; nem a megszólított (Bar-
tók) a költôi reflexió tárgya, hanem a vers-
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ben önmagát befogadóként megte-
remtô Én. Mindkét versre jellemzô a vers-
alany hiánya; e tekintetben József Attila
leíró nagykompozícióinak példáját foly-
tatják. Illyés versében ezt két József Attila-
intertextus is sejteni engedi: „jó meghal-
lóit eleve / egy jobb világba emelô zene”;
„megérte / poklot szenvednie.” De erre
vall az említett József Attila-mûvekével
azonos versforma is, a szabadsorú, sza-
bad rímelésû jambus. Szilágyi Domokos
Bartók-versében a „saját szöveg” versfor-
mája csak távolabbról emlékeztet az em-
lített József Attila-mintákra, szoros kompo-
zíciós rokonságot fedezhetünk azonban
fel abban, ahogy a disszonanciákat idézô
saját szöveg – intertextus váltogatás után
a költeményt rövid sorú, dalszerû záró-
tétellel fejezi be.Végsô soron ez Babits
Húsvét elôtt címû költeményére is vissza-
vezethetô, de ez már az intertextusként
felfogott versforma tágabb történeti
összefüggései felé mutat. A versalany az
Illyés-versben a „te” és a „mi” szembenál-
lásban realizálódik; Bartók példájához
„nekünk” kell felnônünk,, azaz a közös-
ségnek. A versalany tehát elrejtezik a kö-
zösségben, de a Bartók-példa követô-
jeként rejtetten individualizálódik is. (Itt
szabadjon helyesbítenem azt, amit a köl-
teményrôl mint az Egy mondat... nyitá-
nyáról mondtam. Közléstörténeti – s így
bizonyos mértékig recepciótörténeti –
nézôpontból helytálló ez, keletkezéstörté-
netileg azonban a két vers viszonya fordí-
tott. A Bartók megírásakor az Egy mon-
dat... már ott rejtezett a költô fiókjában –
ne firtassuk, hogy valóságosan is, vagy
számos költô alkotási szokása szerint csak
fejben, emlékezetben –, s amikor a vers
azt állítja, hogy a század borzalmaira és
emberi disszonanciáira nincs „ige”, akkor
az ennek ellenkezôjét bizonyító vers már
megszületett. Talán ez adja az Illyés-vers
biztonságot, egyensúlyt sugalló háttér-
hangulatát.) Szilágyi Domokos költemé-
nyében egy másik József Attila-minta kör-
vonalai sejlenek: a megszólító – önmeg-
szólító tárgyiasságé. „Hogy mindent

megértesz, ne áltasd magad, / a lélek
végül rádpirít...”; „Van-e jogod elítélni / –
hisz benne s belôle is élsz – / a jelent...”
Ezek s a hozzájuk hasonló mondatok a
közönséghez szólnak („ti”), de a költôhöz
magához is („én”, együtt „mi”), az újra és
újra visszatérô, Bartókot megszólító for-
mulák pedig a költôt és a közösséget az
eszménnyel szembesítik. Van egy „elszó-
lás” is a versbeli megszólítások sorában:
„Nem szavaid: magadat pazaroltad...”
Már nem zenérôl, hanem szóról, költé-
szetrôl beszél a vers, akárcsak késôbb 
a „szereti a világ, ha újraköltik” formula. 
A nagy zenészt megszólító, rejtezô vers-
alany és a megszólított között ezzel mi-
nimálisra csökken a távolság. 

Szólhatnék még a költemény József
Attila-intertextusairól („amerikaiak közt
egy európai”; „kettôzött magányukért”),
valamint az Illyés- és a Szilágyi-vers szö-
vegpárhuzamairól ( a „csiribiri-valcer” és 
a kérdés: „tudsz-e / szépeket hazudni” 
visszhangozza Illyés „Bánatomat sérti, ki
léha vigaszt / húz a fülembe; / anyánk a
halott – a búcsúzót ne / kuplé-dal zeng-
je” mondatát, a „kimondani az óriás ke-
serûséget úgy, / hogy a legtörpébb is
megértse” kitétel pedig rokon Illyés mi-
nôsítésével: „te bennünket növesztel, az-
zal, / hogy mint egyenlôkkel beszélsz
velünk.”), de fontosabbnak érzem azt a
téma-sajátságot, amelyet a költemény
recepciótörténete – kényszerûen – felde-
rítetlenül hagyott. Nevezetesen azt, hogy
Szilágyi versében az emigráns Bartók
válik példaképpé. („Fáj az otthon, ki meg-
tagadott. / Fáj az otthon, a megtaga-
dott.”) Ettôl lesz a költemény „áthallásos”,
ahogy az volt a holocaust-vers is. Nem-
csak a meg-nem-értett mûvészet példáza-
ta lesz ezáltal a Bartók-zene, hanem az
otthontalanná tett mûvész közegtelen-
sége is megjelenik a példázatban, amit
joggal tarthatunk a kisebbségi költô
léthelyzet-áttételének. Nem állítom, hogy
ez úgynevezett „költôi szándék”, világos
célzat a versben, mint ahogy azt sem,
hogy a költemény lelkes fogadtatása ezt
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a rejtett üzenetet méltányolta. A cenzúrá-
zott irodalmak költô–közönség viszonyá-
ban mindig is jelen lévô cinkosságról van
inkább szó; a költô beleérzô képessége
„ösztönösen” rátalál azokra a témákra,
amelyek a tiltott mondandók kódjai lehet-
nek, s a közönség, anélkül, hogy verbá-
lisan megfejtené ôket (hiszen ezzel le-
leplezne és így elvesztene egy kódlehe-
tôséget), ugyancsak „ráérez” a neki szóló
tartalmakra. A Bartók Amerikában jelen-
tôségét abban is láthatjuk, hogy a sok-
szorosan elnémított kisebbségi élmény-
kör elsô nagyhatású megszólaltatója volt
a második világháború utáni erdélyi
magyar lírában. 

Ez természetesen nem szûkíti a köl-
temény egyetemes jelentéseit. Akárcsak
Illyés versében, Szilágyi Domokoséban is
az igehirdetô, a nagy eszményeket az
egész emberiség nevében képviselô
mûvész példája Bartók. De a kisebbségi
költô léthelyzetét elsôdlegesen jellemzi,
hogy az összemberi ideálok cselekvô
megvalósításától mintegy elzárja kisebb-
ségi mivolta. Szava bármilyen hatásos,
csak a maga szûk közösségében találhat
visszhangra, amely a többség szándéka
által irányított közéletet jelentôsen nem
befolyásolhatja – erre a romániai magyar
kisebbség nyolcvan éves története bô-
ségesen szolgáltat példákat. Persze a ki-
sebbségi költô hatása túlgyûrûzhet az or-
szághatáron, s visszhangot verhet az anya-
ország irodalmában (sôt közéletében is),
de ez a visszhang elhal az országhatáron.
A Reményik-sor – „Hazát szülôföldre cse-
rélt.” – szép transszilvanista jeligéje így
fogalmazódik át a veszteségérzet kifeje-
zésévé.

A Bartók Amerikában után Szilágyi
Domokos a vendégszövegek szinte min-
den funkcionális lehetôségét kikísérletez-
te a Garabonciás, illetve A láz enciklopé-
diája címû köteteiben, hogy utánuk,
immár költészetének „csak” egyik szóla-
maként, utánozhatatlan virtuozitással
éljen vele számos versében. Utolsó köl-
teményei közül – mint kényszerû vég-

pontot – hármat emelnék ki, e funkcio-
nalitás gazdag és érett változatosságának
szemléltetésére. Ezek: Héjasfalva felé,
Apokrif Vörösmarty-kézirat 1850-bôl, Tör-
pe ecloga. 

Mindhárom alkotás egyazon témakör-
be tartozik, s ez a Radnóti költészetébôl
ismerôs költô-halál. A magyar irodalom-
ban Ady óta folyamatosan jelen lévô
halál-téma változata ez, és sajátosságát
egy költôi szereptudatnak és a mulandó-
ságnak a szembesítése adja. Ez a szerep-
tudat a Németh G. Béla által a mandátu-
mos költô önminôsítésének nevezett ma-
gatartás tovább-stilizálása. Petôfi és Arany
a nemzettôl vélte elnyerni ezt a mandá-
tumot, Ady a modernségtôl, Babits az
értékektôl. A szereptudat tehát fokozato-
san halad a reális-társadalmitól a transz-
cendens elvonatkoztatás felé. A halál
ebben az összefüggésben nem (vagy
nemcsak) egzisztenciális kérdés, hanem 
a szerep betölthetôségét vonja kétségbe.
Camus szerint élni csak akkor érdemes,
ha van, amiért meghalni is hajlandó az
ember. Válaszolni tehát arra kell, hogy
azért halt-e meg a költô, amiért élt, és
azért élt-e, amiért meghalt.

A Törpe ecloga „in memoriam” vers,
halottbúcsúztató, gyászdal, elégia. Klasz-
szikus mûfaj, híven Radnóti klassziciz-
musához; a lírikus-elôd maga-teremtette
mûfaját, a modern eclogát a címadás
idézi. Benne a „törpe” jelzôt vélhetjük a
„kötelezô szerénység” ugyancsak klasszi-
kus formulájának – a terjedelemre nem
vonatkozhat, hiszen Szilágyi Domokos
költeménye hosszabb, mint bármelyik
Radnóti-ecloga –, de (talán) a mûfaj s az
általa képviselt szereptudat devalválódá-
sára, „eltörpülésére” történt utalásnak is.
Intertextusnak tekinthetô a versforma is,
hiszen a hexameter szoros mûfaji kap-
csolódása a XX. században is megma-
radt, s lírai versmértékként jobbára csak
Radnóti eclogáiban jelenik meg. Szilágyi
Domokos azonban eltér a Radnóti-hexa-
meterek klasszikus fegyelmétôl és szabá-
lyosságától. Éles áthajlások állítják disszo-
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náns módon szembe a sort és a monda-
tot, a szót kettévágó áthajlás pedig
(„messze kiáltja a kort, miben élt, s amiben
hamarost meg- / hal –”) már-már paro-
disztikus hatású. Jelzése ez annak, hogy a
szövegidézéssel történô emlékidézés ha-
gyományokhoz híven emelkedett hang-
nemétôl a destrukció sem idegen. 

A költemény a VII. és az V. eclogából
tartalmaz idézeteket. Azért ebben a sor-
rendben, mert az V.-bôl mindössze a zá-
rómondatot veszi át („Mégsem tudok írni
ma rólad!”). Amely a maga rendjén
Arany-parafrázis a Radnóti-eclogában, a
Juliska emlékezete gyakran idézett zár-
latát („Nagyon fáj! nem megy!”), illetve 
a benne megfogalmazódó gesztust (a
költô elnémul, mert fájdalma szavakkal ki-
fejezhetetlen) idézi-imitálja. S az V. Ecloga
szolgáltat példát a hexameterek különc
tördelésére is; egyes sorok lépcsôzetesen,
két-, sôt háromfelé szakadnak, fájdalom
és fegyelem, siratás és forma feszültségét
támasztva. 

Az V. ecloga szintén halottsirató, a ke-
leti fronton eltûnt barát, Bálint György
emlékét idézi. De e mûfajba sorolható a
Babitsot gyászoló Csak csont és bôr és fáj-
dalom is, melybôl szintén idéz a Törpe
ecloga. Szilágyi Domokos tehát siratja a
másokat sirató Radnóti Miklóst, illetve
Radnóti másokat sirató szavaival siratja
Radnótit – ezt a játékot majd a Vörös-
marty-apokrif is megismétli, más intertex-
tusokkal. A vershelyzet (az elôdöt, barátot
gyászoló költô helyzete) ilyenformán
azonos a megidézett Radnóti-versekben
és Szilágyi Domokos eclogájában. Amibôl
következik (következhet), hogy a gyászo-
lóból bármikor lehet „gyászolt”; a két sze-
rep bármikor cserélôdhet.

A költemény azonban elsôsorban a
VII. eclogára épül, annak is a virrasztás-
motívumára. A Radnóti-versben a költô
egyedül virraszt az alvó táborban, s ver-
set ír feleségéhez, álom és virrasztás kö-
zött azonban nem feszül ellentét, hiszen
az alvók álmukban hazatérnek, ahogy az
otthon emlékeihez tér meg a költô verse

is; elmondhatjuk, hogy a vers a közös
álom, „a szép szabadító” szavakba fogla-
lása. A költô mintegy az álmodó közös-
ség helyett virraszt, formát adva a közös
vágyaknak. (A „halálos” nappalért vigaszt
nyújtó álom egyébként Fazekas Mihály
Egy véres ütközet estvéjén serkent gon-
dolatok címû, a maga korában megren-
dítôen modern versébôl lehetett ismerôs
Radnótinak, de mindkettô – a Fazekas-
vers és a VII. ecloga – ôseként tisztelheti
Vergilius Aeneisének egyik részletét: „S
éjszaka lett, szelid álom omolt a világon
az élôk / Fáradt teste fölé...”) Szilágyi
Domokos ebbôl a költô-szerepbôl egye-
dül az írást emeli ki mint a túlélés, vala-
mint a szabadság zálogát. 

Ez egyúttal Radnóti sztoikus halál- és
szabadság-fogalmának értelmezése is,
végig az eclogákon. „...nincsen nyugo-
vás – még hány nap az élet? / öt-négy-
három – a visszaszámlálás valahol már /
elkezdôdött – /.../ míg az az ólom a tár-
ban vár még, addig, utolsó / megfeszi-
téssel, akárhogyan is, de a szó, a betû, a
/ vers születik –...” Ez az idézet értelmezô
szinonimája az elsô ecloga közismert-köz-
értett tölgy-példázatának, hiszen az is a
biztos halál tudatában teljesített köteles-
ség erkölcsi parancsát tartalmazza. E pa-
rancs teljesítése teszi a költôt elôször sza-
baddá („...a test, az rab csak, a költô / itt
és mindenhol szabad, ô az erô, a szi-
lárd... /.../ csak makacsúl araszolgat az
éjben a drága papíron...”), aztán halha-
tatlanná a Mûben („...de a múlás / meg
se legyintheti, föld nem rengeti meg, s a
tömegsír / el nem enyészti... /.../ ...a föld
kegyesebb, mint / ôreid: ô majd visszaad
írást, szépszavu versed / napra kerül...”).
A költeményben azonban szabadság és
halhatatlanság eszményi, lélekben meg-
valósítható értékeivel szemben ott állnak
a rabság és a halál valóságos tényezôi
(„...lám, fenyegethet... az éj meg az ôrto-
rony és a / drótkerités, meg a vérebek, és
amaz ôr, az ebeknél / százszor ebebb;
fenyegethet az ég is akár odaföntrôl / vil-
lámmal s a pokol krematóriumokkal...”),
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ami kétségessé, vagy legalábbis viszony-
lagossá teszi az értékek megvalósítható-
ságát. A befejezést már áthatja ez a ké-
tely: „...motyogok, vigaszul, minthogyha
csak élnél / testi valódban –, csak motyo-
gok balogul – de te hallasz / még a ne-
héz rög alatt is – az éjben csak motyo-
gok, de / ájult, sápadt kis szavaim torzak,
szinevesztett / hexameterjeim inkább
korhadt deszkakoporsót, / semmint böl-
csôt – – ó – »Mégsem tudok írni ma
rólad!« „ A halotthoz mint élôhöz szólni
nem hiú remény-e? S a töredékben ma-
radt, valóban befejezetlen mondat (hi-
szen nem következik félreérthetetlenül a
folytatás abból, ami olvasható) koporsó–
bölcsô szembeállítása nem a reményvesz-
tést sugallja-e? Vagy legalábbis a remény
viszonylagosságát?

Mint mondtam, ehhez hasonló jelen-
téskört alakítanak ki az idézetek az Apokrif
Vörösmarty-kézirat 1850-bôl címû költe-
ményben. A Batsányi-mottó jelentésvál-
tozása fogja mintegy keretbe a költe-
ményt. A vers elején álló idézet („Vidulj,
gyászos elme! megújul a világ, / S elôbb,
mint e század végsô pontjára hág.”) biza-
kodást, reményt sugall, s szinte „hívja”
Vörösmarty parafrázisát, mely el is hang-
zik a késôbbiekben („Lesz még egyszer
ünnep a világon!”). Ehhez azonban már
a kétely társul („...És mit hoz a jövô? / 
A megjósolt ünnepet a világon? / Ne
áltasd magad.”) Mintha a Batsányi-mottót
Vörösmarty választotta volna, a remény
szavául, hogy az önmagának feltett kér-
dések – vagy a Szilágyi Domokos által
Vörösmarty emlékének feltett kérdések –
egyben alá is aknázzák, destruálják a
mottó eredeti jelentését, míg végül, a re-
ményvesztés érvei után, zárósorként a
Batsányi-idézet ironikus hatású, ellenke-
zôjét jelenti annak, amit a vers kezdetén.
Ezt támasztja alá az idézet „elrontása” a
központozás kiiktatásával; ami nem idéz-
hetô pontosan, annak jelentése is „pon-
tatlanná”, kétségessé válik. A megszólítás
– önmegszólítás játéka, akárcsak a Bar-
tók-versben, a költô-szerepek láncolatát

hozza létre: Vörösmarty Batsányi szerep-
tudatában keresi a magáét, Szilágyi a
Vörösmartyéban, s az önmagát megszó-
lító, szerepét illúziónak minôsítô Szilágyi
szavai visszamenôleg Vörösmartyra, a
Vörösmarty-„pesszimizmus” visszamenô-
leg Batsányira is érvényessé válik. Egyet-
len biztató szereplehetôségként a halál
tûnik föl; a lexikon-szöveg („Temetése...
politikai demonstráció, az elsô tömegtün-
tetés... az önkényuralom idején.”) mint-
egy cáfolja a korábbi kitételt („Pusztulj!
tûnj el! Hiúság, hogy marad / nyo-
mod...”); amit életében és életével nem
ért el a költô, azt halálával megvalósítja.

A „pedig volt ünnep” kezdetû rész
Vörösmartytól vett célzásai kétségtelenül
1848-ra utalnak, de feltehetjük, hogy
Szilágyi Domokos ezzel egyívású történel-
mi élményére, 1956-ra is. Mesze vezetne
ennek helyét, szerepét keresni Szilágyi
Domokos költôi világképében; itt csak an-
nak a meggyôzôdésemnek adhatok han-
got, hogy fiatalkori lírájának elkomoro-
dása szerintem 1956 tanulságának követ-
kezménye, s hogy e tanulság lényege 
az „elpártolás” mindenfajta diktatúrától, a
szabadság-eszme következetes közép-
pontba állítása lírai „értékelméletében”.

E szabadságközpontú világkép meg-
nyilatkozása a Héjasfalva felé is. A para-
frázisversek közül talán a legegyszerûbb;
mindössze az Egy gondolat bánt enge-
met utalásait kell felismernünk benne
ahhoz, hogy megértsük célzatát: a költô
nem azért halt meg, amiért élt; a „szem-
bôl, halál” méltósága lényegében sziszi-
fuszi gesztus (a szó Camus-i értelmében),
a „méltatlan” abszurditás elhárítása egy
„méltó” abszurditás kedvéért. Figyelmet
érdemel azonban, hogy ez az „egyszerû”,
mondhatni allegorizáló szövegköziség is
meghosszabbodik az idôben, a lehetsé-
ges jövôbeli költôhalálok távlata felé,
amikor a befejezô sort József Attila Ódá-
jából kölcsönzi a vers.

Mindent összevéve: Szilágyi Domokos
itt kiemelt költeményei s bennük a költô-
halál téma a XX. századi líra egyik kulcs-
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témája, mintegy a költôi szereptudat(ok)
értelmezô próbaköve, és természetesen
saját szereptudatáé is. Az intertextusok e
versekben a korábbi, a saját lírája szöveg-
elôzményeként felfogott halál-szerep
összefüggéseket derítik fel és értelmezik,
hogy ennek során saját szereplehetôsé-
geit (és saját halálkényszerûségeit) is
megfogalmazhassa, az idézett szövegek
kínálta különbözô maszkokban. (Amint-
hogy nem egyszer „Szilágyi-maszkot”
illeszt az idézett elôdök, klasszikusok
arcára.) Ha mármost különbséget kellene
tennem a mai, úgymond posztmodern
szövegköziség és Szilágyi Domokos idé-
zés- és utalásmódja között, akkor azt
mondanám, hogy Szilágyi vendégszö-
vegei és utalásai szigorúan logikusak, egy
önmagát racionálisan meghatározó világ-
kép kifejtésében érdekeltek, még akkor is,
ha helyenként tobzódnak is a „magáért
való” nyelvi játékokban. Ez a világkép-ki-
fejtés (mely világképteremtés is) nemcsak
filozófiai (lételméleti, erkölcstani, esztéti-
kai) forrásokra megy vissza, hanem el-
választhatatlan a költô történelmi, társa-
dalmi, emberi tapasztalataitól, melyek fel-
tárása a költô recepciójának eljövendô
feladata, még akkor is, ha ezen a téren
kétségtelenül születtek tiszteletre méltó
részeredmények.

Beke Mihály András

Emese álma, avagy
hogyan (ne) szerezzünk
tartózkodási engedélyt?

Ha valakiben még mindig pislákolna
némi nosztalgia elmúlt korok után, akkor
ajánlok egy nosztalgiatúrát, nem messze,
csak ide, Kôbányára, ahol fölidézhetô a
hajdani sorbanállások varázslatos roman-
tikája. Hajnali öttôl toporogni esôben,
hóban, fagyban, fûszerezve némi tüleke-
déssel, veszekedéssel, nyolc napon túl
gyógyuló lelki sérelmekkel – emlékezetes
élmény.

Emese középkorú székely asszony, tör-
ténetesen az anyósom. (Nekem is lehet
anyósom, nemcsak Hofinak…) Az az ál-
ma, hogy ideje nagy részét pesti uno-
kájával töltse, mossa pelenkáját, fozzön
rá, majd elvigye óvodába. Nem akar
munkavállalási engedélyt, nem veszi el ô
senki kenyerét, fogát kezeltetni hazajár
Sepsiszentgyörgyre, nem élôsködik a ma-
gyar társadalombiztosítás nyakán (minô
furcsaság, hogy korábbi szentgyörgyi
orvosait egyre inkább Pesten kereshetné
fel…). Ô csak pelenkát akar mosni, gye-
reket sétáltatni, óvodába vinni. Egyedül
él, betegnyugdíjas – megteheti. Megte-
hetné…

Bármely másik román állampolgárhoz
hasonlatosan Emese a schengeni határ
túloldalán, Bécsben vagy Párizsban akár
három hónapot is tölthet. Magyarorszá-
gon azonban csak 30 napot. Nem is egy
egész hónapot, ha az talán harmincegy
napos lenne. Csakis kereken 30 napot.

Mert mi túlszeretjük a határon túli ma-
gyarokat….

Egy moldvai állampolgár egészen a
legutóbbi idôkig, a vízum kényszerû be-
vezetéséig, személyi igazolvánnyal és
kedve szerinti idôre járt át Romániába, a
romániai szállodákban kedvezményes,
belföldi árat fizetett, Kisinyóból belföldi
tarifáért telefonálhat Bukarestbe, és vi-
szont. Mi természetesen nem diszkrimi-
nálunk. Emese ezen néha eltûnôdik.

Tavalyelôttig nálunk is könnyû volt az
élet: ha éppen beteg volt a gyerek, akkor
a kerületi rendôrkapitányságon az átla-
gos magyar ügyintézéshez képes elvisel-
hetô bürokratizmussal lehetett Emese
tartózkodási engedélyét meghosszabbí-
tani. Sok papír kellett ehhez már akkor is,
de lehetett alkudni: a tulajdoni lap he-
lyett olykor elfogadtak egy nyilatkozatot,
néha jövedelemigazolást kértek, máskor
bankszámlakivonatot.

Tavaly januártól azonban vége a jó
világnak. 

Ismét beteg volt a gyerek, sajnos, még
decemberben. De ahhoz, hogy a kért
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bankszámla-kimutatáson a rendôrség ál-
tal elfogadható összeg szerepeljen, be
kellett várnom a hóvégi fizetésemet. Az
ügyintézés januárra maradt. Csakhogy…

Tavaly januártól óriási leleménnyel köz-
pontosították a külföldiek ügyintézését:
az afgánok menedékkérelmét, a kínaiak
letelepedését és a határon túli magyarok
itt-tartozkodását. 

Egy zimankós januári hajnalon megér-
keztem a Budafoki úti hivatalba. Akkor
még bejutottam a kapun. Csak tájéko-
zódni mentem, hiszen a telefont – van-e,
ki ezen még csodálkozik? – a kétszázadik
próbálkozásra sem vették fel. A marcona
cerberus az egyik sor végéhez irányított.
Kifüggesztett, kihelyezett papír, informá-
ciós füzet, tacepaó – sehol semmi. Csak
sorok: amerikaiak és afgánok, svájciak és
albánok, magyarok, ukránok és románok
sorakoztak. Magyar, román, szláv bánat,
mindigre egy bánat marad!…

Két órát cseverésztem az albán közélet
állapotáról, mire végre a pulthoz értem.
Csak kérdezni akartam: mit, hogyan, mi-
ként moshatná az anyósom tovább a
pelenkákat?…

– Hááát…, én azt hiszem…. Úgy gon-
dolom…., talán…. – felelte nemes egy-
szerûséggel és tudatlansággal az infor-
mációs pultnál tájékoztatni odaállított
kisasszony, aki aztán borzalmasan meg-
sértôdött méltatlankodásomért. Nyilván
úgy tanulta, egy külföldivel, pláne egy
határon túli magyarral szemben ô bár-
mikor megsértôdhet, az úgysem enged-
heti meg magának a visszasértôdés
merészségét…

Hiszen mi túlszeretjük a határon túli
magyarokat…

Végül összetanakodott a kollégáival,
majd ellátott ûrlapokkal és információk-
kal. (Utólag kiderült, hiányos információk
voltak!)

Az esetbôl, úgy fest, nem csupán én
tanultam. Jelentôsen megnôtt a magyar-
szlovák határforgalom. Magam is Emesé-
vel havonta szépen elautóztam Révko-
máromba, ott már a magyar határôr és a

szlovák egyenruhában feszengô másik
magyar már cinkosan vigyorgott a román
útlevél láttán. És pecsételt, egyszer arra-
felé, aztán fél óra múlva, visszafelé. És
újra ketyegett a harminc napos óra.
Persze, kezdetben így is volt egy kis
gond, amíg többszöri kísérletezés után,
kiderítettem: melyik kishatáron nem en-
gedik át a „románokat”, és melyik határál-
lomáson mehetnek át. Havonta egy-egy
fél nappal és némi benzinköltséggel vál-
tottam meg a budafoki úti gutaütést….

Aztán az esztergomi hídavatás maga
volt a mennyország: gyorsabban lehetett
térülni-fordulni, több pelenkát lehetett
mosni az unokának.

Ám a magyar határôrök eszén nem
lehet túljárni. Okosak, mûveltek, végtele-
nül szerények és udvariasak, a határon
túli magyar honfitársakkal különöskép-
pen. Hamar átlátták, miben mesterked-
nek azok a „románok”.

Például Vera mama. A 70 éves erdélyi
rokon. Egyedül él egy székelyföldi kis falu-
ban, neki az az álma, hogy a teleket
Pesten töltse az unokájánál. Most akár el-
érzékenyülhetnék: székely népdalokra ta-
nítja ôt, népmeséket olvas neki. Inkább
nosztalgiázok: még Kádárék is, az útlevél-
ínséges idôkben is megengedték, hogy a
magyarországi nagymamák hosszabb
idôt töltsenek nyugatra szakadt unokáik-
nál. Vera mama manapság hónapokat
tölthetne, Párizsban vagy Bécsben. De
Budapesten csak 30 napot. A napokban a
fia segédletével újra meglátogatta volna
az esztergomi szlovák hídfôt, csak éppen
elnézte a dátumot: horribile dictu! már 31
napja volt Budapesten. A magyar határ
éber ôre lecsapott: nem engedte ki Vera
mamát az országból!… Bizony mondom,
az immár egy napja illegálisan Magyar-
országon tartózkodó és kiutazni készülô
külföldi állampolgárt visszaküldte további
illegális itt-tartózkodásra… Vera mama
másnap kénytelen volt meglátogatni szat-
mári rokonait néhány röpke órára.

Mivel mi túlszeretjük a határon túli
magyarokat…
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Aztán Vera mama is úgy döntött, meg-
próbál tartózkodási engedélyt szerezni,
szegény.

Ahogyan én magam is meggondolat-
lanul, nagy fába vágtam a fejszémet.
Törvénytisztelô és kényelmes állampol-
gárként arra a hôsies elhatározásra jutot-
tam, hogy az anyósomnak, a fiam nagy-
anyjának, törvényes tartózkodási enge-
délyt szerzek. 

Aki egy kis Balkánra vágyik, de nincs
pénze utazni, próbálkozzon ezzel!

Egy füles alapján immár a kôbányai
Harmat utcában próbáltam szerencsét. Itt
elvileg a Pest megyében tartózkodókat
fogadják, de nem küldik el a pestieket
sem. Szerencsém volt, harmadjára és alig
néhány órás sorbanállás után már meg-
voltak az ûrlapok a tartozkodási engedély
kérelméhez. Amelyet persze nem akár-
hol, hanem éppenséggel a román fôvá-
rosban, a konzulátuson, és csakis ott
lehet beadni…Elvégre, mi sem könnyebb
egy erdélyi magyar nagymamának,
mondjuk a 70 éves Vera mamának, mint
egy hajnali vonattal lezúdulni a román
fôvárosba, ahol talán életében még so-
sem járt, a fôvárosi dzsumbujban meg-
találnia konzulátust, sorba állni, beadni a
kérvényt, aztán persze néhány hét múlva
újra lekéjutazni a pecsétért. Ha megkap-
ja… Meg persze két héten belül a Har-
mat utcában újra pecsételteni. Bagatell. 

Elvégre mi túlszeretjük a határon túli
magyarokat…

Megtörtént. Az Emese útlevelébe ütött
pecsétet kisebb családi ünneppel tettük
emlékezetessé. Emese végre moshatta a
pelenkákat, fôzhette a bébipapit.

De minden boldogságnak egyszer vé-
ge szakad: Emese tartózkodási engedélyét
meg kellett most a napokban hosszabbí-
tani. Irány, még idôben, a Harmat utca!

Elsô alkalommal csak kérdezni men-
tem, és azzal a hiú ábránddal, hátha egy
pecséttel megúszom az egészet. Nyitásra
érkeztem: voltak már vagy százötvenen,
ukránok, albánok, afgánok, magyarok,
románok…. Dunának, Oltnak egy a

hangja! (Az EU-idegenek számára külön
„waiting roomot” nyitottak; vajon mit szól
ehhez a diszkriminációhoz Brüsszel?) Egy
tájékoztató füzetecske, lapocska, falfirka,
graffitti sehol. Hosszas közelharc után a
pultnál álló, istenségnek látszó égi tüne-
ményhez értem. Aki úgy osztogatta 
a sorszámokat, mint a filmhíradókban a
kéksisakosok a lisztezsákot az etiópiaiak-
nak. De csak azoknak, akik megérdemlik.
Akik hitelt érdemlôen bizonyítják, hogy
minden okiratuk megvan hozzá. Megtud-
tam tôle, hogyan is hosszabbíthatnók
meg Emese tartózkodási engedélyét. Nem
volt rövid a beszerzendôk és kifizetendôk
listája. Mert papír és pénz, az sok kell.

Jövedelemigazolás – irány a bérosztály.
A lakás tulajdoni lapja – némi felárral

gyorsabban megszerzik a Földhivatal
elôtt ácsorgó „ügyintézôk”.

Befogadó nyilatkozat, mert nem elég,
ha a helyszínen, a Harmat utcában le-
teszem a nagyesküt, hogy nem rakom ki
az anyósomat a Lánchíd alá – irány a köz-
jegyzô. A közjegyzô fejét csóválja, nem is
igen tudja, milyen papír kell, de mert van
szíve, az olcsóbbik mellett dönt. Haza-
küld, írjam meg a nyilatkozatot, majd ô
lepecsételi. Haza, számítógép, nyilatkozat,
postán illetékbélyeg, irány a közjegyzô.
Már bezárt, másnap szünnap, megyek
hétfôn. Hétfôn pecsét, illetékbélyeg. Min-
den megvan, irány a Harmat utca.

A Harmat utcai hivatal fél kilenckor
nyit, hétre megyek. Vannak már vagy
nyolcvanan… Egy névsort köröznek, le-
hetek rajta a kilencvenhatodik. Nem is
próbálkozom. 

Másnap reggel hatra megyek. Pedig
Újpalotáról nem rövid az út Kôbányára.
Újságokkal felfegyverkezve, a Háború és
békét most még otthon hagyom. A vá-
rótermet szerencsére megnyitják, az em-
bereknek nem kell kint fagyoskodniuk a
téli hidegben és hóban. Nyitáskor egy
termetes asszonyság ukrán akcentussal
irányítja a népet: felolvassa a neveket,
sorba állítja az embereket, akik aztán a
pulthoz verekszik magukat. Sokadik va-
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gyok a sorban, türelmesen várok. Három
óra múlva sorra kerülök: csalfa vak re-
mény! A kérelmet csak személyesen lehet
beadni, a nagyi bízza a dagadt ruhát és
az unokát másra! Ja, és a közjegyzô
rosszul tudta, természetesen a drágábbik
okirat szükségeltetik….

Hiszen mi túlszeretjük a határon túli
magyarokat…

Harmadnap szünnap. Negyednapra
aztán már okosabb vagyok, átszervezem
a család programját. Újabb szabadnapot
veszek ki, hajnali ötkor kelek, amúgy
borostásan autóba vágom magam, az
autó már magától tudja az utat a Harmat
utcába. Hurrá, reggel hatkor még csak
ketten fagyoskodnak a sötétben a kapu
elôtt, sikerül harmadiknak föliratkoznom
a féllegális listára. Autó, haza Újpalotára,
a nagyit felkapom az óvoda elôl, az uno-
kának gyors puszi, és vissza Kôbányára.
Nyitás, ukrán asszonyság, sorakozó, pult
és végre a boldogító sorszám. Most már
kiérdemeltük. Megcsókolom. Várunk.
Délre – hármas sorszámmal – sorra is ke-
rülünk… Csak még hiányzik egy papír. 
A fiatalember a pultnál nem mondta?
Nem mondta! Orvosi igazolás is szük-
séges, nehogy Emese Sepsiszentgyörgy-
rôl behozza Pestre a búbópestist. Tíz na-
pot kapunk az iratpótlásra. 

(Egyébként ôszintének kell lennem: a
zsúfolt váróterem ajtaján túl az ügyintézô
kisaszony valóban nagyon elôzékeny és
udvarias volt; a rendszer rossz, nem az
emberek!)

Ötödnap irány a Váci úti ÁNTSZ.
Tömeg, síró gyerekek, magyar, afgán,
szláv bánat…. És persze az elmarad-
hatatlan illetékbélyeg. A vizsgálat ered-
ménye két hét múlva. Hogy beleférjünk a
tíz napba. Lesz, ami lesz!

A kötelezô tüdôszûrést természetes
egészen másutt, a kerületi rendelôben
végzik. Egy autózás megtudni az óraren-
det (a telefont miért is vennék fel?), másik
autózás a vizsgálatra, harmadik út a vizs-
gálat eredménye. És persze a befize-
tendô csekk!

Aztán tíz nap múlva újból az ÁNTSZ: az
egyik vizsgálat nem sikerült, a bocsánat-
kérést felejtse el, másnap újból el kell
jönni. Másnap sor, tömeg: az eredmény
újabb tíz nap múlva. Okiratpótlás határ-
ideje? Kit érdekel! A tömegben sokat
mesélnek, mondják, van, akinek a késés
miatt újra kellett kezdenie a procedúrát.
Inkább a halál!

Megnyugtatásunkra telefon a Harmat
utcába. Az egyik telefon, minô technikai
csoda, folyton foglalt. A másik, a Harmat
utcai tacepaóra kiírt számon egy kft. ügy-
intézôje rezignáltan veszi tudomásul,
hogy már megint téves a hívás… Autó,
irány a Harmat utca. Szünnap. 

Ha késve is, az ÁNTSZ igazolja, hogy
Emesének tényleg nincsen búbópestise.
Vihetjük a papírokat.

Másnap irány a Harmat utca. Némi
ügyeskedés és fellépés árán viszonylag
hamar sikerül beadni a hiányzó papírokat
a kérelemhez. Emese egy hónapra érvé-
nyes fényképes kartonlapot kap. Addig
döntenek az ügyében. Halljuk, van aki-
nek már betelt hosszabbító pecsétekkel a
kartonja. Telefonálni nem lehet, csak ki-
járni, próbálkozni, megkérdezni: döntöt-
tek-e már? Vagy újabb pecsét kerül a kar-
tonlapra.

Csekélyke ötvenezer forintba, több tu-
cat liter benzinbe, néhány ôsz hajszálam-
ba és évembe került, hogy Emese végre
tovább moshassa a pelenkákat.

Az Alkotmány szerint – 3§ (3) – hogy
„a Magyar Köztársaság felelôsséget érez a
határain kívül élô magyarok sorsáért, és
elômozdítja a Magyarországgal való
kapcsolatuk ápolását”…

Uramisten, mi lenne, ha nem szeret-
nénk ennyire túl szegény Emesét!…

(A szerzô megjegyzése: Írásom korábbi
keltezésû. Azóta változott a jogszabály –
ma másként rossz….)
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Demeter József

Félrevert

j
ö
v
ô

O t t -
H o n i

Harang csöndje
Kondul itthon. Azt

Hittem, álmodom, csöng a
Fülem. Van hazám. Se borom,
Se jogom, se szôlô(s) – szülô-

Földem – ég-rengés elôtt számító-
Gépes fény-szüret. Szívemet programozom.

Mûvirág-csendélet. Otthon bozgor voltam, eret-
Nek. Itthon magyarkodó senki. Sehol, pedig……..

ERDÉLY SZEMÉBEN BABBA MÁRIA KÖNNYE RESZKET!
Éberségébôl fel-felriad a fenyves – Sodoma idusán –
Késô van, messze még a reggel. Fiúk, ne szólítsatok,

Ne kiáltsátok a nevem – otthon sem, itthon is. Otthon
Is. Itthon sem. De ha mégis. SMS-térgörbületben félre-

Vert                       MÚLT                vagyok:
J
e
l
e
n
!

Bartis Ferenc

„Itthon – otthon”
Európa-tulajdonos vagyok 
szülôföld nélkül, és hazátlan…

Budapest, 2004 tavaszán
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Király Farkas

idôhurok
… 

megérkezem hajnalra azt hiszem
a holnapom tenyeremben viszem

a tetszhalott elhagyott állomás
akár egy téli dermedt látomás

egy furcsán nézô tüskés idegen
a jelre vár mint nyíl az idegen

megérkezem hajnalra gondolom
ha szerencsém lesz holnap alhatom

a tetszhalott megdermedt látomás
akár egy vén kísértetállomás

a furcsa jel a nyíl az idegen
egy tüskésen figyelô idegen

megérkezem a holnapom viszem
tenyeredben alszom azt hiszem

mint idegen megdermedt tetszhalott 
vagy tüskés nyíl ha idegen hagyod

egy téli álom látomás csupán 
hogy újra est az éjszaka után

azt hiszem hajnalra megérkezem
a holnapom szorongatja kezem 

WASS ALBERT EMLÉKEZETE
XV. RÉSZ

Szôke István Atilla

Wass Albert
Dönthetetlen fa, melyen rügy a honvágy,
dacolva sorssal, viharban és vérben,
bús hazavágyó, idôben és térben
ûzött vándor, kinek betûit fosztják.

Magyarul küzdöttél a világ ellen,
minden szavadban igaz, könnycseppes fény,
bölényes ôsöktôl örökölt remény,
becsület vagy, követendô jellem.

Hûségôrzô, aggódó és bolyongó,
könnyed nélkül az élet üres, kongó,
lelked már velünk s kopni nem fog neved,

óvjuk utolsó, „szent jussodat, a szót”
és tartjuk a láthatatlan lobogót,
jer, jer, hazádat szívünkben megleled.
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Josué Quesada

Bevezetô Wass Albert
Adjátok vissza 

a hegyeimet! címû
regényének argentin

kiadásához
A háború utáni irodalom telítve van

egyfajta tragikus kifejezéssel. Az Óvilág
írói – németek, lengyelek, románok, ma-
gyarok – kénytelenek hazájuk kétségbe-
ejtô képét tükrözni és könyveik minden
lapja a lelküket még mindig fojtogató
szorongást sugallja. Nem is lehet más-
ként. Az irodalomnak elkerülhetetlenül a
valóságot kell tükröznie. Manapság Euró-
pában nem lehet másképp írni, sem más
témákról, mint amit az írók maguknak vá-
lasztottak.

Ez a könyv vérrel és könnyekkel író-
dott. A háború, amely egész városokat
tett a földdel egyenlôvé, nem kímélte a
kis falukat sem. A városokat újjáépítették
és így el lehetett felejteni a rájuk szakadt
orkán pusztításait. Lehet, hogy a hegyek-
ben megbúvó falucskák ugyanolyan
anyagi károkat szenvedtek, mint a váro-
sok, de nyilvánvaló, hogy a lelki károkat
nem lehetett rögtön helyreállítani. Az egy-
szerû emberek szíve tovább vérzett, sôt
talán helyesebb lenne azt mondani,
hogy máig sem gyógyult be. A képet,
éppen mert kisebb, egész fájdalmas va-
lójában érzékeljük.

A nagyvárosok forgataga, zaja, örökké
változó légköre ezzel szemben megköny-
nyíti a feledést. A hegyvidéki ember olyan,
mint a fák, amelyek ott sarjadnak. Benne
gyökerezik a földben, amit szeret, mert a
természet változatlan, s még ha árnya-
latai különböznek is az évszakok szerint,
mindig ugyanaz marad, pompáját min-
dig bôkezûen kínálja.

És minthogy a hegyen élôket magas
csúcsok veszik körül s a jó illatú völgyek
olyanok, mint a fészek, mindenki másnál

jobban ragaszkodnak a földhöz, ahol a
napvilágot meglátták.

Érthetô tehát, hogy ennek a könyvnek
az eleje a béke dala, a folytatás pedig két-
ségbeesett siratóének. Wass Albert lelké-
bôl szakad ki a kiáltás, mikor „a hegyeit”
követeli vissza. Hiszen ezek a hegyek ma-
gát az életet jelentik számára, az elvesz-
tett szabadságot, az álmait és a jogot ah-
hoz, hogy reménytôl sugaras pályáját
megfussa itt e földön.

De a háború szétzúzta minden álmát
és minden reményét. A béke „Heimatlos”-
szá, hontalanná tette, sok millió honta-
lanhoz hasonlóvá, akik szanaszét bolyon-
ganak a világban, mert elvették tôlük „a
hegyeiket”, megsebezték a szívüket.

Ez a könyv annak a dantei realitásnak
az ábrázolása, amely pokollá változtatta
Erdély békés, derûs vidékeit, ahol évszá-
zadokon át kristálytiszta és áttetszô volt a
légkör.

Wass Albert fájdalmas könyvet adott
nekünk, amelynek minden mozzanatát
átélte. Ez sugárzik a könyv minden lapját
átható realizmusból. Csak ezzel magya-
rázható, hogy az igazság ereje nyilvánul
meg a legkisebb epizódban is.

Az egyes szám elsô személyben megírt
könyv mindenekelôtt a megcsonkított,
lerombolt haza védôbeszéde, amelyet az
iránta érzett szeretet idealizmusa inspirált.

Gróf czegei Wass Albert az egyik
legrégibb erdélyi család tagja. Az Egye-
sült Államokban él, ahová bevándorló-
ként érkezett, nemes törekvéseinek új
horizontokat keresve. Elôzôleg a magyar
hadsereg tisztjeként részt vett a háború-
ban és végigszenvedte egy irtó hadjárat
minden viszontagságát. A háború után,
németországi számûzetése alatt, 1949-ben
írta ezt a könyvet. Ezt a könyvet, amely-
ben szülôföldje hegyeinek erôs, fûszeres
illata érzôdik, a hegyeké, amelyeket vissza-
követel, mert nélkülük a világnak nincs
számára értelme, hiányzik belôle a szép-
ség és a fény…

Tóth Éva fordítása
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Gyurkovics Tibor

Wass Albert ideje
Nagy idô, nagy idô, kegyetlen idô,

huszadik századi, pokol-mélységû purga-
tóriumi idô, apa-idô és megalázó idô, föl-
emésztô és fölmagasztaló idô, hosszú-
tûrô és rohanó idô, köszönjük Néked,
hogy befogadtad, fölnevelted és meg-
gyötörted, két világháború között ûzted
és menekítetted, országrészek szétszag-
gatása, sebesültek csonkolása és gyó-
gyítása közepette, százezrek futása és
körömkapaszkodása között volt gondod
arra a férfiúra, kibe annyi hitet és hiedel-
met, önfegyelmet és kegyelmet plántál-
tál, hogy rekkenô térdeiben is visszata-
láljon, akár a népe, meredek járáshoz,
mellyel halál-egynesen föl tudott kapasz-
kodni a  hófödte hegyélekre, égbe me-
nekített hajlíthatatlan havasokra, hol so-
sem csöndesül a szél, s megôrizted élete
országútján és bozótjában azt a csapot-
tan is nemes vadat, ki Oláhország,
Magyarország, Németország vagy Ame-
rika-ország betonútjain, vadas csapásain,
vízmosásain és felhôkarcolók égbe lengô
liftjein, jézusfaragó, bocskoros-emberein,
bozontos férfimellkason átvetett antant-
szíjakon, rögbicsapatok izzadt mezén,
gyármunkások szakadt olajoverálljain és
üvegpaloták csillogó tárgyalóasztalain, a
víz mélyén, szél futásában maradó kô ro-
vátkáin is mindig a hazát szimatolta –
haza, haza, haza – oda hová nem lehet,
oda, hová muszáj, a világba, ahol otthon
lehetünk benne, nagy idô, huszadik szá-
zadi, pokol – mélységû purgatórium-idô,
megôrizted a térdben a lábat, a lábban a
földet, az agyban a káprázatot, a futóban
a kô-maradású embert, a menekülôben 
a hazatérôt… Íme a pillanat, az öntékozló
fiú idôs pillanata, a mindennapok deszka-
réseibe síró, a golyósúrolta felnôtt ember
pillanata, hogy is mondja a hazai költô?
1957-ben, a hárshegyi elmegyógyinté-
zetben?

„Haza akarok menni,
ezt mondja a beteg,
az utas és mindenki,
aki megszületett…”

Ez az a pillanat, a végtelen hosszúságú
hétköznapok utáni Ü N N E P pillanata… a
hazaérés pillanatának ünnepe.

Azt az írót ünnepeljük, aki visszanézett
s nem lelé… Aki megmentette magát.
Akinek az írás nem a szavak fényûzése,
hanem a valódi fény ûzése volt, aki nem
csak a szépség, hanem az igazság kol-
dusa lett, akit nem esztétikai vonalak vo-
nalkáztak halhatatlanná, hanem a mara-
dandóság erkölcsi ereje. Aki nem csupán
a szép szó, de a szép tett embere lett –
ami nagyon kevés alkotóembernek jut
osztályrészül. Aki erkölccsé keményítette
a szavait, aki mindent alárendelt annak,
hogy egyenesen tudjon állni, mint fenyô
az úton, mint ember az országúton, mint
magyar a magyarban.

Azt az írót ünnepeljük, aki százezrek
szemébe, – kihúnyt fényû öregemberek,
megkeményedett küzdô-férfiak üveges
szemébe, nyegle, számítógépfuttatott
fiatalok szemébe, hazai és világbéli ma-
gyarok könnytôl kiürült szemébe, diplo-
maták és földparasztok, orvosok és kômí-
vesek dévaváras szemébe visszavarázsol-
ta az olvasás igézetét.   

Azt az írót ünnepeljük, aki a (tollfor-
gatók legvakmerôbb gesztusára veteme-
dett): legsújtottabb éveiben, leggyaláza-
tosabb napjaiban is mert ünnepien be-
szélni. Emelkedetten beszélni. Pátosszal,
ha kell, óveretûen szólni, mint akár egy
pap. Egy zsoltáros. Egy istencsináló. Vissza-
idézve keményzsigmondok, bánffymikló-
sok, faluprédikátorok, tamásiáronok és
vándorlegények pátoszát, amitôl még
egy percre elhisszük, hogy van ország,
van itt és a nagyvilágban, hol nincs szá-
munkra hely, van egy haza, visszaidézve
a haza pátoszát, miképp a mennyben,
azonképpen itt a földön is…

(Elhangzott 2002. március 13-án, az
Alternatív Kossuth-díj átadásán a Magyar
Kultúra Alapítvány dísztermében)
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Tóth Éva

A PoLíSz Mûfordítói
Pályázatának

értékelése
Shakespeare fordítása felér a leggazda-

gabb szépliteratúrának is legalább a fe-
lével – mondta Petôfi kedves, petôfis túl-
zással. Ma, amikor alábbesett nálunk a
mûfordítás becsülete és honorálása egy-
aránt, már az maga öröm volt, hogy
pályázatunkra kilencvenkilencen küldték
be munkájukat, jóval többen, mint tavaly
vagy tavalyelôtt. A zsûri tagjainak és jó-
magamnak nemcsak felelôsségteljes
munkát jelentett a papírhalom elolvasása
és a díjra, dicséretre illetve közlésre java-
soltak kiválasztása, hanem az esztétikai
élményen túl szociológiai tapasztalatokat
is. Kezdjük az utóbbival.

A pályázóknak mintegy kétharmada
nô, vannak köztük diáklányok és család-
anyák, külföldre házasodott vagy külföl-
dön dolgozó vagy tanuló nôk, és akadnak
a hazai kisebbségeket képviselô, nemzeti-
ségük vagy anyanemzetük irodalmából
fordítók is, és van olyan, aki saját mûvét
fordítja magyarra. Vannak határon túliak
és több a vidéki pályázó, mint a buda-
pesti, bár közöttük is szép számmal talál-
ható az ország más részeibôl vagy a ha-
tárokon túlról ideszármazott. Érdekes az
is, hogy messze földrôl – Hawaiiból, Ja-
pánból, Kanadából is érkeztek pályamun-
kák. Noha nem készítettem igazi statiszti-
kát, figyelemreméltó, hogy a legfiatalabb
– gimnazista – és a legidôsebb – hetven
év fölötti – pályázók jobbára férfiak. A for-
dítók többsége humán képzettségû, de
örvendetes, hogy vannak köztük más pá-
lyákon mûködôk is.

Ami a vers- és prózafordítások arányát
illeti, az majdnem kiegyenlített. Szám sze-
rint ugyan valamivel többen fordítottak
prózát, de idônként ezekben is szerepel
versbetét (bár azok fordításának színvo-
nala többnyire nem éri el a prózáét).

Változatos képet mutat az is, ha azt
vizsgáljuk, hogy mely nyelvekbôl készül-
tek fordítások. Szám szerint tizenhétbôl,
és a várakozással ellentétben, többen for-
dítottak németbôl, mint angolból (35:28
arányban), jóval kevesebben, kilencen
oroszból, heten franciából és csak né-
gyen olaszból, hárman szlovénbôl és
finnbôl, ketten spanyolból, szerbbôl és ja-
pánból, s egy-egy fordítás készült kínai-
ból, dánból, szlovákból, hollandból, gale-
góból. Az angol, persze, ez esetben lehet
amerikai, dél-afrikai, angolra fordított vel-
szi vagy ír vagy éppenséggel amerikai
japán, a német nyelvterületnek is több
részét képviselik a beküldött munkák.

A lefordított mûvek nagyobb része
megfelel annak a pályázati követelmény-
nek, mely szerint magyarul még nem
publikált szépirodalmi alkotások fordítását
várjuk. Volt azonban olyan is, aki Goethe:
Vándor éji dala számos magyar átülteté-
sét kívánta gyarapítani, vagy Rilke, Burns,
Puskin korábban már Radnóti, Vas István
vagy mások által lefordított költeményei-
vel akart versenyre kelni. Természetesen
szabad bármit újrafordítani, ha a korábbi
fordítás elavult, ha helytelenül értelmezte
az eredetit, vagy ha úgy gondoljuk, a
mienk jobb, vagy ha egyszerûen csak
hozzá akarjuk mérni magunkat egy már
klasszikusnak tekintett mûfordításhoz.
Nem árt azonban, ha nemcsak fordítá-
sokat olvasunk, hanem a fordítással fog-
lalkozó tanulmányokat is, amelyeknek
már magyar folyóirata is van, s ajánlom
mindazok figyelmébe, akik még nem is-
merik, Rába György „A szép hûtlenek”
címû, a Nyugat-nemzedék mûfordítói
gyakorlatát elemzô kiváló monográfiáját.

Közhely, hogy a fordítónak a célnyel-
vet, azt a nyelvet kell igazán jól tudnia,
amelyikre fordít. Csak akkor szól szépen
magyarul a szöveg, ha nem tapad az ere-
detihez, ha annak nemcsak szószerinti ér-
telmét adja vissza, hanem a hangulatát
is, de úgy, hogy az idegenségbôl is meg-
ôriz valamit. Mindez nemcsak a vers, ha-
nem a próza esetében is igaz. Könnyebb
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a hozzánk idôben és térben közelebb esô
mûveket jól fordítani, mint távoli kultúrák
alkotásait. Ez utóbbi valósult meg példa-
mutatóan az összevont elsôdíjas eseté-
ben, aki nemcsak lábjegyzetekkel, hanem
egy filológiai teljesítménynek tekinthetô
bevezetô tanulmánnyal is ellátta fordítá-
sát. Ami természetesen nem kötelezô és
rendszerint nem is szükséges, az viszont
igen, hogy a lefordítandó szöveget ne
ismereterjesztô vagy bulvár-magazinok-
ból válasszuk. Szerencsére ilyen csak el-
vétve akadt, a többség a kortárs külföldi
irodalomból válogatott, idônként valódi
újdonságokat. Novellák és regényrészle-
tek mellett esszék is elôfordultak, amelyek-
nek a fordítása semmivel sem könnyebb
feladat, mint az elôbbieké.

A változatosság gyönyörködtet – tartja
a latin mondás. Reméljük, olvasóink is
gyönyörködnek a most közölt és a követ-
kezôkben megjelenô fordításokban.

A POLÍSZ 2004-ES MÛFORDÍTÓI PÁLYÁZATÁNAK

EREDMÉNYE

1. díj (60 000 Ft)
Összevont elsô díj (vers és próza):

Kolozsi Kiss Eszter: Macuo Baso: Keskeny
út északra (japán)

Megosztott 2. díj (20–20 000 Ft)
Imreh András (vers): John Ridland,

Ogden Nash és Max Jacob brit kortárs
költôk versei

Szappanos Gábor (próza): Bo Hr. Han-
sen: Babasampon (dán)

Hajóssy János (próza): J. M.G. Le Clésio:
Az élô Isten hegye (francia)

Megosztott 3. díj: (10–10 000 Ft)
Bárdos József (vers): Anna Ahmatova

versei (orosz)
Pellérdi Nóra (próza): Ian McEwan:

Beszélgetés egy szekrényemberrel (brit)
Veres Máté (esszé különdíj): Don

Paterson: A költô dilemmája (skót költô
esszéje)

Jankó Szép Yvette (dráma különdíj):
Kristian Smeds: Jégképkockák (finn dráma)

Dicséretesek:
Appl Mária: Marcel Moreau: Habse-

lyem és hablaty (belga)
Konczek József: Anna Ahmatova 8

fiatalkori verse
Kozák Miklós: Jevgenyíj Jevtusenko

verse
Nagy Kinga: Tony Harrison: Könyvtá-

masz II (Book ends, II.), David Wheatly:
Kergemarhakór (BSE)

Szende Lotti (Anonima): Lucy English
és John Montague verse

Zavarka Szlavista Mûhely, dicséret tö-
rekvéseikért és prózafordításaikért.

Macuo Baso
(Japán)

Keskeny út északra
részlet

A napok s hónapok az örökkévalóság
vándorai, de vándor a régi és új év is.
Van, ki hajón él, s olyan is, ki ló kantárját
igazítja, úgy várja öregségét. Mind ván-
dorok ôk, s otthonuk ott van, hová a sors
veti ôket. Sok volt a régiek közt is, ki út-
közben halt meg. Ki tudja, mikor, engem
is hívni kezdtek a felhôk, csalogatott a
szél. Tavaly bejártam a tengerpartot. Múlt
év ôszén hazatértem, hogy megtisztítsam
a Szumida folyó partján álló viskómat a
pókhálóktól, s hogy az év hátralevô ré-
szét otthonomban töltsem. Nem sokra rá
véget ért a tél, s a sûrû ködben beköszön-
tött a tavasz. A vándorok istene paran-
csolta, hogy Sirakava járás határa felé kel-
jek útnak. A vándorok ôrzô istene hívott,
s többé más földi jó érdekelni nem tu-
dott. Alsónemûmet megfoltoztam, szal-
makalapomat megjavítgattam, s hogy
megerôsítsem gyenge lábamat a hosszú
útra, térdemre gyógyító füstölôt tettem,
mert a Hold Macusimában megigézett, s
másra gondolni sem tudtam. Házamat
eladtam, s útra kelésemig Szanpú nyári
lakába költöztem. Mikor elhagytam háza-
mat, oszlopán ezt a haikut hagytam:
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Eladtam viskóm. 
Lesz, aki feldíszíti
lányok ünnepén.1

Összesen nyolc haikut írtam ekkor, s
közülük ez az elsô.

A harmadik hónap 27. napján a felhôk
lustán nyúltak el a hajnali égen, a Hold
fénye egyre erôtlenebb lett, de a Fudzsi
körvonala halványan már látszott.2 Ó, va-
jon Ueno, Janaka cseresznyevirágait lá-
tom-e még valaha? A kedves ismerôsök
összegyûltek még az éjjel, hogy Fukaka-
vában együtt szálljunk hajóra. Egészen
Szendzsúig kísértek, ahol aztán elváltak
útjaink. A hosszú út, az elôttem álló 3000
mérföld gondolata nagy teherként ne-
hezedett szívemre, s búcsúzáskor könnye-
ket hullattam.

A tavasz elszállt.
Madár éneke jajszó,
hal szeme könnyes.

Útnak indultam, miután elkészültem
ezzel a verssel, elsô versemmel utam so-
rán. Alighogy elindultam, hátranéztem,
és láttam, hogy az emberek a csónakban
állnak. Bizonyára elkísértek a szemükkel,
míg csak el nem tûntünk elôlük.

Ariszo (Nyílt) tenger
Az emberek beszéltek egy bizonyos

Kurobe Negyvennyolc Zátonya nevû
helyrôl, és mi csakugyan keresztülmen-
tünk sok patakon, mielôtt elértük volna a
Nago-öblöt. Nem tavasz volt, amikor is a
közeli Takoban a Lila Akác Hulláma virág-
ba borul, az emberek mégis azt ajánlot-
ták, hogy nézzük meg e vidéket, most,
kora ôsszel is. Megkérdeztem, merre tart-
sak, mire egy ember így válaszolt: „Ha a
part mentén mennek vagy tíz mérföldet,
ott találják Takot a mögött a hegy
mögött. Semmi sincs ott, csak a halászok
nyomorúságos zsúpfedeles viskói. Nem

hinném, hogy találnának ott bárkit is, aki
szállást adna éjszakára.” Visszahôköltünk
szavaitól, és Kaga felé folytattuk utunkat.

Zsenge rizs illata!
Jobb oldalamon ó az
Ariszo tenger.

Kanazava
Miután átkeltünk a Verbéna-hegyen és

a Kurikara-völgyön, a hetedik hónap 15.
napján elértünk Kanazavába. Egy oszakai
kereskedôvel, Kasóval osztottuk meg szál-
lásunkat. Halvány ismereteim voltak egy
bizonyos Issóról, aki mûvészetünkkel fog-
lalkozott, és ezzel szerzett magának el-
ismerést, de fiatalon elhunyt tavaly télen.
Ezt a verset arra az emlékszertartásra ír-
tam, amit a bátyja adott az ô tiszteletére.

Kelj fel a sírból!
Ó én panaszos hangom
te vagy ôszi szél.

Meghívást kaptunk egy zsúpfedeles
kunyhóba:

Hûvös az ôsz itt!
Hámoz a sok fürge kéz
dinnyét, padlizsánt.

Komacu (Kicsi fenyô)
Útközben:

Vörösen, izzón
süt a nap szívtelenül,
de a szél ôszi.

Komacuban:

Bámulatos név!
Szél fúj apró fenyôk között.
Sás, Hagivirág.
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Imádkozni mentünk a Tada szen-
télybe, Komacuban. Szanemori sisakját és
brokát köntösének egy darabját ôrzik itt.
Azt mondják, hogy Josimototól kapta
ajándékba ôket régen, amikor még a
Minamoto ház szolgálatában állt. És
csakugyan, ezek nem közönséges sza-
muráj javak. A sisakba, a homlokszalagtól
az arcvértig egy arany berakásos, kínai
stílusú krizantémot véstek, a sárkány
sisakforgót pedig szarvakkal díszítették.
Ebbôl arra következtettem, hogy a sisakot
Kiszo Josinaga adományozta a szen-
télynek, így imádkozva gyôzelemért, mi-
után megölte Szanemorit a csatában. Az,
hogy Higucsi no Dzsiró Josinaga kö-
veteként miképpen hozta ide ezeket az
ajándékokat, megtalálható a szentélyrôl
szóló feljegyzésekben.

Mulandóság, te
kegyetlen! Sisak alatt
lapuló sáska.

Kolozsi Kiss Eszter fordítása

Jegyzet:
1 Nyilvánvaló, hogy Basó egy olyan ember-

nek adta el házát, akinek kislánya(i) volt(ak).
A momo no szekku (barackvirág ünnep) al-
kalmával a lányos házakat babákkal díszítet-
ték fel. Mivel azonban Basó agglegény volt,
míg ô lakott benne, babák nem díszítették
házát.

2 Minden dátum – az eredetihez hasonlóan –
a holdnaptár szerint kerül feltüntetésre. A
nap-naptár szerint Basó május 16-án indult
el Edóból.

John Ridland
(Anglia)

Utolsó vers apámnak
I.

Mérhetetlen, örök –
jön kifelé az óceán, felhôfürtök alatt,
makulátlan, finom só, lélegzete oroszlánfókáktól meleg,
és láthatatlan, hihetetlen lények mélyítik –
óriások messzi, szurokká bomlott erdei,
olajcsorgásnak induló fák,
meg a bálnák, távoli, de megközelíthetô testvéreink,

míg az utolsó égi fény
a San Marcos-szoroson túl pislákol, mint egy mennyei síkidom,
a remény száz wattos szimbóluma,
a cetvelô-emlékek olyan halványan párolognak,
mint az ázsiai pézsmaszarvasok rejtett hólyagjából az illat.

A kontinens, ez a málladozó, pattogzó nagy hajó
halványzöld és piros világítótornyokkal és úszó fényekkel is üzen,
míg sodródik végtelenül, kisimuló vizek alatt.

A hegyek, mint az alvó oroszlánok, érzékelhetetlenül lelapulnak,
lassacskán összesimulnak súlyos sziklagerincük csigolyái.
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II.

Félúton túl, hazafelé. Megint örök
jelenben kell, hogy éljünk; de meddig tart visszafelé?
A váróteremig a Heathrow-n?
Vagy tegnapig, mikor eltemettem a holtat?

A felhôkben szellôfolyók,
mint a repedezett jégtáblák mikroszkópon át:
az éles, sötét vonalak a halál fekete vizének húrjai.
Zötyög a gép, mintha kavicsokon.

Fél-amerikai
hangon szól a hangosbeszélô. Az elôttem ülô lány
ok nélkül remekbe szabott, gyönyörû amerikai mosolyt küld.
Mire a naplemente véget ér,
lezuhanok hozzád, ahogy magas eukaliptuszfánkról a bagoly,
hamis bölcsességek szálltak fejembe. Camino de vida.

Apám temetésérôl jövök, keskeny, fekete nyakkendômben.

1963

Amikor már csak egyet kell aludni, 
és ötéves lesz

Másodszor is jön. Elég makacs álom. Ébredek, a szokott nap a hegyen fenn
Sétál, nem felém, nem is tôlem el, Szinte kigyújtja a száraz füvet;
Csak úgy, magas, sötét fûben biceg, Szarvas legelész az ablak alatt,
És felderül valami csacskaságon, Sírás, ujjongás nélkül, néma csendben,
Amire éber gyerek nem figyel. Aztán a hó hull, puhán, mint a mag.

Kicsi Johnnak, aki nemsoká 
betölti a hármat

Saját árnyát ki hajtja
Agy-völgyeiden, milyen madár?
Nincs orvos, ki megmondaná.

Amit Ô szán ugarnak,
Nem szántja semmilyen eke,
Kisül a mag, ha hull bele:

Örömlángokkal ég,
Vagy bánatpernyeként gyûlik.
Semmi nem terem holnap itt.

Sárgán ringat a domb:
Nem ért kalászt – fényes gyomot.
Fogad ezüstöt csikorog.
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Csak egy nap a világ.
Szólt Isten: kezdôdjék az öröklét,
Egyszerre kinyitotta öklét,

Amely aztán összerándult –
Az eret vérrög tömi el.
Vad csikó vad gyomot legel.

De jól mondták az orvosok,
Hogy megzuhan néhány madár,
Ha árnyékára rátalál,

Ám egyensúlyuk visszanyerik;
De korán jön a sok boldog denevér,
Cikáznak, rajuk körbeér.

Imreh András fordításai

Bo Hr. Hansen 
(Dánia)

Babasampon
Vernernek hívnak, és negyvenéves va-

gyok. A hajam zsíros. Kéziszappannal mo-
som. Nem sampont használok. Azt az
anyám használta. Egészen a legutóbbi
idôkig mindennap megmosta a hajamat.
Akkor aztán tipp-topp voltam. A bal vál-
lamra vörössel és zölddel az van tetovál-
va, hogy ANYA. A tetoválás nem az én
jószántamból került oda. 

Osztálytalálkozót tartottunk a régi isko-
latársakkal. Huszonöt éve végeztük el az
általános iskolát, de mintha tegnap lett
volna. Azzal fenyegettek, hogy ha nem
rúgok be, mint ôk, a lábamnál fogva föl-
emelnek, és vizet öntenek a nadrágom-
ba. Egy lány közülünk költô lett. Ô volt a
mókamester.

Elmentünk az Istedgadéra, az egész
csapat, és a többiek kurvát vagy pasit
akartak szerezni maguknak, én viszont
nem akartam, és akkor sütötték ki, hogy
tetováltatni kéne engem. És olyan piás
voltam, hogy hittem ennek a költônek,
aki bemesélte, hogy a tetoválás lemos-
ható. Ô javasolta azt is, hogy az ANYÁ-t
véssék rám. A tetováló pofa nevetett raj-

tam, mert biztosan sikoltoztam és üvöltöt-
tem.

Másnap szégyelltem magamat, és fájt
a fejem. Kilopóztam a fürdôszobába, anya
nem vette észre, és megpróbáltam le-
mosni a tetoválást. 

Ezután reggelente magamon hagytam
a pizsamafelsômet, amikor anya a ha-
jamat mosta. De egyik reggel vizes lett a
pizsama, és anya rám parancsolt, hogy
dobjam le, nehogy megfázzak. Oldalt for-
dultam, nehogy fölfedezze a tetoválást,
de gyanút fogott. És egy ravasz trükk se-
gítségével, vagyis hogy egyszerre két
tükörbe nézett, észrevette, mi van a válla-
mon. Sírva fakadtam. Anya nem haragu-
dott meg rám, szerencsére, de azért
meghagyta, hogy este soha többé ne
menjek be a városba. Megvigasztalt.
Megértette, hogy a többiek vittek bele a
dologba, felhívta telefonon a költôt, és jól
ledorongolta. 

Anyának volt egy játékboltja a piac-
téren, és én besegítettem neki. Munkába
menet anya egyszer csak megállt, és mé-
lyen a szemembe nézett. Ha már tetová-
lásom van, akkor boldog, hogy legalább
az ANYA van rajtam. Összecsippentette
az arcomat, s erre egészen melegem lett. 

Anya nem kedvelte a gyerekeket. Ki-
szolgálás helyett inkább a számlákat ren-
dezgette. Az üzletet az apám indította el.
Órákig tudott fecsegni a kölykökkel, és
nyáron meghívta ôket a Tivoliba. Én örö-
költem a tehetségét. 

Volt egy alkalmazottunk. Henriknek
hívták. Ki nem állhattam. Ahányszor csak
anya kilépett az ajtón, mondott valami
trágárságot, és, ha engem kérdeznek,
szerintem a munkáját is hanyagul vé-
gezte. Egy Maja nevû kislány ruhát kere-
sett a babájának. Henrik levett egy do-
bozt, a tartalmát kiöntötte a pultra, és azt
mondta, hogy csak turkáljon a sok kacat
között. Így nem lehet játékot árulni! Köz-
beavatkoztam. Az ölembe vettem a kis-
lányt, és az egészet megmutattam neki.
Azzal végzôdött, hogy a zsebpénzén vett
egy tubus sampont a babájának. Elma-
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gyaráztam ugyanis számára, hogy egy
játékbabának nagyon fontos, hogy az
anyukája mindennap megmossa a haját. 

Nem azért mondom, de ebbôl is lát-
szik, milyen jó vagyok a gyerekekhez.

Anya elment a gyógyszertárba, hogy
hintôport és sampont hozzon nekem.
Henrik eltûnt: kiment a vécére dohány-
ozni. Utánaszaladtam, és közöltem vele,
hogy ezt nem szabad. Henrik az arcom-
ba fújta a füstöt, úgyhogy elkezdtem kö-
högni. Fenyegettem, hogy megmondom
anyának. Anya nem bírta a füstöt. Henrik
megkért, egy pillanatra fogjam meg a
cigit, csak hozni akar valamit. Nem tud-
tam megtagadni tôle, nehezen bírok ne-
met mondani. Szagolgattam a füstöt, és
teljesen elbódultam. 

Henrik egy pornóújsággal tért vissza a
vécére. Meztelen gyerekek és felnôtt férfi-
ak képei voltak benne, és a férfiak valami
rossz dolgot mûveltek. Ott rögtön össze-
hánytam magam. Abban a pillanatban
anya föltépte az ajtót, és kirúgta Henri-
ket, amiért dohányzásra csábított. Henrik
meglökött, és BOSSZÚ-t kiáltott. 

Este otthon megbeszéltük a pornóúj-
ságot. Azt mondtam, hogy sajnálom azo-
kat a gyerekeket. Nem szeretem, hogy a
világ ilyen gonosz. Anya szomorú volt,
hogy láttam az újságot. De biztos volt
benne, hogy a gyerekek azt kapták, amit
maguk is akartak. Életemben elôször
megharagudtam anyára. Lefeküdtem, és
el is szundítottam, de egyszer csak anya
szobájából hangokat hallottam. Különös-
nek találtam a dolgot. 

Pár nap múlva anya egy játékszeres
kongresszusra utazott egy nagy bôrönd-
del. Minden hónapban elment pár nap-
ra. Egyedül kellett vezetnem az üzletet,
de semmi ok nem volt az idegességre,
mert a gyerekek olyanok voltak, mint a
földreszállt angyalok. Maja hajszárítót vá-
sárolt a babájának. 

Nem sokkal zárás elôtt beállított egy
barátságos férfi, Brane úrként mutatko-
zott be, és azt mondta, hogy az Etex Film-
tôl jött. Addig még sosem találkoztam

filmessel, és imponált nekem ez az em-
ber. Feltûnt, hogy ezüstsálat visel. Meg-
kérdezte, tudnék-e szerezni néhány sta-
tisztát egy rövidfilmhez, amely a gyerekek
megrontásáról szól. Tudja, hogy jó
érzékem van a gyerekekhez. Adott egy
forgatókönyvet, amely igen komolynak
látszott. Az a költô a régi osztályomból, az
írta. Megígértem Brane úrnak, hogy va-
sárnap viszek egy gyereket.

Büszke voltam. Anya nem fog meg-
tudni semmit. Nem szereti a filmeket. Az
Etex Film bent volt a városban, de amíg
le nem száll az este, nem történhet sem-
mi veszélyes dolog. 

A kicsi Maja örült, hogy szerepelhet a
filmben, és Elsének, az anyukájának meg-
mutattam a forgatókönyvet. Elsének nem
volt férje, és boldog volt, hogy egy kicsit
tudok foglalkozni Majával. 

Életemben ekkor vonatoztam a legjob-
bat! Csak ültünk és nevetgéltünk, Maja
meg én. Egy csomó dolgot mutatott,
amit miniben szeretett volna megszerezni
a babájának: egy régimódi, virágos nôi
kalapot, egy walkmant, egy menyétbun-
dát, gyémántgyûrût, összecsukható gye-
rekkocsit, tolókocsit, vakoknak való fehér
botot. 

Az Etex egy régi mûhely helyiségében
mûködött. Négyszer csöngettem, mire be-
eresztettek bennünket. Brane úr ugyan-
olyan kedves volt, mint a múltkor. Most
más színû selyemsálat viselt. Maja kapott
valami piros üdítôt, és üdvözöltük egy-
mást a filmesekkel. Barátságos volt a
fényképész is. Megengedte, hogy bele-
nézzek a felvevôjébe. A díszlet egyszerû
volt. Csak egy ágy. 

Brane úr egyszer csak megkért, hogy
menjek el. Nem szeretnék, ha zavarnám
a felvételt. Én nem erre számítottam. Hisz
megígértem Elsének, hogy vigyázni fo-
gok Majára. De nem tudtam egyszerre
ennyi embernek nemet mondani, úgy-
hogy abban állapodtunk meg, hogy két
óra múlva jövök vissza Majáért.

Átsétáltam a városon, fényes nappal
volt. Amikor a tetováló boltjához értem,
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úgy döntöttem, átmegyek az utca másik
oldalára. Beültem egy moziba, és meg-
néztem egy szerelmesfilmet. A vásznon
szeretôk csókolóztak, s könny szökött a
szemembe. Régen apa és anya is így
csinálhatott. A film egy óra ötven percig
tartott, úgyhogy utána siettem vissza az
Etexbe.

Maja aludt. Brane úr elmagyarázta,
hogy kimerítette a forgatás. Adott ötszáz
koronát, köszönetképpen a fáradozá-
somért. Kifelé menet egy pillanatra láttam
valakit, aki Henrikre hasonlított, a bol-
tunkból. De nem vagyok biztos benne,
hogy ô volt. Maját a karomban vittem a
vonathoz. Könnyû volt, és nem volt
szívem fölébreszteni. Az emberek kedve-
sen mosolyogtak ránk. Bizonyára ezt gon-
dolták: Ott megy egy ember a lányával.
Nem titkolom, büszke voltam.

Amikor Maja fölébredt a vonaton, sírni
kezdett. És amikor leadtam Elsének, még
hevesebben sírt. Else azt mondta, hogy
Maja néha nagyon ki tud fáradni, és
ilyenkor igen nehéz vele. Úgyhogy Else
lefektette Maját, engem pedig ott ma-
rasztalt egy csésze teára. Nem tudom,
miért, de egész testemben reszkettem, és
amikor Else jött a teával, véletlenül kilöt-
tyintettem a szônyegre. Bocsánatot kér-
tem, és menni akartam, de ô visszanyo-
mott a heverôre, és felszárította a foltot.
Leült mellém, és megfogta a kezemet.
Még sosem voltam ilyen közel nôhöz.
Anyát leszámítva persze.

Ekkor történt, hogy Maja megint el-
kezdett sírni. És ez nemcsak sírás volt már,
hanem sikoltozás. Iszonyatosan hangzott.
Else gyorsan bement hozzá, én meg arra
gondoltam, nemigen bírok tovább ott
ülni, meg nem is akartam útban lenni,
úgyhogy kilopóztam a lakásból. 

Másnap kitört a balhé. Jött értem a
rendôrség. Maja kórházban fekszik, kó-
mában. Szexuális visszaélést követtek el
ellene, ami azt jelenti, hogy MEGERÔ-
SZAKOLTÁK!, visította a fülembe a rendôr.
Aztán elvertek. Mindig kikapnak azok,
akik gyerekeket bántalmaznak. Értem én

jól. De hiszen én nem bántalmaztam. 
A cellában végre rájöttem a dologra:
Brane úr gyermekpornófilmet készített, és
Maja volt az áldozata. Viszont én szállí-
tottam neki Maját. Megpróbáltam föla-
kasztani magam a pizsamámmal, de az
ôr fölfedezett, jól elpáholt, és vizet öntött
a nadrágomba.

Megjelentem az újságban, az elsô ol-
dalon. Anya levelet küldött nekem a bör-
tönbe. Tudja, hogy ártatlan vagyok, írta.
A kislány azt kapta, amit akart. Életemben
másodszor haragudtam meg anyára.
Órák hosszat vallattak. Mindent elmond-
tam, amit tudtam az Etex Filmrôl, Brane
úrról, Henrikrôl és a pornóújságról. Meg-
nézték a forgatókönyvet, és letartóztatták
azt a költôt a régi osztályomból, mert a
címlapon az ô neve szerepelt, de gyorsan
szabadon is engedték, amikor kiderült,
hogy a forgatókönyvet nem az ô írógé-
pével írták. 

Vér- és magmintát vettek tôlem, és a
vizsgálat mellettem szólt. Én nem tehet-
tem. De Else azt mondta a bíróságon,
hogy aznap olyan furcsán viselkedtem, s
ezért tettestársként majdnem elítéltek.
Anyát is kihallgatták. Azt mondta, hogy
mindig aranyos fiú voltam.

Írtam egy szép levelet Majának és
Elsének, de a börtönôr darabokra tépte,
és arcul köpött. Egyik nap a rendôrség
elfogta a fényképészt, és ô bevallotta.
Valójában az ô érdeme, hogy szabad em-
ber vagyok. A bíróságon kijelentette,
hogy ártatlan vagyok. Akár meg is kö-
szönhetném neki, ha nem tudnám, mi-
ben vett részt. A házában találtak egy
videókópiát a filmbôl, és mint mondják,
Majának még szerencséje van, hogy
egyáltalán életben maradt. Ki hitte volna,
hogy ilyen gonosz a világ …

Amikor elengedtek, anya négyszer egy-
más után megmosta a hajamat. Olyan
mocskos volt. Megpróbáltuk folytatni,
mintha mi sem történt volna. De nehéz
volt. Az üzletbe nem jöttek vásárlók.
Hébe-hóba összegyûlt odakint egy falka
gyerek. Lekaptam valami játékot a polc-
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ról, és oda akartam ajándékozni nekik, de
mihelyt kinyitottam az ajtót, elszaladtak.
Egyszer az egyik azt kiáltotta, hogy
„Cukros bácsi!”. Úgyhogy anyának kellett
megvigasztalnia.

Egyik éjjel emberi hangok zajára éb-
redtem. Volt már ilyen, és mindig külö-
nösnek találtam. Anyának ugyanis sosem
voltak vendégei. De nagyon kíváncsi let-
tem, fölkeltem. Szinte kiabáltak. Anya szi-
dott valakit. Az étkezôn és a nappalin át
odalopóztam anya szobájának csukott
ajtajához. Ô volt bent egy férfival. És
most már nem volt semmi kétségem:
Brane úr hangját hallottam. Meg voltam
gyôzôdve róla, hogy meg akarja erôsza-
kolni anyámat. Benyitottam. Anya ijedté-
ben a földre ejtett egy köteg papírpénzt.
Brane úr jéghideg pillantással meredt
rám. Ült, elôtte anya nagy bôröndje. A
bôrönd tömve volt gyermekpornóújsá-
gokkal és -kazettákkal. Életemben most
haragudtam meg harmadszor anyára. És
most elôször cselekedtem gyorsan. 

Bezártam ôket, és hívtam a rendôr-
séget. Mindkettejüket letartóztatták. Anya
a bíróságon azt mondta, hogy értem
tette, és hogy minden gyerek saját maga
kérte. Talán nem zaklattak és molesztáltak
a gyerekek engem is egész fiatalkorom-
ban? Anya hosszú évekig finanszírozta a
gyermekpornográfiát, és az összes pénzt,
amit keresett, én fogom örökölni. Brane
úr a társa. Henrik pedig Brane úr unoka-
öccse. Amikor anya kirúgta Henriket,
Brane csúnyán meg akart tréfálni engem
meg anyát. Az újságok egy héten át min-
dennap írtak az ügyrôl. Rólam azt le-
hetett olvasni, hogy anyám engedelmes
rabszolgája vagyok. Lelki vérfertôzés
áldozata. Mint mondjak? Azt hittem, az
anyám jó. Szerettem. Most mindennap
elverik a börtönben. 

Egy ideje már nem jártam az üzletben.
Legutóbb, amikor ott voltam, elcsoma-
goltam az árut. Hirtelen az az érzésem
támadt, hogy valaki néz. A kirakatüvegen
át megpillantottam Elsét: kézen fogva állt
Majával. Bejöttek hozzám. Else bocsána-

tot kért. Most már tudja, hogy ártatlan
vagyok, és szeretne meghívni ebédre,
hogy jóvátegyük a dolgot. Meleg lett a
fülem, és már majdnem igent mondtam,
de akkor Majára pillantottam. Csak állt 
és hallgatott, furcsán, zárkózottan, és a
földet nézte. Megköszöntem a kedves-
ségét. Sajnos már elígérkeztem máshová.
Aztán elmentek. Sírva fakadtam. De ezút-
tal máshogyan sírtam, mint szoktam. 

Most nincsen semmim. Nem messze
lakom a tetoválótól. Azóta tetoválta a
jobb vállamat is. Az van rajta, hogy Else.
Az a nô, aki a legközelebb állt hozzám az
életben. Leszámítva anyát. Megtanultam
hajat mosni. Viszont kéziszappannal mo-
som. Nem vagyok hajlandó sampont
használni. Babasampont. 

Szappanos Gábor fordítása

Gál Éva Emese

Pótcselekvés
Nem sétálhatok Kréta szigetén,
az Akropolisz kövére se lépek,
csak magamba gázolok: a szegény
ember egyetlen távlata a lélek,

s bár turista sohasem lehetek,
nem járhatok be teremtett világot,
még eljátszhat velem a képzelet,
hogy velem barangoljanak az álmok

négy égtáj örök csodái között.
Mondd, mennyire hiteles az az álom,
ami semmibôl mindenekbe szökött,
hogy önmagához világot találjon?

És mennyire hiteles a világ,
melyrôl saját bôrét nyúzza az ember,
hogy kivívjon egy ál-harmóniát,
majd rácáfoljon lelkiismerettel?
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Oláh Zoltán

Villanella
Harmat hangján szól a szél,

futnak félénk fellegek.
Holddal hál ma is az éj.

Álmunk felett lusta ég.
Szívünk szaván tengerek.

Harmat hangján szól a szél.

Alkony tüze visszatér,
benne parázslik szemed.
Holddal hál ma is az éj.

Gyönggyé pendült tünde-fény,
napot tapint két kezed.

Harmat hangján szól a szél.

Ég felé fútt falevél
alá bújnak szellemek.

Holddal hál ma is az éj.

Minden szó téged igéz,
elbújik a rettenet.

Harmat hangján szól a szél,
holddal hál ma is az éj.

Rügyek rekviemje
Nárciszok arca
évek, éveim.

Színek szonettje.
Napraforgócímer
rajzolta szemeit

a cinóber-csendbe.
Hallgatásunk

rügyek rekviemje.
A bûnt bánó hajnal
egy ártatlan reggel

meggyónja az éjszakát.
Csillagostyák

az ég teraszán.
Tekintetünk

a horizont-szélben
pillanat-virág.

Istenek csendje,

szentséges este,
csillagostyák.

rügyek rekviemje.

Turcsány Péter

Alakváltozások
vagyunk

Jenei Gyula szolnoki levele
Turcsány Péterhez Nagyrévre

Családjaink között
egy folyó sodrának
idô-kiegyenlítôdése
örökké. 
vajon ugyanazzal
a vándorral találkozunk-e
a szolnoki híd alatt
és a kécskei strandnál
és a szombat esti
diszkófények körbetekintô forgása
a Missisipinél
és Szabadkán
egyetlen állóvíz
alakváltozásai-e

a tegnapi borosta és a 
holnaputáni –
egyetlen vándor
élethullámzása
de hát a tegnapi és a
holnaputáni között is
csak annyi a különbség:
az egyiket Szolnokon
vetette ki a Tisza –
a másik Nagyréven
ért révbe.

(2003. május 13.)
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Jenei Gyula 

átírások

16

válaszvers Turcsány Péternek

csak az út fogy, meg a társak. hiába 
siet a vándor, révbe sose ér. az idô 
ráérôsen csordogál a két part 
között. a diszkófény sebessége 

szolnoknál és a kécskei strandon is
ugyanannyi. a missisipi messze 
van, az állóvíz: pocsolya. a legszelídebb
hullámok alakváltozatai is – ahogy

megtörik rajtuk a fény – kiszámíthatatlanok.
a folyóra bocsátott papírhajó felborul,
szétázik. a tengerhez, ahová a gyermek
szeretné, nem jut el. látótávolságon belül 

elsüllyed. a tegnap lehet, hogy másként 
történt, a holnapután nem biztos. 
egy számból ha kivonunk egy másikat, 
a különbséget maradéknak nevezzük.

Zas Lóránt

Már semmi sem
(Memento 1945. ápr. 4., 1956. nov. 4. 

– Magyarok között a hajón)

Már semmi sem olyan, mint máskor.
Az évforduló terhe rádszakad
közel vagy távol a hazától.
Az eget nézed, tengert, a halat
és akác hív a hetedhét határról.
És bimbó nyílik, inganak falak.
Hilo virágos erdeje még távol,
de benned ég a szó és felfakad,
hogy annyi év után is, máshol,
egy új otthont teremtve, akarat
és kézfogás, ami a mából
nagyon sokáig még velünk marad.

Szavaim
Magyar jakobinus dala

2004-ben

Szavaim, lobogjatok csak.
Ez az én világom.
Jakobinus dühöm
szikrája szálljon.
Gilotin úr, fenjed
a késed. Fejek
vevését immár te
kérjed. Szenved a néped.
Bíborosok és királyok
sírját ha vérben ásod,
piros foltokkal reng
a zsákod.

Sivatag-szagú
A kiskatona panasza

Sivatag-szagú lehetetlen.
A folyó partján hotel és ember.
A hídon túl házak és sirályok.
Felhôkig látok.
Faluja piros ködben. Imámok.
A minaret fala tûztenger. Várok.
Ma háztól házig kell bemenni.
Az utcán fegyver. A szívben semmi.
Másokért kell verekedni.
Csillagos zászló, kékes stráfok.
Lövik a tankom. Félek és hányok.

PoLíSz
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Donkó László jr.

Tanyákról írom
tanyákról írom verseim
amikben a rím egy se rím
mikben a szó is puszta csak
– messze repülô lúdcsapat
karám közé vert verssorok
mint nyûtt szöcskeszárny tapsolok
szállnék, széttört a költemény
mint kôkori cserépedény
megbújok házam az akol
rám a juharfa silbakol
valami szépet mondanék
fölöttem néma ól az ég
s jutalmamat a friss ganét
ujjaim közt morzsolgatom…

Szlafkay Attila

Egy tényképész esti
életképe

Nehéz és
megtépázott
acsarkodó (átacsarkodott) nap
után elkínzottan
vonszoltam magam
vánszorogtam hazafelé
és benéztem
tekintetem bezuhant
a várakozó
28-as buszba
talán
egy ismerôsre vágytam
mint megfáradt vándor
az éltetô létforrásra
egyszer csak megláttam
valakit aki éppen
a legújabb PoLíSz
folyóiratot olvasta
figyelmesen
talán épp a frissen
közölt verseimet

Sors négy sorban
múltamat mint
tonnás csigát
hordom magamban
az éjszakát
Ars poetica
nem vétek én senkinek sem
áldás óvja szavam s tettem
fölmorzsolódik a lelkem
e végtelen nagy szeretetben

Szappanos Gábor

Alig akad ma jó
ember

Flannery O’Connor
elbeszélései

„Manapság a keresztény hitük fényé-
nél látó íróknak a legélesebb a szemük a
groteszk, a perverz és az elfogadhatatlan
iránt. A keresztény író visszataszító tor-
zulásokat lát a modern életben, s nehéz-
sége abból fakad, hogy ezeket ténylege-
sen torzulásnak tüntesse fel egy olyan
közönség elôtt, amely hozzá van szokva,
hogy természetesnek lássa azokat.” 

Ez az ars poetica – akár kortárs magyar
íróé is lehetne! – az idestova negyven
éve, fiatalon elhunyt amerikai írónôé,
Flannery O’Connoré (1925–1964). Azt az
írói témaválasztást, amelyet ma divatból
sok szerzô szinte kötelezônek tekint, az
erôszak és a mindenféle emberi roncsok
ábrázolását, az amerikai Dél szülötte, a
katolikus O’Connor még „minden kény-
szer nélkül” vallotta magáénak. Ma az
átlagember még természetesebbnek látja
az említett „torzulásokat”: a média zúdítja
a nyakába a rengeteg tragédiát és ka-
tasztrófát. Ô pedig képtelen földolgozni,
és mindenki mellé nem lehet odaállítani
egy jó írót. Legfeljebb a könyvét.

TÁJOLÓ



76

Flannery O’Connornak 1955-ben je-
lent meg a második könyve, egyszer-
smind elsô novelláskötete, az Alig akad
ma jó ember. Egy már-már tökéletes bel-
sô írói kohézióval rendelkezô világot mu-
tat be benne – a georgiai és tennessee-i
szûk vidéki-kisvárosi létet az ötvenes évek
elején. Szûkké nem a tér teszi, hanem a
szereplôk, az életüket értelmetlenül és
európai értelemben vett hagyományok
nélkül tengetô, a külvilágtól elszigetelôdô
amerikai kisemberek, akik számára min-
den ismeretlen potenciális fenyegetés,
mely megzavarhatja unalmas életük ön-
elégült nyugalmát. 

Megváltást Jézus nyújthatna nekik, de
már nem nyújt, mert a torz világban,
amelyben élnek, minden, ami eredendô-
en jó, a visszájára fordul: a címadó no-
vellában a gyilkos azt magyarázza leendô
áldozatának, hogy ha biztos volna ben-
ne, hogy Jézus valóban föltámadt, akkor
ô most nem lenne gyilkos; A folyó címû
elbeszélésben pedig egy kisfiú szó szerint
veszi a pap által a folyóban való megke-
resztelésekor mondott igét, s késôbb visz-
szamegy, és belefojtja magát ugyanebbe
a vízbe, az „Élet folyójá”-ba, amely „Krisz-
tus Országa felé” hömpölyög. Ebben a
kissé Pilinszkyére emlékeztetô, már-már a
végletekig lecsupaszított világban, amely-
ben minden mozdulatnak vagy termé-
szeti jelenségnek súlyos jelentése van, a
bûn, kegyelem, szenvedés, megváltás
üres szavakként konganak, s az égen újra
valami pogány nap világít.

Félelmetes lelki „térkép e táj”, egy szel-
lemileg halódó, erkölcsi tôkéjét vesztett
világ lenyomata, és az olvasó sejteni véli,
hogy itt nem csupán a régi Dél pusztu-
lásáról van szó, hanem egész Amerikáé-
ról, amelynek eredeti értékei egykor pél-
daként szolgáltak Európa számára is. 

Hiába, az írók érzékeny elôhírnökei a
jövendônek…

Tusnády László

Madarász Imre 
Alfieri-monográfiája
Ha Alfieri magyarországi jelenlétérôl

beszélünk, akkor nagyon hamar Mada-
rász Imre munkásságával találkozunk.
Húsz évvel ezelôtt róla írta – huszonkét
évesen az elsô könyvét, az elsô magyar
könyvet az olasz lángészrôl, és folyton-
folyvást hozzá tér vissza, mégpedig úgy,
hogy érdeklôdési körében jelen van az
egész olasz irodalom – elég a nagy sikert
elért, hat kiadásban megjelent „Az olasz
irodalom történeté”-re gondolni, mintegy
kilencszáz tanulmányára, továbbá arra,
hogy a Kossuth Lajos Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karán ô hozta létre
az Olasz Tanszéket, itt vezeti az Olasz
Felvilágosodás és Romantika Kutatóköz-
pontot, és az „Italianistica Debreceni-
ensis”-t szerkeszti. Alfieri halálának két-
századik évfordulóján a nagy olasz drá-
maíró, költô irodalmár tiszteletére nem-
zetközi konferenciát rendezett, és kollé-
gáival együtt megünnepelte tanszéke
létrehozásának, fennállásának a tizedeik
évfordulóját. Ekkor boldogan mondhatta
el, hogy addig épp nyolcvan tanítványa
végzett, és ugyancsak nyolcvan hallgató
tanult akkor a tanszéken.

Tizennyolc könyve jelent meg eddig.
Kettô a kiadást várja, és tanárként az
ôsszel kezdi a tizennyolcadik tanévet. 
A számok különös rendet alkotnak, meg-
döbbentik az embert, szinte azt sugallják,
hogy valami mélyebb, sôt titkos értelmet
keressünk bennük. Pedig a titok itt van elôt-
tünk: maga a szerzô és eddigi életmûve.

Szerencsés ez a pillanat, amikor köze-
ledni akarunk hozzá. Az eddigi munkás-
ság megértésének a kulcsa az Alfieri-
monográfia: „Vittorio Alfieri életmûve fel-
világosodás és Risorgimento, klassziciz-
mus és romantika között.”

Nekem elsôsorban errôl kell beszél-
nem. A tanulmányok, könyvek roppant
gazdagsága nem teszi lehetôvé a váz-
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latos felsorolást sem, így csak felvillantom
azt, hogy Madarász Imre a magyar iroda-
lomnak is a jeles kutatója, és mûfordító,
szépíró is.

Ebbôl a rövid felsorolásból rögtön
adódik egy olyan kérdés, amely miatt volt
lényeges a sokrétûségnek, a nagy távla-
toknak a felmutatása – teljesség minden
igénye nélkül. Miért van Alfieri életmûvé-
nek oly nagy szerepe Madarász Imre ed-
digi munkásságában? 

Dante, Ariosto és Tasso az eposz egy-
egy nagy lehetôségével mutatta meg az
emberi teljességet. Petrarca a líra fejedel-
me, Boccaccio a novella nagymestere,
Goldoni az olasz vígjátéké, és Alfieri a leg-
nagyobb olasz tragédiaköltô. Lírájával,
önéletrajzával, értekezéseivel, sôt fordí-
tásaival is nagyot alkotott, mint ahogy
hatalmas elôdeinek a sokarcúságát is
okvetlenül hangsúlyozni kell. Az olasz fel-
világosodásnak a nagy összegezôje, a
Risorgimentónak – az olasz reformkornak
– az elôfutára ô, a klasszicizmus vegyül
életmûvében a megszületô romantika
elemeivel.

A monográfia olvasása során fokoza-
tosan fogalmazzuk meg magunkban a
fenti kérdésre a választ: a legnagyobb
olasz tragédiaíró az emberiség alapkér-
désének tekinti a zsarnokságot és a sza-
badságot; az elsô a bûn és a félelem táp-
talaja, a második az erényé, az emberhez
méltó életé. A Fény századában rendkívül
fontos volt tisztázni azt, hogy mire képes
az ész, az értelem, de ez a hallatlanul
magasra emelt csoda a maga ellentétébe
csaphat át, ha az ember nem hallgat a
szívére. Mindez ember voltunk, igazi mél-
tóságunk miatt fölöttébb lényeges. A ren-
geteg ártatlan áldozatot követelô iszonyú
kisiklás, történelmi csúszás abból a fájdal-
mas ténybôl fakad, hogy sorsunkat, éle-
tünket gyakorta nem az ész, hanem az
erô határozza meg.

Bevezetôjében Madarász Imre tisztázza
a monográfia célját. Korunkból visszapil-
lantva méltán láthatjuk úgy, hogy Alfieri
olyan fókusza, tükre az olasz szellemi élet-
nek, amely igen nagy mértékben képes a

múltat és a jelent összekapcsolni, idôben
két igen távoli területnek a lényeges
vonásait egyszerre elénk villantani. Ez az
összekötô szerep, sokszínû tehetsége te-
szi oly rokonszenvessé. Így értjük meg,
hogy miért tekinti Madarász Imre példa-
képének: „A bevezetés szubjektívebb jel-
lege megengedi, a szóban forgó tudo-
mányos hitelesség, kutatói ôszinteség
pedig megköveteli a »vallomást«: Alfieri
oly régen, oly mélyen és oly nyilvánva-
lóan – sokszor kinyilvánítottan – írói és
emberi példaképem, hogy iránta való
elfogódottságomat egy szakmonográ-
fiában is csak a filológiai tudományosság
legnagyobb szigorával tudhatom ellen-
pontozni. Másrészt azonban e letagad-
hatatlan szeretet nélkül nem tudtam
volna ennyit olvasni Alfieritôl és róla, ku-
tatni életmûvét s írni arról, sem belefogni
egy ilyen munkába. Ahogyan a meg-
gyôzôdés nélkül sem, hogy az egyéni és
a nemzeti szabadságot mindig védelme-
zô, mindenfajta csorbítását mindig eluta-
sító, s a zsarnokellenesség mellett a há-
borút a rosszak legrosszabbikaként elítélô
Alfieri ma is oly idôszerû.”

A könyv hét fejezetbôl és negyvenöt
részbôl áll. Elôször a „Naplók”-kal, „Év-
könyvek”-kel, majd az „Életem” címû ön-
életrajzi vallomással ismerkedünk meg.
Különösen ennek az utóbbinak a fontos
megállapításai, vallomásos kijelentései
térnek majd vissza késôbb, ha ezt a mû-
vek értelmezése, a vitatott kérdések tisz-
tázása szükségessé teszi. Augustinus „Val-
lomásai”-ig visznek el az „Életem” egyes
szálai, méltó hozzá ez a mû mélységében,
ôszinteségében is.

Madarász Imre itt is a lényeget ragadja
meg: nem foglalkozik a kicsiny mozzana-
tokkal, valójában már a mûvek megközelí-
tését is elôkészíti, hiszen az életrajz megis-
merésében is ez a legfontosabb cél vezérli.

1775 az a csodálatos év, amelyben
Alfieri felismeri irodalmi küldetését. Külö-
nös leleménnyel nevezi Madarász Imre
ezt az idôszakot „naplócsendnek”, hiszen
az olasz mûvésznek sok-sok különös, új
szóalkotása van.
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Így jutunk el Alfieri lírájához. Ezen a
téren leginkább Petrarca ihleti, de ô indít-
ja el a Risorgimento Dante-kultuszát is.
Klasszicizmus és preromantika van jelen
ebben a költészetben. Oly erôteljes ez a
mûvészet, olyan mindent átható szellemi
sugárzás van itt jelen, hogy Raffaello
Ramat Alfieri tragédiáit is lírai gyökerûek-
nek tekintette. Bertana oly könyörtelenül
igyekezett leleplezni a szerelmes versek
ihletôjét, Luisa Stolberg d’ Albany-t, hogy
az már túlzás, hiszen nagy ügybuzgal-
mával a költô tiszta érzéseit is sérti. Ezt a
magánszorgalmú nyomozót Madarász
Imre jogosan nevezi „filosz-detektív”-nek.
Szerinte Alfieri szonettjei „fentebb stílusá-
nak” köszönhetôen nem a kicsi arcképek-
re, hanem mellszobrokra emlékeztetnek.

A költô énkultuszára jellemzô az,
ahogy tükröt tart önmaga elé. Alapkérdé-
se itt is megjelenik: „Ész és szív bennem
örök harcban”. Mindez nem önismétlés,
hanem egy nagyon bonyolult kérdés ár-
nyaltabban kerül így elénk.

Mélyen a hagyományokból táplálkozik
a „Magányos erdôk néma borzadálya,”
kezdetû vers; ugyanakkor Croce és Binni
már a romantika elôfutárát látja benne.

Nagymonográfia van elôttünk. Mada-
rász Imre logikus vonalvezetése, követke-
zetes szerkesztôi elve, élvezetes stílusa,
gyakori tömörsége remekül érezteti azt,
hogy méreteiben mily hatalmas életmû-
rôl van szó. A kiemelt alkotások gyakran
válnak az életmû értelmezésének, a lé-
nyeg megragadásának a pilléreivé. Így
közelíti meg a szerzô a kor nagy esemé-
nyeirôl írt Alfieri-verseket is. A terjedelmes,
hatszáztizenkét soros költemény, „A sza-
bad Amerika” hôsi és dicsô emlékeket
idéz. Ám a költô szomorúan látja leg-
nagyobb értékeinknek a szinte végzetes
esendôségét: „Ah, semmi sem állandó a
világon, csak az erô”. Ezt a kijelentést
kapcsolja össze Madarász Imre „A feje-
delemrôl és az irodalomról” írt értekezés
nyitó szavaival: „Az erô kormányozza a
világot (sajnos!), és nem a tudás!”

Alfieri azért tartózkodott Párizsban
1789-ben, mert a mûveit ott jelentette

meg. Így adódott, hogy a forradalmi ese-
ményekrôl szóló elsô jelentôs verset ô
írta. Ennek a címe „A Bastille-talanított
Párizs” (Parigi sbastigliato). Ez a vers re-
mek bizonyítéka annak, hogy a „francia-
országi változásokat” a költô nem eleve
„reakciósan” ítélte meg. Tehát nincs iga-
zuk azoknak a bírálóknak, akik elsô pilla-
nattól osztálykorlátokat keresnek benne.
A „sbastigliato” szó Madarász Imre szerint
„Alfieri alighanem leghíresebb neologiz-
musa”.

Goethe szerint szabadság is csak azok-
nak jár, akiknek naponta meg kell meg-
küzdeniük érte. Az ember szörnyû és
mélységes tragédiája az, ha a zsarnok-
ölôkbôl zsarnokok lesznek. Az „átvedlés”
iszonyú meghasonlás, kisiklás, de nem
Alfieri „vétke”, ha ezt a szomorú elvetélést
észreveszi. Nem lehetne semmilyen tra-
gédiáról sem írni, ha az értékvesztéseket
azért nem volna szabad megörökíteni,
mert ezzel „valakiknek” az érzékenységét
sértené meg az ember. Madarász Imre
épp arra mutat rá, hogy Alfieri „újabb”
álláspontja valójában nem új, beleillik a
szabadság apostolának azon rendjébe,
amely szerint a szabadság eszméje a
szent, és nincs érzékenység, nincs „kor-
lát”, amely az ô igazmondását megaka-
dályozhatná.

Korlátjaik azoknak vannak, akik ideoló-
giai kényszerzubbonyaik miatt ennyi idô
után sem tudják követni a lángész szár-
nyalását. Ô azzal vigasztalódott, hogy
nem az ilyen emberek számára írta mû-
veit: elôtte Dante és a többi óriás szelle-
me lebegett; bátor volt és szabad. Nem
volt mitôl félnie.

A félelem a zsarnoki lét örök magzat-
burka: ott van az már az önkényuralmi
rend születésekor – fizikailag és szellemi-
leg is. Aki ennek a létnek a pókhálójába
kerül, mind a félelem áldozata lesz, és a
tudatlanságé, mert a zsarnok fô rémülete
az, hogy hazugság-vára leomlik. Kiderül,
hogy a királyon nincs ruha.

Térben és idôben oly messze van
Alfieritôl Nazim Hikmet. Hatásról, vélemé-
nyem szerint, nem lehet beszélni. „A füg-
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getlenség eposza” a nyolcvanegy évvel
ezelôtti törökországi eseményekrôl szól.
Ennek a végét a nagy hasonlóság miatt
idézem: „ Szívem ébred bánatára, / mi-
alatt szabadon és bátran rohantunk, /
máris léptünk a csapdába.” Igen, ez a
csapda a legtöbb forradalom szívfájdító,
fanyar leckéje. Ez a jelenség létezik. Ez a
baj, és nem az a rossz, aki beszél róla.

A nagy olasz alkotó Goethével egy
évben, 1749-ben született, és két évvel
hamarabb halt meg, mint Schiller. Rend-
kívül tudatos mûvész volt: ércnél mara-
dandóbb emlékmûvet akart hátrahagyni
– szabadságvágyával a végtelent ostro-
molta, de a végességnek is a tudatos
átélôje volt. Idôkorlátot szabott magának,
küldetését negyvenötödik életévéig akar-
ta teljesíteni. A szabadság nagy és örök
tanúságtételét akarta adni azzal, ahogyan
a zsarnokság ellen lázadt. Nálunk a ko-
rábbi nemzedékek kisebb figyelmet szen-
teltek neki, de ez nem az ô értékeit
minôsíti. A mûvelôdésre (közmûvelôdés-
re) is nagyon igaz Petôfi szôlôszem-ha-
sonlata: újabb és újabb sugarak kellenek
ahhoz, hogy a föld megérjen.

Alfieri teljességvilágához Madarász
Imre úgy jut el, hogy képes a roppant
méretû életmû élményét is visszaadni.
Maga is hangsúlyozza, hogy nem iroda-
lomtudományi iskolákhoz kötôdik; jólle-
het az elôdök gondolatait mérlegre teszi,
de gyakran épp a rész szerinti igazságról
derül ki, hogy az egész mérlegén hami-
sat mutat. Az ész túltengése árthat a
megközelítésnek: az igaz vész el, ha nincs
jelen a szív.

Szív és elme és végtelen szabadság –
mindennél szentebb, mindennél fonto-
sabb. Oly emberi küldetés, hogy még
akkor is szép, ha az igazán csak a költé-
szetben, csak a mûvészetben létezik. Bár
Alfieri hite, meggyôzôdése szerint a sza-
badságnak ennél többnek kell lennie:
megélt valósággá kell válnia.

Az erény a szabadság szülötte, a bûn a
zsarnokságé: ez az utóbbi mozgatja a há-
ború tébolyát is! Mennyire idôszerû a két-

százegy évvel ezelôtt meghalt vátesz!
Madarász Imre könyvét áthatja az a gon-
dolat, hogy ez az olasz költô, drámaíró
mily nagyon sokat mond korunknak:
nem neki – a zsarnokölônek van szük-
sége ránk, hanem minekünk ôrá. Ez az
olasz lángész a modern lélektan több
felismerését megsejtette. Láthatta a nagy
példát, az emberi szívet magasabb minô-
ségbe felemelô forradalmat, majd az ika-
ruszi zuhanást is meg kellett látni, az
eszmei ellentétét, a botcsinálta zsarno-
kocskák országlását, az önkényuralom ör-
dögi fintorát, a torzat, az Itáliát kifosztó
tetves had tündöklését.

Fanyar lecke ez, de van megoldás,
mert az ember képes elérni a magasabb
minôséget, s ezt mûvészetté alakítva, só-
várogva kérdezhetik az újabb nemzedé-
kek gyermekei azt, hogy mi ebben a zûr-
zavarban, összevisszaságban mégis a szép.

Erre ad nekünk választ Madarász Imre
legújabb könyvével. Alfieri titkát megismer-
ve, a XXI. század embere is felemelheti a
fejét, még a pénz zsarnoksága sem szorít-
hatja le, nem nyomhatja azt a szürke por-
ba, mert a létünk annál minôségileg több,
és ember voltunk feltétele, igazi méltósá-
gunk alapja az erkölcs és a szabadság.

Az Alfieri-monográfia közepén találjuk
a tragédiák bemutatását, elemzését.
Madarász Imre nagyon árnyaltan közelíti
meg ezt a bonyolult, nagy mûvekbôl
elénk táruló világot. Fölöttébb tanulságos
az, ahogy több szemszögbôl villan elénk
a színdarabok világa: látjuk azt a szándé-
kot, amely Alfierit mozgatta alkotás köz-
ben; megismerjük azt a szenvedélyt,
amely az eredeti elképzeléstôl eltérítette a
szerzôt, értesülünk magának a drámaíró-
nak a véleményérôl, ahogy megítélte a
kész munkáját. Tudunk a közvetlen fo-
gadtatásról, és arról a visszhangról is,
amely jó két évszázad során kísérte a
tragédiákat.

Ez az utóbbi vizsgálódás is fölöttébb
izgalmas. Jócskán lepheti meg az olvasót
az a különös jelenség, amellyel a hu-
szadik századi értékelések során találko-
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zunk. A haladás, a tudomány fejlôdése
során azt várná az ember, hogy a kutatás
alapelve az igazságnak a feltárása. Ehe-
lyett gyakran szürkülést, hamis modellek
gyártását találjuk.

Nyilvánvaló az, hogy a tizenkilenc tra-
gédia nem azonos fajsúlyú. Ezt maga
Alfieri is nagyon jól tudta, de ebbôl a
valójában egységes sorozatból kettôt
nem lenne szabad úgy kiemelni, hogy
ezek dicsérete arra is „szolgáljon”, hogy
az így elhangzó fényes szavak a többi
mûre, a remekekre is csak árnyékot vet-
hessenek. Madarász Imre szerint ez tart-
hatatlan állapot.

Különösen Sapegno és néhány hason-
ló gondolkodású társa jár élen a tévesen
ítélkezôk csapatában. Bizonyos híressé-
gek véleményét olvasva, az az ember
érzése, mintha az illetô irodalomtudósok
elfelejtették volna azt, hogy a mûvészetet
tudományos eszközeikkel kellene megkö-
zelíteniük. Ehelyett magát Alfierit vizsgál-
ják olyan szempontból, hogy például
mennyire volt „reakciós”. Milyen „skatu-
lyába” fér bele. Így viszont szomorú és
hamis kép alakul ki, mert a szabadság
megszállott géniusza az ilyen kényszer-
zubbonyt nem tûri. Nem viseli el, hogy
élete és mûvészete bizonyos „ketrecben”
sínylôdjön.

Madarász Imre sorozatosan hívja fel a
figyelmet ezekre a veszélyes és mûvészek-
tôl elidegenítô szellemi örvénylésekre.
Nem akar Alfieri védôügyvédje lenni. 
A mû értése, titkainak a feltárása a leg-
fontosabb a számára. Igen nagy érdeme,
hogy ezt a munkáját oly magas szinten
és az egész Alfieri-irodalomban oly egye-
düli módom végezte el.

A vélemények, bírálatok ôserdejét lát-
va, könnyen hihetné azt az ember, hogy
oly bonyolult világ áll elôttünk, amelyben
leginkább csak eltévedni lehet. Madarász
Imre tehetsége, rendkívüli tudása az a
fény, amely áthatol ezen a sûrû erdôn.
Így derül ki, hogy a különben nagy ne-
vekhez fûzôdô, szélsôséges elemzések
mélyén milyen szemlélet húzódik meg;
mi az oka a gyakori téves megítélések-

nek, elhallgatásoknak, furcsa és indoko-
latlan indulatoknak, esetleg az életmû tel-
jességét megzavaró, túlzó dicséretnek.

A tévedéseknek, hamis ítéleteknek oly-
kor-olykor mélységes gyökereik vannak:
egy-egy ideológia válik fontosabbá, és
olyan eszköz lesz belôlük, amely a mû
vagy a szerzô ellen fordul. Az ilyen meg-
közelítések, vádaskodások ellen rendkívül
határozottan lép fel Madarász Imre, hi-
szen maga az ideológia az adott irodal-
már hitkérdése, és azzal fölösleges a mû
és az olvasó közé tolakodni. Az sem ve-
zethet igazi teljességre, ha csupán egy
bizonyos irodalomtudományi iskola, esz-
tétikai „szekértábor” nézôpontja alapján
derül ki, hogy az illetô csoport elvei alap-
ján hogyan „kell” látni Alfierit. 

A zsarnokölôt a maga teljességében
csak a saját végtelen, szabad világában
lehet igazán megismerni. Ezért minôségi-
leg több Madarász Imre megközelítése,
mint mindazoké, akik elméletek mankóin
tébláboltak Alfieri életmûve körül. Persze,
félreértés ne essék, nem csak ilyen elôdök
vannak és voltak Asti híres szülötte körül.
A korábbi helyes érvek, meglátások gaz-
dag sorát is elénk tárja Madarász Imre.
Ám mindezt eredeti, szabad látással teszi:
így választja el a konkolyt, az ocsút a tisz-
ta búzától. Könyve elképesztô gazdag-
ságával nem fárasztja az olvasót. Mindez
a szerzô varázsa: élménnyé válik mindaz,
amit ebben a könyvben olvas az ember.

Alfieritôl távol állt a melodráma. Épp
ez a távolság hozta magával azt, hogy,
eredeti, klasszicista elméletét megtagad-
va, új drámai mûfajt akart létrehozni.
Ábel címû drámájáról Madarász Imre
kimutatta, hogy nem tökéletes alkotás,
de maga a szándék rendkívüli, hiszen az
akkor divatos, nôies olasz operák helyett
erôt, igazi férfias hôsi világot akart a ze-
nés színpadra is bevinni, és ezzel a szán-
dékával egy hatalmas ívet indított el,
olyan ívet, a jövônek olyan fényét, amely
már Giuseppe Verdit sejteti.

Vajon véletlen-e, hogy Alfieri magyar-
országi felfedezése egy fiatalember nevé-

PoLíSz



81

hez fûzôdik? Nem! Ennek így kellett len-
nie. A legmagasabb szintû agymosásnak
a még zsenge századában valóban jó
kifeszíteni a húrt: zsarnoki vagy szabad lét
– félelem, halál vagy erkölcs és élet? Ez itt
a kérdés.

A szabadság és a szabadosság olyan
kapcsolatban van egymással, mint az
angyali arc és a torz, ördögi – esetleg
majomvigyor.

Alfieri ott áll a Jövô Kapujában, az em-
beriség nagy Reményhajnalán, és irodal-
mi kufárok kockát vetnek koturnuszára.
Madarász Imre azt mondja nekik: „Nem,
uraim, az én hôsöm ennél minôségileg
több.”

Bizony több. Mégpedig azért, mert hi-
deglelôsség, álhisztéria nélkül kell látni a
„Misogallo” (Franciagyûlölet) bölcsôjét is
– a vérbe, a halál tébolyába lökött szent
szabadságot. Mily dôre dolog, hogy érzé-
kenységükrôl híres, bûntudat nélküli né-
pek nevét említeni sem lehet olykor, mert
ez sérti ôket. Ez a hazugsággal „flörtölô”,
elnézô viselkedés a jobb-e vagy az igaz-
ság, az emberiség igazi és szent konti-
nentális alapzata – az a szabadság, amely
az „Elsô Brutus” hite, küldetése volt. Az a
lényeges, hogy ez a szabadság létezik-e
egyáltalában. Ha nem létezik, akkor a
szavakkal el lehet játszadozni, de az igazi,
a közös szabadságot szolgáló rend he-
lyett, a töredezett lét átkaként be kell érni
álszabadsággal, amelynek igazi neve rab-
ság és közös félelem. Ahhoz Alfierinek
semmi köze sincs. A többi néma csend.

Alfieri hazai megismerését azért tartom
igen nagy jelentôségûnek, mert épp az ô
különös végzete az, hogy a középkori,
reneszánsz és barokk után épp az ô
korában szakad meg az a folytonosság,
amely minket oly szépen és békésen
kapcsolt az olasz mûvelôdéshez. Ez a
tény egymagában olyan téveszmét sug-
all, amely alapján azt lehet hinni, hogy az
olasz mûvészeti fejlôdés megszakadt, és
ebben a vonulatban a nagy olasz drá-
maíró úgy van (szinte negatív) közép-
pontban, hogy nálunk hosszú ideig nem
értékeinek, érdemeinek megfelelôen volt

jelen – szinte mûvelôdési fehérfoltként.
Ennek az lett az eredménye, hogy egy
idôre a hajdani nagyok (például Dante és
Petrarca) itáliai utóélete sem jutott el ná-
lunk méltóképpen a köztudatba, és a ké-
sôbbi korban feltündöklô nagy alkotók
gyökereire, ihletô forrásaira sem derült
igazán fény.

Nem minden világirodalmi rangú al-
kotó hat egyformán, azonos arányban
egy-egy nemzet irodalmára. Ebben meg-
határozott szerepe van az adott nép szel-
lemi igényének, sorsának; jelentôs az is,
hogy az adott világirodalmi nagyság ho-
gyan kötôdik a kor uralkodó eszméihez.
Ebbôl nyilvánvalóan következik az a tény,
hogy maga a világirodalom nagyobb
annál, mint amennyit abból egy-egy nép
nemzeti irodalma magáévá tud tenni.
Még szûkebb azoknak az alkotóknak a
köre, akik ebbôl a világirodalmi kincses-
tárból egy-egy nemzeti irodalomban úgy
vannak jelen, hogy az adott közösség
„belügyeivé” válnak szinte: ott újabb alko-
tások mintái, ihletô forrásai lesznek –
akárcsak a mûvek egy részétôl gyúlnak
lángra a hazai alkotók az idegen, a kinti
világ nagy lobogásától.

Ez a gyökéreresztés a világirodalmi lét
erôs és vitathatatlan alapja. Ám a szellemi
hegycsúcsok méricskélése fölöttébb koc-
kázatos dolog, és a megítélésnek az alap-
ja ez a „szûkített kör” nem lehet, mert
csonkítással, prizmatöréssel jár. Különö-
sen akkor veszélyes ez a szemlélet, ha ma-
gát a szûkített kört tekinti az adott közös-
ség összességében világirodalomnak.
Ennek a teljességét csak akkor közelíthet-
jük meg, ha igyekszünk az összes világiro-
dalmi nagyság szellemi kincseihez eljutni.

Alfieri nagyságában nem lehet meg-
határozó tényezô az, hogy nálunk csak
az utóbbi idôben beszélhetünk igazi
megismerésérôl.

A hatásuk miatt jelenlévô nagy alkotók
mellett mindig is igen fontos volt a még
hozzánk el nem jutott szellemi értékek
befogadása. Alfieri esetében ez azért is
jelentôs, mert neki dantei és petrarcai
gyökerei is vannak, és így a nálunk már
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rég meghonosodott két szellemi nagyság
olaszországi utóélete ezáltal is újabb
színt, további árnyalatot kap.

Lehet, hogy túl romantikusan hangzik
megállapításom, de fontosnak tartom,
mert igaz: a tudomány is akkor és csak
akkor teljesíti küldetését, ha közelebb visz
a Titkok Birodalmához. Alfieri esetében
olyan szikráról, olyan lángról van szó,
amely a szabadság, a szabad ember örök
fáklyáját lobogtatja. Az öncsonkításos
filozófiák köldöknézô hívei madzagra fûz-
ték a világot, és saját kötöttségüket (esz-
me-láncukat – madzagukat) tekintik a
világ köldökének, ezért nem az igazság
teljesség-fényében látják a mindenséget,
hanem az „agyvakítás”, fortélyaival azo-
nosulnak. Sapegno így mutathatott ki
épp ellentétes értelmet, jelentést Alfieri
szövegeibôl olykor. Ez az az eset, amikor
az eszme legyôzi a józan észt. Ám tótá-
gast a világ sem állhat örökké.

Más vonatkozásban már láthattuk,
hogy Madarász Imre Alfieri teljességét
úgy mutatja meg, hogy nem az „iskolák”
edzôtáborainak a vértezetét ölti magára
– egyikét sem. Hisz a géniusz küldetésé-
ben. Munkája ezért hû ahhoz, akirôl ír:
nem egy lombik-elméletet akar igazolni,
hanem a mi glóbuszunkon is meg akar
mutatni egy olyan lángészt, aki láncszem
Dante, Petrarca, Machiavelli, Tasso és
Mazzini meg Garibaldi között. Magát az
egykor megélt emberi nagyságot tárja
elénk úgy, hogy a mi rabságkövületû
lelkünknek is szárnyat ad.

Szerény véleményem szerint munkájá-
nak ez a fô értéke: jöjjünk rá arra, ami a
lángész legszentebb üzenete. Sokáig az
utódok is tisztában voltak rendkívüli üze-
netével. Majd az elmélet-vakok (gyártók)
szövetségének a tagjai mormogva és
dohogva szitát, rostát, pörölyt – mond-
hatnám azt is, hogy kínzóeszközöket –
vettek elô, és úgy akarták megmutatni,
hogy mi a jó és mi a rossz abban, ha vala-
ki egy életen át a szabadság mámoros
szeretôje.

Madarász Imre ezt az új inkvizítori lep-
let lerántja, mert tudja, hogy a fanyalgó

megközelítésekre minden új nemzedék
szabad lelkû emberi lénye azt válaszolja,
hogy ha valami ennyire nem tökéletes,
akkor tôle egy sort sem érdemes elolvas-
ni: az új idôk új emberei nem a fanyal-
gást, hanem a teljességet igénylik. Per-
sze, hiba van, mert ember nincs napfo-
gyatkozás nélkül, de a napot sem a fo-
gyatkozásáért, hanem a fényért szeretjük.
Ezért van szükségünk Vittorio Alfierire is,
és ezt mutatja meg nekünk Madarász
Imre ércnél maradandóbb könyvében.

Az értékszemlélet repedezettsége, szét-
szakadása idején boldog tudni azt, hogy
van teljesség. Mindez lehetséges, korunk
bármilyen józan és fantáziátlan körülmé-
nyeinek tényének az ellenére is.

Nem a széttört egész újabb és még
töredezettebb darabjában van az igazi
nagyság, hanem az újra megtalált és át-
élt teljességben. Madarász Imre munkájá-
ban ezt a szépet, ezt a fönségest találjuk
meg. Mindezt úgy éri el, hogy ô nem
parányi kisbolygóról nézi az egészet,
hanem a teljes olasz és magyar glóbusz-
ról. Lényeglátásában van az új, az igazi
és legmélyebb emberi értékek tiszteleté-
ben és feltárásában – megmutatásában.

Nagy sikerû munkájában, „Az olasz
irodalom történeté”-ben is ez volt az
alapelve. Az ô útja is többszörösen vissza-
vezet Dantéhoz. A költôk legmagasabbja
ma is így szól hozzánk:

„Vegyétek észbe, mi bennünk a lényeg:
nem éltek-e éppúgy, miként az állat,
ha nincs tudás, és nincsenek erények!”

Ez a tudás és erény ivódott bele az
olasz nép tudatába. Ez hatotta át Alfieri
küldetéses világát is, és erre világít rá Ma-
darász Imre alapos és szép munkájában.

Marco Polo, Kolumbusz és Amerigo
Vespucci nem gyarmatosított, csak új
Odüsszeuszként mentek világot látni,
emberek csodáit. Egyetlen nép sem áll
azonos egyedekbôl.

Firenzei rablókat és egyéb sötét bûnö-
söket jócskán talál Dante a pokolban, de
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a végeredmény tûnôdésre serkenti az
embert, ha arra gondol, hogy hol van
jelen nagyobb erôvel a tudás és az erény,
és honnan árad tovább a fegyverek
tébolyult uralma.

Minél inkább a tudatunkba vésôdik
Alfierinek és a hozzá hasonló nagyoknak
az üzenete, annál jobban érezzük, hogy
nem magány-szigeten élünk, költôink,
nagy mûvészeink lélekszárnyalása nem a
Semmi Éjszakában ér véget: a szabad-
ságért elmondott fohásznak mindig van
értelme – örökkön-örökké.

Emeljük fel szívünket újra és újra, ha a
szív legszentebb szózatait halljuk! Nagy
elôdeink közül sokan nem ismerték
Alfierit, de lelki rokonai mibennünk talál-
kozzanak ôvele! Hozzá áll közel az, akinek
börtönébôl szabadult sas-lelke, ha a ró-
nák végtelenjét látta, vagy aki így szólott:

„Ahol a szabadság a rend,
mindig érzem a végtelent.”

Lelki rokona az a költônk is, aki ezt
üzeni: „…a szabadság a legtöbb, amit
adhat önmagának az emberiség!”

Ide kívánkozik újra Goethe szép gon-
dolata, mely szerint szabadság nem jár,
csak azoknak, akiknek naponta kell meg-
küzdeniük érte. Mindez Alfieri életmû-
vébôl is kiderül.

Madarász Imre monográfiája egyértel-
mûen hirdeti, hogy a nagy olasz lángész
kortársunk is. Jövônk égboltjára írta fel
örök üzenetét: szabadság és zsarnokság
– erény és bûn, ma is igaz, figyelmeztetô,
szigorú képlet. A pénz fetisizálása egyér-
telmûen mutatja azt a veszélyt, amely
magyarul nem más, mint a zsarnokság
kontinentális alapzata.

Roppanjunk össze emiatt? Maga a lír-
ikus Alfieri sóhajtott fel, hogy nem az ész,
hanem az erô irányítja a világot. Ám ô
sem roppant össze, hanem küzdött to-
vább, mert jól tudta, hogy a newtoni erô-
ellenerô tétel a szellem területén is igaz:
minden ártó erôvel szemben fel kell lép-
nie egy nagyobb ellenerônek. Ez az igazi

emberi haladás feltétele. Így mehet „…a
könyvek által a világ elébb”. Ezt a nemes
célt szolgálja Madarász Imre legújabb
gyönyörû könyve is.

(Hungarovox Kiadó)

Madarász Imre Alfieri monográfiája
kapható a Kráter Könyvesházban. A szer-
zôvel beszélgetett és a könyvet nagy si-
kerrel mutatta be Kaiser László PoLíSz
szerkesztô, kiadóvezetô 2004. június 2-án
(szerdán) 17 órakor a Kráter Könyvesház
Wass Albert termében.

Kaiser László

Tavaszodás vagy
rekviem

„A tavasz jött a parttalan idôben / s
megállt a Házsongárdi temetôben” – idé-
zi Áprily Lajost a tavaly megjelent album,
amelynek címe: Házsongárdi rekviem. 
A múlt értékeinek megôrzésén s felmu-
tatásán túl azért született meg ez a
könyv, hogy saját címével is perlekedjen,
az idézet pedig újra értelmet nyerjen.
Mert a könyörtelen idô és történelem
nem hoz tavaszt a legendás kolozsvári
temetônek, inkább ôszt, telet, pusztulást.
Ez ellen szól a megrendítô szépségû, ala-
pos, tudományos hitelességû, egyben
mûvészi igényû Házsongárdi rekviem.
Köszönhetôen két ember – a történész
Györkey Jenô és a filmrendezô Sághy
Gyula – munkájának, úgy is mondhatni:
nagy ívû vállalkozásának. S nem utolsó-
sorban köszönhetô a könyv – Németh
László szavaival élve – fényre bábásko-
dása a támogatóknak, többek között a
Nemzeti Kegyeleti Bizottságnak, a Had-
történeti Intézet és Múzeumnak, az Okta-
tási Minisztérium Határon Túli Magyarok
Fôosztályának, a Házsongárdi Alapítvány-
nak, az Országos Színháztörténeti Múze-
um és Intézet munkatársainak, a Kolozs-
vári Állami Magyar Színház dolgozóinak,
a Magyar Nemzeti Ellenállási Szövet-
ségnek, a Recski Szövetségnek, utóbbi
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egyébként a kiadó is. Szándék és tett,
szöveg és kép kivételes erejû találkozása
az album, méltó a temetô múltjához, ha-
lottjaihoz, és próbál tenni azért, hogy a
sivárosodó jelen megváltozzon.

Mirôl is van szó tulajdonképpen? Györ-
key Jenô tömörségében is sokatmondó
Bevezetôjébôl kiderül, hogy a temetô lét-
rehozását az 1585–86-os nagy pestisjár-
vány kényszerítette ki. Trianonig csak el-
vétve voltak itt román sírok, a húszas évek
közepétôl a lakosság összetételének meg-
változásával párhuzamosan kezdenek a
román sírok tért hódítani a temetôben.
Beszédes tény, hogy 1920-ban 83 ezer
volt Kolozsvár lakóinak száma, a II. világ-
háború után alig 100 ezer, s ennek csu-
pán több mint fele vallotta magát ma-
gyar anyanyelvûnek. Az 1990-es évekre a
lakosság már 350 ezer, de negyede sem
magyar nemzetiségû, napjainkban pedig
Kolozsvár lakóinak 18%-a magyar. A zsar-
noki tények következtében a temetô, bár
ma még háromnegyed részben magyar
sírokból áll, fél évszázad múlva a város
lakosságának összetételéhez fog igazod-
ni. S mert a mûemlék jelleget nem sikerül
biztosítani, a sírkert a tárgyi értékek pusz-
tulásával megváltozik. Nem csupán a tör-
ténelem szülte etnikumi változás a prob-
léma, hanem az is, hogy, Györkey Jenôt
idézve, „ma már minden sírért harcot kell
folytatni”, illetve az, hogy törvény nem
biztosítja a sírok egy részének mûemléki
védelmét. Még hajdanán Balogh Edgár
tett kísérletet a mûemléki lista elfogad-
tatására, 1990-ben pedig a Kelemen La-
jos Mûemlékvédô Társaság a mûemlék-
törvény függelékeként mintegy ötszáz
síremlék jegyzékét nyújtotta be, kérve a
védelmet. Érdemi döntés azóta sem szü-
letett, s fogynak, pusztulnak a sírok.
Györkey Jenô mondatai felháborító hely-
zetrôl festenek képet: „A feliratos kövek
megdôlve állnak, olykor a földön hever-
nek, a családi kripták egymás után men-
nek tönkre. A sír és a kripta esetében,
miután lejárt a használata, s nincs törvé-
nyes örökös, aki megváltaná, eltûnnek,
eladják ôket. A síremlékek büntetlenül

leverhetôk, a kövek bezúzhatók, átírhatók
a nevek, lebonthatók a kerítések, elfoglal-
hatók a kripták… Gyakran elôfordul,
hogy a halottak napján kimenve idegen
hantot fedeznek fel a régi sírkövek elôtt. 
S ekkor hosszan tartó mókuskerékharc
kezdôdik.” Az album az ötszázból hozzá-
vetôlegesen kétszáz sírnak állít emléket;
Erdély és Kolozsvár alkotóinak és hôsei-
nek, a város jelentôs polgárainak nyug-
helyei kerültek be a könyvbe színes fo-
tókkal, melyeket ismertetések, életrajzok
egészítenek ki.

A kitûnôen szerkesztett kötet öt feje-
zete öt fôhajtás a nemzet és Kolozsvár
nagyjai elôtt. Az elsô fejezetben a ’48-as
honvédek, huszárok, politikusok, az elsô
világháborús katonasírok szerepelnek, ki-
emelve a hôsök temetôjét, amely 1914-
ben nyílt meg, s utoljára az 1989-es for-
radalom áldozatainak adott végsô nyug-
helyet. A második fejezetben írók, költôk,
orvosok, tanárok, festômûvészek, szob-
rászmûvészek vannak. A halhatatlan ne-
vek közül néhány: Jósika Miklós, Szenczi
Molnár Albert, Apáczai Csere János, Misz-
tótfalusi Kis Miklós, Dsida Jenô, Gaál Gá-
bor, Reményik Sándor, Szilágyi Domokos.
A harmadik fejezet püspökök, tudósok,
építészek, mesterek, polgári családok,
mûvészettörténészek, zenészek, zenesz-
erzôk és egyéb közszereplôk sírjait mutat-
ja be. Csupán néhány név: Mikó Imre,
Kós Károly, Kriza János. A negyedik feje-
zetben kripták és nyughelyek találhatók,
monumentális alkotások és épületek is
egyben, például a Jósika- és a Bánffy-
családé. Az ötödik fejezet szereplôi szí-
nészek, rendezôk, igazgatók, operisták.
Az impozáns fejezet úgy állít emléket a
nagy múltú kolozsvári színjátszásnak és
mûvészeknek, hogy rövid színháztörté-
neti áttekintést ad egészen napjainkig.
Hiszen Kolozsvár az elsô színházépítô
magyar város, megannyi nagy színész
kezdte késôbb itt a pályáját, például
Balázs Samu, Dajka Margit, Jászai Mari,
Kiss Ferenc, Kiss Manyi és mások.

A könyv az esztétikai érdemein túl
morált is hirdetô és sugalló alkotás, a két
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szerzô harmonikus munkamegosztásá-
nak eredménye. Györkey Jenô a Beve-
zetô megírása mellett az elsô, második és
negyedik fejezet életrajzait, ismertetéseit
állította össze. Sághy Gyula az ötödik fe-
jezet bevezetôjét írta és ennek anyagát
összeállította, ugyanakkor az albumot ter-
vezete, szerkesztette, a felvételeket készí-
tette. 

A keménytáblás album külön érdeme
a teljes irodalomjegyzék és bibliográfia,
valamint a születést, elhalálozást, foglal-
kozást, illetve hivatást is feltüntetô pontos
névmutató. Dicsérendô szerkesztôi ötlet,
hogy a hátsó borítón az ajánló sorokat a
Nemzeti Kegyeleti Bizottság elnöke, Jókai
Anna írta, aki a korán elhunyt nagy erdé-
lyi költô, Szilágyi Domokos soraival zárja
mondandóját: „Hölgyeim-Uraim, / várom
a válaszokat.” S várjuk mi is, a hagyo-
mány- és értéktisztelô utókor: mi lesz a
Házsongárdi temetô sorsa? Mert kétség-
telen, mûemlékek és értékek vannak ott a
magyar kultúra panteonjában, amelyek
nem csupán a múlt több évszázados em-
lékei, nem csupán közösségükért tevô,
nagy tehetségû emberek sírjai, hanem
egyben tényleges mûalkotások is. Örök-
ségünk. Nem csak a múltunk mindez,
hanem a jövônk is!

(Györkey Jenô – Sághy Gyula: Házson-
gárdi rekviem. Recski Szövetség, 2003.)

Lukáts János

Ördöggörcs

A százéves Karinthy piramis

Huszonkét év munkája fekszik a majd’
hétszáz oldalas könyvben, amely „Karin-
thyának”, a XX. századi magyar iroda-
lomtörténet e különös „tájegységének”,
jelenség-sorozatának kíván emléket állí-
tani. Nem, ez így nem pontos! A Karinthy
család tündöklései, fénytörései és szivár-
ványlásai a magyar irodalom, pszichiát-
ria, vízilabdázás és színházcsinálás terén.
Ez a megközelítés már valamivel jobb,

bár ugyanolyan kockázatos, mint maga
az egész vállalkozás. 

Aki nem ismeri kellôképpen Karinthy
Frigyes, Karinthy Gábor, Karinthy Ferenc
(alias: Cini), továbbá Devecseri Gábor,
Örkény István, Benedek Marcell, Benedek
István írásait, az jobban teszi, ha beveze-
tôül tanulmányozza mindezeket az élet-
mûveket, mert az Ördöggörcs evidens-
nek tételezi mindezek ismeretét, bár leg-
följebb, ha utalást tartalmaz mindezekre.
De miért is vetne rájuk egy-egy mellék-
mondatnál többet, hiszen nem iroda-
lomelméletet vagy kritikatörténetet tart
kezében az olvasó, hanem valami (nem)
egészen mást!

A Karinthy család három nemzedéké-
nek részletes történetét kutatja fel, fûzi
egymásba, ütközteti a család egyetlen,
Magyarországon élô, felnôtt férfitagja,
Karinthy Márton, – szóval teszi mindazt,
amit az egymást váltó nemzedékek is tet-
tek egymással. Valójában egy „titkot” ke-
res K. M., annak a küzdelemnek a lelki-
tudati mozgatóit, amely a család tagjait
támogatta és meggátolta, emelte és fé-
kezte a kiemelkedésben és az önmeg-
valósulásban. A „nagy ember kis fia” jól
ismert jelenség az alkotáslélektanban, a
pszichiátriában, de még inkább a mûve-
lôdéstörténet pletykarovatában. A Karin-
thy család (és holdudvara) története igen
gazdag dokumentumanyaggal és „mon-
dakinccsel” rendelkezett eddig is, K. M.
most számos új elemmel egészíti ki ezt a
gazdag kínálatot, – nem elsôsorban a
szórakoztatás, vagy mítosz(tovább)gyár-
tás szándékával. Valójában persze nem
egyetlen család három nemzedékének
alaposan föltérképezett tagjairól esik szó
e hétszáz oldalon, hiszen már a XIX.
század 60-as éveitôl kezdve hírt kapunk
az elôdöktôl, akiknek akkor még fogal-
muk sem volt róla, hogy miféle meglepe-
téseket és konfliktusokat fognak „össze-
hozni” génjeik egyesítésével. Tanúi lehe-
tünk továbbá egy közép-európai család
társadalmi metamorfózisának, földrajzi
helyváltoztatásának, amelyet hol mene-
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külésként, hol gyôzelmes újrakezdésként
élhet meg – akár az utód-családtag, akár
a kortárs olvasó. 

Karinthy Frigyes irodalmi népszerû-
sége szinte egyedülálló volta XX. század
20-30-as éveiben. Mûveinek sajátos hang-
vétele, humora, harsánysága, sajátos filo-
zófiája széles és tartós olvasótábort alakí-
tott ki Karinthy körül. Ennél is nagyobb
volt azonban az a népszerûség, amelyet
személyisége szerzett az írónak, játékos
szelleme, a nyilvánosság elôtt folyó csa-
ládi élete és alkotó munkája. Ez az idôn-
ként kellemes, máskor nehezen elvisel-
hetô teher ólomsúlyként nehezedett
nemcsak saját magára, hanem környe-
zetére, fiaira is. Olyan súllyal, amely egy-
szerre „elvárt” az utódoktól, segítette ôket
érvényesülésükben, és gátolta egyénisé-
gük kibontakozását.

A két ismert(ebb) Karinthy figura: Fri-
gyes és kisebbik fia, Ferenc, talányosabb
és titkait holtáig ôrzô utód és alkotó volt
azonban Karinthy Gábor (Gabi), az író
unoka jó érzékkel az ô alakját helyezi írá-
sa középpontjába, miközben a családi
rejtélyt igyekszik megfejteni.

A lenyûgözô (némelykor talán már bé-
nító) méretû mû minden fô- és lehetsé-
ges mellékszereplô sorsát fölgombolyítja,
idéz és felidéz, vallat, megszólaltat, üt-
köztet, ami persze helyénvaló dolog egy
ilyen nagyszabású összegezési kísérlet-
nél. Az már viszont a szerkesztô lelemé-
nye, hogy tudja-e (akarja-e) s hogyan
megkurtítani, a lényegre szûkíteni az
összekeresett dokumentumokat. Ebben
az ügyben az alázatos író-utód bizony
gyakran a sokat markolás hibájába esik, s
abból nem is igyekezik kilábalni.

(Nem az utókor nyeglesége, ha azt
javaslom, említessenek keresztnevükön a
Karinthy család tagjai, K. M. is így emle-
geti ôket!) Frici (dráma-, novella- és hu-
moreszk-) írónak tartotta magát elsôsor-
ban, többször biztatta Gabi fiát: nyugod-
tan írjon verset, hiszen egyedül ô a költô
a családban (Gabi!). Gabi fiatalkori költé-
szete (15 és 30 éves kora között) a leg-

nagyobb magyar és külföldi kortársak
közé illeszkedik, Ady, Tóth Árpád, sôt Jó-
zsef Attila, illetve Rilke méltó társa, diákko-
ri folyóiratukba (Hangszóró) maga Babits
is küld írást, Kosztolányi Ádám, Örkény,
Somlyó György az állandó munkatársak.
Gabi költészetében fejlôdést alig tapasz-
talunk, kamasz költôként teljes fegyver-
zetben alkot: igényesen, keveset. Az igé-
nyesség megmarad késôbb is, a kevés
idôvel alkalmi megszólalásokra szûkül.
Gabin kezdetben narcisztikus belsô érzé-
kenység és külsô kapcsolatgyengülés
hatalmasodik el, majd mániás, depresszi-
ós cselekvésképtelenség, végül a skizofré-
nia egy közepesen erôs formája. Beteg-
sége pontos leírása bizonyosan ugyan-
úgy reménytelen, mint bármely más
depressziós, skizofréniás betegé. Frici ha-
lálakor Gabi ott tartózkodott apja környe-
zetében, a biztonságos, súlyos kezet
azonban sohasem tudta elereszteni, és
hiányolta egész életében. Ugyanakkor –
már felnôttként (ha ugyan felnôtt valaha
is!) – gyakran tagadta Frici zseniségét,
apját jól író átlagembernek tartotta.
(Vagy legalább is ezt állította róla!) Hogy
ki a zseni, ki az ôrült, nos, e fogalmak
tisztázására még megközelítô kísérlet sem
történik, pedig pszichiáterek, írástudók
(és farizeusok) éjszakákat beszélnek-em-
lékeznek-ítélkeznek végig, azonkívül or-
vostudori tevékenységük napról-napra
fölteszi nekik ezt a kérdést. (Talán éppen,
mert érzik a válasz bonyolultságát-hiá-
bavalóságát?) Gabi tehát elismeri apja
tehetségét, de tagadja zsenialitását. A le-
velet, amelyet Frici Stockholmból, agy-
mûtétje után, a betegágyából írt neki,
élete legfontosabb ereklyéjeként ôrzi (és
veszíti el). Éveken át mániás félelemmel
retteg az ördög (bocsánat: Ördög) meg-
jelenésétôl, a szövetségét rákényszerítô
rém barátságától. Az ördög meg is jele-
nik, a szövetség meg is köttetik, ettôl fog-
va huszonkét éven át ez a nap Gabi
számára az évkezdet ideje. Hol Bada-
csonyi házigazdája alakját hordozza a
rém, hol Benedek Istvánt érzi az Ördög
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küldöttjének – állítja K. M., Gabi unoka-
öccse, aki az Ördög létét sem megerô-
síteni, sem tagadni nem kívánja. 

Gabi – ezt a jól értesült közvélemény is
tudta – Benedek István pszichiáter „ma-
gán bolondokházában” töltötte élete má-
sodik felét, az Intapusztán mûködô intéz-
mény életét a doktor „Aranyketrec” címen
örökítette meg, Gabit „a költô” néven
szerepeltette könyvében. Gabi önmagát
„fájdalomherceg” néven nevezi, e Höl-
derlinre emlékeztetô megjelölés tökélete-
sen illett rá. Cselekvésképtelensége és
háttérjelenléte közben Gabi megrendítô-
en mély és értékes költôi életmûvet te-
remtett, mire azonban a versek kötetnyire
szaporodtak, sôt kötetté váltak, Gabinak
már alig volt kapcsolata a világgal.

Mindeközben a harsány és zajos nagy-
világban is élt egy Karinthy, akinek a nép-
szerûsége apjáéval vetekedett, „társas és
magánbalhéi” még az apjától örökölteket
is fölülmúlták, a szárazföldrôl az uszoda-
vízbe is átvándoroltak, és legendaként le-
begtek az atlétatermetû Cini fölött és
után. Cini (mert hiszen családtagnak és
idegennek egyaránt Cini volt ô, az egyet-
len Illyés Gyula emlegette Ferenc néven)
pedig ugyancsak apja nyomdokaiba
hágott, írt regényt, drámát, novellát, –
sokat és jót. Hogy ebben a tevékenysé-
gében apja zsenije zavarná (bocsánat:
zsenírozná!) ennek semmi nyoma. Más-
ban persze igen, a szeretetre vágyó, az
életet habzsoló, a harsányságot unásig
hajszoló szellemi nehézfiú volt ô, nem
könnyítve meg, bár kétségkívül szórakoz-
tatóvá téve a saját maga és környezete
életét. Frici híre-neve kétségkívül egy-
szerûbbé tette Cini számára az indulást és
a beérkezést, Cini élt is ezzel a lehetô-
séggel, nem is volt hajlandó soha kiadni
a kezébôl. Aztán, már apja éveit elérvén-
meghaladván, tett valami olyasfajta ész-
revételt (keresse meg a pontos idézetet,
aki óhajtja): nekem több sikeres könyvem
volt, mégis ô a zseniálisabb. Bizonyosan
nem pillanatnyi kedélyállapot vagy meg-
világosodás mondatta vele e vallomást,

hanem az évtizedes töprengés és az ön-
ismeret. 

Karinthy Márton (Marci), az unoka, már
tárgyilagosabban tudja és akarja szemlél-
ni Fricit, a nagyapát (akinek mégiscsak a
nevét hordozza), de virulens idegesség-
gel és türelmetlenséggel éli át, hogy ô a
befutott és befolyásos író (Cini) fia. Mar-
cinak részben szerencséje van, részben
nincs (mert mi hát a szerencse? Ugyan-
úgy nem tudjuk, csak beszélünk róla,
akár a zsenirôl, az ôrültrôl!), nem írt hu-
moreszket, sem regényt (leszámítva ezt a
hétszáz oldalt, amelyet a kezünkben tar-
tunk), de még drámát és verset sem. 
A színház másképp ejtette rabul ôt, – dra-
maturg, rendezô, majd színi direktor lett
belôle. Csak hát Cini óvó-feddô, óriási te-
nyere sokat egyengetett ezen a rögös és
aláaknázott úton, Marci ezt legalább
annyira nehezen viselte, mint amennyire
természetesnek vette.

A Karinthyak a XX. század folyamán
„elárasztották” Európát, Norvégiától Fran-
ciaországig, ahol a család tagjai a maguk
emberségébôl (Karinthyságából) szerez-
tek megbecsülést a névnek, rájuk nem,
vagy csak alig vetôdött Frici hajdani
fénye.

Mindezek a dolgok azért nagyjából
köztudottak az irodalmat és az irodalmi
életet figyelemmel kísérôk elôtt, Frici is,
Cini is szívesen meg-megírta cseperedô
csemetéjét, szerzett neki hírnevet (ami az-
tán rá is ragadt bogáncsként a felnö-
vekvôre).

Érdekes (?), tanulságos (?), elgondol-
koztató (?) az a kapcsolat, amely a Ka-
rinthy családot a zsidósághoz fûzi. Kér-
dezhetnénk, szükséges-e foglalkozni ez-
zel a körülménnyel, ha maga K. M. nem
tartaná fontosnak, hogy ugyanolyan
súllyal és figyelemmel elemezze a családi
„örökségnek” ezt a részét. Olvassuk el és
lássuk be: van mit! Alapos munkával
kitartóan jár utána a családi gyökereknek
az utód (aki az elôdöknek déd- sôt
ükunokája), föl is derítette az érintett mat-
rikulákat, beszerezte a keresztlevél máso-

TÁJOLÓ



88

latokat, stb. De miért neki kellett mindezt
elvégezni? Miért nem tette meg Frici, a
lexikonírói babérokra törô, a rendszer-
szervezô képességét rendszertelenségé-
vel leplezô, nagy organizátor? A válasz?
Nemcsak a Karinthy családra vonatkoz-
tatható, és nemcsak az egyes személyek-
nemzedékek nagyvonalú rendetlen-
ségének a számlájára írható.

A Trianon elôtt született és felnövô
nemzedékek hittek az egységes és min-
denki számára egyformán otthont adó
Magyarországban. Hittek abban a „kohó-
ban”, abban a felszívó erôben, amely a
Magyarországon élô sváb, tót, zsidó csa-
ládokból a közös nyelv, a közös kultúra és
a közös sors erejével közös nemzetet is
képes formálni. Annyira hittek benne,
hogy érdemesnek tartották fölváltani
nyelvüket, nemzetiségüket, vallásukat,
nevüket, érdemes volt betagozódniuk a
magyarságba, érdemes volt részesévé
lenni az Osztrák–Magyar Monarchia leg-
nagyobb országának. A folyamat a XIX.
század egész idején tartott, 1867 után
fölerôsödött, amit a létrejövô magyar pol-
gárság fényesen bizonyít, e társadalmi
réteg tagjai között voltak legnagyobb
számmal német, szlovák, horvát és zsidó
eredetûek. A beilleszkedni akarást nem a
hatalmi kényszer, nem a kirekesztés réme
tette fontossá számukra, hanem éppen
az együvé tartozás igénylése. A magyar
szellemi élet, a sajtó, a könyvkiadás, a
színházi élet föllendülése mind ennek a
folyamatnak a jogosultságát és ígéretes
voltát igazolja.

Ez a folyamat az I. világháború után
megszakadt, az ország darabjaira esett
szét, befogadó ereje, felszívó képessége
(az a bizonyos „kohó”) megszûnt. Egy
háborút vesztett, nemzetközi tekintélyét
vesztett, szegénységbe süllyedt ország-
hoz „nem volt érdemes” tartozni. A be-
illeszkedés, a magyarrá válás folyamata
lelassult, stagnált, sôt bizonyos rétegek-
nél, bizonyos elemeiben a visszájára for-
dult. Ezt a történelmi, lélektani változást
minden magyarországi család megérez-

te, a magyarok, a régebben vagy újab-
ban beilleszkedettek egyaránt. A zsidó
(német, szlovák) öntudat megmarad, föl-
erôsödik, még ha ez a folyamat nem is
föltétlenül tudatos. Például az összetar-
tás, egymás keresése formájában. Zsidó
zsidóval barátkozik és házasodik – állapít-
ja meg késôbb Márton, amikor számon
kéri Franciaországba szakadt unokatest-
vérétôl, miért nem erôsebb benne a zsi-
dó azonosságtudat. Az ifjú Karinthi (ôk
így írják!) a vállát vonogatja, arról a be-
illeszkedésrôl beszél, amely a háborúban
gyôztes, sikeres és gazdag Franciaor-
szágban természetes, és ahol a „kohó”
máig mûködik. Márton nem érti, s ha érti,
nem fogadja el ezt az érvelést.

Pedig Karinthyék társaságát már az
1930-as években döntô többségében
zsidó családok alkották, ha végigolvassuk
a szereplôk listáját, alig akad kivétel. S ha
mégis akad, Márton maga az, aki hozzá-
teszi: XY – keresztény. A beilleszkedést
még komolyan gondoló (s a maga sze-
mélyében ezt végigvinni akaró) Frici mel-
lett (fölött?) ott él Bôhm Aranka, a maga
lehengerlô, hisztériás uralkodni vágyásá-
val, évtizedeken át folytatott nagypolgári
pénzszórásával, kávéházi flörtjeivel, stb. 
A pontosan meghúzott szellemi-irodalmi
érdeklôdési és érdekkörön kívül marad a
teljes magyar népi irodalom, a hétszáz ol-
dalas könyv egyetlen egyszer említi
Németh László vagy Szabó Lôrinc nevét,
talán ha kétszer Móricz Zsigmond vagy
Illyés Gyula nevét, akikkel pedig Karinthy
íróként-emberként egyaránt tartott kap-
csolatot. Kosztolányi is inkább múlt idô-
ben szerepel, bár fiát tartós barátság fûzi
Gabihoz. A zsidó azonosság létét-nem-
létét kárhoztatóan emlegeti föl a könyv
szerzôje Benedek Istvánnal szemben, aki
erdélyi-magyar nagyapja (Benedek Elek)
szellemi örökségét hangoztatja nagyany-
ja zsidóságával szemben. Az olvasónak
eszébe nem jutna a zsidó azonosságtu-
datot ilyen összetartó erôvé kumulálni,
ha ezt maga K. M. nem tenné. Természe-
tesen tudomásul veendô az érintettek
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döntése, lehet, hogy ez nem teljesen
egyezik Karinthy Frigyesével, aki talán tu-
dott-remélt valamit, amikor elrejtette-elba-
gatellizálta származásának forrásait.

Frici nem élte meg a vészkorszakot,
Cini a maga vagányságával úgy vészelte
át, hogy irodalmi aranybányaként hasz-
nálta évtizedeken át, Gabi viszont, aki
hibátlan iratok birtokosa volt, inzultus és
elzáratás szenvedô alanya lett. Bôhm
Aranka az életével fizetett, amiért vissza-
jött Amerikából.

1945 után nem volt kétséges, hogy a
Karinthy család és barátaik útja merrefelé
vezet. A felszabadulás érzése, amelyet ôk
hitelesen élhettek át, logikusan vezette
Cinit is, Devecseri Gábort is, amiként má-
sokat is, az újjászervezôdô hatalom kar-
jaiba vagy közelébe. Létbiztonságot, kar-
riert, társadalmi-mûvészeti elismerést egy-
aránt jelentettek számukra az 1950-es
évek, bár a pártfegyelembe (de még az
Írószövetségbe is!) a betagozódás nem
ment simán. Amíg 1945 elôtt „budai
zsidógyerekek” voltak, 1945 után „budai
úrifiúk” lettek, ami bizonyos szempontból
ugyanazt jelentette: gyanút, zavart, bizal-
matlanságot velük szemben.

Cini él a lehetôséggel, ír prózát és
drámát, novellát és egyfelvonásost, köz-
tük a magyar drámatörténetnek olyan
remekeit, mint a Dunakanyar vagy a
Bösendorfer (az Ördöggörcs cím szerint
egyiket sem említi), a Szellemidézés a csa-
lád drámája, valójában a Karinthy mítosz
újjáélesztése. Aztán megírja az Epepét, ez
a gyermekkori abszurd ötletre épülô
regény az egyik leghitelesebb kísérlet lesz
az 1950-es évek társadalmi-szellemi
zavarainak a tisztázására. Már persze Cini
módra végrehajtott kísérlet, a nyelvet,
kifejezôkészséget vesztett ember hányó-
dása az idegen és felfordult világban.

Elgondolkoztató jelenség (talán több
stílusfordulatnál), hogy K. M. soha nem
nevezi Cinit, sem a családját a szocializ-
mus hívének, írójának, de igen a „késô
kádári konszolidáció” dédelgetett ked-
vencének. Valójában furcsa is volna a

Karinthyakat bármiféle kapcsolatba hozni
a munkás-paraszt hatalommal, a téesze-
sítéssel, a regionális iparfejlesztési politiká-
val, vagy a szocializmus más sine qua
non-jával. Cini viszont remekül beleillesz-
kedett az 1960-70-es évek langymeleg
világába, harsány haversága elôtt ret-
tegett hivatalnokok ajtói nyíltak meg,
nem beszélve a határokról. Marci megfo-
galmazásában: „Cini a sikerbe menekült”.
(Ostobák az emberek, a többiek vajon
miért nem menekültek a sikerbe?)

Marcit süvölvény korában maga Major
Tamás avatja be a színház rejtelmeibe, de
hiszen korábbi dramaturgja fiáról van
szó. Tizenöt éves (!), amikor Kazimir Ká-
roly segédrendezôi megbízást kínál neki.
Érettségi elôtt áll (1967), amikor útlevelét
apja-anyja „elintézi”, majd maga Aczél
elvtárs hagyja jóvá. Hogy ne legyen ok-
vetetlenkedés, a katonakönyvét eltün-
tetik, honvédelmi adóját „elfelejtik”. A fô-
iskolára zökkenômentesen vonul be.
Csak csóválja a fejét a kortárs (Karinthy
Márton kortársa), aki 46 éves korában ka-
pott elôször nyugati útlevelet (1986-ban),
aki érettségi után éveken keresztül segéd-
munkásként dolgozott valamilyen ipari
elfekvôüzemben, ha késôbb vinni akarta
bármire az életben, a katonaságnál pe-
dig…, de hagyjuk. Nem ezen csóválja a
fejét a kortárs! Hanem azon, hogy K. M.
kijelenti, és talán még el is hiszi: „Nem tar-
toztam semmiféle klikkhez”.

Gabi Intapusztáról a Sashegy oldalá-
ban fekvô villába kerül, a panoráma ki-
tárul, a világ azonban bezárul körülötte.
A villa (saját háza!) kertjébe soha nem
lépett ki, apjával vívott képzelt és az
Ördöggel valóságos csatákat, miközben
egyedül maradt a világon, amely egyre
inkább saját magából, fantazmagóriáiból
és hallucinációiból állt. Hat héttel hatva-
nadik születésnapja elôtt halt meg, a
rossz emlékû, ördögi szerzôdés 22. évfor-
dulóján. Marci fiktív naplót tulajdonít
nagybátyjának, kevés a hiteles ebben a
naplóban. A végtelen pszichiátriai inter-
júk kivonatolt és irodalmiasítottnak vélt át-
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irata. Gabi hálóruhájáról többet tudunk
meg benne, mint verseirôl. Pedig Karinthy
Gábor költô volt. Apja sírjába temették.

Idôvel Cini is megöregedett, ez az el-
nyûhetetlen tréfamester, a vízilabdázó
óriás, a nôi szívekbôl és a konyakos po-
hárból valódi ihletet merítô, örök realista
(Még ha szocialista realista csak egy sze-
zonra vált is belôle, amikor a Kômûve-
seket „elkövette”!) 1992. február végén
halt meg, fia szerint nem találta volna
helyét a rendszerváltozás utáni Magyar-
országon. Meglehet! Ahhoz már koráb-
ban sok mindent el kellett volna hagyni,
amihez Cini görcsösen (vagy rutinosan)
ragaszkodott, amihez félelembôl-kénye-
lembôl nem nyúlt (vagy ha igen, olyan
lett, mint a Budapesti ôsz, Cini ôsze, kínos
visszalépés az Epepéhez képest). A to-
vábblépést K. M. se tette meg, az „egyik
klikkhez sem tartozó” segédrendezôbôl
színi direktorrá avanzsált utód huszonkét
év megfeszített munka után csak gyaláz-
kodó szavakat talál a rendszerváltozás
utáni Magyarországra és annak szellemi
gyökereire (ügyesen, interjúalanyai szájá-

ba adva a „hôzöngést”, az „ellenforra-
dalmárt”, a késô kádári konszolidáció e
stiláris és ideológiai remekléseit, maga pe-
dig kihasználja a lehetôséget az új Nem-
zeti Színház becsmérlésére). Csak a Fradi
a kivétel, arra Karinthy Márton sem mert
egy rossz szót szólni, talán tart Cini szel-
lemtenyerétôl? 

Nagy szellemi kaland, szépséges és ke-
serves út a Karinthy család XX. századi
sorsát megtapasztalni, társul szegôdni jó
és rossz napjaikhoz. Nem Gabi volt a
család fôszereplôje, még ha tehetsége
semmivel sem marad apja és öccse (Cinit
mindig bátyjának nevezte!) tálentuma (s
ha volt: zsenije!) mellett. Mégis Karinthy
Gábor sorsán át lehetünk leginkább
részesei egy nagy személyiség kisugár-
zásának, a sugarak áldásos és pusztító
hatásának. Annak a légkörnek, amelyben
családnak és rokonnak, ismerôsnek és
élôsdinek lenni egyszerre jó és nehéz, s
amelyben a szerepek olyan könnyen és
olyan makacsul fölcserélhetôk.

(Karinthy Márton: Ördöggörcs, Ulpius
kiadó, 2003.)

Ausztrália: kenguru, a sidney-i opera
beton kagylóhéjai, hajdanvolt fegyencte-
lep, sivatagok, távolságok. S Melbourne,
1956: olimpia, magyarok, szimpátia. Az
ausztrál kormány kiállása a magyar for-
radalom mellett az ENSZ-ben, a beván-
dorlási törvény enyhítése: 15 ezer fôre
megnövelt menekült befogadási rende-
let. Történelem, a közös múlt egy piciny-
ke szelete. 

Kivándorlás, emigráció, politikai mene-
kült, gazdasági menekült: magyarok egy
távoli földrészen. 

A hivatalos statisztika szerint ma meg-

Seres Zsuzsanna

„Kapocs” – 
Tengerentúlon, Ausztráliában élô magyarok számára

szervezett képzés margójára

közelítôleg 50-60 ezer magát magyarnak
valló ember él Ausztráliában. 

Szórvány: szétszóratott nemzet csepp-
nyi része. Az azonos korú – középkorú –
férfiak közül Ausztráliában kétszer-három-
szor annyi felsôfokú végzettségû a ma-
gyar, mint az ausztrál átlag. 

Az ôslakos ausztrál kultúra nyomait
egy magyar régész tárta fel...

Emigráció – szórvány itthonról nézve, és
„tömb” az ottani városokból nézve. A ma-
gyarok többsége kisebb csoportokban tele-
pedett meg. De mégis szórvány: egy cso-
port az egykori Magyarországról, egy
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másik Erdélybôl, Felvidékrôl, Délvidékrôl. 
Emigráció: létforma – dalkör, dalárda,

néptánccsoport, cserkészcsapat, klub, tár-
saság, szövetség, kaszinó, egyesület, film-
klub, olvasókör, vasárnapi iskola, egyházi
gyülekezet, nyugdíjas klub, magyar ház,
újság és rádió, tv-adó. Egy létforma meg-
annyi változata.

Találkozások, magyar élet egy távoli
földrészen. Látogatások, kapcsolatok az
„óhazával”: mindennapi hírek a Duna 
TV-n keresztül. 

Mindennapi „kis” küzdelem a nyelv csa-
ládi fennmaradásért, az ôsi mondák isme-
retéért, egy-két vers szavalásáért, egy dal-
lamért, egy táncért: a nagyszülôk min-
dennapi, szeretetteljes, elnézô harca az
unokák magyar szaváért. Az ésszerû csalá-
di döntések, és a hétvégére, estére, a va-
sárnapi iskolába, klubokba, cserkészcsapa-
tokba szoruló anyanyelvi kultúra ôrzése.

S egy 2004-es pillanatkép: helyszín Bu-
dai Fonó, egy hétköznap este, táncház a
Tükrös zenekarral. A létszám nem túl
nagy, feltûnôen sokan beszélnek ango-
lul. Kik ezek? Miért vannak itt? Az ötven
fôs közönségbôl legalább tizenöt fiatal
Ausztráliából érkezett. Egy fiú, aki anya-
nyelvi szinten táncolja a kalotaszegi le-
gényest, de anyanyelvén, magyarul csak
1-2 szót tud. Beszélt nyelve az angol. De
belül még emlékeznek a gének a magyar
táncmozdulatokra. Csak emlékeztetni
kell. Ez a tizenöt fiatal azért jött ide Ma-
gyarországra, hogy még többet tanuljon
meg ebbôl a kint majdnem (de nem
egészen!) elfeledett kultúrából.

Mégis, ma is érvényesek lennének Ady
sorai?

„...Mindig elvágyik, s nem menekülhet,
Magyar vágyakkal, melyek elülnek
S fölhorgadnak megint.”

Mihez kezdünk mi itthon a nagyon
messze élô, „távolba szakadt hazánkfiai-
val”? Törôdünk velük így vagy úgy,

ahogy ôk is törôdnek a magyarságukkal
így vagy úgy. 

Ez a „szórvány-magyarság” egészen
más mentalitásában, szociológiai jellem-
zôiben, mint a kárpát-medencei szór-
vány. De az a kinti 50-60 ezer ember is
ezer szállal kötôdik az óhazához, a ma-
gyar kultúrához, itt élô emberekhez.
Nem elszakadni vágyik, hanem kapcsola-
tokra. A Kárpát-medencébôl nézve pedig
tágul a horizont: a Dél Keresztje alatt is
létezik magyar világ.

Az itt és az ott között erôsíteni a kap-
csolatot: a Magyar Kultúra Alapítvány egy
három hetes mûvelôdésszervezôi képzést
szervezett az Apáczai Közalapítvány jelen-
tôs támogatásával, a tengerentúli ma-
gyar egyesületekben tevékenykedôk szá-
mára, ez év januárjában. A képzés elne-
vezésén törve a fejünket egyetlen szó
jutott eszünkbe: KAPOCS. Valódi és átvitt
értelemben, s minél többet használtuk
ezt a kifejezést, annál inkább úgy éreztük,
hogy hosszú magyarázatok helyett ez a
szó pontosan kifejezi célunkat: kapcsot,
kapcsolatot, összekapcsolódást teremteni
a hazai és a távolban élô magyarok
között. Segítség a hagyományápolásban,
a kultúraközvetítésben, az emberek, az
egyes egyének közötti hidak építésében.

A névválasztás mögött meglévô elkép-
zelésünk a tanfolyam céljairól – utólag
megállapíthatóan – beigazolódott: isme-
retek átadása mellett bemutatni az élô
kulturális hagyományokat, a kulturális
életet, hidakat építeni emberek, csopor-
tok, közeli és messzi országokban és föld-
részeken élô magyarok között. 

Három hét állt rendelkezésünkre: ez az
idô bizony nagyon kevés volt arra, hogy
a magyar történelemrôl, a jelenkori tör-
ténésekrôl, a mai Magyarország állapo-
táról átfogó képet adjunk, valamint be-
avassuk a mûvelôdésszervezés szakmai
ismereteibe a hallgatókat. Meg kellett ta-
lálni a megfelelô arányokat az elméleti
elôadások és a gyakorlati ismeretszerzés
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között, az alkalmakat és a helyszíneket,
ahol mindezt „élôben” megtapasztalhat-
ják a résztvevôk. 

Ennek megfelelôen egy nagyon szo-
ros és szigorú idôbeosztású tanfolyamot
alakítottunk ki: abból kiindulva, hogy ez a
kivételes lehetôség minta lehet a késôbbi
hasonló tanfolyamokhoz.

Január elsô hetében, rögtön a szilvesz-
teri mulatságok után, 3-án érkeztek a
hallgatók Ausztráliából: ekkor van ugyan-
is ott a nyári szünet. Ekkor tudtak jönni
azok, akik tanulnak, de a szabadságokat
is ekkor könnyebb kialakítani. A nyárból
megérkeztek a télbe: s a tanfolyam nem
elhanyagolható mozzanata volt, hogy
azok a másodgenerációs fiúk és lányok,
akik már kint születtek, itt láttak elôször
havat! S miközben az elôadásokról men-
tünk a gyakorlatot megnézni a mûvelô-
dési házakba, színházakba, megtapasz-
talhatták, milyen a hógolyó! Milyen érzés
csúszkálni a havas utakon!

A résztvevôk egy része sosem látott
igazi telet: ebbôl aztán volt itt részük bô-
ven, s a hazai ismerôsöktôl egyre-másra
kerültek elô a bundák, meleg kabátok. 
A nyárból jöttek a télbe, s tudták ugyan,
de arra nemigen számítottak, hogy ép-
pen a mínusz 10-15 fokos változatot fog-
ják megtapasztalni.

A képzés 3 hete alatt napi 10-12 órá-
ban ismereteket szerezhettek elôadások
formájában, és a gyakorlati tudnivalókkal
gazdagodtak az intézménylátogatások
során. 

Elôadások a magyar történelemrôl, a
határon túli magyarság történetérôl és
helyzetérôl – különös tekintettel a kárpát-
medencei magyarság múltjáról és jele-
nérôl, demográfiai helyzetérôl, a mai
Magyarország állapotáról, a mûvelôdés-
történet szakaszairól, országunk „kultu-
rális térképérôl”, a mûvelôdés intézmény-
rendszerérôl. Majd mindez a gyakorlat-
ban hogyan valósul meg a mûvelôdési
házban, a múzeumban, a könyvtárban.

80 órányi elôadást hallgattak meg – s vit-
tek magukkal kazettán; jártak a Marczi-
bányi téri Mûvelôdési Házban, az Arany-
tíz Ifjúsági Centrumban, a Hagyományok
Házában, a Fôvárosi Szabó Ervin Könyv-
tárban, a Duna TV-ben, a Határon Túli
Magyarok Hivatalában, a Budai Fonóban,
a Balassi Intézetben, a Magyar Mûvelô-
dési Intézetben, a Magyar Színházban, a
Nemzeti Színházban, a Magyar Ország-
ház épületében, megnézték a Szent Koro-
nát – és errôl elôadást is hallhattak nálunk.

Egy vidéki tanulmányút keretében
megtekintették az Ópusztaszeri Emlék-
parkot, jártak a Lakitelki Népfôiskolán,
Kecskeméten a Kodály Intézetben és a
Szórakaténusz Játékmúzeumban, Szent-
endrén a Skanzenben és a Kovács Margit
Múzeumban, s Esztergomban. Nem ma-
radhatott el a mûvészi élmény sem: szín-
házi elôadás, költôi est, rendhagyó iro-
dalom óra Maczkó Máriával és Szabó
Andrással, Szvorák Katival és Tóth Zsóká-
val, találkozás és esti beszélgetés Kossuth-
díjas írónkkal, Jókai Annával.

Mérei Ferenc, lélektani tudásunk egyik
mestere írt az együttes élményrôl, annak
fontosságáról az egyén és a csoport
fejlôdése szempontjából: ezt itt a gyakor-
latban figyelhettük meg. Az elsô pár nap
után a közös célok, a közös órák „össze-
hozták” a csoportot, szinte a csoportnor-
mák és szokások kialakulásának minta-
folyamata volt ez a tanfolyam. S a közös
különleges élmények csak erôsítették ezt
a sajátos „mi-tudatot”. Barátságok szö-
vôdtek, megteremtôdött a híd közöttük, s
ennek a csoportnak a tagjai már soha-
sem lesznek lélekben egyedül a magyar
kultúra közvetítésében. Tudják, hogy Sao
Paolóban Rita foglalkozik a szervezéssel,
hogy Brisbane-ben Enikô és Zoli bálokat,
esteket, mûsorokat szerveznek, hogy Mel-
bourne-ben Erika, Ádám táncházat és
cserkészetet, ifjúsági csoportot. S elég
egy elektronikus levél, s máris cseveghet-
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nek az éppen aktuális dolgokról. Nincs
karaktercipô? Honnan lehet beszerezni?
Írunk Magyarországra, és azonnal mond-
ják a címet, megszervezik a vásárlást és a
kijuttatást. Könyv kellene, de elég lenne
elektronikus úton is: jön a levél, megy az
információ...

Ilyen egyszerû! Csak tudni kell, hogy
kinek kell írni, kiket lehet mozgósítani.

Igen: ez is eredménye ennek a tan-
folyamnak: hogy Rita, Enikô, Magdi, Zoli,
Júlia, Joshua, Ádám, Jani, Levente, Má-
ria, Laci, Eszter, s a többiek léteznek
egymás számára a nagyvilágban, tudják,
hogy mindannyian valamit tesznek és
akarnak tenni önmaguk és szûkebb-tá-
gabb környezetük magyarságának meg-
ôrzése érdekében. 

Nemcsak ismeretet, könyveket, video-
filmeket, fényképeket, kazettákat vittek
magukkal, hanem élményeket a szín-
házról, a hangversenyrôl, az íróval való
találkozásról, a szavaló estrôl, a tánc-
házról, és a közösségbôl eredô többlet
energiát. Az együttes élményt.

Reméljük, hogy mindez megmutat-
kozik majd munkájukon, a felelôsséggel
vállalt kultúra ápoláson.

Ausztrália: számunkra már nemcsak
kenguru, sidney-i Operaház betonból ké-
szült kagylóhéjai, Melbourne-rôl már nem-
csak az 1956-os olimpia jut eszünkbe. 

Ausztrália számunkra már egyúttal egy
kis magyar világ is: Melbourne – a vilá-
gon az egyik legnagyobb Magyar Köz-
ponttal, a Rákóczi Ifjúsági Kör, a Gyön-
gyösbokréta néptánc csoport, a magyar
klubok, találkozások, a „Magyar Élet”
szerkesztôsége, Shakespeare-szobor ma-
gyar szobrásztól. 

Ausztráliában csakúgy, mint Európá-
ban kézzel foghatóan jelen van a magyar
tudomány és kultúra. Mai kifejezéssel
élve: „virtuálissá” vált a Kárpát-medence, s
benne a magyar kultúra, mert bárhol,
bármikor elérhetô, a világ minden pont-
ján összekapcsolódik.
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Magyar mindahány
Tavaly augusztusban a PoLíSz támoga-

tásával 19 szabadkai gyermek vendéges-
kedett öt napon át budapesti családoknál.
Ez év májusában a Szent Angéla iskola
diákjai viszonozták a látogatást. A Kráter
Kiadó a fogadó Széchenyi István Általános
Iskola könyvtárának egy batyu könyvet
küldött ajándékba.

Úton Szabadka felé Gyóni Géza egyik
verse ötlik fel bennem – a vonaton írhatta,
úton Szabadka felé szorongva faggatta a
jövõt, vajon mi vár rá az „új városban”.
Egy virágzó magyar város várta, állás a
Bácskai Hírlapnál, aztán a behívó, Przemysl
és egy több ezer kilométeres vonatút
Krasznojarszkba, ahonnan már csak a kép-
zelete repíthette vissza szabadkai kedve-
séhez. A hajdani fogolytemetõ helyén ma
vízi erõmû áll.

Szabadka pedig – mi történt Szabad-
kával?

„Tessék” – szívesen és jólesõen mondja
ki a szerb egyenruhás határõr a szót újra
meg újra, ahogy átnyújtja az útlevelein-
ket. Nem könnyû ma magyarnak lenni
errefelé.

Szabadka elcsatolása idején nagyobb
és tekintélyesebb város volt, mint Belgrád
vagy Újvidék. Ma községnek titulálják, és
ennek megfelelõen részesül anyagi támo-
gatásban. 160 ezer lakosának már csak
egyharmada magyar. Hajdani fénye meg-
kopott az ellenséges balkáni-szláv közeg-
ben, de amit megõrzött virágkorából, bõ-
ven elegendõ ahhoz, hogy szíven üsse az
ide látogató anyaországiakat. A Komor
Marcell és Jakab Dezsõ megálmodta
Városháza tanácstermében még a gyere-
kek is elcsendesednek. Európa legszebb
zsinagógájába nem jutunk be, bezárva,

magába roskadva áll. Róth Miksa üvegab-
lakai kopottak és repedezettek. A II. világ-
háború áldozatainak állított megalomániás
emlékmû a Szent Teréz templom elõtti
téren viszont újnak tûnik: a vakító ízléste-
lenség, amivel rátelepszik a térre, már az
újbarbár kor jegye.

A lerombolt Kosztolányi-szülõház he-
lyén, a munkásszálló-szerû toronyhotel
tövében roston sütnek a szállóvendégek.
Az egykor színes tintákról álmodó költõ
emléktáblája az iskola falán áll, próbálták
felrobbantani a háború alatt, szerencsére
nem sikerült. 

Pusztulás, hanyatlás – a lehunyt szem-
héjon is átsugárzik. Ott van éjszakánként
a szerb fiatalok füstös-zajos dorbézolásá-
ban a sétálóutcán, a hálaadó mise elõtt el-
szívott cigarettában, a szónoklatokban és
az olcsó mûdalokban, ott van mindenütt.

Vendéglátóink reggeltõl estig sürög-
nek-forognak a megmaradásért, méltó-
ságért, egymásért. Rendezvények, ünne-
pek, bajnokságok, versenyek, elõadások
hét közben, hétvégén, mindig. A tizenöt
éves Bella citeraóráról népi táncra siet,
másnap német nyelvû elõadása lesz. Az
új, kétnyelvû tehetséggondozó iskolába
jár, amit Kosztolányiról neveztek el. Heten-
te négy éjszakát a szomszédos diszkó élõ-
zenéje mellett alszik át. Apukája egy éve
várja, hogy sorra kerüljön a háromszáz fõs
listán, és kijusson Németországba hentes-
nek. Félévente jöhet majd haza. Bellának
a panaszkodás nem kenyere. Szeret itt élni
– ha látjuk õt hátizsákjával jönni-menni,
hihetjük, hogy minden rendben van.
Hogy Almási Gábor költõzseni-szobrainak
fénylõ tekintetébe csak mi álmodjuk bele a
magyarság pusztulásának biztos tudását.   

Péntek délben aztán, mialatt mi a Kár-
pát-medencei Összmagyar Diák Labda-
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rugó bajnokság selejtezõjérõl igyekezünk
haza, ahol az összes gyerek szerbül ordít-
va drukkolt a „Szecsenyi”-nek, a Fõ téren
baseball-ütõvel magyar diákokat vernek
meg, egyikük súlyosan megsérül.

Másnap Palicson Csáth Géza nyomait
kutatjuk hiába. Az óriás Zsolnay-korsón
golyó ütötte sebek. Kosztolányi nem kí-
vánt visszatérni a cirill betûs feliratokhoz.
Mások nem képesek elhagyni ezt a káprá-
zatosan szép, halott várost.

Júliusban az Aracsi Napokon, augusz-
tusban Budapesten újra együtt lesznek a
gyerekeink. Határon innen és túl élõk,
mindennek ellenére, kinek bánatára, kinek
örömére – magyar mindahány. (A Szerk.)

Magyar Napló ajánlója
A Magyar Napló Nyitott mûhelyének

júniusi vendégével, Lázár Ervin íróval Erôs
Kinga beszélget. Az Európai figyelôben mai
lengyel irodalmi mozaik szerepel. A lapszám-
ban Határ Gyôzô, Jókai Anna, Filip Tamás,
Hárs Ernô, Tolvaj Zoltán versei, Mezey Kata-
lin, Kiss Ottó és Léka Géza prózái, Alföldy
Jenô és Ekler Andrea esszéi olvashatók. N.
Pál József 1956-os versekkel foglalkozik ta-
nulmányában. Az érettségi és felvételi elôké-
szítô magyar nyelv és irodalomból X. része
tudáspróbával, próbafelvételivel és Somos
Béla határok fölötti magyar irodalomtörté-
netének következô fejezetével folytatódik.

Szerkesztôség: 1062 Budapest, Bajza u. 18.
Tel./Fax.: 342-8768, 413-6672, 413-6673,
magynap@hu.inter.net, www.magyarnaplo.hu,
Postacím: 1406 Budapest, Pf. 15.

W. Wieger Mariannhoz több évtizedes
barátság fûz. Ennyi idô alatt az ember
már szinte többet is ismer a másikból,
mint amennyit szeretne. Ugyanakkor
bizonyos, hogy a hosszú barátság alatt
keletkezô sztereotípiák gátolni is tudnak
barátunk alkotómunkájának tárgyilago-
sabb megismerésében. 

Sokan lehetünk alkotók, akik szintén
alkotó barátainkat nem is tudjuk igazán a
helyükre tenni. Különösen akkor, ha pozi-
tív véleményt kellene kimondanunk. A ne-
gatív vélemény hangadásakor ugyanis
bebújhatunk ilyen kifejezések mögé,
hogy „csak a te érdekedben”, „nem mon-
danám, ha nem így lenne”, „fontos az
építô kritika”, „akkor vagyok igazán a ba-
rátod” – és hasonlók. 

Természetesen, ha ezekben sok igaz-
ságtartalom is van, akkor sem szabad
megfeledkeznünk arról, hogy mindenki-
nek jólesik a dicséret, az elismerés.
Amennyire a gyermeknevelésben ez ma
már egyre természetesebb, annyira fon-
tos tudnunk, hogy a felnôttek világában
is a pozitív oldalak erôsítése inspirálóbb,

mint a negatívé. Ha csak a pozitívról
beszélünk, akkor egy valamire való em-
ber akár a mûvész is jobban elgondol-
kodik, miért nem esett szó errôl vagy
arról a dologról. Lehet, hogy az mélyebb
átgondolásra készteti.

Egy ilyen ünnepélyes alkalomkor, mint
egy kiállítás megnyitó, az embernek vég-
re alkalma nyílik arra, hogy kötöttségek,
skrupulusok nélkül dicsérhessen.

És erre én most szívesen is vállalko-
zom, hiszen Wieger Mariann személyé-
ben nagyon jelentôs alkotót üdvözölhe-
tünk. Az persze egy másik kérdés, hogy
korunk és társadalmunk mennyire ismeri,
ismeri fel, és mennyire támogatja tehet-
ségeit. A sztárkodás és a vélt gyors
meggazdagodás légkörében sajnos sok-
szor szorulnak háttérbe az igazi értékek,
de az elhivatott mûvészt ezek az aktuális
nehézségek nem rettenthetik el annak
létrehozásától, amire teremtôdött, s a fe-
ladattól.

…Wieger Mariannt sem rettentik el
nehézségei. Pedig magánéletét nem ne-
vezhetnénk irigylésre méltónak. (Már ami

Jánosi András

W. Wieger Mariann kiállításának megnyitójára
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a megélhetését jelenti gyakran.) De
valószínûleg az is segíti talpon maradá-
sában, hogy két nagyszerû fiatalember
édesanyja is egyszersmind. S hogy mind-
az a tudás, lenyûgözô szakmai ismeret
kárba ne vesszen, amit Mariann magáé-
nak tudhat, ragyogóan mûködô képzô-
mûvészeti stúdiót vezet, sok tehetséges
fiatalnak nyújtva ezzel lehetôséget, hogy
kipróbálgathassák szárnyaikat. Nagy misz-
szió a tanítás.

Igen. Nagy misszió. Különösen akkor,
ha ezt olyan rendkívül színes mûvész-
egyéniség teszi, mint Wieger Mariann.

Ugyanis meg nem tudnám mondani,
hogy Mariannt melyik mûvészeti ághoz
érezném közelibbnek. Minden kétséget
kizáróan kiváló festô. Szép verseket ír,
amelyekbôl ma hallunk is ízelítôt. Briliáns
grafikus, de jó szobrászi kvalitásait is meg-
mutatja. Formatervezôként, iparmûvész-
ként ragyogóan bánik a bôrrel. Igazi kí-
sérletezô mûvész, s mint ilyen, alig létezik
a képzômûvészetben olyan technika,
amit ki ne próbált volna, mégpedig igen
magas színvonalon. De saját technikát is
kialakított. Megjelenítésében talán a pa-
pírmetszetekhez hasonlatos, azoknál azon-
ban sokkal teltebb, élettelibb. Se szeri, se
száma végtelenül gazdag színvilágú
pasztelljeinek, olajainak, istenien bánik az
egyik legnehezebb grafikai eljárással: a
fapáccal, tussal. Rajzaiban átöleli a grafi-
ka eddigi eredményeit. 

Ezzel el is érkeztem oda, hogy Wieger
Mariann mûvészi világáról is ejtsek né-
hány szót. Hiszen végül is a közönség
ezzel szembesül leginkább.

És tessék! Most megint bajban vagyok,
hiszen amit Mariann megjelenít papíron,
vásznon, bôrben vagy gondolatban,
szintén olyan sokrétû, hogy kénytelen va-
gyok valamiféle csoportosításra. Marian-
nak szinte mindegy, hogy portrét fest
vagy tájat vagy absztraktot. A legkisebbôl
is az egészet érezni nála, és a legna-
gyobb is hordozza a legfinomabb rész-
leteket. Mariann olyan ügyszeretettel dol-
gozik, mint egy igazi középkori mester.
Minden tevékenységét a mûvészet alá
rendeli. Ez élete legnagyobb szerelme.

Lehet, hogy mégis irigylésre méltó?
Gondolati sokszínûségébôl most azért

emelek ki egyet, mert úgy érzem, ez so-
káig lesz Mariann fô iránya. Ez az ezo-
terikus gondolkodás. Mondhatnánk,
hogy ez ma divat. Sokakat érint és érde-
kel, hiszen ki az, aki nem vonzódik, akár
még borzongva is, a titokzatoshoz, az
ismeretlenhez. Azokhoz a dolgokhoz,
amikben inkább hinni kell, mint tudni azt.
Igen. Gyakran nem érdemes tudni, mert
az ember cserébe elveszíti a hitét. Már-
pedig enélkül semmilyen valamirevaló
emberi tett nem létezhet. 

Tehát nem divat. Az ember legôsibb
törekvése, legatavisztikusabb vonása és
valljuk meg, legfontosabb mozgatórugó-
ja, amely akár a legprofánabb dolgokon
is átsüt. Nem véletlen tehát, hogy az
igazán nagyok minden mûvükön keresz-
tül átsugároztatják ezeket a gondolato-
kat. Vagy van-e különbség Vermeer Tejet
öntô asszonyának megdönthetetlen sta-
tikussága, nyugalma és Michelangelo
korai Piétája Máriájának rendíthetetlen
hite között? Semmi. Transzcendensen át-
süt mind a kettôn az a titok, amit még
maga mûvész sem tud.

Van, aki tudni véli a tudhatatlant, és
alkotása üres lesz. Nem érezzük benne a
borzongató titkot, amitôl lúdbôrözni
kezd még az is, aki nem is igen ért a
mûvészethez.

Én úgy gondolom, hogy Wieger
Mariann alkotásai hordozzák magukban
a lenyûgözô titkot. 

Önöknek meg azt kívánom, kedves
közönség, hogy keresgéljék jó érzéssel
azt, amit Mariann itt is nyújt nekünk, és
egyáltalán ne csodálkozzanak azon,
hogy nem említem, mire jutottam, mert
bizonyára Önöknek, mindannyiuknak
egy kicsit mást és mást jelentenek ezek a
képek. És ez így is van rendjén.

W. Wieger Mariann képzô- és ipar-
mûvész munkásságából nyílt kiállítás a
XII. kerületi Mûvelôdési Központban már-
cius 2-án Vándor az úton címmel. A kiál-
lítást Jánosi András képzômûvész, író nyi-
totta meg. (A szerk.)

PoLíSz



1

Dsida Jenô

Psalmus Hungaricus
I.

Vagy félezernyi dalt megírtam
s e szót: magyar,
még le nem írtam.
Csábított minden idegen bozót,
minden szerelmet bujtató liget.
Ó, mily hályog borult szememre,
hogy meg nem láttalak,
te elhagyott, te bús, kopár sziget,
magyar sziget a népek Óceánján!
Mily ólom ömlött álmodó fülembe,
hogy nem hatolt belé
a vad hullámverés morzsoló harsogása,
a morzsolódó kis sziget keserû mormogása.
Jaj, mindenbôl csak vád fakad:
miért kimélted az erôt,
miért kimélted válladat,
miért nem vertél sziklatöltést,
erôs, nagy védôgátakat?
Elhagytam koldus, tékozló apámat
s aranyat ástam, én gonosz fiú!
Mily szent vagy te, koldusság
s te sárarany, te szépség, mily hiú!
Koldusapám, visszafogadsz-e,
bedôlt viskódban helyet adsz-e,
ha most lábadhoz borulok
s eléd öntöm minden dalom
s férges rongyaid csókkal illetem
s üszkös sebeid tisztára nyalom?
Nagy, éjsötét átkot mondok magamra,
verset, mely nem zenél,
csak felhörög,
eget-nyitó, poklot-nyitó
átkot, hogy zúgjon, mint a szél,
bôgjön, mint megtépett-szakállú vén zsidó
zsoltáros jajgatása
Babylon vízeinél:

Epévé változzék a víz, mit lenyelek,
ha téged elfelejtelek!
Nyelvemen izzó vasszeget
üssenek át,
mikor nem téged emleget!
Húnyjon ki két szemem világa,
mikor nem rád tekint,
népem, te szent, te kárhozott, te drága!

II.
Ó, én tudom, hogy mi a nagyszerû,
a minden embert megsímogató
tág mozdulat,
az élet s halál titkát kutató, 
bölcsen nemes, szép görög hangulat.
A hûssel bíztató, közös és tiszta tó,
a szabadság, mely minden tengerekben
síkongva úszik, ujjong és mulat!
Kezem gyümölcsöt
minden fáról szedett.
Nyolc nemzet nyelvén szóltam életemben
és minden fajták lelke fürdetett.
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S most mégis, mégis áruló vagyok,
a minden-eszme sajgó árulója,
most mégis bôsz barlanglakó vagyok,
vonító vad, ki vackát félti, ója,
vadállat, tíz köröm
és csattogó agyar
s ki eddig mondtam: ember! –,
most azt mondom: magyar!
És háromszor kiáltom
és holtomig kiáltom:
magyar, magyar, magyar!
A nagy gyümölcsös fájáról szakadt
almából minden nép fia ehet,
de nékem nem szabad,
de nékem nem lehet.
Dalolhat bárki édes szavakat
és búghat lágyan, mint a lehelet
s bizvást nyugodhatik, hol várja pad,
s ha kedve támad, bárhová mehet,
de nékem nem szabad,
de nékem nem lehet.
Bûn a mosolygó pillanat, mit lelkem 

elhenyél,
szívszakadásig így kell énekelnem
Babylon vízeinél:

Epévé változzék a víz, mit lenyelek,
ha téged elfelejtelek!
Nyelvemen izzó vasszeget
üssenek át,
mikor nem téged emleget!
Húnyjon ki két szemem világa,
mikor nem rád tekint,
népem, te szent, te kárhozott, te drága!

III.
Firenze képei, holland virágok,
zöld tengerek halk, álmos loccsanása,
ájultató gyönyörüségek,
Páris tüze, Velence csillogása,
még lelkemet is lehunyom,
bezárom, hogy ne lássa.
Ha atomokra bomlik is
miattuk minden sejtem,
ha arcom kékre torzul is,
mind, mind, mind elfelejtem!
Hajam csapzottra borzolom,
mint gubancos csepût és szürke kócot
és gôggel viselem
fajtám egyenruháját:
a foltozott darócot.

Mert annak fia vagyok én,
ki a küszöbre téve,
a külsô sötétségre vettetett,
kit vernek ezer éve,
kit nem fogad magába soha a béke réve!
Bolyongásom pusztáin,
a végtelen nagy éjen
csak az ô szíve fénylik,
ô a rögeszmém, végsô szenvedélyem,
ráfonódom, rajta kuszom
fölfelé, mint szôlôkarón a kacs.
Mogorva lettem,
kemény, sötét és szótlan és makacs.
Vér csurgott rám és nem tudom lemosni.
Jajt hallottam és nem tudom feledni.
A holtakat nem tudom eltemetni.
Egy eszelôs dal lett az utitársam,
rekedt dal, nem zenél,
csak hörög, mint a szél,
zúg, mint vihartól ráncigált fák
Babylon vízeinél:

Epévé változzék a víz, mit lenyelek,
ha téged elfelejtelek!
Nyelvemen izzó vasszeget
üssenek át,
mikor nem téged emleget!
Húnyjon ki két szemem világa,
mikor nem rád tekint,
népem, te szent, te kárhozott, te drága!

IV.
Mit nékem most a Dante terzinái
s hogy Goethe lelke mit hogyan fogant,
mikor tetszhalott véreimre
hull már a föld és dübörög a hant,
mikor e bús kor harsonája
falakat dönt és lelket ingat,
mikor felejtett, ôsi szóra
kell megtanítni fiainkat,
mikor rémít a falvak csendje
s elönt a semmi árja minket
és szülni kell és nemzeni
s magunk képére kalapálni
vánnyadt gyermekeinket!
Mit bánom én a történelmet
s hogy egykoron mi volt!
Lehetsz-e bölcs, lehetsz-e költô,
mikor anyád sikolt?!
Európa, én nagy mesterem,
lámcsak mivé lett fogadott fiad!

PoLíSz
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Mily korcsbeszédû, hitvány, 
elvetemült és tagadó tanítvány.
Addig paskolta áztatott kötél,
míg megszökött és elriadt.
Fáj a földnek és fáj a napnak
s a mindenségnek fáj dalom,
de aki nem volt még magyar,
nem tudja, mi a fájdalom!
Vallom, hogy minden fegyver jogtalan,
a szelid Isten könnyezett s úgy tanította ezt,
ám annak a kezében, kit fegyver szorongat,
a fegyver megdicsôül és ragyogni kezd.
Ezért nem is hányódom már magamban,
vallom, hogy igazam nincs
és mégis igazam van
és mától fogva énnekem
örökre ez az énekem:

Epévé változzék a víz, mit lenyelek,
ha téged elfelejtelek!
Nyelvemen izzó vasszeget
üssenek át,
mikor nem téged emleget!
Húnyjon ki két szemem világa,
mikor nem rád tekint,
népem, te szent, te kárhozott, te drága!

V.
Idegen-vérû és beszédû
kenyeres jópajtásaim,
kikkel együtt bolyongtam az emberség
ligetét,
kiket szerettem,
s kik szerettétek lágy szivem
nyitott és éneklô sebét,
nekem is fáj, higyjétek el,
hogy zord a szóm és homlokom setét.
Nekem is fáj, hogy búcsuzom,
mert immár más utakra kelle mennem,
de így zeng most a trónjavesztett
magyar Isten parancsa bennem
s én nem tagadhatom meg Ôt,
mikor beteg és reszketô és nincs többé 

hatalma,
mikor palástja cafatos és fekvôhelye szalma.
Nincs más testvérem, csak magyar.
Ha virrasztok, miatta állok poszton,
csak tôle kérek kenyeret
s csak ô, kivel a kenyeret megosztom.
Sok tévelygés és sok kanyar
után jutottam el ide:

ha bûnös is, magyar
s ha tolvaj is, magyar
s ha gyilkos is, magyar,
itt nincsen alku, nincsen semmi „de”.
Gyûlöletes, ki ünneplô ruháját
s virágos lelkét fitogtatva henceg, –
mi elesettek, páriák vagyunk,
testvérek a nyomorban és a bûnben,
sápadtak, torzak, bélyeges fegyencek.
Zúgjon fel hát a magyar zsoltár,
dúljon a boldog éji álmokon,
seperjen át a fekete,
tarajos és hideg hullámokon
vérkönnyet csepegô fáklyák fényeinél,
Babylon vízeinél:

Epévé változzék a víz, mit lenyelek,
ha téged elfelejtelek!
Nyelvemen izzó vasszeget
üssenek át,
mikor nem téged emleget!
Húnyjon ki két szemem világa,
mikor nem rád tekint,
népem, te szent, te kárhozott, te drága!

VI.
Száraz nyelvem kisebzett,
égô fejem zavart.
Elindulok, mint egykor Csoma Sándor, 
hogy felkutassak mindenegy magyart.
Székelyek, ott a bércek szikla-mellén,
üljetek mellém!
Magyarok ott a Tisza partján,
magyarok ott a Duna partján,
magyarok ott a tót hegyek közt
s a bácskai szôlôhegyek közt,
üljetek mellém.
Magyarok Afrikában, Ázsiában,
Párisban, vagy Amerikában,
üljetek mellém!
Ti eztán születôk s ti porlócsontu ôsök,
ti réghalott regôsök, ti vértanuk, ti hôsök,
üljetek mellém!
Ülj ide, gyülj ide, népem
s hallgasd, amint énekelek,
amint a hárfa húrjait, 
feszült idegem húrjait
jajgatva tépem,
ó, népem, árva népem! –
– s dalolj velem,
mint akit füstös lángokra szítottak

A SORSVÁLLALÁS DRÁMÁJA
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vérszínû, ósetét, nehéz, fanyar borok,
dalolj velem hörögve
és zúgva és dörögve,
tízmillió, százmillió torok!
Énekelj, hogy világgá hömpölyögjön
zsoltárod, mint a poklok tikkadt, kénköves 

szele
s Európa fogja be fülét
s nyögjön a borzalomtól
és ôrüljön bele! –:

Mérges kígyó legyen eledelünk,
ha téged elfeledünk,
ó, Jeruzsálem!
Nyelvünkön izzó vasszeget
verjenek át,
mikor nem téged emleget,
ó, Jeruzsálem!
Rothadjon el lábunk-kezünk,
mikoron hozzád hûtlenek leszünk,
ó, Jeruzsálem, Jeruzsálem!!

(A szöveget az Imbery Melindának dedi-
kált kézirat alapján Kabán Annamária és
Mózes Huba gondozta.)

Lisztóczky László

A sorsvállalás 
drámája

Dsida Jenô alkotásai közül a Psalmus
Hungaricus befogadását kísérte a leg-
több tanácstalanság és félreértés. Külö-
nösen mostoha sors várt rá az 1950-es
és 1960-as években, amikor nemcsak
ezt a versét, hanem egész életmûvét
méltatlan vádakkal illették. Lekicsinylô
hangsúlyokkal kismesternek, grófok ba-
rátjának, az öncélú szépség és az abszt-
rakt humánum költôjének bélyegezték,
aki miniatürizálta, az izolált én feneket-
len kútjába süllyesztette a világot, s aki-
nek fôbenjáró „tapintatlanságai” közé
tartozott erdélyisége, igyekeztek is lemos-
ni róla ezt a „szégyenfoltot”, negligálva
lírájának a szûkebb haza hagyomá-
nyaival, a kisebbségi léttel összefüggô

sajátosságait és értékeit. Ha egyéb téren
találtak is mentségeket és kibúvókat
számára, a Psalmus Hungaricusnak
még hosszú ideig nem kegyelmeztek.
Egyértelmû elutasításban volt része lé-
nyegében 1980-ig, amikor Jékely Zoltán
– sokunk megkönnyebbülésére és örö-
mére – közzétette A magyar irodalom
gyöngyszemei címû sorozat Dsida-válo-
gatásában. A vers – negyvennégy évi
várakozás után – akkor látott napvilágot
elôször Dsida-kötetben, az elôtte megje-
lent hat gyûjteménybôl rendre kimaradt.

A mû ellentmondásos megítélésérôl
és kálváriájáról személyes emlékeket is
ôrzök. Az 1960-as évek elsô felében a
debreceni tudományegyetem magyar-
történelem szakos hallgatója voltam.
Kardos Pál professzor úr beleegyezésé-
vel és irányításával Dsida Jenô költé-
szetét választottam diplomadolgozatom
tárgyául. Bizonyára kutatói tapaszta-
latlanságom is szerepet játszott abban,
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hogy a Psalmus Hungaricus szövegére
nem sikerült rátalálnom. Pedig lázas iz-
galommal kerestem, mert a mítosza, a
legendája engem is utolért. Végül
Mátrai Bélához fordultam segítségért,
aki annak idején Dsida Jenô munkatár-
sa volt a Keleti Ujság kolozsvári szer-
kesztôségében. Az hívta fel rá a figyel-
memet, hogy a Vigilia 1959. januári
számában fölidézte a költôhöz fûzôdô
emlékeit, s írásában – némi visszafogott-
sággal ugyan – dicsérô szavakkal illette
a magyar zsoltárt is. 1962. február 27-i
keltezéssel nemcsak a katolikus folyóirat-
ban megjelent tanulmányának eredeti 
– a közreadottnál bôvebb – kéziratát
küldte el nekem, hanem a Psalmus Hun-
garicus írógéppel sokszorosított szöve-
gét is. Ez utóbbival kapcsolatban megje-
gyezte, hogy „erôs nemzeti tendenciája
miatt sem kéziratban, sem nyomtatás-
ban nem forog kézen. Azt tehát csak
tudományos célra használja fel.” Mind-
ezt az utóiratban még kiegészítette az-
zal, hogy „a Psalmusnak ez az egyetlen
példánya” áll rendelkezésére, ezért arra
kér, másoljam le és küldjem vissza címére.

A verset – híre alapján – úgy vettem
a kezembe, mint egy izzó parazsat, szo-
rongva, félve olvastam el, néhány rész-
lete fölkavart és zavarba ejtett. Hasonló
érzésekkel hallgatták meg csoporttár-
saim is: nehezen tudtuk összeegyeztetni
a korábban megismert Dsida-képpel és
a belénk sulykolt internacionalista szóla-
mokkal. Akkor hallottam elôször azt a
máig kísértô véleményt, hogy a Psalmus
Hungaricus egyszeri kisiklás, múló indu-
lat, bocsánatos bûn Dsida Jenô pályáján.
Nincs elôzménye és nincs folytatása sem.

I.

Ezek az emlékek is bennem éltek,
amikor évtizedek múlva a költô itt idé-
zendô, elfelejtett, valamennyi kötetébôl
kimaradt versére rábukkantam a Pásztor-
tûz 1925. október 18-i számában. Mon-

danivalója azáltal is külön hangsúlyt ka-
pott, hogy a folyóirat elsô oldalán he-
lyezték el, s erdélyi fafaragók motívum-
világát idézô, díszes keretbe foglalták.
Címe is, intonációja is sokkolóan hatott
rám, azzal a revelációval olvastam vé-
gig, hogy a Psalmus Hungaricus korai
elôzményére leltem:

Napkelet felé…
Halott meséink fekete kriptáján
befedett arccal, némán zokogunk:
megölte ôket anyagelvüség,
hideg nagy ôsz és sötét háború,
s most elhagyottan vacog a fogunk.

Szegény magyarnak különös a sorsa:
körül ölelték Páris árnyai,
kecsegtették dicsô, örökös dallal,
és orvul mégis mit akartak ôk? –
Álmok szívébe pengét mártani.

Megölték minden szép keleti vágyunk,
szív helyett adtak berregô motort,
mesék helyett Anatole France-regények
kijózanító, gúnyoros szelét,
mely csaknem, hogy a halálba sodort.

De most elég volt! Reflektorok fénye
leálcázza az álromantikát,
Páris árnyai aludni mehetnek;
hazug lelkükkel fel nem támaszthatják
halott meséink szunnyadó hadát.

A sok sírásba fejünk is megôszült
és ôsszel vágyunk Napkelet felé;
Nyugat megutált parkjai helyett
a dzsungel álma jôjjön ébresztônek,
ô legyen mienk és az Istené!

Jôjjön Tagore sugaras világa,
ragyogjon a sok temetô felett, –
mi régi hitünk, mi régi Hazánk
jôjjön, tanítson énekelni minket:
tûz-csókos világ, forró Napkelet!

(Szatmár, 1925. szeptember 5-én)
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Ez a vers még inkább ellentmond 
a konvencionális Dsida-képnek, mint a
Psalmus Hungaricus. Trianon fájdalma,
a Nyugat-Európából való kiábrándulás
gondolata, Kelet nosztalgiája szólal meg
benne. Morális jelmezbe rejtetten a nyu-
gati civilizáció kritikája, a modern krizeo-
lógia érvelése, a „spengleri” válság-
hangulat csendül ki soraiból. Anatole
France racionalizmusával és cinizmusá-
val Rabindranath Tagore érzelemgaz-
dagságát és erkölcsi komolyságát állítja
ellentétbe. Ez az ellentét a modern li-
beralizmus elveivel és értékeivel való
szembeszegülését is jelzi.

Elsôsorban ezen a ponton érhetjük
tetten Dsida Jenô akkori lelkiatyjának,
Olasz Péter jezsuita szerzetesnek a ha-
tását. A nagyváradi születésû pátert
rendje 1924-ben utasította arra, hogy
az anyaországból Erdélybe költözzön,
segítse az ottani kis létszámú jezsuita
közösség talpon maradását és a ro-
mániai magyar katolikus ifjúság lelki
gondozását. Szatmárnémetit jelölték ki
székhelyéül, ahol csakhamar baráti kap-
csolatot, szoros együttmûködést alakí-
tott ki a Dsida-családdal. Erdély-szerte
elôadásokat tartott, fiúkonferenciákat és
lelki gyakorlatokat szervezett, cikkek és
könyvek sorát tette közzé. A mai férfi
életútja címû, 1926-ban Szatmáron meg-
jelent könyvének két fejezetét a költô
édesapja, Dsida Aladár írta. Ebben a
könyvében is, másutt is szenvedélyes
hangon bírálta a liberalizmus eszméit,
amelyekben a katolikus egyház legádá-
zabb ellenfelét látta. Egyik elôadását
Anatole France-ról tartotta: a francia író-
ban találta meg és ostorozta a modern
liberális eszmék paradigmatikus megtes-
tesítôjét.

Ugyanezekben az esztendôkben vi-
lágszerte, így nálunk is valóságos Ta-
gore-láz uralkodott. Ez alól a hazai
keresztény értelmiség sem jelentett kivé-
telt. A Nobel-díjas indiai író mûveiben 
a kereszténység eszmevilágához közel

álló vonásokat fedeztek föl. Népszerû-
sége fokozta az érdeklôdést India kul-
túrája iránt, amely „habár a nyugatiéval
homlokegyenest ellenkezô, a maga ne-
mében teljesen eredeti és alkalmas az
eltolódott európai világnézetnek új
vérkeringéssel való fölfrissítésére” –
olvashatjuk Záborszky István Rabin-
dranath Tagore világnézete címû, a
Szent István Társulat emblémájával az
idô tájt megjelent könyvében.

A Napkelet felé… azt bizonyítja,
hogy ezek a nézetek – Olasz Péter köz-
vetítésével – Dsida Jenôhöz is eljutottak,
az ô gondolatvilágát is formálták.

II.

Pályáján azonban gyorsan tovatûnô
hangulat volt a versben megfogalma-
zott nosztalgia: soha többé nem tért 
vissza Kelet tájaira, „napnyugati ôrjárat-
ra” indult, s tette ezt növekvô tudatos-
sággal és otthoniassággal.

Kevéssel a költemény megírása után,
1925 ôszén Kolozsvárra költözött, hogy
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beiratkozzon a Ferdinánd Tudomány-
egyetem jogi fakultására. Tanulmányait
késôbb megszakította, mert ôt is elcsábí-
totta az „acélhegyû ördög”, az újság-
írás, magával ragadta a „kincses város”
pezsgô kulturális élete. Trianon fájdal-
mát „teremtô tettekre” váltotta: szívvel-
lélekkel a vele együtt nagykorúvá váló
és önmagára eszmélô erdélyi magyar
irodalom, a romokon fölépült új intéz-
ményrendszer szolgálatába szegôdött.
Elsôsorban a transzszilvanizmus jegyé-
ben szárnyat bontó, az autonóm erdélyi
hagyományok ôrzését és gazdagítását
hivatásának tekintô, „honfoglaló, nagy
írónemzedékhez”, a Helikon-mozga-
lomhoz fûzték szoros szálak. Az „elsô far-
merek”, az újrakezdôk, a terepfölverôk
nyomába lépett 1930-ban az Erdélyi
Fiatalok alkotói közössége, amely a meg-
változott körülmények között felnövek-
vô, a történelmi fordulatból adódó szük-
ségszerûségekre nyitottabb és fogé-
konyabb, a korszerû ön- és helyzetis-
meret igényével fellépô új írónemze-
déket vonultatta föl: közéjük tartozott,
küzdelmeikben osztozott Dsida Jenô is.
„Ezért a földért akarok élni és ezen a
földön akarok meghalni” – vallott Erdély
iránti szeretetérôl és hûségérôl egy
1930-ban kelt levelében.

Kiteljesedô költészete mind nyilván-
valóbban nyugat-európai hagyomá-
nyokat és mintákat követett. Erre ösztö-
nözte elsô számú mestere és példaképe,
Kosztolányi Dezsô, két erdélyi pártfogó-
ja, Benedek Elek és Kuncz Aladár is. 
A kisebbségi lét szemhatárszûkítéssel,
öncsonkítással, értékvesztéssel fenye-
getô kelepcéibôl és kényszereibôl – sor-
sának tudatosan vállalt és akart, sokat-
mondó cáfolataként is – az európai
kultúra magaslataira, a „tiszta lét”, a
szépség és a jóság maga teremtette,
osztatlan birodalmába emelkedett. A gö-
rög pásztori múzsát idézô, a keresztény-
ség motívumkincsével, reneszánsz derû-
vel átszôtt, mesés univerzumot formált

vágyaiból, ahol az emberi teljesség nem
kényszerül önfeladásra és kicsinyes meg-
alkuvásokra. Talán ô szívlelte meg a
leglátványosabb módon Makkai Sándor
intelmét, hogy a kisebbségi kultúrának
önnön lényegébôl fakadóan – és leg-
tisztábban felfogott érdekei által vezet-
tetve – az egyetemes értékekkel kell
érintkezési pontokat találnia és szövet-
keznie.

1933 és 1937 között azonban min-
den korábbinál súlyosabb megpróbál-
tatások érték a kisebbségi sorsra ítélt
erdélyi magyarságot, holtpontra jutot-
tak az impériumváltozás óta eltelt másfél
évtized önszervezôdésre, új intézmé-
nyek létrehozására irányuló erôfeszíté-
sei. „Tatarescu hosszú ideig tartó minisz-
terelnöksége – olvashatjuk Mikó Imre
Huszonkét év címû könyvében – a ki-
sebbségi magyarság sorsának mélypont-
ját jelenti. Alatta vált kormányrendszerré
az a kétszínû politika, mely a kisebbsé-
gek legkegyetlenebb és pontos tervsze-
rûséggel végrehajtott elnyomását kifelé
szép szavak és humánus elvek hangoz-
tatásával leplezte.” Magyar tisztviselôk és
alkalmazottak tömegét bocsátották el,
minden közszolgálati ágban újabb és
újabb román nyelvvizsgát írtak elô, drasz-
tikusan korlátozták a kisebbségi nyelv-
használatot… A Nagyvárad címû napilap
a magyar helységnevek cenzúratilal-
mára szellemes és beszédes választ adott:
1934 januárjában nevét Szabadságra
változtatta, s azt használta Észak-Erdély
visszatéréséig, 1940 ôszéig. Két év múl-
va a folyóiratok címében szereplô „erdé-
lyi” jelzôt is utolérte végzete: az Erdélyi
Helikon címe 1936 júniusától 1937 máju-
sáig Helikonra, az Erdélyi Fiataloké ugyan-
ebben az idôben Fiatalokra csonkult.

A magyar tollforgatók ellen valósá-
gos hadjáratot indított a cenzúra és az
ügyészség. Különösen hírhedtté vált egy
kolozsvári sajtóügyész, Colfescu, aki pe-
rek sorát kezdeményezte magyar újság-
írók, szerkesztôk és kiadók ellen, s több-
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órás vádbeszédeiben – Mikó Imre szavait
idézem – „mindig kifejtette sajátos né-
zeteit a barbár, ázsiai magyarokról, akik a
mûvelt latin faj ôsi ellenségei”.

A magyar nyelv egyre mostohább
sorsa késztette Dsida Jenôt arra, hogy
1936. április 13-án a Keleti Ujság hasáb-
jain új rovatot és mozgalmat indítson
Anyanyelvünkért! címmel. A rovat meg-
indítását többek között így indokolta:
„Gondtalan tékozlással szórjuk el leg-
szebb szavainkat. Nagyképû és ferde
tetszelgéssel, hiú és szemtelen fitogta-
tással használjuk helyettük az idegenbôl
kölcsönkért, latin, német, francia és min-
denféle szavakat… A fiatal erdélyi ma-
gyar nemzedék sok helyt már az elemi
fogalmakat sem tudja vagy akarja ma-
gyarul kifejezni.”

A magyar kisebbséget évek óta sújtó
megpróbáltatások ösztönözték a Psal-
mus Hungaricus megírását is. Egyönte-
tûen tanúskodnak errôl a kortársak,
például Bíró Sándor, aki a költôvel
együtt alapítója és tevékeny részese volt
az Erdélyi Fiatalok mozgalmának: „Az
1933-37-es elnyomási korszak lelki él-
ményeit legszebben Dsida Jenô kézirat-
ban terjesztett híres Psalmus Hungari-
cusa örökítette meg.” Mátrai Béla vissza-
emlékezése szerint a magyar nyelv ellen
irányuló legdurvább és legmegalázóbb
föllépés idején, közvetlenül az „erdélyi”
jelzô használatára vonatkozó tilalom
végrehajtása elôtt, 1936. május 26 és
29 között keletkezett „a kolozsvári
sétatér szelíd gesztenyefái alatt”. Egyik
részletében az imént idézett írás pa-
nasza is visszatér: olyan idôket élünk,
„mikor felejtett, ôsi szóra / kell megtanít-
ni fiainkat”.

Ugyanaz a hangulat lett úrrá Dsida
Jenôn, mint a Napkelet felé… megalko-
tásakor, csak a gondolatai váltak sokkal
letisztultabbakká és elmélyültebbekké,
költôi eszközei tökéletesebbé azóta. Ezt
a versét is Trianon tragikus következ-
ményei ihlették, a magyarság diaszpóra-

helyzete, fenyegetettsége és pusztulása
ellen emel vétót, itt is megtagadja, az
utolsó részben indulatos szemrehányá-
sokkal illeti Európát. 

A két vers között ugyanakkor lényeg-
bevágó különbségeket is fölfedezhe-
tünk. Fényévnyire távolodott a Napkelet
felé… naiv és meddô keleti nosztalgiá-
jától. Már nem ócsárolja, vonzó színek-
ben tünteti föl, a meghasonlottságban
is eszményinek látja az európai kultúrát.
A létezés, a megmaradás, az emberi
méltóság jogát követeli. Ezeket a legele-
mibb európai és keresztény értékeket.
Európát kéri számon Európától Euró-
pában: Európát csúfolják meg ott, ahol
a kisebbségi jogokat lábbal tiporják.

Dsida Jenô magyarságtudata, nem-
zetféltése ebben a Kecskeméti Vég
Mihály és Kodály Zoltán nevét is idézô,
fel-feljajduló zsoltárban nyilatkozott
meg a legleplezetlenebbül, a legszen-
vedélyesebben. Ez az ízig-vérig euro-
péer, nyolc nemzet nyelvén beszélô,
Dante terzináiért, Goethe lelkéért, Párizs
tüzéért, Velence csillogásáért, Firenze
képeiért, holland virágokért rajongó,
pásztori tájakra menekülô, szemérmes,
szelíd hangú költô, amikor – Pomogáts
Béla szavaival – elviselhetetlenné foko-
zódtak az erdélyi magyarság szenvedé-
sei, nem tudta többé magába fojtani fáj-
dalomszülte, szeretetdiktálta indulatait,
elemi erôvel tört föl belôle a felelôsség,
a szolidaritás hangja szétszórt, üldözött,
megalázott népe iránt. Minden lehet-
séges – közvetlenül ki nem mondott –
ellenérvet megcáfolva és elvetve, ko-
rántsem megrendültség nélkül, de ké-
telytelen elszántsággal vállalja a dön-
tésével együtt járó aránytévesztés,
értékvesztés kikerülhetetlen kockázatát
is: „Lehetsz-e bölcs, lehetsz-e költô, /
mikor anyád sikolt?!” Az élet, a meg-
maradás joga, a természeti jog elôbbre
való minden más vívmánynál és ado-
mánynál, a bölcsészet és a költészet
ajándékánál is.
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Ebben a kontextusban érthetô meg
a versnek az a máig legtöbb félreértést
és zavart okozó részlete is, amely a mag-
yarság védelmében kijátssza a leg-
végsô, a legkeserûbb, a legabszurdabb
érvet is: „ha bûnös is, magyar / s ha
tolvaj is, magyar / s ha gyilkos is, ma-
gyar, / itt nincsen alku, nincsen semmi
»de«”. Természetesen nem a bûnös, a tol-
vaj, a gyilkos felmentésérôl esik itt szó,
hanem a feltétel nélküli, minden váddal
és ellenérvvel dacoló sorsvállalásról.
Ugyanarról a sorsvállalásról, ami – oly-
kor fejedelmi gôggel – Adynál is meg-
megszólalt, például – mutatott rá Láng
Gusztáv – a Magyar vétkek bíborban
címû versben: „Vállalom, ami sorsom, /
Vállalom, ami átkom…”

A Sípja régi babonának címû Ady-
vers harmadik strófája – a nemzetkritika
fonák és abszurd alkotóelemeként – név
nélkül, egyes szám elsô személyben a
magyargyûlölô Kollonich Lipótot idézi:
ô akarta „koldussá” tenni a magyar
népet, amely – állítólag ez a lesújtó íté-
let is tôle származik – „Uralkodást ma-
gán nem tûr / S szabadságra érdemet-
len”. A Dsida-vers idézett szemelvénye is
értelmezhetô az ellenfél kritikájával, a
rólunk alkotott torzképpel való azono-
sulás kifejezôdéseként és arra adott vá-
laszként. 

A vers hitelességét elsôsorban azok
ítélhetik meg, akik belülrôl ismerik a
romániai kisebbségi lét abszurditásait. 
A Psalmus Hungaricusról a legméltób-
bak és a legilletékesebbek formálhattak
véleményt nem sokkal megszületése
után. Dsida Jenô fölolvasta a marosvécsi
írótalálkozó résztvevôinek 1936 nyarán.
„Mikor befejezte – idézte föl a történte-
ket Wass Albert –, könny volt mindenki
szemében. Ekkor felállt Kós Károly, ba-
rázdás arcán hullottak a könnyek, oda-
ment Dsida Jenôhöz, megölelte és azt
mondta neki: »Te taknyos, hogy mersz
ilyen szépet írni!«”
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Kabán Annamária

A Psalmus
Hungaricus

elôzményei és helye
a költôi életmûben
Dsida Jenô költészetének és ezen

belül a Psalmus Hungaricusnak a recep-
ciója többnyire nem kerülte, nem kerül-
hette el a megközelítések egyoldalúságát.
Ez akár természetesnek is mondható,
hiszen vagy a korhelyzet, vagy pedig a
mindenkori elemzô sajátos szemlélete
alakította az olvasatot. A kortárs elemzôk
nem értették meg a költôi attitûd lénye-
gi indítékait. A transzszilvanizmus harcos
magatartását kérték számon tôle. Azt a
harcos transzszilvanizmust, amelynek
lényege – mint tudjuk – a Berde Máriá-
tól meghirdetett „vallani és vállalni” vi-
tában kristályosodott ki. Azt vetették a
költô szemére, hogy a nagy kollektív
bánatok elôl a szépség bûvöletébe
menekül, hogy a kor kérdései iránt kö-
zömbös. Kortársai közül sokan ezért
üdvözölték a Psalmus Hungaricus új
hangvételét. Késôbbi elemzôi közül a
marxista kritikusok az elôbbiekkel ellen-
tétben Dsida verseit, kiemelten a Psal-
mus Hungaricust haladásellenesnek és
értéktelennek minôsítették. Az 1970-es
évektôl Láng Gusztáv (1996, 2000),
Pomogáts Béla (1998, 2003) sokat
finomított a Dsida-olvasatokon.

Írásomban a költô lényeges személy-
iségjegyei felôl közelítve azt próbálom
kimutatni, hogy a Psalmus Hungaricus
és a költô korábbi versei szerves egysé-
get alkotnak. Ehhez a kulcsot a költô
mély hite, katolicizmusa adja. Pomogáts
Béla írja, hogy a keresztény költészetnek
„van (…) egy olyan áramlata is, amely
számára az azonosulás lehetôségét
evangéliumok, a bennük megjelenô
Krisztus adja. Ezeknek a költôknek a vi-

lágképét az evangéliumokban rögzített
keresztény erkölcsiség alakította ki, és
identitásukat »Krisztus követésében«, a
keresztény hagyomány által mindig is
hirdetett és Kempis Tamás híres könyvé-
ben tételesen is megfogalmazott  »imita-
tio Christi« eszméjében és moráljában
találták meg” (Pomogáts 2003: 97).
Tükör elôtt címû önéletrajzi ciklusában a
költô maga vallja: Zarándok lettem és
hívô keresztény. / Kedves virágom:
zsenge barkaág. / Hiszem, hogy Krisz-
tus és a szent kereszt tény / és rajta kívül
minden hiuság.

Nos, ebbôl kiindulva átértékelhetô-
nek tartom a Psalmus Hungaricusról és
az azt megelôzô versekrôl írtakat. A köl-
tô a Leselkedô magány verseiben sem 
a nagy kollektív bánatok elôl menekül a
szépség bûvöletébe. Magánya az em-
beriség bûneit felismerô, a bûnökért
szenvedô Jézusé, a negyvennapos
pusztába vonulás, az imádság, a vezek-
lés ideje. A kor problémáit mélyen
átérzô költô szól ezekben a versekben.
Dacol az ôt körülvevô barbár világgal, a
Bábelt újraépítôk gonoszságával. Akár
Jézus, ô is lelki magányba vonul. A Mély-
re ások címû versében írja: Bábel / újra
épülô, szörnyeteg / tornya sötéten áll
fel. // Százan/ hordják a követ, vasat,
márványt, / gôgös, nagyzajú lázban…//
Mások / minél nagyobb tornyot emel-
nek, / annál mélyebbre ások. A költô
érzékeli az ôt körülvevô szörnyûségeket,
de amint a Túl a formán címû versben
fogalmaz, már ekkor a dolgok mélyén
meglapuló lényeget szeretné felszínre
hozni. Miért vagyok kedvetlen? címû
versében írja: Megint sár lesz és ólmos
ködburok/ a lélek körül…//…Bemegyek
a szobámba, becsukom az ajtót, / be-
húnyom a szememet. Gyakran hangot
kap azonban a magányból való kitörés
vágya is: Kis gyermekek jóságos Istene! /
Adj nekem tiszta-kék gyermek-szemet, /
mellem medrébe mozdulatlan lélek-
tavat, / hogy nyugodtan ülhessek ki a
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ház elé – olvashatjuk A végzet odúja
elôtt címû versében. 

A Circumdederunt me…-ben Dsida
elôször fogalmazza meg a Messiással
való azonosulás gondolatát: Valahol itt
van köztünk a pokol, / kénköves lángjai
itt lobognak / magosan és láthatat-
lanul… // Én magamról nem is beszé-
lek. / Hiszen, hiszen tudom régóta már,
/ hogy patakzó, nyílt sebe vagyok / 
a szívenszúrt, a nyomorult világnak.
Csak aki megjárta a lélek poklát, képes a
világ nyílt sebének érezni magát. A Min-
deneket látó dalban pedig a nagy vilá-
gon nincs elbúni hely gondolatával lép
a közönség elé: Versek buzognak szín-
ezüst gitáron. / Bátran kilépek, mellem
kifeszítem / s a parázsló, vörös serpenyô-
bôl / bodrozó füstök csapnak az égig. 

Már-már expresszionista kiáltásként
hat az emberek, a társ utáni vágy Itt
feledtek címû költeményében: Hiszen
tudom, hogy nem egyedül vagyok / a
földön, él még valaki. / Jó emberek, ne
hagyjatok elesni /…/ Emberek! Embe-
rek! // Kiáltásomra fülledt sötét a válasz,
/ senki sem felel… Motívumai közt to-
vább erôsödik a nagycsütörtöki messia-
nisztikus gondolat. Nocturno címû ver-
sében írja: Leülök egy kôre az Olajfák
hegyén, / könnytelenül, nyugalmasan.
/ Csak mert nem érdemes úgy sietni/ a
temetô felé.

Az elsô kötet záró versciklusa, az Eltû-
nô vonalak elsô verse már komoly öntu-
dattal szól: Itt a helyem, itt kell állanom
/ egyenesen az élen. Emberszeretetét
kiáltja a világba Rövid napló címû köl-
teményében: Bárányfelhôt tartok az ól-
jaimban, / emlékeimet nevükön szólí-
tom, / szeretem az embereket.

Mindezek a motívumok közösen érle-
lik a Psalmus Hungaricus alapmotívu-
mait, amelyekrôl már nyíltan vall Ham-
melni legenda nyomán címû versében.
A gond-patkányok, szegénység-patká-
nyok, bánat-patkányok, bûn-patkányok,
betegség-patkányok és halál-patkányok,

amelyek átokként lepik el a várost, a
költôt arra ösztönzik, hogy megríkassa
kicsi furulyáját varázslatosan, szomorúan
és szépen, hogy hatására köré sötét-
lene népe átka, milliárd patkány.
A költô messianizmusa nyer itt is szép
megfogalmazást: Megindulnék lassú lé-
pésben, egyre furulyázva, / valamerre
az üveghegyeken túlra. / S a világ nyo-
mora mind az enyém lenne / s úgy
hömpölyögne cincogva, visongva, ja-
jongva velem… A vers zárlatában pedig
az örömhír sejlik fel: És hátam mögött,
messze felvonnák a lobogókat, / piros
tüzeket gyújtanának az estben / s fel-
harsanna az öröm rivalgása.  

Dsida Jenô második kötete, a Nagy-
csütörtök elsô versciklusának záró da-
rabjai a hit egyensúlyát árasztják: Ez
már a révek réve, melybe nem tolakszik
semmi nyers, új / viharmoraj: kibékülés
ez itt és vágytalan egyensúly…(Élt vala-
ha régen…); vagy: megnôtt szemedbôl
/ csillagok jele csillan mostanában. //
Fellegeken lépsz, / rezgô fényben,
rezedák illatában (Légy már legenda);
és végül: …Örül. / Megy, megy, ván-
dorol. Mosolyog mindig. / Csendül az
érchegyi vén kövezet. / Csak egy út van
innen a völgybôl / és az a mennybe
vezet (Purgatórium).

A kötet második ciklusának, a Nagy-
csütörtöknek az elsô darabjában, a Ket-
tétört óda a szerelemhez címûben a
költô szélesre tárja ablakát a derengve
fénylô glóriájú madonna elôtt: téged
ünnepellek: igazbeszédû / szádat és ko-
moly szemedet, magasztos / homlokod
fölött a derengve fénylô / glória ívét, //
száz elejtett jó szavadat, becézô / göm-
bölyû kezed puha reszketését, / titkos
testedet: lobogó tüzes bor / míves edé-
nyét… A költemény szóhasználatában a
Mária-litániákat idézi. De Máriára utal-
nak a következô sorok is, amelyekben a
költô a magzatról szól, akiben betelni
látja földi terveit: eljövendô magzato-
dat, kiben betelve / látom földi tervei-
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met s ki szédült / ujjongással bontja ki
lelke szárnyá t/ apja dalára… – A költô
ódája kettétörik a háború szörnyûségei
láttán: S látni kezdek: jönnek a bonka
bénák, / özvegyek, árvák, // s minden-
rangú nyûtt nyomorultak, arcuk / elme-
redve bámul a fáklya vérszín / záporá-
ba, míg tenyerük viharzó / tapsra verô-
dik. A költô arra kényszerül, hogy abla-
kát immár becsukja, s árván üldögélve
zaklassa furcsa, nehézsejtelmû kérdései-
vel a glóriás asszonyt: Mi célja, / mondd,
mi célja van szerelemnek itt és / másfelé
bárhol? // mondd, hol biztos nászörö-
münk vetése / és kalászos dús aratása?
Merre? / vértengertôl mely sziget éde-
nébe/ rejtsük a bölcsôt? A vers végsô
kicsengése lesújtó: Némán bujkáló go-
noszak vigyorgó / gyûrûjében érzem a
lelkemet most / s téged, édes, elvete-
mült bírák közt / látlak elesni. //…Má-
sok által vert sineken sötétbe / siklik a
sorsunk…

A gondjaival, gondolataival magára
maradt költô sivár egyedüllétét hangsú-
lyozza Nagycsütörtök címû versében. 
A költô saját szenvedéseit a krisztusi szen-
vedéshez kapcsolva mutatja be, s ez ál-
tal emelkedik messianisztikus magasla-
tokba (Kabán 2003). Ez a szenvedés a
megváltás hitét hordozza magában. 

A halk halódás szomorú képét rajzol-
ja meg Országos esô címû verse: Most,
mikor beköszönt e halk halódás / és a
szálas esô sûrûn lelógó / drótja zár köri-
béd finom kalitkát: / nincs többé leve-
gôs, kitárt szabadság. A kalitkányira
szûkült térben a költô úgy érzi: Már nem
pár rövid ugrás kedvesed kis / háza,
már a hegyél sem oly közelben / ível,
mint azelôtt. Az elvesztett szabadság fáj-
dalmával írja: A nyûg, a lassú / terhes
ólomidô lehullt, kiterpedt / s mint a
rossz gumi, nyúlt ki mindenütt a/ távol-
ság. A megnôtt távolság, úgy érzi, elzár-
ja mindattól, ami öröm, mindattól, ami
igazság: …messze vagy immár onnan
is, jaj, / messze, mint az öröm napos

vizétôl, / messze, mint az igazság kútfe-
jétôl. A szomorúság már-már tragikus szí-
nezetet kap Panasz gyengülô gyökerek-
rôl címû allegorikus versében. A földbe
fogódzó terebélyes fa, amely dúsnedvû
televényen dacosan és sziklakeményen
állt, most halálra menendô, hiszen: Jöttek
utánad szellemek, éjjeli törpék. / Jöttek
utánad ezren s törzsedet egyre törték…
A vers zárlatában a távoli fészek melege
sejlik fel: s egy gyerekangyal könnyüde-
den tovaszárnyal / véled a mennyek
kékje felé, mint kicsi fecske ha szárnyal /
csôrében szalmaszállal távoli fészke felé.

Harum dierum carmina címû versé-
ben egyenesen kimondja, hogy élni ma
itt lehetetlen, / meg kell halni ma itt,
/ halni e földi avarban, / hol léptek-
kel, kopogókkal // lekopott rongy-
lobogókkal / kullog az emberi hit…
A költô messianisztikus hite szólal meg a
Tóparti könyörgés címû versében is: Már
nem sírok és nem menekszem, történjen
bármi mindenekkel, / fáradt vagyok, a
padra fekszem, – // nézd: a megteste-
sült betegség, / gigász beteg a törpe
padkán; milliárd ember várja benne, /
hogy könnyes kínja elapad tán! Szim-
bolikus a ciklust záró vers címe: A költô
feltámadása. 

Szó sincs tehát közömbösségrôl és a
szépség bûvöletérôl ezekben a versek-
ben. Csakhogy más dimenziójú felelôs-
ségvállalás ez, egy magasabb erkölcsi
ideál szab mértéket a költônek. A teljes-
ség mellett kötelezi el magát, és a szen-
vedôkkel való teljes azonosulásig jut el.
Ezt a hangot folytatja a Psalmus Hunga-
ricusban is. Hiszen, aki a világ sebe tud
lenni, természetes, hogy a hozzá legkö-
zelebb állók iránt érez felelôsséget. A ve-
lük és értük való szenvedés krisztusi ma-
gatartása fogalmazódik meg a költemény-
ben. A vers mély lelkiismeretvizsgálat.

A költemény mûfaja, amint a cím is
jelzi, zsoltár. Bár a szövegalakító refrén a
137. zsoltár szavait idézi, más elemzôk-
kel ellentétben én úgy vélem, épp azon
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túlnövô jelentése világítja meg a vers
igazi mondanivalóját. A költô nem
üldözôire mond átkot, hanem feltételes
önátkot fogalmaz meg, ha népét elfelej-
tené. Azaz népe üdvössége a legfon-
tosabb számára. Hiszen az Újszövetség
értelmében tudja, hogy mindenki saját
lelke üdvéért és a rábízottakért felelôs.
Az elkövetett gonoszságokkal kinek-ki-
nek magának kell szembenéznie. Az íté-
letre pedig ember nem, csak magasabb
hatalom hivatott. Ezért vált át a költe-
mény zárlatában közösségben zengô
dicsôítésbe. A költô a világon szétszóró-
dott magyarságot szólítja fel (akár övéit
a vigasztalás énekében Jeremiás), hogy
köré gyûlve együtt énekeljék a zsoltárt,
el nem feledkezve az örök Jeruzsálem-
rôl. A vers tehát csak látszólag átok-
zsoltár, végsô kicsengésében dicsôítô

ének, mint a zsoltárok többsége. De egy-
ben hálaadás és fogadalom is, mint a
116. zsoltár: Teljesítem az Úrnak tett fo-
gadalmaimat / egész népe jelenlétében,
/ az Úr házának udvaraiban, / teben-
ned, Jeruzsálem! / Dicsérjétek az Urat!
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Mózes Huba

Az ismertnek vélt
rapszódia

Régóta ismerkedem Dsida Jenô nagy
hatású és hatása folytán régóta ismert-
nek vélt költeményével, amelynek meg-
írásától két emberöltônyi idônek kellett
eltelnie, hogy a befogadásával járó
akaratlan félreértések és elôítéletes fél-
remagyarázások homálya oszolni kezd-
jen. Magam legalábbis most vélem felis-
merni a nagy ívû alkotás fô szervezô
elvét, azt, hogy a benne feszülô ellent-
mondások meghatározott távlat jegyé-
ben szervezôdnek egységes egésszé. Az
ellentmondások tekintetében a költô
nem hagy kétséget számunkra. Alkotá-
sában valóban ellentmondás feszül a
határokon kívül került és az ország hatá-
rain belül élô magyar, az európaiság
elônyeitôl megfosztott és az európaiság
körülményeit élvezô polgár, a kirekesz-
tettség terheit hordozó és a magát ha-

sonló terhektôl mentesen megvalósító
ember között. Ezekbôl a lázító ellentmon-
dásokból fakad a nem kevésbé háborító
gondolat: Lehet-e, szabad-e különbsé-
get tenni magyar és magyar, polgár és
polgár, ember és ember között? 

A kirekesztés ódiumát Dsida senkinek
sem rója fel, a gyötrô ellentmondások-
ért zsoltár ihletésû rapszódiája senkit sem
okol. A feltételes önátkozás szavaival az
ellentmondások egységbe oldódásának
szükségességére figyelmeztet. 

A költeménynek a 137. zsoltárra uta-
ló refrénje ötször csendül fel változatlan,
majd hatodszor variációs formában. 

Elôbb az alapváltozatot idézem:

Epévé változzék a víz, mit lenyelek,
ha téged elfelejtelek!
Nyelvemen izzó vasszeget 
üssenek át,
mikor nem téged emleget!
Húnyjon ki két szemem világa
mikor nem rád tekint, 
népem, te szent, te kárhozott, te drága!
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És idézem a többes szám elsô sze-
mélyben fogalmazott variációs refrént is:

Mérges kígyó legyen eledelünk,
ha téged elfeledünk, 
ó, Jeruzsálem!
Nyelvünkön izzó vasszeget 
verjenek át,
mikor nem téged emleget,

ó, Jeruzsálem!
Rothadjon el lábunk-kezünk,
mikoron hozzád hûtlenek leszünk,
ó, Jeruzsálem, Jeruzsálem!!

A költô a saját néphez ragaszkodás
parancsát a Jeruzsálemhez, az életmû
belsô összefüggéseibôl következôen fél-
reérthetetlenül az örök Jeruzsálemhez
való hûség parancsaként fogalmazza
újra. 

Dsida Jenô elsôsorban övéiért, népé-
nek nagy családjáért érez felelôsséget.
Ezért szólítja meg rapszódiájában a vi-
lág legkülönbözôbb tájain élô nemzet-
társait: 

Elindulok, mint egykor Csoma Sándor,
hogy felkutassak mindenegy magyart.
Székelyek, ott a bércek szikla-mellén, 
üljetek mellém.
Magyarok ott a Tisza partján,
magyarok ott a Duna partján, 
magyarok ott a tót hegyek közt
s a bácskai szôlôhegyek közt,
üljetek mellém!
Magyarok Afrikában, Ázsiában,
Párisban, vagy Amerikában, 
üljetek mellém!

S ugyanezért szólítja az elôdöket és
az utódokat is, hiszen a nyelvi közösség
nemcsak tér-, hanem idôbeli kapcsoló-
dást is jelent: 

Ti eztán születôk s ti porlócsontu ôsök,
ti réghalott regôsök, ti vértanúk, ti hôsök,
üljetek mellém!  

A költô hangja nem kevésbé szenve-
délyes, mint bármely más nemzethez
tartozó, jelentôs alkotóé, aki saját népé-
nek sorskérdéseirôl szól. Az ellentmon-
dások egységbe oldódásával a szenve-
dély nem válik visszafogottabbá. Az
egységbe szervezôdést biztosító távlat
azonban, lehetetlen észre nem venni,
más dimenzióba emeli az alkotás egé-
szét. Az értô megközelítésre, aligha két-
séges, ebben a dimenzióban nyílik le-
hetôség.

Láng Gusztáv

A „magyar zsoltár”
polifóniája

A Psalmus Hungaricus, e kétszázhat-
vannégy sorból álló költemény a Dsida-
életmû talán legviszontagságosabb
sorsú darabja. 1936 késô tavaszán ír-
hatta a költô; a vers egy saját kezû
másolatát június 8-án ajánlotta és aján-
dékozta menyasszonyának, Imbery Me-
lindának, ami arról tanúskodik, hogy a
letisztázott szöveget véglegesnek tekin-
tette, s hagyatékában valóban semmi
nyoma késôbbi javításnak.

E gondosan másolt kézirat azonban
az utókornak címzett palackposta is le-
hetett. A költô eredetileg közlésre szán-
hatta versét; erre vall, hogy közvetlenül
megírása után elmondta (vagy felolvas-
ta) Kômíves Nagy Lajosnak, Tessitori
Nóra szavalómûvésznô férjének, talán
azzal a rejtett szándékkal, hogy így be-
ajánlja a mûvésznô repertoárjába.1

Körülbelül ugyanebben az idôben Re-
ményik Sándort is felkereste, s megmu-
tatta neki a költeményt; alighanem tôle
is biztatást várt a közzétételre.2

Erre azonban nem került sor. Bánffy
Miklós (lám, hozzá is eljutott a költe-
mény vagy annak híre) nem találta idô-
szerûnek a Psalmus megjelentetését, s
szavát vette a költônek, hogy ettôl egye-
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lôre eláll. A megegyezésüket követô
napon (?) aztán küldött egy csekket
Dsidának a korabeli vershonoráriumo-
kat jóval meghaladó összegrôl.3 A költô
ezt úgy tekinthette, hogy Bánffy megvá-
sárolta a Psalmus közlési jogát, s a ké-
sôbbiekben sem tett kísérletet közzé-
tételére. S mert mindig is korai halálra
készült, a dedikáció és az ajándékozás
gesztusával vélhette biztosítani kéziratá-
nak megôrzését. Így várakozott a vers
1940. szeptember 15-éig, amikor is a
Keleti Újság a Psalmus közlésével köszön-
tötte Észak-Erdély visszacsatolását Ma-
gyarországhoz, jó két évvel Dsida halála
után.4 Ezzel egyszersmind egy olyan po-
litikai alkalommal házasította össze, ami
miatt a második világháború után a tiltott,
sôt üldözött szövegek közé került mind
Magyarországon, mind Romániában.

A kritika sem foglalkozott vele érdem-
ben. Egy mondatnyi dicséretet kapott
Vajthó Lászlótól a Mai magyar költôk
antológiájának bevezetôjében (itt jelent
meg harmadszor nyomtatásban a Psal-
mus); Rónay György még ennyire sem
méltatta a Válogatott versekhez írott elô-
szavában. 1940 és ’45 között szavalták
ugyan ünnepi alkalmakkor, a háború
után azonban Dsida Jenô életmûvét – s
ezt a költeményét különösen – egyre
mélyebb hallgatás temette. A kolozsvári
Utunkban 1956-ban kirobbant Dsida-
vita során is csak Földes László vitazáró
cikke említi – zárójelben – a Bútorokkal
együtt, Dsida Jenô ritka költôi követke-
zetlenségének példájaként. „…roppant
tudatos költô, aki semmit sem tesz esz-
tétikája ellenére. Vallotta, hogy a ma-
gyar versben nincs helye az asszonánc-
nak, és nem is írt le soha egyetlen 
asszonáncot. Vallotta, hogy a költészet
tartsa távol magát a társadalmi harcok-
tól, és két vers kivételével (Bútorok, Psal-
mus Hungaricus) távol is tartotta magát
tôlük.”5 S mivel cikkíró szerint: „A Búto-
rok a Dsida-mûben idegen, helyét nem
találó gondolattöredék”, ebbôl úgyszól-

ván következik, hogy a Psalmus Hun-
garicus is az.

Földes László kimondta azt, amit a
költô kortársai hallgatásukkal éreztettek:
mivel a költô csakugyan távol tartotta
magát a politikától, lett légyen az akár
„nemzeti”, akár „osztályharcos” színeze-
tû, a két említett költemény csakugyan
„kirívó kivétel” életmûvében. Ennyi év
távlatából azonban a kritika kényelmes-
ségére is gyanakodhatunk, hiszen a
Dsida-méltatóknak az apolitikus költôrôl,
az egyetemes értékeket „megcélzó”
européer humanistáról kialakított képü-
ket kellett volna módosítaniuk ahhoz,
hogy e két költemény elhelyezhetô
legyen az életmûben. Erre nem voltak
hajlandóak – már csak az erdélyi irodal-
mi életben kialakult szereposztás megôr-
zése végett sem. A nemzeti-kisebbségi
költô státusát például – annak transzszil-
vanista értelmezésében – Reményik Sán-
dor töltötte be, s a Psalmus vele versen-
gett volna, sôt magának e szerepkörnek
a radikális újrafogalmazására szólított fel
– talán ezt is érezhette Dsida, amikor
Reményiket választotta mûve egyik elsô
bírálójául. A Bútorok kapcsán pedig fel-
vetôdött volna Dsida és a baloldali
költészet kapcsolatának kérdése, ami
szintén átrajzolta volna a példaszerûen
„helikonista”, a transzszilván eszmények-
kel maradéktalanul azonosuló lírikus
portréját. (Mondhatjuk persze, hogy egy
kéziratban maradt mûrôl nem köteles
nyilatkozni a kritika, ez az „enyhítô körül-
mény” azonban a Keleti Újság és külö-
nösen a Vajthó-féle antológia közlése
után nem állott fenn. De én a költô
egyetlen olyan kortársával sem beszél-
tem a hatvanas években, aki ne ismerte
volna a költeményt még annak elsô
megjelenése elôtt. Mintha Bánffy „köz-
lési tilalma” paradox módon a Psalmus
megjelenése után is mérvadó lett volna.)

Tegyük hozzá az igazság kedvéért,
hogy maga Dsida sem tiltakozott soha 
a kritika és a helikoni pályatársak által

A SORSVÁLLALÁS DRÁMÁJA



16

rárótt szerep ellen, sôt lehetôségig azo-
nosult vele. S bár költôi önérzete éle-
tének utolsó éveiben egyre erôsödött, a
nagyságot, a Mesterré válást s az ezzel
járó rangot és elismerést a távoli jövôbe
helyezte, mint az Élt valaha régen… ré-
vedezô-jövendölô látomásában. Addig
is beérte az odaadó tanítvány szerepé-
vel; ez határozta meg viszonyát Babits-
hoz, József Attilához, Kosztolányihoz, és
sohasem jutott eszébe megszegni vagy
csak nehezményezni azt a helikoni
kánont, mely elébe helyezte Reményik
és Áprily költészetét. A kritika és az iro-
dalmi közvélemény tehát nemcsak a
költô valódi arcát mutatta, hanem a „mi-
lyennek akarunk látni” elvárásait is köz-
vetítette, melyek a mûvész önkorlátozá-
saként épültek be a költô világképébe.
Annál is könnyebben és – némiképp ön-
áltató szelídséggel – kirívó konfliktusok
nélkül, mert a Dsida által (is) képviselt
irány, az újklasszicizmus eleve önkorlá-
tozó természetû volt, a formafegyelem-
tôl a harsány sikert megvetô sztoikus
szerénységig normák sokaságával árkol-
va körül az alkotást.

Ennek ellenére ez a szereppel azono-
sulás nem feszültségmentes Dsida költé-
szetében. Azt is mondhatnók, hogy az
elvárások korlátozó-önkorlátozó hatása
elfojtások folyamataként érvényesül köl-
tészetében, s amikor ezek az elfojtások
már-már költôi szabadságát és identitá-
sát veszélyeztetik, a szerep-idegen indula-
tok robbanásszerûen törnek ki egy-egy
költeményben. Ilyen „indulatrobbanás” a
Bútorok, ilyen a Psalmus Hungaricus.

Vajon nem ugyanazt a véleményt
mondom, mint Földes László (s a Dsida-
kritika hallgatása e versekrôl), csak más
szavakkal? Nem, mert Dsida Jenô azért
kitûnô költô, mivel az elfojtások nem
lúgozzák ki verseibôl az elôírt és elfoga-
dott szerephez nem (vagy nem teljesen)
illô érzéseket; önkifejezô gesztusai ha
beleütköztek az önkorlátozás falába, az
érzékeny fül hallja verseiben a fájdalom

szisszenéseit. Ilyen apró, de kétségbe-
vonhatatlan elôzményei vannak a Búto-
rok lázadásának is, és a költeményben
kifejtett fôtéma új kontextusban a Viola-
ciklusban is fölhangzik majd, bizonyítva
az élmény tartós, „életre szóló” voltát. 
A kérdés most az, hogy hasonló elôz-
mények és következmények a Psalmus
Hungaricus vonatkozásában is kimutat-
hatók-e Dsida Jenô életmûvében.

A TRANSZSZILVANIZMUS „ELFOJTÁSAI”
A transzszilvanizmusnak az a változa-

ta, melyet Dsida Jenô több versének ta-
núsága szerint tételesen vállalt, a Makkai
Sándor által a Magunk revíziójában ki-
fejtett, etikai alapozású, messianisztikus
elemekkel átszôtt erdélyiség-eszméhez
állt legközelebb.6 Makkai egyik sarkala-
tos tétele, hogy a kisebbség mûvelt-
ségének (irodalmának) közvetlenül az
egyetemes értékekhez kell kapcsolód-
nia. Ez utóbbiaknak ellenôrzô, normatív
szerepük van; ami nincs velük összhang-
ban, az a nemzeti (kisebbségi) mûvelt-
ségben sem lehet érték-rangú. Szinte szó
szerint egyezik ez Babits Mihálynak a
nemzeti kultúrára vonatkozó fejtegeté-
seivel, ráadásul mind Babits, mind Mak-
kai számára az értékek transzcendens
létûek, és ebbôl következôen abszolút
érvényûek – normatív hatáskörük éppen
ebbôl a sohasem relativizálható, kortól
és helytôl független érvényességbôl szár-
mazik.

Amikor a Psalmus Hungaricus mint
egy erkölcsi (és költôi értelemben egzisz-
tenciális) választás két pólusát állítja szem-
be Európát és a magyarságot, akkor ezt
az elvet tagadja, sôt megtagadja, hi-
szen a Psalmus öt elsô része úgy állítja
ellentétbe e kétfajta értékszemléletet,
hogy az egyetemesség-eszményt mint
eddig követett, de tévútra csábító ideált
utasítja el. Az elsô részben a „mily há-
lyog borult szememre”, „Mily ólom öm-
lött álmodó fülembe” fejezi ezt ki, s hût-
lenségnek minôsül a korábbi ars poetica
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(„Elhagytam koldus, tékozló apámat…”).
De értékváltást jelez az arany–szépség
metafora is („Mily szent vagy te, koldus-
ság, / s te sárarany, te szépség, mily
hiú!”). A szépség ugyanis a költészet (és
a költô) egyedüli, kizárólagos céljaként
megjelenik a Kóborló délután kedves
kutyámmal befejezô soraiban, de Dsida
más verseibôl és kritikáiból is idézhetnék
e „szépségvallás” mellett hitet tevô pasz-
szusokat.

E vita saját addigi ars poeticájával
azután végigvonul a költeményen. A má-
sodik részben a „bölcsen nemes, szép
görög hangulat” utal rá, minden klasszi-
cizmus alaphagyománya, s ehhez kap-
csolódik az egyetemesség-eszményt jel-
képezô „minden tengerek” és a „nagy
gyümölcsös”, az európai hagyomány
közös birtoka; rájuk mondja ki a tilalmat
a „nékem nem szabad”, „nékem nem
lehet” tagadása. A negyedik részben
„Dante terzinái” s „Goethe lelke” lesz
ilyen tiltott gyümölcs, s ha arra gondo-
lunk, hogy valamivel korábban Dsida
tíznél több változatban fordította le a
Vándor éji dalát, míg hûen visszaadta,
amit „Goethe lelke… fogant”, s hogy a
Miért borultak le az angyalok Viola elôtt
negyedik fejezete így indul: „Oly strófák-
ban zengjen most az ének, / amilyenek-
ben rímét Dante rótta / öröklétet adván
Beatricének!”, akkor nyilvánvaló ennek a
tagadásnak-tiltásnak a lélek elevenébe
vágó indulata. „Lehetsz-e bölcs, lehetsz-e
költô, / mikor anyád sikolt?!”, fordítja ta-
gadásra kedvelt Csokonaijának állítását,
kérdésessé téve, hogy visszavonulhat
(vagy vágyódhat-e egyáltalán) a
nemzeti fájdalommal szembesülô költô
az alkotás fennkölt „magányosságába”.

Az ars poetica-váltás tehát félreérthe-
tetlen – ha nem figyelünk fel arra, hogy
a második résztôl ez az állítás és tagadás
nem érték és értékhiány ellentétezése,
hanem értékek ambivalenciájának feltá-
rulása. „Ó, én tudom, hogy mi a nagy-
szerû, / a minden embert megsímogató

/ tág mozdulat, / az élet s halál titkát
kutató, / bölcsen nemes, szép görög
hangulat”, olvashatjuk, s a jelzôk (nagy-
szerû, tág, bölcsen nemes) nosztalgiát
sugallnak. Vágyott értékek a felsoroltak,
hozzájuk képest a „bôsz barlanglakó”, a
„vonító vad”, a „vadállat” pejoratív ki-
csengésû, mint az is, hogy a költô ön-
magát „a minden-eszme sajgó árulójá”-
nak nevezi. Sajog, fájdalmas ez az elpár-
tolás a korábbi eszményektôl, melyek az
alkotás szabadságát jelentették („a sza-
badság, mely minden tengerekben /
sikongva úszik, ujjong és mulat”). Nem
álértékek leplezôdnek le egy új érték
felfedeztével; nem az igazság felisme-
résének „heurékás” verse a Psalmus, ha-
nem kínkeserves választás kétféle árulás
között.

A harmadik részben a mûvészet („Fi-
renze képei”) és a természet („holland
virágok / zöld tengerek”) szépségeinek,
a nagyvilág gazdagságának („Páris tüze,
Velence csillogása”) csábításait kell elhá-
rítania a lírikusnak („még lelkemet is le-
hunyom”), erôszakot téve önmagán
(„ha arcom kékre torzul is, / mind, mind,
mind elfelejtem!”). A negyedik részben
„…korcs-beszédû, hitvány, / elvetemült
és tagadó tanítvány” a költô, kinek dala
„Fáj a földnek és fáj a napnak” – nem-
csak kétféle árulás között választ a költô
(mert nincs más választása), hanem két-
féle önvád között is, melyek nem csitít-
ják egymást, hanem újragerjesztik. Az
ötödik részben a „nekem is fáj” hangsú-
lyozza ezt az önvádat – egy újabb ellen-
tét azonban ennek vállalását felsôbb,
transzcendens erkölcsi paranccsal indo-
kolja. „Vallom, hogy minden fegyver
jogtalan, / a szelíd Isten könnyezett s
úgy tanította ezt”, áll a negyedik rész-
ben; „de így zeng most a trónjavesztett
/ magyar Isten parancsa bennem”, felel
erre az ötödik. Az elsô idézet utalás az
Evangélium közismert epizódjára, ami-
kor Nagycsütörtök éjjelén Péter kardot
vont Jézus, a „szelíd Isten” védelmére; a
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második a „magyarok Istene” szólás-
szerû fordulat emelkedetté stilizálása.
Nem hihetjük, hogy oly sokszor meg-
vallott keresztény hitét Dsida egycsapás-
ra valaminô „magyar mitológiára” cse-
rélte; inkább figyeljünk e „magyar Isten”
versbeli jellemzésére: „…beteg és resz-
ketô és nincs többé hatalma, / [….]
palástja cafatos és fekvôhelye szalma”.
Az együttérzés a szegényekkel, a szen-
vedôkkel Dsida katolicizmusának alap-
vetô erénye, aminek transzcendenciába
hajló indoklása az, hogy a szegénység
fájdalma a krisztusi szenvedéstörténet
földi mása. „…Ôt látom most, a meny-
nyeit / benned, ó rongyos utcaseprô”,
írja Az utcaseprô címû versében, s a
koldusasszony, karján kisdedével, akinek
Viola odaadja az autóbuszjegy árát, vál-
lalva a fájdalmas, vércseppekkel jelzett
utat hazáig (mely szintén keresztút-
analógia), Máriát idézi a gyermek Jézus-
sal. („Rongya cafatban”, bukkan fel a
Psalmus jelzôje az Istenanya álruhája-
ként.) Az áldozatvállalásra, a szolidaritás-
ra való „restség” fôbûnét vallja meg gyó-
nó alázattal a Viola-ciklus ötödik fejezete
– miért lehetne közömbös a keresztény
lélek saját sorstársai szenvedése láttán?
Miért ne lehetne Isten képmása a szen-
vedô magyarság is?

Mindezt egybevetve, elmondhatjuk,
hogy alig van a Psalmusban olyan mo-
tívum, melynek rokonsága ne lenne

kimutatható Dsida Jenô „egyetemes”,
„katolikus” költészetével. Nem Makkai-
nak azt a tételét tagadja a költô, hogy a
kisebbségi költészetnek az egyetemes-
hez kell kapcsolódnia – azt vonja két-
ségbe, hogy ez lehetséges. „Lehet, mert
kell”, írta – ugyancsak Makkaitól kölcsö-
nözve a szót – poétás bölcsességgel
Reményik7, „kell, de nem lehet”, sikoltja
a Psalmus kétszeres önvádja.

„…HA BÛNÖS IS, MAGYAR”
A bûn és a bûntudat egyik vezér-

szólama Makkai már idézett okfejtésé-
nek. „Egy nemzetet szétzúzó világtör-
téneti katasztrófának mindenesetre vol-
tak a kicsi nemzeten kívül fekvô, tôle
független, nagy világokai is; – mégis az
a helyes és mégis az a parancs, hogy a
katasztrófát úgy fogadjuk, mint belsô
okok, életellenes bûnök rettentô követ-
kezményét és büntetését. […] El kell
fogadnunk a tényeknek azt a tanítását,
hogy a pusztítás nagy külsô alkalma
csak kinyilvánította és megpecsételte a
sorsot, amely saját bûneinkben saját
magunk által megíratott.”8 S ugyanitt
fogalmazza meg Makkai a bûnök kö-
zösségi vállalásának, a közös vezeklés-
nek az erkölcsi parancsát: „Vállalni kell a
felelôsséget a múltért! Vállalni, éppen
azért, mert látjuk és tudjuk, hogy az a
múlt hová juttatott. Mint a magunk bû-
nét, kell vállalnunk, éppen azért, hogy
levezekelhessük, hogy megbánhassuk és
hogy újra többé soha el ne követhessük.”9

Makkai gondolatmenete bûn, bûn-
bánat és megtisztulás keresztény felfo-
gását fordítja kisebbségpolitikai fogal-
makká. A „múlt” mint vállalandó vétek
közel áll az „eredendô bûn”-höz (hiszen
a kisebbség nem a maga elkövette
bûnöket vezekli), ahogy a bûnbánattal
és vezekléssel elért üdvösség szintén a
keresztény erkölcstan ígérete – ennek
szellemében keresi Makkai a nemzeti
önrevízió (de úgy is mondhatnók, ön-
megváltás) lehetôségét. E moralizáló
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nemezettudat ott visszhangzik Dsida
Jenô élete végén írott, méltán világkép-
összefoglalónak tekinthetô poémájá-
ban, a Tükör elôttben: „Mondják, apá-
ink bûne, ami történt. / Mindegy. Mienk
a végzet és a sors. / Ôk még a multba
révednek tükörként, / mi már a sodró
víz tükrén, a gyors / jelenben látjuk ar-
cunkat s a törvényt: / Tûrni – a bölcsek
ételén a bors, / okulni – szükség, meg-
bocsátni – jóság, / dolgozni – ez a leg-
nagyobb valóság.”

A Tükör elôtt azonban nemcsak az
„apák bûnébôl” következô „végzetet” és
„sorsot” vállalja, hanem a Magunk revíz-
iójának két, nem kevésbé lényeges
„nemzeterkölcstani” tételét is. Egyik,
hogy a kisebbségnek (s ez a nemzetek
számára példa!) mások identitását meg
nem sértve kell ôriznie a sajátját; az
„önállítás” egészséges formáját „nem
mások ellen, hanem a magunk öröklött
lelki és szellemi egyéniségének békés és
munkás érvényesítése érdekében” kell
keresnie.10 A Dsida-versben ez így vissz-
hangzik: „Bolyongani faluról falura. /
Durva darócban gazdag, tiszta szellem.
/ Egymás szolgája mind és nem ura. /
Csecsemô csámcsog minden anyamel-
len. / Így készülünk szelíd háborura, /
mindíg magunkért, soha mások ellen, /
sót párolunk és vásznakat szövünk / s
míg kisebbítnek, lassan megnövünk.”

Ugyanezek a képek a Psalmusban is
feltûnnek, de a Tükör elôtt utópikus
derûje nélkül. „Hajam csapzottra borzo-
lom, / mint gubancos csepût és szürke
kócot / és gôggel viselem / fajtám
egyenruháját: / a foltozott darócot.” 
A daróc, mely az elsô idézetben az alá-
zatnak, a „gazdag szellem” szerénysé-
gének jelképe volt, szerzetesi csuha, itt a
rabruhát, a szegénységet és megbé-
lyegzettséget asszociálja. A negyedik
részben „…tetszhalott véreimre / hull
már a föld és dübörög a hant”, „…felej-
tett, ôsi szóra / kell megtanítni fiainkat, /
mikor rémít a falvak csendje / s elönt a

semmi árja minket / és szülni kell és
nemzeni / s magunk képére kalapálni /
vánnyadt gyermekeinket!” Az élet képei
helyett a kollektív megsemmisülés
látomása ez; a „lassan megnövünk” he-
lyett a „lassan elfogyunk” rémülete, a
„vánnyadt gyermekeink” is test és lélek
elkorcsosulását idézi.

Makkai másik tétele így hangzik: „A ki-
sebbségek vannak hivatva, már csak
[…] a helyzetükbôl következô szenvedé-
seiknél fogva is egy nemesebb humá-
num, egy egyetemesebb emberi szel-
lemiség s az igazi embertestvériség
nagyszerû és gyógyító jövôjének elô-
készítésére. Semmi szenvedés nem volt
és nem lesz ok nélküli, sôt egyenesen
gondviselésszerû lesz a világ életében,
ha a kisebbségek ezt az isteni hivatá-
sukat megértik, vállalják és odaadóan
munkálni fogják.”11 A Tükör elôtt ezt így
visszhangozza: „Akárki adta, én a sós
torok / vad szomjával köszönöm ezt a
sorsot, / a csattogó, kegyetlen ostorok /
kínját… // Mosolygok immár. Hallom,
mint kopácsol / az ismeretlen kéz. De
nem bitót, / nem vérpadot és nem
koporsót ácsol, / templomot épít, meg-
hitt házikót, / – s tán minket edz és ben-
nünket kovácsol / kemény acéllá, tûz-
ben izzitott / pengévé s rája vési ren-
delését: / Te gyógyítod meg a világ
kelését!!” A Psalmusban a „sós torok” és
a „kegyetlen ostorok” metaforája ellen-
kezô elôjellel szerepel: „Száraz nyelvem
kisebzett”; „Európa, én nagy mesterem,
/ lámcsak mivé lett fogadott fiad! […]
Addig paskolta áztatott kötél, / míg
megszökött és elriadt.” A szenvedés
nemcsak megváltó küldetést jelenthet,
hanem lázadást szító megaláztatást is.

Különösen, ha a szenvedés Makkai
ígérte jutalma, az „embertestvériség
nagyszerû és gyógyító jövôje” egyre
távolibb és illuzórikusabb. Az ezzel kap-
csolatos kétely Dsida verseiben már sok
évvel a Psalmus megírása elôtt feltûnik.
A Messze látok lírai alanya például a
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megfeszített Krisztus „helyzetében” arra
döbben: „És vértajtékos testemet / a
keresztfán felejtik”. Igaz, a megváltó ön-
feláldozás hiábavalóságát hirdetô Krisz-
tus-téma szinte közhelye az elsô világhá-
ború utáni válság-expresszionizmusnak,
melynek erdélyi vonulatába ez a Dsida-
vers is besorolható. De a jóval késôbbi,
a transzszilván messianizmus egyik prog-
ramversének tartott Nagycsütörtökben
is az áldozat meddôségét, a küldetés-
tudatot a szorongás ösztönáramával
alámosó vívódást sugallja az elalvó, a
halálfélelem verítékében ázó Jézust így
magára hagyó tanítványok névsora. 
S szinte magától értetôdôen születhet
meg az új felismerés: ha a bûntudat és
a vezeklés „apáink vétke” miatt nem ve-
zet célhoz, a messianisztikus tudat a szen-
vedôkkel vállalt szolidaritásból átvált a
bûnösökkel való azonosulásba. Ez su-
gallja a Psalmus legriasztóbb sorait: „Sok
tévelygés és sok kanyar / után jutottam
el ide: / ha bûnös is, magyar / s ha tol-
vaj is, magyar / s ha gyilkos is, magyar,
/ itt nincsen alku, nincsen semmi »de«.”

Adorno szerint Auschwitz után nem
lehet többé úgy írni verset, mint Ausch-
witz elôtt. A Dsida-költemény e részlete
bizonyítja, hogy olvasni sem. A második
világháború után ennek az idézetnek a
konnotációi minden olvasójában ellen-
érzést keltenek.

Oszlatja-e ezt a filológiai mentség,
hogy e passzus kölcsönzés a „legna-
gyobb magyartól”? „Olyan kevesen va-
gyunk – fakadt ki egy ízben állítólag
Széchenyi –, hogy még az apagyilkos-
nak is meg kellene kegyelmezni.”

Széchenyi mondása nyilván nem szó
szerint értendô, hanem szónoki túlzás;
mindenekelôtt a (máig!) nemzeti karak-
tervonásnak tartott „belviszály”, a „rút
visszavonás” végzetes hatására céloz. 
A kor politikai vitáiban a hazafiság egy-
mástól eltérô értelmezéseit minden ma-
gyar „bûnként” olvassa a másik fejére,
holott a nemzet közös érdeke a közös

hazafiságban történô megegyezésre
buzdítana. Ez egység érdekében akár
nagyobb „bûnöket” is meg kellene
egymásnak bocsátanunk, sugallja a
szállóige; a „fôbenjáró bûn”, az apa-
gyilkosság metaforikusan e megbocsá-
tásra való készség, e szolidaritás tágas-
ságát jelzi. Rávetül persze a „herderi 
jóslat” árnyéka is („olyan kevesen va-
gyunk”), azaz a nemzeti egyetértés nem-
csak politikai érdek, hanem a nemzet-
halál egyetlen orvossága. S ez a félelem
a Dsida-verssben is hangot kap („…tetsz-
halott véreimre / hull már a föld és
dübörög a hant”). E félelmet csak a
feltételek, az „alku” nélküli szolidaritás
oldhatja.

„JAJ, HA HALLANÁ ADY!”
A Tükör elôtt arc poetica-strófái „a

könnyû, halk beszéd” jogát védik Ady
„tusázó, véres szellemének” örökségével
szemben, a Psalmus azonban e szellem-
nek is hódol. A „Mily ólom ömlött álmo-
dó fülembe” az Új versek prológusának
közismert fordulatát idézi, a negyedik
rész „egyetemességtagadó” indítása
(„Mit nékem most a Dante terzinái / s
hogy Goethe lelke mit hogyan fo-
gant…”) a már említett személyes vo-
natkozások mellett parafrázis is a Hunn,
új legenda címû Ady-versbôl: „Mit
bánom én, hogy Goethe hogy csinálja,
/ Hogy tempóz Arany s Petôfi hogy
istenül.”

Az idézett Ady-sorok eredeti helyü-
kön az Ady-gôg, az Ady-sors, a kivételes
„fátum” kinyilatkoztatásai, a Psalmusban
azonban a közösségbe olvadás alázatát
tolmácsoló szöveg építôelemei. Ez utób-
bira is találhatott azonban Dsida példát
Ady költészetében. A föl-földobott kô is
hûség és hûtlenség vitája és a végül-
visszatérés kényszere: „Tied vagyok én
nagy haragomban”, „Mindig elvágyik s
nem menekülhet”. De idézhetném 
A fajtám sorsát is, melyben a „Rossz,
drága fajta” oximoronos jelzôpárja mint-
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ha Dsida refrénzáró sorának elôképe
lenne („te kárhozott, te drága”). Feltûnik
a bûn is, melyet a költônek „fajtájával”
együtt kell vállalnia, például a Kétkedô
magyar lelkem címû versben: „Én se-
regem és én népem / Szeretlek én min-
denképpen.” De „békételen, bûnös,
büszke, bánatos” a magyarság A legok-
talanabb szerelem címû Ady-versben is,
melyben olvasható: „Mit tagadjam? – si-
ratom és szeretem. / Mit tagadjam? –
talán ez az igazi / S ez is oktalan, de leg-
szebb szerelem.” Ugyanebbe az élmény-
körbe, a paradox hazafiság élménykö-
rébe tartozik az Utálatos, szerelmes ná-
cióm vagy a Magyar vétkek bíborban is;
a Psalmus költôi magatartása, a magyar-
sághoz csábulások és menekülések után
megtérô hazafiság, a „bûnös, utálatos,
csalfa” közösséghez tartozás sorstudata
Ady e verseiben közvetlen elôképe, sôt
tudatosan követett hagyománya a
Dsida-költeménynek.

Még inkább elmondható ez az öt-
ször változatlanul, a hatodik rész végén
kibôvítve-parafrazálva megismétlôdô
refrénstrófáról. A Psalmusnak ez a mag-
va, szövegszervezô erôközpontja. Úgy
tér vissza a nemzet bûneirôl és bûn-
hôdésérôl valló líra archetípusához, az
Ószövetség profetikus könyveihez, hogy
egyszerre utánoz és eredeti. A Dsida-
strófa ugyanis közvetlenül egyetlen bib-
likus szövegrésszel sem egyeztethetô; a
hanghordozás biblikus, az egyes ele-
mek összeválogatása azonban egyedi.12

Éspedig oly formában, hogy a „baby-
loni átok”-ban evangéliumi utalások is
foglaltatnak; az epe és víz ellentéte a
keresztfán haldokló Jézus „megitatását”
is eszünkbe juttathatja, a szeggel átfúrt
nyelv a keresztre szögezés paradox vál-
tozata. S itt visszatérhetünk a korábbi, az
„egyetemes” és a „klasszicista” hagyo-
mányt tagadni látszó kitételekhez. 
A Psalmus refrénstrófája éppoly állító és
tagadó, mint az ott elemzett dilemma-
mondatok. Mert hagyományt követ,

szentesített hangnemet imitál, megfelel
tehát a klasszicista arc poetica követel-
ményeinek. De hagyományt tagad
irányváltásával; ezt jelzi, hogy a „böl-
csen nemes, szép görög hangulat” el-
lentételét ígéri. Az imitáció tárgya nem 
a görög harmónia-eszmény, hanem a
próféta-indulat archaikus, diszharmoni-
kus kirobbanása.

Ez az ószövetségi hagyomány a ma-
gyar újklasszikus irány történetében épp
a harmincas évek végétôl jut jelentôs
szerephez. Babits Jónás könyve címû
költeménye a példa rá, valamint Rad-
nóti Ecloga-ciklusa, melyben a (Negye-
dik eclogától kezdve) szinte elhomályo-
sítja az eredeti, a vergiliusi mintát. S ha
a keletkezési évszámokat nézzük, az er-
délyi költô nem követôje e kortársainak,
hanem elôzménye.

Ez akkor is igaz, ha a refrénstrófa
alapötletét megtaláljuk Reményik Sán-
dor egyik „Végvári”-versében, a Mindha-
láligban. „Szeretlek, népem, mindhalá-
lig”, hangzik fel négyszer, ugyancsak
refrénszerûen e versben, s e vallomás
ugyancsak „az élet Babyloni vizein”
fakad. Reményik versének múlt száza-
dias retorikájába azonban csak „beté-
ved” a bibliai kép; Dsida visszaadja az
„ötlet” eredeti, zsoltáros hangvételét.

Ismét Ady ihletô szövegeivel. A Sötét
vizek partján kezdôsora: „Ültem partjain
Babilonnak”, a befejezés pedig: „Ülök,
csapdos ár és hideg szél / Babiloni sötét
vizeknél.” De Babilon sötét vizeinél ülve
zeng a Mammon-szerzetes zsoltára is, és
mindkét Ady-versben ott a hárfa, mely e
biblikus vershelyzet kelléke lesz a Psal-
mus hatodik részében. Az Ady-költe-
ményekben ez a „babyloni helyzet” me-
részen modernizáló; a túllétet szimboli-
zálja mindenen, ami élet és költészet, a
Semmivel farkasszemet nézô ember vég-
sô kétségbeesését és végsô nyugalmát. 
A Dsida-vers ettôl – látszólag – távol áll,
de valójában a Psalmusban is a túllépés a
cél, túllépés az addig vallott értékeken és
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az addig követett normákon. S mivel
ezek vonzereje, láthattuk, változatlan, a
költônek „új” küldetése érdekében nem-
csak „megtalálnia” kellett önmagát, ha-
nem „el is veszejtenie”.

Ennek az önfeladásnak mintegy
összefoglaló jelzése az Ady-hang válla-
lása, saját addigi költészetének taga-
dása. S mert lázadás is a vers a rá kirótt
és mindaddig híven betöltött szerep
ellen, Ady vátesz-modorát, mitikussá
növesztett önértéktudatát kellett magá-
ra öltenie, hogy az új szerepet bírja
erôvel, szóval, szenvedéllyel.

„KERÜLÖM A NEVEDET”
Csak néhány szót a költemény – fel-

tételezhetô – lélektani indítékairól. Elsô
helyen a kortársaknak azt a kimondha-
tatlan (de talán néha ki is mondott)
szemrehányását kell említenünk, hogy
Dsida érzéketlen maradt a kisebbségi
sorskérdésekre. Erre válaszol már 1930-
ban a Kerülöm a nevedet (Erdély) címû
költeményében; „Azt mondják, kerülöm
a nevedet”, kezdôdik a vers, s a „Pedig”-
gel induló hûségvallomás ennek a vád-
nak a tagadása. Bravúros tagadása, mert
a költô végig csakugyan „kerüli” Erdély
nevét, „melyet káromkodó kocsisok és /
esküdözô kalmárok szájából hallok, //
melyben önhitt szónokok dagasztják /
naggyá magukat s pletykaszájú / vén-
asszonyok lubickolnak bóbiskolva, //
mely úgy elkopott ércnyelvünkön és /
szánkon, mint egy ócska köszörükô / és
már-már semmit sem jelent”. Ebbe a
sorba nem akart beállni a költô, inkább
rejtezett a szülôföld-szeretet „körülíró”
vallomásaiba. (Az érdekesség kedvéért
ideiktatom a nemzedéktárs Szemlér
Ferenc hasonló hangú strófáját: „Talán
meg sem hallod a hangom./ Cintányér
és rezes zene / zeng a piacon, s hárfa-
hangon / nyögdécsel »Erdély szelleme«,
/ mit a kufár palackba mérve / árul bent
s künt, és üzletén / mindenki keres
nyakra-fôre, / csupán te! te maradsz sze-

gény.” [Dühös ének] A költemény 1937-
bôl való, a Jelszó és mítosz indítékainak
lírai bevallása tehát, s jóval késôbbi,
mint a hasonló Dsida-vallomás, a Kerü-
löm a nevedet, melyre egyik fordulata
emlékeztet is.) De e vádakra egyszer fe-
lelni kellett; a Psalmus indítása, melyben
a vád önváddá fogalmazódik („Vagy
félezernyi dalt megírtam / s e szót: ma-
gyar, / még le nem írtam”), világosan
jelzi e válasz-igényt. A költônek – akár-
csak a Bútorokban – meg kellett mutat-
nia, hogy ebben is mester.

De ez még csak személyes hiúság. 
A Psalmus – ezt próbáltam bemutatni a
sok részlet-összefüggés számbavételével
– a transzszilvanizmus válságérzetének
költeménye. A Makkai által megfogal-
mazott „kisebbségi etika”, a türelem, a
bûntudat és vezeklés vállalása és az
egyetemes értékekhez kapcsolódás kö-
telezettsége vajon célhoz ért-e? A bûn-
tudatot és a vezeklést valóban „meg-
váltó” példának látta-e a világ (és a
magyarság közvetlen környezete), vagy
éppen a „magyar bûnök” bizonyítéká-
nak tekintette? S az egyetemességálom
nem maradt-e puszta ígéret egy sok te-
kintetben provinciális irodalmi élet keretei
között? Meddig lehet elviselni a kisebb-
ségi költôsorssal együtt járó megaláz-
tatásokat – az anyaország udvarias kö-
zönyét, a romániai irodalmi élet semmi-
vel sem viszonzott lojalitásigényét (hány
román költôt fordított életében Dsida, s
hány román költô fordította ôt életé-
ben?), a szerkesztôségi taposómalmot,
melynek íróasztalát villamosszékhez
hasonlította egyik versében – folytat-
ható-e ez? Ezt a kérdést egyszer ki kellett
mondania a költônek, s ha mi, bölcs
utókora, csóváljuk is a fejünket, a választ
is: „De nékem nem szabad, / de nékem
nem lehet.” Csak emlékeztetôül: jó
néhány hónappal késôbb közli Makkai
Sándor a transzszilvanizmussal a maga
módján leszámoló Nem lehet címû ta-
nulmányát13 (vajon ismerte a Psalmust?),
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s ugyancsak kevéssel ezután indítja meg
támadását az új irodalmi nemzedék a
transzszilvanizmus ellen Szemlér Ferenc
Jelszó és mítosz címû tanulmányával.14

A személyes lélektani indítékok, úgy lát-
szik, a korszellemmel találkoztak – nagy
költô esetében ez nem is lehetett más-
képp.

A Tükör elôttben Dsida visszatérni lát-
szik korábbi eszményeihez, de e poémá-
ban is találunk egy árulkodó utalást
Makkaira – és éppen a Nem lehetre. „De
hagyjuk a honmentô, népszakértô / s
egyéb csúf irodalmi tetveket, / (ez nem
reájuk, a tetvekre sértô!) / kik csattogtat-
nak nyálas nyelveket / hatalom talpán s
szônek megértô / »kultúrközeledési« ter-
veket, – / minél többször rugnak belénk
s beléjük, / annál mohóbb nyalóka szen-
vedélyük.” A Nem lehetben írja Makkai,
hogy a kisebbségnek nem a többségi
hatalom csupán és elsôsorban, hanem
„saját élôsdi férgei” ássák alá erejét; az
„irodalmi tetvek” innen kerülhettek a
Dsida-versbe. A Tükör elôtt e gondolat-
menetben bôven idézett passzusai két-
ségtelenül a transzszilvanizmus prog-
ramját vállalják újra – de úgy, hogy a
Magunk revíziójának Makkaija mellett a
Nem lehet szerzôjét sem tagadják meg.
A küldetéstudat immár nem céltudatos
vállalás, hanem isteni „rendelés”, s nem
remény és bizonyosságtudat fûti, ha-
nem keresztény alázat s halál elôtti sztoi-
kus béke lengi be. Nem Reményik
Sándor Ahogy lehetjének megalázáso-
kat tûrô fogcsikorgató megalkuvása ez,
hanem transzcendens, nem evilági bé-
ke és testvériség ígérete. Egyébként a
Psalmus Reményik e versére is válaszol,
a „szelíd Isten” által tiltott fegyverrôl szó-
ló részben. A Reményik-versben ugyanis
ez olvasható: „Megalkuvás zsoltárát
énekelve, / Végtelen rabmenetben csak
megyünk, / Nincs semmi fegyverünk, /
Fegyvertelen a lelkünk lázadása, / Pedig
a vérünk minden csöppje vágyik, /
Vágyik a Péter vad mozdulatára, / Ami-

kor Istenének védelmében / A Málkus
fülét hirtelen levágta.”

Dsida megszólaltatta a Reményik-
versben elfojtott indulatot. Ez az indulat
a Tükör elôttig elnyugszik verseiben, de
el nem felejtôdik. A Psalmus után –
hogy Adorno idézett mondását parafra-
záljam – már Dsida sem tudott úgy ver-
set írni, mint elôtte.

Jegyzetek
1. Kômíves Nagy Lajos szóbeli közlése.
2. Dsida Jenô élete és költészete. Szakvizsgai

dolgozat, név, évszám és hely nélkül. Valószí-
nûleg 1940 után, de még Reményik Sándor
életében keletkezett, mert a Psalmus Hunga-
ricus keletkezésével kapcsolatban rövid inter-
jút közöl Reményik Sándorral; innen az
említett adat. A dolgozatot annak idején a
költô özvegyének relikviái között találtam;
jelenleg lappang.

3. Imbery Melinda szóbeli közlése.
4. A Psalmus Hungaricusról szóló tanulmányom

megírása közben találtam egy feljegyzést,
mely szerint Imbery Melinda úgy emlékezett,
hogy a költô a kéziratot a Pesti Naplónak
küldte el közlés végett; ezt akadályozhatta
meg Bánffy Miklós közbelépése. Gulázsy
Aurélia pozsonyi egyetemi hallgatóm biztatá-
somra átnézte a Pesti Napló 1936–40 közötti
évfolyamait, s rábukkant a költemény eddig
ismeretlen elsô közlésére az 1939. szeptem-
ber 3-i számban. Ez a közlés eltér a végleges
szövegtôl; ha feltételezzük, hogy a Pesti
Napló szerkesztôsége a költô által 1936-ban
küldött kéziratot vette alapul, akkor ez tekint-
hetô a költemény elsô változatának, melyhez
képest az Imbery Melindának ajándékozott
kézirat néhány apró módosítást tartalmaz.
Tanulmányomon azonban nem változtattam;
a Psalmus Hungaricus „tevékeny” utóélete az
1940-es kolozsvári közléssel kezdôdik.
A Psalmus Hungaricusnak egyébként még
egy közlésérôl tudunk. Imbery Melinda aján-
dékozott meg egy nyomtatott példánnyal,
melynek formátuma és papírminôsége, vala-
mint az, hogy a költemény kezdete elôtt egy
novella utolsó bekezdései olvashatók, év-
könyvre vagy kalendáriumra enged követ-
keztetni. (Valószínûleg 1940-44 között jelent
meg.) A kiadványra azonban nem sikerült
rábukkannom.

5. Dsida Jenô költészete. A szerzô A lehetetlen
ostroma címû kötetében. Bukarest, 1968. Kri-
terion. 17.

A SORSVÁLLALÁS DRÁMÁJA



24

6. Pomogáts Béla transzszilvanizmus-monográ-
fiájának ismertetésekor a következô tipológiai
felosztást javasoltam: történelmi (Kós Károly),
messianisztikus (Makkai Sándor) és népi (a
Tizenegyek csoportja) transzszilvanizmus.
Mint minden hármas felosztás, ez is gyanús,
azaz bôvíthetô. Valószínûnek tartom, hogy a
transzszilvanizmus hatása sokkal szélesebb
körû, mint eddig véltük, és legalább részlege-
sen azon írók egyes mûveiben is kimutatható,
akik pedig a transzszilvanizmus elutasítói vol-
tak. Kuriózumképpen itt említem, hogy Remé-
nyik Sándor Lovas favágó címû versében a
döntésre kiszemelt fenyô megfenyegeti a fa-
vágót: „De zuhanva még összezúzom ôt!” 
A kisebbségi önvédelem jelképe itt a fenyô;
Salamon Ernô Példa a hangszerfáról címû
versében ugyanez a fenyegetés és társadalmi
elnyomás elleni tiltakozás és lázadás szimbo-
likus kifejezése. A mondandó különbözik, a
szimbolika azonban rokon. A transzszilvanista
líra természet-szimbolikája kialakított tehát
egy olyan „erdélyi beszédmódot”, melynek
„világnézet-független” hatása a baloldali iro-
dalomban is érvényesül.

7. Reményik Sándor válasza Makkai Sándor
Nem lehet! címû esszéjére. (Ellenzék, 1937.
február 17. [39. sz.]) Utalás ez a Magunk
revíziója következô passzusára: „…Ravasz
László ilyetén kérdésben kiált fel: »Mit lehet
kezdeni a magyarsággal? Lehet-e cementet
csinálni ebbôl a csillogó, de szétmálló homok-
ból…?« Miután kell, tehát lehet is.” (Kiemelés
tôlem. L. G.) Makkai Sándor Egyedül címû
kötetében. Kolozsvár, é. n. [1936.] Erdélyi
Szépmíves Céh. 229.

8. I. m. 221.
9. I. m. 222.
10. I. m. 216-7.
11. I. m. 228.
12. Csak a refrén utolsó, variált formája utal a

137. zsoltár 5. és 6. versére: „Ha elfelejtkezem
rólad, Jeruzsálem, felejtkezzék el rólam az én
jobbkezem! / Nyelvem ragadjon az ínyem-
hez, ha meg nem emlékezem rólad; ha nem
Jeruzsálemet tekintem az én vigasságom
fejének!” E zsoltár különösen alkalmas a költô-
sors példázására, hiszen 2. versében a fûz-
fákra függesztett hárfák az elnémult – elnémí-
tott dal szimbólumai is lehetnek. Így él vele
Arany János A lantos címû költeményében,
de burkoltan a Letészem a lantot címûben is;
Ady Endre a fôszövegben említett verseiben.
De figyelmet érdemel a zsoltár egy másik,
Dsidát esetleg inspiráló része is: „Mert ének-
szóra nógattak ott elfogóink, kínzóink pedig
víg dalra, mondván: Énekeljetek nékünk a
Sion énekei közül! / Hogyan énekelnôk az
Úrnak énekét idegen földön?!” (3-4. vers) 
A Psalmus Hungaricus egészében arról (is)
szól, hogy a megtagadott európaiság nem-
csak autonóm érték, hanem a kisebbségi köl-
tôvel szemben támasztott többségi elvárás is,
ezért tapadhat hozzá az önfeladás gyanúja.
„Idegen földön” nem lehet a költô „egye-
temes”.

13. Láthatár, 1937. 2. sz. 49-53. Újra közölve:
Nem lehet. A kisebbségi sors vitája. Válogatta
Cseke Péter és Molnár Gusztáv. Budapest, é.
n. [1989], Héttorony Könyvkiadó, 106-11.

14. Erdélyi Helikon, X. [1937], 594-604.
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