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A szerkesztõ jegyzete

Az „otthoni” Írás itthon is védelemre szorul
Íróemberek munkáiból témára szabott összeállítást kalap alá hozni (pontosabban:

a lap felelõs szerkesztõjének a keze alá adni) hálás feladat. És ez így van akkor is, ha
netán a befutott írások fele kimarad a szelektálás során. A magyarázat egyszerû: toll-
forgatóból – szándékosan nem írót-költõt mondok – több van, mint nyomdakész írás-
ból. Mondják, a magyar ember kezébe a nyomorúság ad pennát. Igaz, a trianoni
határok túloldaláról elkényszerültekre hatványozottabban vonatkozik az elõbbi állí-
tás, mégis meg kell toldanunk a mondást azzal, hogy „pennát igen, de tehetséget
nem mindég”.

A PoLíSz elõbbi számának könyvnapi megjelenését követõen telefonon kérdezett
rám egyik „telepes” írókollégám: anyag szûkében vagytok, vagy mi a szösz, hogy az
interneten bejelentett „elõzeteshez” képest kevesebb írással látott napvilágot az
Itthon–Otthon? Válaszomban a lap idõközi feladataira hivatkoztam, a PoLíSz-pályá-
zatok, és a Wass Alberthez kapcsolódó írások „kötelezõ” közzétételére, meg arra,
hogy van még idõ és alkalom, hiszen ezután minden idei számunkban találhat majd
az olvasó verset, prózát, napló- vagy drámarészletet az anyaországban (vagy másutt)
menedékre talált íróinktól. DE! És, bizony, errõl barátomnak akkor nem szóltam,
szólok hát most: az összeállítás szerkesztõje olykor „elnézõbb”, mint az õt felkérõ kol-
légák… Nem a mérce, hanem az együttérzés fokozatai szempontjából. Nem vagyunk
tehát „anyag szûkében”; inkább a következõvel, a „mi a szösszel” van gondunk. És bi-
zony, lapszerkesztéskor össze-összezörrenünk, ahogy Kós Károly mondaná – és aho-
gyan tette is! –, ha elképzeléseink igazát kell védeni. Ott viszont nincs baj, ahol mind-
ezt az Olvasó, az  Olvasónak szánt Üzenet – no és az „otthoni” Írás itthoni
védelme – szent érdekében teszik. Miként a PoLíSz redakciójában. Amit, remé-
nyeink szerint, a 77-es, 78-as, de az elkövetkezendõ számaink is igazolnak. 

Ehhez kéri, és köszöni a partnerséget, a megértést – szerzõtõl és szerkesztõtõl
egyaránt: 

Bágyoni Szabó István



1

PoLíSz

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA
Oláh András: talán most meg kéne állni (borítóvers) fáj nagyon (vers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Apostagi Zoltán: Csak azért, mert nem értlek (vers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Lakatos Miklós: Népszámlálási körkép Közép-Európából 1982–2002 (tanulmány) . . . . . . . . . . . . 3
Kósa Csaba: Minden másképp volt! III. (elbeszélés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ITTHON – OTTHON

Debreceni Mihály: „Huzatos hely ez a Kárpátalja!” (esszé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Kenéz Ferenc: A város egykori bajnoka, Pillangók nyomvonalán (versek) . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Paizs Tibor: Kiárusítás (vers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Cséka György: Bolyh (vers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Pásty Júlia: Acita (regényrészlet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tóth István: Ali Baba (elbeszélés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Mátyás B. Ferenc: Búcsú Erdélytõl (vers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Huszár Sándor: Naplólapok (naplójegyzetek). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Lengyel Tamás: Látod, fiam, halott madár (novella) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
S. Benedek András: Ének a Feltámadás Könyvébõl (vers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Banner Zoltán: Tria-NON-ország, Két felkiáltójel (versek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
WASS ALBERT EMLÉKEZETE (XVI. RÉSZ)

Turcsány Péter: Wass Albert élet(mû)rajza (Elõkészületek). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Czegei Wass Géza: Levél Wass Albert utolsó éveirõl (levél, fordította Lázár Ádám) . . . . . . . . . . . . . 51
Szakács János: Wass Albert regényhõsei (tanulmány) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Molnár Enikõ: A magyarság sorsproblémái Wass Albert regényeiben (pályamunka) . . . . . . . . . 55

VILÁGBESZÉD
J. M. G. Le Clézio (Franciaország): Az élõ isten hegye (elbeszélés, Hajóssy János fordítása) . . . . . . . . . . . . 66
Anna Ahmatova (Oroszország): Epigramma, Keresztrefeszítés (versek, Bárdos József fordításai) . . . . . . . 76

MERÍTETT SZAVAK
Pálfi Ágnes: A kígyó árnyékában (Rakovszky Zs. könyvére), Disznótoros (versek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Bodrogi Csongor: Próbák, Csalódás, Az elkezdõdõ idõ (versek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Turcsány Péter: Né! ma. (költemény) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Bene Zoltán: Szeptember (elbeszélés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
BuSzabó Dezsõ: A hamu ablakán, a – száj, malomkõ-idõ (versek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Gyurka Mihályné, Jankó Mária: Kerek a szöllõ levele (elbeszélés, lejegyezte Barcsa Dániel) . . . . . . . . . . . . 84

TÁJOLÓ
Miklóssy Endre: Fejezet a magyarországi „antiszemitizmus” történetébõl (jegyzet) . . . . . . . . . . 89
Madarász Imre: Cenzorkori sajtóhistóriák (Vörös László és Németh György könyvérõl). . . . . . . . . . . . 90
Pálfi Ágnes: „Mintha út nyílna ott, ahova lépek” (László Noémi verseskötetérõl) . . . . . . . . . . . . . . . 92
Szabó Bogár Imre: Sziklaszilánk a homokon (Demeter József kötetérõl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
KAISER LÁSZLÓ BRONZ MINÕSÍTÉSÛ DÍJA, FELHÍVÁS, MAGYAR NAPLÓ AJÁNLÓJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

a MELLÉKLETBEN:
Nagy Mihály Zoltán: Wass Albert háborús bûnpere

és
Lukáts János: Ítélet Ithakában c. drámája (három felvonásban)

A borítón Wass Albert fotója látható.
E lapszám illusztrációit Olasz Ferenc fotográfus munkáiból válogattuk.



2

Oláh András

fáj nagyon
hosszú az út tudom
s üres az iszákom
porlepte köpenyem
a szélnek kitárom

szavad ha utolér
s megkarcol: fáj nagyon
magamat én mégis
szemedbe álmodom

feketék a hantok
csöndjük sír a fákon
megvérzett vágyaim
víz tükrébe zárom

megváltott hét sebem
túléli halálom
de ha csönd takar be
én már azt se bánom

Apostagi Zoltán

Csak azért, mert 
nem értlek

I.

Csak azért, mert nem értlek,
nem oktatlak, Uram.
Bevallom, nem tudom,
hány decibeles volt ôs-bumm szavad,
s mekkorának hallottad
és hallottuk volna mi,
mint ahogy azt sem, hány 
Hirosima-pukkanásnyi lökéshullám
volt, micsoda szó, micsoda kiáltás, 
mely még most is
maga elôtt tolja ûr-darabjait.
Hogyan is tudhatnám, mit jelent:
a mennyet és a földet,
a külön és mégis együtt,
s miféle ôs-térkívüliségben léteztél –

Ki tudja hány millió oldalas
partitúrából tanítottad be az óceánt
és az alig hallhatóan csacsogó csermelyt,
a fejünk fölött körözô keselyû vijjogását
és a kakukk évszakmérô hangját,
a redônyökön xilofonozó orkánt,
és a levél redôzetén suttogássá
halkuló örvénylô szellôt, 
az úszó buborék szétpattanó burkát
és az októberi nap-húr 
melankolikus pengését…?
Ki tudja milyen összhangzattan alapján
komponáltad az évszakok
s az univerzum zenéjét?

Te aztán ismerted a magányt.
Ezért tudtad, nem jó az embernek
egyedül lenni. Hát megszólaltál,
megtörted a csendet,
szóltál és lett, szóltál és 
beindultak a Napreaktorok,
szóltál és …én hallgatok -

II.

Csak azért, mert nem értlek,
nem oktatlak, Uram.
Nem mondom, hogy mit, miért és 

hogyan
kellett volna vagy kellene csinálnod.
Nem mondom, hogy miért
nem vetted ki a gyerek kezébôl
a gyufát mielôtt magára gyújtotta
a házat. Pedig TE elôre tudtad hogy
hány Celsius-fokon fog égni,
melyben a csöpp halál megtestesül
és elszenesedik. A láng színét is tudtad, 
kék lesz-e vagy sárga, tudtad mi lesz 

utána,
s a bedôlt falak geometriáját is ismerted.

És nem mondom, hogy jobban 
kellett volna 

vigyázni a sarki megfagyottra
vagy a hajléktalan kosarába
miért nem tettél néhány zsömlét
mielôtt éhen halt. Hiszen TE tudtad,
hogy meg fog halni.

PoLíSz
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TE ismerted a tervezôasztalok mértanát,
a gépfegyverek, tankok, bombázók 

terveit
és a harcigázok képletét…
Miért nem ütöttél méterrúddal a 

körmükre,
hogy cezaromániás álmuk
ne zavarhassa álmunk, lélegzetünk,
fejünket párnára hajtva?

Nem mondom, hogy mit, miért és 
hogyan.

Hogy gyúrhattál volna másból is
mint porból, ne kellene ismét
azzá lenni, amibôl lettünk.
Vagy mert vétkeztünk, büntetésként
csak így hullhatunk vissza? Hát ez lenne
a megvilágosodás útja, hogy

még inkább lássuk hatalmad
amikor megállsz porunk felett, hogy 
ezzel a szemünkkel lássuk arcodat?–

Folytathatnám e közhelyek sorát,
de hosszú lenne akár csak címszavakban is.

Óh, csak egyszer tudnánk
Elfelejteni, amit nem értünk!

III.

Csak azért, mert nem értlek,
nem oktatlak, Uram.
Nem értem, hogy számolod
egyre fogyó hajam,

mint ahogy azt sem, miért
kell rács mögött látnom
tükörbe karcolt
öregedô arcom,

itt-ott reszelô, vésô, 
kalapács nyomát,
lefejtett kövek, intim
mûterem porát,

és miért, hogy csupán
foltos impresszió
fényjátéka mindaz, 
amit lát a szemgolyó…

És még sorolhatnám 
izmaim s a rostokat,
sejteket és a kibillent 
atommagokat,

kiszakadt neutronok
enyészet-sikolyát,
melyek kétkedve kérdezik: 
van-e odaát?

Sorolhatnám! – Nem! Dehogy.
Dehogyis sorolom.
Tükrödbe nézek s látom:
TE dolgozol arcomon.

Lakatos Miklós

Népszámlálási körkép
Közép-Európából

1989–2002
Az elmúlt másfél évtizedben a közép-

európai térség országaiban az 1990 kö-
rüli rendszerváltások és a piacgazdálko-
dásra való áttérés következtében korsza-
kos jelentôségû társadalmi átalakulások
történtek. Ezeknek egyes részjelenségeire
a társadalom-kutatók számos esetben fel-
hívták a tudományos és politikai közélet
figyelmét, de az alapvetô kutatásokhoz
és elemzésekhez eszközeik nem minden
esetben voltak elégségesek. A szocioló-
giai jellegû feltárások mellett ilyen –
egész országokat lefedô – vizsgálatokhoz
a népszámlálási adatok feldolgozása és
kiértékelése elengedhetetlenül szüksé-
ges. Az 1990 körül megtartott népszám-
lálások adatsorai ennek a kihívásnak még
csak a lehetôségérôl adtak számot, a tár-
sadalmi folyamatok szintjén még csak a
változások kezdetei voltak regisztrálhatók,
a folyamatok számszerûleg néhány évvel

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA
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késôbb jelentek meg az egyes országok
statisztikáiban. Magyarországon és a kör-
nyezô országokban a 2000. évet köve-
tôen megrendezett népszámlálások több
vonatkozásban is meghatározó jelentô-
séggel bírnak, hiszen a régió országaiban
– kivéve Ausztriát – a rendszerváltás utáni
társadalomfejlôdés következményeirôl is
látleletet nyújtanak.

A Teleki László Intézetben 2002. no-
vember 7-én második alkalommal került
sor egy teljes egészében demográfiai, il-
letve a közép-európai országok népszám-
lálási gyakorlatával foglalkozó konferen-
ciára.

A kötetben szereplô tanulmányok a
konferencián elhangzott elôadások írott,
kiegészített és szerkesztett változatai. A ki-
adványban külön fejezetben találhatók
az egyes országok legfontosabb nép-
számlálási adatai, és rövid ismertetés az
adott országban végrehajtott népszám-
lálások fôbb módszertani jellemzôirôl.

A kiadvány elsô tanulmánya a 2001.
évi magyarországi népszámlálás eredmé-
nyeit ismerteti (Lakatos Miklós: A magyar
társadalom átalakulásának fôbb jellemzôi
a rendszerváltozást követô évtizedben). 
A tanulmány jelzi, hogy a magyar társa-
dalom demográfiai viszonyaiban is alap-
vetô változások következtek be, mely sze-
rint a magyar népszámlálások – 1949
kivételével – egészen 1980-ig a népesség
növekedésérôl számoltak be. A növeke-
dés az 1970-es évek végén lelassult, a né-
pesség maximumát közvetlenül az 1980.
évi népszámlálást követô évben, 1981-ben
regisztrálták. Azóta évenként változó
ütemben, de tartósan fogy az ország né-
pessége.

Az 1990-es évekre is jellemzô volt az
élve születések alacsony – évrôl évre csök-
kenô – száma. E kedvezôtlen folyamat-
ban nagy szerepe van annak, hogy az
elmúlt évtizedben jelentôsen csökkent a
szülôképes nôk száma, ugyanakkor ma-
gas létszámú nôi korosztályok közelítették
meg, illetve hagyták el a szülôképes kor
felsô határát. A fejlett országok mércéje

szerinti közepes termékenység és a rend-
kívül magas halandóság miatt Magyar-
ország ma Európa legkedvezôtlenebb
demográfiai helyzetû országai közé tar-
tozik. Míg a közepes vagy még ennél is
alacsonyabb termékenység sok más
európai országra jellemzô, addig a ma-
gas halandóság fôleg a volt szocialista
országokat jellemzi, melyek között Ma-
gyarország az egyik legrosszabb helyzetû
ország. A népességszám csökkenése
tehát e két kedvezôtlen jelenség egymást
erôsítô voltában jelentkezik.

A tanulmány megállapítja, hogy a né-
pességszám csökkenésének egyik ellen-
szere a kellô kontroll alatt tartott, ellenôr-
zött bevándorlás eltûrése, esetenként
ösztönzése. Az 1990-es évtizedben már
Magyarországra is jellemzô volt, hogy a
népességszám még jobban csökkent vol-
na, ha a két népszámlálás (1990 és 2001)
között a vándorlási egyenleg nem lett
volna pozitív. Az állampolgársággal kap-
csolatos adatok is ezt igazolják, ugyanis a
népszámlálás 93 ezer nem magyar állam-
polgárt, valamint 17 és félezer olyan ket-
tôs állampolgárt írt össze, akiknek egyik
állampolgársága magyar volt, így az or-
szág lakónépességébôl 110 ezer 600 fô
valamely más országnak az állampolgára.
(Ha ehhez hozzáadnánk azokat, akik
megkapták a magyar állampolgárságot
és lemondtak a korábbiról, akkor ez a
szám még nagyobb lenne.) Ennek a kör-
nek egyharmada Románia, egy-egy ti-
zede Jugoszlávia, Ukrajna, illetve együt-
tesen a többi környezô ország állampol-
gára. A környezô országok Magyarorszá-
gon élô állampolgárainak négyötöde
magyar anyanyelvû, illetve nemzetiségû.
A Magyarországra történô bevándorlás
Janus-arcúságát mutatja, hogy egyfelôl
pozitív a népesség csökkenésének mér-
séklésében betöltött szerepe, másfelôl
negatívumként jelentkezik szívóhatása a
környezô országok magyar nemzetiségû
lakosságára.

Az 1990-es évtizedben további válto-
zások jelentkeztek abban, hogy nôtt az
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élettársi kapcsolatok száma és aránya,
lényegesen emelkedett az iskolázottság.
Folytatódott a társadalom öregedése, az
idôskorúak aránya egyre magasabb lett,
a férfi halandóság nagyobb értékei miatt
egyre erôteljesebb nôtöbblet alakult ki az
idôsebb korcsoportokban. A tanulmány
részletes adatokat közöl a magyarországi
nemzetiségek összetételérôl és a vallási
hovatartozás alakulásáról.

A következô két tanulmányt a szlová-
kiai magyar nemzetiségû demográfus,
Gyurgyik László jegyzi. Elsô tanulmányá-
ban (Szlovákia népességének és társada-
lomszerkezetének változásai az 1990-es
években) a szlovák népesség demográfi-
ai adatait elemzi. Megállapítja, hogy az
1990-es éveket megelôzô évtizedekhez
képest Szlovákia lakossága csak szerény
mértékben 5 millió 274 ezerrôl 5 millió
379 ezerre (105 ezer fôvel) nôtt. E sze-
rény növekedés mögött elsôsorban a
vándorlási egyenleg pozitív szaldója állt,
és a népességszám alakulását a cseh és
szlovák állam külön-külön történô meg-
alakítása is befolyásolta. A lakosság egyes
demográfiai jellemzôi a környezô orszá-
gokéhoz hasonlóképpen alakult, nôtt az
elváltak száma és aránya, Szlovákia né-
pessége is öregszik, valamint az iskolai
végzettség színvonala ebben a térségben
is emelkedik. A vallási adatok azt mutat-
ják, hogy a katolikusok száma és aránya
továbbra is meghatározó (arányuk az
1991. évi 64 százalékról 74 százalékra)
emelkedett. Gyurgyik László másik tanul-
mánya (A szlovákiai magyarság lélek-
számcsökkenésének okai) a magyar ki-
sebbség helyzetét elemzi. Megállapítja,
hogy a 2001. évi szlovákiai népszámlálás
adatai szerint a magyar nemzetiségûek
száma 567 ezerrôl 520 ezerre, mintegy
47 ezer fôvel csökkent. Kimondja, hogy a
magyarság lélekszámcsökkenésének leg-
meghatározóbb összetevôjét az asszimi-
lációs folyamatok, illetve az azt befolyá-
soló külsô tényezôk teszik ki. Megállapítja,
hogy ugyan a születések számának mint-
egy 30-40%-os csökkenése közvetlenül

csak kis mértékben felelôs a magyarság-
fogyás ily módon történô alakulásáért
(hiszen a természetes fogyás csak kétezer
fôs csökkenést eredményezett), a szerepe
mégis meghatározó. A korábbi két év-
tizedben a nemzetváltási folyamatok ke-
vésbé voltak látványosak, mivel a ter-
mészetes szaporodás magasabb volt az
asszimilációs veszteségnél. A ’70-es és a
’80-as években még kimutatott csekély
növekedés mintegy elfedte, elrejtette s
egyben a jelentôségét is csökkentette,
megkérdôjelezte a mélyben búvópatak
módjára meghúzódó nemzetváltási fo-
lyamatokat. A 21. század elején a nem-
zetváltási folyamatok és a termékenység
csökkenése a meghatározó oka a szlo-
vákiai magyarság fogyásának.

A következô tanulmány szerzôi (Mol-
nár József–Molnár D. István) Kárpátaljára,
illetve Ukrajnára vonatkozó igen elôzetes
népszámlálási eredményeket ismerteti.
(Kárpátalja népessége és Magyarország a
2001. évi ukrajnai népszámlálás hozzá-
férhetô eredményeinek tükrében.) A szer-
zôk megállapítják, hogy 1989 és 2001
között Ukrajna népessége is 51 millió 452
ezer fôrôl 48 millió 241 ezer fôre csök-
kent. (A csökkenés tehát több mint 3 mil-
lió fôt tett ki). A csökkenés elsôsorban az
orosz és belorusz, valamint moldvai nem-
zetiségûeket érintette, ami fôleg az asszi-
milációra, illetve a kivándorlásra vezet-
hetô vissza. Az ukrán nemzetiségûek szá-
ma némileg még emelkedett is). A 2001.
évi ukrán népszámlálás szerint a magyar-
ság az ország hetedik legnagyobb nem-
zetisége volt. Számuk a korábbi népszám-
lálás óta 6,5 ezerrel, 156,6 ezer fôre csök-
kent. A szerzôk elôzetesen megállapítják,
hogy a magyarok fogyásában a fô sze-
repet az alacsony szaporulat és kivándor-
lás játszotta, a beolvadás kevéssé járult
hozzá a folyamatokhoz. Jelzik, hogy Kár-
pátalja második legnagyobb nemzetisé-
ge (az ukrán után) a magyar. (Az Ukraj-
nában található magyar nemzetiségûek
döntô többsége, 97 százaléka Kárpátal-
ján él.) A dolgozat további részében Kár-

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA



6

pátalja lakosságának néhány fôbb nem-
zetiségi és demográfiai jellemzôit közlik,
és kitérnek részletesebb területi adatok is-
mertetésére is. Különösen a fôleg magyar
nemzetiségû lakta Beregszász járásról kö-
zölnek részletesebb információkat.

A kötetben két tanulmány elemzi a
2002. évi romániai népszámlálás ered-
ményeit. Az elsô dolgozat (Horváth Ist-
ván: A 2002-es romániai népszámlálás
elôzetes eredményeinek ismertetése és
elemezése) a román népszámlálás fôbb
eredményeit és módszertani problémáit
ismerteti. A szerzô megállapítja, hogy
2002-es romániai népszámláláskor 21
millió 698 ezer állandó lakost regisztrál-
tak, ami 1992 januárjához viszonyítva
1,1 milliós, azaz 4,9%-os népességcsök-
kenést jelentett. Habár a népesség fo-
gyását a szakmai körök elôre jelezték, a
2002. márciusi népszámlálás elôzetes
eredményeinek közlése, megdöbben-
tette a román közvéleményt, amelynek
jelentôs része, nemhogy a népességcsök-
kenés ilyen arányára, hanem egyáltalá-
ban a népesség csökkenésére sem volt
felkészülve.

A népességcsökkenés ténye nem, de
annak mértéke meglepetésként érte a
szakmai közvéleményt is, ugyanis a mil-
liós nagyságrend még a demográfiai fo-
lyamatokat rendszeresen és professzio-
nálisan elemzôk elôszámításait is messze
meghaladta.

A népszámlálás elôzetes eredményei-
nek a nyilvános bemutatása során román
hivatalos részrôl, a természetes népese-
dési folyamatok regisztrált és a hivatalos
vándormozgalmi adatokkal kikalkulált
migrációs mérleg alapján, csak a népes-
ségcsökkenés egy részét tudták magya-
rázni.

A szerzô megpróbálta a jelentôs né-
pességcsökkenés tényét magyarázni és
kimutatni, hogy a népszámlálási adat-
felvétel – jellegénél fogva – nem tudja
pontosan definiálni a vándormozgalom
minden részletét, és ez a bizonytalanság
jelenik meg a népszámlálási adatokban.

A második tanulmány (Kiss Tamás: A ro-
mániai magyarság az 1992-es és 2002-es
népszámlálások tükrében) kifejezetten
már csak a romániai magyarsággal kap-
csolatos népszámlálási adatokat ismerteti.
Megállapítja, hogy a 2002-es népszám-
lálás alkalmával Romániában 1 434 377
személy vallotta magát magyar nemzeti-
ségûnek. Ezek 98,8 százaléka a tágan
értelmezett Erdély (Erdély, Bánság, Par-
tium) területén rendelkezett állandó
lakhellyel. A szám mintegy 190 ezerrel
kevesebb, mint 1992-ben volt. A fogyás
jócskán meghaladja az országos szinten is
kimutatható csökkentést.

A szerzô részletesen foglalkozik az
erdélyi magyarság urbanizáltsági fokával,
jelzi, hogy a városi környezetben élô
magyarok száma gyorsabban csökkent,
mint a falvakban élôké. Összefoglaló ér-
tékelése közé tartozik, hogy az erdélyi
magyarok jelentôs része a munkaerôpiaci
kihívásokra migrációval vagy asszimiláció-
val válaszol. Ezt a részt pedig leginkább a
vegyes vagy erôs román többségû nagy-
városokban kell keresni. Más szóval, ezek
a nagyvárosok, ahol a magyarok töme-
gével „nem tudnak mit kezdeni maguk-
kal”. Ez pedig, mint látható, ahhoz vezet,
hogy míg a községekben a magyarok
számaránya stagnál, addig a városokban
zuhan. A folyamat során megváltozik a
magyarok Erdély társadalomszerkezeté-
ben elfoglalt helye. Egyre inkább a peri-
fériális településeken, és ami ezzel együtt
jár, a kis helyi, fregmentált munkaerô-pia-
cokon koncentrálódnak.

A kiadvány Sebôk Lászlótól két tanul-
mányt is közöl. Az elsô (2002-es szerbiai
népszámlálás kérdôjelei, különösen a
Vajdaság vonatkozásában) dolgozat a
szerbiai, illetve a vajdasági helyzettel fog-
lalkozik. Tekintettel arra, hogy ezek a 
népszámlálási eredmények nagyon elô-
zetesek, ezért fôleg a volt Jugoszlávia
területén végrehajtott népszámlálások
módszertani nehézségeit taglalja. (A há-
ború következtében történt népesség-
mozgások követésének problémáiról szól).
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A Vajdaság vonatkozásában megállapít-
ja, hogy a szerb betelepülés következ-
tében, már a XX. század egészében vál-
tozóban volt a Vajdaság etnikai össze-
tétele. Megállapítja, hogy a vajdasági
magyar népesség fogyása tragikus üte-
mû: számuk az 1961-es csúcspontnak
számító 443 ezer fôrôl 1991-re 340 ezer-
re, majd 2002-re 290 ezerre csökkent, s
ezt elsôsorban a természetes szaporodás
drámai csökkenése okozza, ami 1969 óta
negatív és egyre nagyobb mértékû.

A fogyás elsôdleges oka migráció volt,
mert a magyarság fiatalabb korosztályát
érintette mindig a legnagyobb mérték-
ben a kivándorlás, majd az 1960-as évek-
tôl kezdôdôen a nyugati munkavállalás.
Utóbbiak gyakran nem tértek vissza, il-
letve a visszatértek nem a Vajdaságban,
hanem máshol, például az isztriai tenger-
parti városokban telepedtek le. A továb-
biakban már a korösszetétel is fokoza-
tosan úgy alakult, hogy a folyamat
öngerjesztôvé vált, ma pedig már megál-
líthatatlannak és visszafordíthatatlannak
látszik.

A szerzô szerint a pontos helyzet felde-
rítésére, illetve az okok mélyebb magya-
rázatára további népszámlálási informá-
ciókra lesz szükség.

Sebôk László másik tanulmánya (A
2001-es horvátországi népszámlálás ma-
gyar nézôpontból) a horvátországi nép-
számlálás eredményeit ismerteti. Jelzi
azokat a módszertani bizonytalanságo-
kat, amelyek az egész volt jugoszláviai
térséget jellemzik. A horvátországi ma-
gyar nemzetiségûek száma az 1991. évi
22 ezerrôl a 2001. évi 17 ezerre csök-
kent, jelentôs részük szórványban él,
mely elôrevetíti asszimilációs tendenciák
felerôsödését. 

Ez utóbbival kapcsolatos Göncz László
tanulmánya (Gondolatok a muravidéki
magyarság beolvadásának okairól), mely
a szlovéniai magyarság helyzetével fog-
lalkozik. (E tanulmány készítése idején
még nem voltak ismertek a 2002. évi
szlovéniai népszámlálás eredményei, de

a szerzô az itt élô magyar nemzetiségûek
számát kb. 7 ezer fôre becsüli). A szerzô
2002-ben a Mura mente magyarok lakta
vidékén kutatta a vegyes házasságok
jelentôségét, melynek keretében több
településen vizsgálta az ún. vegyes csalá-
dokban nevelkedett gyermekek hivatalos
nemzetiségi besorolását, anyanyelvük és
kulturális kötôdésük állapotát. A szerzô a
feldolgozás eredményeibôl arra következ-
tet, hogy szinte minden második, a fiatal
korosztályhoz sorolható magyar nemzeti-
ségû, párkapcsolatot létrehozó személy
vegyes házasságban él. A kutatás ered-
ményei szerint könnyen bizonyítható
tény, hogy a vegyes házasságoknak nagy
a jelentôsége a muravidéki magyarság
számának csökkenése és nemzettudatá-
nak gyengülése szempontjából. Amikor
egy magyar nemzetiségû férfi vagy nô
egy szlovén faluba került, ott a vegyes
házasságból született gyermekek szinte
törvényszerûen csak szlovénul beszéltek,
és a magyar kultúra iránt kötôdésük –
néhány kivételtôl eltekintve – semmilyen
szinten sem alakult ki. Arra vonatkozólag
ugyancsak számos példát ismerünk,
hogy egy színmagyar környezetbe került
szlovén házastárs (valamennyivel erôtel-
jesebben talán a nôk esetében volt és
van így) mennyire megváltoztatja az
adott közegben használt nyelvi szoká-
sokat, amikor nemcsak a gyermeke, ha-
nem még a nagyszülôk is arra „töreked-
nek”, hogy a magyarul nem beszélô új
családtaggal – illembôl vagy tiszteletbôl –
az ô anyanyelvén váltsanak szót. 

A kötet utolsó tanulmánya (Gerhard
Baumgartner: Ausztria magyar nyelvû la-
kossága a 2001-es osztrák népszámlálás
tükrében) az ausztriai népszámlálás ma-
gyar vonatkozású adatait elemzi. Megál-
lapítja, hogy az Ausztriában élô magyar
nyelvûek száma az elmúlt évtizedben
33 459-rôl 40 583-ra nôtt (+21,29%).
Ezen belül a belföldiek száma sokkal na-
gyobb arányban nôtt, mint a külföldieké:
19 638-ról 25 884-re. A külföldiek száma
13 821-rôl csupán 14 699-re emelkedett.
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Nemcsak számszerûen, hanem arányait
tekintve is megnôtt az osztrák állampol-
gárok részesedése a nyelvcsoporton be-
lül, 58,69%-ról, 63,78%-ra.

Összegzésként jelzi, hogy az ausztriai
magyarság az elmúlt tíz évben jelentôs
mértékben gyarapodott és az Ausztriá-
ban beszélt nem-német nyelvek közül a
6. helyet vívta ki magának, a hivatalosan
elismert kisebbségi nyelvek közül egyene-
sen az 1. helyet, az eredmények mégis
torzak. Egyfelôl, nem ez a 40 583 sze-
mély adja ki a hivatalosan elismert nép-
csoportot, mert ez a státusz csak a Bur-
genlandban és Bécsben élô magyar
nyelvû osztrák állampolgárokra vonat-
kozik: összesen mindössze 15 390 em-
berre. Másfelôl, az adatokból az is kiderül,
hogy ez a növekedés semmiféleképpen
sem az osztrák kisebbségpolitika gyümöl-
cse, hanem a bevándorlásnak – és tágab-
ban az általános, összeurópai társadalmi
változásoknak – köszönhetô.

A tanulmánykötet végén található
összefoglalóban a szerkesztôk megálla-
pítják, hogy a környezô országok csak-
nem mindegyikére jellemzô népességfo-
gyás a magyar nemzetiségûeknél az
országos értéknél általában nagyobb
mérvû volt. Eltekintve az egyes országok-
ban megtartott cenzusok különbözô
módszertani sajátosságaitól, melyek ál-
talában nem túl jelentôs mértékben
befolyásolták a magyarság számát, lé-
nyegében 3 fô tényezôcsoportra (a ter-
mékenység csökkenése, az asszimiláció
és vándorlás), illetve ezek kombinációira
vezethetô vissza a magyarság számának
jelentékeny csökkenése. A magyar ter-
mészetes szaporodás változásai általában
követik az országos trendeket, ugyan-
akkor néhány ezrelékponttal az országos
értékeknél alacsonyabbak. Az asszimilá-
ciós folyamatos intenzitása az egyes te-
rületeken jelentôs mértékben eltérô. Ez
az egyes többségi etnikumok és az ott élô
magyarság közti társadalmi távolság
különbségeivel és településszerkezeti sa-
játosságaival magyarázható. A migrációs

folyamatok területenkénti eltérései pedig
nagyrészt a „politikai haza” gazdasági kö-
rülményeire vezethetôk vissza.

Ily módon területenként e három lélek-
számcsökkenést eredményezô tényezôk
igen eltérô kombinációban jelentkeznek.
Szlovákiában a magyarság jelentékeny
fogyása fôleg az asszimilációs folyama-
tokkal, kisebb részben a termékenység
csökkenésével magyarázható, s a migrá-
ciós folyamatok nagysága a legkevésbé
meghatározó. Kárpátalján a szaporodás
csökkenése és az elvándorlás növekedése
mögött – úgy tûnik – az asszimiláció je-
lentôsége kisebb. Erdélyben szintén az
asszimiláció súlya a legkisebb, a termé-
kenység csökkenése és az elvándorlás
súlya a meghatározó. Az itteni magyar-
sággal kapcsolatban fontos még kiemel-
ni, hogy a társadalomkutatók és politiku-
sok a beolvadási folyamatokat ma már
nem bagatellizálják, hanem reális veszély-
ként fogják fel. A vajdasági és horvát-
országi magyarok demográfiai helyzete –
regisztrációs problémák miatt – nehezen
áttekinthetô, de mindhárom alaptényezô
hatása erôteljes. Hosszútávon a Vajda-
ságban a természetes szaporodás, pon-
tosabban (1969 óta) fogyás tûnik a legje-
lentôsebb problémának. Horvátország-
ban a szórványosodás következtében
még inkább felerôsödtek a negatív ten-
denciák, a fogyás mértéke mára drámai
mértékû. A szlovéniai magyarok fogyásá-
nál a beolvadási tendenciák erôteljeseb-
bé válását kell kiemelni, az ausztriaiaknál
pedig azt, hogy karakteres felekezeti-
rendi csoportjaik demográfiai szempont-
ból meglehetôsen eltérô viselkedésfor-
mát mutatnak.

Az ezredforduló utáni elsô cenzus a
környezô országokban élô magyarság
számának mintegy 300 ezer fôs csökke-
nését mutatta ki. A hét ország területén
élô magyarok száma napjainkban nem
sokkal haladja meg a 2,4 millió fôt. Ön-
kéntelenül is felmerül a kérdés, hogy
milyen változások elé nézhetünk ebben
az évtizedben? Feltehetôleg valamennyi
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területen a természetes fogyás egyre na-
gyobb mértékû lesz, a vándorlási folya-
matok területenként eltérô jellege a kö-
vetkezô években sem mérséklôdik, s az
EU-hoz csatlakozó országokban a migrá-
ció intenzitása még növekedhet is. Kér-
dés, hogy az egységesülô európai kere-
tekben a helyi magyar közösségek és a
többségi nemzetek interetnikus kapcso-
latai más sémák szerint alakulnak-e, mint
a nemzetállamokra jellemzô alá- és fölé-
rendelô kisebbségi–többségi viszonyo-
kon, melyek az asszimilációs folyamatok
jellegét, irányát, intenzitását alapvetôen
meghatározzák?

(Teleki László Alapítvány, Budapest,
2003. Szerkesztette: Gyurgyik László és
Sebôk László)

Kósa Csaba

Minden másképp volt!

(Vidám történetek egy
kevésbé vidám pályáról)

III. rész

Nándi

Három íróasztal volt a szobában. Egy
nagy, egy közepes és egy kicsi. Afféle
diák-íróasztal. Mindhárom kopott, megvi-
selt, foltos, mintha Mikszáthék óta huza-
mosan szolgálatban álltak volna. 

A legnagyobb asztalnál ült komoran
Nándi. Az asztal lapját középtájon hosszú
sebhely szelte át: talán valamely párbaj-
ból visszatérve nehéz lovassági kardjával
Krúdy sújtott végig rajta. Nándi éles, vilá-
goskék szemével hosszasan méregetett,
miközben mutatóujjával a vágásnyomot
tapogatta.

A közepes méretû asztalra Paja, a
poéta könyökölt elmélázva. Észre sem
vette, hogy beléptem a szobába. 

Nándi nyakkendôs, szúrós szemû em-
ber volt, elôreugró állal, öklelésre kész fej-
tartással. Haját gondosan hátrafésülte. A
komoly úr ellentéteként a vele szemközt
görnyedô Paja túlvilági jelenségnek tet-
szett. Átszellemült arcán halvány mosoly
lengett, vizes fésûvel elválasztott haja
rátapadt a fejére,  nyakát kisfiús válla közé
húzta. Finom, kicsi kezét összekulcsolta,
mintha imádkozott volna.

– Leülni! – mondta Nándi, és a kis
asztalra mutatott zordan.

Leültem. A lábam nem fért be az asz-
tal alá. 

Aznap már nem szóltak hozzám. Kora
délután felkerekedtek. Nándi ment elôl,
döngô léptekkel, Paja halkan, szinte láb-
ujjhegyen tipegett utána.

– Holnap pontosan! – vettette hátra
az ajtóból Nándi. Tehát mégis szóltak
hozzám. Aztán eltûntek a szerkesztôség
hátsó lépcsôházában. 

Másnap sem lettek beszédesebbek.
Viharvert szerkesztôségi írógépén Nándi
négy-öt anyagot is lekopogott. Sebesen
írt, összeszorított szájjal, ha közben
megszólalt a telefon, felkapta a kagylót,
és visszacsapta a villára.

Paja viszont nem írt semmit. Azaz
mégis írt, csak nem a szerkesztôség szá-
mára. A gépírópapírra betûket rajzolga-
tott, néha több betûbôl egy-egy szót
alkotott, aztán eltûnôdve áthúzta a ce-
ruzájával. Tollat, írógépet nem kedvelt. 

Délelôtt kétszer belépett a szobába
Lépvári Bandi bácsi, a hivatalsegéd, aki
valamikor, a két világháború között a Balt-
Orient expresszen pincérkedett, és mû-
anyag tálcáján üvegpohárban feketekávát
hozott. Nándinak és Pajának. Rám ügyet
sem vetett.

Nándi az asztal szélére tette a két fo-
rintot, Paját mindkétszer figyelmeztetni
kellett, hogy fizessen.

Lépvári Bandi bácsi óvatosan, tisztelet-
tel a papír fölé hajolt, és megkérdezte: 

– Elkészült a vers?
Paja elkínzottan visszamosolygott rá,

picit oldalra billentette madárfejét. Bandi
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bácsi ebbôl tudta, hogy az alkotás még
folyamatban van. Valószínûleg egész hé-
ten abban lesz. 

Nándit viszont nem merte zavarni, lát-
hatóan tartott tôle. Amikor Nándi –
néhány másodpercre megszakítva a gé-
pelést – levette az ujját a billentyûkrôl,
Bandi bácsi sietve kisasszézott a szobából. 

Megfigyeltem, hogy Nándiék – bár a
fôfolyosón érkeztek a szerkesztôségbe –
mindig a hátsó lépcsôházon át távoznak.
Arra gondoltam, hogy ösztönösen cse-
lekednek, az egyirányú közlekedés sza-
bályai szerint – csak késôbb világosítottak
fel az útvonalválasztás megalapozott-
ságáról. A hátsó lépcsôház biztosította a
gyors eltûnést a redakcióból: a rovat-
vezetô nem csíphette el valami hirtelen
feladatra a munkatársat, az olvasószer-
kesztô nem citálhatta maga elé stilisztikai
okítás céljából. Komoly idôveszteséget
védtek ki így. Hiába kerestették ôket,
Lépvári Bandi bácsi csak a kézírásos üze-
netet találta az íróasztalon:

„Riportra mentem!”
A negyedik-ötödik napon, amikor

megint hiába kereste ôket Bandi bácsi,
Lackovics, a rovatvezetô rám fanyalodott.
Elefántbébi született az Állatkertben, kis
színes riportra kiugrasztott a Városli-
getbe. Az arcára volt írva a sajnálat:
„Próbáld meg, szerencsétlen slapaj!”, de a
koradélutáni szerkesztôségben már sen-
kit sem talált rajtam kívül.

A kis színes másnap délben megjelent
az utolsó oldalon. Nándi és Paja sosem
távozott anélkül, hogy át ne fussa a meg-
jelent számot. Most is megvárták a lapot,
ismerkedtek vele, hümmögettek kicsit, és
elszeleltek. 

A következô napon Nándi sietôs
kopácsolása közben hirtelen megállt.

– Te! – bökött rám a szemével. – Te
írtad az elefántost? 

– Én ... – mondtam lángvörös arccal. 
Nándi befejezte soros tudósítását, át-

szólt az elsô strófa negyedik sorával baj-
lódó Pajának:

– Nem jön ez a Bandi bácsi?

Hamarosan jött a két csésze híg ká-
véjával. 

– A fiúnak is ! – rendelkezett Nándi. 
A hivatalsegéd elcsodálkozott. De hát

pincér volt boldogult úrfi korában, for-
dult, s hozta a harmadik kávét. Letette
elém szótlanul, várakozott. 

– Fizetve! – szólt Nándi, és kipengette
a pénzt. 

Amikor felkeltek az íróasztaltól, Nándi
intett a fejével. Követtem ôket. Leoson-
tunk csendben a hátsó lépcsôházban.

– Ismered a térképet? – kérdezte Nán-
di a Rökk Szilárd utcában. 

– Melyiket? – kérdeztem zavartan.
– A várostérképet!
– Ismerem...
– Azt mindenki ismeri!
Paja köhintett, megbocsátó mosoly

suhant át az arcán. 
– A kocsmológiai térképet kérdeztem!

– dörrent rám Nándi. 
Bevallottam hiányos mûveltségemet.
Az Akácfa utcában kezdtük a földrajzi

bejárást, a Népszínház és a Kölcsey ut-
cában folytattuk, majd kikötöttünk a
Vásárcsarnok sarkán, a Rákóczi téren. 

Viharvert közönség fogadott bennün-
ket. Nándinak mindenütt akadt jóembe-
re. A jóemberek kaptak egy korsó sört, és
meghallgatták Nándi eszmefuttatását.
Amely így kezdôdött: 

– Bürokraták! Fafejûek!
A korsó sörökkel jutalmazott merev te-

kintetû, tetovált jóemberek – utcaseprôk,
szabadnapos segédmunkások, közveszé-
lyes munkakerülôk – nem akadtak fenn a
megszólításon.

– Tudjátok, mit mondott Kodály tanár
úr? 

Persze, hogy tudták, szaporán bólo-
gattak. 

Ám Nándi, a biztonság kedvéért fenn-
hangon kihirdette:

– A szép beszéd a nemzetért való testi
kiállás! Jegyezzétek meg! Bürokraták, fafe-
jûek! 

Ekkor már négy-öt korsó után volt
Nándi. Nem azért, mintha Paja elmaradt
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volna tôle. Ám ô – éppen fordítva – mély
hallgatásba burkolózott, belefeledkezett
a sörhab tanulmányozásába. 

Nándi – hamarosan megértettem –
nem kívánt belenyugodni a tarthatatlan
helyzetbe. Nem a trágárság, a káromkodás
bosszantotta ôt igazán, a hibás mondat-
fûzés, a suksükölés, a tudnákozás, az ok- és
célhatározó összekeverése, a vonatkozó
névmás helytelen használata, és nem utol-
só sorban az alany és az állítmány egyez-
tetésének hiánya háborította fel. Végtére is
a bölcsészkaron végzett. Haragjában Bárczi
és Pais tanár úrral fenyegette meg a fele-
lôtlen népséget – villogott a szeme, korsója
talpával a pultot verte. 

A Rákóczi téren már csak ketten tet-
tünk látogatást. Paja a Népszínház utcá-
ból hazament az albérletébe, hogy a ké-
szülô költemény elsô versszakát befe-
jezze. 

Itt már nem volt Nándinak jóembere.
Vagy éppen nem tartózkodott a helyszí-
nen. Kormos arcú szeneslegények, piaci
trógerek, sebhelyes arcú stricik, lógó mel-
lû kurvák támasztották a sörös pultot.
Átkiabáltak egymásnak, röpködtek a szaf-
tos igék, az obszcén fônevek.

Nándi hallgatott egy ideig, aztán az
elsô korsó elfogyasztása után leintette a
ricsajt: 

– Bürokraták! Fafejûek!
Nemigen figyeltek rá. Egy piros inges,

csapzott nô oldalról rádôlt, vastagon rú-
zsozott, foghíjas szájával rávigyorgott.

– Iszok veled, szépfiú!
– Ostoba némber! – tolta el magától

Nándi. – Nem hallottál még az ikes igék-
rôl?

– Oda viszel? 
Nándi megvetôen végigmérte. A férfi-

akkal sem volt engedékeny, de a nôknek
végképp nem bocsátotta meg a nyelvi
hibákat. Akkor még nem tudtam, hogy
túl van az elsô házasságán, és a rövid, de
beható élmény nôgyûlölôvé tette. 

– Bürokraták! Fafejûek! – lépett az ivó
közepére Nándi. – Tudjátok ti, hogy mit
mondott Kodály tanár úr? 

– Pofát be! – mondta egy lapos orrú,
sörtehajú férfi. Izmos felsôtestén elpisz-
kolódott trikó feszült.

– Elégtelen! – mondta Nándi. 
– Micsoda?!
– Pofa be! Helyesen!
– Azt mondod nekem, hogy pofa be?
– Helyesen! – és Nándi felemelt mu-

tatóujjal elmagyarázta, hogy a pofát be
semmit sem jelent. Ami nyelvtanilag
helytelen, az nem jelent semmit. Pais ta-
nár úrtól tudható.

– Szarrá verlek! – morogta a lapos
orrú.

– Íme – mondta Nándi. – Íme! A
választékos beszéd hiánya. Helyesen:
péppé! 

– Mi? He?! – a lapos orrú meghök-
kent. De néhány pillanat múlva magához
tért. 

– Pé! Pé! Az kéne neked, te seggfej?
Mi? – és kimondta, hogy mi kéne Nán-
dinak. – Azért járkálsz ide! De még p...-át
sem tudsz szerezni! Csak pofázol itt össze-
vissza, a kurva anyádba! 

A kocsma közönsége felröhögött. Kez-
dett a hangulat fenyegetôvé válni. 

Nándi azonban nem hôkölt meg. 
– Bürokraták! Fafejûek! Csönd legyen!

Ha meg akarunk valakit verni, akkor pép-
pé verjük. Helyesen. Olvassatok Heming-
wayt!

– Ez valami külföldi – vihogott a rú-
zsos szájú nô. 

Nándi most már – megunva a feles-
leges elôjátékot – lendületes karmozdula-
tokkal hozzákezdett a nyelvmûvelô elô-
adáshoz. Beszélt röviden a magyar nyelv
szerkezetérôl, az alanyi és tárgyas ra-
gozásról, amelyet ajánlatos idôben elsa-
játítani, mert késôbb egyre nehezebb, és
példákat sorolt fel bôséggel a hibás
szóhasználat körébôl. Végezetül Lôrincze
tanár úr rádiós szózatait ajánlotta a jelen-
lévôk figyelmébe. 

A nagyobb nyomaték kedvéért az
újságíró igazolványát is elôrántotta, és
meglobogtatta – a diplomáját mégsem
hordhatta magánál.
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Sajátos hangulatuk van a pesti kocs-
máknak, lásd Krúdy, könnyen csattan a
pofon, vágódik az ököl, máskor pedig
éppen fordítva, rá sem rántanak a han-
dabandázóra, hadd csinálja, amíg nem
árt vele.

Nándit is utolérte a szónokok réme: a
közöny. A piros inges kurva rácsimpasz-
kodott a lapos orrúra, az meg a nô farát
tapogatta, és elégedetten fel-felhorkan-
tott. Ittak, mint a többiek. Senki sem törô-
dött a szónokkal.

– Jellemzô! – mondta Nándi.
A félig még teli söröskorsókkal beáll-

tunk a pénztár elôtti sorba. Két izzadt-
ságszagú dromedár szeneslegény tor-
nyosult elôttünk, egy kese hajú és egy fel-
nyírt tarkójú. A sor lassan haladt, aztán
elakadt. 

A pénztárgép elôtt – mint kiderült –
egy kockás inget viselô, keszeg mellû
emberke hepciáskodott, miatta nem hal-
adtunk. Hiányzott húsz fillérje, a pénztá-
ros nem adott blokkot, a keszeg mellû
meg nem volt hajlandó visszavenni a
pénzét.

– Töltsenek kevesebb sört a korsóba!
– javasolta megoldásként. 

– Persze, majd centivel kimérjük ne-
ked! 

Nándi megélénkült.
– Ez jó, fiú! Hallod? Centivel mérni a

sört . Ez eredeti! Ezt jegyezd meg!
És mindjárt a kezembe nyomta a kor-

sóját, és állt ki a sorból, hogy intézkedjen,
mert amikor ivott, mindennél jobban
szeretett intézkedni. Az arasznyi ember
megörült a segítségnek, párás szemmel
bámult a megmentôjére. 

– Fafejû, bürokrata ! Itt van ötven fil-
lér! – dobta az érmét a pénztáros elé
Nándi.

De már elkésett, mert a két dromedár
gyorsabb volt. Kétfelôl a keszeg mellû hó-
nalja alá nyúltak, a levegôbe emelték, és
odébb lendítették. Kis ember nem esik
nagyot, ahogy a mondás tartja, a keszeg
mellû is szerencsésen landolt a kövön, a
sor végén. Feltápászkodott, beállt a sor

végére, aztán eszébe jutott a segítôje, és
elôrenyomult.

A két dromedár éppen megváltotta a
blokkját, már távoztak volna a pénztártól,
amikor a felnyírt tarkóra ömlött a sör.

Szempillantás alatt történt. A keszeg
mellû széles taglejtésekkel mondott kö-
szönetet Nándinak, és hadonászás köz-
ben alulról meglökte Nándi könyökét. Az
erôteljes mozdulattól a söröskorsó kire-
pült a megmentô kezébôl, bukfencezett
a levegôben, és a sör rácsurgott a felnyírt
tarkójú dromedár nyakára. A korsó ez-
után nagy koppanással a kôre esett,
megperdült, táncolva vándorútra indult
a lábak között. 

A dromedár a nyakához nyúlt, cso-
dálkozva körülnézett. Felmérve a helyze-
tet kacskaringós, körmondatos káromko-
dást eresztett meg. 

Nándi – mint késôbb nemegyszer ta-
pasztaltam – különös érzékenységgel vi-
seltetett a körmondatok iránt. A nyelvtani
szabályokat ilyenkor hágják át gyarlón,
gyalázatosan, megengedhetetlen mó-
don a sarlatánok. A nyelvi bûnözôk. Nem
kell mindenkinek Cicerónak lenni, de ak-
kor tessék kellô szerénységet tanúsítani.

– Ne beszélj körmondatokban! –
emelte fel a mutatóujját. – Veszélyes! Ron-
gálod a nyelvet!

A dromedár trikója ekkor már lucskos
volt a sörtôl. 

– Mit povedálsz, seggfej? 
– A körmondat veszélyes – kezdte fej-

tegetni Nándi. – Bárczi tanár úrtól tud-
ható! 

A felnyírt tarkójú hátrébb lépett, de a
kese hajú lefogta a kezét. 

– Mit mondtál? – kérdezte Nánditól. –
Kitôl tudható?

– Bárczi tanár úrtól! 
– A bárcás kurva anyádat! – mondta

a kese hajú, és az öklével Nándi szeme
közé vágott. Nándi megtántorodott, de
nem esett el. Fekete, péklapát tenyerével
megtámasztotta a felnyírt tarkójú. A har-
madik pofon a kese hajútól érkezett.
Nándi az ivó közepére csúszott. 
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Hirtelen csend lett.
– Kifeküdt – mondta valaki. Kitört a

röhögés.
Odaléptem Nándihoz, felsegítettem.

Az orrából folyt a vér. A kijárathoz támo-
gattam. 

Odakinn alkonyodott. A téren gyüle-
keztek a Rákóczi téri lányok. Ketten mind-
járt hozzánk is perdültek, de látva Nándi
véres arcát, visszahúzódtak. 

– Lotyók – mondta Nándi. Leporolta
a ruháját, megigazította a nyakkendôjét.
Összevont szemöldökkel, szigorúan né-
zett.

– Láthatod! – mondta visszanyert mél-
tósággal. – Apostoli hivatás a miénk!

Néhány hétbe beletelt, míg a kocsmo-
lógiai térképet megismertem. De a be-
járások során elnyertem Nándi és Paja
bizalmát. 

Vizsgáztattak. A Népszínház utcai Ha-
lászkert hátsó udvarában, a nagy ecetfa
alatt üldögélve szóba hozták 1956-ot.
Hogy volt, mint volt, mit gondolok?

– Spontán robbant ki – mondtam. 
– Spontán? – kérdezte Paja.
– Úgy.
Hallgattak. Égni kezdett a fülem. Ha fel-

ültem nekik, és elárultam magamat? Hol-
naptól ki vagyok rúgva. De hát ôk is azt vizs-
latták, hogy nem én ugratom-e be ôket? 

Hirtelen másfelé terelték a szót. Né-
hány nap múlva azonban megint szóba
hozták ötvenhatot. Már megbíztak ben-
nem. Bíztam bennük én is. 

Lehalkították a hangjukat, úgy beszél-
tek.

Ötvenhatban Gyôrben dolgoztak
mindketten, a forradalom alatt újra indult
Hazánk szerkesztôségében. 

– Ki írt a Hazánkba 1848 elôtt? – szö-
gezte nekem a kérdést Nándi.

Nem tudtam.  Nem ismertem még a
magyar sajtótörténetet. 

– „Hol volt, hol nem volt, volt a vilá-
gon egy segédszerkesztô, ki díszes hiva-
talába beleunván, utazni ment... Történt
az indulás ápr. 1. 1845. A pest-eperjesi
gyorsszekeren...” 

Szó szerint idézte Petôfitôl az Útirajzok
kezdô sorait. A felvidéki utazás a gyôri Ha-
zánkban jelent meg 1945-ben. Hát ez az
újság indult újra ötvenhatban. Paja akkor
volt tizenkilenc éves. Ô lett a fôszerkesztô.
A helyettese Bertalan Lajos. Ô már a hu-
szonnegyedik évét is betöltötte. Nándi –
huszonegy évesen – a fômunkatárs. 

Még ötvenhat november közepén is
javában írták, szerkesztették a lapot. Az
oroszok már rég benn voltak a városban,
ôket azonban vitte a lendület, a lelke-
sedés. November huszadikán, estefelé a
helyi bencés gimnázium egyik tanára lé-
pett a redakcióba. „Meneküljetek, fiúk,
amíg nem késô! Javában folynak a le-
tartóztatások!” 

Haza sem mentek, irány a határ. Paja
szülei a Fertô-tó mellett éltek, a határszé-
len. A határt már ôrizték, de Paja édes-
apja ismerte a járást, még aznap este
átvezette ôket Ausztriába.

Az elsô osztrák faluban bementek a
kocsmába. Körbevették, ünnepelték, etet-
ték-itatták ôket. Az emberek versenyeztek,
hogy kinél szálljanak meg. Ôk azonban
nem aludtak ott, tartottak tôle, hogy az
oroszok utánuk mennek. 

A falubeliek tartóztatták ôket, ne indul-
janak útnak éjszaka, nem volt maradá-
suk. Fejükbe vették, hogy reggelre Bécs-
ben lesznek.

Kiléptek alaposan, így sem érték el a
várost. Hajnalban kimerülve, erôsen át-
fagyva úgy döntöttek, hogy pihennek ke-
veset. Belebújtak egy szénaboglyába, és
elaludtak. 

Reggel orosz-magyar járôr ébresztette
ôket. Éjszaka a soproni kanyarban vissza-
gyalogoltak Magyarországra. A határôr-
laktanyában Paját megverték, aztán fel-
dobták ôket egy teherautó platójára. A
gyôri börtönben az ablakuk alatt akasz-
tották hajnalban az embereket. Paja ké-
sôbb megírta a Börtön kutyái címû ver-
sét, persze eldugta jól. Kistarcsáról
szabadultak. 

Nándi azzal ugratta Paját, hogy azért
csak ôt verték meg a határôrök, mert lát-
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ták rajta, hogy nem katonaviselt ember.
Paja ugyanis nem vált be a sorozáson. 
A költô meg ezzel vágott vissza: „Tudták,
hogy ki a fôszerkesztô, és ki a slapaj! 
A slapaj nem számított nekik!”

Hogyan, hogyan nem, Lépvári Bandi
bácsi tudott Nándi és Paja ötvenhatos
szerepérôl. Ezért szerkesztô urazta ôket –
egyedül ôket – mély tisztelettel, bár a zac-
cos kávé árából nekik sem adott enged-
ményt. Valahányszor belépett a szobába,
cinkos mosoly ült az arcára, mint aki
nagy, közös titkot ôriz Nándiékkal. Példá-
ul tudja, hogy mikor robban ki a követ-
kezô forradalom. 

Egyelôre azonban Nándi a Szovjet-
unióba készült. Valamilyen küldöttség
ment a mezôgazdasági minisztériumtól,
szokás szerint néhány újságírót is ma-
gukkal vittek. Nánditól azt várták, hogy
riportsorozatot írjon a meglátogatandó
szovjet kolhozokról.

A Népszínház utcai Halászkertben tar-
tottuk a búcsúestet. Ezúttal a közön-
ségnek tartott nyelvi leckék elmaradtak,
az ecetfa alatt – kellemes szeptemberi est
volt – jégkockákkal hûsített fröccsökkel
(abasári rizling) készítettük fel Nándit a
nagy útra. 

A repülôgép másnap reggel indult,
Nándinak hat órakor Ferihegyen kellett
lennie. Éjféltájban Paja javasolta, hogy
menjünk haza. Nándi lakott a legmesz-
szebb, Rákospalotán. 

Paja felugrott az utolsó hatos villamos-
ra, Nándi felszólított, hogy kísérjem el a
taximegállóhoz. Hozzá beosztott slapaj-
ként ez feladatom volt, semmi kétség. 

– Szállj be te is! – parancsolta. 
Elindultunk Palotára. A Keleti pályaud-

varnál Nándinak eszébe jutott, hogy a
resti még nyitva van.

Rendelt két palack abasári rizlinget. 
Kopogott a szemem az éhségtôl,

reggel óta nem ettem. Nándi nem sze-
rette, ha a társaságában ebédelnek, va-
csoráznak. Azt tartotta, hogy a kellô ka-
lória a sörben és a borban is benne
van. 

– Már nem fekszem le – mondta
Nándi. – Bedobálok néhány holmit a kof-
ferba, és kimegyek a reptérre. 

A resti éjjel kettôkor zárt, Nándi fogott
két taxit. Az egyiket magának, a másikat
nekem. 

– Na! Szervusz! – bocsátott utamra
kurtán.

Zúgó fejjel kókadoztam délelôtt a
szerkesztôségben. Paja nem jött be, neki
elnézték az ilyesmit. 

Dél körül csöngött a telefon. Nándi
hangja recsegett a kagylóban.

– Már ott vagytok Moszkvában? – kér-
deztem.

– Fafejû! Itt ülök Rákospalotán!
Elaludt. Mire kitaxizott Ferihegyre, a

gép felszállt.
– Hallasz? 
– Hallak...
– Akkor szedd össze magad! Senkinek

egy szót se! Pajának se! Érted? 
– Pajának se? 
– Fafejû! Délután kijössz hozzám, a

többit megtudod!
Mire megérkeztem, már kész volt a riport.
– Holnap reggel beadod Lackovics-

nak! Azt mondod, hogy telefonon hívta-
lak, te meg leírtad, amit diktáltam! 

Másnap megindult a riportsorozat.
Nyolc napig ment, nagyszerû kolhozel-
nökök beszéltek benne, csodálatos ter-
mésátlagokról értesült az olvasó. Háttér-
be Nándi odafestette az orosz tájat is,
nem hiába volt kedves írója Dosztojev-
szkij és Tolsztoj. 

Nyolc napig látogattam Nándit nagy
titokban, ez idô alatt ki sem mozdult a
lakásából, a telefont sem vette fel. Aztán
végszóra – a sorozat befejezése után két
nappal –, hóna alatt két üveg Bolsoj vod-
kával betoppant a szerkesztôségbe.

– Milyen volt? – kérdezte Lackovics.
– Ment, mint a karikacsapás!
A vodkát megittuk, Nándi a hónap vé-

gén kiemelt prémiumot kapott. Kiemelt
mulatságot csaptunk belôle, Paja – meg-
ismerve a prémium történetét – a térdét
csapkodta gyönyörûségében. 
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Annál kevésbé örvendett, amikor de-
cember elején látogatója érkezett a szer-
kesztôségbe. Paját hivatták a rovatvezetô
szobájába, ahol véletlenül a fél rovat ott
tartózkodott.

Robusztus termetû, feldúlt férfi állt a
munkatársak karéjában, elrongyolódott,
olajos-kormos katonai zubbonyt viselt, fe-
jén lyukas svájcisapka.

Paja belépett, nyújtotta a kezét.
– Mosonhegyi Emil – mutatkozott be

a látogató, és úgy fogta satuba Paja ke-
zét, hogy a költô felsikoltott.

– Fáj? – kérdezte.
– De kérem... 
– Nekem is fáj! – mondta a kétmé-

teres ember. – Fáj, amit maga írt rólam az
újságban! 

Paja csak most fogta fel, hogy ki áll
elôtte. Valósággal sóbálvánnyá meredt. 

– Én vagyok Mosonhegyi! – ismételte
meg a látogató. – A szeneslegény.

Paja nem sûrûn megjelenô tárcái ál-
talában a Népszínház utcai Halászkert
bokszában születtek. A szereplôk regé-
nyes nevét is itt eszelte ki Paja, gondosan
ügyelve arra, hogy a valóságban ilyen
nevek ne találtassanak.

És íme! Beütött a mennykô. Tél volt,
Paja tehát téli tárcát írt. Az örökké hálás
témát elevenítette föl, tollhegyre tûzte a
szeneseket. Egy magányos öregasszony-
hoz vitték a tüzelôt, a nénike kiszolgálta-
tottsága sem hatotta meg ôket. A szoká-
sos szenes trükkel mérlegeltek, elcsaltak
egy kosár brikettet a szegény nyugdíjas-
tól. Míg az egyik szenes a mérleggel
ügyködött, a másik – ez volt Mosonhegyi
Emil – kedvesen tréfálódva lekötötte a
nénike figyelmét. 

– Sérelem ért! – dörögte Mosonhe-
gyi. – Csalónak állítottak be! Engemet, a
becsületes embert! Elégtételt kérek! Hely-
reigazítást! 

– De hát az nem úgy volt ... – dadog-
ta Paja. – Én másról írtam, nem Önrôl...

– Másról? Hát ki rakodott a Király-
hágó téren szombat délelôtt? Én rakod-
tam! Maga írta!

Paja teljesen megszorult. Igen, a tár-
cában – ahogy ô szokta dédelgetni kis
írásait: a tárcinkójában – a Királyhágó tér
volt a helyszín. Az idôpont is stimmelt. És
a név is. 

Paja izzadt, feszengett, süllyedt volna
a föld alá. A rovatvezetôtôl várt segítsé-
get, de Lackovics nem avatkozott közbe,
figyelôállásba helyezkedett. A munkatár-
sak szánakozás nélkül nézték a vergôdô
Paját. Egyáltalán nem bánták, hogy fülön
fogták. Míg ôk gürcöltek, Paja, kivétele-
zettként kényelmesen irogatta a tárcin-
kóit, ráadásul le is nézte a hír- és informá-
ció-gyártó kisiparosokat. 

Mosonhegyi Emilt nem elégítette ki
Paja dadogása és kínlódása. Marokra fog-
ta a költô zakóját – amelyet az Úttörô
Áruházban vásárolt –, és kérte, hogy nyis-
sák ki az ablakot, mert a rágalmazót, aki
lejáratta ôt, kihajítja a Blaha Lujza térre.

Paja arcán halálfélelem tükrözôdött.
– Mit kíván? – nyöszörögte.
– Írjál még egy tárcát! – a szenesle-

gény már tegezte a poétát. – Írd meg
benne, hogy hazudtál! Írd meg, hogy
Mosonhegyi Emil becsületes ember!

– Megírom... – fogadkozott Paja. 
Mellén összefont karral megszólalt a

rovatvezetô. 
– Nem úgy megy az! Nincs a lapter-

vben! 
– Majd beveszitek... – könyörgött Paja.
– Nem! – mondta a rovatvezetô hatá-

rozottan. – Kétszer nem írunk ugyanarról!
Mosonhegyi Emil elunta a terméket-

len vitát. Újra megragadta Paját, és von-
szolni kezdte az ajtó felé. 

– Magammal viszlek!
Paja az ajtófélfába kapaszkodott, vég-

sô kétségbeesésében beleharapott a sze-
neslegény zubbonyujjába.

Ekkor már kitört az eddig visszatartott
röhögés. Csaknem leszakadt a plafon.
Mosonhegyi Emil lerántotta a fejérôl a
svájcisapkát, ledobta a rossz zubbonyt.
Bemutatkozott Pajának. Nemrég még vá-
logatott gyorsúszó, néhány hete a sport-
rovat új munkatársa. Mivel Paja ritkán for-
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dul meg a szerkesztôségben – különben
sem érdekli a sport –, még nem találkoz-
tak. 

Ami eddig soha nem fordult elô a
szelíd poétával, eltorzult arccal kiabálni
kezdett:

– Gazemberek! Gyilkosok!
Bevágta az ajtót, elviharzott. A rovatve-

zetô utána ment, lecsillapította. Paja nem
tudott haragot tartani. Egyébként is, má-
sok ugratásában mindig élen járt, be kel-
lett látnia, hogy kölcsön kenyér visszajár. 

Alig ültek el a hullámok, Nándi meg-
hívót kapott a mezôgazdasági minisztéri-
um karácsonyi sajtóünnepségére. Azokat
az újságírókat jutalmazták meg ilyenkor,
akik rendszeresen írtak a tárca életérôl. 

Nándi tucatszámra publikálta a téesz-
riportokat, és mint vidéki fiú, szakértelem-
mel mutatta be az állami gazdaságokat, a
halászati szövetkezeteket, a falusi embe-
rek, a falvak, a tanyák életét. Már jóval
késôbb, öregedvén, megvallotta nekem,
hogy egyetemista korában regényírónak
készült, de a Hazánk és Kistarcsa után
nem érzett esélyt az íróságra. „Arra gon-
doltam, hogy elbújok.” Átképezte magát
mezôgazdasági újságírónak. A mélyszán-
tásról írt, az ôszi lehalászásról, a terme-
lôszövetkezeti zárszámadásokról. Közben
– felvillantva írói, riportírói tehetségét –
emberi sorsokat rajzolt meg, belopta az
újsághasábokra a valóságot. Vagy lega-
lább annak egy töredékét. 

A jutalmakat, a megfelelô indoklással
a miniszterhelyettes adta át. Nándinál ki-
emelte a nagyszerû kolhoz-riportsoroza-
tot. Nándi könnyedén odalépett elé, a
miniszterhelyettes átadta a borítékot,
gratulált. Ahogy kezet ráztak, váratlanul
elfelhôsödött az arca. 

– Maga járt velünk nyáron a Szovjet-
unióban? 

Nándin átfutott a balsejtelem, de hát
mégsem válaszolhatta, hogy sosem járt a
Szovjetunióban. Természetesen járt. 

– Én nem emlékezem magára!
Mire Nándi visszaért a szerkesztôség-

be, hívatta a fôszerkesztô. 

– Tudja, mit mûvelt maga? Kitalálta a
riportokat! És a szovjetekrôl! Ez bûncse-
lekmény! 

A borítékot azonban elfeledték elko-
bozni tôle. Elindultunk hármasban a nagy
kocsmológiai körútra. Nándi a tekintélyes
summa birtokában mindenütt meghívta
a közönséget. Utcaseprôk, szeneslegé-
nyek, kurvák, stricik, közveszélyes munka-
kerülôk ittak az egészségére, éltették a
karácsonyi ajándékosztogatót. 

Nándi pedig megtartotta legemléke-
zetesebb nyelvmûvelô elôadásait.

– Bürokraták! Fafejûek! Tudjátok ti,
mit mondott Kodály tanár úr?

Hogyne tudták volna. Nándi azon-
ban, a biztonság kedvéért részletesen is
taglalta a fontos szótani és mondattani
ismereteket. Megfenyegette a henyéket,
akik képtelenek megjegyezni, hogy a
nem-e? tilos, és súlyos megrovásban ré-
szesítette a piaci trógereket, akik nem
tudnak különbséget tenni a határozott és
a határozatlan névelô között. A Rákóczi-
téri lotyók figyelmét külön felhívta, ami-
kor a pácienssel megalkudnak, ne így
mondják, hogy: aztat meg eztet meg-
csinálom neked.

Nándi már csak leszámolni jött be a
szerkesztôségbe, szabadúszó lett. Né-
hány hónap múlva – talán elévült a ki-
szabott büntetés – felvették a nagy pél-
dányszámú vidéki hetilaphoz. Egymaga
többet dolgozott, mint három másik. 

Találkoztunk, persze, ezután is. Hol
gyakrabban, hol ritkábban. Néha hosszú
hetekre eltûnt, amikor elôkerült, elmesél-
te, hogy ampullát építetek a combjába –
mutatta, hová –, többet nem iszik. Mert
ha inna, meghalna. 

Ivott, és hál’ Istennek nem halt meg.
Munkatársam volt a lapnál, ahol

1990-ben fôszerkesztô lettem. Hozta a vi-
déki riportokat – sosem kérdeztem tôle,
hogy járt-e a helyszínen vagy sem. Vala-
mikor úgyis járt. Nem volt falu az ország-
ban, ahol ô meg nem fordult. 

Néha kérdeztem tôle Paját, megcsó-
válta a fejét. 
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– Nem beszélünk – mondta.
– Ti, akik történelmet írtatok? 
Nem árulta el, miért szakadt meg a

barátság. Csak sejtem, hogy a rendszer-
változás két irányba sodorta ôket. Életre
szóló barátságokat vágott ketté szempil-
lantás alatt az a változás. 

Az utolsó években Nándi – híven meg-
valósítva régi elméletét – nem evett, csak
ivott. „A kalóriát így is felveszem !”

Ivott, és nem abba halt bele. Bár, ha
úgy vesszük, mégiscsak abba.

Az évszázad – az évezred – utolsó
napjaiban, ünnepekre hazament a falujá-
ba, az édesanyjához és a nôvéréhez.
Délutánonként elindult kocsmológiai kör-
útra. Egyetlen kocsma lévén a faluban,
nem kellett sokat gyalogolnia. 

A szenteste elôtti nap hajnalán találtak
rá a kocsma hátsó falánál. Fejbe vágták
egy karóval, széthasadt a koponyája.

Nem tudni, mi történt azon az estén,
éjszakán, a tettes ma is ismeretlen. Nándi
talán kiállt a kocsma közepére, „Bürok-
raták! Fafejûek!” – kezdte, és valakit
gyilkolásra késztetett a nyelvmûvelô buz-
galom. Más kor, más emberek. Hol van-
nak már a régi Rákóczi téri szeneslegé-
nyek? 

Az írógépét és a könyveit – évekkel
elôbb így rendelkezett az édesanyjának
és a nôvérének – rám hagyta. Engem
kértek meg a sírbeszédre.

Meglepett, hogy milyen kevesen jöt-
tek el a pályatársai. Annál több áporodott
szagú, szakadt gúnyájú, betört orrú, bor-
zas üstökû ember imbolygott a ravata-
lozó körül. Folyt a könny mindegyik sze-
mébôl.

Eleredt az esô is. A sírnál – amikor már
oszladozott a gyásznép – hozzám lépett
egy szakadt gúnyájú. 

– Jól beszéltél! – dicsért meg. – Ren-
des gyerek volt a Nándi! 

Nem mozdult mellôlem, mintha régi
ismerôsök lennénk. Az ujját nyalogatta,
cinkosan megbökött:

– Kóstoltad? Ez nem esô!
– Mi lenne?

– Te! Ez bor! 
Odalépett még két társa, azok is lete-

geztek. Bizonygatták, hogy rizling esik az
égbôl.

– Na, figyuzz! Kóstold meg!
Megkóstoltam. Tényleg... tényleg va-

lami különös. Savas esô? Vagy mégis in-
kább bor? 

– Na! – sürgettek. – Mi ez?
– Fröccs – mondtam. – Jó abasáriból.
– Hát ez az! – vertek hátba felragyo-
gó arccal. – Ez az! A Nándi rendelte!

ITTHON – OTTHON II. RÉSZ

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

itt, szellemi és egzisztenciális honát.”
A PoLíSz felhívásából

Debreceni Mihály

„Huzatos hely ez a
Kárpátalja!”

A napokban összefutottam egyik volt
ungvári kollégámmal Budapesten, a Ná-
dor utcában. Azt kérdeztem tôle, hogy
mikor járt utoljára odahaza, Kárpátalján.
Azt felelte: „Nem érdekel már engem,
hogy mi van Ungváron, nem szeretek
hazajárni.” A válasz megdöbbentett. Túl-
ságosan kevés év telt el áttelepülése óta,
nem akarózott elhinni, hogy komolyan
gondolja, amit mond. Pedig eleinte foly-
ton honvágyról panaszkodott, arról,
mennyire idegen számára az itteni világ.
Én ezen egy cseppet sem csodálkoztam,
mert azon emberek közé tartozott oda-
haza is, akik legszívesebben letagadták
volna magyarságukat. Orosz feleség, a
magyart törve beszélô gyerek, akit eleve
orosz iskolába járattak, minden adva volt
ahhoz, hogy otthon maradjanak Ungvá-
ron. Valami mégis idevonzotta ôket.
Meglátásom szerint fôleg a jobbnak vélt
anyagi körülmények. Odahaza orosz tár-
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saságba jártak, magyar könyvet, pláne
folyóiratot nem is olvastak, kívül tartották
magukat az otthoni magyar rendezvé-
nyektôl. Az ilyen emberek nyilvánvalóan
nehezebben találják fel magukat Magyar-
országon, amit meg is tudok érteni, még
évek múlva is érezni beszédükön a szláv
akcentust, talán soha nem is tanulják
meg tisztességesen az odahaza ritkán
gyakorolt anyanyelvüket. Sok ilyen em-
bert ismerek. Fôleg ezek közül kerülnek ki
azok, akik nagyon hamar elfelejtik, hogy
honnan jöttek. Ôk a nagyon szovjet tí-
pusú emberek, akik szégyellik a szülôföld-
jüket, pedig lelkük mélyén egész biztos,
hogy életük végéig kínzó honvágy gyötri
ôket, csak ezt saját maguknak sem merik
bevallani.

Kárpátaljáról rengetegen települtek át
az elmúlt évtizedben, sôt azt megelôzôen
is. Nem véletlen ez az elvágyódás a szülô-
földrôl, hiszen a szovjet rendszer mindent
elkövetett azért, hogy odahaza harmad-
rendû állampolgárokként éljünk. Elsôk
voltak a minket „felszabadító” oroszok,
utánuk következtek az ukránok, a magya-
rok pedig megtûrtként élhettek szülôföld-
jükön. Az újkori történelembôl már ismert,
hogy mi történt Kárpátalján 1944-ben. A
szovjet típusú megszállás, amit hosszú év-
tizedeken keresztül újraegyesülésnek
nevezett a pártpropaganda, nem kímélte
a civileket sem, hiszen 18-tól ötvenéves
korig minden magyar férfit lágerbe hur-
coltak. Nagyobb veszteséggel járt szá-
munkra az oroszok újkori honfoglalása,
mint a második világháború. A magyar
települések férfiak nélkül maradtak, min-
den teher az asszonyok és gyerekek nya-
kába zúdult. A málenkij robotra hurcoltak
többsége elpusztult a „sztálini szanatóri-
umokban.” Ezek után pedig azt próbálták
velünk megetetni, hogy mi újraegyesül-
tünk azzal a Szovjetunóval, amelyikhez
soha nem is tartoztunk. Kiderült, hogy ez
a négy csonka vármegye (Ung, Bereg,
Ugocsa, Máramaros), amit mi Kárpátaljá-
nak nevezünk, egykoron a Kijevi Rusz
szerves része volt, csak azok a gaz hon-

foglaló magyarok leigázták az itt élô né-
peket, és ezer esztendeig hihetetlen el-
nyomásban tartottak mindenkit. Minden
elképzelhetô és elképzelhetetlen rosszért
csakis és kizárólag a magyarok a hibásak,
ezt így tanították minden iskolában. Uszí-
tás volt ez a javából. A gyáva gyôztesek
gyarmatpolitikája. Még szerencse, hogy
ôk maguk sem hitték el, amit mondtak.
Nagybátyámtól kérdezte valamikor a hat-
vanas években egy orosz tiszt, hogy: „Sa-
nyi, ti megszállónak tartotok bennünket,
ugye?” Nagybátyám erre azt válaszolta
neki, hogy a kérdésben benne van a fe-
lelet is.

Jómagam 1962-ben lettem elsô osztá-
lyos. A nyár elején súlyos tragédia ért
bennünket. Édesapám autóbalesetben
meghalt. Egyedül maradtam édesanyám-
mal, aki kispénzû postai hivatalnok volt.
Anyám második férjét veszítette el, az
elsônek még a háborúban nyoma ve-
szett. Szomorú tanévkezdés volt ez a
szeptember elseje. Viszont kitûnô tanító
bácsit kaptunk Kovács Béla személyében
(tartsa meg ôt a Jóisten még sokáig
egészségben!), aki nem sokat teketóriá-
zott velünk. Már az elsô napon elôvette a
hegedûjét, és tanítani kezdte nekünk a
Kossuth nótákat. Írni, olvasni még nem
tudtunk, de a nóták már nagyon jól
mentek. 1962-t írtunk tehát, a vidék a
Szovjetunióhoz tartozik, Kovács tanító bá-
csi pedig máris rebbellisnek nevel ben-
nünket. Egy biztos: Béla bátyánk nem
volt szívbajos. Igaz, ha fegyelmezni kellett
a társaságot, akkor sem. A nádpálca
mindig nála volt. Aki nem készült, azt az
elsô padra fektette és annak rendje és
módja szerint elfenekelte. Ez a fajta dop-
ping többnyire használt is, pedig mi sem
voltunk aranygyerekek. Béla bácsi min-
den szempontból konzervatív volt, de fô-
leg, hál’ istennek, a magyarságtudata
volt megingathatatlan. Sajnos ôt is utol-
érte a végzete, mivel fônökei nem nézték
jó szemmel oktatási módszereit. Termé-
szetesen nem a vesszôzést kifogásolták,
hanem azt, hogy nem hajlandó velünk
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kolhoznótákat énekeltetni, és fôleg azt,
hogy túlságosan is magyar szellemben
neveli a nebulóit. Még Hruscsov volt ek-
koriban hatalmon, de a Párt éberen fi-
gyelt mindenkit, sôt figyeltetett. Történt
aztán egy nem szép napon, hogy Béla
bácsi eltûnt. Más tanítót kaptunk, minden
magyarázat nélkül. Nagyapámtól tudtam
meg végül, hogy mi történt. Járt nekünk
akkoriban „kötelezô jelleggel” egy Kolhoz-
élet (fantasztikus cím!) nevû járási újság,
amelyben azt írták, hogy az öreget, aki
akkor még fiatal volt, egy évre lecsukták
zugpálinkafôzés miatt. Dutyiba zárták te-
hát. Nyilván akkoriban, „az úgynevezett
olvadás korszakában” egy elemi iskolai
tanítót mégsem akartak politikai okok mi-
att eltüntetni. Bezárták hát más miatt.
Lehet, hogy Béla bátyám tényleg fôzött
stikában pálinkát, de az vesse rá az elsô
követ, aki nem követett el hasonló turpis-
ságokat akkoriban, meg késôbb is. A rend-
szer tehát finomította módszereit. Lega-
lábbis egy ideig. 64-ben a táncoslábú
Nyikitát (Sztálinnak kellett hopákot táncol-
nia, ha a Gazda úgy látta jónak) leváltot-
ták. Jött a „szép” szemöldökû Brezsnyev,
aki bizony nem válogatott az eszközök-
ben. Errôl az akkoriban politikai okokból
elítéltek tudnának beszélni, no meg a
pszichiáterek. Már nem a GULÁG, a bör-
tön volt a „sláger”, hanem a pszichiátriai
intézetek, a diliházak. Aki túl messzire
merészkedett a rendszer bírálatában, azt
becsukták a zárt osztályra.

A hatvanas évek második felében fur-
csamód mégis megindult egy kivándor-
lási hullám a Szovjetunióból. Elsôként a
zsidók eredtek útnak, de magyarjaink kö-
zül is sokan kerekedtek fel. Kárpátaljáról
fôleg Magyarországra és Szlovákiába
távoztak a boldogabb élet reményében.
A zsidók kivándorlása legalább tíz évig
tartott. Ennek szemtanúja voltam, hiszen
Csapon, a határszélen laktam, gyakorlati-
lag a SZU minden részébôl érkeztek
emberek. A magyarok esetében kissé más
volt a helyzet, nem érintett nagy töme-
geket, a szükséges igazoló papírok be-

szerzése is éveket vett igénybe. Igen ko-
moly elhatározás húzódhatott meg amö-
gött, aki vállalta ezt a többéves tortúrát,
mivel nem nézték jó szemmel sehol sem
a távozni szándékozókat. Majdhogynem
ellenségként kezelték ôket. Az áttelepü-
lôket sokan tartották árulóknak, ugyanak-
kor féltékenyek is voltak rájuk kimondva-
kimondatlanul, hiszen ôk legalább kisza-
badulhattak a Szovjetunióból. A rendszer
úgy mûködött, hogy a szovjet polgárok
csak kétévente kaphattak útlevelet, csakis
abban az esetben, ha bizonyítani tudták,
rokonuk él Magyarországon. Amennyi-
ben nem sikerült beszerezni a szükséges
okmányokat, útlevélkérelmüket vissza-
utasították. Ismerve a szovjet bürokrácia
útvesztôit, akár bátor embereknek is ne-
vezhetjük az akkoriban távozókat. Ôk
nyilván nem is sejtették, hogy Magyar-
országon sem rózsásabb a helyzet. Sôt ez
így van mind a mai napig. Aki ugyanis itt
képzeli el élete hátralevô részét, annak
jócskán bele kell nyúlnia a zsebébe. A for-
dítói irodák sem szívbajosak, megkérik
mindennek az árát. De errôl picit késôbb.

1964-ben édesanyám harmadszor is
férjhez ment. Ô 41, nevelôapám pedig
42 éves ekkor. Tizennyolc éves korától ma-
gyar honvédkatona Szabó László. 1946-tól
18 évet a Komi köztársaságban töltött.
1946-tól 52-ig a Gulágon volt, késôbb
pedig, mivel haza nem jöhetett, egy
kisebb uszályhajót vezetett a Pecsora fo-
lyón. Tôle hallottam elôször azt a kife-
jezést, hogy Láger mírá, ami béketábort
jelent, de fordítható úgy is, hogy láger-
világ. Ô természetesen ennek megfelelô-
en használta ezt a Szovjetuniót jelentô,
jelképezô kifejezést. Istenem, ha bele-
gondolok, milyen furcsa is az élet. A taní-
tónkat leültetik, én pedig kapok egy
olyan mostohaapát, akitôl megint csak
azt tanulhatom, hogy ahová születtünk,
nem éppen a világ boldogabbik fele. Ezt
persze nélküle is megtapasztalhattam, de
amit errôl a lágervilágról hallottam tôle –
jóval Szolzsenyicin könyveinek megisme-
rése elôtt –, az felülmúlt minden képze-

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA



20

letet. Tôle hallottam a Baltikumból kite-
lepítettekrôl, azokról az észtekrôl, lettek-
rôl, litvánokról, akiket soha nem enged-
tek haza szülôhazájukba, az 1940-ben
annektált Baltikumba. Rémtörténeteket
mesélt errôl a világról, miközben az újsá-
gok, a rádió, a televízió zúdította ránk a
kommunista internacionalista maszlagot.
Megmondták nekünk, hogy mi vagyunk
a legszerencsésebbek a világon, csak er-
rôl személyesen nem gyôzôdhettünk
meg, mert nem engedtek sehová min-
ket. Sôt, az országban is léteztek az úgy-
nevezett zárt városok, ahová a belsô
ellenzéket számûzték (lásd Szaharov gor-
kiji kitelepítése). Az országot szögesdrót-
tal zárták körül. Ez a szögesdrót mind a
mai napig ott díszeleg még a mostani
ukrán-magyar határszakaszon, figyelmez-
tetve mindenkit arra, hogy messze van
még a határok légiesülése. Az emberi
butaságra jellemzô, hogy amikor a Szov-
jetunió szétesése után a magyar szerve-
zetek megpróbálkoztak a szögesdrótok
eltávolításával, illetve kérelmezték azok
lebontását, sokan ellenezték azt. Fôleg a
helybeliek. Azt tudni kell, hogy a drót
közvetlenül a Tisza kárpátaljai oldalán hú-
zódik, az árterületen pedig legelôk van-
nak. Egyik barátom a szomszédos falu-
ban próbálta rábeszélni az embereket,
hogy támogassák ezt az ötletet, amikor
megszólalt egy „bölcs” gazda: „Te Józsi,
de mi lesz a marhával? Nekimegy a csor-
da a Tiszának.” Jóska barátom, aki elég
heves természetû ember, kapásból vála-
szolt: „Te vagy a marha, nem pedig a
csorda! Ezer évig nem volt itt szögesdrót,
akkor mi volt a marhával? Nekünk nem
kell a drót, az oroszoknak adjuk, kerítsék
vele körül a Volgát!”

Mostohaapámat Csepelen érte a há-
ború vége, ott lakott akkoriban a húga,
aki kérlelte, hogy ne menjen haza Kár-
pátaljára. Ô azonban hazament, mivel
idôs szüleinek támaszra volt szükségük.
Ezt a feladatát azonban nem sokáig tudta
ellátni, errôl Ivánék gondoskodtak. Ami-
kor hazakerült, 18 év távollét után, még

újabb öt évnek kellett eltelnie, hogy
találkozhasson Magyarországon élô test-
véreivel. Természetesen a testvérek jöttek
át Kárpátaljára, hiszen a kádári Magyar-
országon legalább volt útlevél. Ô nem
mehetett.

1967-ben nagyapám unokatestvére
látogatott haza Kanadából. Hudák Feri
bácsit azonban nem engedték el szülô-
falujába, az Ungvártól 15 kilométerre
fekvô Kisgejôcre, mivel kapitalista ország-
nak volt a polgára. A rokonságnak kellett
ôt az egyik ungvári szállodában megláto-
gatnia. A beszélgetéseken pedig végig
velük volt az ôt szemmel tartó KGB-s tiszt.
Az elvtársak azt sem engedték meg neki,
hogy koszorút vigyen a szülei sírjára!

Mi a fenét lehetett volna szeretni azon
az ezerszer elátkozott Szovjetunión? Kár-
pátalját mindig fogom szeretni, mert az a
szülôföldem. Az egykori vörös birodalom,
de a mai Ukrajna sem a hazám. Haza
csak egy van, még ha szét is szabdalták.
De ahol magyarok élnek a Kárpát-me-
dencében, ott jól tudom érezni magam.
Szervátiusz Tibor nyilatkozta az egyik lap-
nak áttelepülése után, hogy szülôföldem
volt, de hazám nem, amíg Erdélyben
éltem. Így van ezzel mindegyik kisebb-
ségbe szorult, született magyar, akár be-
vallja önmagának, akár nem. Kíváncsi
lennék arra, hogy mi lenne akkor, ha a
rólunk döntô nagyhatalmak kerülnének
egyszer hasonló helyzetbe, mint mi ma-
gyarok? A németek ezt már megtapasz-
talták. Mit szólnának a franciák ahhoz, ha
náluk is lenne „kettézárt” falu, mint mi-
felénk Kisszelmenc és Nagyszelmenc? És
egyik falu sem lenne francia fennhatóság
alatt, sôt vízummal lehetne csak átmenni
a szomszéd házba? Egy kettészelt ma-
gyar falu, amelyiknek egyik részét Cseh-
szlovákia kapta, a másikat pedig a Szov-
jetunió. Ezt a falut megörökölte az
idôközben alakult két új állam, Szlovákia
és Ukrajna. A falu ettôl még magyar ma-
radt. De a problémák is maradtak, sôt
sokasodtak. A két új ország vízumkötele-
zettséget vezetett be egymással szem-
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ben. Ahhoz, hogy az egyik házból valaki
eljusson a szomszédba, elôbb negyvenöt
dolláros vízumot kell hogy vegyen, aztán
hatvan kilométert utaznia ugyancsak
nem ingyen, hogy átérjen. Ez az európai
civilizáció szégyene. Vajon hol vannak
otthon a szelmenciek, akik duplán is mos-
tohagyermekei jelenlegi államaiknak?

Jómagam 1987-ben jártam elôször
Magyarországon. Elôbb voltam Moszkvá-
ban, a Baltikumban, mint a lakóhe-
lyemtôl, Csaptól alig egy-két kilométerre
levô Záhonyban. Nem volt útlevelem,
mert nem voltak közvetlen rokonaim
odaát, könyörögni pedig nem akartam.
Emlékszem, egyszer Dalmay Árpád be-
regszászi újságíró kollégám kérdezte meg
tôlem: „Nem hiányzott neked soha
Magyarország?” „Dehogynem! – válaszol-
tam –, rengeteget álmodtam arról, hogy
átmegyek a Tisza-hídon, csak a lehetô-
ségek nem voltak meg hozzá…” Persze
ezt követôen jelentôsen megváltozott a
helyzet, rogyadozni kezdett a birodalom,
engedékenyebbé váltak a hivatalok is,
ahol azelôtt hihetetlenül barbár módon
beszéltek az emberekkel. Aki járt ilyen
hivatalban az egykori Szovjetunióban, az
tudja, hogy kötélidegekre volt szükségük
a delikvenseknek, mert a megalázás
állandóan napirenden volt. Mintha az
összes szadista egy helyen tömörült
volna… Nekem eszem ágában sem volt,
nagyon hosszú ideig, áttelepülni Magyar-
országra. Otthon – gondoltam – na-
gyobb szükség van rám, az ottani ma-
gyar közösségnek legalábbis. Benne
voltam minden jófajta magyar kezdemé-
nyezésben, a Kárpátaljai Magyar Kulturá-
lis Szövetség alapításában, kiadványokat
szerkesztettem, tankönyveket fordítot-
tam, jegyzeteket írtam a Magyar Rádió-
nak, filmeket készítettem az ungvári
tévének, majd késôbb a Magyar Televízió-
nak és a Duna Televíziónak, szerkesztôje
voltam a Világszövetség (Hornyik Miklós
fôszerkesztette) címû kétheti lapnak, szer-
zôje a Nyugati Magyarságnak. Sok ez így
egyszerre még nekem is. Ez a felsorolás

persze nem azt jelenti, hogy velem volt
tele a média, de azt igen, hogy az elmúlt
több mint húsz esztendôben jómagam is
robotoltam eleget. Az utóbbi tízben meg
különösen sokat. Ez lett egyben a vesz-
tem is, mert bizonyos „illetékesek” felfi-
gyeltek rám, és egykori fôszerkesztôm,
Toronyi Barna közvetítésével üzentek,
hogy vigyázzak magamra, mert csalá-
dom van és bajuk történhet. Ez 1998-
ban történt, december 30-án, két hónap-
pal a kárpátaljai árvíz után, amirôl én
minden fórumot, médiumot tudósítot-
tam. Ez és a rádiós jegyzeteim okozták a
„vesztemet”, túl nagy volt a pofám,
ahogy jóakaróim megjegyezték. Az uk-
rán sajtószabadság jelenleg itt tart. Úgy
látszik, hogy a poszt- és neobolsevik
országokban még mûködnek a régi
reflexek, a régi apparátust is beleértve
Tulajdonképpen el sem mentek. Itt sem!
Azt viszont azon az estén még nem értet-
tem, amikor Toronyi közölte velem a
„fiúk” üzenetét, hogy miért félnek egy
vidéki, kisebbségi magyar újságírótól.
Késôbb jöttem csak rá, hogy nekik is fáj a
kimondott igazság, mert gyávák, szépnek
akarnak látszani a világ elôtt és az én és
kollégáim tudósításait az egész magyar
nyelvterületen figyelemmel lehet követni.
Itt van nyilván a kutya elásva. A megfé-
lemlítési módszereik pedig a KGB-s idôket
idézték. Ebbôl én nem kértem. Ezért is
jöttem el. 

Nagyjából ennyit tartottam fontosnak
elmondani magamról, magunkról, mert
a magyarországi egzisztenciateremtés
egy olyan ember számára, aki még nem
tudta, és nem is fogja tudni eladni annak
valós értékében otthoni ingatlanát, az
igazi kihívást az elkövetkezô évek jelen-
thetik. Az elmúlt három, albérletben el-
töltött év után jó lenne együtt látni csalá-
domat, hiszen a nejem és kislányom még
mindig odahaza tartja a frontot, míg a
fiam Szegeden egyetemista. Egy éve
megvan a letelepedési státusom, az
állampolgárságra még várni kell ismétel-
ten egy-két évet (tán megérem ezt is), és
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fizetni hatalmas pénzeket a fordításokért.
Szegény édesapám még a monarchia
idején született, 1914-ben. Anyám hu-
szonháromban csehszlovák alattvalónak,
nagybátyám negyvenvalahányban ma-
gyar, én pedig 1955-ben már a szovjet
állampolgárnak születtem, míg Kamilla
lányom 1995-ben egy újabb államnak,
Ukrajnának lett a polgára. Mi jöhet még
arrafelé? Tatár, török, cseh, orosz után?
„Huzatos hely ez a Kárpátalja – nyilatkoz-
ta egyik nekem adott interjújában Bagu
Balázs bátyúi néprajzos-tanárember –,
soha nem lehetett tudni, kit sodor oda,
illetve sodor el onnan a történelem.” Egy
biztos, én szeretem Kárpátalját, még
akkor is, ha most úgy döntöttem: egye-
lôre abban a politikai, gazdasági, nem-
zetiségi légkörben nem tudnék, sôt nem
is akarok élni. Ahol elfogy az ember körül
a levegô, onnan el kell jönni. Remélem,
otthonra találok itthon is.

Kenéz Ferenc

A város egykori
bajnoka

Vár engem ott egy hely,
a nagyszalontai fôtéren,
ahol az almát majd én mérem,
almát, körtét és egyebet,
mint apámról, rólam sem tudnak
majd egyebet,
ki is kacagnak tán a gyerekek,
összesúgnak és kikacagnak,
hogy lóg a cipômbôl a madzag,
nem tudják majd mennyi ideát
temettem én el odaát,
furcsállják tán, hogy mindig
mosolygok, ismerni fogják
az almás bolondot,
ismert leszek, mint kamaszkoromban,
mikor a város friss bajnoka voltam,
tehetségesnek mondott,
jóravaló diák,
no persze, ez a város

már nem ismeri amannak a fiát,
nem tudja majd ünnepélyen a diák, 
hogy a verset, mit oly szépen szavalt,
az öreg írta, a kisöreg,
ki örökké ott ül
a fôtér sarkán,
mosolyogva a sorsán s az almán,
mert a kettô, lám, egybefutott,
ágtalan lett és
lepotyogott.

Pillangók nyomvonalán
Mint kinek élete függ tôle,
úgy nézegetem a köztem
és a pillangó röpülése közötti távot.
Hagyd abba! Hagyd abba!! –
szólongatom mániákusan, hozzátéve:
ez mind nagyon szép, de most
én következem!
A pillangó ilyenkor félrelibben,
kissé csúfondárosan talán,
utat csinál nekem az égben.
Egyre több és több utat
kanyarít számomra a légben.
Hagyd abba! Én következem! –
üvöltöm irtózatosan, hadd
hallják a szentek is, az égben,
akik mindent tudnak rólam,
tudják, hogy valaha én is
milyen szépen repültem!
Hagyd abba!
Pillangók, félre az útból!
Én következem! – üvöltöm
az Üllôi út 68. szám alatt.

Paizs Tibor

Kiárusítás
Eladom, 
hát ki veszi meg
gyûrött álmú éjeimet, 
kinek kell hajnalom, 
a cafka, 
s napom, 
az ég bontott narancsa.  
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Kinek húszat, kinek százat, 
dobon a kiszolgált alázat. 
Vagy tessék,
vegyék meg huncutságom, 
azt, ahogy a rezet kivágom. 
Egy rossz emléket, 
s egy jó kifogást, 
ki vesz meg 
sok bevett szokást, 
ki ad többet egy régi érvért, 
hogy tudniillik 
többet érnél, 
kit érdekel a mulasztásom, 
s a csatabárd, 
ha tán kiásom.

Ki veszi meg ötvenkét évem, 
hogy legyen mibôl 
tovább élnem?

*

Cséka György

Bolyh
Mindig attól félek,
hirtelen valamit nem
tudok, ha megszólítanak,
inkább

összehúzódom, csak
kicsit legyek, és azt
se nagyon, mint
egy fû

a többi fû közt. Ne
tudják, melyik
vagyok, de az esô
elérjen,

hogy azért legyek.
Arra gondolok, amikor
a szél egy bolyhot
rám emel.

Pásty Júlia

Acita
részlet

Életem nagy döntése, merészsége
volt, hogy elhagytam a szülôföldemet. Az
elhatározás hosszú vívódás hatására tör-
tént. Fizikailag nem üldözött senki, a lelki
nyomás áldozata lettem, és ehhez még
párosult a gazdasági válság. Új hazát jöt-
tem keresni, mert aki magyar akar marad-
ni, annak az anyaországba kell költözni,
ha a szülôföldjén erre megszûnnek a
lehetôségek. A magyarok üldöztetése a
Délvidéken már lesújtó és elszomorító.

Azon a reggelen, a magyar ország-
határ közelében, két kilométer hosszú sor
várakozott a belépésre. Buszok, autók, ke-
rékpárosok és gyalogosok. Én is három
órát töltöttem türelmetlenül várva, de van
olyan napszak, amikor öt-hat órát is vára-
koznak kiutazásra az utasok. A tömeg
igazi oka, hogy Jugóban már kenyér sincs
elegendô. Nem lehet húst kapni, de lisz-
tet, étolajat és más fontos élelmiszereket
sem, emiatt naponta vándorolnak az
emberek. A vámosok viszont minden cso-
magot alaposan megfigyelnek.

Ötven évesen, egy táskával érkeztem
Szegedre. Jugóban hagytam anyámat,
öcsémet, rokonaimat, barátomat, bará-
taimat, ismerôseimet, házamat, munka-
helyemet, és minden tárgyat, amit addig
összegyûjtöttem. A lehetôség, hogy újra
kezdhetem az életemet, jó hatással volt
rám. Fiatalnak éreztem magam, mint
amikor az ember munkahelyet keres és
albérletet. Ismerkedik egy új világgal,
más országgal, ismeretlen várossal. Csak
a lányom támogatott az elhatározásom-
ban. Rajta kívül egy barátnômnek beszél-
tem szándékomról, de ô is, mint minden-
ki, ellene volt az eljövetelemnek. Fiam
még azt is mondta, hogy Magyarorszá-
gon kétszáz márka kell a megélhetôség-
re, Jugóban ötven. Ez lehet, hogy igaz,
de otthon már a tartalékhoz kell nyúlni és
az nem tart sokáig.
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Szegeden csak a Széchenyi teret is-
mertem, a Kárász utcát, a Dóm teret és az
Anna-forrást. A bérelt szoba egy északi
fekvésû, közepes nagyságú helyiség volt.
A szobában fekvôhely, szekrény, asztal,
néhány szék és egy polc. Ez lesz az
otthonom ezután, ezek a csúnya búto-
rok, otthon meg a faragott szekrények,
virágok és festmények. Nem idôztem a
szobában, csak letettem a csomagot,
máris indultam újságot venni és munka-
helyet keresni. Egész délelôtt nagyon hi-
deg szél fújt Szegeden, én térképpel és
hirdetô újsággal a kezemben a boltokat
kerestem, ahol eladókat foglalkoztatnak.
Amikor délben megpihentem a JATE elôt-
ti zenélô szökôkút közelében, egy ma-
gyar kiflit eszegetve, József Attila-szoborra
lettem figyelmes. Komoran áll a szobor,
halálra gondolva, már hallatszik a vonat,
még csak annyit szól, „Nincsen helyem
így, élôk közt. Zúg a fejem, gondom s fáj-
dalmam kicifrázva.”

Az elsô nap eredménytelenül múlt el.
Az Anna-kút mellett haladtam hazafelé,
ahol éjjel nappal folydogál a híres szege-
di gyógyvíz, 944 méter mélybôl tör a fel-
színre. A mészkôbôl faragott kutat egy
táncosnô figura díszíti. A szobor kis mére-
te miatt távolról alig látható, csak közelrôl
élvezhetô a táncos lány törékeny alakja.

Fáradtan érkeztem az albérleti szo-
bámba, amely komor otthontalanságot
árasztott. Volt olyan gondolatom, hogy a
tanyára megyek lakni, de a költséges és
hosszú utazás miatt ezt a belvárosi lakást
választottam. Autót csak régi használtat
tudtam volna venni. És ha lerobban vala-
hol az éjszakában? Még ember sincs a
tanya közelében. Az esti órákat meren-
gésben töltöttem, és a gyerekeimre gon-
doltam. Megnyugtató, hogy egy ország-
ban vagyunk, így biztatgattam magamat.

Az elsô éjszakát átaludtam. Reggel
meglepetést okoztam Margit néninek kü-
lönös kérdésemmel. Nem tudtam merre
van kelet, aztán végül is, az udvaron tá-
jékozódtunk a világtájakról. Néhány nap
múlva egy belvárosi ruházati boltban ke-

restek eladót, jelentkeztem. Másnap már
mentem is próbára. Amikor beléptem a
szép nagy boltba, egy számomra nem
szimpatikus öregasszony, elvette a táská-
mat és azonnal munkába állított. Még
annyi idôt sem adott, hogy megnézzem
az áru kínálatot. Beálltam a bolt közepé-
be, és köszöntöttem a kedves vevôket.
Palicson elôször szerbül köszöntünk, do-
bár dán, aztán magyarul, jó napot. Ha
ismertük a vevôt, akkor csak egy nyelven
üdvözöltük. Itt egészen mások a szoká-
sok, úgy köszönnek, jó napot kívánok.
Kezdetben nehezen ment az áru eladása,
a másik két kolleganô ügyesebb volt.
Hiába beszélek olyan sokat? Mégsem tô-
lem vásárolnak? Aztán lassan megindult.
Kétrészes ruhát adtam el egy hölgynek,
utána két fürdôruhát, 20 százalékos ár-
engedménnyel. Az a két lökött nem
mondta, hogy az árából már levonták az
engedményt. Nem is beszéltek velem.
Egyszer szólt rám a másik bolti eladó,
hogy annak a ruhának nem annyi az ára.
Ha nincs rajta az ára, szóljak, kérdezzem.
Igaza van, ez hiba volt részemrôl, de nem
egyszerûbb az árakat ráírni? Szerbek is
jöttek vásárolni, azokkal szerbül beszél-
tem. Azt mondta az idôs hölgy, ôk is
tudnak szerbül, csak nem mondta, mit,
mert bizony a mutogatás minden nyel-
ven érthetô. Egy palicsi házaspár jött a
boltba. Maga itt dolgozik? Láthatták,
hogy nem vevô vagyok. A kolleganôk
kávét hoztak maguknak, üdítôt és kek-
szet. Én mintha ott se lennék, nem is szól-
tak hozzám. Késôbb eladtam három fe-
hér blúzt. Egy figyelmes vevô megkö-
szönte a kedvességemet, ilyet Jugóban
még soha nem tapasztaltam. A kollega-
nôk üldögéltek, beszélgettek, én meg
dolgoztam, de most nem fontos, csak
kapjak munkát. Háromkor szóltak, hogy
lejárt az idô, majd néhány nap múlva
értesítenek, mert ezen a héten minden
nap jön valaki próbára, és aztán majd ki-
választják a legjobbat. Fogalmam se volt
arról, mi lesz a döntés. Soha még nem
dolgoztam ruházaton, de ôk ezt nem
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tudják. A próbafülkében van egy vevô,
azt megvárom, közöltem. Aztán meg-
kaptam a táskámat. Hazafelé azon gon-
dolkodtam, jó volna itt dolgozni. Lehetne
szépen öltözni, és sokkal könnyebb, mint
az élelmiszer. 

Este lányom hívott, azt mondta, más 
a hangom, mert közelebb vagyok, igen
egy országban vagyunk. Sírtam örömöm-
ben. Mondtam Emesének, hogy átalud-
tam az éjszakát, ilyen otthon már rég
volt, hisz a lelki nyomás befolyásolta az
éjszakáimat is.

A lakásomban hallatszik ahogy az
emeleten sétálnak. Különös érzés, mintha
én lennék a pokolban és ôk a menny-
országban. Családi házban éltem negy-
venhét évet, hármat az ötödik emeleten,
de az zárt szint volt, és így még soha nem
járkáltak a fejem fölött. Nem tudom, mi
van Ferivel. Eltûntem. Most csak az a fon-
tos, hogy munkát találjak. A verseim és a
naplóm itt van, csak a könyvek nagyon
hiányoznak, de ki tudja, meddig leszek
itt? Amilyen zajos itt nappal az Imre utca,
ahol lakom, szinte hihetetlen, hogy este
csend van, még a madarak hangját is
hallottam a közeli parkból. Érdekes lenne,
ha valaki ismerôs bekopogna az ablakon.
Fiam valahol itt él Szegeden, de titkolja,
nehogy látogatásommal, megzavarjam
az életét.

A következô napokon is a Munkaügyi
központban kezdtem a munkakeresést. 
A ruházati boltból vártam a választ, de
nem ülhetek tétlenül. Egyik nap hat mun-
kahelyre kerestek eladót, és mindegyik-
ben fiatalt 35 éves korig. Vigasztaltam
magam, Acita, ne add fel!

Az ismerkedési sétámat minden nap
folytattam. A Klauzál téren tisztelegtem
Kossuth Lajos szobránál. Szeged város
népe, itt látta Kossuthot szegedi toborzó-
beszéde alkalmával. A kétszeres élet-
nagyságú bronz szobor méltó helyen áll,
talapzatán a szöveg. Szeged népe nem-
zetem büszkesége. A talapzaton egy pa-
rasztgazda ül, kisgyermeke simul hozzá.
Szemben velük ünnepi öltözetû hon-

leány, a dicsôség virágát fölemelt karral
nyújtja át a szónoknak. Hátul szegedi
pórleány simul a talapzathoz, szájában
virágot tart. Az ember a múltba száll,
amikor egy régi alakot felidéz. Hogy is él-
tek a múlt században a magyarok? Akkor
még egy országban, hisz az még a Tria-
noni békeszerzôdés elôtt volt.

Hazafelé tartottam a kis albérleti szo-
bámba, amikor, távol a téren, Lehelt lát-
tam beszélgetni. Iszonyú fájdalom kíno-
zott, egy városban élünk a fiammal, és
nem jön hozzám. Megindultam, szalad-
tam, aztán láttam, hogy soha nem ér-
hetem utol, hisz oly messze volt. Megáll-
tam és sírtam, jó lenne találkozni vele, de
ha ô nem akarja – mit tehetek?

Sokszor megállok az ablakom elôtt, és
várok valakit, de nem jön senki. Csak is-
meretlenek járnak az utcán, nem vagyok
otthon, itt nem ismerek egy embert sem,
sóhajtozgatok, eszembe jut a kertem, a
virágaim. Senki nem kérdezi tôlem, hogy
vagy, Acita? Otthon hagytam a macs-
kákat is, talán valahol kapnak enni. Hol-
nap megyek haza, mit is jelent a haza,
hol is van a haza? 

Hazaérkezésem után fél órát csak
ültem bambán, gondterhelten, és azon
gondolkodtam, menjek-e vissza Szeged-
re. Olyan szép a házam, a kertem, és
talán mégis vége lesz a háborúnak, lesz
áru és pénz a megélhetéshez.

Elsô utam Ferihez vezetett, de nem
nyitott ajtót, pedig otthon volt. Annyira
csengettem, hogy a csengô hangja kihal-
latszott a kapuig, már a kutyák is ugattak.
Hazamentem, de igazán semmi nem tu-
dott lekötni, nem találtam a helyem. Ferit
hívtam, a telefont felvette. Hol voltál ed-
dig? – kérdezte. A válaszomat nem is
várta. Most nincs ideje, ne menjek hozzá.

Egy barátnômhöz mentem, elmond-
tam neki, Szegeden bérelek szobát és ke-
resek munkát. Bátor vagy, mondta. Egy
levelet adott, hogy Szegeden adjam fel.
Emese telefonáljon a lányának, aki szin-
tén Pesten él, és mondja meg neki… és
sorolta a mondanivalót, mert ott olcsóbb
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a hívás. Az antikváriumba is menjek meg-
nézni, milyen könyveket vásárolnak. Nem
lesz nehéz Kláritól elválni, mert ilyen ba-
rátnôt, aki panaszkodik és ügyei intézését
tôlem várja, ilyet találok Szegeden is.
Aztán elkezdte ócsárolni a szobámat,
mert ha északi fekvésû, még napot se
kap. Ne vedd el a kedvem, mondtam
neki, majd sétálok a napon, ott nem kell
a kertemet locsolni és kapálni. Több ba-
rátnômhöz el sem mentem, mert akkor
mást se csinálhatok, mint az ô ügyeiket
rendezem. Valószínû, akárhol él az
ember, talál olyan barátokat, akik sirán-
koznak és segítséget kérnek. Olyan em-
bert nehéz találni, aki szeret, megért és
meghallgat.

Az áruházba mentem, óránként 1 szá-
zalék az infláció, vagyis napi 20 százalék.
Már van 500 milliós dinár. Vissza kell
menni, mert nincsenek meg az élet fel-
tételei, itt csak vannak az emberek, létez-
nek, mert lettek, ide születtek. A hentes
azt mondta, aki fizetetlen szabadságot
kér, az lesz az elsô, akinek felmondanak,
ha már dolgozni akar. Ez nekem szólt.

Egy régi, jó ismerôsömet hívtam, egy
okos embert, tanácsot, vagy biztatást kér-
tem tôle. Azt mondta, jól tettem, hogy
elmentem. Itt néhány évig úgyse lesz jó
világ. Csak vállalj munkát, minden nap
ismerj meg egy utcát, járj színházba, ke-
ress barátnôt, majd barátot, és így a lá-
nyod is kitaníthatod. Én is hasonlóan
gondoltam, de jól esik, ha egy tapasztalt
ember ebben a szándékomban megerô-
sít. Csak egy éjszakát töltöttem Palicson, a
legfontosabb munkákat megcsináltam,
és csomagoltam.

Rengeteg csomaggal érkeztem Sze-
gedre, valami keréken húztam, amit fiam
szobájában találtam. Nagyon örültem
neki, és tetszett az ötlet, hisz nem kell ci-
pelni. Vasárnap délután, amikor az em-
berek pihennek, én költözöm. Vajon mi-
kor lesz idôm olvasni? 

Az Imre utcában virágoznak a fák, és
visszaérkezésemkor illatos volt a szobám,
mert a felsô kis ablakot nyitva hagytam.

Különben is kellemes Szegeden a levegô,
talán a Tisza közelsége miatt. Egy lexikon-
sorozat két könyvét meghoztam, ez volt 
a vasárnapi örömöm. Valamikor réges-
régen, itt vettem Szegeden, akkor Ju-
góba csempésztem, most vissza. Amikor
kicsomagoltam a táskát, leültem a szo-
bámba, olyan jó érzés bizsergetett, hogy
távol vagyok a nyomortól és a háborútól.
Anyám még nem tudja, hogy itt élek
Szegeden, de nem is fontos, úgyse keres,
nem jön hozzám, majd egyszer megírom
neki. Oly rég volt, amikor hallgattam rá,
akkor se volt érdemes, mert fiatalon, húsz
évesen akartam Németországban dol-
gozni, és nem engedett. A diplomám
már le volt fordítva német nyelvre, de
eljött veszekedni velem. Nem azért ne-
veltünk fel, hogy messzire menj, és nem
azért vettük a varrógépet sem! Utazott
száz kilométert, hogy hisztizzen, pedig ha
akkor elmegyek külföldre, nem nyomo-
rogtam volna annyit az életemben, és a
szakmát is jobban elsajátítottam volna,
hisz az csak elôny, ha valaki külföldi szak-
mai tapasztalattal rendelkezik. Azon kívül
más kultúrát megismerni, egy másik nyel-
vet megtanulni, csak értékesebbé teszi az
embert. Anyám igazából azt szerette vol-
na, ha ott maradok mellette és kapálom
a kertjét.

Hétfôn találtam a munkaközvetítôben
egy újabb munkahelyet. Azt hittem,
Szôreg külön település, és kiderült, helyi
járattal közlekedhetek, tehát Szegedhez
tartozik. A bolt jóval kisebb, mint az áru-
ház, Erika a fônöknô, egy hónapi próba-
idôre felvesz. Boldog voltam, hisz min-
den nap a tiszai a hídon utazom. Az
üzletbe nem volt hôség, mint Palicson,
azt hiszem, megszokom, máris otthon
éreztem magam. 

Szegedet a sok a növény, a köztéri
szobrok és a szecessziós épületek teszik
csodálatossá. Sétámat a Dugonics téren
folytattam, ott áll Dugonics András más-
félszeres életnagyságú szobra, Szeged el-
sô, hagyományos értelemben vett, köz-
téri jellegû szobra, Reizner János utolsó
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munkája, avatták 1876. augusztus 19-én.
Az író keresztbe font jobb kezében köny-
vet tart, a könyv fedôlapján a szerzô
fômûvének a címe olvasható: Etelka.

Másnap egészségügyi könyvecskét
vásároltam, körzeti orvoshoz mentem, a
vérnyomásom 150/80, azt mondta az
orvos, hogy ezt ellenôrizni kell. Kérdezte,
kínoz-e idônként hasmenés? Soha, vála-
szoltam, és közben eszembe jutott, hogy
néha másfél órán keresztül nem hagy-
hattam el a helyiséget. Szüleim élnek-e?
Igen. Volt-e mûtétem? Nem. Gyerekbe-
tegség volt-e? – kérdezte. Bárányhimlô.
Aztán aláírtam, hogy semmilyen beteg-
séget el nem titkolok. Csak az angina
pektorist, a magas vérnyomást, a has-
menést, a mûtétet. Mi köze hozzá gon-
doltam, nekem dolgozni kell, pénzt ke-
resni. Különben nem kellett fizetnem, mert
van letelepedési engedélyem. A széklet-
vizsgálathoz odaírta, hogy panaszmen-
tes. Megköszöntem. Lányomnak küldtem
5500 forintot, a tartalékból.

Másnap már fél tizenkettôkor indultam
dolgozni. A hentes kiszolgált a saját osz-
tályán, Gyula a pénztárnál, én voltam a
mindenes, hordtam be az árut, raktam a
polcokra. Itt a bôség szinte zavarba ejtô,
hisz minden van, csak pénzem nincs
hozzá. Otthon alig van áru, a hentesosz-
tályon még csont sincs, csak néhány
konzerv. Este a savanyúsággal teli nehéz
hordókat cipeltem a hûtôbe, azt hittem
beleszakadok. Az áruházban volt fizikai
munkás és takarítónô is. Itt egyedül taka-
rítottam, a piszkos vizet az udvarra kellett
vinni, még a vécébe se önthettem. Ször-
nyen kifáradtam, hisz szünet nélkül dol-
goztam. Azt hittem, talán már haza se
érkezem, és útközben meghalok. Este fél
kilenckor közeledtem az Imre utca felé,
majdnem két órával több idô elment,
mint otthon. Jó volna ha valaki sajnálna. 

A következô nap már hajnali négykor
ébren voltam. Elfogott a bizonytalanság,
mit is csináljak? Nem tudok én ilyen tem-
póval tevékenykedni, a szívem és a ma-
gas vérnyomásom, nem bírja az egész

napos fizikai munkát. Nem is megyek
vissza, így gondolkodtam hajnalban, az
albérleti szobámban. A rigók füttyét hall-
gattam a közeli parkból, és visszaalud-
tam. Reggel folytattam a munkakeresést
a Munkaügyi központban. Szôregen a
Neptun diszkontban felvesznek egy el-
adót, nem mondtam, hogy tegnap már
ott voltam, és nem eladót alkalmaznak,
hanem mindenest, fizikai munkást, taka-
rítónôt. 

Háromszor telefonáltam a butikba,
elvitte a 15 forintot a készülék, az három
kifli ára, és senki nem vette fel. Aztán ha-
zajöttem és megkértem Margit nénit,
hogy innét hívjam a ruházati boltot.
Attila, a tulajdonos azt mondta, felvett
dolgozni, határeset vagyok, lesznek még
igazítások. Igaza van, az elején olyan bi-
zonytalan voltam, de utána én adtam el
a legtöbbet. Aztán leültem és gondolkoz-
tam, két munkahelyem van, most melyi-
ket válasszam? Beszéld meg a fiaddal,
mondta Margit néni, igaz el sem jött
megnézni, hogy boldogulsz. Igen, itt van
a városban, de a lakását nem árulta el.
Margit néni szomszédja Lajos bácsi, ô a
második ember, akit megismertem Sze-
geden. Azt mondta, szerencsés vagyok,
hogy két munkahely közül választhatok,
mert itt is nagy a munkanélküliség. Azt is
mondta, hogy ügyes vagyok. Sírhatné-
kom volt, nem is tudtam, mit csináljak,
teljesen tanácstalan voltam. A ruházati
boltban kevesebb a pénz, de itt van kö-
zel, és jóval könnyebb, este hatig vagyok,
és még színházba is mehetek. Szôregen
két váltásba kellene dolgozni, az elsô
mûszak hajnali fél hatkor kezdôdik,
négykor kellene kelni, és délután kettôkor
érnék haza. Palicson hatkor keltem, és
déli egy óráig dolgoztam, a másik mû-
szak meg egytôl nyolcig és öt perc alatt
otthon voltam. Nem jó ez így nekem, és
úgy döntöttem, nem megyek már ma
délután se dolgozni, a szôregi boltba.
Választom a belvárosi butikot. Akkor vi-
szont van szabad idôm a mai napon,
kimegyek a tanyára szétnézni, és beho-
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zom a rádiót. Miért is van háború?
Otthon minden megvolt. Olyan szépen
megcsináltattam a házam, és mindig azt
mondtam, engem onnét csak visznek, és
mégis eljöttem. Nem tudom, van-e még
valaki, aki így kínlódik, mint én. Eddig
csak kétfelé voltak a tárgyaim, most há-
romfelé. Ez ideig a tanyára pakoltam,
amit azért vettem, hogy legyen hol talál-
kozni a gyerekekkel. Most onnét is csoma-
golnék, félek már egyedül lenni a tanyán,
és féltem a tárgyaimat. Lehet, hogy az
teszi jól, aki semmit nem csinál, ha meg-
ölik, akkor megölik, ha csak krumplit
eszik, akkor azt eszik, a gyereke sem jár
egyetemre. Akinek nincsenek ilyen igé-
nyei, mint nekem, az nem költözködik,
leül és beszélget a szomszédasszonnyal,
vagy nézi a tévét. Nagyon sok a holmim,
de nincs kedvem eladni, és most ezt vinni
kell, nemsokára két éve, hogy költözkö-
döm ide-oda. Amikor Szegeden vagyok,
úgy érzem nem lesz háború, ha otthon
vagyok, akkor meg nagyon félek, mert
biztos vagyok abban, hogy Vajdaságban
is lesz viszály. Még mindig nem tudom,
jól tettem-e, hogy átjöttem dolgozni,
mert ha megtudják az áruházban, soha
többet az életben vissza nem mehetek.
Nagyon sajnálom az áruházat, ha a lá-
nyom kapna több ösztöndíjat, akkor nem
hagynám ott az otthonomat, de olyan jól
halad, és az apja nem segít neki, ha én
nem tanulhattam, legalább ô tanuljon. 

Tanyára mentem, a szomszédaim azt
kérdezték, Acita, most hányfelé tartóz-
kodsz? Háromfelé lakom, – válaszoltam.
Fôleg különös annak az embernek, aki
megszületett egy helyen, ott élte le az
életét, soha nem költözött. Szétnéztem a
tanyán, szép kis épület, de lakni mégis
jobb a városban, földet mûvelni nem
birok, nem is akarok. A konyhában fiam
nyomaira bukkantam, két idegen üveg,
néhány ismeretlen könyv. A szemetesben
is egy üres doboz. Három üres üdítôs
flakon, egy üres konzerv, gyógyszer, egy
darab kenyér és morzsa az asztalon. Az
ágyon hálózsák. Reméltem hátha itt van

valahol a fiam, kint a kertben, de sehol
nem találtam. Piri néni mondta késôbb,
volt itt egy fiatalember, ô kérdezte is tôle,
hogy kicsoda? Acita fia vagyok – válaszol-
ta. Nagyon bántott, hogy nem találkoz-
hattam vele, hisz rég láttam már. Meg-
fogtam a kis kocsimat, rápakoltam a rá-
diót, kazettákat, könyveket, és húztam a
porban, három kilométert a buszig. A ta-
nyasi emberek dolgoznak, én meg csa-
vargónak születtem, költözöm egyik hely-
rôl a másikra, ahol jobban érzem ma-
gam, oda megyek.

Este Margit néninél néztem a tévét, de
hiányzott a fotelom. Margit néni még azt
is tudja, mikor megyek pisilni, az jutott
eszembe, ha lenne egy vázám, és abba
pisilnék, aztán csak úgy kiönteném az
ablakon… de hol mosnám ki? 

Késô éjszaka az olvasás sem kötött le,
inkább ültem, és gondolkodtam.

Tóth István

Ali Baba
Sokat hallottunk akkoriban az amerikai

kémmûholdakról. Nem múlhatott el
egyetlen „politikai foglalkozás” – érthe-
tôbben, a kommunista ideológiát telje-
sen hatás nélkül, unalmasan adagoló
heti szeánsz – ahol ne esett volna szó a
gyufásdobozt is lefényképezni képes
szerkezetekrôl, s egyéb technikai fondor-
latokról. Ezek után ezredünk, mondhat-
nók, alaposan tájékozott volt az imperia-
lista praktikákból.

Parancsnokságunk, élén Vadkan (oro-
szul: Kaban, becézetten: Kabancsik) ezre-
dessel, minden lehetséges manôvert
bevetett az ellenséges égi kukkolók
megtévesztésére. Egyik nyaranta vissza-
térô cselvetésük a Hiányosan Öltözött
Harcos (HÖR) bevetése volt. A rendkívüli
és leleményes trükk abban állt, hogy
alakulatunk gépkocsivezetôi zubbony
(gimnasztyorka) nélkül, fedetlen felsôtest-
tel ültek be a katonai rendszámmal ellá-
tott jármûveikbe. A parancsnokság ezzel
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szándékozta a tébolyultságba kergetni a
levegôben és az utakon garázdálkodó
külsô, és – nem mellékes! – belsô ellen-
séget. A belsô ellenség nevû rémnek
nagy divatja volt, a hatóság, ha úgy hoz-
ta a kedve, vagy a tervutasítás arra szorí-
totta, bárkibôl csinálhatott belsô ellensé-
get. Az ellenséges megfigyelô bizonyára
nagyon meg volt lepôdve: az elején azt
gondolhatta, hogy meztelen felsôtestû
civilek vették át a hadsereg gépkocsi-
parkját. Ezt gondolhatta az elején. Hogy
késôbb mit, azt csak találgathatjuk.

Éberek voltunk tehát, mert annak kel-
lett lennünk. Ha jól meggondolom,
kisiskolás korunk óta, hiszen már akkor
elkezdték sulykolni az éberség-hisztériát.
Határszélen lakva szinte hetente hallot-
tunk a baráti, ám azért egy kicsit mégis
gyanús Csehszlovákiából átszökött ké-
mekrôl, kiknek keresésére a zöldsapkás
határôrök nagy erôket vetettek be. Mûvi
balhé volt természetesen, arra azonban
jó, hogy a városból a munkából hazatérô
lakosságot délutánonként a járôrök rend-
szeresen igazoltassák. A vegzáláson –
mintegy a katonákkal fraternizálva – min-
denki, maga a vegzáló is nevetett, de az
akció ennek ellenére nem volt népszerû.
Még annak ismeretében sem, hogy
másodikos iskolai olvasókönyvünk kitün-
tetett darabja az apját a kulákság gya-
nújában vétkesnek találó, s a Csekának
feladó Pavlik Morozov nevû, úgyszintén
„éber” iskolás gyerek volt. A besúgóesz-
mény valahogy nem tudott beépülni a
helyi, az amúgy harmatgyenge „klerikális
reakcióval mételyezett” köztudatba. A gö-
rög-katolikus lakosság pap és templom
híján, az ifjúság nevelésével is törôdô
református lelkész – ez akkoriban az álla-
mot nagy izgalomba hozó (vádpontként:
államellenes izgatás) cselekedet volt –
agyonverten a KGB pincéjében. 

– Ki kellene venni ezt a fiút az isko-
lából, ez a Német Jani hülyeségekre tanít-
ja – mondta indignáltan tréfálkozva egy-
kor úgyszintén kulákgyanús nagyapám
apámnak. Különösen az viselte meg, ami-

kor a történelem után az átlagnál jobban
érdeklôdô unoka, ki már értesült a kulák-
gyanúról, az iskolából hazatérve izgatot-
tan kérdezte: „Nagyapa, Te is verted kan-
csukával a jobbágyaidat?” Egyik nap
ugyanis a nagy szláv birodalom történel-
mébôl azt tanulta, hogy a bojárok és a
földesurak mintegy napi rutinból – talán
zilált idegeik nyugtatására – kancsukával
látták el jobbágyaik baját. Ez sok volt ne-
ki, s bár jól tudta, hogy a tanító csak erôs
jellemmel, s nagy bátorságot tanúsítva
térhetne ki az elôírt tanterv elôl, a tréfát
azonban – talán késôbbi okulásomra is –
kötelességének tartotta elsütni. Elmond-
hatjuk: bölcsen tette. 

Volt élményünk kegyetlen és durva ki-
rakatperrôl is. Egy napon csúf rabszállító
autó érkezett a faluba, s megállt az el-
kobzott református paplakból átalakított
mûvelôdési ház elôtt. Kényszerû utasa a
falu egyik, jó kedélye és segítôkészsége
miatt kedvelt lakosa, fiatal házasember,
két gyermek apja. Most azonban nem
volt jókedély, a megszégyenítésképpen
kopaszra nyírt és megbilincselt ember
nem érzett kedvet a mókához. A Klubnak
nevezett mûvelôdési intézményben volt
már pódium is, oda vezették fel a vádlot-
tat. A vádlott állva maradt, vádlói ültek a
vörös terítôjû asztal mellett. A vád – az
önfeledt össztársadalmi lopkodás korában
– két zsák búza eltulajdonítása az Iszkra
(Szikra) Kolhoz vagyonából. Ez vagy igaz,
vagy nem, mindenesetre valamilyen íté-
let a megszállók nyelvén megszületett, a
vádlott immár elítélt, s viszik is. A meg-
szeppent szemlélô nem nagyon tudta,
miért vesz részt az ijesztô szertartáson –
talán az iskola vezényelte ki –, egyet
azonban megjegyez: velünk, a falunkkal,
s úgy általában a magyarokkal ezek után
minden megtörténhet. Késôbbi éveiben
igazolódni látszott a tétel, s talán ezért
sem lepôdött meg a sors egy-egy bizarr
fordulatán.

Visszatérve vezérfonalunkhoz, az építô
bizalmatlansághoz, a hadseregben, külö-
nösen az akkori önmeghatározás szerinti
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„világelsô” Szovjet Hadseregben a gya-
nakvást illett komolyan venni. Ahol kém-
kedés van, ott muszáj éberségnek is
lennie, ez szinte része volt a szolgálati
szabályzatnak.

Az éberléthez, a spionok megfékezé-
séhez azonban kiválóan kondicionált ál-
lományra is szükség van. Ép testben ép
lélek, ha ismerte volna a szovjet szolda-
teszka a klasszikus szólást.

A vázolt harmóniát – ép test és ép lélek
együtt – az alakulat orvosa, de inkább
felcsere, magyar hadtörténelmi fogalmak
szerint még inkább „borbélya”, alhad-
nagyi rangban lévô üzbég sors- és har-
costársunk lett volna hivatott elôidézni és
szavatolni. Ôt azonban, akit rossz orosz
kiejtése miatt az alakulat inkább kedélye-
sen, mint rosszindulatúan Ali Babának
nevezett el, a módszeres egészségellátás
nem nagyon érdekelte. Igaz, egészség-
ügyi felszerelése sem volt nagyon hozzá,
s a gyógyászatnak a külsô körülmények
sem kedveztek.

Az ivásra és mosdásra alkalmas víz
szinte teljes hiányából következôen folya-
matosan kiütések keletkeztek a katonák
testén. Az átlagos harcos szombatig, a
közeli garnizonvárosban való igazi für-
désig nyaktól fölfelé és csuklótól lefelé
világos, testének más részein koszbarna
színárnyalatokban tündökölt. Elvágólag.
Nem kedvezett a higiéniának az sem,
hogy szifiliszt az erdôszélen beszerzett
bajtársak éltek s étkeztek együtt zavarta-
lanul az e kórtól mentes társaikkal. 

Nagy mustra volt az is, amikor a tény-
feltárás – már-már a jövôben felködlô
„glasztnoszty” (nyilvánosság) jegyében –
a gyanúba került alakulatok elôtt szemé-
lyesen jelent meg a kór terjesztôje. A hír-
re, hogy itt egy rendhagyó szemle lesz, a
rettenetes nôhiányban szenvedô, fön-
tebb már vázolt harcosok a legvadabb
szexuális fantáziával várták a bûnös nô
megjelenését. Volt aki minimálisan egy
nagyvilági elegáns bordély képviselôjé-
ben képzelte el a hadsereg – merészebb
képzettársítással – voltaképpen a teljes

Varsói Szerzôdés megrontóját. Talán még
egy széles karimájú, az egyik szemet
nyeglén elfedô kalapot is fantáziált a je-
lenséghez. 

Az inspiciálás nyálkás-ködös hajnala ki-
ábrándító volt. A kór hordozója – nyesz-
lett, egérarcú nyomorult leányka – váll-
lappal, csillagokkal, érmekkel szépen
díszített Vadkanocskánk oldalán ellépett
a századok elôtt. S amely délceg, vagy
kevéssé délceg katonára rámutatott ko-
szos ujjacskájával, azt már vitték is a vö-
röskeresztes autóba. A szifilisz gyógyít-
ható, de csak napi negyven injekcióval –
terjengett a biztosra vett borzongató
medicinai értesülés. 

Ali Baba ezt a kaotikus helyzetet azzal
tetézte, hogy mohamedán létére fittyet
hányt vallása hagyományainak, s egyben
a józan életvitelnek. Röviden: ivott, mint
a kefekötô. Ráadásul válogatás nélkül,
vodkát, a helyi rossz és langyos sört,
valamint a környék direkt-termô szôlôjé-
bôl készült, erôsen cukrozott bort. Mást
csupán azért nem, mert egyéb alkoholos
folyadék nem volt található a környéken.
Ali Baba nyilvánosan is vállalta vonzó-
dását a bûnös italok iránt: a zubbonya
hajtókáján díszelgô hadi felségjelrôl, a
gyógyítás klasszikus emblémájáról, a ke-
helyre fonódó kígyóról, a csúszómászót
szorgos munkával egyszerûen lereszelte.
Az armadák képzelt versenyében ez is
világelsô attrakció lehetett. Ezek után
nem meglepô, hogy kuruzslónk, amikor
audenciáján találkozott a különbözô, pat-
tanásokkal, furunkulusokkal jelentkezô
maródiakkal, egy-egy, amúgy eléggé
nehezen beszerezhetô kenôcs felírásának
ellentételezése nem lehetett kétséges: a
paraszolvencia egy üveg vodka. 

Az alkohol, akárcsak a civilnek mon-
dott, ám a büntetôtáborokhoz vagy a
hadsereghez hasonlóan, szabadságában
erôsen korlátozott társadalomban a min-
dennapok természetes velejárója volt. Kis
túlzással: ivott az is, aki nem kedvelte,
nem illett kilógni a sorból. Ezredünkben is
nekivadult ivászat zajlott: egy-egy, jó eset-
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ben napokig elhúzódó mámor közelebb
hozva a leszerelés napját, elviselhetôbbé
tette a sivár mindennapokat. 

A falvak közelsége arra volt jó, hogy a
kevéssé korlátozott harcosok, azaz az
öreg katonák mindennemû cserekereske-
delmek következtében – fogyott a kincs-
tári vagyon, kelendô volt a csizma, a kap-
ca, a lepedô, a cement, az építkezésre
alkalmas faanyag, stb. –, nem is ritkán
alaposan beszeszeltek. S kit hol ér a má-
mor! A bajtársak egy-egy kiadósabb
benyakalás után nem is mozdultak alko-
holos összecsuklásuk helyszínérôl. Istálló,
pajta, ôrház, ezek adtak szállást a meg-
fáradt, szesztôl bûzlô testeknek. 

A gondos anya, a hadsereg azonban
számon tartotta elkódorgott fiait. Három
nap után már kínos volt igazolatlan távol-
létük, s ezért feltalálásukra a szabályzat-
nak megfelelôen keresôcsoport alakult.
Úgyszintén az eltûntek korosztályából. S
ekkor valamiféle sajátos Bermuda-három-
szög adta elô magát: az alkohol ködében
eltûnt a parancsnokság által a nemes
misszióra összeállított csoport is. De se-
baj: a frissen ködveszettek keresésére is-
mét megalakult egy, amint az akció in-
dulásakor rögtön kiderült, természetesen
úgyszintén italra szomjazó társaság. A
mámorral együtt járó tényszerû dezer-
tálás elleni küzdelem a legtöbb esetben
egy-két hetet vett igénybe. Akik a folya-
matot elindították, részegségükbôl kijó-
zanodva régen és önszántukból – amúgy
minden különösebb büntetô következ-
mény nélkül – megtértek, az utánuk in-
dulók azonban hosszasan folytatták ku-
tatómunkájukat. Napi betevôjük vodka
és bor, szállásuk marhaistálló, csûr, széna-
boglya, vagy bokoralja. Azután mindenki
megjött: borostásan, kialvatlanul, sokszo-
ros-másnaposan. 

A kutatás nem nélkülözte a mókás ele-
meket. Elôfordult, hogy az éjszakában
kutató misszionáriusokat a kolhoz vadász-
puskával fölszerelt éjjeliôre tartóztatta fel.
Miután kikérdezte a harcosokat küldeté-
sükrôl, borral kínálta ôket. Az egyik vona-

kodó katonát „Beléd lövök, ha nem iszol!”
felkiáltással terelte a jobb belátásra.

Másféleképpen ûzött tréfát a keresés-
bôl a dadogós Varankin. (Néha azzal
úszta meg a részegnek nyilvánítást, hogy
italtól meg-megbicsakló közléseit a vele
született fogyatékosságaként könyvelték
el. Kellett ehhez persze egy kis jóindulat,
de kit nem derítene fel, ha azt hallja: Va-
va-varankin ha-ha-harcos va-va-vagyok.
Józanon és részegen egyébként is min-
denkit testvéremnek szólított.) Az általá-
nos testvért természetesen többször is el-
nyelte az önkiküldetéses mámor. Egyik
kutatója egy szénaboglya tövében erô-
sen ernyedt állapotban találta. – Gyere
haza az alakulatba, testvérem –, kérlelte.
Varankin meg, mint a gyerekjátékban:
„Nem megyek, nem megyek.” Hosszas
unszolás után végül kompromisszumot
ajánlott: „Megyek, de elôbb jó hangosan
énekeljük el a Katyusát.” Zengett az éjsza-
ka az orosz katonanótától, a csatakos har-
cos pedig erôteljes támogatással haza-
tért.

Nos, ilyen körülmények között tevé-
kenykedett a nagy Hippokratész elfajzott
utóda. Azaz inkább nem tevékenykedett,
mert köznapjait a legritkábban töltötte
józanul. Egy-egy mámoros napot a más-
naposság, a szörnyû macskajaj követett,
s az idô ebben a bódulatban – ráivás,
rossz-lehelletû mámor, elfüggönyözött
ablak, fetrengô-verejtékezô alvás – sok-
szor hetekre összefolyt. 

Ali Babánknak azonban voltak viszony-
lag józanabb szakaszai. Ilyenkor feltehe-
tôen felködlött benne orvosi esküje, s
talán lelkiismeret furdalása is támadt.
Kínzó lelkiállapotán enyhítendô, ennek
hatására gyógyítani akart. Mondhatnók
elszántan, és – mint valami Makács úr –
„minden körülmények között”.

Sok eszköze nem lévén, egyetlen uni-
verzálisnak hitt gyógyító szerszámot alkal-
mazott, egy tömör üveg rudat. Amikor
rájött a gyógyítási bolondéria, a nem
éppen rózsaillatú kapcaszárítóba vezé-
nyeltette a századokat. Medicinai eljárása
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roppant egyszerû volt: a katonával leto-
latta a nadrágját, leguggoltatta, s az
üveg rudat gyakorlott és gyors mozdulat-
tal felnyomta a kiszolgáltatott hadfi
anusába. A láthatóan kedvvel végzett
mûvelet azzal végzôdött, hogy az intim
helyrôl kihúzott rudacsot a 25 wattos
fényforrás felé fordítva megszemlélte, s
bár sohasem árult el diagnózist, látszott
rajta, hogy mindent tud nadrágját fel-
húzó, görnyedten távozó, megalázott
ügyfelérôl. A mindenható szerszámot
egy odakészített, vízzel teli vödörben, az
általa képzelt nagy orvoshoz illôen ha-
nyagul meglögybölte, s Bubó doktorként
kérte a következôt. Mit lehet mondani, a
bûzös kapcakamra egyre vaskosabb sza-
gokban úszott.

Ez volt tehát az a csalhatatlannak gon-
dolt diagnosztizálás, amelyben kivezé-
nyelt gyógyászunk, úgy látszik, vakon
hitt. Ezt a csodálatos, s egyben titokzatos
végbélmustrát két-három havonta rutin-
szerûen, minden különösebb apropó
nélkül lefolytatta. Nem volt rászorulva
járványokra, dögvészre, elöljárói utasítá-
sokra, vagy más egyéb okokra.

Ha nem is váratlanul – hiszen inkább
az volt a csoda, hogy nem tomboltak
folyamatosan pusztító járványok –, vér-
has tört ki az ezredben. Az alkalom szak-
mai kihívásként, mintegy korai Challenge
Day-ként láthatóan felvillanyozta Ali
Babát. Gyógyszert ugyan nem adott, az
azonban látszott rajta, hogy valamire
nagyon készül. Hogy mire, hamarosan
megtudhattuk.

A már csak korai volta miatt is undorító
hajnali ébresztôkor elhangzott a parancs:
ma nincs laza, a paticsfalu latrinát sza-
bályzatellenesen körbevizelô higiené, ra-
jonként, szakaszonként, gyalogsági ásók-
kal fölszerelkezve irány az erdei tisztás. 
(A szerencsétlen paticsfal és a vizelet rend-
szeres találkozásának végzetes következ-
ménye lett: egy verôfényes nyári napon
a katonai nedvektôl túlitatott bûzlô in-
tézmény nagy porfelhôt produkálva lát-
ványosan összeomlott.) A harcias felállású

menetet az elszánt arckifejezésû, tekinte-
tében küldetéses tüzet sugárzó Ali Baba
vezette. 

A tisztáson azt a parancsot kaptuk,
hogy a katonai alakzatnak megfelelôen,
azaz egymás mögötti sorokban, rajon-
ként, szakaszonként hajnali székelés cél-
jára ássunk csinos gödröcskéket. Miután
ez megtörtént, vezényszóra guggoló ál-
lásba helyezkedtünk, s engedtünk ter-
mészetes szükségünknek. Akiknek éppen
nem volt, azokat „nyomjál!” csatakiáltá-
sokkal buzdította az egzotikus Ázsia gyer-
meke. Csodálatos nyári pirkadat volt a
felkelô Nappal, párával, ködökkel, boga-
rak jövés-menésével és madárfüttyel, s
ha az ember elvonatkoztatott aktuális és
ostoba helyzetétôl, s szemét behunyva
nem a bajtársaknak az utasításnak meg-
felelni kívánó igyekezetét szemlélte, röp-
ke pillanatra azt gondolhatta, az Élet vol-
taképpen szép, és a Természet fenséges. 

Gyógyító hadnagyunk is kiválóan
érezhette magát, mert miután az alakza-
tok szabályszerûen kikakálták magukat,
egy bottal végigjárta a sorokat, mind-
egyik alkalmi árnyékszékbe belekotort, el-
mélyülten szemlélôdött, és ismét mindent
tudott. Ezen is túlestünk, s bár nem kap-
tunk orvosi ellenszert, a járványba nem
halt senki sem bele, minden rendben
volt.

A hajnali parancsot teljesítô katona
azonban elgondolkodott. Mire gyana-
kodhatott a kémmûhold felvételét néze-
getô, a szokatlan katonai manôvert a ma-
gasból szemlélô ellenség? Arra talán,
hogy az Orosz Medve valamit megint el
akar leplezni, s valaminô fondorlattal
meg akarja téveszteni a Nyugatot. 

A megfejtés abban a távoli épületben,
az ötágú (vigyázat, nem a magyar irodal-
mi metaforáról van szó!) Pentagonban
feltehetôen megtalálható. Ha csak az a
szeptemberi terrortámadás nem zúzta
szét a lelôhelyét. Akkor meg ezúton fes-
lett fel az egykori rejtély.
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Mátyás B. Ferenc

Búcsú Erdélytôl
Ez a vers József Attila segélyével

és pár üveg sör támogatásával készült. 

1.

Hajnalodik?

Az égbolt – de rég volt diadalív...
A szemetes sétányon városlakó,
Szmog-fakó feketerigó motoz,
akár a szív.

Szánalmas Tamásként
tegnap s a holnap peremén,
ülök az ég és a város között,
a Duna fölött. 
Gellért hegyén.
Emlékezéstôl ernyedten 
s kissé henyén.
Egy fapadon.

Jó most
végre itthon lenni itt,
lábamnál látni ábrándok
színeit s a Várost!
S hogy ezt akartam, már akarom...
Lombok takarnak s rejtik
remények hûlt helyét arcomon,
s nincs ki megossza velem,
megoszthatatlan kételyem,
hogy teljesülés-e, gyôzelem,
mi nem támaszt újabb célokat
és megelégszik – egymást kioltva –,
hogy befogadhatod, ha végre 

befogad? 

De a Duna fölött, itt,
a város is lazít.
Fû nô! Legeltetni jó...
S mint mondtam: madár motoz,
kifakult feketerigó.
Amott szivárványozó gyíkocska oson –
Kies sétányok ölelkeznek,
mint hímzés a varrottasokon.

S a pilinkélô lombsûrûn át,
havasnak hinném
a királyi vár fokát...

Hát ez itt a kísértô ôrület,
havas bércnek látni az épített követ,
itt lenni végre és örökre ott,
ahogy az Krisztusnak megadatott,
tenni, amit csak meglehet,
s hinni, hogy meg nem történhetett,
mint mikor teperik azt a lányt
– mind, akit csak letepertek –
ajka az égre átkot szór,
de szíve alatt fogan a gyermek...

Hogy ott vagy itt,
vagy itt vagy ott,
hiába firtatod...
Bejárhatsz ûrt, végtelenséget,
lehetsz vesztes, gyôztes – 
bárhol valaki,
ahonnan jöttél, a valódi lényed,
s ez feloldhatatlan, akár gének
fogantatásai,
s ha szégyelled, sincs menekülés,
ha tagadod is, rád talál,
a szülôföld, akár a halál –
Nincs változata, helyette más,
és nincs belôle ébredés,
esetleg feltámadás...

Alant a szûkös hajléktenger 
antenna haját lengetve csábosan 

legyint –
délibáb lopja így eltévedt hegylakótól
legszentebb álmait.

2.

Illúzió, hogy holmi állomáson
hangyaként,
ki hátán hord magánál többszörös 

terût,
kósza bámészok kegyes csodálatára,
batyuba kötött búd-bajod-keserüd,
mindent, mit múltad meghagyott,
hogy felismerhesd, még magad
kirakhatod,
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s megkönnyebbülhetsz:
mi ûzött eddig – befogad,
ajkadról akképp szólhat hangod,
mint szívedbôl fakad a gondolat,
és nem kérik számon többé,
ha anyád meg nem tagadod,
ember lehetsz, ha ékezet nélkül
ejted is a mama szót –
Ó boldog boldogtalan,
ki elhiszed, hogy minden fokon,
itt mindenki veled a rokon,
s hogy vagy, aki vagy nyíltan 

vallhatod:
anyanyelven kérhetsz,
big maxot, hot dogot –
Csak hát
„hátránytudat-hordozó lelki terhelésed”
(hiába esküszöl, hogy az, hiszen érzed),
itt csupán madár se látta góbé 

huncutság,
erdôntúli rögeszméd, transzszilván 

fixa ideád:
úgy emlékezni a szülôtájra,
mint akit vissza csak sírja várja?

S bizony botorság bizonyítanod:
haza jöttél, számodra itt már az ott.
Rácsaidat belül hordozod.
Mint vadnak, mi évente szôrét vedli,
de szokása halálig örök –
emlékezeted börtönöd,
lelked megkövesedett,
másra aligha jó,
mint a másságot elviselni,
kegyelmet kérni, félni – 
létezni csupán, nem élni,
s ez meghatároz, mint sorsa a páriát,
mint üldözöttet üldözési mániák...

Ám a peronon legott,
lelked kisírhatod.
Elnézik, mint a gyereknek.
Vendégnek néznek s szeretnek.
Nem hiszik, hogy mást sem hoztál,
mint túlélt önmagad,
harisnyádban sem gyûjtött pénz van,
csak kikezdhetetlen öntudat:
hogy vagy, aki vagy!

Akarnak,
nem akarnak,
jöttél, hogy megmaradhass 

magyarnak.

Magyarok közt magyarnak?
egyformának lenni mire jó?
Eszmél egy ország körülötted:
Ez holmi erdélyi perverzió!
S hol hagytad a fenyômintás virtust,
a Hargitáról metszett éneket, 
hogy fenyôvizelt bús estéken
sebeink heggedezzenek...
Be szépen szenvedtünk egykor,
budai kiskocsmákban zengve,
hogy össz-be ment tôle a nemzet,
s a lélek, mintha fel a mennybe,
ám most – vagy a még egy!
Száj, ami enne.

Azért csak menj s egyél...
Zabálj!
Vár a hamburger, köcsap, kivi, 
csak ne röhögtesd a világot,
hogy életed minden megtakarítását
nemzettudatod teszi ki.
Hiszen az ingyen van,
hitelképtelen,
a szoftver-nyelvezet nem ismeri,
nem lízingelhetô,
nem kamatozik,
s ha körül nézel,
se száma, se szeri!

Meg aztán, mi tagadás
nincs alternatívád.
Másként szenvedtél...
szülôfölded fáj,
nem a hazád.
S miért lennél kapós,
kelendô?
Belôled dömping van,
csömörig elég,
a múlt rendszer Nagy Köve alól,
úgy hemzsegsz elô,
miként a nyüvedék.
Minden vállalkozónak
minden ujjára már
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saját menekültje van –
tíz is akár...

Szóval megérkezel az állomásra,
s címkét kapsz:
identitás: 
két gyökerû magyar-mutáns;
egyik elmetszve bár, 
másik a flaszteron,
laposra taposva
táptalajra vár –

Csak a remény édes,
a teljesülés fanyar –
szemléltetve láthatod,
mit ér az ember,
ha pusztán csak magyar. 
Ám nem mész többé
nemzeti kisebbség számba!
a nemzet kisebbsége vagy,
többségi árva.

3.

Miként már írva vagyon,
„itt ülök csillámló sziklafalon”.
Gellért hegyén.
Egy padon.
Esteledik.
Alant a bölcs folyam
tudom boldogan
megosztaná mélyét velem,
mint sírig tartó szerelem
vagy más,
amire nincs megoldás...
Felszíne oly csábító
a Város drágafényeivel tele!
Isten tudója hány ilyen gondolatot
s gazdátlan sorsot fojtottak már bele...

A Hold szmogfelhôbe gubózott,
égi báb csupán önmaga helyett –
a homályban elvackol az erény,
hogy érdekek ébredezzenek:
az asztalokra kenyér kerül,
ki családi körben költi el,
ki egyedül,

ki imát mormolva teremtôjét hívja,
ki ízetlenül fal,tányérját eltaszítva,
de mind, mind szívbôl áldja a napot,
hogy elmúlni számára megadatott.
Üszkös testrésztôl szabadítva lehet
ember ekképpen elégedett.
Hogy túlélte! Életben maradt...
Örvendünk, mintha nem saját 

életünkbôl
telt volna el a nap...
A Kárpát-medence így terít mindenütt,
egy lére fôzött, kötelezô menüt.

A Város fölött,
hol a Mindenség mutatkozik,
kémlelem az égboltozat
reklámfényekben enyészô mélységeit,
tán felfedi holmi csillagrajzolat,
mit rejtjelezett sorsom tartogat,
jövôt, követhetôt,
vagy vágyakat, veszejtô álreményt,
mely lélekben andalít,
s feledteti,
hogy kivet az ITT,
az OTT pedig eltaszít,
mintha magammal hoztam volna 

egykor,
otthon maradottaim titkait és álmait,
s mint terhelô tanú iránt szokás,
emlékem lelkifurdalás...

Olykor mégis levelet hoz a posta.
Érintetlenül.
Nem cenzúrázzák már –
Ami fáj,
a sorok közt feszül.

Ám midôn sûrûsödik az esthomály,
enyhül bennem a cinkosság,
és letisztul, ami fáj.
Ilyenkor esküdni merem:
sorsom igen,
de senkivel sem volt közös
a kenyerem!
Hát lelkiismerete mérlegelheti,
akinek van,
jönni vagy maradni volt haszontalan?
Hol sorsának csak
orgazdája lehetett az ember,
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s fizetsége álmok lerágott csontozata 
volt,

s ha teret kért tudása, tehetsége,
várnia kellett, míg utódolhatott,
s nem csak a többségi hatalom,
ha kínjában szólásra vetemedett,
baráti tenyér is csapott a szájra,
hogy ne csorbuljon a 

tekintélytiszteletet,
mivel ki szólhatott, csendben maradt,
nehogy elfogyjon szájából a falat,
mert összefüggött kenyér s a kegy...
De hát késô bolygatni,
megalkudtál vagy téged vertek –
Ma ITT is, OTT is
Egyre megy.

4.
(Mellékdal barátaimnak)
A hôsiesség – gyávák vigasza,
s lejárt események után
terjed, mint a gomba,
ám a múló idô
csak igaz tetteseket emel panteonba.
A mártírium – sajna – életmûdíj,
s bár többnyire post mortem osztják,
ha meglegyint valakit a történelem
szele,
hajlamos hordani, akár egy Oszkárt...

Hát ne írj barátom nekem,
helyettem keresve helyem
kétmillió áldozat nevében
emlegetve mártíromságot,
csakhogy bizonyítsd,
az enyémmel szemben
a te neved közöttük találom...

Mártír lehet egy nép,
de egyenként mind
semmiképp.

Ne írj hát,
ha oly kéjesen érint is ajkamról
a sebsajgató édes szánom-bánom...
A Házsongárdot kiérdemelni
nem fogok letérdepelni,
inkább megkeresem ágamat a fámon!

Huszár Sándor

Naplólapok

avagy: egy nemzetközi
kém (félrevezetô) 

vallomásaiból

A kém… én vagyok. Lehet, hogy még
emlékszik némely olvasó a nevemre.
Remélem, csodálkozik is, ha felismer, s ha
a tények is hitelt adnak. Persze, ahogy az
ilyenkor természetes, a vádlottat a tény
magyarázata érdekli. Mondjuk így: miért
jó az a román népnek (hiszen az Eveni-
mentul Zilei lap ugyebár „a népet szol-
gálja”), hogy engem 1998-ban ország-
világ kémnek higgyen? 

Itteni, magyarországi környezetem és
romániai – európai hírû! – barátaim véle-
ménye egyezik: túl sokat tudok azokról a
szekusokról, akik ma is „az államot védik”.
Éppen ezért nem helyeslik ennek az írás-
nak a közreadását sem, mert azt mond-
ják: úgy tûnik, védekezem. Én mégis
megkérem a valamikori kollégákat, közöl-
jék ezt a pár oldalnyit, mintegy 5000 ol-
dalas naplómból emeltem ki, és egyetlen
célt akarok elérni: hogy valamikori leg-
nagyobb támogatóimat, a romániai ma-
gyar olvasókat meggyôzzem: nem voltam
kém.

Sôt, hôs sem voltam. Irántuk hûséges
értelmiségi próbáltam lenni, ezért jegyez-
tem le az alábbiakhoz hasonló hangne-
mû, de lapban nyilván nem közölhetô
információimat. És hogy miért lettem
kém? Pont kém? Egyszerû: ez nehezen
kivitelezhetô vád. Engem azonban lehe-
tetlenné kell tenni, hogy a mostani ha-
talom se higgyen a szavaimban.

Életemnek mindig ez volt a legna-
gyobb problémája: hogy sokan nem hit-
tek az ôszinteségemben. Ma sem hisznek.
Tízkötetnyi, közel negyven évet magában
foglaló naplóm ezért hever fiókokban.
Szinte azt kell mondanom, hogy hálás
vagyok a szekusoknak. Egyedül ôk vesz-
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nek komolyan. Eddig mintegy 15 névte-
len levelet küldtek – kizárólag román
klaviatúrájú gépen írottat –, amelyekben
fôleg ezt bizonygatták: kém voltam;
utóbb azt is: kettôs kém!, és be ne mer-
jem tenni a lábam Romániába, mert meg-
járom. Míg ugyanakkor némely utólag
hôsökké lett maiak átkokat szórnak rám,
aki gyáván megfutamodtam a feladatok
elôl.

*
1978. április 6. Csütörtök. Bukarest.
Szász Jánossal1 ma arról beszélgettünk,

hogy a nemzeti elnyomás egyre elszán-
tabb és programszerûbb. A jelen törté-
nelmének a nacionalizmus a legfôbb
felvonulási területe. Azt mondja: mára fel-
nôtt egy nemzedék, amely azt tanulta az
iskolában, hogy az erdélyi fejedelmek
Bethlen Gábortól Rákóczi Ferencig lénye-
gében azért küzdöttek, hogy Erdély
egyesüljön Romániával. Ezért van, hogy
már a jelenlétük is idegesíti ôket.

Bandi Dezsô2, szegény bolond, me-
morandumot hozott, amelyben a Maros
megyei népi kultúra pusztulására figyel-
mezteti a hatalmat. Kellett neki egy hiva-
talos meghívólevél, különben nem en-
gedték el a munkahelyérôl. Természete-
sen, adtam. Mi több, a lappal a költségeit
is kifizettettem. Elmondta, hogy a szeku
tudomást szerzett a memorandumról
(attól a tanártól, aki gépelni szokott,
pénzért, számára), és házkutatást tartot-
tak nála. Amikor már teljesen feldúlták a
lakást, megkérdezte tôlük, mit keresnek.
A memorandumot. Miért nem szóltak, itt
van! Erre aztán elvitték, ôt is, meg a me-
morandumot is.

Fejtágítás volt a minisztériumban. Va-
sile Nicolescu fôosztályvezetô tartotta. Ér-
dekes volt. Felolvasták, szokás volt ilyen-
kor, hogy milyen hibákról tett jelentést a
minisztériumi cenzúra. A Convorbiri Lite-
rare c. bukaresti irodalmi folyóirat részle-
teket közöl egy Ion Istrati nevû, hajdani
bojár emlékirataiból (Moldova plinga-
roare – A síró Moldova), ebben a derék
úr keményen ellenzi Moldova és Munté-

nia egyesítését, szerinte ebbôl Moldova
csak rosszul jöhet ki. A lap kommentátora
megjegyzi: lám, milyen igaza volt a derék
bojárnak, hisz harminc esztendeje pró-
bálják megjavítani azt, amit akkor elron-
tottak, s aminek következtében Moldova
lemaradt a fejlôdésben. 

Nicolescu elvtárs ettôl szörnyen felhá-
borodott: – Olyan körülmények között
írják ezt, amikor évezredekre visszamenô
érvénnyel bebizonyítjuk az ország egyes
részeinek szerves és természetes együvé
tartozását! 

Ezt követôen kérték a lapokat, hogy a
protocronizmus néven ismert csodálatos
tudományos tételt és hazafias elvet, mely
szerint a román kultúra mindenben
megelôzte a nyugati kultúrákat, csak in-
dokolt esetben taglalják. Ettôl azonban
Nicolae Dragos, a Luceafarul fôszerkesz-
tôje kapott dührohamot. – A világ a nem-
zetemet cigánynak tartja – mondotta –, a
kultúrámat epigonnak nevezi, kell hogy
higgyek valamiben, ami erôt ad!

Aztán P. Anghel aktivista felolvasott egy
listát, azokkal a témákkal, amiket a párt-
vezetés jóváhagyott az idôszaki sajtó szá-
mára. Néhányat föl is jegyeztem ezek
közül: A Kárpát–Duna térség „civiliza-
torikus kontinuitásának” a tana; A román
nép évezredes kontinuitásának az elmé-
lete; Gelu, Vlad és Ménmarót – mint az
elsô román feudális államok vezetôi; A re-
akciós osztrák-magyar dualizmus és az
elnyomott nemzetiségek; Az I. világhá-
ború utáni revizionizmus és a fasizmus
kapcsolata; Magyar és német egyénisé-
gek követelik Erdély Romániához való
csatolását…

Abbahagyom, hiszen értjük, mirôl van
szó. A lista olyan hosszú, hogy többen
kérték: fénymásoltassák le, és kapjunk be-
lôle egy-egy példányt. A válasz ezúttal is
zseniális: nem lehet, államtitok! Napnál
világosabb, a világnak azt kell látnia (ha
beleolvas a lapjainkba, és az ezekre sza-
bott irományokat olvassa), hogy mi, szer-
kesztôk, fôszerkesztôk ötlöttük ki, nem a
gépezet kényszerítette ránk.
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1978. április 28. péntek. Bukarest
Fárasztó napok, sôt hetek. Tizenötö-

dike és huszonharmadika között színházi
kollokvium volt Sepsiszentgyörgyön,
engem kértek fel a zsûri elnökének.
Megtisztelô, de fárasztó feladat. Ez volt az
elsô ilyen országos színházi talá0lkozó,
amelyen a hazai magyar, német és jiddis
színházak és tagozatok, valamint a nem-
zetiségi szerzôk mûveivel jelentkezô
román színházak vettek részt…Elnöki
minôségemben arra is megbízást kap-
tam, hogy az elsô elôadás elôtt nyissam
meg a rendezvény munkálatait. Csato-
lom tehát a megnyitó beszédemet. Elô-
legként annyit, hogy – mint általában a
munkásságom – ez sem volt minden
megrázkódtatás nélküli esemény. A szent-
györgyi színház nézôterét benépesítô
szikulusok, Erdély és az anyaország szá-
mos városából idesereglett értelmiségiek
idônként aggódva meredtek rám, de a
beszéd végén csak megtapsoltak.
Hanches ezredes, a helyi szekusfônök,
akit még Kolozsvárról barátomnak tudok,
ezt mondta a szünetben: ha rajtam
múlna, tanítanám, hogy kell úgy biztatni
az embereket, hogy abban a hatalom
sem találjon hibát. És gratulált./…/

Huszonegyedikén este 10-kor érkez-
tünk vissza Bukarestbe. Másnap 11 óra-
kor repültünk Kolozsvárra. Anyám rosszul
volt… Míg távol voltam, a lappal is baj
volt. A Fônök amerikai útja alkalmából
cikket közöltünk a katalán-kérdésrôl. Az
apparátus azt rótta fel nekünk, azért tet-
tük, hogy jelezzük: sorsunk ezekével azo-
nos. Kifogásolták, hogy úgymond nem
tükröztük méltóképpen az amerikai út
dicsô voltát, miközben Carter elnök N.
Ceausescut nagy államférfinak titulálta.
A szemébe mondta!

A legtitkosabb belsô információkat tar-
talmazó kiadvány, amit Fazekas Jánostól3

kaptam, közli Illyés Gyula egy angol lap-
nak adott interjúját, amelyben Magyar
Hírlap-beli cikke kapcsán elmondja, igen-
is – ha eddig mások ki nem találták –
Romániára utalt benne. Valamint azt is –

ebben szerintem állami kezek vannak –,
hogy az írás nem a felsô hatóságok
engedélyével jelent meg, az csupán ma-
gánkezdemény. Ugyanis a romániai ma-
gyar értelmiségiek nem tudják megvé-
deni magukat, szükségük van „külsô
segítségre”. Persze, ebben Illyésnek nagy
igazsága van. Azt nem tudom, hogy az
efféle akciókat mi hogyan ússzuk meg,
Mi, akiket nem véd külföldi sajtó. A ro-
mánok persze ôrjöngenek, küldik az
Agerpress4 elnökét Angliába, hogy tilta-
kozzon./…/

Május 6., szombat
Folyik a háború Illyés ellen. Az ango-

loknak adott interjúja itt nagyon fáj! Pén-
teken jelent meg dr. Spalatelu Ion ne-
vezetû politikus írása az Elôrében, amely
eredetileg az elôtte való napi Contempo-
ranulban már lehozott cikk. Mit mondjak,
örvendte, a láttán, mert eddig a Contem-
poranulban megjelent írásokat rend-
szerint nálunk, A Hétben közöltették
magyarul. Most nem voltunk nekik elég
nagy példányszámú. Vagy eléggé hivata-
los. Ma a Luceafarulban látott napvilágot
Mihnea Gheorghiu kolumnás cikke.
Mindkét irománynak ugyanaz a jellemzô-
je: nem Illyés állításait cáfolják – nem is
lehetne –, a magyarok történelmi bûneit
sorolják. Közben Illyést egy fasiszta nép
szószólójává degradálják.

Június 6., kedd
Május 16–31. között Pesten voltam. Az

évkönyvünket akartam eladni, nem tu-
dom még, milyen eredménnyel tettem…
Pestrôl kevés maradandó emlékkel távoz-
tam. Nagyon fáradt voltam. Itthon aztán
folytatódott a küzdelem. Anyám annyira
felerôsödött, hogy kihozhattuk a kórház-
ból. Horváth Bandi meséli, hogy még én
odaát voltam, ôk Nagybányán találkoztak
olvasóinkkal. Felszólalt ott egy munkás
kinézetû, de a közügyekkel meglehetô-
sen tisztában lévô alak is, aki azt mondta:
most, hogy Péterfi elvtárs meghalt, a Ro-
mániai Magyar Dolgozók Országos Taná-
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csa élére munkatársai nevében javasolja
Huszár Sándort. Megrázó. Úgy is, mint
megtiszteltetés, úgy is, mint fenyegetett-
ség. Ugyanis én nem vagyok Király Károly,
de Péterfi akadémikus sem. Én Huszár
vagyok… És hogy ez mit jelent, majd ki-
derül a zárszámadásnál. Ott is csak rész-
ben. Az eredményt és a veszteséget fogja
– ki tudja, ki és miért – az ún. utókor szá-
mon tartani. Ki mondja meg azonban,
hogy ez nekem mennyibe került?

1996. május 28., Szeged
Illyés Gyula 1978-as naplójában talá-

lom a következôket: Május 10-én Nagy
Imréné farkasréti temetésén vesz részt,
ott hallja, hogy „a román írószövetség
lapjában egy bukaresti akadémikus hosz-
szú hasábokon átkoz és fenyegetôzik, és
hogy maga Ceausescu beszélt ellenem,
és hozott határozatot (igaz lehet?) a meg-
bélyegzésemre: igaz.”

Pár lappal odább, május 26-án: „Ju-
hász elôadóestjén /…/ Meleg siker. A vé-
gén az oszló tömegben Huszár Sándor
Bukarestbôl: eljutott-e hozzám az a csú-
nya támadás? És?

Szégyellem magam.
Az nem rád hoz szégyent.
Az emberi faj nevében szégyellem

magam.
Az a lap mindössze hatezer példány-

ban jelenik meg…
Vigyázzatok magatokra, de úgy, hogy

közben vidámak is legyetek/…/”
Drága Gyula! Ezt ô már nem elôször

mondja. Életem egyik alapköve az ô min-
denkori napiparancsa: Annyit tegyetek,
amennyit tennetek lehet. És ôrizzétek
meg a lelki épségeteket.

Így, ahogy visszanézek a múltamra –
amiben sok a koncesszió! – mindig Illyés
Gyula jut eszembe. Rám bízta: én dön-
töm el, mennyit nyerek, és mennyit áldo-
zok. Azt hiszem, Ô volt az én legbölcsebb
mesterem. Emberileg mesterem, mert iro-
dalmilag kevés a határterületünk. De az
embersége irodalmi munkásságomat is
meghatározta.

Jegyzetek:
1 Író, esztéta, Bukarestben él
2 Marosvásárhelyi néprajzkutató
3 Az RKP KB volt tagja, Király Károllyal együtt,

akik a nemzetiségi elnyomás miatt szembe
kerülnek – Király Károly nyíltan is – a román
fôtitkár politikájával.

4 Román távirati iroda

Lengyel Tamás

Látod, fiam, halott
madár

A gyaloglás még fárasztó neki. Szinte
lépésenként megáll rácsodálkozni a világ
dolgaira. Ha elfárad, az ölembe kéredz-
kedik, nyakamba ülni fél. Babakocsiban
tolom még leginkább, akkor is, ha mo-
torozni indulunk. Így gyorsabban célt
érünk – a cél pedig most egy belsô udvar.
Hatalmas, újonnan épült, csupa-üveg iro-
daházé. A ház eddig szinte használaton
kívüli. Csak egy kondicionáló terem a
földszinten. Az üzemel. Az udvar nem
zárt, a kövezete sima, zavartalanul bemo-
torozható. A céljármû egy nagy bevá-
sárló szatyorban csüng a babakocsi
hátuljára kötve. Ideje kiszabadítanom.
Bátor – fiam, sokak meglepetésére, ezt a
pogány nevet kapta a keresztségben –
elsô dolga mindig, hogy futtában issza
magába a nagy térbôl áradó örömet.
Idônként megáll, felvesz egy cigaretta-
csikket. Korholom. Hozzám fut, felfedezi
a motort, vagy én hívom fel rá a fi-
gyelmét, elszáguld vele. 

Üvegház aljában, mint egér a nikkel-
szamovár elôtt, nézem a teret én is. Két
oldala, mint egy japánkert válás után. Itt
kövek közt bokrok. Odaát a víz egy
hosszú medencében, csobogókból szö-
kik fel, majd lépcsôkön alá. Fiam már le-
parkolt, most a medence peremére ka-
paszkodik. Szeret ott sétálni, sôt futni.
Mellészegôdöm, mert én ruháját száro-
gatni, otthon kanalas orvosságot adagol-
ni nem. Az egyik vízlépcsô fölött megáll.

– O…
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Az ott egy rongy vagy valami hasonló
– mondom, és miközben ô továbbmegy,
jobban megnézem, hogy mi lehet. A lép-
csôfok szélén megrekedve egy madár
ázik a vízben. Döglött, semmi kétség.
Nem igazán értek a madarakhoz, nem
tudom milyen fajta volt, amíg élt. Az biz-
tos, hogy a verébnél nagyobb, és fiam
kedvenc madaránál, a galambnál kisebb
szárnyasról van szó. Talán feketerigó. De
ez most már mindegy. Viszont döglött és
én, alighanem rejtett, tudatalatti okokból
kifolyólag, viszolygok az élettôl megvált
élôlényektôl. Látványuktól összeszorul a
gyomrom. A fiam meg, „sajnos”, kíváncsi.

– O… – mutatja újra, ahogy a pár-
kány mentén visszaérünk az elôbbi hely-
re. Lelkes lesz attól, hogy ez a megbíz-
ható valami még most is ott van.

– Igen. Apa az elôbb rosszul látta – ha
vele beszélek, még nem használom a
személynévmásokat –, az nem rongy, ha-
nem egy madár. – Fiam rám néz, aztán a
kis holttestre, és lekászálódik a szökôkút
peremérôl. Nekem mondja, a kezét emel-
getve:

– Föl…, föl…
– Nem tud felrepülni, meghalt – nem

tudom, érti-e.
Elindul, eltávolodik a kúttól, leír egy

tiszteletkört, és visszajön. A perem túl-
oldalán, lent, ott a néhai madár, szárnyait
már csak a lépcsôn leáramló víz mozdítja
idônként. Bátor hátrahôköl, ismerôs, félig
ijedt, félig játékos kiáltást hallat, és me-
gint elszalad. De hiába indulnék én is
messzebb a gyászos helyszíntôl, megint
visszajön, és addigra már tetôfokra hág
benne az izgatottság. Áthajol a szökôkút
pereme fölött.

– O-o-o… 
Elképesztô, hogy a gyerekek milyen

ügyesen tudnak hangokat kiejteni cumival
a szájukban. Felötlik bennem, mi lenne,
ha fiam az o hanggal együtt a cumiját is
kiejtené. Az egyenesen ráesne a döglött
szárnyasra, mire a fiam rögtön követelné
jogos tulajdonát. Nekem pedig be kellene
nyúlnom a vízbe, hogy visszaszerezzem a

cumit a dögtôl. Még a gondolatba is
belesápadok. Inkább a halál. 

Nem tudom, miért iszonyodom ennyi-
re az állati tetemektôl. A halott emberek
látványa, ha nem megcsonkított vagy
elcsúfított testrôl van szó, nem zaklat fel
ennyire. Néha még egyfajta béke is árad
belôlük, mint a ravatalon fekvô anyai
nagyanyámból, akkoriban. A búcsúztatás
a néhai hitvallása szerinti görög-katolikus
processzust követte. Tizenhatodik évem
tele volt. Kint a sírgödörnél is egy-két
órán át folytatta a pap a szertartást, és mi
gyászolók közben majdnem halálra fagy-
tunk, de a „kereszt-csókolós” jelenetre
még benn a ravatalozóban került sor. 

Apám Jehova tanúja. Anyámra való
tekintettel jött el a temetésre, de a terem
egyik távolabb esô részébe húzódott, én
pedig mellé. Anyám ott állt a koporsónál,
persze, sírt. A gyásznép soraiban, többek
között, voltak ismerôs arcok, akik tárgyi-
lagosan szemlélték az eseményeket, és
ismeretlenek, akik idônként, minden át-
menet nélkül keserves zokogásba kezd-
tek. A pap, a szertartás egy pontján, dí-
szes öltözékében, elôttem ismeretlen ok-
ból, megindult a pulpitus felôl a sereglet
irányába. Egy keresztet tartott maga elé
és akihez odaért, azzal megcsókoltatta a
Megváltó alakját. Közben mondott vala-
mit oroszul vagy ukránul, de az is lehet,
hogy ruszinul.

– Ez így szokás náluk – ezt már apám
mondta. – Mindenki végigcsókolja a ke-
resztet. Nem túl higiénikus. 

A pap elszánt volt. Sorban minden em-
berhez odalépett, és nem volt kétséges,
hogy hamarosan hozzánk is elér. Elôször
apám elôtt állt meg kinyújtott karral.
Apám határozottan megrázta a fejét. Erre
a szembenálló fél összevonta szemöl-
dökét, és arckifejezésén át megkísérelte
Isten haragját közvetíteni. Várt még egy
másodpercet, hátha történik valami, az-
után bosszús arccal tovább lépett. Elém.
Mostanra a körben állók közül néhányan
már figyeltek. Pontosan tudták, mi tör-
ténik. Botrány. Nekem viszont fogalmam
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sem volt arról, mit tegyek. Arra, hogy a
keresztet megcsókoljam nem igazán lát-
tam más okot, mint, hogy apámon kívül
mindenki más megtette. Ebben azonban
már benne volt az ellenérv is, hiszen:
apám nem. Plusz, lássuk be, ennyi ember
után csókolgatni valamit tényleg nem túl
higiénikus. Szóval, nem mozdultam. 

– Pociluj – mondta a pap. Vagyis:
„csókold meg”. Majd úgy döntött, hogy a
tettek mezejére lép, és a számhoz szorí-
totta a keresztet. Visszás és meggondo-
latlan magatartásnak tûnt volna, ha hát-
rálni kezdek a Megváltó és a kereszt elôl,
ezért, amennyiben következetes akartam
maradni, nem választhattam mást, mint a
passzív rezisztenciát. Nem csücsörítettem. 

– El fogsz kárhozni. – Ezt a pap már
magyarul mondta, hogy biztosan meg-
értsem. Továbblépett. Az arca vörös volt,
az enyém elégedett. Megôriztem az alka-
lomhoz illô nyugalmamat, az erkölcsi
fölényrôl nem is beszélve. Anyámon, a
temetés után látszott, kicsit rosszalja a
történteket. Ô egyébként is szégyellte
apám vallását. Talán titkon még most is.
De hát, tényleg voltak idôk, amikor palás-
tolni kellett, különben a „szervek” állandó
zaklatásának lettünk volna kitéve. 

Sokadéves egyetemista voltam már –
és tudvalevô, hogy a mi egyetemünkön,
bizonyos tanároktól elképesztô informá-
ciókra tehetett néha szert az ember fia –,
amikor szláv ajkú pedagógia tanárnôm, a
régi rendszer kádere, egyik elôadásának
mélyebb eszmefuttatása során kijelen-
tette, a Jehova tanúi szertartásaikon
gyerekeket áldoznak fel, és isznak a vé-
rükbôl. Tényleg nagy Isten állatkertje.

A madártetem, ábrándozásaim közben,
tovább imbolyog a szökôkút vizében. Min-
den próbálkozásom, hogy Bátort elcsábít-
sam mellôle, eleve kudarcra van ítélve.

– Gyere, motorozzunk. Mutasd meg
apának, milyen gyorsan tudsz motorozni. 

– O-o… Ma… ma…
– Igen, ott a madár, de tudod, már

nem él. Meghalt, és most pihen. Gyere,
hagyjuk pihenni. 

– Ki-ki… Ki… – elôre nyújtja a karját,
és ökölbe vont kezét kinyitja-becsukja,
jelezve, hogy mit kér.

– Most nem tudjuk kivenni…
De miért nem? Most elsô ízben rög-

tönöznöm kell valamilyen teozófiai ma-
gyarázatot, a halál fogalomkörére. Olyat,
ami nem túl riasztó, és legalább részben
a fiam is érti. Végeredményképpen a
keresztény hitvilág, és talán a reinkarná-
ció-tan elemei mellé, mintegy szakrális fi-
guraként odakerül az épületgondnok
alakja is:

– Tudod, idônként a madarak és más
élôlények közül is meghal egyik vagy
másik. Ilyenkor nagyon hosszan pihen-
nek. Ez a madár is ott röpködött fent a
levegôben, aztán egyszer csak leesett ide
a szökôkútba és meghalt. De majd jön a
gondnok bácsi, aki itt az épület körül ren-
det tart, kiveszi onnan, elviszi és eltemeti.
Akkor a madár sokáig fog pihenni, míg
egy szép napon felébred, és megint
ugyanaz a madár lesz, vagy hasonló. Ott
fog röpködni vidáman az égen, ahol
annak elôtte.

– Föl… föl…
– Igen. Fel fog szállni az égre.
– Ki… ki…
– Most nem vesszük ki, hagyjuk pi-

henni, de majd jön a gondnok bácsi,
kiveszi és elviszi.

Gondolatait láthatóan lekötik a hallot-
tak. Egy darabig még nézi a vízben ázó
tollcsomót, aztán megfordul és futásnak
ered. Megkönnyebbülök. Hamarosan si-
kerül rábeszélnem, hogy üljön fel a
motorra, és induljunk hazafelé. Útközben
sok galambot látunk, fiam kedvenc ma-
darait. Ezekrôl néha még mindmáig
eszembe jut az a tollas tetem. 

Bátor most éppen itthon van. A két
karját kinyújtja, nem maga elé, hanem
oldalt, és szaladni kezd a szobában, kör-
be-körbe. Azt játssza, hogy repül. 
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S. Benedek András

Ének a Feltámadás
Könyvébôl

Palimpszeszt részlet 
a Magyar Krónikából

Tombol a nyár, egybeforr az ezer
éve lázban lobogó Föld s az Égbolt.
Felparázslik ereinkben a Nap és
titkos üzenetet hordoz az árdeli Hold.

Bordó már a meggy és sárgul a barack,
perdül a szem, s mint tulajdonától
vár áldást, ki még hisz a számadásban.
A kerti lugas megannyi lakodalmas sátor.

A beton nekropoliszokból kizsivajlik az
élet,

kitódul a nép s felbolydulnak a puszták.
Eljönnek mind, kikre még vár az ítélet, 
s azok is, kik már végsô álmukat alusszák.

Új törvényt hirdet ma az égô csipke bokor, 
Mammon zsoldosai hagyják jövônket 

Másra!
Hét nemzetség, hét törzs gyûl itt ma egybe,
hetedíziglen tartó, igaz honfoglalásra.

Köszöntsük hát Brandenburg grófját,
Urát vert népnek és aranynak,
S a Bizánc-billogos jó szolgát,
A hû hellén fanariótát.
Vadászkürt köszöntse a flamand urakat,
Kik szûkre szabták kegyüket s a kvótát.

Parancsra röppen a légierô,
Felcsapnak mind a holt-tavi récék,
A tucatnyi úr célozatlan lô,
Nincs ki elôttük ne hullna porba.
Korcs diadalra fordul a törökverô
Sírjában és gúnnyal horkan a vadkan.

Lám, így élünk itt, Pannóniában.
Urak ülnek a pásztor asztalánál.
A számadók jó rovása hiába.

Ha kell, elcsapják a ménest. S a gulyát,
Ha kell, csak úgy ráadásban.
Ôszre már csak katáng kereng a pusztán.

De nem úgy, jó urak, a botos
Megveszi jussát és ha kell,
Suhan a vas, villan a fokos,
Torokba tépnek a jó komondorok.
S nem menti fel bölcs jog, okos
prókátor, kit itt a törvény elítélt.

Banner Zoltán

Tria-NON-ország
(Részletek a ciklusból)

köszönöm, hogy
megszólítottatok

megszólítottam magam a fákkal 
a tengerekkel 
a városokkal 
régi parasztokkal
megszólítottam magamat 
a korokkal és az ôsökkel 
a szavaimmal 
az utazásokkal
megszólítottam magamat az 

évszakokkal 
hétévenként
megszólítottam magamat az új lakással
a bútoraimmal 
írószereimmel 
kalotaszegi párnáimmal
a máramarosi csergével 
meg minden feszülettel
jó volt a Teremtô nyomában
beköltözni 
mint a sajátomba
a megszólító teremtett világba
ahol szavaimba vágva
megszólított a hideg és a kályha

mint levetett kabátok s árnyak
hullanak mögém maradoznak
álcáim
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amibôl megszólítottam magamat
és szeretném hogyha hallanák
a fák a fellegek az utak
a fény és az árnyék
a Szamos és a kék
a vonat a Tordai Hasadék
miként visszhangzanak
és tükrözôdnek sejtjeimben
szótlanul
megkövesedve
útra készen
velem
a Falon át

két felkiáltójel
sopánkodnak és csilingelnek a házak
mérjük lóerôvel a szerelmet a lázat
legyen detektív bennünk a szépség
ne vegye el eszünket a biztos és a 

kétség
zsorzsettruhában ünnepel a nyár
elméretezett kicsi ablakon át
kinéz a pásztor a nyájra
és senkit sem talál
a helyén csak a halált
alvásban elvásott foggal
marj magadba bizalommal
kifestett szájú kúriák várromok
leselkednek rád az ormokon
Kölcsey – Ady – Arany-órák
az idôt megtagadják
vakolni kéne nem makogni
a boldogságot, emberek!
kilôtt hüvelyben Holdra szállni
és jövet azt kiáltani: megyek! 

WASS ALBERT EMLÉKEZETE
XVI. RÉSZ

Turcsány Péter

Wass Albert
élet(mû)rajza

Elôkészületek

„A kényelmes napokról nekünk le kell mondanunk:
harcok idején, történelmi fordulóban, eszmék és

népek elkeseredett mérkôzésekor születtünk, de a
nagy idôkhöz nagy nemzedék kell, s megéri, hogy a
szerepet vállaljuk, összefogjunk, mint még soha, s a

nyomasztó jelenben is tántoríthatatlan bizalommal
dolgozzunk és mindent megtegyünk a szent célért,

azokért, akik utánunk következnek.” 
(Márton Áron: Templom és iskola, 1939. november

16-i híres beszéde, Hitel, 1939. 3.)

Ahogy haladtak elôre az órák, hetek és
hónapok, gyûltek a jegyzetek, az idéz-
etek és a felhasználásra váró memoárok,
megemlékezések, egyre erôsebben nyo-
mult felém a felismerés: a megalázott, de
szellemében mégis függetlenséget áhító
magyar nemzet XX. századi ra(b)pszó-
diájának történetét kell feltárnom ahhoz,
hogy Wass Albert életérôl írni tudjak.

Nagy idôk nagy nemzedékének ha-
zánkban és a Kárpát-medencében legel-
némítottabb („szív-némaságra ítéltetett”)
írófejedelmét kell minden meglévô és
leendô magyar olvasó lelkébe haza szállí-
tanunk1: hamvainak újra és újra történô
hazaszállítása (sziklába helyezése és er-
dôkbe szórása2) mellett és helyett a Fel-
támadás misztériumába kell ismét beavat-
nunk sokat szenvedett és még többször
félrevezetett nemzetünket.

Úgy tûnik, minden új évszázadot egy-
egy feledésre és megtagadásra ítélt nem-
zeti géniusz újraébresztésével kell kezde-
nünk. Miképpen tette ezt a magyar nem-
zet II. Rákóczi Ferenc csontjainak a Kassai
Dómban történt újratemetésekor, úgy
kellett tennie és tette is ezt a Kráter Mû-
hely Egyesület kiadógárdája Wass Albert 
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írói hagyatékának és életmûvének meg-
jelentetésével. Számtalan önzetlen segí-
tônk van, felsorolásuk szinte lehetetlen,
kutatók, szemtanúk, jogászok, irodalmá-
rok, elôadók, pályázó diákok és tanárok
sokasága áll minden föllelt betûnk mö-
gött, minden kiadott munkánk mellett.

Wass Albert a 20. század magyar tra-
gédiáinak elôjátéka idején született,
1908-ban, amikor történelmileg végle-
gessé és visszafordíthatatlanná vált a Mo-
narchia és a késôbbi antanthatalmak ér-
dekköri szétválása. VII. Edward és Ferenc
József 1908-as tátrai fürdôtalálkozása már
jelezte a 20. század vérgôzös folytatásá-
nak diplomáciai elôkészületeit: „VII. Ed-
ward, Anglia királya próbálta rábeszélni
az öreg Ferenc Józsefet: ne kösse a Mo-
narchia sorsát Németországhoz. Csak-
hogy Ferenc József már fiatalabb korá-
ban is nehezen hajlott az okos szóra.
Makacs volt mindig, most meg már csö-
könyös. Felséges vendége kibeszélhette
a lelkét, ô nem ingott meg. Az oroszok
ellenében – erôsködött – ô nem nélkülöz-
heti a német szövetséget. Edward végül
is felhagyott a reménnyel, hogy ezt a ko-
nok vénembert valaha is meggyôzheti.
1908-ban járt nála utoljára. A búcsú per-
ceiben a Ferenc József mögött álló angol
nagykövet nem állhatta meg, hogy han-
gosan meg ne jegyezze: »Azt hiszem,
hogy ôfelsége élete nagy esélyét mulasz-
totta el.« Az elmulasztott esély azonban
nemcsak ezé a hetvennyolc éves aggas-
tyáné volt. Az utolsó nemmel ô egész
Európát odadobta az immár elkerülhe-
tetlen háborúnak s a Habsburgok évszá-
zados birodalmát az enyészetnek. Ezzel
pedig a történelmi Magyarország sorsa is
megpecsételtetett.”3)

Az írót életeseményei a 20. század elsô
felének egyik koronatanújává teszik. A ro-
mánok 1918 karácsonyi kolozsvári bevo-
nulását, majd 1918. december 24-én (!)
a Kárpátok ôre Deák utcai szobrának fel-
robbantását családja körében éli meg a
gyermek. Abban az utcában, amely közel
ötvenegynéhány év leforgása alatt két

miniszterelnököt adott a magyar hazának
(báró Bánffy Dezsôt és gróf Teleki Pált).

„Az elsô világháború következménye-
képpen 1918 decemberében a román
hadsereg elfoglalta szülôföldemet, Er-
délyt, ami addig Magyarország részét ké-
pezte – emlékezik vissza 1979-es Rövid
önéletrajzában az író. Majd a következô-
képen folytatja: – 1919. január 19-én, tíz-
éves kisfiúként részt vettem azon a ko-
lozsvári utcai tüntetésen, ahol a magya-
rok önrendelkezési jogukat követelték,
annak szellemében, ahogyan azt az
Amerikai Egyesült Államok elnöke, Wilson
meghatározta. A tömegre rálôttek a ro-
mánok. Családomból többen megsebe-
sültek, néhányukat letartóztatták és meg-
verték. Amint megpróbáltam fedezéket
keresni magamnak, golyók süvítettek kö-
rülöttem, és emberek hullottak a földre
mindenfelé. Ez volt számomra a megvál-
tozó világ elsô bemutatkozása. A nemzeti
méretû tiltakozás ellenére Erdélyt mégis
Romániához csatolták, és ezzel elkezdôd-
tek kisebbségi sorsunk rémségei. Meg
kellett tanulnunk románul, és megtiltot-
ták, hogy anyanyelvünket nyilvánosan
használhassuk. Létünk minden vonatko-
zásában hátrányos megkülönböztetés
áldozatai lettünk.” 

Érdemes elidôznünk az utcai tüntetés
momentumánál, mert maga Wass Albert
is többször visszatér e napokra az önélet-
rajzaiban, az 1985-ben publikált Dr.
Wass Albert címû bemutatkozásában4

például így: „Tizenegy éves koromban
akaratom ellenére román állampolgár let-
tem, és 11 nappal születésnapom után
megismerkedtem a kisebbségi élet bajai-
val is: 1919. január 19-én, Kolozsvár ma-
gyarjai tüntetô felvonulást rendeztek a
fôtéri New York szálloda elé, ahol az új
határmegállapító bizottságot vezetô fran-
cia tábornok lakozott. A román katona-
ság sortûzzel oszlatta szét a magyar
tömeget (a francia tábornoknak azt
hazudták, hogy kommunisták akarták ôt
megtámadni). A tüntetésnek 18 halottja
és 38 sebesültje volt. Én futottam, akár a
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nyúl, nagyapám Deák Ferenc utcai há-
záig, s csak a báránybôr sipkát lôtték le a
fejemrôl.

Az I. világháború utáni antant és ro-
mán megszállás körülményeirôl itt egy
akkor még gyermek tanú emlékezik, sza-
vaihoz nem férhet kétség, itt Trianon
gyermeke beszél a magyarságot ért mél-
tánytalan bánásmódról, a magyar terüle-
tek megszállásáról, a magyarság etniku-
mának beolvasztási kísérletérôl.

A Farkas utcai Református gimnázium-
ban tanul. Erdômérnöki tanulmányait
Debrecenben a pallagi fôiskolán, majd 
a németországi Kohenheimben végzi,
majd a párizsi Sorbonne-on fejezi be. 
A román impérium alatti Erdélyben bir-
tokain gazdálkodik. 1936-tôl, elsô regé-
nye, a Farkasverem sikere után tagjává
választja a patinás Erdélyi Helikon írói kö-
zössége.

Családi érdek-összefonódás és elhatá-
rozás nyomására elveszi egy megbecsült
német hajógyárosnak és saját nagynén-
jének a lányát, Éva Siemerset. A román
jog nem ismerte el az elsô-unokatestvéri
házasságot, s így esküvôjüket 1935. má-
jus 4-én tartották meg Hamburgban.
Házasságukból hat gyermek születik. Vid
(1936–), Csaba (1937–1941), Huba
(1941–), Miklós (1943–), Géza (1944–),
majd a német emigrációban Endre
(1951–).

Az 1940-es 2. bécsi döntés a családi
birtok szélén vonja meg Észak- és Dél-
Erdély határát. Szûkebb szülôföldi tájegy-
ségének, a Mezôségnek kettémetszése
sem etnikailag, sem geopolitikailag nem
volt indokolható! A Teleki Intézet egyik
kiváló politikai és etno-földrajzi ismere-
tekkel rendelkezô kutatója német gazda-
sági érdekérvényesítéssel magyarázza ezt
a határként kirajzolt különös zsákot, hur-
kot. „Kolozsvártól kelet felé a határ nagy
kanyarulatot írt le, a feltûnô beszögellést
nem nemzetiségi megoszlás keletkeztet-
te. A Mezôségnek azon az eléggé gyéren
lakott területén kevert magyar és román
lakosság élt, egyik sem jelentôs többség-

gel a másikkal szemben. Földrajzi szem-
pont sem határozta meg ezt a vonalat, és
a határ utakat, vasútvonalakat vágott el,
Kolozsvár és a Székelyföld vasúti összeköt-
tetése megszakadt. Ezért kellett lóhalá-
lában megépíteni a Szeretfalva-Déva
vasútvonalat.  A magyar vasútépítôk és
geológusok számára igen nehéz felada-
tot jelentett ez a Mezôség suvadásos
terepén. A BESZÖGELLÉS A MEZÔSÉG REND-
KÍVÜL GAZDAG FÖLDGÁZMEZÔIT (KISSÁRMÁS) ÉS AZ

ARRA TELEPÜLT SOKFÉLE ÉS JELENTÔS IPART KANYA-
RÍTOTTA KI ROMÁNIA JAVÁRA. (Gazdasági érde-
két szolgálva, a másik félre más súlyos
gazdasági terheket rótt: a gazdasági elvû
területmegosztás sem könnyebb feladat,
mint a nemzetiségi elvû.) A gázmezôre
települt iparban jelentôs érdekeltsége
volt a németeknek, s ezt még növelni
kívánták a következô években.5

Az író Jönnek címû regényében 10 nap
történéseibe tömörítve, a szemtanú hite-
lességével, írja meg a várt felszabadulás
utáni öröm és az elszakított emberek irán-
ti bánat élményeit. Majd ezután is több
novellájában ír a kettéosztottság miatt
beállt közösségi, emberi anomáliákról. A
Hûség bilincsében, a Máté Feri hazatér, a
Kívül a métán címû novellái az embert a
szülôföldjén ért egyetemes sérelmekrôl
beszélnek, egyetemes bánatról, egyete-
mes fájdalmakról, egyetemes érvénnyel.

Jaj, ezek az atrocitások hányszor van-
nak jelen mind a mai napig a politikusok
meggondolatlan döntései nyomán a
szegény emberiség történetében! S hány-
szor rejlik a cselekedetben a csattanós
válasz, hányszor ismétlôdik a keserû mag-
vetés, de hát búzavetés ez is:

„– Hova-hova, Stefán?
– Vetni, tanító úr.
– Éjszaka?
– Dolgozni kell, tanító úr, ha élni aka-

runk.
Hallgatva mentek egymás mellett, a

szekér lassan csikorgott utánuk.
– Rosszul esik neked, ugye, hogy nem

lesz itt Magyarország? – kérdezte hirtelen
a tanító.
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Telkes István felnézett a holdra és na-
gyot sóhajtott. 

– Hát, tanító úr, ha az Úristen teszen
velünk valamit, nem kérdi, hogy jól esik-e
nekünk, vagy nem. Csak teszi, ahogy
akarja. S mi igazodunk hozzá.

Hallgatva mentek egy darabig, aztán
az iskolánál betért a tanító. 

– Ne búsulj, Stefán, nem lesz neked
ezután se rosszabb. Nem bántjuk mi azt,
aki dolgozik  és hallgat.

Telkes István újra felnézett a holdra,
szemére húzta a kalapot, mélyen.

– Jóéccakát, tanító úr.
– Neked is, Stefán.
Ment Telkes István gazda a szekér elôtt

tovább, szembe a holddal. Olyan volt a
hold, mint egy nagy tüzes kerék, mely
addig gurult csak, s métát emelve a falu
fölé hirtelen megállt.

Ahogy ment, háta mögött óriásira nôtt
az árnyék, átesett a két ökrön, át a falu
utcáján, s emberen túli távolságba
nyúlt.” 6

Íróként, lapszerkesztôként országos
elismertségre tesz szert. Már nagyon fia-
talon tagjai közé választja a Kemény
Zsigmond Társaság, majd az Erdélyi
Helikon, s késôbb a Kisfaludy Társaság.
Többek között a legjelentôsebb magyar
irodalmi díjnak, a Baumgarten-díjnak
1940. évi díjazottja, s egy évre rá újabb
regényei elismeréséül a Klebelsberg Kunó
díjat is átveheti.

A 2. világháborúban, 1943 ôszén-te-
lén a 9. Magyar Kir. Lovasságnál zászlóalj-
parancsnokként részt vesz a visszavonuló
Ukrán Front harcaiban. Elôbb a német
vízi utánpótlást zavaró partizánokat lep-
lezte le, majd katonatársait mentette ki
egy mocsaras vidéken át az ellenséges
bekerítô gyûrûbôl, mindezekért másod-
osztályú, majd elsô osztályú vaskereszttel
tûntetik ki7, amelyekre élete végéig
méltán lehetett büszke. Katonai vissza-
vonulás közben Kijev közelében a gép-
kocsija alatt akna robban, s a több mé-
teres zuhanás után miatt „protoplazma
megrázkódtatással” kezelik a front mö-

gött egy német hadikórházban, és vissza-
küldik a hátországba.

1944 elejétôl az erdélyi front 2. ma-
gyar hadosztályparancsnoka, Dálnoki
Veress Lajos szárnysegédjeként szolgál.
Januárban a dél-erdélyi, Brassóban állo-
másozó Német–Olasz Tiszti Bizottság mel-
lé osztják be kommunikációs tisztként.
Ekkor Sepsiszentgyörgyön állomásozik.
Különleges megbízatásokat teljesítve
részt vesz a dél-erdélyi román visszaélések
és atrocitások kivizsgálásában, majd fo-
lyamatosan teljesíti szeretett parancsnoka
utasításait egészen Horthy Miklós sikerte-
len átállási kísérletéig, a tragikus emlékû
1944. október 15-ig.

Ahogy Petôfi Bem apót a végzetes
csatáig, úgy követte Wass Albert is D.
Veress Lajost az SS-letartóztatás pillana-
táig, mikor is az írót egy nap után sza-
badon bocsátják. A vezérezredesét még
sopronkôhidai börtönében is megláto-
gatja, ahol éppen ô buzdítja emigráció-
ba vonulásra, hogy folytassa az Erdély
önállóságáért folytatott küzdelmet egy
életen át.

Az 1944. október 15-e utáni esemé-
nyekrôl Wass Albertnek Az Antikrisztus és
a pásztorok címû regénye és az emigrá-
cióban önálló könyvként kiadott Valaki
tévedett címû novellasorozata nyújthat
lélek- és társadalomrajzban is hûséges
látomást. Álljon itt elôzetesként az író 
ún. Rövid életrajzának egy ide kívánkozó
részlete, nyers visszaemlékezésként, meg-
idézôen: „Októbertôl csapataink Erdélyen
majd Magyarországon keresztül vonultak
vissza, erôs orosz-román támadások kö-
zepette. Ennek ellenére mégis elég sok-
szor sikerült hosszabb-rövidebb idôre 
visszahódítanunk egyes városokat és fal-
vakat, ahol a románok és oroszok né-
hány napot töltöttek. Amit ott láttam,
sohasem tudom elfelejteni: halálra erô-
szakolt magyar lányokat, egészen kicsi-
ket, hároméveseket is, megcsonkított, le-
fejezett magyar férfiakat és nôket. Az a
gonosz vérengzés, amelyet a románok 
és oroszok a magyar civil lakosság ellen
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elkövettek, mindent felülmúlt, amirôl va-
laha is hallottam.”

Ahogy írja, a volt 2. magyar hadosz-
tály Tasnádtól a Tiszamentén keresztül,
Gyôrön át Sopronig tartó visszavonulá-
sában vállal aktív szerepet, fôként a fron-
tok között el-kivándorló civil lakosságot
védve. A hazát március 31-én hagyja el,
szûkebb családjával együtt, az utolsó ci-
vileket szállító vagonnal, orosz gránát-
tûzben. „Én nem menekültem, mindig
csak visszafelé harcoltam” – nyilatkozza
egy késôbbi interjúban.8

A trianoni nemzedék nem felejthetô
írógéniusza elôbb németországi mene-
kültként, lágerlakóként, majd milliomosok
családtagjaként is szerény éjjeliôrként írja
meg az Adjátok vissza a hegyeimet! címû
feledhetetlen munkáját, és a már klasszi-
kusnak számító A funtineli boszorkány
címû regénytrilógiát. 

1951 nyarától kezdve, az Egyesült
Állomokba történt kivándorlása után az
emigráció szellemi vezéreként, anyagi- és
munka-áldozatokat hozó szervezôjeként
segíti politikailag megszállt hazáját. 1952
májusában, miután felbontja elsô házas-
ságát, Elizabeth McClainnal esküszik
meg. Szimbolikus értékû, hogy Nyirô
József halála után, 1954-ben ôt kérik fel a
patinás hírû Kossuth Kiadó igazgatói
tisztére9. Több emigráns lapnak lesz fe-
lelôs kiadója vagy társszerkesztôje, közü-
lük kiemelkedik a Dr. Soos Géza által ala-
pított Új magyar út (1950–1956).

Nem kis részben második felesége se-
gítségével és saját munkája révén meg-
becsült tagja lesz az USA társadalmának.
1957-tôl nyugdíjaztatásáig a floridai,
gainesville-i egyetem tanára. Fiai közül
négy Amerikában él, egy Németország-
ban.

Megalapítja és jelentôs áldozatokkal
mûködteti is az Amerikai Magyar Szép-
míves Czéhet (1964), angol és magyar
nyelvû kiadványokkal. Angol nyelvû la-
pokkal tartja életben a kossuthi Duna-
menti Konföderáció eszméjét éppúgy,
mint a kisebbségi magyar lét elleni igaz-

ságtalanságok számonkérését a szlovák,
a román és szerb állammal szemben
(Danubian Resarch and Information
Center (1966), Transilvanian Quarterly
(1979), Hungarian Quarterly (1984),
Central European Forum (1988). Nem-
zetközû jellegû tevékenységéért és mûvei
esztétikai értékének elismeréséül a Szám-
ûzött Írók Amerikai PEN Klubjának tag-
jává választják.

A trianoni, majd párizsi béke-diktátu-
mokat soha el nem fogadó, s a magyar-
ság méltányos igazságszolgáltatásáért
szüntelenül harcoló közírói munkásságát
mindvégig kiegészítette a tragédiákat
részvéttel átélô és láttatni tudó alkotó-
ember igényes, látomásos, de mégis do-
kumentatív erejû szépirodalmi életmûve.
Ma már a Himnusz, a Szózat, a Nemzeti
dal 20. századi párdarabjának tekinthet-
jük a nemzeti ünnepeinken oly gyakran
felhangzó Üzenet haza címû vers-zsol-
tárát. Wass Albert a trianoni magyarság
nagy nemzedékének nagy személyisége,
nagy idôk koronatanúja.

Írói hitvallását maga is a nemzete és a
kárvallott embermilliók melletti tanúság-
tétellel kapcsolja össze: „A szellemi ember
felelôssége nem ismer megalkuvást, és a
jövendô könyörtelenül számon kér tôle
minden kimondott szót. Az emberiség
nagy pereiben a szellemi ember a koro-
natanú: eskü kötelezi arra, hogy az igazat
vallja, csak az igazat, és elhallgatás nélkül
a teljes igazságot. Tanúvallomásától függ
a perek kimenetele, és ha hamis tanúnak
bizonyul: világkatasztrófákat von maga
után. Köteles kimondani hangos szóval
az igazságot, kínzókamrában és bitófán
éppen úgy, mint bársonyszékben. A világ-
zûrzavar mai állapotának megszüntetése,
az apokalipszis dübörögve közeledô rém-
ségeinek elhárítása, az emberi társadalom
békés összhangjának megteremtése nem
atombombákon, halálsugarakon és raké-
ta-repülôgépeken múlik, hanem egyedül
azon, hogy az elkövetkezendô tíz eszten-
dô alatt a népek szellemi embereinek
lesz-e erejük letépni orrukról a korszellem
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hazug szemüvegeit, és lesz-e bátorságuk
kimondani az igazságot.” 10

A zsoltáros idôk és a homéroszi hang
megtalálta költô-epikusát, de megtalálta
hôsét is: a trianoni igazságtalansággal
sújtott, majd a 2. világháború vesztes
magyarságát, a kiválasztott nép helyett a
veszélyeztetett népet, a létében szétszag-
gatottat, a nemzetlététôl majdnem meg-
fosztottat: „Egyik napon Tamás vagyunk,
másik napon Júdás vagyunk, / kakas-
szónál Péter vagyunk. / Átokverte, sze-
rencsétlen / nagypéntekes nemzet va-
gyunk.” (Nagypénteki sirató)11

A Securitate, a román titkosrendôrség
többször tett kísérletet az író megfélemlí-
tésére, elhallgattatására, sôt megöletésére
is. 1979-tôl többször próbálták kiadatási
kérelemmel Romániába szállíttatni az írót
egy 1946-os, hamis tanúvallomásokon
alapuló, romániai népbírósági ítéletre hi-
vatkozva. Az USA és az FBI mindannyiszor
elutasította Ceausescu álságos puhatoló-
zásait. Ugyanakkor 1985 ôszén „Securita-
te-terroristák” bizonyítottan gyilkossági
kísérletet követtek el Wass Albert ellen a
clevelandi Holiday Inn Hotelban, amely
csak az INTERPOL jól-értesültsége és bûn-
megelôzô munkája miatt hiúsult meg.12

Életét személyes balszerencse is nem
egyszer kísérte. 1987-ben el kellett temet-
nie második feleségét, Elizabethet13, aki
mindenben segített abban a munkában,
amit az író elsôsorban szeretett hazájáért,
Erdély függetlensége visszanyeréséért
próbált tenni. Fiatal barátját, Dunai
Ákost, a Költô és a macska címû novel-
láskötet összeállítóját európai autóbale-
sete (?) miatt 1989 novemberében kellett
elbúcsúztatnia. 1993. július 9-én halálhí-
rét keltik máig ismeretlenek, hólabdaként
gyúrva maszatolódik be tôle a floridai, az
amerikai emigráns, az európai és a ma-
gyar sajtó, végül önmagának kell újság-
hírben fölemelnie szavát saját élete iga-
zolásául. Szívpanaszairól is szól hír. 

A 90-es években, a már-már teljes szel-
lemi társtalanság és egzisztenciális elma-
gányosodás idôszakában Kolossy Sándor

Ausztráliában élô szobrászmûvésszel,
Szász (Zas) Lóránt költôvel és lapszer-
kesztôvel (anyagi támogatójával és mûvei
késôbbi kiadójával), majd a makói Halász
Bálint mérnökkel és a mezôségi Lapohos
András tanárral folytat meghitt levelezést;
de egyéb magyar vonatkozású kapcso-
lataira is fényt vetnek a posztumuszként
összeállított Wass Albert levelesládája és
az Erdélyt nem lehet elfelejteni címû
levél- és interjú-ciklusok.14

Levelekbôl tudhatjuk meg15 azt is, hogy
élete második súlyos balesetét is elszen-
vedi – az 1943-as ukrán fronton történt
agyrázkódása után –, 1996. szeptember
24-én éri gépkocsi baleset, koponyare-
pedéssel vitték be az umatillai kórházba.
Ettôl kezdve „emlékezôtehetsége gyön-
gülni kezd”. 

A 85 év fölötti embert erôs izomfájdal-
mak gyötörik, gyakoriakká válnak az em-
lékezetkiesések és a hallucinációk, látása
– fôleg közelre – gyöngül, emiatt gondjai
vannak a gépírással, és járni csak ne-
hezen tud térdízületi fájdalmai miatt.
Olykor Géza fia és fogadott lánya, Anne
látogatja. Mellette, közelében többnyire
csak harmadik felesége van, Mary, aki
zongorajátékkal vidítja olykor napjait, de
Marynak is nyolc unokája van már, és az
ô „gyerekei is sok gondot” hoznak a ház-
hoz – írta az író egy 1997-es levelében.
Nem egyszer a két öreg szóváltásába,
veszekedésébe fulladnak az esték.16

Több végrendeletet ír és több alapít-
ványra hagyja életmûvének gondozását,
köztük 1987 augusztusában a fiai által
létre hozott Czegei Wass Alapítvánnyal
köt szerzôdést – amelynek bejegyzése
csak az író halála után történt meg –;
ugyanakkor óriási anyagi nehézségekrôl
számol be még a halála elôtti hónapok-
ban is.

Hol fiai, hol Mary akarták Wass Albertet
öregek házába utalni, magatehetetlen-
ségére való hivatkozással. Újrafelfedezé-
sének írói sikereit nem élhette meg. A Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend Középke-
resztjét kissé megilletôdve még 1994-ben
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vette át a Miamiban székelô konzultól és
Csoóri Sándortól, de 1987-ben Kuncze
belügyminiszter csak ideiglenes és eseti-
leg meghosszabbítható állampolgársági
igazolást állított ki az író részére, amit az
idôs ember inkább sértésnek ért meg,
mintsem a Haza részérôl történô bármi-
lyen elismerésének. Halála elôtti hónapok
egyikén hallucinációs zavarairól és agy-
vérzésérôl ír egy szentendrei magyar asz-
szonynak.17 Géza fiától tudhattuk meg,
hogy egy könnyebb lefolyású szívroha-
mot is kapott, de tartott tôle, hogy még
súlyosabb lesz állapota. Nem tudjuk, érte-
sült-e arról, hogy neve felkerült a Nobel-
díj várományosok listájára, de egyes új-
sághírek szerint18 a Magyar Tudományos
Akadémia ajánlása késett, egyre csak
késett.

Wass Albert halálának körülményeirôl
többféle hír látott napvilágot, és még
többféle feltevés kering. Egy biztos:
Floridában, az író Astor parki házában
(vagy házának parkjában) egy fegyver
eldördült 1998. február 17-én. A halála
után néhány nappal egy könyvekkel és
iratokkal megrakott  könyvespolcot szállít-
tatott el Bánkuty Géza üzletember-
sajtómágnás megbízásából az azóta már
felszámolt Gróf Czegei Wass Albert
Alapítvány (amely nem azonos a Wass-
fiak által alapítottal). Tudomásunk szerint
Wass Albert írógépét is ô ajánlotta fel a
budapesti Petôfi Irodalmi Múzeum
számára. 

Öt nap múlva, utolsó feleségének, két
gyermekének és családjuknak, az író né-
hány barátjának és a miami magyar
lelkészházaspárnak a jelenlétében scien-
tista szertartás szerint búcsúztatta el az
egyház egyik amerikai vezetôje a valahai
Szolnok-Doboka megyei református fô-
gondnokot, a tábori- majd hajólelkészt, a
magyar nemzet íróját, Wass Albertet.
Beethoven Örömódájának akkordjaira
hangzott el a temetési szertartás, angol
nyelven. Fia, Huba szintén angol nyelven
búcsúztatta méltató szavakkal az édes-

apát, és Ft. Király Zoltán ny. református
püspök is szólt az egybegyûltekhez.

Az újsághírek gyorsan vitték és vissz-
hangozták a halálhírt, versek ágyazták
meg az öngyilkosság legendáját, mintha
nem is életmûvére, de halálára lett volna
szüksége az utókornak: a megtépázott
jellemre, a megkeseredett emberre és
nem a hittel telire, aki még 87 évesen,
1995 nyarán is bátorító szavakat küldött
makói levelezôtársához: „Belsô ellensé-
geink bizony ránk húzták a vizes lepedôt,
ahogy odahaza mondani szoktuk, s nem-
zetünket szétzilálták úgy, hogy azt már az
Úristen segítsége nélkül nem is lehetne
megmenteni többé. Azonban az Úr ve-
lünk van, s ha megkapaszkodunk benne,
még nincs veszve semmi. Idô kérdése
csupán. Mi már nem éljük meg: egy em-
beri élet csupán pillanat az örökkéva-
lóságban. De hagyatékunk megmarad s
mutatja az utat.”

Wass Albert testét hamvasztották.
Jutott belôle az astori park dermedt fái-
nak, majd késôbb a marosvécsi sziklasír-
nak, és Istenszéke örökké fújdogáló sze-
leinek is. Idézzük az írót, most nem a jog
szavaival19, hanem az ô és ôsi népe
törvénye szerint: kié hát írói és emberi
öröksége? „Ôsi törvény szerint holtak
kincsét szét kell osztani az élôk között,
hogy mindenkinek jusson belôle, kinek-
kinek a maga rátermettsége szerint.
Eleget téve ennek a törvénynek az igaz-
ság és a célszerûség kívánsága szerint:
lelkesedésedet, hitedet és bátorságodat
az Úr nevében a magyar fiatalokra hagy-
juk, hadd gazdagítsa lelküket, s adjon
erôt nekik a nemzetmentés nehéz fela-
datához. Harcos türelmed legyen a türel-
metleneké, békés jó szándékod nyugtas-
sa a békétleneket, munkakedved lelke-
sítse a jövendô magvetôit. Szereteted
emléke azokat illeti, akik szerettek.” 20 –
Csak nehogy megmérettessünk és köny-
nyûnek találtassunk.

*
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A férfiember életszakaszaiban többféle
viszonyba kerül az apával. Olykor ellen-
tétes, olykor szeretet-csökkentô, olykor
tisztelet-növelô, olykor példa-erôsítô sza-
kaszok váltakoznak. Fôleg az apa halála
cezúrázza erôteljesen ezt a viszonyt.
Gyakran jelentôs idô telik el, míg elérkezik
az emlékhez forduló szeretet, a megértô
és utólagosan megbecsülô szeretet ideje.

Magam is az édesapám halála utáni
évek múlásával párhuzamosan érzem nö-
vekedni emlékének normaadó hatását,
fokozottabb lelki jelenlétét életem meg-
felelô cselekedeteinek kiválasztásakor.
Nagyapáim nem várták meg születése-
met. Csak áttételes emlékeimben élnek, s
így a haláluk utáni pszichikai visszahatás
folyamataiból kiestek.

Nagyapát találtam Wass Albertben. Azt
a háborút vívta, amelyet édesapám. Az a
költô-tanár, Áprily Lajos indította el ôt köl-
tôi útján Kolozsvárott, a Farkas utcai Re-
formátus Gimnáziumban, aki Budapestre
kerülése után édesapámnak volt az osz-
tályfônöke a Lónyay Református Fiú Gim-
náziumban. Ahogy én tanultam édes-
apámtól a verssorok ritmizálását, láttató
elmondását, úgy tanulta ô is tanárától
ugyanezt, csak hatvan évvel korábban.

Nagyapára leltem Wass Albertben, aki
maga is nagyapja békebeli szellemének
és lelkiségének volt hû örököse és vált
háborús idôkben is méltó folytatójává.
Elôbb olvasói, majd írói és kiadói mun-
kám során erôsödött meg bennem az
érzés, hogy nemzedékem nevében nagy-
apát nyertünk az író-költô elôdben.

Rá volt szükségünk, az igazmondásá-
ra, mely munkáinak alaptörvénye, a „tö-
retlen hitre”, mely lelkiségébôl árad,
nyelvi tisztaságára, mely bartóki módon
egyeztet székely hétköznapiságot az intel-
lektuális magaslatokkal, a megalkuvás
nélküli politikumra, mely a magyar nem-
zet politikai igazságtételéért küzd.

Érdemes és tanulságos pontosan meg-
idézni Wass Albert Kard és kasza 21 címû
könyvébôl a fôhôs Kicsigrófnak a nagy-
apjával 22 folytatott párbeszédét: 

„– Miklós, jegyezd ezt jól meg magad-
nak. Aki nem tud országáért küzdeni, az
nem érdemel országot. Mi Erôssek 23

mindég elôl voltunk a küzdelemben.
– Papi is elôl volt? – kérdezte a gyerek,

komolyan.
Nagyapja bólintott.
– Mint huszártiszt elôl nyargalt csapat-

ja élén az ütközetbe. Úgy érte az oroszok
golyója.

A gyerek elgondolkodva nézte nagy-
apja ôszülô, szakállas arcát.

– Te is elôl voltál, nagyapa? – kérdez-
te hirtelen.

Az öregúr egy pillanatra megdöbben-
ve meredt unokájára. Aztán bólintott.

– Én is. Csakhogy az én idômben
nem volt háború, így hát politikában jár-
tam elôl. De te ezt még nem érted – tette
hozzá és csontos nagy kezét rátette
unokája fejére –, elég annyi, hogy az elôl
járáshoz szükséges ismernünk azokat,
akiket vezetnünk kell.”

Nagykincsû szavak, nagykincsû útra-
való nemcsak az I. világháborús gyer-
meknek, hanem mai unokáknak, s az
unokák unokáinak, írástudóknak, törté-
nelem-elôkészítôknek és politika-csinálók-
nak is.

Wass Albert – biblikus parafrázissal élve
– elôbb vállalt minket, s ezért ma már
több nemzedék érzi és tudatosítja:
nekünk is vállalnunk kell ôt, hogy Ha-
gyatékával24 élni tudjunk. Ôt: a lármafa-
nagyapát.25 A látóember-táltost, akinek
„nem volt egyebe más csak a szíve, és a
szívét a homlokán viselte”.26 Az emigrá-
cióban is fejedelmi íróembert. „Egy össze-
kuszált emberiség élô lelkiismeretét.”27

Lábjegyzetek:
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Albert kiadói jog tulajdonosai: Szász (Zas)
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21 Kard és kasza I-II. Kráter, 2003. Pomáz
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gyûlési képviselô (1892-1896), majd Szol-
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haláláig, amit késôbb unokája, az író töltött
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23 Az Erôss család a Wass család regénybeli
hasonmás-családja, azonosítható család-
történeti és életrajzi megfeleltetésekkel. 
(A szerk.)

24 Bronzkígyó – Hagyaték, Kráter, 2001, Po-
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tott regényére.

25 Utalás a Lármafa címû, 1943-as írói jegy-
zetére, Józan magyar szemmel I. Kráter,
2002. Pomáz.

26 Utalás a Látóember címû versre (Wass
Albert Minden verse, Kráter, 2003, Pomáz)
és a Táltos ôsöm megálmodott engem cí-
mû novellára (Magyar pólus, Kráter, 2004.
Pomáz)

27 Wass Albert: Rövidebb életrajz, 1974, ld.
www.krater.hu

Az élet(mû)rajzot a szerzô folytatja

Czegei Wass Géza 

Levél Wass Albert
utolsó éveirôl

Jelen levél megírására Turcsány Péter
Wass Albert élet(mû)rajza nyitórészle-
tének közlése után került sor. Egyesü-
letünk e-mailon kapta, pontosításul az
abban leírtakhoz. Az író édesapja volt
házától 4-500 km-re élô fia a követke-
zôképpen emlékszik vissza az alábbi
eseményekre. Kérem a honlap olvasóit,
az utolsó évek talán legfôbb korona-
tanújának emlékezését vessék össze írá-
sommal, az események pontos felidézé-
sének igényével. A zárójelbe tett részletek
a levél egy másik fordítójától származnak,
aki maga is résztvevôje volt néhai Wass
Albert temetésének. Köszönet neki is a
pontosításokért. (T. P.)

A Krater kiadó nem adta ki Wass Albert
összes irodalmi munkáját. Több láda,
többnyire angol nyelvû kiadatlan mun-
káját ôrizzük. Utolsó írásai, amelyek az
életérôl szóló „Voltam” címû önéletrajzá-
nak részei, nem jelentek meg a Kráter
kiadásában, legalább is hivatalosan nem.
Lesz egy Wass Albert amerikai életét
bemutató fényképgyûjtemény, ezt sem a
Kráter fogja kiadni, mint ahogy sok anya-
got akkor adunk majd ki, amikor azok
megértek a kiadásra.

Papi elméje az autóbalesetig mindig
éles volt. A baleset következtében fej sé-
rüléseket szenvedett és idônként emlé-
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kezetzavara volt. Jól, jobban látott, mint
én. Ahogy idôsödött, azonban egyre
kevésbé látott közelre, olvasni. A koordi-
nációja sem mûködött olyan jól, mint
amikor fiatal volt. A gépelés nehézkessé
vált öregedô ujjai és távollátása miatt.
De 90 éves korára mit várhat az ember? 

Papi körül mindig ott volt a család,
mindaddig, amíg Mary, utolsó felesége,
meg nem kért bennünket, hogy ne láto-
gassuk olyan gyakran, mert amikor mi ott
voltunk, akkor Papi nem csak kizáróla-
gosan rá figyelt. Mi több, a barátoknak és
a szomszédoknak Mary nem engedé-
lyezte a látogatást, és Papinak nem
engedte meg azt sem, hogy a Kiwanis
Klub találkozóira elmenjen, mert túl sok
idôt töltött barátaival. Tudomásom szerint
Mary családja évente talán egyszer lá-
togatott, míg én havonta egy hétvégét
töltöttem vele. Anne utánam a követke-
zô, a hónap második hétvégén látoga-
tott, így legalább minden második hét-
végén volt vele valaki, még akkor is, ha
Mary nem szívesen látott bennünket. (Kb.
450-500 km távolságra lakott Géza az
édesapjától, Anne még messzebb: 550-
600 km, Wass Albert többi fia több ezer
km távolságban élt. L. É. kiegészítése)

Nem tudom, hogy a Marynak 8 uno-
kája volt-e? Papinak ugyanis nyolc édes
és fogadott gyermeke és (24) unokája és
fogadott unokája volt, akik nagyapának
tekintették ôt, és még sokkal több déd-
unokája volt. Tudomásom szerint Papit
soha nem zavarták a gyerekek. Ennek
ellenére mindig boldog volt, amikor a
gyerekek meglátogatták, és ugyanúgy
boldog volt, amikor elmentek és életébe
visszatért a rend. De ez így van minden
öregedô emberrel. Az ember egyre ke-
vésbé toleráns a fiatalok tevékenységével
szemben, ahogy öregszik.

Tudomásom szerint két végrendeletet
írt. Az egyiket Mary elôtt, a másodikat
pedig (a Maryvel kötött) házasság után.
De ebben semmi szokatlan nincs. Írt egy
házasság elôtti szerzôdést is, amely ki-
mondja, hogy mindaz, ami az övé volt a

Maryvel kötött házassága elôtt, az ô
(Papi) családjáé marad, és mindaz, ami
Maryé volt a házasság elôtt, Mary család-
jára száll.

Mary öregek otthonába akarta tetetni
a karambol után, mert ô képtelen volt
ellátni. Mi felajánlottuk, hogy mindket-
tôjüket bevisszük a városba, ahol az egyik
lakásunkban lakhattak volna, ami nem
egészen fél mérdöldnyire volt a mi
házunktól, az irodám közelében. Addig
maradhattak ott, amíg szükségük volt
erre, de végül is lemondták, amikor
kitaláltuk az ágy és a fürdô elhelyezését,
ami számukra könnyebbé tette a moz-
gást (a lakásban). De ezekre a beren-
dezési tárgyakra csak három-négy hó-
napra volt szükségük.

Közvetlenül a baleset után valóban
hallucinált, és szerintünk egy könnyebb
lezajlású szívrohamot is kapott. A súlyos-
abb szívrohamot Mary kapta, aki nehe-
zebbé tette életét, mert (Papinak) kellett
Maryt ellátnia.

Papi halála után a hagyatékból Ban-
kuty nem vitt el semmilyen könyvet sem.
A végrendeletben azonban volt egy kité-
tel arról, hogy a faszegélyû könyvespol-
con lévô könyveket a Czegei Wass Ala-
pítványra hagy. Ezeket röviddel a temetés
után Kiss Gábor elvitte.

Arra vonatkozóan, hogy ki volt ott a
temetésen – a szertartás alatt végig ké-
szültek fényképek. Huba mondta a fô bú-
csúztatót, egy magyar református pap-
pal, továbbá a scientista egyház egyik
vezetôjével. Az astori templom tele volt a
világ minden részérôl érkezett barátokkal
és családtagokkal. (megjegyzés: Ft. Király
Zoltán ny. püspök, Kiss Gábor, Serédi Ist-
ván stb.) Mary szintén ott volt a lányával.

A Beethoven zenéjére írt scientista
himnusz rendkívül népszerû, és Amerika
minden vidékén gyakran használják a
keresztény szertartásokon.

(Fordította Lázár Ádám, Lukácsi Éva
tiszteletes asszony kiegészítéseivel)
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Szakács János

Wass Albert 
regényhôsei

Manapság is úgy érezzük, hogy a ro-
mániai magyarság önismeretének szolgá-
latában, hû képet adunk írásbeliségünk
minden területérôl az irodalomtörténet
bármely mûvelése által.

E képbe illeszkedik bele egy erdélyi
írónk Wass Albert irodalmi tevékenysége
is, aki a két világháború közötti években
fejtette ki irodalmi tevékenységét, mint az
erdélyi Mezôség közírója és ismerôje.
Jellegzetes regényhôsei a mai élet em-
berei, függetlenül ezek vallási, nemzetisé-
gi, anyagi vagy nembeli különbözôségé-
tôl. Megtalálhatjuk írásaiban a kor jelleg-
zetes szereplôit, rövidebb vagy bôvebben
körülírt történésekben.

Fontos szereplôi voltak elbeszélései-
ben, az erdélyi román lakossággal kialakí-
tott kapcsolatai, melyeket bizonyos ro-
konszenvvel mutatott be olvasóinak, mint
az erdélyi társadalom fontos szereplôit.

A következôkben bemutatjuk néhány
elbeszélés rövid kivonatát, melyeknek
szereplôi az erdélyi Mezôség, vagy egész
Erdély területén játszódtak le és az író
fantáziája által, valamint az akkor élô sze-
mélyek történéseivel és a körülmények
ismertetésével zárulnak le.

Anuca. „Már második napja tanyázunk
a Belóvár alatt. Nagy bakot keresünk.
Hatalmas a csendesség. Körülöttünk csak
szikrák pattannak ki néha a tûzbôl s röp-
pennek bele az éjszakába, amint a kis
bácsi megpiszkálja a zsarnokot. A fény
vibrálva csillan meg a puskacsövön piro-
san a fölfelé hajló barázdás parasztarcon.

Aztán megmozdul Kiss bácsi, felemeli
a kezét s elmutat vele a tûz felett, keletre.
Ott a Csongrád – mondja – oda temette
el a szép Anuca, Fileki úrfit csakhogy a sír-
ját nem tudja kívüle senki.

Hát tudja, az Anuca apja bács volt a
grófnál, ott lakott éppen a Holtyerág

végiben, tudja, ahol a legelôk kezdôd-
nek, éppen ott volt. Ott volt a pakurárok
közt akkor, a Hosszú Simon is. Hej, neki is
tetszett erôsen a lány. De nemcsak neki,
nehogy azt higgye. Megnézte azt akárki,
mert olyan lány volt, derék és akkurátus.”
(Erdélyi Helikon, 1934., 751-753. old.)

Vaddisznós Jákob. „Tudni kell, hogy
régen nem volt úgy a disznó erre felé,
mint mostan. A Gyilkostól le a Holtyeráig,
de még tova is, a Tór ligeten túl konda-
számra lakta az erdôket s nem kellett a
vadász napokig járja a sûrût, hogy össze-
hajthasson egy-egyet.

Igaz, hogy nagyrészt a csudaki báróé
volt a vadászat mindenfelé s ha ezek az
urak nem vadásztak, más nem zavarhat-
ta a disznót. Még csak éppen Vaddisznós
Jákob sem. Egyedül lakott ez az ember,
egy rozoga kunyhóban isten vele egye-
dül, éppen csak egy árva szürke kuvaszá-
val, amelynek Dráku volt a neve. Tenye-
rével nem sokat törôdött Jákob, meg
ruháját sem vaddisznóbôrbôl készítette
magának, így a bocskort és bundát sem.”
(Erdélyi Helikon, 1935., 90-97. old.)

Mundruska. „Kaufmann Frigyes úr ba-
rátsága a nemes Bandi úrral, még a há-
borús idôkben keletkezett. Ennek pedig
az lett a következménye, hogy Vaszilika,
aki Szamosújvárhelyrôl hordta ki Nemára
a postát, minden második napon, egy
szép reggelen, mikor alig volt hó, s pata-
kok loholtak végig a völgyecskében, a
Valea St Munga felé, egy ilyen napsüté-
ses reggelen, egy Hindenburg-bélyeges
levelet teszen fel Vaszilika, a Bandi úr
tornáca könyökére. Gyakran ült ott a vén
Mitru, különösen mióta özvegyember. Ül,
néz az erdôkön végig, vagy az erdôk
fölött, bele a levegôbe, bele a múltba. 
A leány Mundruska az egyetlen, aki fele-
ségére még emlékeztetni tudja, az is sze-
retett ottan üldögélni...” (Erdélyi Helikon,
1935., 323-333 old.)

Mezôségi levél. „Ma eszembe jutottál.
Ôsz van újra, a kerti nyírek halovány
reszketéssel lehajtják mélyen fejüket, s
ahogy köztük tovamentem, sárga levelek
hullottak róluk…
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Bocskoros ember jött szembe velem.
Köszönt és megállt. Én is megálltam.
Lassú beszéddel szót cseréltünk. Hogy
érik a tengeri, másnap szedni kell. Hír
jött, esik a marha ára. Kemény a föld,
nehéz a szántás. Emelik az adót. A Vaszi-
lika disznója elpusztult s az András te-
hene is. Tódort és Vaszilikát megsegítjük,
a vihar után is, ha bajba van s ôk is
megsegítenek minket, ha tépett a tetônk,
mert emberek vagyunk mindnyájan s
egy földnek fiai. Mindnyájan görnyed-
tünk egy kicsit az élet alatt s mindnyájan
örvendünk egy kicsit neki, ha kegyesen
reánk deríti napjait…” (Erdélyi Helikon,
1938., 666-673. old.)

Mósule. „Gyakorta fordultam fent a
Dealu Brádon, málnaérés idején, mikor 
a források, erdôk szelíd ôzeit megszállta a
mámoros szerelmi láz s lihegve ûzik
egymást úttalan bozontokon által. Talál-
koztam napkeltekor málnázó medvével a
Tarnica-patak lankás oldalán s néztem
elakadt szemmel a naplementét, mohos
sziklacsúcsról, míg alattam figyelô szar-
vastehenek szûrték át ideges kanálfülei-
ken a csend ezer neszét… Mósule ott
fent él a havason, kicsi házában azt ôrzi
már hosszú évek óta. Hogy mióta, talán
maga sem tudja már, talán más sem. Az-
elôtt régen, azt beszélik, bács volt a ha-
vason, háza is volt, családja is volt. aztán
az asszony körül jövé fent valami…”
(Erdélyi Helikon, 1939., 692-709. old.)

Két nap. „Megjöttek az átvonuló ro-
mán katonák. A mieink, csak ennyit mon-
dott és egyik sem szólt rá semmit. Aztán,
amelyik elôbb szólt, úgy mondja: bizony
a mi testvéreink. Jó testvérek.” (Erdélyi
Helikon, 1940., 654-666. old.)

Sándor bácsi … Sajnálom kedves bará-
tom, nem értek oláhul. Így mondta:
oláhul. A frissen mázolt Nagyromániában
nagy sértés volt ez akkor. A vasutas el-
vörösödött, rikácsolni kezdett és odahívta
a rendôrt. A rendôr szigorú arccal fordult
Sándor bácsihoz. Mit mondott, elmon-
dotta a rendôrnek is: sajnálom barátom,
de nem tudok oláhul. A rendôr mérge-

sen kezdett kiabálni, most már magyarul.
Román! Úgy kell mondja! Mit oláh! Vége,
trekut az oláh. Itt nincs van Magyaror-
szág! Itt Nagyrománia! Román! Úgy
mondja: román. (Erdélyi Helikon, 1941.,
254-261. old.)

Ne bántsd a magyart! „Jóindulatú,
békés nép vagyunk. Megmutattuk, saj-
nos elégszer, hogy szép szóval fát vághat-
nak a hátunkon, bárki idegen. megmu-
tattuk azt is, valahányszor úgy rendezte a
sors, hogy emberi jogainkat durván
megsérti bárki is legyen az, fegyverrel
számolunk. Nekünk nem kellenek idegen
tartományok. Hódító álmaink nincsenek.
Békés, szeretô nép vagyunk. Ismerjük a
hûség és becsület fogalmait s kitartunk
mellettük, akkor is, ha emberfeletti próbát
is mérnek ránk. De lelkes erôvel védjük
azt, ami a mienk. Fél karral, kárpáti hatá-
rainkat védjük, a hatalmas orosz haderô
ellen…

Mi magyarok, aki apró lényegtelen
pont vagyunk, talán ebben a nagy mér-
kôzésben, ma felemelt fejjel és önérzettôl
büszkén tekintünk honvédeink felé. Hogy
a nagy háború dolga miként végzôdik,
az független tôlünk. Helyzetünket, be-
csülettelés és emberül megálltuk. Arcpi-
rulás nélkül, büszkén és fölemelt fejjel vár-
hatjuk a sors kezébôl a számunkra kijelölt
jövendôt.” (Keleti Újság, 1944. szeptem-
ber 10., 1 old.)

A fentieket ki lehetne egészíteni, a kor
politikai eseményeinek leírásával, azon
események következményeinek ismerte-
tésével, melyek az íróra és regényhôseire
hatással voltak. Ne feledjük, hogy utóbbi
közleményünk az orosz csapatok erdélyi
bevonulása elôtti napokban jelent meg.

Mindezek után az író fôszereplôi nem
tagadhatók meg utólag, sem tiszta és
emberi magatartásukról, függetlenül
nemzetiségüktôl.

Hagyjuk, hogy az utókor ítéletet
mondjon az író akkori ténykedései felett
és adjuk meg neki az alkalmat, hogy utó-
lag is bebizonyíthassa ártatlanságát.
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Dolgozatomat, hogy könnyebben
nyomon követhetô legyen, több részre
tagoltam. Idôrendi és tematikai szempon-
tok szerint osztályoztam és fejezetekre
bontottam. Az elsô fejezetben az 1848
utáni korszakot tárgyaltan, a Habsburg
elnyomás alatt élô magyarság prob-
lémáit. Az ezt követôben pedig a kiegye-
zés utáni idôszakot, úgy a hibákat, mint
azoknak következményeit. A III. fejezet az
elsô világháború végével kezdôdik, és a
Magyarországtól elszakadt területeken
élô emberek sorsával foglalkozik. Felsô-
Magyarország helyzetével elég röviden
foglalkozik a szerzô, inkább Erdélyre fek-
teti a hangsúlyt, mely újra román terület-
nek számít. A IV. fejezet azt a rövid idô-
szakot mutatja be, mikor Észak-Erdély
újra magyar föld. Az V. fejezet Már a 
II. világháború kitörésével foglalkozik, az
utolsó fejezetben pedig a világháborút
követô erdélyi bolsevizmus korszaka
elevenedik meg.

I. 1848 után, a Habsburg
elnyomás kora

Ez a téma Wass Albert több regényé-
ben elôfordul, úgy a Kard és kasza II. kö-
tetében, mint a Mire a fák megnônek
címûben. Az elsôben elég keveset foglal-
kozik ezzel a kérdéssel, ezért választottam
inkább a másodikat.

Az 1849-es forradalom bukása utáni
szinte két évtizedes korszakot eleveníti
meg az író. A Habsburg elnyomás alatt
élô erdélyi magyarság belsô életét vizs-
gálja.

A cselekmény a Mezôségen zajlik. Errôl
Turcsány Péter a következôket mondja:
„…egyszerre tart családi és nemzeti ön-
vizsgálatot Erdélyben és fájdalmasan
felkészítô történelmi memoritert a mai
magyar utónemzedékek számára.”

Az író szerint az erdélyi magyarság
életének legnagyobb sorscsapását az ôsi
magyar-román ellenségeskedés, gyûlölet
képezte. Ennek tanúi lehetünk már a re-
gény legelején, mely abban az idôben a
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A Jobbik Magyarországért Mozgalom
ez év januárjában Wass Albert irodalmi
pályázatot hirdetett meg Kárpát-me-
dencei középiskolás diákok számára 
A magyarság sorsproblémái Wass
Albert regényeiben címmel. A pályázat
nyertesei – az I. helyezett Molnár Enikõ
(Nagyenyed), a II. helyezett Rácz Tímea
(Kolozsvár), valamint a III. helyezésen
osztozó Neag Annamária (Maroshévíz)
és Borbás Barnabás (Budapest) ösztön-
díjban részesültek, továbbá könyvjutal-
mat kaptak a Kráter Kiadótól és aján-
dékcsomagot a Magor Mozgalomtól.
Az alább közölt pályamunka szerzõje, a
nagyenyedi Bethlen Gábor kollégium
tanulója nyerte el az elsõ helyezést.

Molnár Enikõ

A magyarság 
sorsproblémái Wass
Albert regényeiben

Évszakra évszak, évre év.
Így vész el a magyar.

Nyomára ráborul a köd
S belepi az avar.”

(Dal, 1947)

Most, amikor annyi vita folyik Wass
Albert rehabilitálása érdekében, köteles-
ségemnek éreztem, hogy irodalmi pálya-
munkámmal rávilágítsak mindazokra a
magyarság sorsproblémáival kapcsolatos
kérdésekre, amelyek leggyakrabban for-
dulnak elô regényeiben, verseiben. A té-
ma nagyon aktuális, mert bármennyire is
megváltozott a világ, az írónak a jelen és
a jövô emberéhez egyaránt van üzenete.
Regényeiben rendkívül élesen tud rávilá-
gítani az akkori történelmi valóságra, a
hibákra, mit elôdeink elkövettek, s szá-
munkra tanulság, de ezenkívül rámutat
az útra, melyen haladnunk kellene.
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következôképpen nyilvánult meg. A ro-
mánok az 1848-as forradalom ideje alatt,
hogy elnyerjék az osztrákok rokonszen-
vét, de személyes okokból is, magyar fal-
vakat égettek fel, kastélyokat fosztogat-
tak, raboltak ki. Az anyaszentegyházat
sem kímélték, felperzselték, feldúlták s fel-
tehetjük ilyenkor magunkban a kérdést,
hogy vajon honnan származik a romá-
nok gyûlölete a magyarok iránt?

A szerzô a románokat egy eltévedt
néphez hasonlítja, mely kénytelen volt
hazájából tatár és török elôl elmenekülni,
messzi idegen földre, más népek közé.
Idejöttek Erdélybe, megtelepedtek, a ma-
gyar urak pedig munkát adtak nekik, így
egyre többen lettek, s kezdték otthon
érezni magukat. Mivel már semmi sem
kötötte ôket ahhoz az országhoz, ahon-
nan jöttek, magukénak tekintették ezt a
földet, s lassan a békesség helyett szívük-
ben felébredt egyféle keserû gyûlölet az
idegen nép ellen, mely befogadta ôket.
Errôl Wass Albert így vall: ,,... a távoli ha-
za emlékének szomorúsága lassan össze-
keveredett ezzel a gyûlölettel. A kis kény-
szerházak ferde ablakainak tükrében egy-
szerre csak úgy látszott, mintha ôk lettek
volna itt az igazi ôslakók, s a régi házak
lakói az idegenek, akik rájuk költöztek,
nyakukra nôttek, elnyomták ôket.” (Mire a
fák megnônek, 47.)

Ezzel kezdôdött, s aztán jöttek más
idegenek, akik kihasználták ezt az értel-
metlen vak gyûlöletet, beszéltek nekik a
Nagy-Oláhországról, elhitették velük,
hogy amit a nagyapák mesélnek, az nem
igaz, ôk nem egy távoli hazából vándo-
roltak ide, hanem övék volt ez a föld
mindig, s jöttek a magyarok, leigázták
ôket, rabszolgává tették. S így lassan a
megtûrt vendégbôl házigazda lett.

A magyarságnak egyáltalán nem volt
könnyû dolga ebben az idôben. Míg adó-
fizetés szempontjából nem volt különb-
ség polgár és polgár között, jogi kérdé-
sekben a magyarok törvényen kívül
állókká lettek, mert „rakoncátlanok, rebel-
lisek” voltak, mert felszabadították a job-

bágyságot, mielôtt ezt a császár elrendel-
te volna, s így kellemetlenséget szereztek
ôfelségének országos gondjai közepette.

A román papok feljelentéseket küldöz-
gettek a császár embereihez, olyan ma-
gyar urakról, akikrôl úgy hírlett, hogy
Kossuthtal cimboráltak volna. Ennek
eredménye az lett, hogy a zsandárok
házkutatásokat rendeztek, ágyúkat, kato-
nafegyvereket és kompromittáló iratokat
kerestek. Akinek volt esze, s eltûntette a
nyomokat, annak sikerült megmenekülni,
de akinél fegyvert találtak, azt elfogták,
börtönbe vetették.

Ez a sok csapás mély nyomot hagyott
a magyarság életében – messzemenô kö-
vetkezményeirôl a továbbiakban részlete-
sebben lesz szó –, de Wass Albert kiemeli
a szívós, kitartó akaratot, mely akkor is,
mint mindig megmaradásunk létfeltétele
volt. A régi magyar urak a háború követ-
keztében elszegényedtek, de a harcot
nem adták fel, mindent elölrôl kezdtek.

„Parasztok lettek kifelé, hogy urak ma-
radhassanak befelé.” (Mire a fák meg-
nônek 115.) Együtt dolgoztak a parasz-
tokkal, szántottak, vetettek, és lelkükben
valami nagyon szépet éreztek. Nem jár-
tak egymáshoz látogatóba sem, ahogy a
régi szép idôkben tették, mert a zsandá-
rok szeme mindig rajtuk volt. Gondos-
kodtak a románok arról, hogy a magya-
rok ne csináljanak újabb forradalmat.

De a világ nem állt meg, és jöttek a
hírek, hogy a császár összeveszett az oro-
szokkal, Itáliában forr a szabadság, s ez
lenne az utolsó alkalom, hogy a magya-
rok is összeszedjék magukat. Azonban a
császár emberei most is gondoskodtak a
„rebellis” magyarokról, papokat, régi
urakat fogtak el, rájuk sütötték a nem-
zetárulás bélyegét, és Kufstein várába
hurcolták ôket, vagyonukat pedig elko-
bozták, szétosztotta a császár az oláhok
között. Ezek az emberek szörnyû kínokat
kellett kiálljanak, pincébe zárták és verték
ôket. Ahogy Széchenyi mondta: Tanítot-
ták ôket a császár nyelvére, nyugati kul-
túrára.
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De a regényben arról is olvashatunk,
hogy idegenek, német, osztrák urak te-
lepedtek ide le, s annyira megszerették a
vidéket, hogy már nem is akartak meg-
válni tôle. A román pópa sem volt rest, ô
is végezte a maga dolgát. Magyarokat
térített át románná úgy, hogy földet
adott nekik ingyen, mikor már nagyon
megszorultak, és cserébe románul írta be
nevüket az anyakönyvbe. Ez is a magyar-
ság megfogyatkozását eredményezte.

Tehát a külsô világ mozgalmas volt,
haladt elôre, csak a tanya volt az, ahol
nem változott semmi. Ott folyt tovább a
munka, mert ne feledjük, hogy „A munka
és a szorgalom az, ami legtöbbet ér a
világon. Ami a világot elôbbre viszi. S ez
dönti el a háborúkat is, nem a fegyver.”
(Mire a fák megnônek, 177.)

Az író abban látja a megoldást, ha
rend teremtôdik, minden elölrôl kezdô-
dik, új hazát. új otthont teremt magának
az ember. Itt példát mutat a magyarság-
nak, felkínál egy lehetôséget a (fenn-
maradás érdekében, mely úgy érzem,
hogy a mai korban is aktuális lenne. Arra
biztat, hogy ne csüggedjünk, ha valami
nem úgy sikerül, ahogy azt elterveztük,
hanem mindig, mindent újra kell kezde-
ni, egészen elölrôl, egészen kicsi dolgok-
kal, újra kell építeni az otthont, a hazát,
hogy az utódok boldogan élhessenek.

Wass Albert itt a tanyát állítja példa-
képnek az új otthon, az új haza felépí-
téséhez a kastéllyal szemben. Véleménye
az, hogy ott a kastélyoknál kezdôdött el
minden baj, mert a kastélyok magasra
épültek, emeletesre, ahonnan nem le-
hetett elég mélyre látni, csak felfele. „Le
nem, a földre, ahol dolgok gyökere van,
ahol a nemzet gyökere van.” (Mire a fák
megnônek, 98.)

Így a kastély mind magasabbra került
a földtôl, és mind messzebb az egyszerû
emberektôl, a nemzet többségének prob-
lémáitól. Ezzel ellentétben a tanya olyan,
akár Jókai „Senki szigete”, mert ez is elzárt
hely, de békességet és nyugalmat nyújt,
azon kívül a hagyomány, a munka, és így
a megmaradás szimbóluma.

A magyarság szívében ott volt, valahol
mélyen a remény, várakozás valamire,
talán egy szebb, jobb, békésebb korra.
Dolgoztak, fákat ültettek és vártak. A faül-
tetés Wass Albert regényeiben az örökké-
valóságot, a maradandóságot jelképezi,
mely túléli az embert, s egyben örökségül
szolgál az utódoknak. Hitték azt, hogy
mire a fák megnônek, a világ is megvál-
tozik. Mondták magukban, hogy „Minden
a fának eljön az ideje, hogy teremjen.”
(Mire a fák megnônek. 189.) S ilyenkor
talán egy magyar úrra gondoltak, aki a
nemzet dolgában fárad, és a neve Deák
Ferenc.

II. A kiegyezés utáni
események

Ebben a fejezetben arról lesz szó, ho-
gyan jeleníti meg Wass Albert az 1867-es
eseményeket, amit a Mire a fák megnô-
nek utolsó részében és A kastély árnyé-
kában címû regényben fogunk szemlélni.
Makai Gusztáv azt írja: „rá tud tapintani a
Kiegyezéstôl a Békeidôkig tartó korszak
belsô életére, eszméire, tévedéseire. Csak
a líra szépsége tudja esztétikailag meg-
szerettetni velünk ezt a súlyos vádirattá
komorodó epikát.” A két regényben kö-
zös vonásokat, motívumokat, gondola-
tokat fedezhetünk fel.

A továbbiakban ezeket az alapgondo-
latokat szeretném alátámasztani és he-
lyenként kibôvíteni.

De mit is jelent a kiegyezés? A császár
is engedett, a magyarok is, de a kérdés
az, hogy ki mennyit. Ilyen gondolatok
foglalkoztattak sok régi magyart. Volt, aki
bizakodva, optimistán tekintett a jövôbe,
s csak annyit mondott, hogy „nônek már
a fák.” Az öröm mögött feszülten lapult a
várakozás. Sokféle hírek jártak, nem le-
hetett tudni, mi igaz belôlük, de változás
mégis történt. A zsandárok eltûntek a fal-
vakból, s helyettük pandúrok jöttek. A hi-
vatalokban a bezirkerek helyét elfoglalták
a királybírók, kiknek nem magyar nevük
volt, de tudtak magyarul beszélni. Össze-
hívták a megyegyûlést is Désre, ahol na-

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA



58

gyon sok volt az idegen arc, akik ottho-
nosan mozogtak ott, és tulajdonképpen
ôk vezették az egészet.

Ha józan szemmel nézzük a dolgokat,
észrevesszük, hogy semmi sem változott
csak külsôleg, csak a forma, minden csak
ámítás volt.

S a magyarok megrészegedtek a di-
csôségtôl, s nem vették észre, hogy való-
ban ez kelepce. Ez volt az elsô nagy hiba.
Nagy volt a lelkesedés, ismeretlen hazafi-
ak bukkantak fel a semmibôl, akikre mi-
kor szükség volt, nem is léteztek. Cigány-
bandákkal jártak faluról falura, s üvöltve
éltették Kossuthot, meg a magyarok sza-
badságát, mely állítólag újra feltámadott.
Magyar ifjak hagyták ott akkoriban az
egyetemet, s képviselôknek jelöltették
magukat.

A második hibát az író a generációk
közötti ellentétekben, nézeteltérésekben,
az életrôl alkotott felfogások közötti kü-
lönbségekben látja. Az öregek nem tud-
ják elfeledni a múltat, elfogadni azt, hogy
amiért harcoltak az mind hiábavaló volt,
most senki sem törôdik ezzel. Úgy látják:
„A világ rossz úton halad, s jaj azoknak a
fiataloknak, akik feledik, amit apjuk a saját
bôrén tanult, s megcsókolják a kezet,
mely apjukat ütötte.” (A kastély árnyéká-
ban, 17.)

Régen, amikor a fiatalok összegyûltek
valahol, kevesebb volt a lárma, a kaca-
gás, és a nemzet nagy kérdései komolyra
szépítették az arcokat, s ezek zsinórruhás
igazi magyarok voltak, kik nemcsak üvöl-
teni tudták a szabadságot, hanem gon-
dokkal vívódva dolgoztak, és véreztek is
érte, ha kellett. Az író felteszi a kérdést,
hogy: „Hová lettek ezek az emberek, el-
pusztultak volna? Hát az egész nemzet
elpusztult már…?” (Mire a fák megnônek,
204.)

A fiatalok más életet éltek, lépést akar-
tak tartani a világgal, fejlôdni, de mindez
csak szóbeszéd volt, mert míg németbôl
lett magyar urak vitáztak a magyarság
kérdéseirôl, a fiatalság csínyeken és vigal-
makon törte a fejét. Zsinóros magyar ru-

hába nem öltözött már senki, idegen volt
rajtuk a gúnya, idegen a szellem. S most
jön az író részérôl a nagy sóhajtás, mely
egyben válasz is a korábban feltett kér-
désre: a ruhával együtt megszûntek lé-
tezni a komoly magyarok is. Szerinte a
sok parádé, idegenmajmolás nem hoz
fejlôdést, az igazi fejlôdés az, ha megmu-
tatják, hogy különbek tudnak lenni az
idegeneknél, mint ahogy a régiek tették.

A fiatal nemzedék azon tagjai, akiket
mégis foglalkoztat a nemzet sorsa, álom-
képeket kergetnek, nem látják a fától az
erdôt. Ok bizakodóan, pozitívan tekinte-
nek a jövôbe, hiszik, hogy a magyarság
újra felfelé halad az európai mûveltség
útján, föl a nagy európai nemzetek közé.
A hibát a múltban keresik. A magyarázat
szerintük egyszerû, minden amiatt tör-
tént, hogy két végletre szakadt a magyar,
nem volt csak paraszt és úr. Az egyik
nagyon lenn, a másik nagyon fenn. S a
kettô között nem volt semmi, ami kitöltse
ezt a nagy hézagot. A megoldást a pol-
gári társadalom kialakulásában látják,
mely virágzó kereskedelmet és ipart fog
fejleszteni, városokat épít, kultúrát virág-
zik és gazdagságot teremt. Meghódo-
lásra szeretnék kényszeríteni a gôgös
Nyugatot. Az elgondolás szép volt, a fiat-
alok lendülete pozitív eredményeket hoz-
hatott volna, de a kivitelezés megvaló-
síthatatlan maradt, hiú ábránd.

A magyarság már évszázadok óta
meglévô, irodalmunkban gyakran vissza-
térô nagy hibája a széthúzás és a szal-
maláng-lelkesedés. Ezt megtaláljuk már a
reformátorok írásaiban, Zrínyi Szigeti ve-
szedelem címû eposzában, de Arany is 
ír errôl a Nagyidai cigányokban. Wass
Albert úgy látja, hogy ez vezet majd el a
nemzet pusztulásához.

A XIX. századi Erdélyben komoly gon-
dot okoz az erkölcsi züllöttség is. Ebben
az idôben nagyon sok érdekházasság 
jön létre, így a szerelem háttérbe szolul.
Ennek következtében a gazdag urak ki-
csapongó életet élnek, feleségük mellett
szeretôt is tartanak.
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A kereskedelemmel együtt megjelen-
nek azok, akik hasznot akarnak húzni be-
lôle. A kapitalizmus térhódításával, a va-
súthálózat kiépítésével megszületett az
Európához való közeledés lehetôsége. 
A szerzô a hagyományôrzô feudalista
régi Magyarországot szembeállítja az új,
kiüresedett, értéktelen kapitalista Magyar-
országgal.

A kastély árnyékában címû regényé-
ben megjelenik az öreg pap, ki az író
eszmehordozójaként a magyarok sorsát
panaszolja el, de nem talál meghallgat-
tatásra. Mindenki süket és vak ebben az
országban. „Magyarnak lenni ma annyi,
mint süketnek, vaknak és némának len-
ni.” (A kastély árnyékában, 246.) Ô az, aki
rámutat egy újabb hibára, arra, hogy a
törvények úgy vannak megszerkesztve,
hogy bárki könnyen kijátszhatja: „A Szent
lstván-i tetô volt az, mely alá bárki be-
húzhatta magát. Még koncot is találha-
tott, ha volt könyöke hozzá, s gyôzte
ravaszsággal. Na, meg ha tudja jól verni
a mellét, szavalni a Talpra magyart, sirat-
ni Kossuthot és dicsôíteni a nagy magyar
újjászületést a Kárpátoktól az Adriáig.” (A
kastély árnyékában, 95.)

Magyarországot egy pillangóhoz ha-
sonlítja az író, ahol mindenki röpködhet,
csak a magyar nem. Mert hiába van fel-
szabadult Magyarország, a magyarok fö-
lött most is más népek uralkodnak. S ezek
nem segíteni, hanem elnyomni töreksze-
nek ôket.

Ennek a sok hibának a következmé-
nyeivel is számolni kellett. A történelem
tulajdonképpen elôrevetítette magát. Az
országban semmi sem haladt úgy, ahogy
azt régen elképzelték. A feltörô polgá-
rosodás iszaptömegében mintha elakadt
volna a haladás szekere. Az országve-
zetés pártcsatározásokká vált, mindenki
csak a vezetéssel törôdött, az országgal
senki. Az irány, amely felé az ország ha-
ladt, egyre távolabb került az elképzelé-
sektôl, egyre nagyobb lett a szakadás pol-
gár és ország között.

Valahol valami elcsúszott, félresiklott az
egyenes útról, hiba történt, és az életben
a hibákat nem lehet kijavítani. Az író ezt
így mondja: „Az élet olyan, mint a mel-
lény: ha rosszul gombolta az ember,
hiába keresi rajta a hibát. Ki kell gombol-
ni végig az egészet, és kezdeni elölrôl.” 
(A kastély árnyékában, 182-183.) S a régi
fiatalok, kik már ötvenévesek, most látják
a valóságot, s rádöbbennek, hogy a régi
öregeknek mégiscsak igazuk volt. De
sajnos, most már késô, ôk elrontották, és
ezt már nem lehet kijavítani, csak úgy, ha
mindent elölrôl kezdenek. Észreveszik.
hogy vannak ennek az országnak olyan
polgárai is, akik annak zsírjából, munká-
jából élnek, felhasználják az elônyeit, ere-
jét, védelmét, törvényeit, de érette sem-
mit sem áldoznak. Sokan még csak a
nyelvét sem akarják megtanulni, vagy ha
meg kell tanulják, lázadnak ellene.

Az új iskolamesterek olyan buzgón
végezték hivatásukat, hogy román gyere-
kekkel kiabáltatták el a Talpra magyart,
Himnuszt, Szózatot, azt hívén, hogy ma-
gyart nevelnek belôlük. A sors kegyetlen
iróniája ez. S a világ úgy változik tovább,
hogy magyar fiúk oláh lányokat vesznek
feleségül, és gyereküket román pap ke-
reszteli. A kastélyokban az urak össze-
vissza beszélnek, ki magyarul, ki németül,
mint valami újféle Bábelben, pedig: „Csak
a vér s a nyelv tudja összetartani az
embereket, s a közös múlt emléke. Ha ez
megszûnik, fölbomlik a világ.” (A kastély
árnyékában, 182.) Ezt elôreutalásnak,
jóslatnak is tekinthetjük, mely pár év múl-
va be is teljesült. S ha a kastélyokra tekint
az ember, ilyen gondolatok jutnak az
eszébe: „Milyen üres fény, milyen céltalan
és semmire való. Melege nincs, nem is
világít. Az utat keresôket csak elvakítja, ha
szembenéznek vele. Nem látják meg a
fordulókat, s árokba szaladnak.” (A kas-
tély árnyékában, 188.)

Egy kiüresedett, értéktelen világnak va-
gyunk tanúi, ahol mindenkit csak a ha-
talom és a hírnév érdekel. S a magyar
nép elveszôben van.... „Már a temetôk-
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ben is több az idegen csont, mint a ma-
gyar” (A kastély árnyékában, 8.) – mond-
ja az író szomorúan. S a dombok, melyek
évszázadot: óta csak magyar urat szolgál-
tak, most nem is urat, hanem parasztot,
nem is magyart, hanem oláht szolgálnak.
Önmarcangoló kérdések tevôdnek fel,
melyekben ott rejlik a válasz, a szomorú,
de igaz valóság: „Hogyan történt?”, „Bizo-
nyára rengeteg hibával”, „Mit lehetne el-
lene tenni?” A válasz: „Tudja Isten. Van idô
apró földekkel, paraszttal törôdni a ország
sürgôs, nagy dolgai mellett?” (A kastély
árnyékában, 9.) Vádként hangzik ez a
lélek mélyébôl feltörô keserû irónia.

Az apró dolgok elhanyagolása nemze-
ti katasztrófához vezethet. Szerintem, ez
a XXI. századi magyarság problémája is.
Vajon miért fogy a magyarság Erdély-
ben, hamarosan már csak egy tucatra va-
ló magyar, ha marad? S ki törôdik velünk?
Wass Albert, ha élne, valószínûleg így
felelne: „Tudja Isten. Van idô szegény
erdélyi magyarokkal törôdni, az Uniós
csatlakozások közepette?”

III. A két világháború
közötti idôszak

A helyzet nemcsak Magyarországon,
hanem egész Európában kezdett elvisel-
hetetlenné válni, így az I. világháború
nem váratott sokat magára. Hosszasan
lehetne fejtegetni, hogyan, mikor és mi
okból tört ki, de Wass Albert nem ezeket
az okokat keresi, hanem a háború utáni
idôszakban a magyarság belsô életére
összpontosít: a szörnyû, meztelen valósá-
got akarja megismertetni az olvasóval.

Mindannyian tudjuk, hogy az 1919-es
párizsi békekötés az Osztrák-Magyar
Monarchia feldarabolásával végzôdött. 
A törvény úgy szólt, hogy Magyarország
csak azokat a területeit tarthatja meg,
ahol a magyarság többségben van. Így
veszítette el Magyarország területének
kétharmad részét. Erdély a románok ke-
zére került, Felsô-Magyarország pedig a
csehekhez.

Csehország elôször a Monarchia olda-
lán harcolt, s végül mégis az ellenséggel
nyerte meg a háborút, akárcsak Romá-
nia. Abban az idôben azok voltak a hô-
sök, kik elfutottak az ellenség elôl vagy
megadták magukat. A fáradtan hazame-
nô német és magyar katonákat záptojás-
sal dobálták meg Prága utcáin. Nem volt
könnyû dolguk a kisebbségben élô ma-
gyaroknak Csehországban sem, mivel a
csehek németellenesek voltak, és a ma-
gyarokat is gyûlölték, mert a világháború-
ban a németek oldalán harcoltak. A cseh-
szlovák kormány politikai megtorlásként
végrehajtotta a magyar urak javai fölött
az új földbirtokreformot, magyarán elko-
bozta vagyonuknak elég jelentôs részét.
Itt újra találkozunk azzal a szívós akarat-
erôvel, hogy a magyarok nem adják fel
olyan könnyen, akkor is, ha elszegényed-
tek, újrakezdenek mindent, lemondanak
a csillogásról, a pompáról, s visszatérnek:
a munkához, ahonnan egyszer már elin-
dultak. A munkába, a gazdasági életbe
menekülnek vissza, mely önvédelmet 
biztosít számukra, és az eredmény sem
marad el. A munka eredménye lesz az új-
raéledô gazdaság, mely konokul hirdeti
tovább az ezeréves magyar múltat.

Bár az Elvész a nyom címû regényben
Wass Albert a Csehországban élô ma-
gyarok problémáival is foglalkozik, minket
mégis inkább az erdélyi magyarság 
sorsproblémái érdekelnek, mely téma a
Jönnek és az Adjátok vissza a hegyeimet!
címû mûveiben is felbukkan. Milyen volt
az élet akkoriban ideát a Kárpátokon,
szép Erdélyországban, mely most már ro-
mán területnek számított?

Itt is, akárcsak Csehországban, földbir-
tokreformot hajtottak végre. A magyar urak
elkobzott birtokait a románok között osztot-
ták szét. 1918 után az erdélyi magyar
lakosság elhagyatott, kiszolgáltatott lett.

A falusi házakba román, bocskoros ka-
tonák rontottak be, férfit, nôt, gyereket
szúrtak le, lányokat tepertek le durva rö-
hejjel a szalma közé. Halálra botozott,
megkínzott emberek hörgései hallatszot-
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tak mindenfelé, az országutak szélén meg-
csonkított halottak hevertek temetetlenül.

A magyar templomok tornyán ott állt a
román lobogó, s csendôrök papokat vit-
tek szuronyok közé fogva istentiszteletre.
A népet puskatussal terelték a templom-
ba, s körülöttük román katonák álltak
részegen és ordítozva, míg a papot a
szuronyosok arra kényszerítették, hogy
hazugságokat szóljon, s ha nem enge-
delmeskedett, akkor oldalba szúrták.

Ugyanakkor Erdélyben papokat fog-
dostak össze és tartóztattak le a román
csendôrök összeesküvés címén. A foga-
rasi várbörtönbe vitték ôket. Szörnyen
bántak velük: fogaikat kipofozták szájuk-
ból a vallatás során, szemük meggyön-
gült, hajuk már ôszülni kezdett, míg on-
nan kiengedték. Sokan kivándoroltak
Amerikába, ugyanis a ’20-as évek köze-
pén Európa több hajótöröttje került oda,
s köztük elég sok magyar is. Ezt nevez-
hetjük a kivándorlás kezdetének.

Az iskolákat is elvették, román tanító
került a magyar helyébe, akinek a szavát
a gyerekek nem értették, de ô sem az
övéket, a gyerekek szájára vertek, ha ma-
gyarul beszéltek. A faliképeken majmok
ültek a lovakon, és azt tanították, hogy
azok voltak a magyarok ôsei.

A magyaroktól elvették vadászpus-
káikat, nem kaptak fegyverengedélyt.
Szinte érezzük azt a rettenetes megaláz-
tatást, amit egy olyan ember kell elvisel-
jen, aki egész életében vadász volt, erdô-
ben élt, milyen szörnyû érzés lehet szá-
mára az, hogy mindig csak a más vállán
lássa a puskát.

Mindezek azt mutatják, milyen hatal-
mas volt az a gyûlölet, mely oda vezetett,
hogy egy államhatalom ennyire megbé-
lyegezzen embereket az anyanyelvük
miatt. A fiatalok, akik ebben nôttek fel,
már nem érezhették annyira ezt a mega-
láztatást, mert bennük már kialakult, ter-
mészetessé vált az önvédelem, a törvé-
nyek és a rendeletek kijátszása. De az
idôseknek meg sem fordult az agyukban
ilyen gondolat, a törvényt szentnek tar-

tották, mert a régi Magyarország törvé-
nye, melynek védelme alatt ôk emberré
nevelkedtek: „Egy szent korona törvénye
volt, mely nem tett különbséget ember és
ember, csupán erkölcs és erkölcstelen-
ség, rend és rendetlenség, erény és bûn
között.” (Adjátok vissza a hegyeimet!, 76.)
Ôk egy régi ország és egy régi erkölcs
emlékét hozták magukkal, s úgy fogadták
a változást, a törvényt, mint ahogy a vál-
tozó idôjárást fogadja a hivô ember, bé-
ketûréssel és alázattal, „mert hiszen Isten
és törvény tudják, mit cselekszenek”.

IV. 1940 – Erdély 
újra magyar

Húsz viszontagságos, szenvedéssel,
megaláztatással tele év kellett elteljen
ahhoz, hogy Erdély újra magyar föld le-
hessen. De tekintsünk vissza még egy ki-
csit a múltba, lássuk mi történt azelôtt.

A politikai helyzet Európában a 30-as
évek vége felé egyre zavarosabb lett.
Németország lépésrôl lépésre kezdte
megszegni a párizsi egyezményt, hatal-
mát egyre nagyobb területekre terjesz-
tette ki. Franciaország és Anglia nagy
erôfeszítések árán még mindig a békéért
küzdött, ami abban nyilvánult meg, hogy
engedményeket tett, meghátrált a német
terjeszkedés elôl. Így 1939 márciusában
Hitler lerohanta Csehszlovákiát, és Felsô-
Magyarország egy részét visszaszolgáltat-
ja a magyaroknak. Hitler Sztálinnal szö-
vetkezett, megszállta Lengyelországot, s
a németek kötelezték Romániát, hogy
mondjon le Besszarábiáról és Észak-Buko-
vináról a Szovjetunió számára, Észak-Er-
délyt pedig adja vissza Magyarországnak.

Mikor elterjedt a hír, hogy Felsô-Ma-
gyarországot visszaadta Hitler a magya-
roknak, az egész román közvélemény
megbolydult, mint egy hangyaboly, mert
érezték, hogy most Erdélyen van a sor.
Mindenki szidta a magyarokat, s ordítoz-
va rázták az öklüket. A magyarság min-
dennapi kálváriája volt ez, de ôk küzdöt-
tek az egyenlô jogokért, hajszolták az
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igazságot, összeharapott fogakkal ácso-
rogtak könyörtelen hivatalokban, sokszor
házkutatásokat is el kellett viseljenek.
Mindenhol igazságtalanság volt, a hiva-
talokban propaganda-térképek voltak ki-
függesztve, a vonatokon, melyek tele vol-
tak katonákkal, belekötöttek azokba, akik
magyarul beszéltek. S ennyi megalázta-
tás, szenvedés után még mindig élt ben-
nük a remény, bizalom.

A románok elvakult gyûlölködésükben
úgy látták, hogy „nincs nagyobb és szen-
tebb feladat, mint megmenteni Erdélyt a
magyaroktól”. (Elvész a nyom, 278.). 
A gyûléseken a szónokok ilyeneket kiabál-
tak, hogy: „egy barázdát sem”, „nincs ad-
ni, sem kapni valónk” (i.m.). Az erdélyi
magyarság vezetôit letartóztattak, bebör-
tönözték összeesküvés címén.

De voltak olyan román politikusok,
akik tudták, hogy ez nem használ, legfel-
jebb árthat. Tudták, hogy Erdély a néme-
tek kezében van, mint egész Kelet-Euró-
pa sorsa. „Tehát Erdély kérdését nem
Erdélyben, hanem Németországban kell
eligazítani. Kedvében kell járni a német-
nek” (i.m.). Újra elôvették a már meg-
szokottá vált politikai húzásukat: átálltak 
a németek oldalára. Nekik mutatták a szé-
pet, össze akartak barátkozni velük,
Hitlert akarták megnyerni a román „igaz-
ság” számára, dicsérni kezdték a nem-
zetiszocialista Németországot, s szidták a
zsidókat meg az angolokat. A román 
kormány propagandairatokkal lepte el
Németországot. A magyar nemzet nevét
akarták bemocskolni, német küldöttsége-
ket vezettek végig az országon, gondo-
san ügyelve arra, hogy a magyarlakta
vidékeket elkerüljék. S érezték, hogy még
ez sem elég. Át kellett vegye Románia a
nemzeti szocializmust is.

A bécsi döntés mégis úgy hozta, hogy
Észak-Erdély a magyaroké lett. Az itt élô
magyarok érezték, hogy valami készülô-
ben van. Már csak várakoztak. Az író ezt
így fogalmazza meg: „... ez a valami a
levegôben volt, úgy, hevert fölöttük,
mint tikkadt mezôk fölött a záport hozó

felleg.” (Jönnek, 6.). Titokban a rádiót ül-
ték már körül március óta és várták, hogy
ott valahol Bécsben, mit döntenek sor-
sukról. S megjött a nagy hír, hogy tizen-
négy napon belül a román katonaság el
kell hagyja Észak-Erdélyt, mert vonulnak
be a magyar honvédek. Az író itt azono-
sul a magyarsággal, ahogy leírja ezt az
eseményt, szinte minden érzést, minden
szívdobogást hallunk.

Milyen volt ez a tizennégy nap az itt
élô magyarok életében? Örökkévalóság-
nak tûnt. A románok részérôl nyugtalan-
ságot, felháborodást váltott ki az esemény,
nem akartak egykönnyen elmenni. De a
változás látszott. Ahogy fordult a világ, a
hivatalokban a falak üresek lettek. A pro-
paganda térképei: mind a sarokba vagy a
szemétbe kerültek, s a hivatalnokok egy-
szerre csak megtanultak magyarul, ked-
vesen, hízelgôen beszélni. Féltek talán
attól, hogy amit igazságtalanul szereztek,
ami nem is az övék volt, azt most elveszik
tôlük, s útnak indítják ôket. Vagy talán
attól féltek, hogy most a magyarok fog-
nak úgy bánni velük, ahogy ôk tették, és
a sok rossz most újra visszafizetôdik?

Magyar menekültek érkeztek Dél-Er-
délybôl, fiatalok is, kik nem akartak Romá-
nia katonái lenni. Az emberek készültek a
magyar hadsereg fogadtatására. Az asz-
szonyok piros-fehér-zöld zászlót varrtak, a
férfiak fenyôfából készítettek díszkaput. 
A fiatalok a Himnuszt tanulták, mely imád-
ság volt számukra, levett sapkával, imád-
kozó arccal álltak, mint úrvacsoraosztás-
nál szokás.” ...s egy öreg magyar osztot-
ta a szót: a himnusz szavalt. Átvették tôle
egyenként a szót és ették, mintha úrva-
csorai szent kenyér lett volna, s itták reá 
a dallamot: részegítô borát mély magyar
érzéseknek.” (Jönnek, 41.) Most már szi-
lárdnak érezték maguk alatt a talajt,
szabad volt nekik ezt énekelni.

De közben érkeztek a kivonuló román
katonák, akik a falvak alatt telepedtek le.
A közeli házak kerítéseibôl tüzet gyújtot-
tak, a kertekbôl leszedték a kukoricát, a
réten talált sarjút lovaiknak adták. úgy
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viselkedtek, mintha minden az övék lett
volna. Lovakat, ökröket vittek el, s szidal-
mazták, trágár szavakkal illették azokat,
kik szembe mertek szegülni velük. Az író
azt mondja, hogy ez nem csak egy pár
emberrel történt meg akkoriban, hanem
egész Erdéllyel.

„Rátörlek egy ködös hajnalon és há-
rom hosszú órán át dúlták, rabolták, fosz-
togatták. Fegyvert szegeztek neki és le-
köpték. Ocsmány szavakkal gyalázták és
pusztulással .fenyegették. Három nehéz
ködös órán keresztül”. (Jönnek, 49.).

S aztán ez is eltelt, jöttek a várva várt
magyar honvédek. A magyarok tisztelet-
tel, szívükben meleg érzéssel fogadták
ôket. De az ottmaradt románok is elôvet-
ték a magyar zászlót, kitûzték a házukra,
és bevonuláskor kiáltották, hogy „Éljen
Magyarország! Éljenek a magyar kato-
nák!”, pedig szívük mélyén valószínûleg
az ellenkezôjét gondolták.

Ezekben a napokban egyszerre volt
öröm és bánat a magyarok szívében.
Örültek annak, hogy Erdély újra magyar
föld lett, de ugyanakkor szomorkodtak is
a magyarok miatt, akik Dél-Erdélyben
maradtak, és a szerencsétlenség odakö-
tözte ôket ahhoz a földhöz, mely Romá-
niáé maradt. Naponta érkeztek csúnya
hírek, hogy mik történnek odaát. A kor-
mány retorzióként szigorú büntetéseket
hajtott végre a dél-erdélyi magyarokon.
Papokat börtönöztek be, birtokokat ko-
boztak el, falvakat tizedeltek meg. A ro-
mán urak, kik haza kellett menjenek
kövér állásaikból, megbolondították a ro-
mán népet, s így rátámadtak az ott élô
magyarokra. Sok magyart tettek csúffá, s
ezt a hazatérô munkaszolgálatosoktól le-
hetett megtudni. De voltak olyanok is,
akik haza sem tértek már, mert belehaltak
a sok verésbe, amit azért kaptak, mert
meg mertek szólalni valahol magyarul. 
A dél-erdélyi magyaroknak mindenbôl
csak a neheze jutott. Így ünnepeltek te-
hát néhány napot bánat és öröm között,
méltóságos komolysággal, mint kik ke-
resztelôn s temetésen egyszerre vannak.

V. A II. világháború

A magyarok nem sokáig élvezhették
ezt a szabadságot. A kegyetlen sors csak
két évet szabott ki számukra. De ez a két
év alatt Erdélyben csend volt és békes-
ség, s ezt nem is vették észre, csak ké-
sôbb. „Mint ahogy az ember nem veszi
különösebben észre azt, hogy tiszta, nap-
sütötte levegôt szív be tüdejébe. Csak
amikor koromba és porba kerül, csak ak-
kor emlékszik vissza arra, hogy valamikor
más volt a levegô. Éppen úgy nem érzi
az ember a szabadságot sem, amikor
benne él.” (Adjátok vissza a hegyeimet!
112.) A két év olyan gyorsan suhant
tova, a világban nagy felfordulás volt,
kitört a II. világháború. 1943 novembe-
rében már a magyar embereket hívták 
be katonának, akiket marhavagonokban
szállítottak a német frontra.

A II. világháborúval kapcsolatosan az
író arra fekteti a hangsúlyt, hogyan har-
coltak a magyarok az oroszok ellen a
németek oldalán. Megjeleníti azt a két-
ségbeesett, a végsôkig való kitartást,
amikor már a hegyeket, a Kárpátokat,
hazájukat kellett megvédjék, de család-
jukat is, mely odaát, a hegyen túl volt.

1944 ôszén már jött a hír, hogy a ro-
mánok átálltak az oroszokhoz, s voltak,
akik arról suttogtak már, hogy a háború-
nak hamarosan vége lesz. A németeknek
mindenhol hátrálniuk kellett. Az oroszok
feltörték a frontvonalakat. Már csak az tar-
totta az emberekben a lelket, hogy jön az
új német fegyver, ami eldönti a háborút,
s addig próbáljanak még kitartani. De ez
csak bátorítás volt, mert végül mégis le-
gyôzték ôket. Nagyon sok magyar esett
el ebben a harcban, s az oroszok betör-
tek Erdélybe. Az író meg van gyôzôdve
arról, hogy ez a háború már akkor vesz-
tett háború volt, amikor elkezdték. „Mert
gonoszság volt a fegyverek mögött. Nem
a katonák fegyvere mögött, hanem hát-
rébb. Egészen hátul. Ahonnan ez a há-
ború kiindult. Ott gonoszság volt, igaz-
ságtalanság, gyûlölet és bosszú. És ahol
ilyen dolgok vannak a fegyverek mögött,
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ott nem gyôzhetnek a fegyverek.” (i.m.
130.) Az oroszokat és németeket két bar-
bár néphez hasonlítja: „Van a háborúnak
egy törvénye, amelyik így szól: a tiszta
fegyverek gyôznek a szennyesek fölött.
Ha azonban egyik sem tiszta a fegyverek
közül, akkor mindig a nagyobbik gonosz-
ság és a nagyobbik gyûlölet gyôz. Ha két
barbár visel hadat egymás ellen, a bar-
bárabbik nyeri meg azt. Így tanítja a tör-
ténelem.” (i.m. 131)

Szörnyû dolgok mentek végbe Erdély-
ben, amikor bejöttek az oroszok. Nagyon
sokan elveszítették a hitüket, s azt mond-
ták, hogy a kommunistáknak lesz igazuk,
hogy nincs Isten. Komor látvány tárul
elénk: a falvakban minden háznál virrasz-
tanak, a halottak pedig lányok és asszo-
nyok, kik az oroszok erôszakosságának
estek áldozatul. Borzalmas, rettenetes
dolgok történtek. A fákon varjúk ültek,
ami itt nem más, mint a pusztulás, a halál
motívuma.

S a történelem, mint már annyiszor,
most is megismétlôdött. A magyar zászló
helyét újra a román vette át, s hogy ke-
zükben érezték a hatalmat, magyar háza-
kat gyújtottak fel és ölték ôket. 

Minden orosz követelést rajtuk és a
szászokon igyekeztek behajtani. A vissza-
foglalt Észak-Erdély 1 500 000 fônyi la-
kosságát szabad prédának tekintették.
Elkobozták állataikat, gabonakészleteiket,
és a munkaképes férfiakat összefogdosva
elindították Oroszország felé.

De az erdélyi magyarok vezetôi végül
is egy kétségbeesett lépéssel megmen-
tették népünket a végsô pusztulástól,
megtették azt, amire a románok nem is
számítottak. Az egész erdélyi magyar né-
pet átvitték a kommunista pártba, és az
oroszok védelmét kérték a román nacio-
nalizmus ellen. Már úgy látszott, hogy az
oroszok önálló erdélyi népköztársaságot
akarnak létrehozni, mire a románok meg-
ijedtek, hogy újra elveszítik Erdélyt, ezért
visszatértek hagyományos politikájukhoz.
Ôk is beléptek a kommunista pártba, s
ezzel elérték céljukat: Erdélyt végérvénye-
sen visszacsatolták Romániához.

Magyarországon is szörnyû volt a hely-
zet, naponta történtek akasztások nyílt
utcán. Az emberek már egymástól is fél-
tek, nem tudták kiben bízhatnak. Az or-
szág tele volt rablókkal. A németek ki-
vonulóban mindent összeszedtek, porrá
égettek, hogy ne hagyjanak az oroszok-
nak semmit. Amerikai repülôgépek zúg-
tak el naponta a városok fölött, és bom-
bákat dobtak a lakosságra. Az amerikaiak
feláldozták a magyarok szabadságát,
csak azért, hogy egy nappal hamarabb
végezzenek a németekkel. Rémséges volt
a helyzet. Nem volt mit tenni, menekülni
sem lehetett. Elôttük ellenség, fejük fölött
is ellenség, és hátuk mögött egy kirabolt
ország csücske. Ez történt akkoriban
Magyarországon, de vajon mi volt a
helyzet Erdélyben az ezt követô évtize-
dekben?

VI. A bolsevizmus
Erdélyben

Wass Albert az Elvásik a veres csillag
címû regényében a II. világháború utáni
idôszakot eleveníti fel. 1946-ban kezdô-
dik az esemény, Erdélyben kommuniz-
mus van. Székelyek között tréfás modor-
ban mutatja be a szörnyû valóságot. 
A háború utáni idôszakban nagy volt az
éhség, a húshiány. A boltok is zárva vol-
tak, hetenként egyszer-kétszer lehetett vá-
sárolni, s akkor is csak jegyzôi írásra.

Ebben az idôben az embereknek nem
volt tanácsos országutak és egyéb em-
berjárta helyek közelébe kerülni, mert so-
hasem lehetett tudni, mikor soroznak be
önkénteseket állami munkára. Útépítésre
vitték ôket Brassó alá, ahol hideg levest
adtak enni, és fizetést semmit. Innen
Dobrudzsába szállították vonaton, ahol
sokan elpusztultak.

A régi kastélyokból pártépület lett, ott
szolgálták a népi demokráciát. Az urasági
birtokot a román állam átvette, s a kom-
munista párt kezére bízta, hogy csináljon
belôle mintakommunizmust. De csak az
ablakokat meg az ajtókat lopkodták ki, a

PoLíSz



65

földekhez nem nyúlt senki, azok ott ma-
radtak parlagon.

Aki nem volt párttag, azt a nép ellen-
ségének tartották, elvették házát, vagyonát
a nép nevében, ôt pedig elküldték kény-
szermunkára. Aki beállt a pártba, az kapott
egy papírt, melyre oroszul, románul, ma-
gyarul rá volt nyomtatva, hogy Ideiglenes
pártigazolvány, s egy nagy veres csillag
ékeskedett rajta. Tanúi lehetünk annak, ho-
gyan játsszák ki a székelyek a népi demok-
ráciát. Csak hazugsággal, szemfényvesztés-
sel lehetett elérni valamit ebben a világ-
ban, vagy éppen csak így tudta az ember
menteni a bôrét valahogyan.

Wass Albert szerint a szocializmus állati
szintre süllyeszti az embert, mert a nyu-
lak, ôzek, vaddisznók, s egyéb állatok
mind azt a törvényt követik, hogy csak az
az övék, amit megesznek. S az emberek-
kel is így van, csak az az övék, amit
megesznek. A többi a közé, a népi de-
mokráciáé. Egy székely rendkívül találóan
jellemzi a szocializmust: „Ami ezelôtt a
tied volt, az most a másé: Ami ezelôtt jó
volt, az most rossz: Ami ezelôtt okosság
volt, az ma lopás, s ami ezelôtt lopás volt,
az most törvény. S mindezt együtt úgy
hívják, hogy szociálizmzus.” (Elvásik a ve-
res csillag. 92.)

Az iskolákban arra tanítják a gyereke-
ket, hogy mi jó nekik: a népi demokrácia,
szocializmus és Marx, Lenin, Sztálin.
Semmi sem sikerült úgy, ahogy azt elter-
vezték, a földeken csak gaz termett, a
pénz leértékelôdött. Azok az emberek is,
akik az elején hittek kommunizmusban, a
következôképpen nyilatkoztak: „Már évek
óta rossz úton haladt, a rományok el-
sikkasztották az eszmét, addig-addig,
hogy semmi sem maradi belôle, csak a
diktatúra. Román diktatúra, amilyen még
nem volt.” (Elvásik a veres csillag, 153.)
Emberek bujkáltak a hegyekben, akiket a
románok kötélre akartak kötni, a katona-
ságban is csúnyán bántak a magyar és
székely fiúkkal, verték ôket.

Így ment ez, míg egyszer csak jött a
hír, hogy Magyarországról verik ki a musz-
kát. Forradalom van Budapesten! Föllá-
zadt a nép a kommunisták ellen. Kitört a

magyar szabadságharc.! Ez már 1956.
Amerika is felajánlotta segítségét, ô is a
szovjethatalom ellen fordult. Az erdélyi
magyarság szívében újra felébredt a biza-
lom, újra hinni kezdtek Istenben, s a
következôket mondták: „Az Úristen fölsé-
ges, kezeibe vette a magyarok sorsát, 
s ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?”
(Elvásik a veres csillag, 176.)

A románok az elején megijedtek, de
nemsokára jött a rossz hír, hogy a
muszkák leverték a magyar szabadságot
Budapesten, s ettôl újra bátrak lettek.
Százával fogdosták össze Erdélyben a
magyarokat, sokat kivégeztek, másokat
elvittek kényszermunkára. Mivel úgy hír-
lett, hogy az oroszok elveszik Besszará-
biát, onnan telepítettek át ide románo-
kat, azokba az üresen maradt házakba,
melyekbôl kiölték a magyarokat, vagy
családostul szállították Dobrudzsába
mocsarat ásni.

S az emberekben még akkor is élt a
remény, akkor is hittek Istenben. Abban
bíztak, hogy ha szépapáikat hazaenged-
ték Kufstein várából, velük is lesz vala-
hogy Dobrudzsában.

Összegzésképpen 
megállapíthatjuk 
a következôket:

Wass Albert regényeiben bemutatja a
magyarság keserû sorsát, mely egyrészt a
körülötte élô népek zsarnokságából, go-
noszságából származik, másrészt önhibá-
jából fakad. Azzal, hogy kegyetlenül, szi-
gorúan rávilágít a magyarok hibáira,
nem az a célja, hogy gyalázza nemzetét,
hanem az, hogy az utókor embere ta-
nuljon ôsei tévedéseibôl, ne kövesse el
ugyanazokat a hibákat.

De azt is tudomásunkra hozza, hogy a
magyarságnak nemcsak hibái, hanem
erényei is vannak, pl. szívós akaraterô,
melynek köszönhetôen soha nem adja fel
a harcot. Éppen ezért a szerzô gyakran
megoldási lehetôségeket is kínál, példát
mutat, ezzel mintegy szemléltetve, mit kell
tenni megmaradásunk érdekében.
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A magyar nép képviselôjeként hisz az
isteni gondviselésben, abban, hogy még
nincs minden elveszve, még akkor sem,
ha népünk sok megpróbáltatást, igazság-
talanságot, csapást kellett elszenvedjen.
Az Istenrôl és az Életrôl alkotott felfo-
gását, hitvallását talán a következô gon-
dolata szemlélteti leginkább: „Minden
embernek kell legyen egy feladata ebben
az életben – kötelességen belül, vagy
azon felül is talán, mert különben nem
lenne értelme annak, hogy él. Az emberi
világ  több kell legyen, mint egy, bonyo-
lult szerkezetû gép, melyben minden
ember egy fogaskerék szerepét tölti be.
Minden embernek kell legyen egy fela-
data, egy, titkos küldetése, mely Istentôl
való.” (Elvész a nyom, 6.)

Irodalom:
1 Wass Albert: Mire a fák megnônek, Kráter

Mûhely Egyesület, Pomáz, 2002.
2 Wass Albert: A kastély árnyékában, Kráter

Mûhely Egyesület, Pomáz, 2002.
3 Wass Albert: Elvész a nyom, Kráter Mûhely

Egyesület, Pomáz, 2000.
4 Wass Albert: Jönnek, Kráter Mûhely Egye-

sület, Pomáz, 2002.
5 Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet!

Kráter Mûhely Egyesület, Pomáz, 2002.
6 Wass Albert: Elvásik a veres csillag, Kráter

Mûhely Egyesület, Pomáz, 2002.
7 Wass Albert: Összegyûjtött versek, Kráter

Mûhely Egyesület, Pomáz, 2001.

J. M. G. Le Clézio
(Franciaország)

Az élô isten hegye
A Reyðarbarmur-hegy a keskeny föld-

úttól jobbra magaslott. Most, a június 
21-i fényben még hatalmasabbnak tûnt,
mint máskor, uralta a sztyeppés vidéket és
a széles, hidegvízû tavat. Jon nem is
látott maga elôtt mást, csak ezt. Pedig
nem csupán ez az egy bérc emelkedett
ott egyedül. Kissé távolabb fölsejlett a
Kalfstindar-hegyvonulat, a tengerig hú-
zódó, mély völgyeivel, s északon a mo-
gorva hómezôk, a maguk végtelenbe
futó fehérségével. A Reyðarbarmur azon-
ban mindegyiküknél szebb volt, s érez-
hetôen nagyobb. Talán a tiszta, meredek
vonala miatt, mely törés nélkül ívelt föl-
felé, a hegy lábától a csúcsig.

Jon új kerékpárját az út szélén, a lej-
tônek támasztotta, hogy nekivágjon a
hangafûvel és zuzmóval benôtt hegy-
oldalnak. Nem tudta igazán, miért is vál-
lalkozik erre a nehéz és fárasztó útra, de
úgy érezte, mintha valaki vagy valami
hívná. Amúgy ismerte jól ezt a hegyet,
hiszen látta reggelente, amikor gyalog
indult az iskolába, a hosszú kátrányos
úton. Most azonban mégis olyannak tûnt
a Reyðarbarmur, mintha elôször pillan-
taná meg, pedig lenn a völgyben nincs
olyan hely, ahonnan ne lehetne látni.
Mint egy komor kastély, amely mohás,
zuzmós falaival magaslik a falvak és bir-
kalegelôk fölé, kémleli a vidéket. 

Ma volt az elsô alkalom, hogy kipróbál-
hatta új kerékpárját, s elsô útja is mindjárt
ide vezetett. Küszködve a széllel, zihálva
ment föl a meredek kaptatón, a szûk gya-
logösvényen, a hegy irányába. Kifulladt,
arca és füle égett.

Talán ez a ragyogó, júniusi fény volt
az, amitôl kedvet kapott, hogy ide jöjjön.
A téli hónapokban, amikor a felhôk csak
rövid ideig engedik át a napsugarakat, s
gyakran jégesô hullik, a hegy nagyon
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távolinak, megközelíthetetlen tûnik. Oly-
kor kék villámok csapdosnak körülötte a
sötét égbôl, s ilyenkor a völgyben lakó
emberek félnek. Ám Jon nem félt, szá-
mára olyan volt az, mintha néhány pil-
lanatra beleshetett volna a nagy, szürke
sztyeppék fölött gomolygó hatalmas fel-
hôk mélyére.

A júniusi fény, ez a tiszta ragyogás
vonzotta ôt a hegyhez, s elindult hát, a
hideg szél ellenére is nekivágott az útnak.
Miközben haladt elôre a nedves moha-
takarón, bogarakat látott, ahogyan mo-
zogtak a fényben. Szúnyogok, legyek
szálldostak a növények körül, vadméhek
cikáztak a fehér virágok között. Odébb
karcsú madarak csapdostak szárnyaikkal
egy-egy pocsolya fölött, aztán hirtelen el-
tûntek a szélben. Más élôlényekkel nem
találkozott.

Néha megállt, hogy hallgassa a szél
zúgását, mely különös, szép zenét csalt ki
a föld üregeibôl és bokrok ágai közül.
Idônként madarak rikoltoztak megbújva
a mohás kövek között, harsányan csivitel-
tek a meg-megerôsödô szélben, majd
lassan elcsendesedtek.

Ez a szép nyár eleji ragyogás fénykö-
rébe vonta az egész hegyet. Miközben
Jon haladt fölfelé, egyre több furcsaságot
fedezett fel, olyanokat, amelyek távolról
nem voltak láthatóak: egy sima bazalt-
blokk, megroskadt háznak látszott, má-
sutt magas falak, mint lépcsôk meredtek
az ég felé, odább meg derékba tört már-
ványtömbök, fekete vetôdések hevertek
szerteszét, akár egy óriás lábnyomai. Lent
a hegy lábánál vékonyka patak csor-
dogált.

Még soha nem látott ehhez hasonlót.
Az égszínû, tiszta kis csermely kanyarogva
folyt a zöld mohaszônyeggel bélelt, kes-
keny medrében. Jon óvatosan közeledett
feléje, lábujjheggyel tapogatózva, vi-
gyázva, nehogy elsüllyedjen egy-egy rej-
tett víztócsában. Amikor odaért, letérdelt
a parton. A hullámok dalolva szaladtak, a
meder sima és tiszta, alját kis kövek bo-
rították. Jon lenyúlt, hogy fölvegyen

egyet. A víz jéghideg volt és mélyebb,
mint gondolta, egészen könyékig kellett
nyújtózkodnia, hogy ujjaival megragad-
hasson egy aprócska, fehéren áttetszô,
szívforma kavicsot.

Hirtelen olyan érzése támadt, hogy
valaki nézi. Borzongva felegyenesedett.
Kabátja ujját eláztatta a hideg víz. Meg-
fordult, körülnézett, de nem látott senkit.
Még a távolban is, ameddig csak a szeme
ellátott, semmi más, csak a völgyek békés
rajzolatai, a meredek, mohás hegyolda-
lak, ahol szabadon fúj a szél. A levegô-
ben néhány madár.

Egészen lent, a lejtô végében, észre-
vett egy piros foltot: a biciklije volt. A mo-
hás hegyoldalnak támasztva várt. Ez
megnyugtatta.

Ám mintha nem is nézés lett volna az,
amit érzett, amikor a patak vize fölé ha-
jolt, inkább hang: mintha szólította volna
valaki. Nagyon halk, nyugodt hang volt,
szinte csak belsôleg érzékelte. Egy köny-
nyed, lágy suttogás, mely nem hasonlí-
tott semmilyen eddig ismert hanghoz.
Talán egy légáramlat volt, egy szellô,
mely betakarta, mint a fény, s felhôként
remegett, majd szétfoszlott és elôbukkant
a nap.

Jon belelépett a patakba, gázlót kere-
sett. Elment a kanyarig, ott meg is találta.
Átlépdelt a túlsó partra. A kavicsos vízesés
sekély medrébôl sûrû moszatnyalábok
szakadtak le, és sodródtak hangtalanul az
árral. Jon, mielôtt folytatta volna az útját,
ismét letérdelt a patak partján, és ivott
néhány kortyot a jéghideg vízbôl.

Közben a felhôk szétnyíltak és megint
összezárultak, de a fény egy pillanatra
sem fakult. Különös ragyogás volt: úszott
a levegôben a hegy fala körül, s nem
halványodott a nap sugaraitól sem. Jon
megértette, hogy ez még hónapokig fog
tartani anélkül, hogy gyengülne: nap,
nap után, szünet nélkül. Ez a földöntúli
ragyogás most született, az égben gyul-
ladt ki, a felhôk között, s mintha ettôl
kezdve most már örökké élne. Érezte,
ahogy áthatja a bôrét, a testét, az arcát.
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Behatolt a pórusain és égette, mint vala-
mi meleg folyadék, átitatta az ingét és
haját. Hirtelen nagy kedvet érzett ahhoz,
hogy levetkôzzön és megfürödjön. Kivá-
lasztott egy helyet, ahol a mohamezô
mosdótálhoz hasonlított, s védve volt a
széltôl. Odament és gyorsan levette a ru-
háját, meghempergett a nedves talajon,
karját és lábát végigdörzsölte puha mo-
hával. A rugalmas mohacsomók szinte
recsegtek a súlya alatt, hideg vízcseppek
borították be a testét. Miután ezzel vég-
zett, mozdulatlanul feküdt a hátán, karját
széttárta, s nézte az eget, hallgatta a 
szél zúgását. A következô pillanatban a
Reyðarbarmur fölött megnyíltak a felhôk,
és nap égetni kezdte Jon arcát és a hasát.

Sietve felöltözött, és újra elindult a
hegyfal irányába. Arca kihevült, füle
égett, mintha sört ivott volna. A süppedô
mohaszônyegen nehéz volt egyenesen
lépdelni. Amikor túljutott ezen a szaka-
szon, mászni kezdett fölfelé a meredek
sziklafalakon. A táj hamarosan megválto-
zott: kaotikussá vált, bazalttömbök sötét-
lettek szerteszét, az ösvény habkövei szét-
porladtak léptei nyomán.

Hirtelen megtorpant. Egyszerre ott
magaslott elôtte a hegy, a csúcsát nem is
lehetett látni, sima, meredek falai legyôz-
hetetlen akadályként álltak. Jon megke-
rülte a vastag sziklát, és észak felé indult
tovább. Kis idô elteltével rábukkant egy
hasadékra, amelyben tovább mászhatott
felfelé. Közben a szél fütyült, süvített, de
a vastag fal védte ôt, ám amikor kilépett
mögüle, hátra tántorodott. Egy vastag,
fekete bazalttömb olyan formán hasadt
szét, hogy Jont egy hatalmas kapura
emlékeztette. Belépett.

A falak között szanaszét kôtörmelék,
súlyos szikladarabok hevertek minden-
felé. Lassan haladt felfelé, megkapasz-
kodva minden egyes kiálló sziklában,
csak ment elôre, egyre feljebb és feljebb,
miközben alig kapott levegôt. Többször
elôfordult, hogy csupán kis híja volt,
hogy vissza nem zuhant, mert a kövek
csúszósak voltak a nedves zuzmótól. Két

kézzel fogódzkodott, és húzta magát föl-
felé, észre sem vette, amikor letört mu-
tatóujján a köröm. A hûvös árnyék el-
lenére, meleg járta át a testét, az ereit,
forróság cirkulált a vérében. Egy szikla-
orom tetejérôl visszanézett. Lent, a hatal-
mas völgy aljában lávafolyások és zöld
moha, mindenfelé, fenn az égen óriási,
fehér felhôk rohantak. Jon még soha
nem látott ehhez fogható szépet, úgy
tûnt számára, mintha a Föld egy távoli,
lakatlan bolygóvá vált volna: emberek,
állatok, fák nélkül. Mintha egy nagy, ma-
gányos briliáns lenne a föld, melynek az
óceán a foglalata. Ez a hely már olyan
magasan volt, a felhôk felett, hogy Jon
tisztán láthatta az esô ferde sugarait és a
fény udvarát.

Mozdulatlanul nézte a hulló vízcsep-
pek függönyén át eléje táruló látványt,
miközben a hátát egy kôfalnak támasz-
totta. Biciklije piros foltját kereste lenn,
apja házának sziluettjét a völgy másik vé-
gében. De nem láthatta. Mintha min-
dent, mindent, amit ismert, zöld moha
borított volna be. Csupán a kis patak csil-
logott a hegy aljában, hosszú azúrkígyó-
ként tekergôzve a völgy felé. Aztán ez is
eltûnt a messzeségben, talán egy bar-
lang nyelte el.

Ahogy ránézett a fölötte meredezô sö-
tét törésvonalra, megborzadt: nem kép-
zelte – mialatt mászott fölfelé –, hogy a
sziklatömbök: egy-egy óriási lépcsôfok…

Jon különösnek, bizarrnak találta mind-
azt, amit látott, mindazt, ami körülvette
itt. Valami ismeretlen jelenléte neheze-
dett a vállára, a fejére, az egész testére.
Egy mogorva, átható tekintetet érzett,
amely betakarta ôt. Felemelte a fejét. Az
ég tiszta volt, telve ragyogással, a hori-
zont egyik sarkától a másikig. Hirtelen
mintha villám csapott volna le elôtte,
majd az alacsony felhôk ismét össze-
mosódtak, mint a füst, és árnyékot vetet-
tek a sziklákra. Jon lehunyta a szemét.
Hosszú ideig maradt így, hogy elmúljék a
szédülés. Hallgatta a szél zúgását, ahogy
süvített a csupasz sziklákon, s valami kü-
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lönös, kedves hangot vélt hallani, de az
csak suttogott, érthetetlenül a szél zené-
jében.

Igazán a szél volt ez? Figyelte a feléje
sodródó hangokat: asszonyi motyogás,
szárnysuhogás, hullámcsapódások zaja.
Idônként valami furcsa, méhzümmögés-
szerû hang hallatszott a völgy mélyérôl:
motorberregés. A zajok összekeveredve,
visszhang formájában verôdtek a hegy-
oldalról, mint a források vize, majd el-
nyelte ôket a zuzmó és moha.

Kinyitotta a szemét, kezével erôsen
kapaszkodott a sziklafalba. Arcán, a hideg
ellenére is, verítékcseppek gördültek le-
felé. Fölemelte a fejét. Egy kráter szélét
látta, amelyet lassan, könnyedén meg-
érintenek a felhôk. A hatalmas hegy légi-
esen siklott a levegôben, Jon valami
egyensúlyozó, bólogató mozgást érzett,
miközben az égen a felhôk gomolyogva
úsztak, végtelen hullámokban, elôre. 
A fénytôl hunyorogva, pislogva nézte.

Hosszú ideig tartott ez, akár egy uta-
zás, valami távoli szigetre. Most ismét
érezte a tekintetet, mely mintha messzirôl
figyelné ôt. Óvatosan elengedte a szik-
lafalat. A hegycsúcs tisztán kirajzolódott,
olyan volt, mint egy hatalmas, fekete
dóm, vagy mint egy felfújt ballon: sima
és csillogó az ég kék hátterében.

A lávafolyás és a bazalt enyhe lejtôt
formált a katedrálisszerû hegy oldalán, ez
alkalmas volt Jonnak, hogy cikcakkos vo-
nalban, tovább mászhasson. Egyik kôrôl
a másikra ugrálva haladt, akár egy kôszáli
kecske, felsôtestét kissé elôre döntötte. Itt
már szabadon járt a szél, szilajul csap-
kodta, tépdeste a ruháját. Összeszorította
az ajkát, szeme égett a könnytôl, melyet
az erôs szél és a nagy fény csalt ki, de
már nem félt. S nem érzett szédülést sem.
A különös, furcsa tekintet sem nyugta-
lanította, sôt, éppen ellenkezôleg: segí-
tette, szinte tolta felfelé. Még soha nem
érzett ilyet. Látni nem látott ugyan senkit,
de mégis, mintha valaki jönne mellette,
ugyanúgy fújtat, zihál, ugyanabban a rit-
musban, mint ô. Ez az ismeretlen és lát-

hatatlan valami húzta felfelé a sziklákon,
segítette a mászásban. Valaki egy álom
mélyérôl jött, és erôt adott, szüntelenül
fújta felfelé, akár a felhôket a szél. Jon
lábát a megdermedt, vastag lávaömlésre
helyezte, pontosan oda, ahová kellett,
mintha láthatatlan nyomokat követett
volna. Lihegett, látása a hideg széltôl
ködössé, fátyolossá vált, de már nem is
volt szüksége arra, hogy lásson – a teste
irányította, vezette méterrôl méterre, s ô
emelkedett egyre feljebb, a hegy hosszú,
ívelt görbületén.

Egyedül volt, körös-körül csak az ég. Itt
nem volt már föld, sem szikla, sem hori-
zont, csak levegô, fény és szürke felhôk.
Mámorosan nyújtotta ki a karját a magas
hegy csúcsa felé, mozdulatai lassúvá vál-
tak, mintha úszna. Megérintve a mohás,
hideg kôlapokat, tenyerével érezte a
repedések éles peremét, a lávaömlések
erezetét. A fény szinte a vérében vibrált,
megnagyobbította a sziklákat, az eget, az
ô testét is. A szél zenéje megtöltötte a
fülét, a szájában, a mellkasában rezonált.
Már nem gondolt semmire és nem nézett
semmit, csak ment, kapaszkodott, egész
lényével, megállás nélkül haladt elôre, a
hegy csúcsa felé.

Lassan megérkezett. A bazaltlejtô
egyre szelídebb és hosszabb lett. Jon úgy
érezte, mintha ismét egy völgyben lenne,
mégpedig egy szép és kiterjedt, roppant
nagy kôvölgyben, mely hosszan és gör-
bén elnyúlik, addig, ahol már a felhôk
kezdôdnek.

A szél és az esô, mint valami köszörû,
fényesre csiszolta a köveket. Itt-ott kristá-
lyok szikráztak: vérvörös, zöld és kék
barázdákban sárga foltok, szinte
lángként lobogtak a fényben. A kráter
magasabb részei már eltûntek a felhôk
között, csak a lávafolyások látszottak,
mintha megannyi kanóc, lámpabél
csüngne lefelé. Majd szétoszlott a pára,
Jon ismét megpillanthatta a hegy mere-
deken ívelô, tiszta vonalát.

Észre sem vette, hogy fölért a csúcsra,
csak amikor megpihent és szétnézett,
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akkor látta meg a nagy, fekete kört, ame-
lynek ô állt középpontjában. Ekkor értette
meg, hogy megérkezett. A hegy tetején
egy lávafennsík volt, mely szinte érintette
az eget. Fújt a szél, bár nem olyan vadul,
mint idefelé jövet, de folyamatosan és
erôsen, pengeként feszült a köveknek.
Jon rövid léptekkel támolygott elôre,
szíve erôsen kalapált mellkasában, halán-
tékán és nyakán lüktettek az erek.
Fulladozott egy kicsit, mert a szél nyomta
az orrlyukait és az ajkát.

Szeretett volna valami védett helyet
találni, de a hegytetô kopár volt, sehol
egy bemélyedés, egy sziklafal, ahol
meghúzódhatott volna a viharos erejû
légáramlat elôl. A kihûlt, megszilárdult
láva csillogott, mint az aszfalt, itt-ott
megrepedezve, üregesen, ahol az esôc-
seppek kivájták. A szél olykor felkapott
egy maréknyi szürke port, s ez úgy
gomolygott elô, mint egy teknôsbéka
páncélja alól a rövid kis nyak.

Itt a fény uralkodott, s ô ennek
hívására indult el gyalog a hegyre, ez volt
az, amiért biciklijét a mohás lejtôhöz
támasztotta az ösvény végén. Ez az égi
fény szabadon örvénylett, kavargott,
szüntelen ostromolta a teret, csapdosta a
köveket, majd visszapattant a felhôkre.
Csak a láva fekete színe hatolt át ezen a
ragyogáson, mely nehéz volt és mély,
mint a tenger. Hô nélküli fény volt, vala-
honnan nagyon messzirôl jött, mintha az
összes nap, az összes láthatatlan égitest
fénye egyesült volna, hogy újra meg-
gyújtsa a régi, kihunyt parazsat, újraé-
lessze a tüzeket, amelyek, millió és millió
évvel ezelôtt égtek. Lángok ragyogtak a
lávában, a hegy belsejében, s vissza-
tükrözôdtek a hideg szélben. Jon maga
elôtt látta a földi rejtelmeket: vörös erek
kúsztak, mint tûzkígyók, lassan megfagy-
ott buborékok az anyag szívében, mint
fényérzékeny mélytengeri állatok vonul-
tak elôtte.

Hirtelen megállt a szél, mint amikor
valaki visszatartja a lélegzetét. Most már
nyugodtan folytathatta útját, azonban

hamarosan mégis megállt. Három furcsa
jelre lett figyelmes. Ez három, teknôszerû
bemélyedés volt. Az egyik telve esôvízzel,
a másik kettôt moha bélelte, s egy-egy kis
sovány cserje vetette rá az árnyékát. A
teknô alakú üregek körül, elszórva fekete
kövek és maréknyi vörös lávapor, amelyet
a szél ide-oda sodort a barázdákban.

Csak itt volt egy kis menedék. Jon leült
az egyik kis bokor tövébe. A láva itt sima
volt, s langyos a nap sugaraitól. A könyö-
kére támaszkodott, és nézte a felhôket.

Még soha nem látott felhôt ilyen közel-
rôl, pedig nagyon szerette az ég eme
különös képzôdményeit. Lenn a völgy-
ben gyakran figyelte ôket, hanyatt fekve
a farm kerítése mögött, vagy elbújva a tó
egyik rejtett kis öblében. Sokáig maradt
így, fejét hátravetette, mígnem érezte,
hogy nyakizma megmerevedik, akár a
kötél. Itt a hegytetôn, ez a látvány, ez
valami más volt: a felhôk gyorsan egy
vonalba értek a kráter peremével, és ki-
tárták végtelen szárnyaikat, elözönlötték
a levegôt, betakarták a köveket, neszte-
lenül és könnyedén szétterpesztették
mérhetetlen tagjaikat. Miután áthaladtak
ezen a magaslaton, utánuk minden fe-
hér lett és foszforeszkált, a kövek feketén
gyöngyöztek. Szemben a fény csillogásá-
nak erejével, a felhôk árnyék nélkül vo-
nultak, s mindennek a hó tajtékos színét
adták. Jon nézte megfehéredett kezét, a
körmeit, amelyek leginkább fémdara-
bokhoz hasonlítottak. Hátrahajtotta a
fejét és kinyitotta a száját, hogy igyon 
a friss cseppekbôl, melyek elvegyültek a
fénnyel. Tágra nyitott szemmel nézte ezt
az ezüstös csillogást, amely megtöltötte a
teret. Ekkora már nem létezett számára a
hegy, nem volt már többé a mohafoltok-
tól tarkálló völgy, a falu sem, csak a fe-
héren gomolygó felhôk, melyek lassan
sodródtak dél felé, és színültig megtöltöt-
tek minden repedést, hézagot és minden
barázdát a fennsíkon. A friss pára sokáig
forgolódott a hegytetôn, és mindent el-
takart. Majd ahogyan jött, olyan gyorsan
távozott. A sziklák lecsupaszodtak, a fel-
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hôk pedig rohantak az ég egy másik 
szeglete felé.

Jon boldog volt, hogy mindezt láthat-
ta, hogy itt lehetett közvetlen közelük-
ben. Szerette a felhôk országát, mely oly
magasan és oly távol van a völgytôl és az
emberek útjaitól! Az ég szüntelenül el-
borult és kiderült a lávakúp körül. A nap-
fény el-elmaradt olykor, mint amikor a vi-
lágítótorony sugárnyalábja fordul. Olyan
volt ez az egész, mintha semmi, de sem-
mi nem létezett volna, csak a felhôk: min-
den mozog, szüntelenül, füstölögve, szé-
lesen kavarogva… hurokkötések… fátylak
és szárnyak… sápadt folyók… A fekete
láva csúszott, szétterült és folyt lefelé, s na-
gyon lassan túlcsordult a vulkán száján.

Amikor a felhôk elmentek, Jon még
utánuk nézett, látta meggörbült hátukat,
ahogy futottak az égen. Ekkorra már a
légnyomás is helyreállt, ismét kék lett az
ég, s vibrált a napfény, a lávatömbök újra
megszilárdultak.

Jon kúszva haladt elôre a hegytetôn,
hasa érintette a hideg kôzetet. Hirtelen
egy különös formájú kavicsra lett figyel-
mes, mely egy vízzel telt, kör alakú mé-
lyedés szélén hevert. Négykézláb közelí-
tette meg, hogy jobban szemügyre ve-
hesse. Egy fekete lávatömbrôl szakadt le,
régóta heverhetett ott, már eléggé ki-
kezdte az erózió. Szerette volna odább-
görgetni, de nem boldogult vele. A kô,
roppant súlyával, mely viszont nem állt
arányban méretével, szinte egybeforrt a
talajjal.

Megint azt a borzongást érezte, amit a
vízmosás szikláinál, mászás közben: a kav-
icsnak pontosan olyan formája volt, mint
a hegynek… Nem fér hozzá semmi két-
ség, ugyan olyan, csak kicsiben. Lent sok-
szögletû, a teteje félgömb… ugyanúgy!
Jon látta, tisztán kirajzolódni azt a tö-
résvonalat, amelyen feljött. Az oldalán
pontosan olyanforma hasadék volt, de itt
csipkébôl.

Addig közelített arcával ehhez a kô-
darabhoz, míg látása a közelségtôl ho-
mályossá vált. Ekkor a lávadarab növe-

kedni kezdett, betöltötte egész látóterét,
majd körülötte nôtt tovább. Jon érezte,
hogy lassan, fokozatosan elveszti testét
és súlyát. A következô pillanatban már
úszott, feküdt a felhôk szürke hátán, fény
járta át minden porcikáját. Látta maga
alatt a széles lávaömléseket, a nagy, kék
tó vizén csillogó napot. Lassan szállt a le-
vegôben, akár egy felhô: szürke füst,
gôz, mely megközelíti a sziklákat és szét-
szórja finom páráját.

Képtelen volt elszakadni a kô látvá-
nyától, nyitott tenyerével hosszan simo-
gatta érdes felületét, miközben a bazalt-
tömb vibrált, reszketett ujjai alatt, mint a
bôr. Érzékelt minden dudort, repedést, az
éleket, de azt is, ahol az idô simára kop-
tatta. A fény könnyû porral vonta be.

A tekintete hirtelen megállt a kavics
tetején, mely kerek volt és csillogott: há-
rom apró pontot vett észre rajta. Külö-
nös, mámorító érzés kerítette hatalmába.
Arra a helyre ismert rá, ahol éppen
feküdt. Szinte kimeredô szemmel vizsgál-
gatta a barázdákat, mégis rejtve maradt
elôtte az a kis furcsa, fekete rovar, mely
láthatatlanul ugyan, de ott kapaszkodott
a kô tetején – ô maga volt. 

Sokáig bámulta ezt a kôdarabot,
addig-addig, míg lassan érezni kezdte,
hogy távolodik önmagából. Nem vesztet-
te el az eszméletét, de a teste fokozato-
san zsibbadni kezdett, a keze hideg lett.
Felidézett magában minden apró rész-
letet, helyet a hegy oldalában, majd fejét
a mellére szorította, tekintetét pedig a
távolba szegezte.

Ez idô alatt a felhôk szétnyíltak, és is-
mét összerendezôdtek, súrolták a fenn-
síkot. Finom vízcseppek hullottak Jon ar-
cára és hajára. Olykor a nap is elôbuk-
kant, hatalmas, tüzes ragyogása mindent
elborított. A szél hol az egyik, hol a másik
irányból fújt.

Jon hallotta saját szívének dobbaná-
sait, de mintha távolról, nagyon távolról,
a láva alól, a föld mélyérôl, a tûz-artériák
belsejébôl, a gleccserek talpától hallat-
szottak volna. Súlyos, tompa ütések ráz-
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kódtatták meg a hegyet, a rezgések vé-
gigszaladtak a láva-erekben, a gipszfalak-
ban, át a bazalt-hengereken, visszahang-
zottak a barlangok, üregek mélyérôl, a ve-
tôdésekben. A dübörgés a mohás völgytôl
az emberek házáig futott:

– Dom-dom, dom-dom, dom-dom,
dom-dom, dom-dom, dom-dom, dom-
dom…

Súlyos, nehéz hang volt ez, egy másik
világból jött, olyan volt, mint egy új nap
születése. Jon látta maga elôtt remegni a
fekete követ a fényben. Majd villámok
cikáztak az égen, ez hozott némi enyhü-
lést. A kinyújtózott, hosszú felhôk megtel-
tek foszforeszkáló elektromossággal, ezüs-
tösen csillogtak, mintha a telihold körül
siklottak volna. 

Egy másik zaj is átszûrôdött a tenger-
mély dübörgésen, a felszökô gôz sister-
gése, de mindez nagyon távolról hallat-
szott. A sokféle hang csak jött, jött sor-
ban, egymás után, szüntelenül, újabbak
és újabbak: motorzúgás, madarak rikol-
tozása, lánccsikorgás, folyadék bugybo-
rékolása. A legkülönfélébb zajok szület-
tek, jöttek, eltávolodtak, majd ismét visz-
szatértek, aztán ezt az egész különös
melódiát elragadta a messzeség. Jonnak
egyre nagyobb erôfeszítésébe került,
hogy birkózzék a rátörô álmossággal.
Már nem volt ereje visszatérni a jelenbe.
Végképp tehetetlennek érezte magát
ahhoz, hogy bárhová is visszatérjen, akár
csak a három kis bemélyedésig. Elaludt.

Amikor kinyitotta a szemét, egy gyer-
mek tiszta arcát látta maga elôtt, aki egy
kôplatón állt a víztároló elôtt, s a felhôtlen
ég miatt nagyon erôsen ragyogott kö-
rülötte a fény.

– Jon! – mondta a gyermek. Hangja
szelíd volt és törékeny, arca kedvesen mo-
solygott.

– Honnan…? Honnan tudod te az én
nevem? – kérdezte Jon.

A gyermek nem válaszolt. Mozdulat-
lanul állt a kráter szélén, majd oldalvást

fordult, mint aki kész arra, hogy a követ-
kezô pillanatban elfusson.

– És te? Téged, hogy hívnak? – sze-
gezte neki a kérdést Jon. – Én nem ismer-
lek téged – mondta, és nem mozdult, ne-
hogy elijessze.

– Miért jöttél ide? Soha senki nem jön
föl a hegyre.

– Látni akartam, hogy mi van itt –
mondta Jon. Majd hozzátette: – És, gon-
doltam, megnézek mindent, ilyen magas-
ról, mint a madarak. – Még töprengett
egy kicsit, és azt kérdezte: – Te itt laksz?

A gyermek mosolygott, s a fény, amely
körülvette, eltávolodni látszott a szemé-
bôl és a hajáról.

– Pásztor vagy? Úgy nézel ki, mint a
pásztorok.

– Itt élek – mondta –, amit itt látsz, az
mind az enyém.

Jon nézte a mindenfelé szétterülô,
megszilárdult lávát és az eget.

– Te csak ámítasz engem! Itt nem lakik
senki – mondta, s megmozdult, hogy fel-
álljon. A fiúcska azonban oldalra ugrott,
mintha el akarna szaladni.

– Jó, nem mozdulok – mondta Jon,
hogy megnyugtassa. – Maradok!

– Neked nem kell most felállnod –
mondta a gyerek.

– Akkor gyere, ülj ide mellém.
A fiúcska tétovázott egy kicsit, nézte

Jont, mintha kitalálná a gondolatait, majd
közelebb ment, de azért tisztes távolság-
ban leült.

– Nem válaszoltál nekem, mi a neved?
– kérdezte Jon.

– Az nem fontos, úgysem ismersz en-
gem – mondta. – Én sem kérdeztem a te
neved.

– Ez igaz – szögezte le Jon, de azért
egy kicsit csodálkozott. – De mondd csak,
mégis mit csinálsz te itt? Hol laksz? Fölfelé
jövet én nem láttam a házad.

– Ez az egész az én házam – válaszolt
a gyermek, miközben széttárta a karját,
azzal a kegyes mozdulattal, amilyet Jon
még soha nem látott.
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– Valóban itt élsz? Az apád és az
anyád, hol vannak?

– Nekem nincsenek.
– És a testvéreid?
– Egyedül élek, ahogy már mondtam

neked.
– Nem félsz? Nagyon fiatal vagy ah-

hoz, hogy egyedül élj itt.
A gyermek csak mosolygott:
– Miért kellene félnem? Te félsz a te

házadban?
– Nem! – mondta Jon, ám közben azt

gondolta magában, hogy az nem ugyan-
az, de nem merte mondani.

Egy percig csendben maradtak, majd
a gyermek azt mondta:

– Nagyon régóta élek itt, ismerek min-
den követ ezen a hegyen, jobban isme-
rem, mint te a szobádat. Tudod miért élek
itt?

– Nem, nem tudom – válaszolt Jon.
– Hosszú történet… Régen, nagyon

régen sok ember jött erre a vidékre, háza-
kat építettek a parton és a völgyben, a
házakból falvak lettek, a falvak városokká
növekedtek. A madarak elmenekültek,
még a halak is féltek a tóban. Ekkor el-
hagytam a partot és a völgyet, feljöttem
ide, a hegyre. De most te is ide jöttél…
Mások is jönnek majd utánad?

– Úgy beszélsz, mintha nagyon öreg
lennél – mondta Jon –, pedig csak gyerek
vagy!

– Igen, gyerek vagyok – mondta ô, s
merôen Jonra nézett. Tekintete olyan 
fénnyel volt tele, amelytôl Jon lesütötte a
szemét.

A júniusi fények még szelídebbek let-
tek. Jon azt gondolta, hogy talán ennek
a különös pásztornak a szemébôl árad
szét ez a ragyogás, a tengertôl az égig.
Idôközben a szél elfújta a felhôket, s a
fekete kô langyosodott a napsütéstôl.
Jon mostantól nem érzett álmosságot,
minden erejével a gyermekre figyelt, aki
már ott ült mellette. Nagy csend lett egy
pillanatra, a szél is elállt.

A fiúcska Jon felé fordult:

– Tudsz játszani valamilyen hangsze-
ren? – kérdezte. – Én nagyon szeretem a
zenét.

Jon megrázta a fejét, majd eszébe ju-
tott, hogy hord a zsebében egy kis do-
rombot. Elôvette és megmutatta a gye-
reknek, aki csodálkozva nézte:

– És zenélni is tudsz ezzel?
Jon átnyújtotta neki, hogy jól szem-

ügyre vehesse:
– Akarod, hogy játsszam valamit? 
– Bármit, amit csak tudsz, nem fontos

mit! Én mindenféle zenét szeretek.
Jon a szájához emelte a dorombot,

majd miközben a keskeny résen átfújta a
levegôt, mutatóujjával rezgésbe hozta a
kis fémlemezt. Játszott egy dalt, amelyet
nagyon szeretett, a Draumkvaedi t, ez
egy régi-régi dal volt, amit még az apjától
tanult, kiskorában.

A doromb keltette orrhangok messze
visszhangzottak a hegytetôn, a gyermek
elgondolkodva hallgatta, kicsit közelebb
tolta a fejét.

– Szép! – mondta végül, amikor Jon
abbahagyta. – Játssz még nekem, kérlek.

– Én el tudom játszani a Manstu ekki
vinát is – mondta Jon. – Ez egy furcsa,
szomorú dal.

S miközben játszott, ütemesen dobolt
a lábával a kôtábla szélén.

A gyermek hallgatta, és elégedetten
csillogott a szeme:

– Szeretem a muzsikádat – mondta vé-
gül –, tudsz játszani más hangszeren is?

Jon elgondolkodva válaszolt:
– Bátyám néha kölcsönadja a fuvo-

láját. Nagyon szép fuvolája van, tiszta
ezüst. Olykor odaadja, hogy én is tanul-
hassak rajta.

– Nagyon szeretném hallani azt a ze-
nét is.

– Megpróbálom elkérni tôle, majd leg-
közelebb – mondta Jon. – Talán ô is fel-
jön ide velem, hogy játsszon neked.

– Nagyon jó lenne.
Jon ismét a szájához emelte a hang-

szert, és játszani kezdett. A kis fémlemez
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keltette hang erôsen zengett a hegy kö-
zötti csendben. Jon arra gondolt, hogy
biztosan hallják az emberek, hogy elhal-
latszik a völgy végéig, a farmig is. Üteme-
sen mozgatta a kezét, fejével bólogatott
hozzá. Szeme vidáman csillogott, s mind-
ketten jót nevettek, amikor a muzsika ki-
csit túl orrhangúra sikeredett. Majd Jon
lelassította a ritmust és énekszerû dalla-
mokat csalt elô, amelyek hosszan rezeg-
tek a levegôben. A gyermek arca elko-
morult, szeme színe ismét visszaváltozott
a mélykék tenger színére.

Amikor Jon megállt, hogy nagy léleg-
zet vegyen, ajka és ínye fájt.

A gyermek összecsapta két a tenyerét,
és azt mondta:

– Nagyon szép! Te tudod játszani a
legszebb zenét!

– Tudok beszélni is a dorombbal –
mondta Jon.

A gyermek ezen még jobban elcso-
dálkozott:

– Beszélni…?! Hogyan tudsz te be-
szélni ezzel a tárggyal?

Jon ismét az ajkához emelte a dorom-
bot, és nagyon lassan, rezegtetve a kis
lemezt, kiejtett néhány szót.

– Érted?
– Nem! – mondta a gyermek.
– Figyelj jobban – mondta Jon és,

újra elkezdte, még lassabban. 
A gyermek arca egyszer csak felderült:
– Te azt mondtad: Jó napot, barátom!
– Igen, ez az! – mondta Jon, s mind-

járt magyarázni kezdett:
– Nálunk, ott lenn a völgyben, mind-

egyik fiú tudja ezt. Amikor jön a nyár, és
kimegyünk a mezôre, a farmok mögött,
mi így beszélünk a lányokhoz a doromb-
jainkkal. Ha megtetszik egy lány, akkor
este elmegyünk a házuk mögé és így
beszélgetünk, azért, hogy a szülei ne ért-
sék. A lányok nagyon szeretik ezt, fejüket
az ablaküvegre teszik és hallgatják azt,
amit mondunk, no meg persze zenélünk
is nekik.

Jon megmutatta, hogy hogyan mond-
ják: Szeretlek, szeretlek, szeretlek…

– Semmi az egész, csak kopogtatni
kell a doromb vaslemezét, és mozgatni a
nyelvet a szájban, nem nehéz – mondta
Jon.

Majd átadta hangszerét a gyermek-
nek, aki megpróbálta átfordítani a beszé-
det a kis hangszer nyelvére, de az egyik
nyelvhez sem hasonlított. Ezen aztán har-
sányan kacagtak.

A gyermek most már nem volt gyanak-
vó. Jon megmutatta, hogy hogyan kell
játszani a hangszeren, s ettôl kezdve ket-
tejük orrhangja szállt a levegôben, a he-
gyek között.

Lassan a fény halványodni kezdett, a
nap leszállt a horizontig, s ott vörös köd-
be burkolózott. Az ég furcsa lángolásba
kezdett, mintha tûzvész támadt volna.
Jon nézte a barátja arcát, mely hason-
lóan változtatta a színét: bôre és haja
szürkévé vált, mint a hamu, szeme az ég
színét festette. Hirtelen a levegô is hûlni
kezdett, mert egy fuvallattal a hideg is
megérkezett. Jon szeretett volna felállni,
hogy elinduljon hazafelé, de a gyermek
megfogta a karját:

– Ne menj, kérlek! – mondta egysze-
rûen.

– Indulnom kell, késôre jár.
– Ne menj. Az éjszaka tiszta lesz, itt

maradhatsz reggelig.
Jon elgondolkodott:
– Anyám és apám várnak otthon –

mondta.
– Anyád és apád alszanak, nem éb-

rednek fel holnap reggelig. Nyugodtan
maradhatsz.

– Honnan tudod, hogy alszanak? –
kérdezte, de a következô pillanatban már
nem folytatta tovább, megértette, hogy a
gyermek igazat beszél, miközben moso-
lyog.

– Te tudsz zenélni és beszélni azzal a
muzsikáddal, én meg más dolgokat tu-
dok… – mondta a fiúcska, komoly arccal.

Jon megfogta a gyermek kezét és
megszorította. Nem tudta miért, de
érezte, hogy még soha nem volt ilyen
boldog.
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– Taníts meg engem is azokra –
mondta Jon –, te annyi mindent tudsz,
olyan dolgokat…

A gyermek azonban ahelyett, hogy vá-
laszolt volna, felpattant és a kis vályú ala-
kú kráter felé futott. Merített egy kevés
vizet, majd miután visszajött, kezét Jon
szájához emelte.

– Igyál – mondta csendesen.
Jon engedelmeskedett, s a gyermek

lassan csurgatta a vizet a szájába. Még
soha nem ivott ilyet: sima volt, friss, de
sûrû és nehéz is egyben, úgy haladt át a
testén, mint egy forrás. Egyszerre csillapí-
totta az éhét és a szomját, és úgy futott
az ereiben, mint a fény.

– Nagyon jó – mondta Jon. – Milyen
víz ez?

– A felhôk hozzák – válaszolta gyerek,
majd odaállt Jon elé, a kôlap szélére. –
Gyere, megmutatom neked az eget.

Jon a gyermek kezébe tette a kezét,
együtt sétáltak a hegytetô széléig. A fiúcs-
ka járása szinte légies volt, s mindig egy
fél lépéssel elôbbre tartott, meztelen tal-
pa éppen csak súrolta a talajt. Így mentek
a lávafennsík végéhez, oda, ahonnan na-
gyon messzire el lehetett látni, ahonnan
a hegy uralta a vidéket, mint egy király.

Jon nézte a nyílt eget: a nap már telje-
sen eltûnt a horizont mögött, de fénye
még megvilágította a felhôket. Lenn, na-
gyon messze a völgy felett, egy könnyû
árnyék fátyolszerûen volta be a dombor-
zatot. Már nem lehetett látni a tavat, s a
házakat sem. Jon nem ismert rá a vidék-
re, de az ég, az ég hatalmas volt. Len-
tebb hosszú, tûzszínû felhôk nyúltak el a
sárga, vörös légben, fent mélykék és
mogorva fények vibráltak, és Jon megpil-
lantotta a Vénusz fehér pontját, mely
magában ragyogott, akár egy világító-
torony.

Egymást támogatták a fennsík pere-
mén, miközben nézték az eget. Csönd
volt, a szél is elállt, semmi nem mozdult.
Jon úgy érezte, mintha beléje áradna a
tér és szétfeszítené a testét, olyan volt,
mint amikor visszatartjuk a lélegzetünket.

A gyermek sem beszélt, mozdulatlanul,
merev felsôtesttel állt, fejét kissé hátrahaj-
totta, és a fényesedô, távoli bolygókat
nézte.

A csillagok sorban, egyenként gyullad-
tak ki, széttárták nyolcágú csúcsaikat. Jon
újra érezte a szabályos lüktetést a mellka-
sában, ereiben, a nyakán. Mintha ez az
érzés az ég közepébôl áradt volna, s rajta
keresztül lüktetne a világban. A nappali
fény utolsó sugarai még ott viaskodtak a
horizonton, remegve válaszoltak az éjsza-
kai sötétségnek. A két szín: az egyik sötét
és mély, a másik tiszta és meleg, csak ôk
ketten voltak a zeniten, vibráltak, s har-
coltak egymással.

Jon hátrább lépett, majd hanyatt fe-
küdt, de a szemét nyitva tartotta. Most
tisztán hallotta a zajt, mely a világ min-
den sarkából áramlott, s a hegy fölött
gyûlt össze. Nem szavak voltak, de még
csak zene sem, és mégis, Jon úgy érezte,
hogy érti, amit az mondani akar. Hall-
gatta a tengert, az eget, a napot, és völ-
gyet, mely úgy panaszkodott, mint az
állatok. Hallgatta nehéz hangjait a rab
meredélyeknek, rejtett morgását a kutak
mélyének, a vetôdések belsô hangjait.
Valahonnan észak felôl folyamatos zúgás
moraja szállt: lesimította a gleccserek zu-
bogását, horzsolta a hegy kiszögelléseit
és csikorgott a kövek talpazatán. A kén-
telepek szivárgó gôzeinek sistergése,
odavetett, elhaló kiáltások, a nap lobogó
lángjai, mint fortyogó kohók dübögtek. 
A vízesések iszapos hordalékaiban szét-
repedt és növekedni kezdett a kemény
mag. Gyökerek rezegtek, és cseppenként
növényi nedvek indultak a fák törzseiben,
a füvek, mint eolhárfák hasították a le-
vegôt. Majd más zajok is hallatszottak,
amiket Jon már ismert: teherautók, szi-
vattyúk zúgása, lánccsörgés, motoros fû-
rész berregése, dugattyúk kalapálása,
szirénák fájdalmas sivítása.

Egy repülôgép húzott el az égen, négy
sugárhajtómûvel, messze az óceán felett.
Valahonnan, egy iskolai osztályterembôl
férfihang hallatszott. De biztos, hogy em-
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beri hang volt? Inkább egy rovar ciripe-
lése, vagy huhogás, kakukkolás, korgás,
füttyszerû csikorgás. Aztán ez is elhalt a
levegôben. Madarak szárnycsapkodása
hallatszott a szirtfalak felôl, sirályok, alba-
troszok vijjogása. Mindez magával ragad-
ta Jont, a teste lebegett a kôtáblák felett,
siklott, mint egy mohatutaj a patakban,
forgott a láthatatlan örvénylésben, miköz-
ben ragyogtak a csillagok.

Sokáig maradt így, hanyatt fekve nézte
az eget és hallgatott. Idôvel a zajok eltá-
volodtak, elhalkultak, egyik a másik után.
Jon teste is nyugodtabb lett, szíve szabá-
lyosan vert. A fény is megfakult, mint a
szürke hályog.

Oldalvást fordult, s a barátjára nézett.
A fekete kôplatón a gyermek már aludt,
fejét a karjára hajtotta, összegömbölyö-
dött, mint egy vadászkutya, mellkasa sza-
bályos ritmusban emelkedett és süllyedt.
Ekkor ô is lecsukta a szemét, és várta az
álmot.

Amikor Jon felébredt, a nap már a ho-
rizont fölött állt. Felült és körülnézett,
nem értette: a gyermek már nem volt ott,
csak szétterült, fekete láva, ameddig a
szeme ellátott. A völgyben lassan kezdtek
kirajzolódni az elsô árnyak. A szél is feltá-
madt, végigsöpört a kopár fennsíkon.
Jon felállt és szólítgatni, keresni kezdte a
barátját. Visszament a lejtôn a víztárolóig.
A kôteknôkben a víz metálszürke volt,
ráncokat vetett felszínén a szél, az odút
moha és zuzmó fedte, a kis bokor, mint
zátonyról kiszabadult hajó vitorlája resz-
ketett, vibrált. A kôtáblán most is ott volt
a hegyforma kavics, ugyanazon a he-
lyen. Jon egy percre megállt és hango-
san kiáltott, de csak a visszhang válaszolt:

– Ohé!
– Oohhééé!
Amikor megértette, hogy nem fogja

megtalálni, olyan magányosságot érzett,
amilyet még soha. Elindult, lefelé a hegy-
rôl, gyorsan, ahogy csak tudott, egyik
szikláról a másikra ugorva. Sietve kereste
a hasadékot, ahol az óriási lépcsôfokok

voltak. Csúszott lefelé a nagy, mohás
köveken, ereszkedett a völgy irányába,
vissza sem nézett. Már minden nappali
fényben ragyogott, amikorra a hegy
lábához érkezett. Futott a rugalmas moh-
aszônyegen, igyekezett, ahogy csak bírt.
Egy nagy ugrással átszökkent a meg-
áradt patakon, anélkül, hogy akár egyet-
len pillantást is vetett volna az örvényben
forgolódó, összetapadt mohacsomókra.
Nem is olyan távol, észrevett egy birka-
nyájat, az állatok bégetve ugráltak. Ekkor
rádöbbent, hogy ismét emberek által la-
kott vidéken jár. A földút mellett szép, új
biciklije várta, a kormányon harmatcsep-
pek ragyogtak. Felpattan a kerékpárjára
és elindult a keskeny ösvényen, mind’ lej-
jebb és lejjebb. Nem gondolt semmire,
amíg pedálozott lefelé a hosszú földúton,
nem érzett semmit, csak ürességet, határ-
talan magányt. Aztán megérkezett a
farmra, biciklijét a falnak támasztotta és
csendesen bement a házba, ügyelt,
nehogy felébressze apját és anyját, akik
még aludtak.

Hajóssy János fordítása

Anna Ahmatova
Oroszország

*
Mindenki megy, ki nyíl szerint,
Ki körbe-körbe járva,
S reméli, hazaér megint,
S a volt barátja várja.
Én is megyek – gond ûz tova –
Nem egyenest, se ferdén:
A semmikorba, sehova,
Mint kisikló szerelvény.

Epigramma
Dalolt-e Bíce Danteként elôbb?
Vagy Laura énekelt-e – vágya foglya?
Én megtanítottam szólni a nôt.
Uram! elhallgattatni, mondd, ki fogja?
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Keresztrefeszítés
1.

A percet angyalkar dicsérte fennen,
És minden tûzre vált az egeken.
Szólt az Atyához: „Mért hagytál el 

Engem?”
És az anyához: „Ne zokogj Nekem…”

2.
Zokogott és bömbölt Magdaléna.
A Tanítvány, mint a kô, meredt.
Oda, hol az Anya áll, a néma,
Senki, félve, pillantást se vet.

Bárdos József fordításai

Pálfi Ágnes

A kígyó árnyéka
Rakovszky Zsuzsa könyvére

– szerpentin –

mindig ugyanaz a
belsô táj – kihantolt 
sír a dombon
körpanoráma

– uroborosz –

hátrahajló
artistanô
égô homloka
két lábfeje közt

– Eurünomé –

a bestiát
mint olvadó viaszt
csavarja ujjai köré –
hûlô üvegszobor-park

– Sophia – 

kert és vadon
hol cirkulust rajzol a porba
nyelve alatt a kémény
füstölô kockacukra

Disznótoros
lám csak
megint a bûnbak

vértolulása a téli napnak

megkísérti a lehetetlent
és felsül
hurkában tekerôzô
eleven hús

(nem ô a nyerô
a kígyóbûvölô)

nagyobb a füstje
mint a lángja
TÁNCOS

Min Tanakának

fekete botján
testetlen billegô kalap
az égi ösvény
napszítta szalmatörekje
kérges talpa alatt

Bodrogi Csongor

Próbák
Az értelem kipróbált hangjait
Próbálom fölvinni a kottalapra.
Miközben a lét szinte elvakít.
A lét virágzó kottalapja.

Amikor a világba kimegyek,
És képeket és csendet keresek,
Álmaimnak életlen rendszerébôl
Egy vak koldusnak sok szót kiveszek.

Persze nem ismer ô sem.
És dallamom sem pereg ismerôsen,
Mikor a létben fölcsendül a fény.
És végül is az álom visszahull rám,
És elborít, mint holmi vegyi hullám,
Életem egész valós idején.

MERÍTETT SZAVAK
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Csalódás
Sokszor ér csalódás.
Ha kimegyek az éjbe,
Hogy meglássam a hold mosolygó szemeit,
Gyakran érzem úgy,
Hogy egyedül vagyok.
És hogy ott fönt a hold
Nincsen egyedül.

Sokszor ér csalódás.
Ha elmondom a létem,
Egy olyannak persze, ki tudja, mi a lét,
Gyakran érzem úgy,
Hogy kifelejtem szép mesémbôl
A hideg hold
Tükrözô két szemét.

Sokszor ér csalódás.
Ha bele-belenézek
Szívem mélyébe, ahol létem elterül,
Gyakran érzem úgy,
Hogy valahol az éjben
Egy üres hold, egy üres fénygolyó
Belefeketül.

Az elkezdôdô idô
Mikor elkezdôdik, s a múltba mégis visszaszédül
(Mintha nem is - kezdôdött volna el),
A mondatom: „kezdôdött volna el” –
Olyankor minden olyan, mint a napsütés.

Olyankor minden olyan, mint a hússütés:
Egy pillanatba belesûrûsödve
Beleköhög a szó a sûrû füstbe,
És a szóban idô lesz, csend, és fény, és sietés.

Mint hogyha hirtelen – szétesne a világ.
De mégis csak úgy, mint a napsütés,
Mely lehet füst is, fény vagy hússütés –
Mint hogyha hirtelen fölharsognának az iszonyú trombiták.

Mikor elkezdôdik egy szó: elkezdôdik a lét.
Bármily köhögôn döcög el világa,
Benne egy világ ismer önmagára,
S kezdi el mérni saját idejét.
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Turcsány Péter

Né! ma.
Egy neo-neo... feltámasztási kísérletre

És BALASKÓ JENÔ nincsen az elôadók között?????????????! 
Pedig nem hulla még s nem hull/ma MÉG! 
Akitôl mindenki lop, lop és lop ötletet, ritmust, képet, szófacsarást: 
de egyet NEM tanul el. 
– Uraim! „RITMUSRA UNATKOZNI NEM SZABAD!” 

No, szép kis összekutyulás és egymásra halmozás lehet eme kisded utójáték 
egy halott mozgalom fölött... 
(pedig hajdan még Balassa Péter is tisztelettel emelt érte szót, könyvét Szörényi László, 
Göncz Árpád, Csaplár Vilmos és mások árulták az Astoria aluljáróban...) 

Ó, hanyag és ártatlan (??????) emlékezetkiesés! 

A MA címû lapot Kasi még nagy betûkkel írta a fejlécre, ti már annyira kicsik volnátok, 
hogy csak kicsivel idéznétek meg Ôt is??? a KHÁNONT!! 
Ó khánaániták!!! Né! ma. 

Üdvözlettel Turcsány Péter – 
és elröpült talpa alatt egy nemzedék...

Bene Zoltán

Szeptember
A Nagykátai Színjátszó Egyesület tagjainak

A láz múltán, midôn a néhány napja
ájulásig vert és kevés híján meglincselt
színész, Alaky József újra fel tudott ülni a
szekéren, s végre nem forró vért hányt,
de keserû epét, Verspataki Bella, az egy-
koron sokszoros Júlia, a hajdanvolt szép-
asszony, aki még elvirágzásában is bírt
némi csáberôvel, végre álomra hajthatta
a fejét. Röpke álmában újra látta a könny-
áztatta férfiarcokat, a hanyatló zászlókat,
hallotta a káromkodásokat, szitkokat, fo-
gadkozásokat, az innen-onnan felfakadó
elfojthatatlan, vigaszt nem találó zoko-
gást, a kardok elpattanásakor felhangzó
hidegen acélos, fülbántó zajt; s ugyan-
akkor és ugyanúgy látott megkönnyeb-
bült mosolyokat, a hazatérés örömében

ragyogó szemeket, és fülébe jutottak azok
a sóhajok, miszerint „megúsztuk, élünk,
vége van.” 

– Megúsztuk, élünk, vége van – sza-
kadt fel a sóhaj Alaky József elgyötört
mellkasából is, felriasztva Verspataki Bel-
lát. – Most már megleszünk valamiféle-
képpen. 

– Ne beszélj, József – búgta Verspataki
Bella, majd megkeményítette a hangját
(színésznô volt, a hangszálai úgy táncol-
tak, úgy zenéltek, amint ô parancsolta ne-
kik). – Nemrég még vért okádtál! A gyom-
rodat és a nyakadat erôsen megdolgoz-
ták azok a legények, úgyhogy maradj te
csak csöndben. Semmi kedvünk elföldel-
ni ebben a latyakban!
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A szekér hátuljában, lábát lóbázva ül-
dögélô Zoránd Sándor, akinek ígéretes
karakterszínészi pályáját törte ketté a más-
fél évig tomboló véres vigasság, buzgón
bólogatott Verspataki Bella szavainak hal-
latán, s még hozzáfûzte:

– Ráadásul a tíz körmünkkel kellene
elkaparnunk, úgyhogy már csak a sajná-
lat okán is meg kell gyógyulnod.

Alaky József nem vitatkozott, hátraha-
nyatlott a derékaljul szolgáló szénán, s a
vonuló fellegeket figyelte. Három nappal
azelôtt is így hevert egy néptelen vidéken
emelkedô csárda mellett álló kazalban,
kicsit dideregve (Világosról jövet, ki tudja,
merre tovább), mikor négy legény lépett
elé, tudakolván, nincs-e menlevele vagy
bármi egyebe, ami örömet szerezne
négy ágrólszakadt bujdosónak. Alaky Jó-
zsef nem felelt azonnal a kérdésre, csak a
fejét ingatta, mialatt magában a helyén-
való, frappáns választ fogalmazta. A négy
fiú azonban nem bizonyult túlságosan
türelmesnek: nekiestek a gondolatait ren-
dezgetô színésznek, beletapostak párszor
a gyomrába, rúgták a fejét, s ahol érték,
mindenét, végül kötelet vetettek a nya-
kába, s a csárda mellett álló körtefára
kezdték fölrángatni. Majdnem végeztek is
iszonyatos munkájukkal, amikor a csárda
hátsó udvarának irányából közéjük ron-
tott Verspataki Bella, cibálni kezdte a ke-
zeik közül a színésztársát nyakánál fogva
egyre magasabbra emelô kötelet, kardo-
san, elszántan, hôsiesen. Hanem bátor
igyekezete közben az inge elrepedt, s elô-
buggyantak még mindig vágyat gerjesz-
tô keblei. Ennek láttán a harcias sze-
génylegények nyomban eleresztették a
hóhérkötelet, miáltal az alélt Alaky József
a földre huppant s ott elterült, mint a le-
taglózott tinó, majd módszeresen, egy-
más után megerôszakolták Verspataki
Bellát. A színésznô elébb alaposan össze-
karmolta ugyan a pofájukat, csaknem ki-
kaparta a szemüket, egyiküket pedig úgy
sípcsonton találta rúgni, hogy két hétig
bicegett utána, ám végül mégis alulma-
radt az egyenlôtlen küzdelemben, s ar-

cán néma undorral tûrte, hogy a kanok
kiéljék rajta gerjedelmüket. Azoknak pe-
dig kanságuk csillapítása nem tartott vala-
mi sokáig, s mire végeztek vele, meg is
feledkeztek Alaky Józsefrôl, eliszkoltak tüs-
tént, s a még mindig ájultan heverô szí-
nész ilyenformán megmenekült. Verspa-
taki Bella feltápászkodott, a sietve távozók
után köpte szívének minden keserûségét,
Alakyhoz ment, a hóna alá nyúlt és be-
vonszolta a csárdába. Az ott poharazgató
Zoránd Sándornak és szekerük negyedik
utasának, a szintén színházi ember Meny-
hárt Miklósnak csak annyit mesélt el,
amennyit jónak látott, aztán rájuk bízta
az eszméletlen férfit, és a fogadósné kere-
sésére indult, hogy egy kevés meleg vizet
kérjen tôle, amivel lemoshatja magáról a
lassan reászáradó, gyomrát forgató férfi-
mocskot. 

Alaky József merengve bámulta a fel-
legeket, sejtelme sem volt arról, hogy há-
rom nappal korábban Verspataki Bella
milyen módon, s fôként, milyen áron
mentette meg az életét. Úgy vélte, a
színésznô határozott fellépése elôtt egy
kisebb hadsereg is meghátrálna, így hát
inkább csak saját magán csodálkozott –
azon, hogy egyetlen jajszó vagy segély-
kiáltás nem hagyta el az ajkát, miközben
azok négyen csépelték szorgalmasan. A
fellegek sem érthették viselkedését, mert
három nap elteltével is úgy ingatták-rin-
gatták foszlánytestüket, ahogyan az em-
berek a fejüket szokták, ha nem képesek
valamire magyarázatot adni. Alaky József
elmosolyodott saját szellemességén, ám-
bár az is lehet, hogy ezt a mosolyt már
csak álmodta. 

Arra ébredt, hogy társai beszélnek va-
lakivel. Felemelte a fejét, s úgy tûnt, egy
koszlott, foszladozó honvédruhát viselô
férfi baktat mellettük. A hangfoszlányok
lassan értelmes mondatokká álltak össze
Alaky József fejében.

– És maguk mióta jönnek?
– Hét napja, komám, hetedik napja.
– Engem is szekéren hoztak, három

szekéren is egymást követôen, de ma
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reggel elváltak útjaink az utolsó szekeres-
sel, azóta kutyagolok.

– Hová igyekszel? 
– Pest alá. Nagykátai vagyok, haza-

mennék már. Éveket rohadtam a har-
minckettedik Szent György Ezredben, az-
tán a börtönben, utána a tûzvonalban,
megpihennék kicsit. Hát maguk?

– Pestre megyünk, elvihetünk. De ne
ugorj fel, mert mi is lecihelôdünk lassacs-
kán. Ott, a fák alatt jól éjszakázhatnánk.
Ismered a sebeket?

– Láttam sokfélét, de nemigen értek
hozzájuk. Az az úr tán sebes ott fönn?

– Megverték, meggyomrozták, hogy
napokig vért hányt. Majdhogy föl nem
kötötték valami útszéli haramiák, kóbor
bitangok, akik menekülôknek mondták
magukat.

– Sokféle volt köztünk, tudják azt ma-
guk is.

A szekér nagyot zöttyent, ahogy letért
az útról, majd megállt. Menyhárt Miklós
kifogta a lovat, kipányvázta, a másik há-
rom férfi addig leemelte Alaky Józsefet a
szénáról, s egy nagy fa alá fektette az
összehordott avarra. 

– Mi amúgy színészek volnánk, leg-
utóbb a kis lengyel embereinek játszot-
tunk. Még ô is megnézett minket, meg az
ôrnagya, aki egykor szintén színész volt,
miként mi, de költôként többre vitte. Be-
szélik, megölték a muszkák – mondta
Zoránd Sándor, aztán kezet nyújtott a
honvédnak, bemutatkozott, és elsorolta 
a többiek nevét is.

– Cifra neveik vannak – szögezte le a
honvéd. – Engem Virág Pálnak hívnak.

– Mi voltál a Szent György Ezredben?
– kérdezte Menyhárt Miklós.

– Káplár. Aztán amikor a mieink ellen
kellett volna jönnünk, eltörtem a kardom
a combomon. Csak úgy zengett, a keser-
vit az anyjának, csak úgy zengett, bon-
gott! Akkor engem is majdnem agyon-
vertek. Vasalt talpú csizmákkal tapostak,
kikötöttek, botoztak. Végül bezártak. Azt
se tudom, hogy kerültem elô a tömlöc-
bôl, arra se nagyon emlékszem, miként

lettem honvéd, de azt mondták, magam
jelentkeztem. Egyszerre arra eszméltem,
hogy puska a kezemben és azok felé ro-
hanok elôreszegezett szuronnyal, akiket
azelôtt szolgáltam. Gyôztünk. Jól esett, a
keservit, kegyetlenül jól esett! Aztán egyre
rosszabb lett, a koszt, a kvártély, az egész.
A ruha szakadt, de nem volt másik, a
csizmák, a bakancsok tönkrementek, a
talpuk elvásott. Újat nem vételezhettünk,
mert nem volt mibôl. Elmúlt minden. Azt
nem mondom, hogy csendesen, de el-
múlt. – Virág Pál szeme csillogott a közé-
jük ereszkedô szürkületben. Nagyot nyelt,
közben ádámcsutkája majd kiszúrta a bô-
rét, talán csak a hetes borosta mentette
meg. Izzadó tenyerét elrongyolódott nad-
rágjába törölte. Verspataki Bella végtele-
nül elesettnek látta. Azt hitte, a három
nappal azelôtti események után minden
idegen fiatalembertôl félni és undorodni
fog majd, de ez itt olyan más, ez a Virág
Pál. Fiatal férfi, anyátlan gyerek. Szeretniva-
ló, boldogtalan, csalódott, szorongó kisfiú.

– Világosnál voltál? – szegezte neki a
kérdést Zoránd Sándor a katonának.

– Ott. A fegyverletételkor, s utána há-
rom hétig. Akkor elindultam haza, de le-
velem nincs – sorolta Virág Pál, s a hang-
jában mintha egyedül maradt volna a
szomorúság. – Hát maguk?

– Mi az öreg lengyeltôl jöttünk, Vilá-
gosnál beleszaladtunk a muszkákba –
vette át a szót Verspataki Bella. – Szeren-
csére ez a mi jó Józsefünk beszél valame-
lyest muszkául, így levelet kaptunk, reá
meg pecsétet, a muszkáét is, meg a né-
metét is. Hat emberre szól a levél, úgy-
hogy mostantól rendbe jön minden,
fiam. Két társunk Aradra ment, az egyik,
a fiatal Hegykôi Mihály olyasmi korú, mint
te vagy, kinézetre is hasonlatos hozzád.
Kerítünk neked ruhát, bármiféle ellenôr-
zésen átjutunk. Hazaviszünk, haza fogunk
vinni. 

Virág Pál nem válaszolt, csak ült eset-
lenül, halálosan kimerülten. 

– Mi voltál otthon? – érdeklôdött
Menyhárt Miklós.
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– Napszámos. Zsellér – suttogta Virág
Pál.

– Hagyjátok békén – szólt társaira a
színésznô. – Fáradt. Nyilván éhes is. Én is
az vagyok, falhatnánk végre valamit, nem?

– Csak, gondoltam, velünk is marad-
hatna, ha akar. Jobb, mint földet túrni –
mormogta Menyhárt Miklós.

– Én azt szeretem – élénkült meg Virág
Pál. – Legalábbis eddig még semmi egye-
bet nem szerettem, soha elégedett nem
voltam a sorsommal, csak mikor a földön
voltam. Kivéve, talán, amikor levertük
ôket – tette hozzá elmélázva. – De az le-
het, igaz se volt.

Elhallgattak mindnyájan, enni kezdtek.
Még a csárdában süttettek kenyeret,
cseréltek szalonnát, kis darab kolbászt, kis
hordónyi bort. Alaky József szerezte, ô
egyezett meg a fogadóssal, amint meg-
érkeztek, még mielôtt kiment volna áb-
rándozni, amibôl aztán a baj lett. Alaky
József bárkit bármire rávett. Sokat, sok-
szor és szívesen beszélt, egyben élvezete-
sen. Most nem szólt semmit, nem is akart,
meg nem is hagyták volna. Viszont evett,
amit megtapsoltak. Evett Virág Pál is,
hirtelen, keveset. Nem vett be többet a
gyomra; sokat éhezhetett, vélte Verspa-
taki Bella. Aztán csendesen elaludtak sor-
ban. Alaky József a színházról álmodott,
Zoránd Sándor Pestrôl, Menyhárt Miklós
nôi combokról, Virág Pál egy templom-
toronyról, Verspataki Bella Virág Pálról,
aki nem volt durva, akit nem kellett össze-
karmolnia, pedig fiatal is volt meg szökés-
ben lévô katona is. 

Hajnalban indultak tovább. 
– Legközelebb csárdában szállunk –

nyögte Zoránd Sándor, de Verspataki
Bella pillantásától sújtva menten elhallga-
tott.

– Kell nekünk az ellenôrzés? – kérdez-
te éles hangon a színésznô, s a szeme
szikrázott. – Van levelünk, de kísérteni
azért nem muszáj a sorsot! A következô
faluban viszont ruhát kell szereznünk. 

És a következô faluban ruhát szerez-
tek. Mindenfelé sok volt az elhalt, rabság-

ba hurcolt férfiember, nem volt nehéz fér-
firuhához jutni. Tengernyi gazdátlan gú-
nya találtatott a szuszékokban, ládafiák-
ban, fiókokban – többnyire gondosan el-
rakva, összehajtogatva, lesimítgatva, le-
vendula közibe téve, hogy a moly bele
ne essék –, s ha már ezek a öltözetek
nem szolgálhatták eredeti gazdájukat,
örült mindenki, ha egy hasonló szeren-
csétlennek tehettek szolgálatot – s hátha
valaki más majd azt segíti meg, akire a
ruhát egykor szabták…

Azon az éjszakán mégsem a szabad-
ban háltak. Egy faluba érkeztek éppen,
mikor szürkült az ég, s egy vénember in-
vitálta ôket magához. Túlságosan fáradt-
nak érezték magukat, és az öregember-
nek túlságosan becsületes képe volt
ahhoz, hogy elutasítsák. Hálából mesél-
tek a gazdának a háború nagyjairól, a
gyôzelmekrôl és a vereségekrôl, boroz-
gattak, ettek, sóhajtoztak, aztán nyugo-
vóra tértek. 

Verspataki Bella azon az éjjelen is Vi-
rág Pállal álmodott. Álma nyugtalan le-
hetett, mert dobálta magát fekhelyén és
olykor felnyögött. Éjfél után felocsúdott, s
úgy érezte, tûzágyban fekszik, testét lán-
gok mardossák, szinte látta a tûzkígyó
izzó nyelvét a sötétben. Felkelt, kitámoly-
gott a pajtába, ahol Virág Pálnak vetettek
vackot. Felemelte a pokrócot és bebújt a
fiatalember mellé. A férfi magához tért, s
félig éberen, félig még az álom marká-
ban vergôdvén nem értette a dolgot,
csak forgolódott volna, ha hagyják. A szí-
nésznô csitítgatta, nehogy hangosan
szóljon, ha netán megijed, s hogy ezt
mindenképpen megelôzze, simogatta a
testét, ahol érte, csókolta, ölelte, végül
odaadta magát neki, önfeledten, szerel-
mesen, ahogyan kell. 

Másnap napkeltével a szekér kidöcö-
gött a nagykapun, ráfordult az útra, észak-
nyugati irányba. Verspataki Bella vidáman
törölgette az immár félig-meddig ülô hely-
zetben utazó Alaky József homlokáról a
hideg verejtéket, s közben az útszélen bal-
lagó Virág Pál felé pillantgatott. Zoránd
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Sándor és Menyhárt Miklós össze-össze-
mosolyogtak a bajuszuk alatt, s ôk is le-
ugráltak a szekérrôl, hogy a lovacskának
könnyebb legyen a dolga. A sár kezdett
felszáradni, gyorsabban haladtak, s a járás
sem esett annyira nehezükre. 

Déltájban lovas svadron vágott be elé-
jük. Vértes osztrákok, pökhendi, borotvált
arcú alakok düllesztették a mellkasukat
széles tomporú lovak hátán.

– Halt! – parancsolta a vezetôjük, egy
hadnagy-féle ember. – Az iratokat, lesz-
nek szívesek!

Verspataki Bella átnyújtotta a levelet, a
tiszt hosszan nézegette, olvasgatta.

– Melyik Hegykôi? – nézett föl a papír-
ból. 

– Én vagyok Hegykôi Mihály – lépett
elô Virág Pál, de abban a pillanatban a
földön találta magát, a hátán sebtében
három vértes termett, s késedelem nélkül
kötözték serényen.

– Az Isten áldja meg, kapitány úr, mit
követhetett el egy szegény, szerencsétlen
színész? – sírt Verspataki Bella, minden
színházi rutinját elôkerítve.

– Leszakadt ô Arad felé, nemde? Ké-
sôbb csatlakozott vissza önökhöz, ugye?
Így volt. Ne is tagadják, kár volna. A leírás
ráillik, ô maga elismerte, hogy Hegykôi a
neve. Ô próbálta lelôni Aradon a tábor-
szernagyot! Bátor ember, hogy ezek után
meg sem próbál álnév alatt utazni,
bujkálni! De talán nem is bátorság ez. 
A magyarok mind ostobák. Végtelenül,
végtelenül ostobák! – Az utolsó szót már
ordította, mert a katonáival és a megkö-
tözött Virág Pállal együtt elporzott dél-
kelet felé…

Verspataki Bella visszaereszkedett Alaky
József mellé a szénára. Senki nem szólt
hozzá, senki nem merte ráemelni a tekin-
tetét. Végre Alaky József megszólalt:

– Menjünk, Bella, menjünk. Mielôtt 
visszajönnek értünk is. Megúsztuk, élünk,
vége van. Most már megleszünk valami-
féleképpen. 

A négy színész néhány nap múltán
elérte Pest városát.

BuSzabó Dezsô

A hamu ablakán
„a tûz meghajlik

hogy ne törjön össze”
(Illyés Gyula)

elôre hajló vagy
szemedbôl fény szivárog
csukódik az ég fölötted
félve jön fel benned a Nap

a hamu ablakán
kinéz a tûz:
besatírozott arc az este
a hold is elsorvad

megfoghatatlanok
a csillagok

a – száj
aszály
égett szagot hoz felém a szél
szemöldököm pocsolyásodó Balaton
lelógó kezem lélekharang
kincstáram – karcolatlanul
pénzek recéje

egyre kisebb vagyok
– nem hívnak
nem is megyek!

apad a víz
zúg a csend
FELROBBANT VERSEKET SÍROK

felébrednek a hamu alatti emlékeim

malomkô-idô
eltévedtem
itt kóválygok
a lilaházak között
vizes testemben
halak úszkálnak
nehéz mészkövek
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ülök
csak ülök
ölbe tett kézzel
számban igaz szóval
mely oly félelmetes erejû
mint az életen átrepülô
malomkô-idô

Gyurka Mihályné, Jankó Mária1

Kerek a szöllô levele
Ez a szôlô akkor vót fiatal, mikor én es,

negyvenhat tavaszán, mikor nekünk át-
adták. Még az öreg Fischer Márton ül-
tette, aki a házat es építette, amibe’ most
lakunk. Telepítettek ebbe a faluba buko-
vinaiakot, felvidékieket, de még az Al-
földrôl es eleget. Sokak kezin tönkrement
az a drága szöllô, me’t nem értettek
hezza. De a mienknek csudájára jártak a
Kozáriak. Mondták, hogy biztos az öreg
Fischer tanított ki minket, akié a szöllô
volt.

Tanított! Hogyne. Pont ahhoz vót sze-
génnek kedve! Amíg el nem vitték
Németországba, csak ült egész nap, s
bámult maga eli. Nem hogy hezzánk, de
a családjához se szólt egy szót se!

Kaptunk földet es, kilenc és fél holdat,
ahogy mondták, a svábokéból. Azon
gazdálkodtunk, amíg bé nem jött a téesz-
világ. Mondta es az uram – nagyon el vót
keseredve – miképpen es hihettük, hogy
mi ezt megtarthassuk. Ahogy elvették a
sváboktól, úgy veszik el tôlünk es! De a
szöllô a házhoz tartozott, s erre a téesz
nem tehette rea a kezit.

Napszentületkor, ha tehetem, ki szok-
tam ülni ide. Nezem az eget, s nem va-
gyok honn! Nezem a vizet, hát nem a
Szucsáva! Nezem a szöllôbokrecskákot, s
végre kicsikét honn érzem magamot!
Aztán hátradôlök, egész testemvel érzem
az áldott föld melegit, s fúni kezdem tel-
jes szûvembôl:

Kerek a szöllô levele, kerek a szöllô levele,
Vártalak ruzsám az estve, vártalak ruzsám 

az estve.
Várotlan elmentél máshoz, várotlan 

elmentél máshoz.
Verjen meg a nap s a Mária, verjen meg 

a nap s a Mária!

Ha valaki eppe’ arra bogározna, gon-
dolhassa biza, hogy no, bolond vénasz-
szon! Pedig ilyenkor leánka vagyok es-
ment, Rindacska, odahaza Móduvába’.

Nekünk otthon, Romániába’ szép
nagy darab szöllônk vót. Mü, testvérek,
ott nôttünk fel apókám szöllejibe’, ott ját-
szódtunk, bújkáltunk benne. Sokszor lop-
tuk es. Meg es verôdtünk miatta nem es
eccer.

Mikor még leán vótam, édesapám el-
kûdött vót a juhokval arra a dombecs-
kára, ahol apókámnak, mámám apjának
a szölleje vót.

Apókám eppe’ kinn dolgozott a szöl-
lôbe. Egy kicsid háromlábú széket tett,
azon ült, s úgy elé-elé menegetett.

– Apókám, most maga mit csinál?
– Mit-e? Hát nem látod, Rindacska?

Vágom a vesszôköt!
– No, mutassa, melyik vesszôköt vá-

gogassa!
Megmutatta, hadd tanuljak.
Apókám délfele kicsit lefeküvék, s amíg

aludott, addig én két-három bokrot úgy
levágtam, megcsupaszítottam, hogy bi-
za, tiszta csórévá lett.

Mikor nagyapám megebredett, erôst
feldühödött. Édesanyámék ott laktak
mindjárt.

– Rindád honn van-e? – kérdezte má-
mámot.

– Nincs, elment a juhokval.
– No – mondta apókám –, majd eléjô.

Hadd el, met letöröm a kezit!
– Minek?
– Jaj, te Kati! A kecskeszöllômet nem

mind esszemocskolta? Nem lenyosztotta
nekem a legszebb szöllôbokrecskákot,
amin a veszô vót? De ha elékerül, adok
én neki vesszôt!
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Igen, hogyne. Lesett ô es, de lestem
én es. Apókám nem ülhetett egész nap a
szöllôbe’. Mikor láttam, hogy nagyapám
hazamegy, hát én es lehajtottam a ju-
hokot. 

Így ment ez, vaj két-három napig. 
Egyszer hallom, hogy nagyapókám

megint dolgozik a szöllôbe’. Jókedve vót,
énekelt. Sok olyat, régieket, melyikeket én
nem es ismertem. Hát mikor elkezdte a
Kisgelicét! Én arra ültömbôl felállottam,
de a bárenkák es felkapták a fejüket. Azok
még a füvet se ropogtatták azalatt, hogy
tisztán halhassuk az éneket. S akkor jó
bôvön, mint a vizek tavasszal, megindul-
tak a könyveim. 

Az, hol én elmenek, még a fák es sírnak,
Szép zôd ágaikrólzôd levelek hulnak.

Hulljatok, hulljatok, rejtsetek el ingem,
Met az én édesem mást szeret, nem 

ingem.

Mikor ezt nagyapám véges-végig el-
énekelte, me’t ennek több verse es van,
akkor én megfordultam a juhocskákval,
fennebb mentem velik a dombra, s on-
nat visszaénekeltem neki.

Kérdi nagyapókám:
– Rindacska, te vagy az?
– Én! – feleltem, de készen, hogy fus-

sak, ha jône.
De ô sarkonfordult, s ment mámikám-

hoz.
– Na hallod, Kati! Ennek a leánkának

olyan könnyüd feje van, hogy igen ha-
mar felveszi a verset. Kár, hogy leán, me’t
taníttatni kéne.

Az ám! Taníttatni! Pont ingemet! Tátám
odaadott egy kövér tyúkot a tanítónak, s
az bécsukta az egyik szemit. Akkor adott
egy báránt es, erre bécsukta a másikot es.
Így osztán elig kezdtem, mánes az isko-
lából ki kellett, hogy maradjak. Hiszen kel-
lett tátámnak valaki a juhok mellé.

Na, akkor estve apókám megfogott a
kertnél, de nem bántott.

– Be kár, Rindacska, hogy nem tanul-
hatsz! – mondta. –.De pap úgyse lehet

belôled, me’t neked mán úgyes van szok-
nyád!

Bántam es én akkor azt, örültem, hogy
nem ütött meg. De még a hajamot es
megsimogatta, pedig az ô keze nem ál-
lott simogatásra. S adott nekem egy al-
mát es.

Kérdeztem tôle, honnat neki az alma.
– Tudod te azt jól. – válaszolta apó-

kám. – Ángyodtól van, de hezza tiszta
heába mégy. Én es csak úgy kaptam,
hogy mások elôtt szégyenlett volna egyet
se adni.

Másnap, jó regvel, elmentem ángyi-
kámhoz, mámám testvérének a feleségi-
hez. Kértem, adjon egy kis almacskát,
ótovány almát.

– Nincs. Elfogyott.
– Elfogyott?
– El!
– No, jól van! Hadd el! – gondoltam.–

Majd megnezem én es, hogy valóban el-
fogyott-e? Megfordultam, s elmentem a
juhocskákval, kiengedtem ôköt a szöllô
végihez. Magam meg leültem arra a
helyre, honnat jól béláttam ángyimká-
mékni, s egész délelôtt vigyáztam az ud-
varikot. Ügyeltem jól, s nem es heába,
me’t egyszer látám, hogy jônek valami
oláhnék – ott laktak a faluba’ ôk es – s be-
szédbe kezdenek ángyikámval. Egyszer
csak mámám testvérinek a párja megsi-
rül, s megindul – ez volt nálunk a pajta
neve – a hiuba. Pontoson oda, ahova
gondoltam, hogy az alma csak es ott
lehet. 

Erre a birkákot gyorsan kerítem kere-
ken egy burkusfához! Fütyölök. A kutyák
odajônek, helybe’ megállanak, s nem en-
gedik a nyájat szertekóborolni. Én meg
futamodék egyet béazon.

A hiu úgy vót rakva a szöllôhegy alá,
hogy a teteje odaé’tt a marthoz. A füle-
met odatettem a nádhoz, mivel fedve vót
a hiu, hogy tapasztaljam meg, merre ma-
tat az a fösveny. Ugyanbiza mely irányba
lehetnek azok a ládák, az almákval? Mikor
hallottam, hogy ángyikám elment, s me-
gint kinn beszélget az udvaron, akkor elé-
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vettem egy rossz kést – kinn leltem a szöl-
lôbe’ –, s avval a drótot, ami esszefogta a
nádot, ügyesen elszakasztottam véle. 

Eppe jó helyt bontám ki a tetôt, met
pont azon a részen állott a két láda, ame-
lyekbe’ az alma vót.

Este hazamenyek, s mámámot kérdem.
– Máme, ennék-e maga almát?
– Biza jó lenne, de honnat vegyek?
Erre kimenék, de nem hoztam bé so-

kat. Mindeniknek csak egyet-egyet, a má-
mámnak, s a testvéreimnek.

– Honnat neked az alma?
– Isten adta.
– Ha nem az ördög. Loptad!
– S ha loptam? Ángyikámtól vettem.

Nekem nem akart adni egy szemet se, de
az oláhnéknak osztogassa! Hogy nekik
anzágoljon! Én biza elhordom tôle.

– Vigyázz, Rindacska, me’t megfog-
nak! Tudod jól, hogy ángyodnak a két
szeme, s az alma. Ha megnyúvaszt, én
meg nem védelek!

Tôt az idô, s egyszer ángyom átjô. A ké-
pe erôst meg van nyúlva.

– Én nem tudom sógorasszon, de az
almánk erôst fogyni kezdett. Egész nap a
fél szemünk réta, az éjen még Györgyi
künn es aludott a hiu elôtt, de tiszta
heába.

Mámikám nevetni kezdett.
– Tán valamit tud sógorasszon, hogy

így kinevet?
– Én semmit. Csak azt kacagom, hogy

a nemzetségedtôl sajnálod az almát, s
lám, most az ördög viszi.

– No, ha egyszer megkapom azt az
ördögöt, gerebenvel füssülöm a haját! –
s úgy nezett reám, hogy még a hátam es
beléborsódzott.

Egyik nap látom, hogy ángyecskám
udvarába’ nagy a mozgás. Bogyikám –
azaz a nagybátyám, Györgyi – viszi el a
ládákot a hiuból.Vót a hiu mellett egy
kicsid házecska. Hát oda.

– Vigyed!– gondoltam –, Jó nyugud-
tan vigyed, me’t onnat es kitolvajolom!

Aznap biza csak a Jóisten ôrözte a ju-
hokot, me’t én mind csak az ángyomat, s

bogyikámot vigyáztam. Mikor láttam,
hogy mindketten elmentek, akkor egy
szempillantat alatt az udvarikon vótam.

Szerencsémre még nem zárták bé
kóccsal a kamara ajtaját. Béorozkodék
akkor oda, s látom örömvel, a ládecskák
megvannak.

Tudtam, az ajtót nem használhatom,
me’t megláthatnak. A tetôt pedig meg
nem bonthattam, me’t nem nád vót az,
hanem zsendely. A házecska ablaka vi-
szont eppe’ a martra nyílott. Kimásztam
rajta, s egy cérnacskával odakapattam, s
visszahúztam véle az ablakot. A cérnát
meg kivettem. Ezentúl osztán innet es
vihettem almacskát bátron.

Egyszer, egyik nap es, eppe’ válogatok
az almák közt, mikor hangokat hallok. 
A szívem felszökött a torkomba! Jaj, én
Istenem, hova legyek?

Az ablakon kiszöknöm mán nem lehe-
tett, de vót ott egy ágyecska. Mikor még
élt apókám mámija, ô aludott vót rajtra.
Hát én oda, s bégyúrtam alá magamot!

Fordult a kócs, s mán hallottam es bo-
gyikám hangját.

– Jere édes lelkem! Én kicsid báren-
kám, kerestály patakocskám!

Na, ezekbôl a mézes szavakból egy-
szerre kitaláltam, hogy nem ángyikám
van vele.

– Jaj, nem jövök bé, me’t meglátnak!
– Dehogy látnak szívemnek szerelme,

csak jere bátron!
S ebbe tiszta igaza es volt, me’t látni

nem es láttam semmit. Az ágy alatt én
esszehúztam magamot, mint egy kicsid
féreg. Erôst féltem, hogy megkapnak. De
azok nem velem foglalkoztak!

Hogy osztán mi történt, mi nem, azt
én meg nem mondhatom, de hirtelen
lett nekem ott olyan égszakadás, fôingás,
hogy a hátam majd bélikadt. Szuszt es
elig kaptam, úgy meg vótam ejedve.
Csak kapaszkodtam az ágy lábába, az uj-
jam es elfehéredett, s mondtam magam-
ba’ a Miatyánkot.

No, de egyszer a farkas csak jóllakott a
bárenkával, s akkor én megszabadultam.
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De többet nem mertem almáé’t menni,
me’t nem tudhattam, hogy mikor lesz
megint kedve bogyikámnak megferedôz-
ni a kerestály patakocskába’.

Elmúlott ez es, ôröztem tovább a juho-
kot. Hajtottam ôköt a szöllôhegyen innet,
s túl.

Jól elvótam velik, csak unatkoztam.
Nem vót senkihez se szóljak. Egyszer csak
eszembe jött, hogy tátámnak – édesapám-
nak – van valahol egy sütüje. Sütünek
mondtuk a furulyát.

– Tátá, megvan-é még magának a sü-
tücskéje?

– Mi dolgod van avval? Csak nem
akarsz furulyálni?

Láttam rögtön, heába es kérném, úgy-
se adná. De amikor elment hazulról, neki-
fogtam, s addig-addig kutattam, míg
meg nem kaptam.

Másnap elmentem a juhocskákval a
boér erdeje mellé, s ott nekifogtam furu-
lyálni. Ámde az a szegén sütü az én mar-
komba’ csak rikoltozott keservesen, mint-
ha öltem vóna. Még az erdô es azonmód
kifogyott a madarkákból. De hát idôm az
volt elég, a bárenkák meg türelmesek, s
addig-addig próbálgattam, amíg mán
nem vót olyan ének, amit el ne tudtam
vóna furulyálni.

Tátám nagy vadász vót, s mikor egy-
szer ment hazafele az erdôbôl, hát meg-
hallotta, a másik hegy felôl, a sütüt! Nem
került felém, me’t valamit meglôtt vót, s
azt vitte haza magával nehezen. Hanem
honn csak megkérdezte mámámtól.

– Kati, az én sütüm hol lehet?
– Honnat tudjam? Csak nem most

akar furulyálni?
– Nem én! Csak azt hiszem, hogy Rin-

dánk eltolvajolta. De mikor hazajô, úgy
reaütök a tolvaj kezire, hogy még ha ga-
nés lesz es, akkor es békapja tövig!

No estve, mikor értem haza, sejtettem
valamit, me’t futottam bé a hiuba, hogy a
sütüt oda dugjam el. Bémentem utána.
Köszöntem. Tátám nem es köszönt vissza,
csak rámförmedt:

– Mivel furulyáltál máma? Mutasd csak!

No, tátám kikutatott. Még az ingem
korcát es esszematatta, de nem kapott
semmit. Erôst mérges vót, ám ugyanbiza
mit tehettett? Én a sütüt regvel vittem
magamval, de fúni nem mertem, me’t fél-
tem, hogy tátám ott ólálkodik kereken
valahol.

Estve loptam vóna vissza esment a fu-
rulyát a hiuba. Hát tátám nem kilesett?!

– Mit dugdosol? – lépett elé. – Add
csak ide!

Elékapta az ostort, de én elôle úgy
megfutamodék, hogy nem ért utól. Azon
az éjen anyókámnál aluvék.

Másnap regvel tátám jött anyóká-
mékni, hogy vigyen el. Hogy nagyobb
kedvem legyen hezzá, hozta az ostort es.
De anyókám eléállt, s nem engedte bé.

– Ne verd meg, János! – mondta – 
A súly egye a sütüdöt! Hát Rindád nem
érdemli, hogy furulyáljon? Nem a te ju-
haidot ôrözi? Ne sírjál mán azé’t, vissza-
veszem én tôle!

Úgy es lett. Tátám megkapta a furu-
lyát, s hazament. Én még jó ideig anyó-
kámnál maradék, de utóvégre édesapám
es megenyhült, me’t nem vót helyettem,
aki elmenjen a juhokval. 

Akkor én mán régen bétöltötem a
tizennégyet, s kezdének kerülgetni inge-
met es a legénkék. Kiváltképp az egyik.
Ké’t tôlem egy servetkét, amit bé akart
tenni az övibe. A servetet – ami olyan
hímzett kendô vót – azé’t adta a leán a
legénnek, hogy attól tovafele tartozzanak
egybe.

Így hát tût, s fonalat szereztem, s amíg
a bárenkák legeltek, addig én leültem
egy borozda alá, varrni. De amennyit
hímeztem, annyit bontottam es el. Nem
haladtam én semmit. Dobtam volna mán
a súlyba az egészet, de Mártonka miatt
nem tehettem. S jól es tettem, hogy any-
nyit kínlódtam, me’t megérdemelte, s ô
es lett az én jó uram.

De hát egyszer csak elkészültem véle, s
mán éppen hogy csak a szélét fruturoz-
tam, mikor arra jött egy golán gyerek.
Nem vettem észre, me’t megbújt egy
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bokorba. Vágott egy hosszú mogyoró-
vesszôt, a végit bémártotta tehénbáligá-
ba, s odalepcsentette a servetkére.

A gyerek elfutott, én meg ott marad-
tam az esszepiszkolt servetvel. Sírva vit-
tem haza. Megmostam egyszer, meg kec-
cer, de tiszta heába! Bennmaradt. Piros
volt a varrás, fehér a vászon, zöld a fót.
Még jó, hogy az oláh csendôr meg nem
látta!

Egyik estve így szól a mámám.
– No, Rinda, elmehetsz a táncba!
Hát én olyan boldog vótam! El es

mentem. Azon az estvén csak a Mártonka
szemibe’ kerestem a csillagokot.

Mikor a tánc után érek haza, nagy
örömvel, hát látám, hogy a mámám sír.
Megcsókolom, s odakuporodék a lábához.

– Jaj, édes máme! Maga minek itassa
a férgeket? Inkább énekeljen!

– Tartsd a szádot, Rinda! Azt hiszed
énekelhetnék? Olyan keserû a szívem,
mintha tiszta ürömbôl vóna! Tátád hu-
szonnégy órája, hogy elment! Ki tudja,
hol iszik? S kivel? S hova jár félre? Meg-
lásd, ha megjô, abba se lesz köszönet!

Mámám megint sírni kezdett, s én 
nekifogtam segíteni neki. Hát a nagy mo-
zsikálásunkra megebredett a kicsid hu-
gocskám es. Mámám, hogy a bubát állít-
sa el, a lábával rengetni kezdte a böl-
csecskét, s közbe fonogatott tovább:

Hajna, hajna babacska, hajna
Hajna babacska, hajna,hajna….

A hugocskám el es nyuguvék, de nem
sokáig, me’t egyszer csak bandával, han-
gos énekszóval, jött haza tátám. Bé a
házba, s megállt a szoba közepin.
Látszott, hogy keresi, mibe kössön belé. 

– Apád honn van-e? – mordult má-
mámra hirtelen.

– Honnat tudjam? Kend jár el otthon-
ról.

– Eredj át hezza, szólj neki, hogy beszé-
dem van véle! Nekem most kell a szöllô!

Tátám, ha ivott, mindig elévette a szöl-
lô ügyit. Apókám a szöllejit mámámnak

szánta örökségül, ha meg találna halni.
Tátám úgy szerette vóna, ha elébb meg-
kapjuk, még az életjibe, me’t sok adósá-
got hordott essze a mólatságos, italos
életjivel.

De mámám nem mozdult egy szikrát
se, me’t nem es úgy volt öltözve. Úgy
gondoltam, ebbôl baj lesz. Ám tátám hir-
telen észrevett engemet es, pedig, amió-
tától bélépett az ajtón, úgy meglapultam,
mint nyúl a borozdába.

– Hallom, vótál a táncba! – mondta
nekem.

– Vótam.
– S ugyan, ki engedte?
– Én! – kelt védelmemre édesanyám, s

még közénk es állt.
– Ennek a leánnak csak anyja van?
– Ajaj, János! Hát hol volt kend akkor?

Huszonnégy órája es, hogy haza nem
jött. Ugyanbiza kitôl kéredzkedett vóna?

– Akkor es, maradt vóna itthon, amíg
meg nem jövök!

S el kezdett szidni elébb ingemet. Tán
meg es vert vóna, de mámám nem en-
gedte. De evvel meg azt érte el, hogy
utóvégre ôt kezdte el mocskolni. S meg
es ütötte.

Akkor én megfutamodtam apókám-
hoz, ki a harmadik házba lakott, bogyi-
kámval. Jöttek es, mindketten, eppe’ idô-
be’, me’t a testvéreim mán erôst sivalkod-
tak, s tátám ölte mámikámot.

Mikor beléptek, azt a mocskos munk-
áját félbehagyta. Nagy, zavaros szemek-
vel bámult reánk. Aztán apókámhoz lé-
pett.

– Adja-e a szöllôt?
– A szöllôm kéne, ugye? No várj, me’t

megkaphatod! De elébb csak a karóját!
S avval elékapta azt, amit kézbelinek

hozott magával. Bogyikám, Györgyi es
fogott valamit a kezibe, s így együtt adtak
egy Krisztus-verést apámnak.

Meg es lett a foganatja ennek, me’t
tátám azután megcsendesedett, s többet
az örökség ügyit elé nem hozta. Má-
mámhoz se nyúlt többet, egy ujjával se.
Megnyugovánk végre, mámámval s a
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testvéreimvel, hogy tátám szölleje meg
fog maradni nekünk.

Meg ám! Kár volt bízni, örvendezni
annyira, me’t biza bévalósodott, hogy
úgy es ezer idegené lett.

Vótam kinn, Módovába’, a tavaly. A há-
zunkat megleltem. Más nemzet lakja.
Mióta, hogy elhagytuk, tán azóta takarít-
va se volt. A szöllôt es megneztem. Úgy
el vót az hanyagolva, hogy meg se igen
ismertem. Burjánon küjjel az az egész
dombecska elig termett valamit.

A mi igazi szöllônk eppe’úgy lett oda,
mint Módova, s az én egykori fiatalsá-
gom. 

Lejegyezte Barcsa Dániel

Jegyzet:
1 1927-ben született Gajcsánán, Moldovában.

A felvétel 1978-ban készült Egyházaskozáron.

Miklóssy Endre

Fejezet a 
magyarországi 

„antiszemitizmus”
történetébôl

Szürke eminenciás volt, a szerepéhez
illô tömött szürke bajusszal. A pneuma-
tológiai típust Hamvas Béla örökítette
meg a Jézus megölését sugalmazó titkos
tanácsadó, Channan alakjában.

„Ô a kimért és hûvös, az okos és józan.
Ô a reálpolitikus. Ô az opportunus. 
A pártközi békék megteremtôje. Parfôm
és elegancia, rideg ész és distancia,
dogma és kegyetlenség. Taktika. Mindig
és mindig taktika. Udvarias, méltóságos,
jól nevelt. Sohasem jön zavarba, nyugal-
mából nem zökken ki. Számára a prófécia
botrány és a szenvedély betegség. Mert
ragaszkodik a békéhez, az ô békéjéhez,
ahol a világ le van takarva, s arról, ami 
a takaró alatt van, nem szabad beszélni.
Ô az, aki hidegvérû eleganciával még a

szemöldökét se húzta fel, mikor azt
mondta: Nem tartozik Judea jelenlegi
érdekei közé, hogy ez az ember sokáig
éljen. Valószínûleg ilyen diplomatikusan
fogalmazott, a világias könnyedség és a
kérlelhetetlen transzcendens látszatának
oly vegyületével, amely ellen soha sem
lehetett harcolni, se védekezni.”

A tevékenységére Eörsi István a követ-
kezôképpen emlékezik vissza.

„Ellenzékiek tiltakozó ívet írnak alá. 
A Politikai Bizottság tagja felhív közülük
egy népi írót, paraszti származékot: „Mit
keres maga a zsidógyerekek közt?” (Egyéb-
ként ô maga is zsidó származású.) Aztán
felhív egy zsidó származású filozófust.
„Maga már antiszemitákkal is összefog
ellenünk?” Máskor azt mondja a népi író-
nak: „Mi nem azért nem adjuk ki Iones-
cot, mert antikommunista, hanem azért,
mert román.” Színházi embereknek vi-
szont elmagyarázza, hogy nem enged-
hetjük meg magunknak prominens anti-
kommunisták propagálását. ’Nézzenek a
térképre, elvtársak’ – ezzel arra céloz,
hogy Magyarország kicsi, a Szovjetúnió
pedig nagy. Az emberek azonban össze-
egyeztetik tapasztalataikat. A népi író, a
zsidó származású filozófus, a színházi em-
berek mind-mind rosszkedvûen nevetgél-
nek. Egy magyar közmondás szerint a
hazug embert hamarabb utolérik, mint a
sánta kutyát.”

A demokratikus ellenzék az idôtájban
lépett át egy íratlan politikai illemszabá-
lyon – szamizdatot kezdett szerkeszteni 
és terjeszteni. Sôt mi több, a szerkesztôk
még a nevüket is felírták a kolofóniumra,
mintegy a pimaszság csimborasszójakép-
pen. Ez persze, noha a kívülállóknak na-
gyon imponált is, mint a bátorság külön-
leges jele, valójában egy egyszerû, de
okos belátás eredménye volt. A belsô el-
hárítás úgyis gyorsan ki tud nyomozni
egy ilyen illegális társaságot, ki is nyo-
mozták harminc éven át mindegyiket. Ez
a nyílt sisak ellenben némi védelmet je-
lenthetett az az idôtájban külsô hitelekre
olyannyira áhítozó Hatalom ellenében.
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Így viszont lassan megrendült a Ha-
talomnak az önmagába vetett bizalma,
ami pedig nélkülözhetetlen, hiszen egy
bizonytalan diktatúra a világon a legin-
stabilabb intézmény. A patthelyzet ellen
valamit tenni kellett tehát, és a Szürke
Mester rögvest felismerte a szerkesztôk
Achilles-sarkát. Azt ugyanis, hogy zsidók.

Persze ezt se lehet csak úgy, kifinomult
technika szükséges ide. Jött tehát a Body
Building Brigád, természetesen talpig
civilben, hogy utóbb mosni lehessen
ama bizonyos kezeket. Elkezdték követni
a Fôkolomposokat, a bekerítés-fellökés-
megrúgás egyelôre mérsékelt fizikai esz-
közein kívül a miheztartás végett válto-
zatos mondatszerkezetekben sûrûn alkal-
mazva a „Jordán”, „sábeszdekli”,és hason-
ló jelentéstartalmú szavakat.

Mint látjuk, az eljárás megfelelt annak,
ami a Receptkönyvben szerepel. Ámde az
ebéd odakozmált.

Különösen dühítô volt az, hogy ez az
önmagát a magyar néppel azonosító
Tiszteletreméltó Társaság immár másod-
ízben próbálta meg a Prágai Testvéri Se-
gítségnyújtás óta a saját szennyesét a
magyarság nyakába varrni, kitéve egye-
bek mellett a világ megvetésének. De
már nem hatvannyolcat írtunk, amikor a
magyarok még csak magukban mertek
dühöngeni. Mert volt már cseh Charta,
lengyel Solidarnosc – és volt valami háló
minálunk is, amirôl egyszerre kiderült az,
hogy mûködôképes.

Szörnyû botrány volt készülôben. Illyés
Gyula, aki a vélt befolyásának a megôr-
zése érdekében szinte mindig óckodott a
Hatalommal való konfrontációtól, most
feldühödve telefonált a Mesternek. Na-
pok alatt bontakozni kezdett egy tiltakozó
szervezkedés az egymással kapcsolatot
tartó értelmiségiek körén át az egész ma-
gyar társadalomban. Úgy tûnt, hogy
megvan az Ariadné-fonal, ami kivezethet
minket a „gulyáskommunizmus” eszmei
és politikai labirintusából.

Az esernyôjavítóból avanzsált fônök-
nek azonban több esze volt ezúttal, mint

a szürke eminenciásának. Tüstént lefújta
az akciót és a kedélyek is lehorgadtak.
Ettük tovább még évekig a gulyást, meg
a kommunizmust, de a Tévedhetetlen
Tanácsadó nimbusza szertefoszlott. Talán
szerepe van e fiaskónak a hamarosan
bekövetkezett politikai bukásában is.

Magyarországon történt, az Úr 1982-ik
esztendejében.

Madarász Imre

Cenzorkori
sajtóhistóriák

Miközben a tévécsatornákon és a napi-
lapokban divatba jöttek a hatvanas–het-
venes–nyolcvanas évek, és bô tajtékot
vet a nosztalgiahullám, sajtótörténészek
az érzelgôs-humoros nosztalgiázásnál
sokkal kritikusabb és hitelesebb módon
idézik fel az úgynevezett „puha diktatúra”
kádári korszakában az „aczélos” cenzúra
országlását. A magyar irodalmat folyóirat-
irodalomnak is nevezték: tény, hogy
egyes reprezentatív folyóiratainak sorsá-
ban az ország történelme tükrözôdött.
Ezt igazolja két nemrég napvilágot látott
könyv is.

A hatvanas években született bölcsész,
kezébe véve A Mozgó Világ története
1971–1983 címû, az Új Palatinus Köny-
vesház által kiadott könyvet, egyszerre
érez szomorúságot és nosztalgiát. Lám,
hogyan válik történelemmé és történelmi
monográfia tárgyává húszas éveink,
egyetemi diákéveink talán elsô emléke-
zetes kultúrpolitikai élménye, a Mozgó
Világ-ügy! Ám a mû szerzôjétôl, Németh
Györgytôl (aki nem tévesztendô össze az
azonos nevû ókortörténésszel) mi sem áll
távolabb, mint a nosztalgiázó lirizálás.
Szigorúan tudományos sajtó-, kultúr- és
kortörténeti szaktanulmányt írt, bôséges
jegyzetapparátussal, mely mutatja felké-
szültségét és alátámasztja megállapításait,
ugyanakkor a könyv olvasását igencsak
megnehezíti, mivel a fôszöveg megérté-
séhez szükséges minduntalan hátrala-
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pozni az egyes fejezetek végén található
jegyzetekhez. Alaptézise szerint a Mozgó
Világ a hetvenes-nyolcvanas évek fordu-
lóján az úgynevezett „köztes nyilvános-
ság” sajátos fóruma volt, mely „nem il-
leszthetô be egyértelmûen sem az elsô
(hivatalos) nyilvánosság szerkezetébe, és
nem helyezhetô el a második nyilvános-
ság rendszerében sem”. Valójában ép-
pen a folyóirat „életrajza”, de még inkább
halálának, 1983 végén történt betiltásá-
nak története mutatja meg, mennyire
nem létezhetett legális, de mégsem hiva-
talos, engedélyezett, de mégsem cenzú-
rázott sajtóorgánum a kádári korszakban.
Ügyeskedhetett, nem fogott a macska
egyszerre kint s bent egeret. Az „elsô”
nyilvánosság kereteinek, határainak kito-
lása a „második” felé azzal járt, hogy –
csúnya szójátékkal élve – a hatalom is ki-
tolt a lappal, tragikusan megszakítva és
lezárva krónikáját, hiszen ami utána kö-
vetkezett, azonos címmel-cégérrel, de új,
„gerinctelen szolgálatkészségû” szerkesz-
tôséggel, az, mutat rá helyesen a szerzô,
már egy másik történet. Mint minden
igazi tragédia, lezártsága ellenére ez is
túlmutatott önmagán: a „Mozgó” betiltá-
sa radikalizálta a magyar humánértelmi-
séget, sokakat tett ellenzékivé, s ezzel
hozzájárult a Kádár-rendszer bomlásához.
A könyv tanulságai is átnônek a puszta
történelmi emlékezésen. Érdekesen szem-
besítenek több, a rendszerváltozás után is
fontos személyiséggel, Alexa Károlytól
Kulin Ferencig, illetve Balogh Ernôtôl
Lendvai Ildikóig. A „régi Mozgót” felidézô
könyvborító s a mellbevágó csúnyasá-
gukban is hangulatos fényképek nem-
csak nosztalgiát ébresztenek, de nyugta-
lanító gondolatokat is. 

Ugyanazok korszak egy másik, hason-
lóképpen „problematikus”, „szabálytalan”,
renitens, többször megfenyegetett, meg-
rendszabályozott, végül szerkesztôségi
„fejcserével” fenyített irodalmi folyóirata,
a szegedi Tiszatáj a fôszereplôje Vörös
László Szigorúan ellenõrzött mondatok. 
A fôszerkesztôi értekezletek történetébôl

1975–1986 címû, a Tiszatáj Könyvek so-
rozatban napvilágot látott mûvének. A kü-
lönbség a feldolgozás módjában van: a
szerzô, a Tiszatáj egykori fôszerkesztôje,
túlnyomó részben saját személyes emlé-
kei alapján dolgozta fel a „Pol Pot me-
gyei” orgánum megpróbáltatásainak tör-
ténetét. Azt a feladatot, amely Németh
György krónikájában a kísérô jegyzetek-
nek jutott, Vörös László emlékezéseiben a
személyes feljegyzések, értekezleti doku-
mentumok töltik be: a sajtótörténeti re-
konstrukció filológiai bizonyítékaiul szol-
gálnak. Ifjú olvasók talán hihetetlennek
fogják találni, hogy a Kádár-korszakban
az ország, a rendszer legmagasabb ve-
zetôi (magát a „névadó” Kádár Jánost
sem kivéve) képesek voltak foglalkozni
egy-egy tanulmánnyal vagy cikkel,
vésztanácsot összehívni egy vers miatt.
(„A legiszonyúbb volt belegondolni abba,
hogy amikor az országnak ezernyi súlyo-
sabb baja van, akkor a politikai bizottság
azzal tölti a drága idejét, hogy egy verset,
még pontosabban annak néhány sorát
hogyan lehet – és szerintük kell! – értel-
mezni!”) Még érdekesebb, „távlatosabb”
az a gondolat, miszerint „tudathasadásos
volt ez az irodalompolitika, mert amit jel-
szavaiban fennen hangoztatott, tényle-
gesen éppen azt tagadta. A teoretice
kiemelten favorizált realista irodalom sza-
badságát korlátozta, zöld jelzést kapott
viszont az elméletileg elítélt politika-
mentes irodalom, a »még a levél se rez-
düljön« mûvészetpolitikai gyakorlatának
megfelelôen.” Ez is hozzájárult ahhoz,
hogy a rendszerváltozás után a magyar
irodalom nagy részben elvesztette a tár-
sadalmat tükrözô, bíráló és – horribile
dictu – irányító funkcióját, s a „l’art pour
l’art” esztétizmus után az „önlefokozó” mi-
nimalizmus divatja köszöntött be. Könyve
végén Vörös László nem épp rózsás ké-
pet rajzol és korántsem hízelgô véle-
ményt fogalmaz meg a jelenkori hazai
irodalmi sajtóviszonyokról, könyvkultúrá-
ról és „írósorsról”. Kritikája megalapozott,
ám nem feledtetheti a lényeget: noha a
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piac is kemény diktátor tud lenni, s a poli-
tikai szekértáborokba való akaratlan és
szinte elkerülhetetlen besorolódás is sérti
az írói függetlenséget és méltóságot,
azért mégis csak szabadabb az író ma-
napság, amikor több száz kiadó és a leg-
különfélébb folyóiratok közül választhat
publikációs fórumot, preventív cenzúra
nélkül, mint az ideológiai monolitizmus, a
„három T” érájában. 

(Tiszatáj Könyvek)

Pálfi Ágnes

„Mintha út nyílna ott,
ahova lépek”

László Noémi már elsô három köteté-
vel (Nonó, 1995; Az ébredés elôterében,
1996; Esés után, 2000) bizonyította,
hogy kivételes tehetség. Mára már tud
szinte mindent, ami az új költôgeneráció
lírai beszédmódjának sajátja – ám távol
áll tôle, hogy a posztmodern kánon biz-
tosnak látszó fedezékébe vonuljon. Folya-
matosan kockáztat, próbát tesz önmagá-
val, ahogyan a népmesék hôsnôi, akik a
százegyedik szoba kulcsát tartják a kezük-
ben. Nem tántorítja el, hogy az életével
játszik: „mikor úgy érzem, betelt a mér-
ték, / szívemben újabb kamrát nyitok. //
Szép lesz a vérem. Ömleni fog.” (Nyitás)
A Százszorszép címû új kötetében már
bölcseletileg is végiggondolt költôi
attitûdje ez. Az újrakezdésre való állandó
készenlét numerikus szimbóluma, a
10n+1 nemcsak a kötetcímben jelenik
meg (lásd „tizenegy sör” – Sör, örök sör;
„ezeregy levelû fa” – A könynyûség);
ahogyan a lezártságot, lekerekítettséget,
hiánytalan teljességet jelölô számosság
(10n) is jó néhány versében felbukkan:
„harminc emelet” (Harminc); „száz
gyökér” (Kincskeresô); „ezer talány”
(Árnyékgondozás); „százhatvanezer nap-
ja” (Türelem; vagy verscímként: „Idômil-
liomos”. Sokatmondó szimbolikus gesz-

tusa az is, hogy kötetét a O. A bolond
címû verssel zárja, világos utalással a Ta-
rot számérték nélküli figurájára, melynek
elôképe elsô kötetének Bábok, bohócok,
vándorok címû ciklusában jelent meg. 

„Arlequin … a paradoxonban él. A Tör-
téneten kívül, vagyis annak középpont-
jában. … A nullponton, vagyis a forrpon-
ton … minden eshetôségre készen …
minden elképzelhetô sorsban egyszerre.
Nincs karmája, vagyis minden elképzel-
hetô karma számára kinyílt” – mondja
Hamvas Béla. László Noémi költészeté-
ben Arlequin nézôpontja az a „komolyta-
lan szög”, virtuális origó, ahonnan meg-
idézi a kínálkozó létalternatívákat, élet-
stratégiákat, ahonnan újraszituálja és
átrajzolja a költôi toposzokat, játékba
hozza a kliséket, a karmák nyelvbe kövült
mintázatát. Beszédmódja távolságtartó
és ironikus, akár az én-áttételû vallomásos
formát választja, akár a benne lakozó
„idegent” szólaltatja meg – egyként tár-
gyiasítva a személyt, a sorsot, a szerepet.
Csak három példa: „Ragaszkodom a jo-
gaimhoz, / lakáskulcsomhoz, esti italom-
hoz, / a kávéhoz, a férfihez, a nôhöz. //
Ragaszkodom megszületendô gyerme-
kemhez.” (-hoz, -hez, -höz); „boldog, kö-
vér, jólöltözött leszek / fel-alá naphosszat
a placcon, / színes, akár a többi jelme-
zek.” (Utca, ház); „papírhajó a dolgok árja
ellen, / vagy szélhajó, vagy torpedó-
naszád” (Á, semmiség). Egyhelyütt óhajtó
módban szólal meg, szarkazmussal oltva
ki a pátoszt, tartva féken a nagyra törô
ambíció démonát: „Hadd legyek egyszer
én is halálangyal, / hadd ontsak egy kis
vért, az angyalát, / úgy is sajátom az, elô
a karddal – / nohát, micsoda mészárlás,
nohát –” (A török-tatár kapcsolat). Drámai
indíttatásra és „hôsi alkatra” vall, hogy a
még mindig kölyök-arcú szerzônô portré-
ja a borítón, kezében a késsel, éppen ezt
a heroikus alakmást vetíti elénk. Szerep-
játék ez a javából, mesteri komédiázás,
amelytôl azonban a nevetés már-már az
arcunkra fagy.
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Ám ezt a gyermek-Arlequint nem kell
félteni. Többlete van. László Noémi min-
den költôi mozdulásában – természeti ké-
peiben, „illogikusnak” tetszô szabad asz-
szociációiban – ott van ma is a kozmikus
tágasság, az elemekkel társalkodó gyer-
meki elevenség, teremtô ösztön. Ámbár
tagadhatatlan, hogy „az álom óperenciás
meséje”, az a gyermeki ôsbizalom, mely
elsô kötetének mágikus varázsát adta, ma
már a múlté: „utak, jelek, körök / úszó
csillagködök, / röglobbanás a levegô
taván; // a legutolsó hegy túloldalán / jó
volt repülni, szélre ülni fel / égen és
földön nem tévedni el.” (Szelek hátán) 
A múltidézô költôi gesztus azonban jelen
idejû, és a versindító infinitívusz („földre
borulni, hajló ág alatt / vízfakadást kutat-
ni”) jövôre utaló imperativuszként is olvas-
ható, akárcsak a Kincskeresô címû vers-
ben: „Keresni elveszett hazát / ott, ahol
színek szövik át az emlék nyurga testét.
… mit száz gyökér fon át meg át: keresni
elsüllyedt hazát.”

László Noémi költôi egzisztenciája
mintha az idô egészében volna ottho-
nos, és mintha számkivetett volna min-
den idôbôl. E paradoxont Semmi him-
nusz címû költeménye, kötetének talán
legkiemelkedôbb darabja teszi transzpa-
renssé. Álljon itt végezetül ez a megren-
dítô és felemelô híradás a Vízöntô-
nemzedék „idôzavaráról”, a kezdet és a
vég drámai egyidejûségérôl, és – ámbár
feltételes módban fogalmazottan – a szel-
lemi újjászületés esélyérôl:

„Mintha már nem érhetne ártalom.
Hirtelen semmi súly a vállamon.
Mintha köldököm mögött sütne a nap.
Mintha minden kicsit hamarabb
Történne, mint ahogyan várom
S nem volna se életem, se halálom
Se jó, se rossz, se fájdalom, se vétek.
Mintha út nyílna ott, ahova lépek.
Hirtelen nincs se kívül, se belül.
Mintha a világ volna egyedül.
Mintha az elôbb volna az után.
Mintha túl volnék a haláltusán

S innen azon, amibe belehaltam.
Mintha keresztül suhanhatnék rajtam
És mindenen, ami feléled.
Mintha belélegezhetném a mindenséget.”

(László Noémi: Százszorszép, Erdélyi
Kiadó, Kolozsvár–Fiatal Írók Szövetsége,
Budapest, 2004)

Szabó Bogár Imre

Sziklaszilánk a
homokon

„Ugyanaz a táj él benned…/...mindig
más / És más helyen” – mondhatnánk
Demeter Józsefnek saját szavaival a Folyó
ível át c. versébôl idézve s folytatva:
„Távolról nézed, mindig ugyanabból / A
szögbôl”

A verset Bágyoni Szabó Istvánnak
ajánlja a költô, és mintha neki címezné a
verssorokat is, egyes szám második sze-
mélyben fogalmaz: „…az sem / Véletlen,
hogy mindezt csak / Te látod –- / Hold-
fényes napon”. Pedig Demeter saját ma-
gának mondja, ismétli, állítja, majd
tagadja az elôbbi látomást: „…az sem /
Véletlen, hogy mindezt csak te / Nem
látod, úgy mint / Azon a holdfényes
napon.”

Demeter József a Kecskemét melletti
Ballószögön is szülôföldjérôl, Magyardel-
lôrôl álmodik újabb könyvében megint.
Bárhová vesse is jó vagy rossz sorsa, ezt a
sajátos mûvészi világot (amely koránt
sem csak irodalmi alkotásokat hoz létre! )
a magyardellôi földben maradt gyökerek
táplálják még ma is, s valószínûleg ké-
sôbb is, mindörökké – amíg a mûvész
alkothat. Magyarországon él magyarként
– még inkább székelyként! –, a haza
mégis Marosvásárhely mellett, szülôföld-
jén van, Dellôn, ahol a szülei sírja talál-
ható, s ahonnan egy marék földet magá-
val hozott új lakhelyére, hogy a haza
kézzel foghatóan, kitapinthatóan is vele
legyen legalább egy maroknyira:
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„Szüleim sírjáról
Földet hoztam:
Ez az én hazám”

(Maroknyi)

Demeter új könyve – a Szóletétel, az
Ecetfaméz, a Suszteráj után – újra elgon-
dolkodtató címet visel: Sziklaszószék, nyil-
vánvalóan nem titkolva azt az írói szán-
dékot, hogy a szerzô hozzánk, a többi-
ekhez kíván szólni egy általa biztosnak
vélt, álmodott, teremtett pontról; mint-
egy szószékrôl; nem magában motyog,
nem zavaros szövegkísérleteket gyárt
önmagának, hanem a valóság talaján áll.
„Elôtérben a valóság” – idézi a költôt
Egyed Emese is már a Szóletétel c. könyv-
rôl írott recenziójában. ( Utunk, 1985.
36. szám), majd azt állapítja meg, hogy:
„Demeter József…a gyerekkorával és a
közösség ünnepeivel, hagyományaival,
múltjával azonosított falu átalakulását érzi
át legszemélyesebben.” –Ami igaz is a
régebbi írások jelentôs részére, de a
Sziklaszószék versei nagyrészt ennél már
jóval többre vállalkoznak ( bár a valóság
közeliség marad! ), kezd kiteljesedni a
Markó Béla által észrevett és hangsúlyo-
zott ironizáló hajlam ( Igaz Szó, 1985. 6.
szám ): „ Végül is minden azon múlik,
hogy Demeter Józsefnek lesz-e ereje ezt a
leleplezô iróniát programként tudatosí-
tani és egyre tisztább szövegekben ér-
vényesíteni.”

Aki szerzônket ismeri, tudja, hogy De-
meter nem csak verseket és novellákat ír,
hanem figyelemre méltóan rajzol, fest,
hegedül, énekel, s csodálatos – a szülô-
földrôl hozott – táncokat koreografál és
ad elô. Az egyik kecskeméti újság azt je-
lenti olvasóinak a rövid hírekben, hogy „
A nyugalmazott újságíró, író, költô, festô-
mûvész, népzenész, értékôrzô néptán-
cos, koreográfus, elôadómûvész me-
gyénkben idén…nagy sikerrel szerepelt.”
S miközben színes elôadásokat tart, az
elôadások szüneteiben saját köteteibôl
olvas fel. Az újságíró arra is felhívja a fi-
gyelmet, hogy a Budapesti Néprajzi

Múzeum és a Hagyományok Háza sza-
kemberei ötórás zenei hang- és film-
anyagot rögzítettek sokoldalú mûvé-
szünkkel, amelybôl „…rövidesen értékôr-
zô CD-lemez és filmkazetta készül” (Petôfi
Népe, 2003. május 17.)

Mindezt azért is el kellett mondanunk,
hogy indokoltabbá váljék azon észrevé-
telünk, miszerint Demeter József új kö-
tetének verseit másképpen érdemes
megközelítenünk, mint ahogy azt eddig
a költészeti alkotásoknál megszoktuk.

A versekkel a hagyományos mûelem-
zô esztétika és verstan módszereivel alig
megyünk valamire: ezek az írások sokkal
inkább szavakba öntött-döngölt képek,
festmények, néhány határozott vonallal
felvázolt grafikus alkotások, a sorok kö-
zötti, a népdalban oly gyakori, bekiáltá-
sokkal, indulatszavakkal (sejde!, ha!, és!,
hogyha!, csakhogy!, stb. ) fûszerezett
megállapítások, kérdések, kijelentések,
látomások…,szóval egészen mások, mint
a megszokott ritmusos, rímes költemé-
nyek vagy a ma oly divatos szabad
versek, posztmodern szövegek.

A Sziklaszószék verseit lapozgatván
nyomban feltûnik, mily sokszor fordul elô
a címekben, sorokban a szikla szó, ill. en-
nek valamelyik szinonimája a legkülön-
bözôbb és legabszurdabb szóösszetéte-
lekben, – szerkezetekben: „Pennám / an-
dezitba mártom”, „Fénybôl faragott szik-
la”, „Ez a szirt az én bástyám”, „Szikla-
csipke”, „Sziklák csúcsosodnak”, „Kôcso-
kor”, „Piros márvány”, „Sziklákat lapozok”,
„Sziklául élni”, stb., stb. 

Ezek a sziklás, szilánkos szószerkezetek
leginkább az elsô versciklusra (Fénybôl
faragott szikla) jellemzôek, de a harma-
dikban /(SZÓ-)SZILÁNK(OK)/ is elôfordul-
nak, s nyilván nem véletlenül. Valamilyen
heroikus küzdelmet jelentenek, amelyet a
költô a biztonságért, a bizonyosságért, az
önazonosságért, a sziklaszilárdság érzésé-
ért vív a világgal, a „gyurmavilág”-gal,
azzal, amelyben minden viszonylagos,
minden bizonytalan, minden és annak az
ellenkezôje is megtörténhet: „...ahol /
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semmi sem biztos, ott minden lehetsé-
ges: legszebb / Hamis kegyelem az élet.”
– írja a Kôszínház c. versében.

Inspiráló motívumai között (a már em-
lített szikla mellett ) gyakori a fény, a
Hold, a kô, a szilánk, az álom, a csönd, a
sötét, az ég…, mind-mind olyan, ami a
gyermekkor és az otthon világában való-
ság volt, s ami a versbeli képekben most
is valóság lehet. „Kép. Kép hátán, kép.”–
mondja Lászlóffy Aladár Demeter Suszte-
ráj c. könyvének hátlapjára írt gondolat-
ébresztô, ajánló soraiban szerzônk novel-
láiról, prózai írásairól. Találó megállapítás
azokra is, de még sokkal igazabb, érzék-
letesebb a verseire! Mert a versek jófor-
mán csak képekbôl állnak! Az az ember
érzése, hogy a költô egy valóság-szelet, -
darab, -részlet elôtt állván a lehetô leg-
kevesebb szóval, a lehetô legtömöreb-
ben, minden fölöslegesnek vélt kifejezést,
szót elhagyva, csak a lényegre rámutatva
írja le sajátos nyelvi eszközökkel, mit lát ô,
mire döbbent rá ô. Mint a kisgyerek,
amikor kezdi felfedezni a világot, s azt
kiáltja: ni csak!, ott!, csillag!, szikla!, Nap!,
Hold!…Pl.:

„Lôtt seb a
Nap
Az égen. Ha be–
Fertôz(ôd)ne.

De így.
Csak. Ôs-
Robbanásnyi
Emlék.
Gyufám sercenetében.”

(Alkonyulat)

Vagy (a kötetet szinte bárhol felütve
találunk példákat bôven):

„Fekete faluban
Fehér torony.
Temetô–
Ablak. Tárva-
Nyitva. Holt muskátli.
Szôke ballada.”

(Élt 18 évet)

Az idézetekben ige egy van, az sem a
mozgalmasságot hivatott kifejezni, hiszen
a feltételes móddal az elbizonytalanodás
érvényesül. Általában nagyon jellemzô
Demeterre, hogy kevés igét és rengeteg
névszót használ, épít be verseibe. Egész
versek születnek jóformán ige nélkül. Az
állítmány szerepe a mondatban a név-
szókra hárul. Ez persze érthetô akkor, ha
– mint hangsúlyoztuk – a szerzô nem
eseményekre, hanem jelenségekre, ké-
pekre figyel, s nagyon tömör akar lenni.
Demeter tudatosan választja az ábrázolás
képi lehetôségeit, egyik versében ki is je-
lenti: „Van, / Aki számokban / Gondol-
kodik, / Én / Képekben.”/ 

Az ilyen nagyfokú tömörségre való tö-
rekvésnek azonban ára van! Nagyon le-
csupaszítja a verset, érdessé, szilánkossá,
szúróssá teszi. Ha a szöveget nem tördel-
né verssorokba, sokszor meg sem sejte-
nénk, hogy a szerzô szándéka vers írása
volt. Kétségtelen azonban, hogy így is kü-
lönös, még mindig igen tömör maradna!

A Sziklaszószék c. kötetben klasszikus
értelemben vett, rímes, ritmusos verset, il-
letve a kicsiszolt versformák valamelyikét
alkalmazó írást nem is találtunk. (Pedig
korábban, így az Ecetfamézben még mû-
velte!) Ha rímet használ, akkor is nagyon
szabadon kezeli: fütyül a kidolgozott sza-
bályokra. Ahogy Szôcs Zoltán írja szer-
zônk mûvészi tevékenységérôl általában:
„…a legkisebb mértékben sem érzi korlá-
tozva alkotói lehetôségeit”.(Havi Magyar
Fórum, 2003. szept.) Úgy véljük, a tö-
mörség kedvéért nem volna szabad föl-
adnia minden versalkotó, nyelvi-mûvészi
eszközt! Máskor meg – amikor minden
szabálytól (a sajátjaitól is!) meg akar sza-
badulni – a fegyelmezetlenség hibájába
esik. (Lásd a Világom, világom c. írást,
amelyet számunkra érthetetlen okokból
emelt be a kötetbe.)

Visszatérve még a sajátos költôi látás-
módra: az a megsejtésünk, hogy ennek a
költészetnek a legértékesebb alkotóeleme
a Székelyföldrôl hozott népi humor, iró-
nia, csavaros észjárás, gondolkodásmód
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hajlandó megbirkózni a Demeter-verssel.
Demeter József egy nagy sziklatömb-

rôl (Erdély ennek a neve!) lepattant érdes
sziklaszilánk a kiskunsági sárga homokon.

(Demeter József: Sziklaszószék, 2003.
Ballószög.)
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tudatos alkalmazása, az egymástól tartal-
milag távol esô fogalmak merész, bátor
ütköztetése, sôt párosítása, a mondatnak
egy székely góbéra jellemzô csalafinta,
szaggatott, megfontoltan szûkszavú for-
málása, a végletekig való lecsupaszítása,
ami szokatlanságával kellemes szellemi iz-
galmat válthat ki abból az olvasóból, aki

Kaiser László bronz
minôsítésû díja

Gratulálunk!
Kaiser László költô, a PolíSz szerkesztô-

je, a Hungarovox Kiadó vezetôje Az
ALFÖLD Mûvészeti Egyesület „Erotika a
mai költészetben” országos költôi pályá-
zatán bronz minôsítést nyert! Ezúton is
szívbôl gratulálunk neki!

A szerk.
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