
PoLíSz
Po litika-Líra-Széppróza szellemi-lelki „városálma”
A Kráter Mûhely Egyesület irodalmi és kulturális lapja

2004. október–november

79.
megjelenés

„EBBEN AZ ORSZÁGBAN, ahol úgy látszik ezután élnem kell, más a levegõ,
nagy a különbség a beszívott és a kilehelt levegõ között, a gondolatok és a kimondott szó

között, mûvészetté emelkedett a gondolatok elrejtése, a szavak kifacsarása.”
(Kornis Gabriella: Csodaszarvasra várva)

„Arany városában születtem / s átbújnék akár a tû fokán / 
hogy múltamért Magyarországon / ne legyek senki elõtt román”

(Bíró László: Két haza a határon)

’ 56 -R A E M L É K E Z Ü N K
Németh László: 1956 és más versek a gyakorlófüzetekbõl 

Gérecz Attila 75 éves lenne – Pálfi Ágnes esszéje és H. Drechsel Mária visszaemlékezése 
Dobos Marianne – Oláh Judit: 1956 ifjú mártírjára, Oláh Miklósra emlékeznek

Ujlaky István esszéje a nacionalizmusok újbóli feltámadásáról,
Fehér József novellája a doni áttörésrõl és Kósa Csaba új elbeszélése

ITTHON – OTTHON III. rész
Kornis Gabriella, Magyary Ágnes, Köntös-Szabó Zoltán, Csiki László, Beke György,

Iancu Laura írásai, Czegõ Zoltán, Magyari Barna, Bíró László, Bartis Ferenc,
Gyõrffy Attila és                                                    Szigeti Jenõ versei

Wass Albert 
emlékezete XVII. rész
Wass Albert írásai 
a 60-as évekbõl
Közép-Európáról, 
és a magyarságról 

Szakács István Péter 
Tamási Áronról 

Kaiser László 
svéd versfordításai, 

és André Baillon: 
A Fülbemászó címû

regényrészlete 
Appl Mária fordításában

Szopori Nagy Lajos 
a Kalevaláról és a
Kalevipoegrõl

Németh László



A PoLíSz a Szellem várA PoLíSz a Szellem városaosa
NEMZEDÉKEK, MÛFAJOK ÉS BARÁTSÁGOK KERESZTEZÕDÉSI PONTJA

A megújuló magyar és keresztény hagyomány lapja

Lászlóffy Csaba

A »mélye-évszak«-vágy szonetje
„kissé ügyel(j)

a dolgok nyelvtanára”
e. e. cummings

Elmeficam csak minden kétely
a szeretõ kicsinyessége
nagyságba válthat át -- nem méter-
áruban mérve (lucskos vége
több mint gyutacs) mennyei éter
hullámhossz-szenvedélyén égve
s szunnyadás után bárha kékre
fonnyadva-fagyva -(meddig zöldell
lám a fa lelke!) -- -- -- csak a vég el
ne érjen szukalyuk-csapdába
esett állatként tépve széjjel 
s kangerjedelmet sose szégyellj
a lesz a voltnak örök társa
de csak ha kínban fogant kéjjel

Lapunk kiadását a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatta

TOVÁBBÁ MINDEN ELÕFIZETÕNK!

Kiadja a KRÁTER MÛHELY EGYESÜLET közhasznú szervezet
E-mail cím: polisz@krater.hu 

www.krater.hu
Nyilvános szerkesztõségi óra minden hónap második csütörtökén 16 órától – Gyertek el! –

a Pesti Sörcsarnokban (1053 Budapest, Vámház krt. 16.)

Szerkesztõségi cím: Magyarok Háza, 1052 Budapest, Semmelweis u. 1–3. III. emelet 344.  Telefon/fax: 266-6288
Lapunk megrendelhetõ: 6 szám ára egy évre 2100 Ft, szomszédos országba 7000 Ft, távolabbi országba 28 euro

SZERKESZTIK NÉRÁTH MÓNIKA (szerkesztõségvezetõ), V. TÓTH LÁSZLÓ (olvasószerkesztõ), ANTAL JÁNOS (politológia), BARCSA DÁNIEL (esszé),
BAY ÁGOTA (próza), KAISER LÁSZLÓ (kritika), MADARÁSZ IMRE (irodalomtörténet) és MOHÁCSI ÁRPÁD (mûfordítás, vers) 

FÕMUNKATÁRSAK BÁGYONI SZABÓ ISTVÁN, FERENCZI LÁSZLÓ, PÁLFI ÁGNES ÉS TÓTH ÉVA

FELELÕS KIADÓ ÉS ALAPÍTÓ FÕSZERKESZTÕ TURCSÁNY PÉTER

ARCULATTERV KOTSIS SÁNDOR (Dertako Bt.)
Terjeszti a Lapker Rt.

Kapható a Kráter Könyvesházban (Bp., Rákóczi út 8/A – udvar) az Írók boltja, a Kódex, a Lítea, 
a Fehérlófia (1082 Bp., József krt. 36.) és az Osiris könyvesboltokban, valamint a nagyobb hírlapkereskedésekben.

Megjelenik a Saluton Nyomda Bt. gondozásában.

ISSN 0865-4182

PoLíSz



PoLíSz

Hermann János
faragó

munkáinak 
fotóiból válogattunk 
aktuális számunkba

Krisztusfej – munka közben 
(barackmag)

Atlasz 
(csont)



Kráter Könyvesház
1072 Budapest, Rákóczi út 8/A – belsõ udvar

Nyitvatartás: munkanapokon 10–18 óráig
Tel.: 266-31-53   konyveshaz@krater.hu

www.krater.hu
A lap ára: 450 Ft

A szerkesztõ jegyzete

Ceterum censeo…
A nyáron oly csendes környéket gyereklárma veri fel. Ismét megnyitotta kapuit az iskola.
„Ide, Árpi, nekem! … Ne a Holdba add! … Géza, te falábú! … El ne bénázd, Attila!”
A tíz-tizenkét éves fiúk „vérre menõ” küzdelme képessé tesz arra, amire a profi játékosok

unott játszadozása már régóta nem: beléfeledkezve követni a pályán folyó eseményeket.
Mennyi tûz, tehetség és akarat! E kiskamaszok hátukra veszik az egész iskolaudvart, föl-le
cikáznak, elesnek, fölpattannak, a góloknál fergeteges indiántáncot lejtenek. És közben
állandóan kiabálnak, ahogy a torkukon kifér:

„Zoli, passzolj! … Ne önzõsködj! … Csaba, menj, menj! … Egyedül vagy! … Gól!”
Néha kibukik belõlük egy -egy erõteljesebb, masszív kifejezés, de ez nem feltétlenül a lelki

érdesség jele. Csak azt jelzi, hogy tíz -tizenkét éves korban az emberfia kezdi birtokba venni
a magyar nyelv teljes szókincsét.

Órámra pillantok. Nem szívesen, de próbálok elszakadni. Az iskola kapujánál még vissza-
nézek, ám az ovális névtábla elõtt földbe gyökerezik a lábam. Az intézmény körfelirata azt
hirdeti, hogy ez bizony itt nemzetiségi iskola, mégpedig szlovák tannyelvû.

Az egyik srác idõt kér, futva közeledik felém, elsurranna mellettem, föl a lépcsõn, de
megállítom.

– Te vagy, ugye, a Csaba?
– Nem, én Zoli vagyok. … Futballedzõnek tetszik lenni?
Nem ábrándítom ki.
– Jó a mozgásod. – mondom – Mind ügyesek vagytok! … Bemutatnád innen õket, kit,

hogyan hívnak?
Zoli készségesen mutogat.
– A Csaba az, aki most a cipõfûzõjével bajlódik. Az a mackós mozgású, Árpi. A kis szõke,

ott, a Géza. … Igen, igen. Mind ide, a szlovák tannyelvûbe járunk.
Zoli magától értetõdõ természetességgel magyarázza, ami minden, csak nem természe-

tes, és magától értetõdõ. Hogy szlovák gyermekeket Árpádnak, Gézának, Atillának, Csabá-
nak és Zolinak neveznek. Hogy szlovák gyermekek magyarul örülnek és szitkozódnak.

Búcsút intek. Elõbbi jókedvem párává lesz…
Egyébként az a véleményem: Autonómiát, és kettõs állampolgárságot minden határon-

túlinak!

Barcsa Dániel
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Németh László

1956
A tortúra és felnégyelés
Fájdalma kisebb fájdalom,
Ahol egy nemzet értve néz,
S tanítót lát a vérpadon.

Hol két jaj közt a meggyötört
Okult-szívekbôl hall morajt.
S mi benne ízig összetört,
Népében, érzi, még kihajt.

De jaj, ahol a nép süket,
S vakká kajánság, s számitás
Teszi az értelmes szemet,
Melyben tanulság nem csiráz.

Sorsunkban ott hiába kész
A példa… nincs rá olvasó –
S akármit ír, homokba vész
Vérünk, az igeként folyó.

(Kockás lapon fennmaradt vers.)

„…Most sem adom 
meg magam”1

1972. IX. 14.

[Szerettem az igazságot]
Illyés Gyulának tiszteletem jeléül

Szerettem az igazságot,
Az igazságot, mely éget, perzsel,
S arról jön, honnét a vad szeleknek
Tisztító lángja fellobog.

L. I. jegyzete:
Ezt a verset Illyés Gyulának írta születésnapi kö-
szöntônek, és a következô sorokkal küldte el:
„Ezt a gyenge verset küldöm Illyés Gyulának
tisztelete jeléül. Írtam 1972. IX. 14-én.” Kérte,
hogy ôrizze meg barátságuk utolsó emlékeként.

Szerettem a nyugtalanság
Tisztító lángját, melyben az ember
Ôseihez visszatér.

Nem bírom a tehetetlen
Füstölgô gôzt, mely lekonyul,
S ott, hol égetni kellene,
Hazugul a föld fölé borul.

1972. IX. 22.

Neked szabad a csillagokban járnod,
S ment vagy minden földi rabság 

terhétôl,
De én a föld keskeny útjait járom,
S húzott lábbal megyek a föld terhétôl.

Minden rabságtól mentes a te lábad,
De én a föld nyûgében vonszolom 

magam,
Sóhajtozva megyek, s néhány lépést 

megtéve
Megállok, és sóhajtozok boldogtalan.

Meddig tart ez az út még? Rögén
Meddig kell rossz lábbal, szemekkel 

bóklásznom?
A szokás véget vet az útnak,
Belefáradok végre, s abbahagyom.

XI. 24.

Írásodban még felütik
Makacs fejüket a betûk,
Az én betûim mögöttük járnak,
Cammogva, mint holtfáradt tetûk.

Te még elhajtasz dacosan
Hosszú kilométereket,
De az én lovam fáradtan piheg,
Alig gyôzi a métereket.

Itt állunk majd a futásban,
Felnyögve én,
Míg te fáradtságod beismerve
Ott rogysz össze az út peremén.

PoLíSz
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XII. 24.

Egy adósság nyom engemet,
Ha ebbôl én törleszthetnék,
A többit már könnyen venném,
Fütyörésznék, énekelnék.

Csilukának tartozom én
Tízszer többel, mint amit még,
Bármennyire igyekeznék,
Halálomig megadhatnék.

(Harmadik gyakorlófüzet. 
1972. IX. 14.–XII. 28.)

II. l8.

Be van fejezve a darab,
Ki írta? Félve mondom: én,
Ha rossz és elvetendô is,
De büszkén vallom: az enyém.

Nem mutatom meg senkinek se,
Elég az, mit eddig adott.
Régi feléledt erôk folynak,
S azt érzem, hogy költô vagyok.

Ha rossz is, a régi erôt
Érzem megint tagjaimban,
Végig írtam a darabot,
Nem vehetik el tôlem: itt van.

II. 19.

Tegnap Széchenyi-drámámat hallgat-
tuk meg a rádióban. Engem is megle-
pett, hogy milyen szép. Bizony a mostan
írt darabjaim csak hebegések ehhez ké-
pest. Ahogy a négy felvonás egyre szû-
kebbre fogja a lehetôségeket, amíg a
szegény hôsnek csak az öngyilkosság
marad, az igazán nagyon szép. Ami az
elsô felvonásban még csak egy felhô, da-
rabját övének tartja a vendég, a negye-
dikben a járható utak mind elzáródnak s
nem marad más, csak a szájba rakott
pisztoly… Csodálatos, hogy ezt egyszer
meg tudtam írni. A darabot csak egyet-

len, esti elôadáson mutatták be (az igaz,
hogy sokkal több nézôt2 jelent, de ez is
elég lehet ahhoz, hogy ha én meghal-
tam, a nevemet fönntartsa (…)

III.8.

Harangszó

Szeretem a csöndességet,
A magasban elhallgatott tompa órát,
Szeretem az utcakövek elhalt neszét,
S a magasban verô hangos órát.

Szeretem a kisváros esti csöndjét,
Az elhalkuló lépteket,
Szeretem a város megállt szívét,
S a magasból lezúgó harangütéseket.

Szeretem a néma csöndet,
Az úttest-köveknek elhalkuló neszét,
S a magasban, bim-bam-bim-bam,
Az éjszaka üzenetét.

(Negyedik gyakorlófüzet, 
1972. XII. 29.–1973. IV. 4.)

jegyzetek:
1 Szemelvények az 1971. és 1974. között ké-

szült gyakorlófüzetekbôl, dr. Lakatos István
összeállítása, Bp. 2002.

2 A rádióban az elôadáson nem nézôt, hanem
hallgatót kell érteni.

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA

H. R.: Koldusfej (barackmag)
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GÉRECZ ATTILA

75 ÉVES LENNE

Pálfi Ágnes

„szeretni tanulnak
bennem a szavak”

„…keresem az új formát, hangot, az
egyéniségemnek megfelelô kifejezés le-
hetôségeit. Rengeteget kell még tanul-
nom, tele vagyok utánérzésekkel, remi-
niszcenciákkal, és nem biztos, hogy a
burokból kitörve lepke lesz belôlem.” –
Azt hihetnénk, egy költônek készülô am-
bíciózus bölcsészhallgató önvallomását
olvassuk. Holott e sorok abból a váci bör-
tön rabkórházából 1955 tavaszán kijutta-
tott levélbôl valók, amelyben Gérecz
Attila szökésének, majd újbóli elfogatásá-
nak történetét beszéli el, miközben,
korántsem mellékesen, „mûvészi fejlôdé-
sérôl” is beszámol. A sors különös „aján-
déka” folytán számára ezek a váci börtön-
évek jelentették az egyetemet, ahová
odakint, a „szabad” életben esélye sem
volt bekerülnie (16 évesen, a második
világháború végén hadapród, majd fran-
cia hadifogoly; 1950-ben hazaárulás vád-
jával 15 évre elítélik, s csak 1956. október
31-én szabadul; november 7-én az utcai
harcokban életét veszti).

A váci börtönben az ötvenes évek ele-
jén valóságos „Költészeti Akadémia” mû-
ködött, ahol rabtársai, a „füveskerti” köl-
tôk és írók (Kárpáti Kamil, Csillag Tibor,
Tollas Tibor, Béri Géza, Tóth Bálint) feléb-
resztik benne az eladdig szunnyadó
poétát. Kései indulását követô gyors
költôi kibontakozása párját ritkító jelen-
ség a magyar irodalomban. Lírai hagya-
téka – fordításaival és fent említett leve-
lével kiegészülve is – csupán egyetlen
vékony kis kötet (Így bocskorosan, Kráter,
Pomáz, 2001). Mi mégis a varázsa, titka?
Miért érezzük életmûvét töredékes, torzó
voltában is teljes értékûnek?

A fiatal felnôttként börtönbe kerülô
Gérecz Attila hasonló traumát él át, mint
a kisgyermek József Attila, akit a kereszt-
nevétôl fosztottak meg. Azzal kell szem-
besülnie, hogy nem létezik többé, avagy
talán soha nem is létezett az a fiatalem-
ber, akinek néhány éve még ígéretes
sportpályafutást jósoltak (már 20 évesen
tagja volt a Magyar Öttusa Válogatott
keretének). S mintha e fiatalemberrel
együtt eltûnt, örökre megsemmisült vol-
na az a külsô „szabad” világ is, ahová a
börtönévek alatt visszavágyhatott volna.
Ez a „világhiány”, az önhibáján kívül
egzisztenciáját vesztett ember árvasága
fordítja ôt az irodalom felé, készteti vers-
írásra. A költészetben próbálja újra meg-
találni, visszaperelni a történelemtôl ön-
magát – nem az elveszített individuumot,
egykori biográfiai énjét, hanem a Sze-
mélyt, a régi-új Embert. Hangpróbáit,
stílus- és szerepjátékait nyomon követve
mind jobban érzékelhetô, hogy ez a lírai
én klasszikus elôképeit (Villontól és
Shakespeare-tôl Shelley-ig, Vörösmartytól
Adyig és Kosztolányiig) megidézô vállal-
kozás valójában a legnagyobbakkal foly-
tatott párviadal, kölcsönös megmérette-
tés: ha belebukik, nem csupán ô, Gérecz
Attila marad alul, hanem az európai köl-
tészet, s vele a keresztény civilizáció jelent
csôdöt.

„Zseni az, aki soron van” – fogalmazott
lakonikusan annak idején Csontváry.
Amikor e vékony kis kötet versei íródtak,
az 1954 májusától 1956 ôszéig tartó idô-
szakban, minden bizonnyal a költô-ta-
nonc Gérecz Attila volt soron, hogy ver-
seivel válaszolja meg: Auschwitz után
vajon valóban újra lehetséges-e a költé-
szet (ahogyan azt Adornóra reflektálva
Pilinszky állítja), avagy, ami ebben az eset-
ben voltaképp ugyanaz: vajon a tovább-
ra is börtön-, illetve táborlakó európai
ember számára lehetséges-e még feltá-
madás? (E dilemmára adott válasz mind-
máig vízválasztó; legutóbb a Nobel-díjas
Kertész Imre adott hangot szkepszisének
az európai civilizáció esélyeit illetôen.)
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Gérecz Attila számára a versírás az
evangelizáció megtalált formája, melynek
kimenetele – a hit meg-, illetve visszaszer-
zése, avagy végleges elveszítése – azon-
ban korántsem egyértelmû. Kétesélyes
drámai küzdelem ez, ahogyan elveszített
én-képének újrarajzolása, Krisztus-kép-

ként való újraalkotása ugyancsak mind-
végig kérdôjeles. Formálódó költôi vilá-
gának alaphangja a századra olyannyira
jellemzô metafizikai kétely; verseiben erre
utalnak a hitehagyottság, az elrontott te-
remtés biblikus metaforái: „Fekély e föld
az Ige testén” (Sívó évek alján); „minden

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA
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élet új, Istenre szórt átok” (Az Isten bal-
ján). Civilizáció-kritikája, egyházellenessé-
ge talán Krisztus címû epigrammájában a
legélesebb: „Görnyesztô a kereszt vérrel,
és gyalulatlan. / Vádol az emberi bûn, s
arcba facsarja a vért. / Sorsa, ha rózsa-
füzér, s amulett a töviskoszorúnak, /
Lourdesi palackokká ócskul a vérveriték! /
S jaj! A fehérkesztyûs alamizsnák istene
lettél, / holmi aranyborjúk koldus utánza-
ta csak!” Halálraítéltek címû verse meg-
rendítô híradás a purgatóriumba taszított
lélek tébollyal határos meghasonlottsá-
gáról: „Isten! … Hát meglehet, hogy ránk
únt…?” Ugyanakkor Gérecz Attila a
menny helyett a földet mint „Isten arcát”
választó Fiúval olyan magától értetôdô
természetességgel vállal sorsközösséget,
mint a fiatal József Attila (1955. Halottak
napján). Óda bajtársnôimhez címû opu-
sában a költészet és az ima, a szépség és
a hit közelségét, az Úrnál közbenjáró nôi
Szentlélek erejét, az égi és földi szerelem
reneszánsz harmóniáját szólaltatja meg:
„Szomjú föld várja csókunk harmatát, /
hogy teljesedjék az örök ígéret: / mosoly
derûje mossa le a kínt, / és úgy ölelkezzék
a föld s a lélek, / mint fonódó szerelmes
ujjaink!” A Sorsod mûvészete címû köl-
teményt olvasva egy nagyformátumú
bölcseleti líra lendületes szárnypróbái ra-
gadnak magukkal; az ember a költészet
révén talál utat a Teremtôhöz – vallja itt
Gérecz Attila –, és viszont: a Szenthárom-
ság titka az ember-isten költô-mivoltában
rejlik: „S kit félreértett nyolcvan emberöl-
tô: / nem gyönge Isten, de Jézus a költô,
/ az Olajfák hegyén én jártam ott. / S én
vagyok, ki most is megölellek, / vallak
Önmagamnak, vallom a Lelket, / dalo-
lom Ôt, Aki nyomot hagyott.”

Vajon hogyan jött létre az 56-os for-
radalmi ifjúság erkölcsi tartása, szellemi
habitusa? – Gérecz Attila „istenes” versei
errôl a fordulatról, a „lepkévé” való átvál-
tozás folyamatáról, a már-már elveszített
evangéliumi lelkiség újjászületésérôl tu-
dósítanak. 

Azt nehéz megválaszolni, hová fejlôd-
hetett volna ez a költészet, ha Gérecz
Attila a forradalom után életben marad.
Egyaránt volt belsô indíttatása a szimbo-
likus és a konkrét költôi beszédmódra;
biztos kézzel bánt a kötött formákkal és a
szabadverssel; verses elbeszélése (A bör-
tön eposza) és idézett levele alapján bizo-
nyos, hogy prózaírónak sem lett volna
utolsó. Hogy öttusázóként világklasszis
vált volna-e belôle, azt nem tudhatjuk.
Azt azonban bízvást állíthatjuk, hogy
költôi lélekjelenléte a legkritikusabb hely-
zetekben a legaktívabb (lásd levelében
szökését követô elfogatását, amelybôl ki-
tûnik: az életveszély pillanatában és an-
nak írói megidézésekor ellenfelének lelki
üdve legalább annyira fontos volt és ma-
radt a számára, mint a sajátja). A heroikus
pátosz nála nem átvett, eltanult stílus, ha-
nem alkati adottság: átlagon felüli fizikai
és pszichikai állóképességének költôi
megnyilatkozása. Embertársai iránti em-
pátiáját, az olvasóihoz való odafordulás
nyíltságát, közvetlenségét ugyancsak
nem egy verse tanúsítja (Levél, Széthullt
fényeken, Alkony, Szeress! ).

De vajon van-e fülünk arra, hogy ma-
napság meghalljuk a hangját? Van-e
bennünk igény, hogy túl a hôsi halottnak
kijáró kötelezô tiszteletadáson méltókép-
pen emlékezzünk a kivételes tehetségû
költôre – rácáfolván Hagyatékom címû
versének jóslatára: „Kis versek. Szállongó
pernyéi / egy bús, halottas fáklyafény-
nek. / Kis ideig majd fenn lebegnek, /
minthogyha foltjai lennének / a szeplôt
hányt közönyös égnek…”

Gérecz Attila az utókortól többet érde-
mel. A Költészet Lovagja ô: Athleta Christi.
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H. Drechsel Mária 
visszaemlékezése

1947 júniusában a budapesti Kölcsey
Ferenc gimnázium nagy iskolaépületé-
ben és az udvaron erôsítô hangszórók
visszhangoztak jó ritmusú zenét. Már kint
az utcán hangos beszélgetéssel tolong-
tak az emberek, így közéjük vegyülve,
kíváncsiságból én is bementem az egyéb-
ként nyilvános ünnepségre. 

Itt ismerkedtem össze az addig csak
látásból ismert Gérecz Attilával. Odajött
hozzám, meghajolt, bemutatkozott és fel-
kért táncolni. Ô akkor 18 éves volt, én
15. Nekem megtetszett jó fellépése, spor-
tos, csinos megjelenése, a kissé pimasz,
de kedvesen vidám stílusa, elbûvölô mély
barna tekintete, szép dús, hullámos bar-
na haja. Beszélgetésünk során kiderült,
hogy mindketten ugyanabban a Munká-
csy Mihály utca 34. alatti, a gimnázium-
mal szomszédos házban lakunk. Attila azt
is elárulta, hogy édesanyja és Zoli bácsi –
aki a hatemeletes MÁV-épület házmegbí-
zottja volt, mostohaapámat pedig beteg-
ágyánál hetente látogatta – egy idô óta
„merényletet” készítenek ellenünk. Zoli bá-
csi rövidesen kérni fogja szüleimet, hogy
legközelebb elhozhassa magával Attilát és
bemutathassa ôt nekik, két nôvéremnek
és nekem. „Hát mi most már ismerjük egy-
mást – mondta Attila –, a többi csak for-
maság lesz.” – Következô találkozásunk
már valóban a mi otthonunkban történt,
ahová Attila Gyimesi Zoli bácsival érkezett.

Anyám, apám, Zoli bácsi, két nôvérem,
ô és én – túl sok volt Attilának. E nagy 
társaság feszélyezte. Nehezen találtunk
témát. Végül egy közös lányismerôsünk
nôvérének esetét hozta fel – de akkor
már csak négyesben beszélgettünk, az
idôsebbektôl különválva. Az akkori hábo-
rús években gyakori volt a tetû. Valakirôl
azt mesélték, hogy tetût szedett össze,
mire a lány nôvére igen komoly arccal
rátekintve, naivan azt kérdezte: igazán?
És milyen volt? Lapos? – Ezen Attila olyan

szívbôl tudott nevetni, hogy a könnye is
kicsordult. Azóta se felejtettem el.

Attila a földszint 2. szám alatti, 3 szoba,
személyzeti szobás, nagy üvegverandás,
komfortos lakásban lakott édesanyjával
és hegedûmûvész Árpád bátyjával. Idô-
sebb fivére, Ödön, volt ludovikás fôhad-
nagy a II. világháborús harcok során olyan
súlyos fejsérülést szenvedett, hogy a ha-
dikórházzal eszméletlen állapotban szál-
lították ki Nyugatra, ahonnan nem tért 
vissza.

Attila és Árpád között is több év kor-
különbség volt. Árpád – ha jól emlékszem
– 1947-ben már befejezte zeneakadémiai
tanulmányait. Már menyasszonya volt
Cserfalvi Elíz, szintén ígéretes hegedûmû-
vész. Attila pedig még csak az 1947/48-
as tanévben érettségizett. Ezeket azért em-
lítem, mert ismeretségünk alatt többször
úgy éreztem, hogy Attila a lelke mélyén
nagyon magányos. Bátyjaira felnézett és
kereste maga körül azokat a személyeket,
akik elfogadják, komolyan veszik ôt. Akik
felnôtt teljesítménynek ismerik el katona-
iskolás, taldorfi francia fogságát, talán fér-
fiúi teljesítményét is, mely elmondása sze-
rint vele és egy csinos francia vagy svájci
kislánnyal történt meg. Eme ábrándos ka-
landjára büszkén emlékezett.

Családjának további tagjai régi föld-
birtokos, református lelkész, tanító, tanár,
MÁV-állomásfônök, stb. foglalkozásúak,
jórészt vidéken éltek. A budapesti Gé-
recz–Básthy otthonba idônként fellátogat-
tak szállóvendégként. Olyankor a lakásból
a szokásosnál több kiszûrôdô fény, han-
gosabb beszéd, finom sütemény- illat,
nagy nevetés, vidám jövés-menés jelezte,
hogy megérkeztek a vendégek. Attila –
ámbár valószínûleg köztük is csak másod-
hegedûs lehetett, mivel hat-nyolc hozzá
hasonló korú unokanôvér, -húg, -báty ki-
vételével a rokonok az idôsebb korosztály-
hoz tartoztak – a felnôttekkel való vidám,
csipkelôdô beszélgetéseket nagyon élvez-
te! Szerette belélegezni a vidék tiszta at-
moszféráját, mely a rokonokkal együtt
érkezve néhány napig elárasztotta pesti
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otthonukat. Ô egyedül vagy édesanyjával
sokszor nyaralt Szilvásváradon, a fenséges
Bükkben, esetenként pedig Szalonna, Sá-
rospatak, Eger, Miskolc vagy Szakoly volt a
célállomás. 

Szakolyba – Attila nagybátyja és csa-
ládja meghívására – egyszer szüleim en-
gem is elengedtek egy hétre, Attila édes-
anyjával. A balkányi vasútállomáson Attila
várt ránk kétlovas hintóval, melyet ô ma-
ga hajtott. Soha nem felejthetô szép na-
pok voltak, melyre csak kettesben megélt
visszautazási kalandunk vetett némi ár-
nyékot. A nyíregyházi vasútállomáson el-
vétve az irányt, egy Pestrôl érkezô gyors-
vonatra szálltunk fel, miközben szemünk
láttára gördült ki a szomszéd vágányról a
mi Budapest felé tartó vonatunk. Több
órán át kellett várni a következô csatla-
kozásra, amit a parkban sétálva, idônként
egy padon szótlanul üldögélve töltöttünk
el, én némi nehezteléssel, szüleim harag-
jától tartva, rosszkedvû szorongással. 

Attila személyiségére persze nemcsak
ez a mûvelt, nagystílû, vidám polgári ro-
konság gyakorolt nagy hatást. Elsôsorban
édesanyját kell megemlítenem, aki a leg-
eslegkiválóbb magyar nagyasszonyok
között is elsô lehetett volna. Vidám, emel-
kedett, rendkívül széles látókörû, bölcs és
okos asszony volt. Nemes derûvel átita-
tott, határozott megnyilatkozásai a mû-
vészetek iránti érdeklôdését, azokban va-
ló jártasságát tükrözték. Méltó párja volt
Attila édesapjának, az igen korán elhunyt
vitéz Gérecz Ödön tehetséges gépész-
mérnöknek, aki különösen az irodalom
iránt tanúsított igen nagy érdeklôdést.
Abban való rendkívüli tájékozottságát, ra-
gyogó stílusát a környezetéhez tartozók
elismerték, csodálták. 

Ide kívánkozik, hogy a még élô, kor-
társ dunakeszi polgárok emlékezése sze-
rint a család annak idején igen aktívan
vett részt a helyi közösségi életben. A fiúk
– Attila is – többször szerepeltek színi-
elôadásokban, az édesapa pedig nagy
sakkozó volt. Az édesanya, mint kiváló
háziasszony, fiaival kapcsolatban okosan

szigorú anya is tökéletes példája volt az
eszményként piedesztálra emelhetô em-
bernek. Végsôkig állhatatos, lemondásra,
áldozatra bármikor kész, messze tekintô
és mélyen érzô asszony volt. Példakép! 

Ô volt a mosolygás, a testi-lelki támasz.
Rengeteg titkot rejtett magában! Fizikai
fájdalmait, gondjait, nehézségeit, magá-
nyában – kora és betegsége elôre ha-
ladtával – a fiaiért való mély aggodalmát,
örömeikben, bánataikban való osztozást
a távolból. Nem utolsó sorban pedig a
mások által reábízott titkok tömegét!
Maga volt a megtestesült, tökéletes barát-
ság. A végsôkig elnézô, megbocsátó,
együttérzô, önzetlenül segítô, a semmi-
bôl is bôkezûen adakozó, mindig a másik
érdekében cselekvô okos szeretet. Ô volt
az a regényhôsök közül ismerôs nemes
nagyasszony, aki saját testi és lelki kínja-
in szótlanul felül tudott emelkedni, és
ugyanakkor mindenkinek testi-lelki táma-
sza és vigasztalója tudott lenni. Attila állt
– mint legkisebb fia, talán elborzasztó,
kegyetlen emberi sorsa, szabadságtól va-
ló megfosztottsága és szenvedései miatt
is – a szívéhez legközelebb. „Kis Attila” –
ahogy mindig emlegette – fájdalmas, el-
szakíthatatlan része volt érzô szívének. 
A börtönévek alatt lélekben, és ténylege-
sen is igyekezett „osztozni” fia keserû sor-
sában. Néha napokon át titokban böjtölt,
kenyéren és vízen élt, de bárki, bármikor
felkereste, vidám, mindenki problémája
iránt nyitott volt. Természetes egyszerû-
séggel vállalva az esetleges nagyobb ve-
szélyeket is, aktívan, ténylegesen segítsé-
get nyújtó volt. Példakép!

Attila sokat örökölt édesanyja kiváló
tulajdonságaiból. Csak egy jelentéktelen
mozzanat. A Levél Horváth Ernôhöz c.
vers második bekezdésének utolsó sorá-
ban ezt írja: „…vagy énekeltem léptek rit-
musán…” Ahogy elképzelem, hasonló a
kép, mint édesanyja esetében, aki csak
nehezen tudott a csengôszót követôen
bejárati ajtót nyitni. Fájó térde miatt las-
san haladva, hangosan, dalolgatva és vi-
dáman egyre ismételgette: „Jövök már,
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jövök, jövök…”. Aztán arcán a fájdalom-
nak árnyéka se látszott, csak az öröm, a
szívélyes köszöntés, a távolságtartó,
mégis bensôséges szeretet. 

Börtönévei alatt Attilának is hasonló
megnyilatkozásai lehettek, hiszen aki csak
ismerte, nemcsak nagyra becsülte, ha-
nem szívbôl szerette is ôt. Lényébôl su-
gárzott valami sallangmentesség, hamisí-
tatlan, megronthatatlan épség, tisztaság.
Költeményeibôl is ez árad, ez adja versei
hitelességének külön nyomatékát.

Visszatérve Attila társaságához, az tény,
hogy magányos volt és elismerésre, tiszta
barátságra vágyott. Talán többre is; az
édesapára, kitôl a sors már kisgyermek-
ként megfosztotta. Miután Árpád, közép-
sô bátyja Svájcba került, egyedül maradt
édesanyjával a szülôi házban, mely hirte-
len nagyon kiüresedett. A bátyjaihoz lé-
lekben talán a szokásosnál erôsebben
kötôdô ifjúra egyszerre szakadt rá a fel-
nôtté válás, az önállóság gondja – saját
életét tekintve –, és az édesanyja iránti
felelôsség teljes súlya. Az akkor már egyre
terjedô, mindent beárnyékoló kommu-
nizmus vörös függönyként takarta el az
életbe induló ifjú elôl a jövô lehetôségeit.
Félelem, céltalan bizonytalanság lopód-
zott a lelkekbe, ami Attilát is hatalmába
kerítette, de errôl nem beszélt. 

Az említett környezeti események
azonban a mélyben táplálták a valószínû-
leg mindkét szülôtôl örökölt, magával ho-
zott igen nagy mûvészi tehetségét. Iroda-
lom iránti érdeklôdését – az édesapjával
való „vetélkedést” – egy idôre lezárta a
halál, bizonyára ezért fordult öntudat-
lanul a zene irányába, akkor még he-
gedûmûvész, késôbb karmester bátyja
nyomdokát követve. Kötôdni, versenyez-
ni, vetélkedni, alkotni és bizonyítani
akart. Ez volt az alaptermészete. 

Miután mindkét „eszménykép”-tôl meg
kellett válnia, társai a közvetlen környe-
zetében csakis az ô korabeli barátai ma-
radtak. Zömmel volt ludovikás, katona-
iskolás, egyetemista, jó családból való, jól
nevelt, szolid, értelmes és mûvelt fiatalok.

Összesen úgy 7-8 fiú. Velük naponta
legalább egyszer találkozott. Sétálgatva,
idônként csoportot alkotva meg-megáll-
tak a Szondi utca, Bajza utca, Andrássy út
sarkán, vitatkozva, beszélgetve, jókat ne-
vetve. Mindegyiküknek volt az élettel, a
családdal, tanulmányaikkal, vagy éppen
a lányokkal kapcsolatos elbeszélnivalója. 

Ez a baráti közösség alkotta azután a
kört, melyre 1950-ben az ÁVH (az akkori
Államvédelmi Hivatal) lecsapott. Kémke-
dés, hazaárulás vádjával ítélték el az
egész társaságot, halálbüntetést, több
tízévi fegyházbüntetést szabva ki rájuk.
Attila belesodródott az embertelen kín-
zatásokat közvetlenül megtapasztaló és 
a mások kegyetlen szenvedéseit mély
együttérzéssel átélô rab-sorsba, ami azon-
ban nem tudta megtörni ôt. Ott is felül-
rôl, kívülrôl szemlélte a világot. Mindent,
mindennel összefüggésbe hozva, Jót,
Rosszat mérlegre téve jutott el a végte-
lenség küszöbéig. Költészetével magasba
emelte a börtönt, a szenvedés helyét, az
elítéltek, a kifosztottak állapotát, tágab-
ban az egész emberiséget. Hite, áldozat-
készsége megingathatatlan volt.

Példa nélküli, hogy az irodalom ilyen
közvetlenül csatlakozzék a hit gyakorlati
lényegéhez. Mint az úszó, ki a vízben át-
élt egyenes tapasztalatait osztja meg az
érdeklôdôvel. Vagy a másik, aki a partról
figyelve mond véleményt, ad tanácsot
olyasmihez, mit maga meg nem tapasz-
talt. Gérecz Attila versei konkrétan sugall-
ják például, hogy ha szeretetrôl beszélsz,
ne az érzelemre gondolj, hanem arra,
felmérted-e erôidet? Mi mindent vagy
képes elviselni, megbocsátani, tûrni a
másik más természetébôl, esetleges hibái-
ból? Ütköznek-e és hol esetleges rossz
tulajdonságaitok? Van-e elég erôd na-
ponta legyôzni, feloldani a konfliktu-
sokat, úrrá lenni felettük? Van-e kölcsö-
nösség? Ôszinteség? Ha nincs, van-e
plusz fedezet benned, hogy egyedül ál-
lítsd talpra szinte percenként az egymás
iránti bizalmat, az együttérzést, stb., ami
képes újra építeni a szeretetet? Versei
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nem vesztegelnek elméleti síkon, hanem
határozott irányt mutatnak.

Legközelebbi barátai mellett szólni kell
az életét érintô, bizonyos értelemben
még szorosabb „barátságról”, az öttusa
sportról is, melyhez szívvel-lélekkel és tel-
jes akaraterejével kötôdött. Megbízhatón
küzdô, a rendszeres edzéseket lelkiisme-
retesen teljesítô, veszíteni is példamuta-
tóan tudó igazi sportember volt. Ígéretes
utánpótlásként tartotta számon a sport-
ág. Az élet azonban itt is beékelt sorsába
egy adott esetben emberileg leküzdhe-
tetlen akadályt.

Mivel édesanyja özvegyi nyugdíja nem
nyújtott elégséges fedezetet megélheté-
sükhöz, Attilának kenyérkeresetre kellett
gondolnia. Abban a rendkívüli idôben, az
ô és idôsebbik bátyja katonaiskolás múlt-
jával, családi hátterével, mely disszidens-
nek minôsített Árpád bátyja Svájcban
történt letelepedésével még csak súlyos-
bodott – sok választási lehetôsége nem
volt. Szinte egyetlen esélyként járt Csepel-
re dolgozni, mint vasesztergályos tanonc,
ami az 1949-50-es években igen szigorú
feltételeket rótt rá. Edzésként kora hajnal-
ban futott a Margit-szigeten, úszott a
sportuszodában, majd sietett Csepelre,
hogy el ne késsen, mert abban az idôben
a késés fôbenjáró bûn volt. Blokkoló órá-
kat szereltek fel a munkahelyek portáin,
és aki elkésett, annak a félelmetes sze-
mélyzeti osztályon kellett megjelennie, és
indokolnia késését. Ha ez többször elôfor-
dult, elbocsátásra vagy még rosszabbra
is számíthatott az illetô. Attila tehát bár-
mennyire tehetséges volt a sportban, je-
leskedett a vasesztergályozásban, a kettôt
egyidejûleg sokáig nem folytathatta. 
A Sors közbeszólt, és letartóztatása lezárt
mindent.

Mint már említettem, mi 1947 júniu-
sában ismerkedtünk össze. Találkozásaink
ritkák voltak, mert Attilát a tanulás lekö-
tötte. Három gimnáziumi tanév anyagá-
ból vizsgázott egy éven belül. Így irat-
kozhatott be 1947 ôszén a Kölcsey gim-
názium VIII. osztályába nyilvános, rendes

tanulónak, ami óriási, Gérecz Attilára mé-
retezett teljesítmény volt. Ô nyolcadikos,
én ötödikes gimnazista diákként, néha az
utcán véletlenül találkoztunk, ritkán feljött
hozzánk látogatóba, zenedélutánokat
rendeztünk, és zsúrjainkra mindig meg-
hívtuk. Legtöbbször el is jött. 

Zsúrjaink alkalmával három szobát fû-
töttünk be – egyébként takarékoskodni
kellett a hasábfával, késôbb a hosszúkás
alakú, úgynevezett NDK brikettel. A cse-
répkályhákban pirosan izzó, jó meleget
árasztó fahasábok illata betöltött minden
zugot. Apám nagy íróasztalán, hófehér
abroszon tálak szendvicsekkel, édes süte-
ményekkel, tálban az óriási, fényesre tö-
rölt piros jonatán almák és tálcán a poha-
rak, oldalukra akasztott számjegy, vagy
römikártya színjelzésekkel. Hangulatvilá-
gítás, összenyitott ajtók, némi szülôi fel-
ügyelet mellett gramofonzenére táncol-
tunk, vagy társasjátékot játszottunk. Volt
egy zálogosdi, melynek során a zálogok
kiváltása nagy nevetésekkel járt. Divatos
tánc akkor a tangó, a foxtrott, a keringô,
angolkeringô, lovacska és a szving vol-
tak. Mivel mind a kettônknek jó ritmus-
érzékünk volt, szívesen táncoltunk. Nyár-
estéken a Szondi utca–Dózsa György út
sarkán lévô Kéményseprô étterem kert-
helyiségében bûvöltük egymást tekinte-
tünkkel és táncoltunk a Tangó boleró
zenéjére. Persze édesanyám és nôvéreim
is ott voltak. A jazz akkortájt kezdett be-
szivárogni, fôleg az ifjúság érdeklôdését
keltve fel. Gershwin zenéjét újdonság-
ként hallgattuk, a rendhagyó ritmus mö-
gött kerestük a mondanivalót.

Akkoriban még His Master’s Voice
hanglemezeket hallgattunk és Beethoven
összes szimfóniáit Toscanini vezényleté-
vel. Késôbb tértünk csak át a korszerûbb
mikrobarázdás lemezekre, ami jó ideig
újdonságszámba ment. Attila nagyon sze-
rette, élvezte és értette a klasszikus zenét.
Sok szép hanglemeze volt – Árpád bátyjá-
nak lemezei –, melybôl néha felhozott
egy-egy albumot. Így végighallgattuk töb-
bek között Grieg A-moll zongoraverse-
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nyét és azt zöld színû muzsikának ne-
veztük el, Dvorak V. (ma már IX.) Új Világ
szimfóniáját, melyet Attila el is magyará-
zott. Elmesélte, hogy mint programzene,
neki mit mond a mû. Ugyanígy Beetho-
ven V. szimfóniáján is elgondolkodtunk,
miért lép be például akkor, ott azon a
helyen a Sors-motívum. Olyankor levette
a tût a lemezrôl. Magyarázott, majd újra
elindítva a gramofont lejátszotta, elismé-
telte a hangsúlyos dallamot. Elôfordult,
hogy felhozta a partitúrát is. Azt maga
elé téve elvezényelte a teljes V. és VII.
Beethoven-szimfóniát. Mély átéléssel, kü-
lön-külön beintve a hangszereket. – Érde-
kes, hogy 1956 októberében futólag bár,
de különbözôként emlékeztünk vissza kö-
zös kedvenc zenei élményeinkre. Ô Ravel
Boleróját említette, én az Új Világ szim-
fóniá t.

Különös talán, de az irodalom nem állt
olyan közel hozzánk, mint a zene. Elôfor-
dult, hogy szóba kerültek költemények,
jórészt iskolai tananyagainkból. Kialakult
véleményünk azonban még nem volt.
Shakespeare drámáit túl véresnek talál-
tuk, a sok lefejezés, kivégzés miatt. Attila,
talán polgárpukkasztó megnyilatkozás-
ként, néha szóbahozta Villont, a szóki-
mondót, aki – Faludy György fordításá-
ban – nekünk, lányoknak elég megdöb-
bentô volt. A mi otthonunkban bizonyos
szavak, kifejezések nem hangozhattak el,
és én se szerettem kimondva hallani vagy
olvasni olyan szavakat, melyek ma már
teljesen elfogadottak. – Hozzáteszem,
hogy sajnos! Ezt nem prûdségbôl mon-
dom, hanem mert meggyôzôdésem,
hogy egy mûvész ki tudhatná fejezni
gondolatait oda nem illô, drasztikus, ne
mondjam, trágár szóhasználat nélkül is.
A magyar nyelv tárháza csodálatos, csak
megfelelôen kellene meríteni a szókin-
csébôl. De ezt csak zárójelben.

Arról nem tudtam, hogy Attila verselt
volna. Egy epizódra azonban emlékszem.
Mint már mondtam, két nôvérem volt,
édesanyám és idôs, sokízületi gyulladá-
sos beteg mostohaapám. Attila egy alka-

lommal feljött hozzánk és felhozta aján-
dékba a nekünk ajánlott, 6-8 oldalas,
ceruzával írt mûvét. Címe: Az ember tra-
gédiája. Na, ez versbe szedve, inkább
színdarab formájában rólunk szólt, a csa-
lád minden tagjáról. Csúfolkodva, kika-
rikírozva benne kinek-kinek a szokásait,
természetét, szóhasználatát, megnyilat-
kozásait. Azt is mondhatnám, sértô volt a
családra egészben. Így csak rövid ideig
ôrizgethettem a nekem mégis kedves
írást. Félve, hogy édesanyám megtalálja,
esetleg el is olvashatja, nagyon szomo-
rúan, de egy idô után megváltam az
írástól, elégettem. – Azóta sokszor próbál-
tam visszaidézni a szöveget, a vers ritmu-
sát, de csak foszlányok jutnak eszembe. 
A vonalas füzetlapok, a szépen szerkesz-
tett szöveg képe, Attila kézírása jelenik
meg lelki szemeim elôtt, a tartalom, a lé-
nyeg azonban sajnos elveszett. 

Mindazonáltal ez bizonyító erejû útjel-
zô a továbbiakhoz; azt jelzi, hogy tudata
mélyén már akkor foglalkoztatta az iro-
dalom. Ezt az elveszett mûvét a késôbb a
börtönben felizzó költôi tehetség elsô
szikrájának lehet tekinteni, melyet tizen-
nyolc évesen a lázadás váltott ki belôle.
A szokások, az úgynevezett illem, az eti-
kett, a jólneveltség, de fôleg az álszent-
nek tartott, ill. annak minôsített magatar-
tásformák elleni lázadás. 

A tehetség, a költôi véna második feliz-
zását minden bizonnyal a börtönfogság
magánya váltotta ki, talán épp a rabtár-
sak iránti mély együttérzés, a szolidaritás
és a vetélkedés, vagány bizonyítani aka-
rás. Az is nagyon elképzelhetô, hogy a
visszafojtott aktivitás (sportra, öttusára
gondolok) tört utat, és ez az erô összpon-
tosult az egyetlen lehetséges szabad tér-
ben, a szellem szabad mozgásában, a
verselésben. Az Így bocskorosan címû el-
sô verse mindenesetre bármelyik felvetést
igazolhatja.

E költeményének szakmai fogadtatá-
sán – gondolom – maga is annyira meg-
döbbent, hogy rögtön beevezett a mély
vízre. További versei, mûfordításai már azt
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jelzik, hogy bár a forma néhol akadozik,
az önkifejezési kényszer elementáris erô-
vel tört fel benne. Mondanivalója olyan
mély, súlyos és gyötrô, annyira szerteága-
zó, hogy egy-egy gondolat-özönét alig
tudja versbe összefogni, keretbe zárni. 
A hit, melyre – meggyôzôdésem szerint –
a börtönben, a szenvedések során talált
rá, magának is döbbenetes újdonság le-
hetett, akár csodálatos költôi tehetsége.
Ez utóbbi úgy pattant ki hirtelen, mint
Zeusz fejébôl Pallasz Athéné, teljes harci
díszben.

Nagy felfedezése – mely megegyezik
szándékával – az, hogy a szenvedés nem
hiábavaló, nem öncélú kényszer, hanem
érték, ami egyesíthetô az emberiséget
megváltó Krisztus szenvedésével. Ez óriási
erôforrást nyit meg elôtte, melyet szeret-
ne azonnal minden embertársával meg-
osztani.

Hittel, vallással kapcsolatos kérdésekrôl
gyakran beszélgettünk. Ô hajlíthatatlan
református volt, én buzgó római katoli-
kus. A reverzális gondolata (az, hogy ve-
gyes házasságokban az egyik szülô bele-
egyezik, hogy gyermekeik a másik val-
lását kövessék) mindkettônktôl idegen
volt. Elôfordult, hogy egyházunkat, pap-
jaink magatartását bírálatokkal illette,
egy-egy profán kijelentésével pedig – ta-
lán épp ezt akarta – megbotránkoztatott.
Daróc a feketéhez címû versében ez tet-
ten is érhetô. Habár a Bibliá t komolyan,
átgondoltan, gyakran és értôen idézte, a
vallásba rejtett szentségi kereteket nem
tisztelte, de a társadalmi kapcsolatok ak-
kori formái ellen is hevesen tiltakozott.
Engem mindig arra buzdított, hogy az
állandó alkalmazkodás, a másoknak való
megfelelésre törekvés helyett legyek sa-
ját magam! De hát ki is az ember saját
maga? – szoktam volt kérdezni tôle.
Vajon ki és mi módon tudna egész kör-
nyezetébôl – melybe beleszületett – úgy
kiszakadni, abból úgy kiemelkedni, hogy
életét ne mások önmegvalósítási törek-
vésével okosan egyeztetve, hanem min-
denen át, csakis saját elgondolása szerint

élje meg? Minden cselekvés ugyanis 
visszahat, hosszú távon pedig torzulást
idézhet elô. 

A börtönben Attila is rájött erre. Aztán
már ô is az áldozatra, a szenvedésre, szol-
gálatra, mint az emberi élet legfontosabb
elemeire helyezte a hangsúlyt. Lélekben
egyre magasabbra emelkedett. Lelki hori-
zontja kitágult. Sorsod mûvészete címû
költeményében nyoma sincs a börtön
korlátjainak. Összes versei az ember vég-
telen szabadságát sugározzák. Azt a sza-
badságot, mely a Jóra törekvés során
nem ismer semmiféle akadályt! Felmerül-
hetnek nehézségek, lehetnek azok sok-
rétûek, a szenvedés mértéke lehet óriási,
ezeket azonban az embernek szabadsá-
gában áll leküzdeni, elviselni...

Zas Lóránt

A megcsúfolt haza
(Péteri Attila Árpádnak)

Néha fellobog
egy fáradt rím,
áthúzott vers-sorok,
papirfecni. Lábnyom.
Körben a csend,
a jaj dobog.
Nem kell kiabálnom.
Néha még elér
egy szó a tegnapból,
és a számon
ima a szitok
az elhagyott,
a megcsúfolt hazáról.
Néha magamba roskadok.
Megméretett,
aki magával számol.
Bánat van, de nincs titok.
Aki az élet vizébôl
ivott, közelebb kerül
a lát-határhoz.

Almavölgy, 2004. aug. 16.
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A kordába-zártak
A kordába-zártak teste lesz ilyen,
a tankok és a rakéták tûz-marása.
Ember-e az Isten arca, mása,
ki az, aki parancsot ad, és az milyen?
Nem ölethet halomra senki sem.
A szentélybe szorultak szembeszállnak,
selyemkötél megy vezírnek, padisáhnak.
Igenre néha Nem a válasz.
A kérdést fel kell tenni. Te válassz :
szolgálni, vagy áldozni a halálnak?

Victorville, 2004. aug. 18. 

Dobos Marianne – 
Takácsné Oláh Judit

„Jut-e nekem egy
nyugalmas sarok”?

TAKÁCSNÉ OLÁH JUDIT: Hideg, csípôs ta-
vaszi nap volt, emlékszem. Fél Miskolc
összegyûlt a temetésen. Hosszú-hosszú
órák teltek el, és nem engedélyezték ad-
dig a szertartás elkezdését, mígnem csak
a közvetlen hozzátartozók maradtak ott,
meg a pap. Féltek, nehogy újabb zavar-
gás kezdôdjön. De a tömeg nem akart
oszolni, nem és nem. Ott álltunk, fagyos-
kodtunk, órákba telt, míg lassan eloszlott
a tömeg, csak akkor tarthattuk meg a
temetést. 

DOBOS MARIANNE: A holttestet kiadták?
– Kiadták, de csak a köztemetôben le-

hetett eltemetni.
– Melyik Miskolcon a köztemetô?
– A tetemvári temetô folytatása a Hô-

sök temetôje, és utána van a köztemetô,
csak ott engedélyezték a temetést. Még
két sorstársát is oda temették.

– Tudod, kik voltak? 
– Nem, ôk más perben szerepeltek, a

nevekre már nem emlékszem. Ebben a
perben csak ketten voltak, a bátyám meg
egy másik fiatalember, de ô életfogytig-
lant kapott azzal a felkiáltással, hogy még

csak 19 éves. 63-ban szabadult amnesz-
tiával.

– De ti utóbb végakaratának megfele-
lôen temettétek el.

– Az volt a kérése, hogy az avasi te-
metôben temessék, mert onnan láthatja
szeretett Bükkjét. De csak egy év múlva
engedélyezték, hogy a családi sírboltba
temethessük el. Szegény édesapám ment
az exhumálást intézni, neki kellett intéz-
kednie, hogy valóban mindent rendben
végezzenek. Szegénykének ez borzasztó
újra-fájdalom volt. Bátyám halála egész
életünket meghatározó, fel nem dolgoz-
ható tragédia volt egész családunk szá-
mára. Az idôk folyamán ki-kiújuló fájda-
lom forrása. Ha nem lehetett róla beszél-
ni, legalább az utódok számára leírta a
történéseket édesanyám, egy nagyon
szép emlékezést készítve a fiáról, egy kis
könyvet, az a címe, hogy Élt 21 évet.

– És ez késôbb megjelent?
– Ô ezt akkor írta, amikor még csak

beszélni sem lehetett errôl. A családunk
tagjainak, az utódoknak írta, bemutatva,
hogy volt egy olyan ôsük, akire büszkék
lehetnek.

Élt 21 évet
Emlékezés drága kis Fiamra, akinek azért kellett

meghalnia élete tavaszán, mert szerette hazáját s az
embereket.

Már több mint hét hónapja itt hagytál
bennünket, drága kis Fiam, s elköltöztél
abba a szebb hazába, ahol nincs ke-
gyetlenség és igazságtalanság, csak sze-
retet. Neked ott nagyon boldognak kell
lenned, mert a Te szívedben nem volt
más, csak szeretet mindenki iránt, mint
ahogyan egy távol élô, mély érzésû kis-
lány mondta emlékedre írott versében:

„Nem vihetek virágot sírodra,
Ezt a pár sort küldöm el helyette,
Gyászemlékéül megállott szívednek,
Mely az embereket oly igen szerette.
Túlságosan jó voltál a földre,
Visszatértél hát égi hazádba…”
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Hiszem, hogy ott, az égi hazádban
jobb neked, mint ebben a gyûlölettel, ön-
zéssel teli világban, ahol mindenkinek úgy
kell táncolnia, ahogy felülrôl dirigálják, de
azt az ûrt, mely távozásoddal támadt szí-
vünkben, soha semmi nem fogja tudni
betölteni. Ez a rettenetes hiányérzet halá-
lukig fogja kínozni, mardosni mindazok-
nak szívét, akik téged igazán szerettek.

Drága, egyetlen kis Fiam, azóta bizo-
nyára te is tudod, hogy téged itt min-
denki hôsnek tart. Nemcsak azok – bár
ezek rengetegen vannak –, akik ezt nyíl-
tan is hirdetni merik, de a félelmükben
hallgatók s hallgatva szenvedôk is, sôt
még a megalkuvó „alkalmazkodók”, bô-
rüket féltô talpnyalók tábora is. Hiszem,
hogy még gyilkosaid is meg vannak róla
gyôzôdve, hogy ártatlanul ítéltek halálra.
Nem is nagyon lehet ôket kárhoztatni,
hisz mindenki tudja, hogy nekik is paran-
csolnak. A megtorlás nem a mi dolgunk.
Bízzuk csak azt a legnagyobb Bíróra.
Egyszer majd felelni fognak bûneikért! Ha
nem itt, hát odafent.

Bár nem volna csoda, ha a vérzô anyai
szív megátkozná ôket Arany János sza-
vaival:

„Apadjon el a szem, mely ôt célba vevé,
Száradjon el a kar, mely ôt lefejezte;
Irgalmad, oh Isten ne légyen övé,
Ki miatt lôn ily kora veszte!”

– De én ezt nem teszem. Én csupán
saját szavaikat tartom szemeik elé:

„Egy emberéletet kioltani nem nehéz
dolog. Egy pillanat is elég hozzá. De kö-
zöttetek szülôk is vannak: apák, anyák.
Hány évig kínlódtatok, fáradoztatok, men-
nyi áldozatot vállaltatok, míg a kis csecse-
môbôl embert neveltetek. Gondoljatok
hát magatokra, gyermekeitekre! Ember-
élettel gazdálkodni nagy felelôsség…”
(Megjelent a Népakarat 1957. június 11-i
számában.)

A felelôsség tehát ôket terheli. Ôk
gazdálkodtak az emberéletek ezreivel. S
még hozzá hogyan gazdálkodtak!

Te kis Fiam, soha senkit sem bántottál,
csak segítettél, akin csak tudtál. Már kis
gyermekkorodban hôs voltál. Már kis diák-
korodban életet mentettél. Egyik kis osz-
tálytársadat mentetted ki a vízbôl saját
életed kockáztatásával. S azóta is hány
életet mentettél ki barlangból, szakadék-
ból. S hogy mennyire szeretted az em-
bereket, arra legjobb bizonyíték, hogy
1956. október 26-án is megmentetted
egy államvédelmi rendôrtiszt életét.

Már egészen zsenge korodban is a sze-
gény, elhanyagolt gyermekek voltak leg-
jobb barátaid, játszótársaid. Azok közt 
osztottad szét kedvenc játékaidat, legjobb
falatjaidat. S ilyen maradtál késôbb is.
Mindig azt nézted, hogyan szerezz örö-
met barátaidnak. Az utolsó ingedet is ké-
pes lettél volna odaadni a rászorulónak.

S mi történt 1956 októberében? Bol-
dog voltál te is, mint igen kevés kivétellel
mindenki Magyarországon. Ezt az „egész
kevés kivételt” is csak feltételezem, mert
én nem találkoztam olyannal azokban a
napokban, aki nem lett volna határtalan-
ul boldog. A szívek örömmel és remény-
kedéssel teltek meg, mert úgy látszott,
hogy az élet újra szép lesz. Annak el-
lenére, hogy onnan felülrôl hónapok óta
az ellenkezôjét bizonyítgatják, harsogják,
reklámozzák szerte a világba, ma már
mindenki tudja, hogy bizony forradalom
volt Magyarországon 1956 októberében.
Az ifjúság s az egész nép szívét a 48-as
ifjak lelkesedése hatotta át s Petôfi,
Kossuth szelleme ragadta magával. Min-
denki úgy érezte, hogy „sehonnai bitang
ember, ki most, ha kell, halni nem mer”.
Tudták, hogy „csak akkor születtek nagy
dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek”,
hát mertek s új hôsök születtek a harc-
ban. Vagy talán ez is ellenforradalomnak
számít? Ellenforradalom az, ha egy nép
le akarja rázni magáról az idegen igát?
De ne lovagoljunk a szavakon! Ha a szov-
jet uralom forradalomnak számít a ma-
gyar nép életében, akkor 1956 októberé-
ben valóban ellenforradalom volt. Nem
az elnevezés számít, hanem az eszme,
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melyet az elnevezés fed. Azt pedig csak a
csecsemôk és szellemi fogyatékosak nem
tudják, hogy itt igenis szovjet uralom
van. A magyar vezetôk – kényszer alatt,
vagy anélkül? – de egy lépést nem tesz-
nek a szovjet dirigensek tanácsa és bele-
egyezése nélkül. Szovjet gyarmat vagyunk
s ugyancsak kihasználnak bennünket. Aki
csak kicsit is túllát az orrán, az tudja, miért
ilyen alacsony az életszínvonal hazánk-
ban 13 évvel a háború befejezése után.
Ami kis könnyebbséget tapasztalhattunk
az utóbbi hónapokban anyagi téren –
beszolgáltatás eltörlése, részleges fizetés-
emelés, stb. – az mind az úgynevezett
„ellenforradalom” eredménye. De hol va-
gyunk még így is a háború elôtti életszín-
vonaltól? Hasonlítsuk össze az elsô világ-
háború s az azt követô zavargások utáni
13. évet a mostani életünkkel. Családunk
soha nem tartozott a tôkések osztályá-
hoz, de egy kishivatalnoknak is volt olyan
fizetése 1933-ban, hogy a legszüksége-
sebbekre mindig jutott, amennyi kellett,
sôt maradt szórakozásra is. Nem a leve-
gôbe beszélek. Vegyen a kezébe bárki
papírt és ceruzát s számoljon! Ha a ruhá-
zati cikkeket veszem összehasonlítási ala-
pul, akkor 1933-ban 5-6-szor volt na-
gyobb a reálbér, mint napjainkban, ha
pedig például a húst és zsírt veszem
számításaink alapjául, akkor is legalább
négyszer, ötször olyan jól boldogultunk,
mint most. Ehhez nem kell kommentár.

Egyeseket talán megszédít a propa-
ganda, melybôl – sajnos – százszoros
normával dicsekedhetünk. Ott van példá-
ul a sajtó. Aki elolvas egy újságot Ma-
gyarországon, joggal hiheti, hogy itt
mindenki boldog és megbékélt. Valóban
békesség van hazánkban, de miért? 
A legbátrabbakat eltették láb alól, a töb-
biek jó része börtönben ül. S akik sza-
badon járkálnak, azoknak is állandóan
fejük felett lóg a Damoklész kardja. Ha
ismerôssel találkoznak, körülnéznek, mi-
elôtt megszólalnának. Ha az a sok gumi-
botos rendôr, aki úton, útfélen vigyáz a
„béké”-re, nemcsak a szavakat hallaná, de

a gondolatokban is olvasni tudna, félek,
nem sok járókelô maradna az utcákon.
Mert ma – mint mondják – szabadság
van a demokratikusan gondolkodók
részére és diktatúra az ellenség számára.
Ez a probléma azonban ismét igen
relatív. Az újságok például mind demok-
ratikusak a szocialista fajtából, ami annyit
jelent, hogy mindegy, melyik újságot ve-
szed kezedbe, mert mindegyikben szóról-
szóra ugyanazt találod. Na már most: aki
az újsággal egy követ fúj, az jó demokra-
ta, aki csak egy hajszállal is eltér attól, az
már ellenség, ellenforradalmár, reakciós,
fasiszta. Van tehát sajtó– és szólásszabad-
ság, de ha nem pontosan azt írod és
mondod, amit felülrôl diktálnak, akkor
könnyen ott találhatod magad a börtön-
ben Déry Tibor, Háy Gyula, Zelk Zoltán
és társai mellett, esetleg mindjárt a
másvilágon ébredhetsz fel. Ellenben, ha
a felülrôl kiadott jelszavakat jól beszajkó-
zod, akár mindjárt újságíró lehet belôled,
sôt szónokolhatsz a népgyûléseken. De
hagyjuk a politikát! Jóllehet ma nem igaz
hazafi, aki nem politizál, de vajon poli-
tizálás-e az, ha valaki elfújja a kiadott jel-
szavakat? Mert más nótát itt nem lehet
fújni! Ezért kell az „egypártrendszer”
Magyarországon. Ellenzék? Különvéle-
mény? Annak itt nincs helye! Pedig egy
igazság csak akkor lesz valóban igazság,
ha azt több szemszögbôl is annak látják.
Több párt: többoldalú vélemény, bírálat.
Csak ez mentheti meg az igazságot az
elferdüléstôl, különbözô irányba való el-
tolódástól.

Hányszor hallottalak ilyesmirôl beszél-
ni, kis Fiam. 21 éves voltál csupán, de
most látom, mennyi bölcsesség volt sza-
vaidban. Sohasem beszéltél gyûlölettel a
mások véleményérôl. Hányszor kifejtet-
ted, hogy mennyi szép elgondolás s
mennyi igazság van Lenin szavaiban,
törekvéseiben, de erôszakkal nem lehet
megváltani a világot. Át lehet venni be-
lôle, ami szép és jó, de miért kell ezzel
egyidôben megfeszíteni Krisztust, meg-
semmisíteni a vallást, kiölni az emberek
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szívébôl a hitet? Mert ezt teszik ma, hol
nyíltan, hol csak burkolt formában. A kom-
munizmus csak 40 éves, a keresztyénség
viszont közel kétezer éves, az Istenben
való hit pedig oly régi, mint maga az
emberiség.

Milyen alapon mer Lenin birokra kel-
ni Istennel? Azért, mert Isten hosszútûrô 
és késedelmes a haragra, még nem ok,
hogy az ember istenítse magát! Vagy ta-
lán már elfelejtették, hogy 

„Mi Isten nélkül, Isten ellen épül,
Az mind leomlik s széthull törmelékül”?

Pedig ezzel számolnia kell a magát
istenként dicsôítô embernek! Még akkor
is, ha ûrhajóival a csillagokat is eléri!

Hányszor mondtad, kis Fiam, hogy mi-
ért nem elég az emberiségnek az a szo-
cializmus, melyet Krisztus hirdetett. A sze-
retet munkája talán lassúbb, de az ered-
mény biztosabb s fôleg tartósabb, mint
az erôszakos intézkedések. Miért nem él-
het mindenki hite és meggyôzôdése
szerint? Azt felelik erre odafönt, hogy hisz
vallásszabadság van! Hogy mennyire
nincs, arra kár szót pocsékolni, mert ezt
ma mindenki tudja.

S hányszor elmondtad „októberben”,
hogy végre talán szabadok leszünk. Le-
foszlik rólunk az évszázados idegen átok.
Elôször a tatár és a török, majd a szörnyû
Habsburg-uralom. És most? Cseberbôl
vederbe estünk. Nagy szomszédunk, aki
a nap minden órájában segíti a kis ma-
gyar népet, rakta a legnehezebb bilincset
kezeinkre. Októberben mindenki úgy
érezte, hogy ez a bilincs végre lepattant
kezeinkrôl. Mindenki – kivétel nélkül –
boldog volt, s a reménység fényes szivár-
ványa ragyogott néhány napig a magyar
égen. Nagy árat fizettünk ezért a rövidke
boldogságért!

Épp a napokban kaptam egy levelet,
mely híven tükrözi az emberek mostani
érzéseit. Idézek belôle néhány sort, mert
egy cseppben tükrözôdhet az egész
tenger:

„Visszaemlékszem a tavalyi november
1-re, amikor minden ablakban gyertya
égett az elesett hôsök emlékére. A szívek
telve voltak boldogsággal és reménység-
gel. S mi lett belôle? Eleinte mindent
megígértek, többek között azt is, hogy
senkinek nem lesz bántódása, aki az
»ellenforradalomban« részt vett. Hamar
beigazolódott, hogy hazugság volt min-
den szavuk, s ilyen hazugságok soro-
zatán épül fel az egész rendszer. Éppen
ezért kártyavárként fog összeomlani
elôbb-utóbb. Mert »nem lehet, hogy
annyi szív hiába onta vért…«,  »még jôni
fog egy jobb kor, mely után buzgó imád-
ság epedez száz ezrek ajakán«. S valóban
százezrek imádkoznak a jobb kor eljöve-
teléért…”

Igaza van a levélírónak. Hogyan is bíz-
hatna az ember egy hazugságokon épült
rendszerben s annak vezetôiben!?

És én mégis tudtam bízni bennük, kis
Fiam! Mikor kegyelmi kérvényedet felter-
jesztették, felmentem azokhoz, akik ma
az élet és halál urai, s látván, hogy nincs
semmi olyan bûnöd, mely halálbüntetést
von maga után, megígérték, hogy ke-
gyelmet adnak. Hát így lehet bízni a sza-
vukban! Az is lehet azonban – s ez a leg-
valószínûbb –, hogy nekik is parancsol-
nak. Ezt nevezik belügyekbe való bele
nem szólásnak! Ez a külföldi diktatúra 
a legnagyobb baj ma Magyarországon.
Hogy ez ne így legyen, azért haltál meg
Te is, kis Fiam!

Hiszem azonban, hogy ez a nagy ál-
dozat, amelyet a tavaly októberi hôsök
hoztak, nem volt hiábavaló. Velem együtt
hiszi ezt ma minden igaz magyar. Nincs
messze az idô, amikor Isten megelégeli
az emberi gôg fennhéjázását, s az igaz-
ság diadalmaskodni fog a mi kis orszá-
gunkban is!

Bizonyítja ennek a reménységnek a
realitását az a sok-sok levél, melyet az
ország minden részébôl kaptam, ismerôs-
tôl, ismeretlentôl egyaránt tragikus halá-
lod után. Diákoktól éppúgy, mint munká-
soktól s higgadt, komoly értelmiségiektôl.
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Fôleg sok sportolótól, hisz téged – mint
elsô osztályú sportolót, versenyzôt, s any-
nyi oklevél s érem tulajdonosát – min-
denütt ismertek az országban.

Az egyik például így ír: „A legnagyobb
feladat mindnyájunk számára méltóan vi-
selkedni drága gyermekük mártíriumsá-
gához. Nem halt meg hiába. Bekerült a
történelem aranybetûs lapjára. Az egész
magyar nép szeretete kíséri, csak még
nem jött el az idô, hogy ezt megfelelô
módon kinyilvánítsa. Mindannyiunk bol-
dogabb jövôjéért áldozta fel nemes, ifjú
életét. Az erôszak csak rövid ideig tud
diadalmaskodni az igazság felett. Bizo-
nyos, hogy ez a rendszer az önmaga
súlyos hibái miatt fog elpusztulni. Ehhez
nem kellenek csodák. Ez az élet termé-
szetes folyamata. Az élet mindent kivet
magából, ami az Isten törvényeivel ellen-
kezik. Az isteni erô – mely minden ember
adottsága – anélkül, hogy tudnánk, le-
gyôzi ezt a barbár, csak az anyagra épí-
tett rendszert. Isten megengedte, hogy
Magyarország, ez a kis elnyomott nép
legyen az, aki ezt a szörnyû rendszert
megbuktatja. Mert megbukott az orosz
és kommunista rendszer 1956 október-
novemberében. Még egy ideig az erô-
szak s a túlerô fönntartja, de az egész
mûvelt világ elismeri, hogy a magyar nép
az, aki megbuktatta…”

Sok levélíró meg arra mutat rá, hogy
Te mindenütt ott voltál, ahol segíteni kel-
lett, s mennyire szeretett ezért mindenki.
Különösen a bátorságodat, hôsiessége-
det hangsúlyozza ki minden levél, s hogy
ez mennyire helytálló megállapítás, azt ak-
kor érti meg az ember, ha utolsó heteid-
re, napjaidra gondol drága, hôslelkû kis
Fiam.

Már a rendôrségen nyugodtan, bátran
s a valóságnak megfelelôen mondtál el
mindent. Nem volt nagy bûnöd, s azt is
letagadhattad volna. Nem tetted. A helyt-
állás volt elved s megvetettél minden gyá-
vaságot, meghunyászkodást. S ezen elvek
mellett végsôkig kitartottál. Hányan hív-
tak, vagy biztattak, hogy menj külföldre.

Mehettél is volna könnyûszerrel, de nem
tetted. Azt mondtad, csak a gyávák men-
nek el, s idézted Reményik Sándor versét:

„Még nem tudom:
Jut-e nekem egy nyugalmas sarok,
De addig, varjú a száraz jegenyén:
Én itthon maradok.”

Hát jutott egy nyugalmas sarok, de
csak a föld alatt. De hadd szóljak néhány
szót a dicsô rendszerre jellemzô tár-
gyalásról is! Nyugodtan néztünk elébe,
hisz egyebet sem olvasunk az újságban,
mint a törvényesség dicsôítését. A tör-
vényesség nálunk – állítólag – minden
vonalon érvényesül. Gondoltuk, ha ez
így van, nagyobb baj nem történhet, hisz
nem öltél meg senkit, még csak meg sem
sebesítettél. A mérleg másik serpenyôjét
úgyis lenyomja majd a sok mentô körül-
mény: fiatalságod, annak igazolása, hogy
a kritikus idôpontban nem is voltál a
gyilkosság színhelyén, sôt másutt még te
mentettél meg egy ávós tisztet a biztos
halálból, stb. stb. Sorakoztak a mentô ta-
núk, az ügyvéd becsületesen felkészült a
védelemre. És mi történt? Beszélhetett az
ügyvéd, de akár a kutya is ugathatott
volna helyette. A törvényesség csupán
annyiban nyilvánult meg, hogy végig-
hallgatták a védôbeszédet, de se a men-
tô tanúk vallomására, sem az orvosi vizs-
gálatra nem adták meg az engedélyt.
Hogy is adták volna, mikor a halálos ítélet
már a tárgyalás megkezdése elôtt meg
volt írva. Ha meghallgatják a védelem
tanúit, akkor már bajos lett volna a halá-
los ítélethez visszakanyarodni. S hogy a
Legfelsôbb Bíróságnak is megkönnyítsék
a dolgát, azaz még csak véletlenül se
adódjék valami vitatható kivezetô út, úgy
összekeverték s elködösítették az egész
vádiratot, hogy ember legyen a talpán,
aki megért belôle valamit. (Az érthetetlen-
ség miatt még az Elnöki Tanács is vissza-
adta nekik az egész ügyiratot.) S mivel ott
ugyanazon útmutatás szerint dolgoznak,
természetes, hogy az elködösített vádirat
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csak kapóra jött nekik. Ráadásul közvet-
len a tárgyalás elôtt volt egy ügyészi ér-
tekezlet Pesten, ahol parancsba adták ki,
hogy mindenkit, aki az „ellenforradalom”-
ban részt vett, halálra kell ítélni. (A jobb
érzésû ügyészek és bírók erre le is mond-
tak állásukról.) Állítólag több mint 2000
„ellenforradalmárt” végeztek ki azokban a
hetekben, de lehet, hogy sokkal többet.
És hányan vannak börtönben? Több tíz-
ezren. S internáló táborokban, biztonsági
ôrizetben? Isten tudja! S hányan mene-
kültek el, vállalván a kínzó hontalansá-
got? Kb. kétszázezren. Persze ezeket az
adatokat nem lehet pontosan tudni.

Felmerül a kérdés: ki adta ki parancs-
ban, hogy az összes „ellenforradalmá-
rokat” halálra kell ítélni azokban a hetek-
ben, hogy ezáltal valamiképpen gátat
vessenek a hazáját szeretô nép mindenre
elszánt harcának? Nem, nem az Elnöki
Tanács, nem a mi idegen uralmat kiszol-
gáló „vezetôink”, hanem maga a Szovjet
Parancsnokság. Utólag megtudtuk, hogy
az Elnöki Tanács neked is megszavazta a
kegyelmet, drága kis Fiam, s szovjet pa-
rancsra végeztek ki.

Miskolcnak akkor már sürgôsen szük-
sége volt egy mártírra, hogy ezzel megfé-
kezzék Borsodot, mint írták, a forradalom
egyik fészkét s fô gócpontját. Volt ugyan
itt mártírjelölt (Lukovics), aki akkor egy
kommunistát lelôtt itt, de mivel ô csak 19
éves volt s ráadásul szovjet állampolgár,
nem ítélhették halálra. A 21 éves magyar
állampolgár már meghalhatott ártatlanul
is. Itt csak a rendszer érdeke számít! Sok-
sok ártatlan egyén tragédiája vádolja ezt
a rendszert, de egyéni érdek itt nem
számít, a kommunista rendszer lelkiisme-
rete pedig sok mindent elbír!

Aztán már gyorsan peregtek le a film
utolsó kockái.

Ha eszembe jut a búcsúzás tôled, drá-
ga kis Fiam, életemnek ez a legrettenete-
sebb napja, vagy az a szörnyû éjszaka,
melyet egyedül töltöttél a halál kapujá-
ban, s az a borzalmas reggel, amikor azt
számolgattam magamban, hogy talán

most leheled az utolsót…, szinte a szív-
verésem áll el még ma is. A sok szörnyû-
ségen azonban keresztülragyog melegen
sugárzó szereteted, mindent legyôzô
hited s példaként világító hôsiességed!

Még akkor, abban az utolsó szörnyû
küzdelemben se magaddal törôdtél, csak
szeretteid miatt fájt nagyon a szíved.
Egész éjszaka írtál. Szívedet küldted el e
levelekben azoknak, akiket legjobban
szerettél.

Hogy nemcsak az anyai szeretet láttatja
velem lelked, egyéniséged ragyogó szép-
ségeit, annak igazolására idézek néhány
sort hosszú – a cenzúra által ugyancsak
megnyirbált – búcsúleveledbôl. Egész éj-
szaka róttad a sorokat kicsi Fiam, egészen
reggel 5 óráig. S 6-kor már nem éltél.

„Nehéz a búcsú és fájdalmas! Az élet
rövid, a halál még rövidebb, de az örök-
élet hosszú. Hiszek Istenben s így hiszek a
túlvilágban is. Halálom Isten rendelése s
Isten akaratában mindnyájunknak meg
kell nyugodnunk…

Nem sokat éltem, alig 21 évet, de úgy
érzem ennek a rövid kis életemnek is volt
valami értelme…

Ne tessenek nagyon elkeseredni. Elhi-
szem, hogy fáj fiuk elvesztése, de Juditra
tessenek gondolni. Tessenek ôérte dol-
gozni! Neki még boldognak kell lennie, ha
már én nem lehetek boldog itt a földön…

Nagyon szerettem a természetet. Lelki
szemeimmel most is világosan látom a
Bükk, Mátra, Tátra rengetegeit, ösvénye-
it, tájait. Ha láttam egy vén tölgyet, sze-
szélyesen nôtt törzsû fát, vagy egy csodá-
latosan szép sziklát, megálltam és imád-
koztam, mert Istent láttam benne. Láttam,
mily nagy az Isten s mily kicsinyek va-
gyunk mi, emberek…

Tessenek erôsek lenni! Judit legyen
mindig szemük elôtt. Az élôk szívét még
boldog öröm fogja eltölteni. Borúra jön a
derû!…

Szüleim, búcsúzom most már egy egész
életre. Isten kegyelmébe ajánlom mind-
nyájukat s kérem rájuk Isten áldását. Írhat-
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nék még sok mindenrôl, de nem lehet.
Tetszenek gondolni, hogy mit. Azt sem
tudom leírni, hogy mennyire szerettem
kedves Szüleimet – ahogyan csak egy fiú
szeretheti szüleit –, s drága kis Húgomat…
Kis Húgom, fogd meg szüleink kezét s
legyetek erôsek! Vigyázz Anyukára!…

Nem fogok sírni, csak imádkozni. Bát-
ran megyek a halálba… Mindenkit csóko-
lok a haláláig, s ha lehet, azon túl is sze-
retô fiuk, Miklós.”

Megtudtuk, hogy a halálba valóban
emelt fôvel, bátran mentél. Még te báto-
rítottad roskadozó, beteg sorstársadat is.
Utolsó szavaid voltak: „Felvirrad még Ma-
gyarországra!”

Mindenki meg volt rendülve. Nemcsak
a rendôrök, akik hozzá lehettek szokva a
kivégzésekhez, hanem még az ítélet vég-
rehajtója, az az érzéketlen, fásult ember
is egészen összetört. „Isten, Isten! Csak ne
nézett volna rám olyan szépen!” – kiáltoz-
ta végig az utcán.

Mostanáig volt bôven alkalmam meg-
gyôzôdni arról, hogy itt, Miskolcon az
egész városban mindenki ártatlannak s
hôsnek tart a szó legigazibb értelmében.
Persze errôl ma még nem szabad han-
gosan beszélni. De hiszem, hogy eljön az
idô – bár én már nemigen érhetem meg
azt, – hogy nem lesz bántódása annak,
aki az 1956 októberi hôsök dicséretét
ajkára veszi. Ezt szilárdan hiszem, s ez a
hit ad erôt, drága kis Fiam, az elvesztésed
feletti nagy fájdalom elviseléséhez. Adja
Isten, hogy ez a hit mielôbb beteljese-
déshez vezessen, hogy valóban felvirrad-
jon a hajnalcsillag a magyar égen!

Mindezeket az utókor számára írtam.
Nem a nagy nyilvánosságnak, csupán
családunk utódainak, hogy emlékezze-
nek néha arra a csupa szív, hazáját, né-
pét igazán szeretô, hôslelkû ôsükre, aki
életét adta azért, hogy ôk boldogabb,
nyugodtabb életet élhessenek.

Miskolc, 1957. november hó.

T. O. J.: Aztán hosszú-hosszú idô múl-
tán szinte szembecsapott az egész múlt.
Amikor a munkatársnôim bekapcsolták a
tévét a munkahelyemen, és mondták,
hogy figyeljek, mert most olvassák föl az
áldozatok neveit. Sorolták az 56-ban ki-
végzettek neveit. Bemondták a bátyám
nevét, mikor született, anyja nevét és a
foglalkozását. Ez döbbenetes volt. Mind-
addig agyon hallgatták és hallgattatták,
egyszer csak a tévében felolvassák. Döb-
benetes volt. Akkor az egyik kolléganôm,
nagyon jóérzésû, azt mondta: menj ki a
temetôbe és vigyél egy szál virágot. Ekkor
egy kicsit megnyugodtam. 

D. M.: Édesanyád mikor halt meg?
– 1987-ben. Végtelenül vallásos és

mûvelt zongoratanárnô volt, abszolút
hallással, de a háború alatt légnyomást
kapott, ehhez jöttek az izgalmak, mint a
mûvészemberek, ô is fokozottan érzéke-
nyebb volt, fülideg sorvadást kapott, és
mire orvoshoz jutott a háború után, ad-
digra már nem tudtak rajta segíteni.
Fokozatosan tönkrement a hallása, a gye-
rekeinek is csak a gyerekhangjaira em-
lékezett. Nem tudta folytatni a munkáját.
Borzasztó rossz állapotban volt szegény-
kém, amikor elvesztette a fiát, és mindig
azt mondta nekem, amikor férjhez men-
tem, hogy ne egy gyereked legyen, ha-
nem legalább kettô, mert engem is csak
ez tudott átlendíteni, hogy nekem köte-
lességem lett még egyrôl gondoskodni,
ez segített át mindenen.

De legalább édesapám megélhette a
rendszerváltást, és megérhette azt, hogy
fiát rehabilitálták.

Számomra is olyan megnyugvást je-
lent, hogy bárha évtizedek teltek azóta
el, de Halottak Napján a sírján a sporttár-
sak mindig elhelyeznek egy-egy örökzöld
csokrot, nemzetiszín szalaggal átkötve.
Nem felejtették el, még mindig emlékez-
nek rá, és ez jó érzés. Édesapám még azt
is megérhette, hogy a Zsolcai-kapuban
emléktáblát állítottak az ’56-os hôsöknek,
és ott fel van tüntetve a Miklós neve.
Aztán Ablonczy Bertalan tanár úrnak, bá-
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tyám testnevelô tanárának kezdeménye-
zésére pár évvel ezelôtt emléktáblát avat-
tak a Földes Gimnáziumban. Azonkívül,
mivel ô a mostan újra visszaállított Lévay
Református Gimnáziumba is járt, a volt
osztálytársai egyik érettségi találkozójuk
alkalmával egy kis táblát avattak, melyet a
régi osztályuk mellett helyeztek el. Ezek
mind jó érzéssel töltenek el, az idô min-
dent meghoz, és akinek igaza van, az
elôbb-utóbb beigazolódik. 

– És te megfogadtad édesanyád ta-
nácsát? Hány gyereked van?

– Kettô, egy fiú és egy lány. A lánynál
van 3 unokám, a fiam még nem nôsült
meg. Ôket minden családi vonatkozás ér-
dekel, különben is nagyon nyitottak a vi-
lágra. De végül is az én gyermekeim is
csak akkor tudhatták meg a testvérem dol-
gát, mikor már egyetemista korúak voltak. 

– Te hogyan emlékszel a bátyádra?
– A bátyámról annyit tudok mondani,

hogy már gyerekkorában is – a szüleim
elbeszélése után – rendkívül bátor és szin-
te vakmerô gyerek volt. Egy iskolai kirán-
duláson például az egyik társuk beleesett
a folyóvízbe, senki nem mert érte menni,
egyedül ô volt, aki utána ugrott és ki-
mentette. Borzasztó bátor volt, amellett
rendkívül jó sportember. Különösen síkfu-
tásban jeleskedett, amikor a Földes Gim-
náziumba járt, talán harmadikos korában
elérte a legjobb vidéki versenyzô címet:
harmadik lett az országos versenyen, a
Földes Aranykönyvében benne is van a
neve. 

– Mikor született?
– 1935-ben. A tanulásban tulajdon-

képpen nem jeleskedett, sose volt olyan
jó tanuló, pedig ha jobb tanuló lett vol-
na, lehet, hogy az élete is egy kicsit más-
ként alakul: rendkívül szerette a természe-
tet, benne volt a természetjáró szakosz-
tályban, és a tervei között szerepelt, hogy
erdész lesz, Sopronba, az Erdészeti Egye-
temre megy. De hát ahhoz jobb tanul-
mányi átlag kellett volna. Érettségi után
raktárosi munkakörben helyezkedett el a
vasútnál. De a természetjáró szakosztályt

meg a sportot folytatta, külföldön is sok
helyen megfordult. 

– Milyen nevelésben részesültetek?
– Az otthoni indíttatás a vallásos lég-

kört jelentette. Általános iskolás korunk-
ban vallásos iskolába jártunk, óra elôtt
imádkoztunk, az évnyitó-évzáró a temp-
lomban volt.

És mikor tízéves lettem, egyszer csak
mindezt megtiltották, azt mondták, hogy
Isten nincs, templomba nem szabad jár-
ni. Otthon a szülôk pedig csak szidták ezt
az egész változást, nem értették, hogyan
lehet ilyen istenellenesen élni. Ezt a válto-
zást én a magam életében is tapasztal-
tam. A bátyám tôlem öt évvel volt idô-
sebb, nála még drámaibban csapódott le
mindez. 

Amikor eljött ’56, akkor nemzetôr lett
itt Miskolcon. 

– Akkor még a vasúti raktárban dol-
gozott?

– Igen. A társaival együtt a nyomdá-
ban szórólapokat készítettek és terjesztet-
tek. Amikor már leverték a forradalmat,
akkor Oprendek Sándornak a lelövésénél
is ott volt, de mint utólag kiderült, ott ki-
lôtték a lámpát, olyan nagy kavarodás
volt, hogy végül is nem tudták megálla-
pítani, hogy ki lôtte le. Én is sok-sok év
után tudtam meg, hogy tulajdonképpen
Kanadába szökött az a fiatalember, aki
rálôtt, és mikor már itthon normalizáló-
dott a helyzet, ô meg is írta, hogy min-
den fórumon mondják meg, hogy ki, –
ugye ô már akkor ott biztonságban volt –
név szerint ô tette, és mást ne vonjanak
ezért felelôsségre. De ahogy itt zajlottak
az események, addigra az én testvérem
már halott volt. 1957. április 12-én végez-
ték ki.

– Mikor tartóztatták le?
– Ez úgy történt, hogy amikor novem-

berben bejöttek az oroszok, akkor már
megkezdôdtek sorra a letartóztatások. A
szüleink is mondták neki, hogy mivel ô
annyira exponálta magát, menjen ki Ame-
rikába, hiszen édesapámnak két bátyja is
élt ott családjával együtt. Oda mehetett
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volna. Vagy pedig bújjon el valahol, hi-
szen annyira ismerte a Bükköt, mint ter-
mészetjáró, hogy ott aztán meg nem ta-
lálják. Mire ô azt mondta: de miért? Ártat-
lan vagyok, az én kezemhez senkinek a
vére nem tapad, én senkit meg nem
öltem. Amikor kezdôdött a forradalom,
mindenki összeölelkezett az utcán, és úgy
viselkedett, mint egy gyerek, aki azt hitte,
hogy na, most már minden jó lesz, szép
lesz. Az emberben benne van ez a gyer-
meteg gondolkodás sokszor, hogy azt
hiszi, ez most már így marad, és a lel-
kesedés mindenkiben benne volt. Miután
vége lett, ô azt mondta: én miért men-
nék el innen az országból? Mi lenne eb-
bôl a szegény Magyarországból, hogyha
mindenki itt hagyná? Ezzel is bizonyította
az ártatlanságát, mert ha érezte volna,
hogy itt valami baja történhet, akkor az
életét mentve biztosan elment volna, de
ô, a maga igazának és ártatlanságának
tudatában, maradt. 

Karácsonykor még együtt volt a család,
ez volt az utolsó igazi együttlétünk, mert
Szilveszterkor ô kiment a Bükkbe síelni.
Mintha talán tudat alatt benne lett volna,
hogy búcsúzott a Bükkjétôl, vagy – nem is
tudom – csak úgy gondolta, hogy a Szil-
vesztert így tölti, mert nagyon szeretett ott
kint lenni. Január 15-én éjszaka ügyeletes
volt, éjszaka dolgozott a vasútnál, délelôtt
otthon aludt, és álmából költötték föl, dél-
tájban, amikor jöttek érte, és még édes-
anyám mondta neki, hogy egyél valamit,
mielôtt elmégy. És azt mondta: felesleges,
egy óra alatt tisztázom magam, és hama-
rosan itthon leszek. Utána ô már csak az
örök hazába tért meg, nem a saját hazájá-
ba és házába, mert nem engedték ki.
Akkoriban statárium volt, elég volt, hogy
valaki fegyvert szerzett vagy egyáltalán
részt vett a megmozdulásokban. Nem
tudtak konkrétan rábizonyítani semmit,
hogy valakit megölt volna. „Az államrend
megdöntése” és hasonló címszó alatt
halálra is ítélhettek bárkit. Neki az volt a
tragédiája, hogy mivel Miskolcon nem
találták meg, tulajdonképpen ki lôtt rá

Oprendekre, mindenáron példát akartak
statuálni. Ôt a sport révén nagyon sokan
ismerték, és nagy elrettentést akartak ez-
zel. És tulajdonképpen mindent megte-
hettek, amit akartak. A szüleim fölmentek
az Elnöki Tanács elnökéhez, kegyelmi kér-
vényt adtak be.

– Január 16-a után mi történt? Nem
jött vissza egy óra múlva, és hogy foly-
tatódott? Mikor és mit tudott meg a
család?

– Nem jött vissza. A család azt tudta
meg, hogy ôt elôzetesben tartják, itt Mis-
kolcon. Az elsô tárgyalás egy hónapra rá
volt, itt Miskolcon. Halálra ítélték.

– A szülei január 16. után mikor me-
hettek be hozzá?

– Talán egy hónap múlva engedték
meg elôször, hogy látogassuk. Ami leve-
let írt nekünk, azt borzalmasan megcen-
zúrázva, áthúzogatva kaptuk meg. Ami-
kor meglátogattuk, ott is csak rövid ideig
lehettünk vele, és mindig csak egy sze-
mély mehetett be hozzá. Az elsô tárgya-
láson, itt, Miskolcon, halálra ítélték, mert
tulajdonképpen egy fiatal férfi került a
képbe, akit vádoltak Oprendek megölé-
sével, de nem tudták ôrá sem bizonyí-
tani, de ô csak 19 éves volt. A bátyám 21
éves, és mivel a huszadik évét már meg-
haladta, ô halálra ítélhetô volt. Ôt azzal
vádolták, hogy ez a fiatalember tôle
kapta a fegyvert. Elsô fokon halálra ítél-
ték. Borzalmasan megdöbbentünk, akkor
mentek föl a szüleim a kegyelmi kér-
vénnyel. A másodfokú tárgyalás március
közepén volt Pesten, oda édesapám el-
ment, egy hattagú bizottság döntött a
sorsáról. Egy nô is volt a bizottságban, és
az semmiképp nem akart beleegyezni,
hogy ott is halálra ítéljék a testvéremet.
Ott gyôzködték, hosszú órák teltek el,
Isten tudja mivel megfenyegették, míg
nagy nehezen rávették, hogy írja alá ô is,
hogy halál. Utána nagyon biztató híreket
kaptunk, hogy kegyelmet kaphat, mert
végül is semmilyen konkrét dolgot nem
tudtak rábizonyítani. Reménykedtünk,
mígnem jött az értesítés, hogy másnap ki
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fogják végezni, csak így, és menjünk be
tôle elbúcsúzni. Itt, Miskolcon, visszahoz-
ták. Édesanyámmal együtt bementünk,
mondtuk neki, hogy mindent elkövetünk,
ami csak létezik. Elköszöntünk tôle, és ak-
kor édesanyám letérdelt a bíró elôtt, úgy
könyörgött a fia életéért. A bíró azt mond-
ta: nekem is családom van, én nem
tudok semmit sem tenni. De hát ehhez
hozzá kell tenni, hogy nem volt kötelezô
akkor bírónak lenni, nagyon sokan le is
mondtak, és nem vettek ezekben az elôre
eldöntött perekben részt. Amíg élek, azt
nem felejtem el, azokat az órákat. Más-
nap hajnalban kivégezték szegényt.

– Golyó vagy kötél által?
– Kötél. Akkora lelkiereje volt, hogy

hajnali öt óráig írta a búcsúleveleket min-
denkinek, aki a szívéhez közel állt, és hat
órakor már nem élt. De a számomra az
volt a legmegdöbbentôbb, amit most,
amikor közeledik az ember az életútjának
a vége felé, és megélte az életének nagy
részét, és még mindig azt mondom,
hogy döbbenetes, hogy egy életerôs 21
éves fiatalembernek, aki soha még csak
beteg sem volt, annyira nagy volt a
lelkiereje, hogy ahelyett, hogy lázadozott
vagy összeroskadt volna lelkileg, olyan
erôt merített az isteni kegyelembôl, hogy
még bennünket vigasztalt. Azt írta búcsú-
levelében, hogy nem kell elkeseredni,
mert az élôk életében még a borúra jön
a derû, és az élôk szívét még öröm fogja
eltölteni, a szüleim pedig gondoljanak
arra, hogy nekik még van egy gyerekük,
ôbenne örömük lesz, és ôt támogassák.
Nekem meg azt üzente, hogy vigyázzak
a szüleimre. És ez a mai napig is meg-
döbbent, mert nem tudom, hogy amikor
az ember ilyen nehéz helyzetbe kerül,
hogy tud ilyen hôsiesen felülemelkedni
az egész dolgon. Lehet, hogy saját ma-
gunkról nem tudjuk, hogy adott esetben
mire lennénk képesek. Számomra az ô
búcsúzó viselkedése zsinórmérték. Hason-
líthatom ahhoz egy kicsit, amikor Nagy
Imrét kérdezték, hogy kér-e kegyelmet, és
ô azt válaszolta, hogy nem. Miért aláz-

kodjon meg egy ilyen szituációban, ami-
kor úgyis tudja, hogy mi a vége? Hát
akkor nem. De ezzel mutatja, hogy felül-
emelkedek rajtatok. Az én testvérem pe-
dig ezzel a nagy lelkierejével bizonyította
azt, hogy ô valóban ártatlan, és hogy ô
hisz a maga igazában. Az életével kellett
ezért fizetnie, mert azt már senki nem
tudja visszaadni, de áldozata nem volt
teljesen hiábavaló, mint ahogy az utóla-
gosan bebizonyosodott. Elôször is egy ki-
csit konszolidáltabb, jobb évek következ-
tek Magyarországon. Mert ez politika volt,
az embereknek igyekeztek befogni a szá-
ját, nehogy véletlenül elôforduljon me-
gint a forradalom. És a rendszerváltás
nem jött volna létre ’56 nélkül, amely
példát mutatott az egész világnak. Hiába
hagytak minket magunkra, nem támoga-
tott senki, mégis olyan példa volt, mely
megmutatta a világnak, hogy a kommu-
nizmusnak vége.

– Te hányadikos voltál akkor?
– Második gimnazista. A Zrínyibe jár-

tunk középiskolába, és felettem járt a bá-
tyám menyasszonyjelöltje. Ôk a sport ré-
vén is találkoztak, mert nagyon sokat jár-
ták a Bükköt, turistáskodtak. A barátoktól
utólag meghallottam, bátyám próbálta
ôt is kihívni, hogy együtt menjenek ki az
országból, tehát ô is próbálkozott volna
kimenni, de a kislány nem mert nekivág-
ni, meg a szülei sem engedték. Én min-
dig arra gondolok, ha ô bûnösnek érezte
volna magát, nem törôdött volna sem-
mivel, lehetôség is lett volna hová menni,
nyitva volt a határ, ô ment volna. De hát
egy ember dolgait olyan sok minden
befolyásolja. Ô is látogatta a börtönben,
neki is nagyon szép búcsúlevelet írt. 

Azt kérdezted a bevezetôben, hogyan
emlékezem rá. Nagyon sokat kaptam tôle
életem folyamán. Szinte hallom mindig,
amint mondja: téged nem féltelek. Mert
ô tudta, hogy mindig meg fogom találni
azt az utat, ahol az én helyem van, és
mindig, akármilyen nehéz helyzetbe ke-
rülök, a lelki békémet meg fogom találni,
és neki volt igaza. Ez valóban így van.
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Ujlaky István

A nacionalizmus
elviselhetetlen 
könnyûsége

Tisztelettel ajánlom
Csató Béla Fôesperes Úrnak

Marosvásárhelyre

Egy nacionalista és egy „bal-liberális”
között nem az a különbség, hogy elôbbi
számára fontos a haza, a nemzet és a ha-
táron túli magyarság ügye, utóbbi szá-
mára pedig nem. A különbség inkább ab-
ban áll, hogy a nacionalista számára a
haza, nemzet és határon túli magyarság,
a „bal-liberális” számára a szabadság, jog
és emberi méltóság a fontosabb. De ki
merné azt állítani, hogy a haza, nemzet
és határon túli magyarság valóban fon-
tosabb a szabadságnál, emberi jogoknál
és emberi méltóságnál, vagy fordítva,
hogy a szabadság, emberi jogok és mél-
tóság fontosabb a hazánál, nemzetnél,
határon túli magyarságnál?

(Az ideál: az értelmiségi, akinek haza
és szabadság, nemzet és emberi jogok,
határon túli magyarság és emberi méltó-
ság egyformán fontos, az esetleges rang-
sort pedig, mely csak ideiglenes lehet, a
pillanatnyi körülmények kényszeríthetik
csupán ki.) A határon túli magyarság ter-
mészetesen behelyettesíthetô határon
túli szlováksággal, besszarábiai románok-
kal, horvátországi szerbekkel, litván vagy
görög diaszpórával.

A nacionalista legfôbb hibája a kicsi-
nyesség. Nem a legfôbb bûne, csak leg-
fôbb hibája. A legfôbb bûne, hogy há-
borúba sodor, igazságtalan, kegyetlen,
zsarnoki tud lenni. Mi most a nacionalista 
kicsinyességérôl szólunk.

Jó néhány erdélyi városnak, falunak két-
nyelvû helységnévtáblája van. Megesik,
a magyar nyelvû változatot festékszóró
spray-vel lefestik. Mindig a magyart, a ro-

mánt sohasem. Petôfi-emléktábla egy
középületen. A homlokzaton négy vas
zászlótartó. Csak az egyikben leng zászló.
Természetesen abban, amelyik félig elta-
karja a Petôfi-emléktáblát. Természetesen
román nemzeti lobogó. Pozsonyban, Kár-
pátalján, Erdélyben festékkel vagy mással
mocskolják be Petôfi Sándor szobrát,
vagy valamely egykori polgármesterét,
grófét, képviselôét, akinek egykor azért
állítottak szobrot, mert valaha sokat tett
lakóhelyéért. Nem országos politikusok-
ról, nem Kossuthról, Tisza Istvánról, II. Rá-
kóczi Ferencrôl van szó, az ô szobraikat
legkésôbb 1945 után ledöntötték. Szabad-
kai lelkész és történész ismerôsöm állítja,
az 1944/45-ös bácskai vérbosszú áldoza-
tainak tömegsírhelyét s az ott emelt em-
lékmûvet évente egymillió forintba kerül
karbantartani, mert a helyi nacionalisták
azt újra és újra bemocskolják, tönkrete-
szik. A leglehetetlenebb helyeken tûnnek
fel Erdélyben Avram Iancu-szobrok, avagy
Romulust és Remust az anyafarkassal
együtt ábrázoló alkotások, rendre magyar
vagy egykori magyar középületek elôtt.
Pompás, szecessziós kultúrpalota. Magyar
építész tervei alapján magyar mérnökök,
kômûvesek és segédmunkások építették
a magyar kultúra számára. Ha a megvál-
tozott politikai és etnikai erôviszonyok
nyomán, a fele-fele arányban román és
magyar lakosságú város fele-fele arány-
ban használná ma a kultúrpalotát, nem
lenne talán örvendetes, de elfogadható.
Ám a háromemeletes épületben ma – a
helybeliek szerint – egy kilenc négyzet-
méteres iroda szolgálja a magyar kultú-
rát. Háromnegyed részben magyar né-
pességû kisváros fôutcája: December 1.
utca. Miheztartás végett.

Persze, hogy egy országban, ahol a
vallásos hívôk háromnegyede görögke-
leti, szép számmal vannak ortodox kated-
rálisok. Természetes az is, ha ilyenek nem
csak a múltban, de napjainkban is épül-
nek. Ámde, amikor a vegyes lakosságú
város tiszta magyar negyedében, magyar
középületek között, foghíjbeépítésnyi te-
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rületen pöffeszkedik görögkeleti templom,
az olyan, mint egy erôdemonstráció. És
mi van akkor, ha a templom freskóján
magyar hajdú üti a román pópát? Eddig
azt hittem, a kereszténység a szeretet és
megbocsátás, a Mindenható vallása, s
mellesleg egyetemes – nem nemzeti, nem
nacionalista – vallás. Vagy mégsem? Va-
jon elképzelhetô-e bárhol a Földön ma-
gyar, katolikus templom, ahol románok,
szlovákok ellen uszítana a falfestmény?
Aligha.

Az ortodox katedrális magyarellenessé-
get sugalló freskójáról jut eszembe. Em-
lékszik még a kedves olvasó a Rumcájsz-
mesére? Ebben a csehszlovák rajzfilmso-
rozatban a negatív hôs a buta, gonosz és
nevetséges, raccsoló magyar gróf, a pozi-
tív hôs Rumcájsz, a szlovák ifjú, feleségével
és kisfiukkal együtt: ôk okosak, leleménye-
sek, bátrak, becsületesek, és mindig iga-
zuk van. Jó-jó, persze, a mese sohasem
dialektikus, hanem igenis fekete-fehér,
csak hát sárkánnyal és királyfival, vagy go-
nosz boszorkánnyal és szegény legénnyel,
nem pedig elnyomó magyarral és elnyo-
mott szlovákkal. További kérdés: hogyan
lehetséges, hogy a magyar televízió meg-
vásárolta és oly sokszor lejátszotta ezt az
ellenünk nevelô-uszító mesét?

2001-ben a szlovákiai Révkomárom-
ban jártam, a PoLíSz konferenciáján. Egy
felvidéki magyar irodalomtörténész mesél-
te el a következôt. A hajdan volt CSE-
MADOK egyik értekezlete elôtt szólt oda
neki az öreg szlovák portás: nem hara-
gudna ô a magyarokra, csak ne lett vol-
na, hogy a magyar honfoglaláskor tizen-
ötmillió szlovákot gyilkoltak halomra a
magyar hordák. (Amíg a felnôttek kimen-
nek a konyhába bekapni egy vérnyomás-
csökkentôt, a gyerekeknek mondom: a
honfoglaló magyarok félmillióan lehet-
tek, az itt talált avar és szláv lakosság
talán kétszázezer fô. Ez utóbbiak fele tar-
tozhatott azokhoz a nyugati szláv nem-
zetségekhez, melyekbôl a XIII–XIV. szá-
zadra kiformálódott a mai szlovák nép.)
Hogy egy egyszerû, mûveletlen öreg-

ember meséirôl lenne szó? Aligha. Talán
1992-ben vagy 1993-ban szervezett em-
léktúrát a Dunához Vladimir Meciar, egy-
egy szál rózsát dobni a folyamba, a ma-
gyar honfoglalás milliós szlovák áldoza-
tainak emlékére.

És beérik a gonoszság vetése. Egyete-
mista diáktalálkozó Budapesten. Minden-
kit magánlakásokba szállásolnak el, kivé-
ve a szlovákokat. Ôk ragaszkodnak a 
szállodához. Egyikük pár nap múlva, ki-
csit restelkedve vallja be: nem akartak a
magyar földbirtokosok, püspökök, grófok
leszármazottainak vendégei lenni, akik,
ugye, elnyomták a szlovákokat. Csiperó,
Kecskemét. A Csiperó egy fantasztikus
dolog. Páros években valamennyi euró-
pai országból általános iskolás kisdiákok
érkeznek Kecskemétre, ahol kulturális
programokon, rendezvényeken vesznek
részt, együtt énekelnek, játszanak; nyaral-
nak. Aztán páratlan években a kecskemé-
tiek utaznak szerteszét Európába, viszo-
nozzák a látogatást. Mindig, minden gye-
reket magánlakásokba szállásolnak el. Az
egyik kecskeméti vendéglátó család, ahol
épp két szlovák gyerek lakott, meséli: a
gyerekek végig szorongták-félték a hetet,
csak akkor voltak nyugodtak, ha társaik-
kal lehettek, a magyar családnál még
ételt sem fogadtak el. Ha a román-ma-
gyar ellentétek a történelem viharain,
tragikus konfliktusain alapulnak (ahol per-
sze mindkét nemzet fiai vétkeztek a má-
sikkal szemben) úgy az I. világháborúig
békés, barátságos szlovák-magyar együtt-
élés miatt nem csak a „Nagy Morva Biro-
dalmat”, de a szlovák-magyar ellentéteket
is utólag „kellett” megkonstruálni.

Az erdélyi románok többnyire kedve-
sek, udvariasak a magyarokkal szemben.
Egy Királyhágón túlról átjött író szerint:
Romániában van absztrakt magyar és
konkrét magyar. Az absztrakt magyar, aki
egy évezreden át elnyomta a románt, s
most visszaköveteli Erdélyt. Az absztrakt
magyar: fantommagyar; az ôsellenség.
De a járdán szembejövô ember, a szom-
széd, az osztálytárs, az útitárs a vonaton:
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ô a konkrét magyar, akihez kedvesek, aki-
vel figyelmesek vagyunk, akinek etnikai
másságát is tapintattal kezeljük. (Erdélyi
magyarok szerint a munkatársi viszony az
átmenet. Az amúgy mindenütt, minden
munkahelyen létezô konfliktusokból pil-
lanatok alatt magyarok és románok ellen-
téte, a vitapartnerbôl vagy ellenfélbôl
[nemzeti] ellenség lesz. A jelenség a ma-
gyar történelembôl sem ismeretlen: gon-
doljunk a zsidó, ritkábban a német
kisebbséggel való együttélésre…)

A Felvidéken nincs absztrakt magyar
és konkrét magyar. Egy 1993-as felmérés
szerint Észak-Szlovákiában a lakosság
kétharmada, Dél-Szlovákiában az egyhar-
mada helyeselné, ha a magyarokat ki-
telepítenék az országból. (Bár jogos a fel-
háborodásunk, ugyanakkor kicsit farizeus
is. Félô, hazánkban a polgárok ugyan-
ekkora hányada helyeselné a romák ki-
telepítését. Hiába, mennyivel könnyebb
az egyszerû és gonosz, mennyivel nehe-
zebb a humánus, de összetett gondolat,
a demokratikus, de fáradságos cselekvés!)

A piac, az üzleti érdek olykor gyógysze-
re lehet a nacionalista ôrületnek. A taxis,
a virágárus, a csapos gyakorta mindkét
nyelvet beszéli, akár magyar, akár román.
Nem az EU-konform ideál miatt. Hanem
mert ez az érdeke. De a piac sem segít
mindig. Kisváros a szlovák-magyar határ
túloldalán. Népességének fele magyar,
fele szlovák. A kisvárosban megforduló
csekély számú külföldi 99 százaléka ma-
gyar. Mindazonáltal az étteremben csak
egynyelvû az étlap. Pedig nem Uniós el-
várások: az üzleti érdek kívánná a két-
nyelvûséget. Eszembe jut a kecskeméti
ABC áruház, amely az egykori „lengyel
piachoz” volt közel. Az ajtóra lengyelül is
kiírták, amit magyarul: bejárat, kijárat,
nyitva tartás. Az üzletben sok lengyel for-
dult meg – ennyi az egész. Egy nemzet-
közi vonat közlekedik Losonctól Buda-
pestig. A vonaton kizárólag szlovákok és
magyarok utaznak. Mindenütt ötnyelvû
felirat: német, orosz, olasz, talán angol.
És persze szlovák. Magyar még véletlenül

se. Ha valaki egy olaszt lát Losoncról Hat-
vanba vonattal utazni, szóljon.

Magyart, mint idegen nyelvet, ha nem
is sokan, de legalább hébe-hóba, két or-
szágban tanulnak: Finnországban és
Szlovákiában. Viszont alighanem Szlová-
kia a világ egyetlen országa, ahol etnikai
alapon nem szolgálják ki a vevôt. No jó,
ne túlozzunk. Nem tudom, vajon a tuszi
eladó kiszolgálja-e a hutu vevôt. Nem
tudom, vajon a Gázai övezetben élô arab
kereskedô kiszolgálja-e a zsidó vásárlót.
De azt hiszem, Európában teljesen el-
képzelhetetlen, hogy egy vevô ne kapja
meg, amit kér, csak mert anyanyelvén
szólalt meg. Freiburgban élô magyar
böngészgetett a könyvek között egy fel-
vidéki antikváriumban. Kiválasztott né-
hány magyar nyelvû kötetet, ám amikor
fizetni akart, az eladó megtagadta a ki-
szolgálást. Lett aztán meglepetés, gazsu-
lálás és hajbókolás, mikor a vevô elôvette
útlevelét, megmutatta, majd kifogástalan
németséggel kérte a fônököt. Vajon, ha
nem szolgálnak ki egy antikváriumban
magyar vevôt, akkor ugyan kinek tarto-
gatják a magyar nyelvû állományt? Vagy
annyi lenne az egész, hogy a magyar
vevô beszéljen szlovákul, avagy bármi-
lyen nyelven, csak ne magyarul, s akkor
megkapja? A diszkrimináció nem egyedi
eset. A német útlevél az egyedi.

Szóval, a nacionalista kicsinyessége.
Miért nem elég, hogy az államalkotó,
többségi nemzeté a kormány, a parla-
ment, a rendôrség, a katonaság, a hivat-
alos nyelv, felülreprezentáltan is az okta-
tás, a karrier lehetôsége, a többségi lét
minden elônye? Miért nem elég mindez?
Miért kell még mellé zászló a Petôfi-em-
léktábla elé, Romulus és Remus, egynyel-
vû étlap, és a többi? Miért nem elég,
hogy megnyerték a nagy történelmi mér-
kôzést, miért kell még emellé lefesteni a
helységnévtáblán a magyar feliratot? Mi-
tôl a nacionalista hihetetlen kicsinyes-
sége? (És vajon a magyar nacionalizmus
szebb, nagyvonalúbb? Hihetjük komo-
lyan, csak a másoké borzalmas?)
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Képzeljünk el egy erdélyi kisvárost. 
A városlakók harmada magyar. Körülpil-
lant a város fôterén a többségi nemzet
fia. Mit lát? Egy katolikus vagy református
templomot, amely kétszáz éves, ám al-
temploma ötszáz. Egy szobrot, melyet a
XIX. században magyarok állítottak. Kö-
zépiskolát, amely talán százhúsz, talán
kétszáz éves. Tanácsházát, melyet száz-
harminc éve magyarok építettek. Egykori
magyar polgárházakat. És mi a román? 
A lakótelep. Az üveg-acél irodaház. Vajon
milyen érzés lehet az átlag szlovák szá-
mára tudni, hogy fôvárosa háromszáz
évig egy másik ország fôvárosa volt, s a
maradék hétszáz esztendôben is ama
másik állam vidéki városa? Egyáltalán,
van más példa arra, hogy egy állam a
saját fôvárosát elvette egy másik nem-
zettôl? 

Ízlelgette-e már a kedves olvasó tele-
püléseink szépséges nevét? Nem Buda-
pestrôl, Debrecenrôl, Szegedrôl lenne
szó: ezeket mindennaposan halljuk, el-
koptattuk. De a falvak, kisvárosok! Ti-
bolddaróc. Andornaktálya. Zselyk. Szent-
mártonkáta. Gernyeszeg. Répáshuta. Egy-
házasdengeleg. Ugye, micsoda ritmus,
dallam, szépség rejlik ezekben a nevek-
ben? Meglehet, fogalmunk sincs, mit je-
lent a „káta” vagy a „gernye” avagy a
„zselyk” szó, de mégis tudjuk, még in-
kább érezzük, ezek magyar szavak. Ma-
gyar ízük-zamatuk hozzátartozik ottho-
nosság-érzetünkhöz. Ne legyenek kétsé-
geink: havasalföldi, moldvai, dobrudzsai
román falvak neve épp ilyen kedvesen,
szépen, megnyugtatóan cseng román fü-
lekben, lelkekben.

No de mi van akkor, amikor a név is
kölcsönzött, lopott, tessék-lássék románo-
sított? Ha Nagyszalontát Salontának,
Kozmatelkét Cosmának, Nagysármást Sar-
masnak, Dést Dej-nek, Marosludast Lu-
dusnak igazítjuk át, megadja-e vajon az
erdélyi román számára az otthonosság
érzését ez is?

A román, a szlovák átlagember kisebb-
rendûségi érzését kompenzálja, bizton-

ságérzetét, önigazolását szolgálja a sok
hétköznapi erôdemonstráció, a szobrok,
épületek, feliratok elleni hadviselés, a ki-
sebbségeket sújtó apró, mindennapos
megaláztatás. A magyarázat azonban
nem mentség. Elfogadná-e az ír, az indiai
a brit magyarázatát: tetszik tudni, nekünk
akkor és ott a birodalom érdekében lövet-
ni kellett? Meggyôzhetné-e a franciát a
német, mondjuk, a korszellemre hivat-
kozva? Vagy akár szomszédainkat meg
lehetne-e gyôzni azzal, hogy egykori el-
nyomatásuk, mondjuk, a Bánffy-kormány
idején (amely elnyomatást persze össze
se lehet hasonlítani az 1930-as, 1940-es
évek vagy akár az 1980-as évtized ma-
gyarellenes szlovák, román zsarnoksá-
gával), egyszóval, hogy tetszik tudni, az
akkori magyar elnyomó politikát a világ-
szerte tapasztalható nacionalista hullám-
mal, az akkori magyar nemesség anyagi-
vagyoni helyzetének megrendülésével
lehet indokolni?

Attól, hogy elemezzük, megmagyaráz-
zuk, megpróbáljuk megérteni, a gazem-
berség még gazemberség marad.

A rendôr, bíró, ügyész elôtt mindig a
kisebbséginek kell védekeznie, magyaráz-
kodnia. A nemzetközi közvélemény, a de-
mokratikus világsajtó, a humanista értel-
miség elôtt mindig a többségnek.

Megnyertem a pert. A bíró kimondta,
enyém a telek, a ház. Az ítélet jogerôs,
fellebbezésnek helye nincs. Berendez-
kedek. Kerti törpét a százhúsz éves diófa
alá, kakukkos órát a biedermeier komód
fölé. Lecsavaroztam a bejárati ajtóról a
régi réz névtáblát, ott helyette az enyém
(egyelôre vas, most többre nem telik). Új
tapétát a régi festés helyett. Hátradôlök 
a fotelben, kinyújtom lábaim, elterpesz-
kedek. Félig tán elszenderedek, rosszat
álmodom, felriadok. Én Isten bizony kivá-
gom azt a rohadt diófát! Ezt a kurva
komódot meg széthasítom, gyújtóst vá-
gok belôle! Csak hát olyan szép az a
fiókos szekrény. Ez az, nem is komódnak
fogom nevezni. Fiókos szekrénynek. Na
még egy cujkát, de tényleg ez lesz az
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utolsó. Szépen megcsinálták ezek a há-
zukat! Azazhogy, a házamat. Ami mindig
is az enyém volt. Csak nehogy megint azt
álmodjam, mint a múltkor! Megyek a fo-
lyosón, a bíróság folyosóján, s odaszól a
bíró: maga is jobban járt volna, Ungu-
rescu úr, ha csak a telek felét kéri! Meg-
látja, sok baja lesz még vele.

Fehér József

Valahol
Oroszországban

A doni áttörés évfordulóján

Támadtunk volna, de az oroszok bek-
erítettek. Hasig érô vízben keltünk át az
erôs sodrású folyón. A másik oldalon csa-
tárláncba fejlôdtünk, de megint találkoz-
tunk az ellenséggel. Felvettük a harcot.

– Molnár harcos, azonnal adja ide a
kézigránátját, valami mozog ott elôl! – or-
dított mellettem a százados, aki a fronton
sokkal emberségesebben viselkedett ve-
lünk, mint a laktanyában.

Léptünk vagy kettôt, prütty, átlôtték a
lábát. Kászoni megfehéredett nagyon.

– A kurva anyjukat ezeknek! – kapott a
tiszt segítségre nyújtott karom után.

A hóna alá nyúltam, hátrafelé húztam,
kiabáltam az egészségügyisekért. Megér-
keztek hamar, elvitték a sebesültet. Én
meg lôttem tovább a golyószóróval.

– Hát az anyjuk teremtésit, ne közelít-
senek tovább!

Nem tartott túl sokáig a harc, mene-
kültünk megint hátra. 

Máskor úgy szaladtam össze egy orosz-
szal, hogy a géppisztolya csöve szinte
beleakadt a szerelvényembe. Lökdösôd-
tünk, le akart lôni. Hirtelen adtam neki
egy akkora pofont, hogy elesett.

– Mit akarsz, te marha, átküldeni a
másvilágra?!

– Joppoje matty!* – kaparta a földet
kutyafuttában a ritka szemöldökû, kerek
képû gyerek. 

A hegygerincen járôröztünk. Halljuk
ám, hogy a túloldalon mozgolódnak,
szláv nyelven karattyolnak. Uzsgyi, le a
völgybe! Észrevehették, mert a cserje
csak megzörrent. De meglepetésünkre
amazok is felszívódtak! Ilyen bátor legé-
nyek voltunk, mindenki féltette azt a kis
tyúkszaros életét. Ôk is, mi is. 

Megszomjaztunk. Szóltam a társamnak,
hogy lemegyek a patakhoz vízért. 

– Rendben, de vidd az én kulacsomat
is! – vetette oda foghegyrôl a kis Borsos. 

Lent látom ám, hogy a másik oldalon
a szoldát is a víz fölé hajol, a tenyerébôl
szürcsöl. Nem csináltunk semmit, mind-
ketten behunytuk a szemünket. Nem vé-
tett egyike a másikának, miért lônénk fö-
löslegesen halomra egymást?

Aknatámadáskor odasuhintottak ne-
kem is. A kezem és a nyakam találta el 
a repesz. Lesöpröm a vért, érzem, hogy
a fülem egyik fele lefelé perdült, a másik
felfelé. 

– Hú, te orosz, hát nálunk a disznó
fülét szokták széthasítani, mikor megpör-
kölôdött! 

Rövid tábori kórház lett a vége... 

Kint jártunk a vonalban, egy völgyben.
Egyik oldala tiszta volt, a másik sza-
kadékos, köves. Belementünk a mosásba,
ahol megláttak bennünket az oroszok.
Elkezdtek pötyögtetni. Ide is, oda is. 

– Ennek a fele sem tréfa!
Húzódtunk erre-arra, fel a fák közé.

Csak lôttek. 
– Vissza a mosásba!
Feljebb megsebesült a konyhás. 
– Segíts, bajtárs! – nyöszörgött a sze-

rencsétlen.
Nem sokat morfondíroztam magam-

ban, megindultam felfelé. A lábát lôtték
meg – hajoltam le hozzá, de már csapott
is a hátam mögé a lövedék. Azt a kettôt
találta el, akikkel azelôtt mentem. 

Bekötöztem a konyhást, aztán lekúsz-
tam az újabb sebesültekhez. A horhosban
összeverôdtünk egynehányan, de kupak-
tanácsra nemigen jutott idô. A tizedesnek
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éppen a sarkához esett az akna, lyuk mu-
tatta a helyét. Nem lépett az egyet sem!
Leszakadt a lába, csak a nadrág tartotta. 

A cimborámat levágta a légnyomás 
a földre, hirtelen úgy merevedett meg,
hogy a puskát mind a két kezével fogta a
feje fölött. Kiment a fejébôl a vér, a bôre
akár a liszt. A hátába is ment szilánk, te-
kergette testét a fájdalom. 

A szolgálatvezetô csak úgy bekapartat-
ta a halottakat, gyalogsági ásóval ástuk a
sírt. A konyhás lova a völgy másik oldalán
kötött ki, nem tudom, hogy került oda.
Lenyergeltük, mert a fôzôláda lecsúszott
a hasa alá. Feketekávét ittunk, hogy kissé
lecsihadjunk. A többi ló hátraszaladt, csak
úgy visszhangzott a nyerítésük. Félt az
állat, mint az ember. 

– Fôhadnagy úr, hárman odavesztek
közülünk! – jelentettem az állásnál. 

– És a halottak?! – üvöltött Merétei.
– Amoda...
– Marhák, barmok, azonnal vissza-

mentek értük! Magyar embernek a falu
temetôjében a helye, s nem az árokpar-
ton, mint egy kutyának!

Elkezdtek lôni az oroszok, de elôször
nem aknavetôvel, csak géppuskával és
géppisztollyal. Pittyegett a fûben a rob-
banó lövedék, lökte fel a földet meg a
port. Melegedett a helyzet, elindultunk
hátra, aztán fel a dombra.

Beindultak az aknavetôk. Felértünk a
tetôre, onnan már csak lefelé vezetett út.
Lehúzódtunk a mélyedésbe, oda nem ért
el a tûz. Úgy lôttek, hogy karnyi vastag-
ságú ágak hullottak ránk. Srrr, srrr – sur-
rogtak az aknák. 

Mindig túllôttek rajtunk, pedig ott nem
volt senki. Háromszázig számoltuk a rob-
banásokat, sok akna bedöglött. Amelyik
sziklának ütközött és gellert kapott, bôg-
ve haladt felfelé, kékes csíkot húzott a le-
vegôben. Ezek kilôttek annyit, mint égen
a csillag. Nem törôdtek az oroszok avval,
hányan halnak meg, ha jöttek, csomóra
lôhettük ôket. A németek különösen ritkí-
tották Grísáékat. 

– Százados úr, miért megyünk mi
mindig hátra? – kérdeztem az egészségü-
gyi századparancsnoktól, Jónától. 

– Tudod, Molnár Máté fiam, ez olyan
halogató háború – tegezôdött szokása
szerint a hajdúvitéz ôseire büszke tiszt,
aztán hanyag mozdulattal kipöckölte
meggyfaszipkájából a csikké égett ciga-
rettát. – Minél kevesebb veszteséggel fel-
tartjuk az ellenséget, nem támadunk. 

Egyszer csapott egyet, elcsöndesült és
elsötétült minden. Fogalmam sincs, meny-
nyi idô telhetett el, kezdtem kapaszkodni.
Néztem a szakaszvezetôt, mozog-e? Ka-
parta a torkom valami, kitágult vagy meg-
szorult a gigám. Hullt a föld rólunk.

– Érzed? – rázogattam a krumplivirá-
gost. 

Motyogott az orra alatt. 
Épp fedezék partjára esett az akna,

csinált egy lyukat, a vezetéket elszakítot-
ta. Szerencsére a fejünk fölött ment el a
légnyomás. Kidugtam a fejem egy kicsit
– menni kellene! De hova, hátra vagy
elôre? 

Akkor már annyira verették, hogy füs-
tölt az egész völgy. Jobbra két ház égett,
az egyiknél jártam lent azelôtt dióért, bár
akkor is odapörköltek. Az oroszok egyre
közelítettek a hegyoldalban, ordítottak,
mint a birkák. Géppisztollyal lôttek szét
maguk elôtt mindent, nem cicáztak azok.
Néha összecsuklott vagy felbukott egy-
egy közülük. Hátulról magyar géppuskás
tüzelt rájuk. 

– Hagyjad, mindegy már ez, hát szét-
szednek minket! – visszhangozta hango-
mat az alföldinek szokatlanul hullámos
terep. 

Amikor a tüzérek is bekerültek az elsô
vonalba, elveszett minden remény. Teli-
holdkor végkimerülésig tartott az esze-
veszett harc. A szovjetek folyamatosan
aknáztak, ágyútûz alá vettek, golyószó-
róztak, az ugatós puska alattomosan gyil-
kolt. Az éjszaka sötétjét villanások szag-
gatták, füst és büdös lôporszag keringett
a levegôben, tán a föld is megmozdult.
Elborzadtunk. 
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– Lôjetek, lôjetek, nem számít hová,
csak lôjetek! – kiabált magából kivetkôzve
az alezredes. 

Ám a katonák egy része inkább mene-
külésre fogta a dolgot, futottunk a kuko-
ricásba és a szélrózsa minden irányába,
köztünk az ütegparancsnok is. 

– Maradjunk, hiszen számunkra vége
a háborúnak – pökte ki fáradtan és le-
mondóan a komám. – Ennél a hadifog-
ság sem lehet rosszabb!

– Eszed tokja, hát magyar vagy te? –
vágta hátba a székely ôrvezetô, aki a me-
nekülés útját fürkészte. 

Egy tisztásra érve békésen legelészô,
kinyûgözött orosz lovakat pillantottunk
meg. Nem messze tôlünk fiatal orosz
katona dobtáras géppisztolyára támasz-
kodva aludt. Csodák csodájára a szoldát
elôször semmit sem vett észre, még a
hortyogását is hallani véltük. Kapcát, zseb-
kendôt lobogtatva tettem felé pár lépést,
igyekeztem zajt csapni magam körül.
Amaz felriadt, géppisztolyát ránk szegez-
ve közelített. 

– Igyí szudá, igyí szudá! – meresztget-
te szemét ijedten a bozótos irányába a
szláv gyerek. A hangja remegett, talán
jobban félt, mint mi. 

Akkor még elpucoltunk a sûrûjében. 
Aztán a holdfénynél megláttuk az elsô

orosz katonákat. Tucatnyian közelítettek
felénk, a zabszem nem fért volna el. 

– Dole pusku, ole ruku! – parancsolták. 
Azonnal leraktunk mindent a földre.

Felkapták és összetörték a fegyvereinket
az útmenti köveken. Csizmáinkat lehúz-
ták és elvették, begyûjtötték a karórákat. 

Még oszt le akart lôni az egyik! A hátán
felhasadt a pufajka, az oldalán lôszeres
zacskó fityegett. 

– Fasiszt! – ordította izzadtan, tiszta
részegen. – Kommuniszti harasó, fasiszti
nyeharasó! Hitler kaput!

Orosz tiszt érkezett, le akarta puffan-
tani a handabandázót. Összevesztek. Ta-
lán azért menekültem meg, mert oldalról
a németek tüzet nyitottak ránk. A tokosok
mindig azt csinálták, hogy beásták ma-

gukat, háromkerekû motorokkal és dzsi-
pekkel közlekedtek, kilôttek egy csomó
oroszt, majd iszkiri. 

– Feküdj! – csaptam magam a földhöz.
Fütyölt a fejünk fölött a golyó, egy

ruszki megsebesült. Hátamra fordulva elô-
kotorásztam a zsebemben tartott kötö-
zôszert, amelyet a fogammal hasítottam
szét. Bekötöztem a sebet, hátha majd
nem bántanak. 

Végleg bekerítettek bennünket az oro-
szok. A szerencsésebbje meglógott, a töb-
bi maradt. A fôhadnagyunk az utolsó pilla-
natban eltûnt a cserjésben, sohasem lát-
tam többet. Itthon levelet írt a családom-
nak, hogy elfogtak, de életben maradtam.
Gyorsan felmálházva vittem tovább a ma-
gyar tiszt felszerelését, bakancsot, zub-
bonyt, élelmet, mert abban bíztam, hogy
az érték életet menthet. Nagy volt a zûr-
zavar, halottak feküdtek szanaszét teme-
tetlenül. 

Egy piros arcú, szalmaszôke hajú fickó
zabrálni kezdett. Zsebet kotozott, órát ke-
resett. Kinyújtotta a kezét, hogy tegyem
rá a karórámat. Ahogy felhúzta az ingu-
jját, legalább öt csaszi virított rajta. 

– Nyicsevó, az enyémet már elvették 
– préseltem ki hangot magamból, miköz-
ben majdnem végigfostam az inamat. 

Parancsnok lehetett, a többit elzavarta.
A füvön szanaszét dokumentumok hev-
ertek, kiforgatták mindannyiunkat. 

– Zsoldkönyv, tábori lap, fényképek, le-
vél, pénz kifelé!

A gyerekképû vörös hasú százpengô-
söket ôrizgetett magánál, azoknak na-
gyon örült. Odaadtunk mindent, csak ne
bántson. Nyújtottam felé a töltôtollamat,
de elhajította. Féltem, mégis lehajoltam
érte, papírra írtam az ironnal. Elvette, né-
zegette, forgatta, szagolgatta, mégis el-
dobta. Ahogy közelebb hajolt hozzám,
láttam a szemén a bódultságot. 

Amúgy az oroszok állandóan ittak. 
A répapálinkától rendszerint úgy berúg-
tak, hogy ihaj. Késôbb egyszer engem is
megkínáltak, de majdnem kiugrott az
italtól az ádámcsutkám. 
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– Krepki? – vigyorgott rám a ferde-
szemû. 

– Krepki, erôs – köszörültem a torkom. 
Az oroszok támadás elôtt, közben, és

utána is szeszeltek, nyilván azért, hogy ne
legyenek észnél, s bátorságot merítsenek.
Hiába, alkoholos állapotban könnyeb-
ben nekimegy az ember a szûz halálnak!
A ruszkik állva támadtak, közben ordítot-
tak és csak jöttek. Azokat nem lehetett
megállítani! A németek sokat lelôttek kö-
zülük, de sohasem fogytak el. Amerika
megsegítette az oroszt, adott neki kon-
zervet és technikát. Tudták, mit cseleksze-
nek, mert ha a német gyôz, befellegzett
nekik. 

Bekísértek a gyûjtôhelyre, ahol kihall-
gattak. 

– Hány oroszt lôttél le? – faggatózott
a széles vállapú ezredes, aki magyarul is
jól tudott. Szikrákat szórt a szeme. 

– Nem számoltam, magamat védtem.
– A kurva anyádat, te szemét fasiszta! 
Lekevert egy hatalmas pofont, amit

alighanem honfitársunktól kaptam, bár
nem nevezném magyarnak. 

Hajtottak, lehettünk vagy ötszázan. Be-
értünk az elsô községbe, ahol a postán
orosz kommandó rendezkedett be. Elkez-
dôdött a vallatás. Egyenként hívatták be
az embereket, tolmácson keresztül kérdez-
tek ki. 

– Hányan vagytok, kik maradtak hát-
ra, közülük hány a tiszt? – fröcsögött az
arcomba az anyanyelvemen tökéletesen
beszélô, de orosz egyenruhában feszítô
komcsi. 

– Rajtunk kívül nem maradt senki, mi
vagyunk magnak – néztem egyenesen
az arcába, bár megint fájdalmat éreztem
a testemen. 

Kiültettek egy nagy gyöpre, ott vára-
koztunk három napig. Keveset adtak en-
ni. Majd elindultunk, harminc-negyven
kilométert haladtunk naponta. Mikor este
megérkeztünk, behajtottak a drótkerítés
mögé, ahol körülfogtak. Elszökni lehetet-
lenségnek látszott. Miután felkeltünk, gya-
logoltunk a következô drótkerítésig. Alud-

tunk templomudvarban és könyvtárban,
magtárban és szétlôtt kastélyban. Folyt
lefelé a lépcsôn az ürülék, a vécét nem
ismerték. Nem törôdtek velünk, csak arra
vigyáztak, hogy el ne szökjünk. Reggel
evés nélkül hajtottak tovább, némi gyo-
morba való csak a következô pihenônél
dukált. Petróshordókban fôztek, mégpe-
dig úgy, hogy összeállítottak három ilyet,
aztán alágyújtottak, járt a láng a tetôkig.
Vagy kavargatták az ételt, vagy sem, hol
odaégett, hol nem. Az utolsóknak koz-
más jutott, babtól kezdve a koromig sok
minden elôfordult a kanálban. 

Bevagoníroztunk, olyan félszázan ke-
rültünk egy kocsiba. Az üres vagonban
lyuk éktelenkedett a sarokban, ahol ürít-
hettünk. Egymás hegyén-hátán feküdtünk,
mint a malacok. Megegyezés alapján vál-
tottuk egymást, hogy a lyuk közelében
minél kevesebb idôt töltsünk. 

– Vajna konca, vajna konca, vége a
háborúnak! – ütötte meg a fülünket az
örömittas hang az egyik állomáson. 

Talán a németek örültek legjobban,
olajoshordót gyújtottak, amely fáklyaként
égett egész éjszaka. 

– Eljött a szabadság ideje, mehetünk
haza! – omlott nyakamba a bajtársam. 

De helyette újabb bevagonírozás követ-
kezett, ráadásul széles nyomtávú vasúton. 

Egyszer két napon át éheztünk. Aztán
sós halat osztogattak, vagy inkább halas
sót. 

– Mintha pokrócdarabokat rágcsál-
nánk – köszörülte meg kiszáradt torkát
kiszôrösödött, legyöngült útitársam. 

Szinte recsegett a hal, ahogy a felvi-
gyázók kétfelé szakították. Mégis faltuk,
nyaltuk, remélve, hogy vízzel öblíthetjük.
Keserûen csalódtunk. 

Égett a gyomrunk. Harmadnapon ki-
nyitották az ajtót és feltettek két vödör
vizet magyar csajkával. 

– Vodá! – mutatott ujjával a víz felé a
hevederszíjas. 

Majd felugrott és vascsôvel elcsépelte
a szomjúságtól szenvedô, de mozdulni
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gyáva foglyokat. Hirtelen a vagon két
végében termettünk és beálltunk úgy,
mint ahogy a kukoricacsövek sorjáznak a
góréban. Rögtön tágasabbá vált a tér!

A legszomjasabb s legbátrabb hirtelen
kiugrott közülünk, s letérdelt a vödörhöz.
Csajkát vett a kezébe, merített. Itta, itta,
mint aki sosem ivott. Mikor már nem bír-
ta, emelte a kísérô a vascsövet... A szom-
jas odaült a vagon oldalához s eldôlt,
mint a zsák.

Késôbb annyit ihattunk, amennyit bír-
tunk. Hordták a vizet, én is magamba
öntöttem vagy három csajkával. Ahogy a
hasamhoz nyúltam, olyan hideget érez-
tem, mint a jég. Mindnyájan kikészültünk.

Megállt a vonat, kilestünk. 
– Hol vagyunk, ez már a haláltábor? –

mormogta a mellettem térdeplô. 
– De akkor miért etetnek, ha bármi-

kor agyonlôhetnek? – tekingetett kifelé a
másik.

Ha kattogott a sín, fáztunk, ha várakoz-
tunk, melegünk lett, összefûltünk. Levet-
kôztünk, a ruhát szorítottuk a hónunk
alatt, el ne keveredjen. Izzadtunk, szénpor
ragadt a testünkre. 

Egy hónap után érkeztünk meg a leg-
inkább sztyeppéhez hasonlatos vidékre.
A pusztai állomáson sokan mozgolódtak,
ajtók nyikorogtak, egyenruhások üvöltöz-
tek, vezényszavak hangzottak el. Esô esett,
utána nagyszemû hó.

Én még elég erôsnek éreztem a tes-
tem, bár amint megcsapott a hideg le-
vegô, ingott a fejem erre-arra. Hárman
összekapaszkodtunk és nekivágtunk az is-
meretlennek. A társak legyöngültek, a leg-
kisebb árokban megbicsaklott a lábuk.
Besötétedett, mire bevánszorogtunk a lá-
gerbe. 

Az elsô telet a láger kórházában töl-
töttem. Belázasodtam, kiütések jelentek
meg a testemen. Ágytól ágyig cipeltem a
negyven kilómat. Azért igyekeztem erôt
venni magamon, mert aki ágynak esett,
azt biztosan a deres vitte el. Behajtott a

lágerkapun a deres ló húzta szánkóval a
nagydarab orosz öregasszony, s a teher-
autó-garázsban gyûjtött tetemekbôl meg-
rakodott. 

– Cccss – csettintett a nyelvével a fu-
varos, ha a kiszolgált kese megmakacsol-
ta magát.

Egy sor hulla keresztben, a másik hosz-
szában. Hogy szét ne hulljon, általvetett
kötéllel megerôsítette a rakományt a haj-
tó, és gyí! – a közös sírba, a meszesgö-
dörbe. 

Orosz, magyar, német és román orvo-
sok igyekeztek erôt lehellni belénk, a le-
hetôségekhez képest becsülettel. Nem
nézték, ki melyik oldalon harcolt a hábo-
rúban. Különösen az idôs szesztricska
gondoskodott rólunk lekiismeretesen.
Fájó testem bekente kenôccsel, betekert,
befáslizott. Mégis, napjában tucatnyian
haltak meg közülünk. 

Kanál levest mértek a csajkába, hozzá
20 deka kenyeret adtak. Ritkán picinyke
húsfoszlányt találtunk a lében, vagy sár-
ga és halízû fókaszalonnát. Azért nem
haltunk éhen, mert sós halat többször
ehettünk. A nagy fahordóból mindenki-
nek járt egy darab, olyan 8-10 dekás he-
ringféle, amit pikkelyestül, belestül, szinte
egyben lenyeltünk.

– Nem pucoljuk, mert avval is keve-
sebb lesz! – viccelôdött mellettem földim,
a kis Borsos. Az ember a halál torkában is
képes egy kis tréfára. 

Aki nem szerette a halat, az is leen-
gedte a torkán, ha nem akart elpusztulni.
Aki végképp undorodott tôle, elcserélte
falat cukorért. 

Az éhség után a téltôl szenvedtünk
legtöbbet. Nappal mínusz 40-50 fok kö-
rül lehetett a hômérséklet, éjszaka ennél
is lentebb. A rendkívüli körülmények
ellenére a munkavégzést nem korlátoz-
ták. Egyszer fordult elô, hogy a farkasor-
dító hideg ellen az ápolónô bekente az
arcunkat valami masszával. Sokak végtag-
jai elfagytak, sûrûn amputáltak.

Hetenként fürödtünk. Inkább gôzfür-
dôztünk, ugyanis a vascsövekbôl csak
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csöppenként jött a víz. A rövid tisztál-
kodási idô alatt nem mosakodhattunk
meg rendesen, a forró gôz mégis jólesett
átfagyott testünknek. 

– Padutyi jeszty, tetû van? – óbégatott
gyakran a zuhanyfelügyelô. 

A tetûre nagyon haragudtak az oro-
szok, ezért aztán a nadrágban hagyott
szíj néha vargát rántott a megemelt hô-
mérséklet miatt. Alul-felül szôrtelenítettek,
a német frizôr ügyesen bánt a borotvával
a kényes helyeken is. 

Civillel alig találkoztunk. Tudtuk, szegé-
nyen élnek ôk is, nélkülöznek, a piacon
mahorkát, halat, apró kacatokat árulnak.
Fogolytársam vécépucolást vállalt kint,
amiért néhány kopejkát, tojást tehetett
zsebre. Akadtak, akik a megmaradt szap-
pant fakockára olvasztva árulták. 

A tüzelôt úgy szereztük be, ahogy tud-
tuk. A fûrésztelep téglakemencéibôl csen-
tük el a fadarabokat, amiket a köpeny alá
rejtve csempésztünk be. Kapuellenôrzés-
kor a brigádvezetô a középsô sarokba állí-
totta a tolvajokat, így nehezebben buk-
tunk le, s olykor begyújthattunk. 

Vasárnap nem ôrizték túl szigorúan a
lágert, ezért ritkán kiszöktem a legköze-
lebbi házhoz. Középkorú asszony lakott
ott két kiskorú gyermekével, fiúval és 
lánnyal, a férj masinisztaként szolgált a
környéken. Csak akkor jött haza, amikor 
a háború utáni szigorú törvények en-
gedték. 

– Magyarszki cselovek fogoly, ócsiny
hóladna, melegedni jöttem – magyaráz-
tam kézzel-lábbal. 

Az asszony tejjel kínált és fekete zab-
kenyeret adott, amiért nem gyôztem há-
lálkodni. Szalmapárnán és lópokrócon pi-
henhettem kicsit, ami a deszkapriccsel
összehasonlítva fejedelmi helynek tûnt fel.
Levelezôlapon üzentem haza, amit a kis-
lány iskolába menet postára adott. De so-
hasem olvasták azt otthon, Sztalin gyúj-
tósnak használta. Hamarosan fegyvereket
állítottak fel az ôrtornyokban, vége lett az
úri életnek...

– Sztoj, magyarszki! – vágott mellbe
az orosz az alagút végén, s lapátot
nyomott a kezembe. Másoknak vaskala-
pács, spárgavas jutott. 

– Davaj, davaj, bisztro, bisztro! – hang-
zott hátulról.

Olyan kicsi alagútban másztunk to-
vább négykézláb, mint itthon a kemence
szája. A fejünk sûrûn koppant a geren-
dán, fájt a térdünk, a bányászlámpa pe-
dig hol kialudt, hol olyan füstöt eregetett,
hogy alig lehetett megmaradni a szûk
nyílásban. A kitermelendô szénréteget
hason csúszva közelítettük meg, a csúsz-
dára ülve lapátoltunk. 

– Mostantól így kell megkeresnünk a
mindennapi káposztalevesre valót? – ke-
sergett a mellettem görnyedô. – Talán
jobb lenne, ha ránk szakadna a plafon,
vagy agyonütne valami nehéz kô! 

Fellázadtunk a sorsunk ellen, kis Bor-
sossal megszöktünk, bár tudtuk, hogy az
életünket kockáztatjuk. Hajnalban kiles-
tük, hogy az ôr mikor sétál távolabb, az-
tán kibújtunk a drótkerítés alatt. 

A vasút mentén haladtunk, úgy sac-
coltuk: Magyarország északnyugat felé
lehet. Figyeltük, merrôl mohásabb a tele-
fonoszlop oldala, s merre hajolnak a fû-
szálak, de nem mindig lettünk okosabbak.
Igyekeztünk kerülni az emberi társaságot,
de ha kutyaszorítóba kerültünk, jó han-
gosan elôre köszöntünk:

– Drasztutye! 
Éppen a vonaljárôrt faggattuk, amikor

fékezett mellettünk a teherautó. 
– Kak tyibjá zavút, továris?! – pattant

le a sofôrülésbôl a katona, oldalán fabot
fityegett. Igazoltatott, majd rögvest fel-
zsuppoltatott minket a platóra. Világossá
vált számára, hogy a táborból szökhet-
tünk, ezért beszállított a legközelebbi ka-
tonai parancsnokságra. Inunkba szállt a
bátorság, mert szökevénynek törvény sze-
rint halál járt. 

– Szibír! – fenyegetôztek a tisztek, de
örültünk, hogy nem fôbelövéssel kezdték. 

Géppuskás katona kísért vissza a lá-
gerbe, ahol pofonokat, verést kaptunk.
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Hamar kiderült, hogy szökéssel felesleges
próbálkozni, hiszen a kerületben figyelô
szemek óvják az idegenek minden lé-
pését... 

Kezdtem kerülni a munkát, pedig nem
vagyok lusta ember. De éreztem, hogy
energia híján a kimerült test maga a ha-
lál. A bányában hátra maradtam, hogy
ne jusson szerszám. Fiatal voltam, lázad-
tam a sorsom ellen. Négykézláb kimász-
tam a másik alagútra, elbújtam. Ahogy
láttam, hogy húzatják a megrakott csil-
léket, felkapaszkodtam a hátuljára. Oda-
fönt azok közé keveredtem, akik végeztek
a mûszakkal, mentem velük a konyhára.
Nem mintha ott finomat fôztek volna, las-
san megundorodtam a káposztától és a
burizstól, de utána legalább aludhattam.
Sorakozónál a vécébe húzódtam, hiába
ellenôrizték a létszámot. A szobaparancs-
nok elkapott:

– Továris Molnár, az akasztófán akarja
végezni? 

– Bolnoj, beteg vagyok – próbáltam
védekezni. 

Direkt az omló szén alá raktam a lá-
bam, de csak úgy, hogy nagy bajom ne
essék. A szimulálást nem vették be, irány
a bánya. Csak addig csûrtem-csavartam,
hogy megint kórház lett a vége. 

Az ápolónôk fürdôkádba parancsoltak,
a ruháimat összekötözték és a raktárba
vitték. Azt gondolták rólam, hogy elkap-
tam a vérhast, egy kaukázusi mellé került
az ágyam. 

– Nyeponyemáj! – feleltem durcásan
faggatózására, mert semmi kedvem sem
volt beszélgetni vele, pedig akkor már
egyre több szót megértettem. Tartottam
tôle, hogy a keleti gyógymódtól bete-
gebb leszek, mint vagyok. 

A rizskását mégis úgy ettem, mint aki
sose evett.

– Sztalin nyeharasó, Lenin harasó,
mert az utóbbi tehenet is engedélyezett –
próbált velem politizálni lábszomszédom,
a kis mongol, de én inkább megtartot-
tam a véleményemet magamnak. 

Gyötört a honvágy, az agyam tompult,
a testem szenvedett, nyüszíteni akartam,
mint a kutya. Újra a láger következett,
mert sokáig nem lehetett színészkedni. 
A parancsnok kolhozmunkára osztott be,
mert biztos látta rajtam, hogy ölni tudnék.

Éjjel felöltözve aludtunk az ég alatt, ha
zápor jött, megáztunk. Sebaj, másnap a
napon szárítkoztunk. 

– Hozasson egy kis szalmát alánk, ne-
künk csak penészes kóró jut! – könyö-
rögtünk a tolmácsnak. 

– Nem üdülô ez, hogy melegítsék a
seggüket! – vetette oda foghegyrôl a sû-
rû szemöldökû, ritka bajszú kárpátukrán. 

Az árpalisztbôl készült galuskaleves
úgy ízlett, mint fejedelmi étek, és a szé-
nagyûjtés, krumplikapálás is nyaralásnak
tetszett a mélyhez képest. Kukoricát ritkí-
tottam, s egy-kettô végighaladtam a so-
ron, mert a paraszti munka már jobban
esett. A kiserdôben vadszilvát szedtem,
madártojást ittam, mint gyermekkorom-
ban otthon. 

No, nem sokáig tartott a jómód, mert
tejosztásnál rossz helyre tettem a csupro-
mat, oda, ahol a kivételezettek ettek. Úgy
szájon vágtak, hogy kirepedt a szám, a
bögrémet pedig eldobták. 

– Kurva magyar, megdöglesz, mielôtt
haza jutsz! 

Kezdett rosszabbul menni a sorunk,
Sztalin húzta a gyeplôt. Fogyatkoztunk,
aratott a malária és a tífusz, különösen 
a németek bírták nehezen a kiképzést. 
A sovány koszt, a burizs- és zableves nem-
igen acélozta az izmot, csak lézengtünk,
mint ôszi légy a latrinán. A kenyeret csak
vizes késsel lehetett vágni, úgy ragadt. 
A ragadós tésztára csapott evôkanálnyi
cukrot szórtunk, azt hívtuk süteménynek. 

– Majd, ha egyszer vége lesz a sok-sok
szenvedésnek – kornyikáltuk kínunkban,
az anyásabbjának még a könnye is ki-
csordult. 

Utat építettünk, amit még a svábok
kezdtek el, de félbehagyták, amikor meg-
fordult a háború. Gépek húzták ki a fákat,
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hozták a homokot, mi pedig lapáttal igaz-
gattuk az alapot. Ezt csináltuk, amíg be-
köszöntöttek a nagy fagyok. A folyón
vágtuk körbe a híd lábát, hogy ne nyom-
ja a jég. Kivéstük vagy negyven centi
szélesen. Ahogy igyekeztem, lecsúszott a
bontóvas a jég alá. Sorakozónál nem
tudtam felmutatni, ezért úgy fejbe vert 
az orosz a lapáttal, hogy három métert
csúsztam. 

– Szaszi moj huj, vengri!
Az ütés nem fájt nagyon, mert vastag

sapka védett. 
– Hiába, kicsúszott a kezembôl a ne-

héz vas, a vizes kesztyû csak rásegített –
mutogattam és mentegetôztem szégye-
nemben. 

Amúgy állandóan a hasunkkal foglal-
koztunk. 

– Anyám úgy fôzi a csirkepaprikást,
hogy macskapöcsnyi erôspaprikát dob a
levéhez – álmodozott a kis Borsos.

– Ha mindég esztek, attól csak éhe-
sebbek lesztek! – józanítottam ki a tár-
saságot. 

A lassú jármû pótkocsijáról sikerült egy
tököt lelökni. Felvágtuk szépen, mint a
sárgadinnyét, aztán elosztottuk. 

Nagy szerencse ért, mert kijelöltek
konyhai segítônek. Fát vágtam, pucol-
tam a burgonyát. Jóllakhattam krumpli-
levessel, bár csak egy kis olajat tettek
hozzá. A káposztasavanyítás abból állt,
hogy mély betonsilóba dobáltuk a zöld-
séget. Csizmát húztam, leeresztettek kö-
téllel. Tapostam, tapostam, öntötték lefe-
lé az anyagot. 

– Muszáj pissantanom! – jeleztem fel-
felé.

– Ereszd oda! – vágta rá az orosz. 
No, nem sok vizet zavart az a kis lé!
A kenyérgyárban kaptunk néha egy-

egy cipót, de loptunk is. Hosszában ket-
tévágtuk, az egyik felét a nadrág szárába
dugtuk, a másikat a hátunk mögé, a pu-
fajka alá. A kapunál hiába tapogatott az
ôr, a vastag ruha alatt nem vett észre
semmit. Az ágy szélén ülve szétosztottuk
a zsákmányt. 

– Továris Molnár, látom magán, hogy
nem nagyon tetszik ez az élet! – szólított
meg egyszer egy orosz tiszt. 

– Dá, právda – feleltem kis gondol-
kodás után ôszintén. 

– No, ha aláír öt évet, hogy itt marad,
szabad ember – provokált a tányérsap-
kás, dôlt róla a vodkaszag. 

– Mamka, zsenyka vár engem doma –
magyaráztam kézzel-lábbal. 

– Igazad van, haza, haza! – veregette
meg a vállam bizalmaskodóan és le-
ereszkedôen. Nem bírtam ezt az oroszos
csendôrpertu-stílust, de inkább lenyeltem
a mérgem. 

Az ôrparancsnok építkezett, ezért szá-
momra egy ideig reggel ötkor kezdôdött
a mûszak. Feketén elhordtam neki vagy
20 mázsa cementet. Amikor fizetésre ke-
rült a sor, a brigádnak 300 rubelt küldtek,
a policáj üveg vodkát kapott. Engem vi-
zeskorsónyi pálinkával honoráltak. Aznap
nem sok hasznomat látták, pad alatt fe-
küdtem köpennyel letakarva. Pedig egész-
ségesen bírtam az italt, legénykoromban
a bálban két liter bort is megittam, s utá-
na még egyenesen mentem haza. 

A legúribb sorom akkor volt, amikor a
parlament központi kazánházába vittek fû-
tônek. Nappali beosztást kaptam. Annak el-
lenére tetszett a rendszer, hogy az éjszakás
orosz váltótársam gyakran berúgott, s
olyankor reggel nekem kellett salakolni, sze-
net hordani. Krumplit sütöttem, amit aztán
eladtam a lágerben. Az egyik barakkban
szabályos bazár mûködött: két hosszú sor-
ban leraktuk a portékát, mint az ócskapia-
con. Ki hol dolgozott, onnan szajrézott ezt-
azt. A vasgyárból, a vágóhídról, a kenyér-
üzembôl, az építkezésekrôl gyûltek az áruk.
Adtuk-vettük, cseréltük egymás között a
holmit: szöget, drótot, harapófogót, olajat,
szappant, baltát, fûrészt, kecskebendôt. Ami
nem kelt el bent, kivittük a civileknek. 

Magam is összeszûrtem a levet egy kin-
tivel. Egyik nap adtam neki a portékát,
másnap hozta az árát. 

– A nyakamon maradt a cucc, képte-
len vagyok fizetni – bökte ki váratlanul. 
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Ez többször megismétlôdött, már tarto-
zott vagy ezer rubellel. Nem jelentkezett,
hát megkerestem. Föld alatti bunkerben
lakott, csak tûzhelyet és ágyat láttam a
helyiségben. 

– Miért vagy ráutalva egy fogoly pén-
zére? – förmedtem rá.

– Igyi na joppoje matty! – kapta fel a
baltát.

Elinaltam, felé se mentem többet. 
Mikor üzletelhettünk kicsit, nem szen-

vedtünk annyit, a koszt is javult. Már
messzirôl éreztük a szagot, amikor a teve-
fejeket hozták a konyhára. Úgy álltak a
hatalmas állatfejek a teherautó platóján,
mint a tuskók. Sohasem gondoltam vol-
na, hogy a tevének ekkora koponyája
lehet. Szétfôzték, kutya bajunk sem lett
tôle.

Az erdôben csalánt szedtünk. Kesztyû-
ben tépdestük a növényt, raktuk a zsá-
kokba. A konyhán s-alakú késsel vagdos-
ták össze a termést, másnap forró vizet
öntöttek rá. Úgy kanalaztuk a meleg és
sós lét, mint aki sose evett. Egyszer eltûnt
a láger kutyája – másnap a németek pör-
költet ettek. Mi kecskét kötöttünk el, meg-
nyaltuk utána a tíz ujjunkat. Mindent a
szánkba gyömöszöltünk, amit értünk. Ki-
szöktem krumplit lopni, sikerült becsem-
pészni fél vederrel. A barakkfelelôs kezdte
fôzni, én pedig elindultam újabb zsák-
mányért. A gazda észrevett. 

– Piszkos fasiszt, takarodj a kertembôl!
– tartott fenyegetôen felém. 

Csupán néhány vöröshagymát sikerült
felkapkodnom futás közben. Hamar elfo-
gyott, mert úgy haraptam, mint az almát.
Mire beértem, a belesek bezabálták a
krumplit. Azzal védekeztek, hogy kopo-
gott a szemük az éhségtôl. Én viszont be-
teg lettem a hagymától, véreset ürítettem. 

A lopott cukorrépának kis gödröt ás-
tunk, betakartuk homokkal, tüzet raktunk
fölé. Régen ettem olyan finomat. Kará-
csonykor lisztet csentünk a kenyér-
gyárból, összegyúrtuk vízzel, csíktésztát
csináltunk belôle, megcukroztuk. Megtet-
te szentkarácsony-esti vacsorának. Fenyô-

gallyat kerítettünk, bár dísz már nem ju-
tott rá. A hadifogoly-pap imát regélt, ha-
zagondolt a nép.

– Bozse moj, bozse moj, istenem, iste-
nem – bámulta révetegen az ájtatosságot
még a máskor oly szigorú ôr is.

– Mit írtak otthonról? – bizalmasko-
dott velem kinti munkán Sztalin rajongó-
ja, mikor hébe-hóba levelet kaptam. 

– Jól megy a soruk, tehenet, lovat tar-
tanak, teszik a dolgukat.

– Mire hazaérsz, nálatok is olyan rend-
szer lesz, mint itt.

– Nem hiszem, mert a magyar ember
éjszaka is dolgozik, ha kell.

Az ô kezükbôl délben kiesett a szer-
szám, az esti fájront elôtt egy órával csak
ácsorogtak. A fizetést még aznap elitták,
hátha holnapra megdöglenek. 

– A kenyéradagodért a tiéd leszek,
annyi szexet adok, amennyit csak akarsz
– búgta a ritkás hajú bárisnya, aki rossz-
lányból lett betanított munkás. 

– Eredj a fenébe, hát azt sem tudom,
hogy férfi vagyok-e, vagy nô!...

A politikai széljárás nagyban befolyásol-
ta az életünket. Amikor elmérgesedett a
hidegháború vagy romlottak a mezôgaz-
daság terméseredményei, netalán Sztalin
megbolondult, kis híján felkopott az ál-
lunk. Aki csak ránk nézett, elkeseredett. 

A fabarakk fakkjában öten aludtunk,
négyen hosszában, egy a lábaknál. Az
éhség és a tetû megkínozta a népet, a
délutánok féregirtással teltek. Körömmel
öltük az élôsködôket. 

Kiütött a tífusz. Naponta többször for-
dult a trógli a meszesgödör és a barakkok
között, pedig a deszkaplatóra sok sovány
test felfért. Hogy a hurcolászást megelôz-
zék, az elfekvôben már este összegyûjtöt-
ték azokat, akikrôl azt gondolták, hogy
nem érik meg a reggelt. Visszafelé nyel-
tük a könnyeinket, amikor láttuk, hogy
valaki visszamászott. 

– Mi bajod? – húztam ki harapófogó-
val a szót a vérzô fülû székelybôl.
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– Tegnap éjjel már kint aludtam a
halottasházban, amikor arra ébredtem,
hogy pocok rágja a cimpámat.

A latrina is szedte áldozatait. A pesti
beszkártosok fapapucsban érkeztek, ami
nagyon csúszott a budi szennyes geren-
dapadlóján. Az óvatlan egyensúlyát veszt-
ve könnyen belepottyanhatott a latyak-
ba. A németek közül is így jártak páran,
mert az amúgy délceg harcosok, ha rájuk
tört a nyomor, hamar legyöngültek és
elesettekké váltak. A reggeli sorakozónál
a hiányzókat elôször az elhalálozottak kö-
zött keresték, de ha ott sem találták, meg-
csáklyázták a latrinát. 

Krónikus vízhiány esetén nem adtak
inni, nem is mosakodhattunk. Kútásáshoz
fogtunk, de a mélyben alig szivárgott va-
lami. A csajkák madzagon és dróton lóg-
tak, s állandóan a gödör fenekén jártak.
Ha esett az esô, a kátránypapír-tetôrôl
gyûjtöttük a vizet, télen havat olvasztot-
tunk. A hó nem lehetett tiszta, mert a
legyöngültek az árnyékszékig sem értek
el, szanaszét ürítettek. 

Borotválás kanál cukrot vagy szál ciga-
rettát ért. Egyetlen beretvánknak hamar
elkopott az éle, pedig vigyázva fentem 
a terméskövön. Én nem dohányoztam, a
cigarettán kenyeret szereztem. Kellett is a
gyomornak, mert a nehéz munka ellené-
re csak öt kiló kását fôztek meg ebédre a
csapatnak, a zömének csupán langyos víz
jutott. Tudtuk, hogy valahol odafönt biz-
tosítják az élelmet, de mire az alapanyag
a konyhára került, kézen-közön elfogyott.
Éheztünk és fáztunk, mert a fûtést is ki-
spórolták. Az épületek sem védtek a hideg
ellen, a fûrészpor a falszerkezet két sor
deszkája között átengedte a szelet. Az
ügyes németek hiába építettek kis tégla-
tûzhelyeket bent, a fát a kapunál elkoboz-
ták. Így aztán a testünkbôl kiáramló pára
miatt a zubbony reggelre deres lett raj-
tunk. Lerongyolódott, beesett szemû, bo-
rostás hadifoglyok ténferegtek a táborban.

A vezetéképítési munka haladt, bár az
idôjárás keményre fordult, a csikorgó tél
megválogatta az embert. Harckocsi húz-
ta vasszánkón közlekedtünk, mert a teher-

autó mozdulni sem bírt. Álló helyzetben
százan fértünk a vasszánkóra. Egymásba
kapaszkodva, fejünket összedugva véde-
keztünk a kavargó szél ellen. Kint alig is-
mertük fel a terepet, az egészet betakarta
a hatalmas hó. A fagyos földet nem fog-
ta se ásó, se csákány. Hiába lapátoltuk a
havat az árokból, azonnal visszahordta a
viharos szél. 

A cudar idô a központot nem hatotta
meg, mert legközelebb a vasútállomá-
son lapátoltunk értelmetlenül. A sínekrôl
hánytuk a több méter magas hóátfúvást,
amely inkább nôtt, mint fogyott. Ha fe-
jünk fölé emeltük a szerszámot, kicsavarta
kezünkbôl a szél. Este hiába vártunk a
harckocsira, nem jött értünk, nekivágtunk
hát gyalogszerrel. A szerszám szinte a há-
tunkra fagyott. Aki lemaradt vagy lera-
gadt a hóban, és felszólításra sem állt fel,
nem sok kenyeret pusztított már el utána. 

A kegyetlen hideg után a poloska ke-
serítette meg az életünket a barakk-
okban. Nem bírtunk a priccsen aludni,
inkább magunkat vizes ruhadarabokkal
körbevéve a padlón feküdtünk. Akkor a
fondorlatos állat a mennyezetrôl pottyant
rá a kiszemelt áldozatra. Az oroszok is lát-
ták kínunkat, ezért az épület minden zeg-
zugát bekenték gázolajjal. A kellemetlen
szag elôl nyáron a szabad ég alá mene-
kültünk, télen-nyáron kénytelen-kelletlen
elviseltük a bûzt. A tetût forrólevegôs
módszerrel kiirtottuk a ruházatból, de a
poloska megbújt a deszkák között. E két
bogár pokollá változtatta az amúgy sem
rózsaszín hétköznapokat. 

Ritkán derültünk fel. Legfeljebb akkor,
amikor az apró termetû lágerparancsnok
produkáltatta egyesek szerint egykori szí-
nésznô, mások vélekedése alapján kiszol-
gált konzumhölgy-feleségét. Maruszja
énekes-táncos jelenetet mutatott be a
széljárta ebédlô színpadán, de egy óvat-
lan lépésnél beesett az ácsolat pallói kö-
zé. Kacagtunk, de csodák csodájára a ki-
rúzsozott madám nem sértôdött meg.
Nem úgy a férj! No, ô sem azért, mert a
hasunkat fogva zümmögtük a kórust. 
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– Aki nem esik el a munka frontján,
azt a dicsôséges Szovjetunió hamarosan
hazaengedi – szónokolt habzó szájjal a
kultúrprogram után. – Aki pedig lazsál,
vessen magára! 

– Petrov elvtárs, én ezt nem hiszem! 
– somfordáltam mellé és provokáltam
látszólag oldottabb hangulatban. – Mert
nincs olyan ember, aki két lova közül a
jobbikat adja el, a rosszabbikat pedig
megtartja magának.

– Fasiszta! – csattant fel Petrov elvtárs,
majd kivörösödött arccal leköpködött,
pisztolyt rántva fenyegetett. Egy pillanat-
ra azt hittem, nem úszom meg szárazon,
de megkönnyebbülésemre Maruszja vod-
kás kacagása oldotta a jeges hangulatot.

– Dehogy azt küldik haza, aki húzza
az igát! – üvöltöttem magamból kikelve
már a barakkban a sorstársak pisszegése
közepette. – Esetleg csak azokat, akik már
a kezüket sem bírják felemelni. Akiknek a
szisztrá hiába húzogatja a bôrt a seggü-
kön, az odatapad a csonthoz. 

Irány a kôbánya! Felemeltük és vissza-
ejtettük a bontóvasat, annyira legyöngül-
tünk. Amúgy sem értettünk a kôfejtéshez. 

– Figyeld a románokat, hogyan fog-
nak hozzá! – böködött a pesti vagány, aki
a fogságban igen megjuhászodott. 

Nehezen boldogultunk a kalapáccsal,
a csákánnyal, az ékekkel. Raktuk a követ a
taligába, toltuk a kôtörôbe. Hullott az
anyag a rostáról a csillékbe vagy a vas-
szánkóra, amit lánctalpas traktor húzott. 

Délben hiába vártuk a járgányt a kôért.
Az ôr már toporzékolt mérgében a vas-
szánkó körül. Kályha gyanánt petrós hor-
dónak lyukasztották ki az oldalát, koksszal
tüzeltek. Megérkezett a normás, húzta a
hóban a nagybundát. Nem nagyon
nézegette, csak úgy oroszosan fogta fel. 

– Davaj, indulás, sorakozó, igyí, tová-
risi! – adta ki a parancsot. 

Akkora hó esett, hogy a kocsi el sem
indult értünk, gyalogszerrel tettünk meg
tíz kilométert. Megfagyott az arcom, hó-
val dörzsöltem, kicsit kipirosodott. Mínusz
negyven fok lehetett. 

A lágerben levest és gyûszûnyi kását
dobtak elénk. Konzervdobozból készítet-
tünk csajkát, ami leginkább festékes do-
bozhoz hasonlított. Kilónyi anyag lehetett
benne azelôtt, drótból csináltunk hozzá
fület, a derekunkra kötöttük, ott lógott
egész nap. Kanál nem tartozott hozzá,
mégis kifényesedett belül, mert kitöröltük
az ujjunkkal, nyaltuk az ízéért. Álmomban
itthon jártam minden éjszaka, ettem.
Amint felébredtem, a gyomrom majd-
nem kiszakadt. 

– Te mihez fogsz, ha kiszabadulunk? –
kérdezôsködött reggeli pössentés közben
a földi. 

– Mindegy, fél kézzel vagy fél lábbal,
csak el innen!

– Igazad van! Egy lyuk is megtenné
rendes ház helyett, csak ne a láger le-
gyen. Itt nincs más esély, mint az éhen-
halás vagy a megfagyás. Az ember meg-
él, ha elkaparhat egy kis búzát, akkor
pedig mi értelme a szenvedésnek? 

Egyre sûrûbben pillantgattunk az or-
vosi barakk melletti faépület felé, ott tárol-
ták a halottakat. A bôr felszáradt a gerin-
cükhöz, a combjuk vékonyabb volt, mint
a lábuk szára. Nem éreztünk bûzt, min-
den megfagyott. 

Egyik reggel tucatnyi társammal együtt
kijelöltek különmunkára, de nem mond-
ták meg elôre, mire. Elhagytuk a lágert,
kilométereket gyalogoltunk. Bontóvassal
ástuk a pár lépés széles árkot a meglévô
gödör mellé. Piszkálgattuk délig, akkor te-
herkocsi érkezett, hányták lefelé róla a ha-
lottakat. Úgy megfagytak a testek, hogy
csattogtak földet érve. Meszet öntöttek
rájuk, mi pedig port dobáltunk hóval
vegyesen. A bunkerunk lakói valahogy
még tartották magukat, ellenben a gyen-
gélkedôrôl gyakran fordult a járat. 

A ruházatunk magyar nadrágból és
zubbonyból állt, hozzá pufajka, rá kö-
peny. Kôbányához filcbôl préselt csizma
járt. Nem ázott át, mert nem engedett az
idô, nem olvadt. A bunker alja sem sara-
sodott, pedig olykor a padlóra vizeltünk. 
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– Ne hugyozz oda, ne hugyozz oda!
– korholtuk egymást, de nem akaródzott
a hidegre kimenni. Félrefordultunk a prics-
csen és leeresztettük a deszka között. 

A konyha kissé kiemelkedett a földbôl,
mert épületben helyezték el. Beléptünk a
keskeny sikátorba, amelynek mindkét vé-
gét ajtó zárta, az oldalsó lukakon adták ki
az élelmet. Háromszögletû lemezdarabra
rányomatták, hogy ötös kompánia, ezzel
járulhattunk a szakácsok színe elé. Belül
széles kondérok álltak, amelyeket körbe-
falaztak. A kukta magasan állt és lefelé
kavargatta az ételt. A kondér feletti csap-
ból engedték a vizet. A hosszú botra kö-
tött vedret belenyomták a levesbe, majd
a tartalmát átöntötték a fadézsába. Azt az
ablakhoz húzták, onnan porcióztak. Só
egy hétig járt, egy hétig nem. Reggelen-
ként fél deci csáját ihattunk. Ha a fürdô
vizébôl oltottuk a szomjunkat, feldagadt
a lábunk, alig fért a csizmában. 

November hetedikén nyolc deci ubor-
kalevest kaptunk reggelire, délben ugyan-
annyi káposztaleves és két evôkanál ká-
posztafôzelék dukált. Megtanultam, hogy
leves szinte mindenbôl készíthetô, még
búzából is. A halat belestül, pikkelyestül
fôzték meg, mégis elfogyott. A tányér
szürkéllett a létôl, a pikkely a fogam közé
szorult, de azért kanalaztam. 

– Popety! – rikkantotta el magát a fel-
vigyázó, ami azt jelentette, hogy ötösével
kell felsorakoznunk. Ha hallgatott, magunk-
tól négyesével álltunk össze. Civilekkel leg-
feljebb csak néha-néha találkoztunk, mikor
a városon keresztül terelték a menetet. 

– Igyí, igyí! – integettek és kiabáltak fe-
lénk az orosz nôk, hatalmas melleik re-
megtek ruháik alatt. 

Menet közben kifigyeltük, hol futott fel
a kerítésre tök. Lekaptuk, s mire az ôr
észrevette volna a lopást, már jóllaktunk.
Pedig akkorára nôtt mindegyik tök, mint
egy kancsó. 

A rutén a városból hordta a vizet lovas
kocsira tett hordókban. Mikor enyhébb
szelek fújtak, rábeszéltem, hogy vigyen ki
a civilek közé. Beguggoltam a hordóba,
nem látott senki. 

– De mi lesz, ha visszafelé jövünk? –
aggodalmaskodott a vizes. – Meddig
bírod levegô nélkül a víz alatt? 

– Kemény fából faragtak engem!
Kint eladtam a gatyát és az inget ma-

gamról, tejet és kenyeret szereztem érte.
Visszafelé egy kicsit elszámítottam ma-
gam, mert majdnem megfulladtam, mire
az udvarba értünk. 

– Menni szoldát temetés! – kajánko-
dott a rutén, aki a sok magyar között ki-
csit megtanulta a nyelvünket. 

– Mondja, nem akar önkéntes felvi-
gyázó lenni? – súgta udvarsöprés közben
a fülembe az orosz százados. – Maga
olyan jó kiállású gyerek, és úgy látom, ért
a szóból. 

Rühelltem a besúgókat és az árulókat, a
fogvatartókhoz dörgölôdzôket, mégis bó-
lintottam. Aki nemet mondott nekik, ha-
marosan megnézhette magát, meg aztán,
ahogy teltek az évek, egyre fásultabb let-
tem. Talpig érô, hosszú szôrû bundát adtak
és nagy satyakot, rajta ötágú vörös csillag-
gal. Fegyver nem járt az öltözethez, ellen-
ben havonta pár rubel igen. A németekre
vigyáztam, nehogy megszökjenek. Ezt két
hónapig csináltam, utána leváltottak, mert
a foglyok nem értek ki idôben munkára,
nem hajtottam ôket eléggé. Hiába, jártányi
erejük alig maradt, letaknyosodtak. 

– Továris Molnár, nem ezt vártuk ma-
gától! – vágta a szemembe Grísa, s jobb-
jában megvillant a pálca.

„Sohasem bírtam az aljasságot” – gon-
doltam magamban, de a szám pengevé-
konyságúra szûkült. Megint a kôbányá-
hoz osztottak be. 

Elterjesztették, hogy jövünk haza. Hit-
tük is, nem is. Olyan idôket éltünk, hogy
minden megtörténhetett az emberrel,
élet is, halál is. A pusztulás kezdett meg-
szokottá válni, a túlélés villámcsapásként
hatott. 

– Nálatok is kolhoz lesz, így aztán
mindegy, hogy itt éheztek, vagy ott – biz-
tatott Szergej ôszinteségi rohamában. –
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De ne bánkódj, ha jól tudsz lopni, sze-
gény ember sose leszel! A zsebed mindig
a bokádig érjen, de legalább töreket te-
gyél bele, ha haza indulsz. A feleséged-
nek akkora bugyogója legyen, hogy leg-
alább harminc kiló búza beleférjen! 

Legközelebb szenet lapátoltunk a vas-
úton. 

– Holnaptól nem kell jönni, ez lesz az
utolsó nap – préselte ki a szavakat ma-
gából az állomásfônök, miközben csont-
nyelû kése hegyével a fogát piszkálta. –
Vége a munkának. Sztalin megígérte a
kalácssütô magyar anyáknak, hogy kará-
csonyra otthon lesznek a fiaik. 

– Máskor is mondott már ilyet, és sem-
mi sem lett belôle!

– Hát ezek még elvisznek bennünket
valahová messzebbre! – aggodalmasko-
dott a kis Borsos. 

Gatyát le, fürdés, kentük a mellünkre a
fekete kulimászt, a híg szappant. Tiszta kö-
penyt és ruhát, bakancsot kaptunk. Este
megint beosztottak az állomáshoz, kenye-
ret és vizet pakoltunk a vagonokba. 

Hát mégis?!
Reggel sorakozó, negyvenesével száll-

tunk fel. 
Sokszor napokig állt a vonat, de azért

haladtunk. Ha kocsikat ragasztottak hoz-
zánk, magyar ismerôsöket kerestünk. Ha-
ladt a szerelvény a nyílt pályán, az egész
tájat hó borította, se fa, se tanya. Négy
hétig utaztunk, de ahogy a haza felé
közeledtünk, én kinyúltam, nem bírtam
ülni se. 

– Emberek, Galíciában vagyunk, jó az
irány! – ismerte fel a tájat a résen át ki-
lesve az úton bronzvörös szakállat nö-
vesztett fogolytársam. 

Máramarosszigeten jó magyaros ételt
fôztek, de nem mertünk enni, nehogy
betegek legyünk. Az egykori csendôröket
és katonatiszteket kiválogatták, aztán dzsi-
pekkel elvitték valahová. Nehezen, kín-
lódva átmásztam a keskenyvágányú vo-
natra, abba legalább szalmát is tettek.
Mindenki keresett valakit. 

– Szikla Jóskát Kovásznáról nem látták?
– Nem. 

Rosszul nézhettünk ki, emberi arcunkat
eltorzította a háború és a hosszú fogság,
akár a lelkünket. Egy asszony kék kanná-
ban tejet hozott, fedôt is adott hozzá,
hogy majd önt. De megrohanták, így az-
tán a kanna felborult csuprostul, minde-
nestül. A mamóka kosárban almát kínált,
de mikor látta, hogy amannak nekiestek,
elhajította az egészet, el ne tapossák.
Szétszóródott a gyümölcs, aki kapta, mar-
ta. Aki hamarabb odaért, az maradt alul,
a többi mind rajta. 

Aki nem bírt menni, lovas kocsi vitte a
kórház felé. Megfogtam a szekér oldalát,
az egyik lábam sikerült feltenni, de a má-
sik leragadt a földhöz. Tornácos épület-
hez értünk, hat lépcsô vezetett fel, fel-
másztunk négykézláb, ki hogy, ültünk a
fal tövében, mint a bolondgombák. 

– Honnan jönnek? – kérdezte a hosz-
szúkabátos ember, hóna alól fél kenyér
lógott ki. 

– Oroszországból, a Szovjetunióból. 
Az csak bámult maga elé kifejezéstelen

tekintettel, majd szó nélkül felénk nyúj-
totta a kenyeret. 

A szakácsnô haluskacsíkkal kedveske-
dett, letette közénk. Na, mindenki bele!
Feltakarítottuk mind egy szemig a túrót,
mint a cigányok. 

Még seb virított a kezemen. Akkor sze-
reztem, amikor kapartam a korpát a csaj-
kába a vagonból. Az orosz rácsapott a
kezemre a lapáttal, de úgy, hogy kihasadt
a bôr. Bevarasodott, a fürdô után kicsit
megdagadt. 

– Jaj, bajtárs, gyere, bekötjük! – dör-
gölôdzött a magyar vöröskeresztes. 

– Nem muszáj, ha eddig nem törôd-
tetek velünk, akkor ezután se! 

Fertôtlenítés és orvosi vizsgálat után
kiadták a dokumentumokat. A vonaton
egy asszonynak mesélni kezdtem, hol jár-
tam. A közelünkben ülô férfi kihívott a
folyosóra. 

– Tegyen lakatot a szájára, mert vis-
szavitetem oda, ahonnan jött! 

Habzott a szája, miközben a gallérját
felhajtotta. Nagyon megijedtem, kussol-
tam egész úton. Annyira megzavarod-
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tam, hogy a ködmönösi vasútállomást
csak az utolsó pillanatban vettem észre,
majdnem a vonaton ragadtam. Mint a
birka, úgy bámultam az ismerôs utcákat,
házakat, lelki szemeim elôtt még a tábor
szögesdrótja lebegett. 

– Nehogy eltévedj, Máté! – nézett ki a
borbély az üzlet ajtajából, aki gyermekko-
rom óta nyírta a hajamat. – Hála Isten-
nek, hogy épségben megérkeztél. 

Szólni sem tudtam. Csak a templomnál
kezdtem kiismerni magam, onnan vet-
tem a tanyánk felé az irányt. Zsongott a
fejem, szédültem, vonszoltam lesoványo-
dott testemet. Órákig eltartott, amíg meg-
tettem az utolsó öt kilométert. 

– Azt hittem, sose érek haza – tettem
be a kiskaput magam után, a tornácon
anyám állt és bámult megmerevedve.
Csak késôbb sírt örömében, itt még hitet-
lenkedve rázta a fejét. 

Apám rögtön orvoshoz küldött. A dok-
tor olyan orvosságot írt fel, hogy hosszú
ideig köpködtem tôle. Rissz-rossz nagy-
kabátban, micisapkában, csizmanadrág-
ban, bakancsban jártam-keltem a falu-
ban, soványságom és viseletem miatt elô-
ször kevesen ismertek rám. Nem ehettem
zsírosat, vigyázni kellett a gyomromra. 

– Van tetûd, fiam? – kérdezte anyám.
– Biztosan – mondtam szégyenlôsen,

tettetett bizonytalansággal. 
Levetkôztem, a gatyát és a trikót még

a földre se tettem le, rögtön bele a fôzô-
üstbe. Beleültem a teknôbe, a gyökérke-
fét hozzádörzsöltem a puha háziszappan-
hoz, úgy sikáltam magam. 

Kifôtt tésztát kaptam enni, faltam,
amíg teljesen el nem teltem.

Jegyzet:
* Az idézett orosz szavakat, mondatokat gyak-

ran felismerhetetlenné torzulva ôrizte meg az
egykori hadifoglyok emlékezete, az elbeszélés
ezeket a grammatikailag ugyan képtelen, de
„történelmi” alakokat rögzíti. A  (vélt) jelentés
a szövegkörnyezetbôl világosan érthetô. 
A szerk.

Kósa Csaba

Minden másképp volt!

(Vidám történetek egy
kevésbé vidám pályáról)

IV. rész

Közép-európai utazás

A vonat a Keleti pályaudvarról indult.
Ketten utaztunk, afféle delegációként, úti-
társammal addig nem találkoztam. Komló
Emmának hívják, ezt közölték velem az
újságíró szövetségben. A szövetség ide-
genforgalmi szakosztálya jelölt az utazás-
ra, nyilván Szelidi Bumbi javaslatára, akivel
együtt dolgoztunk a délutáni napilapnál. 

Bumbi, mint vidéki fiú, kezdettôl párt-
fogásába vett, kétszer is teljes mellszéles-
séggel kiállt mellettem, amikor a fôszer-
kesztô el akart küldeni üzemi lapos újság-
írónak. Indoklás: Pajával együtt kilógunk
a sorból. Nem voltunk ugyanis párttagok.
Paját, a költôt megvédte a neve és az Új
Írás szerkesztôsége, ahol rendszeresen
megjelent. Még azt is megúszta, hogy az
egyik versében jó sorstól elhízott sasnak
nevezte a fôszerkesztôt.

Nekem viszont mennem kellett volna.
Annál is inkább, mert – bár Bumbi csupa
segíteni akarásból  párttagnak javasolt –
mindenféle magyarázatokkal kimentet-
tem magamat. A legfôbb érvem az volt,
hogy a magyar kormány nem képviseli
kellô eréllyel a határon túli magyarokat,
semmit sem tesz a védelmükben.

– Nem erôszak a disznótor – mondot-
ta a fôszerkesztô. Amikor megtudta, hogy
csehszlovákiai útra megyek, hivatott.

– Hogyan bulizta ki? – szögezte nekem
a kérdést. 

– Mit sem tudok az egészrôl! Az újság-
író szövetség küld ki.

– No majd utána nézünk!
Utána nézett, nem javasolt. Volt sokkal

jobb ajánlata. Bumbi feldühödött, feltép-
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te a párnás ajtót, és közölte, hogy a szak-
osztály egyik vezetôjeként ô jelölt az útra.

A fôszerkesztô nem akart ujjat húzni
vele – Szelidi Bumbi pártvezetôségi tag
volt –, morogva visszavonult. 

Így aztán utaztam. 
Komló Emma a Szovjet Világ címû lap

egyik vezetôje volt. Terebélyes, középko-
rú nô, szeplôkkel pettyezett arccal, drót-
szálú, veres hajjal. Maupassant-nál ilyenek
a túlérett hölgyek. A szem alatt szarkalá-
bak, az ajak túlrúzsozva, a két puffadt,
ám már petyhüdô karon vörhenyes szep-
lôk. A ruhakivágásból fonnyadó bôrrel
kidagadó kebel. Hatalmas, már-már kof-
fernyi far. 

Ahogy belépett, és elrendezte a cso-
magjait, izzadtságtól fanyar kölniszag töl-
tötte meg a fülkét.

Két hétig együtt leszünk tehát. A prog-
ram szerint egyszerre indulnak útnak az
öt ország újságírói. Bejárják Csehszlová-
kiát, és végül Prágában találkoznak. Mi
délrôl közelítjük a fôvárost, a többiek ke-
letrôl, északról és nyugatról. A csehszlo-
vákok nyilván népszerûsíteni szeretnék a
múlt évi katonai invázió után kiürült
kiránduló- és a fürdôhelyeiket. Nekünk a
Felvidék és Morvaország déli része jut. 

– Ne mondja, hogy Felvidék! – figyel-
meztetett Komló Emma. – Ilyen avítt fo-
galmakat mi nem használhatunk! Azt
mondjuk, hogy Dél-Szlovákia, Kelet-Szlo-
vákia, és így tovább!

Láttam az arcán, hogy az elsô rossz
pontot begyûjtöttem nála. 

Komáromnál átcsattogtunk a vashídon.
Hirtelen átfutott rajtam, mi lenne, ha meg-
említeném, hogy 1938-ban ezen a hídon
vonult át a magyar honvédség a vissza-
kapott Csallóközbe. Annak idején az Est
Lapoknak külön száma is megjelent, a
címoldalon, fehér lován Horthy Miklós
lovagolt. De még idejében észbekaptam.

A vonatablakból ráláttunk az egykori
Csillagvár falaira. Gondoltam, abból nem
lehet baj, ha az 1848/49-es szabadság-
harc dicsô napjaira emlékeztetem útitár-
samat.

– Klapka – intettem az erôd felé. –
Rév-Komárom…

Komló Emma idegesen felkapta a fejét:
– Ne mondja azt, hogy Rév-Komá-

rom! Van ennek a városnak tisztességes
neve. Komarno! 

És tagolva megismételte: 
– Ko-mar-no! Vigyázzunk, hogy ne

sértsük meg csehszlovák barátaink érzé-
kenységét!

Pozsonyt közelítve már kezdtem bele-
jönni:

– Bratislava külvárosában járunk – je-
lentettem Komló Emmának.

Kissé gyanakodva, ám mégis elégedet-
ten pillantott rám. 

Este, vacsora után – bár az isteni pilse-
nit ittam – minden felhajtott korsó után
megjegyeztem:

– Nincs jobb a bratislavai sörnél!
– Csak vigyázzon! – mondta Komló

Emma. – Mi most nemcsak a Magyar
Népköztársaságot képviseljük, hanem a
szocialista újságírókat is! Holnap majd
nem tud felkelni!

Felkeltem, mert két adag knédlit is et-
tem, hogy jól megágyazzak a sörnek.
Meg a sör is igazi volt, nem kôbányai vilá-
gos. Nem beszélve arról, hogy Nándival
és Pajával éppen elég tréningen estem át
az utazás elôtt.

Komló Emma csalódott volt, hogy nem
lát másnaposnak. Ezért a reggelinél
megfeddett, mert elfogadtam a vendég-
látók kínálását, és felhajtottam a kupica
pálinkát. Sôt, még egy ráadást is.

– Nézze! – mondta, amikor a kettes-
ben maradtunk. – Azért, mert kínálják az
embert, nem kell mindent meginni! Ez
csak udvariassági gesztus a részükrôl! Mi-
lyen véleményt alkotnak magáról? 

Ha nem tudnám, én nemcsak a Ma-
gyar Népköztársaságot képviselem, ha-
nem…stb.

– A visszautasítás sértés! – védekeztem.
Komló Emma elgondolkodott. 
– Módjával el lehet fogadni! – oldotta

meg a váratlan problémát. – Módjával!
Remélem, érti!
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Akkor még nem sejtette, hogy elsô
állomáshelyünkön, Ó-Tátrafüreden Imro
Nahalka kísér majd bennünket, a hírne-
ves hegymászó és hegyi mentô. Ô pedig
módfelett kedveli a fenyôpálinkát. 

Nahalka úr kisportolt alkatú, legalább
százkilencven centiméter magas, szálfa-
egyenes férfi volt. Kissé már kopaszodott,
de senki meg nem mondta volna, hogy
elmúlt ötven éves.

Udvarias meghajlással köszöntött ben-
nünket, Komló Emmának kezet csókolt.
Emma elvörösödött. Zavartan visszahúz-
ta volna kezét, ám Nahalka úr erôsen
szorította, és a szájához emelte a szeplôk-
kel borított, kissé már ráncos nôi kézfejet.

A hegyimentô Imro Nahalkaként mutat-
kozott be, de másnap reggel, amikor
térdnadrágban, hegymászó bakancsban,
faragott fejû botjával, kis vízhatlan háti-
zsákkal megjelent, már így köszöntött
bennünket a szálloda portáján:

– Nahalka Imre, a szolgálatukra! – és
csibészesen ránk kacsintott.

Komló Emma megrökönyödött. Miféle
bizalmaskodás ez? Imro Nahalka, aki –
mint késôbb kiderült – nagy hódolója és
szakértôje volt a nôi nemnek, azonnal
felmérte a helyzetet. 

– Kezét csókolom! – mondta. – Most
elmegyünk a lanovkához!

Kitûnôen, de kis akcentussal beszélte a
magyart. Míg a lanovka végállomásához
sétáltunk, elmesélte, hogy Ó-Tátrafüre-
den született, a szülei és a nagyszülei is itt
éltek. Apja, nagyapja szintén hegyimen-
tô, hegyivezetô volt. Mindnyájan beszél-
tek magyarul is. Magától értetôdô volt,
hogy az itteni szlovákok mindkét nyelvet
bírták. 

Nyárvégi, fényeket futtató délelôtt volt.
Nahalka úr, célba véve egy távolban
szikrázó, fehér hegycsúcsot, elôre szögez-
te a mutatóujját:

– Egy óra múlva ott leszünk!
– Jajj! – sikkantott Komló Emma. – Jujj!
Nahalka úr mosolygott, udvariasan

elôre engedett bennünket. A kabinban
már voltak ketten. Fiatal pár, elrévülve

fogták egymás kezét. Mintha csak ránk
vártak volna, már indultunk is.

Néhány percig megnyugtató zöld fo-
lyosóban, fenyôfák között suhantunk,
aztán váratlanul mély szakadék nyílt alat-
tunk. 

– Mi történt? – kérdezte ijedten Komló
Emma.

– Pályára álltunk!– mondta Nahalka
úr.

Nemsokára már a szakadék fenekét
sem láttuk. Kétfelôl sziklaormok, sziklafa-
lak tûntek fel. A hegycsúcs, ahová tartot-
tunk, nem közeledni, hanem távolodni
látszott. A sziklafalak eltakarták a napot.
Komló Zsuzsa falfehéren kapaszkodott a
kabin oldalába. Mi tagadás, az én lábam
is megroggyant. Nahalka úr a kabin kö-
zepén álldogált, a körben komorló csú-
csok neveit sorolta egyre vidámabban.
Elemében volt.

Egyszerre nagyot zökkentünk.
– Mi volt ez? – sikoltott fel Komló

Emma.
– Semmi! – felelte rezzenéstelen arccal

Nahalka úr.
– De hát majdnem felborultunk!
– Itt nem lehet felborulni – mondta

Nahalka úr.– A kabin nem tud felborulni. 
– De lezuhanhat! – szakadt ki Komló

Emmából.
– Le – hagyta rá Nahalka úr.– De a

legritkábban szakad le!
A szél megerôsödött, himbálni kezdte

a kabint. Csikorgott a kötél, amin inogva,
bizonytalanul haladtunk elôre. A fiatal
pár gyakorlottabb lanovkás lehetett, de
most ôk is egymásba kapaszkodtak.

Nahalka úr a hátizsákjába nyúlt, kihalá-
szott belôle egy ezüstszínû fém kulacsot.

Elôször Komló Emmának nyújtotta:
– Tessék belekóstolni, kézcsókom…
Komló Emma eltolta magától a kula-

csot. Én következtem, jól meghúztam. So-
sem ittam még ilyen fenyôpálinkát. Amit
eddig ittam, csak gyönge utánzat volt.

Nahalka úr a fiatalokat is megkínálta.
Ittak mindketten, hálás tekintettel adták
vissza a kulacsot kínálójuknak.

PoLíSz



43

Megeredt az esô, sötét lett. Meg-
megreccsent a kabin alattunk. Nahalka
úr megint körbeadta kulacsot. Aztán
megint, aztán megint. Amikor a kulacs
kiürült, elôvette a hátizsákból a tartalékot.
Egyre jobb lett a hangulat. Csak Komló
Emma tapadt rémülten a kabin falához.
A szeme tágra nyílt, kétségbeesve sutto-
gott valamit.

Nahalka úr nótára gyújtott:
– Mi, mi, mi, mi, mi… mi mozog a

zöldleveles bokorban?
Nem tudom, miért éppen ezt kezdte

énekelni. Talán azért, mert útközben ki-
derült, hogy a fiatalok – akik szintén ma-
gyarok voltak – nászútra jöttek a hegyek-
be. Vagy talán csak azért, mert egyedül
ezt a magyar nótát ismerte. Mindeneset-
re az ifjú hölgy elpirult. Komló Emma vi-
szont a halántékához kapott, mint akinek
hasogat a feje.

– Komámasszony meg egy úr! – rik-
kantotta Nahalka úr.

Mire a csúcsra értünk, egészen virágos
hangulatba kerültünk. Visszafelé megint
áthúztunk a szakadék fölött. Esett, lenge-
tett bennünket a szél, recsegett-ropogott
a kabin minden eresztékében. Hozzá-
kezdtünk a harmadik kulacshoz. És zen-
gett a Mi mozog a zöldleveles bokorban.

– Sej, haj, egyszer élünk! – Ha lett
volna elég hely hozzá, Nahalka úr táncra
perdül az ifjú hölggyel. Már percek óta
erôsen udvarolt neki.

Komló Emma eleresztette a kabin falát,
és reszketve a kulacsért nyúlt. Kétségbe-
esetten beleivott, aztán prüszkölni, köhög-
ni kezdett. Nahalka úr óvatosan hátba
veregette.

– Kuc-kuc – mondta gondosan. – Ve-
gyen egy mély levegôt, kézcsókom!

Komló Emma elgyötörten nyöszörögte:
– Nem zuhanunk le?
– Ugyan! – mondta Nahalka úr. – Én

is csak egyszer zuhantam le! 
– Lezuhant? – vékonyodott el Komló

Emma hangja. – És milyen magasról? 
– Á… semmi! Ezer méterrôl…
– Szörnyû!

– Mondom, hogy csak egyszer! – vi-
gasztalta Nahalka úr.

Komló Emma nem bocsátotta meg
Nahalka úrnak a vihart. 

– Nahalka Imre – ismételgette gúnyo-
san a vonaton, amikor néhány nap múl-
va Brünn felé tartottunk. – Van neki ren-
des neve, és Nahalka Imre!

– De hát így hívják!
– Maga csak hallgasson! – A szeme

szikrákat szórt. – Maguk cimborák lettek,
a fenyôpálinka mellett! Azért védi. Micso-
da ember ez? Imro Nahalka. Ez a becsü-
letes neve. És megtagadja! Azt hitte,
hogy így kedvez magának! Azért csinálta!
De maga is megéri a pénzét! Így Ó-Tát-
rafüred, úgy Ó-Tátrafüred! Magának min-
den magyar volt! Minden szálloda, min-
den ház.

– Csak arról beszéltünk, hogy ki üdül-
tek ott régen. Nagy írók, színészek. Híres
emberek. Ady, Krúdy, Hunyady Sándor,
Molnár Ferenc, Fedák Sári…

– Meg az arisztokraták! Ugye! A gró-
fok, a bárók! Maga állandóan a múltban
vájkál! Csak ez érdekli magát. Egy fiatal
újságírót! És közben nem jut eszébe,
hogy ez nacionalizmus? Ezzel a Nahal-
kával is… A viharban magyar nótáztak.
Mint a dzsentrik! Egyáltalán szlovák ez a
Nahalka?

– Hiszen hallotta! Minden ôse szlovák.
De az a véleménye, hogy a szlovákoknak
és a magyaroknak barátságban kell
együtt élniük Szlovákiában.

– Ez egy nacionalista! Ezzel pálinká-
zott maga!

Tény, hogy a lanovkás kirándulás után
hegyi túrára is elvitt Nahalka úr. Adott
bakancsot, hegymászó ruhát, turistabo-
tot. Hívtuk Komló Emmát is, hallani sem
akart róla, hogy velünk tartson. A szo-
bájában maradt egész nap, feküdt bete-
gen a függôvasutas kaland után. „Csak
menjenek! – mondta. – Úgysem tudnék
lépést tartani magukkal!” Persze, tudtuk,
hogy nemcsak a hegymászásra gondol,
ismertük már az észjárását. Azt akarta
jelezni, hogy a pálinkázásban nem kíván
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a vetélytársunk lenni. Nem hívogattuk,
megmásztunk egy másfélezer méter ma-
gas csúcsot. Láttam hegyi mormotákat,
ritka hegyi virágokat, és közelrôl felszálló
szirti sast. Nahalka úr közben a szerelmi
kalandjaival szórakoztatott: hány és hány
ifjú hölgyet csábított el ebben a csodá-
latos hegyi világban. Egyetemista lányo-
kat, színésznôket! Vagyis hát a hölgyek
csábították el ôt, csupán udvariasságból
nem tért ki elôlük. Szép nap volt, egy
fennsíkon megterítettünk, megettük a ma-
gunkkal vitt elemózsiát, és jövet-menet
két kulacsnak a fenekére néztünk. Szó,
ami szó, fáradtan, ám emelkedett hangu-
latban tértük vissza a szállodába.

Tehát pálinkáztunk. Elhajoltunk. De
akadt ennél nagyobb bûn is:

– Hallotta ezt a maga barátját, hogy
miket beszélt!? Hogy neki nem tetszik,
hogy bejöttek a szovjetek. Hogy újra fel-
szabadították ôket. Hallottam én, hogy
állandóan a Dubcsekrôl sutyorgott magá-
nak! 

Brünnig még többször visszatért Na-
halka úrra. Kilátásba helyezte, hogy a
szervezôknek is megemlíti majd: Nahalka
úr nem alkalmas külföldi vendégek kalau-
zolására. Akárhogy is nézzük, ebben a
kényes helyzetben, amiben Csehszlová-
kia van, Nahalka úr rontja a kibontakozás
esélyeit.

Este Brünnben, a szálloda éttermében,
a harmadik söröskorsó után óvatlanul –
bár nem szándék nélkül – megjegyeztem:

– Kedves Emma! Magának tetszik a
Nahalka úr… 

A szeplôs arc lángba borult, Komló
Emma hosszú másodpercekig szóhoz
sem jutott. Végül zavartan megszólalt:

– Csak nem gondolja rólam!
– Miért? – mondtam. – Nahalka úr

jóvágású, joviális úriember!
– Joviális úriember! – csattant fel Kom-

lós Emma. – Ilyen avítt kifejezések! Ez
maga!

Nem hagytam, hogy eltérítsen. Mint-
ha meg sem hallottam volna a kifaka-
dását:

– Szerintem maga is tetszett Nahalka
úrnak!

– Miket beszél!
– Miért? Maga egy gyönyörû, érett nô!
Komló Emma nem tiltakozott, sôt még

arra is hajlandó volt, hogy megigyon egy
pohár sört. Mióta elindultunk, elôször for-
dult elô, hogy elégedett volt velem. Még
abban a kegyben is részesített, hogy a
hegyi mormotákat dicsérô monológomat
meghallgassa. 

Annál inkább bizalmatlanul figyelte,
hogy barátkozni kezdek a pincérlánnyal.

Csinos, barna, lófarkas hajú lány szol-
gált fel az asztalunknál, vacsora után
váratlanul megszólalt magyarul. Morva-
országban született, mindkét szülôje ma-
gyar. Hosszabban elidôzött az asztalunk-
nál, itta a szavainkat. 

– Olyan ritkán szolgálok fel magya-
roknak! – mondta.

Komló Emma arca egy idô után elko-
morult.

– Holnap korán indulunk! – figyelmez-
tetett. – Ideje az alvásnak!

Én azonban megvártam a zárórát.
Komló Emma rosszalló arckifejezéssel
nyugtázta a döntésemet, látványosan el-
vonult.

A pincérlány leszámolt, és az aszta-
lomhoz ült. Éjfélig beszélgettünk. Én a
fôlépcsôn mentem fel az emeleti szobám-
ba, ô egy kicsit késôbb a hátsó lépcsôn.
Azt hittem, csak ígéri, hogy feljön.
Megdobbanó szívvel hallottam a halk ko-
pogást az ajtón.

– Nem szoktam ilyet tenni – suttogta.
– Ne hidd… De olyan ritkán találkozom
magyarokkal…

Átöleltem, megsimogattam a haját.
Hozzám simult. Ebben a pillanatban
megverték az ajtót. A lány megrémült,
tilos volt felmenni a vendégekhez. Még
arra sem volt ideje, hogy beugorjon a
fürdôszobába, feltépôdött az ajtó. 

Komló Emma lépett – mit lépett? – tá-
molygott be a szobába. Hosszú, rózsa-
színû hálóinget viselt, melle kifolyt a ha-
bos csipkék közül. 
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– Rosszul vagyok! – rogyott az ágy
szélére. – Szívroham… Segítsen!

Dermedten álltam ott, a lány az ablak-
mélyedésbe húzódott. Komló Emma tes-
te meg-megrándult, a szeme mintha ki-
fordult volna.

– Lemegyek a recepcióra – szedtem
össze magamat. – Orvost hívunk!

Komló Emma hirtelen magához tért:
– Nem! Nem kell orvos!
– De hát…
– Menjen át a szobámba! Ott van az

asztalon a gyógyszer… Olyan zöld kap-
szulák. Hozza át ôket!

Bevett egy kapszulát, ivott rá fél pohár
vizet. Máris meggyógyult. 

Míg átmentem a gyógyszerért, a lány
elmenekült a szobámból. Komló Emma
felállt, összefogta a mellén a hálóingét,
és jó éjszakát, szép álmokat kívánva, dia-
dalmasan távozott.

Mentünk Prága felé. Komló Emma tár-
salgott volna, bele-belekapott kedvenc
témáiba. Bámultam kifelé a vonatabla-
kon, konokul hallgattam.

– Nem akartam tegnap megzavarni –
mondta Komló Emma. – Igazán ne higy-
gye! De hát rosszul lettem. Kihez fordul-
hattam volna segítségért? Maga a dele-
gáció tagja!

Nem válaszoltam.
– Hálás lehet nekem! – mondta Komló

Emma.
Erre már felütöttem a fejemet.
– Megóvtam magát a nemi beteg-

ségtôl!
– Honnan veszi maga, hogy az a

lány…
– Csak ne dühöngjön! Az ilyen alkalmi

kapcsolatok mindig magukban hordoz-
zák a veszélyt. Különben is. A szocialista
erkölcs fogalmába nem fér bele az ilyes-
mi! Megmondom, hogy csodálkozom
magán! Nem beszélve arról, hogy ebben
a kényes politikai helyzetben, amiben
csehszlovák barátaink vannak, nem lehet
kalandokba bocsátkozni! Azt sem tudhat-
ta, hogyan gondolkozik az a nô!

– Ne féljen! Nem beszélt Dubcsekrôl!

– De nem tudhatja, hogy mit gondol
róla! Az itteni magyarok elítélendôen
viselkedtek! Még a katonáinkat is leköp-
dösték!

Így érkeztünk Prágába. A keletnéme-
tek, a lengyelek, a szovjetek, a bolgárok
már ott voltak. Két-két fôs delegációk. 

A vendéglátók köszöntöttek bennün-
ket. A semmitmondó, közhelyes beszé-
dek után megebédeltünk, aztán városné-
zésre mentünk. A lengyelek javasolták,
hogy üljünk be az U Flekuba. 

Hosszú, literes korsókból barna sört
ittunk. 

– Már megint! – kelt ki Komló Emma.
– Csak a sör meg a sör!

– És Hasek? – kérdeztem tôle. – És
Svejk? A légyszaros Ferenc Jóska-kép?

Komló Emma elbizonytalanodott. 
– Igen! Hasek és Svejk! Ôk nem ide

jártak? 
Úgy tetszett, Hasek megítélésében

járatlan volt. Mivel nem tudta, hogy mire
akarok kilukadni, duzzogva elhallgatott. 

A hangulat a mennyezetig emelke-
dett, felpattant az asztal mellôl az egyik
lengyel. Szôke, golyófejû, pisze orrú fiú
volt, olyan harminc év körüli. Pohárkö-
szöntôt kívánt mondani, ránk emelte a
korsóját. A hagyományos lengyel–ma-
gyar barátságról beszélt. A tolmácsok lel-
kiismeretesen fordították a szavait.

– Éljenek a magyarok! – fejezte be a
tósztot.

Felálltam én is.
– Polák-venger dva bratanki, ido sabli,

ido slanki!
A lengyelek felugrottak, megöleltek.
– Mit mondott nekik? – szögezte ne-

kem a kérdést Komló Emma.
– Egy régi köszöntôt mondtam. Len-

gyel–magyar két jó barát, a szablya és a
kupa mellett.

– Ezt mondta?
– Van ennek szabad fordítása is. Len-

gyel–magyar két jó barát, szablya mellett
issza borát.

– Botrány! – mondta Komló Emma.
– Miért lenne az?
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– Tudja azt maga! – sziszegte. – Len-
gyel, magyar! Persze! Ismerjük ezt! És a
szovjeteket miért nem köszöntötte?

– Válaszoltam a lengyeleknek!
– A lengyelek! De jól megértik egy-

mást! Azonnal köszöntse a szovjeteket is!
Már mindenki bennünket figyelt az asz-

talnál.
– Nem köszönti ôket? – kérdezte Kom-

ló Emma vészjóslón. – Jól van! Akkor majd
én!

Jó ötperces beszédet mondott. Szere-
pelt benne a baráti segítség, Brezsnyev
elvtárs, a béketábor, és minden más kel-
lék. A két orosz udvariasan bólogatott. 
A keletnémetek tapsoltak. A bolgárok pis-
logtak. A lengyelek rám kacsintottak.

Másnap egy éjjeli bárban tartottuk a
búcsúestet. 1968-ban, a prágai tavasz
idején sorra nyíltak ezek a nyugati min-
tájú mulatóhelyek. A szabadság szelével
beröppentek ide a gyönyörû cseh lá-
nyok, a bár- és sztriptíz táncosnôk. Egye-
lôre nem parancsolták ki ôket, sok dolga
közepette a hatalom még nem tartott itt
a rendcsinálásban.

A belvárosi mulató ámulatba ejtô volt.
Alighanem a pesti Moulin Rouge is jócs-
kán elmaradt mögötte. Karcsú, hosszú
combú lányok táncoltak a parkettán, ki-
bontott aranyszôke hajuk a derekukat
verdeste. Csak egy kicsiny arany falevél
takarta az ágyékukat. De ez még mind
semmi volt. Három vetkôzô szám is kö-
vetkezett egymás után, mindegyik más
koreográfia szerint. Végül, természetesen
a lányok mindent lefejtettek magukról. 
A kis könnyû melltartókat és bugyikat ke-
cses mozdulattal a nézôk közé dobták.

Az újságíróknak kiesett a szemük.
Eddig nem is gondoltam az érdekes vé-
letlenre: mindegyik delegáció férfiakból
állt, kivéve a miénket. Egyedül mi jöttünk
vegyes csapattal.

Komló Emma nehezen palástolta a
megütközését és a felháborodását. Leg-
szívesebben fintorgott, tüntetôen hátat
fordított volna a parkettának. De hát még-
is a csehszlovák elvtársak hoztak ide ben-

nünket. Ráadásul a szovjetek is föllelke-
sedtek, nyújtogatták a nyakukat. Kény-
szeredetten jó képet vágott hát a szó-
rakozáshoz. Még egy koktélt is sikerült
belédiktálni.

A mûsor után a zenekar tovább ját-
szott. Divatos nyugati számokat, rock and
rollt, olasz, francia slágereket játszottak. 
A táncolók percek alatt ellepték a parket-
tát, tüzes forgatag hullámzott elôttünk.

Körülnéztünk mi is. Az asztaloknál ülô
facér nôk hívogattak a szemükkel. Nemso-
kára mi is a táncolók között hajladoztunk,
egyedül Komló Emma árult petrezselymet. 

Ott ült egymaga, szinte ráomolt az
asztalra. A szállodába nem mehetett, al-
kalmazkodnia kellett hozzánk. Alighanem
az fájt neki a legjobban, hogy a szovjetek
sem kérték föl. Nem bizony, mert ver-
senyt rock and rolloztak a lengyelekkel.
Szabvány mûanyag zakóikat a székük kar-
fájára dobták, nyakkendôben, feltûrt ing-
ujjban ropták a táncot.

Amikor a zenekar szünetet tartott, kér-
tünk Komló Emmának még egy koktélt.
Megadóan megitta.

– Nem unják még? – kérdezgette a
delegációk tagjait. Nem unta senki.

A zenekar hangolni kezdett. Az elsô
párok újra kipördültek a parkettára. Ekkor
váratlan dolog történt. Meghajolt valaki
Komló Emma elôtt.

Komló Emma arca felragyogott, hogy
a következô pillanatban tragikusan elko-
moruljon. Egy fekete legény állt elôtte.
Legalább olyan magas, mint Nahalka úr,
de inkább magasabb. Széles vállú, gyap-
jas hajú, kedvesen vigyorgó képû fiú volt,
rikítóan színes ingben, porcelánfehér fog-
sorral, piros ínnyel, kis pelyhedzô szakállal
az állán.

– Nem, köszönöm! – utasította vissza
szigorúan Komló Emma.

A fiú ügyet sem vetett az elutasításra.
Újra és újra meghajolt, tisztelettel táncra
kérte Komló Emmát.

– Nem táncolok! – jelentette ki Komló
Emma, és alig palástolt ellenérzéssel eltol-
ta magától a fiút.

PoLíSz
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A fiú nem tágított. Ránk nevetett, be-
mutatkozott. Csaknem fél percig eltartó,
hosszú nevet mondott. Látva, hogy nem
tudjuk követni, hosszú karjával kalimpálni
kezdett, és bocsánatkérôn vigyorgott:

– Nbomo! – rövidítette le a bemutat-
kozást. Közölte, hogy ösztöndíjas a prá-
gai egyetemen. Szeretné, ha megenged-
nénk, hogy elvigye egy fordulóra Komló
Emmát. Francia nyelven beszélt.

Azonnal a hozzájárulásomat adtam.
– Nem magát kérték fel! – kaffantott

rám Komló Emma.
– Éppen az, hogy magát! És kikosa-

razta ezt az aranyos fickót…
– Aranyos fickó… – ismételte meg gú-

nyosan Komló Emma.
– Kedves Emma, én nem értem ma-

gát… Éppen maga utasítja vissza? 
– Kár, hogy nem az ôserdôbe küld!

Nem táncolok vele!
Megütôdtem a válaszán. 
– Kedves Emma… Nem gondol arra,

hogy ez kimeríti a rasszizmus fogalmát?
Nbomo várakozó álláspontra helyez-

kedett, nem mozdult. Minden szavamat
heves fejbólogatással kísérte. 

Komló Emma szempillája megrebbent.
Megértette, hogy csapdába került. Elô-
ször az utazás során. Segélyt kérôen né-
zett az asztalnál ülôkre.

A két lengyel élénk taglejtésekkel no-
szogatta, hogy menjen csak Nbomóval,
ne kéresse magát. A golyófejû, aki a tósz-
tot mondta elôzô nap, mindjárt itallal is
kínálta a fiút.

A keletnémetek sejtelmesen a távolba
néztek. A bolgárok azonban követték a
lengyeleket, ôk is koccintottak Nbomo-
val. Utolsó mentsvárként Komló Emma a
szovjet delegációhoz fordult. Ôk elôször
nem vettek tudomást a felkérésrôl, mint-
egy semlegesek maradtak. De hát most
már nem térhettek ki a döntés elôl. Vég-
tére is fel kellett mérniük, hogy ez a fekete
fiú nem véletlenül tanul Prágában. Egye-
lôre ugyan még franciául beszél, de ami
késik, nem múlik.

A szovjet delegáció vezetôje megol-
dotta a nyakkendôjét, halványan elmo-
solyodott, és biccentett Komló Emmának.

Nem volt mentség, Nbomo vitte a höl-
gyet. Éppen lassú számot játszottak, tan-
gót. A fekete fiú magához ölelte a kapá-
lódzó Komló Emmát, két karjával átfogta,
s húzta-vonta maga után. Komló Emma
még vergôdni sem tudott az erôs szo-
rításban.  

A tangó után gyors szám következett,
ám Nbomo most sem engedte ki a kar-
jából Emmát. Hozzátapadt, ütemesen
mozgott vele. Észrevettük, hogy két lapát
tenyerét lassan rácsúsztatja Komló Emma
koffernyi farára. Másoknak a húszéves,
aranyhajú, hosszú lábú cseh lányok tet-
szenek, neki Emma volt az esete. Náluk
ez lehet a szépségideál. Vagy csak anya-
komplexusa volt. Ki tudja. 

– Ezek ám a szerelmesek! – kacsintot-
tak rám a lengyelek. A többiek jóváha-
gyóan bólogattak, még a keletnémetek is
felengedtek.

A tánc szünetében Komló Emma sze-
retett volna elmenekülni. De akkor már
Nbomo is az asztalunknál ült, mindnyá-
junk jóváhagyásával szorosan ölelte Kom-
ló Emmát. Kacagott, Komló Emma fülét
harapdálta finoman. És amint megszólalt
a zene, felragadta, vitte táncolni.

Hajnaltájt Komló Emma elgyötörve
fordult hozzánk. Nbomo vele akar aludni.

– Az a jó! – mondtuk neki a lengye-
lekkel. – Erôsíteni kell a népek barátságát!

Komló Emma nagy nehezen mégis
megszabadult a szerelmes együttléttôl.
Ügyesen másnapra ígért beteljesüléssel
kecsegtetô randevút Nbomónak.

– Nem volt szép dolog becsapni azt
az aranyos fiút! – mondtam másnap este,
amikor kigördült a vonatunk a pályaud-
varról.

Komló Emma a sarokba húzódott,
egyetlen szót sem szólt hozzám Buda-
pestig. Néha a két felpuffadt, ám már
petyhüdô, szeplôs karjára esett a pillantá-
som. Mindkettôt kék foltok borították: a
táncpartner ujjának lenyomatai. A nyakát
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selyemsállal takarta el, mert Nbomo, per-
sze, fehér porcelán fogaival, perzselô aj-
kával ahhoz is hozzáférkôzött.

Néhány nap múlva hívatott a fôszer-
kesztô:

– Hallom, bajok voltak magával Cseh-
szlovákiában!

Három hónap prémium megvonás.
Nahalka urat, szerencsére megírhattam.

A következô tavaszon vendégem ér-
kezett Ó-Tátrafüredrôl. Nahalka úr várat-
lanul állított be a szerkesztôségbe, hál’
istennek ott talált. Egy turistacsoporttal
jött, nem tudott elôre értesíteni.

Két üveg borovicskát hozott ajándék-
ba, meg egy hegyi pásztorkürtöt. Egy
magyar csoport elvitte hozzá az újságban
megjelent írásomat, illendônek tartotta
megköszönni.

Meghívtam a Népszínház utcába, a
Halászkertbe. Emlegette a Tátrában,
hogy szeretne egyszer egy jó magyar
halászlevet enni. A hegyekben ilyesmit
nem fôznek.

– Volt egy kis bajom – mondta, és le-
gyintett. – Dubcsek miatt.

– Nekem is…
A halászléhez Egri Bikavért ittunk.

Mielôtt koccintottunk volna, Nahalka úr
összecsippentette a szemét:

– Ezt még az Emma is jóváhagyná –
mondta kis akcentussal. – A színe miatt…

PoLíSz

ITTHON – OTTHON III. RÉSZ

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

itt, szellemi és egzisztenciális honát.”
A PoLíSz felhívásából

Rovatunkat Bágyoni Szabó István
szerkeszti, de egyúttal kedves köte-
lességünk jelenteni, hogy Kováts R.
Ákos népmûvelô javaslatára és gyûjtô-
munkája segítségével készül össze-
állításunk.

Kornis Gabriella

Csodaszarvasra várva
EBBEN AZ ORSZÁGBAN, ahol úgy lát-

szik, ezután élnem kell, más a levegô,
nagy a különbség a beszívott és a kilehelt
levegô között, a gondolatok és a kimon-
dott szó között, mûvészetté emelkedett a
gondolatok elrejtése, a szavak kifacsará-
sa. Ismeretlen szó járja az utcákat, a mun-
kahelyeket, otthonokat: beilleszkedés.
Vajon mit takar a kifejezés? Úgy nézem:
bûnrészességet. Ha egy munkahelyen
ilyen vagy olyan felfogás dívik, ami kerü-
lendônek tartja a tiszta gondolatokat, cél-
ravezetôbbnek a görbe utakat, a köz
helyett csak az egyéni érdekeket képviseli
– tartozom-e beilleszkedéssel? Ahogy
egyszer gyermekkori háborgásaimat csití-
tani akaró Apám magyarázta: az embe-
reket úgy kell elfogadni, amilyenek – s én
megkérdeztem: igen, de kell-e hasonlí-
tani is rájuk: Kell-e félfülûnek, félszemû-
nek lenni?

Telnek évek, életek. Hiábavaló iga vész
kátyúba, s életünkbôl nagy karéj válik
semmivé. Hétköznappá válnak ünnepek,
s aratás nélküli a vetés. A taposómalom
unalmassága megszokottá vált a mosoly-
talan arcokon. Hogyan szûnhetett meg?
Kudarcba fulladnak talpraállási kísérletek,
s mintha valami mágnes húzná lefelé azt,
aki felfelé törekszik.

H. R.: Fácán (barackmag)



49

TELTEK SÚLYOS ÉVEK, nem tudható,
melyik volt súlyosabb a másiknál. Szürke,
terelhetô tömeggé váltunk, s mihelyt
valakinek kezd – ha szûkre szabott is –
saját élete lenni, lecsap a kalapács, pedig
üllôt nem is látni sehol. Hol van az az idô,
amikor a társadalom egyedeit emberek-
nek hívják majd? Nem nyájjá váltunk,
csorda lettünk. Csorda, megnyirbált csor-
da, s figyelmünk arra korlátozódott – mi-
kor halljuk az ostorpattogást, s mikor
csap le ránk váratlanul az éppen hatal-
mon lévô pásztor ostora. Királyunk volt,
talán túl sok is – úgy tûnik – talán nem is
az országot kormányozták, talán a versen-
gés foglalta el gondolataikat, irányította
cselekedeteiket. Jólétben éltek, határozot-
tan jólétben. A nép, tulajdonképpen ki a
nép? Kikbôl áll a nép, akinek állítólagos
akaratából történik minden? Hogyan is
lehetne közös akarat, mikor csakis egyéni
érdekek számítanak, s a harcosokat segíti
sok egymásba nyíló kiskapu?

HALDOKLIK AZ ÉRTELMISÉG, s beteg-
ágyánál nincsenek jó orvosok. Huzatos
ország ez, legjobbjainkat elszívta a Nyu-
gat, növeli hírünket a nagyvilágban. Az
itthon maradottak gúzsba kötött gondo-
lataikat igyekeznek rendezni a hol lazuló,
hol taposó prés alatt. Hüvelyknyi por lep
kéziratokat, telnek polcok és vaskazetták,
egymás fölé tornyosulnak, nem tudni,
mikor jön a kéz, kihúzni a legalsót, mitôl
omlik a többi, mint kártyavár – semmivé
téve gondosan felépített tartalmukat.
Vékony a réteg, egyre vékonyabb, ki j-vel
írja a muszájt, s gyermekeink soha-nem-
volt dolgokat tanulnak az iskolában. Fo-
galmak vesznek homályba, feltámasztá-
sukra talán soha sem lesz már igény.
Vajon kevésbé csörömpölne hajnalban a
kukás, utcasort ébresztve fel, ha több len-
ne a fizetése, a kórházi ápolónô ember-
nek tekintené-e a betegeket, ha nem len-
ne létminimum alatt a keresete, csalna-e
az eladó két dekát a vásárolt parizerbôl,
ha elsején több pénzt tehetne le a család

asztalára, házon kívül lenne-e munkaidô
alatt a dolgozók fele, ha nem kellene má-
sodállást vállalnia, visszaköszönne-e a por-
tás, adna-e felvilágosítást vállvonogatás
helyett, ha odacsúsztatnám legalább a
napi cigarettája árát? Nem hiszem, mert
valami végérvényesen elveszett, valami,
amit talán kulturált emberi magatartásnak
hívtak, még nem is olyan régen.

BESZÉDÜNK IS ELVESZETT: a magyar
szó. Ôrzésével kevesen foglalkoztak, s ôk
is vérszegényen, inkább csak reményte-
len kísérleteket téve, egy-egy elôadáson,
vékony füzetecskében hívtak fel anya-
nyelvünk tisztaságára tízmillió magyart –
a szavak hangtalanul szálltak a semmibe.
„Magam alatt vagyok, a csaj elcsórta a
lóvémat, volt a brifkómban pár rongy, el-
tûzött egy mácsó hapsival, klassz brin-
gán, prutty-prutty.”

Mûvészeinknek kivételesen jó dolguk
volt, hiszen két dolog közül választhattak,
nagy szó ez! Vég nélküli volt a témák
sora, lehetett festeni terem falát betöltô
piros kombájnt, traktort leánnyal, vagy
anélkül, fonó-szövô lányokat, vasöklû esz-
tergályosokat, portrékat minden mennyi-
ségben ugyanarról a személyrôl, aki ott
függött minden valamirevaló iskola, iro-
da, gyár falán, s hatalmas plakátokon ott
díszelgett kerítéseinken, aluljárókban – és
lehetett választani a hallgatást, azaz
segédmunkásként eltengôdni valahogy,
titokban festegetni nem idôszerû képecs-
kéket, vízpartot, hajnalhasadást.

Az ügyesség helyére ügyeskedés lé-
pett, nem kellett hozzá képesítés, s akinek
volt, az is letagadta, s munkakönyvébe az
egyetemet végzett is pillarebbenés nélkül
íratta be: végzettsége 8 általános. A leg-
gyakrabban használt szó a megélhetés
lett, errôl folyt a szó országszerte, s gya-
nússá vált, ki színházba ment, vagy csi-
nos, alig használt Trabantot vett. Ugyan
mibôl, ugyan mibôl?

Világlátás nélkül halmozódtak évek
évekre, s kérvényünkre három hónap
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után megjött szabályszerûen a válasz:
Kérése ez idô szerint nem teljesíthetô. Így
hát nem mindenki látott világot Óperen-
ciától Hebridákig. Voltak, akik páratlan
ügyességgel, fillérekért szabadítottak meg
sokakat utolsó értékeiktôl, s ma elégedett
mosollyal, szétvetett lábbal álldogálnak
régiségüzletük küszöbén.

Az arisztokratákra erôsen rájárt a rúd,
nagy bûnnek számított a koronás bölcsô,
gyanúsak voltak, felettébb gyanúsak, s
még gyanúsabbakká váltak azáltal, hogy
arckifejezésükön mindig ott ült valami-
lyen riadalomféle, s annak a felismerése,
hogy most olyasmit várnak el tôlük, ami-
hez nem értenek, egyáltalán nem érte-
nek. Sohasem csinálták sem ezt, sem azt,
sem amazt. Tudták, mi a munka, persze,
de csak hallomásból, a gyakorlat az más,
egészen más. De idôvel talpra álltak
mind, talán valami ôsi erô vezérelte ôket
– elkallódásról nem érkeztek hírek.

TELTEK-MÚLTAK AZ ÉVEK, s eljött az idô,
mikor az elsô disszidens repült be az or-
szágba – hogy nem történt baja, éppen-
séggel semmi baja – követték a többiek,
keringtek országszerte, akár a fecskék ôsz-
idôben. Kifogásoltak sok mindent, s kér-
deztek hiábavalóságokat, értelmetlen miér-
teket, érdeklôdtek romlásunk okai felôl.

Eljött az az idô is, amikor mi utazhat-
tunk nagyvilágot látni – csak ide a szom-
szédba –, s hazajôve, a sok gyönyörûsé-
ges látnivalót megemészteni nem tudván,
napokra szótlanságba merevedtünk.
Meg lehetett szokni, hogy értelmiségiek
gyermeki egyetemekre kerültek, s meg
lehetett érteni, hogy a tekintetek nem
voltak többé elutasítóak, elfelejtôdött a
pária-mivolt. A régi értelmiség éppúgy
építhetett, mint a paraszt vagy a munkás,
vehetett kicsinyke darab földet, le is szed-
hette a termését, tarthatott kutyát is, már
nem tekintették úri huncutságnak.

Lassan világosodni kezdett, hosszan
tartott, s így jobban lehetett tudomásul
venni. Így nem volt annyira meglepô,

mikor lehullt a függöny, s nem éreztünk
borzongást, mikor kockánként, hitelesít-
ve, díszdobozba zárva árusítani kezdték
egy-egy gondosan ledrótkefézett darab-
káját.

A változást követôen, hogy minden
szabad volt, ami eddig nem, soha nem
látott tobzódás kezdôdött országszerte,
biznisz lett a kulcsszó, varázsütésre keltek
életre rövidke percek alatt nyugati nívó-
juk butikok, szállodák, s ékszerboltok kínál-
ták a sok aranyat-ezüstöt, ami eddig
sehol sem volt. Varázslat volt, igazán va-
rázslat, ahogy a semmibôl lett valami, a
kopottból fényes, a szegénybôl gazdag.

A FOLYAMAT TART, egyre gazdagabb
lesz egy vékonyabb réteg, s egyre vas-
tagszik a nincstelenek tömege. Hogyan is
kerülhettünk ilyen kátyúba, amin már
csak a vontatás segít? Csúszás közben
nem mindig figyeltünk a csúszásra – talán
így történhetett. Azt hiszem, felelôsöket
keresni sohasem volt célravezetô – inkább
sietôsen kellene elindulni mások által már
kitaposott széles úton, amirôl talán sejteni
lehet, hogy hová vezet.

Valami elveszett, s minthogy az egész-
nek az egésze veszett el, így felsorol-
hatatlan. Az egészhez hozzátartoztak fo-
galmak – ma már semmit sem jelentenek
–, létezett egy értékrend, ma elértékte-
lenedett lommá változott, batyuvá, mit
cipelni tovább céltalan, s így nem is ér-
demes. Vajon miért kellett eldobnunk ér-
tékeinket? Miért nem éreztük meg, hogy
a gyeplôk elengedése után összefutnak a
szekerek? Miért szoktuk meg olyan gyor-
san a gúzsbakötés és a szabadság közti
tartós állapotot, s miért hirdetjük üdvö-
zítô mivoltát? Hogyan váltak fogalmak
más jelentésûvé, miért nem bízunk egy-
másban többé, s miért engedtük el gyer-
mekeink kezét? Hová vezet a farkastör-
vény? Az orvos szemében én miért a
„következô” vagyok?

Az elsilányosodás egyik oka a tájékoz-
tatás hiánya. Nem érdekel minket mások
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sorsa, saját dolgainkat gondosan ma-
gunkba zárjuk, csak ki ne szivárogjon betû
se arról, hogy miként alapoztuk meg vagy-
onunkat – eltitkoljuk azt is, ha jót hallunk
valakirôl –, de feltételezett rosszat min-
denkirôl tudunk mondani. Ezt a mentali-
tást eltanultuk egymástól, nem sajátunk –
mint ahogy az sem, hogy semmilyen te-
kintetben sem vagyunk tekintettel egy-
másra. Elvesztettünk mindent, ami az em-
bert emberré teszi, illetve hagytuk elveszni
– de mit kaptunk cserébe? Rohanást in-
farktusig a pénz után, a megnövekedett
igények miatt. Miért növekedtek meg az
igények? Miért nem jó többé szomjúság
ellen a víz? Miért jár nekünk mindennek a
tetejére tejszínhab? Miért érzi magát min-
denki olyan nagyszerûnek, nézeteit egye-
dülállónak, üdvözítônek? Miért nem hall-
gatjuk meg többé a másik felet, és miért
bizonyítottuk be, hogy pénzzel minden
elérhetô? Miért nem kötelez többé az
adott szó? Miért nincsenek elveink?

MONDJÁK, ilyesmik történtek az elmúlt
évtizedek alatt, s történnek ma is – vala-
hogyan nem vettem észre, mert igazából
sohasem távolodtam el a bükköstôl, Pali
bácsi tanításaitól, s erdôben élve nem
látni tisztán, mi történik ott, ahol nem véd
az erdô. Ahol védelem nélkül ki van szol-
gáltatva mindenki mindenkinek, s ahol
erô sincs, amibôl meríteni lehetne.

Nagyjából, a havasok földjén is ilyen
szavak esnek, de csak nagyjából. Ott na-
gyobb volt a nyomás, s így sokkal több
erô kellett a feltámadáshoz, de feltáma-
dás lett, az bizonyos. Sokan csatlakoztak
a feltámadókhoz, olyanok is, akik nem
voltak nyomás alatt, csak megérezték
hova-tartozandóságukat. Nagy mágus a
zene, a tánc – tereli együvé a különbözô
léptékûeket.

Azt is lehet hallani, hogy elégedetle-
nek az emberek, „legyen meg minde-
nünk”, mondogatják – elképzelni sem
tudom, hová férne el a „sok minden”? 

A sok holmi között elférne-e a boldogság,
az egymásra figyelés?

Persze lehet, hogy mindezek a fosz-
lányok, amik néha elérnek hozzám, csak
idôtöltés, üres fecsegések, s itt, az erdô
sûrûjébôl kifelé látva a világosságra, úgy
hiszem, a csodaszarvas már elindult.

Csak meg is találjon minket.

A fenti írás Kornis Gabriella: … Ôrizz…, és én ôriz-
lek Téged címû kötetének önálló része, Képzô-
mûvészeti Kiadó, 1997.

Magyary Ágnes

Városok, házak,
otthonok

Az elsô otthonomra nem emlékszem.
Csak fényképekrôl. Alig látszom ki a sok
pólya közül. Kétségbeesett arccal szorí-
tom össze a szememet, minden jel szerint
nagy levegôt vészek egy kiadós ordítás-
hoz. A szüleim, a nagynéném és nagy-
anyám csillogó szemekkel néznek a len-
csébe. Egy frissen épített emeletes ház-
ban készült a felvétel, amely a hegyek
között az erdô szélén állt. 1996-ban lát-
tam elôször, de akkor már nem volt erdô
a közelben. Körbe nôtték a lakóházak.
Inkább a szüleim otthona volt. Rövid ide-
ig éltünk Csíkszeredában. 

Innen Kolozsvárra költöztünk. Egy
nagy, régi házba. A nagyanyám házába.
A régi városközpontba. Itt volt a legjobb.
Hatalmas kert tartozott a házhoz, ahol
szabadon tobzódhatott a természet. Bok-
rok, fák nôttek mindenfele. A kerítés mel-
lett orgonabokrok sorjáztak, az otromba
fagarázst, ahol egykor nagyapám autója
állt, egy öreg diófa takarta el. A kert a
Szamosig nyúlt le, de az a fele már nem
volt a mienk, ugyanúgy, mint a ház másik
felét is idegenek lakták már. Ez az idegen
Ambrus bácsi volt, aki minden hajnalban
szótlanul ment el dolgozni, és minden
délután szótlanul érkezett haza. Állítólag
felesége is volt neki, de rá én már nem
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emlékszem. Szerintem Ambrus bácsi nem
is tudott beszélni. Bár a nagyanyám sze-
rint igen. 

Egyedüli gyerek voltam. Enyém volt az
egész terület, és a szomszédok kitüntetô
figyelme is. A szemközti házban csupa
öregember lakott, az egész környéken
nem volt másik gyerek, sem egy unoka,
sem távoli rokonok porontya, ráadásul
csak egy dróthálós kerítés választott el
minket tôlük. Így nekem, nap mint nap,
érdemes volt a házunk elôtt végiglejteni
a földet söprô székely szoknyámban, mint
egy királylánynak, és kecses mozdulatok-
kal pitypangot gyûjteni a kerítés tövénél.
Óriási sértés volt, hogy a szomszéd bácsi
eme remek produkciómat azzal díjazta,
hogy megkérdezte:

– Mi van, cigánylány? 
Egy világ omlott össze bennem, bár

utólag be kell látnom, hogy az a szoknya
tényleg nem tett fényûzô benyomást, de
földig ért, és jól lehetett forogni benne.
Ez a megjegyzés akkor is sértô volt. Bár
igaz, hogy mindennapos volt, hiszen La-
jos bácsi szerette a csipkelôdést, én pedig
már akkor is remekül fel tudtam húzni az
orromat. A pitypangokat sem hagyta szó
nélkül:

– Ha beviszed a szobádba, egész éj-
szaka brekegni fog.

Ezt az információt gyanakodva fogad-
tam, bár egy kicsit elgondolkodtam rajta,
hiszen ha nem lenne igaz, akkor miért
hívnák a pitypangot békavirágnak? Végül
is a szépérzék gyôzedelmeskedett a józan
ész felett, és a virágok bent éjszakáztak a
házban.

Kész csoda volt az a kert. Olyan, mint a
paradicsom. A diófára hintát szerelt az
apám. A japánbirs kiterjedt lomjai alatt
laktak a babáim. A gyöngyvirág szônyeg
közt pedig a húsvéti nyuszi rejtette el az
ajándékait. De a garázs mindig zárva volt.
Nekem oda nem lehetett bemenni. Néha
nagyanyám kinyitotta, hogy valamit be-
rakjon, és akkor én is bekukkanthattam
oda, ahol egymásra tornyozva állt több

generációs limlom. Kész kincsesbányának
tûnt. Vágyakozva néztem. Szívesen feltér-
képeztem volna alaposan, hiszen már
gyerekkoromba fûtött a felfedezôi láz,
amellyel mindennek a végére szerettem
volna járni. De nem lehetett. Így maradt a
padlás, amely nem volt lezárva. Ott csupa
érdekes dolog volt. Erzsébet királynô
gipsz mellszobra, régi komód, hatalmas
faládák régi ruhákkal, újságok kötetek-
ben. Csupa felfedezni való kincs. 

Védett sziget volt ez a ház a külvilág-
gal szemben. Egy elvarázsolt hely, ahol
minden csoda megtörténhetett. Egy ha-
talmas piros kapu ôrködött a ház nyugal-
ma felett, és nem léphetett be bárki. 

Ambrus bácsi egy nap szótlanul meg-
halt. Elvitték. Üresen maradt utána az a
két szoba, ahol lakott. De alapjába véve
semmit sem változtatott meg az ô halála.
Minden ment tovább a maga útján.

Aztán ôsz lett. Lebontották a házakat.
A kertet letaposták. Meghaltak a virágok.
Eltûntek életek, emberek. Mi maradtunk
utójára. Láttuk, ahogy elmennek a szom-
szédok. Láttuk, ahogy megjönnek a mun-
kások. És láttuk, ahogy eltûnik a szemköz-
ti ház. Elôször a tetôszerkezetet szedték
szét. Akkor ott álltak a csupasz falak. Az-
tán eltûntek az ablakkeretek. Aztán már
semmi sem volt. 

A külvárosba költöztünk. Egy új eme-
letes házba. Rémes volt. A hetedik eme-
leten kaptunk lakást. Az ablakok egy zajos
utcára néztek. Az ablakok minden egyes
jármû zajára szilaj táncot jártak. A lift sok-
szor nem mûködött. A lépcsôháznak
nem volt ablaka. Olyan sötét volt benne,
mint a pokolban. Mindennap áramszü-
net volt. Vakon botorkáltunk fel a lépcsô-
kön. Télen nem volt fûtés. Az ablakok
befagytak, nem tudtuk kinyitni ôket. Nem
volt meleg víz. Esténként gyertyafény
mellett olvastunk. Idegen emberek voltak
körülöttünk. Idegen arcok. Idegen nyel-
vek. Nem tudták kimondani a nevemet.
Ôk még sohasem hallottak ilyen névrôl.
Következésképpen számukra nem is lé-
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tezett ilyen név. Másképpen neveztek el.
Ezért soha többet nem álltam szóba
velük. 

Már nem voltam pitypangot gyûjtô
cigánylány, aki önfeledten kószál a pa-
radicsomban. A sötét lépcsôházban nem
élnek hétfejû sárkányok, világszép nád-
szál kisasszonyok, ott nem pöröghetek
kedvemre a földig érô szoknyámba, nem
rámolhatok a padláson, vagy nem kaca-
rászhatok jókedvûen. Ott, a sötét lépcsô-
házban találkoztam a valós élettel. Az
egyetlen igazsággal. A nagy sötétséggel.
A semmivel. Ahol még a fényt is sajnálták
tôlünk, ahol még a nap sugarai sem me-
legíthettek. És még a nevemet sem tud-
ták kiejteni. Börtönbe kerültünk, ahon-
nan nem volt szabadulás.

Budapesten kísértett a történelem szel-
leme. Aprócska lakásban laktunk, amely
az ötvenes évek agyrémének torzszüle-
ménye volt. Az egykori nagypolgári
otthont csöppnyi falatkákra szelték. De itt
legalább ki tudták mondták a nevemet.
Végre értették, hogy mit mondok, és én
is értettem, hogy ôk mit akarnak. Nem
kellett dadogni, keresni a szavakat, ame-
lyeket úgysem tudok, mert csak azt tu-
dom, hogy reménytelenül vergôdöm
egy ismeretlen nyelv bilincsiben. Nem
kellett elmagyarázni a Marslakóknak,
hogy mi nem a Plútóról érkeztünk. 

Aztán rá kellett jönnöm, hogy mégis
csak a Plútóról érkeztem, amikor 1990-
ben elôször lerománoztak. Ez felért a sö-
tét lépcsôházas történelmi tapasztalattal.
Kegyetlen volt. A szavakban nincs semmi
könyörület. Rosszabb, mint amikor lerom-
bolják az ember otthonát. Dédnagyanyá-
mat 1900-ban oláhozták le a dédnagy-
apám egri rokonai. Kôvári Eszter zoko-
gott. Az ifjú férj zavarában csak annyit
tudott mondani:

– Ne sírjon, Esztike, én így is szeretem.
1900 és 1990. Olyan szép és olyan ke-

rek. Olyan, mint a mesében.

Köntös-Szabó Zoltán

Trianon gyermekei

(A másodszülött unoka
1983-as, újpesti naplójából) 

(Részletek)

A Mozgó Világ se vállalja írásomat. 
A rovatvezetô értesített fôszerkesztôje
döntésérôl, ami – kedvezôtlen. A fôszerk.
nem tud azonosulni az írás érzelmi he-
vületével. Hát akkor fújjon a plattenbe.
Nyárnak teljében.

Ledorongolós kritika. Szervátiusz Tibor
„történelmi-nemzeti” szobrászatáról. Dózsa
megégetése – közhely. Krisztus kínhalála
– közhely. Minden közhely. A Kolozsváron
szenvedô emberiség is. Az Erdélyben ma-
radó mûvészekkel példálóznak. Ôk a pél-
dák és a kötelezô mércék.

Blaha Lujza téri aluljáró. Anyósom fi-
gyelt fel a bekerítô hadmûveletre, mely
„tajt” sikerrel végzôdött. Három rendôr
vett közre egy megszeppent asszonyt.
Moccanni se tudott. Szemeiben rémület
és esdeklés. Tetten érték a rakott szok-
nyás, fejkendôs jogi személyt. Nem, nem
zsebmetszés közben fülelték le. A széki
vagy kalotaszegi illetôségû áldozat enge-
dély nélkül árukereskedelemre tett kísér-
letet. Varrottasokat szándékozott forga-
lomba hozni. Magabiztos közegek. Egé-
szen jól ruganyozik a térdük. Ráérôsen
böngészik a román útlevelet. A forgatag-
ban van idejük felszívódni a hivatásos
zsebtolvajoknak. Odalépek. A tömörebb
zsaru méltat észrevételre.

– Közlekedjünk, jól van?
Anyósom elhaló hangon: – De ilyent!

Vigyázz, lelkem.
A mokány alkatú rendfenntartó majd-

nem obszcén mozdulattal markolja gumi-
botját. Nem tágítok. A zsaru még nem
tisztázta magában, mennyire tángálós ma
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a hangulata. Legyen tekintettel a mellet-
tem sápadozó asszonyokra, vagy tanít-
son móresre. – No, lépjenek le, sürgôsen,
ne avatkozzanak a folyamatba, meg va-
gyok értve!?

Margit nagymama szája szegélye az
EMKE árkádjai alatt is remegett. Lánya
úgy néz rám, mintha én írtam volna a
megalázó jelenetet.

Dr. Heteinél. A körültekintô vizsgálato-
kat elviselem. Úgy, ahogy. Ám a folyosói
tekintetek kibírhatatlanok. Majdnem egy
órát töltöttem a rendelôben. Múltkor
megfeledkeztem Molter Károlyról, Kacsó
Sándorról, sokakról. Legfôképpen Bánffy
Miklósról! Erdélyi történet. Anyósomtól
kaptam emlékbe a dedikált munkát, átte-
lepedéskor. „Nagytiszteletû Polgár Gyula
református lelkésznek és Övéinek, a Tör-
ténetben is elôforduló helyszínen: Kalota-
Szentkirályon, az Úr 1942-ik évében. Meg-
becsüléssel, híve: Bánffy Miklós.”

Házi borbélykodás. Avagy, mi az ered-
mény, ha összetévesztôdik az olló a nyíró-
géppel. Megkurtítottam Bulcsi üstökét,
grádicsosra sikeredett. Szörnyülködhet
Puskás és Ferencz bácsi az égi fodrász-
mûhelyben. Estike Virág: „Észre se vevô-
dik a lépcsôzet, az a fontos, hogy nem
vagy fatyi forma.”

Tavalyi történet. Határon túli magyar
költészeti fesztivál a gyulai Várszínház-
ban. Elôzôleg beavatkozott a cenzúra, ami
nincs, állítólag. Kihagyták Tôzsér Árpád
Fejezetek a kisebbségtörténelembôl, Szé-
kely János A vesztesek címû versét,
Lászlóffy Aladár Országúti balesetek, Var-
ga Imre Petôfi szelleme 1867-ben. Indok:
tragikus magyarságképet sugallnak. Varga
valami kérdésekre szeretne tôlem vála-
szokat. Állok elébe!

A Tordai-(tudat)hasadékhoz már csak
Keresztesi Éva jóindulatú figyelmeztetése
hiányzott. Ne lepôdjetek meg, ha meg-
keres a magyar belügy. Megkeres? Eset-

leg megkörnyékez. Egyre kiegyensúlyo-
zottabb leszek. Mint Strohsnájder, a há-
ború elôtti Románia híres kötéltáncosa.

Megírtam az aluljárós hajkurászást. Túl-
ságosan indulatosra kerekedett a meg-
alázó jelenet.

Gerô János tisztázta a SZOT-ösztöndí-
jas fiaskót. Az illetékesek szerint nem is-
merem eléggé a magyar valóságot. Hát
„pit mondjak, pit mondjak”, mondaná
Vásárhelyi Géza. Eléggé? Sehogy jófor-
mán. Majd igyekezni fogok. Igaz, én az
erdélyi valóság megírására kértem ösz-
töndíj-támogatást. Valóság? Egyre feszte-
lenebbül nagyzolok.

Otthon, Erdélyben nem szerepelt a
tantervben az orosz nyelv. Zoli bepótolta.
A VII. osztály anyagáig, rekordidô alatt!
Rendkívüli nyelvérzéke van. Nem tôlem
örökölte.

Tegnap az újpesti antikváriumból vá-
sárolt egy angol és egy francia nyelvû
kalandregényt. Ugyanattól a szerzôtôl. Ka-
zan, the Wolf-dog, by James Olivier Cur-
wood, La piste dangereuse. A farkasku-
tyást olvastam kamaszkoromban. Pengôs
regényként. A folytatását, Kazán fiát is.

Oravecz Imre úgy emlékszik, megkö-
szönte már a pagonyos novellámat, vé-
leményét is megírta. Furcsa módon azon-
ban ennek nincs nyoma a regiszterében.
Vagy nem iktatta, vagy rosszul emlékszik.
Megjelenését szorgalmazza. Sajnos eled-
dig sikertelenül. De nem adja fel a re-
ményt.

Baromság volt részemrôl elküldeni a
tekenyôs-levelet. Megírása után anginás
görcs kapott el.

A „Tordai-(tudat)hasadék” Bágyoni vagy
Nyulas Sándor szójátéka?

Önmegvalósítással kiteljesedett siker-
élmény. Anyósom segített hozzá. Stroh-
schneider. Sikerült lebetûzni, remélem, he-
lyesen. A nagyszerû s bámulatos mûvelt-
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ségû Bors Gizella hiányzik, az Utunk olva-
sószerkesztôje. Ha otthon volnék, felhív-
nám telefonon. Egyébként az Európa-
hírû egyensúlyozó mûvész a háború
utáni Romániában is lélegzet visszafojtás-
ra késztette bámulóit. Magunk is láthat-
tuk Kolozsvárott a Széchenyi tér fölött ki-
feszített drótkötélen.

Szabályos összeesküvés. Kata Komlóra
postázta a fénymásolt leleteket. Dr. Földi
Imre közbenjárt érdekemben, beutaló
nélkül fogadtak a pécsi érsebészeten. Dr.
Horváth vizsgál meg. Szept. 8-án reggel
9-re várnak. Lajos /D: Szabó Lajos költô,
Erdélybôl telepedett át. – Megj. B.Sz.I./
gondoskodott programról is. Megláto-
gatjuk Földiéket, régen esedékes a talál-
kozás. Vasárnap bányászünnepség, ilyen-
ben úgysem volt még részem. Nincs 
visszakozás, elég a link kibúvókból. Elém
jönnek kisfiával Dombóvárra. Átszállunk a
komlói villanyvonatra. Ne telefonáljak,
felesleges a szószaporítás.

A pécsi folyóiratban megjelent versét
otthon írta, 1977-ben. Régi színtereken
bódorgott Miklós Lászlóval és /Bögözi/
Kádár Jánossal. „Hozzátok is becsenget-
tünk, ti már odébbálltatok. Az öreg tisz-
teletes nyitott kaput, nem látszott rajta az
aggastyánkor, lenyûgözô volt szellemi
készenléte. Így foglalta össze csatangolá-
sunk lényegét: »Visszalabdáztátok maga-
tokat a gyermekkorba«”.

Kolozsvári barátok. Knizs Gyula, felesé-
gével. Hazai lejtésû szavak. Bontják a Pata
utcát. Már Simon Jánosék házánál tarol-
nak a talajgyaluk. A Zápolya utcai ka-
szárnya hegyre rukkoló téglakerítését
meghagyták. Egyelôre. Minden értelem-
ben kimerítô helyzetjelentés az otthoni
tanügyi állapotokról. Mindkettôjük kated-
rája bizonytalan.

Gyula nálunk szenvedte végig a ma-
gyar–szovjet vízilabda-mérkôzést: 3:3.

Árjelzô táblácska szövege a budapesti
István téri dinnyepiacon: „HASATT 5 ft

darabja”. Hatalmas görögdinnyét cipel-
tem fel a IV. emeletre. Búcsúzóul, mielôtt
belecsorgat Lôrinc.

Illyés Gyula: Haza a magasban.
– Hogyhogy nem olvastad?!
– Úgy, hogy nem került még a ke-

zembe.
A filmesztétikai vitába se ártottam bele

magamat. Costa Gavras népszerû filmeket
szeretne készíteni. Elutasítja azt az elmé-
letet, miszerint a népszerûtlen filmek szük-
ségszerûen tiszták és mûvészileg jók. Ez a
hozzáállás csak egy szûk európai intel-
lektuális réteg gondolkodására jellemzô. 

Tartom magam, nem gyújtok rá. A reg-
geli kávénál elviselhetetlen nikotinéhsé-
gem támad. Tegnap rám köszönt egy
idôs férfi az Árpád úti órajavító mûhely
elôtt. Visszaköszöntem. Összetévesztett va-
lakivel. Utoljára Kolozsváron köszöntek
rám forgalmas utcán. /…/

Levél Édesanyámnak. Knizsné vállalta
a gyalogpostáskodást.

Augusztus 20. Csavargás családdal.
Tisztavatás a Kossuth téren. Irány az Or-
szágház. Vízi és légi parádé. Naszádok,
ejtôernyôsök. Széksorokból kialakított né-
zõtér. Hivatalos meghívottaknak. Kitûnô
rálátás a Dunára. A gyerekek felfedeztek
három üres széket. Besirültek a sorok kö-
zé. Felbukkant egy rendezô, kitessékelte
ôket. Mária Kata méltatlankodott: „Nem
nyomtuk volna lennebb a helyet.”

Kós Károly, Az országépítô, gyerekkori
olvasmányélmény. Karácsonyra kaptuk.
Nagyapánktól, szüleinktôl? Lelkesedtünk
Szent István királyért, nem állhattuk Sol-
tész bácsit.

– Miért az új kenyér és az alkotmány
ünnepe ez a mai? – Könnyebbet is kér-
dezhettek volna gyermekeink.

Estére kelve érkeztünk haza, Újpestre.
Elcsigázottak voltunk, nem vártuk meg a
tûzijátékot. Az erkélyrôl csak némi fény-
derengésben volt részünk.
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Fanyalgó hangok. Az erdélyiek nem
írnak szabatosan. Gyakran vetik hátra az
igekötôt. Berkes Erzsébet nem hajlandó
stilizálni kéziratainkat. Cseppet se volna
üdvös pestiesre haloványítani a ránk jel-
lemzô „nyelvi színeket”. Erzsébet tanácsa:
– De azért ne legyetek rugalmatlanok,
makacsok a szerkesztôkkel szemben.
Konkrét helyzet – konkrét elemzése,
ahogy V. I. Lenin mondaná. /…/

Oravecz Imre nem tudja okát adni
kéziratom vesztegelésének. Továbbra is
megtesz mindent az elbeszélés mielôbbi
megjelenéséért. Annyit sikerült már elér-
nie, hogy kiutalják a honoráriumot, elô-
legként. A teknôt követelô levelem rend-
hagyó, kissé. „De – jogos.”

Mercedes kocsival a Megyeri csárdába,
adunk magunkra. Komáromi vendége-
ként, Vári Attilával. Csopakit ittunk, az
illett a vacsora állagához. Lehet, nem
vagyok szakértô. Teljesen felesleges vita
Mihállyal. Bosszantóan elfogult némely
otthoni guzlicás iránt. Szóba került az el-
lenzékiség is. Csak Attila viselkedett oko-
san, elejét vette a kiélezôdô vitának.

Komáromi szerint a pipálás nem árt
annyit, mint a cigarettázás. De ne han-
goztassam, s ôrá se hivatkozzam. „Nagy-
lélegzetû családregényem” csak érintô-
legesen került szóba. Egyrészt a hûvössé
vált hangulat miatt. Másrészt bevallom
levélben, hogy sehun semmi, csak a
nagy bôszködéssel vagyok./…/

Oravecz visszaküldte az elbeszélést.
Rövidíteni kell rajta. Annyit húzzak ki be-
lôle, hogy beférjen a kolumnába. „Légy
megértô, köszönöm.”

Képeslap Bágyoni Szabótól, Gyulafe-
hérvár déli diadalkapuja. „Ha elfelejtetted
volna, itt nyugosznak Erdélyország nagy-
jai… A diadalkapu XVIII. Századi, tehát
ezen nem vonulhatott be Mihály Vitéz.
Az egy korábbi történet. Miként az is,
hogy nem az aranyosszéki székelyek ad-

ták a vajda kíséretét… Ezen a kapun
keresztül érkeznének a leveleid, ha
gyakrabban vennéd igénybe a postát.”

Megjelent az írószövetségi Tájékoz-
tató. „Bemutatkozunk” rovat. Tavasszal írt
rövid életrajzom. „Eddigelé két határát-
lépés van mögöttem. Elsô ízben anyám-
hoz költözve (éjnek idején) érkeztem
meg Észak-Erdélybe. Második alkalommal
(fényes nappal) négy gyermekemhez
kötözve (képletesen) érkeztem Magyaror-
szágra. Azóta (tizenöt hónapja) többnyire
Kolozsváron élek, ugyanis: itthon is ott-
hon elkezdett Trianon gyermekei címû
(trilógiát ígérô) krónikámat írom megle-
hetôsen csüggeteg hangulatban. Ilyen-
kor Berzeviczy Gergellyel gyámolítom
magam: »Munkámban sok van, ami tetsz-
hetik az udvarnak, de van sok más is, ami
visszatetszhetik neki. Másoknak még ta-
lán több nem lesz ínyére. Nem fogok tet-
szeni minden olvasónak, de nekem se
tetszik minden olvasó.«

Negyven esztendôt éltem Erdélyben.
Elsô írásaim, könyveim a hatvanas esz-
tendôkben jelentek meg. Kilenc eszten-
deig szabadúszó voltam, elôtte unitárius
teológus, nyomdász etc. Harmadik kisre-
gényemet (Kár volt sírni Jeruzsálemben)
könyvesbolt helyett zúzdába irányították.
1970 és 1981 között az Utunk szerkesztô-
je voltam. 1978-ban kaptam elsô infark-
tusomat, valamint írószövetségi díjat.
Tizenkettedik kötetem (említett kisregé-
nyem és kéttucatnyi írásom) a Magvetô
Könyvkiadónál jelent meg (Eljön kegyel-
med Szodomába?).

Jelenleg Zuglóban lakom. Népes csalá-
dom körében némileg infantilis lettem ma-
gam is, ezzel magyarázható alaptalan vá-
rakozásom (valaminô szintézisre), amikor
az itthon és az otthon… Nem tudom (alig-
hanem nem is akarom) szabatosan meg-
fogalmazni. Egyébként jól vagyok, mivel
biztosra veszem: harmadik határátkelésem
(a Házsongárdba) teljesen kötetlen lesz.

1940-ben születtem, Aranyosszéken.”
/…/
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Zûrök a Mozgó Világ körül. A jól ér-
tesültek szerint erdélyiekbôl verbuválódik
új szerkesztôség. Bodor Ádám, Csiki Lász-
ló, mások. Mint lehetséges fôszerkesztô.
Visszafogott elmarasztalások. Több kara-
kánságot feltételeztek rólunk, ja. Hátam
mögött:

– Erre jók az erdélyiek, ezért hozták
ide ôket. Két forintért elhajtják a gyalog-
békát Soroksárig. 

Csiki László

Valahol, avagy: 
Itt otthon

Nem szívesen beszélek már errôl, vagy
csak nehezen. Ez is egyik fonák tünete
lehet honosodásomnak.

Közel húsz éven át errôl beszéltem,
versben, prózában, drámában, publicisz-
tikában, és azoknál is szenvedélyesebben
pódiumra vagy kocsmasarokba állított
asztalnál. Erdélyrôl, azaz az ifjúságomról.
(És falvakról, és Bukarestrôl, ahol két íz-
ben is éveket töltöttem.)

Nem álmodom róla. Nem szépülnek
meg emlékeim az idô- és térbeli távolság
miatt.

(Néhány évig a szekuritáté kihallgatá-
sairól álmodtam. Ha az nincs, én még
mindig ott vagyok. Akkoriban azt mon-
dogattam: több minden taszított onnan,
mint amennyi ide vonzott. Azt ismertem
legalább, miközben az itteni rokonaimat
sem. Most azt nem ismerem, azaz nem
érzem a bôrömön, nem fázom ott télen,
és nem hevülök baráti társaságban. Álsá-
gosnak tartanám emlékeimmel helyette-
síteni a jelen idôt.) 

A reflexeim azonban a régiek, az otta-
niak. Ezt fôként írás közben érzem, a vé-
dôburok alján, holmi zöldesen bugyorgó
bugyorban, az asszociációk módjában és
egyúttal anyagában. Nem hasonlítgatok
ugyanis, sem színhelyeket, sem állapo-
tokat, tehát azt sem tudom, ott volt-e ne-
kem „jobb”, vagy itt. Más volt. Rég volt. 

A képzettársítások azonban felszínre hoz-
zák az elfeledett elemeket. Valahogy úgy,
mint amikor lenyúl az ember a folyó
fenekére, amelyben lubickol vagy sodró-
dik, és meglepô tárgy akad a kezébe.
Lehet, éppen ô veszítette el, lehet, má-
soknak hiányzik. Lehet, ez a közös ben-
nünk, jöttekben, maradottakban: a hiány-
érzet. Amikor pedig rábukkanunk vala-
mire, csodálkozunk rajta és ismerkedünk
vele, noha a miénk.

Lehet, nem így van. Vagy nem így tör-
ténik. Minden lehet. Elôttünk a tér, mint-
ha bennünk volna.

Sokszor idézik Tamási Áront: „Azért va-
gyunk a világon, hogy valahol otthon
legyünk benne”. Én legalábbis így emlék-
szem a híres mondatra. Értelme azon
múlik, melyik tagjára tesszük a hangsúlyt.
A „valahol”-ra is tehetjük. Beteljesedésünk,
vagyis az a mód, ahogyan betöltjük ma-
gunkkal, otthonunkká tesszük a világot,
bárhol megtörténhet. De ez csupán egyik
fele a mesének. Mert hiszen átélt, teljes
világunkban, mely jobb esetben úgy tele
velünk, akár testünkkel a bôrünk, mindig
van még helye valami másnak is: a hiány-
érzetnek. Miként ha létezne világunkon
kívül egy másik világ. Világok. Az a vala-
hol… 

Lám, máris az irodalomnál tartok. El-
eltakarja elôlem a tényeket. De ennek
oka van.

A romániai (és általában a kisebbségi)
irodalom nem csupán a kisebbségek már-
már kizárólagos megnyilvánulási lehetô-
sége (volt), ahogyan azt gyakran mondo-
gattuk, hanem olyan transzcendencia –
„a valahol” – iránti érzékenységre tett
szert, ami önmagában is mûalkotás-szám-
ba megy. Egyszerûen szólva: beszorítva,
körülfogva, csupán a „magasság” felé nyílt
út. Kinek a mûvészete tört-tûnt felfelé, ki
maga is vele ment. (Szilágyi Domokos
temetésén mondta az egyik gyászoló: az
erdélyi írók öngyilkosok lesznek, a ma-
gyarországiakat a szívbaj viszi el. – Nem
alkati, hanem helyzeti különbözés ez,
mondanám most, amikor már megszûnni
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látszik. Más-másfajta elnyomásra más-más
a reakcióidônk, és más reakciónk irányu-
lása is. Szûk térben önmagunk felé for-
dulhat zsarnokgyilkosságra fent, világvívó
fegyverünk.)

Annyit még: kisebbségi kultúrákban
ugyanaz az indulat vitt embereket a
mûvészet felé, mint a szorítás enyhültén
a közéletbe, avagy egyenest a politikába.
Nem csak a közért való tenni vágyás,
hanem saját megmutatkozásuknak az
indulata. Éppen az, amelyik otthont pró-
bál teremteni magának „valahol”. Ciniku-
sabban fogalmazva: emiatt olyannyira
irodalmias a kisebbségi politika, és poli-
tikus az irodalom. Idô fordultával a tétel
elsô fele maradt állva. Az irodalom még
annyira sem vállalja már a politikát, hogy
legalább szembe állna vele.

Túl sokat, és talán túlságosan elméle-
tien beszéltem máris a kisebbségi létrôl,
irodalomról, vagyis „tükör által homályo-
san”, miközben földhöz ragadt minden-
napjai a köz számára, „mindközönsége-
sen” fontosabbak annál, mint amit irodal-
ma kifejezni bír, és talán nekem sem kel-
lene a magam sorsát, tapasztalatát teó-
riákkal (úgy mint emlékekkel) elfödnöm.

Csakhogy ez is egyik tünete az itthon-
otthon keszonbetegségnek, mely a „vala-
hol”-ba való fölszárnyalásunk vagy alá-
merülésünk elôtt vesz erôt rajtunk. Köny-
nyebb általánosságokat mondani, mint
életrajzot. Persze, kétséges az is, közérde-
klôdésre érdemes-e az én ki-, illetve be-
vándorlásom. Annál inkább, mivel a ha-
zát, de szívet nem cserélô idetelepedettek
csupán azért vehetôk egy kalap alá, mert
ide telepedtek. Ennek azonban egyénen-
ként más-más volt az oka, indoka vagy
ürügye. Igaz, hogy egyetlen közös okra
vezethetô vissza mindeniküké. Az akkori,
romániai „helyzetre”. Mégsem szeretem,
ha „a kisebbségi értelmiség lefejezésérôl”
úgy általában beszélnek, elvégre nem
csupán értelmiségiek kerültek a határon
innen (illetve túl), habár szakmájukból
fakadóan azok sorsáról értesült leginkább
a nyilvánosság, hanem azért sem, mert

tisztelnem kell kinek-kinek a saját törté-
netét. Többségük meglett ember volt már
a nagy elszánáskor, és az emlékeik va-
lóság-modelljén, lakáson, álláson kívül is
akadt vesztenivalója, egy bizonyos élet-
forma, szokás szentesítette kapcsolat-
rendszer legalább. Egy bizonyos kell-
nem-kell hagyomány. Nocsak, az akol-
meleg. 

Utóbbi húsz esztendômet ellenben
úgy szoktam jellemezni: itt nincs osztály-
társam, sem katonacimborám. Barátom
sincs magától, szerezni kell. Közben pe-
dig riadtan észlelem, hogy valamiképpen
eltompult a kapcsolatteremtô érzékeny-
ségem. Közben azt is észlelem: szeretnek
néhányan, sôt, még segítenek is.

Volt, akit az érvényesülési vágy hozott
(mûvész, aki itt vélte kiteljesíteni mûvét,
orvos, mérnök a szakmai tudását), volt,
aki gyereke gyógykezeléséért jött, más
nem bírta a „nyomást” és feladta. (Utóbbi
itt sem bírta.) Volt persze, aki vajat akart a
kenyerére. Tény, hogy az erdélyiek vesz-
tesége árán kapott Magyarország, in-
gyen, annyi jó szakembert, értelmiségit
és kétkezi munkást, amennyit kitaníttatni
amúgy nem bírt volna. És akkor, a 80-as
években, nem is vállalt értük kötelezett-
séget, de még felelôsséget sem, mi több,
azzal riogatta, egyúttal fegyelmezte ôket,
hogy csak a romániai helyzet normalizá-
lódásáig nyújt nekik menedéket… Duná-
ba is ugrottak néhányan a bizonytalan-
ságból.

A nagyja megkapaszkodott. Lett belôle
a „kisebbség kisebbsége”, akinek mintegy
az orra alá dörgölik, hogy erdélyi (felvidé-
ki, stb.) származék, és jó ideig afféle zár-
ványként is létezett, a (be)illeszkedés
közepette ilyen-olyan, nem egyszer mu-
latságos, zártkörû társaságokat alakítva
próbálta élni az elhagyott életét. Egy
idôben istápolta, ugyanakkor (le)sajnálta
ôket az ôshonos lakosság, aztán elunta
azt is. Szánakozás és közömbösség vi-
szont egyaránt arra utalt, hogy a mara-
dék Magyarország népe elfogadta, elis-
merte a status quot, vagyis a trianoni
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döntést. (Csonka Magyarországon cson-
ka magyarok élnek, mondogatta bará-
tom, kiváló tudora a szellemtudományok-
nak. Ez a kicsi haza nem tudna eltartani
minden idejött magyart, mondta nemc-
sak alkalmi kocsmai ivócimborám, hanem
könyvkiadóbeli kollégám is. Ez egybe-
csengett a román véleménnyel, miszerint
jól boldogulna az az ország, ha nem kel-
lene eltartania a kisebbségeit… Azok
meg dolgoztak látástól vakulásig, hogy a
mindenkori többségnek bizonyítsanak.
Ott azért, nehogy, itt azért, hogy csak
azért is asszimilálódjanak. Mennyi jobb
célra való energia ment rá annak meg-
szerzésére, amit az ôslakos születése
jogán és helyén kapott!) 

Így volt, el is múlt, részben. Magam
sorsáért nincs okom panaszra. 

Sôt, dicsekvésképpen mondom el,
mintha bizony személyes érdemem lenne
benne, hogy az erdélyi falvak lerombo-
lása ellen tüntetô százezres tömeg akkor,
azon az alkalmon és saját merészségén
felbuzdulva tartotta a rendszerváltás
fôpróbáját.

De ez már túl messzire vezet, ám közel
sem „valahová”.

Nekem szerencsém volt. Annak mon-
dom. Nekem csak az ép eszemet kellett
mentenem. (A gyerekeimmel együtt,
amikor már ôket is elérte az engem célzó
„hivatal” piszkos keze. Magamért vállal-
nom kellett volna a maradás felelôsségét,
de helyettük nem éreztem tisztességes-
nek. Más lapra tartozik, hogy a többször
is számon kért „helytállást” önmagában
hiábavalónak tartom, ha helyt állok csu-
pán, egyebet nem tehetek, meddôn és
tehetetlenül viselem a velem történteket.
Erre voltam ítélve pedig.)

A döntés volt nehéz, és nem a kivi-
telezéséig eltelt négy évünk. A négy év
alatt már „odaát” voltunk, de talán in-
kább „valahol”, senki földjén vagy önma-
gunkban. Kirúghattak, eltilthattak a köz-
léstôl – mégis abban az idôben tanultam
meg, mit jelent az együttérzés és a barát-
ság, amikor írók kölcsön adják nevüket az

írásom fölé, és lapok fôszerkesztôi úgy
titkolják cenzoraik elôl, hogy kit födnek az
álneveim, mint azok engemet. Sokszoros
fedésben dolgoztam mindvégig. Ez jut
eszembe Erdélyre gondolva – a védelme
–, és nem a pribékjei, tekintet nélkül nem-
zetiségükre.

Ez az egyik, az odaáti, a (tûrés)határon
túli oldal. A másik, a dolgomat megköny-
nyítô, az „ideáti” tényezô az, hogy régi-új
hazámtól nem vártam sokat, tehát nem is
csalódhattam benne, mint annyian. Nem
volt hova hanyatlanom, hiszen nem is is-
mertem. Beértem a biztonsággal, bármi-
lyen szintû lett volna az. (Most örvend-
hetnék neki, ha hagynák, nem kérdeznék
folyton, melyik oldalán állok a belsô
határoknak…)

A tetejébe ott volt a bármennyire is
kényszer szülte választás gyönyöre. Vagy
csak annyi, annak tudata: én megkísérel-
tem. Aztán lesz, ami lesz. Kipróbálom az
erômet, ha mást nem. (Rokonaimat azzal
ugrattam aztán: én felesküdtem a ma-
gyar alkotmányra – kiskorú lányom ne-
vében is, tehát kétszeresen –, míg ti, itt-
születettek nem. Akkor pedig ki az igazi
állampolgár? Én, ha törvényt szegek: es-
küt szegek. Személyessé lett minden,
bármely elvont dolog is. Ha államrendet
akarok dönteni, a magamét döntöm.
Tettem is rá néhány csekélyke próbát,
ami annál bátrabbnak látszhatott, minél
kevésbé volt rá lehetôségem és bátorsá-
gom „odahaza”. De régi tétel, hogy ott
lehet jogot követelni, ahol erre joga van
az embernek. Jogfosztott csak lázadhat,
vagy menekülhet. Kussolhat is, persze.)

Megérkezésünk délutánján azzal en-
gedtem útra gyerekeimet a közeli közért-
be banánért, az összes vagyonunkat ké-
pezô négyezer forint rájuk esô részével:
menjetek csak, ismeritek a nyelvet, vissza-
találtok. Én ellenben olyannyira nem is-
mertem a székesfôvárost, szíves unokabá-
tyám és családja menedékében haj-
nalonta konyhaasztalra terítettem a tér-
képét és kijelöltem rajta, merre indulok a
rengeteg hivatal egyikébe aznap. Leg-
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többször az ellenkezô irányba tartó
autóbuszra szálltam. Akkor derült ki,
hogy hiába szoktattak át az iskolában:
balkezes vagyok, és fordítva olvasom az
ábrát. (Nem jelképes ez, éppen csak kel-
lemetlen, sok fölösleges utazást jelent, és
nem is az álmoskönyv szerint.) 

Személyi igazolványom hatodik válto-
zatának kézhezvételekor arra is rájöttem,
hogy ordítozni tudok egy részeg rendôr-
ségi hivatalnokkal. Ezt a pillanatot számí-
tom honosodásom kezdetének. (Külön-
ben, amint barátom mondogatta: annyi a
különbség, hogy itt magyarul tartóztat le
a közeg.) Az illetô papírmolyt akkor láttam
viszont, amikor lakásom feltörése miatt
bejelentést tettem (ami azt jelenti, hogy
volt már lakásom). Különben feleségem
járult többször is a hivatali ablak elé, új ira-
tokat kérni az ellopottak helyett. A pénzt,
amit gerincsérvig menô ebéd-kihordással
keresett, mint házi gondozó, már nem is
említette. Nekem csak azt: ilyen még Bu-
karestben sem esett meg vele. De azért
nem akar oda visszatelepülni.

Én meg azt folytattam Pest-Budán, a
Magvetônél, amit egy folyóirat-szerkesz-
tôi vendégszereplés és két éves munka-
nélküliség, szilencium közbeiktatásával a
Kriterion Könyvkiadónál közel tíz éven át
mûveltem. Saját könyveim felôl nem
voltak illúzióim, és így kiábrándulás sem
ért: beláttam, hogy vajmi kevesen ismerik
ôket errefelé, úgy hogy elkezdtem újakat
írni. Erdélyrôl és Bukarestrôl, nyilván. Ez
jól megfért, még földrajzilag is, a „peri-
férikus írói” státusommal, amivé kine-
veztem magamat. Annyi csak, hogy meg-
jelenésük után nem olvasom el ezeket a
könyveket – ahogyan Erdélybe is ritkán
járok. Az ember nem mehet vissza az
ifjúkorába. Kirándulni oda pedig: kisszerû
abszurditás. Különben sem kívánok
vendég lenni saját otthonomban.

Itt pedig voltam könyv-, majd lap-
szerkesztô, mint ott, állástalan, mint ott,
minimálbérért dolgozó, mint itt, amely
bér többet ér, mint ott, feltéve, hogy ki is
fizetik. A többi irodalom.

Ide illik, elmesélem tehát magyarorszá-
gi közszereplésem kezdetét és egyben
végét. A nyolcvanas évek közepén sok
„harcosa” volt itt Erdély ügyének, közülük
sokan halinába kötve jártak, mégsem
akadt tizenkét aláíró, amennyi az Erdélyi
Szövetség megalakításához kellett volna
a beadványra. Így került rá az én nevem,
noha nem kedvelem az egyletesdit. De
ha ti, akik már-már ebbôl éltek, nem,
akkor én csakazértis! Alelnök is lett be-
lôlem – az ám! –, és egyik szorgalmazója
annak: ne az itteni, a többségi véleményt
közvetítsük külföldre, hanem az erdélyie-
két. Legjelesebb hozzájárulásom ehhez
egy dramaturgiai fogás kiötlése volt. Két
nap alatt párezer aláírást kellett gyûjteni
egy Bécsbôl indított kérelemre, hogy
fogadják valami európai meghallgatáson
a kisebbségek képviselôit. Boldogítóan
hosszú sorban álltak az emberek, hogy
kézjegyüket nálunk hagyhassák. Én pe-
dig, a teraszon dideregve külön-külön
megkértem minden jelentkezôt, még a
kisnyugdíjasokat is: térti-vevénnyel adják
fel a levelüket. Arra számítottam, ha a fô-
fô illetékes európaihoz nem is, a titkárnô-
jéhez visszaigazolás végett eljut a külde-
mény, és az a tízezredik után mégiscsak
megkérdezi fônökét: ki a fenék ezek, mit
akarnak? Százötvenezer levél megérke-
zését tanúsították, fal nagyságú felületet
foglaltak el a térti-vevények a kölcsön
kapott „székházban”. De betüremkedett
oda akkorra már a forrongó belpolitika
habja is, taraján némi becsvágyó fiskáli-
sokkal, akik igaz embereket ócsárolva
igyekeztek nagyobbnak látszani náluk.
Úgy, hogy mi, alapítók kiléptünk. Talán
rosszul tettük.

De közel volt már 1989, ha nem ép-
pen az az év volt az. Nem egyebet akarok
ezzel sejtetni, csak annyit: hasznát veheti
színiírói tapasztalatainak az ember az
úgynevezett valóságban, és viszont. Én is
titkosrendôri kihallgatásokon tanultam
meg, hogyan kell párbeszédet szerkesz-
teni: soha ne mondj többet, mint ameny-
nyit kérdeznek, soha ne menj elébe a
kérdésnek, és annál nagyobb biztonság-
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ban vagy, minél többet bírsz elhallgatni,
még ha bambának látszol is ettôl. Érd be
azzal: tudod te, ki vagy. Már csak azért is,
mert más rajtad úgysem segíthet.

Az is igaz, hogy „ôk” nyertek az elsô
felvonás végén: talán szándékuk ellenére
és semmiképpen sem szándékom szerint
rávettek, hagyjam el országukat. Csak-
hogy, légszomjas szünet után következett
még két felvonás... A cselekmény elég jól
bonyolódik, vagyis kellôképpen. A har-
madik felvonásnál tartok. Nem tudom
még, drámai vagy komikus lesz-e a befe-
jezése, és attól visszamenôlegesen a tel-
jes színjáték.

Fiam budapesti temetôben nyugszik,
sokak hamvával elkeveredve, két pompás
unokám Budapesten él. Én is. Otthonom
van. De hol még az a „valahol”?

Czegô Zoltán

Erdély felé, menet
Adj erôt, sok rossz emlék!
Láthassak vaksin elôre, haza.
Cinkostársam a pórázon: nem lét.
Köröttem remények avar-halmaza.

Nem kísér el, csupán a kiábránd.
Félek. De tévedni legalább van jogom.
Vittem, és nem hozok papír-kiáltványt.
Vert seregem caplat csapzott alkonyon.

Gyalogátjáró 
Páskándi Géza sírjánál

Teozófiai szeminárium

Valahol fönn, 
fecskeszinten 
figyelek ezer éve 

egy fehér kezet.

Ki odalett 
ma közülünk, 
az most épp nekivágott, 

vagy megérkezett?

Molnár János 

Mint a moziban
Még érezte a késszúrást a derekában.

Tehát él.
Élt és nem örült az életnek. Olyan dön-

tés elé került, amibôl csak a rosszat vá-
laszthatta, vagy a még rosszabbat. Ön-
marcangolása legalább is azt láttatta:
nincs kiút. És az idô is nagyon kevés a
döntésre.

Amikor mintegy a semmibôl megjelent
hívatlanul az idegen, és érdeklôdni kez-
dett a dolgok állása felôl, Jónás nem
gyanakodott, bár voltak aggályai. Készsé-
gesen válaszolt, ahogy szívélyes vendég-
látóhoz illik. Rég nem látott ismerôse
jelezte, hogy feltehetôen érkezni fog az
idegen, akkor is, ha nem hívják. És akár
egy nagyon elônyös ajánlatot is tehet. Az
attól függ! Hogy pontosan mitôl, az nem
volt világos, de egy esély felcsillanásakor
az ember ne legyen mohó, telhetetlen,
objektív. És ne érezze úgy, hogy a láto-
gató hívatlan, noha tényleg nem hívta.
Környezete ezt tanácsolta aggályainak
csillapítására.

Jónás nagyon hosszú ideje nem ka-
pott semmilyen jelentôs ajánlatot senkitôl
és semmitôl. És akkor még az is, hogy
talán mégis kapott, csak nem vette észre.
Mint a vándor, aki ereje fogytán tudni
szeretné, hány kilométerre van a céltól,
de mire odaér egy mérföldkôhöz, már
másra figyel, észre sem veszi, hogy el-
ment mellette. Ha az ember váratlanul ki-
hívás elé kerül, olyan dolgokon is elgon-
dolkozik, amelyek korábban fel sem me-
rültek a napi, ismétlôdô rutingondolatok,
rutincselekvések közepette.

Gyermekkori, porhanyóssá szelídült
ösvényeken jártak az elvadult templom-
kertben. Az idegen kérdései váltakoztak,
mint a hosszútávfutók téli kondícióedzé-
sén a futásadagok: egy kilométernyi szán-
tás, vágták sima úton, újra szántás. A mál-
nást ki telepítette? És miért épp oda, az
északi oldalra? És miért éppen tíz sor
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szôlô kúszik a hirtelen púposodó pince-
tetôre? A kajszibarackfát miért nem vág-
ták ki, ha már nem terem? Mikor trágyáz-
tak utoljára? A diófa milyen diót terem,
papírhéjút vagy kulcsosat? És miért nem
telepítették védettebb helyre a fügefát?
És miért nincs mandula? A mandulát
mintha mandalának ejtette volna. És a
szôlô két szótagját egymástól elválasztva:
szö-lô. Ahogy közeledtek a kertkapuhoz,
fokozatosan telepedett Jónásra a bizo-
nyosság, az idegen nem más, mint húga
gyilkosa. Akit nem találtak, és a nyomo-
zást beszüntették.

A málnás szivacsszerû talaján bukdá-
csoltak, amikor a pincedomb és a diófa
közt, a szellôztetô-kémény takarásából
elôbukkant a fekete márványszobor. Az
idegen lekapta átláthatatlannak tûnô
napszemüvegét és rámutatott:

– Ez ki?
– A húgom.
– Meghalt?
– Megölték.
Úgy tûnt, a ferdeszemû idegen egyál-

talán nem jött zavarba. Visszahelyezte kis-
sé pisze orrnyergére a pápaszemet. Szür-
ke, csillogó anyagból készült öltönyének
kabátujját megigazgatta, csak úgy reflex-
bôl megrázogatta fehér ingének man-
dzsettáit, megcsillantak a valamilyen 
drágakôbôl készült gombok. Jónás nem
ismerte a drágaköveket, de esküdni mert
rá, a mandzsettagomb abból készült. 

– Hogyan?
Mintha arra lett volna kíváncsi, milyen

indulattal ejti Jónás a szavakat.
– Egyszerûen meggyilkolták. 
– Biztos nem természetes halállal halt

meg? 
– Biztos. Mondom, hogy megölték!
A ferdeszemû megállt, szembefordult

Jónással, lekapta szemüvegét, kutatóan
szegezte rá sötét tekintetét. A kifejezésbe-
li különbség idegesíti? Vagy nem érti a
különbséget? Vagy mint a kutya a féle-
lemét, megérezte Jónáson a terebélye-
sedô gyanú szagát?

– Azért nem kell olyan idegesnek lenni.

Izolda, a festô lépett hozzájuk. Jónás
dühöngött, mit keres itt, ki a franc hívta
ide, miért kell beleüsse az orrát min-
denbe, de leplezte indulatait. A nô a fer-
deszemût kérdezte, hogy mik azok az
embernél magasabb kékeszöld növények
a magtár és a vécé közt. Mert hogy azok
annyira plasztikusak, és bosszantó, hogy
nem tudja a nevüket. Mert ô betoner-
dôben nôtt fel. Ki a francot érdekel, hol
nôttél fel, arról nem is beszélve, hogy a te
esetedben növésrôl beszélni enyhe túlzás,
mondta volna Jónás, de nem mondta. 

A kérdezett úgy tett, mintha nem hal-
laná, de lehet, csak kérdezni tudott, vagy
egyszerûen rangon alulinak tartotta a
választ? Kínos, ködszerû csend. Jónás ki-
bökte: bürök. Gyermekkorában furulyát
nyestek belôle. Egy kántor tanította meg
ôket, hogy kell sípszerûvé alakítani. „De
hát ha bürök, akkor mérgezô!” – hitet-
lenkedett Izolda. „Minden és mindenki
mérgezô valamilyen szinten, nemde?” –
dörmögött váratlanul Izoldára a ferde-
szemû, és tovább baktatott. Aztán hátra
nézett, intett Jónásnak, hogy kövesse.
Jónás is hátranézett. Nem intett Izoldá-
nak. Fölösleges lett volna: a nô eltûnt,
mintha ott sem lett volna.

A kertkapu mágnesterében Jónás svéd-
országi barátja támasztotta egy vén, gir-
begurba akác törzsét. Ô az, aki felhívta
pár hete, késôn este. Aggódott, hogy
nem történt-e baja? Rég nem adott élet-
jelt. Mentegetôznie kellett, hogy sokat
dolgozik. Hogy nincs ideje emberi kap-
csolatok ápolására. Ez fájdalmasan igaz
volt. Mondta, szégyelli magát. Ez szintén
igaz volt. Nem gondolta, hogy ott mesz-
sze északon hiányzik bárkinek, valakinek.
És bosszankodott. Határozottan emléke-
zett, küldött neki interneten egy zenés üd-
vözletet. Nem sok, de a semminél több.
Elveszett valahol a titokzatos világhálón?

Leplezetlen aggodalommal figyelte a
svédmagyar a furcsa kettôst. „Segítsek?” –
súgta a mellette elhaladó Jónás fülébe. –
„Nincs semmi baj, csak megnézzük, hogy
állnak a dolgok.” – „Miféle dolgok?” – hal-

PoLíSz



63

lotta még a gyanakvó érdeklôdést, de
nem volt ideje válaszolni. Hallatszott az
idegen morgásszerû, követelôzô sürge-
tése. Jónás felé fordult, igyekezett meg-
nyugtatóan mosolyogni, ahogy egy
európai úriemberhez illik. Akinek a dolgai
rendben vannak. Igyekezett felhôtlennek
látszani. És magabiztosnak.

A gyermekkori óriásgesztenye alatt,
amely akkor is dacolt a sorssal, amikor
‘56-ban a vihar lecsavarta a torony tete-
jét, s a millenniumi ötven méteres vörös-
fenyô teljes hosszában kidôlt, maga alá
temetve, illetve szétszórva a biztonság
vélt tudatával ráépített madárfészkeket –
fia és annak barátnôje várták.

– Hova húztok? Arról volt szó, itt ta-
lálkozunk.

– Azonnal visszajövök, és beszélünk,
csak – nem fejezte be a mondatot. A fer-
deszemû türelmetlen mozdulatokkal 
sürgette. Mandzsettagombja villámként
cikázott a levegôben. Mintha valami va-
rázskört írt volna maga köré. Mintha va-
lamilyen mágikus cselekmény szertartását
koreografálná. Amikor utolérte, színtelen,
tompa hangon megkérdezte:

– Ôk kik?
– A fiam és a barátnôje.
– Meg fognak halni – dünnyögte

ugyanazon a szenvtelen orrhangon.
– Hát persze, egyszer mindenkinek

meg kell halni. Értem én a viccet – neve-
tett idegesen Jónás. Miközben egyre ke-
vésbé értette az egészet.

A ferdeszemû nem nevetett. „Ezt ve-
gyem fenyegetésnek? De akkor mi lesz az
ajánlattal? Amitôl mindnyájunk élete jobb-
ra fordulhat. A fiataloké is.”

Beléptek a kertbe.
Minden a helyén volt. A gyümölcsfák,

a virágok, az orgonabokrok, a madarak.
Ám a szülôházat valakik, valamikor ket-
tévágták. Mint egy tortát. És a torzóban
maradt részleteket befalazták. És napsu-
garas fehérre volt meszelve az egész.
Mint egy itáliai emlék. És a tuják nincse-
nek sehol. Nyilván a házat is azért vágták
ketté, mert kellett a hely. Az öt hatalmas

fenyô helyén mozi állt. Nem tûnt újnak,
mintha száz éve ott állna. Biztos eleve
antikizáló szándékkal tervezték. A nosztal-
gia-divat miatt.

Jónásnak moziba kell mennie. Meg
volt beszélve a feleségével. Hogy majd a
dolgok tisztázása után moziba mennek.
Abba a moziba. Nem kell hazaszólni tele-
fonon. A nô majd utána indul, egy bizo-
nyos illendô idô elteltével. Hogy ne za-
varja a tárgyalást. Az esetleges ajánlatté-
telt. Az ajánlattétel azonban késett.

Jónás megvette a jegyeket és várt. Míg
a kettészelt szülôházat csodálta, ami eb-
ben a formájában már nem is hatott
szülôháznak, a ferdeszemût mintha el-
nyelte volna a föld. Ma már a második
ilyen eltûnés az Izoldáét is beszámítva.
Mit fog mondani a feleségének, ha rá-
kérdez, hogy mi van az ajánlattal? Nem
mondhatja azt, hogy ez egy olyan nap,
amikor minden váratlan szereplôt elnyel
a föld.

Hallatszott, hogy vége a reklámoknak,
elôzeteseknek. A felesége sehol. Beült
egyedül. És várt tovább. Úgy érezte, a
nézôtéren alig lézengnek. De az is lehet,
rajta kívül egyáltalán nem volt senki.
Annyira nem hallatszott egy nesz sem, és
nem látszott egy lélek sem. Ugyanakkor
tudta, nem szabad nézelôdnie, forgolód-
nia, feltûnést keltenie. Egyszerûen nem
illik. Úgy kell tennie, mintha minden a
legtermészetesebben történne. Mintha
minden a legnagyobb rendben lenne.
Hogy honnan tudta? Benne volt a leve-
gôben, ahogy az már lenni szokott. Meg
a neveltetésében. Meg a neveltetés leve-
gôjében. Ugye, a híres-nevezetes euró-
pai zsidó-keresztyén kultúrkör. Vagy vala-
mi ilyesmi.

Peregni kezdett a film. Az életét játszot-
ták. Legalább is felismerte magát a tör-
ténésekben. Elsôsorban a hibákra, rossz
döntésekre koncentrált a rendezô és a
forgatókönyvíró. A hibákra, amelyeket
mindig erényként élt meg, és mindig
meg tudott magyarázni, és mindig azt
tudta mondani, attól függ, honnan néz-
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zük. Közben rádöbbent, nincs nadrágja.
Felháborító! Triviális! Amikor bement,
még bizonyosan a kék, kedvenc farmerét
viselte. Emlékszik is rá, a felesége mond-
ta, a farmeredet vedd fel, ki tudja milyen
állapotok uralkodnak ott a régi dolgok
között. Nem érdemes oda jobb cuccba
menni. Még kicsit dühös is volt rá. Volt
egy olyan érzése, hogy lenézi az idegent,
akirôl utólag kiderült, ferdeszemû, és
hogy miatta nem tartja fontosnak elô-
kelôbbre venni a fazont. Meg a régi dol-
gokat is lenézi: „Képes vagy elmenni egy
idegennel abba a koszfészekbe”? De
Jónás, jó vagy rossz szokása szerint, nem
tiltakozott. 

A film teljesen elbizonytalanította. Az
mégiscsak más, ha az ember kívülrôl látja
önmagát. Ha világossá válik: nincs kiút.

Nesze neked elôkelôség, európai kul-
túrkör, mifene. Volt nadrág, nincs nad-
rág. Kínos, de ez van. Szerencséjére hosz-
szú, majd a térdéig érô izominget viselt.
Azt is mondhatná, antik rómaira vette a
fazont. És úgy nincs semmi szégyellni-
való. Ez megint az a bizonyos attól függ,

honnan nézzük szindróma. De akkor is.
Annyira kiszolgáltatottá, védtelenné vált.
Több minden történt a moziban, és
amikor vége lett, amikor kint volt, csak a
kínos érzés, a szorongás, a szégyenérzet
rögzôdött emlékként. A konkrét esemé-
nyek összemosódtak. 

A mozi elôtt a ferdeszemû várta. Meg
egy másik. Akit sosem látott, akárcsak
korábban az idegent. Mintha az ikertest-
vére lett volna. Ô nem volt megbeszélve.
Ô még inkább hívatlan volt. És teljesen
független a dolgoktól. Vagy mégsem?

A kezükben viszonylag hosszú, élére
köszörült kés csillogott. Világos lett, hogy
rá várnak. Világos lett, hogy rajtuk kívül
senki nincs a gyermekkori kertben. 

Idegen a „másik” felé nyújtotta a kezét.
Jónás ismerkedési gesztusnak vélte a
mozdulatot és viszonozta. Kezük találko-
zott. Aztán már csak azt érezte, földön
van, és mozgásképtelen. Elsötétült elôtte
a világ.

Szúró, hasogató fájdalmat érzett a de-
rekában. Tehát még él. Élt, és nem örült
az életnek…

Magyari Barna

Kettôzött otthon 

kis népünknek nagy
paradoxona
otthonról indulsz
hogy eljöjj haza

kevés ki ad sok
a számonkérô
mégis hiszed e
kudarc a végsô

magadon kívül
kábíthat bármi
élni bôrödbe
szoktál bejárni

érzô embernek
öltözöl megint
gönc a szülôföld
nyûhetetlen ing

szitál az emlék
a drága kegypor
belôle gyúrod
ami volt egykor

motoszkál benned
a kérdés mélyen
mire vágytál ez
vagy talán mégsem

szüntelen tépôdsz
idôben térben
de lelked sose
szakadhat félbe

magyar vagy mindig
itthon vagy otthon
országhatáron
átragyog a hon
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A szülôföld némasága
itt született vagy csak jött mindegy
az ember lenyeli a gondot
máskor merengek és erdélyi
létemig mindent visszabontok

bent a szívben a múlt dolgai
mindig saját helyükre ülnek
a szülôföld néma s szótalan
de csöndje is kedves a fülnek

néhány nagyszalontai lány a
szemembe olykor még belelóg
szavakkal oldom magam s akár
a gipsz könnyen köt a monológ

mozog a Csonkatorony tornya
szél helyett emlékezet fújja
vers-cserepeim helyre tenni
grádicsain megyek fel újra

azt a kis kamaszt aki voltam
visszaigényli az ôsi táj
nagy küzdés felállnom mert sorsom
sokszor eldôl mint a krumpliszsák

Bíró László

Két haza a határon
minden darabokban mint a jó
kenyér morzsálódik az ember
parányiként nagyot álmodunk
bármit elérek én is szemmel

Szalonta vagy Vésztô az otthon
talán még számomra is talány
mindig haza megyek várjak az
országhatár bármely oldalán

Arany városában születtem
s átbújnék akár a tû fokán
hogy múltamért Magyarországon
ne legyek senki elôtt román

Csukódik a végtelen
emlékszem Nagyszalontát a Kölesér szelte
azt is tudom Kolozsváron láttam a Szamost
mulandó a lét? gyorsfolyású sorsom 

partján
két hatalmas távoli part a múlt és a most

ritkán mulat az ember csôdölnek lokálok
a robbanó gazdaság aknája bevágott
békeidôben is bombáznak a pénzügyek
lényükben az anyagi gond hatalmas 

tályog

néha láthatatlan betyárok fosztogatnak
több millió magyar törékeny és védtelen
a fagyos légkörben könnyen záródik 

minden
szegénységünkre rácsukódik a végtelen

Beke György

Uzon Budapesten,
avagy egy százötven
éves katonakulacs

Szemben az íróasztalommal, könyve-
im karéjában, szemmagasságban, hogy
mindig lássam, különös alakú tábori
agyagkulacs. Keskeny, magas, mint egy
hosszúszárú nôi csizma, tetején hirtelen
összeszorul, mint megkötött nyakú gabo-
nás zsák, a szája kicsiny, akár a légelyé1,
hogy ivás közben ne folyjon gazdája nya-
kába a víz vagy a bor. Katonának lovaglás
közben is tudnia kellett inni a kulacsából.
Füle olyan kicsiny, csak az ujjam férne
bele; arra szolgált, hogy áthatolhasson
rajta a szíj, ami az oldaltáskához fûzte.
Teste világosbarna, ha fény éri, halványan
csillog, jól látszik a beléje karcolt szám:
51. Fölötte a P betû már alig vehetô ki.
Elkoptatta az idô. Talán nem is P, csak én
nézem annak, mivel ez volt gazdája kez-
dôbetûje: Pünkösti Gergely. Rangja nincs
feltüntetve, a rang gyorsan változott ab-
ban az idôben. Mikor gazdája utoljára ol-
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dalára kötötte a kulacsot, ôrnagy úrnak
szólították. Vagy hadsegédnek.

Uzoni szülôházam padlásáról vittem
el, mikor édesapám halála után fel kellett
számolnom elsô és legkedvesebb ottho-
nomat. Mintha az idô nekem tartogatta
volna másfél évszázad lim-lomjai között.
Felébresztette bennem a családi történel-
met. Gyermekkoromban, mint a mesét,
úgy hallgattam, és úgy fogadtam el a
Pünkösti Gergelyrôl szóló történeteket.
Anyai dédapám testvére volt, a székely
határôrség tisztje, majd Bem erdélyi had-
járatai során a tábornok hadsegédje, a
korszak szokásainak megfelelôen, hóna-
pok alatt hadnagyból ôrnagy. A bukás
után Kufstein következett. Majd a pesti
évek, azután megint Uzon. Nem egészen
értettem, hogy pusztán az erdélyi had-
járatokban való részvételéért miért járt ki
neki ilyen kíméletlen megtorlás. Egyed
Ákos barátom, iskolatársam történészi
kutatásai tették érthetôvé számomra –
évtizedekkel késôbb – Pünkösti Gergely
vétkét.

Alsócsernáton mezején gyakorlatozott
a háromszéki határôrség 1848. május 
30-án. Körülfogták katonarendû és job-
bágyi sorban élô székelyek. Gál Sándor
ezredes – késôbb a székely sereg fôpa-
rancsnoka – éppen toborzó úton járt Fel-
sô-Háromszéken. Csernátoni tapasztala-
tairól ezt jelentette Batthyány Lajos gróf
miniszterelnöknek: „Miután a tömegbôl
eltávoztam, egy székely tiszt, több neme-
sekkel egyetértve, túlbuzgóan a robot
megszüntetését kikiáltá, minek a job-
bágyság örvende, de pár napok alatt
ezen hír átfogá Háromszéket, és csakha-
mar több helységben megtagadták a
robotot.”

Ez a székely tiszt Püskösti Gergely had-
nagy volt.

Tehát Alsócsernátonban hét nappal
hamarább mondták ki a jobbágyság
megszüntetését, mint tette ezt a kolozs-
vári országgyûlés. A tegnapi jobbágyok
tömegesen jelentkeztek a seregbe. Mikor
1848 késô ôszén egész Erdély a császári-

ak kezére került, Háromszék a szabadság
szigete maradt, ahová ellenség nem te-
hette be a lábát.

Ködös emlékem volt sokáig Pünkösti
Gergely, mert nem köthettem egy sírhoz
az uzoni temetôben. Világításkor mindig
eszembe jutott az ôrnagy úr hiánya.

– Hol van Püskösti Gergely sírja, édes-
anyám? – kérdeztem meg. – Csak a kula-
csa maradt meg?

– A kulacsa? – nevetett anyám, a csa-
lád számontartója. – Azt úgy hívjuk, hogy
a hûség záloga. Addig marad épségben,
amíg nem felejtjük el Gergely bátyánkat.
A sírjához meg elviszlek egyszer.

De csak 1940 ôszén, a bécsi döntés
után válthatta be az ígéretét. A sír a Pün-
kösti-kúria kertjében van, közel a vasút-
állomáshoz. A kúria kényszerbérletként
román csendôrôrs volt, a csendôrök
pedig nem engedtek be oda senkit, még
a névleges tulajdonosokat sem, vagyis
minket. Az igazi tulajdonosok Pesten él-
tek, de ezt nem volt tanácsos emlegetni.

Öreg fák alatt süppedô sírhalom, a kô
egészen reá roskadt, ami egy kôtôl a tel-
jes megadás jele.

– Azt kívánta, hogy ide temessék el.
Saját kertjében.

Elképzelem a gondolkodását. Az alsó-
csernátoni gyûlésen, majd a két erdélyi
hadjárat csataterein bizonyságot tett
népbarátságáról – így nevezték akkori-
ban a demokratákat, lásd Arany János és
Vas Gereben lapját: a Nép Barátja – öreg
fejjel egyedül akart maradni a magányá-
val, nyavalyáival. Még halálában sem
akarta elhagyni a kúriát. Csak itt érezte
igazán biztonságban magát.

Ez a kúria nem nagyobb ötszobásnál,
de a falai méteres vastagságúak, a teteje
hegyesen szökik az égnek, hajdani jómó-
dot mutatva.

Erdélyben másutt is találni ilyen ma-
gányos sírokat. Pusztakamaráson az író
Kemény Zsigmond családi sírkertje a ke-
vély bárói famíliától mintegy eltaszítottan,
egy domboldalon áll. Az erdô meg a tu-
lajdonjog hosszú idôn át védelmezte; az-
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tán jöttek az erdôirtók, a nagyüzemi gaz-
dálkodás, a feledés. A falu temetôjében 
a bárói csontok fölött paraszti csontok ôr-
ködnek. De a magány egyben védtelen-
ség ebben a mi erôszakos századunkban.

Ha Pünkösti Gergely a családi sírok
egyikében temetik el, akkor nem érhette
volna bántás holtában. A lakatlan kúria
kertjét vagy ötven évvel ezelôtt házhely-
nek parcellázták ki. A sír valamelyik újgaz-
da portájára került. Az uzoni kegyelet
most – jószerint Széplaki Károly nyugal-
mazott tanár serkentésére – kezdi össze-
gyûjteni a múlt cserepeit, a szabadság-
harcos emlékeket. A református templom
portikusza mellett márványtáblát avattak
a 48-as uzoni hôsök, köztük a hajdani
kálvinista pap emlékére, aki a tömösi
szorosban esett el. Meg akarják jelölni
Pünkösti Gergely nyughelyét is.

Ennyi marad a hajdanán népes csa-
ládból az ôsi földön. Sírok együtt, egy sír
külön, bizonytalan magányban, és eset-
leg egy emléktábla.

Csupán édesanyámék, Rápolti Mózes
és Pünkösti Anna gyermekei hatan vol-
tak. A más Pünkösti-ágakat egészen pon-
tosan össze sem tudom számolni. Nagy-
anyám testvéreinek a nyomait Pesten és
Budán kereshetem. Ôk még a millenni-
um idején kerültek fel, minisztériumi állá-
sokba… Sovány arcú, nagy bajuszú, félig
kopasz idôs úr, keményített inggallérral,
lazán megkötött nyakkendôvel. A fény-
kép háton a dátum: 1930. november. Fö-
lötte az én gyermeki írásommal: Pünkösti
György. Illett büszkének lennünk rá, lé-
vén pénzügyminiszteri fôtanácsos. Az
övé volt az uzoni kúria, amit édesapám a
fénykép készítése idején a maga nevére
íratott, álszerzôdés alapján, hogy a romá-
nok ne vehessék el. Akkoriban is magyar-
talanítottak, a „külföldi” állampolgárok
vagyonának elkobozásával. Tehát: legegy-
szerûbb módon. Pünkösti György nem is
látogatott többé haza – „külföldre”. Pál fia
szintén pénzügyes lett, én pesti látogatá-
saim során mindig felkerestem. A tör-
vénytisztelet szobrát lehetett volna meg-

mintázni róla. Nincs-e szükségem forint-
ra, kérdezte. Köszönöm, már váltottam.
Hol? – lepôdött meg. Ahol tudtam. Össze-
vonta a szemöldökét, és úgy rótt meg
tisztviselôi fegyelme, hogy azért érzôdjék
a rokoni együttérzés is:

– Hiszen ez forintkiajánlás. Csak a fi-
náncok meg ne tudják. 

Finánc volt ô maga is, magas rangban.
Édesanyám három fiútestvére közül

Lajos az elsô világháború végén meghalt
spanyolban. Zoltán és Károly Pestre men-
tek, egyikbôl mérnök lett, másikból ügy-
véd. A mérnök felcsapott vállalkozónak,
játéküzletet nyitott a Krisztina körúton,
ment a bolt, a boltos úr mérnöki módon
javította is az akkoriban divatba jött me-
chanikus játékokat. Zoltán bátyám haza-
hazajött Uzonba, fôleg a bécsi döntést
követô magyar esztendôkben. Egy ízben
egyenruhában, honvéd fôhadnagyként.
Felpróbáltam a csákóját, jól állott nekem.
„Ügyes honvédtiszt leszel”, mondta. Nem
lettem. Károly bátyámat nem láttam so-
ha. Édesanyám szerint szégyellt hazajön-
ni a maga nagy szegénységével. A Rot-
tenbiller utcában volt az irodája, a Keleti
pályaudvar közelében, de ügyfelek nem
tolongtak az ajtajában. Ingmellényt hor-
dott, vagyis akkor divatos „ingpólót”, ami
jóval olcsóbb volt az igazi ingnél, de
annak tetszett.

– Itthon nem akadna ügyfele? – kér-
deztem anyámtól.

– Kezdjen új életet? Immár nem tud-
na visszahonosodni.

Pedig ezért futott szét a család: megott-
honosodni valahol, miután az új világ
1918 után otthontalanná tette Erdély-
ben.

Nincs már Uzonban egyetlen vérségi
rokonom. Csak lelki szövetségeseim: Szép-
laki Károly, aki egymagában felér egy
szabadcsapattal.

Számomra az ô otthona lett az uzoni
kikötôm.

Ha itthon maradok, a földek mellett,
mivé lesz a sorsom? Talán felviszem ad-
dig, hogy könyvelô lehessek a terme-
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lôszövetkezetben. Jegyzô, mint apám,
nagyapám, dédapám? Kulákcsemetére
nem bíztak ilyen fontos hivatalt. Magán-
gazda? Nyolc hektár túl sok volt ahhoz,
hogy ezt eltûrjék nekem. Legfennebb
egy hektárt viseltek volna el a hatalma-
sok, az uzoni határ legszélén. Csábított
volna a mintagazdálkodás. Szakkönyvek
sora állt a magam eszkábálta polcokon.
De egy hektár agyagon vagy homokon?
Apám a kulákság kényszerében nekilátott
gazdálkodni – folytatta, amit ötven évvel
annak elôtte nagyapám dálnoki portáján
abba kellett hagynia –, szántottunk, ka-
páltunk, de egy szem búza sem maradt a
palásunkon, ezt a kuláktörvény nem
engedte meg. Rég újságíró voltam Buka-
restben, mikor a fizetésembôl még min-
dig édesapám kulákadóját segítettem
megfizetni. Bármennyi pengetett le az
adóhivatalban, az adóját nyomban fel-
emelték. Abbahagytam apám adójának a
fizetését, ô meg a gazdálkodást hagyta
abba.

Kizárásomat mégsem kerülhettem el.
Magam is kizártam önmagamat. Együtt
szavaztam kollégáimmal. Eszembe se ju-
tott a védekezés. Hiszen akkor – bármi-
lyen furcsának tûnik is most – önnön kö-
zösségi eszményem ellen fordultam vol-
na. Talán neveltetésembôl, a Székely
Mikó Kollégium szellemébôl, az ott meg-
ismert „népi írók” sugallatából fakadt
szemléletem, hogy az egyénnek mindig
alá kell vetnie magát a közösség érde-
keinek. Mai liberális korunk ezt semmi-
képpen sem értheti meg, miként a teljes
önzést, az egyén mindenek fölé helye-
zését én nem fogom megérteni soha.
Elfogadtam a tételt, hogy egy nyolchek-
táros nyugdíjas – aki apám volt – fiával,
minden föl– és leszármazottjával együtt a
közösség, a szocializmus ellensége. Leg-
jobb lenne engem most itt fôbe lôni. Ki
húzná meg a ravaszt? Magam húznám
meg?

Ezt az érzést régecske, még 1980-ben
megvallottam az Igaz Szó Markó Béla
szerkesztette Irodalom és iskola rovatá-

ban. Nem tudtam volna elképzelni, hogy
a szigorúan magamra vonatkozó ítéletet
egyszer majd a gyûlölet tébolya úgy
fogja félreértelmezni, hogy én a kulákok
fizikai felszámolását hirdettem meg!

Utólag világosan látom, hogy nem Bu-
karest és a szerkesztôség elôtt vállaltam
volna a magam erkölcsi öngyilkosságát.
Uzont láttam magam elôtt. Ott volt a
képben az a magányos sír is, a Pünkösti
Gergelyé, akinek a nyughelyét azoknak
az utódai tüntették el, akiknek a felsza-
badítását 1848 májusában kikiáltotta.
Talán egyedül ô értette volna meg elkép-
zelt, torz „menekülésemet” a halálba.

Késôbb sem Bukarest volt számomra a
mérce, mikor megint kezembe vettem 
a tollat. Én mindig csak laktam a román
fôvárosban, de Erdélyben és Fôleg Uzon-
ban éltem. Huszonkét éven át az egyik
legmakacsabb „ingázó” lettem, aki hiva-
talos lakóhelyét átmeneti szálláshelynek
tekinti. Mikor nagyon kísértett az otthon-
talanság, egy kicsinyke Uzont, egy ki-
csinyke Háromszéket és Barcaságot ala-
pítottam magamnak a Petôfi Sándor
Mûvelôdési Házban. Felbuvároltam a bu-
karesti magyarok utóbbi százötven esz-
tendejének a történetét, írtam ebbôl a
riportok sorát és egy családregényt (Fö-
löttük a havasok), kiadtam a múlt századi
magyar pap és magyar mérnök, Koós
Ferenc és Veress Sándor élettörténetét,
mégpedig egyetemes magyar mérce alá
állítva ôket. Ami nem volt nehéz, mert ôk
is oda akartak állni mindig. Ha Veress
Sándor nem is térhetett haza soha szü-
lôhelyére, Sarkadra, élete végéig megma-
radt magyar állampolgárnak, még azon
az áron sem cserélte fel, hogy akkor mi-
niszteri tárcát kapott volna Kog?lniceanu
kormányában, lévén Románia elsô vasút-
építô mérnöke. Koós tiszteletes tizenöt
esztendôs bukaresti önkéntes emigráció-
ja után hazatért Erdélybe.

Számomra is a Székelyföld lett volna
igazán ideális menedékhely. Csakhogy
Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában a
helyi hatalom túl közel volt az írókhoz,
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szerkesztôségekhez, közvetlenül paran-
csolgatott nekik. Kolozsvár mégiscsak Er-
dély fôvárosa, sokkal több az író, lazáb-
bak a kötelékek. Legalábbis így képzeltem.
Életem munkájából saját házat emeltem
a Borjúmál oldalon, ahonnan belátni
Kolozsvárt, templomaival, magyar szín-
házával, történelmével, jövôjével. Falusi
ember számára – akinek lélekben meg-
maradtam – az igazi honosság az, ha
saját háza van a feje fölött. Hittem, hogy
ez lesz számomra a végleges kikötô,
ahonnan egyenlô távolságra van, illetve
egyenlô közel esik Uzon és Budapest. 
A kettôt nem tudtam volna, soha nem is
akartam elválasztani. Lélekben nincsenek
tökéletes vagy tökéletlen határvonalak.
Pünkösti György pénzügyminiszteri fôta-
nácsos számára a század elején Pest az
egyéni emelkedést, szakmai rangot jelen-
tette. Számomra a hazát, amit elvett tô-
lünk az irgalmatlanul igazságtalan törté-
nelem. Ezt szereztem vissza magamnak
képzeletben, gondolatban, lélekben. Mi-
kor egyáltalán nem irodalmár pesti bará-
taim elôször vittek le autóval a Balaton-
hoz, Kápolnásnyéknél felkiáltottam: Vö-
rösmarty Mihály! Mi van vele? – kérdezték
meglepetten. És mi van velem? Semmi,
feleltem, csak megérintett lélekben ez a
falunév. Itt született a magyar romantika
nagy nemzeti költôje. Ezt meg honnan
tudom, hiszen elôször járok erre, csodál-
kozott ôszintén egyik útitársam.

Bukaresti életünk idején nagy sétákat
tettünk, feleségem, cseperedô fiam és én
a Controceni tér környékén, a hajdani
zárdánál, amelyik mellet Koós Ferencék2

idejében a bukaresti magyarok vasár-
naponként összegyûltek magyar dalokat
énekelni. Én történelmi leckéket tartot-
tam fiamnak, aki egész gimnáziumi tanul-
mányai során talán nyolcvan sort tanult
errôl az iskolában. Szabályszerû elôadá-
sokat rögtönöztem a honfoglalásról.
Szent Istvánról. Szent Lászlóról, így végig,
Trianonig. Tovább nem léptem, az addi-
giakból már kiderült a nagy méltányta-
lanság.

Egyik regényemben (Éjszakai bicik-
listák, 1975) többször is feltûnik egy kék
színû vonat. Romániában soha nem
közlekedtek kékre festett vonatok, ame-
lyek annyira ismerôsek a MÁV vonalain. 
A regény fôszereplôjének álmába bele-
plántáltam a jelképet: „Hangtalanul jött a
vonat a kanyarnál. Az állomáson senki.
Kék mozdony, kékek a kocsik, ez a vonat
mintha az ég kékjébôl szakadt volna ki.
Kék villanással állt be a szerelvény.
Kinyíltak a kék ajtók. Mindegyikbôl kék
ruhás kalauzlány hajolt ki. Egyforma
arcuk, a szemük, a ruhájuk. Író-olvasó-ta-
lálkozón szülôföldemen, az egyik há-
romszéki faluban középkorú férfi, vasúti
munkás kért szót: »az a kanyar Uzon elôtt
van, ugyebár, Szentgyörgyrôl jövet?« Ott
van, feleltem. »Akkor rendben. Értem. Ma-
gam is kék vonatról szoktam álmodni.«”

Utolsó találkozóm volt az erdélyi olva-
sókkal 1989 elôtt. Háromszék elsô titkára,
Rab István – mégis inkább Stefan Rob –
személyesen tiltott ki a megyébôl. Bôszen
felelôsségre vonta a találkozó szervezôit.
Megértettem ebbôl, hogy nagy lehet a
harag ellenem a hatalomban. Sorra buk-
tak el a kézirataim a (hivatalosan nem is
létezô) cenzúra küszöbén. Egy román
államvédelmis tiszt ellenkönyvvel tisztelte
meg szatmári-máramarosi barangoló
könyvemet (Boltívek teherbírása). 1953-
as kulákválságom egyéni megpróbáltatás
volt. Most közösségi ez, az egész erdélyi
magyarságot érintette nyelvében, iskolái-
ban, hitében, önérzetében. Pünkösti
Gergelyhez fordultam tanácsért. perzsel-
te lelkemet az oly gyakran felemlegetett
jelkép, a „szembejövô emberé”, a Bene-
dek Eleké. Hatvankét évesen jött haza
Pestrôl 1921-ben, hogy itthon szolgálja a
magyar megmaradást. Én is éppen annyi
idôs voltam a döntésemnél. Csakhogy
nekem nincs kisbaconi kúriám, birtokom,
amely megvédhet. Milyen igaza volt
Csoóri Sándor elôszavának a Duray-kö-
tetetben: „vallásszabadság, magántulaj-
don, többpártrendszer nélkül nincs igazi
védelme a kisebbségnek.”
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Megírtam húsz könyvet, lefordítottam
ugyanennyit. Ha úgy akarom – kész a
mérleg.

Mit nyerek az áttelepüléssel? Személyi-
leg csak veszítek. Akkoriban zsidónak, ma-
gyarnak, németnek hetvenkilós csomag
volt a szabály. Pesten nincs „kisbaconi
kúriám”, ahol 62 évesen újra kezdhetném.
De ez már nem is anyagi kérdésként, nem
is útlevélügyként merült fel, hanem erköl-
csi dilemmaként. Széttöröm Pünkösti Ger-
gely ôrnagy úr véres csatákból hazahozott
kulacsát, a hûség törvényét?

De hol húzódik a hûség határa? Bi-
harkeresztesnél, a történelemnél vagy a
lélekben. A puszta jelenlét itt vagy ott,
még nem a hûség próbája. Öt kéziratom
állt akkor, kétszer ennyi lélekben készen,
értük nem viselek felelôsséget? Éppen a
hûség nevében vállaltam a gyalogposta
rejtett ösvényeit, a Kortársban Soproni
Gézaként jelentem meg erdélyi szocio-
gráfiáimmal. (Ezekbôl állt össze 1990-ben
a Magvetônél a Magyar gondok Erdély-
ben). De meddig mehet ez így? Stílusáról
is fel lehet ismerni a szerzôt. Ha az élet
tényeit kezdi ábrázolni. Márpedig nekem
nem kenyerem a statisztika, jobban
megragadnak az élô emberek és gond-
jaik. Jöjjön egy újabb infarktus, mint
1983-ban, mikor könyveim ellen megin-
dult a gyilkos hajsza?

Pünkösti Gergely vérbeli katona volt,
úgy tartaná, hogy lehet ezt katonai áthe-
lyezésnek tekinteni. Lehet Uzont védel-
mezni Kufsteinban és Budapesten. Ahon-
nan haza is térhet majd a katona, kula-
csával az oldalán.

Ezért nem mondtam le román állam-
polgárságomról. Mivel a történelem kény-
szere okán, ezt uzoni állampolgárságnak
tartom. És a szülôfalumban – sok a ser-
kentô bizonyosság erre – a maguk állam-
polgárának tartanak.

De hát egyáltalán kell-e védelmezni
Uzont Budapesten?

Emlékezzünk: 1988. június 27-én száz-
ezer magyar vonult a Hôsök terére, hiva-
talosan, a romániai falurombolások ellen,

lélekben az erdélyi magyarsággal való
közösségvállalással. Legpontosabban Bu-
karest érzékelte a lényegét: kiûzte a ma-
gyar fôkonzulátust Kolozsvárról.

Hová lett ez a százezer vagy éppen mil-
lió rokonszenv? Nem túlságosan bízom
meg a közvélemény-kutatásban, engem
például soha semmirôl nem kérdeznek, de
minduntalan hivatkoznak a véleményem-
re. Ahhoz azonban nem kellenek száza-
lékok, tapasztalhatom naponta, hogy Bu-
dapest népe ma – fájdalom – legkevésbé
az erdélyieket kedveli. A két háború között
fordított volt mindez, a Szépmíves Czéh
halina köteteihez csatolt erdélyi föld való-
ban a megszentelt honszeretet jelképe
volt. A felelôsségé Erdélyért.

Mikor 1995 ôszén új fônökök vették át
a Magyarország címû patinás hetilapot,
azonnal elküldték a Határokon túl 3 címû
rovat szerkesztôjét. Nem volt többé fela-
data. Az új (liberális?) vezetôk magabiz-
tosan jelentették ki, hogy a kisebbségi
magyarság életére és az egyházi ügyek-
re, a vallásokra „nem kíváncsi a magyar
olvasó közönség”.

Szekfû Gyula újra azt kérdezné, mint a
negyvenes évek elején: hol vesztettünk
utat megint? Aligha mi, erdélyiek vétet-
tünk most olyan nagyot, hogy megérde-
melnénk a közönyt. Bármennyire zavarja
is megmaradt magyarországi barátainkat
minden otthoni, erdélyi torzsalkodás, ár-
nyat vet ránk akár egyetlen fillér elmaradt
elszámolása – a magyar polgárnak mind-
járt az jut eszébe, különösen mostani
anyagi elnyomorodásában, hogy az el
nem számolt pénzeket az állam az ô adó-
jából pazarolta el –, bármilyen sok is az
„elnézést, erdélyi vagyok” felszólítású, erô-
szakos koldulás a pesti utcákon, mind-
ezek nem válthattak volna ki ilyen mély-
séges ellenérzést.

A baj nagyobb, fájdalmasabb: nemzeti
kedélyünk romlott meg végzetesen. S ezt
a romlást – nem is ok nélkül – a Kárpát-
medence magyar kisebbségeinek helyze-
tével, mélyülô és reménytelennek látszó
drámáival hozzák összefüggésbe.
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Hat évvel ezelôtt, a véres vagy bárso-
nyos forradalmak, államcsínyek idején a
magyarság zöme úgy érezte, hogy az idô
végre leveszi róla a keresztet, amit hetven
éve hordoz. Vagyis közös szabadságban,
autonómiákban, önrendelkezésekben ol-
dódnak fel a Duna-táj vészes nemzeti
ellentétei. A magyarság olyan egységes
Európát remélt, amelyben egyetlen nem-
zetnek, népnek sem kell többé kisebbségi
sorban élnie. Nem lesz félelem és meg-
aláztatás, amelyek kikezdik a lelket, majd
a testet is. Ezért fokozódott eufóriává a
pártdiktatúrák megdöntése, ezért a jó szív-
vel adott segélyek áramlása, tervek özö-
ne, néha még a teljesen szükségtelen,
mert alaptalan nemzeti önostorozás is.

Csakhogy a múló idô mind jobban
eltávolít ettôl a nemes ábrándtól. Hiszen
csupán rajtunk, magyarokon maradt
meg, csuklónkra, agyunkra, gondolkodá-
sunkra égetve a kisebbségi bilincs. Majd-
nem mindegyik szomszédos vagy közeli
nép így vagy úgy élt az önrendelkezés
jogával. Szlovákok, horvátok, szlovének,
macedónok, bosnyákok, ukránok, litvánok,
észtek, lettek, grúzok, örmények sorsuk
urává lettek, miként erre vágyik minden
életképes nép. Csak a magyar kisebbsé-
gek maradtak mind egy szálig nyelvi,
tudati bénaságukban. Sôt, a független
államok megszaporodásával tovább sza-
porodott a magyar kisebbségek száma.
Hány országban vagyunk immár szét-
szórva az öreg Duna mentében. Kilenc
magyar kisebbség! Soha nem voltunk így
megtörve a történelemben. A török világ-
ban is csak háromba szakadtunk, nem
kilencbe. Erdély, Vajdaság, Horvátország,
Szlovénia, Ausztria, Szlovákia, Csehország
(ott is jelen van a magyar kisebbség, az
1946 körül oda deportáltak utódai, még
folyóiratot is kiadnak Prágában), végül
Kárpátalja. Ez nyolc. De ha erre a szörnyû
magyar szórványvilágra gondolok, akkor
az anyaországot is hozzájuk kell számí-
tanom, kilencediknek. Itt is kisebbségben
vagyunk, történelmi mérce szerint, ha
képtelennek bizonyulunk érdemben se-

gíteni a peremvidék magyarjain vagy az
olyan nagy nemzeti közösségeken, mint
az erdélyi magyarság.

Valójában meg sem tárgyalta a nem-
zet önmagával, hogy miként segíthet
igazán a végeken. Úgy mondják ezt,
hogy máig sincs nemzeti stratégiánk.
Ezzel szemben hat éve csitítanak, fele-
lôsen és felelôtlenül, csitítjuk magunkat
mi is: csak most ne haragítsuk magunkra
a szomszédainkat, nem hívhatjuk ki ma-
gunk ellen a sorsot, szörnyû lenne a vér-
veszteség. Ép ésszel senki sem kíván
fegyveres konfrontációt. Csak az a meg-
döbbentô az egészben, hogy nem egy új
független állam – a magyar nemzethez
képest töredék lélekszámmal – kevesebb
vérrel fizetett a maga szabadságáért,
mint ahány magyar fiatal elesett, meg-
sebesült 1989 decemberében Romá-
niában, a boszniai harctereken vagy a
csetnik fejszék alatt a Drávaszögben. A ki-
ömlött vér még a további romlást sem
tudta megakadályozni; nyelvtörvényt
hoztak ellenünk Szlovákiában, új oktatási
törvényt Romániában, és tömegével je-
lentek meg a boszniai szerb betelepülôk
a Bácskában és a bánságban. Miközben
Koszovó felé egy se vette az útját, mert az
albánok eleve megüzenték, hogy nem
tárt karokkal várják ôket.

Sztálin és utódai idején jobb volt a
magyar közérzet. Tudta a magyar, hogy
hallgatnia kell, ha élni akar. De tudta ezt
a horvát is, a szlovák is, a román is. Ez a
tilalmi parancs csak számunkra maradt
meg, jószerint most már saját magunk
felügyelete alatt. Az anyaországban ma is
könnyebben aggatják a jelzôt – „nacio-
nalizmus” –, mint a végeken, ahol nyelv-
törvény, az új iskolatörvény vagy a bete-
lepítések ellen harcolókat aligha lehetne
„nacionalistáknak” bélyegezni.

Erdély, a Felvidék, a Délvidék, Kárpát-
alja immár önmaga helyett szól – így hite-
les –, maradt-e hát gond és feladat egy
Pesten élô erdélyi magyarnak? Szekfû
Gyulát olvasom mostanában. A Három
nemzedék és ami utána következik lap-
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jain 1933-ban azt panaszolja, hogy a
magyar nemzeti társadalom alig ismeri az
elszakított magyar közösségek sorsát,
közömbös kulturális fejlôdésük iránt, tûri
(akkor már másfél évtizede, most a het-
venötödik esztendôn is túl vagyunk),
hogy „a trianoni politikai határok mind-
inkább kulturális határokká is alakuljanak,
melyeken túl a csonkaországitól egyre
eltérôbb színezésû magyar kultúra él és
fejlôdik”.

Elsô szlovéniai utazásomkor éreztem
meg, Alsólendván, hogy a kisebbségi
sors mindenütt más és más színét mutat-
ja. Ekkor határoztam el, hogy – ha már
Pesten van a lakásom – sorra járom a
Kárpát-medence magyar kisebbségeit.
Peremvidékek magyarsága címmel nyom-
dában van tizenkettedik Magyarországon
megjelenô kötetem. Horvátország, Szlo-
vénia, Burgenland magyar töredékeirôl
és a moldvai csángókról. Sok az egybe-
csengés, sok a különbözés a keleti és
nyugati meg a déli magyar kisebbségi
sorsok között. Egymás mellé állítva tuda-
tosítják, hogy mit is tanulhatunk tíz vagy
száz, vagy ezer kilométerekre egymástól,
lélek-közelben mégis.

Tizenkettedik kötet? Aki most kajánul
nevet, hogy lám, igaza van annak, aki
nagy „kupecnek” nevezi Bekét, annak
elárulom, hogy manapság Magyarorszá-
gon a könyvekért nem jár szerzôi hon-
orárium, mivel a kiadók többsége is olyan
szegény, mint az írók többsége. Már azok
a kiadók, amelyek nem tartják nyûgnek 
a kisebbségi magyar élet bemutatását,
nem tekintik „periferikusnak” a kisebbségi
gondokat ebben a nagy átalakulásban,
amerikánus lázban és magyar szegény-
ségben.

Nem pénzeli senki a kiszállásokat sem.
Mégis eljárok Esztergom tájaira, ha már
itt van „Pest alatt” számomra. Kolozsvárról
nem nagyon lehetne terepre jönni ide.
Valaha Esztergom megye volt Magyar-
ország legkisebb vármegyéje. Izgat, mert
izgalmas, hogy miként alakult a magyar
sors a Duna két partján, két országban,

Trianontól mostanáig. Többségben és
kisebbségben. Milyen itt a történelem
keresztmetszete? Kísértenek a témák, a
tervek. Nem írta meg például még iga-
zából senki az erdélyi életérzést Buda-
pesten. Igaz, hogy ehhez Tamási Áron
vagy legalább Benedek Elek tolla kellene.

Visszhang helyett, kritika gyanánt egy-
egy lesipuskás puffogtatás érkezik el né-
ha hozzám Romániából. Panaszkodtam
Pünkösti Gergelynek, mit tenne ilyenkor,
hiszen olyan nyilvánvaló a szándék és
olyan árulkodó, régrôl ismert a cél, hogy
találgatni sem érdemes. Pünkösti Gergely
ôrnagy úr elmosolyodott:

– Ott voltam Piskinél. Már megfutot-
tunk, mikor az öreg Bem megfordította a
sorsot. A többit tudod. Ha mi akkor a lesi-
puskásokkal törôdtünk volna!

Jót húz a százötven esztendôs katona-
kulacsból. Kiválóan tartja az élet borát,
nem törött össze, egy repedés sincs rajta.

Jegyzetek:
1 Légely (vagy: ége) fából készített, kisded hor-

dóra hasonlító tej- vagy víztároló edény. 
2 Koós Ferenc (1828–1905) tanító, lelkész,

emlékíró. Részt vett az 1848/49-es szabad-
ságharc újraélesztését célul tûzô Makk-féle
összeesküvésben (1851), kiszabadulását kö-
vetôen ref. lelkész, tanító Bukarestben
(1855–1869).

3 Az anyaországba telepedett írók, újságírók
alkotásainak teret nyújtó, egyetlen magyar
tulajdonú megyei lap, a Pest Megyei Hírlap
is ebben az évben szûnik meg. (A szerkesztô
– B.Sz.I.)
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Bartis Ferenc

Visszaút
Ismét úton.
Utazás-kényszer,
kényszer-tény-megoldás:
Megoldatlan egyenlet,
egyenletrendszer, – hibákkal,
hiba-halmaz, ismeretlennel.
Ismerôs a helyettesítô-szám.
Szám-vonat, szám-vagyon, szám-hely, szám-ember –
embertelenül érzem magam, szám-világ!
„Világnak világával…” – hol harsoghatjuk el?
Harsog már a hangosbemondó is: – „következik…”
A következô megálló, állomás, pályaudvar:

Temesvár, Mohács, Arad, Varsó,
Auschwitz, Katyin, Hirosima,
Szárazajta, Csíkszentdomokos,
Gyergyószárhegy, Recsk, Géza, Kabul, Bagdad…

De nem mondja be és nem folytatja a sort,
pedig következnek a tanyák, a falvak, a városok,
a barlangok, az ürgejáratok, az egérlyukak is,
mert megszámláltattak s számuk van, mint
a vonatnak, a vagonnak, a helynek, az embereknek…

Embertelen vonat sínpára,
sirülj valahol vakvágányba,
ahol senkinek nincsen száma
s a Földnek nincsen állomása,
s nem vagoníroznak be senkit
megszámolva számozott senkik.

Senkiföldjén
semmi terem!
Terem itt a
történelem
ismeretlen
sírhantokat,
hogyha lesz, kit
elhantolnak,
s megjelölik
gödrét számmal,
ha a hamu
visszaszárnyal
oda, honnét
égbe kormolt –
olyan mindegy:
volt vagy nem volt
neve, száma,
életrajza –
átgázol e
vonat rajta…

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA
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Rajtra gyülekeznek a leszállók.
Leszállok én is. Egy szál virágot
hoztam a pokolból unokámnak.
Rékám, jöjj, a sivatag-peronon
már évezrede tégedet várlak.

Búzavirág ballada
A búzavirágot az ég
kárpótlásul zilángolta rám,
amikor háború után
a fölperzselt,
majd árvíz-iszapolta
mezôkön
feküdtem hanyatt
a hamu-iszapban,
az iszap-ravatalon,
amikor nem is az eleség veszte,
de a virágtalanság fájt,
megsajnált az ég,
s szemembe
zilángolta magát.

Iancu Laura

Momenta vitae

Halhatatlan
Nagyanyámnak

„Ereszd el a kutyát!” – szólt esti fáradt
hangon bátyámra apám, és pipára gyúj-
tott, minden módját megadva neki. Majd
a tûzhely elé ült, és meredt szemekkel
ábrándozott a füstbe, s mert ma magam
is ezt teszem, hát tudom, hogy az élet
megrontója volt apám szokása.

Felhôk ereszkedtek fejünk fölé, és tom-
pult a fény.

A kutya vonított örömében, bolondul
szaladgált az ajtó elôtt, nagyokat csap-
kodva reá.

Négyen nekifeszültünk az ajtónak, és
repdestünk a tekintetek találkozásában.
Majd jéggé fagyott orral markunkban 
a meleg kályhához futottunk koldulni.

Édesanyám, mint egy néma angyal, ész-
revétlenül járta a szobát fel s alá.

Mozdulatlan volt a lét, és akadozott az
élet rendje.

A csontig égett gyertyaszagra anyám,
a fényhordó, serényen átszaladt a tiszta-
szobába, a virágos ládából elôvett egy
szál gyertyát, és megtoldta az élet fényét.
Mert biz’ ahol sötétség uraskodik, a rossz
szellemtôl egész a jó, de tolvaj szellemig
mindahány megkísérthet. Ha pedig a ku-
tya szabadon van, a világ rendje úgy
kívánja, gazdát csak halálhír zaklassa kiér-
demelt álmában.

A ház ura, apám dologba fogottan
morzsolta a tûz-melegtôl vörösre pirított
arccal a kukoricát.

Elvétve köhögött egyet-egyet. Mi tud-
tuk, ez olyan jelzés, mint a vonatérkezést
daloló melódia: csutkát hajít apuka, mert
pucérra fosztódott. Háta mögött a csut-
kákból épült a kút a fiúk keze alatt, minek
egy volt a célja, és az nem egyéb, mint-
hogy leomoljon és kezdhessék elölrôl.

Cecu, a legkisebbik öcs, ujjongó nézô-
je volt az eseménynek, Csipecske „ke-
resztbe” rakosgatta a csutkákat, Edi pedig
azokra épített, szintén „keresztbe”, de az
ô oldaláról nézve.

Én, csak leány lévén, anyám szoknyá-
ján Babszem voltam, jobb kezének jobbik
éne. Ez a szoknya a szövôszékbe ült té-
len, ott ôszült meg anyám, s valamit
mind elveszítettünk akkor.

Anyám a kelleténél odébb hajította a
motollát, hasra feküdten érte csúsztam a
szövôszék alá.

S ahogy emelkedtem, a szoba zaja vál-
laimmal magasodott és hirtelen feltá-
madt a bábeli zûrzavar.

Összeszorított foggal, mintha sárkányt
fogott volna vissza apám, a kukoricasze-
mekbe markolt, s mint végítéleten a pely-
vát a terméstôl, magasra emelve meg-
szelelte.

A szövôszék is, mint vihar miatt hajó,
csapkodott bolondul lovas szekérbe át-
csapva.
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Mert védôbástyánk volt a zaj. Azonban
a természetes hangok között egy afölötti
hang szólózott félrehallhatatlanul. Tudtuk,
hogy nem feled idônként kísérteni egy
hang, de hallani nem akartuk. Azt értet-
tük, hogy a harangszó „elveri” a vihart,
de hogy anyóm miért énekel, ha magá-
hoz hív: nem fogtuk fel. Egymás tekintete
elôl bujkálva, mélyen sóhajtoztunk, és
magunkban elsírtuk születésünk momen-
tumát annak minden szövôdményével.

Mint egy repülôgép füstje az égen,
úgy iramodik Edi bátyám anyám felé, és
földre hullott fejjel nyöszörgi: „Édes-
anyám, valahogy úgy fáj a hasam! Már
tegnap kínzott, és most itt van, tedd a
kezed, ugye, fáj!?”

A két öcs a föld s koruk dolgaival bajló-
dott, hallásuk nem volt még a zsoltá-
rokhoz, s a hang ôket mindössze a sem-
mire kötelezte. A vészhelyzetben kinyílt
egy bicska, mert anyóm nemcsak a szom-
széd szobát lakta, de egész a közös ab-
lakhoz tapadt, s férfiasan zsoltározott va-
lami nehéz dallamú, idegen hangzású
éneket.

Mint puskazajra a vad, fölriadtam, kö-
rültekintettem, és kiskatonás bátorsággal
apámhoz vágtattam.

Szentségi határozottsággal emlékeztet-
tem: „Kend ma azt mondta, ha pálinkát
hozok, estére mesével altat, az ital meg-
ívatott, a mese, mint látom: hetedhét or-
szágon maradt! Maga ez otthon parancs-
noka, történjen, miként mondotta!”

De anyóm nem tágított.
Becsületesen rájátszott magányára,

hisz nem egyszer – háborút a világra s
halált a család sorába jövendölve – csa-
logatott alvásra.

Tizenegy szülöttje közül a tizenegye-
dikre jutott a sor éjszakára.

Ám a szülôk sem szültek potyára, s az
Isten is úgy rendelte, hogy gyermek le-
gyen a visszafogottság karizmája anyóm
ajkán. „Palika! Palika! Há’ valami gyermek-
félét nem küldesz-e bé! Isten bizony, úgy

nem bírok elaludni!” – kiáltotta szobájá-
ból. 

Végigfutott testünkön a hidegverés,
apánk csattogott tovább, mint Ninive né-
pe a bûnben, mert nem volt leányálom
anyóm látomásaiból hajnalt érni. A mese
ígérete mese volt, Edi hasa tán sosem is
fájt, csak a feje, nékem kellett a cethalba
menekülnöm.

„Lépj a csizmámba” – szólt apám, mint-
ha lelkifurdalásos hangon.

Anyám az ajtóig ment, leakasztotta kö-
tött szvetterét, vállamra terítette, mint Isten
csillagos leplét a földre, ajtót nyitott, és el-
indultam.

Anyóm ajtajáig a világmindenség kí-
sértett meg. Én voltam Ninive, voltam én
Jónás, de maga Babits is, én voltam a
hitetlen. És itt, a két világ között magam-
ra ismertem.

S a két szoba, két jobb latorként szár-
nyal a Középsô Kereszt körül könyörü-
letért esdekelve.

Valamit súgtam az égnek, s a földre
gyermek-mérget hánytam.

Anyóm életfa volt. 
Szenvedett, ha tudását nem ojthatta

hajtásaiban.
Kívülrôl valóban kísérteties volt hallgat-

ni ôt, de ott bent, azok az éjszakák mind
Sión-hegyek voltak.

Boros leheletében hatalmasat nyújtóz-
kodott a hit. Avval ölelt minden éjszaka.

Pesten a tudomány megírta: anyóm
hallucinációnak hitt szavai, életté meredt
dallamai voltaképpen a latin liturgia ma-
radványai.

Anyómat igazán Pesten ismertem
meg, ki annyiszor világgá indult az er-
dônek, hogy Magyarföldbe süppedjen,
de útja örökké Magyarfaluban kötött ki.

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA
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WASS ALBERT EMLÉKEZETE
XVII. RÉSZ

Wass Albert

A hazugság 
világrekordja

„AZ ERDÉLYI MAGYARSÁG A VILÁG
LEGMEGELÉGEDETTEBB, LEGJOBB 
ELBÁNÁSBAN RÉSZESÜLÕ NEMZETI 

KISEBBSÉGE” – JELENTI KI AZ EGYESÜLT 
ÁLLAMOK KORMÁNYÁHOZ 

BENYÚJTOTT ROMÁN OKIRAT

A román kormány hivatalosan átnyúj-
tott egy 53 nyomtatott oldalt kitevô „Kék
Könyvet” az Egyesült Államok kormányá-
nak, melynek címe: The Hungarian Na-
tionality in Roumania.1 A cím fölött ez
olvasható: „The Institute of Political Scien-
ces and of Studying the National
Question.” A cím alatt: „With the Compli-
ments of the Embassy of the Socialist
Republic of Roumania, Washington, D.
C.” A címlap legalján pedig: „Méridiane
Publishing House.”2 Vagyis már maga a
címlap azt az illúziót igyekszik kelteni,
hogy a könyvet egy Amerikában székelô
tudományos intézet állította össze, és
amerikai magánkiadó adta ki. 

A valóság azonban egészen más. 
A „Kék Könyv” nem egyéb, mint a román
kormány hivatalos válaszirata vet egy
Amerikában székelô tudományos intéz-
mény állította össze és amerikai magánki-
adó adta azt ki. az Amerikai Magyar Szö-
vetségnek és az Erdélyi Világszövetség-
nek az Egyesült Államok kormányához
benyújtott tiltakozásaira és vádjaira. Ez
különösképpen kitûnik a könyvecske 
51-ik oldalán kezdôdô utolsó fejezetbôl,
melynek címe: „There is freedom for the
Churches in Roumania”3, szerzôi pedig
dr. Papp, erdélyi ref. püspök, dr. Lengyel
magyar lutheránus püspök és A. Klein
szász lutheránus püspök. Ebben a. feje-
zetben a három erdélyi püspök kijelenti,

hogy dr. Béky Zoltán püspök, az Amerikai
Magyar Szövetség elnöke és az Erdélyi
Világszövetség elnöke tanácsának tagja
téved, amikor beadványaiban azt állítja,
hogy Romániában a kisebbségi egyházak
elnyomást szenvednek. Soha még ennyi
szabadságuk nem volt, vallják a püspö-
kök, azonban dr. Béky olyan hosszú ideje
él már Amerikában, hogy az otthoni
helyzetet természetesen nem is ismerheti.

A román védekezô irat – mert valójá-
ban ez a Kék Könyv –, a már régóta jól
ismert, elcsépelt és évtizedek óta több-
ször is megcáfolt dákó-román” történelmi
örökség tanával kezdôdik, mely szerint a
román nép dákok és rómaiak egyenes
leszármazottja és örököse, mely szerint
Erdély majdnem kétezer esztendô során,
megszakítás nélkül képezte a román nép
életterének középpontját, és mely szerint
Erdély történelme és kultúrája a román
nép ôsi történelme és kultúrája, bizonyos
késôbbi német és magyar behatásokkal.
A magyarok csupán, mint feudalista meg-
szállók erôszakolták magukat az erdélyi
románság nyakára a 12-ik században, a
székelyek pedig egyszerûen nem is ma-
gyarok, hanem elmagyarosított török-fajú
nép, vagyis a székelyek – évszázadokon
keresztül a legnagyobb békességben
éltek együtt a román ôslakossággal. 

Mindezt már régen ismerjük. Elnyûtt
hanglemez, amit dr. Jorga indított el Pá-
rizsban az elsô világháború elôtt, amikor
elôször jelentette meg francia nyelven 
A román nemzet története címû munká-
ját. Jellemzô mind a mûre, mind az író-
jára és az egész román politikai beállí-
tottságra, hogy a Sorbonne történelem
tanárait, akik elôször vizsgálták át Jorga
könyvét, kifogásolták a tudományos kö-
rökben annyira fontos dokumentáció tel-
jes hiányát, és célzást tettek arra vonat-
kozólag, hogy ilyen formában a könyv
tartalma lehet igaz is, nem is: dr. Jorga a
szemükbe nevetett, és azt felelte: „mit
bánom én, hogy igaz-e, vagy nem, amíg
politikailag hasznos!” Ezt a „politikailag
hasznos” történelmi fantáziát azóta még
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maguk a román tudósok is többször
megcáfolták. Dr. Haraszti The Ethnic His-
tory of Transylvania (Danubian Press,
1971) és dr. Török Települési tanulmá-
nyok és határproblémák a Kárpát-meden-
cében (Amerikai Magyar Szépmíves Czéh,
1974) címû, pompásan dokumentált
tudományos munkái pedig lépésrôl-lé-
pésre, évszázadról-évszázadra kimutatták
és bebizonyították a vlach (oláh, ma ro-
mán) nép pontos útvonalát a Balkánon
felfelé, mai lakóhelyéig. Még ezek után is
szemrebbenés nélkül hangoztatni a dáko-
román örökség tanát több mint arcát-
lanság.

Az amerikai államférfiakat viszont a
román álláspontnak ez a része amúgy
sem érdekli. Ami az amerikaiakat érdekli,
az a jelen. Tisztában vannak ezzel a ro-
mánok is, és ezért a hamis történelmi
bevezetés-után felvázoltak statisztikák
segítségével egy hamis jelent, ami még 
a múlt hamisításain is túltesz. Ezek szerint
a statisztikák szerint több magyar nyelvû
iskola van ma Erdélyben, mint bármikor
ezelôtt, több magyar fiatal tanul magya-
rul, mint bármikor ezelôtt, több magyar
színház mûködik, több magyar lap és
folyóirat jelenik meg és több magyar
nyelvû könyv kerül kiadásra, mint bár-
mikor a múltban. Magyarlakta vidékeken
több az ipari berendezkedés és a munka-
alkalom, mint román vidékeken. Magyar-
lakta vidékeken magyar a közigazgatás és
a bíróság nyelve, és a közigazgatási tiszt-
viselôk is magyarok. Mindezt számokban
is kimutatják a hivatalos statisztikák, és be
kell ismerni, hogy ezek a számadatok va-
lóban tiszteletre méltók. Egy hibájuk van
csupán. Mindegyik kimutatás alatt ott áll:
„Source: The Statistics of the Council of
Socialist Culture and Education”, vagy
„The Statistics of the Ministry of Educa-
tion”, vagy „The Central Board of Statis-
tics”4. Ezt pedig valamennyien tudjuk, mit
jelent. Diktatúra alatt azt ír oda a statiszti-
ka készítôje, amire parancsot kap. 

Ennek a cikknek az írója máris levélben
fordult mind az Egyesült Államok elnöké-

hez, mind a Department of State román
osztályához azzal a javaslattal, hogy a
való helyzet felderítésére állítson össze az
Egyesült Államok kormánya egy kong-
resszusi bizottságot, egészítse azt ki az
Amerikai Magyar Szövetség és az Erdélyi
Világszövetség egy-egy tagjával, és kérje
meg a román kormányt, hogy engedje
be ezt a bizottságot Erdélybe egy három
hónapos helyszíni vizsgálatra.

Ettôl függetlenül azonban tegye meg
azt is a State Department, hogy a „Kék
Könyv” kiegészítéseként kérjen feleletet a
következô kérdésekre:

1. Miért nincs a magyarlakta vidéke-
ken magyar csendôrség és magyar több-
ségû városokban magyar rendôrség?

2. Hol van a magyarlakta vidékek
magyar közigazgatási tisztviselôinek név-
sora?

3. Hol van a magyar bírók és ügyé-
szek névsora?

4. Mi történt az elkobzott levéltárak-
kal, múzeumokkal?

5. Miért kapnak csak a románok va-
dászfegyverre engedélyt, és a magyarok
nem? (Ez Amerikában különösen érzé-
keny pont!)

6. Miért nem szabad vasútjegyet vagy
autóbuszjegyet kérni magyarul?

7. Miért félemlítik meg a vendéglôk,
szállodák magyar alkalmazottait, hogy
azok nem mernek a vendéggel csak sut-
togva beszélni?

Jó lenne, ha mások is írnának levele-
ket, képviselôiknek, szenátoraiknak, vagy
éppen a Department of State román
osztályának. Nem egyforma, egy kapta-
fára készült leveleket, hanem egyéni ta-
pasztalatok, egyéni értesülések alapján
összeállított leveleket. Egy ilyen levél-ost-
romnak nagy hatása lenne.

A román beadvány harmadik bizonyí-
tó része nem egyéb, mint kivonatok a
Román Szocialista Köztársaság alkotmá-
nyából. Gyönyörûen hangzó szakaszok,
melyek nem csupán teljes egyenlôséget
biztosítanak minden állampolgár számá-
ra minden vonalon, de még büntetéssel
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is sújtják azokat, akik ennek az egyen-
lôségnek az alkalmazását bármi módon is
megtagadják, vagy megakadályozzák.

Ott olvasható szószerint a híres „Art.
17.”, tizenhetedik pontja az alkotmány-
nak, mely annyi derék magyarnak okozta
már vesztét, s mely a rettegés bilincsébe
verte az erdélyi magyarság nyelvét annyi-
ra, hogy még panaszkodni se mer senki.
Így hangzik szóról-szóra:

„The State shall guarantee the equal
rights of the citizens. No restriction of
these rights and no difference in their
exercise on the grounds of nationality,
race, sex or religion shall be permitted.”5

„Any attempts at establishing such
restrictions, at nationalist-chauvinist pro-
paganda and at fomentation of racial 
or national hatred shall be punished by
law.”6

A gyakorlatban ez már hosszú esz-
tendôk óta azt jelenti, hogy amikor egy
magyar panaszkodik, mert: a gyermekét
magyar beszéd miatt megverte a tanító,
mert magyar volta miatt a román munka-
vezetô állásából kidobta, a román csen-
dôr megverte, a román hivatalnok meg-
tagadott tôle valamit: ez gyûlöletet szító
nemzeti propagandának számít, amiért a
büntetés, a szokásos verésen kívül, bör-
tön, kényszermunka, sôt a múlt folya-
mán, több esetben is, kötél általi halál.

A román követségi tanácsos, aki a „Kék
Könyvet” hivatalosan átnyújtotta Washing-
tonban a Department of State román
osztályának, ezekkel a szavakkal fejezte
be tiltakozását: „Mi nem avatkozunk be
Amerika belügyeibe, és nem szólunk bele
abba, hogy maguk miképpen bánnak az
indiánokkal. Önök se avatkozzanak hát
abba, hogy mi miképpen bánunk a ma-
gyarokkal.”

Mire az amerikai minisztériumi osztály-
vezetô csöndesen felelte: „Ha maguk meg-
adnák az erdélyi magyaroknak ugyanazt a
szabadságot, amit az indiánok élveznek eb-
ben az országban, nem is lenne panasz...”

Ami arra vall, hogy az illetô amerikai
diplomata tisztában van azzal, hogy a

román kommunista kormány hangzatos
védekezése a valóságban mit takar. Ah-
hoz azonban, hogy a diplomácia meg-
adott keretein belül hathatósan és sikerrel
léphessenek fel, Washingtonban, mi, akik
állampolgárai vagyunk ennek az ország-
nak, meg kell tegyük a magunkét. A tilta-
kozó és felvilágosító leveleken kívül –
melyeknek mindegyike külön fegyvert ad
a State Department embereinek a kezébe
Romániával szemben –, gondoskodnunk
kell arról is, hogy a román hazugságokat
hiteles, dokumentált adatokkal megcá-
foljuk. Ebbôl a célból máris két könyv
elôállítása folyik. Az egyik Nánay Júlia egye-
temi disszertációja, melynek címe The
Hungarian Minority in Roumania, és a
magyar kisebbség helyzetét és sérelmeit
mutatja be. A másik most van munka
alatt, s elôreláthatólag azt a címet viseli
majd, hogy „Documented Facts and Figu-
res on Transylvania, past and present.”

Miután mögöttünk nem áll se kor-
mánygépezet a munka elvégzésére, se
állami tôke a könyvek elôállítására, a sza-
bad világon élô magyarok támogatására
van szükségünk ahhoz, hogy ezeket a
könyveket mielôbb kiadhassuk, és lete-
hessük, mint választ, a State Department
asztalára, odaadhassuk képviselôinknek,
szenátorainknak és mint használható és
fellelhetô dokumentációt elhelyezhessük
a fontosabb könyvtárakban.

Álnokság, hazugság ellen legbizto-
sabb fegyver az igazság. Ez a mi fegyve-
rünk. Most már csak ember s anyagi ál-
dozat kell a fegyver mögé.

(Magyar Élet 1976. június. 26., Magyarok
Vasárnapja, 1996. június 2., 10-11. old.)

Szerkesztôi jegyzet:
1 A magyar nemzetiség Romániában
2 A politikai tudományok és a nemzeti/nemze-

tiségi kérdés tanulmányozására létesített
(román) intézet neve.
Tisztelettel – A Román Szocialista Köztársaság
washingtoni követsége. Meridián kiadó.

3 Romániában az egyházak szabadok.             
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4 Forrás: A Szocialista Kultúra és Nevelés Taná-
csának statisztikái, Az Oktatásügyi Miniszté-
rium statisztikái, Központi Statisztikai Bizottság  

5 Az állam egyenlô jogokat garantál polgárai-
nak. Nem megengedett ezen jogok semmi-
féle korlátozása, sem az e jogok gyakorlását
érintô, nemzeti, faji, nemi, vallási megkülön-
böztetés.

6 A törvény bünteti az ilyesfajta korlátozások
bevezetésére, illetve a nacionalista-soviniszta
propagandára és a faji, illetve nemzeti alapú
gyûlölködés szítására tett bármiféle kísérle-
teket.

Wass Albert

Elôszó egy fontos
lépéshez

EZT a folyóiratot maroknyi józanul
gondolkodó, különbözô nemzetiségû
ember hozta létre, akiknek két fô közös
jellemzôjük van. Valamennyien Közép-
Európában születtek, és szilárdan hisznek
abban, hogy a világnak ebben a zavaros
szegletében nem jöhet el a tartós béke
mindaddig, amíg az egymás mellett élô
népek nem tanulnak meg békében és
egységben élni és dolgozni. Ahhoz,
hogy a békét és egységet elérhessük, el
kell távolítani a gyûlöletnek és elôítélet-
nek, az évszázados hatalmi politika ma-
radványainak, a versengésnek és az el-
nyomásnak az elemeit, és meg kell
teremteni a kölcsönös bizalom és testvéri
szeretet új légkörét. Ahhoz, hogy ezt meg-
tehessük, türelemmel és jóindulattal „ki
kell beszélnünk” a köztünk lévô különb-
ségeket, és lépésrôl lépésre kell tapoga-
tóznunk a kölcsönös megértés felé, mely
az egyetlen lehetôségünk arra, hogy
igazságos és tisztességes megoldásokat
találjunk, olyan megoldásokat, amelyek
senkinek sem ártanak, viszont mindenki-
nek hasznára válnak.

A végsô és gyakorlati megoldás, me-
lyet ennek a folyóiratnak a szerkesztôi
vázoltak fel Közép-Európa számára, egy
föderációs forma, amit ezeken az oldala-
kon folytatott komoly eszmecserék során

kell kidolgoznunk, az összes érintett nép
részvételével.

Nem állítjuk, hogy már megleltük az
összes megoldást azokra a hihetetlenül
összetett és érzékeny problémákra, ame-
lyekkel szembe kell néznünk. Egyet azon-
ban tudunk: a gyûlöletnek és az elôíté-
letnek az útja, melyen külön-külön és
meglehetôsen régóta egymás ellen já-
runk, nem vezet sehová, csakis a teljes
pusztulásba. Ahhoz is elég érzékenyek
vagyunk, hogy rájöjjünk, semmiféle ideo-
lógia nem hozhat békét számunkra, csak
ha mi magunk is megtanulunk békében
élni, független emberként tisztelve a
szomszédainkat, akiket születésük okán
elidegeníthetetlen jogokkal rendelkez-
nek: joguk van a kultúrához, a nyelvhez,
az önrendelkezéshez, a törvény elôtti
egyenlôséghez, és nem utolsó sorban
ahhoz, hogy a maguk útját járják.

Ahhoz, hogy megfelelô módon kezd-
jünk hozzá feladatunkhoz, mindenek-
elôtt szakítanunk kell az örökölt negatív
hajlamainkkal, melyek folyton-folyvást
arra kényszerítenek, hogy azt kutassuk,
ami megoszt bennünket ahelyett, hogy
azokat a láthatatlan szálakat kutatnánk,
amelyek összekötnek bennünket egy
nagy családdá, Közép-Európa férfiainak
és asszonyainak hatalmas, multinacioná-
lis családjává.

Elôször is rá kell jönnünk arra, hogy
mindannyian szeretjük szülôföldünket,
bármilyen nyelvet beszélünk is. Csupán
azért, mert szomszédunk nem ugyanazt
a nyelvet beszéli, mint mi, közös szülôföl-
dünk iránt érzett szeretete éppoly mély,
mint a miénk. Épp ezért nem a nyelvet
kell figyelembe venni, hanem a táj iránti
szeretetet, melybe (bele)születtünk, és
amihez immár nemzedékek emléke köt
bennünket. Ezen a szülôföld iránti köl-
csönös szereteten keresztül mindnyájan
fivérek és nôvérek vagyunk, egyszersmind
lakóként és tulajdonosként társak is, akik-
nek az elôrejutás érdekében nem egymás
ellen, hanem együtt kell dolgozniuk.

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA



80

Ezek a közös lét egyszerû szabályai.
Van még azonban valami többlet is; egy-
fajta láthatatlan örökség, ami messze
gyökerezik valahol e földrész történelmé-
ben. Ez pedig a nyugati keresztény kul-
túránk, ami befolyásolta és irányította
gondolkodásunk, életmódunk fejlôdését,
továbbá azt, ahogyan meghatározzuk
helyünket a világmindenségben, viszo-
nyunkat teremtônkhöz, családunkhoz,
egyáltalán az emberiséghez. Ez az a szelle-
mi és spirituális örökség vezetett ki minket
a sötét korokból a parlamentáris kor-
mányzás idôszakába, az egyenlôség elis-
meréséhez, a fegyelmezett szabadság el-
véhez és a demokrácia létrejöttéhez. Ez a
nyugati keresztény örökség a mi bizton-
sági szelepünk, mely visszatart attól, hogy
a kisebbségi problémáinkat mészárlással
vagy kulturális elnyomással oldjuk meg.
Lelkünk mélyén tudjuk, hogy nagyon is
helytelen szomszédaink megölése, rab-
igába kényszerítése és elnyomása csupán
azért, mert más nyelvet beszélnek. Itt az
ideje annak is, hogy ráébredjünk, éppen
olyan helytelen másképp kezelni ôket,
mint magunkat.

Úgy tanuljuk, hogy az emberek egyen-
lônek lettek teremtve. Elérkezett az idô,
hogy elkezdjük gyakorolni ezt a doktrínát.
Ehhez ki kell dolgoznunk valamiféle „sok
szín egységét”, mely okos együttmûködés
segítségével nemcsak a gazdasági pros-
peritás szintjére emelne bennünket, ha-
nem lehetôvé tenné számunkra azt is,
hogy megoldjuk a kisebbségi problémá-
inkat, melyek ma még fekélyes sebek poli-
tikailag és érzelmileg megosztott orszá-
gainkban.

Ha virágzó jövôt szeretnénk, elôször is
meg kell lelnünk az ahhoz vezetô utat,
melyet aztán bölcsességgel, megértéssel
és jóakarattal kell kiköveznünk. Különben
jövônk épp olyan sivár lesz, mint jele-
nünk, és a gyûlölet által szított rövidlátó
vezetés eredményeként elôbb vagy utóbb
teljes pusztuláshoz vezet majd.

Ennek a folyóiratnak az a célja, hogy
meglelje az utat, mely kivezet a mai ve-
szélyes ingoványból. A Forum nevet ad-
tuk neki, mert küldetése az, hogy szószék-
ként szolgáljon azok számára, akiknek
van valamiféle építô jellegû mondandó-
juk a témával kapcsolatban. A hangsúly
az „építô jellegû” kifejezésen van. A múlt
hibáiról tartott vég nélküli vitáknak, me-
lyek a történelem egyoldalú értelmezé-
sén alapulnak, nincs igazolt helyük
ezeken az oldalakon. A jelen hibáinak
megmutatása csak akkor ér valamit, ha
egyúttal olyan kivitelezhetô megoldá-
sokra is javaslatot teszünk, amelyek orvo-
solják vagy megszüntetik a fájó pontokat.
Vitára buzdítunk, de a szerkesztôbizott-
ság kötelessége lesz, hogy ezeket a vitá-
kat magas és tárgyilagos szinten tartsa, és
rosszindulat helyett a jóakarat vezérelje
azokat.

Ez a folyóirat azon a szilárd meg-
gyôzôdésen alapul, hogy minden ember,
bármilyen nyelvet beszél is, egyenlônek
teremtetett, és ugyanolyan joga van az
élethez, a szabadsághoz és a boldogság-
hoz azon a földön, ahol született. Szilár-
dan hisszük, hogy Közép-Európa minden
egyes etnikai csoportjának megvan a jo-
ga saját oktatási, kulturális és adminiszt-
ratív intézményeihez, és ezeket a jogokat
egyetlen úgynevezett „többségi nemzet”
sem csonkíthatja meg egyetlen ország-
ban sem. Valamennyi úgynevezett „kisebb-
ségnek” ki kell vennie jogos részét annak
az országnak az irányításából, ahol él.

Itt az ideje, hogy megmutassuk a vi-
lágnak és egymásnak, nem csupán ma-
roknyi civakodó kis nemzet vagyunk
egyik oldalon Oroszország, a másikon
Németország árnyékában. Mi vagyunk
Közép-Európa egyetlen örökösei, és örök-
ségünkért érdemes élni és dolgozni. Felül
kell emelkednünk azon a rövidlátó, korlá-
tolt és gnóm nézôponton, amit a törté-
nelmi balszerencse kényszerített ránk, és
el kell kezdenünk nagyban gondolkodni:
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MI VAGYUNK KÖZÉP-EURÓPA, mindnyá-
jan, együtt. Ma úgy tûnhet, apró kis tör-
pék vagyunk csupán, akik pozíciókért
küszködnek és egymással hadakoznak,
de az igazság az, hogy bármely pillanat-
ban óriássá változhatunk, mihelyt hajlan-
dók leszünk közösen dolgozni a jólétün-
kért. Mindössze annyit kell tennünk,
hogy felülemelkedünk a múlton és a jele-
nen, elfelejtjük a közénk állt aprócska kü-
lönbségeket, és szemünket azokra a dol-
gokra vetjük, amelyek összekötnek ben-
nünket a nyugati keresztény kultúra
közös kötelékével, valamint közös társa-
dalmi-gazdasági érdekeinkkel és lehetô-
ségeinkkel, melyek jövônk tétjét jelentik.

Következô számunkkal egy cikksoroza-
tot tervezünk útjára indítani, mely általá-
nosságban Közép-Európa és Kelet-Kö-
zép-Európa történelmére és kultúrájára
összpontosít, szûkebben pedig a térséget
lakó nemzetekre. Mivel ezen témák közül
néhány összetett és jó néhány nemzeti-
ség „átfedô együttélése” eredményeként
nagymértékben összefonódik – és külö-
nösen kényes a múlt politikai konfliktusai
következtében kialakult érzékenység miatt
– könyörgünk íróinknak, hogy különös
gonddal járjanak el és csak dokumentált
anyagra szorítkozzanak.

A cél nem az, hogy jelentéktelen rész-
leteken okvetetlenkedjünk, hanem hogy
megismerjük a kendôzetlen múltat, és
minden testvérnemzet kulturális öröksé-
gét a Közép- és Kelet-Európát benépesítô
népek családján belül.

Isten legyen velünk e nehéz feladatban. 

(A fordító  megjegyzése: a fenti cikk a
Central European Forum folyóirat elsô
számának beköszöntô írása, melyet Wass
Albert, mint fôszerkesztô jegyez. Az
orgánum mottója: „megismertetni és ter-
jeszteni az egyetlen igazságot Közép-
Európáról és annak népeirôl”.)

Kovács Attila Zoltán fordításai

G. G.

DOCUMENTED FACTS
AND FIGURES ON
TRANSYLVANIA

A sok-sok magyar nyelven megjelent
könyv után mindig hálás elismeréssel
fogadjuk világnyelven írt, a magyarság
problémáival foglalkozó hasznos és jó
kiadványt. Ilyen Wass Albertnek legújabb
könyve Erdélyrôl, amelyet az Erdélyi
Világszövetség és a Danubian Research
Center közremûködésével állított össze és
adott ki angol nyelven. Szokatlanul, de a
könyv hitelét erôsítve, az elôszó köszöne-
tet mond három, az Egyesült Államokban
élô román történésznek is, akik történész-
hez illô tárgyilagossággal segítették az
összeállító szerzôt nehéz munkájában.

Több könyv jelent meg Erdélyrôl az
emigrációban az utóbbi tíz évben: mind-
egyik sajátságos rendeltetéssel. Wass
Albert könyve mégsem csak kiegészítôje
a megjelent munkáknak, hanem olyan
hiányt pótol, amit éppen az utóbbi idôk-
ben Erdély ügyéért dolgozók teremtettek
politikusok, államférfiak és a sajtó köré-
ben. A bevezetô világosan megmondja:
tényekkel és adatokkal akar szolgálni aka-
démikusoknak, egyetemeknek, politiku-
soknak, államférfiaknak, újságíróknak és
mindazoknak, akiket Erdély ügye érdekel.

A könyvnek legnagyobb elônye tö-
mörsége. Mindössze nyolcvan oldalon a
leglényegesebb információt kapja meg
az olvasó a következô fejezetekben: föld-
rajz, történelem, mûveltség, népesség.

A bevezetôben a szerzô kifejti évek óta
hangoztatott felfogását a nemzeti kisebb-
ségrôl. Ez a mai felfogás szerint olyan
népcsoportot jelent, amely bevándorolt
valamelyik idegen országba, és ott meg-
tartotta népi jellegzetességét. Erdély
magyarsága ebben a mai értelemben
nem kisebbség, hisz nem bevándorlók,
hanem ôslakosság és a Kárpát-medence
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magyarságának szerves része. „Kisebbsé-
gi” helyzete a világháborúnak a következ-
ménye. Példaképpen említi meg, hogy a
dánok sem lettek kisebbségek a német
megszállás alatt.

A könyvnek a második felében a
szerzô felsorolja azokat a sérelmeket és
megaláztatásokat, amiket az erdélyi ma-
gyarságnak kell elszenvednie. Felhívja az
olvasók figyelmét arra, hogy ezek a sérel-
mek ellenkeznek az Egyesült Nemzetek
Emberi Jogokat védô nyilatkozatával, a
Helsinki Egyezménnyel, a békét aláírók
feltételeivel, sôt magával a szocialista ro-
mán kormány alkotmányával is. 

A könyv végén erdélyi menekültek hi-
teles tanúvallomásait olvassuk, majd
befejezésképpen az Egyesült Államok el-
nökének, Jimmy Carternek egyik válasz-
levelébôl idéz:

„...Ha akármelyik nemzet igényt tart a
mi segítségünkre és támogatásunkra,
meg kell értenie, látni akarjuk, hogy az
emberi jogokat tiszteletben tartják, és ez
vonatkozik a magyarok jogaira is, bárhol
éljenek...”

Ez a kitûnô könyv célját csak úgy tudja
elérni, ha azoknak a kezébe kerül, akik-
nek elsôsorban szól, tehát egyetemis-
táknak, államférfiaknak, újságíróknak, po-
litikusoknak, Erdély ügye iránt érdeklô-
dôknek, és nem utolsó sorban angolul
jobban tudó, de Erdély kérdését nem
ismerô magyar fiatalságnak. Ezt a mun-
kát viszont nem tudja elvégezni a kiadó
vagy a szerzô, ezt az emigrációs magyar-
ságnak kell elvégeznie azzal, hogy a
legszélesebb körben terjeszti a könyvet.

(Danubian Press, Astor, Florida, Lárma-
fa, 1978. március 30. 7. old.)

Gustav Fröding
(1860–1911, Svédország)

Szerelmes dal
Pénzért vettem végül szerelmet,
másnak másként nem kellettem,
hamis húrok, így is zenghettek –
vágy nektek nem ismeretlen. 

Valóra nem vált vad álmokat
torz álomként élveztem én:
Édenbôl kiûzött áldozat
úr maradt szíve Édenén.

Vilhelm Ekelund 
(1880–1949, Svédország)

Mint a napfény
Mint a napfény, úgy hatolsz
minden porcikámba.
Lényed, hangod,
mosolyod sugara,
forró szikrák
bennem és körülöttem.

Hallgatok és hallgat
a lelkem, mely fagyhoz, sötéthez
és ürességhez szokott,
a napfénnyel a félelem
béklyója is itt van,
hozzám a szürkeség való
és a szegénység és a betegség
meg az utca mocska és a sír.

Ebba Lindqvist
(1908–1995, Svédország)

Adomány
Legyen tied adományom,
elsôként adom neked.
Tied lehet a magányom,
életem és életed.
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Evert Taube
(1890–1976, Svédország)

A tenger sosem 
csillogott úgy

A tenger sosem csillogott úgy,
a part soha nem volt ennyire varázslatos,
a mezôk, a rétek és a fák soha ilyen 

gyönyörûek
és a virágok soha ilyen bódítóak nem 

voltak,
mint amikor fürödtünk a naplementében
azon a csodálatos
estén,
s hajad zuhataga elrejtett a világ elôl,
s elûzted minden gondomat,
szerelmem
az elsô csókodban.

Karin Boye
(1900–1941, Svédország)

Honnan tudhatnám…
Honnan tudhatnám, hogy szép-e a 

hangod?
Annyit tudok csak, mindig 

megremegtet,
s reszketek, mint levél a viharban,
semmi sem nyugtat meg engem.

Mit tudok bôrödrôl, húsodról?
Beleôrülök, hogy minden a tiéd,
se álmom, se nyugtom addig,
míg nem leszel enyém.

Gunnar Ekelöf
(1907–1968, Svédország)

Szenvedni nehéz
Szenvedni nehéz
Szenvedni szeretet nélkül nehéz
Szeretni szenvedés nélkül lehetetlen
Szeretni nehéz

Kaiser László fordításai

André Baillon
(Belgium)

A fülbemászó
(A regény elsô része)

I.

Marcel a nevem. Nem szeretem maga-
mat. Rakéta süvített el az égen, kék füstöt
hagyott maga után, aztán semmi: ez
vagyok én, ennyi. Egy elszúrt rakéta füst-
je, ennyi vagyok, és az életem számok
összeadásával telik. Hogy világos legyek:
egy bizonyos módszer szerint adom
össze ôket. Elôször függôleges irányban,
fentrôl lefelé haladva, majd balról jobbra,
hogy a végén kötelezôen ugyanazt az
összeget kapjam. Különben újra kell kez-
denem.

Nem olyan egyszerû feladat ez. Így pél-
dául, ha a koromat vesszük és azt mások-
hoz hasonlóan oda-vissza nézem, huszon-
ötöt kapok. Ám ha egyéb körülményeket
is számításba veszek, akkor már ötven jön
ki. De legalább eljutottam erre a felisme-
résre, a többi meg egyre megy.

Huszonöt vagy ötven, akkor is itt va-
gyok a kórházban: egy vizeldében, amit
finom köntösbe bújtatva úgy is nevezhet-
nék: nyilvános illemhelyen. Iskolás korom-
ban még azt sem tudtam, mi az, hogy
eufemizmus… Alig néhány órája, megfe-
szítettem minden izmomat, hogy bizo-
nyos kötelékek szorításából kioldjam ma-
gam. Igen, egy kényszerzubbonyból.
Levették rólam. Most itt fekszik a szék vál-
lán, várakozik, mert sosem lehet tudni. És
lám, az én vizeldés társam is itt van – biz-
tosan barátságból, meg azért is – bizonyos
szempontból –, mert sosem lehet tudni.

Ô nyomott a kezembe a minap fü-
zetet, meg ceruzát:

– Írj, Marcel, ettôl majd megkönnyeb-
bülsz. Tisztán látsz majd magadban.

Írni! Írni, de mirôl? Itt van mindjárt két
dolog, amitôl irtózom: a hunyorítás, meg
egy bizonyos szó, amit késôbb majd bô-
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vebben kifejtek. Nem, inkább most azon-
nal leírom: OSTOBASÁG. Egyszer elhatá-
roztam, hogy megteszek valamit. Azt, amit
az ember általában a lényeges dolgok
között tart számon. Majd láttam, hogy ez
a döntés miként hullott szét darabjaira, és
csak azért, mert felütöttem egy könyvet,
és az OSTOBASÁG szó szúrt szemen, mint
valami bírálat, vagy szarkazmus. És ez a
szó egyfolytában kísért. Az egész életem
lapjai ezzel vannak telenyomva. Sehol egy
szikrányi erô, parányi szelet a nagyság-
ból, a kék füstcsóvából. Ezt meséljem el…?

Jó, legyen, írok. De kinek? A barátaim-
nak nem. Már nincsenek, nem akarok
többet. A szüleimnek? Tele vagyok tömve
titkokkal, amit akárkinek elmondanék, de
a szüleimnek soha. Az orvosoknak? Hmm,
amíg én magam meg nem tudom, addig
ezek az urak egyszer és mindenkorra
tudják, hogy mi az igazság: kar, mirigy,
fekély, a többi meg csak levegôben úszó
szappanbuborék, és mi mindannyian e
felé a buborék felé fújjuk saját buboré-
kunkat. Nekik írjak? – csak egy eset lennék
a sok közül.

És ha csak úgy írnék valakinek? Mond-
juk magamnak. Úgy, mint séta közben,
amikor az ember elveszíti a botját, és elin-
dul visszafelé, megmozgat minden bok-
rot, és ostobaságról ostobaságra keresi,
kutatja az ösvényt.

De elôször is, intézzük el azt a kérdést,
ami idejuttatott. Nem vagyok bolond. Az
igazi, itteni bolondok tébolyodottak, ôr-
jöngések közepette kapálóznak, és azt
ordibálják: „Nem vagyok bolond!” Én ki-
mondom, leírom, és közben teljesen hig-
gadt vagyok. Ha nem fognám vissza
magamat, ezt a mondatot ezerszer és
ezerszer leírnám a füzetembe, rávésném
a falakra, és amikor már mindent tele-
írnék, a kezem akkor sem remegne. Ezen
igyekeznék. Persze, vannak bizonyos 
dolgok. Nem véletlenül hoztak ide. Az
anyám örökre elment. Megszabadult.
Miért ne szabadulhatnék meg én is?

Emlékszem egy filmre. A fiatal törpe,
Siegfried, lent, a barlangjában készített

egy kardot. Elégedetten nézegette. Majd
felemelte maga elé tartva, felhajított a
levegôbe egy tollat, és miközben az
zuhant visszafelé, nagyot lendített, és a
toll két darabban hullott a földre. Elgon-
dolkoztam ezen. Vannak zavarodott el-
mék. A gondolatok rájuk hullnak, és os-
tobán megtapadnak rajtuk – mint a
hópelyhek az ágon. Más elmékben a
gondolatok kettéhasadnak. Egy érkezik,
de rögtön kettô lesz belôle. Az apán
többször a szememre hányta:

– Szôrszálhasogató vagy.
Kettévágott toll, felhasogatott szôrszál

– az elme két énnel gondolkodik, fino-
mabb kiszerelésben szenved, még az
ostobaságok miatt is. De vajon bolond
elme?

Ismerek fiatalokat. Tanultak, mindent
tudnak, biztos iránytûik vannak, márvány-
oszlopaik szilárd alapokon emelkednek.
Én, az elszúrt rakéta füstje, semmit nem
tudok. Az én oszlopom a hátamban fel-
mondta a szolgálatot – akár egy tele-
festett vászon. Bánt, és összecsuklottam.
Ez jelenti bolondnak lenni?

A balsors keze, de az is lehet, hogy sa-
ját ostobaságom miatt, nem sokáig tanul-
hattam. Mégis, sokat olvastam. Kaptam is
érte! Sokat, nagyon sokat olvastam, túl
sok bölcselkedô írást, olyanokat, ami
„összezavarja a gondolatokat”. Meglehet.
A könyvnek már a látványától felkavaro-
dom. Késztetést érzek arra, hogy kinyis-
sam, felüssem valahol, és egy mondatot,
szót kiragadjak belôle, hogy valakinek 
a gondolatát az enyémhez illesszem. Ol-
vastam Pascalt. Olvastam Montaigne-t.
Mindkettônél ugyanarra a képre bukkan-
tam: egy pallóra a szakadék felett, vagy a
Notre-Dame két tornya között kifeszített
gerendára, amely éppen csak olyan
széles, hogy lépni lehessen rajta – mintha
a földön lett volna lefektetve, már a gon-
dolatától is megszédül az ember. Tényleg
olyan magas a Notre-Dame tornya? Is-
mertem ilyen pallót, ostobán – igen, ezt
mondom: ostobán – feküdt a földön, az
életem ösvényén, és én végigmentem
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rajta, és közben szédültem! Vajon ez
jelenti bolondnak lenni?

Más. Félig vagyok bolond. Jobb szeret-
nék egészen az lenni. Örökké ez az el-
szúrt rakétafüst! Nekem az kell, hogy
minden egész legyen, hogy sokáig tart-
son, teljes legyen és biztos, amilyen való-
jában. Ha szerelmes lennék, egészen az
szeretnék lenni. Az ujjammal, a számmal,
a lelkemmel szeretnék szeretni – mindaz-
zal, ami a testem és a lelkem lényegét
adja. Örökké és soha: tessék, itt van két
szó, amit értek! Ami elmúlik, ami nem tart
sokáig, ami bizonytalan, ami lehet, hogy
megtörténik, ami mindig késôbb történik
meg: szédülök, a pallón állok. Egy bará-
tom errôl egyszer azt mondta: „a te kis
abszolutista aggályaid”. És ha ezt az ag-
gályt Istennel kötöm össze? Van Isten, és
nincs Isten, az egész világ e körül a pont
körül forog. A papok azért lettek papok,
mert hittek benne, aztán egyszerre már
nem. A tudósok egyszer tagadják, más-
kor meg állítják, hogy létezik. Honnan
tudjam? Egyszer létezik, máskor nem, de
az ember legyen bizonyos valamiben.
Egyszer ezt gondoltam magamban: „Ta-
lán igen”. Másnap már ezt: „Talán nem”.
De soha nincs egészen igen, egészen
nem. Az ember csak felfelé néz kérdôn,
és nem tud ellene tenni semmit sem.
Vajon ez jelenti bolondnak lenni?

Aztán itt vannak a külsô jelenségek,
amiket bárki észlel. Amikor komoly vagyok,
„mozdulatok”-nak hívom ezeket. Amikor
komolytalan vagyok, „baromság”-nak.
Zárójelben kérdezem, ha bolond lennék,
vajon akkor is azt mondanám: „barom-
ság”? Na, tessék. És ha azt mondanám,
hogy van egy apró emberke a fejemben,
akkor erre azt vágnám: nincs semmilyen
apró emberke a fejemben. Minden úgy
történik, mintha ô ott bent lenne. Pa-
rancsol, és én szót fogadok neki. Aztán,
hirtelen nem tudok valaminek ellenállni:
a kezem felemelkedik, kinyújtom a muta-
tóujjam, és érzem, hogy bele kell nyom-
nom a szemembe. Áááá! Ez fáj! A jobb
szememet már megtámadták. És mi lesz,

ha a bal szememnek is nekiesnek? Vág-
jak vissza? Igen: ez az örökös tanács az
olyannak, aki képtelen a reagálásra! Ami-
kor felemelem az ujjam, ezt dörmögöm
magamban: „Hülye vagy te, fájdalmat
okozol magadnak”. Az vagyok vagy sem,
de meg kell tennem. És a mozdulatnak
jól sikerültnek kell lennie.

Ahogyan azt az én kis abszolutista
aggályaim diktálják.

Meg kell tudnom, hol van az a pont,
aminél még elviselem a fájdalmat. El kell
érnem a szemem sarkában azt a helyet,
ahol megtudom. És ha elszúrom, akkor
elölrôl kezdem az egészet. De ha sikerül,
akkor is újra kezdem, mert honnan fo-
gom megtudni, hogy tényleg sikerült?
Aztán megint, elölrôl az egész, mert sike-
rült egyáltalán? Még jobban fájjon? Vagy
ne fájjon annyira?

Ugyan! Csak idegrángás – állítják az
orvosok. És talán szerencse, hogy van
kényszerzubbony, amivel vissza tudnak
tartani. Olyan ez, mintha az a bizonyos
toll annál a pontnál, hogy kettéhasadna,
mégsem hasad ketté. Amit nem hagy-
nak, hogy megtegye az ujjam, az elmém
véghez viszi. Egyébként fájna.

Egy doktornô egyszer azt mondta ne-
kem:

– Amikor ezt érzi, fogjon egy tükröt.
Nézze magát. Elôször egy percig, majd
öt percig, azután tíz percig….

Szerencséje, kedves asszonyom, hogy
tisztelem. De ez engem egy barátomra
emlékeztet, akit – biztosan tudom – meg-
csaltak. Amikor fájt már neki a gondolat,
keresett magának egy rossz fogat, és el-
rohant az orvoshoz.

– Felfogtad? A város másik végén la-
kott. Egy óra oda, fél óra a váróterem-
ben, újabb percek az érzéstelenítésig,
megint újabb percek a foghúzásig, és
közben elfelejtettem, hogy……..

Egy foga sem maradt. De a megcsalás
érzése mit sem változott. A maga tük-
rébe, kedves asszonyom, úgy kellene be-
lenéznem, ahogyan a mozdulatomat
teszem. A maga egy perce hatvan má-
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sodperc lenne, egy perccel se több.
Akkor nekem nagyon precízen kellene
néznem magam, és újra kellene kezde-
nem, ha elszúrnám, aztán, ha sikerülne,
megint elölrôl kezdeni az egészet. Két ideg-
rángás egy helyett. Köszönöm szépen!

Valójában csak idegbajosok között érti
meg magát az ember. Mielôtt írni kezd-
tem, a szobatársam levágta a körmömet:

– Már nem tehet kárt benned.
Hány év tanulás, hány év gyakorlat kell

egy orvosnak, nôvérnek, hallgatónak,
mégsem tudja: le kell vágni a körmöt,
nehogy sérülést okozzon.

Aztán a kezembe nyomta a ceruzáját.
– Írj, Marcel. De aztán, tudod, a ceru-

za is, akárcsak a szemed, tabu.
Milyen igaz! A ceruza tabu, és aho-

gyan az írás, az ujjam is tabu.
Hát akkor, vágj bele, Marcel. Felejtsd

el, hogy ki vagy. Eredj, keresd meg a bo-
todat. Lépj ki magadból, bírd szóra Mar-
celt, úgy, mintha valaki más beszélne.

Appl Mária fordítása

Gyôrffy Attila 

Ballada új bálok
évadán

Nem tudni, mennyi sor nincs írva –
habár a lelkem elveszett –,
vagyis, hogy mennyi volna vissza,
mi végtelenbôl még lehet,
s mert nem mûveltem kertemet:
vegzatúra sorsom: s vegetálás:
hogy kezdhetnék valóban kezdetet!,
mint folyó, az óceánba szánt. –

S hogy mennyi volt a részeg kreatúra,
s gyémánt sebzett véresre térdeket,
mert alázattal keltek örök útra,
kiket csöndre bírt a felelet:
kikezdhetetlen ôsi, égi rend!:
föltörvén a poklok pusztaságát;
eltelt sós szomjjal a kehely,
mint folyó, az óceánba szánt… –

S volt-e üdvössége lépre csaltnak,
hogy helyezett ûrébe helyet:
hol a lélek csillagokba kaptat:
s láncaihoz Isten térdepel. –
Emlékszem, ritka szép emlékezet:
örökséged kincses ôr-mennyország,
szétáradnak medrükbôl ôs egek,
mint folyó, az óceánba szánt. –

Elvagyok, veszteg, a diadallal,
ôrzöm, ûr, a nemlét-szent-hazát;
majd szíven üt hûsével a hajnal,
mint folyó, az óceánba szánt. –

Szigeti Jenô 

Az idegen tûz
Nádáb és Abihu
az Úr Isten hûtlen béresei
kapkodva, hogy az idô
minden hiábavalóra elegendô legyen,
áldozatot vitt az Úr elé.
A füstölôt már magukénak tudták,
pedig a bárányvér ezekre is ráhullt,
amikor a sátrat Mózes
Istennek örök idôkre fölavatta.
Úgy gondolták hát, hogy
a tûz is lehet idegen.
Ezért hát úgy szedték össze valahol
nagy sietôsen az úton a parazsat,
hebehurgya felelôtlenséggel.
Ez is jó lesz Istennek, motyogták,
hiszen nagy gondjai közepette
úgy sem tartja számon a jóillatú
tömjént gyújtó parazsat.

… És az Úr válaszolt.
Mindent megemésztô tûz
csapott ki az Úrtól,
a kárpiton túlról,
ahol megállt az eddig
védô, vezetô tûzoszlop,
mely nappal is füstként
mutatta az irányt és
a földtôl az égig elért.
És Nádáb, Abihuval együtt
holtan összerogyott…
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Majd szólt az Úr
mennydörgô hangon,
s remegve hajtott térdet
a halálra rémült gyülekezet.
S az egyiptomi hagymák illatától
bûzlô szívû emberek
földre szorított arccal
hörögték a tanulságot.

Minden Istenrôl kiejtett
hiábavaló sima szó,
mely álnok szándékkal
búvik ki fogaink kapuján,
amire az önzô szív
parancsára rámozdul a nyelvünk,
az Úr elôtt idegen tûz!
Mert Isten mindig a szívedet,
azt, ami benne dobog és él,
azt kéri mindig áldozatul,
nem a talmi, ál-lelkes parazsat.
Csak az Ôáltala gyújtott tûz
parazsa ment meg,
mely ég, melegít,
s így óvja magát,
Jó illatával beborítja a sátrat,
ahol az Úr lakik.

Munkadal, a bibionei
házak falát simogatva 

Tiszteld az anyagot,
meg a munkát,
ne csak a pénzt,
ami érte jár.
A sima márvány
puha tapintását,
a csillogó csempék
színét, a fémet,
a fát, az üveget,
s az alkotó ember
anyagot formáló szeretetét.
Valahol, a mi
poszt-szocialista Babilonunkban
elfogyott a becsületes,
pontos munka öröme.
Nem tudjuk már, hogy a
jelent, a jövôt kaptuk kölcsön,
hogy hosszan tartó nyomot
hagyjunk magunk után,
mielôtt semmibe hullna életünk.

Fábián Lajos

Munkánk gyümölcse
Ha az eredmény felôl nézzük, min-

denik emberi foglalkozás értelmiségi jel-
legû, amennyiben a tervezô és ellenôrzô,
a megvalósítást az elképzeléssel egybe-
vetô értelem mûködésétôl függ. Mégis
megôrizzük az elkülönítést, aminek alap-
ján a földi tevékenységekben esetenként
túlnyomó jellegû a testi erôfeszítés, illetve
a szellemi játék. H. G. Wells jegyzi meg
pongyola, de szórakoztató világtörténe-
tében, hogy az emberiség eddigi nagy
évezredei a nehéz testi munka jegyében
teltek el. Csupán másfél évszázada an-
nak, hogy a termelômunka fokozatos
gépesítése során háttérbe szorult a testi
erô és ügyesség, mint a tömegtermelés
humán föltétele. Gépesített, robotizált és
kompjuterizált korunkban természetes-
nek tartjuk, hogy a legdurvább fizikai
foglalatosságban is föllelhetjük az ún.
magasabb rendû, szellemi erôfeszítést.
Gondoljunk az utcaseprôre, vagy a ga-
najhányó villával dolgozó istállófiúra:
mindkettôjükben ott lappanghat a tisz-
taság megteremtése közben a platóni
tökéletesség-igény, az eszményi állapotot
sóvárgó elégedetlenség. Az ipari dolgo-
zó, például az esztergályos platonizmusa
kóros irányba is fejlôdhet: tízmilliárd csa-
varanya „leszúrása” után látni véli az esz-
mék világát, abban pedig az anyák any-
ját, az eszményi csavaranya ôsmintáját.
(A gép az ember legjobb barátja-féle
képletrôl, a platóni eszmék zümmögô-sis-
tergô, szörnyszülött megvalósulásairól
majd máskor.) 

Nyilvánvaló, hogy az elôbbi képletek
ellenkezôjére is van példa: a hagyomány
szerint értelmiségi jellegûnek tekintett
szakmákban is megnyilvánul a test ereje
és ügyessége, netán eredendô ügyetlen-
sége. Nem muszáj egybôl a legrosszab-
bra gondolni, fölidézni a dühöngô ôrül-
tet lefékezô pszichiáter motorikus ügyes-
ségét. Az se kutya csuklógyakorlatnak,

MERÍTETT SZAVAK



88

amikor a tanárnô huszadikszor írja tele a
vizes szivaccsal ledörgölt táblát olvasha-
tatlan ábrákkal. Mégis mítosz övezi az
értelmiségi foglalkozás képviselôjének
alakját: a tenyérbe fektetett, sajátosan
dudorodó homo sapiensi homlok, az esz-
mére meredô, elbambult tekintet legen-
dája. Mintha az értelmiségi többször és
mélyebben venné igénybe azt a külön-
leges szellemi energiát, amely ott bo-
lyong az agytekervények labirintusában
(hogy mennyire hatékonyan használja,
ezt most takarja el a „fekete doboz” titok-
zatos homálya).

Visszatérve a bevezetô „gondolatra,”
közhely szintjén régóta ismerjük, hogy a
szellemi és testi munka közti különbség
éppen az eredmény szempontjából a leg-
inkább szembetûnô. Amíg a bútorasz-
talos vagy a kôfaragó tekintete jólesô
melegséggel pihenhet meg munkája
gyümölcsén, addig a többiek, akik fenn-
költ eszüket diplomata táskában hordják,
nos, utóbbiak bottal üthetik tevékenysé-
gük eredményének nyomát (legalább a
lenézett kétkezi munkára kényszerülnek,
ha metaforikusan is). Nem csoda, hogy
az agyilag ledolgozott évek során az ér-
telmiségiek többsége a látási és más
érzékszervi zavarok mellé furcsa tapaszta-
latot is fölhalmoz: kezdi fölöslegesnek
érezni a munkáját (rosszabbik esetben
önmagát is). Szakmabeliekkel folytatott
„mélycsevelyek” alapján adhatok néhány
példát. A nagy jogász egy reggel arra
ébred, hogy az általa megoldott ügyek
teljes hiányában jobban mûködne a tár-
sadalom; a „preventív medicina” rabjává
vált orvos megérzi, hogy jótékony be-
avatkozása ellenére épült föl a beteg; a
lelkes pedagógus jobbik esetben elismeri,
hogy többet tanult diákjaitól, mint azok
ôtôle; egyébként az ô, tantervek által
szabályozott mûködése nélkül a törzsi-
nemzedéki ismeretek átörökítése hatéko-
nyabb lehetne; stb. Ne nevessük ki kapás-
ból az értelmiségi nyavalygások elsorolt
eseteit a négy dimenziós, gravitáció által
lekötött dolgok biztonságos világából,

akkor sem, ha eme biztonságot megfúrni
elit-értelmiségi, azaz tudós foglalkozás! A
habtéglára ejtett kômûves kanál
árnyékában is ott rejtôzködik a platóni
ôsminta, az izmok kellemes ernyedt-
ségével társuló pihenésbe is belopakod-
hat a tökéletlenség árnya.

Van azonban az értelmiségi foglalko-
zások között egy rendkívüli hivatás, amit
semmilyen elégedetlenség, kétely ki nem
billenthet teremtés elôtti biztonságából.
Igen, a papi hivatásról, az értelmiségi 
szakmák krémjérôl van szó! A jogász
megoldja azt, amire nem lett volna szük-
ség, az orvos szintén; a tanár megtanítja
azt, amit ô sem tud, hiszen neki is „taní-
tották”; a pap mindezeknél többre hiva-
tott. Kapcsolatot tart fönn az ismert és
megunt, valamint az ismeretlen, ezért só-
várgott világ között. Teheti ezt hittel, hit
nélkül, a nagy titokba belerendülve, vagy
a túlvilági internetezéstôl elfásultan: szak-
mai szempontból munkáját gáncs nem
éri, legfönnebb emberi-erkölcsi tartásába
köthetnek bele a dologtalan bajkeverôk.
Míg a többi emberi foglalatosság eseté-
ben a dologkerülôk a lényegbe, a szak-
mai hozzáértésbe marnak bele az ered-
ménytelenség vádjával, a papoknál a jó
vagy rossz minôsítés ritkán vonatkozik a
szakértelemre. Metafizikai, földön túli táv-
latból szemlélve, övék a legnehezebb
munkaterület, mûvelésében mégsem ku-
tatjuk a szakmaiság jegyeit. (Aki másként
látja, imádkozzon egy jót, vagy károm-
kodjon egy velôset: fog az menni, teoló-
giai stúdiumok nélkül is „bejön” a bor-
zongás.) Hiába morognak az ateisták,
hogy könnyû nem létezô fônök bejegy-
zetlen cégét képviselni a hiszékeny em-
bermilliárdok elôtt, a földi szakmai tapasz-
talat a papokat igazolja. Megerôsített
információk szerint az emberiség javaré-
sze vallásos, ezen belül a többség igenis
igényli a közvetítôk szolgálatait az égiek-
kel kialakított kapcsolatában. A mûvészek
– írók, festôk, zeneszerzôk – az illúzió-
keltés nagymesterei (másként hogyan
hihetnénk el, hogy az a különös módon
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adagolt zörej Beethoven V. szimfóniája?)
nyomába sem érnek a papoknak. Isten,
pontosabban az istenségek földi mened-
zserei olyan illúzióval dolgoznak, amit
normális hétköznapi ember sosem élt
meg, mégis kétségbeesetten hisz benne.
Nincs ember, akit ne gyötörne az egzisz-
tenciális szorongás: mire született, miért
nem él örökké, mi vár rá a halála után?
Ennek a szorongásnak szakavatott vagy
pancser gyógykezelését vállalják föl a val-
lások, szekták, üdvtanok szakképzett vagy
dilettáns képviselôi, a papok. Nem a pom-
pázatos vagy puritán státusszimbólumok
teszik félelmetessé a fôpapot: az istenség
árnyéka vetül rá, az Árnyék, amely minket
is végleg eltakar majd… Egyetlen, halá-
los szakma, amelyet az eredmény tökéle-
tesen igazol, a papi hivatás. Más kérdés,
hogy az eredménnyel, a válasszal együtt
eltûnik a kérdezô is. Errôl gondoskodik a
többiek mellett, a legszellemibb munkás,
a sírásó is. Munkája holtbiztos eredmé-
nye, a sírhant töprengésre, azaz szellemi
tevékenységre késztet minket is (s ha még
szellemekben, túlvilágban is hiszünk…). 

Szakács István Péter 

A székely virtus 
természetrajza 

Tamási Áron mûvészi 
víziójában 

A székely népi karakter egyik fô jelleg-
zetessége a virtus. A virtus latin eredetû
szó, jelentése: hôsködés, legényeskedés,
a veszélyt semmibe vevô fenegyerekes-
kedés; a helyzetnek megfelelôen jelent-
het hôsiességet és könnyelmû hôsködést,
vakmerô s ügyes tettet is. Ambivalens lelki
vonásról van tehát szó, olyan belsô erô-
forrásról, mely segíthet az ember felemel-
kedésében, de ugyanúgy a vesztét is
okozhatja.

Hogy miért lett a virtus a székely népi
tipológia egyik meghatározó jegye, az

minden bizonnyal a székelység sajátos
életkörülményeivel, zaklatott történelmé-
vel is magyarázható. A gyakori készenléti
állapotból származó, már-már genetikai-
lag kódolt reflex ez, dacos válasz a kör-
nyezet kihívásaira. Ez a „csak azért is”
viselkedésmód ugyanakkor a sebezhetô-
ség jele is, egy önmagát gyakran csak
felemás módon megvalósító büszke
népcsoport dacos vergôdése mostoha
idôk szorításában. Ha csak a múlt század
kelet-közép-európai, s azon belül erdélyi
történelmét hívjuk tanúságul állításunk
igazolásához, a kisebbségi lét nyolc év-
tizede tartó léleknyomorító körülményeit,
amit félévszázad kommunista önkényura-
lom is tetézett, érthetô lesz, hogy a vir-
tuskodás miért vált a székely ember
második természetévé. 

A székely virtus manapság is él. Kirívó
esetei a szóbeliség határát átlépve az
elektronikus és az írott sajtó révén újra és
újra megborzongatják a közvéleményt, a
székely kivagyiság sok évszázados króni-
káját gazdagítva. (Egészen friss példa,
idén nyáron történt Korondon, az erdélyi
magyar közéleti napilap, a Krónika is be-
számolt az esetrôl. A fiatal férj késô este
részegen állított haza, és megfenyegette
a családját, hogy rájuk gyújtja a házat.
Elôbb azonban visszament még a kocs-
mába inni, így szerettei közben elmene-
külhettek otthonról. A visszatérô férfi fe-
lesége és gyereke keresésére indult, ôk
azonban már biztonságban voltak, így
ígéretének csak egyik részét válthatta be:
azon rendje és módja szerint felgyújtotta
a családi házat.) E történet a virtus sötét
erôirôl ad híradást, azokról, amelyek
pusztulással fenyegetik az embert. Ugyan-
akkor azt is bizonyítja, hogy nem közön-
séges bûncselekménnyel van dolgunk,
hanem egy elôre bejelentett, szertartá-
sosan megszervezett bûnténnyel. A virtus-
kodó ember számára fontos, hogy tud-
janak arról, mire képes és mire készül.  

Tamási Áron írói munkásságában ket-
tôs minôségben van jelen a virtus. Egy-
felôl teremtô erôként – sajátos székely
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múzsaként – alkotásra ösztönözte, más-
felôl meghatározó motívumként szerepel
számos történetében. 

Szülôföldem c. könyvében arról a lelki
és szellemi örökségrôl vall, ami jelentôsen
hozzájárult íróvá válásához. Édesanyjá-
tól, Fancsali Mártától „a lélek és a szív
költôi libbenéseit”, mesés fantáziát kapott.
Apja, Tamás Dénes valaha nagy vere-
kedô hírében állott. Talán szûkös anyagi
helyzete miatt „erôsebb és férfiabb akart
lenni, mint a többi” paraszt a faluban.
Még kedvenc dalát is kötekedôen fújta, s
„mintha a lába elôtt kutya helyett sárkány
heverészett volna.” Fantázia és virtus, ér-
zékenység és dacos akarat(osság), íme a
szüleitôl örökölt lelki vonások, amikkel az
íróvá válás útján elindulhatott. Mindezek
ellenére Tamási Áron nem készülôdött
írónak. Egy gyerekkori baleset miatt
1907-ben alkalmatlanná vált a mezei
munkára, s került a székelyudvarhelyi Ka-
tolikus Fôgimnáziumba, hogy a szelle-
miek területén jeleskedjék.

E kíváncsiskodó legénykedésbôl szár-
mazó balesetét követte évekkel késôbb a
céltudatos, teremtô virtus jelentkezése:
1922-ben egy tekintélyes kolozsvári lap, a
Keleti Újság novellapályázatot hirdetett,
Tamási Áron a Kereskedelmi Akadémia
hallgatójaként diáktársaival versengve,
virtusból írta meg Szász Tamás, a pogány
címû novelláját, amivel elnyerte a pályá-
zat díját.

Az írásra ösztönzés, a mûvészi köntös-
ben való dacos önmegmutatás mellett a
virtus vissza-visszatérô motívumként is sze-
repel történeteiben. Hôseit, a székely falu
férfiait általában kétféle virtus készteti cse-
lekvésre: az (ön)emésztô és az éltetô virtus.

Elsô novellájának története akár egyet-
len mondatban is összefoglalható: egy
megkeseredett székely föllázad Isten el-
len, mert szorult helyzetében úgy érzi,
hogy cserben hagyta, s esztelen pusztí-
tásba kezdve önmaga vesztét is okozza. 
A díjnyertes novella hôse, a pogánnyá
lett Szász Tamás robbanásig feszülô indu-
lattal tér haza az elsô világháború pok-

lából a kifosztott, idegen kézre került Szé-
kelyföldre. „Úgy ült az ital mellett, mintha
a világ elsöprése reá lett volna bízva.”
Úgy érzi, a Sors és az emberek becsapták,
mindenébôl kiforgatták. Vagyonát elve-
szítette, hite megingott: „… most a há-
ború után se ház a fejem felett, se Isten 
a homályban! Csak az ég van, feketére
festve!” Hôsünk a lét peremére sodródva
már csak egy kétségbeesett lehetôséget
lát, a pusztítás véres, pogány áldozatát:
végsô elkeseredésében Istent káromolva
a kocsmából hazatér, fejszét ragad, s az
ajtót feltörve felesége és öt gyermeke
életére tör: „Megöllek mindegyiket, mert
szeretlek szüvembôl. Ne süssön se reám,
se reátok az áldott nap, mert szolgaság
jöve ránk! Vesszen, akit csúffá tett a
Nagyisten…” Családjának sikerül ugyan
elmenekülnie Szász Tamás emésztô vir-
tusának tombolása elôl, az emberségébôl
kivetkôzött, dühöngô férfit azonban már
senki és semmi sem fékezheti meg, gyil-
kos indulata a tárgyi világ és Isten ellen
fordul: „Tehetetlen dühében remegett a
vért kívánó ember, és cselekedett
azonképpen, ahogy vitte vad természete:
hajába markoló kezekkel táncot járt az
összeaprított ajtó darabjain…” Ezt köve-
tôen kihordja a házból, és az udvar
közepén rakásba teszi a bútorokat, egy
Istenszeme-képet, a Szászok kutyabôrös
nemeslevelét, s mindezt meggyújtja: „–
Világítsatok a mennybe, hadd lásson az
Isten…” Majd Isten jelenlétét megérezve
(Tamási hôsei számára átjárható a világ)
kihozza puskáját, és lelövi háza tetejérôl a
keresztény hit jelképét, a bádogkeresztet.
Végül a pogány, keresztény Istent károm-
ló szertartás tetôpontján lóra pattan. „–
Ló, tûz s éjszaka most együtt a világ, s én
vagyok az úr!” – kiáltja diadalmas dühvel,
mielôtt a tûzhöz ugratna. A lángok fölött
azonban már csak a megvadult paripa
lendül át, Szász Tamás a földre zuhan, és
szörnyethal.

Ez a történet kezdôakkordja az (ön)-
emésztô virtus csoportjába tartozó Tamá-
si-novelláknak, a székely néplélek árnyol-
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dalát mûvészi módon feltáró írásoknak.
Segélykiáltás és vádbeszéd egyazon
idôben. 

Tamási írásmûvészetére jellemzô a tör-
ténet szcenírozása is: a sötétség és a fény
hatásos váltakoztatása, ami nem csupán
a drámai hangulat fokozását szolgálja,
hanem a jó és a rossz erôinek arche-
tipikus megjelenítését is. Míg a novella
háromnegyed részét a félhomály és a
sötétség uralja (a hunyorgó petróleum-
lámpa a kocsmában, az éjszakai utca
sötétsége), addig a hátralévô egyharmad
részre a fény meghatározó jelenléte
jellemzô. Elôbb a kihívó, pogány ceremó-
nia bíbor lángú tüzének nyugtalan lo-
bogását a „léleksimogató holdvilágban”
rejtelmesen csillogó bádogkereszt békés
fénye ellenpontozza. A novella zárlatá-
ban pedig a hajnal derengésében az
égrôl sziporkázva hull le a legerôsebb
fényû csillag, ami Szász Tamás halálának
népi, pogány hiedelmet tükrözô képi
megjelenítéseként is felfogható. Külön je-
lentôsége, szimbolikus értelme van a tör-
téneten végigvonuló tûz-motívumnak is.
Egyfelôl belsô tûzként, a lélekben lángol
növekvô keserûség és lázadás formájá-
ban – a virtus (ön)emésztô voltára utalva
(„… tûz van bennem is, amit kioltani nem
lehet, hallod-é” – mondja maga a fô-
hôs), ugyanakkor a Szász Tamás udvarán
lángra kapó máglyarakás a megsemmi-
sülés-megtisztulás kettôs lehetôségét is
magában hordozza. Így oldódik végül
nyugalommá a lírai történeten átvonuló
disszonancia, kapcsolódik össze – Tamási
Áron sajátos túlvilág-képének jegyében –
pogány és keresztény hitvilág békességet
sugárzó transzcendenciává, azt sugallva,
hogy a lenti világ ideiglenessége és ká-
osza fölött a fenti világ örök harmóniája
uralkodik, s a gôgösségében minden
mértéket és értéket elvetô ember nem
lázadhat büntetlenül a világ ôsi rendje
ellen. 

A hat évvel késôbb, 1928-ban megje-
lent Himnusz egy szamárral c. novella
alaphelyzete azonos az elôbbi történeté-

vel. Ebben is az elsô világháborút követô,
megpróbáltatásokkal teli idôkrôl van szó.
A fôhôs, Demeter Gábor itt is idegen föld-
rôl tér haza, igaz nem a frontról, hanem
olasz hadifogságból. Sorsa még a Szász
Tamásénál is mostohább: házát kifosztva
találja, felesége pedig elhagyta, megszö-
kött egy alföldi katonával. A székely falu
itt is reménytelenül, a mélybe taszítva él,
s az életerôs férfiak közül sokan itt is az
alkohol felejtést hozó mámorába mene-
külnek. Ez a történet mégis alapvetôen
különbözik az elôzôtôl: nem csupán ter-
jedelmében több, hanem tematikájában
is összetettebb, lehetséges üzeneteiben is
gazdagabb, esztétikai minôsége szerint
pedig groteszk: az alantas és a fenséges,
a nevetséges és a félelmetes, a komikus
és a tragikus, rendkívüli tudatosságról
árulkodó, mûvészi ötvözése, mely a cím-
mel kezdôdôen az egész szövegben pon-
tosan kimutatható. A különbözôség a
fôhôs forradalmi magatartásából ered.
Demeter Gábor ugyanis az éltetô virtus
jegyében cselekszik, mindent egy lapra
téve küzd megmaradásáért az egész falu
elvárásai, a közösség hagyományai el-
lenében. Kétféle virtus kerül itt szembe
egymással, a fôhôs éltetô virtusa és a
megcsúfolására készülôdô falubeli legé-
nyek emésztô virtusa. A háttérben „a
büszke, az álmodozó, a káromkodó, a
csodaváró” székely falu növekvô ellen-
szenvvel, bosszúvággyal figyeli a hôs
magányos, rendhagyó próbálkozását.
(Kegyetlenül pontos látlelet ez a székely
népéletet és lelkületet jól ismerô író
részérôl.) A konfliktust a nincstelenségbe,
magányosságba és reménytelenségbe
hazatérô Demeter Gábor dacos elhatáro-
zása robbantja ki: „ Szamarat veszek s új
életet kezdek!” Az egész közösség felso-
rakozik e számukra megalázónak látszó
megoldás ellen, öregek és fiatalok egy-
aránt, még a román állami hatalmat
képviselô elöljárók is. „ A székely nemes
nép, hé! A szamarat nem nézheti, nem-
hogy tartsa!” – jelentik ki ellentmondást
nem tûrôen a fôhôsnek. Demeter Gábor
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a falu emésztô virtusból fakadó tiltako-
zására azonos hôfokú daccal felel, amikor
a jegyzô a szamár eltüntetésére szólítja
fel: „– Ha sokat lármáznak, még társat
veszek neki… – mondta, és kiment.”

Mitôl is tartanak úgy ezek az emberek?
Miért kezdik engesztelhetetlenül gyûlölni
falus társukat, a náluknál is kiszolgáltatot-
tabb helyzetben lévô Demeter Gábort? 

A történetbôl világosan kitûnik, hogy a
szamár nem csupán az alantasság meg-
testesítôje számukra, hanem az idegen-
ségéé is. Nekik nem csupán nevetséges
ez az állat, de másféle kultúrkörhöz való
tartozásával, úgy érzik, már puszta jelen-
létével is veszélyt jelent hagyományaikra,
kikezdheti büszkén ôrzött azonosságtu-
datukat. A szamárral végzett munkát a
fôhôs az olaszoknál látta. Itthon pedig,
reménytelen helyzetében kiutat mutató
emlékképben jelenik meg ez elôtte:
„Templomokat látott. Aztán éneklô gyer-
meket, számtalant. És sok-sok talián sze-
gény embert, akik valahányan egy Isten-
nel és egy szamárral élték életüket. Látta
a sok szamaras embert, és nézte sokáig
ôket. S akkor valahol a mélységben, ahol
az ember sorsa ül, új élet csírája pezsdült.
Érezte, hogy Istene már van.” A szamarat
többnapi járóföldrôl kell elhoznia: „…
mert e környéken szamarat ember nem
látott soha. Csak ahol románok vagy szá-
szok laknak.” Magyarán Demeter Gábor
az éltetô virtus parancsára azokhoz megy
szamarat vásárolni, akiket az adott törté-
nelmi helyzetben, Trianon után a székely-
ség a legnagyobb ellenségének tartott.
Így sorstársai szemében az elhatározása
nem csupán lázadásnak tûnik, a közös-
ség életét szabályozó konvenciók felrú-
gásának, hanem árulásnak is. 

A szamár jelentésköréhez azonban
szakrális tartalom is kapcsolódik. Demeter
Gábor egy különleges ünnepnapon
érkezik meg vele a faluba: „Éppen virág-
vasárnap volt: az a hozsannás nap, ame-
lyen az elveszett régi idôben egy szamár-
ral és a lélek forradalmával bévonult
Krisztus az ô városába, amely Jéruzsá-

lemnek hívatik.” Így e kivételes napon
hozott szamár a reménytelenségbe sül-
lyedt faluban a krisztusi igénytelenség és
alázat, az áhítatos kitartással végzett
munka, az új élet eljövetelének keresz-
tényi üzeneteként is felfogható. A falube-
liek azonban képtelenek megérteni ezt, s
ezért a szamarával és a megújhodás
ígéretével érkezô fôhôst nem üdvrivalgás
fogadja, hanem csúfolódás és elutasítás,
fenyegetések sora, ami a két virtuskodó
legény tragédiába torkolló, gonosz tréfá-
jához vezet, s a falu meghiúsult bosszúál-
lási kísérletével végzôdik. Demeter Gábor
azonban nem hal szörnyet, mint Szász
Tamás, hanem szamara hátán a jövôbe
repül, mert nem jött el még az ô ideje. 

Bár a virtus ereje mozgatja mindkét
hôst, a „megmutatom én, hogy ki va-
gyok” világgal feleselô székely dacossá-
ga, mégis lényeges különbség van cse-
lekedeteik között. Szász Tamás hitét ve-
szítve, pogányként lép a lázadás útjára,
rombol, tettei az élet szentsége, Isten
ellen irányulnak, s ezért a pusztulásba
vezetnek. Demeter Gábort vele ellentét-
ben a megújuló hite készteti cselekvésre,
áhítattal végzett munkára, az élet szent-
sége érdekében virtuskodik, s ezért helye
van a jövôben. Bár Antikrisztusként ma-
rad meg a falubeliek közös emlékeze-
tében, a narrátor számára mégis egy-
értelmûen krisztusi jelentôséggel bír. Üze-
nete most a harmadik évezred elején is
igencsak aktuális számunkra: „ Jobb így
élni, mint cifrán megdögleni.” 

Igen, Demeter Gábor még most is vá-
rakozik ránk a jövôben. 
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novellák I. (Kriterion Könyvkiadó 1980)
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Szopori Nagy Lajos

Párhuzamos mû-életrajz
A finn és az észt eposz, a Kalevala és a

Kalevipoeg keletkezési körülményeinek, a
származási országban betöltött szerepé-
nek, magyarországi útjának és hatás-
történetének összegezésére vállalkozott
2002. végén megjelent könyvében Fe-
hérvári Gyôzô. Nem hiszem, hogy külön
felmérést kellene végeznünk annak iga-
zolására, hogy míg az úgynevezett átlag-
emberek túlnyomó többségének tudomá-
sa van nálunk a Kalevaláról, és majdnem
olyan gyorsan össze is kapcsolják a finn-
ekkel, mint a tavakat és a szaunát, addig
a Kalevipoegrôl inkább csak a nyelvro-
konság, esetleg Észtország iránt érdek-
lôdôknek meg az irodalmároknak van
tudomásuk. De nemcsak nálunk: világ-
szerte is ez a helyzet. Eltûnôdik az ember:
ennyit számítana az a bô húsz esztendô,
amely a két eposz megjelenése közt eltelt
– vagyis az elsôség? A feltételezett vagy
kimutatható Kalevala-hatások a Kalevi-
poegen? A több ponton közös hagyo-
mány a két közeli nyelvrokon nép folklór-
jában? Vagy épp az ebben fellelhetô
különbségek?

Az arány(talanság) mértéke az igazán
meglepô. Jávori Jenô két kitûnô biblio-
gráfiájának (A finnugor népek irodalmá-
nak bibliográfiája a kezdetektôl 1974-ig
és Az uráli népek irodalmának bibliográ-
fiája (1975-1994) tanúsága szerint a finn
eposzról szóló hazai írások mintegy ti-
zenötszörösét teszik ki a Kalevipoeggel
foglalkozóknak. Emellett az is feltûnô,
hogy az észt eposzról csaknem kizárólag
nyelvészek, finnugristák írnak, a Kalevala
viszont a „körön kívülieket”, számos írón-
kat is remek esszék írására késztette Kosz-
tolányitól Gulyás Pálon át Tornai Józsefig,
és csak a finn eposznak mutatható ki
hatása több költônk életmûvére József
Attilától Juhász Ferencig. (Szemléletesen
mutatja ezt az a „formális” tény is, hogy
Fehérvári könyvében, amely párhuzamos
fejezetekkel építkezik, az utolsó fejezet –

„A Kalevala mint a magyar költészet ih-
letôje” – pár nélkül marad.)

Ô azonban – azt hiszem, igen bölcsen
– nem állítja munkája középpontjába e
fogadtatási és hatáskülönbség boncolga-
tását, hanem mintegy tenni akar ellene.
Módszeresen, a párhuzamos életrajzok
módján tekinti végig – a magyar–finn és
észt szakirodalomból szemelgetve – az
eposzok keletkezési idejének társadalom-
és irodalomtörténeti hátterét, a keletke-
zéstörténeteket, majd irodalmi mûvek-
ként állítja ôket egymás mellé, bemutatja
és véleményezi a magyar fordítások ér-
tékeléseit. Amint az Elôszóban írja: „Mód-
szertanilag a komparatisztikai feldolgo-
zást nem csupán a két eposz közös gyö-
kerei indokolják, hanem az is, hogy az
irodalmi köztudatunkban alig-alig jelen-
lévô Kalevipoegrôl szóló tudnivalókat így
ráépítem a sokkal ismertebb Kalevalára.”

Ez a szándéka és módszere azt ered-
ményezi, hogy némiképp visszakerülünk
(visszavisz bennünket) egyfajta „szüzes-
ség” állapotába: az eposzok megjelenése
körüli idôkbe. (A Régi Kalevala 1835-ben,
az Új – teljes – 1849-ben jelent meg; az
Ôs-Kalevipoeg 1853-ra készült el, megje-
lenni azonban csak a teljes eposz jelent
meg 1857-61 között, füzetek formájá-
ban.) Akkoriban ugyanis még Magyaror-
szágon is majdnem egyenrangúan fog-
lalkoztak velük (Hunfalvy Pál híradásai és
ismertetései, Szilády Áron 1868-as össze-
hasonlító tanulmánya). Ahogy Fehérvári
Gyôzô is írja egy helyütt: „A Kalevala és a
Kalevipoeg (azután) az 1870-es évektôl…
jó idôre szétválik. Az észt eposszal…
úgyszólván senki sem foglalkozik a hazai
szakirodalomban”. (Zárójelben jegyezzük
meg, hogy az együttes tárgyalás még
ritkább: 1911-ben, a Heinrich Gusztáv
szerkesztette Egyetemes irodalomtörté-
netben Bán Aladár vont bizonyos pár-
huzamokat köztük, aztán 1967-ben – a
korszellemnek megfelelôen – Radó
György írt A finn és észt eposz eltérô tár-
sadalomábrázolásáról, s 1975-ben a jeles
finn Kalevala-kutató, Väinö Kaukonen
összehasonlító tanulmányát közölte az
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Uráli népek címû kiadvány az említett Já-
vori-bibliográfiák tanúsága szerint.

Fehérvári Gyôzôt az teszi igazán alkal-
mas személlyé az effajta párhuzamos 
tárgyalásra, hogy fô területén, az észt iro-
dalmon kívül fordítóként a finn irodalom-
ra is rálátása van. Nyilván e kettôs kö-
töttség miatt is lehet munkájának lé-
nyeges jellemzôje a kellô objektivitás, a
feltétlen korrektség. Hogy éppúgy bemu-
tatja: a finn Ganander Mythologia Fen-
nica címû mûvének észtre fordítása irá-
nyította rá az észtek figyelmét saját nép-
költészetükre, mint azt, hogy Friedrich
Robert Faehlmannak a fejében már a
Régi Kalevala megjelenése elôtt két évvel
megszületett a Kalevipoeg gondolata.
Vagy azt, hogy az észteknek nem sikerült
felgyûjteniük a Kalevala alapját képezôk-
höz hasonló népénekeket, ezért aztán az
észt eposzt a Faehlmann halála után
összeállító Friedrich Reinhold Kreutzwald
prózai hôs- és eredetmondák felhasz-
nálásával, átdolgozásával kényszerült
dolgozni, úgy, ahogy Arany is tervezte
annak idején a mi „naiv eposzunkat”. És
azt is, hogy a Kalevala szerteágazó kom-
pozíciójával szemben a Kalevipog szerke-
zete egységesebb, egyenes vonalúbb,
drámaibb, mivel valójában egy hôs köré
szervezôdi. Ugyanakkor regisztrálja Lönn-
rot Kreutzwladénál erôteljesebb költôi
tehetségét, s ennek azt az érdekes követ-
kezményét, hogy a 20. század elején az
Ifjú Észtország mozgalom íróiban a Kale-
vipoeg átdolgozásának gondolata is
felmerült – miközben Finnországban a
Kalevala-láz egyik csúcsidôszakát élték a
mûvészetek minden ágában: a karelianiz-
must (Akseli Gallen-Kallela, Jean Sibelius,
Eino Leino stb.), amely számos Kalevala-
témájú alkotást hozott létre.

Ez utóbbi jelenséggel kapcsolatban
külön is szeretném felhívni a figyelmet
azokra a fejezetekre, amelyek arról szól-
nak, hogyan hatotta át a két ország
szellemi és mindenapi életét a két eposz
mindmáig. A finnekét – a fentiekbôl talán
érthetôen – még alaposabban, mint az
észtekét. És itt hadd jegyezzek meg egy,

a könyv témáján kívül esô körülményt
„magyarázatul”: hogy tudniillik az észtek-
nek a nemzeti identitás megteremtésé-
hez és fenntartásához volt (lett a Kalevi-
poeg megjelenése után hamarosan) egy
másik kivétele eszközük is, amelyrôl Toivo
U. Raun így ír Észtország története címû
mûvében: „Semmi más esemény nem
tükrözi jobban a nemzeti ébredés opti-
mizmusát, mint az 1869-ben Tartuban
tartott elsô össz-észt dalosünnep” (amely
1894-ben már 50 ezer jelenlévô részvé-
telével zajlott). A szóban forgó két feje-
zetnél egyébként örömmel vettem volna,
ha szerzô egészen napjainkig elért volna
a vizsgálódással, hogy lássuk: a 20. szá-
zad második felétôl kezdve milyen sok-
oldalú és „ravasz” küzdelem folyik az új
generációk megnyeréséért a nyelvi szem-
pontból egyre „elérhetetlenebb” eposzok
számára. (Gondolok például a Kalevala
élô nyelvi, rövidített átírásaira vagy Kai
Nieminen 1999-es költôi megújítási kísér-
letére, és az olyan játékokra, mint az egy
iskola diákjai készítette szleng-változat
vagy az ugyancsak a 150. évfordulóra
(1999) megjelent savoi nyelvjárási át-
költés).

A könyv szövegét – a jellegébôl adó-
dóan – gazdag, 215 tételes hivatkozásje-
gyzék követi. Ebben szerencsés lett volna
feltüntetni a hivatkozott mûvek kiadási
helyét is. Az ezután következô nyolc(!)
tételes Egyéb felhasznált irodalom címû
bibliográfia viszont, amely ötletszerûen
tartalmaz néhány általános összefoglaló
munkát, gyaníthatóan tévedésbôl került
bele a könyvbe. Az eligazodást jól szol-
gáló névmutató zárja a kiadványt.

Fehérvári Gyôzô munkája jól olvasha-
tó összefoglalása annak, amit a két eposz
életútjáról mai szemmel is fontosnak tar-
tunk, így haszonnal forgathatják magyar-
tanárok és magyar szakos egyetemisták,
fôiskolások is. Emellett – céljának megfe-
lelôen – alkalmas lehet arra is, hogy ked-
vet ébresszen a Kalevipoeggel történô
megismerkedésre. Ehhez 1985 óta ren-
delkezésünkre áll Rab Zsuzsa új fordítása,
amely Bán Aladárnak a kissé Vikár Kale-
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valáját utánzó, de annál nehézkesebbre
és avittabbra sikerült átültetése helyett
könnyen olvasható, szép szöveget kínál.

A Lucidus Kiadó jó szolgálatot tett a
könyv kiadásával, s így könnyedén hu-
nyunk szemet afölött, hogy – bár már az

Örömmel közöljük egyúttal, hogy 
a PoLíSz elôfizetôinek száma 

reményteljesen változott 
az utóbbi években:

1% a Kráterért – a Kráter mindnyájunkért!
A Kráter Mûhely Egyesület a teljes magyar nemzet és a világkultúra szolgálatában jelenteti

meg könyveit és a PoLíSz folyóiratát, rendezi ismeretterjesztõ elõadásait, konferenciáit,
támogatja a nemzeti szórványtelepülések kulturális életét, írja ki irodalmi és mûvészeti

pályázatait és évente ítéli az arra érdemeseknek a Csengey Dénes Díj mellett 
a Wass Albert Díjat.

Kérjük támogassa munkánkat személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával!
Szeretnénk, ha minél többen élnének ezzel a törvény adta lehetõséggel, mely külön

kiadást, terhet a felajánló számára nem jelent. A gyakorlati tudnivaló egyszerû: 
az APEH-nek benyújtandó adóbevallás részeként egy zárt borítékban kell elhelyezni 

az 1%-ról rendelkezõ nyilatkozatot, feltüntetve a Kráter Mûhely Egyesület adószámát:
19667348-2-43

A borítékra az Ön nevét, lakcímét és adóazonosító jelét kell ráírni.
Határidõk: 2004. február 15. (egyéni vállalkozók) és 2004. március 31. (alkalmazottak).

Az így jóváírt összeget 2005-ben a Kráter Mûhely Egyesület programjai megvalósítására is 
a PoLíSz irodalmi kulturális lap fenntartására kívánjuk fordítani. Tájékozódjon honlapunkon:

www. krater.hu

Közhasznú, kulturális és ismeretterjesztô
munkánk támogatására az 1%-os 

adófelajánlások az utóbbi három évben
a következôképpen alakultak:

A Kráter Mûhely Egyesület közleménye
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észtek sem kisebbségei a Szovjetuniónak
– a Kisebbségkutatási Könyvek sorozat-
ban talált helyet neki.

Fehérvári Gyôzô: „Dalnak új utat mu-
tattam”, Lucidus Kiadó, 2002

Helyreigazítás:

A PoLíSz 78-as számában Pálfi Ágnes „Mintha út nyílna ott, ahova lépek” címû
esszének végén László Noémi verseskötetének címe tévesen jelent meg. 
A helyes cím: Százegy. Ezúton is elnézést kérünk. (A szerk.)
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Medáliák emléknap
Hommage à József Attila

i r o d a l m i  é s  ö s s z m û v é s z e t i  p á l y á z a t i  f e l h í v á s

12 

Az eltaposott orrú fekete,
a sárga, kinek kékebb az ege,

a rézbõrû, kin megfagyott a vér
és a lidércként rugódzó fehér -

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - -

József Attila: Medáliák 12. szakasz

A József Attila-centenárium tiszteletére a Kráter Mûhely Egyesület PoLíSz folyóirata
pályázatot hirdet „Medáliák” címmel, annak a rébuszokkal teli József Attila-költeménynek
jegyében, melynek tizenkettedik, csonka medáliája mindmáig izgalomban tartja az iro-
dalomértõk táborát.

A Medáliák címû vers kapcsán József Attila életmûvének egésze elõtt kívánunk tiszteleg-
ni, így várunk minden olyan mûalkotást, mely a költõ gazdag és kimeríthetetlen kincseket
rejtõ mûvészetére reflektál.

Külön megoldásként pályázható a Medáliákra vonatkozó kérdés: a költemény laza
„füzérvers”-e, avagy tudatosan komponált „mû-egész”? Elsõsorban – de nem kizáró-
lagosan – olyan vállalkozó szellemû alkotók (költõk, zenészek, képzõmûvészek) jelen-
tkezését várjuk, akik e kérdés kreatív megközelítésére, az utolsó medália titkának megfe-
jtésére ellenállhatatlan késztetést éreznek magunkban. Minden mûfaji megkötöttség nélkül
olyan izgalmas pályamunkákra (is) számítunk, melyek József Attila verse kipontozott sza-
kaszának „megfejtésére”, szóban, képben, zenében való feloldására, megjelenítésére
tesznek kísérletet, kulcsot adva ezzel a költemény egészének (újra) értelmezéséhez is!

A legjobb pályamunkák számára a PoLíSz folyóiratban, illetve a Kráter Könyvesházban
biztosítunk bemutatkozási lehetõséget.

A pályamunkák elõválogatáson vesznek részt, majd a döntõbe jutott alkotók a Medáliák
Emléknapon élõben mérhetik össze tudásukat szakmai zsûrik elõtt, három kategóriában
(vers, zenemû, és képzõmûvészeti alkotás.) 

A fõdíjak pénzalapja: 150 000 Ft. A helyezettek számára könyvjutalmakat adunk.
A pályamunkák beadási határideje vers kategóriában: 2005. január 15.
A döntõbe jutottak névsorát a PoLíSz folyóirat februári számában tesszük közzé, a díja-

zott képzõmûvészeti és irodalmi alkotásokat a júniusi számban jelentetjük meg.
Zenemû és képzõmûvészeti alkotás kategóriában nem kerül sor elõválogatásra, a versenyzõk

a Medáliák Emléknapon mutathatják be alkotásaikat. 

A döntõ és a díjkiosztó idõpontja:
2005. március 21. A Költészet Világnapján

a Magyar Kultúra Alapítvány Székházában.
A pályázatok beküldését és a jelentkezést a PoLíSz szerkesztõségébe várjuk:

1052 Budapest, Semmelweis u. 1–3.  Tel./Fax: (06-1)-266-62-88
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