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„A szellemnek és a tehetségnek szüksége van gondos-
kodásra, jó szóra, a szellem és a tehetség nem piacosítha-
tó a végtelenségig, a szellem és az azt hordozó tehetség
több mint pénzben kifejezhetõ érték: önértékkel bír, amit
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hogy nincs többé egyedül, és hogy átkozott-szerelmetes
magányának rövidesen vége szakad.”  Antal János

Lapunk megjelentetését támogatja 
a Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztõ és Információs Kollégiuma

TOVÁBBÁ MINDEN ELÕFIZETÕNK ÉS A SZERZÕK, AKIK LEMONDTAK JOGDÍJUKRÓL!

Kiadja a KRÁTER MÛHELY EGYESÜLET közhasznú szervezet
FELELÕS KIADÓ ÉS ALAPÍTÓ FÕSZERKESZTÕ TURCSÁNY PÉTER

AZ ÜNNEPI SZÁM TÁRSSZERKESZTÕJE CSERNÓCZKY JUDIT
FÕSZERKESZTÕ-HELYETTES KAISER LÁSZLÓ

SZERKESZTÕSÉGI TITKÁR SZEPESSY KATALIN TELEFON/FAX/E-MAIL: 266-6288, ptitkar@krater.hu
SEGÉDSZERKESZTÕ SZAKONYI JUDIT MOBIL/E-MAIL: 06-30-619-9977, polisz@krater.hu

SZERKESZTÕK BAY ÁGOTA (próza), BARCSA DÁNIEL (történelem), LUKÁTS JÁNOS (esszé, szöveggondozó),
MADARÁSZ IMRE (irodalomtörténet), PAYER IMRE (vers) és SZAPPANOS GÁBOR (mûfordítás) 

FÕMUNKATÁRSAK BÁGYONI SZABÓ ISTVÁN, FERENCZI LÁSZLÓ, NÉRÁTH MÓNIKA (képszerkesztõ) ÉS TÓTH ÉVA
Szerkesztõségi cím: 1053 Budapest, Papnövelde u. 8. II. emelet 26.

Lapunk megrendelhetõ: 10 szám ára egy évre 4000 Ft, fél évre 2000 Ft, külföldön egy évre 43 euró

Nyilvános szerkesztõségi óra minden hónap második és negyedik csütörtökén 16 órától 
a Centrál Kávéházban (1073 Budapest, Károlyi Mihály u. 9.)

www.krater.hu

ALAPÍTÓ TIPOGRÁFUS NAGY ANDRÁS
ARCULATTERV KOTSIS SÁNDOR (Dertako Bt.)

Terjeszti a Lapker Rt.
Kapható a Kráter Könyvesházban (Bp., Rákóczi út 8/A – udvar), 

az Írók boltja, a Lítea, a Fehérlófia (1086 Bp., József u. 8.) 
és az Osiris könyvesboltokban, valamint a RELAY hírlaphálózatában.

Megjelenik a ETO-Print Kft. gondozásában. 
FELELÕS VEZETÕ BALOGH MIHÁLY

ISSN 0865-4182



PoLíSz

Nagy András fotók
A mûvész a lap alapító tipográfusa 



A lap ára: 450 Ft

Szerkesztõi jegyzet

Az ütött résen tovább
Ünnepélyes folyóirat: fényes fekete borítóján a fehér betûk a sokjelentésû

címmel: PoLíSz. Turcsány Péter, a kitaláló-fõszerkesztõ gazdag magyarázatát
adta az elnevezésnek, bennem mégis inkább érzéssé vált: a hihetetlenség
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Hende Csaba

1956 eltékozolt 
öröksége 

Éppen ötven esztendõvel ezelõtt, no-
vember 7-én végzett egy szovjet tankból
leadott géppuskasorozat Gérecz Attilával,
az 1956-os forradalom és szabadságharc
mártír költõjével, akit akkor a Klauzál tér 9.
szám alatti ház közelében temettek el.
Korábban hét évig volt Rákosi börtönében,
ahonnan a forradalom szabadította ki.
Hetedik napja védte hazáját a hódítók
ellen, amikor megölték a gyilkos megszál-
lók. November 7-én, délelõtt tízkor a Kráter
Mûhely Egyesület tartott megemlékezést a
ház falán lévõ emléktáblánál.

A Gérecz-dombormûvet egykori meny-
asszonya, Hiesz Gyõzõné Drechsel Mária
és férje, valamint Zsótér András, Gérecz
Attila bajtársa, az Így, bocskorosan címû
Gérecz Attila kötetet kiadó Kráter Mûhely
Egyesület nevében Turcsány Péter elnök,
Csernóczky Judit és Pósa Máté kiadói
munkatársak koszorúzták meg. Faragó
Laura énekmûvész erdélyi népdalcsokra
után Gérecz Attila verseit Szersén Gyula
Jászai-díjas színmûvész mondta el. Befeje-
zésül Turcsány Péter Csönd és remény
címû költeményét a szerzõ adta elõ.

Az ünnepi beszédet tartó fideszes
országgyûlési képviselõ beszédét közöljük
az alábbiakban.

Tisztelt Emlékezõ Közösség!
Barátaim!
Emlékezzünk!
Ma ötven éve, ezen a helyen esett el

fegyverrel a kézben, és halt hõsi halált a
hazáért Gérecz Attila. A fegyver, amelyet
kezében tartott, s amellyel elõzõleg két 
T-34-es orosz tankot semmisített meg, há-
zilag készített Molotov-koktél volt. A Molo-
tov-koktél nem más, mint egy rongydarab-
bal bedugaszolt benzinespalack, amelynek
kanócát elhajítás elõtt meggyújtják. A Mo-
lotov-koktél elkészítésekor ügyelni kell arra,

hogy a palack csak jó félig legyen benzin-
nel, ám a kanóc feltétlenül érjen bele a
benzinbe. A két tank felrobbantását köve-
tõen a harmadikból gépfegyversorozatot
adtak le Gérecz Attilára; így ért véget
huszonhét évesen ifjú élete.

Amikor Turcsány Péter barátom, a költõ
felkért, hogy itt ma szóljak néhány szót,
könnyelmûen azonnal igent mondtam.
Valami keveset tudtam Gérecz Attiláról,
mondhatni távolról tiszteltem. Ahogy a
mai napra készültem, elolvastam minden
sort, amely Gérecz Attilától fennmaradt,
többször is. Soha még ilyen nehezen
beszéddel nem birkóztam. Gérecz Attila
szembesített önmagammal és az elmúlt
18 esztendõvel, amelyet a közélet terein
töltöttem. Napról-napra erõsödött ben-
nem a kétség: vajon méltó vagyok-e arra,
hogy halálának 50. évfordulóján megemlé-
kezzek Róla? S aztán arra gondoltam:
akad-e egyáltalán bárki a mai politikai élet-
bõl, aki a jól végzett munka nyugalmával
állhatna most itt?

Fájdalom, harag, elkeseredés. Ezt érez-
zük, ha hazánk sorsára gondolunk. Elfogó-
dottság, tisztelet és röstelkedés. Ezt érez-
zük, ha lélekben megpróbálunk Gérecz
Attila szemébe nézni. Melyikünk tudná
állni az Õ tekintetét?

Ki volt hát Gérecz Attila, akinek sírjánál
mi, méltatlan utódok csak dadogunk?

Gérecz Attila 1929. november 20-án,
Dunakeszin született. 1944 õszén bevo-
nult a nagyváradi Gábor Áron Honvéd
Tüzérségi Hadapródiskolába. Az iskola
kötelékében esett hadifogságba, ahonnan
1946 októberében tért haza. 1948-ban
leérettségizett, de apjának vitézi címe
miatt nem tanulhatott tovább, ezért
Csepelre kényszerült vasesztergályos tanu-
lónak. A munka mellett élsportolóvá vált.
1949-ben már az olimpiára készülõ öttusa-
válogatott kerettagja, és versenyszerûen
síelt is. 1950. december 8-án számos ba-
rátjával együtt letartóztatták, majd össze-
esküvés és hazaárulás vádjával tizenöt évi
börtönre ítélték. Négy társát halálra ítélték,
közülük hármat felakasztottak. Büntetését
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elõször a budapesti Gyûjtõfogházban,
majd a váci börtönben töltötte. Itt a
Füveskert nevû irodalmi csoport tagjai
befogadták, írásra buzdították. Ahogy iro-
nikusan õ maga írja: Vác most a fiatal
magyar líra egyik legjelentõsebb központ-
ja. Költõként egy csapásra sikeres lett társai
közt. Elsõ verse, amelynek címe: Így, bocs-
korosan, azonnal elismerést szerzett neki.
Ezután sorjáztak kitûnõ versei és mûfordí-
tásai. 1954. július 18-án a nagy dunai árvíz
idején modern Monte Cristóként megszö-
kött a váci börtönbõl úgy, hogy a 14 Cel-
sius-fokos Dunában víz alatt, ruhában,
cipõben negyven métert úszott, majd fel-
bukva átúszta a megáradt folyamot.
Mindezt négy, börtönben töltött év után,
leromlott kondícióban! A teljesítmény
egyenesen páratlan, lélegzetelállító. Szökése
után három nappal árulás következtében
letartóztatták Budapesten. Hónapokig sö-
tétzárkában és szigorított magánzárkában
tartották.

A forradalom a Gyûjtõfogházban érte,
1956. október 30-án szabadult ki. Még
aznap felkereste az Írószövetséget, ahol
Tamási Áronnal közösen megfogalmazták
a rabságból szabadult írók felhívását a
nemzethez. A rádióban is felolvasott felhí-
vásból az átélt szenvedések dacára – vagy
tán épp azért – a megbocsátás, a szeretet
és a nemzeti összefogás sürgetése csen-
dült ki. November 4-ének hajnalán csatla-
kozott a fegyveres ellenálláshoz. Mint már
említettem a  Rókus Kórház környékén két
orosz harckocsit semmisített meg, majd a
harmadikból lelõtték. Életének 27 éve alatt
volt olimpikon, politikai fogoly, bravúros
szökevény, jeles költõ, kiemelkedõ harctéri
hõstettet végrehajtó szabadságharcos,
végül hõsi halott.

A sorsa kivételes, zavarba ejtõ, regényes,
alig hihetõ. Mégsem áll egyedül. Gérecz
Attila sorsából a magyar géniusz ama fény-
lõ napja süt le ránk, amely Balassi Bálinttól
Petõfi Sándorig újra és újra felragyog.

Ennek a napnak a ragyogó fényessége
bántja a szemünket, mert önvizsgálatra és
alázatra késztet. Ez a fényesség hirtelen

bevilágítja lelkünk porosabb zugait, ahová
nemigen szeretünk benézni. Ez a fénycsó-
va nappali fényt teremt közelmúltunk fél-
homályában is, s hirtelen tisztán látjuk,
amit eddig csak sejtettünk. Gérecz Attila
szeme tükrében látjuk meg: valahol elté-
vedtünk, és azóta is tévúton járunk. Pedig
a példa, Gérecz Attila életpéldája mindvé-
gig itt volt a szemünk elõtt!

Nagyot vétettünk, amikor nem láttuk 
és nem értettük meg. Bûnösök vagyunk,
mert hagytuk, hogy a hitvány hazaárulók
örökösei megpróbálják kisebbíteni, agyon-
hallgatni ötvenhatot és az ötvenhatoso-
kat. A mi bûnünk, hogy oda jutottunk,
hogy az ötvenedik évfordulót meggyaláz-
va, holmi hegyigyulák fanyalogva gajdol-
hatják antiszemitázó mantrájukat, és az
Európai Parlamentbõl köpködhetnek Gé-
recz Attila és társai sírjára!!!

Bûnösök vagyunk, mert nem iktattuk ki
a politikai életbõl 1990-ben azokat, akik az
életbõl iktatták ki Gérecz Attilát és a többi
mártírt. Igen, bûnösök vagyunk, mert nem
tetszettünk forradalmat csinálni! Bûnösök
vagyunk, mert ráadásul még azt is megen-
gedtük a gyilkosoknak és örököseiknek,
hogy privatizáció fedõnév alatt megint
ellopják ugyanazt a nemzeti vagyont,
amelyet nagyapóék egyszer már államosí-
tás címén elloptak, és saját használatukba
vettek. Ilyen elkobzott, majd a kommunis-
ták által államosított zsidó vagyon az a
Szemlõhegy utcai villa is, amelybe Apró
Antal az ötvenes években pereputtyával
együtt beköltözött. Amikor õk a Rózsa-
dombon, Gérecz Attila a sötétzárkában...
Aztán jött a gyarló „rendszerváltozás”, és
az Apró-család aprópénzért, lakottan
megvásárolta az államtól a villát. A több
százmilliós palotában évtizedekig ingyen
laktak, majd fillérekért megvették.

Hát, ebbõl a házból indul el reggelente
Gyurcsány Ferenc, hogy hazudjon nekünk.
Õ is vásárolt ezt-azt a „rendszerváltozás”
zavaros vizében halászva. Vett például Sza-
lay utcai bérházat, balatonõszödi nyaralót
úgy, hogy aztán az állammal visszabérel-
tette, és a bérleti díjból fizette ki a vételár
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részleteit. Így aztán a vagyon úgy lett az
övé pár év elteltével, hogy azért semmit
sem adott valójában. Még egy óvodásban
is felmerül a kérdés: ha az államnak nem
volt szüksége a balatonõszödi nyaralóra,
miért bérelte vissza? Ha pedig szüksége
volt rá, miért adta el?

Az államot a közös vagyonunk eladásá-
ban az Antall-kormány államtitkáraként
Szilvásy György képviselte. A tettestárs ma
fõminisztere a tolvajból lett miniszterelnök-
nek. Bûnösök vagyunk, mert mindezt tét-
lenül, a hülyék bárgyú jóhiszemûségével
csak néztük. Bûnösök vagyunk, mert olyan
hitvány jogrendszert tákoltunk össze,
amelyben még az ilyen égbe kiáltó lopások
is büntetlenek maradhattak. Ezért aztán a
tolvajok fejedelme arra a kérdésre, hogy
vajon a vagyonát törvényesen szerezte-e,
a Parlamentben önérzetesen, fisztulázó fej-
hangon visíthatta: „Mi az hogy! Nagyon
is!” Ezek a senkik 1990-ben reszketve ültek
becsomagolt bõröndjeiken. Késõbb
elszemtelenedtek, majd meglopták, aztán
megcsalták a magyar nemzetet. Hazudtak
minden napszakban és minden hullám-
hosszon.

Bûneink büntetésének ideje eljött.
Nem elég, hogy itt állunk kisemmizve,

most már állatokként, lóhátról, kardlappal
hajthatnak minket. Lövetnek ránk vízágyú-
val, könnygázzal, gumilövedékkel. Veretnek
ököllel, gumibottal, ólmosbottal. Rúgatnak
bakanccsal. Csak a fejünket, hogy meg ne
sántuljunk!

Október 24-én délután Révész Máriusz
képviselõtársam szétvert fején kötéssel,
karját a bottal eltört lapockája miatt felköt-
ve belépett az Országház üléstermébe.
Láttam a saját szememmel, hogy a velem
szemben ülõ posztkommunista képviselõk
jó része szélesen röhögni kezdett...

Megérdemeljük. Megérdemeljük, mert
naivan és ostobán elhittük, hogy lehet a
bolsevik kutyából demokratikus szalonna.
Most itt vagyunk a zsákutca kellõs köze-
pén. Õk nem akarnak velünk, mi képtele-
nek vagyunk velük szót érteni. Az együtt-
mûködés ezek után emberileg lehetetlen.

Miközben a politika lényege a közjó szol-
gálata lenne az eltérõ érdekû és véleményû
erõk közti kompromisszumok útján! Ez ma
lehetetlennek látszik. Ezekkel?!?! Hol van
az új Széchenyi? Hol egy Deák Ferenc? Ki
fogja feltartóztatni a szakadék felé robogó
kocsit?!

Gérecz Attila, és ti mártírok mind!
Bocsássatok meg nekünk, hogy eltékozol-
tuk örökségeteket!

Mentségünk nincs. Talán csak egy.
Vannak gyermekeink, akiket megpróbál-
tunk az igazságra és a hûségre nevelni.
Lányom, Bori tizennyolc éves. Érettségi
elõtt áll, pszichológus akar lenni. Meglátta
nálam a Kráter Kiadónál megjelent Így,
bocskorosan címû Gérecz Attila-kötetet.
Elkérte kölcsön. Azóta nekem kell kunye-
rálnom, hogy „na, kislányom add vissza,
beszédet kell írnom!” Betette  az iskolatás-
kájába, mindenhová magával hurcolja, és
csak olvassa, olvassa, olvassa…

Barátaim! Békében nyugodhattok! Még-
is van remény!

Dr. Hende Csaba – a megemlékezõ
(Cselkó Rudolf felvétele)
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Ferenczi László

* * *
A Szintagma térrõl felhívtam barátom –
olasz vendéglõ terraszáról, a parlamenttel 

szemközt,
Pestig hallatszott a nyüzsgés, Artémisz 

sört hozott
(ha rám vadászna!) – üljön közénk, kértem,
Thuküdidész itt írt, találkoztak is, tán egy 

másik
téren, közelben vagy távol,
az agytrösztök valamit mindig elhibáznak,
Periklész kihagyta a pestist,
(vagy influenza volt?)

Az Akropolisztól jöttünk, Metróból
Exodus a Szintagma térre,
a cunami Atlantiszt igazol, és hogy 

a kivonulók
a Vörös tengeren száraz lábbal,
asztaltársaim Dionüzosz sört isznak,
én jó török kávénál maradok,
Jannisz versében vállat von a tenger,
nem látom, nem volt Pozéidon istenünk.

Penelopé, ki nem szereti nevét, ha erre 
járok újra,

lakjak nála, kéri,
hatvannyolc múltam, bármit ígérhetek,
nagy vérengzés volt, mintha csak ma lenne,
tûzfegyver sem kellett, elég volt a nyíl,
kétszer néptelenült el Ithaka,
(ezért lõn a hazavágyás szimbóluma?).
Indulnunk kell, patika patika hátán,
cigarettabódék, mint a régi Pesten,
az autókra itt még jobban kell vigyázni,
kevesebb koldus, vagy jobban rejtik,
a hübrosz vagy téboly itt sem ismeretlen,
nem is volt soha, itt kapott nevet,
mobiltelefonon felhívtam barátom,
ki Thuküdidésszel társalog...

Hatvannyolc
Hajdani öreg barátaim
legtöbbje már öcsém lehetne
anyámnál négy évvel idõsebb
apámnál még fiatalabb
néha illetlenül sokat nyöszörgök
meg kell tanulnom az öregséget
ahogy diktatúrában gyermekfõvel
megtanultam nem fecsegni.

* * *
Aztán majd én is eltûnök,
õserdõben vagy tengerfenéken

Szeretnék
Temetésemmel nem terhelni senkit

jó lenne senkinek sem hiányozni
néha egy anekdotában feltûnni
néhány soromat ha idézik

csak senkinek soha hiányozni.

(2005)

* * * 
Amíg a kint a bentnél jobban érdekel
Megújulásra van remény

* * *
Hetedik napja infúzió
Minden test útjára készen

És változatlanul a rádió

E verseivel köszöntjük az író-irodalomtörténészt,
aki 2007. december 9-én lesz hetven esztendõs.
A szerk.
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Turcsány Péter

Miért kell nekünk saját
folyóirat?

(Elhangzott a PoLíSz bemutatkozó estjén, 
1988. február 15-én, 

a budapesti Vigadó kistermében)

(...) Kulturális életünket is fertõzi, veszé-
lyezteti a – társadalom más területein
remélhetõleg háttérbe szoruló – kontra-
szelektív irányítás. Hankiss Elemér Társada-
lompatológia címû írásában figyelmeztet
erre a veszélyre, elemezve a szelektív irá-
nyítás különbözõ típusait: „Sokszorta rom-
bolóbb mindezeknél, sok társadalomban,
az ún. kontraszelekciós mechanizmusok
kialakulása (a nem megfelelõ embert a
másoknak megfelelõ helyre elve)” – e folya-
mat érvényesülése torzulást okoz az
emberi tudatban és magatartásában: lét-
rehozza a társadalmi igazságtalanság
élményét. Hankiss megfigyelését egy gon-
dolatkísérlet erejéig megpróbálhatjuk a
megelevenítõ, képes beszéd nyelvére visz-
szafordítani: az irányítás szempontjából
talán hasznos kontrák és fékek és a kiadói
szerkesztõségbeli áttételek jelen körülmé-
nyessége éppen azt teszi lehetetlenné,
jobb esetben nehézkessé, de mindenkép-
pen kibírhatatlanul rázóssá, problemati-
kussá, ami a reformkor óta minden magyar
írónak és társadalom-reformernek célja
volt: az írók szabad respublikáját, kifejletét,
érvényesülését, a szabad szellemi közélet
összemûködését. Kiemelések, túldíjazások,
író-hivatalnoki szerepkörök megnövekedett
hatásköre egyfelõl, és kizárások, szétoszla-
tások, felosztások, elszigetelések másfelõl.

A Tiltás-Tûrés-Tagadás három T-jével
fémjelzett irányítási eljárás egyre inkább
érvényét veszti, lejártához közeledik. „De
mielõtt kileheli lelkét az elefánt, még vi-
gyázni kell, mert nagyot tud rúgni” – figyel-
meztetett erre már Széchenyi István is,
igaz, akkor még a Bach-korszak irányítási

mechanizmusaival kapcsolatban. Most a
helyzet más, több tekintetben vigaszta-
lóbb: az alkotmányosság és a demokrati-
zálódás ma a társadalom minden területén
elõre, s nem hátrafelé halad. Az irányítás
önmagát is bírálja, önmagán is sebeket ejt.
Az írók pedig eleve nem lehetnek az irányí-
tás passzív tárgyai! Eszméik, vágyuk, lap-
alapítási terveik, érdekeltségük a közgon-
dokban, sõt szervezetük választásokon
alapuló felépítettsége is: mindez a centráli-
san irányított kontraszelekció megszünte-
tését szorgalmazza. Irányok, elképzelések,
közéleti szerepkörök felelõs kibontakozta-
tásáért folyik (pozitív értelemben) a sajnos
(egészségileg) idegeket és (morálisan)
gerinceket próbára tevõ küzdés.

A felelõs, jogokkal és kötelességekkel
bíró családapák és családanyák, a magá-
nyosak és bizony sokszor a különcök, akik
mégis képességeik és tudásuk legjavával,
az átlagosnál nagyobb lelkierõt követelõ
írói munkájukkal szolgálják a magyar kultú-
rát, meddig és miféle indokkal lehetnek
megtûrtek – éppen ott, ahol a legnagyobb
szükség van rájuk, a teljesítményeikkel is
gyarapodó szellemi életben?

A tiltás pedig hasadtságot, többszörö-
sen szétszabdalt nyilvánosságot szül, sze-
mélyes bizalmatlansággal és személyeske-
dõ ellenségeskedéssel zülleszti – egyebek
mellett – írók és olvasók kölcsönviszonyát
is. Csõdhelyzetbe hozva a közönségért
szóló gondolat finoman mûködõ üzem-
egységeit. Hány elkülönített nyilvánossági
csatornája van ma már a közérdekû infor-
mációknak is? Az évtizedes szellemi mun-
kát igénylõ társadalmi vagy mûvészeti tel-
jesítmények is mennyire kis körökben, kis
kiadványszámban terjednek! A mûhely-
háttér vitái talán még úgy sem. Gyanítom,
hogy nem az információ lett bonyolultabb,
hanem az információszerzés módja vált
hasonlatossá egy kiismerhetetlen labirin-
tushoz.

A támogatás? Mára már klasszikussá
vált alkotóink országos és nemzetközi elis-
mertsége, nemzedékek számára példa-
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hozó magatartása, életmûvük minõségi
ereje nem volt elég, hogy katedrával, egye-
temi elõadókörutakkal vagy lapalapítói
felelõsséggel szolgálhassák a társadalmi
nyilvánosságot. A támogatás szociálisan
igazolható formája ez lehetett volna: meg-
felelõ alkotó a megfelelõ pozícióban.
Ehelyett a döntések, hatáskörök és a fele-
lõs beosztások túlméretezettsége alakult
ki. A személyes felelõsség kockázata
helyett kiváltság lett a felelõsség viselése is,
a felelõsség adomány és visszavétel kérdé-
se lett. Vannak felelõsség-hitbizományo-
sok és felelõsség-megfosztottak. A támo-
gatásból pozíció, a pozícióból vélemény-
formálási elõjog lett. Személyekre, nevekre
nem gondolva is – halmazati elõnyök ezek
és halmozott funkciók kényszere. Szán-
déktalanul is torzul az olvasók értékítélete
és az ily módon kitüntetettek személyisége
is. Így jöhet létre a természetesen formáló-
dó kulturális ércbányászat helyén – egy
reprezentáns meddõhányó.

Minden verseny természetes velejárója
az élboly. Csakhogy ezideig nem verseny
kérdése volt a kulturális vezetõ szerepek
kiosztása. Iránytû-íróink sokszor még disz-
kvalifikálással is sújtottan lettek azok, akik-
nek ma ismerjük és tiszteljük õket. De
akkor kik kerültek az élre a fent említett
deformáció következményeképpen? Ez az
„élbolyh!” a kulturális fórumok természetes
„vízgazdálkodásának” együttjárója, infor-
máció-áramlásának minden túltömítettsé-
gével, eltömítettségével. A méltatlanul 
háttérbe szorítottak és szorultak, a tömeg-
kommunikáció perifériáján is csak alig fog-
lalkoztatottak, a 600 vagy 900 példányos
kötet-megjelenésekért már-már hálálko-
dásba hajszoltak, sõt, még a kiadói és szer-
kesztõségi elõszobákat öncsonkítóan elke-
rülõk is – milyen módon illeszkedjenek a
túlirányított kulturális közgondolkodás vér-
keringésébe, a halmazati elõnyöket élvezõ
kortársak közé?

Az embereknek, fõként az alkotóknak, a
vérükben van a szabálytalanság kísértése,
a szabályon túli megdöbbentés és meg-

döbbenés katartikus igénye. Az ilyen vér: 
jó vér. Termékeny és megtermékenyítõ.
Visszafogni, elõírásokkal zaklatni-zabolázni
– bizonyos felnõttség és felelõsség-vállalás
után – veszélyes és felesleges. Elfogadható
a vád: hiszen ez kísértés, tévutak menleve-
le, a következményekkel ki számol? Mégis,
a váratlan, a problémákkal küzdõ és a
problémákat nyíltan megvalló helyzetek-
ben, pillanatokban éppen ezzel a kocká-
zattal születnek meg a jövõt megmentõ
értékek. Ezt nevezhetjük az új szellemi
törekvések „vállalkozói felelõsségének” – s
ezt elbírálni kizárólag a társadalmi nyilvá-
nosság szabad mozgásterében, vitáiban,
csoportosulásaiban és nem a számonkérés
dacot vagy meghunyászkodást szülõ lég-
körében lehetséges.

A kritika és „átalakítás” szelleme ellen-
tétben áll a legitim alkalmazkodás íratlan
szabályozottságával, ugyanakkor védeni,
mert tágítani kívánja a legalitás, azaz a jog-
szerûség kereteit. A váratlansággal együtt
jelentkezõ szabálytalanság, formabontás,
az új és meglepõ felismerések – még a ha-
gyományaikat õrzõ kultúrákban is – nélkü-
lözhetetlenek, elevenítõek, életben tartó-
ak. Egyaránt feltételei a kultúra önmozgá-
sának és a társadalmi közgondolkodásnak.

Remélem, megbocsátható az elkalando-
zásom a társadalmi geofizika és geográfia
bennünket is érintõ szeletnyi területére,
amit irodalmi és kulturális közéletünknek is
nevezhetünk. Gondjaimnak megosztása
volt a célom, nem az ítéletalkotás. A nyil-
vánosság azon terével foglalkoztam, ahol
lapalapítási terveink is csupán színfoltnak
számítanak, mint egy légi felvételrõl alig
észrevehetõ vakondtúrás. Persze a vakond-
túrásra is lehet picinyke zászlócskát tûzni.
De már mondottam, az alapozáshoz is
elõkészület kell. Szellemi értékeinket össze-
adni, elszórt munkálkodásunknak közös
értelmet adni, nemzeti közösségünk meg-
becsült (nem tiltott, nem támogatott, nem
tûrt) értékévé válni – ilyesmit szeretnénk,
ezért láttam szükségesnek az elõzetes tér-
szemlét.
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PoLÍSz-unk egyenlõre a létezés megnyil-
vánulása: a Mégis-Írók, a Mégis-Megszóla-
lók emberfajtája alapítja. A nehezen beso-
rolhatók, a szabálytalanok. De hogy kik is
vagyunk, és kik jönnek még közénk, ezt
csak egy folyóirat folyamatosságában tud-
nánk fölmutatni. Még távol vagyunk a
Baudelaire-i igényességtõl, amely szerint:
„saradat adtad és aranyat adtam”, mégis:
formát adtunk a romboltságnak, a romok-
nak, a csonkoknak: formáljuk önmagunkat.
Szerzõinknek nem kósza alkalom az írás:
Genny és rend, ez lehetne az új alcím.

Fontos a harsány kürtökön és a csöndes
lakóházi kürtõkön kihallható program:
politikai éleslátás, természetes és indulati
kiélezettség, líra, néhol táltosodás, néhol
orphikus szelídítõ erõ és széppróza, a
tudás, a szellem esszéisztikus kalandozá-
saival, az emberség alaptörvényeire figyel-
meztetõ bagolyhuhogással. Álcák, ámítá-
sok nélkül. Körülértelmezve önmagunkat
önmagunkkal. Alapozni és sikoltani.

Az új laptervek – véleményem szerint –
nem követelnek és nem is kérnek helyet
kulturális életünknek egy elõre kiparcellá-
zott szegletében. Hanem megfelelõ teret
kívánunk magunknak és más alkotócso-
portoknak, ott, ahol már elõdeink is igen
sokat fáradoztak, és amiben magunk is
néha benne vagyunk, néha nem – a köz-
élet nyilvánosságában.

Teret nyerni – a szabad nyilvánosság
biztosítását és az érvényesülést gátló kö-
rülmények elhárítását jelenti.

Minket a József Attila Kör írói bíztak
meg a lapszerkesztéssel. Az írók „szabad
gyülekezetében”, az értékelések nyilvános
és új törekvésekre nyitott vitáiban és az
olvasók példányszám-növelõ „szavazatai”
mellett szeretnénk bizonyítani a ránk bízott
munkák és mûvek értékeit. Ott, ahol min-
den megnyilvánulásunk az alkotmányos-
ság gyakorlása. Ha nem élünk vele, sajnos
az is. Ha élünk vele, akkor kockázattal
ugyan, de egymást segítjük. Tudjuk, hogy
nem csak mi kívánjuk, hogy mindez így
legyen.

Erdei János
Polisz

Országnyi városunkban, melyrõl végre
nem csupán átokként sejtõdik, hogy
kicsiny, s így tudhatóvá lesz egykoron talán
az is, hogy városként hatalmassá lehet;
elébb mintha visszafelé, mostanság pedig
össze-vissza folynék az idõ. A hazugságok
káosza mögül június tizenhatodikán [Nagy
Imre újratemetésén] az õsi tragédia záró
pillanatai látszottak kielevenedni. A meg-
gyalázott halott méltó eltemetése azon-
ban – igaz, Antigoné tragédiája árán – csu-
pán a thébai mondakör végére tett pon-
tot. A Hõsök terén szóló szónokok szavai
egy még régebbi tragédia, az Oidipusz
király gondolatait idézték a hatalom elné-
mult képviselõinek éledõ emlékezetébe: 

„– Fertõzetet táplál magában ez a föld: 
vessük ki, ne növeljük orvosságtalan!
– Mily tisztulás? És minõ fertõzet az?
– Számûzni kell valakit, vagy vérrel a vért
lemosni. A városra vér hozott vihart.”

(Babits Mihály fordítása)

Mintha tehát a múltját megtagadó,
mert azt, ha kényszerûségbõl is, de elha-
zudó s ezáltal afrikanizált kultúránkban –
hiszen ne feledjük; szétszaggatott kultúrá-
ik menedékeibõl a négerek sem önként
vonszoltattak a rabszolgaszállító hajók
bûzös gyomraiba – visszafelé folynék az
idõ. A holtak megidézése még õsibb kísér-
teteket, Antigoné és Oidipusz király árnya-
it hívja életre. A kielevenedõ holtak nyomán
mindenféle logika fölborulni, megkevered-
ni látszik. A megjelent provokációk nyo-
mán szimatot kapó „önszorgalmú kutyák”
nem ezeket a néphez, nemzethez, a holt-
jainak minden körülmények között a vég-
tisztességet megadó Európához méltatlan
provokációkat ugatták meg, hanem a pro-
vokátorok kijelölte célpontra, arra az Orbán
Viktorra vicsorogtak, akit a meggyilkoltak
még élõ társai találtak méltónak arra, hogy
a holtak színe elõtt valljon színt. Nagy volt
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szavai nyomán a zaj, be tudták azok is,
hogy mit is kellett volna mondania, akik az
elmúlt és szégyenteljes harmincegy évben
dehogy is hallgattak! Morogtak. A holtakat
gyalázó szavakat mormogták úgy, ahogyan
megkövetelte tõlük az az iskola, melybe
hazájuk romjain járniuk szabadott! És per-
sze morgatta õket lelkiismeretük maradéka
is. (Ezért, hogy az ugatás idõvel morgássá
változott. No de nem kutyák lennénk, ha-
nem emberek!)

Az analógiák persze kifogyhatatlanok, s
az ember a Fidesz-es Orbán Viktor szavai
ellen tiltakozó, ám a fiatalokat állítólag
szintúgy képviselni akaró Demisz (jaj de
mísz) szavait olvasván akár Aiszkhülosznak
az egymást ostoba módon gyilkoló test-
vérek történetét felelevenítõ tragédiáját, a
Heten Théba ellent citálhatná. Elvégre az
egyik ifjú, noha ideje lejárt, akkor sem akart
lemondani gyilkos atyja jogán szerzett
hatalmáról. (Igaz, Eteoklész, szemben a
KISZ-szel, nem dobta el nevét). Az analógi-
ák tehát látszólag kifogyhatatlanok, sõt az
ember akár elelmélkedhetnék az össze-
vissza folyó és telõ idõrõl is, csak épp
ennek már semmi értelme sem lenne. 
A görög elõképek és antik analógiák fel-
emlegetése ugyanis nem értésünket mélyí-
tené, hanem csupán a méltatlanság érze-
tétõl szított szégyen keserû nevetését csal-
hatná elõ. 

S nevetést szülõ kínjában az ember csak
kérdezni tud: ha most frissen temetettek
halála után a magyar történelemnek olyan
páratlanul mély amnéziája következett be,
hogy annak mai pontján az erkölcs elemi
kötelességeirõl is megfeledkezvén „politi-
kailag” vélik mérlegelhetõnek az országos
gyász szülte szavakat, s ráadásul a testvér-
vérben született hatalom hamis mérlegén
azt méricskélnék, hogy melyik szó hánya-
kat képvisel, holott nem ennek kellene és
lehetne igaz mérlegelés tárgyát képeznie,
hanem annak, hogy szólhat-e mindenki
mindenkor mindenrõl torz félelmek szülte
mérlegelés nélkül, s ha nem, miért nem,
amiként Orbán Viktor szavai is errõl szól-
tak. Nos, ilyen helyzetben, amikor éppen a

vértanúhalált követõ évtizedekben a butító
hazugság szülte bénultság és a félelem –
mélyebben és kitörölhetetlenebbül, mint
valaha – milliókat itatott át, épp ilyenkor a
legelkerülhetetlenebb a kérdés: volt-e ér-
telme haláluknak? Volt-e értelme önként
vállalt haláluknak, ha egyszer haláluk nyo-
mán nem a nemzet feltámadásának, ha-
nem mélyre süllyedésének évtizedei követ-
keztek el?!

Egyetlen igenlõ feleletet vélek elképzel-
hetõnek. Másikat, például a „példaadást” a
sunyi hazugságok és a még sunyibb politi-
kai mérlegelések országában emlegetni
egyszerûen blaszfémnak érezném. Értel-
met adhat önként vállalt haláluknak, hogy
harmincegy évvel gyalázatos haláluk, s az
apróbb gyalázatok sûrû és fojtogató har-
mincegy éve után tárgyai lehettek azoknak
a beszédeknek, melyek nyilvánosan és har-
mincegy év óta elõször a gyilkost gyilkos-
nak, az áldozatot pedig végre áldozatnak
mondták. Így és ezáltal a kimondott szó
fényénél újra mérhetõ lett az, ami mérté-
kük nélkül mérhetetlen lenne: a bûnök
elkövetõinek és elszenvedõinek azóta
összekuszálódott, olykor cinkos és cinikus,
olykor pedig (ön)gyûlölettõl (is) vicsorgó
amorf tömege. Így, és ezzel a véren vett
lehetõséggel élve talán korábban kezdõd-
hetett el az, ami kikerülhetetlen feladat: az
állati vigyornak emberi mosollyá és fegyel-
mezett arccá való szelídítése. 

Általuk, ha csupán tárgyai is voltak e
beszédeknek. Létükké szembesült életüket
ugyanis megalázó alkukat elkerülvén kiol-
tani hagyták. A még bomlékonyabb tárgy-
létet választották azok, akik elsõnek ismer-
ték fel, hogy azon a földön, mellyé hazán-
kat taposták, élni tán lehetne – de nem túl
érdemes. (Ezáltal mértékek õk, a túlélõk –
nélkülük mérhetetlen – szégyenének mér-
tékei.)

S vajon, ily szemérmetlen korban, ami-
kor a dolgok néven nevezésével jószerivel
csak a hazájukból addig kirekesztett vissza-
térõknek, s a kortársaik által megtagadtat-
ni akart ifjaknak van csupán – nevezzük
így: – tehetségük, amikor a hazájukban
maradottak Európáról szõnek balkáni
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álmokat, amikor az újra szabaduló szó
mámorát is hatalom- és konc-éhes meg-
fontolások kötik gúzsba, kell-e, s fõként
lehet-e negyven év csontokat is átitató és
agyvelõket és jellemeket szétrohasztó
hazugságözöne után közösséget, sõt
„polisz”-t emlegetnünk?! A szabad sokasá-
got tenni szóvá? Lehet-e jelenvalóbbá
tenni a halványuló, mert százszorosan
megtagadott, és ezerszeresen kisajátított
ezredéves tradíciókat, lehet- e megtagadni
azt, ami most és ma is szembeötlõ?!

A botladozó gyermek szégyenét érez-
zük, aki, ha visszapillant, ahogyan mi vet-
jük szemeinket közelebbi s õstávoli, mert
mítoszba halványult múltakba vissza,
sudár járású férfiakat és gyönyörû nõket
lát. Még szégyenteljesebb ilyenkor a botla-
dozás, ám meggyõzõdésünk, csakis tõlük
lehet megtanulni járni. Semmiképpen sem
a járás helyes módjáról szóló manifesztu-
mok és értekezések kiagyalásával. Nem
hisszük magunkat olyan helyzetben, hogy
irányzatnak vélhessük magunkat. Elõnyünk-
re válhat viszont, hogy ennek tudatában
szerkesztjük A LAP-ot, és benne a POLISZ-t:
a hazugot s a silányt kerülni akarván. 

(2. szám, 1990)

A szerzõ a lap alapító-társszerkesztõje volt.

A Polisz felhívása
(Célok és koncepció)

A folyóirat szerkesztõit (az alapítása ide-
jének megfelelõen) öt cél megvalósítása
vezérelte. 

a) Teret és lehetõséget biztosítani azok-
nak az alkotóknak, akik a „puha diktatúra”
keményebb éveiben „magától értetõdõ-
en”, az azt követõ idõkben pedig azért
nem jelenhettek meg rendszeresen, mert
vagy nem voltak hajlandók, vagy egyszerû-
en képtelennek bizonyultak az irodalmat

posztmodern irónia játékterévé változtató
aczélos kompromisszum megkötésére. 

Ugyanakkor a szerkesztõk tisztában vol-
tak azzal, az irodalmat egyébként már a
múlt század második fele óta fenyegetõ
veszéllyel is, hogy az ilyen ideologikus szer-
kesztés, ha lehet, még nagyobb veszélyt rejt
magában: az irodalmat az esztétikumtól
elválasztó határ összemosását. Ez ellen a
veszély ellen a három másik, szintúgy az
alapítás idõszakának megfelelõ cél megva-
lósításával igyekeztünk védvonalat kiépíteni. 

b) Olyan, a magyar közönség elõl túlnyo-
mórészt hasonló okok miatt elzárt kelet- és
nyugat-európai alkotók mûveinek a fordítá-
sait közöltük, akiknek nemzetközi rangja és
fõként fogadtatása eleve biztosíték volt az
említett hiba elkerülésére, és ugyanakkor
mintegy önkéntelenül jelezhették azt a mér-
téket, amelynél alább a szerkesztõk semmi-
féle vélt vagy valós érdemre való tekintettel
sem kívánták adni. (A folyóiratunkban
közölt alkotók önmagáért beszélõ névsora
a 90/8-as számban olvasható.)

c) Természetes módon kellett kiterjesz-
teni a fenti célt olyan alkotókra is, akik az
elmúlt szûk fél évszázadban az európai
kultúrának már szerves részét alkotják, de
Magyarországon – a már említett okok
miatt – egy szûk réteget leszámítva, legfel-
jebb ha a nevük, de nem a mûveik voltak
közismertek. Itt különösen Michel Foucault
és Fernando Pessoa nevére szeretnénk fel-
hívni a figyelmet. 

d) Ugyanezt a célt szolgálta olyan jelen-
tõs hazai alkotók és gondolkodók újraköz-
lése is (itt elsõsorban, és sok más mellett
Gulyás Pál nevére szeretnénk felhívni a
figyelmet), akik ugyan szerves részét képe-
zik a magyar kultúrának, de az elmúlt
negyven év kultúrpolitikájának „jóvoltából”
nevüket mélységes hallgatás övezte. 

e) A fentiek alapján magától értetõdõ ter-
mészetességgel rajzolódott ki a folyóiratnak
az az arculata, amelyet címe is jelez: kultú-
ránknak egészen a görögségig visszanyúló
szellemiségének felkutatása és ápolása. 

POLISZ ELÕTÖRTÉNET
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Szerénytelenség nélkül azt kell monda-
nunk, hogy folyóiratunk a fenti, kissé illu-
zórikusnak tetszõ (általában csak mani-
fesztumok szintjén meglevõ) céljait a szer-
kesztõk legnagyobb meglepetésére oly-
annyira megvalósította, hogy a megszûnés
rémétõl eltekintve is, folyóiratunk forduló-
ponthoz érkezett. Az eltelt rendkívül rövid
idõ alatt is olyan szerzõk gyûjtõhelyévé vált
a Polisz, akik nem csupán kivétel nélkül
folyóiratunkban jelentkeztek elõször, de
azóta megjelent (kivétel nélkül elsõ!!!) köte-
tüket a kritika szokatlanul egyértelmû elis-
meréssel fogadta. Itt mindenekelõtt (az
azóta nívó-díjas, és a mellékelt kritika tanú-
sága szerint is legalább félklasszikus rangot
kivívott) Szilágyi Andor nevét kell említeni. 

Az Élet és Irodalom július 5-i számában
Bodor Béla kritikus egy olyan tendenciát
vett észre, amely a szerkesztõket folyóira-
tuk profiljának módosítására készteti.
(Nem a kritika maga, hanem a tendencia
tényleges megléte.) Elsõ pillantásra csak az
tûnhet fel, amit a jó szemû kritikus Pálfi
Ágnesnél expressis verbis is megfogalmaz,
más szerzõknél pedig a kötõdéseket jelzi
egyértelmûen. 

Említett szerzõink kivétel nélkül (s nyu-
godtan idesorolhatjuk a kötettel jelentkezõ
Galántai Zoltánt is) nem egyszerûen világ-
irodalmi hagyományokhoz kötõdnek
elsõdlegesen, de ezáltal olyan technikák,
ábrázolási és szemléleti módok honosítói,
amelyek az elmúlt idõszak magyar irodal-
mából nem értéktelenségük, hanem egy-
értelmûen a már többszörösen említett
okok miatt hiányoznak. 

A fentiek, s a folyóirathoz azóta érkezett
(csekély számú kivételtõl eltekintve, a fenti
szempontoknak megfelelõ) kéziratok alap-
ján bizonyosak vagyunk abban, hogy
amennyiben a folyóiratunk megjelenteté-
séhez szükséges anyagiakat sikerül elõte-
remtenünk, immáron tudatosan is a pilla-
natnyi magyar irodalom talán egyetlen, a
szó valódi értelmében mûhelyfunkciót be-
töltõ lapját szerkeszthetjük. Mert a Nyuga-
tot külsõségeikkel a maguk elõdjének fel-

tüntetni akaró folyóiratokkal ellentétben mi
nem az amalgám folyóiratokban a legkü-
lönbözõbb mûhelymaradványokból (vagy
puszta tehetségükbõl magukat a lehetõ
legtiszteletreméltóbb módon) klasszikussá,
félklasszikussá felküzdött alkotók (éppen
ezért összességükben) követhetetlenül
eklektikus példáját állítjuk követésre méltó-
nak, ugyanakkor és szerencsés módon a
szervezõdés nem is az ideológiák erõterét
követve jött létre. 

Lévén, hogy a folyóirat a lehetõ legszo-
rosabban kötõdik a hasonló feladatát
(Szörényi László Könyvvilágban megjelent
tanulmány szerint) talán még sikeresebben
betöltõ Kráter Kiadóhoz, amelynek irodalmi
vezetõje egyben folyóiratunk fõszerkesztõ-
je, Turcsány Péter, a hasonlóan kockázatos,
sõt napjainkban egyenesen nyaktörõnek
bizonyuló kiadói munka segítéséhez jó-
szerivel nélkülözhetetlennek tûnnék egy, a
kiadótól anyagilag független periodika
megjelentetése. Egyszerre tartva meg (és
ugyanakkor kibõvítve is) szerzõink olvasó-
táborát épp azáltal, hogy rendszeres meg-
jelenést biztosítva a már említetteknek,
illetve a terjedelmi korlátok miatt most csak
szellemükkel jelenlevõknek, valamint az
utolsó megjelent számunk óta jelentkezet-
teknek, irodalmunknak a meglepetések
irodalmából a folyamatosság irodalmába
való átmenetéhez magától értetõdõ mó-
don járulhatna hozzá. 

A folyóirat szerkesztõi magától értetõdõ
feladatuknak tekintik a szerkesztéssel járó
feladatok elvégzését, ugyanakkor a való-
ban eredményes szerkesztõi munka elõfel-
tételét jelentõ egzisztenciájuk komoly és
túlontúl kockázatos fenyegetése nélkül
kimondottan menedzseri feladatok betöl-
tésére nem jó szívvel vállalkozván, kérik 
az irodalompártoló alapítványok, bankok,
magántámogatók segítségét, anyagi tá-
mogatását. 

A szerkesztõk

(8. szám, 1993. március)

PoLíSz
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Turcsány Péter

POLISZ – a köz, 
a közösség, a közügy
és a közeledés lapja
A POLISZ szerkesztõsége – írótársaival,

baráti és olvasói körével – 1999. február
18-án ünnepelte a Pesti Vigadó Kistermé-
ben megalakulásának 12. esztendejét.
Megünnepeltük azt az irodalmi és mûvé-
szeti fórumot, amely egy kicsiny, de mégis
teljes ún. Napkört járt be a maga által
választott és megtartott pályán (szimboli-
kusan a 12 év alatt a 12 égi jegynél már
megtette elsõ látogatását).

A POLISZ – nevéhez méltóan – maga is
közösségteremtõvé vált – és ma is az! 
A Magyar Írószövetség József Attila Köre a
nyolcvanas évek második felében négy lap-
alapító csoportnak szavazott bizalmat, az
így létrejött A LAP keretfolyóirat egyik –
máig egyedül fennmaradni képes! – rész-
lapja a POLISZ. Demokrácia szülte lap,
amely mára már a mai középnemzedéké, a
határok szaggatta nemzet középosztá-
lyáé; és természetesen mindazoké, akik
segítõ barátaink a világ minden nációjából.

A POLISZ életkorra való tekintet nélkül
fedezi fel az arra érdemeseket – közléssel
rehabilitálva az irodalmi porondról akár
évtizedekre kiszorultakat is –, nemzedé-
keknek, irányzatoknak biztosít „egymás
mellett élést”, hangsúlyozva az egymáshoz
tartozás otthonosságát; vallja az egye-
temes magyarság kultúrájának és a világ-
kultúra egyetemességének szolgálatát.
Mûhely természetéhez hûen érték – 
és csapatteremtõ szellemiséget hordoz,
amely a nemzet vándoraként írótalálkozók
által közmûvelõdési szerepet is betölt.

Ünnepi rendezvényünk vissza- és elõre-
tekintés volt egyszerre. Reméljük, hogy
távolodunk életünk (és nemzetsorsunk!)
nehezebb útszakaszától – és utunkon jön
már felénk az a jövõ, mely kiérdemelten

lesz derûsebb, nemcsak minékünk. Útitár-
saink – példaként a lapalapítástól napjain-
kig mottóul választott idézetek szerzõi –
tájékozódni segítenek (Bibó István, Illyés
Gyula, Kalász László és mások): egyben
kijelölik a mérföldköveket, melyektõl nem
térhetünk el.

Ünnep ünnep hátán. Március és Tavasz!
Jelen, szolidan ünneplõ számunkat – múlt-
idézõ és jövõvetítõ sorainkat – a túlélés és
a bizakodás igézetével adjuk közre. KÖZ.
KÖZÖSSÉG. KÖZÜGY. KÖZELEDÉS (egy-
máshoz, egymás föltáruló titkaihoz, mély-
ségei felé – és a mindnyájunkat meg-
tartani tudó egyetemes szellem és lélek
égboltjához is). KÖZELEDIK a Magyar
Államalapítás 1000. évfordulója. Jézus
Krisztus születésének ezredik évfordulóján
nyerte el népünk az Állam- és Nemzet-
alapítás Istentõl – s hû szolgájától,
Istvántól – kapott hatalmas ajándékát.
Miként éltünk ezzel az ajándékkal? Hála-
szavaink kirajzolják-e szellemiségünk
„Stellae Astraeque Hungarorum”-ának fé-
nyes csillagbetûit? Jézus Krisztus születé-
sének második ezredfordulójára készít-e
újabb ajándékot nekünk az Úr?! Készek
vagyunk-e fogadni azt a feladatot (feladat-
özönt), amelyre minket szán az új évez-
redre?

Kívánom, kapjunk kezet a készülõ-
déshez és erõt a reménységhez! A Fel-
világosodás, majd az Eltévelyedés jelenig
tartó évszázadai után virradjon fel végre
Éberségünk Új Évezrede! Köszöntésre
pedig karomat a felénk jövõ új kor gyerme-
kei felé tárom: Az Úr kilencszázkilencvenki-
lencszer kudarcra ítéli kedvenceit, de ez-
redszerre – Dávidként – diadalra segíti.

(47. szám, 1999. március)

POLISZ ELÕTÖRTÉNET
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Barcsa Dániel

Τρι-ΠοΛιΣ

A polisz ógörög szó tövében a sok kife-
jezés rejtõzik. Emlékek sokasága rajzik
körülöttem, mint a Bölcsek Kövét keresõ
Harry Potter körül a szárnyas kulcsok.
Próbálok válogatni, de mindegyik magát
oktrojálja, van kit sikerül elhessentenem, s
van, amelyik után tétován kinyújtom a
kezem. Vajh melyik nyitja a PoLíSz-os múlt
kapuját?

Tán írjam meg, hogyan ismertem meg
Turcsány Pétert? Gosztola Gábor szólt,
hogy meghívja a Szabó Ervin Könyvtár
klubjába – én voltam a klubvezetõ – ver-
sekrõl beszélni. 

„Ki az a Turcsány Péter?”
„A költõ.” 
Nem, nem úgy mondta: egy költõ. 

A költõ. S valóban, költõbb költõt – Petõfi
óta nem volt ilyen – azóta se láttam a
moldvai tarisznyás, mezítlábas – talán
saruban volt? – Turcsány Péternél.

Vagy tán idézzem fel azt, hogy hol és
miként vette át elsõ kéziratom a PoLíSz
számára? 

Ama még szabadnak hitt választás
éjszakája volt, s én a Bem téren telefon-
ügyeletesként eufóriás hangulatban – gyõ-
zött az akkori FÓRUM – nem törõdtem
már a hívásokkal. S ekkor – tán kíváncsi-
ságból – bekukkantott az ajtón Turcsány
Péter.

„Van egy lapom. Van valami írásod?”
Volt. A zsebembõl elõvarázsoltam min-

den idõk legjobb – miért is írok azóta? –
Barcsa írását, Az ólomkatonák fortélyait. 

Az emlékek rajzása hirtelen megáll, s
szívembe belényilall a kétely: Péterrõl való-
ban Gosztola szólt nekem? Péteren való-
ban szandál volt? (Hisz ugyanez emlékem
szerint tél volt akkor, tán december.) S
tarisznyát az idõben hordott rajtam kívül
más is? Moldvait? S a választás éjszakáján,
mikor egy egész ország reményei nyíltak,
mi ketten ott valóban folyóiratról, kéziratról
beszéltünk? Aligha.

Félõ, hogy emlékeim könnyen cáfolha-
tók. Olvasván, pont azok csóválnák fejü-
ket, akik múltam hõseiként lépnének belõ-
lük elõ.

Nem. Még nem jött el emlékezéseim
ideje. Majd az ezredik PoLíSz számba fogok
írni egy déneszsófiásat! 

Az ógörög polisz szó tövében a sok kife-
jezés rejtõzik. Pedig a polisz nem sokaság.
Minõség sokkal inkább. 

Az öntudatos polgár városa akropoliszá-
ról széttekintve egészen befoghatta a
maga emberi léptékû világát. A polgár 
egytõl egyig ismerte jól övéit, s övéi is jól
jómagát. 

Plataia. E város, e közösség, a polisz
fogalmának eszenciája.

Kevesen tudják, hogy midõn Hellászra
rárontottak a Perzsák, az athéniek egyedül
szegültek szembe a sorssal. A testvérek?
Volt, ki úgy tett, nem hallja a segélykiáltást,
volt, ki megvonta vállát: nem az õ baja.
Még Spárta is lelt a tradícióban ügyes kifo-
gást: „seregünk még soha nem indult
harcba holdtölte elõtt”.

Minden athénire a marathóni síkon tíz
barbár jutott: a lószõrforgós sisakok szem-
rése mögött az egyedül vagyunk riadalma.
S ekkor egy kis csapat érkezett messzirõl,
porosan, fáradtan, talán ha kétszázan. 
A teljes plataiai sereg. 

E kis polisz polgár-bajnokai nem kérdez-
ték, hány az ellen. Hanem, hogy hol? Nem
kérdezték, mit nyerhetnek. Tudták, mit
veszíthetnek. 

Az athéniek szívében kivirágzott a
remény. Nem voltak immár egyedül. Mert
„…Nem sokaság, hanem/ Lélek s szabad
nép tesz csuda dolgokat.”

A polisz ógörög szó tövében a sok kife-
jezés rejtõzik. Száz PoLíSz szám jelent meg
eddig. Sok ez? Kevés?

Ha csak azt nézzük, elsõ irodalmi folyó-
irataink, a Magyar Museum nyolc, az
Orpheus mindössze három számot élt
meg, elégülten dõlhetünk hátra. S ha azt
is, hogy a szabadság talmi ígéretét hozó

PoLíSz
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ál-tavasz kezdete óta mennyi orgánum
született s szûnt, hogy mennyi friss, erõs,
egyéni hang kiáltott fel mellettünk, s ful-
ladt közönybe, hullott a semmibe – úgy
még inkább osztályrészünk lehet az elé-
gültség.

Büszkék lehetünk, mert a mi PoLíSz-unk
élõ virágként emeli fejét a globalizáció
mûanyag szemétdombja fölé. Hogy a mi
PoLíSz-unk hallható vox humana a mako-
gás, röfögés, ugatás állati hangzavarában.
Hogy a mi PoLíSz-unk sziget, mocskos hul-
lámok fölé emelkedõ zöld menedék, az
írástudók árulásának tengerén.

Ám vajon elegendõ volt-e bennünk
szándék, akarat, erõ és tálentum? Fela-
datainkhoz mérve e százas szám bizony
kevés. 

De a PoLíSz él, dacol a faggyal, jeges
széllel, már megkapaszkodott, apró gyöke-
rével morzsolja, porlasztja a sziklát. Kis tes-
tét éltetik olvasói, támogatói és önzetlen
munkatársai.  

Én ezért élek. A PoLíSz közelében érzem
magam embernek.

Lukáts János

Folyóirat – feketén
fehérrel

Kikötõk a PoLíSz mentén

Valamikor a kilencvenes években a PoLíSz
(akkor még: Polisz!) mûfordítás-pályázatot
hirdetett. Én ugyanabban a könyvtárban
voltam könyvtáros, ahol a folyóirat fõszer-
kesztõ-helyettese. Ezért úgy gondoltam,
tisztességesebb a dolog, ha „ismeretlen-
ként”, jeligésen küldöm be a németbõl for-
dított három szonettet, amivel részt vettem
a pályázaton. A fõszerkesztõ-helyettes
elámult, amikor felbontotta a borítékolt
névjegyemet, addig azt gondolta, „tisztes-
séges könyvtáros” vagyok. A három szo-
nett megjelent, bemutattak a fõszerkesz-
tõnek, aki a nevemet azon nyomban elfe-

lejtette. A Polisz ekkor a tizenhetedik szám-
nál tartott.

A folyóirat elegáns, fekete borítója és a
borító fehér betûi kezdettõl rokonszenve-
sek voltak, a középre zárt címoldal, a sajá-
tos rovatelnevezések bizalmat ébresztettek.
A Polisz korábbi példányait a szerkesztõk
ingyen terjesztették Kárpátalján, Erdélyben,
a Délvidéken. Én a könyvtár nemzetiségi
osztályán dolgoztam, ezt a „missziót”
ugyancsak nagyra becsültem. Két eszten-
dõben is meghívtak, tartsak elõadást a
nemzetiségi könyvtárügyrõl. Az elõadáso-
kat megtartottam, a Polisz közölte a szö-
vegeimet, a fõszerkesztõ azonban „eze-
kért a szövegekért” másodszor sem volt
hajlandó a nevemet megjegyezni. 

Már a huszonsokadik számnál tartott a
Polisz, amikor nagy lélegzetet (vagyis nagy
bátorságot) vettem, és egyszerre három
novellát küldtem a szerkesztõség címére. A
fõszerkesztõ ekkor azonosította hüledez-
ve, hogy a szonett fordító, a nemzetiségi
fecsegõ meg a novellaíró ugyanaz a sze-
mély – akkor aztán megjegyezte a neve-
met. Azóta közli novelláim legjavát. De
többször figyelmeztetett: nemcsak a Polisz
van a világon. Valóban nem… De a kiindu-
ló pont mintha mégiscsak a Polisz volna, a
többi – afféle kirándulás idegen vizekre.

Sokféle mûfajjal próbálkoztam a fekete
újságban: fordítottam svájci-német elbe-
szélést, meg az NDK-ban íródott verseket.
(Hol van már az is!) Számos könyvrõl farag-
tam kritikát, ezt a legtöbb folyóirat afféle
„munkaigényes kötelezõnek” tartja – én
igyekeztem gondolatébresztõként felfogni
(a Karinthy családról, Mikszáthról, a párizsi
magyar emigrációról). Egy ízben ketten
írtunk kritikát ugyanarról a verskötetrõl:
részben szó szerint ugyanazt írtuk mind-
ketten, részben homlokegyenest az ellen-
kezõjét. (Szegény költõ, kapkodhatta a
fejét!) És kitaláltam egy új mûfajt: a kritika
és a novella sajátos ötvözetét. Egy-egy 
XX. századi magyar regény fõszereplõjének
lelkivilágába helyezkedtem bele – néha
magamat is meghökkentett az eredmény.
A PoLíSzban (akkor már PoLíSz!) megjelent

PoLíSz MEMOÁR
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Kosztolányi Pacsirtájáról, Bánffy Miklós
Erdélyi történetérõl egy-egy ilyen „belehe-
lyezkedés”, de van még néhány további is
a tarsolyomban. És persze az igazi novel-
lák: komolyabbak (Marcus Aurelius római
császárról, Szent Margit királylányról) meg
vidámabbak (a Hófehérke történet kiforga-
tásáról, a bumfordi úszómesterrõl), a
magam ifjúkoráról (Lajos címen) meg
mások öregkoráról (Vén bolond kertet csi-
nál – micsoda cím, ugye!)

És közben telt az idõ, a PoLíSz is (hát
mondjuk így:) megpatinásodott, már a szá-
zadik megjelenésnél tart! Csak mi marad-
tunk tettre kész (tollra kész) fiatal firkoncok!
De: egy író ne írjon arról, hogy miket ír, meg
hogy miért ír egy újságba! Inkább arra kell
biztatnia az olvasót, hogy olvassa mindazt,
amit ez az író leírt. Azért írta…!

A szerzõ a lap esszérovatának vezetõje.

Néráth Mónika

A folyóiratnak lelke
van

Mi jut eszembe a PoLíSzról? A szerkesz-
tõségben töltött évekrõl? Nehéz néhány
szóban válaszolni rá. Képek, jelenetek
kavarognak emlékeimben: jók, rosszak,
szépek, meghatók, viccesek. Egy nagy, szí-
nes kavalkád, amely valamiképpen mégis
megalapozta felnõtt, önellátó életemet.

Egy biztos, a folyóiratnak lelke van: szer-
zõk, szerkesztõk, tördelõk, nyomdászok és
mindenki, aki egy picit is hozzátesz az éle-
tébõl ahhoz, hogy egy új lapszám meg-
születhessen. Ez a nagy csapatjáték az,
amit mindvégig a legjobban szerettem,
összefogni és végigkövetni az utat, amíg
az üzenet, az írás eljut szerzõtõl olvasóig.
De nem csak az egymásra épülõ és egy-
mástól függõ munkafolyamatok láncolatá-
ból áll össze a közös szellemi termék, a
folyóirat. A szerkesztõségi órák vitafüstje,
sokéves barátságok vége és újak születése,

nagy sértõdések, még nagyobb kibékü-
lések. Kiapadhatatlan szereplési kényszer
és önkifejezési vágy, mûvészi gõg, és
szunnyadó, el sem kezdõdött karrierek,
alkotói alázat. Elismertség, felolvasóestek,
díjak, és határon túl rekedt lelkek. Tudo-
mányos fokozatok, európai mûveltség és
magány. Folyamatos viccelõdésbe fojtott
életek, ólomkatonák, egzisztenciális nyo-
mor, rozzant lakások és sorsok, tördelés,
hûség, céklaleves, gyerekzsivaj és korrek-
túra. Ez mind, még, ha nem is láthatóan,
de valahol a sorok között, ott van minden
oldalon.

Persze eleinte számomra sem vált a ma-
ga teljességében érzékelhetõvé ez a külö-
nös atmoszféra, de sokat sejtetõ volt már
az indulás is.

Igen emlékezetes maradt például az
elsõ nap a szerkesztõségben, amikor árván
maradva az irodában – egy háromnapos
találkozó félbe szakadt szervezésének foly-
tatását, a PoLíSz elõfizetõinek rendszerezé-
sét, valamint az új lapszám kipostázását
kapván feladatul – kissé megilletõdve
tapasztaltam, hogy a telefon süket, az
Internet és e-mail forgalom már 1-2 hete
csõdöt mondhatott, a nyomtató pedig
végképp nem hajlandó semmire. Elõször
arra gondoltam, hogy ez valami beugratás,
esetleg még a manapság divatos stresszin-
terjú része, de aztán a füstös, málló tapé-
tára pillantva be kellett látnom, hogy itt
biztos nincsen se beépített, se külsõ kame-
ra... Miután a vezetõség közölte, hogy tíz-
napos, nyári, olaszországi útjára távozik
tanulmányozni Rilke és Dante nyomdokait,
nyugodtan vegyem csak birtokba az iro-
dát, tudtam, hogy ez az a bizonyos mély-
víz, amiben – ha itt maradok – egy életre
megtanulok úszni.

Így is lett, és mire megismertem máso-
dik emlékezetes élményem fõszereplõjét,
akinek családja a Csendes-óceánban gya-
korolta a vízi sportokat, én már egész jól
haladtam az efféle úszásban. Õ volt Kuksi,
aki tíz évet töltött a Dominikai Köztársaság
pára- és pálmadús környezetében, s miu-
tán egy hurrikán elvitte házát és minden
földi javát, hazatelepült látszólag kevésbé
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zivataros, – ám múltunkat és jelenünket
tekintve nagyon is Európa viharzónájában
fekvõ – kis hazánkba. Tehát Kuksi – a tíz
éve nem látott jóbarát – egy könyvet
hozott ajándékba igen tisztelt fõszerk.
úrnak, aki azon kézmozdulattal, ahogy
átvette az ajándékot és rápillantott a cím-
lapra, már nagy ívben dobta is ki az éppen
mellette árválkodó szemeteskukába.

– Á ezt már olvastam, ez sz...r!
– De hát, P...kém, ezt neked hoztam

ajándékba!
– Mondom, hogy sz...r.
Azt már megszoktam, hogy bizonyos

rutin megszerzése után a kéziratok átné-
zése is hasonlóképpen történik, de hogy
ajándékot így is át lehet venni a belénk
nevelt „ó nagyon köszönöm, milyen ked-
ves meglepetés, igazán nem kellett volna”
helyett – erre eddig nem gondoltam.
Elfordultam, mert nem bírtam vigyorgás
nélkül végignézi a jelenetet. Ekkor csapott
meg elõször a költõi szabadság és öntör-
vényûség eddig csak könyvekbõl ismert
rimbaud-i lehelete, amely aztán megha-
tározó élményem maradt mindvégig a
PoLíSzban töltött évek során, és amelyet
csodálva figyeltem, de sosem tudtam száz
százalékosan azonosulni vele, inkább csak
álmélkodva nézni, mint ahogy egy vonzó,
de idegen, egzotikus világot vesz szem-
ügyre az ember.

Hamar rá kellett jönnöm arra is, hogy a
szerkesztõség egyúttal terápiás központ-
ként funkcionál, és nem árt, ha a jó szer-
kesztõ jó pszichológus is egyben. Százféle
ember járt hozzánk a nap minden órájá-
ban – hiába szerettem volna dolgozni,
enni, inni, kiszaladni a mosdóba, levegõt
venni... – többnyire persze kéziratokkal a
hóna alatt. De abban sem volt semmi szo-
katlan, amikor valaki kézirat nélkül, éppen
arra járva csak beugrott hozzánk, leült és
elmesélte a fél életét, a legutóbbi mûtéteit
és magánéleti sérelmeit, majd órájára pil-
lantva, mondván „de jót beszélgettünk”,
felpattant és elégedetten távozott. Képte-
len voltam elküldeni õket, arra gondoltam
most legalább tényleg „csináltam” valami
hasznosat. Adtam az életembõl tíz percet,

és meghallgattam egy embert. És száz
meg száz történetet hallgattam meg ily
módon. Hallgattam szó szerint, mert sok-
szor egyetlen szó sem hagyta el a számat
a hümmögésen kívül. Számomra sem volt
azonban haszontalan idõtöltés mindez,
hiszen gyakran olyanok is elvetõdtek hoz-
zánk, akik még személyesen vettek részt a
huszadik század nagy eszmei és fegyveres
háborúiban, meséltek szökésekrõl, nagy
megmenekülésekrõl, ellenzéki mozgal-
makról és leginkább az egyszerû emberek
mindennapjairól. Nem lehetett nem odafi-
gyelni rájuk, hiszen már az ajándék volt
sokuk számára, hogy életük bizonyos 
eseményeirõl végre nyíltan beszélhettek.
Akadt olyan idõs úr, aki elmesélte, hogy a
röntgenorvos a minap kiszaladt a folyosó-
ra megkérdezni, vajon ki az, akiben ennyi
vas van? Nem sejtvén, hogy második világ-
háborús beágyazódott repeszdarabokról
van szó. De így hallottam sok mesét a szé-
kelyekrõl, az erdélyi magyarság múltjáról és
jelenérõl, olyan emberektõl, akik valójában
ott éltek és élnek, egyszerû, hétköznapi
valóságuk történeteit hozva el nekünk.
Késõbb, többek között ezeknek a mesék-
nek apropóján indítottunk új rovatot a
PoLíSzban Oral Histories (szóbeli történe-
tek, utóbb Élõ emlékezet) címmel. Persze
amúgy is az volt az elképzelésem, hogy –
elcsépelt szóval élve – a bizalom és össze-
tartozás érzésének ápolása fontos eleme a
folyóirat-szervezésnek. Éppen azért, hogy
külön utakon járó, de hasonló értékrendû-
világnézetû emberek legalább ideig-óráig
úgy érezhessék, mintha tartoznának vala-
miféle közösséghez, – a munka elmaradt
része meg jöhetett négy óra után.

Néhány hónap, vagy talán egy év eltel-
tével aztán be kellett látnom, hogy bizo-
nyos alkalmakkor muszáj szigorúbbnak
lennem, hiszen a kicsit megpihenni vágyó,
történetmesélõs emberek mellett mindig
akadtak olyan hangoskodók, akik saját
elméleteik népszerûsítése végett, vagy
olyan önjelölt zsenik, akik írásaik minden-
áron való publikálása érdekében jártak be
hozzánk. És amint ezek egyszer lehetõsé-
get, vagy legalább hallgatóságot szimatol-
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tak, többé reménytelen volt megszabadul-
ni tõlük. Így „tudtam meg” például, hogy –
az egyébként mélyen hívõ – Darwin, maga
az ördög, az emberiség megrontója; és
hogy a civilizáció a kabátgombtól az 
írás tudományáig lényegében mindent a
magyarságnak köszönhet. Mert az hagy-
ján, hogy a sumérok, a kelták, az egyipto-
miak, az ázsiai törzsek nagy része, na de
Romulus és Remus is tudvalevõleg õset-
ruszkok, azaz magyarok voltak! 

A hajmeresztõ elméletek gyártói mel-
lett, az alkotói elvakultságban szenvedõk
sem voltak kevesebben. Jó példa erre az
eset, amikor egy szép és mint mindig: dol-
gos munkanapon beállított hozzánk S.,
egy jó nevû magyar család x-edik leánya,
néhány kézirattal és azzal a kéréssel, nem
tölthetne-e el egy órácskát társaságunk-
ban, mielõtt kimegy a pályaudvarra, hiszen
nincsenek ismerõsei a közelben. Türelmes
ember lévén, azt mondtam, tõlem nyu-
godtan leülhet a sarokban, és megvárhat-
ja a vonatindulást, de beszélgetni sajnos
nem tudok, mert rengeteg munkám van.
Ebben meg is állapodtunk, és miután elfo-
gyasztotta szendvicsét, rögtön nekiállt
hevesen írni. Idõnként a mennyezetre pil-
lantott, aztán folytatta a körmölést. Kérdõ
tekintetemre egy fél óra múlva közölte,
hogy írt még tíz verset, amit szívesen csa-
tolna az elõbbiek mellé. Próbáltam palás-
tolni somolygásomat, és azzal nyugtattam
magam, akár egy új Petõfi is lehet, amely
gondolatot az elsõ sorokra pillantva rögtön
el is vetettem. Talán elkapta a tekintete-
met, mert közölte, ha netán mégsem felel-
nének meg mûvei lapunk elvárásainak –
amire meglepõ módon már volt példa
ebben az átok sújtotta, értetlen, és az
erkölcsi züllésben megállni nem tudó
országban – nos, ebben az esetben, ha a
mi szerkesztõségünk sem ismerné föl zse-
nialitását, úgy kéri vissza kéziratait, melyek-
nek darabja már most 10.000 forintot ér,
az utókor pedig nyilván ennél is sokkal
többre fogja becsülni õket.

Amit ezekbõl a történetekbõl megje-
gyeztem magamnak az az, hogy mindig
óvatosan kell bánni azzal, aki túl hangos,

és figyelmesen azzal, aki az esélytelenek
nyugalmával, kissé félénken ad le egy 
kéziratot. Mert a jó írás mellé nem kell körí-
tés, az hangos szó nélkül is elnyomja a
tehetségtelenek cinikus pökhendiségét.
Persze az álszerénység sem vezet jóra, de
aki tudja, hogy mindig van mit javítani, az
ösztönzi csak magát a tökéletesebb mû
megalkotása felé.

A sok szerkesztõségben töltött óra mel-
lett, üdítõen hatottak az irodalmi estek,
kirándulások, konferenciák. Ezek közül is
kiviláglik elsõ utam a határon túlra, a
Vajdaságba.

Felejthetetlen Palics! November vége, 
a tél elsõ, csípõs lehelete, pálinka-gõzös
kocsmák. Késõ õszi, barnuló napfény. 
A barázdált arcú tölgyek között a tó fehé-
res-szürkés mattüvege, a parton nedvesen
csillámló levelek. A rothadás mindent átita-
tó édes-kesernyés illata, amely annyira illett
az elhagyott, valaha nyüzsgõ, mûvészfé-
szek kisvároshoz. Nem kellett hozzá sok
fantázia, hogy elképzeljem a századfordu-
ló pezsgõ életét, a pihenni vágyók és für-
dõzõk nevetése szinte visszapattant a víz-
tükörrõl a múlt ajándékaként.

És Szabadka! A százéves álmát alvó
tetszhalott város. Ki ébreszti föl...? Gyö-
nyörû, csipkés homlokzatai, a málló vako-
lat foltjai közül kikandikáló buja ornamenti-
ka, mindenhol az élet követelõzõ úttörése
a házak falát elborító háborús sebhelyek
között. S a három színt csak külön-külön
vehettük meg az ünnepre. Piros gyertya,
zöld és fehér. Fehér. Kosztolányi szomorú
kisgyermeke jutott eszembe és Csáth
meséi, melyek rosszul végzõdnek... Ki lehel
csókot rád Szabadka, hogy legalább ez a
mese jól végzõdjön?

Ez volt az elsõ utam hivatalosan a
PoLíSz-szal. Nem volt mindennapi már az
indulás sem. Fél óráig tartottam magányo-
san a Kárpát-medencei Keresztkötõdések
Konferencia feliratú táblát a Nyugati-pálya-
udvaron, míg szép sorjában csoportom
minden tagja lemondta a találkozót. Volt,
aki megbetegedett, volt, aki másnap kívánt
csak megérkezni, a többség pedig az utol-
só pillanatban úgy döntött, hogy inkább
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autóval közelíti meg a helyszínt. Így hát
egyedül vágtam neki az útnak, mint
késõbb kiderült, annál maradandóbb em-
lékeket szerezve magamnak. Hogy is
élhettem volna át különben, milyen érzés
kiszolgáltatottan, késõ este, hidegben,
vaksötétben megérkezni egy idegen pálya-
udvarra, ahol valaha mindenki beszélt
magyarul, de ma már biztos senki sem
fog? Az én kedvemért legalábbis nem.
Mert a szerb vámosok elõl még sikerült
leugrani az utolsó magyarul beszélõ fiatal
pár biztatására, de aztán õk is eltûntek a
sötétben, valamilyen csatlakozáshoz siet-
ve, és a Subotica felirat már nem sokkal
biztatott. Az irdatlan tolongásban az állo-
más gyönge fényei mellett feltûnt egy arc,
egy valaha-szép, szomorú tekintetû nõi
szempár, amely pontosan engem nézett.
Aztán elfordult, õ is, én is. Tudtam, egy
hosszú, vörös hajú, fiatal nõ fog várni, és a
fekete, rövid hajú, középkorú hölgyre
sehogy sem illett ez a leírás. Lassan kiürült
a peron, én pedig bementem az állomás-
épületbe, valamilyen eligazító tábla, vagy
netán eligazító személy után kutatva, de
se a pénztáros, se a vasutasok nem voltak
hajlandók megérteni, mit szeretnék. Pedig
sejtettem, Palics nem lehet messze, és még
ha magyarul nem is akarnak tudni, leg-
alább elmutogathatták volna, melyik busz-
ra szálljak föl.

Végsõ kétségbeesésemben – miután
rájöttem, a forintjaimmal nem sokra me-
gyek, és a telefonom is süket lett, „új háló-
zatot keresve” – fölnéztem az égre. Ekkor
megjelent mellettem az a fekete hajú és
ruházatú hölgy, akirõl már kezdtem azt
hinni, csak látomás lehetett.

– Ugye te magyar vagy, Budapestrõl 
jöttél?

– Igen – rebegtem, még mindig nem
térve magamhoz a magyar szó hallatán,
és a nem várt segítségtõl.

– Rögtön tudtam, ahogy megláttalak,
hogy te csakis pesti lány lehetsz, de Péter
azt mondta csoportot várjak...

– Nekem pedig azt, hogy egy vörös,
hosszú hajú nõt keressek...

Ezen aztán jót mosolyogtunk, és felsza-
badult nevetgéléssel siettünk a már éppen
indulófélben lévõ palicsi busz felé, mint
kiderült, az utolsó járatot csíptük el.

Idõközben észrevettem, hogy a nõ sán-
tít. Az út során aztán kérdés nélkül is
elmondta, hogy egy súlyos autóbaleset
nyomait viseli magán, és éjszakánként
még mindig gyötrõ fájdalmat érez, amit
csak maroknyi gyógyszerrel tud úgy-ahogy
elviselni. Mesélt szerb férjérõl, elszalasztott
régi szerelmérõl, Szabadkáról, magyarokról
és szerbekrõl.

Alig tudtam azonban figyelni arra, amit
mond, mert szenvedõ arca most olyan
valószerûtlenül szépnek és szomorúnak
tûnt egyben, mintha egy Macbeth-elõa-
dásból lépett volna elõ, kizárólag az én
kedvemért. Ahogy a busz zötykölõdött,
idõnként óhatatlanul nekiütõdtem kabát-
ujjához, és ez az érintés megnyugtatott:
ami történik velem, az valóságos, a fekete
nõ is bizonyosan létezik, és nem aludtam
el a vonaton.

Aztán ahogy megérkeztünk Palicsra,
már semmin sem csodálkoztam. Kitalálni
sem lehetett volna tökéletesebb díszletet
drámai személyiségéhez. Még aznap este
tettem egy sétát a tó körül, és mélyen
belélegeztem a szépség és múlandóság
hûvös Palics-illatát.

A konferencián többnyire nagy tudású,
és az élet borából már jócskán kortyoló
emberek jöttek össze, a szünetekben
Dosztojevszkijrõl, Stendhalról és magyar
történelemrõl folyt a diskurzus. 

A meglett tudósok, tanárok társaságá-
ból élesen kirajzolódik emlékezetemben
egy kifinomult, kissé Pilinszky vonásait idé-
zõ arc, annak a szellemileg teljesen ép, de
mozgássérült és némaságra ítélt férfinek
arca, kinek elõadását felesége olvasta föl.
Ha õ képes egy ilyen élethelyzetben is
szenvedélyesen és összefogottan írni, és 
a közösségért tenni, hogy lehet, hogy én
eddig még csak kérdéseket sem voltam
képes megfogalmazni magamban? 

És valóban, talán ez volt ez elsõ alka-
lom, hogy igazán elgondolkodtam a
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kisebbségi létrõl. Egyáltalán arról, hogy
ilyesmi tényleg létezik. Az is segített ebben,
hogy amint kitettem lábam az utcára, az
elõadásokon elhangzott számadatok, el-
méletek és elvont fogalmak szinte megele-
venedtek: a történelem nyomait és követ-
kezményeit testközelbõl érzékelhettem
Szabadka és Palics romos házai között, az
emberek tekintetében, a virágárusboltban,
ahol a gyertyákat vettük, és ahol az eladó
ugyan nemigen szólalt meg, – pláne nem
magyarul – de mosolygott.

Ennek a vegyes, furcsa, intenzív élmény-
nek kiemelt pillanata volt a szabadkai tö-
megsírok emlékhelyének megkoszorúzása.

Mert amellett, hogy a kézzelfogható
rettenet dombjain jártam, és nem lehetett
megrendültség nélkül elénekelni a
Himnuszt egy ilyen helyen, szembesülnöm
kellett azzal is, hogy a világ, sajnos, még
mindig nem fekete-fehér. Ez túlontúl egy-
szerû lenne. Hiszen amíg mi, anyaországi
magyarok magunkban fortyogtunk a
közelmúlt ocsmányságai felett érzett
bánatunkban, a napjainkban is folyamato-
san meggyalázott, és megrongált áldozati
emlékhelynél, és féktelen haragunkban azt
képzeltük, most aztán mélyen átérezzük
az odaszakadt magyarok helyzetét, addig
az ott élõ vajdaságiak egyike odajött, és
halkan csitítgatni kezdett. Szerbek és
magyarok egymás mellett és egymással
élnek itt, ezen a földön. Mindenkinek meg-
vannak a sérelmei és részigazságai, hidd el,
vannak jók és rosszak itt is, ott is. Persze,
nem volt új a gondolat, de mégis megdöb-
bentett akkor, ott ez a megengedõ hang,

ez a halk szavú érvelés, bõrömön érezve a
fekete márványtáblába vésett nevek figye-
lõ tekintetét. Nem tudtam azért szégyell-
jem-e magam, amiért az imént gyûlöletet
éreztem, vagy azért, amiért most nem. Ma
már azt hiszem, hogy nem kell lesütnöm a
szemem amiatt, ha idõnként megélem a
harag legsötétebb zeg-zugait, amely
ugyanúgy emberi mivoltomhoz tartozik,
mint a szeretet. Pontosan azért nem, hogy
felemelkedve az indulat állati mélységébõl
a következõ pillanatban, elengedve min-
den rosszat, értelmemet minél szélesebb
horizontra nyitva alkossam meg vélemé-
nyemet. A napnál is világosabbak és egy-
szerûbbek ezek a gondolatok, mégis a
szabadkai élmény nélkül a mindennapok-
ban hányszor elfelejteném!

Hazatérve már kezdtem kapiskálni,
hogy mi lehet az a különleges lélektér,
amely a folyóirat legbensõbb sajátja, és
ami miatt érdemes ebben a munkában
részt venni. A könyvvel ellentétben számos
szerzõ, szerkesztõ, sok-sok különbözõ
helyen élõ és alkotó ember szellemi-lelki
energiaszálait képes összekötni egy közös
erõtérben. Persze, ahogy minden „lelket”, a
folyóiratot is a maga élõ, lüktetõ, szerte-
ágazó, változó valóságában folyamatosan
ápolni kell, hogy életben maradjon.

A szerzõ a 66. számtól a lap szerkesztõségi titká-
ra, szerkesztõségvezetõje, fõszerkesztõhelyettese
volt, jelenleg képszerkesztõ fõmunkatársa.

Írócsoport a szabadkai temetõ 
Magyar Siratófalánál
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V. Tóth László

Politika és líra 
a PoLíSz-ban

A poliszról alighanem mindenkinek
Athén jut eszébe, jóllehet az antik görög
poliszkultúra csak egy volt a számos polisz-
kultúra közül, és Athén maga csupán egy 
a sok – legalább 1500 – polisz közül a
Földközi-tenger térségében, ahol az elsõ
polisz Kr.e. 700-ban alakult ki, és még Pla-
tón és Arisztotelész idejében is mintegy
1000 másik városállam létezett. Athén virág-
zása persze a városállamok által meghatá-
rozott görög kultúra fénykorát jelenti, de
történelmi léptékkel mérve egyben megle-
hetõsen rövid utolsó szakaszát is. Ezért
kissé talán félrevezetõ az asszociáció, a po-
lisz mást is, többet is jelent a periklészi de-
mokráciánál, és kiváltképpen mást és töb-
bet, ha „szellemi-lelki városálomként”, kultu-
rális gyökérként és örökségként fogjuk fel.

Kr.e. 3000 (az elsõ, sumér poliszok) és 
Kr. u. 1900 (az utolsó polisz megszûnése)
között szinte valamennyi államszervezet
kétféle csoportba sorolható. Voltak egysé-
ges területû „makroállamok”, és voltak
„mikroállamokra” tagolt hatalmas régiók,
amelyekben a „mikroállam” egyetlen várost
és közvetlen vonzáskörét jelenti: az úgyne-
vezett városállamot. A régiót, amelyben e
városállamok egymás mellett éltek, „polisz-
kultúrának” nevezik, és a világtörténelem-
ben nem kevesebb, mint 35 ilyen kultúra
létezett, jobbára Dél-Kelet-Európában, a
Közel-Keleten, Dél-Kelet-Ázsiában, Nyugat-
Afrikában és Közép-Amerikában. Ezek szo-
ros kereskedelmi-gazdasági, kulturális és –
szövetségek révén – politikai kapcsolatokat
tartottak fenn egymással, kölcsönösen
tiszteletben tartva egymás különbözõ
identitását. Az elmúlt évtizedben a kop-
penhágai egyetem poliszkultúrával foglal-
kozó kutatóintézetete, a „Polis Centeret”
hatalmas gyûjtõmunkát végezve adatbá-
zist hozott létre kizárólag az ógörög poli-

szokról, amelyben nem kevesebb, mint
1035, tudományos kritériumok alapján
konkrétan azonosított „polisz” szerepel. 
A kutatómunka eredményeit összegezve
nemrégiben megjelent egy érdekes könyv
is, nagyívû történeti és társadalomtörté-
neti áttekintés az intézet vezetõje, M. Han-
sen történész tollából (Polis. Den old-
græske bystatskultur, København, Museums
Tusculanums Forlag, 2004.). E könyv lapja-
in a polisz mint város, mint állam(forma),
mint társadalom, mint eszme és mint kul-
túra elválaszthatatlan egysége bontakozik
ki. A polisz szó eszerint fõleg társadalmat
jelent, de sajátos társadalmat, amelyben a
polgárok közvetlenül részt vesznek a politi-
kai életben – a vitákban és a határozat-
hozatalban egyaránt. S mivel a vitának ter-
mészetesen megfelelõ fórumokat is kell
biztosítani, a polisz nemcsak politika és tár-
sadalom, hanem egyszersmind média is.
És pontosan ebben (is) áll az imént említett
szellemi örökség. A PoLíSz írói és szerkesz-
tõi politikai döntéseket ugyan nem hoz-
hatnak, de a lapban megvitatható bármely
történelmi vagy aktuális téma, s helyet kap,
ha jó, bármely stílusú, felfogású vagy for-
manyelvû irodalmi alkotás.

Az a társadalmi rendszer persze, amely-
ben az ókori görögök éltek, ma már sehol
sem létezik. Ezért némileg utópiaszerûnek
hat a törekvés, kétséges lehet, hogy egyál-
talán valóra váltható-e ilyen „városálom”.
Az efféle kétségek természetesen alaptala-
nok. „Csaknem a történelem iróniája, – írja
említett mûve elõszavában Hansen – de a
városállam-kultúrákra jellemzõ társadalmi,
gazdasági és politikai szervezet nem tûnt
el a poliszkultúrákkal együtt, hanem éppen
ellenkezõleg, döntõ fontosságúvá vált a mi
világunkban. A modern makroállamok
ugyanis számos lényeges területen jobban
hasonlítanak a régi poliszkultúrákra, mint a
régi makrokultúrákra”. Az egyik legfonto-
sabb ilyen terület kétségkívül az irodalom
és tágabb értelemben a szellemi élet lehet,
persze csak akkor, ha valóban polisz-szel-
lemben mûvelik.
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Ógörög gondolkodó mondta, hogy
kétszer nem lehet ugyanabba a folyóba
lépni. Hérakleitosz gondolatát kölcsönvé-
ve: ugyanabba a folyóiratba sem. Így az
egyébként határozott arculatú PoLíSz min-
den egyes száma önálló, sajátos irodalmi-
kulturális tény. Az elsõ több mint másfél
évtizede jelent meg, azóta a magyar társa-
dalom sokat változott, és e változásoknak
a PoLíSz is követõje, részese és tükörképe
lett. Szerzõk, munkatársak és szerkesztõk
jöttek és mentek, rovatok keletkeztek és
adták át helyüket más rovatoknak, nem
keveset változott a lap szerkezete és kön-
töse sem, azonban a PoLíSz a kezdeteitõl
fogva máig a magyar demokrácia egyik
olyan fóruma, amelyben irodalom (líra és
széppróza) és politika a szó nemes értel-
mében vett „városállami” szellemben fonó-
dott össze. A PoLíSz sosem volt sem politi-
kai hatalom, sem politikai párt, csoport
vagy szándék szócsöve, sem ideológiai
elgondolások szolgálója, sem propaganda-
eszköz – de nem fordult el a l’art pour l’art
öntelt dacával sem a társadalomtól.
Ehelyett tudatosan olyan irodalmat és szel-
lemiséget közvetített, amellyel nem felül-
emelkedni kívánt a hétköznapok politikai
aktualitásán, hanem felemelni azt a szín-
vonal és a teremtõ erõ jegyében, alkotó
elvvé téve a sokféle vélemény tiszteletét és
ütköztetését. Az egyetlen lap, amely a
világban bárhol élõ magyarok nagyobb és
kisebb poliszaival élõ és egyenrangúságon
alapuló kapcsolatot tart. A PoLíSz égisze
alatt létrehozott Kárpát-medencei
Keresztkötõdések Konferenciájának évrõl
évre megújuló sikere is nem kis részben
ennek a szellemiségnek köszönhetõ, és
egyúttal igazolja, hogy az ilyen szellemi-
ségre van igény még a politikai makroálla-
mok korában is. Sõt, a globalizáció aggasz-
tó kihívásaira is éppen e szellemi mikroálla-
mok kínálhatják a megoldást. Ezért a
PoLíSz azon kevés lapok egyike, amely
rendszeresen ad helyet mûfordításoknak
is. A világirodalom szó Goethe zseniális
találmánya, de a PoLíSz mûfordítói rovatá-

nak neve, a Világbeszéd sem kevésbé talá-
ló és jellemzõ ebbõl a szempontból.

A „politika” szó a „polisz” (város) szóból
ered, nyilvánvalóan azért, mert a politika a
közösségi lét és a magánélet különválásá-
ból született, ehhez viszont fejlett szociális
rendszerre és a függetlenséget garantáló
fórumokra volt szükség, amelyek csak
városi élettérben jöhettek létre. Olyan kör-
nyezetben, ahol az emberek szuverén
egyénként is egy közösséghez tartozónak
érezhették magukat, amely megszervezte
közös életüket, éspedig nemcsak jogi és
politikai, hanem kulturális egységet is
alkotva a városállam határain belül. Ezért a
görög poliszoktól a latin városokig a
„város”, a „politika”, a „polgárság” és a
„civilizáció” közös etimológiájú szinonimák. 

A civilizáció szükségszerûen sokszínû, és
tarkaságát leginkább az irodalom közvetíti.
Író mondta (a mexikói Octavio Paz), hogy
„minden kultúra keveredésektõl, találkozá-
soktól, ütközésektõl függ. És megfordítva:
elszigeltségben a civilizációk elpusztulnak”.
A szellemi-lelki önkifejezés és az identitá-
sok dialógusa, sõt polifóniája alapvetõ
szükséglet. Erre lehetõséget adni az egyet-
len eszköz, amely – a libanoni származású,
keresztény vallású, franciául író Amin
Maalouf könyvének címét (Identités
meurtrières, Paris, Grasset, 1998) parafra-
zálva – talán képes gátat vetni a „gyilkos
identitások”, a fanatikus vallási vagy politi-
kai barbárság terjeszkedésének és pusztí-
tásának. Valóban képes-e rá, képes lehet-e
erre a kultúra – a széppróza, a költészet?
Remélhetjük, de nem tudhatjuk. Minden-
esetre ilyen volt az antik poliszok szelleme,
és ez a szellemisége a PoLíSz-nak is, a sok-
féleségbõl élõ és azt tápláló, örökösen
megújuló hagyományok immár száz szá-
mot megért lapjának.

A szerzõ a 45–89. számig a lap olvasószer-
kesztõje volt, jelenleg fõmunkatársa.
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Csontos János

Fadrusz utcai 
szerkesztõség 

– nyitott ajtókkal
A Polisz nekem a Fadrusz utcát jelenti. 

S egy kicsit a nagybudapesti honfoglalást
is, hiszen nem sokkal azelõtt költöztünk –
kényszerültünk – akkor még csak három-
tagú családommal a fõvárosba, hogy
Turcsány Péter elsöprõ, mégis otthonos
irodalmi vállalkozásaival kapcsolatba kerül-
tem volna. A rendszerváltozás idején, még
a harmincat alulról súrolva – mondhatni:
természetesen – napilapot alapítottam a
cívis városban Debreceni Krónika címmel,
ami üzletileg annak rendje és módja szerint
meg is bukott, ám a kilengést az akkori
merev helyi sajtóstruktúra (privatizáció ide
vagy oda) törvényszerûen megtorolta: az
embereimnek adott munkát, nekem vi-
szont nem. Kilenc hónapos hajdúböször-
ményi számûzetés után (az ott alapított
hetilap, a Szabadhajdú azóta is él és virul)
rá kellett döbbennem: csak elõre lehet
menekülni, mint annak idején Petõfinek:
fel, Pest-Budára.

Akkor már nem voltam minden irodalmi
szerkesztõi rutin híján: a nyolcvanas évek
második felében kiverekedtük magunknak
a debreceni egyetemen a Határ címû folyó-
iratot, s lényegében túlestem az öt számot
megért Folyam címû szentendrei kísérleten
is, amelyet nagy kedvvel szerkesztgettünk
és írtunk akkori legjobb barátaimmal. 
A kenyeremet viszont az azóta sajtótörté-
netté vált Esti Hírlapnál kerestem elõbb kul-
turális munkatársként, majd rovatvezetõ-
ként – ez az a daliás korszak volt, amikor
még egy bulvárlapban is akadt kultúra.
Viszonylag hosszú interjúkat lehetett készí-
teni például Turcsány Péterrel is, aki akkor
már megalakította a Krátert: milyen köny-
veket ad ki, miket ír, mire készül. Turcsány
számomra A Lap címû JAK-folyóiratcsalád
garabonciása volt: a négy alszerkesztõ
közül az egyetlen, aki nem a teória, hanem

az érzékiség felõl közelítette meg az irodal-
mat és a mûvészetet, de még a politikumot
is. A többiek – a Dolog és Szellemtõl az Új
Hölgyfutárig – mindenféle ideológiai bal-
laszttal terhelték meg az egyszerû kurucos
gesztust, amit a népfrontos szerkesztési
elveknek való felmondás, Aczél György vir-
tuális nyugdíjba küldése jelentett. A többiek
nem érzékelték, hogy a fürdõvízzel köny-
nyen kiönthetik a gyereket is: szép és sza-
bad dolog annyi év kényszerû szellemi társ-
bérlet után az irányzatosság, de az irányza-
tosságokba zárkózó új folyóiratok – ha nem
érintkeznek, vitáznak, sõt csatáznak egy-
mással – óhatatlanul zárványokká, párhu-
zamos monológokká válnak.

Turcsány Polisza kezdettõl nyitott volt –
például engem, a zaklatott karriervonalú
bajkeverõt is viszonylag könnyen befoga-
dott. Emlékszem korábbról egy olyan iro-
dalmi összejövetelre, ahol némi szarkaz-
mussal kiállt a plénum elé: „Írók, írjatok
remekmûveket – én meg majd szépen
közlöm õket.” Akkor azt hittem, lódít.
Szerkesztõnek lenni akkoriban még valósá-
gos hatalom volt, és sokan nemcsak éltek,
de vissza is éltek ezzel a hatalommal. Ezek
a szerkesztõk a barátaikat és üzletfeleiket
részesítették elõnyben: nem a mû érdekel-
te õket elsõsorban, hanem a föléje rótt
név. De tényleg volt Péterben felfedezõ
hajlam, bár szerkesztõi módszerét egysze-
rûen képtelenség volt kiismerni. (Akkor úgy
éreztem, van ilyen neki – ma már inkább
úgy révedek vissza ezekre a döntésekre,
mint intuitív bravúrokra.) Mint ahogy fehér
holló volt az olyan ember is, akivel bor mel-
lett poétikai részletkérdésekrõl is lehetett
cseverészni. (Ilyesmi rendszerint nemcsak a
normális embernek, hanem a normális lite-
rátornak is kívül esik a látókörén.) Aligha
véletlen, hogy A Lap négy részfolyóirata
közül ma már csak a Polisz létezik: ennek
oka minden bizonnyal épp a nyitottság és
az érzékiség.

Szó szót követett: elõbb a Poliszban
közöltem verset, majd – az akkor ott dol-
gozó Parcsami Gábor közbenjárására – a
Kráter fekete-piros sorozatában jelent meg
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Határfolyam címû kötetem is (a sorban a
negyedik). Én magam csodálkoztam a leg-
jobban, hogy ez a szonettet, hexametert,
sõt haikut felfûzõ ciklusfüzér jóval a poszt-
modernizmus oldalvizén támadt neoklasz-
szikus divat elõtt könyvkiadói érdeklõdést
tudott kiváltani. A Fadrusz utcai alkalmi
látogatások késõbb – valószínûleg tör-
vényszerûen – rendszeresekké váltak:
elõbb megörököltem a Polisz versrovatát,
majd késõbb, a szerkesztésrõl való lemon-
dás után (idõközben az idõigényesebb
Magyar Nemzethez kerültem) sorozatot
indítottam Versles címmel. Ebben – párban
Toót H. Zsolttal, aki a Prózaporond rovat
gazdája lett – a lírai termés szemléjére tet-
tem sziszifuszi kísérletet. Zsolt kitartóbb
volt (meg aztán velem ellentétben vérbeli
kritikus is): õ még külön könyvet is csinált
aztán Polisz-béli prózakritikáiból.

A Polisz versgazdájaként máshol besze-
rezhetetlen szerkesztõi tapasztalatokra
sikerült szert tennem, amelyeket késõbb 
– számos könyv összeállítójaként és a
Magyar Napló olvasószerkesztõjeként –
kamatoztatni is sikerült. A Fadrusz utcai fo-
gadóórákon rendre elképesztõ mennyisé-
gû kéziratcsomag várt, vastag dossziékat
kellett hazacipelnem olvasásra. A Turcsány-
féle nyitottságfilozófia azonban nemcsak a
dilettánsokat és beteges grafománokat
szabadította a kiszolgáltatott szerkesztõre,
hanem titkos tehetségek is viszonylag
nagy számban fennakadtak a rostán.
Aligha van még egy magyar folyóirat az
elmúlt másfél évtizedbõl, amely ennyi
vadonatúj nevet dobott volna be az irodal-
mi köztudatba, s akikbõl aztán ennyien
megkapaszkodtak volna a pályán. Mindez
megérte az akut versmérgezést is, amit
idõnként a pályázati zsûrizések alkalmával
kellett elviselni – Pálfi Ágnes például sokkal
férfiasabban viselkedett ilyen szövegdöm-
pingek idején, mint én.

A Polisz persze nemcsak nyomdatermék
volt, hanem a társasági élet egyik színtere
is. Emlékszem vérbõ bulikra, elhúzódó
kocsmalátogatásokra, sõt veresegyházi és
békéscsabai estekre is. Olykor többen vol-

tunk a színpadon, mint ahányan a nézõ-
téren ücsörögtek, az életvidám hangulat
miatt mégis megragadt az élmény az
emberben. Azt nem tudom már, számom-
ra miért maradtak abba ezek a dolgok, de
hogy nem múltak el, abban biztos
vagyok…

A szerzõ a lap versrovatát majd Versles címû
vers-kritikai rovatát vezette, utóbbit primõr poliszi-
kumként.

Happening a miskolci egyetemen 
(Csontos János, Pálfi Ágnes és Turcsány Péter)

Fotó Szondi György

Bognár Antal

Betûkkel táncoló
Sok volt bizony, hajjaj, eddig a betûtánc-

ból, a betûkkel táncolásból! S hogy milyen
sok, arra egy-egy észrevétlenül elõttünk
termõ kerek szám figyelmezteti a magam-
fajtát, mint amilyen most ez a százas.
Majtényi Mihálynak, a Délvidék vérbeli
mesélõjének a leleménye egyébként a fenti
szó: fárasztó, de persze az embert olykor
semmivel el nem cserélhetõ élményekkel is
megajándékozó betûtáncban telt az õ
élete is szabadkai, újvidéki redakciókban,
mint a nagyra termett Cholnoky Viktorhoz
hasonlóan betûtáncoltatásban-betûkap-
dosásban robotoló névtelen régieké (már
égieké). Egyike volt Majtényi a négy napi-
lap-alapítónak ’44 karácsonyán Újvidéken,
a Magyar Szóénak – amelyben azután
1981-ben az õróla elnevezett jeligés novel-
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lapályázat megnyerése másodszor avatott
engem íróvá a ’68-ban Óbecsén megnyert
irodalmi diákpályázat után. Hanem még
eközben is adódott egy kerek százas, pon-
tosabban a folytatása: nekünk jutott a
dicsõség Danyi Magdolnával, hogy szinte
nyomban a századik szám után, 1974/75-
tõl a nagy hírû Új Symposion folyóirat szer-
kesztõivé lépjünk elõ, jóval fiatalabb élet-
korban, mint akkor még Magyarországon
elképzelni is lehetett volna, nem is beszél-
ve arról, hogy oda négy év szerkesztõskö-
dés után mentem a Képes Ifjúság hetilap
irodalmi rovatától (mellesleg már elõbbrõl a
fiatal írók Sinkó-díjával a zsebemben, amit
húszévesen kaptam).

Kétlakiságból, mint sokaknak a Délvidé-
ken, Majtényinak is jutott egy kevés: nem
több ugyan, csak annyi, hogy a negyvenes
években Budapesten jelent meg regénye 
a Ferenc-csatornáról (Császár csatornája), s
késõbb, átírva, Újvidéken (Élõ víz; s ugyan-
ez utóbb Budapesten is). A mi korosz-
tályunkat meg az utánunk következõ 
évjáratok néhányát ellenben rendesen
szétszórta a balkáni háborús forgószél,
jutott gyorsan közülünk, túlélõk közül egy-
egy falat reményteljesnek indult, elakadt
élet csak a fõvárosi temetõk közül is mind-
egyikbe… Jeles kerek évfordulókból így
engem elkerült olyan biztosra vehetõ is,
mint a Híd folyóirat hatvanadik évfolyamá-
hoz érkezése 1996-ban, mely nyilván az
újvidéki Forum Könyvkiadóban, utolsó
odaáti munkahelyemen talált volna, ha
1991-ben nem települök át. Itt, Budapes-
ten ért viszont nemrégiben egy akkor még
a láthatáron nekem fel nem ködlõ másik
kerek hatvanas jubileum: tavalyelõtt a Sza-
bad Föld hetilap lett hatvanéves, melynek
hatodik éve vagyok olvasószerkesztõje. 

Közben pedig? Akárhogy is nézem,
tizenöt éves „kapitányságomnak” a vissza-
honosulásban a legnagyobb hozadéka az,
hogy egyáltalán talpon maradtam (a szó
mindkét értelmében), hiszen negyven
fölött, lássuk be, valójában már nehezen
kerekedhet töretlen révbe jutás a honcsere
kalandjából, ami – hadd folyamodjak itt
hamarosan megjelenõ friss regényfordítá-

som, Dragan Velikic könyve központi motí-
vumához – valójában elrugaszkodás a jól
ismert, otthonos, rendezett-berendezett
világ ábrázolatával ékes akhilleuszi vért pe-
remétõl a veszélyekkel terhes nyílt vizekre. 

Megkapaszkodásunk rázós elsõ két éve
után, ’93-ban fonódott szorosabbra kap-
csolatom az elegáns feketébe öltözött,
elõbb egy szigligeti naplórészletemet közlõ
irodalmi orgánummal, mely küllemével
mintha kamaszkori „elõ-darkerségemre”
rímelt volna, amelynek jegyében ’68-ban a
talpig feketében készült fényképemmel
szerencséltettem egy Pécs környéki német
nevû lányt, akivel szenvedélyesen levelez-
tem, mielõtt meglátogattam volna (késõbb
a gödöllõi kollégiumnak lett lakója); feketé-
ben, mert hiszen ekkoriban írtam meg azt
a bizonyos sorsfordító, bátortalan felkent
írónak bátorító novellát: egy látomást az
éjnek idején az utcán talált titokzatos nõi
holttestrõl, amelyet megmagyarázhatatlan
késztetésbõl fel kell emelnem, és magam-
mal cipelem egész éjszaka a városon át,
egyre roskatagabban, mígnem hajnaltájt
egyszer csak felnyitja a szemét… Valóban,
mi is lenne hát az a teher, amit – talán a
sorsaként – hordoz az ember? 

A hónom alatt egy családregénynapló
volt, az húzta le a kezemet és az tette lát-
szatra könnyûvé elsõ lépteimet az új világ-
ban, amelyben a járt útról letérõ társada-
lom – késõ bánat! – siettében út szélén
hagyta sok, a nagy szabadságban hirtele-
nében feleslegesnek gondolt poggyászát
(mely jó szolgálatot tehetett volna még),
szédülten felszedegetve helyette kacatot,
melynek könnyûségével könnyebb volt
áltatnia-altatnia magát. Menet közben de-
rült ki, kiadók berogynak, források elapad-
nak, szellemi (magán)termékekre sorvad a
fogadókészség a piacosodásban… 

A kézirat öt hét alatt született meg, a
behavazott Zsennyén, 1990 adventjén,
azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a
mifelénk, a Vajdaságban szokásos, jugó
tengerre kacsingatás helyett (mellett) írói
távlatot, a bácskai szegényszagot egy du-
nántúli kastélyba bevíve keressek a törté-
nethez, amelyben Õírósága szellemi birok-
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ra kel Prózai Énjével, aki képzeletben oda-
hagyja szívében hordott hazáját, melyben
idegen, s „boldog-szomorú történetünk”-
et befejezve tér meg, mégis hazatalál, akár
az eltévedt kiscica egy orosz mesében,
miután sorra kilökték maguk közül másfaj-
ta teremtmények, nyulak, mókusok…
Népi életírásnak és dupla fenekû, trükkös
modern prózának az összeházasítása fog-
lalkoztatott. Hanem a megírás varázsla-
tával elhessenteni kívánt sors gyorsan 
utolért, egy év sem telt bele, és – sokáig
hezitálva, sokak után sokára – áttelepül-
tünk. A könyv végül a Kráter Mûhelynél
jelent meg ’94-ben. (Majd, ezen a másod-
pályámon, más kiadóknál, egy novellagyûj-
temény meg egy cikkválogatás követte.)
Míg az újonnan alapított Napút sajkájába
szállva el nem váltak útjaink, 1998-ig olvas-
tam kéziratokat a Polisznak. 

Az a betûtánc, sok-sok hangyabetû
tánca! A vöröslõ szemmel megért hajna-
lok, melyek mögöttem maradtak… A kéz-
irathegyek sok sutaságukkal együtt is min-
denütt emberi beszédet, emberarcokat,
emberek szép és csúf játékait-szenvedélye-
it mintázó szövegszövedékkel vannak tele,
minden más mellékes, csak ez a fontos,
lankáik szánkódombok viháncolása, réte-
geik fájdalmas prések, patakaik zokogások,
köveik, villámaik fátumok a fejünk felett, a
telérekig kell lehatolni. A búzára mondják-
mondták (ritkán hallani ma már), hogy tisz-
ta. (Magára a búzára pedig: élet.) S mindig
jó akár egyetlen tiszta szemet is találni.
(Vagy türelmesen nézni, hogy kapkodja el
a szél a gabona pergõ sugarából a tok-
lászt.) Jólesik, ha tiszta szóra lel a betûkkel
táncoló a betûtáncban. 

Az elsõ poliszos regénypályázattól
(melynek fõdíján a késõbb kritikussá, lap-
szerkesztõvé avanzsáló Toót H. Zsolt és a
szerencsétlen végzetû Brickner Balázs osz-
tozott) földijeimnek a szülõvidékünk mikro-
régióinak fénykorát megidézõ összeállításá-
ig érdekes vállalkozásokban voltam a lapnál
szereplõ; még több szép elgondolás,
ahogy ez már lenni szokott, álom maradt –
s azok persze valahogy mindig szebbek…
Hagytam is, vittem is, amikor elmentünk a

Polisztól: a Merített szavaknak büszke
keresztapja voltam, a jeles hetvenévesek
idén már tizedszer gyûlõ tablószerû év-
könyvét boldogan hoztam el a Napútba.
(Legelõször anyám korosztálya, a 1928-as
születésûek nyilatkoztak meg ilyen módon.)
Mert a betûtáncnak számos helye, alkalma,
pódiuma van, és – száz szónak is egy a
vége – aki egyszer beszáll ilyen tánckarba,
vagyis akit táncba hívnak a szellem betûcs-
kéi, az igét testté tenni segítõ jelábrák, az
soha nem szabadulhat a gondolattól, hogy
lélek lehelhetõ beléjük, lélek lakik bennük,
lelket õ lehel tagjaikba, lelket õ hall ki zson-
gásukból. Kicsit mégis költõk mind egy szá-
lig a betûkkel táncolók, ha talán kicsik is,
esetleg rossz természetûek, és ha senki
közelálló nem is hozna majd készségesen
áldozatot értük, amikor talán bûnhõdni kell
a nagy megítéltetés után, részvétlenségü-
kért, önzésükért, csínynek kisebbített vét-
keikért, lesz egyvalaki, egy sóvárogva imá-
dott, messzi angyal, aki (mint Heltai Jenõ
megkapó modern mûvészparabolája su-
gallja) kiveszi helyettük az egyfillérest a forró
olajból: a múzsa. Mert ha semmi más nem,
de ez volt az életük.

Alkalmi játszadozásom a kerek számok-
kal, rajtakaptam magam, valahol a hatva-
nak-hatvanadikak meg a százak-századikak
között – túl a szerény ezüstjubileumokon,
innen az emberöltõ felõl nem oly könnyen
belátható évléptékeken – forgolódva, aka-
ratlanul is egy feketével futtatott gondolat-
tal környékez: hogy ezt a sokhajnalos
betûtáncot, akár volt valami kis értelme
eltölteni vele egy életet, akár egy legyintés
lesz az egésznek a summája, utoljára –
nem is oly sokára, valahol éppen hatvan-
száz között – a gyarló ember felett darvak
járják majd el egyszer, komoran, méltóság-
teljesen, szépen. Gyásztánccal betûzve ki
az útvesztõt, melyben bolyongott, s téte-
ményét: vagyis hogy mit végzett kiszabott
útján.

A szerzõ hosszabb idõn keresztül a lap olvasó-
szerkesztõje, majd prózarovatvezetõje volt.
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Bágyoni Szabó István

Polísz 100
Nem lehet nagyobb elégtétele egy író-

embernek annál, ha kötelékben próbálhat-
ja meg a lehetetlent: az elrugaszkodást a
cipõtalpak alá gyûlt mocsoktól. Nem a
Földtõl, hanem a Szennygolyóbistól. Igen,
amióta anyanyelvem imáiban és károm-
kodásaiban vergõdöm (van annak már
hetedfél tized éve!), amióta bõrömön és
lelkemben érzem – és olykor rejtegetni
vagyok kénytelen – az igazat és igazságta-
lanságot (utóbb már a reám köpött „utóla-
gos” hazugságokat is!), azóta minden
moccanatom az elrugaszkodásért van. El,
el attól, ami hited és lelkiismereted ellen
való; el, el a lelki és szellemi nyomort ered-
ményezõ has- és mellébeszéléstõl; el, el at-
tól, ami ember-, család- és nemzetellenes. 

El, el! De vajon miként juthatsz-talál-
hatsz vissza önmagadhoz?

Véletlenek nincsenek. Valamikor a ’90-es
évek közepén, amikor az egyetlen magyar
tulajdonban lévõ megyei újság, a Pest
Megyei Hírlap alól az épp regnáló kormány
kirántotta a széket: hívás érkezett a XI.
kerületbõl, a Feneketlen Tó közelébõl,
hívás kötelékröpülésre. A Masszi-Turcsány
csapat jelezte, hogy „nem veszett el min-
den”, itt a Kráter Könyvkiadó, itt a Polísz
folyóirat (akkor negyedévenként látott
napvilágot), mindenki szülõföldje érdekes,
a leginkább a tehetségesek szülõföldje 
az, társuljunk hát, és hozzuk be lapba és
könyvkiadásba ezeket a széthullott magyar
tehetségeket-szülõföldeket.

Most, a Polísz 100. számának közeledte-
kor már nosztalgiázva mondhatom (Iste-
nem, valamikor Tordán és Kolozsvárott –
bár ismertük, de – nem használtuk ezt a
kifejezést!): ott voltam, és örülök, hogy ott
lehettem a belsõ és külsõ „tehetséges 
szülõföldek” felzárkóztatásánál. A Kráter
Könyvkiadó olyan köteteire gondolok, mint
amilyen a képzõmûvészek mûhelytitkait
bemutató Belsõ Tárlat-sorozat néhány
könyve (Jankovics Marcell, Kõ Pál), a ma-
gam gondozta Nemzettankönyv, vagy Rab

Zsuzsa utolsó verskötete, amit a kiadó igaz-
gatójával magunk cipeltünk fel a már beteg
szerzõ lakására. De könyvhöz juttattunk
erdélyi írótársakat – néprajzosokat és kezdõ
költõket, felvidékieket és vajdaságiakat. 
A Polísz hasábjain addig még meg nem
jelent írótársakat „hoztam be” – nem egy-
szer valósággal megküzdve értük (Pusztai
János, Csiki László, Filep Tamás Gusztáv és
mások); a Hólabda címû sorozatban felkért
költõk-írók névsorát sikerült új nevekkel
kiteljesítenem – így lépett be, az „íráskötele-
zettséget” tovább adva, Lászlóffy Aladár,
Király László, Tamás Menyhért, Köntös-
Szabó Zoltán…

Ez volt életem ama rövid idõszaka, ami-
kor úgy érezhettem, – hol a kiadó fõszer-
kesztõjeként, hol a Polísz rovatvezetõje-
ként – hogy „visszataláltam önmagam-
hoz”. A nagy elrugaszkodás után ismét
önmagam lehettem. Hiszen visszajutot-
tam szellemi szülõföldem közelébe – az
áttételesen is megújulást jelzõ… „kráter-
hez” és irodalmi lapjához. 

A Polísz 100. számának piacra kerülése-
kor el kell mondanom: „nem jött ez be”
100%-osan.

Hogy mára miért lettünk néhányan, csu-
pán „fõmunkatársakká”, az már egy másik
ünnepi számra szóló vallomás tárgya lehet.
Mert hiszen az „elrugaszkodásnak”, a szel-
lemi tisztulásnak vannak más útjai is. És ha
ezt elfogadjuk, akkor egy irodalmi fórum
felnõtté válásának fokozatait, magasabb
állomásait fogadjuk el létezõként, amirõl
mindenképpen beszélni kellene. 

Tudom, látom – a 100. számánál tartó
Polísz még nem „százszázalékos” (vajon
melyik irodalmi lap az?), de – mert a szer-
kesztõi szándék és akarat megvan – ver-
senyben marad akár ezért a jelzõért is.
Ehhez viszont egyrészt nagyobb kritikai
érzékre, másrészt pedig átgondoltabb,
felelõsségteljesebb pénzügyi támogatásra
volna szükségünk.

Talán ezután…

A szerzõ hoszabb ideig a lap versszerkesztõje
volt, jelenleg fõmunkatársa.
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Antal János

A századik...
Amikor határkövekhez érünk, – és két-

ségkívül, ilyen határkõ a PoLíSz századik
számának megjelenése is – mindig meg-
változik bennünk valami. Talán azért, mert
a megérkezés egyben a kötelezõ szám-
adás ideje is. Ilyenkor mérjük föl a mögénk
került utat, ilyenkor osztjuk szét, szorozzuk
össze hasznunkat, veszteségeinket, és
ilyenkor derül fény mulasztásaink vagy jó
cselekedeteink valódi kiterjedésére, igazi
jelentésére is. Amikor határkövekhez
érünk, mindig tanulunk valami újat – nem
ritkán valami megrendítõt vagy egyszerûen
csak valami praktikusat – saját magunkról
és a környezetünkrõl. 

Az is lehet, persze, hogy nem megyünk
sehová, se elõre, se hátra, csak az évgyû-
rûink száma szaporodik csendben. Úgy
növünk össze a világgal, mint valami
makacs, szertelenül terebélyesedõ növény.
Gyökereink egyre mélyebbre nyúlnak, ága-
ink egyre magasabbra törnek, és ha már
olyan magasra értünk, hogy elláthassunk a
közeli templomtoronyig vagy akár a mesz-
szi, hófödte csúcsokig, egyszer csak észre-
vesszük, hogy nem vagyunk egyedül. 

Nekem ez a két gondolat jutott elõször
az eszembe, amikor rám telefonoztatok,
és megkérdeztétek, lenne-e valami, amit
fontosnak tartok a századik megjelenésrõl.
A PoLíSznak, amely nem utolsósorban a
„városálmot”, magát, a folyóiratban testet
öltõ alkotóközösséget jelenti, nem kell szé-
gyenkeznie egyik esetben sem, bármelyik
oldalról is közelítjük meg eddigi tevékeny-
ségét és hatását.

A számadásnak (hogy ez kötelezõ-e
vagy sem, most hagyjuk) ez esetben nem
elsõsorban a gazdálkodást kell vizslatnia, –
noha az sem kis teljesítmény, ahogy a
lapot a pénzügyi források folyamatos
kiszáradása közepette is életben tartottá-
tok – hanem fõleg a megtett utat, a lépés-

rõl-lépésre, stílusosabban: a lapszámról
lapszámra visszahódított örökséget, amitõl
a két nagy világégés és az azután ránk sza-
baduló második pogányság fosztotta meg
népünket. Az örökség kapcsán szellemi és
lelki értékekrõl beszélek, mert a „kultúra”
fogalma kevés ahhoz, amit ki akarok vele
fejezni. Ezek a szellemi és lelki értékek
ugyanis a múltban már többször is hazát
teremtettek az üszkös romok fölé. Biztos
és szilárd igazsága van tehát annak a kije-
lentésnek, amely szerint nem csak kövek-
bõl, nem csak falakból épül a haza, de vilá-
gos, tiszta gondolkodásból, állhatatosság-
ból és szeretetbõl is. 

A PoLíSz a megjelent száz kiadás során
számos ilyen értéket ásott elõ a hamu alól,
és nem rajta múlt, hogy nem tehetett még
többet az új haza megteremtéséért, az új
honfoglalásért. Szellemi és lelki kincseinket
ma nem a háború, nem a põre erõszak
akarja magához ragadni, hanem a maga
napi hasznát kajtató politika, és a hézköz-
napi félelembõl – enyhébb esetben óva-
tosságból – táplálkozó megátalkodott
közöny. A PoLíSznak tehát magasra kell
nõnie! Így láthatják meg csak mások is,
hogy milyen közel is vagyunk egymáshoz,
hogy mennyi közös vonás van bennünk,
és hogy a „társ”, a „társaság” és a „társa-
dalom” tulajdonképpen ugyanazt jelenti.
Ha ez megtörténik, és mindenki rácsodál-
kozhat önmaga és szomszédai nagyszerû-
ségére, rájön majd, hogy nincs többé
egyedül, és hogy átkozott-szerelmetes
magányának rövidesen vége szakad. 

Nagyon tisztellek Benneteket az eddig
végzett munkátokért. Kívánok Nektek még
sok ezer megjelentést és sok-sok ezer
hûséges olvasót!

A szerzõ a 75–92. szám között lap Polis Carpa-
tica címû politológiai rovatát szerkesztette.
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Prágai Tamás

Egy régi mûhely
(Röpke memoár)

Turcsány Péter Fadrusz utcai lakása, a
Polisz régi szerkesztõsége két sarokra esett
Villányi úti otthonunktól. (Gyerekkoromtól
a négyes számú házban laktam, a harma-
dik emeleten, tehát valamivel az Egri boro-
zó fölött). Afféle „szentimrevárosi” gyerek
lettem volna, ha akkoriban használjuk ezt
a kifejezést. Nem tettük. A Bartók Béla,
Villányi és Karinthy Frigyes út környékét
mégis meghatározta valami patinás és
avitt, ódon illat. (Régi ruhásszekrényekben
van ilyen.) Telt levegõjû, tágas világ volt,
szerettem. A kifejezés alapiskolája. Mit
mondhatunk egyenesen, mit zárójelben;
mit otthon, mit az iskolában, mit a gan-
gon. (Mit, hogyan és éppen kinek – az
„úttörõcsapattanácstitkárpajtás” funkciót
kényszerbõl vállaló magyartanárunknak
vagy az évzáró értekezleten „suksükölõ”
igazgatónõnek.)

A Fadrusz utcai lakásba éppen Székely
Ádám, általános iskolai magyartanárom
vitt el, tizenhat éves gimnazista koromban.

Nem: csak beajánlott Péterhez. „Ügye-
sen focizik, és versekrõl is tud veled beszél-
ni” – nagyjából így mutatta be nekem, és
egy vasárnap délelõtti meccs után felhí-
vott, hogy: várnak. (Úgy tudom, a József
Attila Gimnázium ilyenkor szabad pályáján
játszottak, amelyet én tornaórákon kop-
tattam.) 

Tanárom elismerését néhány zsengével
váltottam ki. „Kék, lenge lányok, / hajnali
virágok, / esték, hajnali vigasztalások. / És
sápadt, és remeg” – hangzott például egyik
négysorosom, és más ehhez hasonlók.

Hogy „vártak”, az azért túlzás. Attól
fogva hosszasan üldöztem telefonon
Turcsány Pétert.

Általában fáradt nõi hang jelentkezett 
a vonal végén, és közölte, Péter éppen
melyik vendéglõben található, vagy a
„barátaival van”. Tizenhat éves voltam, csa-
ládi helyzetem enyhén szólva kusza. Efféle

nyomozásban kevés tapasztalatom volt.
Nem sikerült megtalálnom a keresett, szá-
momra még ismeretlen személyt. 

Elõször a Fadrusz utcai lakásban talál-
koztunk. Mándy tudott így helyzeteket
megjeleníteni. Egy házibuli közepébe
csöppentem zsengéimmel (már rossz író-
gépen pötyögtetett kéziratokkal!), és hasz-
talan próbáltam válaszolni arra a kérdésre,
miért vagyok ott. Egy konyhaasztal sarkán
tea fölé könyököltem, több egymásra
hajoló férfi és nõ között. (Azóta másként
olvasom Mándytól a Fabulya feleségeit.)
Meglepõ, hogy egymásba karol a költõ és
a bohém? 

Rossz írógépen? Igen. Gimnáziumi osz-
tályfõnököm, Vasbányai Ferenc jóvoltából
bérgépelést vállaltam és kaptam, hogy fel-
színen tartsam magam anyagilag. És már
komoly irodalmi és szerkesztõi karrier állt
mögöttem: a fénymásolatban terjedõ osz-
tályújság szerkesztõjeként tündököltem
Kamarás Bálint barátommal. Az újság neve
szerényen: Lét. 

Aztán többször találkoztam Péterrel, aki
verseimre nézve meglepõ és számomra
hatalmas távlatokat nyitó megjegyzéseket
tett, elsõsorban ritmikai szempontból. Rá
kellett jönnöm, verstani kérdésekben bár-
dolatlan vagyok. (Õ kedvesen úgy fogal-
mazott: „ösztönös”. Ezt ma a pedagógiai
érzék megnyilvánulásának tekintem.) 

Következõ emlékem: a fõszerkesztõ úr
hatalmas kézirathegy közepébõl sárga
papírlapot húz elõ, és hangosan felolvas
egy verset. – Remekmû! – közli lelkesen. –
De vajon ki írta? – Bizonytalan csönd.

Itt álljunk meg egy pillanatra. Késõbb a
Polísz rendszeres szerzõje, majd szerkesztõ-
je lettem. A folyóirat bibliográfiája számon
tart egy adatot: „Prágai Tamás (?): A búcsú-
zás örökkévalósága. A szerzetes 12/34”. 
E szerint a lap 12-ik számának 34-ik oldalán
megjelent A szerzetes címû versem. Mivel
akkoriban gyakran megjelentem a folyóirat-
ban, minden egyes számot érdeklõdéssel
vettem kézbe. Így találkoztam „versemmel”
is, a folyóirat megadott számában. Pillanat-
nyi habozás után – zsenge értetlenség! –
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felismertem, hogy a vers nem az enyém,
nevem bitorolja csupán.

Besiettem a Fadrusz utca ötbe, közöl-
tem felismerésem Péterrel. 

– Nem a tiéd? Meg mertem volna
esküdni, hogy a te versed! Teljesen olyan,
mintha te írtad volna! 

(Kötöttem az ebet a karóhoz.)
– De akkor kié? – vetette fel.
A következõ számban megjelent a hiba-

igazító, ha jól emlékszem, nagyjából ezzel
a szöveggel: „Elnézést kérünk Prágai
Tamástól, hogy A szerzetes címû verset
neve alatt közöltük, egyben kérjük a költe-
mény szerzõjét, jelentkezzen a szerkesztõ-
ségben.” 

Egyéb alkotói benyomások is értek.
Kezdett kitetszeni verseimbõl a líra, és ez
Péter kreatív megjegyzéseinek is köszön-
hetõ. A Fadrusz utca ötben ittam elõször
sós kávét (ugyanolyan üvegpohárban volt
a cukor és a só), és késõbb itt kezdem
ellesni a szerkesztõségi munka alapjait is. 

Akkoriban már pedagógiai fejlesztõ-
munkával foglalkoztam a Nyitott Világ
Iskola nevû intézményben, a Lipótmezõn.
Egyik szünetben csörgött a telefon. A vo-
nal végén Turcsány Péter. „Elfogadtuk az
ajánlatodat”, közölte. „Milyen ajánlato-
mat?” „Felveszünk szerkesztõnek a kritika-
rovathoz.” 

Nem emlékeztem ilyen ajánlatra. Termé-
szetesen nem lepõdtem meg, habozás
nélkül elvállaltam a munkát.

A szerzõ hosszú idõn keresztül a lap versrova-
tának vezetõje volt.

Felolvasóest a Szerb utcai ELTE klubban, 
elõtérben Prágai Tamás  Fotó Szutor Ágnes

Madarász Imre

Egy Polísz-polgár 
szerkesztõi emléksorai

Folyóiratunk történetét megírni, profilját
megrajzolni, értékét megállapítani, sajtó-
és irodalomtörténeti helyét kijelölni az utó-
kor történészeinek feladata, nem az enyém,
akit kétszeres – szerkesztõ-rovatvezetõi és
állandó szerzõi – elfogultsága alighanem
túlságosan szubjektív „poliszológussá”
tenne. PoLíSz-munkatársi és publikációs
tevékenységem bemutatásához pedig itt
és most nem csak a hely és az idõ hiányzik,
de a „magántörténelmi” távlat is, hiszen
még mindenféleképpen „benne vagyok”:
talán majd egy valamikori önéletírásban…
E rövid sorokban csupán arra vállalkozha-
tom, hogy „visszanézve fél utamból”,
kicsorduló könnyek nélkül bár, de azért
hangsúlyozottan nem érzelemmentesen,
megfogalmazzam, mit jelentett és mit je-
lent nekem a PoLíSz azóta, hogy 1993-ban
külsõ, 1999-ben pedig belsõ szerzõje let-
tem, s hogy mik a reményeim jövõjével –
jövõnkkel – kapcsolatban. 

A PoLíSz hasábjain ezidáig „kereken”
ötvenhat (forradalom ötvenedik évforduló-
jához illõ számú) publikációm jelent meg,
köztük több olyan tanulmányom is, ame-
lyeket életmûvem fontos darabjainak gon-
dolok, s amelyek közül jónéhány késõbb
beleépült önálló köteteimbe is, némelyikük-
nek meglehetõs sajtóvisszhangja támadt.
Könyveimrõl a lapban többször jelentek
meg komoly, esetenként tudományos
tanulmány értékû recenziók. 

A szerkesztõségben együttmûködhet-
tem régi barátaimmal, egyszersmind talál-
tam újakat is. Irodalmi mûhellyé, szellemi
közösséggé válhattunk, bárminémû gon-
dolkodásbeli vagy ízlésbeli uniformizmus
nélkül, úgy, hogy mindenki megõrizte alko-
tói szabad, szuverén egyéniségét. 

Nagyon jól egybecsengett kedvenc
tizenkilencedik századi magyar és olasz
klasszikusaimtól örökölt hitvallásommal az
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a szerkesztõi elv és gyakorlat, – „haza s
emberiség” szent kettõssége – mely a
nemzeti s az európai-egyetemes értékek
õrzését, ápolását, megújítását szolgálja
eltömegesedõ, elsekélyesedõ korunkban. 

Hasonlóképpen találkozott pedagó-
gusi, tanári törekvésemmel, hogy a PoLíSz
– nagynevû, tekintélyes szerzõk mellett –
programszerû gyakorisággal adta meg az
elsõ publikálás talán mindennél fontosabb
lehetõségét, sikerét, biztatását pályakezdõ
fiataloknak. Több egyetemi tanítványom is
szerzõnk – egynémelyikük rendszeres szer-
zõnk – lett. 

Nem kevésbé lehetünk büszkék arra,
hogy a Magyar Köztársaságban s az Iroda-
lom Köztársaságában a PoLíSz „városállam”
tudott maradni, amely noha tükrözi és
kifejezi a társadalmi és kulturális élet jelleg-
zetességeit, változásait, viharait, sosem silá-
nyult a politikai marakodás vagy a konjunk-
túra-divatok eszközévé. Önmaga maradt. 

Az is kell maradjon, s reményem és
hitem szerint az is marad. Aki és ami sike-
res, az ne változásokat ígérgessen: folyta-
tást ígérjen és akarjon. A gazdasági szorítá-
sok és politikai hisztériák közepette õrizzük
meg „poliszunkat”, mûhelyünket, magun-
kat, egymást, olvasóinkat. Magunkért, egy-
másért, olvasóinkért. Nemzetünkért, Euró-
páért, értékeinkért.

A szerzõ a 45. számtól a lap szerkesztõségé-
nek tagja.

Orosz Klaudia  Bábok és Plasztikák

Szappanos Gábor
A szellem önértéke

Második novellám, amelyet azóta sem
helyeztem el kötetben, mert zsengének
találtam, a PoLíSz-ban látott napvilágot
1994-ben. Íróként nem voltam senki, de a
lap ismeretlenül is bizalmat szavazott
nekem, a kezdõnek. Annak idején renge-
teget jelentett ez a bizalom, a biztatás, a
baráti szó és baráti koccintás a medve
bõrére. Azt hiszem, a PoLíSz-nak azóta is a
legjobb hagyományai közé tartozik a
bátortalan, de tehetséges, vagy legalábbis
ígéretes kezdõk felkarolása és mûveik
megjelentetése. Sok fiatalnak jelentette ez
a kezdõ lökést az írói pályán; ha ez nincs,
akkor többen talán nem aknázták volna ki
a talentumukat, és olyan dolgokkal foglal-
koztak volna, amihez rajtuk kívül ezren
meg ezren értenek. A tehetség azonban
olyan érzékeny jószág, amely – ha nem jut
elég levegõhöz és fényhez – meghal az
ingerszegény, levegõtlen sötétben.

Sokan közülünk megmaradtak „csak”
írónak, költõnek, mûfordítónak, más lapo-
kat hódítottunk meg, köteteink lettek,
mások „magasabbra” törtek, már ha a
politikát és a közéletet a mûvészetnél
magasabb régiónak tekintjük. De a legtöb-
ben hûek maradtunk a PoLíSz-hoz, to-
vábbra is szívesen írunk bele, és szeretjük a
baráti, nyitott, befogadó légkört, – mond-
hatni: aurát – amely ugyanúgy a lap elide-
geníthetetlen része, mint a benne megje-
lent írások. Manapság, amikor az irodalmi
és politikai szekértáborok egyre inkább
„zárnak”, egyre egyértelmûbben és hatá-
rozottabban kirekesztik a lényüktõl idegen-
nek tekintett személyeket, amikor a folyó-
iratok nagy része szinte verseng, hogy
minél egynemûbb és unalmasabb írásokat
közöljön ugyanazoktól a mindenhova író,
mindenhol megjelenõ szerzõktõl, nos,
akkor a PoLíSz sokszínûsége és toleranciája
üdítõ kivétel, megõrzésre érdemes hagyo-
mány. És ez a szó nem túlzás, hiszen egy
tizenöt éves folyóirat esetében, amelynek a
századik megjelenését ünnepeljük, bízvást
beszélhetünk hagyományról. 
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Én is a PoLíSz legjobb hagyományait
szerettem volna folytatni, amikor tavaly
nyáron felkérést kaptam Turcsány Péter
fõszerkesztõtõl és Néráth Mónika fõszer-
kesztõ-helyettestõl, hogy a lap mûfordítási
rovatát, a Világbeszédet vezessem. Rövid
gondolkodás után örömmel vállaltam el a
feladatot, úgy véltem, az a fajta önállóság,
amelyet megadtak, valamint a bizalom,
amit mutattak irányomban, lehetõséget
teremt arra, hogy mindenféle kötöttségtõl
és mindenféle, az esztétikaitól eltérõ szem-
pontoktól mentesen csak a lényegre kon-
centrálhassak: arra, hogy a legjobb anya-
gok kerüljenek be a rovatba. 

Kezdetektõl fogva arra is törekedtem,
hogy a rovatot afféle igazi kis mûfordítási
mûhellyé is alakítsam, amelyben a kezdõ
fordítókat bátorítom, segítem, és szárnypró-
bájuknak szabad „légteret” igyekszem biz-
tosítani. Ez annál is izgalmasabb feladat,
mert megvalósíthatom azt, ami korábbi
munkahelyemen, az Európa Könyvkiadó-
ban nem sikerült, noha ott is hasonló mun-
kát végeztem, felelõs szerkesztõként dol-
goztam. A nagyobb könyvkiadók az utóbbi
másfél évtizedben, ahogy látom, egyre
inkább „könyvgyárakhoz” hasonlítanak,
ahol a külsõ munkatárs (no meg a belsõ is),
csupán csavar a gépezetben, akinek a mun-
káját elfogadják, de személyesen nem
törõdnek vele. Nem emberi gyarlóságból,
hanem mert nem jut rá idõ ebben a régi-új
kapitalista elidegenedett taposómalomban.
Ami a könyvgyárban nehezen sikerülhet, az
egy nyitott folyóiratnál, mint amilyen a
PoLíSz, könnyebben: a fordítókkal személye-
sen foglalkozom, egyengetem útjukat, ta-
nácsokkal látom el õket, sokukkal baráti
kapcsolatot létesítettem.

A szellemnek és a tehetségnek szüksé-
ge van gondoskodásra, jó szóra, a szellem
és a tehetség nem piacosítható a végte-
lenségig, a szellem és az azt hordozó te-
hetség több mint pénzben kifejezhetõ
érték: önértékkel bír, amit önmagáért kell
megbecsülni. 

A szerzõ a 84. számtól a lap mûfordításrovatá-
nak vezetõje.

Parcsami Gábor

Néma szavak
(Visszaemlékezés)

Csöngettek. Már elmúlt éjfél, az egész
család aludt. – Ki lehet? Biztosan valaki
hülyéskedik – villant át az agyamon, mire
még egyszer megszólalt a berregõ. Az
ajtóban Turcsány Péter és neje, valamint a
pár hónapos fiúk, Tormás állt, pontosab-
ban õ az anyja kezében aludt. – Nem
zavarunk? – kérdezte széles mosollyal
Péter, majd hozzátette: – Nekünk dolgozni
kell a PoLíSszal, a gyereket addig lefektet-
hetjük valahová? 

Mindez olyan, mintha tegnap lett volna,
vagy ma? Ha jól belegondolok már több
mint tíz éve volt. A Kráternél és a PoLíSznál
voltam irodalmi szerkesztõ.

Most nosztalgiázni kéne! És fogok is...
Nagyidõk, nagy reményei. Így még sem

helyes. Inkább egy családi szerkesztõség
nagy álmai. Álmaink. Álmodtunk valamit,
valami olyant, hogy irodalom, hogy irodal-
mi élet.

Az álmok szépek, legalábbis azok az
álmok még szépek voltak. Péter és én is
még szinte kamaszok. Legalábbis emléke-
imben. Lelkesedtünk a versekért, novellá-
kért, filozófiai írásokért, mindenért, amivel
azt hittük, szebbé tesszük a holnapot.
Lobogó álmaink voltak. Majdnem azt
írtam, szerelmes. És ebben is van igazság,
mivel úgy csüngtünk a folyóirathoz és a
kiadóhoz érkezõ kéziratokon, mintha lila-
köd ült volna szemünkön, lelkünkön. 

Rengeteget vitatkoztunk, de soha nem
veszekedtünk. Mi nem tudtunk összevesz-
ni. Ez is szép volt. Épp úgy, mint az akkori-
ban megjelent PoLíSz lapszámok, és a kia-
dónál megjelent könyvek: Prágai, Csontos,
Somogyi Gyõzõ és a többiek, mind-mind
ünneppé varázsolták a cinkos hétközna-
pokat.

Sokat gondolkodtam rajta azóta is, mi
lehetett megszállottságunk oka. Az az
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érzésem, hogy soha nem fejtem meg.
Soha, mivel az okok összetettek, ebben az
esetben is bonyolult lenne bárhogy is
fogalmazni. Sután, hülyén hangzana.

Talán egy példa, egy unikumos példa
közelebb vihet a rejtélyhez. A Kráter és a
PoLíSz rejtélyéhez. Turcsánnyal állunk az
állomáson. Hideg van. Nagyon hideg.
Valami kiadóknak szervezett buliról igyek-
szünk hazafelé Pestre. Nincs jó kedvünk,
valami miatt lehangoltak vagyunk, és
ráadásul fáradtak. Egyszer csak Péter elõ-
húz egy papírt, és olvasni kezd. Az most
mindegy, hogy mit, az a lényeg hogy olva-
sott. A haja lebegett a szélben. – Na mit
szólsz hozzá? – kérdezte. Nem mondtam
semmit, csak ránéztem. Pontosan megér-
tette, amit nem akartam akkor kimondani.
Sokáig hallgattunk, majd jött a vonat.

Úgy érzem most, hogy ott a vonatnál
egy életre barátok lettünk. Pedig a vona-
tunk, lehet, hogy pont az a téli vonat, más
és más fele vitt bennünket.

Ritkán találkozunk, de ha találkozunk,
örülünk neki. Tudom, hogy õ is örül.

Tizenvalahány éve, hogy nem dolgo-
zunk együtt. Néha fáj. Néha jó lenne fel-
hívni. Néha fel kellene hívni egymást.

A PoLíSz azóta is gyakran a kezembe
akad, örülök, hogy még él, hogy a folyó-
irat eltüntetõ idõben még mindig talpon
van. A Kráter könyveivel is így vagyok, örü-
lök, hogy egyre jobbak, szebbek, tartal-
masabbak.

Én még a kezdeteknél vettem részt a
munkában, két évig. De azóta is úgy
érzem, egy kicsit az enyém is a PoLíSz, sõt
a kiadó is.

A szerzõ a kilencvenes évek elején a lap olva-
sószerkesztõje volt.

Fernando Pessoa

A porlocki ember
Az irodalom lapszéli története följegyez-

te mint érdekességet, hogy miképpen
fogant meg és nyerte el végleges formáját
Coleridge Kubla Kán-ja.

Ez a torzóban maradt költemény az
egyik legkülönösebb alkotása az angol iro-
dalomnak, amely magasan fölötte áll min-
den más irodalomnak, a görög irodalmat
kivéve. A tartalom rendkívülisége tökéle-
tesen összevág a keletkezés rendkívüli-
ségével.

Ez a költemény – Coleridge elbeszélése
szerint – álomban fogant. Akkoriban egy
magányos tanyán élt, fele úton két falu,
Porlock és Linton között. Egyik nap fájda-
lomcsillapítót vett be, és a hatása alatt
elszunnyadt; három órát aludt, és ez alatt
született meg benne a költemény, a tuda-
tából egy idõben és spontánul fölsejlõ
képekbõl és a képeknek megfelelõ nyelvi
kifejezésekbõl.

Amikor fölserkent, nekiült, hogy papírra
vesse, amit megalkotott; harminc sort leírt
már, amikor bejelentettek neki „egy porlo-
cki embert”, aki látogatóba érkezett hozzá.
Coleridge úgy érezte, mindenképpen fo-
gadnia kell. Csaknem egy órát töltött vele.
Amikor folytatni szerette volna az álmában
megfogant verset, rádöbbent, hogy elfejel-
tette a még lejegyzésre váró részeket; csak
a költemény befejezésére emlékezett –
huszonnégy sorra.

Így maradt ránk – töredékében vagy
töredékeiben – a Kubla Kán: az eleje és a
vége valami ijesztõ, a másik világból való,
sejtelmes titokzatossággal fölrémlõ valami-
nek, amit a képzelet nem tud emberi
fogalmakkal megjeleníteni, és amelyrõl –
borzadva eszmélünk rá – nem tudjuk, mit
akar elmondani nekünk. Edgar Poe (aki ha
tudta, ha nem, tanítványa volt Coleridge-
nek), soha nem idézte meg verseiben vagy
prózájában ennyire magától értetõdõen,
sem ilyen baljóslatú teljességgel a másik
világot. Poe-nál, ha mégoly idegenül is,
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valami kevés még megõrzõdik evilági dol-
gainkból, bármilyen erõs is benne az eluta-
sítás; a Kubla Kánban minden különös,
minden odaátról való, és mindez, – amirõl
soha nem tudhatjuk meg, mi is igazában –
valahol egy valószínûtlen keleten történt,
bárha a költõ valósággal látta.

Nem tudjuk – Coleridge soha nem
beszélt róla –, hogy ki is lehetett az a bizo-
nyos „porlocki ember”, akit velem együtt
annyian elátkoztak már. Lehet, hogy vala-
miféle titokzatos egybeesés folytán lépett
közbe az az ismeretlen, hogy meghiúsítsa
a kapcsolatot a mélység és az élet között?
Lehet, hogy ez a látszólagos egybeesés
egy olyan valóságos rejtett jelenlétbõl szü-
letett, amely mintha tudatosan gátolná
meg a titkok fölfedezését – még ha ösztö-
nösen és megengedett módon megy is
végbe –, vagy az álmok lejegyzését – ami-
kor a mélyben ott szunnyad a megnyilat-
kozás valamely formája?

Bármi legyen is az igazság, úgy hiszem,
hogy a Coleridge-dzsel történt esetben
megtestesül – fölnagyítva, mintha csak az
volna a célja, hogy megélt allegóriává 
váljon – mindaz, ami bármelyikünkkel
megtörténhet, amikor ezen a világon
megpróbálkozunk azzal, hogy mûvészetet
teremtõ érzékenységünk által, mint holmi
botcsinálta áldozópapok, érintkezésbe lép-
jünk önmagunk másik világával.

Mert mindannyian álomban alkotunk,
még ha ébren is vagyunk, amikor alkotunk.
És mindannyiunkhoz eljõ bensõnk mélyé-
bõl a „porlocki ember”, a váratlan látogató,
még ha nem is látogat meg senki. Ha sza-
vakba akarjuk foglalni, ha csak saját ma-
gunknak is, mindazt, amit igazán gondo-
lunk vagy érzünk, mindazt, amik valóban
vagyunk, kitesszük magunkat a kockázat-
nak, hogy végzetesen közbeszól az a láto-
gató, aki ugyancsak mi magunk vagyunk,
az az idegen személyiség, aki mindannyi-
unkban ott él, és valóságosabban jelen van
a világban, mint mi magunk: élõ összegzé-
se mindannak, amit megtanultunk, ami-
nek magunk gondoljuk, és amivé lenni
szeretnénk.

Ezt a látogatót – aki mindig ismeretlen
marad, mert bár mi magunk vagyunk,
mégsem „valaki” –; ezt a közbeszólót – aki
örökös névtelenségbe burkolózik, mert bár
létezik, mégis „személytelen” – mindannyi-
an kénytelenek vagyunk fogadni egy elejé-
tõl a végéig fölsejlõ költemény kezdete 
és befejezése között, mert esendõek va-
gyunk, és nem adjuk meg magunknak azt
a lehetõséget, hogy maradéktalanul papír-
ra vessük, ami megfogant bennünk. És
mindaz, ami valamennyiünktõl – akár
nagy, akár középszerû mûvészektõl – tény-
legesen fönnmarad, csupán elenyészõ
töredéke annak, amirõl nem tudjuk, hogy
micsoda, de ami maradéktalan kifejezése
lehetett volna a lelkünknek, ha megvalósul.

Bárcsak gyermekek volnánk, akiket nem
látogat meg senki, és akik nem érzik úgy,
hogy a látogatókat fogadniuk kell! De
mégsem akarjuk megvárakoztatni azt, aki
nem is létezik, nem akarjuk megbántani
azt az „idegent” – aki mi magunk vagyunk.
És így abból, ami lehetett volna, csak az
marad, ami van: a költeménybõl vagy az
opera omniák-ból csak egy semmibe ve-
szett valaminek a kezdete és a vége – dis-
jecta membra, ahogy Carlyle mondotta –
ennyi marad csupán akármelyik költõ,
akármelyik ember után.

Pál Ferenc fordítása

Kõnig Róbert linómetszete
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Turcsány Péter
A tûz eljövetele

Csak a tûz,
csak a levegõ,
e rekkenõ,
e lefojtott angyali hõ,
csak a tûz,
csak a levegõ,
a szén
és oxigén
öngyulladása,
csak a tûz,
csak a levegõ,
a szabadság józan méheinek tánca:
e kései,
ez októberi
kirajzás a mellkasokból – – 

Csak a tûz,
csak a levegõ.

Csak az „életre-halálra”
fehér-izzású délutánja – – 

Csak a parazsas paripa
csak tejlángú csillagok
csak karámtalan ménes
trappolnak ölelõ testünkben.

És pirosló
nyelveivel 
megszólal a tiszta beszédû fa. 

Kígyóként kanyarodik
ez a sziszegõ csóva,
vértanúk kihûlt nyomait
õrületével csókolja. 

Láng-betûket ír a testre –
izzik az eleven csont-kemence.

És krizantémok nyílnak
és anyák menete. 
És a gyászoló rózsaszálak
lépése fekete. 

Ez már a tûz,
a révületi fény eljövetele. 

Siratók, rajta, regöljetek,
regõsök, rajta, sírjatok,
jöttök, piros palástú fényben,
lázadók, bukott angyalok. 

Pecsétes égi levél
titeket küld a földre,
házainkon ropog minden fedél,
gerendák és fundamentumok 
sodródnak mindörökre. 

A Balkántól a Balti tengerig
baljóslatú, sziszegõ csóva –
vértanúk kihûlt tetemeit
õrületével csókolja. 

Ez itt a tûz,
ez itt a levegõ. 

Ez itt: az „életre-halálra”
fehér-izzású délutánja. 

A történet 
szétszakadása

Hamuszürke fiú ajtó elõtt,
nincs aki hozzá szólni tudna. 
A fiút szerelem ragadja messze,
a lány saját „sírása” záporában
ázik. A fiú mozdulatlan rézágy.
A lány delejes macskaként vár.
A fiút átjárja a sötét. 
A lány józan sárból szigetet rak.
A fiú saját fejét tükörbe vágja. 
A lány belefekszik a szilánkba. 

A történet. A történet szálak
ra szakad. Roncstelepen ennyi ki
szakadt drót. Ne fedjétek le egy
mással a történetet. Világadó 
morzéi pulzálnak. Világnyi adó
sság kiegyenlíthetetlen. Egy
perc se törleszthetõ, csak
történik. Rádiós, ülj az adóhoz. 
Ti-ti-ti tá-tá-tá ti-ti-ti ti-ti-ti
tá-tát tá ti-ti-ti. Örömök és gyász kó-
borai, mit várhatunk szárnyas 
sarunktól? Hallgasd le a szótagokat. 
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Az öreg húshoz nem nyúl, imádkozik,
befogott méneseknek álmodik nyer-
get,
úri öltönyöket minden jöttmentnek,
sas-körmös subákat téli itatáshoz,
juhokat keresztez finom bundákhoz,
kórházi ágyon levert gerincért
megbocsát, a szétoszlottak keserû
kenyerét szõlõlugasban harapja,
az állatbõr, a fokhagymaszár, a
kerítésre kúszó babvirág, a
vasutas-sapka az õ kézfogása. 

A távolság kígyóként fonódik,
torkot szorít, gyomrot kifordít.
A hármas gorgó benned. A tányér
tenyered napja. Vágd le a gorgó-
fõt. Nyisd ki a tenyered. A kígyó
orvosol. Cselekedeteid bitorolják
saját csöndjeidet. Ekhnaton írnoka
és Perseusé, világosítsd meg
a lehallgatott történetet! 

Szederinda a nyárfagyökérhez,
gyerek az anyjához hozzá nõ.
Az apa, ó gyarló turul-monda,
száll a fák koronái közt,
a távolság kígyója szájában,
sziklára ül és õrzi a földet. 
Hasas tehén árokba visszacsúszik,
Vízbefúlt kutyakölykökkel viszi 
a patak sodra. Szederinda a 
nyárfagyökérhez. És mandulák
késõn jött hó fölött virágoznak

Perseus! Ítélet!
Emeld föléjük gorgófej-éked!

Sas–körömre 
leveledzett kígyó

Zúg az é
Zúg az éj
Zúg az éjszak
Zúg az éjszaka fej
Zúg az éjszaka fej ijedelme
Lépésed mintha gazdára várna

Toporog kikötve egymagába
Gyökeret ereszt a lombok álma
Leveleket zúdít a nyárfa
Kékségbe fon mindent a pára
Csoda-bõgések ma találnak párra
Hiába-hold alatt fájdalmak árnya
Holnap a csodát ólomhalál várja
Nyelvet szót és lelket csempészni
anyánk ezért szült a világra

Óvatos kakukk-dalocskákkal
ücsörögni a kopár ágra

Leveledzõ poklot folyópartra
nincsen õsz, mely lehullatna
Vágtól az Oltig dadogó dalra
nincsen hullám, mely vigaszt adna

Fenséges betegség bordáit
zörgeti egy-egy harkály-szél
Vér és epe minden domb
ládánkba a gyász levelet dob

Virágindás kazetták borús
csillagvészes ege alatt
szolgál, de nem szolga a kórus
lélekrontásban épnek marad

Zúg az é
Zúg az éj
Zúg az éjszaka fej ijedelme
Hogyha a gyötretés évszaka megeredne
az a fa ezen a tájon
az a fáj ezen a fán
az a fájdalomb
cédrusként eget verne

Folyó, város és ember szétszakítva!
Szétszakítottság kínja!
(Kalotaszeg, 1988-ból)

PoLíSz

H
er

m
an

n 
Já

no
s:

 A
tla

sz
 (c

so
nt

)



37

Oláh András

üzenet Székelyföldre
(2004. december 5. után)

azóta örökös félálomban élünk
az égi áramszünet
beteg szívünkre szakad
hideg holdfény terem itt és gyûlölet
légy hát álnok vagy légy ostoba
s ne tudd többé mi a haza
mert itt nem kellesz senkinek
s nemhogy élned: halnod sem lehet
maradj hát számkivetve
hûvös fenyvesek között
ahol félrebeszélnek még most is
a seblázas álmú Ábelek

túlél minket ez az õsz is
- - - levert dió a szívünk
félszegen vetkõznek
s nyöszörögnek a fák
a Csikóhegy barázdált homlokán
izzadság csurog
sápadtan zizzen a temetõi avar
elnyúló árnyékunk
suta fejfákra feketül
összegyûrt zsebkendõ a fájdalom
s mi legszívesebben kiretusálnánk
magunkat errõl a képrõl
ahol örökre megállt az idõ

kevés
…föladtuk: elfásult az aggodalom
elõfurakszik mi bennünk rossz lehet
s körül nõttön nõ a rothadó alom…
nyomort nyomozunk – a világ így kerek –

maradunk önnön börtöneink foglya
„hit remény szeretet” – mindez csak álca

a vírust vibráló képernyõ hordja
vele pusztul a szabadság románca

feslettek fertõznek népet álmokat
szemünket behunyva hallgatni kevés
senki nincs ki szót emel – csak kárhozat –

fölfakad a sok rejtõzködõ kelés
– maradunk betegek védtelen testtel
bennünk így Isten tán magára ismer…

Payer Imre

Körben forog
Benzingõzben színes zápor
Ingadozó zajcafatok
Tekintetem behatárol
Szûkre szabott és szaggatott

Ingadozó zajcafatok
Visszhangzik a szó és dolog
Szûkre szabott és szaggatott
Az életem körben forog

Visszhangzik a szó és dolog
A forgalom mintha örök
Az életem körben forog
Hullámzik és zúg és zörög

Véghetetlen 
szerelvény

bambulok és rettegek a
véghetetlen szerelvényen
soha nem akar elmúlni
ez a monoton kattogás 
szûk és szaggatott
térosztásokon rebbenõ  
roncsolt univerzálé 
szétfoszló emlékezet

kifröccsenõ anyatej szennyes óceánon

A szerzõ másfél éve a lap versrovatvezetõje.
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Ébert Tibor

A Duna folyása 
Bartók Béla pozsonyi emlékének

A két fiú már jó ideje a kert katlanszerû
mélyedésében tartózkodott, ez a rész az
utca felõl töltésként emelkedett, és terebé-
lyes vadgesztenyefák borították. Castrum
Alexandriumnak, vagyis Sándortábornak
hívták, mivelhogy régi avargyûrû-avarsánc
elnevezése már elavultnak, unalmasnak
tûnt, meg aztán akusztikailag jobban esett
a fülnek a latin idióma. Az „erõdítmény”
falát belül egy gondosan ledöngölt ösvény
követte, amely hol enyhén emelkedett, hol
pedig lejtett. Bármelyik szakaszáról jól be
lehetett tekinteni a „terepet”, a sárgás kavi-
csokkal kevert utat. Messzebbrõl, a dom-
bok egyik horpadt csücskébõl idekandikált
a folyó. – Azt hiszem, legjobb, ha ott
maradsz a hármas számú pontnál. Nekem
ez a kettes kiszögelés a legalkalmasabb
figyelésre – szólt le Sándor. – Szimatolj
csak, vizslass – mondta Károly. – Ha jelzek,
elkezdheted. – Van elég muníció. Teliszed-
tem a zsebeimet, azonkívül tartaléknak itt
van még ebben a kosárban is. Úgy fényle-
nek, mintha kisuvickolták volna õket. Tíz,
tizenöt méter távolságnyira lehetett egy-
mástól a két fiú. A sáncokon támadás elõtt
a földbe beszéltek, az elnyeli, és valame-
lyest továbbítja a hangot, az útra nem hal-
latszik. Azt már kikísérletezték, melyik lehet
a maximális hangerõsség, amelyet semmi
körülmények között sem hallani az útra. 
A halk beszédet, a suttogást is elviszi a 
föld bizonyos távolságra, tudták, meddig.
Kettõjük közt spárga feszült: telefonszerû
morzegép. De most hangosan beszéltek.
– Keresztbe tüzelünk. Mindenképpen te
indítod a támadást. Bevált taktikánk ez. –
Szárazon, kimérten, határozottan gurultak
a rövid mondatok a fenti megfigyelõállás-
ból. – Fõ elvünk: az ellenség semmi esetre
se vegyen észre. – Lesz itt bombázás, bízd
csak rám! Napóleon golyóbisai nem voltak

pontosabbak odaátról, a Ligetbõl. Károly
leguggolt a földre, és belemert tenyerével
a gesztenyékkel teli kosárba. – Attól függ,
ki lesz közülünk „Dunaparti” Napóleon –
mondta Sanyi a Bonaparte szót Duna-par-
tira változtatva. – Aki pontosabban céloz! –
felelte Károly, csak úgy, odavetve. – Én
vezetem a hadmûveleteket! Károly abba-
hagyta a turkálást. Felnézett abba az irány-
ba, ahol Sándor volt. – Miért, ki a jobb
tüzér? Te vagy én? Napóleon tüzér volt –
biggyesztette hozzá hanyag magabiztos-
sággal. – Amikor Napóleon itt járt a Duna
partján, akkor már császár volt. És
Beethoven rég letépte az Eroica címlapjáról
az ajánlást. Függetlenül attól, igaza volt-e
Beethovennek, csakis én lehetek Napó-
leon! – Majd meglátjuk. Ezt még eldönt-
hetjük... Tudod, mit szeretek fenemód? Ha
olyan ürge jön, akinek keménykalap van a
fején. Hû, azt telibetalálni, a kalapot, a pöl-
lert, micsoda élvezet! Hogy koppanjon
még hozzá? Nehéz mûvelet, kényes, me-
redek szögbõl kell ráirányítani a geszte-
nyét. Károly a levegõbe dobott egy politú-
rozott gesztenyét, megcsúszott rajta a
fény a magasban. Feldobott egy másikat,
és elkezdett hadarni: – Minden elhajított
gesztenye ugyebár görbe vonal, mondaná
Söpte, a mértantanár. – A görbe minden
pontjában más irány, szög, illetve törés nél-
kül hajló vonal, ugyebár – felelték fentrõl
hadarva. – Bombáink pályája megközelítõ-
leg parabola. Károly feldobott volna a fény-
be egy újabb gesztenyét. – Vigyázz! Riadó!
Károly hirtelen megfordult, egész testével
nekidõlt a falnak. – Ki jön? – Polányi, a
fûszeres – suttogva jött a rögökön a
válasz. – Az árgyélusát! – Majdnem elszól-
ta magát hangosan. – Ez aztán a fogás –
dünnyögte bele a rojtozott gyökerû, bar-
násfekete humuszba. – Nem kímélem!
Hatvan fokos szögben elõször lassú, inger-
lõ tüzelés. – És már nyúlt is a zsebébe. –
Tûz! Tüzecskék... A keménygallérú, nyak-
kendõs nagydiák az útra bámult: „Hû, a
mindenit! Jól kupán találtak.” – Ekkor
nézett csak fel furcsán, esetlenül a fákra, az
égre. – Te, ez nem Polányi, a szatócs? –
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Károly rángatni kezdte a zsinegkészülék
papírdobozát. – Nem, egyáltalán nem
Polányi. Tévedni emberi dolog. – A maga-
biztos definíció enyhíteni igyekezett a téve-
dést. – Micsoda Napóleon! Császár!
Stratéga! Hatökör! – Szinte a földet harap-
ta dörögve. – Jó lesz visszavonulni, tüzet
szüntess! – Hasonlított rá. Elmélázva jött.
Polányi is ilyen felnemébredt. – Pancser
vakondok! – ordította volna. – Te, ez Bartók!
„Szép ritmusosan potyogtak rám a vad-
gesztenyék. Az õsember is ilyen szabályo-
san megnyilvánuló jelenségekbõl, üteme-
sen ismétlõdõ váltakozású lüktetésekbõl
jött rá a ritmusra.” – A nyakkendõs fiú még
mindig az eget nézte, aztán nagyon ter-
mészetes hangon megállapította: „Persze,
ez nem valami természeti jelenség volt,
nem az égbõl, nem a fákról hullott alá sza-
bályos idõközökben a gesztenye. Mester-
séges potyogtatás ez. De mindez a ritmus
lényegén nem változtat.” – Valahogy tisz-
tázni kellene a dolgot – morzézták fentrõl.
– Te vagy a parancsnok, intézkedj – ment 
a válasz. – Szóljak neki? – A te hibád!
„Napóleon”! Farkasszemet néztek vele, de
nem látták egymást. Sándor nem volt
gyáva. – Elnézést kérünk, tévedés történt.
Azt hittük, ellenség. És csak játszunk,
háborúsdit – szólt ki az útra. A nyakkendõs
nagydiák mosolygott. – Senki se érdemel
alattomosságot, akármit érdemel is,
mondjuk történetesen a vadgesztenyecsí-
pést. No jó. De védtelen ellenséget megtá-
madni, akárhogy van is, gyenge igazság,
legalábbis úgy gondolom. – Egészen közel
állt Károlyhoz, szemében belsõ lobogás, s
nézése mélyrõl merült fel, mintha nem is a
szem üregébõl, mélységeken, mélységek
felett, rétegeken csillogott a pupilla, a
mélység kívánkozott a felszínre, a látható
felszínre, melyet körülvett a külsõ mosoly-
gás, ez keresztezte gömbölyûen a mélysé-
get. – Hát azért csak játsszatok, háborúz-
zatok a vadgesztenyékkel és egymással,
egyenlõ esélyekkel. – Nem haragszol? –
kérdezte Sándor. – Nem. Azért nagyszerû-
en lehet itt háborúzni, sok itt a gesztenye.
– Lehajolt, felvett volna a földrõl egy gesz-

tenyét. – Várj, ne vedd fel a földrõl, adunk
mi neked gömbölyû óriásgesztenyét. –
Károly máris belemarkolt a kosárba. –
Tulajdonképpen hülyeség ez – a pillanatnyi
idillt kettévágta Sándor szavainak kése. 
A nyakkendõs nagydiák még közelebb
jött, most jól lehetett látni felnõttes arcát. –
Igazán nem haragszol? – kérdezte Károly,
és kinyújtott feléje három óriás gesztenyét.
A nagydiák elvette, megindult volna, aztán
csakugyan elindult tétován. – Persze, azt
hiszed, hogy éretlen gólyák vagyunk. De
mi zongorázunk is, meg komponálunk! –
Szemrehányás és büszkeség vegyült Károly
hangjába. – Mindketten zenéltek? – 
A nyakkendõs megtorpant. – Igen, és már
komolyabb mûveket szerzünk. – Mûveket?
– Na jó, jó, nem olyanokat, mint te, de
azért mégis. – A mû mégis mû, te csak
tudod. – A mû?... – Nem jönnél be hoz-
zánk? Nem jó így a kerítésen át diskurálni
– mondta Sándor. – Hát nem akartok ját-
szani? – Szellemtelen játék, felesleges idõ-
töltés. – Sándor a töltésen állt. – Nem
bánom, tíz percre, mert csakugyan sietek...
Alig néhány lépésnyire a kovácsoltvasból
készült kapu, málladozik, pattogzik róla a
festék. Sándor és Károly felsorakoztak. –
Bocsáss meg. Hogy... hogy is mondjam,
orvul megtámadtunk az elõbb. Engedd
meg, hogy bemutatkozzak! Albrecht
Sándor vagyok, harmadik osztályos fõgim-
náziumi tanuló. – Marócz Károly harmadi-
kos a fõgimnáziumból. – Mivelhogy én lép-
tem át a kaputokat, nekem kellene bemu-
tatkoznom. – Neked? Ki nem ismerne
téged, a híres zeneszerzõt, zongoramû-
vészt! – Jól ismerték ezt az arcot az iskolai
ünnepélyekrõl, a folyosókról, de most,
hogy a kézfogással belenézhettek, úgy
érezték... Sándor arra gondolt, hosszú-
hosszú idõre megmarad, mint egy fény-
kép, amely megõrzi a vonásokat, a pillana-
tot, megdermed az idõben... Aztán elin-
dultak a bokrokkal szegélyezett utacskán,
szállingóztak a levelek, önnön súlyuknál
fogva pörögve, mígnem földet értek. –
Ahogy elnézem ezeket a hatalmas fákat,
óriásokat, ágkarjaikban zöld buzogányaik-
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kal... bizony talán le is csapnának parancs-
szóra a betolakodóra. – A keménygallérú
diák felnevetett. – Micsoda vadgesztenye-
fák, ilyeneket ritkán látni, még a
Hegyiparkban sem, ahová mostanában
sokat járok levegõzni. – Feljebb van egy
rettenetesen öreg példány – mondta
Károly. Közrefogták a nagydiákot, elöl ment
Károly, libasorban haladtak a kaptatón,
mígnem megérkeztek a belsõ várba. – Itt
nincs ülõalkalmatosság – jelentette ki
Sándor. – Miért, azt gondoljátok, hogy
holmi vendégségbe jövõ podagrás várúr
vagyok, akinek karosszék kell?... – felelte a
keménygallérú. – Akkor is, csak nem fogsz
állni... – Hozok egy kosarat és megfordít-
juk. – Károly eltûnt a fák között. A nagydi-
ák nekitámaszkodott egy törzsnek...
Halkan megszólalt: – És milyen ez a csend
itt... abszolút csend... Rétege van, hosszú-
sága, mélysége, szélessége... térfogata
van. Itt érdemes hallgatózni... csoda dol-
gokat hall meg az ember, a csendben rej-
tõznek a legszebb hangok... Egy ideig
némán álltak mind a ketten. Károly maga
elõtt tolta a kosarat, el akart dõlni, vissza-
pofozta. A nagydiák nevetett. – Bice-
bócán gurul, olyan mint egy részeges vagy
ötnegyedes keringõ... idesasszézik hoz-
zám, persze hogy leülök... köszönöm a
fotöjt. – Ráült a kosárra... Körülnézett... –
Valóságos erõdítmény ez, jól kiépítettétek,
ahogy jöttünk, kazamatának is beillik... Itt
laktok? Szép errefelé. – Csak Sanyiék! Én
két dombbal odébb. – Errefelé szoktál
sétálni? – kérdezte Sándor. – Erre is, más-
felé is, mindenfelé, csak zöld legyen... 
A nagydiák ismét nevetett. – Azt hiszem,
bekóborogtam már az egész pozsonyi
hegyvidéket, a Zergehegyet, a Szalma-
kunyhót, a Hegyiligetet, a Csalogányvöl-
gyet. Ma is viszek haza néhány növényt a
herbáriumomba. – Növényeket gyûj-
tesz...? – Azt is. Van belõlük néhány száz.
Lepréselem, megszárítom, preparálom
õket. A Hegyiligetnek érdekes a flórája. Itt
van ez a két kartonlap. Egyébként a növé-
nyek préselésére a legjobb felszerelés... –
Károly és Sándor csak most vették észre,

hogy valami kemény lapot szorongat a
hóna alatt – két kartonalap, melyet itatós-
sal vagy újságpapírral bélelünk – magya-
rázta a keménygallérú. – Köztük vannak a
növények. – Kinyitotta a kartont, széthaj-
totta a lapokat... – Ez egy fecsketárnics...
szép... olykor késõ õsszel is virágzik... a töl-
cséres harang alakú virágai a levelek hónal-
jában állnak... Szereti az erdõs nyirkos
helyeket, a Bimbóházaknál találtam... Ez
pedig kárpáti nyír, cserje... kurtaágú cserje.
– Megmutatta. – Erre is van idõd... a zené-
lés mellett – szólt Károly. – Ó, az embernek
sok mindenre jut ideje, hosszú a nap.
Lepkéket, rovarokat is gyûjtök... És van
selyemhernyó tenyészetem is... megnéz-
hetnétek. És ti...? Micsoda mûveket sze-
reztek, micsoda mûvekrõl beszéltetek
nekem az imént...? – A fiúk szemébe
nézett. – Komponáltok! Mert hát azért, ha
mû lesz valami, abban nyilvánul meg, hát
mû... Sándor maga elé bámult. –
Szerzemények, – dünnyögte – polkák, val-
cerek... melódiák... Károly látványosan
legyintett. – A dallamokkal nincs semmi
bajom! De hogy van az, hogy mindig
eszembe jutnak dallamok... dallamok, de
gyötrõdöm, milyen kíséretet is rakjak alá-
juk? – Kíséretet...? Azt tanuljuk az össz-
hangzattanban, majd késõbb az ellen-
pontban. – Dallamot komponálni? Lárifári,
az is valami?! Bármikor bebizonyítom. –
Sándor elkezdett fütyülni egy dallamot két-
negyedben. – Nem nagy vicc! Az nekem is
könnyen megy... dallamot...! – és Károly
háromnegyedben kezdett el fütyülni. Fü-
tyültek, egymást túl akarták licitálni, ékte-
len kakofóniának tûnt ez így. – Nézzétek,
itt vannak ezek a vadgesztenyék. – 
A keménygallérú a földre mutatott, egy
gesztenyehalomra. – Mit akarsz velük?
Elegünk van a hajigálásból! – csattant fel
Károly. – Fütyülje egyikõtök el ezt a melódi-
át... Sándor elkezdett fütyülni. – Na, ezt
most lekottázzuk vadgesztenyékkel. –
Vadgesztenyékkel?! – Vadgesztenyékkel.
Ezzel a gallyal. Levonalkázzuk a földet,
mint Archimédész. Õ köröket rajzolt, mi
pedig egyenes vonalakat, egymás alá öt
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vonalat. S meglesz a kottapapír... – 
A keménygallérú máris húzta a vonalat. –
Gondolom, elég hosszú lesz a sor... jöhet-
nek a párhuzamosok... így ni. – Mintha zsi-
nórral húzták volna... – Egy kis szemmér-
ték kell hozzá... A többihez fül. No már-
most, a gesztenyék barna háta a negyed-
hang, fehér hasuk a fél, illetve egész hang-
jegyek. A kottaszárakat hozzárajzolhatjuk.
Így ni! Karcsi, rakd ki a vonalakra a geszte-
nyehangjegyekkel a melódiát. Ez nem
különösen bonyolult. Láttatok már óriás
sakkot? Emberi sakkot? Ez jutott eszembe,
csak hát az emberek ezen a táblán a gesz-
tenyék. Kétnegyed... elõjegyzés... helyes...
– Károly rakta a hangokat: gesztenyéket,
Sándor rendületlenül fütyült, fütyülte a dal-
lamot, közben egyik lábáról a másikra
támaszkodott. – Jó... jó... taktusvonal
helyes... megy ez, mint a karikacsapás...
nagyszerû! – Megvan – kiáltotta lelkesen
Károly. – Csillog ez a dallam, mint a meg
nem száradt tinta a papiroson. – A nagydi-
ák eldudorászta a dalt. Csakhogy hát foly-
tatni kellene – mondta, hozzábiggyesztve
a szavakat a dallamhoz. – Ennyi a melódia,
mit folytassak...? – No nem a melódiát, az
valóban készen van, ragyog... – A kemény-
gallérú a gesztenyehangokra nézett. –
Ehhez kellene még valami... kíséret, mint a
zongorán... Nem gondoljátok...? – Ühüm,
jól megfogtak minket, Karcsi. – Sándor
kuncogott. – Akkordokat kellene szerkesz-
teni hozzá, harmonizálni kéne... többszó-
lamúvá alakítani... Ez így csupasz melódia.
– Csupasz melódia! Isteni – Károly nagyot
ordított... Errõl eszembe jut a Põre Tóbiás...
Emlékszel, Sanyi? – A Põre Tóbi... Az alany
és az állítmány!!! – Volt egy iskolatársunk,
kimaradt már, nem tudom, mi van vele,
Põre Tóbiásnak hívta az osztály... – Azért,
mert egyszer, amikor a magyartanár meg-
kérdezte tõle, melyik mondatot nevezzük
puszta vagy tõmondatnak, így felelt: hát
azt a mondatot, tanár úr, mely elhagyott,
úgyszólván nincs semmije, szegény, pucér,
meztelen, nincsen rajta se ruha, se haris-
nya, se gatya... – Põre Tóbi, csupasz Tóbi,
bõvítményed le kell tóni... Szívbõl kacagtak

mindhárman... – Põre Tóbiás – mondta
halkan a keménygallérú diák. – Akkor ezt is
mondhatnám, ez a javaslatom, hogy a
csupasz dallamot fel kellene öltöztetni... fel
kellene öltöztetni megfelelõ ruhába...
Mindenesetre meghúzom a vonalakat. –
Már ment is a bottal, hogy meghúzza 
a vonalakat. – Megpróbáljam? –  kérdezte
Sándor. – Zeneszerzõk vagytok, –  felelte 
a nagydiák. Károly közbe-közbeszólt, a
keménygallérú nyakkendõs diák alig segí-
tett, Sándor megharmonizálta a dalt... 
–  Jól van, bene... bene. Ez a várudvar 
most egy hatalmas kottapapír. Zene.
Vadgesztenyefa a karmester, vadgeszte-
nyék a hangjegyek... –  A nagydiák kissé
mélabúsan elkezdte zümmögni a dalt, a
másik kettõ is vele zümmögött, zümmög-
tek hárman... egyszólamúan, többszóla-
múan... Szállt, szállt a melódia, az alko-
nyatba oldódott... Lassan abbahagyták a
zümmögést. –  Mi legyen a mû címe? –
kérdezte a nagydiák. Egyikük se felelt. –
Legyen: Vadgesztenyék... – És odaírta a
kottakép fölé, belerajzolta a gallyal a föld-
be. Sokáig maradtak szótlanul. Lassan,
talán észrevétlenül alkonyodott. Mintha
hûvösség libbent volna. – Mondd, Bartók,
mióta vagy te zeneszerzõ? – Ezt Károly
kérdezte. – Zeneszerzõ? – A keménygallé-
rú felnevetett. – Diák vagyok! De még
mennyire! Most különösen, érettségi elõtt.
– Én zeneszerzõ szeretnék lenni – jelentet-
te ki Sándor. – Ha van erre spirituszod!
Károly magasba hajított egy gesztenyét. –
Persze, persze, sok mindent megtanulhat-
tok. – A nagydiák megindult lassan, kimért
léptekkel, a két fiú követte... – Hyrtl zene-
tanár úr is mindig azt mondogatta tanítvá-
nyainak, miközben vonalzójával szelíden
csapkodott a növendékek ujjai fölött, min-
dent meg kell tanulnotok, amit ujjaitok
elbírnak, két bálkézések, áménnyi a féjé-
tékbe elfér, bélészorul, fáféjûék, á-val meg
é-vel beszélt, olyan tótosan... Meg azt is
meg kell tanulnotok gyérmékéim, amit
ném léhét... Mert jegyezzétek meg, aki
csak egy dolgot tud tisztességesen, már
nem értéktelen ember, az nágy-nágy
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dolog... csák né volnánák olyán sokán, akik
sémmit sé tudnák: a fáféjûék, kettõ bálké-
zésék... Ezt mindig hozzátette: tánuljátok
még tisztességésén zenélni... – Érdekes
figura lehetett az a Hyrtl. – Igaza volt, tel-
jesen igaza. A mesterségbeli tudás fontos,
de még mennyire fontos... – Körülsétálták
az „erõdítmény” udvarát. – A komponálás
szakma, de nem úgy, hogy elsajátítható és
kész, punktum... Akkor talán túl könnyû
volna zenét szerezni... könnyû, soknak,
nagyon soknak... A mesterségen túlmenõ-
en mástól is függ, más egyéb tényezõk-
tõl... – Nemcsak tõlünk függ? Hanem hát
mitõl? Kitõl?... – Szinte egyszerre kérdez-
ték, egymás szavába vágva. – A világtól?
Pah! Csak nem akarod azt mondani, hogy
esetleg a sarki fûszeresnek köze van a
kompozíciókhoz? – Károly kérdésére mind-
két fiú harsányan felröhögött. – Attól függ.
Talán köze lehet. – Fantasztikus! – Ne vedd
rossznéven, Bartók, ez képtelenség. – A
világ felkínálja magát! – A szatócs! – A
fûszerek, a halak, a petróleum... És a zene-
szerzés...! – Hát talán ez mind. Úgy van. A
világ felkínálja magát. Õszintén észrevéteti
magát. – A keménygallérú megállt. – Ész-
revéteti, felkínálja magát... – A jelenvalósá-
gával, fontosságával! Igen! – Óriási! Na és?
Ebbõl lesz a zene? Egy szatócs szimfóniá-
ja például? – Károly elkezdett énekelni,
rekedten, hamisan... – Talán így is... Talán
nem is rossz, amit csináltál. Mindezt le is
írhatnád egyszer, ha úgy érzed... A zenével
mindent ki lehet fejezni. – Hát nem ben-
nünk a világ? – kérdezte Sándor. – Nem én
vagyok a világ? – kérdezte Károly. Ismét
megindultak. – De, de bennünk, mi
vagyunk... de elõször észre kell vennünk a
valóságot... Mindenütt, mindig... És nem
elég észrevennünk... Az, hogy milyen kap-
csolatban vagyunk vele, a viszonyulásunk,
a valósághoz való közelítés dönti el, ki
tudunk- e fejezni belõle valamit, kifejezhet-
jük- e... és hogyan. – Ez nekem magas! –
Kapiskálom, kapiskálom.. – Az iskolátokat,
bizony, nehéz! Nagyon nehéz! Egy darab-
kát felvillantani belõle... darabkákat... a
legkisebb dal, néhány soros szerzemény is

az lehet... a világ... És még valamit. Mást is
ki kell fejeznünk zenénkkel. Ki kellene... – A
nagydiák nagyon határozottan megállt. –
Igen, ez a legnehezebb. A változó ember
és a kor hangját, igényét, amelyben élünk.
Ezt kellene megtalálni... ez rettenetesen
nehéz... Jelen, múlt, jövõ, vágyaink, küz-
delmeink, elképzeléseink... a folyó, a góti-
kus tornyok, a gázlámpák, a lóvasút... hát
persze, minden, a csillagok, eszményeink...
amiket meg akarunk zenésíteni, így válnak
valóban igazzá... érvényessé... Gondo-
lom... Nem is tudom, oly sokat, oly sok
mindent fecsegtem, bölcselkedtem...
Lehet, hogy kissé zavarosan fejeztem ki
magamat... Az öreg Hyrtlnek igaza volt...
Biztosan... Bizonytalan vagyok… – Erõs
vagy, de nagyon erõs – mondta Sándor.
Megint megindultak. – Lehet... Igazatok
van, tulajdonképpen erõsek vagyunk,
mindnyájan rettenetesen erõsek. Tanuljá-
tok csak az összhangzattant! – Az össz-
hangzattant már majdnem megtanultam,
jóformán tudom. – Nem tudjátok, nem
tudom, nem tudja senki... – A keménygal-
lérú nyakkendõs diák most gesztikulált elõ-
ször, mozdulataival aprócska szikár vonala-
kat húzott a levegõben. – Talán azt akarod
mondani, hogy nem sajátítható el? –
Elsajátítható! De a világ tele van ismeretlen
és új harmóniákkal és diszharmóniákkal,
törvényszerûségekkel, szabályokkal, sza-
bálytalanságokkal... Végtelen, kimeríthe-
tetlen. Olykor úgy érzem, megtaláltam... a
bizonyosságot... aztán érzéki csalódás,
olykor hallucináció, olykor megtorpanó
gyávaság bennem, olykor csodálatos felfe-
dezés... – Csodálatosan beszélsz. – Károly
szavaiban pátosz lobbant. Rótták az erõ-
dítmény lapított körét. – Hát, ha csodát
említettetek, akkor tudjátok mi a csoda? 
A csoda ez az örökké megújuló fejlõdõké-
pesség a kis- és nagyvilágban, a létezés-
ben és bennünk. Ami tapintható, hallható,
látható, felismerhetõ... lekottázható. Ami
fejlõdõképes, az csoda. Ami nem, az vak,
béna, süket, elsorvadt... hangtalan. –
Különös ember vagy te, nem mindig érte-
lek. A nagydiákok okosságával beszélsz –
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mondta Károly. – Nincs nagy különbség
köztünk, legfeljebb ti is megtanuljátok
majd azt, amit én már megtanultam. Ti is
érettségizni fogtok, el fogjátok énekelni a
Gaudeamus igiturt, lekottázzátok, meg-
hangszerelitek, írhattok belõle egy hatal-
masan zengõ szimfóniát. – Addig még sok
víz folyik le a Dunán. Mindnyájan érezték
az idõ múlását, de bennük cammogott az
idõ. Elhallgattak, így maradtak szótlanul. 
A keménygallérú fiú leült a kosárra. Sándor
egy fának támaszkodott. Károly lehullott
levelekbe süppedt. Szabályos háromszöget
képezett köztük a távolság, egyenlõ oldalú
triangulumot. – Mióta muzsikálsz...? – kér-
dezte aztán Sándor. – Én ötéves koromban
furulyáztam – mondta Károly. A nagydiák
köröket, vonalakat rajzolt a bottal a földre.
Nem rajzolt ügyesen, minduntalan megbi-
csaklott, elcsúszott a bot... Elkezdett
beszélni. – Hároméves koromban dobot
kaptam, s ennek igen örültem. Anyám
zongorázott, s én ott ültem mellette, zsá-
molyon a dob. Ujjaimmal ütemeztem a
dobon. Kétnegyedet, háromnegyedet.
Akkor fogalmam sem volt, mi a kétnegyed
meg a háromnegyed. Csak ütemeztem,
úgy ösztönösen. Aztán anyám a zongorán
egyik ütembõl átment a másikba. Követni
akartam. Egy pillanatra megálltam, abba-
hagytam a dobolást, de nemsokára foly-
tattam a megfelelõ ritmusban. Ha nálunk
némelykor cigányzene szólt, ritka alkal-
makkor, figyelemmel hallgattam a zenét.
Négyéves lehettem, egy ujjal kipötyögtem
zongorán a dalokat. Mondják, negyvenet
is tudtam betéve. Nem számoltam meg.
Hát talán valahogy így kezdõdött. Apám
csellón játszott egy zenekarban, mindig
egy füstös vendéglõben hangversenyez-
tek. Még sose láttam együtt annyi hege-
dût, csellót, nagybõgõt. És amikor meg-
szólalt mind, milyen varázslatos volt! Már a
hangolás is. Mintha mindenünnen, a falak-
ból, lámpákból, ajtókból hangok bújtak
volna elõ. Sándor egy alacsony termet
látott, ahol mindenütt és mindenen han-
gok gurultak, gomolyogtak, siklottak, tusz-
kolták, lökdösték egymást, tódultak a

repedésekbõl, bukdácsoltak. A nagydiák
abbahagyta a rajzolást, a fiúk szemébe
nézett... – Ez az összevisszaság, látszóla-
gos fegyelmezetlenség, egymáson való
bukdácsolás, csuszgorászás, épp ez az,
ami nagyon tetszett. Emlékszem. Fények,
egymásra dõlt, hajolt, összegabalyodott
fények voltak a hangok. Ezután kértem
meg édesanyámat, tanítson zongorázni...
Egyszer ebéd után valamiféle dallam sejlett
fel bennem. Mivelhogy édesanyám aludt a
mellettem lévõ szobában, nem akartam
eljátszani, nehogy felkeltsem. Kilencéves
voltam. Egész biztosan. És valcer volt...
Akkortájt elképzelni se tudtam, milyen egy
széles, hömpölygõ folyó. Mikor az iskolá-
ban a Dunáról tanultunk, megzenésítet-
tem a folyását: eredetétõl, az értõl a torko-
latig, a Fekete-tengerig. A hullámokat, a
habokat, fodrokat, a víz sustorgását, koc-
canását, csobbanását. Meg a medrét,
melynek nekifeszül, és amely magával
sodor, a partjait, a tájait, ahol keresztülfo-
lyik, országokat, népeket mind le akartam
kottázni. De mindez nem is tudom, miért
fontos. Most már mindenesetre tudom,
milyen a Duna. – Felnevetett. – Elslattyo-
gok, késõre jár, jó kis idõ, míg leérek a
hegyrõl. Találkozunk. – Hol, mikor? – Hát a
Klarissza utcában, a gimiben. – Ott? Mi,
harmadikosok, lent gubbasztunk a föld-
szinten. Ti, sasok, fent vagytok, a csúcson
– mondta Sándor. – Majd lecsúszom hoz-
zátok a korláton az egyik nagyszünetben...
– Sándor! Sanyi! Nem volt még elég mára a
gesztenyézésbõl? Albrechtné hangja volt,
Sándor édesanyjáé. – Nem is hajigálunk!
Komoly dolgokról van szó! – kiáltotta visz-
sza Sándor. – Itt van velünk Bartók Béla! –
Azt hiszem, sokáig maradtam – mondta a
keménygallérú fú. – Örülök, hogy itt talá-
lom. – Albrechtné akkor ért az „erõdít-
mény” bejáratához. – Ha nem szólok, öreg
estig is kint maradnának. Most különösen,
ezek miatt a gesztenyék miatt. – A mai
gesztenyecsata, azt gondolom, nem volt
igazán hiábavaló... – Komponáltunk.
Közösen komponáltunk egy dalt a vad-
gesztenyékrõl – mondta lelkesen Sándor. –
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A vadgesztenyékkel. Tessék nézni – mond-
ta Károly. – Nézd csak, ott a földön! De
vigyázz! Még eltaposod, szétrúgod a
melódiát. Valamelyik közülük dúdolta a
dallamot. – Reggelre, azt hiszem, tele lesz
hamis hangokkal a lepotyogó gesztenyék-
tõl – mondta Albrechtné. – Mindenesetre,
ez így a mai októberi délután dallama még.
Holnap majd másikat szereznek a fiúk,
kirakják vele a kertet. És máskor is... – És ha
nem lesznek már gesztenyék? – kérdezte
Sándor. – Nem lesznek gesztenyék? Esõ
lesz, hó, szél, vihar... Mindig lesznek gesz-
tenyék, mindig lesznek melódiák... De
mennem kellene... – Sötétedik, s ilyenkor
már gyorsabban szivárog le a hegyekbõl a
hûvösség is. Jöjjenek be, Béla! Itt marasz-
talnám szívesen vacsorára – szólt Alb-
rechtné. – Nem. Nem, köszönöm, igyekez-
nem kell már. – Akkor egy csésze teára. 
– Játsszál valamit! – kiáltott fel Sándor. –
Nagyszerû, kérlek, zongorázz valamit, azu-
tán én is lelépek – mondta Károly. – A zon-
gora nem engedi el magát, de mi sem,
játék nélkül már. Bementek a házba. 
A barna Bösendorfer ott állt a sarokban. –
Akkor, akkor játsszam valamit? – kérdezte
a keménygallérú nagydiák. Schumannt
zongorázott, a fisz-moll szonáta elsõ téte-
lét. Albrechtné megkérdezte utána: –
Schumann a kedvence? – Nem éppen, de
szeretem a fisz-moll szonátát. – Kik a ked-
venc zeneszerzõid? – Beethoven, Bach,
Brahms. – Ilyen sorrendben? Megismé-
telte: – Beethoven, Bach, Brahms. – Bé,
Bé, Bé, mindegy. No, a Bartók Bélához
asszimilálódik a három bé – jegyezte meg
Albrechtné tréfásan. – És az érettségi
után? Az érettségi után mik a tervei? – 
A matúra után...? Nem is tudom. Vannak
elképzeléseim, nem döntöttem még...
nem döntöttünk még... Talán Bécs, talán
Budapest... Öt óra múlt. A dombról a
Kórház utcáig legalább húsz perc. Ilyenkor
októberben már rövidek a délutánok, s a
lámpagyújtogatók egyre korábban indul-
nak, hogy felkattintsák a gázlángot. Ezek a
sápadt hideg fények már gyulladoznak a
városban. A hegyi utakat már majdnem

bepólyálta az este. A jegenyék felsöpörték
az eget, horpadt völgyvödörbe hullottak a
felhõk, de nem látni csillagot. A kemény-
gallérú, nyakkendõs nagydiák lépéseibe
kapaszkodik, és az ismerõs kövekbe, kavi-
csokba, hajlatokba, gödrökbe. Amikor
elhagyja a levelek, füvek fanyar illata, tudja,
hogy lejjebb ért. Átvág a négytornyú vár
irányába, a Védcölöp út felé, úgy rövidebb.
Holnapra még tanulnia kell. – Földrajz, fizi-
ka, magyar, torna, latin – gondolja. –
Latinból doli. Holnap dolgozatot írunk.
Clarorum virorum facta moresque posteres
tradere... Kiváló emberek tetteit és jellemét
az utókor számára megörökíteni szokás,
ez az, amit még ma sem mulaszt el kortár-
saival szemben egyébként közömbös
nemzedékünk akkor, ha egy nagy jellem
diadalmasan felülkerekedett azon a fogya-
tékosságon, amely a nagy és kicsiny
közösségekben egyaránt megvan... igno-
rantium recti et invidium... az igazi érték
nem ismerésén és az irigységen. Igen: cla-
rorum virorum facte moresque posteras
tradere. Teljesen besötétedett. A kemény-
gallérú nagydiák tudja, amott a macskahá-
tú hegyen túl Ausztria. Kétfejû sas, erre
néz, arra néz, mindenhova száll, hegyes
csõrével, karmaival. Kiváló emberek tetteit
és jellemét az utókor számára megörökíte-
ni... A Duna szalagja olyan innen fentrõl,
mintha vizes tej dermedne a tájon, pedig
víz, mozgó, hömpölygõ, dagadó víztö-
meg. Túloldalon kezdõdik a síkság, belát-
hatatlanul, végtelenül. Itt a hegyekhez
biggyesztve lapulnak a házak, a dóm,
becövekelte magát a város a hegyekbe,
idõbe, történelembe. Megint Tacitust
idézi... Clarorum virorum facta... Kossuthról
kellene egyszer szimfóniát írnom! Igen...! –
Majdnem felkiált. A keménygallérú nagydi-
ák megáll. – Igen! – mondja félhangosan
és körülnéz. Egyedül van. – Mi ez itt a zse-
bemben? Egy vadgesztenye! – Kitapogatja
gömbölyûségét. – Egy vadgesztenye. Egy
hang! Egy felesleges hang? De mit csinál-
jak vele?... Elhajítom! A négy világtáj felé...
bárhová... elhajíthatom... Merre hajítsam?
Merre? Ahogy megfordulok tengelyem
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körül: amott északnyugat, amott Ausztria,
amott a dombokon túl észak, amott,
amott a háztetõk fölött, délkelet felé,
Magyarország. Magyarország mélye, csön-
desen, hosszan, feketén elnyúlva. Egy vad-
gesztenye. Egy felesleges hang? Egy kiál-
tás? Egy vadgesztenye! Gyenge karom, az
erõm, de arrafelé hajítom, arrafelé célzok,
délkelet felé, amerre utam, amerre fordul-
na lépteim... amerre bizalmam, érlelõdõ
elhatározásom, jövõm. Nem volt már
messze a város. A keménygallérú fiú,
Bartók Béla, a nagydiák ereszkedett,
leereszkedett a dombról, cipõjére vizes
avarfoszlányok tapadtak, aztán érezte,
ezek már kövek, bazaltkockák...

(73. szám, 2003. október–november)

Köszöntjük 80. születésnapja alkalmából Ébert
Tibort, lapunk régi munkatársát.

Bolyongás
(Kázmár Miklósnak)

Pozsony,
ezerszer glóriázott városom.
A glóriák lekoptak,
már nem fénylenek,
vagy talmi ragyogásuk.
A gondolat száll
angyalok nélkül feléd,
– az ifjúság, apám, anyám,
a társaim –
szárnyaszegett kísértetekként
a Mihály kaputól végig
a Nyerges utcán,
a szélkergetõs Duna-partig,
hol korlátra támaszkodva vitt,
vitt messzire a hömpölygés,
az úszó jégtáblákon
éveim sirályai gubbasztottak
várva

… Fölrepültek? Fölrepültenek…
Micsoda kaleidoszkóp!
Beléd kapaszkodom,
Káptalan, Ventúr, Klarissza utca,
Boltív, Roland-kút,
barokkos geometriák,
domb, hegyek, terek, kövek,
sikátorok, gázlángos áhítat…
Ne engedjetek, ne engedjetek!
Úgy kell fagyos leheletû
melege markolástoknak,
szoríts magadhoz, Városom!
Hadd fogódzkodjam beléd!
El ne eressz, vonszolj magaddal,
bilincselj le, mint Prométheuszt,
ki Isteneitõl ellopta a tüzét,
a máját vájja keselyû.

Naponta fogy a múlt útravalója.
Így hordozva tékozlom,
Téged idézve egyre,
mindazt, ami voltál,
hûséged állhatatosságát,
százkarú ragaszkodást…
A Tiéd mindaz
– a csillagszórós Isteneké
Jussuk –
ott, ott, csak ott,
Bizonyosságoddal,
Történelmiségeddel,
Lényegeddel…
Csak így vagy teljes:
Magad
Örök érvényû,
öntörvényû, hamisítatlan
hamisítvány
metamorfózisaidban is.
Glóriád árnyait bámulom,
mint tûnõ fellegeket
a messziségben
a messziségbõl
bolyongásra ítélve.
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Mezey László Miklós
Ami maradt

Fürdõvárosi reggel
„Szavam, ha hull, tömör aranyból

érem.
Mindegyiken képmásom, mint királyé,

s a peremén
a gõgös írás,

én”
(Kosztolányi)

Emlékek kötnek a fürdõvároshoz. Mivel
azonban emlékeim valójában híven õrzött
hangulatok, ezeket melengetem most
évtized múltán. Akár emlék, akár hangulat
– valamennyi visszahozhatatlan, legföljebb
újra álmodható.

Szokatlan csöndre ébredsz. Hosszú-
hosszú idõ óta nem fölriadsz, hanem ébre-
désed lassú és tiszta átmenet az álom
csöndjébõl a valóságba. Szíved elsõ éber
dobbanása, szempillád elsõ rebbenése
még így is a kötelességtudaté: mi a felada-
tom ma? Ahogy agyad mûködni kezd, las-
san tudatosítod, ma a feladat te magad
vagy. Íme a nap, amikor nem titokban,
nem lopott percek árán, s olykor lelkiis-
meret furdalással, hanem nyíltan, már-már
tüntetõleg befelé élhetsz, a lélek hangjaira
figyelhetsz.

Gömbölyödõ csecsemõtartásodból ki-
nyújtózva végigheversz az ágyon, karod a
fejed alá feszíted, és még a jólesõ nyögést
sem restelled. Újólag elismétled a hihetet-
lent: ez a nap a tiéd. A gondolat meg-
nyugtat, de nem tompít restté. Sõt szeret-
néd a lehetõ legokosabban kihasználni,
minden percét takarékosan beosztani.
Pedig nem is volt alkalmad a magaddal
való meghitt találkozásra fölkészülni. Nem
volt alkalmam – sóhajtod, hisz fölbukkan
emlékezetedben a sok-sok rád nehezedõ,
fájó mulasztás. A csönddel együtt az abla-
kon beszüremlõ napfény pillanat múltán el
is hessenti életed számos mulasztása miatt
érzett – ezúttal – futó keserûséged. Tettre
készen talpra ugrasz, ahogy minden, fela-
dattól megszabott napod reggelén. Csak

talán most a várakozás elõlegezett öröm-
érzete erõsebb benned. Meg árnyalattal
több a drukk is: nehogy eljátszd ezt a ritka
lehetõséget.

A fémkeretes, szélesszárnyú üvegajtón
kilépve megállsz a lépcsõ tetején; szemben
a fenyves sudár zöldje, elõtted a macska-
kövezett, mégis mohos parkoló. Állsz és
mélyeket lélegzel a hegyi örökzöldek kipá-
rologtatta éles ózonból. Lassan arra kez-
desz figyelni, hogy a csöndhöz a madarak
füttye is hozzátartozik, ahogyan a völgyön
végigrohanó sebes vizû folyó ide fölhallat-
szó zúgása. Ez az akusztikus idill már-már
elégedettséggel tölt el. Még inkább a biza-
kodás reményével, s azzal a figyelemmel,
amit magad felé fordíthatsz.

Soha nem éltél még erdõnek közelében
sem, annál inkább lenyûgöz a szálfa fenyõk
monumentalitása, a távolról selymesnek
tetszõ tûlevelek zöldje, amely innét nézve
finom és puha, simogatásra, odahajlásra
csábító. A harsogó zöld hamvas árnyala-
tára tapad a nap fénye, amitõl valami fura
irizáló fényjátékot sugároz az erdõ.

Lefelé indulsz a lépcsõn, ahonnét két
irányba tarthatsz: balra a sétányon át a
fürdõváros központjába, vagy egyenesen –
az autóparkoló mohos kövein lépdelve – a
kispiac és a vasútállomás felé. Az elõbbit
választod, a piac s az állomás délutáni
sétád célja lesz. De most reggel van, ma-
dárzajos, folyózúgásos, emberhangokra
ébredõ reggel. Meg aztán a reggeli sétá-
nak határozott célja is van: az újságospavi-
lon, amely ott zöldell a fõutcán. Milyen
üres a reggel újság nélkül! Megveszed a
helyi lapot, tallózol a kitett folyóiratok cím-
lapjain, látsz-e vajon valami érdemlegest.
Szóval elindulsz az aszfaltozott sétányon,
elhaladsz a napernyõs terasz alatt, fölpil-
lantasz a szálloda erkélysorára, fölfede-
zed a koránkelõk arcát, átfutod az utazási
iroda tablóra ragasztott plakátjait. Beérsz
egy apró parkba, ahol az elsõ vendégek
már helyet foglaltak a padokon a fák hûvös
árnyékában. Élesen tûz le a korai nap, ám
még csak belülrõl, a látványa melenget.
Ráérõsen lépdelsz az üzletsor elõtt, ahol
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tejeskannák csörrennek, kirakatnézõk
õgyelegnek, zabolázhatatlan gyerekek 
futkosnak vagy apró bicikliken karikáznak
körülötted. Úgy érzed, íme a reggeli fesz-
telen kinyújtózás után most beérkeztél 
a pendülõ-pezsdülõ friss életbe, ahol 
nem lehetsz csupán önmagad. Ahol már
lenned kell – a szó külvilágnak szóló jelen-
tésében.

Mindehhez a friss reggeli életinduláshoz
a díszlet: a századfordulón kiépült fürdõvá-
ros fatornácos, csúcsos-tornyos villái, turis-
taszállásai meg a sûrûn közéjük éktelení-
tett modern tömbök, a hotelek, a gyógy-
fürdõ képében. A Monarchia éveiben lett
azzá, ami ma is, amilyen ma is, hiszen kör-
ben a fenyvesek, a vadul zúgó hegyi folyó,
a sima tükrû csónakázó tó ma is ugyan-
azok, amelyek a kackiás bajszú, a nõk dús
fodrok alatt domborodó idomait gusztáló,
vasas ásványvizet kortyoló urak idején volt,
s kik egyszerre remélték itt egészséges
emésztésük és életkedvük visszatérését.
Ahogy újsággal a zsebedben ülsz a még
túlságosan is hûs reggeli árnyékban a cuk-
rászda elõtti padon, mintha jelmezbál
szemlélõje lennél: megjelennek kart karba
öltve a nagykalapos dámák, a szûk nadrá-
gos, fényezett, gombos cipõs uracsok, állig
begombolkozva, csokornyakkendõsen. 
A tejeskannák zörgése észrevétlen elhal, s
valami korai, decens muzsika szüremlik át
a park fái között, hegedûszó vagy rézfúvós
térzene idézi a múltat, amely most, e perc-
ben egyszerre oly távoli és mégis jelenvaló.
Szemed elõtt összefolynak a színes bicikli-
ken karikázó rövidnadrágos, lármás gyere-
kek és a komótos, gyomorbeteg párok
korzózásának látványa; füledben összeol-
vad a völgyben burrogó teherkocsik zaja az
operettsláger dallamával. Magad sem
tudod, mikor vagy itt, csak azt: ez a fürdõ-
város, s ez a pillanat maga a varázs, amikor
megszûnik az idõ. Az újságot rég elfeled-
ted, csak ülsz a padon múlt és jelen kavar-
gásában. Otthon vagy.

Aztán foszladozik a varázs, bomlik a
régies idill képe, a hegedûszót, a térzene
taktusait elnyomják a jelenvaló élet hangjai.

A hosszú ruhás hölgyek, a kalapos,
monoklis urak eltûnnek a lejtõs sétányo-
kon, talán a tó felé tartanak, hogy a naper-
nyõs vendéglõi teraszon folytassák a meg-
hitt beszélgetést párjukkal, most már sör
mellett, vagy csónakba szálljanak, s a víz
fölé omló szomorú fûz ágai alá evezzenek
a forrás zúgójáig, ahol megpihennek az
evezõk, s a karok, arcok egymáshoz érnek,
napfény csillan az apró hullámokon, az
ágak közé szûrõdõ sugarak tükreiként.
Elmúlik hát a képzelet ideje és vele múlik a
valóság is.

Marad a jelenvaló koradélelõtt, az újság
a hírekkel, s a fürdõváros tarka látványa,
zsivajos hangegyvelege. Ülsz a padon,
mintha leshelyrõl figyelnéd a távolabbi
sétány nyüzsgését, zajló életét. A hölgyek
és az urak immár trikóban, sortban és
hajadonfõtt mennek erre-arra. Hová lett az
összehajló korzózás, a régi világ andalgás-
ra csábító promenádja? Ez már nem önfe-
ledt és pihentetõ séta – figyeled meg –,
ebben a mai kikapcsolódásban van már
valami az igyekezetbõl, a célratörõ figye-
lembõl, mintha már a pihenéshez, az üdü-
léshez is csak erõfeszítés kellene, akarat,
amellyel megoldható lesz valami, ami a
javunkra válik. Feladat, megvalósítandó cél,
s a hozzávaló tudatosság. Hiába hasonlók
a díszletek: hiába állandó a fenyves bár-
sonyzöld látványa, a tornácok gerendáinak
szálirányos repedezettsége, a hegyi folyó
zuhogása, a fürdõváros fölé tornyosodó
sziklaorom méltósága, az elengedettség
végérvényesen elveszett, odalett a képzelt
idõvel, a megidézett múlt hangulatának
szertefoszlásával. Fölismerésedbõl pedig
magadra döbbensz: de hisz te is elhatá-
roztad, hogy ez a mai nap csak a tiéd lesz,
hogy ma elengeded magad; elhatároztad
és nem így lett, magától, természetesen,
önmagáért. Micsoda paradoxon: céltuda-
tosan akarsz céltalan lenni! Kicsit megzavar
ez a gondolat, miközben a zsebedben
megtapogatod az összehajtott újságot és
elindulsz reggelizni.

Az aszfaltozott sétányon – miként len-
tebb a tó vizén – fénypontok imbolyognak
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a leveleket zizegtetõ hegyi szélben. De ez
a varázs nem lehet a visszaálmodott, a
képzelt idill folytatása. Lehetetlen az ábrán-
dozás a múltakról, arról a világról, amelyet
voltaképp nem ismersz, csak tudod, hogy
volt.

Mint ahogy volt ez a fürdõvároska 
is valamikor a századfordulón, amikor
ugyanúgy mint ma, az emberek az állan-
dóság illúziójába ringatták magukat. Õk is,
ahogy mi, azt hitték, ez a világ, ez az élet
így marad, ahogy van. Talán õk is álmo-
doztak valami még jobbról, vágytak vala-
milyen kerekebb teljességre, de alapjában
véve elhitték, hogy életük úgy meghatáro-
zott, ahogyan élik. A széles karimájú nõi
kalapokon több lett a virágdísz, mintha
idõvel hegyesebb cipõket formázott volna
a suszter, netán új sláger született Bécsben
vagy Pesten, mégis maradandónak gon-
dolták a világot a prágai sonkától a kükül-
lõi borig, a fizetési osztályoktól a tanácsosi
kinevezésig, az öreg császár-királytól a
Monarchiáig, s a birodalom e keleti szegle-
tében, a hegyi szorosban húzódó fürdõvá-
rosig. Gondolhattak sok mindenre, de arra
aligha, hogy másfél évtized múltán bekö-
vetkezik egy iszonyatos világrengés. Hogy
mennyire nem vették komolyan még akkor
sem, amikor pedig már a tragédia szele is
megcsapta õket, mutatja, hogy pántliká-
val, virággal díszesen éltették a háborút.
Az állandóság érzetének rabjai maradtak.
És hittek a gyõzelemben, mert jó lehetett
hinni a világ változhatatlanságában, a mil-
lenniumi idõk maradandóságában. Ami
volt, ahhoz ragaszkodtak. A történelem
formájú idõ azonban elvégezte pusztító
munkáját, s a gyanútlanokat készületlenül
találta az új világ. A kiábrándultság, a 
csömör ezért ölthette föl a szenvedély, a
dühös indulat vörös posztóból hevenyén
szabott köpönyegét, hogy azután most
már végképp megszabaduljon valóságos
múltjától és képzelt illúzióitól. Miközben
mondod-mormolod ezt a tragikomikus
közép-európai történelmet, miközben el-
gondolod az idõ pusztító hatalmát, csak a

lábad elé nézel, hogy szemed már káprázik
a napfény falevelek izgatta fényjátékától. 
A park, a sétány nem akar véget érni, talán
már körbe-körbe jársz a virágágyak tarka-
ságától kísérten, s nehezen nyugszol bele,
hogy a fürdõvárosból rég kikoptak a dá-
mák és az urak, eltûntek a havanna sziva-
rok, a bajuszkötõk és csokornyakkendõk.

Velük tûnik el a nyelv is, az a nyelv,
amely a tiéd, amelyen értesz, amelyen
szólsz. Miért tagadnád, fájdalmas percrõl
percre meggyõzõdni arról, hogy mind több
az értetlen tekintet, ha megszólalsz azon a
nyelven, amit errefelé napi járóföldre
beszélnek. De innét a fürdõvárosból ki-
szorulóban van. Régi, kopott táblákon,
zománcahullott feliratokon még itt-ott
rácsodálkozol anyanyelved ékezetes betûi-
re, de az újabbak, a frissen mázoltak csupa
rébusz. Az álom nem folytatható, a képze-
let illékony, a valóság a maradandóság
hitét táplálja. Mert te is hiszed, hogy a
jelen maradandó, ezt szuggerálja beléd,
ezt a nehéz meggyõzõdést erõsíti a napi
tapasztalat.

Lépteid kopognak az aszfalton, a való-
ság állandó zaját is elnyomva. Nyomod
nem marad a sétányon, ahogyan eltûnt 
a sok régi ember, maga az idõ, úgy tûnsz
el te is. Egy vagy a fürdõvárosi vendégek
közül, ismeretlen és nyomtalan ember.
Idegen.

Sokszor érezted úgy, sorsodat és a tiei-
dét már nemcsak fölérzed, de az egyene-
sen rád tör, erõszakosan mutatja magát,
akár a perverz önmutogató. S mit tehetsz
ilyenkor? Legalább szemérmesen félrené-
zel? Vagy hasonlómód kihívóan belebá-
mulsz a képébe? Annyi minden történt
veled és a tieiddel, hogy már zavarba ejtõ a
feladat: mondd csak el! Fáraszt is már elõ-
számlálni mindazokat a roppantó ütése-
ket, amelyeket tudatodra és gerincedre
mértek. A végén csak lemondóan legyin-
tesz, akár egy vén bölcs, aki már annyit
tud, hogy csupán hallgat. Még tervezel,
még álmodozol, de ezek üres képzelgések,
tudod jól. De nem baj, ez is hozzátartozik
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ahhoz, amit sorsnak nevezel. Ha mindaz
megeshetett, ami megesett, hozzáírod a
többihez új tapasztalataidat. Csakugyan
nem marad más hátra, mint a kiadós séta
reggeli elõtt. Hiszen ha világok omlottak
össze a történelem borzalmas erejû sújtá-
sai alatt, te már mit számítasz?!

A már népesen nyüzsgõ sétálóutcán
mész el újra az újságos pavilon, a tejbolt és
a könyves üzlet elõtt. A cukrászda teraszán
a gyermekek és a nyalánkságok szerény
kínálata vidáman egymásra találnak. s ettõl
magad is érzed, ideje asztalhoz ülni.
Ballagsz vissza a szálloda felé. Kísérnek az
út mentén a virágágyások és iménti tûnõ-
désed emléknyomai. A völgy fölött – ahol 
a mélyben zuhog a folyó és fényt tükröztet
a tó – áttekintve pillantásod a sziklaormon
nyugszik meg, ahogy lilás szürke homlokát
kiböki a fenyvesek közül. Onnét esik pazar
látvány a fürdõvárosra, élvezted nem egy-
szer. Ha itt jársz, el nem mulasztanád meg-
tenni a számodra komoly erõpróbának
minõsülõ túrát. S amikor föllihegsz végre a
csúcsra, úgy érzed, mintha ismeretlen
területet hódítottál volna meg.

Elhagyod a keskenyre szabott aszfaltös-
vényt, föllépdelsz a fényesre koptatott lép-
csõn, kissé meghajtod a fejed a terasz
napernyõinek árnyékában, máris a szállo-
da halljában állsz. Sétád idején megélén-
kült itt az élet: csomagos emberek igye-
keznek a lifthez, a recepció pultjánál beje-
lentõlapot kitöltõ turisták, bámészkodók a
dollárért árusító shopnál, fürge, egyenru-
hás személyzet cikáz – indul a mai napra
rendelt élet, a fürdõvárosi reggel. Oda a
csönd, vele a magába és múltba merülés.
Irány az étterem, jöhet a reggeli.

A hegyek fölött a nap már amúgy is
magasan jár.

(Tusnádfürdõ, 1985–1995)
(50. szám, 1999. december)

Paizs Tibor

Koldus-krajcár
Rekviem 

a Magyar Igazolványért

Hát elhantoltuk Õt is,
A Magyar Igazolványt,
Méltóságunk végsõ menedékét,
A pilleszálat, mely összekötött volna,
A gyengécske fércet,
Mely foltot rakna foltra.

A vörös ördög,
Tapodott patája eleget,
Ki egyazon szájjal fú
Hideget, meleget,
Magáról állít ki igazolványt,
Mikor megtagadja jussod 

nemzetedhez.

Drága népem,
Térj meg józan eszedhez.
Szálljon ki inadból bátorságod
S nézz kissé a köldöködnél fennebb.
Ha már fejedben zûrzavar az úr,
Bár szívedben tégy rendet.

Nem vagyok sem hõs, sem bátor,
Nem töröm be senkinek a képét,
De fel kell fednem az árulók kilétét,
Mert tanúja voltam,
Szem- és fültanúja,
Áldozata voltam,
Hatalmuk aduja.
Játszva kijátszhattak volna,
Ha védelmet remélve
Nem rohanok Hontalanba.

Szegény, ostoba népem,
Miként vették el eszedet?
Szeresd az idegent
S fald fel a sajátod!
Mondják, s te cselekszed.
Mint malac farka,
Oly kurta az emlékezeted.
Beleszeretsz a krumplibogárba is,
Ha azt Amerika küldte.
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István óta beleszeretsz
Minden másszülöttbe,
A magad szülöttjét viszont eldobod.

Évente pusztul egy kisvárosnyi magyar,
S nem marad ûr utána,
Jön reánk, mint hajdan a muszka,
Herder jóslata – imája.
Túl szép ez a tájék,
Hogy nekünk megmaradjon.
Gyom itt a magyar, irtani kell,
A lélek bénító vegyszereivel.

Ez ölt meg téged is, Magyar
Igazolvány.

S mit helyébe adnak? Szégyen.
Koldus-krajcár büszkék tenyerében.

Lökd a képükbe, szeretik a pénzt.
Ahogy mifelénk mondják:
Költsék patikára.

Menj ki, testvér, a temetõbe,
Hol szüléd nyugszik,
S az õk szülei,
S ne kérj ezektõl passzust!
Nincs szükséged rája.
Temetõinkben támad
Magyarságunk meglopott igazolvá-
nya.

Pomáz, 2003. augusztus

Iancu Laura
Momenta vitae

Halhatatlan Nagyanyámnak

„Erezd 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 ábrán-
dozott a füstbe, s mert ma magam is ezt
teszem, hát tudom, hogy az élet megron-
tója volt apám szokása.

Felhõk ereszkedtek fejünk fölé és tom-
pult a fény.

A kutya vonított örömében, bolondul
szaladgált az ajtó elõtt, nagyokat csapkod-
va reá.

Négyen nekifeszültünk az ajtónak és
repdestünk a tekintetek találkozásában.
Majd jéggé fagyott orral markunkban a
meleg kályhához futottunk koldulni. Édes-
anyám, mint egy néma angyal, észrevétle-
nül járta a szobát fel s alá.

Mozdulatlan volt a lét és akadozott az
élet rendje.

A csontig égett gyertya-szagra anyám, a
fényhordó, serényen átszaladt a tisztaszobá-
ba, a virágos ládából elõvett egy szál gyer-
tyát, és megtoldta az élet fényét. Mert biz’
ahol sötétség uraskodik, a rossz szellemtõl
egész a jó, de tolvaj szellemig mindahány
megkísérthet. Ha pedig a kutya szabadon
van, a világ rendje úgy kívánja, gazdát csak
halálhír zaklassa kiérdemelt álmában.

A ház ura, apám dologba fogottan
morzsolta a tûz-melegtõl vörösre pirított
arccal a kukoricát.

Elvétve köhögött egyet-egyet, s mi tud-
tuk, ez olyan jelzés, mint a vonatérkezést
daloló melódia: csutkát hajít apuka, mert
pucérra fosztódott.

Háta mögött épült a csutkákból a kút a
fiuk keze alatt, minek egy volt a célja, és az
nem egyéb, hogy leomoljon és kezdhessék
elölrõl.

Cecu, a legkisebbik öcs, ujjongó nézõje
volt az eseménynek, Csipecske „keresztbe”
rakosgatta a csutkákat, Edi pedig azokra
épített, szintén „keresztbe”, de az õ oldalá-
ról nézve.

Én, csak leány lévén, anyám szoknyáján
Babszem voltam, jobb kezének jobbik éne.
Ez a szoknya a szövõszékbe ült télen, ott
õszült meg anyám, s valamit mind elveszí-
tettünk akkor.

Anyám a kelleténél odébb hajította a
motollát, hasra feküdten érte csúsztam a
szövõszék alá.

S ahogy emelkedtem, a szoba zaj válla-
immal magasodott és hirtelen feltámadt a
bábeli zûrzavar.

Összeszorított foggal mintha sárkányt
fogott volna vissza, apám a kukoricaszem-
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be markolt, s mint végítéleten a pelyvát a
terméstõl, magasra emelve megszelelte.

A szövõszék is, mint viharért hajó csap-
kodott bolondul lovas szekérbe átcsapva.

Mert védõbástyánk volt a zaj. Azonban
a természetes hangok között egy afölötti
hang szólózott félrehallhatatlanul. Tudtuk,
hogy nem feled idõnként kísérteni egy
hang, de hallani nem akartuk. Azt értet-
tük, hogy a harangszó „elveri” a vihart, de
hogy anyóm miért énekel, ha magához
hív: nem fogtuk fel. Egymás tekintete elõl
bujkálva, mélyen sóhajtoztunk és magunk-
ba elsírtuk születésünk momentumát és
annak minden szövõdményét.

Mint egy repülõgép füstje az égen, úgy
iramodott Edi bátyám anyám felé, és földre
hullott fejjel nyöszörgi: „Édesanyám, vala-
hogy 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 zsoltárok-
hoz, s a hang is õket mindössze a semmi-
re kötelezte. A vészhelyzetbe kinyílt egy
bicska, mert anyóm nemcsak a szomszéd
szobát lakta, de egész a közös ablakhoz
tapadt, s férfiasan zsoltározott valami
nehéz dallamú, idegen hangzású éneket.

Mint puska zajra a vad, fölriadtam,
körültekintettem, és kiskatonás bátorság-
gal apámhoz vágtattam.

Szentségi határozottsággal emlékeztet-
tem: „Kend ma azt mondta, ha pálinkát
hozok, estére mesével altat, az ital megíva-
tott, a mese, mint látom: hetedhét orszá-
gon maradt! Maga e otthon parancsnoka,
történjen minként mondotta!”

De anyóm nem tágított.
Kant categoricus imperativussá változott.
Becsületesen rájátszott magányára, hisz

nem egyszer – háborút a világra s halált a
család sorába jövendölve – csalogatott
alvásra.

A tizenegy szülöttje közül a tizenegye-
dikre jutott a sor a testi jelenléttartozással
éjszakára.

Ám a szülõk sem szültek potyára, s az
Isten is úgy rendelte, hogy gyermek legyen
a visszafogottság karizmája anyóm ajkán.

„Palika! Palika! Há’ valami gyermekfélét
nem küldesz-e bé! Isten bizony úgy nem
bírok elaludni!” – kiáltotta anyóm.

Végig futott testünkön a hidegverés,
apáink csattogtak tovább, mint Ninive
népe a bûnben, mert nem volt leányálom
anyóm látomásaiból hajnalt érni.

A mese ígéret mese volt, Edi hasa tán
sose fáj, csak a feje, nékem kellett a cet-
halba menekülni.

„Lépj a csizmámba” – szólt apám, mint-
ha lelkifurdalásos hangon.

Anyám az ajtóig ment, leakasztotta
kötött szvetterét, vállamra terítette, mint
Isten csillagos leplét a földre, ajtót nyitott
és elindultam.

Anyóm ajtajáig az univerzum kísértett
meg.

Én voltam Ninive, voltam én Jónás, de
Babits is, én voltam hitetlen.

És itt, a két világ között magamra ismer-
tem.

S a két szoba, két jobb latorként szár-
nyal a Középsõ Kereszt körül könyörületért
esdekelve.

Valamit súgtam az égnek, s a földre
gyermek mérget hánytam.

Anyóm életfa volt.
Szenvedett, ha tudását nem olthatta

hajtásaiba.
Kívülrõl valóban kísérteties volt hallgatni

õt, de ott bent, azok az éjszakák mind
Sión-hegyek voltak.

Boros leheletében hatalmasat nyújtóz-
kodott a hit, és avval ölelt minden éjszaka.

Pesten a tudomány megírta: anyóm
hallucinációnak hitt szavai, életté meredt
dallamai voltaképpen a latin liturgia marad-
ványai.

Anyómat igazán Pesten ismertem meg,
ki annyiszor világgá indult az erdõnek,
hogy Magyarföldbe süppedjen, de a útja
örökké Magyarfaluban kötött ki.

Budapest 2004. március 15.

(79. szám, 2004. október–november)
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Wass Albert

Levél mindenkihez, 
aki magyar!

Erdélyi Véreim, megszólalok újra, mert
fontosat kell mondjak, halálosan fontosat.
Harangom, ha lenne, félre verném. Kürtöm,
ha lenne, riadót fújnék rajta nappal és
éjszaka. Kardom, ha lenne, vérbe mártva
hordoznám meg köztetek. De csak a szó
maradt meg nyelvem gyökerén, s a hang,
hogy belefordíthassam ebbe a részvételen,
megkergült világba: segítség, emberek!
Pusztul a magyar! Veszedelemben a nem-
zet! Ezeréves honában láncra verve vérzik
és segítségért kiáltó szavára nem figyel föl
senki! Még idegenbe szakadt testvéreibõl
is csak egy marékra való! Míg pusztul a
magyar odahaza a Kárpátok alatt: mi, ide-
genbe bujdosott magyarok ülünk szétszór-
tan, behúzott nyakkal, békés otthonunk
kényelmében s tehetetlenségünkben csak
keseregni tudunk. Sajog bennünk ez a
tehetetlenség, s ha magunkba nézünk:
szégyenkezünk a szelíd jólétért, amibe sor-
sunk ültetett, míg odahaza fáznak, éhez-
nek testvéreink, s oláh korbács veri véresre
görnyedt hátukat. De tehetetlenek va-
gyunk-e valóban, vagy csak a kényelem, az
elhízott lélek lustasága hiteti el velünk?
Miért tudnak a zsidók segíteni egymáson a
földgömb minden távolságán át? Az írek, a
finnek, a görögök? Miért különbek ezek,
mint a magyar? Lehetséges lenne, hogy a
nemzeti hûség parancsolatait mélyebbre
véste Isten az õ lelkükbe, mint a miénkbe?
Emberi számítás szerint mindössze néhány
esztendõ áll még rendelkezésünkre ahhoz,
hogy évszázados tunyaságainkat levetkõz-
ve és jóvátéve megnyergeljük az alkalom
adta lehetõségeket, s megmentsük Erdély
meg a Felvidék magyarjait a kipusztulástól.
Mirajtunk múlik ma, mirajtunk egyedül,
hogy elnyeli-e õket a roppant sírgödör,
amit ellenségeink ásnak immár száz esz-
tendeje, avagy gyõzedelmeskedünk fölötte
az Úr erejével és magunk emberségébõl?
Mit tennének más nemzetek fiai a mi

helyünkben? Hadd idézzem egy derék
amerikai, David Funderburk, Amerika volt
romániai nagykövetének hozzánk intézett
szavait: Egy-két felvonulást rendezni éven-
te semmit sem ér! Dolgozni kell, naponta.
Írni, írni, írni: szenátoroknak, képviselõk-
nek, az elnöknek, a külügyi hivatalnak. Írni,
írni, írni: újságcikkeket, tanulmányokat,
könyveket nem magyarul, hanem angolul
és terjeszteni, terjeszteni, terjeszteni a
nyomtatott betût. Ha eredményeket akar-
tok elérni, dolgoznotok kell érte. Hiába
vártok arra, hogy mások végezzék el
helyettetek a munkát. Egy bekövetkezen-
dõ új világrendezéstõl csak akkor várhattok
jót, ha idejében meggyõzitek azokat, kik a
rendezést végzik, majd, hogy úgy az igaz-
ság, mint a gyakorlati célszerûség, a ti
oldalatokon van. Addig is, míg ez bekövet-
kezik, harcoljátok ki az erdélyi magyarok
jogainak tiszteletben tartását, mielõtt az
öregek kihalnak, s a fiatalokat erõszakkal
elrománosítják... Így gondolkodik, s he-
lyükben így cselekedne egy holland és
angolszász vérbõl származó amerikai.
Lehetséges lenne, hogy mi magyarok hit-
ványabbak vagyunk, rövidlátóbbak? Elké-
nyelmesedettebbek? Hûség nélkül valók:
Még mindig annak a szerencsétlen, máko-
nyos Kossuth-nótának akaratbomlasztó
befolyása alatt állunk, melynek kísérteties
árnyéka, mint gonosz varázslat elsötétíti
történelmünket? Kossuth Lajos azt üzente
elfogyott a regimentje, ha még egyszer azt
üzeni, mindnyájunknak el kell menni, éljen
a magyar szabadság, éljen a haza! Se sza-
badság, se haza, nem élhetnek a még-
egyszerekbõl. A történelem nem ismer
még-egyszereket. Hiába daloljuk bele áb-
rándozva abba a gyorsan mozgó világba,
hogy éljen a magyar szabadság, éljen a
haza, mert a mégegyszerekre való tunya
várakozást eltapossa, s betemeti az idõ.
Csak a ma áll rendelkezésünkre ahhoz,
hogy jövendõ épülhessen reá. A ma. A múlt
menthetetlenül elveszett, s a jövendõ nem
egyéb, mint a jelen idõk egymásba lánco-
lódó sorozata. A jövõ nem hozhatja meg
azt, amit a jelen elmulaszt. Az igazság és 
a gyakorlati célszerûség bizonyításának
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égetõ szükségét, amit Funderburk nagy-
követ is megemlít üzenetében, mi egyné-
hányan már több mint húsz esztendeje
hirdetjük Amerika magyarjainak. Közép-
Európa békés jövendõjének és jólétének
titka a Kárpát-medence egységének hely-
reállításában rejlik, ezt meg kell értessük a
világgal. De ugyanakkor meg kell tennünk
minden lehetõt, sõt a lehetetlent is, hogy
megõrizzük az elszakított részek magyarja-
it az életnek, mert holtak számára nincs
ország a földön. Mindeddig azonban csak
egy maroknyi kis csoport állt mellém ebben
a küzdelemben. Négyszáz másfélmillióból.
Mert a statisztika szerint ennyi magyar
származású amerikai állampolgár él ebben
az országban. Másfélmillió. S ebbõl a más-
félmillióból négyszáz vállalja csak a magyar
származással járó felelõsséget. De még
ezek között is akad, aki nem látja szüksé-
gét annak, hogy angol nyelven is adjunk ki
könyveket. Pedig a könyv: gondolatátvitel.
Mondanivaló tudatosítása másokban. De
csak akkor, ha tolmácsolni tudja gondola-
tainkat, az olvasók nyelvén. A könyv csak
akkor ér valamit, ha el tudják azt olvasni
azok, akiket meg akarunk nyerni a
magunk ügye mellé. Ebben az esetben 
a könyv ma a legeredményesebb fegyver a
világon. Valaki megírja, valaki kiadja, mások
terjesztik. Sokan elolvassák. A könyv lapjai-
ról belehull egy mag az emberi tudatba,
kicsírázik és változtat valamit a világon:
megszépíti, vagy elcsúfítja, akár a virág,
vagy a gyom. Azon múlik, hogy miféle
magot ültet bele az emberi tudatba.
Könyvek szabadították reánk a kommuniz-
must. Könyvek hoztak létre nemlétezõ
országokat: Nagy-Romániát, Csehszlová-
kiát, Jugoszláviát. A könyv fegyver azok
kezében, akik használják. Mi magyarok
harcoltunk tankokkal, repülõgépekkel,
ágyúkkal és géppuskákkal. Minden hábo-
rúnkat elvesztettük. Ideje, hogy megtanul-
juk a legerõsebb fegyver: a könyv haszná-
latát. Ha a másfélmilliónyi magyar szárma-
zású amerikaiból mindössze tizenötezer,
vagyis egy százalék, évente csak tíz angol
nyelvû könyvünket ajándékozná szét
angol nyelvû szomszédai, barátai között,

évente legalább 150 ezer ember tudatába
ültetnék bele a magot, melybõl világválto-
zásokat csíráztat az idõ. Amíg csak négy-
száz magyar végzi ezt a munkát, addig
bizony az igazság ismerete nagyon lassan
terjed. S ugyanakkor szomorú hûség-bizo-
nyítványt állít ki a történelem elõtt. Önkén-
telenül is fölveti a kérdést, különösen az
angolszász megfigyelõben: miféle népség
ez, kik magyaroknak mondják magukat,
de hûséget nem éreznek fajtájukkal szem-
ben? Nem csoda, hogy odaveszett az
ország, melynek ilyen fiai vannak! Mi azon-
ban, kik éljük is a hûséget, ha kevesen 
is vagyunk, de igyekszünk megtenni a
magunkét, s belekapaszkodunk a szavába:
Berzsenyi Dániel szavába: nem sokaság,
de lélek végez csodadolgokat! Nocsak,
maroknyi csapat, hadd lássunk neki a cso-
dadolgok végzésének! Most jelent meg,
alig két hete, a jövendõn dolgozó magya-
rok elsõ nagy összefogásából sarjadó
angol nyelvû negyedévi folyóirat, The
Hungarian Quarterly, melynek célja, hogy
elõkészítse a talajt a Kárpát-medence egy-
ségének helyreállításához. Egy maroknyi
csoport számára roppant anyagi áldozatot
jelent, de ha legalább ezer magyar bele-
kapcsolódnia a terjesztésébe, nagy ered-
ményt érhetnénk el vele. A folyóirat elsõ
száma ott látható az asztalon. Ha minden
jelenlévõ elõfizetne reá, hasznos lépés
lenne. Nincs ember ma Amerika földjén, ki
évi 12 dollárt ne tudna megtakarítani erre
a célra. Ez év novemberében jelenik meg
az Amerikai Magyar Szépmíves Céh kiadá-
sában a Genocide in Transylvania címû
dokumentációs munka, mely magába fog-
lalja az utolsó húsz esztendõ minden hite-
lesített visszaélését, amit a román kor-
mányhatóságok az erdélyi magyarokkal
szemben elkövettek. Ugyancsak felsora-
koztatja mindazokat az erõfeszítéseket,
amiket az Erdélyi Világszövetség amerikai
csoportjai Washingtonban kifejtettek abból
a célból, hogy az amerikai kormányok
figyelmét felhívják ezekre a visszaélésekre.
Kivizsgáljuk ebben a könyvben ered-
ménytelenségeink okait is. Rámutatunk a
washingtoni külügyi hivatal magyarellenes
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elfogultságára és Amerika-ellenes állás-
pontjára Romániával szemben, ami Fun-
derburk volt nagykövet lemondását is
okozta. Felsoroljuk azokat az amerikai
nagyvállalatokat is, melyek olcsó rabszolga
munka felhasználásával milliókat keresnek
és ennek az erkölcstelen keresetnek meg-
védelmezésére minden befolyásukat latba
vetik Washingtonban Ceausescu román
diktátor érdekében. Ha az amerikai ma-
gyarság magára ébredve mozgalmat indí-
tana ezeknek a nagyvállalatoknak a boj-
kottálására, bizonyára megnyerné a külön-
bözõ jó szándékú amerikai társadalmi 
csoportok rokonszenvét is, és ezek a véres
verejtéken milliókat keresõ üzletemberek
rájönnének arra, hogy nem illõ elnyomók-
kal cimborálni az elnyomottak ellen. Addig
is, míg a könyv megjelenik november dere-
kán, azok, kik meg kívánják szerezni ezek-
nek a vállalatoknak a névsorát, forduljanak
bizalommal Dombrády Dórához, az Erdélyi
Világszövetség Nõi Csoportjának elnöknõ-
jéhez. Magyar testvéreim, én rászántam
maradék életemet arra, hogy legjobb tudá-
som szerint próbáljam megmenteni szülõ-
földem népét a pusztulástól és erõszakos
elrománosítástól. Ugyanakkor pedig elves-
sem az angol nyelvvilág országainak a
tudatába az igazság és célszerûség mag-
ját, melybõl adott alkalommal kibontakoz-
hat majd a Kárpát-medence egységének
helyreállítása. Amit tenni kell, és tenni
lehet, az egyszerû. Használni kell az egyet-
len rendelkezésünkre álló fegyvert: a
nyomtatott betût. Az írott szót, melynek
segítségével ismeret, tudás, és megértés
terjed embertõl emberig, csoporttól cso-
portig ebben a világban. Rokonszenvet
ébreszt az elnyomottakkal szemben, és
szabadítást hoz. Mint minden fegyvernek,
ennek is vannak változatai, melyeknek
használatát külön-külön is meg kell tanul-
nunk. Ide s tova ez évszázadon keresztül
használták ellenünk a nyomtatott betût,
hihetetlen sikerrel. Van tehát honnan elles-
sük a titkot. Elõször is ott van a nehéztü-
zérség: a tudományos munka. Ezt hasz-
nálta föl Masaryk, Benes és Jorga, történe-
lem-hamisítás formájában még az elsõ

világháború elõtt. Mi nem védekeztünk
ellene: földarabolták Magyarországot elõre
kidolgozott tervrajz szerint. Mikor sor
kerülhetett volna arra, hogy a sok szenve-
dés, üldöztetés, ami Trianont követte,
felénk fordítsa a világ rokonszenvét, ellen-
ségeink megjelentek a világ könyvpiacán
regényekkel, elbeszélésekkel, filmekkel,
melyek vagy gúnyt ûztek a magyarokból,
vagy kegyetlen elnyomóknak tüntették föl,
így rendre-rendre megmérgezték ellenünk
a közhangulatot. Mi mit tettünk ezalatt?
Genfbe szaladtunk, panaszkodni a Nép-
szövetséghez. Apponyi pompás beszédeit
néhány tucat unatkozó kiküldött meghall-
gatta, ennyi volt az egész. Ugyanakkor
egyetlen Amerikában készült film, vagy
Párizsban megjelent regény ezerszer töb-
bet rontott a jövendõnkön, mint amennyit
Apponyi beszéde használt. Már a második
világháború kitörése elõtt a világ közvéle-
ménye megérett arra, hogy eltüntesse 
a bajt okozó, izgága magyarokat a föld 
színérõl. És mi még mindig csak szónokol-
tunk. A második világháború után az orosz
kommunizmus iszapja elnyelte Magyar-
országot. Egyetlen hangunk, ami megma-
radt, a nyugatra menekült írók torkában
volt. Két évtizeden keresztül csak egymás-
nak mondtuk el a magunk nyelvén mind-
azt a szörnyûséget, amit a világ reánk sza-
badított. Önkéntes számûzetésünk har-
madik évtizedében döbbentünk csak reá
néhányan, nagyon kevesen, hogy ha az
emberi világ megértését akarjuk nemze-
tünk számára megszerezni, akkor nem a
magunk, hanem az õ nyelvén kell elmond-
juk panaszainkat. Ekkor kezdtük el kiadni
azokat a könyveket, amelyek a magyar kul-
túrát, a valóságos magyar történelmet és
jogfosztott nemzetünk panaszait ismertet-
ték érthetõ módon a világ népeivel. Ezeket
a munkákat azonban csak kevesen olvas-
sák, akárcsak annak idején a Masaryk,
vagy Jorga könyveit. Ezeknek hasznát csak
egy új világrendezés adódó alkalmával lát-
juk. Amire valóban szükség van ma, az a
könnyû irodalom fegyverének széleskörû
használata. Izgalmas kaland-regények, fil-
mek, elbeszélések, angol, francia, spanyol
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nyelven, melyeknek magyar hõsei meg-
nyerik az olvasók rokonszenvét és a mese-
szövésen keresztül belecsempészik a köz-
tudatba mindazt a sok gazságot, amit
velünk, magyarokkal elkövettek Erdélyben,
a Felvidéken, mindenütt. Én magam öt
ilyen könyvet adtam ki, angol nyelven, a
magam alapította Danubian Press útján és
az Amerikai Magyar Szépmíves Céh kereté-
ben. Ezek közül leghasznosabbnak a
Purple Ghots és a Deadly Fog bizonyult.
Azok az amerikaiak, akik ezeket elolvasták,
egyszerre csak érdeklõdni kezdtek Erdély, a
soha se hallott országrész és annak népe
iránt és elkezdték megvásárolni tudomá-
nyos és ismeretterjesztõ könyveinket is.
Mindez azonban csöpp a tengerben, s az
is marad mindaddig, amíg csak négyszáz
egynéhány magyart érdekel az angol
nyelvvilág közvéleményéért és rokonszen-
véért folytatott harcunk. Ha a másfélmillió-
ból mindössze tizenötezer amerikai
magyar ragadna fegyvert, s kezdené ter-
jeszteni, ki-ki a maga körében ezeket a
könyveket: meg lehetne változtatni ezt 
a világot! Háborúban élünk, magyarok, s
aki nem fog fegyvert, bármilyen okból is,
az elszabotálja ezt a háborút. Telik az idõ,
rohan az élet. Távol vannak az otthoni
hegyek s felleg-sújtotta völgyeik gödrében,
gyászba temetkezve pusztul a magyar.
Harangom, ha lenne, félreverném.
Kürtöm, ha lenne, riadót fújnék rajta nap-
pal és éjszaka! Kardom, ha lenne, vérbe
mártva hordoznám körül ebben a megker-
gült világban. De csak a szó maradt meg
nyelvem gyökerén s a vénülõ hang, mely
egyre rekedtebben ordítja bele ebbe a vak-
siket mindenségbe: segítség, emberek!
Pusztul a magyar! S immár úgy tûnik, hogy
kiáltóhangom is visszhang nélkül vész el az
embertelen messzeségben.

(The Transylvanian Quarterly, Erdélyi
Magyarság melléklete, 1986. szeptember)

(71. szám, 2003. június–július)

Gombár Endre

A kiránduló
Az Amerikai Magyar Szó 1976. április 8–i

számának elsõ oldalán „Több ezren tün-
tettek Washingtonban” címmel közölte:
„Április 3–án a National Coalition to Fight
Inflation & Unemployment hívására több
ezren követelték a kormánytól a nagy
munkanélküliség és a tûrhetetlen infláció
megszüntetését. Fõszónok John Conyers
(Mich. Demokrata) képviselõ volt...”
Ugyanez a lap a harmadik oldalon Új kor-
szak nyílik a Szovjetunióban címmel többek
között így tudósít: „A New York-i Marc
Ballroom zsúfoltan megtelt termében tar-
totta beszámoló elõadását a Szovjetunió
K.P. 25. kongresszusáról Gus Hall, az
Egyesült Államok Kommunista Pártjának
fõtitkára és elnökjelöltje. A beszámolóban
kiemelte a szocialista termelés legutolsó
ötéves tervének nagy sikereit, a termelés-
nek több fontos ágában a SZU ma már
világviszonylatban elsõ helyen áll. Annak
ellenére, hogy a U.S. sajtó nap, nap után 
a szovjet életszínvonal ’leromlásáról’ ír, a
valóság az, hogy a szovjet rendszer ’egyre
fokozottabban a jólét szétosztásának
rendszerévé válik’, és kulturális téren is igen
nagy lépésekben halad elõre.”

Nem tudni, hogyan került át ez az
újságpéldány az óhazába. Azt sem, med-
dig volt biztos fedél alatt, esõtõl, hótól,
széltõl védett helyen. 1991 márciusában
egy kiránduló találta a Csobánka felett
magasodó Kis Kevély lábánál a vigasztalan
látványt nyújtó illegális szemétlerakó szé-
lén. Be volt szorulva egy éjjeliedény és egy
jancsikályha közé. Társaságában látható
volt még néhány lerohadt autógumi, tejes-
zacskó, ismeretlen rendeltetésû, rozsdás
vasidom és három, vadonatúj, sértetlen
celofánburokban és lila dobozban rejtõzõ
óvszer.

A kiránduló óvatosan emelte ki az újsá-
got a bili és a kályha csippentõ szorításá-
ból, nem akarta elszakítani. Olvasni kezd-
te. A lapok széle finoman sárgulni kezdett,
töredezett, de a papír amúgy ép volt. A
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szöveg stílusán érzõdött, hogy a cikkek
szerzõi elveszítették élõ, közvetlen kapcso-
latukat az óhaza nyelvével, továbbá az is,
hogy nem tudták kivédeni az amerikai
angol hatását sem. Az ékezetek nem a
megszokott magasságban és szögben
helyezkedtek el a hosszú magánhangzók
fölött, nyilván valami külön munkafázis
során kellett a nyomdászoknak odaügyes-
kedni ezeket a megfelelõ helyekre.

Megeredt az esõ. Hosszú függönyök-
ben pásztázta végig a Pilist, amerre a szem
ellátott. A Nagy Csikóvár csúcsát teljesen
elborították a sötétszürke felhõk. A kirán-
duló fejére húzta kabátja csuklyáját, az
újságot pedig összehajtva, belsõ zsebébe
dugta.

Hirtelen utálatot, sõt megvetést érzett a
világ iránt. Nem lehet megfogódzkodni
semmiben. Nincs biztos pont, talán nem is
volt soha. Mindenki hazudik, és talán min-
dig is hazudott. Talán Évának van igaza, aki
majd leteszi a szegénységi fogadalmat. A
szüzességi mellé természetesen. Aki
egyetlen ügynek szenteli az életét: fiatal
lányokat fog angolra és olaszra tanítani. És
elsõsorban nevelni. Mosolygott Éva eltö-
kéltségén. Meg is kérdezte tõle, biztos-e
benne, hogy nem fogja megbánni késõbb.

Otthon senki nem várta, nem is várhat-
ta. Hermina néni nemcsak alkalmi, de bár-
miféle állandó barátnõt is lángpallossal
ûzött volna ki a világítóudvarra nyíló szo-
bából. Õ maga mondta, hogy „lángpallos-
sal”, nem tudni, miért választotta épp ezt a
fegyverfajtát. Igaz, ha lett volna valakije,
akkor magával vitte volna kirándulni.
Jólesett volna megosztani vele az élmé-
nyeket. Egy bizarr alakú szikla, egy szép
bárányfelhõ, egy több százéves faóriás lát-
ványát.

Sehol semmi. Csak szemgödre mögött
a fájás. Végtelenül paránynak, értelmetlen-
nek érezte magát. Nem volt célja semmi-
nek. Csak kezdet – célszerû vég nélkül.
Pedig tudta, hogy az utolsó pillanat épp
oly hirtelen rátenyerel majd, mint ahogyan
az évtizedeknek tetszõ gyermekkor után
rázakatolt a felnõttkora. Egyetlen elõny:
utána már nincs gond, nincs töprengés.

Fõleg pedig nincs tét, nincs kockázat,
nincs utólagos okoskodás. Csak anyag, és
tér, és idõ, és hõmérséklet nélküli, hangta-
lan, színtelen, szagtalan, íztelen nihil.
Egyszerre kíváncsiság fogta el. Szeretett
volna benézni a Nagy Fekete Lyukon, oda,
ahová eleven lény nem pillanthat be, mert
az oda való bepillantás maga a halál.

Leért a buszvégállomáshoz, de úgy,
hogy észre sem vette. Azt sem tudta volna
megmondani, melyik turistajelzésen jött
végig.

A falu bolondja köszönés és minden
bevezetõ mellõzésével, finoman, de hatá-
rozottan mellbe bökte mogyorófa-botjá-
val.

– Kevés a krumpli, kevés a krumpli, nála-
tok sok?

– Nem... a krumpli nálunk se sok – felel-
te, és maga is meglepõdött, hogy az
abban az idõben és helyzetben váratlan
kérdésre végül is különösebb hezitálás nél-
kül, értelmesen felelni tudott.

Egy-két helybeli és néhány kiránduló
gyülekezett a végállomáson. A menetren-
det régen letépték, így egymást faggatták
a reménybeli utasok a következõ busz
indulási ideje felõl. Északkeleti irányból
tompa, távoli moraj hallatszott – menny-
dörgés vagy repülõgép hangja.

Még gimnazista volt, amikor osztályki-
rándulás keretében elõször járt Pécsett.
Akkor még villamos csörömpölt végig a
város nyugat–keleti tengelyén. Csak egy
sínpáron haladt, az ellenszerelvényt kitérõ-
ben várta meg komótosan. Rácsszerû,
lefelé nyíló, pontosabban harmonikaszerû-
en összecsukló, szellõs, derékmagasságig
érõ ajtócskák voltak a villamoskocsik
peronján. A Széchenyi téri megállóban
leszálltak a barátjával. Az tolta félre a
reteszt, az engedte le hirtelen az ajtót.
Nem vette észre, hogy egy szép szõke lány
rossz helyen fogja az egymásra csúszó
rácsokat. A lánynak két ujjperecét levágta
az ajtó. Õ látta, a barátja nem. A kalauz
máris csengetett, a villamos elcsörömpölt a
színház irányába. Belesápadt, aztán
kigyöngyözött a veríték a homlokán. Soha
nem mondta meg a barátjának, mit érzett,
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amikor egy utolsó pillanatra látta még a
sokk hatására fájdalmat egyelõre nem
érzékelõ, de az összecsuklás, az eszmélet-
vesztés elõtti állapotban lévõ szép, szõke
leányt a rángatva tovacsörömpölõ sárga
villamoskocsin.

Nem tudta, miért jutott eszébe ez a
szomorú emlék. Most újra bûntudatot
érzett, éppúgy, mint akkor. Mintha õ is
részese lett volna az otromba és szörnyû
balesetnek. Pedig csak tanúja volt. Tanú,
aki nem tehetett semmirõl, aki csak utólag
könyvelhetett el mindent – már túl késõn
ahhoz, hogy figyelmeztessen, hogy meg
nem történtté tegye, ami visszavonhatat-
lanul megtörtént.

Fekete füstöt okádva, Pomáz felõl meg-
érkezett az autóbusz. Elõl lehetett felszáll-
ni, fizetni is a sofõrnek kellett. A falu
bolondja elkísérte az ajtóig.

– Ha kell video, szerzek, jó? – ígérte és
rávigyorgott. – Akció, horror, szex – sorolta
szakszerûen. – Mikor jössz legközelebb?

– Nem tudom – legyintett, mert belefá-
radt az emlékeibe.

– Kevés a krumpli, kevés a krumpli, –
folytatta a bolond, mintha elfelejtette
volna, hogy az imént még olyan témáról
beszélt – látszólag értelmesen – amelynek
ürügyén szerencsés esetben igazi kontak-
tust is teremthetett volna valamelyik
embertársával.

A busz elindult. A kiránduló arra gon-
dolt, hogy az amerikai magyar újság har-
madik oldalán megjelent cikket a
Szovjetunióról akár ez a bolond is írhatta
volna. – Tulajdonképpen mi a különbség
egy bolond és egy normális ember között?
– morfondírozott magában. Amikor kifor-
dultak a dobogókõi útra, jobbra a hegyek
lábánál húzódó ösvényen lovasokat pillan-
tott meg. Fiatal férfiak és nõk poroszkáltak
lovaikkal az alkonyatban – feltehetõen
gondtalanul.

A kiránduló kigombolta viharkabátjának
belsõ zsebét. Megtapogatta a kerek
mûanyag dobozt. Minden eshetõségre
készen mindig magánál tartotta. De nem
akarta folyadék nélkül, szárazon lenyelni
azt a három tablettát. – Majd otthon, a

fürdõszobában, – határozta el komolyan
és véglegesen. – Utána lefekszem az ágyra
cipõstül, és a hasamon összekulcsolom a
kezemet. Nem leszek nevetséges látvány.
Elõtte rendesen felöltözöm. Felveszem az
öltönyömet, és nyakkendõt is kötök.
Remélem, senki sem fog sajnálkozni raj-
tam. Azt akarom, hogy tiszteljenek. Azt
kívánom, hogy becsüljenek a bátorságo-
mért.

– Végállomás, uram, szíveskedjék le-
szállni! – szólt hátra neki zengõ baritonján
a buszsofõr.

Köszönetfélét mormolt, és leszállt a
hátsó ajtón. Felszakadoztak a felhõk, az út
szélén sáros pocsolyákban tompán csillog-
tak a lámpafények.

(10. szám, 1993. tél)

Kipke Tamás
Beatrice leveleskönyve
– elhibázott verseskötet

(1.)
Beatrice,
higgye el nekem (miért hinne nekem?,

miért hinne egy idegennek, egy õszülõn
kopaszodó, szõrös képû, megereszkedett
testû férfinak, az ilyenektõl szokták óvni
lányukat az aggódó anyák, merthogy
ezektõl minden kitelik, majd még nyitogat-
ja a ballonkabátját ), higgye el nekem
(miért hinne nekem?, az a tény, hogy
huszonnégy év különbséggel ugyanazon a
tavaszi napon születtünk, nem biztos,
hogy jelent valamit), Beatrice, higgye el
nekem (nekem, aki alig vagyok fiatalabb az
édesapjánál; tekinthet atyai barátjának,
öreg rajongójának, egy jó ízlésû idegen-
nek, akinek megakadt magán a szeme;
tekintsen, aminek akar, csak tekintsen,
mert akkor látom a szemét), Beatrice, higy-
gye el nekem, Danténak éreztem magam
két napon át Ibéria égboltja alatt, a nyolc-
százéves katedrálisokban, a verítékezõ
kõfalak között, a rózsaablakok mennyor-
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szágszínében, ha a talpam alá nézett
volna, a talpam és a föld közé, talán látta
volna azt a keskeny rést (nem volt könnyû
úgy tennem, mintha a földön járnék), iste-
ni volt a színjáték, mert mi más az, amikor
boldognak érzi magát az ember, mondjuk
két napra legalább, idõtlenség az idõben,
lebegés a gravitációban: ahogy könyvvel a
kezében vezetett végig az elõttünk jártak
nyomán, ahogy házaknak adott nevet és
városrészeket fogadott örökbe, ahogy
megszelídítette az öreg pincért és a
mogorva teremõrt, ahogy ismerõssé avat-
ta az elõször látottakat, ahogy útitársa
váratlanul régi barátnak érezte magát,
ahogy megoszthatóan többé lett az
élmény és könnyebbé a poggyász, ahogy
a homloka érintésétõl forrófejû lett a
kõszobor is, ahogy arcával világította az
eget és hátával simogatta a füvet, aho-
gyan végül Nyugat felé elvezetett egészen
az óceánig, ahol a fölcsapó hullámokba
beleveszett a nap, (késõbb, néhány napra
úgy tûnt, elmentünk térben és idõben
addig, ameddig csak lehet), magával
együtt megláthatni mindezt, Beatrice,
higgye el nekem, szép volt.

(2.)
Beatrice,
ezeknek a soroknak maga a címzettje és

az ihletõje, maga nekem az alkalom: hogy
csak a gyónásra vagy talán még a bûnre is,
ezt nem tudom, legfeljebb remélhetem,
maga olyasmi ez ügyben, mint az a kémiai
anyag, amely beindítja és gyorsítja a folya-
matokat, ha volna olyan gyógyszerem,
amely serkenti az agymûködést, talán
eszembe jutna a bogyók és az adalék-
anyag neve is, megvan: cavinton, az anyag
is kával kezdõdik, kab-, kac-, kad-, kaf-,
kaj-, kak- , kat-, ez az, katalizátor, ez iga-
zán eszembe juthatott volna, szeretem a
katás szavakat, katamarán, kataton, kata-
falk, más-más viszony fûz mindegyikhez,
de a kata közös bennük, hogy lehetett ezt
elfelejteni?; Kata volt az elsõ, azóta is úgy
él, rangrejtve kedves szavaimban, mint a
költõ Annája a félrecsúszott nyakkendõ-

ben és az eltévesztett köszönésben: tizen-
hat éves volt, fénykorú, mezítláb lépdelt a
Balaton parti homokban, mi meg a bará-
tommal pengettük a gitárokat, amelyeket
percenként hetvenhárom dobütéssel meg-
döngetett a szerelmes szívverés is, olyan
szépen énekeltünk, hogy a halak nem fér-
tek egymástól a part menti sekély vízben,
Kata szeme révetegen siklott át rajtunk, ki
tudja, mit látott és hallott, eddig tart a
videoklip az emlékezetemben, aztán csak
arra emlékszem ebbõl a napból, hogy este
alig tudtam idejében kitámolyogni a kocs-
ma mögé, a hátsó falnál már feltört belõ-
lem minden keserûség, azt a szörnyû,
undorító ízt azóta gyûlölöm a számban, a
világárvaság és az elfajult önsajnálat sze-
rencsétlen egymásrakövetkezése volt ez
mindig, Katáért aztán négy évig rajong-
tam, majd húsz év múlva kishíján újra bele-
haltam, katapult, igen, valami hasonló rob-
banóerõvel szakítottam ki magam pár
hónap után abból az életveszélyessé vált
szárnyalásból; hogy mindezt miért mon-
dom most el magának?, nem is mondom,
csak úgy kiszakad belõlem, talán az egé-
szet az motiválja, hogy õ volt az elsõ, és
lehet, igen, lehet, hogy maga az utolsó.

(3.)
Beatrice,
néha azon kapom magam, hogy úgy

ólálkodom maga körül, úgy figyelem magát,
mint a rendõrkopó, a minap is körbejártam
a múzeumot, valamelyik nap este végignéz-
tem az utcájukban az összes házat, melyik-
nek az ablakán nézhet ki ebbe az iszonya-
tosan forró nyári estébe, újra meg újra
végigpörgetem emlékezetem közelképeit,
próbálom összerakni a fantomképét, elejtett
szavaiból, gesztusaiból, mimikai izmainak
játékából azt az arcot, amely valóban maga;
ha egyszer megkérdezné, mit akarok magá-
tól, sietve vágnám rá teljes meggyõzõdéssel
és tiszta lelkiismerettel, hogy semmit, vagyis
nem valamit akarok magától, nem tollhegy-
re tûzni vagy kétvállra fektetni: nem ez az,
amit akarok, ezt is persze, de csak mint
részét az egésznek, merthogy az egészet
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akarom; magát, úgy és annyira, ahogy és
amennyire lehetséges, ami a józan ész és a
katolikus erkölcs határai közé befér, igaz, lát-
tam már életemben gátszakadást; Úristen,
máris vannak elõjelek, rövid elektronikus
üzenetek sora tör föl belõlem, együtt a féle-
lemmel, hogy egyszer csak elárasztom
magát, már látom fuldokolni zavaros árada-
tomban, arcán zavar és félelem, vagy már
valami iszonyat is?, próbálom gátak között
tartani magam, addig nem üzenek, míg
maga nem hív, de egyre nehezebben bírom
már a huszonhatodik órában, küldj már egy
rohadt esemest, az Isten áldjon meg!, az
alkoholisták remegésével és hideg verítéké-
vel tör rám a hiány; bocsássa meg, hogy így
egy lélegzetre írok, de így is beszélek, mert
mindezt mondom magának itt, Paracelsus
mellszobra alatt üldögélve a kocsmában,
ahol a magához hasonló korú fiatal pincér-
nõk újságíróbácsinak hívnak a hátam
mögött, motyogok, mint valami szélütött, a
noteszom fölött, aztán ott kéklik a papíron
ez az összemosódóan szaggatott beszéd,
egyre a saját szavamba vágok, igen, kérek
még egy sört, az utolsó utolsó-elõttit, mert
még ezt is meg azt is el akarom mondani
magának, inkább ma, mint holnap, estén-
ként vöröslõ fejjel bukom alá, mint az óce-
ánba a nap, nem tudom, hányszor lesz még
holnap.

(4.)
Beatrice,
emlékszik?, már itthon (helyénvaló ez a

szó?, mert hát hol van az ember igazán ott-
hon?), szóval már jóval a visszaérkezés után
együtt üldögéltünk egy kies kerthelyiség-
ben, vörösbort ittunk, és kellemes zene szólt
a kettõnk közötti idõbeli és hangulati tarto-
mányból, maga füstáldozatot mutatott be,
kis nosztalgiával idézve élete pogány korsza-
kát, én Bacchusnak hódoltam, de nem
keveredtünk vallási vitába, diófa hajolt az
asztalunk fölé, elmorzsoltam egy levelét, az
ujjamról szívta magába a kesernyés, olajos
illatot, így narkóztunk ott együtt, lebegtünk
valamilyen különös térfogatban, és akkor
azt mondta, hogy ha nem ott és akkor talál-

kozunk, akkor nyilván soha, de hát hol
másutt találkozhattunk volna, mint abban a
városban, ahová ezerkétszáz éve zarándo-
kolnak mindazok, akik nagyon akarnak
találkozni, persze magával az Istennel sze-
retnének összeakadni, de õ bölcsebb náluk,
a jobbik és a rosszabbik énjüket küldi elé-
bük, nyilván azt gondolja, hogy fel kell
ismerjék õt a saját jobbik énjükben, színrõl
színre majd csak késõbb, az idõ persze ijesz-
tõen relatív; de Szent Jakab sírja körül nem
csak saját magával találkozik az ember, az
útitársban is fölismerheti az angyalt meg az
ördögit is: élesedik az ember szeme, én
Beatrice angyalalakját láttam meg magá-
ban, aztán azt a másikat is talán, akivel az
angyal küzd az embermagány riasztó pár-
harcaiban, de mielõtt ezen igazán elcsodál-
kozhattam volna, magamban is megrendül-
ten ismertem fel az önteltség és az irigység
démonát, aki érdeklõdéséért és vonzódásá-
ért hasonlót vár cserébe, sõt nemhogy vár,
de elvár, merthogy olyan iszonyatos önsaj-
nálat tört rám éjszaka az óceántól távolod-
va, mint harmincnégy évvel korábban a
Balatonnál, talán csak az mentett meg a
nyilvános megszégyenüléstõl, hogy nem
volt annyi sör és pálinka, egyedül voltam,
mint egy kiszáradt fa a Holdon, méterekre
magától és százmérföldekre a figyelme
fókuszától: köszönöm ezt magának, min-
den mazochizmus nélkül, mert akaratlanul
is eszköz volt az Isten kezében, aki így verte
bele az orromat a saját mocskomba, köszö-
nöm a leckét, ezt a kései ismétlést, mert hát
földtörténeti korok óta tudom, csak folyton
elfelejtem, hogy a felém forduló figyelem és
rokonszenv nem olyasvalami, ami jár és
megillet, legfeljebb érdemtelenül is kapható
ajándék, amelyet most köszönök, hát én
egyebek mellett ezt hoztam haza magam-
mal abból a városból, látja, Beatrice, min-
denképpen találkoznunk kellett.

(5.)
Beatrice,
mondja, mert magának tudnia kell,

mert aki mennyei ügyekben csak kicsit is
járatos, az tud valamit az álmok természe-
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térõl és jelentésérõl, legalábbis én, földhöz
ragadtan azt képzelem, hogy az álom az a
kulcslyuk, amelyen át beleshetünk talán az
elõlünk elrejtett világba, legyen az a jövõ
vagy a jelen láthatatlan tartománya;
Beatrice, mondja, mit kezdjek az álmaim-
mal?, azon a magától értetõdõ gesztuson
túl, hogy leírom vagy jobb esetben meg-
írom õket; mit kezdjek az álmaimmal,
hogyan értelmezzem, hogy ne mondjam:
miként hüvelyezzem ki õket, különösen,
ha ezek az álmok, a legenyhébben fogal-
mazva is azt kell mondanom, erotikus tar-
talmúak; Beatrice, én ébren és alva álmod-
va is gyakran látom magát ruhátlanul, a
minap ült velem szemben egy vendéglõi
asztalnál, aztán az autómban, én a sze-
mébe bámultam aztán a ruhájára, és
nagyra nõtt szemeim sûrû pillantása átha-
tolt a szövet szálai között, ugyanúgy,
ahogy a tengerparton, amikor szórtam a
testére a finom homokot, egyetlen pillan-
tással levarázsoltam magáról azt a vékony,
kék úszódresszt, a múltkor meg éppen
akkor telefonoztam, amikor a zuhany alatt
állt, belenéztem a kocsmaasztalon elõttem
aranyló sörbe, és mint egy varázsgömbben
láttam ott magát, zuhogott a testére az
aranyfény, a sörhab volt a sampon a haján,
Beatrice, én egy vén kukkoló vagyok, aki
már többször megleste magát; pár napja
újra alvó álmomban jött elõ, valami lovas
túrán vettünk részt, és egy éjjel ellopták a
lovainkat, álltunk ott mindnyájan tehetet-
lenül, aztán egyszer csak látom, hogy az
erdõ irányából jön felém, a többiek hurráz-
nak, merthogy pompás pejlovak követik
magát, amennyi kell, kettõt kantáron
vezet, azt viszont csak én látom, de én
nagyon, hogy ez a két gyönyörû ló az
egyetlen öltözete, mosolyogva áll elõttem;
nagyon szeretném tudni, mit jelent ez az
álom, órákig kellett jéghideg vízzel zuha-
nyoznom reggel; a múltkor abban a kert-
helyiségben a mutatóujjammal érintettem
a karját, eljátszottam a gondolattal, hogy
egyetlen érintési ponton minden energia-
csere végbemehet, maga csak mosolygott,
nem a legmegfelelõbb ponton kísérletez-
tem, de ez még talán csak amolyan undor-

teszt volt (szerencsére úgy látszott: nega-
tív), választhattam volna ígéretesebb pon-
tot is, csak hát nem tudom, itt van-e maga
nekem ezen a földön, vagy csak egy égi
tünemény; Beatrice, mondja, mit kezdjek
az álmaimmal?

(6.)
Beatrice,
sok mindenrõl beszéltünk, jókat hallgat-

tunk az együtt töltött idõben, olykor csak
néztük egymást, én bambán vigyorogtam,
biztató akartam lenni és behízelgõ, maga
szépen, de kissé zavartan mosolygott,
nem visszautasítón, de azért nem is
nagyon bátorítóan, patt, mondhatnám,
ha sakkoznánk, de ennek a mi játékunk-
nak csak most alakulnak még a szabályai;
a játék õsi elemei minden páros mérkõzés-
ben sajátos jelentést kaphatnak, de hát
éppen ez az: sok mindenrõl beszéltünk,
csak arról nem, hogy mi ez a valami, ami
köztünk van, mert valami van köztünk,
amire nem gondoltam, amikor felszálltam
arra a Nyugatnak induló autóbuszra, és
akkor sem, amikor leszálltam róla, nem,
akkor talán a legkevésbé, a leszálláskor azt
hittem, egyszerûen félreértettem valamit,
megesik az ilyen, nyugtatgattam magam
különösebb meggyõzõdés nélkül, akkor
csak fölsülve éreztem magam, most,
néhány héttel késõbb beégve; pár napja
hallottam ezt a kifejezést a sörözõben, a
szomszédos asztaltól, fiatalok beszélgettek
valami olyasmirõl, amit mi annak idején
úgy mondtunk, hogy beleszerettünk vala-
kibe, szóval én is beégtem, váratlanul, min-
den elõzetes figyelmeztetés nélkül, (ahogy
körülnézek az életemben, látom, hogy rek-
lamációnak helye nincs); a hazaérkezés
után fényképmutogatás ürügyén találkoz-
tunk elõször, majd újból valami hasonló ok
adódott, aztán azt vettem észre, hogy
nem kellemes, alkalmi összefutásokról van
szó, hanem körmönfontan keresem a
lehetõséget a maga látására, késõbb meg
azon kaptam magam, hogy sûrû üzenet-
váltásokba keveredem, a számítógép bil-
lentyûi helyett a telefonom gombocskáit
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nyomogatom, aztán meg napi találkozá-
sok és együtt töltött fél napok következ-
tek, valami van köztünk, Beatrice, hazud-
nánk, ha ezt tagadni próbálnánk, én a
magam módján, ravaszul és duplafenekû-
en reflektálok rá ezekkel az irodalmiasított
levelekkel, amelyek biztosan nemigen vála-
szolják meg az esetleg magában forgoló-
dó, de ki nem mondott kérdéseket, ám
minden együgyû óvatoskodás és rejtõzkö-
dés ellenére is lelepleznek engem, beég-
tem magánál, Beatrice, amit bölcs vonzó-
dásnak próbálok álcázni, mérsékelt sikerrel;
csalódnék magában, ha nem hallaná a
mormogás mögött az olykor fennakadó
lélegzetet, amit a torkomba szorult gom-
bóc okoz, hogy hát miképpen is mondjam
el, hogy el ne riasszam magát, hogy ne fél-
jen: nem történhet semmi, amit maga
nem akar, hogy bár csak szeretném olyan
bölcsen szeretni, mint a medve a téli
álmot, de úgy azért talán mégsem fogom,
mint a mesebeli oroszlán, aki széttépi azt,
akit szeret, látja: a mások és a magam sza-
vaival próbálom eldadogni, amit errõl a
köztünk egyszer csak kialakult valamirõl
tudok, és türelmesen várom, bár kettõnk
közül nekem drágább az egyre fogyó idõ,
várom, hogy maga is befejezze mondatai-
nak legalább egyik-másikát, ne féljen se a
szavaktól, se az öreg medvétõl, aki azt
morogja magának, hogy türelmes vagyok
beléd.

(7.)
Beatrice,
nem tudom, meddig tart ez a nem-is-

tudom-pontosan-minek-nevezzem, ami-
nek mintha babonásan igyekeznék nem
nevet adni, mintha magam elõl akarnék
eltitkolni valamit: igaz, sokatmondón két-
értelmû ez a mi titok szavunk, más nyelvek
földhözragadtan különbséget tesznek a
Geheimniss és a Mysterium, a secret és a
mystery között, de a magyar mintha érez-
né a nyilvánvaló különbség fölött a maga-
sabb egységet: nem titkoljuk a titkot, hogy
ki ne derüljön, gyarló szavainkkal egyszerû-
en csak nem akarjuk összetapogatni,

különben a zsidók miért nem nevezték
volna meg az Istent?, régi babona, hogy
amit nevén nevezünk, azt hatalmunkba
hajtjuk, én pedig nem szeretnék hazudni:
nem én uralom ezt a valamit, hanem ez a
valami kerített a hatalmába engem; nem
tudom, meddig tart, de szeretném, ha leg-
alább addig, ameddig én, mert persze tart-
hatna akár tovább is: legkedvesebb meg-
íratlan novellám arról szól, hogy meg
vagyok halva, és a feleségem (aki a novel-
lában is egy bölcs asszony) az addig soha
ki nem nyitott noteszomban biztos kézzel
bök rá néhány nõi névre, meghívja õket a
temetésemre, aztán pedig föl a lakásunk-
ra, kíváncsian néznek körül, de értetlenül
mustrálják egymást, mert hamar rájöttek,
miért is hívattak, elõször szinte egyikük
sem érti, mit szerethettem a többiekben,
aztán lassan beszélgetni kezdenek, hamar
túljutnak a de édes ez az olcsó kis ruhád és
hasonló szurkálódáson, és egyszer csak
rájönnek, hogy rajtam keresztül nekik is
közük van egymáshoz, barátnõk lesznek,
én meg valami módon tovább élek köztük,
akárcsak a velük való kapcsolatom, szóval
lehetnek olyan magnetikushoz hasonlatos
hatások, amelyek túlélik az embert, ám ez
az önzõ és hiú emberek vágya csak, az
olyanoké, amilyennek a novellában muta-
tom magam; én valójában talán beérném
annyival, hogy a végsõkig tartson, ami tart,
vagy legalább olyan soká, ameddig csak
lehet, mert olyasmit ad ez a valami nekem,
amit Gadamer szerint a jó mûvekkel való
találkozás ad az olvasónak: lét-többletet,
mintha egy másik világnak is a polgára 
volnék egyszerre, anélkül hogy itteni ho-
nosságom megsínylené, így érzem, de a
szótlansága miatt sajnos anélkül, hogy tud-
nám, mit gondol minderrõl maga, hallga-
tagsága olykor szorongással tölt el, hátha
csak tapintat ez a némaság, amely nem
akarja kimondani azt, amirõl tudja, hogy
olyan lenne, mintha a betegrõl lekapcsol-
nák a lélegeztetõgépet; de ne aggódjék,
sok mindenre fel vagyok készülve, minden
nap gondolok a végre, vannak halottaim
és magam is többször meghaltam már, ne
kíméljen hát, ha már csak kímélni tudna,
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egyezzünk meg valami titkos jelzésben
(mondta, hogy olvasta az egyik könyvemet
kevesen olvasták, alig néhányan ismernék
fel, ha onnan vennénk a kódot), szóval ha
pár nap nyugalmat szeretne tõlem, mond-
ja csak, hogy szerda, ha meg azt akarja,
hogy soha többé ne jelentkezzem, ígérem,
fogcsikorgatva vagy ütésrészegen, de
megteszem, ha igazán akarja: ennyivel
mindenképp tartozom magának, elég, ha
annyit mond, csütörtök.

(8.)
Beatrice,
ugyanazt látjuk, maga ott lent, a meg-

áradt folyó menti városban, én meg itt
fönn a hegyen, az állandó lombsusogás-
ban a lándzsahegyû fenyõk fölött, egy-
mástól kétszáz kilométernyire vagyunk, és
ugyanazt látjuk, a majdnem teli Holdat; ha
együtt vagyunk, egymást nézzük, maga
olykor napszemüvegen át, pedig hát alig-
ha olyan erõs a fényem, de talán van ben-
nem valami kártékony: néha úgy védeke-
zik ellenem, mintha valami roncsoló sugár-
zás volnék, vörösön innen vagy ibolyán
túl?, pedig beérem (hogy józan önmérsék-
letbõl vagy csak határaim kényszerû felis-
merése révén, nem tudom), beérem a lát-
ható vagy látni hagyott tartományokkal,
megállok az elém emelt falaknál (a nap-
szemüvege, a csöndje, a ruhája, a bõre),
körbetapogatom, mint a fény, és suhanok
is tovább az elhajló, sõt körbefutó fény
sebességével, amelyet fogva tart a Föld és
a földi lények egyik-másika, suhanok
tovább, hogy mielõbb újra visszatérjek
magához, akit kétszer nem láttam még
ugyanolyannak: egy új pillantás, arcrezdü-
lés vagy kézmozdulat, folyton változik,
mint a fejünk fölött a Hold, amely aligha
csodálkozik azon, hogy megmozgatja a
tengerek vizét, látja, Beatrice, botcsinálta
természetbúvárként a mesterségükben
elbizonytalanodó írók hibájába esem, kap-
kodva halmozom a hasonlatokat, de
nézze ezt el nekem, nézze el ezt is, mivel
hatás alatt vagyok, pedig talán csak annyit

kellene írnom, hogy ha egymástól távol is
ugyanazt a Holdat látjuk, akkor ez a csilla-
gos ég, ami lehet, hogy egyetlen közös
takarónk, bújjon alá velem, hogy meg ne
fázzék.

(9.)
Beatrice,
egy újabb álom, nem kevésbé parázna,

mint sok korábbi, amelyekbõl csak néhá-
nyat mertem megosztani magával, mert
hát csak óvatosan a paráznasággal, nem-
régiben valami esti borvigadalomban jár-
tunk, kavargott a nép körülöttünk, nem
volt már hely az asztaloknál, egy használa-
ton kívüli ajtó elõtt ültünk a félhomályos
lépcsõn, én átkaroltam a vállát, maga néha
bújt egy kicsit, és beszélt és beszélt, talán
egyszer se mondta, hogy mindegy, és
majdnem minden harmadik mondatát
befejezte, én nem bírtam betelni magával,
a borral telt poharak mellett üreseket is
hoztam mindig, hogy felfoghassam, amit
mond, ittam a bort és a szavait, pedig elle-
nem beszélt, arról, hogy ellen akar állni
nekem, a szemüvegén megvillant néhány
kósza fény és a cigarettája parazsa, de hát
még semmi parázsnálkodás, mondtam, és
fáradt kezem megpihent a térdén, erre
végre elnevette magát, nekem meg
eszembe jutott, hogy egy olasz mondás
szerint a nõk hamar felejtenek, ha egy férfi
emlékezetes akar maradni, kevés a férfias-
kodás, erre majdnem minden egészséges
hím képes, a nõk azokat felejtik el legutol-
jára, akik meg tudták nevettetni õket, hát
most azt éreztem, talán mégis van esély,
hogy esetleg legyõzi magában a kafkai
kapuõrt, megérti, hogy néha akár bûnök
árán valósítjuk meg a nagyobb erényeket,
hogy életútjainkon nem hagyatkozhatunk
mindig a katekizmusok és erkölcstanok jel-
zõlámpáira, hanem magunknak kell föl-
mérnünk a forgalmi helyzetet a kereszte-
zõdésben, a lehetõségeket és a veszélye-
ket összevetve nyomjuk a gázt vagy a
féket; a szemében láttam a hátam mögött
kavargó tömeget, a borgõzös habzsolás-
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ban csontig vetkõztetett ökröt forogni a
parázs fölött a nyárson; nem, ez már vala-
mi túlhajtott képi párhuzam, mondtam
volna magának, az a parázsnaság, amely-
re vágyom, nem ez a bûzös csontigégés,
ez járt félig még éber agyamban, aztán
lebunkózott az álom, feküdtem valami
lángban álló haláloságyon, mint forró
csontok a máglyán, és elfúló hangon
hörögtem, hogy ne még, Uram, ne még,
alig ismerjük még egymást, nemhogy bib-
liai értelmében a szónak, nem tudom nem
hinni, hogy vele valójában Te üzensz
nekem, valami olyan nyelvet kerestél, ame-
lyet talán megértek, be kell látnod, még
nem vagyok kész, Uram…, a z u t á n már
nem kérek haladékot, Rád bízom, mikor
jön értem a magukról jelt adott kórok bár-
melyike, de majd csak a z u t á n legyen
meg a Te akaratod, nem tudom, Beatrice,
hogyan végzõdött az álom, nem tudom,
hogyan végzõdik ez az egész, de talán
nem is annyira fontos, hiszen a végzõdés
csak toldalék: képzõk, jelek, ragok: a szótõ
a fontos, az a mondanivaló, nekem most a
maga neve, és amit ez jelent.

(10.)
Beatrice,
magának szüksége van rám, ha más-

ként nem is, hát mint egy öreg mesterre,
aki segíti a megvilágosodásban; nem
becsülöm túl magam, ne higgye, de talán
tudok valamit, amit maga nem tudhat
még: engem végigvert már az életem
néhány vesszõfutáson (volt pár hímvesszõ-
futás is), kényszerûen megtanultam helyre
tenni a dolgokat és értelmezni a metaforá-
kat: pokol és purgatórium; nem vagyok
hitetlen, se cinikus, mély megnyugvással és
olykor fájdalmasan hiszek, a túlvilági, a
halál után váró pokol létezésében azonban
kételkedem, merthogy megtapasztaltam,
ezeken már itt a földön végighajt minket
az Isten, minden megaláztatásunk, cser-
benhagyatásunk egy-egy köre ennek a
pokolnak, drága Beatrice, Danténak elhi-
heti ezt; a gyermekkori megszégyenülések

és a mindennapi arculcsapások égetõ fáj-
dalommal gyötörnek újra meg újra, a nap
vagy az éjszaka legváratlanabb pillanatai-
ban törnek rám: álmomban néha magát
ölelem, és belém hasít egy lányhang óvo-
dáskoromból, mit akarsz, te kis hülye!,
álmomban is elhanyatlom, mint akit villám
sújtott, és már maga mellett is tehetetlen-
nek érzem magam, és ez csak egy példa,
ezer hasonlót tudnék mondani, amikor
szarjankók megaláznak, én meg tûröm,
azt magyarázom magamnak, hogy csak
azért, mert el kell tartanom a családomat,
de dolgozik bennem valami rémséges tisz-
tánlátás: a legszörnyûbb igazságtalanság-
ban is van valami kis igazság, szóval nem
kapok mást, csak amit érdemlek, szemét-
ségért szemétséget, hûtlenségért hûtlen-
séget; Beatrice, itt van a pokol, ami persze
talán csak purgatórium, az idõvel majd
alábbhagyó pokoli kínjaival, mert nem
bosszúálló az Isten, ha meggyötretünk is
mindennap; ne féljen hát maga sem a túl-
világtól, összeszorított szájjal tûrje a külön
bejáratú kis poklait, a lemondott találko-
zást, a hiába várt megértést vagy a csõdöt
mondott töltõtollat, lássa be, azonnal
bûnhõdünk mindenért, az Isten együttér-
zõn ingatja a fejét, amikor látja, mennyire
megkínozzuk magunkat a lelkiismeretünk-
kel, Beatrice, mi magunk mondunk ítéle-
tet: ez az utolsó elõtti szó, az utolsó az
Istené, és ez talán az irgalom szava lesz.

(11.)
Beatrice,
az õrült vágyakozások és a majdnem

indulatmentes, bölcs szemlélõdés állapotai
között tengetem az életemet, mint a baju-
sza és a farka között az a mesebeli egér,
akirõl kedves hazai városunkban hallottunk
attól a kedves mesemondótól az ünnepi
sokadalomban: ültünk a friss szalmabálán,
maga kilépett a sarujából, és mezítelen
lábával tapodta a füvet, örömfény lobbant
a szemében, ha az ízes szavú mesemondó
véletlenül aranyhallá változva megkérdezte
volna, van-e valami kívánságom, biztosan
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eggyé akartam volna válni a természettel,
a fûvel és a szalmabálával, a kék éggel és a
napsütéssel, mert ezek ölelték magát, és
láthatóan jól érezte magát ebben az öle-
lésben; régi titkos álmom a visszatérés az
öntudatlan létezõk vegetatív világába,
néha áhítatos nosztalgiának gondolom
ezt, máskor valami pogány vágynak, amely
a felelõsség és a tudatos lét elõl menekül-
ne, de valójában talán csak az egész
teremtett világgal való összetartozás átér-
zésének kegyelmi pillanatai ezek, amelyek-
re maga is hangol engem: nyáron jártam a
hegyet, magyar szegfû, kígyószisz, fürtös
gyöngyike, macskafarkú veronika, kéküstö-
kû csormolya – próbáltam nevükön nevez-
ni a fenyõerdõbõl kilépve a rét virágait, a
köszöntés szavai voltak, vagy csak verbáli-
san lekaszáltam õket, hogy elküldhessem
magának mint a rajongás szóvirágait?;
különös ellentmondás: az ember nagy
szívtágulatában odaadná az egész világot,
de hát az egészben ott van az adakozó, és
benne van a megajándékozott is, adha-
tom-e azt, aminek magam is csak része
vagyok, adhatom-e az egészet annak, aki
maga is csak rész?, lehet, hogy ez az
ember végsõ titka, hogy ha váltakozva éli is
meg, mégis egyszerre rész és egész, por-
szem az univerzumban, egyetlen sejtje a
létezésnek, amely olykor mintha mégis
átkarolná a mindenséget, mintha Szent
Ferenc és Lao Ce között ülnék itt, ennél a
tengerhullámú bádogasztalnál a hegyi
falucska kocsmájában, iszom a szavaikat,
Beatrice, jöjjön, tartson velünk maga is.

(12.)
Beatrice,
látok egy képet, amelyet látni se bírok,

behunyom inkább a szemem, de akkor
még inkább látom, az élet nagy igazságai
vagy csak szürke és kíméletlen tényei fölött
nem hunyhatunk szemet, különféle képek-
ben törnek ránk, életképek ezek, Beatrice,
még ha a halálról szólnak is, maga nyilván
találkozott ott, abban a felvidéki, akkor
csehszlovák iskolában a szépszavú cseh

Jiøi Wolker lírájával, ez a József Attilával
rokonítható költõ írta, hogy a halál csak a
nehéz élet egy darabja; valami ilyen halálos
életképem ez, amely a szemhéjam belsõ
oldalának képernyõjén gyakorta megjele-
nik, hogy két egymás mellett álló vonat
ablakán kinézve látjuk meg egymást,
ragyog az arca, én néhány grimasszal pró-
bálom megnevettetni, lassan be is futja az
arcát a mosoly, mint a fehér falat a repkény,
én már derékig kilógva az ablakon intege-
tek magának, aztán maga is a fogantyú-
hoz nyúl, lehull köztünk az üvegfal, a hom-
lokunk is összeér, érzem a leheletét szakál-
las arcomon, mint amikor laza tavaszi szél
borzolja a learatatlan, száraz nádat, egy-
szerre olvadni kezd, ami jég volt, hullám-
zásba jön, ami rég nem mozdult, lassan
mosolyra nyíló szája virágbaborulás, mély-
barna szemében a szivárvány színei válto-
gatják egymást, amikor egyszer csak mint-
ha megmozdulna a vonat, az egyik vagy a
másik, a magáé vagy az enyém, majdnem
mindegy, vagy talán egyszerre mind a
kettõ, vagy talán sosem is állt ez a két
vonat, csak én éreztem úgy, minta megállt
volna az idõ, s ebben futott volna le egy
filmje az életemnek, amely mintha azzal
végzõdött volna, hogy derékig kidõlve az
ablakon csókoljuk egymást, ekkor vált
érzékelhetõvé a mozgás, féltem, hogy
elszakadok magától, haraptam a száját,
fogam az ajkába mart, mint amikor a feltá-
madó szélben kapaszkodni próbál a hor-
gony, szörnyû kép ez, Beatrice, látom,
hogy vérzik a szája, érzem, hogy tépek a
fogammal, és iszonyattal döbbenek rá,
hogy két ellenkezõ irányba haladó vona-
ton vagyunk, hogy maga még befelé uta-
zik abba a konvencionálisan életnek neve-
zett tartományba, amelybõl engem kifelé
visz a vonatom, Beatrice, kiáltson rám,
hogy felébredjek, hogy kiderüljön, ez csak
a sok közül az egyik rémálmom.

(69. szám, 2003. február–március)
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Prágai Tamás

Karácsony Pasaréten
Veríték-lucskosan
megállnak: gerenda-bordás
házak, zümmögve ziháló menet,
köröttük hûsítõ ala-
bástrom a patyolat-tiszta
jászol, hóba bújt Betlehem. 

S már gyûrik is, tapossák
az utat, kócolja zsindely –
hajukat a szél,
a kacér lány; ropog
a bádog ereszcsatorna szûzi
tánctól, ingerlõ fátyla: dér.

Csodás világ! De
fáznak õk, mint kinyújtózott
temetõk, szájukban ajtózsalu vacog,
ón-nehéz, sáros
szemfedél a nehézszövetû
téli ég, köröznek a siratóasszonyok. 

Elmenne mind! Leírhatatlan 
mozdulat, hang sincs, lomhán „téli
ég alatt”, indul a nehézkes menet,
kõbõl a láb, biztatva
lábat, nevetve szabályt,
regulákat, örök törvényre mond
nemet,

s lép még az a kicsi is
hátul! Kõ-lábazat, kõ-csípõ
rándul, vakolat veríték pereg,
s nehézkesen, egy sem
marad ott, útra kelnek, mint az
angyalok, keresni Isten-kisdedet. 

Feni már Heródes 
fagyos kését, zörgeti vándorlók
menedékét, jégcsap tõrökkel 

hadonász,
de õk meleg ablak-
szemekkel szembenéznek
a rettenettel – s õrzik az alvó kiskirályt.

(24. szám, 1996. december)

Kaiser László

Mennybõl a fák
Nagyon várta a karácsonyt. Várta a

Jézuskát, várta az angyalkát, az ajándéko-
kat. Leült a szobában, maga köré rakta
mindazt, amit tavaly hozott neki a Jézuska,
középen kedvence: Brumm Benõ, a maci.
Nézte a kockákat, a mesekönyveket, aztán
közel hajolt a macihoz, hogy lássa a kis fes-
lést, amelyet õ bibinek nevezett. A tavalyi
karácsonyra alig emlékezett; hároméves
volt akkor. Valamiféle homályos képek azért
éltek benne: gyertyák, fények, örömök,
sütik, finom falatok. Azt tudta, hogy a mos-
tani karácsony szegényebb lesz, vagy
ahogy mondták neki: szegény Jézuska jön.
Tudta, mert édesanya, édesapa sokszor
ismételgette, de a néhány évvel idõsebb,
már iskolás nõvére is közölte vele úgy,
ahogy a felnõttektõl hallotta: szegény kará-
csony lesz, szomorú karácsony lesz. Lacika
ilyenkor megkereste Brumm Benõt, elbújt
vele a duruzsoló kályha mellé és a maci fülé-
be súgta: szegény karácsony lesz, szomorú
karácsony lesz. Lacika, az alig négyéves
pesti kisfiú tökéletesen értette ezt, hiszen
nincs nagyobb szomorúság a szegény kará-
csonynál, amikor a Jézuska is szegény.

Szegény Jézuska! Annyit emlegették a
felnõttek mostanában, nem beszélve az
Istenrõl is. Aki különben Lacikának rettene-
tesnek rémlett, szinte elképzelhetetlen is
volt. Nagy-nagy félelmetes bácsi lehet, vala-
honnan fentrõl; hányszor hallotta Lacika az
elmúlt hetekben: majd az Isten megveri õt,
vagy majd az Isten megveri ezeket. S iszo-
nyú haraggal és félelemmel emlegettek
még otthon valakit, aki nagyon rossz ember
lehetett, Kádár – így mondták mindig. Meg
persze az oroszokat is szidták. Lacika nem-
igen tudta, kik õk és miért rosszak, de hogy
félni kell tõlük, az biztos, hiszen bánthatják
õt is, édesanyját is, nõvérét is. Édesapa
különben nem velük élt, Lacikának nem volt
emléke arról, hogy együtt van a család.
Igaz, majdnem minden hétvégén találkoz-
tak, amikor édesapa elvitte õt és nõvérét
magához. De az is igaz, hogy jó ideig –
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néhány hete – nem tudtak találkozni, édes-
apa nem jött értük, a telefonban pedig
olyan izgatott és furcsa volt a hangja. S ami-
kor végre megint jött, nem mentek el
hozzá, mint korábban, sõt ki se mentek az
utcára, rövid ideig voltak együtt otthon, az
édesanyánál. Most nem hangzott el, mint
régebben, hogy ez az én lakásom, édes-
anya és édesapa békésen megvoltak
együtt; azokat a valakiket szidták csupán,
az oroszokat, a kommunistákat, és újra
annak a Kádárnak a neve került szóba.

Lacika egyszer csak unatkozni kezdett a
szobában; nem volt már kedve a játékok-
hoz, Brumm Benõnek mit mondhatott
volna, most az édesanyjához sem akart
kimenni a konyhába, édesanyjához, aki ott-
hon dolgozott, s így délelõttönként ebédet
fõzhetett a gyerekeknek. Lacika fölállt,
tanácstalanul téblábolt, majd lassan elindult
az erkély felé. Tisztában volt vele, hogy til-
tott dolgot tesz, de nem volt képes ellenáll-
ni a megmagyarázhatatlan hívásnak: kinyi-
totta az ajtót és kiment az erkélyre. Édes-
anya sosem engedte, hogy egyedül kinn
legyen Lacika, a negyedik emelet mégiscsak
negyedik emelet.

A kisfiú most nem törõdött ezzel, s ott
állt dobogó szívvel az erkély közepén.
Szemben a nagy iskola, ahova nõvére járt; a
tetõn, a párkányon friss hó mindenütt,
Lacika mellett pedig jobbra, balra a pincébõl
felhozott kisebb-nagyobb fahasábok: a
tüzelõ. A gyerek izgult ugyan, ám boldog-
ság fogta el: sosem volt így egyedül az erké-
lyen! Befelé pillantott, az elõszobaajtó csuk-
va, semmi mozgás. Kezdett megnyugodni;
visszalépett, behúzta maga mögött az
ajtót, aztán az erkély párkányáig lépett, s a
hóba, kissé ágaskodva, rajzolni kezdett.
Rajzolgatott a fehérségbe. Egy idõ után ezt
is megunta. Gondolkodott, majd hirtelen föl-
kapott egy kisebb fát a mellette levõ halom-
ból. Elõbb azzal kezdett rajzolni, aztán
váratlanul lelökte a hasábot az erkélyrõl.

Megrémült. Most fogta fel, hogy mit is
tett. Lélegzetvisszafojtva várt, de nem tör-
tént semmi, nem volt kiabálás, senki nem
szólt rá. Megnyugodott. Az erkély amúgy
védelmet nyújtott neki, a vastag fal eltakar-

ta, a párkány körülbelül olyan magas volt,
mint õ. Lacika nem láthatott ki, de õt sem
láthatta senki. Kinyújtott kézzel éppen a
párkány közepéig ért, s ez bõven elegendõ
volt, hogy a fát addig lökje, amíg az megin-
dul lefelé.

Lacika bizsergést érzett, tetszett az izga-
lom, de jólesett az utána jövõ megnyugvás
is. Nem rossz játék ez, baj nincs belõle!
Egymás után tette föl a kisebb fákat a pár-
kányra, s amikor néhány összegyûlt, gyor-
san a mélybe lökte azokat. Olyan volt, mint
egy fasortûz – repültek a fák a mennybõl…

S a nem túl forgalmas Sziget utcában
szálltak a fák fentrõl. Néha kisebb szünet,
megállás, de jöttek az újak, egyre jöttek. Az
utcára érkezés huppanását vagy elnyelte a
hó, vagy Lacika nem akarta meghallani.
Annyira tetszett neki a dobálás, hogy nem
látott, nem hallott. Bõszen iparkodott, hogy
minél több fa a legrövidebb idõ alatt a mély-
be kerüljön. Nem figyelt fel a lentrõl jövõ kia-
bálásra, nem figyelt semmire, csak a fákra,
melyek szálltak, egyre szálltak a mennybõl.

Édesanya a konyhában készítette az ebé-
det; föl sem tûnt neki, hogy fia régóta nem
jött ki hozzá, bár a gyerekeknek szokása volt
a ki-bejárkálás. Hosszú csöngetés visított fel,
az asszony összerázkódott. Idegesen tette le
a kezében lévõ zöldséget; nem várt senkit, a
hívatlan vendég rosszat is hozhat. Ez a ház
Újlipótvárosban különben nyugodt hely, itt
lövöldözés sem volt az elmúlt hetekben és
eddig innen még nem vittek el senkit. Arra is
gondolt, hogy a lányával történhetett valami
és hazahozták az iskolából. Mire mindez
végigfutott a fején, már az elõszobaajtónál
volt s hirtelen mozdulattal kinyitotta. Elõtte
egy középkorú, nagydarab, bajuszos rendõr
magasodott, mellette az öreg házfelügyelõ
szorongott.

– Elvtársnõ! – mondta szigorúan az
amúgy barátságos képû rendõr. – Elvtársnõ,
mi folyik ebben a lakásban?

Az anya önmaga számára is meglepõ
nyugalommal válaszolt, hiszen a lányával
ezek szerint nem történt baj, a lakásban
eddig a válását megelõzõ feszültségeken,
veszekedéseken kívül nem volt semmi
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olyan, ami rendõri szempontból még ezek-
ben az idõkben is kifogásolható lenne.

– Hogy érti ezt, kérem? – kérdezte lassan,
hangjában némi távolságtartást képezve,
hiszen mégiscsak tanárfeleség volt, ha elvált
is, és úgy vette, hogy ok nélkül rátörtek.

– Elvtársnõ! – emelte föl a hangját a ren-
dõr és bajsza rángatózni kezdett. – Mit kép-
zel? Csak innen lehet!

– Micsoda lehet innen?
– Elvtársnõ! Ha nem tudná, ez fegyveres

támadásnak is felfogható! – a rendõr idege-
sebb volt, mint az anya, elvégre neki rendet
kellett teremtenie, az asszony meg úgy
vélte, hogy rend van az otthonában.

– Nem értem, hogy mirõl van szó,
uram… vagyis elvtárs.

A rendõr arca elõbb szétesett, majd szi-
gorú grimasz formálódott rajta.

– Ki van a lakásban? – kérdezte kemé-
nyen.

– Ki lenne? Hát a fiam. Bent játszik.
– Ebbõl elég, azonnal engedjen be,

magam is láttam, amit láttam az utcán! – és
a rendõr, hogy mégis ura legyen a helyzet-
nek, az asszony mellett szó nélkül bevihar-
zott a lakásba. Nagy volt az ajtó, nem kel-
lett semmi erõszak, egyszerûen benyomult,
s rögvest nyomába szaporázta lépteit a
rémült és csöndes házfelügyelõ. Némi
késéssel követte õket a meglepõdött anya.

A hosszú elõszobában, de benn a szo-
bában is egymás után lépkedtek: a rendõr,
a házfelügyelõ és a tehetetlen asszony. A
szoba közepén megálltak, s mivel senki
nem volt ott, egymásra néztek. Az asszony
pillantásába most félelem vegyült: hol lehet
a fia? Aztán tekintete az erkélyajtón kötött
ki; majd odarohant – most õ viharzott el a
rendõr mellett. Szinte ezzel egy idõben a
rendõr is az anya által fölrántott ajtónál ter-
mett. És meglátták Lacikát, amint éppen
löki elõre a párkányról a mélybe a fákat.

Az elsõ gondolata az asszonynak az volt,
hogy hála Istennek, nincs semmi baja a gye-
reknek. A rendõr nem szólt, elképedve nézte
a négyéves kisfiút, aki riadtan fordult hátra.
A házfelügyelõ nem mondott semmit,
összehúzta magát, legszívesebben földszin-
ti lakásában itta volna délelõtti fröccsét.

Hosszú, súlyos másodpercek után az
álló szoborképbõl elsõnek az anya tért
magához.

– Gyere be azonnal és csukd be az ajtót!
– kiáltott fiára.

Lacika nem mozdult, a rendõrt bámulta,
mintha meg lenne bûvölve, nem tudta
levenni szemét a hatalmas alakról. Majd
megrázta magát, mint aki hirtelen fázni
kezd, – amúgy tényleg csak most kezdett
fázni – és belépett a szobába. Lassan,
nagyon lassan becsukta az ajtót, hossza-
san, elvégre addig sem kellett megfordul-
nia. De az ajtó végül bezárult, s õ nem
tehetett mást: szembe került a felnõttekkel.
Nagy csönd volt, csak a kályhában duru-
zsolt a tûz, vidáman ropogtak a pincébõl az
erkélyre, az erkélyrõl a kályhába került fák.

Valaminek történnie kell, mindenki érez-
te ezt a szobában, ezt a borzasztó, faropo-
gásos csöndet meg kell törni! Lacika hallga-
tott; volt ebben félelem is, dac is, de mást
nem tehetett. Az anya nem szólt, várta a
rendõr elsõ mondatát vagy mozdulatát. A
házfelügyelõ pedig a kisfiú feje fölött a sem-
mibe révedt, vagy legalábbis úgy tett, tekin-
tete aztán a függönyön kalandozott.

A rendõr magához tért. Tudta, hogy neki
most itt feladata van. Csak õ törheti meg a
csöndet. Mégiscsak egy csintalan gyerek
ez, ha fahasábokkal csintalankodik is,
ráadásul olyan idõkben, amikor a rendõr
sem aludhat nyugodtan. Különösen nem
ez a talán jobb sorsra érdemes, becsületes
képû, meleg tekintetû ember. Próbált
kemény és szigorú lenni, hangjában mégis
bujkált valami cinkos kópéság.

– Miért csináltad ezt, édes gyermekem?
Lacika nem felelt, láthatóan belefeledke-

zett a rendõr barna szemébe.
– Mondj már valamit, édes fiam! –

noszogatta a rendõr, szinte félénken, min-
den támadó szándék nélkül.

A gyerek végre megszólalt. Kristálytiszta,
csengõ hangon mondta a rendõrnek, sze-
mét annak tekintetébe fúrva:

– Fogd be a pofád, te rohadt vörös csilla-
gos!

A rendõr hátralépett, döbbenet ült az
arcára. Az anya és a házfelügyelõ egyszerre
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gondolt ugyanarra: ez az alig négyéves
gyermek hol hallhatta ezt máshol, mint ott-
hon? Hol máshol hallhatta, hogy vörös csil-
lagos, aki rohadt? Nyilván csak a szülõktõl,
senki mástól. Ha most elvisz a rendõr, mi
lesz a gyerekekkel? – villant föl az anyában.
Ezt most nem ússza meg az asszony, –
vélte a házfelügyelõ – csak nehogy nekem
bajom legyen ebbõl. – Egyedül a kisfiú nem
gondolt semmire, õ egyszerûen boldog
volt, határtalanul boldog, olyan jó volt
kimondani ezt a mondatot…

A rendõr az anya szorongó arcába
nézett, majd Lacika alig leplezett vigyorát
figyelte, végül a házfelügyelõ immár lesü-
tött szeménél kötött ki. Hallgatott, aztán
megigazította sapkáját s meglepõ határo-
zottsággal mondta:

– Most elmegyek. Ha még egyszer
dobálás lesz, én biztos visszajövök. Erre
mérget vehetnek! – biccentett; keze moz-
dult a sapkájához, ám a kéz félúton meg-
állt. A nagydarab rendõr esetlenül megfor-
dult, az elõszoba felé indult, de mielõtt az
ajtóhoz ért volna, visszaszólt:

– Kellemes karácsonyt! – és elsietett.

(50. szám, 1999. december)

Novák Valentin

A Betesda-tónál
És ült a Betesda-tónál aranysámlin.
Jeruzsálemi nap szárongatta arcát.
Agya jéggömb, keze embervéres kármin.
(A bõsz Antipas gyógyítná bánat-falcát.)

Hisz az udvari próféta nekiszegte:
„Hiába nyakaztad le a keresztelõt,
ha már nagy Heród'’jól megbetlehemezte
– a többi szentemmel – a mennybe 

készülõt!”

Levita Athan, a házi prófét’, így szólt:
„Az edomita volt az, Róma barátja,
ki a históriát, mely Messiást csiholt,
anyacsecsbe fojt'ta, és barbár imája

ezer évekre ürességgel tölt el majd
mindent e kereszttelen sártekén, s túl is,
a fény-reményt meg a szentháborús 

robajt
tömény csönd burkolja, s tekereg krudélis

szörny e haláltelevényben. Szája önzés,
farka irigység… A jóllakott Moloch
tízezer éve jött el, mert ólomöntés
a teremtés, s az idõk végéig forog

e görcsbe rándult jövõ prófétátlanul...
Hisz jó volt a Sátán fogadósa, s akkor
beengedte õket (az ember nem tanul),
ha szent család is, kihullva ólommagból…

És összeírták jászoltalan, põre testét,
s az égszurokban csillám sem jelezte…
Kergültek az Istent fojtották, belezték,
vasmarok s tõr, mi a jövõt eljegyezte!

Nem tudom, így volt-e írva vagy perc 
döntött?

Az ûr angyalai támadnak azóta…
A Föld szomjú résein Isten elömlött,
s örök az egynapélõk Armageddonja…

És ült a Betezda-tónál õs-betegen,
és szürkerothadás ülte meg a napot…
Ült a megtestesült anti-történelem,
és idült agyába az ész beléfagyott…

Aranysámliján csak férgek örvénylenek.
Latortalan keresztek koponyák hegyén.
A tóban továbbmállik a leprabeteg ? 
nincs törvény, aranyszín, hisz megszökött

a fény…

Hovavonatozni
Hányszor hovavonatoztam?
Álltam nyakig a szutyokban,
põrén, kiteregetetten,
vágytól kisebesedetten.

Hányszor hova se jutottam?
Bárgyún szökõkutakodtam,
szálltam ruharepülésben,
plecsnis kiüresedésben.
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Hányszor odaminekértem?
Tisztán, Úr lepele-képpen.
Pokróc nehezedik én rám.
Égbõl leperegek mélán.

Szívem libikokakóla,
szirup, mi kiömöl a hóra…
Hétrét lapatol a munkás.
Télvég. Recipei múlás…

Elmer István

Derengés
Azt gondoltam, a létezés dereng körü-

löttem a fém- és hóhideg pályaudvaron.
Csakhogy sem a létezésrõl, sem a deren-
gésrõl nem volt semmi fogalmam. S azt is
tudtam, önmagában egyetlen fogalom
sem ragadható meg, csak a viszonyokban;
a világ lényegi tulajdonsága a többes
szám, hogy valami viszonyrendszerben
gondolkodjunk, s végképp el ne tévedjünk.

Oldalról fújt a szél a hosszú, aszfaltozott
vasúti megállóban. Hordta a havat a szá-
raz arcokba, fénylett tõle az emberek bõre.
Valahonnan megszólalt egy hang: figyelt-
e, s az éppen megfelelõ pillanatban szája
elé vette a mikrofont, vagy programozott
beszéd hangzott-e, mely megállíthatatlan
gépi akart, nincs köze a történésekhez,
hanem egy korábban megalkotott szabály
szerint közölte, mikor, honnan és melyik
vágányon érkezik a vonat.

Ehhez – bár azt mondják, mindennek
mindenhez köze van – semmiképpen nem
kapcsolódtam. Nézõ maradtam. Passzív,
ostoba nézõ.

A mozdony fölfújta a havat. Fémesen
siklott maga mögött a személyszállító
vagonokkal, csöndesen, mintha korcso-
lyázna a síneken, s a látvány olyan érzést
keltett, mintha ez lett volna az egyetlen
értelmes mozgás mindenek között. Mint-
ha… mintha… mintha… nem tudtam,
milyen a vonat, milyen a siklás, a korcso-
lyázás, hogy önmagában milyen, végképp
nem, s azt sem, bennem miféle gondola-
tot, érzést, képzeletet vagy legalább vala-

miféle homályos képet jelentenek ezek a
szavak. 

Álltam, néztem az enyhe kanyarban
elõretörõ szerelvényt, az állomáshoz köze-
lítve nem lassított, hanem szerteszórva
mindent, vágtatott elõre.

Megállíthatatlanság.
Arra gondoltam, milyen jó lenne elé vet-

nem magam. Nem az öngyilkosság látvá-
nyos formájára gondoltam, nem az von-
zott, hanem szerettem volna ezzel az
egyetlen, valóságosnak érzékelt tárggyal –
jelenséggel, igen, inkább jelenség, mint-
sem tárgy volt a vonatszerelvény – kapcso-
latba kerülni, olyan viszonyba, amely végre
kifejez valamit.

Elé vetni magam, hogy énem, a sebes-
ség és a fém, a viszony újszerûségét te-
remtse meg. Ezt tûnt ott ekkor leginkább
élettel teli cselekvésnek.

Mert valamiféle végsõ cselekvésre vágy-
tam.

A kõcsupasz vasúti váróhelyiségben
megváltottam a jegyem, közben egy nagy
vidéki ház szobái futottak végig rajtam, a
szobák éppen olyan hõfokúra fûtve, hogy
az ember ne érezze magát gõzölögve
benne, ahonnan menekülni szeretne, mert
kiveti a meleg-párás levegõ, hanem ünne-
pélyes – és valahonnan, nyilván a rádióból
–, távoli vidékek zenéje szól, távoli orszá-
goké, ami – ilyen módon kerülve kapcso-
latba a különös hangzásokkal és ritmusok-
kal –  olyan erejû viszonyt teremt, mint a
mozdony elé vetett test találkozása a
sebességgel és a fémmel.

A koszos üveg mögül a homályos helyi-
ségben, ahonnan kiáradt az egyenruhás
szolgálatok megült szaga, a vasúti alkal-
mazott megkérdezte, csak oda vagy visz-
szafelé is kérek-e jegyet.

Csak oda – nem tudtam, miért ezt vála-
szoltam, hiszen kényelmesebb lett volna
egyszerre megváltanom a visszatérés lehe-
tõségét, ám úgy éreztem, ezzel olyan
hibát követnék el – bûnt? –, mellyel már az
utazás kezdetén tönkre tennék minden
lehetõséget.

A felhõknek erõs határvonaluk volt, hósö-
rétek csapódtak az arcomba, néztem a mel-
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lettem elrohanó szerelvényt, nyomában
ugyan fölhabzott a hó, mint közeledtekor.

Talán nincs is sebessége, nincs is teste,
talán csak bennem futott el a vonat?

És a hópelyhek, s a vidéki házban a távo-
li – talán török – népzene. Talán az sem
létezik? Vagy éppen azáltal, hogy elképze-
lem, hogy valami fogalmat alkotok róla,
született meg ebben a déli, semmi máshoz
nem hasonlítható viszonyban a világ?

Kabátot viseltem, vastag szövésû, széles
gallérú kabátot, nem fáztam. A peron mel-
lett elrobogott a vonat, nem az, amelyre
én vártam.

Föl kellene ismernem, miért vagyok itt.
A zsebemben a meghívó levél látszólag
elégséges magyarázat. A világban ünnep-
nap van, fülem mögött a hideg szélben
átfázott a csont, a fájdalom beszorít a
hósörétek közé: mit keresek én itt?

A tudatom talán még válaszolni
tudna… de hogy a testem is?

Talán mégis jó lett volna összecsattanni
a mozdonnyal. Legalább száz kilométeres
sebességgel közeledett, ha szétfröccsenek
a homlokán, ebben lett volna valami me-
legség, mindenen túli melegség – végre,
viszonyba kerülhetnék a világgal.

Csakhogy ezt nehéz megérteni.
Mások is várakoztak. Egyre többen let-

tek a peronon, hogy észre sem venni,
mikor érkeznek.

Álltak a várakozók, egyikükrõl sem tudtam
semmit. Még magamról rendelkeztem a leg-
több ismerettel, de az is nagyon kevés volt.

Milyen erõ hozott ide?
Álltam, belehelyezve a létezés egyszerû

tengelyébe; vagy inkább pontjába. Semmi-
féle kiterjedés nélküli csöppjébe. De tudtam,
pontatlan a megfogalmazás. Hiszen föltéte-
lez egy rajtam kívül álló erõt, mely irányít és
dönt helyettem. Talán az, amit szabad aka-
ratnak nevezek, az is ennek a külsõ valami-
nek a cselekedete lenne, nem pedig az
enyém? Mettõl meddig terjedek, van-e,
lehet-e meghatározásom? Vagy enélkül
lötyögünk a lét lavórjában, s már a pont is
sok, hogy elmondjon bármit is rólunk?

Ha tudnék válaszolni arra a kérdésre:
milyen erõ hozott ide, máris közelebb jut-

nék a bizonyossághoz. Csakhogy ez a
bizonyosság önmagamból nõhet ki, ezért
azonos marad velem. Minden bizonyosság
saját meggyõzõdésünk. Létezésünk vala-
mennyi megnyilvánulása önmagunkba
hull? – kanyarodik? – fordul vissza?

Emberek állnak a vasútállomáson, hófé-
nyesre verve. Minden meghatározás ön-
magát keríti be: önfényû ragyogás.

A szemközti domboldalon, a házakon
túl báránycsordát engedtek szabadon.
Szétharapják a hókristályokat, hogy fagyos
fûszálakat találjanak.

És ha nem? Ha fölhagynának az élelem
örök keresésével, ha a napozó emberek
nem ugranának a tenger vizébe, ha, ha…
– és bármiféle mozzanat elmondható – és
ösztönös kívánású nõk nem gyülekezné-
nek a peronon, ha a törvény megadná
magát, egyszer csak megadná magát,
megszüntetve saját érvényességét, s kihûl-
ne az életerõ… igen, kihûlne az életerõ,
amely most, mint egy feszes ív, fut át raj-
tunk, s erre fölfüggesztve élünk, vagy
méginkább magunk vagyunk az ív, történ-
jen bármi is: kilyukadhat a szomszédos ház
eresze, és csörögve hullik alá az esõ, vagy
hámlik a nõk homloka.

A létezést áthatja a butaság. Talán ez
adja meg a szépségét: a lényeg nemtudá-
sa; hogy fogalmunk sincs arról, honnan és
hová siklunk, s ahhoz sincs erõnk, hogy
föladjuk magunkban az életet, egyetlen –
talán úgy képzeljük – egyetlen lehetséges
cselekvésként.

Még mindig jöttek az emberek. Ünneptõl
dagadó kendõben, lelkük – ennek a semmi-
nek, de talán egyetlen valóságnak – fényes
nyomorúságával. Az anyós belekontárko-
dott menye készületes vacsoraasztalába,
hogy a maga süteményét helyezze középre,
az édességek alkohol ízû éjszakáján ánizsil-
latú szuszogás hassa át az indulatot, szé-
gyent, a lerongyolódott ünnepet. S minden,
mint valamennyi drapéria, földre rántva.

Kezükben mûanyag zacskók, dagadó
csomagok. Ajándékozás. Anyaggesztusok.
De legalább ez megragadható. 

A két vágány közötti keskeny peronon
állt a család. Az anya széles szoknyája körül
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– amolyan utánzott népi viselet – három
hirtelenfejû gyerek. Mellettük a nagyma-
ma, mogyorószínû kalapban, láthatóan az
anyához tartozik, két lépéssel odébb füles,
kötött sapkában az apa. Kezében cigaret-
ta, fújja a füstöt – magából vagy magába,
eldönthetetlen –, a hangosbemondó eltor-
zult hangja szertecsúszik a fényes síneken,
„minden kedves utasunknak kellemes…”,
a továbbiakat már nem érteni, a harmadik
vágányról elindul egy szerelvény, a hatal-
mas fémtömeg egyszerre mozdul meg, az
imént még állt, szemmel követhetetlen
módon mozgásba lendül (mi minden
lehet, ami szemmel és mindeféle érzékkel
követhetetlen), közelít, mint egy széles
ösvény, mint valami végre meghatározott
dolog, a férj az ünnep valamennyi indula-
tát szívja magába, állát elõreveti, kötött
sapkája széle mint valami éles nyelv, lóg le
a fülére, arcának nincs homlokzata, csak
mintázata, a három gyerek odariad anyjuk
mû-népi szoknyájához (aki ilyet visel, sze-
retné egy másik világ természetességét
magára ölteni, mert a sajátjában nem talál
szenvedélyt, mely szépen megrendíthetné,
marad az utánzás), az ünnep a lélekmáz
alatt megnyitja az élet nyomorát – ha
félünk, hát ettõl a leginkább, mint egy
tüzes-dideregtetõ nagy katlantól, melybe
beledobva égünk el és fagyunk meg egy-
szerre, mégha könnyed nevetésre csordul
is a szánk.

A férfi rárivall az öregasszonyra, aki,
mint a külsõ kör védõje, ott terebélyesedik
a lánya szoknyájára tapadt három gyerek
körül.

A férfi hangja nem a pillanaté. Évek
indulata csorog. Üvölt: – Anyuka, a vonat!
Miért áll oda! Nem látja, hát nem látja! Jön
a vonat, nem látja, a vonat!

A két kicsi belesüpped anyja szoknyájá-
ba. A széparcú nagyfiúnak fáj a kiáltás. A
nagymamát, ha a lánya férje nem üvölte-
ne, valóban elsodorná a szerelvény. De
mindenki tudja, nem a halálról van szó.

Az anya zavartan mosolyog. Szoknyája
nem viszi semmiféle másvilágba. Ott áll a
pályaudvaron, a vágányok közötti keskeny
peronon. Férjére néz, mire az: – Jó, akkor

nem vigyázok senkinek az életére!
Hagyom, hogy bárki meghaljon. Már te is
azt hiszed – néz a feleségére –, szürke
patás ördög vagyok! Ha úgy akarjátok,
nem vigyázok senkinek az életére!

A mogyorószínû kalapban az öregasz-
szony a legnagyobb fiúval szégyenkezve
odébb somfordál a várakozó utasok között. 

Az anya nem ismeri a szégyent. Neki
nem szabad ismernie. 

Miért nem szûnik meg bennük az erõ,
mely ide hozta õket, s akkor vége lenne
mindennek. Hiszen ezen múlik: az életerõn.

Csakhogy ez sem a miénk? Minden,
minden, amivel bírunk, rajtunk kívülálló
elhatározás és tény?

Hát akkor mi marad nekünk? Mi marad
nekünk? A létezés sem, csupán annak
visszfénye?

És az ünnep: kifakult remény?
A legnagyobb gyerek továbbsomfordál

a nagymamával.
Az anya hivatásszerûen tûr.
Olvadó sátánok népesítik be a földet.
A vonat – bár közelít – még mindig nem

érkezik. Az ünnep elõtt, nyilván a megszo-
kásnak engedelmeskedve, végignéztem,
kinek illenék írnom. S amint végiglapoztam
megtartó emlékezetem lapjait, egyszerre
csak elõtûnt a név.

Nem tudtam mit kezdeni vele, mint
ahogyan a megtartó emlékezet mire való?

A létezés testét adja, hiszen az élet –
bármennyire szeretnénk is az ellenkezõjét
hinni – a múltban (amit múltnak gondo-
lunk) valósul meg, ölt testet – ez az egyet-
len realitása. A jelen sosem enged
ráocsúdni az éppen pillanatnyira. Csak
miután volt-tá válik, valósul meg, immár
örök életû jelenné – az emlékezetben.

A kereszt két szára a nulla pont szétfe-
szítése térré és idõvé. Nagyanyám feszítet-
te ki így a rétestésztát a szétnyitott konyhai
asztal sarkai felé.

Néztem a nevet a noteszlapon. Mióta
nem jelentkeztem nála? A széles folyó túlol-
dalán élt, s amióta elköltöztem onnan,
rendkívül nehézkesnek tûnt az átkelés oda.

Majd holnap, majd holnap felhívom,
nem, nem, inkább elektromos levelet kül-
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dök, mégiscsak személytelenebb, nem kell
hát, nem kell az arcába néznem.

Régen eljöttem a túlsó partról; a folyó
széles, nagyon széles, mely elválaszt ben-
nünket, talán mély is, és mindenféle
veszély leselkedik a felszínén – de miért is
sürgetném?

A létezés maga az áteredõ bûn. Krisztus
egyszerû paradigmája: a létezés nem örök-
tõl fogva való; a lét igen, de a létezés térbe
és idõbe bûnösen szétvetett pederaszta
magatartás. A létezésbõl a létbe – ez az
ember lehetséges útja.

Már megint a lehetõség…!
„Lehet” – az emberhez leginkább illõ szó.
Nézem barátom nevét a noteszemben.

Ott a telefonszáma is. Adatok – kapaszko-
dók. Ha egyáltalán helytállóak. Hiszen akár
el is költözhetett idõközben, vagy újra szá-
mozhatták a település házait. Minden vál-
tozik és változhat – az állandóság hiánya;
kell-e nagyobb kín és nagyobb unalom az
állandóságnál. Hiszen az ember életében
az állandóság a „lehet”-ben való megreke-
dés, ontológiai kielégületlenség.

Jelenség.
Fivéremmel a távoli faluba utaztunk,

melyet minden esztendõben fölkeresünk,
szakrális illendõséggel, mint titkok földjét,
õseink szülõhelyét. Fivérem találkozót
beszélt meg a közeli városban lakó egyko-
ri gimnáziumi osztálytársával. Napokkal az
indulás elõtt László grafikáiról beszélt, a
kivételes látásmódú mûvészrõl, aki nehéz
körülmények között él a távoli faluban,
ráadásul béna az egyik lába.

Elhagytuk a falut, széles, lapos sárföldek
között közeledtünk a város felé. Maroktele-
fonon hívás: „Lacikám, már itt vagyunk a
közelben, néhány perc múlva odaérünk.”

Végre megálltunk.
„Lacikám, hol vagy?”
„Ahol megbeszéltük.”
Fivérem körülnézett, nem látott senkit.

Én azonban észrevettem egy összeszûkült
embert a félreesõ padon.

„Õ lesz az!”
S mielõtt fivérem bármit tehetett volna,

járógép-nyikorgós ember tápászkodott föl a

padról, elõrelógott a feje, mintha más test-
része nem is lenne, csak feje, benne sárgál-
ló fogakkal, s ez a fej széles mappát hozott
magával; dülöngélve megindult fivérem
felé, mint egy még soha ki nem mondott
szó, mint egy szombat délutáni vétek.

Részeg volt. A várakozás izgalmát nem
bírta el másként.

„Drága barátom, drága barátom” – dõlt
rá fivéremre, nevetés közben kissé habzott
a szája. Elõvette a mappát, kinyitotta:
„Neked rajzoltam, drága barátom, neked
rajzoltam” – a semmibõl, a fehér rajz-kar-
ton semmijébõl egy nõi fej lobbant elõ,
szén-szürkén, mintha addig soha nem,
csak éppen akkor, ott valósulna meg ez az
emberi jelenség: karóra csavarodó növény,
árnyékban a meleg – olyan volt ez a nõ.

A nyál habosan csordult ki László száján.
„Neked, drága barátom, neked hoztam.”
Fivérem viszonzásképpen egy grafikai

készletet ajándékozott, majd hazavittük
Lászlót. Én kísértem be a kapuig. Nagy,
barna, kétszárnyú kapu, melyen annak
idején a szénás szekerek is befértek. László
elveszítette az egyensúlyát. Elõrebukott. 
A grafikai készlet darabjai odacsapódtak 
a járdakövezethez. A béna test után nyúl-
tam. Bódultan nevetett az arc. Fölsegí-
tettem. Széles terpeszjárással továbbin-
dult. A kapu felé. Senki nem járt az utcán.

Szombat délután volt, amikor a világon
erõt vesz a renyheség.

László kinyitotta a kapuszárnyat. A nyí-
lásban mintha azt a fehér-semmibõl elõtû-
nõ nõt láttam volna, akinek a képét fivé-
rem gondosan elhelyezte az autó csomag-
tartójában.

Maradjunk – üvöltöttem volna.
Szombat délután volt, amikor a világon

erõt vesz a renyheség. 
Maradjunk még! – üvöltöttem.

Végre felhívtam barátomat a folyó túlol-
dalán.

„Halló.”
„Halló, te vagy az?”
„Talán rosszkor hívlak, hogy úgy sut-

togsz?”
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„Nincs hangom…”
„Te is azt a fertõzést kaptad el, melybõl

én éppen most gyógyultam ki? Ilyenkor
télen gyakori az ilyesmi…”

„Nem. Nagyon beteg vagyok. Három
életmentõ mûtétet hajtottak végre rajtam.
Amikor fölnyitották a nyakamat, hogy kive-
gyék a daganatot, átvágták a hangszala-
gokat.”

„De hiszen…”
„És kivették az egyik vesémet.”
„Fiatal vagy még… hogyan lehetsé-

ges… de ugye most már jól vagy.”
„Nem, nem vagyok jól. Két hét múlva

kezdõdik a kemoterápiás kezelés.”
Még beszélni akart, de közben elfáradt.

Mint csomóba vetett száraz októberi fény,
olyan volt a vonal végén. Erõt gyûjtött, még
hosszan magyarázta, mi történt vele. Orvosi
kifejezéseket használt, de mindez csak rész-
lete volt a beszélgetésnek, melyben lapos
pofájú, fémes színû csukák úsztak el. Néma
tátogásuk nem keltett félelmet.

Megelégedettségen kaptam magam.
Barátom tudja, hogy rövidesen meghal.

Elvégre nem nagy dolog. A haláltól való
félelmünket és a fölötte érzett fájdalmat
(okoskodtam tovább) az idõbeli szétcsú-
szás okozza. Mert ha minden létezõ egy-
szerre, ugyanabban a pillanatban fejezné
be az életét, a halál nem lenne más egy
nagy közösségi ünnepnél. A hasonlóság
mágiája. Nincs mitõl félni, hiszen nem
marad továbbélõ. Vidám, várva várt ünnep
lenne. Az ugyanazon sors megbékélésé-
ben. De itt vannak a továbbélõk! S ezért
halálunk mindig korán van.

Még mindig nem fut be a vonat.
A vízszintesen csapódó hósörétek között

dideregnek az emberek. A mûkalapot viselõ
nagymama magához szorítja a gyereket,
Laci, a grafikus elesett a bejárati ajtó elõtt.

Elhatároztam, hogy meglátogatom a
barátomat. Ezért várakozom. A hegy lábá-
ig vonattal utazom, ott pedig komppal
átkelek a széles folyamon. Ha szerencsém
van, egy nap alatt megjárhatom.

Ekkor még nem tudtam, derengés-e
vagy szürkület, ami körülvesz?

Lukáts János

Betlehem
Az a csillag hetek óta egyre fényesebb
s ballag hozzánk égi útján egyre közelebb,
az a csillag nekünk hoz tán égi híreket,
mit felfogni nem tudunk, s feledni nem lehet.

Már a bárány két nap óta béget s nem legel,
kis szamár is nagy fülével fölfelé figyel.
Méla álom nem pihen meg pásztorok szemén,
Körbe jár és égre bõg az izgatott tehén.

Pásztoroknak ritka áldás: gömbölyû kenyér,
Végig hinti kék-ezüsttel égõ, égi fény,
hûs a szellõ, meglegyinti félénk arcukat,
istállóban mécsvilág, betérni hívogat.

Apró gyermek kis kezében arany szalmaszál,
csiklandozza csöppnyi száját ezüst fénysugár,
mosolyától fényre vált a barlangmély homály,
s dalba kezd az ámulattól szótlan, néma száj.
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Cifra népek, bölcs királyok… három is van itt!
Garmadába körbe hordják tevék terheit,
tömjénfüst és mirhaillat barlangot betölt,
bíborszínû bársonyoktól süpped már a föld.

Pásztorének egyszerûen, tétován, ha szól…
Eljövünk majd máskor inkább, ha most aluszol,
kisdedünk. E nagy dicsõség nem nekünk való,
pásztor ajkán könnyebben kél dal, mint cifra szó.

Hogyha vártunk mostanáig, várunk rád tovább,
majd a hangos szolganép elhordja sátorát,
akkor nem kell szó se majd, se üstökös sugár,
kéz a kézben jár a völgyben pásztor és király.

Csallóközi Zoltán–Osváth László

Kis magyar tarokk 
irodalom

Tizenöt éve annak, hogy a Kráter meg-
jelentette a játék nagy öregje, Kovács
Endre Tarokk-kódexét. Õ és társai írták
azokat a tarokk szabálykönyveket, amelyek
a múlt század partijainak irányadói voltak.
Ma már csak a könyvtárak vagy az antikvá-
riumok polcain lelhetõ fel ezekbõl néhány
példány. S ha jelentek is meg újabb sza-
bálykönyvek, azok is rendre, gyorsan eltûn-
tek a könyvesboltokból, holott modern
világunkban az interneten is bõségesen
találunk jobbnál jobb leírásokat.

Száz éve még az egész ország játszotta.
Korunkban, elsõsorban a fiatalok körében,
kávéházakban és baráti összejöveteleken
egyaránt, sõt, ahogy észrevettük, elõadá-
sok szüneteiben újra elõkerült a kártya. Mi
tagadás, magunk is nagyon szeretnénk,
ha újra a régi fényében tündökölne ez az
elmés kártyajáték. Ezért is vállalkoztunk
arra, hogy olvasóinknak összefoglaljuk a
játék szabályait. De mielõtt rátérnénk 
a szabályok ismertetésére, tegyünk egy
kirándulást a magyar irodalomban.

Parcsami Gábor

Vigyél haza
nem akarok a távolságba belehalni 
vigyél haza 
vigyél haza anyám 
otthon a kályha mellett 
elmesélem milyen a tél 
a téli várakozás 
mikor fehér az arcom 
és véreset köp a szám 
s fehérruhás idegenek forgatnak 

fehér ágyban 
engem a béna testet 
a járni nem tudó üvöltõ akaratot 
vigyél haza 
vigyél haza még egyszer 
– utoljára 
vigyél haza anyám 
verset akarok! 

(8. szám, 1993.)

A szerzõ néhány éven keresztül a lap olvasószer-
kesztõje volt.
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A kezdetek
A magyar irodalom XIX. és XX. századi

történetében mint az élet természetes
velejárója bukkan fel úton-útfélen a kártya,
és ezen belül a tarokk.

„Az is bolond, ki poétává lesz Magyar-
országon” – sajnálkozik Tempefõi Csokonai
Dorottyájában, amikor meglátja a Tökko-
lopi uram zsebébõl elõkerült, magyar köl-
teményekbe csomagolt tarokk-kártyát. No
persze Tökkolopi uram egyetlen tudomá-
nya lehetett a tarokk-játék, ahogy száz
évvel késõbb Móricz is utal rá a Karnyóné
második elõadásához írt hangulatcsináló
novellájában.

„Ha a nemes szemérem nem tartóztatna,
hogy elszámoljam, igen sokra menne az. Egy
egész kalendárium telnék ki abból, hogy
tekintetes nemes Tökkolopi Menyhárt de
eadem, minden kompániában szerencsés
játszó volt, oly okosan tudott skártolni, hogy
négy tarokk mellett megtartotta a pagátot,
másszor tíz tarokk mellõl elnyerte. Hat tromf-
ba kötött a társa s hatot nyert tõle mégis.”

Innen azért megtudhatjuk, hogy Csokonai
idejében még egypár arany áron Bécsben
vásárolták a kártyát. Bár van tudomásunk az
1700-as évek közepétõl magyarországi kár-
tyafestõkrõl, de nagyobb számban a reform-
korban jelennek meg a hazai mesterek.
Zsoldos Benõ adatai szerint az 1800-as évek
elsõ felében mintegy hatvan kártyafestõt
ismerünk tizenkét városban, csak Pest-Budán
harminchét mester mûködött. Ekkor már a
tarokk kártya elengedhetetlen kelléke a vár-
megye életének.

Eötvösnél, A falu jegyzõjében a fõispán-
ra várakozó társaság tarokkozással üti
agyon az idõt. Szenvedélyes volt a játék.
Jól érzékelteti ezt az író az egyik táblabíró
és az alispán partivégi vitájában. Ellenfelük
megcsinálta a pagát ultit, mert az alispán
pikket hívott treff helyett.

„– Téns alispán úr, ez tûrhetetlen – kiál-
tott a játszók egyike, kinek száraz halvány
arcán mindenki Jánosy urat, a megye egyik
fõtáblabíráját ösmeré meg – látott-e illyet a
világ? Pénzessy hazavitte pagátját!

– Hát persze ez baj! De hát mikor haza-
vitte, ki tehet róla? – szólt Magyarország
egyik legkerekdedebb másod alispánja.

– De mikor én betakarom.
– Hát miért takarta be a teins úr?
– Mikor nyolc tarokkom van!
– S mégse tudta megfogni?
– Persze, mikor a teins úr piquet játszik.
– Három volt, hát mit játsszam?
– Treffet, az istenért, treffet, hogy ne

találjon.
– Treffet, majd bizony a királyomat?
– Mondja maga a teins úr – szólt Jánosy

mindinkább fölgerjedve Pénzessyhez, ki
jókedvûen nevetve kártyáit keveré, míg az
asztal körül több nézõ sereglett öszve, s
Édesy majd az egyik, majd a másiknak
magyarázá a szerencsétlen történetet.

– Menjünk tovább – szólt a negyedik
játszó Krivér, ki a zsidót számolá.

– Így nem lehet játszani – kiálta Jánosy
ismét – ha a teins úr még át sem akarja
hibáját látni.

– Mindenki tetszése szerint játszik –
szólt kissé haragosabban Édesy.

– Igen, de akkor játszék maga, vagy
ingyen, s ne más emberek pénzén.

– Itt van három húszasa – kiálta Édesy,
ki végre minden türelmét veszté – s most
hallgasson!

– A mi sok, sok; fogja az úr a pénzét,
vagy adja a huszárjának, velem így ne szól-
jon s ezzel a táblabíró fölugrott.

– Az úr pedig menjen korcsmába lár-
mázni, ha akar.

– Én korcsmába, én? – S itt a sok köz-
beszólás hallatlanná tevé elõadását, mely-
bõl csak pagát, alispán, jó nevelés, tout-
lestrois vala hallható…”

Kossuth az emigrációban is szívesen
tarokkozott, jó játékos volt Liszt Ferenc, ját-
szottak a márciusi ifjak, sõt a fiatal Ferenc
József is. A szabadságharc alatt is állandó-
an zsebben volt a kártya. Degré Alajos
visszaemlékezései számtalan feledhetetlen
partiról tudósítanak. Leiningen Westerburg
Károly Aradon, kivégzése elõtt írt emlékira-
taiban megemlíti Damjanich tábornokkal
folytatott tarokkpartiját.
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„Ebédre Damjanichnál voltam, kinek
háza nyitva állt, és barátai hívatlanul is kap-
tak egy tál jó ételt. Szóváltásba kevered-
tünk, melynek oka a tegnap esti tarokkpar-
ti volt. Kászonyi (akkor a Ferdinánd huszá-
rok ezredese) meg én meglehetõsen nagy
pénzbe játszottunk az öregúrral (így
neveztük). Damjanich könnyelmûen és
szerencsétlenül játszott; négyszáz forintnál
többet vesztett, nagyon mérgelõdött miat-
ta, úgyhogy azt mondta: Egyszer, több-
ször nem.” A történetnek egy másnap haj-
nali szemle, alapos mérgelõdés, majd ter-
mészetesen õszinte kibékülés lett a vége a
két hõs mártír között.

Jókai és Mikszáth kora
Jókai regényeiben gyakori vendég a

tarokk. Romantikus hõsei ugyanolyan
magától értetõdõ természetességgel ját-
szanak, mint ahogy esznek, szeretnek,
vagy borozgatnak. A Lélekidomárban hely-
re húznak a játékosok, majd a tarokkparti
alatt beszélik meg a párbaj részleteit. Ha az
ember híressé lesz, novellájának hõse,
Tallérosy Zebulon kisvárosi partiját az ispán,
az erdész és a káplán társaságában is
szemléletes részletességgel ismerteti az író.

„Elõhozatik az altehrwürdig tucat kár-
tya, melyben a többek közt a skiz hátán
akkora faggyúpecsét van, mint egy tízkraj-
cáros bilyog, a pagát szegletébõl meg le
van hasítva egy darab; aki oszt, mindig
megmondja: ’Ott megy a skiz, ott megy a
pagát.’ Zebulon különben is nagy szeren-
csében van; káplán úr pedig oly rosszul ját-
szik, hogy mikor ultimót mond, primóra
elszalad a pagáttal. Száz point megy egy új
krajcárban. Éjfél után, mikor összeszámíta-
nak, káplán úr fizet egy egész egységes
osztrák forintot, meg tizenkilenc krajcárt, s
abból csak magának Zebulonnak kilenc-
venöt krajcárt, ki ekként befonta a társasá-
got legalább két veres forintig.”

Az Új földesúrban „egy-egy lengyel
menekült is csak vetõdik a házhoz, aki a
tarokk-kompániát kisegíti”. De járja a
tarokk Oroszhonban is. A Szabadság a hó

alatt hõsei is szorgalmasan forgatják a kár-
tyát. „Délben a feleség pompás ebédre
várja az embert, a jó pajtásokat is ott
marasztja. A káposzta kolbásszal fölséges
eledel ilyen kommóció után! Ebéd után tel-
jes tarokkparti van együtt, s az embernek
még másnap is van vele mit dicsekedni,
hogy csinálta meg a pagátultimót tíz
tarokk ellenében ’kontra’ ’rekontrá’-val! Az
egész politika, ami belevegyül, annyiból áll,
hogy Puskin elnevezte a ’vulpis’-t (olyan
kártya, ami semmit sem üt el) Arak-
csejeffnek. De a postamester ezért is meg-
csóválja a fejét! Minek már a mulatságot
ezzel elrontani?”

A leaotungi emberkék címen írt Jókai
egy elbeszélést a Pesti Hírlapba. Mikszáth
érdeklõdésére, hogy honnan vette az ideát
ehhez a meséhez, egy tréfás levélben vála-
szolt, miszerint a történetben szereplõ
emberkék voltaképpen a tarokk kártya
figurái, a skíz például a kínai császár.

„Hát egyszer – kínomban – mikor
nagyon vertek a mamelukok, arra a gon-
dolatra jöttem, hogy milyen derék dolog
volna, ha ezek az apró emberkék, akik erre
a tarokkra vannak festve, megelevenedné-
nek, s elkezdenének egymással a maguk
eszétõl úgy játszani és verekedni, ahogy mi
játszatjuk és verekedtetjük õket, ezek a
bolerót táncoló senorák, szerenádozó
Romeók, aludttejivó pifferárik, citerázó
tyrolok, halászó olaszok, cérna gombolyító
toreadorok, mazurkázó krakuzok, pipázó
basák, szüretelõ magyarok, arató svábok
és más egyéb khinézerek: mind megannyi
jó ismerõseink, akik mindannyian üldözik a
legifjabb testvérüket, a bohócmesterséget
ûzõ pagátot, de akik fölött ismét magasan
emelkedik ki az egyedül dönthetetlen
potentát, a minden tarokkok uralkodója, a
’skiz’. Bukhatnak császárok és királyok a
földtekén, de a skiz nem bukhatik meg
soha. Csak egy olyan esetet jegyzett fel a
világkrónika, amikor még az ’excuse’-t is
elütötték. Volt egy erdélyi képviselõ kollé-
gánk, M. Laci, akinek egy aufgelegt
Soloban a skizét egy kópé játszótárs egy
más játszmából kikölcsönzött skizzel fel-
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ütötte; amire a mi barátunk bámulatterhes
indignációval kiálta fel: ’no, ez is csak énraj-
tam történhetett meg!’ Hanem hát ez
csak l e g e n d a. Az excuse a mennyei
birodalom ura! Ez a kínai császár.

Kínai császár? Íme megvan az eszme a
meséhez.”

Jókai maga is szenvedélyes játékos volt. S
kevesen tudják, Szomaházy századforduló
táján megjelent Kártyakódexében a tarokkjá-
ték szabályait õ ismerteti. Persze ennek alap-
ján elég nehéz lenne ma megtanulni játsza-
ni, de hát az író nem is tételezi fel, hogy vala-
ki ne tudna. A kornak megfelelõen a hármas
tarokk szabályait fejti ki részletesen. Ebben
az idõben ez volt divatban. A mai négyes
tarokkal, mint – „apáink idejében mind ezt a
nemét a tarokknak játszották.” – írja, csak
röviden foglalkozik. 

Ne lepõdjön meg az olvasó, ha Jókai vagy
Mikszáth írásaiban a mai fül számára isme-
retlen bemondásokkal találkozik. Ebben az
idõben már a hármas tarokkot játszották,
ahol a játékosok tizenkét lapot tartottak a
kezükben, s a negyedik játékos minden kör-
ben az osztó szerepét töltötte be. 

Jókai apáik játékának teszi a négyes
tarokkot, amely aztán a XX. század elejétõl
hazánkban egyedülivé válik. De ha figyel-
mesen megnézzük, bizony A falu jegyzõje
hõsei is hármas tarokkot játszottak, sõt
Csokonai, vagy akár Leiningen leírásában
sem lehetünk biztosak, hogy vajon melyik
fajtáját ûzték e nemes kedvtelésnek.

Egy híres festmény megõrizte a parla-
menti klub nagy tarokkosait. 1902-ben,
Tisza Kálmán halálakor a Vasárnapi Újság
közölte a képet, és egy rendhagyó nekro-
lógot is hozzá. A nekrológ a partiról szólt,
ami feloszlóban van, mert kidõlt a sorból a
negyedik, a generális. Jókai korábban már
külön írást szentelt a képnek.

„A karácsonyi mûkirakatokban látható
Ferraris képe, igen szépen sikerült heliogra-
vürben visszaadva, melyet a Sváb Károly
birtokában levõ eredeti olajfestmény után
’A históriai tarokkparti’-nak neveznek.

Nem azért nevezik pedig históriai
tarokkpartinak, mintha az együttjátszók s

a nekik asszisztáló ’bíbicek’ itt csinálnák
ennél az asztalnál a világtörténetet;
hanem azért, hogy ennek a tarokkpartinak
históriája van.

Ez a tarokkasztal három miniszterelnö-
köt látott bukni (sõt segített buktatni), a
negyedik (Wekerle) csak úgy menekült
meg, hogy nem tud tarokkozni. – Nagy
hiba egy olyan szép talentumú embernél!

Úgy hiszem, hogy modern társaságban
egészen fölösleges fáradság arról értekez-
ni, hogy a tarokkozás milyen nevezetes
tudomány, több, mint tudomány – mûvé-
szet! Sõt, mondhatám: diplomácia – az is
az haute finance-szal összekötve.

Itt a szerencse magában nem segít, az
ember a legjobb kártyákkal bukik meg, s
nagyon rosszakkal diadalmaskodik. Ilyenkor
azt mondják: „ángol ész!”

Csak néhány esetet sorolok fel a tarokk-
asztal krónikáiból, melyek aranybetûkkel
vannak feljegyezve az emlékezet márvány-
tábláira. Lehetetlenséggel határosok!

Hogyan lehetett az, hogy X. kimondja
kilenc tarokkal az ultimót: Y. megkontrázza
tizenegy tarokkal, és X. megcsinálja a pagá-
tot a végén? (Z.-nek, a harmadiknak a hibá-
jából.)

Hát az hogyan érthetõ meg, hogy X.
pagát ultimót mond tíz tarokkal, Y. tíz
tarokkot proklamál, kontra pagát ultimó-
val, pagát elfogással; erre Z. kikiáltja a
tulétroát: ezzel tudatva, hogy a kezében
levõ két tarokk a két nagy matador. – És X.
megnyeri a játékot, s hazaviszi végül a
bohócot, és így a tulétroát is meghiúsítja.

No, meg az a nevezetes nagy strágesz,
amikor Y. kezében van tíz primõr és két
blank király: ezzel a hatalommal kimondja
a pagátfogást, három matadort, volátot. S
aztán elveszti a játékot, harminchárom-
ban, ötödik vétellel, rekontrával, s minden
egyéb kimondottat.

Akik értik e nemes mûvészetet, azokra
bízom e nehéz feladványok megfejtését:
melyek valóban megtörténtek a históriai
tarokkasztalnál. Az olyan eseményeket is
tartogatja Clio, amikor M. barátunk négy
dámával mondta ki a szólót – és megcsi-
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nálta. Ehhez már szerencse kellett és vak-
merõség.

Ennek az asztalnak a szereplõit kívánom
bemutatni, ahogy a titulusaik adják.

A Forhand az a „generális”, aki azóta is,
hogy magát közlegénynek vallja, megma-
radt generálisnak: a középsõ figura, aki a
pagát fiút nagy aggodalmak között fekteti
a kihívott színbe: az a „májszter”: nem
azért, mintha õ volna a tarokkban a mes-
ter; hanem azért, mert a becsületes pesti
csizmadiacéh megválasztotta tiszteletbeli
mesternek. – Az a fekete sapkás, aki min-
gyárt elüti az ártatlan pagátot, az a
„Gonosz Pista” (dehogy gonosz: hisz õ a
honvédek apja), aki ezt a predikátumot
csak azáltal érdemelte ki, hogy legjobban
tud a többiek közt kártyázni; a negyedik
végre, aki háttal van felénk fronttal, az a
„fõrend”. Az arcát azért fordítja félre, hogy
eltitkolja rajta a kárörömét felebarátja
veszedelme fölött.

A negyedik hely néha képviselõt változ-
tat. Mikor lutheránus gyûlések vannak,
olyankor elfoglalja azt az excellenciás ober-
lutheráner, aki azért, hogy nekem kedves
kortársam és mindenre elõfizetõm, a
tarokkban nagy drukker: más-más alkalom-
mal pedig a „fejedelem”, aki egy nehezékkel
még nagyobb. Néha a miniszterelnök is
kiegészíti a partit, s gyakorolja az üdvös kor-
rupciót – a saját tárcájából. Kevesebb jót
jegyezhetek fel a horvát miniszterrõl; mert
az mindig megadóztatja a magyarokat.
Mikor a generális távol van, olyankor supp-
leálja õt a „dárdás”. – Nagyon rosszul supp-
leálja a közérdek tekintetében.

Akik e tablóban a négy szereplõt körül-
ülik és -állják élethíven talált arcképekben,
azok a „bíbicek”. Vannak szerencsehozó
bíbicek, akik, mint a mesebeli lidérc, arany-
tojást raknak le, amely háznál leteleped-
nek, vannak ellenben „szurokmadarak”,
akik után „nem terem fû azon a helyen,
ahová õk leülnek”.

S a bíbicek nem elégszenek meg a
néma szereppel: azok belebeszélnek a
játékba, tanácsokat adnak, biztatnak, hec-
celnek, beugratnak, válogatnak a talon-

ban: „ezt vedd fel, azt tedd le”, nógatnak:
„mondd ki a szólót, az ultimót!”, ha renon-
szot adtál, oldalba löknek, figyelmeztetnek
rá, visszavétetik a már az ütésbe beletett
kártyalapot (ez mind járja ennél az asztal-
nál), összeszidnak, ha suskust csináltál:
kinevetnek, ha a Hinterhandos tizenkét
tarokkal megkontrázott, s a játszma végén
esküdtszéket szólnak fölötted, s kimondják
rád a vétkest: s kiszámítják a perköltséget;
ellenben annak a diadalhírével, aki az
egész társaságot kirabolta, betöltik az
egész klubot.

Talán hát valami nagy pénzbe megy a
játék, hogy megérdemli a nap hõse a
„fõrabló” nevet? Dehogy megy: krajcárokba
játszanak. A nyereség-veszteség számla
akként jegyeztetik, hogy az ember tart egy
„nyerõ” zsebet meg egy „vesztõ” zsebet.
Esztendõ végén mind a kettõ üres, s arról
tudja az ember, hogy a „mérleg” tökéletes.

De hát megvolt érte a gyönyörûség.
Mert hát nagy gyönyörûség az, mikor

komoly emberek, akik belefáradtak egész
nap az ország gondjaiba, a magas (és nem
magas) politikába, a hivatásuk terheibe,
estefelé másfél órára összeülnek játékot
csinálni, s ezalatt nincs rájuk nézve se kele-
ti kérdés, se Venezuela, se második állo-
máshajó, se börzepánik, se honvédegylet,
se nógrádi tisztújítás.

De még nagyobb gyönyörûség az,
hogy ennél az asztalnál van rendén az
igazi „szabad szó”; itt lehet a hatalmasok-
kal szemben a közlegényeknek, kölcsönö-
sen a jó barátoknak, olyan válogatott erõs
mondásokat közrebocsátani, aminõkért,
ha másutt mondatnának, nyomban ma-
gukra vonnák az elnöki rendreutasítást, s
küldenék egymásra a szekundánsaikat.

Aki „ezt” nem kóstolta: az nem tudja,
hogy mi a tarokkban az haut gout.

Laikusok kedvéért feljegyezzük a neveiket
az arcképcsoportot képezõ alakoknak (keleti
nép lévén, jobbról balra olvasván): Mikszáth
Kálmán, Pulszky Károly, Podmaniczky Frigyes,
Beöthy Algernon, Odescalchy Gyula, Tisza
Kálmán, Jókai Mór, Csernátony Lajos, Ne-
deczky István, Gajári Ödön, Sváb Károly.”
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Ezt fûzte Jókai Ferraris képéhez, A his-
tóriai tarokkpartihoz. Ferraris Artúr megfes-
tette, Mikszáth az Írói arcképekben leírta a
híres partit.

„Az ötöt elütötte már. A pajtások most
kezdenek gyülekezni a partihoz.

S amint rajzanak fejében a regénybeli
alakjai, amint jönnek-mennek, látja közöttük
ballagni nagy köpenyében Nedeczky Istvánt
is. Valami csodálatos telepátiával megérzi,
hogy Sváb Károly a Sugárúton lépeget; épen
a Petánovics elõtt megy e percben. A Tisza
Kálmán kocsija épen ebben a szent pillanat-
ban robog be a klub udvarára. Nosza, hamar
pontot s Jókai is siet a tarokk-partihoz. 
A skíz, az a csodálatos, gonosz skíz még a
múzsáktól is el tudja szakítani.

Üdén, frissen érkeznek a partnerek, az
örök csaták vívói. Tegnap fáradtan távoz-
tak, gyõzve és legyõzetve, ma már semmi
nyoma a tegnapi ütközetnek, új harcot
folytatni mind készek, semmi gyûröttség
sincs egyiken sem.

Ez a legerõsebb parti a klubban (melyet
különben nemsokára a Ferraris gyönyörû
képén látni is fog a közönség). Jókai meg
sem áll a tanácskozó-teremben (a konferen-
ciákon csak rendkívüli események idejében
szokott megjelenni), a miniszterelnöktõl
nincs semmi kívánnivalója, a kulissza-titkokra
sem kíváncsi, siet be gyorsan a szentélybe, a
biliárd melletti szoba ismeretes szöglet-asz-
talához, hol nagy reményekkel s kedélyes
fenyegetésekkel kezdõdik meg a két óra
hosszáig tartó megütközés.

– Ma visszaveszem a tíz forintomat.
– Hát az én öt forintom? – szólal meg a

másik tegnapi vesztõ.
Osztanak, kedélyeskednek, bíztatják,

szidják egymást.
– Azt hittem urakkal játszom – sóhajt fel

Jókai egy rossz vételnél.
– Nem voltál katona – haragítja Tisza,

ha az elsõ kártyánál megállapodik.
– Kontrázzuk meg a „ritmuscsinálót” –

kedélyeskedik Nedeczky.
Élénk örömzaj tör fel az asztalnál, ha

Sváb Károlyt sikerül megbuktatniok.
– Nagy halott van!

A kibicek egész raja üli körül az asztalt,
hol a magyar közélet ilyen kiváló alakjai
szórakoznak épen olyan vehemenciával,
passzióval, mintha egyebet se csináltak
volna a világon.

Megérkezvén a „hora legalis” (a nyolc),
kimondatnak a tourok, összeszámíttatnak,
beváltatnak a blokkok s Jókai úgy, amint jött,
észrevétlenül siet el a termeken át a politizá-
lók tömege közt a felsõ kabátjához. De ha
útközben elfogják is az ismerõsök, nem
gyötrik egyházpolitikai eszméikkel, hanem a
legaktuálisabb kérdést intézik hozzá.

– Mennyit adtak?
– Megnyúztak – feleli mélabúsan, s még

egyszer megfenyegeti öklével a partnereit.
– Rablók.

De amikor õ nyer, diadalmasan dicsek-
szik kifelé menet:

– Lekaszaboltam szegényeket”
Mikszáth parlamenti írásaiban élénk

figyelmet szentel a játéknak. „Teljes erõvel a
tarokk tanulmányozására vetettem
magam. Láttam, hogy minden tudomány
közül ennek veszi az ember a politikai
pályán a legtöbb hasznát.

Sajnos nincs hozzá valami különös
talentumom, mert minden elveszett partit
nekem tulajdonítanak a partnereim, itt
hibáztam el, ott hibáztam el, egyszer azért
szidnak össze, hogy minek jöttem ki király-
lyal, máskor azért szidnak össze, hogy
miért nem jöttem ki királlyal, majd azért
förmednek rám, hogy minek tarokkal.”

Az én kortársaimban húsz év politikai tör-
ténetét foglalja össze a miniszterelnökök
tarokkhoz való viszonyában. „A miniszterel-
nökök rendszerint tarokkot játszanak, ezzel
fejezik ki familiáris érzelmeiket és a párthoz
való összetartozandóságot. A reszortminisz-
ter pikét is játszhat, mint azt Joszipovics esete
mutatja, de a miniszterelnöknek tarokkot kell
játszania. Tarokkot játszott Tisza is, Szapáry is;
Wekerle nem játszott tarokkot, de az igaz,
hogy hamarabb bukott meg, mint kellett
volna. Bánffy már megint tarokkot játszott,
minélfogva éppen megfordítva, késõbb.” 

Azért a reszortminiszterek is inkább a
tarokk mellett tették le a voksot. Miniszterek
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a vízen címû tárcájában Esztergomból, a híd
felavatási ünnepségérõl utazik csigatempó-
ban a hajóval hazafelé, kissé unatkozva a
miniszterek és képviselõk sokasága.

„– Hej, sokat érne most egy tarokk-kártya!
Csak éppen ki kellett mondani, egyszerre

kicsapott egyet a zsebébõl Ludvigh Gyula.
Van. Hogyne volna? Hát mikor nem volt?

Lett egyszerre nagy mozgás, nagy akció;
helyet húzni, ceruzát, táblát szerezni.

– No, majd lesznek itt mindjárt bukott
miniszterek kívülem is – fenyegetõzik Szé-
chenyi Pál gróf.

Megalakulnak, letelepednek. Perczel
Dezsõ bontja ki a kártya paklit, s kihajigál-
ja a fölösleges „kicsinyeket” olyan nyájas
arccal, mintha fõispánok volnának.

– Helyre, uraim, helyre!
Bánffy ül szembe Ludvighgal: Széchenyivel

Perczel néz farkasszemet. Nincs többé se
gond, se politika, se egyházi konfliktus, csak
egy kérdés van már, hogy: ki oszt?

Annyira komplett a társaság, hogy gibi-
cei is vannak, – sõt Vörös László partner is
lehetne, mert az mindent tud – ámbátor a
jobbról ülõ gróf Bethlen Balázs országgyû-
lési képviselõ és gibic is olyan arcot vág a
képen, mintha értene a dologhoz.

Hogy milyen a kártyajárás, ki nyer, ki
veszt, nemigen lehet kivenni, csak egy
konstatálható biztosan: hogy a ’csiga’,
vagyis a hajó most már õrült gyorsasággal
nyargal Budapest felé. Az átkozott Skíz
(’politikai társadalmunk kimagasló alakja’,
mint Szontágh Pál nevezte) úgy meg tudta
babonázni.

Egypár kiosztás – és hangzik a fütty, a
köteleket kihajítják a partra.

A partnerek bosszúsan néznek össze:
Mit? Megérkeztünk? Már?

Valóban otthon vannak. Zsebre a kár-
tyákkal! Jobbról a miniszterelnöki palota
fehérlik, balról a Lloyd-épület oszlopai inte-
getnek feléjük. Ott ismét várja õket sok új
munka és sok új bankett.”

Része volt a kártya az életnek. Szereplõi
természetesen példálóznak a tarokkból
vett hasonlatokkal. A Nemzetes uraimék
vizsgálóbírója maga szeretne a dolgok

végére járni. „A patvarba is, mit érne a
tarokk, ha színével osztanák benne a kár-
tyát?” Része volt a kártya a halálnak. Az
Intra dominiumban Gurdy György haláláról
való leírás egészen egyedülálló.

„Az öreg, hallom, az utolsó percében is
az igazi virtust mutatta meg, hogy mikép-
pen hal meg a magyar dzsentri.

Mikor már nagyon rosszul volt, forró láz-
ban, félig öntudatlanul, intett a kezével,
vigyék el az orvosságos üveget, s halkan
suttogta:

– Adjátok ide a kártyát.
Felült ágyában nagy nehezen, szemei

megcsillogtak, viaszszínû arcára valami
bágyadt mosolyféle ült ki, s elkezdte
egyenkint sorba hajigálni a kártyákat a
paplan zöld selyem felületére, miközben
egyre a megboldogult Panity Lacival és a
Siroky Miskával beszélgetett. A rokonok
hüledezve, sápadtan hallgattak.

– Nagyapa, jaj, mit csinál, nagyapa? –
siránkoztak az unokái, de az öreg nem hal-
lott semmit abból, õ tovább játszott a haj-
dani pajtásaival, bizonyosan ott látta õket
ülni az ágya mellett.

– Ne kontrázzuk meg, Miska, mit gon-
dolsz? Adj ki Laci... Mennykõ sovány vétel,
mondhatom! Bele a XXI-est! Mit tartoga-
tod? Színt híttál volna, te bolond! Bika ne
legyen belõle, mert megeszlek.

S addig-addig játszott, évelõdék a két
láthatatlan alakkal, s adogatott ki nekik,
míg a kártya kiesett kezébõl, feje aláha-
nyatlott erõtlenül, kékülõ ajka rángatózni
kezdett, mintha szavak után kapkodna
(talán pagát ultimót akart mondani), aztán
lehunyta szempilláit, egy tompa hörgés, és
nem volt többé.

Szép halál jutott osztályrészéül. Panity
Laci és Siroky Miska eljöttek érte a másvi-
lágról, s bevették harmadiknak. Így urasan,
tarokkozás közben sétált át a mennyekbe.

De ha urasan halt meg, még urasabban
élt, fényes karriert futva meg megyéjében.”

(83. szám, 2005. április)
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Balaskó Jenõ
Dobpárbaj

I.
Kattanás a szédülõ sötétbe
Oltalmat menedéket
A téboly lett egyetlen gondolat elektrolízise 

Suhog a légüres tér a kényszerû testünk
Vétkünk valahány hallgatózó csillag
A semmi nagy manifesztuma: minden 

megfogható
Vallásos virágok egybeömlése
Felfolynak keserves pupilláink könyörgõ 

kútjaiból
Ó ha újból kezdhetnénk a vétektelen 

tisztásokon
örömeink futtatását!

Megtiltok most mindent néked
a parányi nyüszítõ féreg
megtiltom a hangodat és
megtiltom a hallgatásod
sercegésed pattogásod
engem el nem érhet

Kényes gombostûre tûzlek
amint fûszálakra fûzlek
Nap elibe kifeszítlek
Nap sugarát összegyûjtöm
gyilkos fókuszomba gyûröm
füstölöghetsz, rimánkodhatsz
füstölögve káromkodhatsz
megtiltom a hangodat és
megtiltom a hallgatásod
sercegésed pattogásod
rovar nyelvû duzzogásod
ízelt lábú eszperantó
férgek táguló családja
életednek nyálas bája
peték lárvák nagy csodája
megtiltom az életet és
megtiltom a halált

Megengedtem hogy emlékezz
megengedtem hogy ne vétkezz
megengedem hogy most szétnézz
parancsolom jöjjön szélvész
tekerje ki kényes fáid
fertõzze meg unokáid

parancsolok lomha ködöt
örömötök bûnbe kötött
parancsolom állj a szélbe
a virág is hajad tépje
parancsolok parancsolód
s önmagad vagy végrehajtód
megeszed a lompos ködöt
örömödet bûnbe kötöd
kitekered lombos fáid
holtan szülöd unokáid
panaszkodsz hogy sok az adód
s önmagad vagy végrehajtód!

Megengedtem mindent néked
megengedtem hogy ne vétkezz
megengedtem hogy a fákba
úgy bámészkodj hogy a szádba
repüljön a gyenge fény
megengedtem hogy olyan légy
amilyen a fürge álmod
amilyennek magad látod
minden kényes tükörben
megengedem hogy hajoljon
minden virág tenyeredhez
minden szellõ dús kebeledhez –

de mert nagyon gyenge voltál
örömödben bûnt okádtál
örömödben nem néztél szét
a parancsot nem tépted szét:
parancsolom hogy most szétnézz
most amíg a bûntõl szétégsz
mert parancsra állsz a szélbe
mert parancsra köpsz az égbe
panaszkodsz hogy sok az adód
s önmagad vagy végrehajtód!

Megtiltom hogy könyörögjél
megtiltom hogy kiabáljak

Kitin könnyed kitin gyászod
kitin égés lesz a nászod
kitin élet kitin halál
kinyílt füstû virághatár
kinyílt füstû virágillat
megtiltom a halált

Megtiltom a virágot és
megtiltom a szagát
megtiltom az örök égést
megtiltom a férgeket
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megtiltom a virágtépést
megtiltom a fényedet
megtiltom hogy folytatódjék
ez a hörgõ pillanat
megtiltom hogy feloldódjék
testetek a kés alatt
nem könyörögsz puha térben
nem engedem mert az szégyen
nem engedek semmit néked
megtiltom az életed és
megtiltom a halálodat
füstölögve rimánkodhatsz
füstölöghetsz káromkodhatsz
sercegésed pattogásod
rovar nyelvû duzzogásod
ízeltlábú eszperantó
férgek sárguló családja
porkavaró porral lepett
kitin testû parlamentek
széjjelfoszló nyálas bája
peték lárvák nagy csodája
szemeidtõl eltiltom a kék eget
és megtiltom a zöld legelõket!

Dobpárbaj
II. 

Micsoda árvaság a nagy gyönyörûségben
kacagó Isten a halálsûrûségben
soha nem hallgat gyémántkés torka
amikor jóllakott elbõdül zöld gyomra
a savmart eledel feltódul imára
hitetlen roncs hadát világra okádja
ragyog páncél bõre füstöl a palástja
ágyúcsõujját torkába elássa
ingere robban s gyomorsavszivárvány
tapad az égre baktérium márvány
atomcsiszolású csontliszt-ima
a létezés minden tengerét felissza
s felszédül ronda irigy borzalmában
új átkait gyûjti csurgó magányában
új imákat morzsol a fényesség ellen
új Isten-palásttal megáll a ligetben
s új állatok várják talpig feketében
talpig ragyogásban eszméletig vérben!

(1963)

(2. szám, 1990)

Eszteró István

József Attila üdvözlése
„Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk,

de mi férfiak férfiak maradjunk
és nõk a nõk – szabadok, kedvesek

– s mind ember, mert az egyre kevesebb…”
J. A.

Ahogyan egykoron Thomas Mannt kérted,
halkan lépkedve járulunk elébed,

gyermekek, ifjak és õszülõ vének,
serdülõ, repesõ, kérges remények,

hallgatni szavadat mindannyian,
befagyott búbánat hogyha rian…

ülnénk mi melléd, ha ring a Tatár,
bámulva, mi mindent ringat az ár,

paprikát, zöldet és almát és dinnyét,
szerelem fényét mindenségen innét,

s túl, midõn ágakból szõtt erezet
táplálni kezdi a tág tereket,

nevetnénk magunkat mint elefántot,
amely nagy fülével emberré vált ott,

vagy csak épp megkérnénk, hogy velünk 
hallgasd,

elveszett agancsért mint sír a szarvas,

faggatnánk: rút éj világot hazához
lel-e nappalként ölelni magához,

kinek a nevében kéri a nemzet
áldását, aki csak háborút nemzett,

sóváran mi végre bérli a kozmoszt,
aki a lelkekbe szakadást hoz most,

hazugság meddig lesz igaz szegénynek,
amit nyakába varrtak a kevélyek?

Kérünk, kezedet helyezd homlokunkra,
viszállyal szégyen ne gyûljön bajunkra,
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törjél lelken be minden kirakatot,
melynek bordáin ördög csúszkálhatott,

minden idõben szíveddel szeressünk,
mintha elõtte hét napig nem ettünk,

áldásod nyújtva szólíts a nevemen,
szálljon arcunkra szellem és szerelem,

s mint ki szûzi põrén fizetett hittel,
világ világán maradj velünk hittel.

Flórához
(J. A. kiadatlan verse)

Azért szeretlek oly nagyon,
mert szívem megszorozhatom
veled ó, Flóra, s milliárd
sejtünkben ázik a világ,
s mert szívemet eloszthatom,
amíg az utolsó atom
körül a ferde délibáb
csillantja erényed, hibád.

Száz csillagközi harmaton
a fényességet altatom,
az Úr szemével, aki lát,

s mint örökhagyót bokrokon,
megünnepel a sok rokon,
mikor kipattan a virág.

(83. szám, 2005. április)

Beke György

Uzon Budapesten,
avagy egy 150 éves

katonakulacs
Szemben az íróasztalommal, könyveim

karéjában, szemmagasságban, hogy min-
dig lássam, különös alakú tábori agyagku-
lacs. Keskeny, magas, mint egy hosszúszá-
rú nõi csizma, tetején hirtelen összeszorul,
mint megkötött nyakú gabonás zsák, a
szája kicsiny, akár a légelyé1, hogy ivás köz-
ben ne folyjon gazdája nyakába 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 belé-
je karcolt szám: 51. Fölötte a P betû már
alig vehetõ ki. Elkoptatta az idõ. Talán nem
is P, csak én nézem annak, mivel ez volt
gazdája kezdõbetûje: Pünkösti Gergely.
Rangja nincs feltüntetve, a rang gyorsan
változott abban az idõben. Mikor gazdája
utoljára oldalára kötötte a kulacsot, õrnagy
úrnak szólították. Vagy hadsegédnek.

Uzoni szülõházam padlásáról vittem el,
mikor édesapám halála után fel kellett szá-
molnom elsõ és legkedvesebb otthono-
mat. Mintha az idõ 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 Gergelyrõl szóló történeteket.
Anyai dédapám testvére volt, a székely
határõrség tisztje, majd Bem erdélyi hadjá-
ratai során a tábornok hadsegédje, a kor-
szak szokásainak megfelelõen, hónapok
alatt hadnagyból õrnagy. A bukás után
Kufstein következett. Majd a pesti évek,
azután megint Uzon. Nem egészen értet-
tem, hogy pusztán az erdélyi hadjáratok-
ban való részvételéért miért járt ki neki
ilyen kíméletlen megtorlás. Egyed Ákos
barátom, iskolatársam történészi kutatásai
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tették érthetõvé számomra – évtizedekkel
késõbb – Pünkösti Gergely vétkét.

Alsócsernáton mezején gyakorlatozott
a háromszéki határõrség 1848. május 30-
án. Körülfogták katonarendû és jobbágyi
sorban élõ székelyek. Gál Sándor ezredes –
késõbb a székely sereg fõparancsnoka –
éppen toborzó úton járt Felsõ-Három-
széken. Csernátoni tapasztalatairól ezt
jelentette Batthyány Lajos gróf miniszterl-
nöknek: „Miután a tömegbõl eltávoztam,
egy székely tiszt, több nemesekkel egyet-
értve, túlbuzgóan a robot megszüntetését
kikiáltá, minek a jobbágyság örvende, de
pár napok alatt ezen hír átfogá Három-
széket, és csakhamar több helységben
megtagadták a robotot.”

Ez a székely tiszt Püskösti Gergely had-
nagy volt.

Tehát Alsócsernátonban hét nappal
hamarább mondták ki a jobbágyság meg-
szüntetését, mint tette ezt a kolozsvári
országgyûlés. A tegnapi jobbágyok töme-
gesen jelentkeztek a seregbe. Mikor 1848
késõ õszén egész Erdély a császáriak kezé-
re került, Háromszék a szabadság szigete
maradt, ahová ellenség nem tehette be a
lábát.

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

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

– A kulacsa? – nevetet anyám, a család
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 õszén, a bécsi döntés
után válthatta be az ígéretét. A sír a
Pünkösti-kúria kertjében van, közel a vas-
útállomáshoz. A kúria kényszerbérletként
román csendõrõrs volt, a csendõrök pedig
nem engedtek be oda senkit, még a névle-
ges tulajdonosokat sem, vagyis minket. Az
igazi tulajdonosok Pesten éltek, de ezt
nem volt tanácsos emlegetni.

Öreg fák alatt süppedõ sírhalom, a kõ
egészen reá roskadt, ami egy kõtõl a teljes
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 nép-
barátságáról – így nevezték akkoriban a
demokratákat, lásd Arany János és Vas
Gereben lapját: a Nép Barátja – öreg fejjel
egyedül akart maradni a magányával, nya-
valyáival. 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 magá-
nyos sírokat. Pusztakamaráson az író
Kemény Zsigmond családi sírkertje a kevély
bárói famíliától mintegy eltaszítottan, egy
domboldalon áll. Az erdõ meg a tulajdon-
jog hosszú idõn át védelmezte; aztán jöt-
tek az erdõirtók, a nagyüzemi gazdálko-
dás, a feledés. A falu temetõjében a bárói
csontok fölött paraszti csontok õrködnek.
De a magány egyben védtelenség ebben a
mi erõszakos századunkban.

Ha Pünkösti Gergelyt a családi sírok
egyikében temetik el, akkor nem érhette
volna bántás holtában. A lakatlan kúria
kertjét vagy ötven évvel ezelõtt házhelynek
parcellázták ki. A sír valamelyik újgazda
portájára került. Az uzoni kegyelet most –
jószerint Széplaki Károly nyugalmazott
tanár serkentésére – kezdi összegyûjteni 
a múlt cserepeit, a szabadságharcos emlé-
keket. A református templom portikusza
mellett márványtáblát avattak a ’48-as
uzoni hõsök, köztük a hajdani kálvinista
pap emlékére, aki a tömösi szorosban esett
el. Meg akarják jelölni Pünkösti Gergely
nyughelyét is.

Ennyi marad a hajdanán népes család-
ból az õsi földön. Sírok együtt, egy sír
külön, bizonytalan magányban és esetleg
egy emléktábla.
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Csupán édesanyámék, Rápolti Mózes
és Pünkösti Anna gyermekei hatan voltak.
A más Pünkösti-ágakat egészen pontosan
össze sem tudom számolni. Nagyanyám
testvéreinek a nyomait Pesten és Budán
kereshetem. Õk még a millennium idején
kerültek fel, minisztériumi állásokba…
sovány arcú, nagy bajuszú, félig kopasz
idõs úr, keményített inggallérral, lazán
megkötött nyakkendõvel. A fénykép háton
a dátum: 1930. november. Fölötte az én
gyermeki írásommal: Pünkösti György. Illett
büszkének lennünk rá, lévén pénzügymi-
niszteri fõtanácsos. Az övé volt az uzoni
kúria, amit édesapám a fénykép készítése
idején a maga nevére íratott, álszerzõdés
alapján, hogy a románok ne vehessék el.
Akkoriban is magyartalanítottak, a „külföl-
di” állampolgárok vagyonának elkobozásá-
val. Tehát: legegyszerûbb módon. Pünkösti
György nem is látogatott többé haza –
„külföldre”. Pál fia szintén pénzügyes lett,
én pesti látogatásaim során mindig felke-
restem. A törvénytisztelet szobrát lehetett
volna megmintázni róla. Nincs-e szüksé-
gem forintra, kérdezte. Köszönöm, már
váltottam. Hol? – lepõdött meg. Ahol tud-
tam. Összevonta a szemöldökét, és úgy
rótt meg tisztviselõi fegyelme, hogy azért
érzõdjék a rokoni együttérzés is:

– Hiszen ez forintkiajánlás. Csak a finán-
cok meg ne tudják. 

Finánc volt õ maga is, magas rangban.
Édesanyám három fiútestvére közül

Lajos az elsõ világháború végén meghalt
spanyolban. Zoltán és Károly Pestre men-
tek, egyikbõl 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
mechanikus játékokat. Zoltán bátyám
haza-hazajött Uzonba, fõleg a bécsi dön-
tést követõ magyar esztendõkben. Egy
ízben egyenruhában, honvéd fõhadnagy-
ként. Felpróbáltam a csákóját, jól állott
nekem. „Ügyes honvédtiszt leszel”, mond-
ta. Nem lettem. Károly bátyámat nem lát-
tam soha. Édesanyám szerint szégyellt
hazajönni a maga nagy szegénységével. A

Rottenbiller 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? – kérdez-
tem anyámtól.

– Kezdjen új életet? Immár nem tudna
visszahonosodni.

Pedig ezért futott szét a család: meg-
otthonosodni valahol, miután az új világ
1918 után otthontalanná tette Erdélyben.

Nincs már Uzonban egyetlen vérségi
rokonom. Csak lelki szövetségeseim:
Széplaki Károly, aki egymagában felér egy
szabadcsapattal.

Számomra az õ otthona lett az uzoni
kikötõm.

Ha itthon maradok, a földek mellett,
mivé lesz a sorsom? Talán felviszem addig,
hogy könyvelõ lehessek a termelõszövet-
kezetben. Jegyzõ, mint apám, nagyapám,
dédapám? Kulákcsemetére nem bíztak
ilyen fontos hivatalt. Magángazda? Nyolc
hektár túl sok volt ahhoz, hogy ezt eltûrjék
nekem. Legfennebb egy hektárt viseltek
volna el a hatalmasok, az uzoni határ leg-
szélén. Csábított volna a mintagazdálko-
dás. Szakkönyvek sora állt a magam eszká-
bálta polcokon. De egy hektár agyagon
vagy homokon? Apám a kulákság kény-
szerében nekilátott gazdálkodni, – folytat-
ta, amit ötven évvel annak elõtte nagy-
apám dálnoki portáján abba kellett hagy-
nia – szántottunk, kapáltunk, de egy szem
búza sem maradt a padlásunkon, ezt a
kuláktörvény nem engedte meg. Rég
újságíró voltam Bukarestben, mikor a fize-
tésembõl még mindig édesapám kulák-
adóját segítettem megfizetni. Bármennyit
pengetett le az adóhivatalban, az adóját
nyomban felemelték. Abbahagytam apám
adójának a fizetését, õ meg a gazdálko-
dást hagyta abba.

Kizárásomat mégsem kerülhettem el.
Magam is kizártam önmagamat. Együtt
szavaztam kollégáimmal. Eszembe se
jutott a védekezés. Hiszen akkor – bármi-
lyen furcsának tûnik is most – önnön
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közösségi eszményem ellen fordultam
volna. Talán neveltetésembõl, a Székely
Mikó Kollégium szellemébõl, az ott megis-
mert „népi írók” sugallatából fakadt szem-
léletem, hogy az egyénnek mindig alá kell
vetnie magát a közösség érdekeinek. Mai
liberális korunk ezt semmiképpen sem ért-
heti meg, miként a teljes önzést, az egyén
mindenek fölé helyezését én nem fogom
megérteni soha. Elfogadtam a tételt, hogy
egy nyolchektáros nyugdíjas – aki apám
volt – fiával, minden föl- és leszármazottjá-
val együtt a közösség, a szocializmus ellen-
sége. Legjobb lenne engem most itt fõbe
lõni. Ki húzná meg a ravaszt? Magam húz-
nám meg?

Ezt az érzést régecske, még 1980-ban
megvallottam az Igaz Szó Markó Béla szer-
kesztette Irodalom és iskola rovatában.
Nem tudtam volna elképzelni, hogy a szi-
gorúan magamra vonatkozó ítéletet egy-
szer majd a gyûlölet tébolya úgy fogja fél-
reértelmezni, hogy én a kulákok fizikai 
felszámolását hirdettem meg!

Utólag világosan látom, hogy nem
Bukarest és a szerkesztõség elõtt vállaltam
volna a magam erkölcsi öngyilkosságát.
Uzont láttam magam elõtt. Ott volt a kép-
ben az a magányos sír is, a Pünkösti
Gergelyé, akinek a nyughelyét azoknak az
utódai tüntették el, akiknek a felszabadítá-
sát 1848 májusában kikiáltotta. Talán
egyedül õ értette volna meg elképzelt torz
„menekülésemet” a halálba.

Késõbb sem Bukarest volt számomra a
mérce, mikor megint kezembe vettem 
a tollat. Én mindig csak laktam a ro-
mán fõvárosban, de Erdélyben és fõleg
Uzonban éltem. Huszonkét éven át az
egyik legmakacsabb „ingázó” lettem, aki
hivatalos lakóhelyét átmeneti szálláshely-
nek tekinti. Mikor nagyon kísértett az ott-
hontalanság, egy kicsinyke Uzont, egy
kicsinyke Háromszéket és Barcaságot 
alapítottam magamnak a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Házban. Felbuvároltam a
bukaresti magyarok utóbbi százötven 
esztendejének a történetét, írtam ebbõl 
a riportok sorát és egy családregényt

(Fölöttük a havasok). Kiadtam a múlt szá-
zadi magyar pap és magyar mérnök, Koós
Ferenc és Veress Sándor élettörténetét,
mégpedig egyetemes magyar mérce alá
állítva õket. Ami nem volt nehéz, mert õk is
oda akartak állni mindig. Ha Veress Sándor
nem is térhetett haza soha szülõhelyére,
Sarkadra, élete végéig megmaradt magyar
állampolgárnak, még azon az áron sem
cserélte fel, hogy akkor miniszteri tárcát
kapott volna Kogâlniceanu kormányában,
lévén Románia elsõ vasútépítõ mérnöke.
Koós tiszteletes tizenöt esztendõs bukares-
ti önkéntes emigrációja után hazatért
Erdélybe.

Számomra is a Székelyföld lett volna iga-
zán ideális menedékhely. Csakhogy
Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában a
helyi hatalom túl közel volt az írókhoz,
szerkesztõségekhez, közvetlenül paran-
csolgatott nekik. Kolozsvár mégiscsak
Erdély fõvárosa, sokkal több az író, lazáb-
bak a kötelékek. Legalábbis így képzeltem.
Életem munkájából saját házat emeltem a
Borjúmál oldalon, ahonnan belátni
Kolozsvárt, templomaival, magyar színhá-
zával, történelmével, jövõjével. Falusi
ember számára – akinek lélekben megma-
radtam – az igazi honosság az, ha saját
háza van a feje fölött. Hittem, hogy ez lesz
számomra a végleges kikötõ, ahonnan
egyenlõ távolságra van, illetve egyenlõ
közel esik Uzon és Budapest. A kettõt nem
tudtam volna, soha nem is akartam elvá-
lasztani. Lélekben nincsenek tökéletes
vagy tökéletlen határvonalak. Pünkösti
György pénzügyminiszteri fõtanácsos szá-
mára a század elején Pest az egyéni emel-
kedést, szakmai rangot jelentette.
Számomra a hazát, amit elvett tõlünk az
irgalmatlanul igazságtalan történelem. Ezt
szereztem vissza magamnak képzeletben,
gondolatban, lélekben. Mikor egyáltalán
nem irodalmár pesti barátaim elõször vittek
le autóval a Balatonhoz, Kápolnásnyéknél
felkiáltottam: Vörösmarty Mihály! Mi van
vele? – kérdezték meglepetten. És mi van
velem? Semmi, feleltem, csak megérintett
lélekben ez a falunév. Itt született a magyar
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romantika nagy nemzeti költõje. Ezt meg
honnan tudom, hiszen elõször járok erre,
csodálkozott õszintén egyik útitársam.

Bukaresti életünk idején nagy sétákat
tettünk, feleségem, cseperedõ fiam és én a
Cotroceni tér környékén, a hajdani zárdá-
nál, amelyik mellet Koós Ferencék2 idejé-
ben a bukaresti magyarok vasárnaponként
összegyûltek magyar dalokat énekelni. Én
történelmi leckéket tartottam fiamnak, aki
egész gimnáziumi tanulmányai során talán
nyolcvan sort tanult errõl az iskolában.
Szabályszerû elõadásokat rögtönöztem 
a honfoglalásról Szent Istvánról Szent
Lászlóról, így végig, Trianonig. Tovább nem
léptem, az addigiakból már kiderült a nagy
méltánytalanság.

Egyik regényemben (Éjszakai biciklisták,
1975) többször is feltûnik egy kék színû
vonat. Romániában soha nem közlekedtek
kékre festett vonatok, amelyek annyira
ismerõsek a MÁV vonalain. A regény
fõszereplõjének álmába beleplántáltam 
a jelképet: „Hangtalanul jött a vonat a
kanyarnál. Az állomáson senki. Kék moz-
dony, kékek a kocsik, ez a vonat mintha az
ég kékjébõl szakadt volna ki. Kék villanással
állt be a szerelvény. Kinyíltak a kék ajtók.
Mindegyikbõl kék ruhás kalauzlány hajolt
ki. Egyforma arcuk, a szemük, a ruhájuk”.
Író-olvasó találkozón szülõföldemen, az
egyik háromszéki faluban középkorú férfi,
vasúti munkás kért szót: „az a kanyar
Uzon elõtt van, ugyebár, Szentgyörgyrõl
jövet?” Ott van, feleltem. „Akkor rendben.
Értem. Magam is kék vonatról szoktam
álmodni.”

Utolsó találkozóm volt az erdélyi olva-
sókkal 1989 elõtt. Háromszék elsõ titkára,
Rab István – mégis inkább Stefan Rob –
személyesen tiltott ki a megyébõl. Bõszen
felelõsségre vonta a találkozó szervezõit.
Megértettem ebbõl, hogy nagy lehet a
harag ellenem a hatalomban. Sorra buktak
el a kézirataim a (hivatalosan nem is létezõ)
cenzúra küszöbén. Egy román államvédel-
mis tiszt ellenkönyvvel tisztelte meg szat-
mári-máramarosi barangoló könyvemet
(Boltívek teherbírása). 1953-as kulákválsá-
gom egyéni megpróbáltatás volt. Most

közösségi ez, az egész erdélyi magyarsá-
got érintette nyelvében, iskoláiban, hité-
ben, önérzetében. Pünkösti Gergelyhez
fordultam tanácsért. Perzselte lelkemet az
oly gyakran felemlegetett jelkép, a „szem-
bejövõ emberé”, a Benedek Eleké.
Hatvankét évesen jött haza Pestrõl 1921-
ben, hogy itthon szolgálja a magyar meg-
maradást. Én is éppen annyi idõs voltam a
döntésemnél. Csakhogy nekem nincs kis-
baconi kúriám, birtokom, amely megvéd-
het. Milyen igaza volt Csoóri Sándor elõ-
szavának a Duray-kötetetben: vallássza-
badság, magántulajdon, többpártrendszer
nélkül nincs igazi védelme a kisebbségnek.

Megírtam húsz könyvet, lefordítottam
ugyanennyit. Ha úgy akarom – kész a mér-
leg.

Mit nyerek az áttelepüléssel? Személyileg
csak veszítek. Akkoriban zsidónak, magyar-
nak, németnek hetvenkilós csomag volt a
szabály. Pesten nincs „kisbaconi kúriám”,
ahol 62 évesen újra kezdhetném. De ez már
nem is anyagi kérdésként, nem is útlevél-
ügyként merült fel, hanem erkölcsi dilem-
maként. Széttöröm Pünkösti Gergely
õrnagy úr véres csatákból hazahozott kula-
csát, a hûség törvényét?

De hol húzódik a hûség határa?
Biharkeresztesnél, 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 felelõsséget? Éppen a hûség
nevében vállaltam a gyalogposta rejtett
ösvényeit, a Kortársban Soproni Gézaként
jelentem meg erdélyi szociográfiáimmal.
(Ezekbõl állt össze 1990-ben a Magvetõnél
a Magyar gondok Erdélyben). De meddig
mehet ez így? Stílusáról is fel lehet ismerni
a szerzõt. Ha az élet tényeit kezdi ábrázol-
ni. Márpedig nekem nem kenyerem a sta-
tisztika, jobban megragadnak az élõ
emberek és gondjaik. Jöjjön egy újabb
infarktus, mint 1983-ban, mikor könyveim
ellen megindult a gyilkos hajsza?

Pünkösti Gergely vérbeli katona volt,
úgy tartaná, hogy lehet ezt katonai át-
helyezésnek tekinteni. Lehet Uzont vé-
delmezni Kufsteinban és Budapesten.
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Ahonnan haza is térhet majd a katona,
kulacsával az oldalán.

Ezért nem mondtam le román állampol-
gárságomról. Mivel a történelem kénysze-
re okán, ezt uzoni állampolgárságnak tar-
tom. És a szülõfalumban – sok a serkentõ
bizonyosság erre – a maguk állampolgárá-
nak tartanak.

De hát egyáltalán kell-e védelmezni
Uzont Budapesten?

Emlékezzünk: 1988. június 27-én száz-
ezer magyar vonult a Hõsök terére, hivata-
losan, a romániai falurombolások ellen,
lélekben az erdélyi magyarsággal való
közösségvállalással. Legpontosabban Buka-
rest érzékelte a lényegét: kiûzte a magyar
fõkonzulátust Kolozsvárról.

Hová lett ez a százezer vagy éppen mil-
lió rokonszenv? Nem túlságosan bízom
meg a közvélemény-kutatásban, engem
például soha semmirõl nem kérdeznek, de
minduntalan hivatkoznak a véleményem-
re. Ahhoz azonban nem kellenek százalé-
kok, tapasztalhatom naponta, hogy Buda-
pest népe ma – fájdalom – legkevésbé az
erdélyieket kedveli. A két háború között
fordított volt mindez, a Szépmíves Céh
halina köteteihez csatolt erdélyi föld való-
ban a megszentelt honszeretet jelképe
volt. A felelõsségé Erdélyért.

Mikor 1995 õszén új fõnökök vették át a
Magyarország címû patinás hetilapot,
azonnal elküldték a Határokon túl3 címû
rovat szerkesztõjét. Nem volt többé felada-
ta. Az új (liberális?) vezetõk magabiztosan
jelentették ki, hogy a kisebbségi magyar-
ság életére és az egyházi ügyekre, a vallá-
sokra „nem kíváncsi a magyar olvasó
közönség”.

Szekfû Gyula újra azt kérdezné, mint a
negyvenes évek elején: hol vesztettünk
utat megint? Aligha mi, erdélyiek vétettünk
most olyan nagyot, hogy megérdemel-
nénk a közönyt. Bármennyire zavarja is
megmaradt magyarországi barátainkat
minden otthoni, erdélyi torzsalkodás,
árnyat 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 õ adó-
jából pazarolta el – bármilyen sok is az
„elnézést, erdélyi vagyok” felszólítású, erõ-
szakos koldulás a pesti utcákon, mindezek
nem válthattak volna ki ilyen mélységes
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, mélyülõ és reménytelennek látszó
drámáival hozzák összefüggésbe.

Hat évvel ezelõtt, a véres vagy bárso-
nyos forradalmak, államcsínyek idején a
magyarság zöme úgy érezte, hogy az idõ
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 megaláz-
tatás, amelyek kikezdik a lelket, majd a tes-
tet is. Ezért fokozódott eufóriává a pártdik-
tatúrák megdöntése, ezért a jó szívvel
adott segélyek áramlása, tervek özöne,
néha még a teljesen szükségtelen, mert
alaptalan nemzeti önostorozás is.

Csakhogy a múló idõ mind jobban eltá-
volít ettõl a nemes ábrándtól. Hiszen csu-
pán rajtunk, magyarokon maradt meg,
csuklónkra, agyunkra, gondolkodásunkra
égetve a kisebbségi bilincs. Majdnem
mindegyik szomszédos vagy közeli nép így
vagy úgy élt az önrendelkezés jogával.
Szlovákok, horvátok, szlovének, macedó-
nok, bosnyákok, ukránok, litvánok, észtek,
lettek, grúzok, örmények sorsuk urává let-
tek, miként erre vágyik minden életképes
nép. Csak a magyar kisebbségek maradtak
mind egy szálig nyelvi, tudati bénaságuk-
ban. Sõt, a független államok megszapo-
rodásával tovább szaporodott a magyar
kisebbségek száma. Hány országban
vagyunk immár szétszórva az öreg Duna
mentében! Kilenc magyar kisebbség! Soha
nem voltunk így megtörve a történelem-
ben. A török világban is csak háromba sza-
kadtunk, nem kilencbe. Erdély, Vajdaság,
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Horvátország, Szlovénia, Ausztria, Szlo-
vákia, Csehország (ott is jelen van a 
magyar kisebbség, az 1946 körül oda
deportáltak utódai, még folyóiratot is kiad-
nak Prágában), végül Kárpátalja. Ez nyolc.
De ha erre a szörnyû magyar szórványvi-
lágra gondolok, akkor az anyaországot is
hozzájuk kell számítanom, kilencediknek.
Itt is kisebbségben vagyunk, történelmi
mérce szerint, ha képtelennek bizonyulunk
érdemben segíteni a peremvidék magyar-
jain vagy az olyan nagy nemzeti közössé-
geken, mint az erdélyi magyarság.

Valójában meg sem tárgyalta a nemzet
önmagával, hogy miként segíthet igazán a
végeken. Úgy mondják ezt, hogy máig
sincs nemzeti stratégiánk. Ezzel szemben
hat éve csitítanak, felelõsen és felelõtlenül,
csitítjuk magunkat mi is: csak most ne
haragítsuk magunkra a szomszédainkat,
nem hívhatjuk ki magunk ellen a sorsot,
szörnyû lenne a vérveszteség. Ép ésszel
senki sem kíván fegyveres konfrontációt.
Csak az a megdöbbentõ az egészben,
hogy nem egy új független állam – a
magyar nemzethez képest töredék lélek-
számmal – kevesebb vérrel fizetett a maga
szabadságáért, mint ahány magyar fiatal
elesett, megsebesült 1989 decemberében
Romániában, a boszniai harctereken vagy
a csetnik fejszék alatt a Drávaszögben. A
kiömlött vér még a további romlást sem
tudta megakadályozni; nyelvtörvényt hoz-
tak ellenünk Szlovákiában, új oktatási tör-
vényt Romániában, és tömegével jelentek
meg a boszniai szerb betelepülõk a
Bácskában és a bánságban. Miközben
Koszovó felé egy se vette az útját, mert az
albánok eleve megüzenték, hogy nem tárt
karokkal várják õket.

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 tilal-
mi parancs csak számunkra maradt meg,
jószerint most már saját magunk felügyele-
te alatt. Az anyaországban ma is könnyeb-
ben aggatják a jelzõt, – „nacionalizmus” –
mint a végeken, ahol nyelvtörvény, az új
iskolatörvény vagy a betelepítések ellen

harcolókat aligha lehetne „nacionalisták-
nak” bélyegezni.

Erdély, a Felvidék, a Délvidék, Kárpátalja
immár önmaga helyett szól – így hiteles –
maradt-e hát gond és feladat egy Pesten
élõ erdélyi magyarnak? Szekfû Gyulát olva-
som mostanában. A Három nemzedék és
ami utána következik lapjain 1933-ban azt
panaszolja, hogy a magyar nemzeti társa-
dalom alig ismeri az elszakított magyar
közösségek sorsát, közömbös kulturális
fejlõdésük iránt, tûri (akkor már másfél évti-
zede, most a hetvenötödik esztendõn is
túl vagyunk), hogy „a trianoni politikai
határok mindinkább kulturális határokká is
alakuljanak, melyeken túl a csonkaországi-
tól egyre eltérõbb színezésû magyar kultú-
ra él és fejlõdik”.

Elsõ szlovéniai utazásomkor éreztem
meg, Alsólendván, hogy a kisebbségi sors
mindenütt más és más színét mutatja.
Ekkor határoztam el, hogy – ha már Pesten
van a lakásom – sorra járom a Kárpát-
medence magyar kisebbségeit. Perem-
vidékek magyarsága címmel nyomdában
van tizenkettedik Magyarországon megje-
lenõ kötetem Horvátország, Szlovénia,
Burgenland magyar töredékeirõl és a
moldvai csángókról. Sok az egybecsengés,
sok a különbözés a keleti és nyugati meg a
déli magyar kisebbségi sorsok között.
Egymás mellé állítva tudatosítják, hogy mit
is tanulhatunk tíz vagy száz, vagy ezer kilo-
méterekre egymástól, lélek-közelben mégis.

Tizenkettedik kötet? Aki most kajánul
nevet, hogy lám, igaza van annak, aki nagy
„kupecnek” nevezi Bekét, annak elárulom,
hogy manapság Magyarországon a köny-
vekért nem jár szerzõi honorárium, 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 „periferi-
kusnak” a kisebbségi gondokat ebben a
nagy átalakulásban, amerikánus lázban és
magyar szegénységben.

Nem pénzeli senki a kiszállásokat sem.
Mégis eljárok Esztergom tájaira, ha már itt
van „Pest alatt ” számomra. Kolozsvárról
nem nagyon lehetne terepre jönni ide.
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Valaha Esztergom megye volt Magyaror-
szág 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? A kötet címe már meg-
van: Híd a Dunában. 2 x ½ Esztergom vár-
megye. Esztergom és Párkány között
ugyanis ötven éve vízben nyugszik a haj-
dani híd, amelyen 1918 elõtt a minden-
napok jártak át.

Kísértenek a témák, a tervek. Nem írta
meg például még igazából senki az erdélyi
életérzést Budapesten. Igaz, hogy ehhez
Tamási Áron vagy legalább Benedek Elek
tolla kellene.

Visszhang helyett, kritika gyanánt egy-
egy lesipuskás puffogtatás érkezik el néha
hozzám Romániából. Panaszkodtam
Pünkösti Gergelynek, mit tenne ilyenkor,
hiszen olyan nyilvánvaló a szándék és
olyan árulkodó, régrõl ismert a cél, hogy
találgatni sem érdemes. Pünkösti Gergely
õrnagy úr elmosolyodott:

– Ott voltam Piskinél. Már megfutot-
tunk, mikor az öreg Bem megfordította a
sorsot. A többit tudod. Ha mi akkor a lesi-
puskásokkal törõdtünk volna! Jót húz a
százötven esztendõs katonakulacsból.
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, emlék-

író. Részt vett az 1848/49-es szabadságharc
újraélesztését célul tûzõ Makk-féle összeeskü-
vésben (1851), kiszabadulását követõen 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 szerkesztõ –
B.Sz.I.)

(79. szám, 2004. október–november)

Tar Károly

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

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

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

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

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

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

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

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

Itt más a gond, ha agyba kong
Itt másként zsong és másként dong
Itt más a jó, és más a rossz,
Itt más, ki oszt, és más szoroz
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Ott más miatt és másért megy
Ott másként hû és más a hegy
Ott más a jövõ és mást jelent
Ott minden más, másat jelent 

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

Véghelyi Balázs

Magyar Történelem
„És ne kérdjed senkitõl: miért?

(…) Magyar voltál, ezért.”
(Márai Sándor)

Felvidéki nagyapám éppen katona volt Romániában
(bár lehet, hogy már/még Magyarországon),
amikor dabasi nagyanyámat ugyanoda vezényelték tanítani.
Háború volt, embereket sütöttek szalonnaként 
népek nevében a világtûz fölött, de nagyapám és nagymamám
szívében már egy másfajta tûz égett. Remélték, hogy az Isten
elõbb-utóbb esõt bocsát a Földre, ami kioltja majd a
pusztító világtüzet, az elüszkösödött fák újból zöld ágat
hajtanak ki, és szivárvány feszül az égre: angyalok ugrókötele. 

Ebben a hitben kötötték egybe életüket nagyszüleim és költöztek
(az akkor már/még biztosan magyarországi) Érsekújvárra,
ahol is boldogan éltek, amíg – ki nem bombázták õket
a lakásukból. (Hogy konkrétan melyik hadviselõ fél, nem tudom,
de igazából mindegy is.) Elköltöztek hát Galántára,
Kodály Zoltán városába, most már mindig útra készen
a továbbköltözéshez… Isten ugyan nem bocsátott
esõt a Földre, de a háború egyszer mégis véget ért.
Tavaszi virágillatban és lõporfüstben
érkeztek a fölszabadítók békét teremteni.
És mikor a békéhez már csak annyi hiányzott,
hogy a bûnösöket is néven nevezzék, hát néven nevezték
nagyapámat és nagyanyámat is, akik meglepõdve
fogadták, hogy háborús bûnösök lettek – Csehszlovákiában.
Nagyapám kérte: telepítsék át õket Magyarországra,
e helyett azonban õt magát telepítették ki – jóvátételi
munka címen. Nagyapám igyekezett jóvátenni a bûneit,
lovakat gondozott egy cseh gazdaságban,
míg egy szép napon hazaszökött nagyanyámhoz…

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

(77. szám, 2004. június–július)
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Mezítlábas, szurtos gyerekek, rohantunk
ki az utcára, amikor meghallottuk a gyász-
zene elnyúló hangjait. Úgy néztük a nyitott
koporsóban fekvõ viaszszínû halottat, mint
bármi látványosságot. Az orosz temetések
nem voltak félelmetesek. A teherautók
lenyitott platóját színes szõnyegekkel és
virágokkal borították be. A gyászzene folya-
matosan szólt, amíg a polutorka lassan
kaptatott fel a Szobránc utcán, tömény
kipufogógázzal telítve a környezetet. Addig
bámészkodtunk, amíg be nem fordult a
menet a Kálvária dombra. 

A meredek Kálvária domb télen jó szán-
kózóhely volt. Érdekes, hogy a ródli szót
nem is ismertük. Itthon, Magyarországon
hallottam elõször.

Gyermekszemmel fel sem tûnt, hogy az
orosz temetéseken nincs kereszt. Mostaná-

ban gondolkodtam el rajta, milyen csapás
lehetett mélyen vallásos orosz lelküknek a
nagy kommunizmus. A nyitott koporsós
temetkezési szokásukban õsi elemek fedez-
hetõk fel. Tanúim lesztek – motoszkál az
agyamban a szentírás mondata. Igen.
Mindenki, aki látja, tanúsíthatja, hogy a
halott Szása és nem Iván vagy Ványa.
Tanúsítják a jelenlévõk, hogy Õ volt.
Hasonló mély gyökerei lehetnek a násznép
elõtt kimondott igennek is.

A keresztény temetésekre borzongva
gondolok vissza. Azt csak véletlenül vettük
észre. Zene nem szólt. A gyászkocsit ünne-
pélyes csendben húzták a félelmetesen feldí-
szített fekete lovak. Az ezüst és fekete gyász-
hintó rémes titokként zárta magába a
koporsót. Mindenki feketében volt. A menet
élén vitték a keresztet, ott ment fekete reve-

Végül nagyszüleim – négy év után – csehszlovák
állampolgárságot kaptak. Nagymamám (miután szlovák
nyelvbõl levizsgázott) újra taníthatott – magyar gyerekeket.
Mindig az elõírtak szerint (máshogy nem is lehetett volna), 
de egyszer mégis azt merte javasolni, hogy legalább a 
hatéves magyar gyerekeknek ne kelljen
még szlovákul mondaniuk azt a (magyarul is értelmetlen)
köszöntést, amivel vigyázzállásban kellett kezdeni a napot:
„Dicsõség a Munkának, Tanító Elvtársnõ!”
(Súlyos ellágyulását nagymamám szóbeli kioktatással 
megúszta.) Nagyapám is dolgozott, rendes lakásuk volt,
fölnevelték mind a két gyereküket,
akikbõl viszont csak anyám érte meg a felnõttkort…
Aztán egy szép napon megjelent Budapestrõl az apám, és
feleségül vette anyámat. A szerelem, ahogy mondani szokták,
nem ismer határokat. Apám is minden hétvégén meglátogatta
a feleségét… Két évbe tellett, amíg sikerült elintézni, hogy
anyám és nagyszüleim átköltözhessenek Magyarországra.
Nagyapám és nagymamám a szülõföldjükön
halhattak meg. A halotti bizonyítvány szerint
mindketten külföldiként.

(89. szám, 2005. november)

Erdei Éva

Tanúim lesztek
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rendában a pap. A reformátusoknál egy fok-
kal még feketébb volt minden.

Zsidó temetést nem láttam, csak hallot-
tam Klári nénitõl, hogy milyen. Dísztelen. 
A sírok is dísztelenek. Virág helyett kavicsot
tesznek a sírkõre. Nem kérdeztem meg,
hogy miért. Nem is tudta volna Klári néni.
Hagyomány, hagyomány. Ahogy Klein néni
Brooklynban is azt mondta minden kérdé-
semre, hogy hagyomány. Micsoda össze-
tartó erõ! És milyen egyszerû. Nincs kér-
dés, nincs kétely, csak feltétel nélküli elfo-
gadás. Hagyomány.

Anatefka lakói is eszembe jutnak, meg
sok más ezzel kapcsolatban.

Milyen egyszerû életben tartani egy
népet, és milyen egyszerû a hagyományai
sárba tiprásával megölni, szétzülleszteni.
Bennünket – ungvári magyarokat – is vala-
miféle hagyomány, a polgári életvitel szo-
kásai, a hit, a vallás és a nyelvünk tartott
össze, amit a hatalom rombolt, ahogy csak
tudott. Nekünk gyerekeknek az volt a leg-
fájóbb, hogy húsvétkor, karácsonykor nem
lehettünk otthon. Még orvosi igazolást
sem fogadtak el az iskolában. Micsoda
ünnepzagyvalékban nõttem én fel! Ha a
család nem áll a lehetõségekhez mérten a
polgári magyar hagyomány talaján, akkor
mi öcsémmel ma furcsa személyiségvoná-
sokkal rendelkeznénk. Így is nagy hatással
volt ránk a kettõs nevelés iskolai pólusa is,
aminek nevettetõ megnyilvánulásaként
„Sztálin apánk” plakátnagyságú arcképét
felszegeztem a WC falára és kutyatejvirág-
gal díszítettem. Szegény apám majd’ szív-
bajt kapott, amikor meglátta. Akár szibé-
riai kényszermunka is lehetett volna neki
gyermeki butaságom eredménye. De nem
volt. Sem ekkor, sem máskor. A zavaros
idõk nemcsak a rosszat, hanem sokszor a
lélek legjavát is kicsiholták az egymás mellé
sodródott emberekbõl, kárpátaljai magya-
rokból, szlovákokból, csehekbõl, zsidókból,
ukránokból és még ki tudja, hányféle náci-
óból, Ungváron. Mert úgy éltünk mi ott, a
Szobránc utca 33-ban, hogy egymás
köhintését is hallottuk a szomszéd lakás-

ból, amitõl egy ajtó, és az eléje tolt szek-
rény választott el bennünket. Az ajtó túlfe-
lén élt Szenya a családjával.

Szenya, teljes nevén Szemjon Vasziljevics
Zsávoronkov Zsitomirból, a szovjet államvé-
delmi hatóság mindenható tisztje. Jó ember
volt. Áldja meg az Isten haló poraiban.
Amikor apám nagy bátran szidalmazni kezd-
te a rendszert, Szenya csak annyit mondott:

– Csitt, Józsi! Tudod, hogy csak nekem
mondhatod, senki másnak, mert Donbász
lesz a vége.

Donbász hírhedt bánya volt a Donyec-
medencében, ahová kényszermunkára vit-
ték az osztályidegeneket, és ahonnan
többé nem, vagy csak emberi roncsként
lehetett elõkerülni.

Aki ungvári magyarként nõtt fel, és az
’50-es években eszmélt, az tudja mi a
kisebbségi lét, de itthon is jobban meg
tudja élni a magyarságát.

Ungváron egy mozi volt. Erre a célra
épült még a csehek alatt, ahogy a helyiek
mondani szokták. Magyar ünnepnek szá-
mított, amikor szinkronizálatlan magyar fil-
met adtak. A Bánk bán nagyáriáját,
Simándit megtapsolták, mint a színház-
ban. Az összetartozás érzésének felejthe-
tetlen emlékei ezek, és még akkor is
nagyobb nemzettudatban nõhetett fel a
magyar gyerek, ha az iskolában a „Szövet-
ségbe forrt szabad köztársaságok, a nagy
Oroszország kovácsolta frigy...” magyarra
fordított szovjet himnuszt énekelték ma-
gyar himnuszként. Sõt, hazatérve az anya-
országba, anyanyelvének némely szavát
meg sem értette.

Ó, az anyaország! A távoli és gyönyörû,
a sokáig elérhetetlenül vágyott, micsoda
idegen volt, amikor megláttam. Amikor
1960-ban átléptük a „vasfüggönyt” és a
kalauz azt mondta Péter öcsémnek, hogy
– Na, Öcsi, amíg állunk leszállhattok.

Péter megkérdezte:
– Anyu, honnan tudja a bácsi, hogy

engem Öcsinek hívnak?
Aztán jöttek sorra a csodák. A selyem-

cukor, a Bambi, a trottõr sarkú cipõ, a hab-
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selyem fehérnemû, a tropikál kiskosztüm,
és a közértek ungvári szemmel nézve szé-
dítõ árubõsége. A sorban álláshoz szokott
ember szabadon vehetett lisztet, cukrot,
amennyit akart. Csepel maga a Kánaán
volt nekünk, akik 1945-ben azért hagytuk
el, mert nem volt mit enni.

Szegény apám csak jót akart a kis csa-
ládnak, amikor a lebombázott Csepelrõl
Ungvárra, szülõvárosába vitt bennünket,
ahol élelmiszerért csinálta a csizmát, cipõt,
birgellit. Ki gondolta akkor, hogy a vasfüg-
göny túlsó oldalán rekedünk.

Apám remek ember volt, szorgalmas és
ügyes, de csak magára számíthatott.

Nagyapámtól mindent elvettek az álla-
mosításkor, házat, szõlõt, a borpincéjét,
amiben benzines hordókat tároltak. Öreg-
ségére a szõlõhegyen, az egykori présházá-
ban húzhatta meg magát. Hozzá nem
mehettünk. Lakni úgy tudtunk, hogy apám
talált egy üresen álló lakást, amelynek jó
módú zsidó gazdáit elhurcolták. Nem volt
semmink. De legalább volt lakás. Két nagy
szoba, elõszoba, konyha, fürdõszoba, cse-
lédszoba. A kétszintes, hosszú gangos
nagy ház mélyen benyúlt az udvarba.
Valamikor szép is lehetett. Utcai frontján
érkezésünkkor már ukránok laktak,
Szirkóék, meg Lukács János magyar család-
ja. Késõbb még oda költözött egy orosz férfi
azerbajdzsán feleségével és két lányával,
Állával és Sztellával. Foglalt volt az alsó szint
is. Ott egy szegény zsidó család lakott, a
Wéberék. Wéber Klári nénitõl annyit tanul-
tam a zsidó szokásokról, hogy ma jobban
tudom, mint sok született zsidó, és olyan
részletességgel ismertem meg Auschwitz-
ot, amitõl számomra a holokauszt nem tör-
ténelem, hanem emberi húsba vágó borzal-
mas valóság. Lent az udvarban volt két
kisebb lakás. Ott élt Szilvási bácsi a hajdani
tulajdonosok volt vincellérje a kedves, ara-
nyos Szilvási nénivel, aki esténként hátbor-
zongató történeteket mesélt nekünk, és
akinek Magda lányát csak halálos ágyán
vette feleségül Kárpátalja legnagyobb festõ-
mûvésze, Erdélyi Béla. A másik pici lakásban

Lengyelék laktak, szintén a régi tulajdonos
munkásai. Lengyel bácsi, alacsony, sovány,
kalapos emberke, folyton olvasott. Az ajtó
elõtt ült egy sámlin, könyvvel a kezében, fej-
mozgással követte a sorokat és mozgott a
szája is. Azóta sem láttam senkit így olvas-
ni. Szenyáék csak késõbb kerültek oda.
Gyerekként sokszor hallottam apámtól,
hogyan érkeztek. Szegényes kis motyóval a
szekéren, néhány használati tárggyal, két
párnával és egy kicsi lánnyal az ölében ült a
fiatal orosz tiszt ukrán felesége, rendes
nevén Anna Andrejevna Furman, akit
késõbb az udvar zömmel magyar lakói egy-
szerûen csak Szenyánénak neveztek. Nem
volt hová lehajtani a fejüket.

– Gyertek ide, amíg találtok magatok-
nak helyet, van itt két szoba – mondta
apám, és az ajtó elé tolta a szekrényt.
Szenyáék oldalán egy szép támlás kanapé
maradt, még Horovicéké volt, csakúgy,
mint a hatalmas Rákóczi kép, ami a szovjet
elhárítás tisztjének sodronyos ágya fölött
lógott számításom szerint vagy másfél évti-
zedig. Díszes nagy arany keretében a II.
Rákóczi Ferenc feliratot iskolás korom elõtt
sokáig ilrákócinak olvastam.

Éjjelente apám a szekrény mellett kopá-
csolt, „feketézett”, ahogy akkor mondták.
Nappal éhbérért dolgozott az államiban,
éjszakai munkával tartotta el a családot.
Cipõmûhelyét elvették tõle a proletár igaz-
ságszolgáltatás jegyében.

Így lett az egyetlen szobánk nappali,
ebédlõ, háló, de még mûhely is.

A cigarettafüst, az enyv és a bõr szaga,
a cvikkolás, bukkolás és a varrógép hangjai
közt micsoda jó alvás esett a gyereknek.
Micsoda biztonságérzetet loptak gyermeki
tudatunkba a felnõttek beszédfoszlányai,
ami szerint Józsi, apám ügyes,… kijátssza
a fináncokat,… megszerzi az anyagot,…
holnap elviszik a birgellit és lesz pénz, stb.
Az 1950-es éveket írtuk. Micsoda idõk! És
micsoda emberek! A távolabbi szomszéd
feljelentett, Szenya pedig az ajtó mögött
nem hallotta, hogy apám dolgozik.
Minden rombolási szándék közepette egy-
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szerû kis életünkben tapasztalhattuk meg
a lélek nagyságát.

Apámat mindenki Józsinak szólította.
Sokan szerették, jó embernek tartották. 

– Józsi mindent meg tud csinálni, ezer-
mester – mondták a szomszédok. Igaz is
volt. Néhány tanult mesterségén kívül
számtalan dologhoz értett. Nem volt
magas iskolai végzettsége, de egy könyv-
tárnyi könyvet olvasott ki, és mi gyerekek
valamennyi kérdésünkre választ kaptunk
tõle. Ha kellett szüretelt, puttonyozott,
taposta a szõlõt, disznót vágott, és kitûnõ
hurkát, kolbászt készített, vezetett – ahogy
õ mondta – minden robbanó motort, elvé-
gezte a lakatos, elektromos munkákat,
karácsonyra öcsémnek lábbal hajtós kisau-
tót, nekem babakocsit készített fából.
Tudta, hogyan meneküljön meg télen az
éhes farkasoktól a Kárpátok szerpentinjein,
amikor elakadt a rozoga polutorkával egy
nyersbõr rakománnyal a platóján. Nagyra-
törõ célok nélkül, mosolyogva szemlélõ-
dött a világban. Bölcs egyszerûséggel élte
az életet. Lelkét mindvégig épen tartotta,
ahogy nehéz fizikai munkához szokott
kezét sem roncsolta soha szét. Még ma is
magam elõtt látom hosszúkás holdas kör-
meit a kórházi tétlenségben kifehéredett
szabályosan szép kezén.

Egy ideig sofõrködött egy amerikai
Studebekkeren, szállított fát, tejet a kol-
hozból, aztán egy öreg polutorkával járt,
majd az ungvári bank igazgatójának a sze-
mélyi sofõrje volt a legújabb Moszkvicson.
A megélhetésre valót viszont feketézéssel,
suszterkodással kereste meg otthon,
éjszaka, egyetlen szobánk sarkában. Ha rá
lennék utalva, elejétõl a végéig meg tud-
nék csinálni egy cipõt. És ezzel Péter
öcsém is így van. Apám javítást is vállalt, de
az igazi az új cipõ volt. Ilyenkor azzal kezd-
te, hogy a mezítelen lábat egy papíron kör-
berajzolta. Számításba vett bütyköt, tyúk-
szemet, a kaptafát már e szerint alakította
ki. A megrendelõ kiválasztotta a bõrt. Volt
sevró, borjú, boksz, antilop, lakk, vagy egy-
szerû disznóbõr. Aztán jött a felsõrészké-

szítés. Ennek is mestere volt apám.
Megcsinálta a szabásmintát, aztán a kisza-
bott bõr széleit borotvaéles eszközzel sir-
folta, elvékonyította. Majd megkente
ragasztóval és gondosan, egyenletesen
behajtogatta. Finom ütögetéssel leragasz-
totta, bukkolta. Az így elõkészített bõrszé-
leket aztán a család nõtagjai, anyukám és
testvére, Rózsi, – aki a vasfüggöny foglya-
ként élt velünk Ungváron, és a Mehovscsik
nevû cipõgyárban dolgozott – bõrvarró
géppel szép egyenletesen végigvarrták,
letûzték.

A cipõ felsõrészébe bélés került, elõre és
hátra a kéregbe külön keményítés.

Amikor a felsõrész elkészült, apám felfe-
szítette a kaptafára, cvikkolta. Elõbb az
orránál és a sarkánál erõsítette oda egy-
egy szöggel a branzolhoz, a kaptafához,
majd módszeresen körbe. Az egész mûve-
letsor alatt lábszíjjal erõsítette a combjához
a cipõt. A lábszíj félelmetes gyermekfenyítõ
eszköznek számított, nálunk szerencsére
soha valóra nem váltott ígéretként. A hosz-
szú vasszögeket, amivel cvikkolta a lábbe-
lit, akkor szedte ki folyamatosan, amikor
két görbe tûvel a branzolhoz bindolta,
varrta a felsõrészt. Ilyenkor már jól látszott,
mi készül, de még nem volt talpa. A bõr-
talp felerõsítése faszögekkel történt. Ebbõl
néhányat mindig a szájába fogott apám.
Talán meg is kellett nyálazni egy kicsit,
aztán a szögezõ árral elõkészített lyukakba
ütögette olyan akkurátus sorban, hogy
öröm volt nézni. Majd felkerült a sarok, a
flekk. Aztán apám stuffolta a cipõ szélét,
vagyis egy erre való eszközzel forró viaszt
égetett a szépen lecsiszolt talpszélre. 

A talp kis szélét rádlizni, egy speciális
eszközzel rovátkázni kellett, rászögezni a
sarok- és a spiccvasat és már kerülhetett is
ki a kaptafa. A belül meredezõ szögeket
görbe ráspollyal kicsiszolta. Ma a szobrai-
mat csiszolgatom vele. Befejezésül talpbé-
lést ragasztott a belsejébe.

Jött a megrendelõ, forgatta, nézegette a
cipõt, aztán felpróbálta. A nõk illegették
magukat a tükör elõtt, a férfiak élvezték a
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járást az új cipõben, tetszett nekik, hogy az
egymásnak feszülõ bõrök lépéskor csikorgó,
nyekergõ hangot adtak. Nyugalom és derû
ült apám arcán. Mosolygott, rágyújtott egy
Verhovinára és útjára engedte mûvét.
Szívesen mondanám, hogy mûvészetét, ha
nem félnék a gyermeki túlzás vádjától.
Lukács Icu, Magda, Szenyáné, az udvar
többi lánya, asszonya és sok ungvári ember
sétált vasárnap a korzón, az Ung-parton
apám készítette szandálban, cipõben.

Apám, Kvasznay József száz éves lenne,
ha élne, de már negyvenhat éve halott. 

A bõr elkopott, elenyészett. Ma már
nem tudom, kik járnak a korzón, de azt
tudom, hogy még ma is sokan beszélnek
magyarul és dicsértessékkel köszönnek a
vasárnapi misérõl jövet Ungváron.

Vályá, ma már Vályentyiná Szemjo-
novná Zsávoronková Szenya egyetlen gye-
reke volt. Úgy nõttünk fel egymás szoros
szomszédságában, mintha testvérek let-
tünk volna. A szekrénnyel leválasztott
lakásban, vasfüggönnyel választva el az
anyaországtól. Egyszer nagy buzgalmam-
ban, véletlenül Vályá kezére csuktam az
ajtót. Válya rettenetesen ordított, ami nem
csoda. Nagyon fájhatott neki. Ekkor nem
kaptam ki, de egy másik alkalommal, ami-
kor ugyancsak véletlenül majdnem Vályá
szemébe találtam egy kartonpapír éles sar-
kával, kaptam egy atyai pofont. Életem két
apai fenyítésének egyike Vályá nevéhez
fûzõdik. Péter öcsémmel tõle tanultuk meg
kisgyerekkorunkban az orosz nyelvet szin-
te anyanyelvként. Így történhetett meg,
hogy késõbb az ELTE-n csodálkoztak a
tanáraim, hogy kárpátaljai magyarként
nem azt a bizonyos kevert nyelvet beszé-
lem, amibõl soha sem lesz tisztességes
orosz, hanem bizony Puskin, Tolsztoj,
Dosztojevszkij nyelvét. A szakdolgozato-
mat is orosz nyelven írtam, természetesen
minden nehézség nélkül éppen Doszto-
jevszkijbõl. Kárpátalján sokféle náció élt. Az
ember tudta valamennyire mindegyikük
nyelvét, de legalábbis értette. Én is. De
beszédben valahogy ösztönösen elhatáro-

lódtam tõle. Így tudtam tisztán megõrizni
az oroszt, és akkori hitem szerint a
magyart. Az utóbbi hiányosságai csak
késõbb, itthon derültek ki.

Ungváron az, hogy megyek a városba,
az orvoshoz, mert a gyerek beteg, adott
esetben úgy is hangozhatott, hogy: idem
do városá pre orvosá, bo gyerek beteg-uje
– a magyar és szláv nyelvek, ki tudja melyi-
kének szótöveinek, toldalékainak sajátos
kárpátaljai elegyeként – amit mindnyájan
értettünk.

Apám nagy pecás volt. Ungváron ezt 
a szót sem használtuk. Aki valamilyen 
formában halat fogott, az halász volt.
Apámék az Ungra jártak halászni. Többen,
barátok. Egyszer így fogadta az egyik: –
Csak három magyar zember van a Zungon
Szedlácsek, Podlácsek á já. (És én.)

Vályá is nagyon jól megtanult magyarul.
Nagyobbacska korában még írt is. A latin
betûket az angolból tudta.

Így éltünk mi Ungváron magyarok, oro-
szok, ukránok, zsidók, huculok, szlovákok
és talán még más is a legnagyobb egyetér-
tésben. Az egyik orosz férfinak azerbaj-
dzsán volt a felesége, érdekes fekete
asszony, aki soha nem tudta elfogadtatni
azerbajdzsán családjával az orosz férjet.
Micsoda jeleneteket tudott rendezni, ha
összeveszett a férjével. Tátottuk a szánkat
a gangon, de nemcsak mi, gyerekek,
hanem a felnõttek is. A legteljesebb nyilvá-
nosság mellett zajlott az élet az udvarban.
Mindenki tudott mindent a másikról, de
soha nem éreztem, hogy ez rossz lenne.
Inkább nagyon családias volt az egész.
Mostanában sokszor elgondolom, meny-
nyire másként szocializálódik ilyen környe-
zetben a gyerek, mint bezártan a tizedik
emeleten. Mindig benne voltunk az élet
sûrûjében, soha nem éreztük magunkat
egyedül. Együtt játszottuk az élet nagy
kirakós játékát felnõttek, gyerekek, tanítva,
tanulva ösztönösen.

(89. szám, 2005. november)
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Bágyoni Szabó István
Hídverõk a Duna partján

Zalán Tibornak,
hidász szomszédomnak,

akinek nemrég körhíd emelését
javasoltam az anyaország köré,

de leszavazta

végre honosítottam veretes szövegét mesterlevelemnek
keretbe még nem került
de még oda kerülhet ha akad egy
hozzá illõ és úgyszintén veretes ráma 
hadd lássák majd itt a Kiskoronában
gyõzõdjenek meg tágra nyílt szemû szomszédjaim
a rám kacsintgató tetovált pultos
az orosz katonabakancsot árusító öreg szaki
a fekete selyemkarmantyús Jenci bácsi is         ki negyvenben 
postamester volt Marosdédán
s ragadt rá vajmi román grammatika
„stim noi domnule         stim noi”1
somfordál hátra a fészerbe valahányszor szóba kerül mesterlevelem
somfordál hátra           de le nem vetné karmantyúját Isten magának se!
egyszóval: le akarom gyömöszölni a kétkedõk torkán rámástul ezt a vacakot
már púpommá nõtt            mintha csalánt öntöznék a havasi gyopár helyett
Jenci bácsi féltett virága helyett
amit (magunk közt szólván) egyszer sem láttam polcain
vas hûségkeresztet dédelgetõ bélelt doboza körül

egyedül a chilei szomszéd           ahogy hívtuk          õ fogadott anno
mikor is gyerekestül bezuhantunk ebbe a poros betonlakásba
zsebünkben még az utolsó-pecsétes útlevelekkel
valósággal bezuhantunk            szállongtak is körülöttünk
a csorba pálinkáspoharak a Che Gevara-kitûzõk s nádsíp maradékok
és a már kiszáradt kávézacc-por
meg a Salvador Allende-hanglemez szilánkok…  
fészek volt itt             mondta a chilei szomszéd        ahogy hívtuk
s bizton nem a réti sasra gondolt s tán a turulra sem
pedig ragadt rá is valami magyar grammatika
de kit érdekelt…        jó hogy vagyunk…
percre rá             mintha égbõl           született meg elsõ óbudai ötletem:
hidat építek           a magam hídját          át a betonfalakon
ki e kávézacc-porból             ki a most már ránk is sütõ drága magyar nap alá…
nem szivárvány-hülyeséget             dehogy!
igazi hidat             hargitai kõbõl vasból és gerendákból              
ahogy az írva vagyon céhes levelemben
elvégre hídépítõ mester vagyok            és itt a Duna 
hol máshol ha itt nem
át a partba döngölt toronyházakig            a parton ücsörgõ szobrokig
és a szobrot nem kapó gyalogosokig
hidat!

SZÉPIRODALMI VÁLOGATÁS



98

kért is a napok múlva csomagoló szomszéd:
küldjek utána mesterlevelembõl 
egy másolatot          hadd bámulják Dél-Amerikában ezt az európai 
csodabogarat           e céhlevelet
náluk egyfolytában csak poncsókat szõnek
nádsípokat kötözgetnek trillába             és inkább robbantanak 
Allendét zengõ dalokra             „nueva cancion chilena”2
emlékeztetett a hanglemez szilánkokra             de:
hidat õk nem emelnek…
nem?         nem értettem
nem, mert ott a híd olyan mint az ÁLOM 
elindít s visz sötétben is        VAN  s nem robbantja fel senki   
visszavonuló serege         tán még comandante Allende sem
szent ott a HÍD     nemde?        próbáltam elütni értetlenségem            
de szerencsére messze járt már kinn a Kiskoronából

ám a gond maga a honosítás volt:
vittem           rámátlan is           azt a vacakot
gondos fordítók drága munkáját vittem
akárha díjra jogosult mûnemet            vittem
s mutattam: íme emberek drága hídverõ véreim itt a bizonylat

mikor átvette a karmantyús aktaszedõ 
arcomba vigyorított az asztalok mögötti sor
hídászok          fõhidászok          vas- és aranylánchíd-díjasak
ülhettek körben             fene tudja
a másik minutumban már egy égi mûhelyben voltam
s gyúrtam a hidat         a híd-makettet          a hídmaskarát
a híd-projektet        az Európa-hidat        
igaz         hargitai sziklák nélkül          torockói vaskenyér nélkül             
marosvécsi gerendák nélkül…
mögöttem mutató ujjukat emelgették a csoszogó karmantyúsok
„stim noi domnule           stim noi”
és megtoldották egy-egy félmondattal:           
nem úgy van az uram          NEM úgy van az!

és fizettem és vállaim veregették: 
kipostázzuk          majd kipostázzuk!

és hetek múltán érkezett mesterlevelem 
a honosított           a Kiskorona (volt Magyar Lajos) utcába
srégvizávé az egykori zsinagógával

látod apa          látod           más itt a világ
fogadott a jelvényeket pálinkásüveg-cserepeket és lemezszilánkokat 
söprögetõ családom
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másnap kibéreltem a Kiskorona utcai alagsort
lett mûhelyem         és remek cégtáblám is         tele félmondatokkal
és postázhattam Dél-Amerikába a csodát
mesterlevelem honosítványát

láss csudát:          azóta fél-hidakat építek 
induló hídláb-érintõket 
kopogás-tompított hídjárdákat
égbe nyúló drótidegekkel 
szürcsölõ víz- és gázvezetékkel 
induló sínpályákkal

hívom         rendszeresen hívom szomszédjaim
próbálják ki         lépjenek rá nyugodtan
jöjjenek ama epedezve várt hídavatásra…

s ha jönnek           volt már ilyen 
egyet nem tudok felfogni:
MIÉRT hogy hidam legvégén 
valahol a meder közepe táján
a mélység és magasság megálmodott találkozásánál
törvényszerûen elnémulnak a cipõkopogások             
törlõdnek         még a filmfelvételrõl is           a mozdulatok
akárha rendre lezuhannának virágostul valahányan
le a forrásba         a folyóba        egyetlen tengerünkbe

ebbe a vacak alagsori tocsolyába…

NEM úgy van az uram!         NEM úgy van az!
jöttek a válaszok panaszomra
tudhatná:         ez az ország rendjérõl vas fegyelmérõl híres          
képzelje         (s már képzeltem is)         mi volna itt
ha úton útfélen mindenki hidakat kezdene építeni

a tetovált pultos tett pontot dilemmánkra:
nézzük          mit mond az írás!
és néztük: 
Jelen hidászmesternek a Hídtörvények értelmében 
jogában áll hidat építeni         írják nevem és adataim után             
Magyarország vize – forrásai, folyói és tengerei – fölé 
a meder közepéig …  

*

csillagász lett           Bágyoni úr?            kérdez rám 
az orosz bakancsokat zsírozó öreg szaki a Bécsi útról
mit keres folyton a túlsó parton azzal a vacak  távcsõvel            
ott is halra buknak alá a sirályok 
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Józsi verhetetlen volt pillangóban. A het-
venes években, a Dunántúl Bajnokságon
még a nagy Harsányit is maga mögé utasí-
totta, pedig Harsányit aztán beválogatták
az olimpiai keretbe. Ugyanis az összered-
mény számított, és Józsinak sosem volt iga-
zán jó a lábmunkája. Így aztán Harsányi
Münchenbe utazott, Józsi meg itthon
maradt. Igaz, Harsányi Münchenben végül
is csak a partról nézte a versenyt. Aztán azt
nyilatkozta, hogy valójában mindig csak
Józsitól félt. Meg hogy Józsinak is ott lett
volna a helye az olimpián. Ezt nyilatkozta
Harsányi. Állítólag. Szóval Józsi verhetetlen
volt pillangóban.

A fürdõ a város fölött volt, a hegyoldal-
ban. Volt benne két nagyobb medence,
meg egy kisebb. Volt hideg vizû, meg még
hidegebb. A kicsi és hideg a gyerekeké, a
nagyobbacska és még hidegebb két
medence a felnõtteké. Azért mindenki elé-
gedett volt a fürdõvel. 

Józsi mindennapi öröme már a nyitás
elõtt megkezdõdött. Õ volt az elsõ, aki a

harmatos fûbe beleléphetett, aki szemrevé-
telezte a medencében a halványkék víz
mozdulatlan négyszögét, aki fatokos
hõmérõjével megmérte a medencék
hõmérsékletét. Vagyis szakértelemre is
szüksége volt az úszómesternek, és
Józsiból nem hiányzott a szakértelem.
Amikor aztán elcsengett a nyitást jelzõ
aprócska harangszó, és a látogatók betó-
dultak a fürdõbe, Józsi elfoglalta helyét a
legnagyobb és legmélyebb medence mel-
lett, a kerek, fehér asztalka mellett, és ilyen-
kor már szinte boldognak érezte magát.

Fényes, zöld fürdõnadrágjában, vakító
fehér pólójában és felsõkarján a két hatal-
mas tetoválással Józsi valóban feltûnõ
jelenség volt. Válla félelmetes, az izmai
félelmetesek, a hangja félelmetes, õ maga
mindezzel együtt pedig – egy kicsit nevet-
séges.

Na, persze, csak egy kicsit! Mert csak a
kezét kellett felemelnie vészjóslóan, és a
kotnyeles porontyok máris rohantak ki a
mélyvízbõl, csak a torkát kellett megköszö-

igaz is          mi a fenét bámulok folyton?
ül mellém kis feleségem  
mintha nem tudná szegénykém           mi minden
hány felénk induló 
fél-madárröpte hány fél-cipõkopogás 
erre induló fél-híd           vagy fél-élet          és hány
fér bele ebbe a szemrésnyi fél-világba
félelmetes! 

(Budapest, 2005. januárjában)

Jegyzetek
1. Tudjuk mi, uram, tudjuk mi! (román)
2. Magyarországon a ’80-as években megjelent propaganda-lemez: Új chilei dalok. A lemezborító 

a Zrínyi Nyomdában készült.

(90. szám, 2005. december)

Lukáts János

Rigócseresznye
(Szünidei történet)

PoLíSz



101

rülnie, és az elbizakodott fürdõvendégek
máris lekapták fellógatott sporttáskáikat a
Vénusz szobor lábujjáról. És csak éppen
bele kellett lehelnie az úszómesteri jelzõ-
sípba, hogy a nagykamaszok sürgõsen isz-
koljanak a nõi napozót körülvevõ bádogte-
tõrõl.

A délelõtt folyamán Józsi kétszer körül-
járta a fürdõt. Csak úgy, nézelõdve, ahogy
a gazda a birtokát, vagy a kakas a barom-
fiudvart. A felügyelet kötelessége volt
Józsinak, benne állt a munkaköri szabály-
zatban, és Józsi nagyon komolyan is vette.
A fürdõvendégek ismerték Józsit, Józsi
intézmény volt, a városban néha úgy
mondták nevetve: „Menjünk a Józsi-
strandra!” De Józsi minderrõl semmit se
tudott. Lassú és hanyag büszkeséggel
elnézett a fürdõzõk feje fölött, de mindent
látott. Vagyis azt látta, hogy õt meglátva a
fürdõzõk rendet tesznek maguk körül, és a
kölykök szelídebbre fogják a rohanást.

Az ifjú nemzedékkel azért akadt némi
nézeteltérése. Idõnként azt kívánta, bár-
csak népszerû volna a fiatalok között, más-
kor meg azt: egy kicsit féljenek tõle. Csak
hát a dolog valahogy fordítva történt: a
legfiatalabbak rá-rárikkantottak: „Szervusz,
Józsi!” – és elszaladtak, a nagylányok ellen-
ben a szemébe néztek sejtelmesen, aztán
búgó hangon kórusban susogták:
„Csókolom, Józsi bácsi!” Mit nem adott
volna Józsi, ha fordítva történnek a dolgok.

A medencék fölött, a napsütötte fölsõ
réten, két szépséges gyümölcsfa állt, két
rigócseresznye. Valójában nem is tudta
mindenki, hogy gyümölcsfa. Termése für-
tös volt és apró szemû, ha megért is, leg-
följebb sárga volt, vagy rózsaszínû.
Kevesen kockáztatták, hogy megízleljék,
pedig kellemes zamata volt, afféle játék az
édes és a keserû között. Négy-öt szem
után az ember érezte, valóban a cseresz-
nye távoli rokonát szemelgeti a fürtrõl. A
rigókon kívül Józsi volt a gyümölcs legfõbb
fogyasztója. 

Persze, csak módjával, hogy a hivatalos-
ságon nehogy csorba essék, a szája alig
mozgott, amíg a fanyarédes gyümölcsöt
õrölte. A magokat is inkább lenyelte Józsi,

mintsem hogy kiköpte volna. Egy fürtnyi
idõ elég is volt, hogy alaposan körültekint-
sen a fölsõ réten, és hogy szájával elhites-
se a cseresznye illúzióját. Aztán indult lefe-
lé, el a Vénusz mellett, el a medencék és a
kabinsor mellett. Fényes, zöld nadrágján
megvillant a napsugár, vállizmán tekergõ-
zött a rátetovált királykobra, végül Józsi
visszatelepedett az úszómesteri fehér asz-
talhoz.

Két éve döntés született, hogy a városi
sportéletet fejleszteni kell, Józsi nagy meg-
elégedésére új uszodát terveztek a régi
mellé, vagy inkább fölé. Tavaly tavasszal
aztán neki is fogtak, a fürdõ felsõ harma-
dát kerítéssel kerítették el, markolók jöttek,
és hatalmas darabokat haraptak ki a
domboldalból. Szemleútja során Józsi
meg-megállt a kerítésnél, rosszallóan
nézte a goromba földmunkát, és szívszo-
rongva leste az ötvenméteres versenyme-
dence kiformálódását. Ilyenkor négy-öt
fürt rigócseresznye is eltûnt a szájában, de
észre se vette. Fanyar ízt érzett, ha a kité-
pett fák és letarolt bokrok voltak aznap túl-
súlyban, és az édesség gyõzött nyelve
hegyén, ha látta kirajzolódni a majdani
startkövek helyét, a lelátó padjait meg a
tusolók sorát.

Józsi verhetetlen volt pillangóban.
Elképzelni se tudta, hogy valaki nála hatal-
masabb és erõteljesebb karcsapásokkal
röpítse magát elõre százon, négyszázon
vagy akár ezerötszáz méteren. Ennél
kevésbé már csak azt tudta elképzelni,
hogy valaki földi halandó létére ne tudjon
úszni. Azokat pedig, akik évtizedeket éltek
már le a szárazföldön, és a vízzel csak
távolról szemlélték egymást, mélységesen
lenézte. 

Egy kora nyári napon maga a fürdõigaz-
gató közeledett Józsihoz, egy enyhén
pocakosodó, negyvenes férfi társaságá-
ban. Az igazgató mosolyogva szólt a
magas beosztású városi hivatalnokkal,
aztán Józsi gondjaira bízta. A pocakos
ettõl kezdve kora reggelenként Józsi keze
alatt kezdte a napját. Józsinak nem volt
vele könnyû dolga: a pocakos hol a vizet
hidegelte, hol a gyerekek hangoskodása
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miatt fakadt ki. Józsi biztatta, hogy az
úszásra figyeljen, hogy tartsa a ritmust,
hogy nyújtsa a tempót, Aztán elhangzott
a szerencsétlen mondat:

„Maga négylábú, barátom, ne csak a
kezét használja úszás közben!”

A pocakos pulykavörösen mászott ki a
medencébõl, és a fürdõigazgatóhoz csör-
tetett, bepanaszolta Józsit, miszerint az õt
„négylábú baromnak” nevezte. A fürdõ-
igazgató visszacsörtetett, õ már valóban
az említett jelzõs szerkezetet harsogta
Józsi felé, a városi fõtámogató pedig sértõ-
dötten távozott a fürdõbõl.

Józsi nemigen bánta egyetlen túlkoros
ügyfele elvesztését. Továbbra is végezte
napi szemleútját, meg-megállt a kerítés
tövében, és miközben eszegette a rigócse-
resznye fürtjeit, gondolatban pompás úszó-
paradicsommá építette a félig kész meden-
cét. Egyik délelõtt aztán, amint önfeledten
szemlélõdött, váratlanul fölharsant mögöt-
te a fürdõigazgató érdes hangja: – Maga
mit ácsorog itt a kerítésnél, mit bámul, és
mit rágcsálja folyton azt a vacakot?!

Józsinak a torkán akadt a rigócseresznye.
Mondta volna, hogy hiszen az új verseny-
uszodát vizsgálja szakértõ szemmel, hogy a
szerzõdésben elõírt kötelességét teljesíti
délelõttönként kétszer, és mondta volna,
hogy ez ma még csak a harmadik fürt, de
addigra az igazgató már messze járt. Józsit
pedig géppel írt papír várta délután, amelyik
arról szólt, hogy Józsi nem tartja fenn kifo-
gástalanul a rendet, nem kergeti a gyereke-
ket kellõ határozottsággal ki a medencébõl
és le a fákról, nem szól rá a fürdõzõkre, és
még a nyíltszíni sörözést is eltûri.

Józsi sóhajtott egy keserveset, attól
kezdve naphosszat szólt a sípja, a keze
állandóan fenyegetésre emelkedett, a kiál-
tozásától pedig megreszketett a meden-
cék vize. A kisebb gyerekek félni kezdtek
tõle és elszaladtak, a nagyobb lányok
pedig a szeme közé néztek – és nem
köszöntek többet Józsinak. A rigócseresz-
nye ott fonnyadt a fán.

Egy délután Józsi észrevette, hogy az
épülõ uszoda boltozata valójában nem
kerek és nem is szimmetrikus. Gömbölyû,

de olyan, igen, olyan, mintha egy hatalmas
kagyló volna. Kagyló, amelyiknek félig nyit-
va a teteje, a belsejében pedig mintha
barázdák húzódnának. A nagymedence
feszített víztükre visszaverte a barázdált
kagylóboltozat képét. A lelátók padsora
enyhe ívben meghajolt, a magasabbik
oldalon világoskéken emlékeztetett az
égre, amely fentrõl bekandikált, az alacso-
nyabbik oldalon pedig élénk sárgán nyúj-
tóztak a padok. A kagyló két betonhéja
között – Józsi ámulva nézte, – különleges
üvegháló feszült. 

Aztán kialakították az uszoda környeze-
tét is. A domboldal kimarkolt földjébõl
teraszt csináltak, apró cserjékkel és szívós
növényekkel ültették be az összetömörí-
tett földet. Meg volt ott két-három facse-
mete is, azok persze sokára nõnek meg.
Egyik se volt rigócseresznye, de Józsi nem
is bánta.

Aztán egy napon lebontották a kerítést,
a gyerekek visítva rohamozták meg a visz-
szakapott rétet. De az uszodába még tilos
volt a bejárás. Majd az ünnepélyes átadás
után! Addig csak a kötélig mehettek, ame-
lyik ott feszült a két ajtószárny között. 

A fürdõigazgató ezúttal is Józsira ron-
tott: „Senki! Meg ne tudjam! Aki belép…!”
– és visszacsörtetett az irodájába. Józsi
idõnként tiltóan megrázta a mutatóujját, a
kölykök értettek belõle, a felnõttekre a
homlokát ráncolta. Engesztelésül utánuk
morogta: „Holnapig már csak kibírják!”

Félhétkor megszólalt a kisharang, a fürdõ-
vendégek szedelõzködni kezdtek. Elfogytak
a tarka takarók, el a mintás törülközõk.
Vénusz lábujjáról eltûnt a horgolt madzag-
szatyor. A napozópadok üresen fehérlettek.
Józsi szemében acélos fény villant. 

A nap utolsó sugarai áradtak be a feltá-
ruló uszodaboltozaton. A medence vízzel
feltöltve várta, hogy holnap délelõtt öltö-
nyös hivatalnokok átadják a fürdõruhás
közönségnek. A startkövek sárga kockáin
megtört a behulló napsugár, hátul a tram-
bulin hallgatagon ágaskodott a mûgró
medence fölé. 

Józsi hatalmas lélegzetet vett, többször
egymás után, és úgy fújta ki magából, akár
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egy indulni vágyó mozdony. Két hatalmas
karját szétlökte kétoldalt, és lapátnyi te-
nyerét rázogatni kezdte. Eszébe jutott az
olimpiai úszóstadion, amelyet csak fény-
képrõl látott. És Harsányi, aki csak a lelátó-
ról szurkolhat. Neki, Józsinak. 

Hirtelen hosszat, dallamosat ordított, a
levegõ sípolva távozott a tüdejébõl. Józsi a

startkõrõl hatalmas ugrással a mozdulatlan
víztükörre vetette magát. Visszhangosan
csobbant széjjel a medence vize, ezernyi
permetcsepp emelkedett a magasba. Józsi
verhetetlen volt pillangóban.

(66. szám, 2002. augusztus-szeptember)

Czegõ Zoltán

Gyalogátjáró Páskándi Géza sírjánál
Teozófiai szeminárium

Valahol fönn Ki odalett 
fecskeszinten ma közülünk 
figyelek ezer éve az most épp nekivágott 

egy fehér kezet. vagy megérkezett?

Erdély felé, menet
Adj erõt, sok rossz emlék! Nem kísér el, csupán a kiábránd.
Láthassak vaksin elõre, haza. Félek. De tévedni legalább van jogom.
Cinkostársam a pórázon: nem lét. Vittem, és nem hozok papír-kiáltványt.
Köröttem remények avar-halmaza. Vert seregem caplat csapzott alkonyon.

(79. szám, 2004. október-november)

Pósa Zoltán

A Sámán föltámadása
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Láttam odaátról
Isten országából
Ahogy porhüvelyem
Izzó hamuvá ég

Tejfölszürke porhó
Daráját szitálta
Fagyos szemfedõként
Reám a téli ég

Õstitkok tudóját
Ma is kirekesztik
Minden földi jóból
Ha nem ért a szóból
És nem rejtegeti
Okkultnak álcázott
Téren inneni és túli
Idõtlen tudását
Megbabonázva

Esténként meghaltam
Révült égi transzban
Anyámmal beszéltem
Ki már a Mennyben élt
Ezért a sátánnal
Egy húron pendülõ
Hamis ördögûzõ
Tûzhalálra ítélt
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Mámor keszonbábként
Alámerülsz õsök
Révült álmaiban

Megéled rég elmúlt
Idõk tudattalan
Látomásait is

Álmokat, melyeket
Õk is csak sejtettek
Legjobb perceikben
Mégis végigéltek
Nemzedékek során
Újra elmeséltek

1. A Honderû csatahajó
Mi a kutyaszart – így finoman hitvesed –

hoztál haza már megint? 
Ne válaszolj! Vedd észre rajta az erjedés

csalhatatlan jeleit, s inkább csak lóbáld
meg orra elõtt, hogy látva lássa!

Mert szó szül szót, s te még nem vagy
kész a magyarázatra.

Ha félúton jársz te is, és neved Szabó,
Kis, Horvát, Nagy, vagy efféle, és minden-
ben részed a középszer, úgy biztos nem

vagy a sötétlõ erdõt járó természet, s így
nem szívesen teszed magad próbára: fölle-
led-é az igaz utat. Kerülöd a keskeny
ösvényt, nem engedsz az ismeretlen hívó
csábításának, ám egy régiségkereskedésbe
még néha be-benézel.

A fõ vonzerõt itt számodra a jelvények
és kitüntetések páratlan választéka jelenti,
s az, hogy bár órákon át matatsz a dicsõ
múlt apró jelei között, mégis észrevétlen
maradsz, a kutya se szól hozzád. Aztán
áttérsz a korondi cserepekre. Nézed, hogy

Balatonföldvár, 2005. július 29. Feleségem, Márta névnapján

Barcsa Dániel

Magyar triptichon
Molnár Zsoltnak

Tradíció

Pócsi Mária
Arany Madonnám
Hozz üdvöt reám
Karodon síró
Álmodó fiú
Elõre látja
Hogy vár reája
Kereszthalála
Kínokban fogant
Föltámadása
Élet és halál
Egymásra talál
Halál halála
Világ csodája
E gyermek álma

Arany Madonnám
Küldj hitet reám
Kis gyermekeddel
Hozd közel hozzánk
Teremtõ Atyánk
Világi mását
Légy hazánk anyja
Magyarok szentje
Isten felkentje
Tiszta szívedben
Talál majd reánk
Mindnyájunk atyja

Arany Madonnám
Küldj lelket hozzám
Galamb és sólyom
Kecses testében
Emlékeztessél
Honnan érkeztünk
Hová igyekszünk
Isten nevében
Figyelmeztessél
Nélküled semmit
Se cselekedjünk
Valóság álom
Élet és halál
Földek vizében
Egek tüzében
Mind Hozzád talál
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miként változik forma és hím, miképpen
silányul a használnivaló edény egy városi
lakás talmi díszévé. És vedd észre az órákat
is! Mind áll. Most önmagad választhatod
meg a te idõd.

Ámde attól a szenesvasalótól viszont
óvakodj! Ott áll csonkán, mint béna hadfi,
a többitõl egy kissé elkülönülve, a distancia
pátoszával, hetykén, gõgösen. Vigyázz,
mert van benne valami jövendõ sorsodat
eldöntõ fenyegetés!

Ne is próbáld megfejteni titkát! Ha
rájössz, tudom, megsajnálod. És minek is
neked egy fületlen vasaló? Kerüld!

Midõn hetek múltán arra vetõdsz
megint, alig fogod felismerni. Egykori,
hetyke önmagának már épp csak árnyéka.
Testén rozsda, meg valami szürke lepedék,
mint akin valamely különös, trópusi beteg-
ség ütött ki.

A szánalom morzsolja fel tartózkodá-
sod! Lehajolsz hozzá, s próbálod magad-
hoz emelni! Túlteszed magad az elsõ ijed-
ségen, mikor csikorogva felnyüszít és rozs-
dától beragadt csappantyúja – amelynek
rögzíteni illene a tetõt – váratlanul enged
és megnyílik.

Zavarba hoz ez a váratlan feltárulkozás,
sõt szemérmetlen felkínálkozás. És máris
átjár ama viszolygással elegy szánalom,
amelyet kóbor kutyák, hajléktalanok, s
esõben ázó kukák szoktak belõled kiválta-
ni. Az irgalom erõt vesz rajtad. Az alkutól
nem félsz, hisz a boltos is tisztába lehet
vele, hogy túl sokat nem kérhet érte.

Telefon szólít. A távolban szenvedelmes
hajóépítõ barátod.

– Mi van?
Lassan átforrósodik markodban a kagy-

ló, torkod kiszárad, szemed elõtt apró,
arany pöttyök táncolnak. Szakadékként
nyílik lábad elõtt a szédítõ távlat.

Nekem csak a hajótest kell! – hallod – 
A többi a tiéd lehet.

– Kaphatnék tõled mindenféle felépít-
ményt? – nem ismersz saját hangodra.

– Úgy van.
– Délután otthon vagy?
– Ne haragudj, de…

– Este?
– Megvár. Nem kerget a tatár.
– Akkor most adod, vagy nem?
– Na jó, gyere!
Ha vasalód immár a kamrában egy

kevéssé szem elõtt levõ polcon áll, tekinte-
teddel, de néha kezeddel is simogasd
végig pompás testét. Nézd, hogy így meg-
tisztítva, rozsdátlanítva mennyire más is õ.
Régi magabiztosságát immár visszanyerte,
de nyoma sincs már benne az egykori hüb-
risznek. Mint nemes paripa, ki tudja, mire
képes, de gazdájában is vakon megbízik.

Látogasd gyakran, napjában többször
is! Lelki szemeid elõtt fokozatosan, egyre
határozottabban fog kibontakozni hadiha-
jód aprólékos, pontos képe. A bizonytalan-
ságok bizonyossá válnak, a kételyek szám-
ûzetnek.

Nehogy betömd a leendõ vízvonal alat-
ti nyílássort! Mondj bármi mást, ami job-
ban illene egy tömör, öntöttvas hajótest-
hez!

Bármily mutatós lenne is, tégy le a
lapátkerekekrõl! Nézd inkább ezeket a
parányi hajócsavarokat! Tervezz hatalmas
erõátvitelt sejtetõ meghajtásrendszert,
melynek végén az alig látható csavarok
forognak.

Telepítsd az oldalsó ágyúsort fedélzet
alá, a test és a felnyitható tetõ határánál
nyíló szelelõrésekbe! A négy kéményt, az
egykori nyelet tartó szarvacskák közé
állítsd, de ne sorjában, hanem kettõt-ket-
tõt párjával. Építsd az elsõ és a hátsó
parancsnoki hidat a szarvak végére, ezzel
adva hangsúlyt a nagyszerû íveknek. A két
hidat egy keskeny pallókból, nyaktörõ lép-
csõkbõl álló, a kéményeket szeszélyesen
kerülgetõ átjáróval kösd össze. Egy percig
se foglalkoztasson a probléma, hogy
miképp lehet följutni a magasba, a
parancsnoki hidakhoz. Legyen ez annak a
gondja, ki oda akar jutni! A fölkapaszkodás
és a nyaktörés nélküli lejutás a rátermett-
ség és a férfiasság próbája mindazoknak,
akik irányításra vágynak.

Családlátogatáskor, nézd a szobrot, –
erõtõl duzzadó férfiú világformáló munká-
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ban – mely tanítványod szüleinél a televízión
áll, horgolt terítõ csipkefodrai felett. Olvasd
el a tiszafa talapzatot ékítõ táblácskát: 

„KARDBÓL EKEVASAT”
S tekintsd mindezt akár égi jelnek!
Ki a’ mai napság a’ tengerfehérvári

Arsenalba látogat, olybá vélhetné a’ rop-
pant zajt és dübörgést hallván, hogy
Lemnos szigetén, vagy az Aetnában jár, hol
Vulcan mûhelyében a cyclopsok Iupiter
számára villámokat kovácsolnak.

Titáni munka ez! A magyar kezek rop-
pant feladattal birkóznak. Hajó készül itt,
mely majdan méltán a’ honi flotta büszke-
sége leend, s bizton föl fogja venni a’ kesz-
tyût Angolország, avagy Francziahon bár-
mely hajójával szemben, a’ muszka czáré-
ról nem is beszélve. A’ maga nemében
páratlan, sehol másutt nem alkalmazott
mûszaki megoldások, mint az öntöttvas
hajótest (Ganz-szabadalom), a’ hajócsa-
varok egyedülálló elhelyezése a’ kormány-
lapátok megett, a’ vízvonal alatti nyílássor,
mely kifog az ellen torpedóin – ez mind a’
magyar találékonyságot dicséri.

Egyedül a csatakígyók – nevezhetnõk
inkább a’ csaták sárkányinak! – készülnek
Bohemiában, a’ Skoda fábrikában. Ámde
anyaguk ezeknek a’ kicsiny magyar falvak
harangjaiból öntetnek, és így belõlük
mégis Hadúr lelke szól. Szózatuk lehet
vendéghívogató, nyájas és szelíd, mint a’
honi harangszó, de lehet a’ harczok orosz-
lánjának nyers és irtóztató bömbölése is.

A munka végeztével még ne legyen
osztályrészed az elégültség! Vedd számba,
hogy maradt még két válaszolatlan kérdés!
Találd meg rájuk megnyugtató megoldást!

Hajód most olyan, mint lovag a legtöké-
letesebb toledói védõpáncélban, ám ki
mindösszesen csak egy szál tõrrel – miseri-
cordiával – van fölfegyverkezve. Lásd be, a
cirkálónak szánt kiskaliberû ágyúk egy csa-
tahajó számára elégtelenek. Föl kell szerel-
ned õt hatalmasabb, forgótoronyban elhe-
lyezett óriáslövegekkel is!

És mi az ott a hajó orrán? Eme vas-
gömb egy szenesvasalón céllal, sõt, hiva-
tással bír – része a fedelet rögzítõ csap-

pantyúnak – ám egy hajón teljes mérték-
ben funkciótalan.

Arra kéne tán – mintegy elfedve azt –
építeni az egyik ágyútornyot? Ily olcsón
nem szabadulsz! Ámde emlékezz csak, mit
láttál a múltkor az egyik írószerboltban?
Szemetes kukákat mintázó ceruzahegye-
zõket. Akkor még nem érdekeltek. Most
viszont vásárold meg mind! Az anyatermé-
szet is ágyútornyoknak szánta õket.

Keresgélj! Megvan-e még a derékban
kettétört ólomhuszár? Igen? Nagyszerû!

Ragaszd huszárod törzsét a csappantyú
gömböcskéjére!

Keverj sólisztgyurmát, glettelj, pótolj,
formázz, míg elõtted nem áll – mint az
egykori vitorlásokon – a legnagyszerûbb
hajóbálvány.

Most dõlhetsz elégedetten hátra! Már
csak a festés munkája vár rád.

A míniumos alapozás után el fogsz cso-
dálkozni, hogy gyerekkorodban – emlékeid
szerint – más volt ez a festék. Mély tüzû s
lángoló. Kénytelen leszel te kikeverni bíbor-
ból, napszínbõl, s a narancs édes savanyú-
jából, mit hajód aljának szánsz a vízvonalig.
Felette a hajó alapszíne legyen zöldesszür-
ke, sötétes. A fedélzet alatt viszont, az
oldalsó ágyúsor vonalában, egy-egy ágyú
közé, fessed föl a Szentkorona Országai-
nak címereit!

A hajóbálványt különös gonddal szí-
nezd, szánj a munkára akár egy külön
napot! Az aranyszõke haj a vörös leffen-
tyûs huszárkalpag alól kibukva boruljon rá
a prémmel szegélyezett, sötétzöld menté-
re. A bálvány jobbjában legyen arany mar-
kolatú szablya, baljában tartson tárcsapaj-
zsot, rajta a magyar középcímer.

Késõ éjjel, mire elkészülsz mindezekkel.
Sokáig nem mersz elaludni, mert a józan
reggel kifakítja, mit este még oly színesnek,
elevennek s tökéletesnek láttál.

Mikor megjelensz válóperi tárgyaláso-
don, túl korán érkezel. Ügyvédedre várva
föl s alá sétálsz, és minden táblát, feliratot,
mi szemed elé kerül, unalmad ûzendõ,
elolvasol. Még az MTI Képes Híradóját is.
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Ott figyelmezel az egyik fotóra, s a fotó
alatt található rövidke hírre is:

„A négy határtenger mélyérõl kiemelték
az egykor oly tragikus körülmények között
elsüllyedt HONDERDÛ csatahajót. Mivel a
hajótest meglepõ épséggel vészelte át a
hullámsírban töltött éveket, a magyar
armada egykori büszkeségét a tengerfe-
hérvári hadikikötõ arzenáljába vontatták.
Gondos kezek érintése nyomán mára föl-
ébredt Csipkerózsika álmából, és lassan-
lassan újfent visszanyeri régi fényét. Az
újbóli vízrebocsátása után csatahajónkat
hivatása a Méd partok s a Boldog Arábia
közti öböl felé szólítja, sõt az Afgán-tenger
kõvé dermedt hullámai közé.”

Tengerre magyar! Avalon szigete vár.

2. Esély a tiszta gyõzelemre 
– Bumm!
Kratochwill százados tüzérei, Dvorák,

Marek, Minader, Prohaska és a többiek
most is pontosan teszik dolgukat. A far-
kasfogas zászlók alatt ez a cseh és morva
legényekbõl verbuvált alakulat az egyetlen,
amelyik képes felmutatni bizonyos polgári
erényeket.

Az acélszörny visszahõköl. Mindazonáltal
a gránát erõtlenül pattan le a célszerûen
kialakított toronyról. A tank csikorogva fordul
a torkolattûz irányába, a tüzéreknek még az
újratöltésre sincs idejük. Egy pillanat csak, és
az erõsebb jogán le lesz gázolva ágyú, ló,
lõszeres kocsi és katona.

Kratochwill elszántan fordítja lovát a
harckocsival szembe, de az egyenes,
nehézlovassági kard még annyit se ér, mint
elõbb az ágyú. Miközben, mint egy lassí-
tott filmen, ló és lovasa alágyûrõdik a
könyörtelen lánctalpaknak, fölvillan ben-
ned, hogy e tiszt öltözéke mennyire nem
elõírásos. Csákójáról hiányzik a lószõrfor-
gó, huszárnak való tarsolyt, legénységi
rájthúzlit visel, egyedül csak a barna frakk
szabályos. Vajon – játszol el a kérdéssel – e
boldogtalan százados nem ezzel a lehetet-
len külsõvel hívja ki, esetrõl-esetre, maga
ellen a sorsot?

Azt ne hidd, – Ó, Horatio – hogy mind-
egy, hol s kivel csatázol! Mert a körülmé-
nyek az aktusnál fontosabbak.

Próbáld csak ki magad: apró cselédszo-
bában, penészes falak között, melyek hatá-
rát szabják tetteidnek, mint Makedónia
ama Sándornak is, s nem cselvetésen,
merész hadmozdulaton töröd fejed, hanem
hosszú tagjaid próbálod kinyújtani, szen-
vedsz, helyzeted, mint egy inka múmiáé,
míg kisnövésû ellenfeled egy majom ügyes-
ségével, cikázva vezérli villámzó hadait.

És legyen részed abban is, hogy polgári
ízléssel berendezett ebédlõben nyomulsz
elõre, már tiéd a barokk tálaló egészen, hû
skótjaid oroszlánként õrzik a cirádás lábait,
s nyomorult csúszkálódással nem te törlöd
fel a padlót, pótolva az elmaradt takarítást,
de gondosan ápolt perzsa fogja fel sebzett
vitézed végsõ halálkoppanását.

S az ellenfelek! Ó, Horatio, válogasd
meg õket!

Nem mintha könnyû lenne ez. Az idõ
múlása ellenségeid számát növeli, az ellen-
felekét viszont fogyasztja.

Csaba úgy érkezik, mint egy összeeskü-
võ. Carbonari köpönyegébe burkolózva,
óvatosan surran be kapumon. A hadseregét
nálam tartja, úrnõje-asszonyának gyanak-
vását alig hihetõ történetekkel bágyasztja,
csata közben hirtelen teljes csöndet vezé-
nyel, hazatelefonál, néha többször is, és
hogy csitítsa háborgó lelkiösméretét, tõlem
távozva virágot veszen. És százszor inkább
bevallaná, hogy rosszhírû némberekkel mú-
latta idejét, mint vélem, gyermekes csatával.

Ákos minden katonája a legsilányabb
bazári áru. Haragoszöldre festve egytõl
egyig, rózsaszín lakkpötty arcuk és kezük.
Kéjjel, kímélet nélkül vadászom õket, ke-
zem nem reszket, mint akár egy nyalka
ólomkürassszir, vagy nemes indián láttán,
irtásuk mintegy kultúrmisszió. 

Háborúzz Tamással, s okádásig része-
gedsz. Ütközet folyik gyomrodban s fejed-
ben is. A hadiszerencse minden fordultával
újabb butélia kerül elõ, benne „baranyai
mérges” vagy „somogyi rettentõ”. Tamásnak
mindegy, csak alkalom legyen, s egy csata
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mi, ha nem jó alkalom. A hadak mozdulata-
it ilyenkor nem Pallasz bagolytekintete,
hanem Kirké élveteg mosolya kíséri.

A legjobb, ó, Horatio, Ivánnal háborúzni
otthonában. Az ütközetre csokrétával érke-
zel, mert ünnep, varázslat lesz ma este itt.

– Játszódjatok szépen! – mondja édes-
anyja, párás tekintetével nézve csúszkálá-
saink. 

És megindult ínyencségek sora: rizskoch,
rétegelt krémes pohárban, gyümölcstorta
és habkönnyû rétesek. A csata hevét házi
bodzaszörp hûti, s az est fénypontja még
csak ez után következik. Sólet cseréptálban,
mely nem az a híg, gerslis, vendéglõi babfõ-
zelék, hanem megáll benne a kanál, levet-
len, de mégse száraz, elolvad a szájban.
Füstölt tarját benne ne keress, szentségtö-
rés számba menni itt, ellenben lelsz bõven
benne libaaprólékot.

Ugyancsak kedvezõtlen a csata eddigi
menete, de nem vesz mégsem erõt rajtad
az elcsüggedés. Igaz az ellen tankjai meg-
lepõen könnyen törtek át az elsõ védvonal
állásain, pedig oly kompániák álltak itt,
mint a Máriássy-gyalogok, az Esterházy-
hajdúk és az ír „Vadlibák”.

Fájó szívvel bár, de sorsukra hagyod
õket. Egyre reménytelenebbül küzdenek a
páncélosokkal s az õket követõ tehergép-
kocsikról leugró zöld gyalogokkal, de a
rideg megfontolás feláldozásukra kénysze-
rít. Újabb védelmi vonalat építesz, egy
zászlóalj székely határõrt vezényelve oda.
Székelyeid nem hátrálnak, Csiszer fõhad-
nagy, miközben sorra dõlnek ki mellõle a
rózsaszín vállpereces lövészek, két tankot
lõ ki egymaga. Ám csodát székelyek se
tehetnek, a túlerõ egyre több ponton tör
át ritkuló soraikon. Tehermentesítésükre
ekkor lovasságot kísérelsz meg bevetni.
Hiába. A Királyi Skót Szürkék és a Kress-
lovasok együttes attakja összeomlik, a
harcmezõt dragonyosok tetemei borítják
mindenütt. Igaz, Czartorysky kék ulánusai
a balszárnyon sikerrel vetik vissza az ellent,
ám eközben olyan súlyos veszteségeseket
szenvednek, hogy képtelenek kihasználni
a térnyerést.

A kezdetekrõl kérdezel, ó, Horatio?
Az Aranykor a múlt ködébe vész, hátam

megett a daliás idõtelenség. És valójában,
kit érdekel Homér bármely hõsének szüle-
tési dátuma?

Fölmerül a múltból elsõ katonám, Jancsi
huszár árnya. Látom göndör haját, pufók
arcát, piros babaszáját, fölötte a festett,
hegyesre pödrött, kackiás bajuszát. Érzem
a bársonyos simaságot – mundérja ez
anyagból készült – ahogy véle orcám simo-
gatom elalvás elõtt.

S elfog ismét a vásárlás izgalma: ott
vagyok megint a szerdai szentendrei piac-
napon, s a filléreket számolom át újra s
újra, három zsömle ára egy gyalogos, és a
jeep huszonkét kiflit ér.

Mily nehezen nyílik a rejtélyes, rozsdás
pléhdoboz! Ám végül mégis föltárja elõt-
tem kincseit: apám ólomkatonái, kopott,
de harcedzett gárda, kék-veres huszárok,
csukaszürke bakák és tüzérek, vélük egy
ágyú is, és mindenek fölött egy teljes kato-
nazenekar.

Peregnek a csataképek: megmozdulnak
a hadsorok, gyufásdoboz lövedék vágódik
közéjük, katonák dõlnek jobbra-balra,
magasba szökken egy-egy mûanyagtank,
s már fekszik is hátán, mint döglött bogár.
És látom a házmester fiának erõlködéstõl
veres, felfújt pofáját, a nyáltól beragadt
gyufásdoboz kétharmada már a szájban,
zihál és újra próbálkozik, a skatulya immár
eltûnik az üregben egészen, mindhiába.

S a szenvedélyes viták! Erõs szavak,
gyomrozás, öklözés, vad hengergõzés a
csatatéren, mert már csak az igazság szá-
mít, semmi más: míg katona törik, s vár
omol.

Aztán komoly képpel ülünk vagy öten,
hatan. Megrágunk, megcsócsálunk minden
szót, mielõtt papírra rónánk. Elõttem koc-
kás füzet, bal kezemmel – hisz balog
vagyok – írom belé az elsõ harcszabályokat.

Látod, ó, Horatio, a játék így finomult,
az új helyzetek újabb, s újabb szabályokat
szültek, melyek végül kódexszé álltak
össze. Hol van már e küzdelmek nyers
babársága? Marad-é benne még életerõ?
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E játék is szilaj paraszttáncból a királyi
udvar társas táncává szelídült, s így vált
egyre kevesebbeké. 

Füledbe hirtelen vad kelta dal rivall.
Felföldi gyalogság masíroz elõre, dudaszó-
ra, egyenes derékkal, váll a váll mellett.

Az egyik acélszörny a skótok ellen for-
dul. A lecsapó gránát eltalálja Argyll earljét,
ki hatalmas szürkéjén lovagolva, vörös
zubbonyában, pompás célpontnak bizo-
nyul. A lövedék s a dõlõ testek magukkal
sodorják az egyik dudást is, s egy fegyverét
töltõ katonát. Ám a skótok nem rettennek,
élükre Rawlings õrnagy áll.

– Fújd a „Bogáncsvirág népé”-t! – kiált a
megmaradt dudásra, és a skótok rendület-
len nyomulnak tovább.

A skótok most váratlan segítséget kap-
nak. Egy eddig rejtve maradt erõd bizton-
ságából kis karaván kanyarodik. Az élen
egy Daimler páncélos, mögötte két Stuart
harckocsi, s õket félkaréjban fél svadron
huszár kíséri, Lord Cardigan legendás
tizenegyesei.

A Daimler teteje felnyitva, belsejébõl
kikandikál Bem tábornok, kinek jobb karja
felkötve. Nem ama Petõfi rajzolta tollas kal-
pagban, hanem fekete commode-csákó-
ban mutatkozik, és hozzá barna, legénysé-
gi bekecset visel. Láthatóan megretten az
ellen, megérte, hogy nemrégiben fizetted ki
érte havi lakásrezsid nem csekély összegét.

S immár rövid, de annál hevesebb küz-
delem bontakozik ki. Az ellen veszít három
harckocsit, de már a két Stuart is kilõve, s
Bem tábornok sorsa is megpecsételõdni lát-
szik a fegyverzet nélküli, nyitott Daimlerben. 

S ekkor éles kiáltás hasít a harcmezõn
keresztül:

– Tarts ki, Bem apó!
„… A csatában a következõ fegyverne-

mek vehetnek részt: gyalogság, lovasság,
tüzérség, és gépesített alakulatok. A gépe-
sített alakulatok közé tartoznak a gépko-
csizók, a páncélozott jármûvek és a harc-
kocsik.

A gyalogság alapegysége a század. Egy
gyalogosszázad létszáma maximum 16 fõ.
Az egy századhoz tartozó katonák azonos

egyenruhát, vagy legalább látható azono-
sító jelzést viselnek magukon. A századok
összevonhatók magasabb egységekbe is:
két század alkot egy zászlóaljat, három
egy gyalogezredet.

A lovasság alapegysége a svadron. 
A svadron létszáma maximum 12 fõ. 
A svadronhoz tartozók azonos egyenruhát
vagy megkülönbözhetõ jelzést hordanak.
Két svadronból szervezhetõ egy osztály,
háromból egy lovasezred. A gépesített ala-
kulatok alapegysége is szintén a svadron.
Egy motorizált svadronhoz maximum 6
jármû tartozhat. E svadronok lehetnek
egynemûek, tiszta gépkocsizó-, páncélos-,
vagy harckocsizó századok, de bármely
motorizált jármû összevonható bármelyik-
kel, létrehozhatók vegyes svadronok is. Két
gépesített svadron alkothat egy osztályt,
három egy motorizált ezredet.

A gépkocsi olyan nem lóvontatású,
kerekes vagy lánctalpas jármû, amelyik
nincs páncélozva. A gépkocsiknak két éle-
tük van, tehát kilövésükhöz kétszer kell
eltalálni õket. A páncélozott jármûvekhez
tartoznak a páncélautók, a rohamlövegek,
a felderítõ páncélosok és a lövészpáncélo-
sok, tehát a forgatható tornyú, de kerekes,
vagy a lánctalpas, de forgatható torony
nélküli harckocsik. A páncélozott jármû-
veknek három életük van, tehát kilövésük-
höz háromszor kell eltalálni õket.”

A tüzérség alapegysége az üteg. Egy
üteghez maximum négy ágyú tartozik,
ágyúnként négyfõnyi kezelõszemélyzettel.”

Az ellenség hátában ekkor hat parányi
Sherman gördül ki a ruhásszekrény lába
mögül. 

Csikorogva állnak meg, lándzsaként billen-
tik meg csöveiket, akár a középkori lovagok. 

Egyik sem nagyobb egy csökött diónál.
– Mik ezek? – hallod a felháborodott

hördülést.
– Tankok.
– Azt látom én is! De milyenek?
– Sherman harckocsik.
– Ilyen nincs!
– Dehogy nincs! A Sherman amerikai

harckocsik még a második világháborúból.
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– Pokolba az amerikaiakkal! Ne ezt
magyarázd, te nagyokos! Hanem hogy
mekkorák!

Ellenfeled határozott.
– Most összekapkodod ezeket a

mogyorókat, s akkor talán hajlandó leszek
megbocsátani.

Fölállsz. Kezedben a szabályzat, a IUS
BELLA GERENDI mûbõrkötéses példánya. 

Érzed, mint árad át belõle a tagjaidba az
erõ.

– Mutass kérlek a szabályok közt olyat,
amely a tankok méretérõl rendelkezik!

Tovább makacskodik, de te hajthatatlan
vagy, könyörtelen lóbálod szabálygyûjte-
ményedet ellenfeled orra elõtt.

– Na jó, – törik meg a törvény súlya alatt
– de akkor ezeknek nincsen négy életük!

Készültél. A megfelelõ passzust kutya-
nyelv jelöli:

„A harckocsi vagy tank” – idézed a sza-
bályzatot – „az a páncélos jármû, melyik
lánctalppal és forgatható toronnyal egy-
aránt rendelkezik. Az ilyen harceszköznek
négy élete van, tehát kilövéshez négyszer
kell eltalálni”.

– Fulladj meg a szabályaiddal együtt! –
morogja – holnap nyakon csíplek, és átdol-
goztatom veled az egész kódexet!

– Az holnap lesz – mosolyodsz el, mert
érzed, ez a nap már a tiéd. Most elégtételt
vehetsz Muhiért, Mohácsért, Trencsényért
és Temesvárért.

„… A harc maga lépésekbõl és lövések-
bõl áll, melyekre a hadviselõ feleknek fel-
váltva van joguk. Minden harcoló egység-
nek a csata egy etapjában egy lövése van,
amely csak jog, élni vele nem muszáj. A
lövés beváltható lépésre, de a lépés lövésre
soha.

A gyalogos az ütközet egy etapjában
csak egyet léphet. A lépés hossza harminc
centiméter. Ilyenkor léphet akár egy ezred
(három szakasz erõ), s utána tüzelhet is.

A lovas katona a harc egy szakaszában
kettõt léphet, lépésének hossza tehát hat-
van centiméter. A lovas katona szintén
mozgatható harci egységben, úgymint
svadronban, osztályban és lovasezredben.

A lovas katonáknak századonként egy,
ezredenként három lövésük van.

A tüzérüteg minden ágyújának és keze-
lõszemélyzetének – a csata egy adott
etapjában – egy lépésre van joga, ezzel
szemben az adott üteg kettõt is tüzelhet. 

A gépesített alakulatok lépési és lövési
szabálya megegyezik a lovasságéval.

A lövés a harcban álló alakulatok bár-
mely katonájától vagy jármûvétõl kiindul-
hat. Ám az ágyú csak akkor tüzelhet, ha
van mellette kezelõ”.

Ismét föllángol a harc. Ellenfeled azt
teszi, mit vártál. Minden dühével az apró
harckocsik ellen fordul, s eközben nem is
érzékeli, hogy most veszíti el az ütközetet.
Szó nélkül hagyja, mert nem is látja, amint
a skótok, elérve a székelyeket, stabilizálják
a második védvonalat.

Nem vesz tudomást arról, hogy a távol-
ban harckocsik, teherautók gurulnak elõ
fedezékeikbõl, a jármûvekre gyalogság
kapaszkodik, s a huszárok roham elõtt szo-
rosabbra húzzák lovaikon a hevedert.

Felbõgnek a motorok, vezényszavak
pattannak, s a megõrzött tartalék megin-
dítja az ellencsapást. Legelöl, a támadó ék
élén – tornyaikon Szûz Máriás zászlókkal –
izraeli Merkavák. Nyomukban brit
Centurionok, Chieftainek, és orosz T-34-
esek. A tankok megetti teherautókon
vörössipkások, békési és fogarasi nemzetõ-
rök. A balszárnyon fény és árnyék: a stigli-
ceknek gúnyolt Sándor-huszárok tarka
egyenruhában, összekeveredve a szigorú,
sötét viseletû székelyekkel. A jobbszárnyon
meg nemzeti színeink hullámzása: vörös-
zöld mundéros Coburg- és Radetzky-
huszárok, hófehér lovakon vágtatva.

A tucatnyi sérült és kifáradt ellenséges
harckocsinak már esélye sincs, átcsap fejük
fölött az ólomáradat.

A csata minden részletét – láthatod, ó,
Horatio – a IUS BELLA GERENDI kódexe
gondosan szabályozza. Amivel netán nem
törõdne a csaták e törvénykönyve, az biz-
tosan megtalálható a hozzácsatolt APPEN-
DIX kötetben. S amit nem szabályoz sem
IUS BELLA GERENDI, sem APPENDIX, az –
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hidd el, ó, Horatio – nem is méltó a szabá-
lyozásra!

– „Mi ne gyõznénk? Hisz Bem a vezé-
rünk!” – deklamálod vidáman, miközben
újabb és újabb fergeteges rohamokat
vezényelsz.

Ellenfeled föláll. Kihörpinti megmaradt
borát. Majd letérdel, s válogatás nélkül
kezdi összeszedni katonáit, állókat, eleset-
teket egyaránt.

– De hát nem vívtuk végig! – figyelmez-
tetem.

– Nem mindegy? Vedd úgy, hogy gyõz-
tél!

– Értsd meg! … Folytassuk! … Ezt nem
teheted!

– Miért ne tehetném? Mutass nekem
olyan pontot abban a rohadtul tökéletes
szabályzatodban, amelyik megtiltja nekem,
hogy most abbahagyjam!

Minden hatástalan. Sereged vitézei
ellenfél nélkül, a végsõ gyõzelem rohamá-
ba meredve. Meglopták õket. 

Kinézel az ablakon. Ellenfeled már a túl-
oldalon. A szemerkélõ esõben rosszkedvû-
en kerülgeti a járdán parkoló autókat.
Meggörbedt háttal viszi magával a tiszta
gyõzelem utolsó esélyét.

3. Az ólomkatonák fortélyai
Az ólomkatonák hasznáról csak olyan

módon szólhatunk, mint egy virág, egy
szonett, vagy egy faragott oszlopfõ ese-
tén. Attól tartok, hogy Andreas Hilpert, aki
1760-ban feltalálta az öntõformáról nagy
sorozatban készíthetõ ólomkatonákat, e
sajátos tény miatt nem kerülhet az embe-
riség nagyjai közé.

Pedig nem mondhatnók, hogy ólomka-
tona hétköznapokon teljesen fölösleges.
Egy, vagy két ólomkatona a könyvespolcon,
avagy az íróasztalon átsegíti vendégedet
kezdeti elfogódottságán: témát adva meg-
indíthatja a társalgást. Az ólomkatona a sze-
relmi jóslás fontos segédeszköze. Ha elõször
jár nálad a kedves, figyeld pillantását, ame-
lyet ólomkatonádra vet. Lesd meg, hogy
tekintete megvetõ-e, avagy netán cirógató,

ebbõl kapcsolatotok jövõjére nézvést biztos
következtetõjére juthatsz.

Egy szakasz ólomvitéz fiad ágya felett
gyermekednek nyugodt álmot biztosít. Ha
ólomkatonáid számosak, akkor barátaiddal
a „Ius bella gerendi” szigorú szabályai sze-
rint pompás harci játékokat vívhatsz. E
játszmák megtaníthatnak téged a gúzsba
kötve táncolás nemes mûvészetére.

Miképpen juthatnék ólomkatonához? –
teszed fel a kérdést immár teljesen megy-
gyõzve.

Igazi, jó vágású, gondosan festett kato-
nát legközelebb csak Bécsben, a Szent
István dóm mögötti utcácskában kaphatsz.
De ne siess, mert jobb, ha tudod: az ilyen
katonáknak ott oly borsos az áruk, hogy
még a legvérmesebb gyûjtõ is inkább elte-
szi, mint elõveszi a pénztárcáját, ha a kis
cédulákon olvasható számokat meglátja.

Nem mondom, egy-két helyen nálunk is
lehet venni ólomvitézeket, de legtöbbjének
külsõ megjelenése inkább riasztó, mint
vásárlásra ösztönzõ. S ha akad köztük egy-
két jobb formájú, egy megszállott misszio-
nárius tekintete kell ahhoz, hogy a förtel-
mesen festett vademberkékben meglássa
az üdvösséget teremtett lelket.

Nincs hát remény?
Ne add föl! Gondold meg, nem érzel-e

magadban elegendõ késztetést arra, hogy
ólomkatonáidat te magad csináljad? Ki
ólomkatonáit maga készíti, ugyancsak
megtapasztalhatja: milyen nagy különbség
van a vásárolt és a magad növelte gyü-
mölcs íze között.

Az ólomkatona anyagáról azért szólok
különös hangsúllyal, mert éppen emiatt
vádolták meg azzal, hogy az ifjúság mér-
gezõje. Pedig szép fõvárosunk utcáin tett
egy órányi séta több ólmot juttat szerve-
zetünkbe, mint száz kemény csata ólom-
katonáinkkal.

Voltak ólomkatonáink a gyermek Winston
Churchillnek, vagy a gyermek Erich Kästner-
nek is, és mindketten tisztes kort éltek meg.
Voltak ólomkatonái Napóleonnak, bár az
igaz, õ korán eltávozott. De állíthatja-e vala-
ki, hogy ólommérgezésben halt volna meg?
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Az ólomkatona rossz hírét valójában
szerencsétlen magyar elnevezések köszön-
heti. Német neve: Zinnsoldat – ónkatona.
Nem is volt része honában semmiféle
üldöztetésben.

Az ólomkatona anyaga valójában rend-
szerint ötvözet. A színtiszta ólomból
készült katona ugyanis csúnyácska, köny-
nyen hajlik, törik és alkalmasabb irónnak,
mint csaták bajnokának.

A legszebb a betûfémbõl készített önt-
vény, amelyen jól kivehetõek a legapróbb
részletek is, oly tökéletesen kitölti a formát.
Hátránya viszont, hogy a széltõl is óvnia
kell, annyira törékeny. Ám ólommal ötvöz-
ve e fém rossz tulajdonsága javítható.

Az öntõformáról tudnod kell, hogyha
hozzá akarsz jutni, a készítés és a vásárlás
lehetõsége között választhatsz.

Ha az elsõ megoldás kedvesebb a szí-
vednek, megértelek. Kit nem sarkall a meg-
mérettetés vágya? Ki ne álmodott volna
arról, hogy asszonyi közremûködés nélkül
legyen fia, kizárólag önmaga képére és
hasonlatosságára? Ámde jobb alászállani a
fellegekbõl. Mert hányféle anyagból is pró-
báltam én is öntõformát készíteni! De a
sok veszõdség, fáradság gyümölcse silány
és keserû vackor lett csupán.

Ajánlom tehát a hiábavaló kísérletezge-
tés helyett, hogy inkább a második lehetõ-
ség mellett dönts. Utazz Bécsbe és meg-
láthatod: a hozzád hasonló gondolkodású
férfiak segítségére mily komoly és megbíz-
ható cégek sietnek. Az általuk gyártott
ólomkatona-öntõformák különleges, ru-
galmas, hõálló gumikból készülnek, ame-
lyek segítségével csinos, háromdimenziós
figurák önthetõk.

Tanácsolom, hogy az elsõ vásárlások
alkalmával kerüld a túl különleges katoná-
kat ígérõ formákat, mert egy egzotikus
lepke bábjából csak az a bizonyos pillangó
kelhet ki. A skót, vagy a hegyes-süvegû
porosz gyalogos öntõformájából csak skót,
vagy porosz katona készíthetõ. Ámde ha
bölcs vagy, és hálás formát választasz,
amelyre mondjuk azt írták: „Holland sor-
gyalogos 1815-bõl”, akkor a csendes

mosolygás mindvégig ott bujkál ajkaidon.
És lelki szemeid elõtt megjelennek a te
katonáid: a kék csákós, kék kabátos franci-
ák, a fehér kabátos, zöld hajtókás, sárga
pitykés Ernõ-ezredbéli magyarok, s a barna
kabátos, rózsaszín hajtókás, fehér pitykés
székely határõrök.

Az öntésrõl tudni kell, hogy a siker zálo-
ga a gondos elõkészítés. Biztosra sose
mehetsz, így e munkához – Zrínyi gróf sza-
vaival – legfõképpen „sors bona nihil aliud”
szükséges.

Mindenekelõtt elõ kell készíteni az
öntõformákat.

A belül száraz, púderrel meghintett
forma két pofáját illeszd egymáshoz, és
szorítsd erõsen össze befõttes gumival.
Utána jó, ha az öntõforma egy fémtálcán
várakozik az olvadt, forró anyag befogadá-
sára, mert jó felkészülni arra az esetre,
hogy a forma szétnyílik, avagy a fémet túl-
vagy mellétöltöd. Ezzel nem is annyira a
konyhaasztalt, mint inkább nõnemû csa-
ládtagjaid, és ezáltal önnön nyugalmad
kíméled.

Az olvasztásra szánt anyagot – apró
darabolásban – közönséges merõkanálba
helyezd, és kezdd el a gáztûzhelyen mele-
gíteni. Mikor a fém már elolvadt s a salak
felszállt az olvasztótégely tetejére, akkor az
utóbbit tanácsos egy fanyelû villa segítsé-
gével eltávolítani.

A megolvadt fém megfelelõ hõfokát gyu-
fapróbával állapíthatod meg. Ha a merõka-
nál tartalmába belemártasz egy ellobbant
gyufaszálat, és nem észlelsz rajta semmi vál-
tozást, akkor a fém „hideg”. Ha a gyufaszál
lángra lobban: túl forró. A folyékony ötvözet
akkor tölthetõ a siker reményében a formá-
ba anélkül, hogy benne kár keletkezne, ami-
kor a gyufaszál csak gyengén füstöl.

Az olvadt ólom jellegzetes szagú, lehele-
te dögletes. Végezd az öntést ezért lehetõ-
leg nyitott ablaknál, vagy legalább, gyakorta
szellõztess közben. A megolvasztott fémet
viszonylag magasról töltsd az alkalmatosan
álló öntõforma nyílásába. Amíg a formában
az ötvözet folyékony állapotban van, addig
tanácsos óvatosan kocogtatni az oldalát,
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hogy ne maradjon sehol légbuborék, és
hogy az anyag minden kis üreget kitöltsön.

Ha mindezt megtetted, megtettél min-
dent. A többi már nem rajtad múlik. Azaz,
még egyet tehetsz: legyõzöd kíváncsiságo-
dat, és türelmesen vársz. Mert ha túl hamar
szeded szét a formát, kiderülhet, hogy önt-
vényed még csak a felszínén szilárd, köny-
nyen törik s addigi munkád kárba vész.

Öntésnél, és a forma szétszedésénél min-
dig bõrkesztyût viselj, de még így is nagyon
óvatos légy. Egymás után csak négy-öt alka-
lommal használd ugyanazt a formát, mert
túlmelegszik, repedezni kezd, és hamar
tönkremegy. A pihenés e munkánál öntõnek
és formának egyaránt tanácsos.

Az öntés utáni munkákról szólva minde-
nekelõtt az öntvény gondos vizsgálatát kell
megemlíteni. A hibás öntvényeket legjobb
azonnal visszaolvasztani. Hidd el, ezzel a
magad dolgát könnyíted meg. Mert lehet,
hogy ez a zord, spártai szemlélet ellenér-
zéseket vált ki belõled, de a pótlások min-
dig idõt rabolnak, s gyakorta csak kétes
eredményt hoznak.

Különösen a féllábú katonákat nehéz
halálra ítélni, ezt az öntõk „Andersen-
effektusnak” nevezik. Az a látvány, amint
egy ólomkatona lassan beléolvad folyé-
kony környezetébe, mindenkit az elmúlás
gondolatával szembesít. Az alak eltûnte
után is fölsejlenek még a körvonalak, s te
már nem segíthetsz rajta, nem láthatod
többé, „nem térhet már soha vissza hoz-
zád, hozzád már soha vissza.”

Az életre ítélt öntvény rejti magába a te
katonád. Ki kell szabadítanod õt a nem
odavaló fémdarabok értelmetlen fogságá-
ból. A katonádhoz tapadó, a beömlõnyí-
lásban és a csatornában dermedt anyagot
távolítsd el csípõfogóval, reszelõvel és éles
késsel. Miután így elvágtad a köldökzsi-
nórt, a kis ólomkatona – nem egy földi
jószághoz hasonlóan – azonnal képes a
talpára állni.

Az ólomkatonák színezésérõl tudd meg,
hogy talán ez a legfontosabb munkamoz-
zanat. Mert mi a gyermeknek a születés,
az az ólomkatonának az öntés. S ami a

gyermeknek a fölnevelés, az az ólomkato-
na számára a kifestés.

Sok régi birodalom és nemzet katonáját
mundérja szabásáról nemigen, csakis színe-
zése alapján vagyunk képesek megkülön-
böztetni. Így válhat a formakészítõ eredeti
szándéka ellenére az angol, a francia, avagy
a porosz huszár, Hadik-, Jászkun-, vagy
Pálffy-huszárrá. A festéshez használj mo-
dellfestéket, melyet kis üvegcsékben árul-
nak. E festék színei jól keverhetõk egymás-
sal, ugyanakkor a lekent felület matt marad.
Egyszerre több katonát fessél, ötöt, hatot,
de tíznél többet ne, mert elunod.

A madarak kotta nélkül énekelhetnek,
de te segédkönyvek nélkül egy ecsethú-
zást se tehetsz. Ha egyszer e munkára
fogod magad, többé nem ereszt. A régi
egyenruhákról szóló könyvek mindenna-
pos társaiddá válnak, s kedves ismerõseid-
dé az antikváriusok.

Nem elég, ha katonád csak hasonlatos.
Legyen olyan, mint a hajdan volt igazi!

Nem elég, ha katonád olyan, mintha
élne. Éljen is mindegyik!

Az egy alakulathoz tartozók csak látszó-
lag legyenek egyformák, minden ólomka-
tonád legyen külön egyéniség!

A lényeg a részletekben van. Ha egy
apróság véletlenségbõl, vagy lustaságból
lemarad, ne vigasztald magad azzal, hogy
más úgyse veszi észre. És ha nem magad-
nak készíted is a katonát, akkor se lelj nyu-
galmat! Ha kell, éjjel is rezzenj föl nyugta-
lan álmodból, és pótold a mulasztást. Mert
nem mást, hanem önmagad csalod meg e
kis katona által.

Az ólomkatonák harcairól a krónikák
nem emlékeznek meg, tetteiket nem zen-
gik dalnokok. Valaha tán nyilván pezsgést
és izgalmat hozott volna egy-egy jelentõs
ólomkatona-ütközet leírása, mint a Szövet-
ség utcai csata, a Ganz utcai halálroham,
avagy a Zsigmond téri eldöntetlen össze-
csapás, ámde napjaink komoly pártküzdel-
meihez szokott közönsége már nem tarta-
ná ezeket figyelemre érdemesnek.

Ma, a pártok, jelvények, jelszavak és
hitek e tarka zsibvásárában az ólomkatona
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– még a legpompásabb színezésû is –
igencsak szürkének hat. Mert az ólomka-
tonának egész életében csak egyetlen uni-
formisa van, s köpönyege nem forgatható.
Az egyenruha és a hadijelvények szorosan
egymáshoz tartoznak, s az ólomkatona
mindig ugyanazon zászló alatt harcol. 
A katonák és egységeik végig ugyanazon
az oldalon küzdenek, amely oldalon el-
kezdték a harcot.

Az ólomkatona mindig szembõl támad.
A harcmezõn világos és egyértelmû harc-
mozdulatot tesz. Miután a maga lépését
megtette, mindig rezzenéstelen várja be az
ellenfél válaszmozgását, mert a szabályok
áthágása meg se fordul a fejében.

Az ólomkatonáknak súlyuk van. „Em-
berségbõl példát, vitézségbõl formát / min-
deneknek õk adnak.”

Mert kinek még nem voltak székely
határõr katonái, az nem tudhatja, hogy mi
az állhatatosság. Védelmi harcokban,
parancs nélkül még sehol, egyszer se hát-
ráltak. Mindig ott álltak rendületlen, „…
ahol állniok kellett, / keserû daccal, sorsuk-
kal szembeszegülve.” Kinek még nem volt
felföldi gyalogsága, s nem látott skót kato-
nákat ólomdudásaik néma dallamára elõ-
renyomulni, az nem tudja mi a méltóság.
És kinek még nem voltak lengyel ulánusai,
kik dzsidáik hegyével egész harckocsi-cso-
portosulásokat képesek feltartóztatni,
annak fogalma sem lehet a költészet fölé-
nyérõl a rideg valóság felett.

Az ólomtalpasok járása könnyed. Az
ólomhuszárok, „… mint jó sólymok, mezõn
széllel járnak.” Az ólomvitéz a harcban csön-
des, diszkrét koppanással esik el. Az ólom-
katona estében sem engedi el fegyverét.
Lovas nem hagyja el lovát, ló lovasát.
Egyazon mindegyik álltában és fektében.
Mozdulatában õrzi mindörökre a szándé-
kot, a gondolatot, mely õt létre hívta.

Az ólomkatona: hûség és az örökkéva-
lóság.

A szerzõ a 45. számtól a történelmi írások szer-
kesztõje, a Kráter Mûhely Egyesület alelnöke,
majd ügyvezetõ titkára.

Szappanos Gábor

Dzsinnek és sivatagi
rózsa 

TUNÉZIAI ÚTIRAJZ

Az oroszok megszállták
Tunéziát

Legalábbis egy Marhaba Salem nevû
tengerparti szállodában, az észak-afrikai
ország középsõ részén elterülõ Sousse
(ejtsd franciásan: „szusz”) városában. Egyik
hétrõl a másikra, mondhatni, egy szuszra
szállták meg. A kies hófehér szálló labirin-
tusszerû folyosóin, az agyon klimatizált
ebédlõben, a városközpontba vezetõ utak
mentén mindenhol orosz szót lehetett hal-
lani. A tengerben lubickoló, a fedett úszó-
medencébe fejest ugró és mindenkit le-
fröcskölõ, a dús oázisra emlékeztetõ belsõ
kert édes tehertõl roskadozó datolyapálmái
alatt harsányan röhögve közlekedõ, éjjel a
fülrepesztõen dübörgõ zenére részegen
gajdoló emberek szinte mind oroszok vol-
tak, s azok is, akiknek éktelen ajtócsapko-
dás jelezte hazatértét. Az étteremben 
a telefújt papír zsebkendõt hátradobták a
mögöttük álló asztalra (szerencse, hogy
nem valakinek a levesébe vagy kávéjába
toccsant), tányérjukat mindig dugig szed-
ték, s amit rászedtek, annak tekintélyes
része ott maradt, de olyan is elõfordult,
hogy az orosz többséget el kellett különíte-
ni a többi nációtól, mert közelharcra került
sor a svédasztalra kirakott rúd szalámikért.
Ezeket ugyanis éhes oroszaink egészben az
asztalukra mentették. Egy másik honfitár-
suk minden ingyen kapott alkoholt meg-
ivott, amire pedig ott helyben nem gyõzött
rá, azt valami nejlonszatyorba bújtatott
kannafélébe csurgatta („fejte”) az asztal
alatt… Idõs és fiatal orosz mind egyforma
volt: neveletlen, harsány és erõszakos.

A rendszerváltozás után nagyvonalúan
elhatároztam, hogy nem fogom gyûlölni
az orosz népet (persze, addig sem a népet
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gyûlöltem, hanem az elnyomó rendszert
és képviselõit). Hiszen õk, ha lehet, még
nálunk, magyaroknál is többet szenvedtek
– saját maguktól. Ez a mostani élmény egy
kicsit megnehezíti a dolgomat. Azért men-
tem Tunéziába, hogy két hétre kiszakadjak
a magyar környezetbõl, mert bár nem tud-
nék máshol élni, csak Magyarországon,
rövid idõre elszakadni mégis felséges
élmény. De most ezek az oroszok beleköp-
tek a levesembe – szinte szó szerint. A
magyar félmúlt gyászos fejezetére emlé-
keztettek, magukkal hozták a pálmafák
alá, a Száhel-övezetbe közös rossz emléke-
inket. A kerti oázis fáinak csúcsán gurgu-
lázva éneklõ afrikai madárkák fejvesztve
menekültek a levegõben csörömpölõ
„Szása” és „Szerjozsa” meg „Igyí szudá!”
üvöltésektõl, amelyek sehogy sem illettek a
tengerkék afrikai ég alá. Tisztában vagyok
vele, ez viszonylag olcsóbb szálloda, ide a
szegényebb orosz jön, de a más nációjú
szegényebbek miért nem olyan bunkók,
mint õk? Hol van az elõírva, hogy a sze-
gény orosznak kell a legbunkóbbnak len-
nie? És mennyire szegény, ha el tud utazni
Tunéziába szeptember elsõ felében, fõsze-
zonban? Mennyire szegény, ha mindig
fejedelmi borravalót ad a pincéreknek az
ebédlõben, akik ezért a kis kereset-kiegé-
szítésért a lelküket eladva, mézes-mázo-
san hízelegnek a bunkóháziaknak? 

A „szocializmusra” nem csak az oroszok
emlékeztettek. Érkezéskor a monastiri
repülõtérrõl busszal szállítottak bennünket
Sousse-ba. Augusztus 30-a volt – este, sö-
tét, és Afrikához képest meglepõen hideg.
Barátságtalan, futurisztikusan csillogó-vil-
logó ipari építmények mellett haladtunk el,
koszos, sivár, elhanyagolt külvárosi vidé-
keken keresztül. Üdülõövezetnek semmi-
képp sem mondta volna az ember… 
A fárasztó, egész napos utazás után borús
hangulatban arra gondoltunk: „Na, ez
sem kezdõdik valami jól.” Mindenfelé
pocsolyák, építkezések, az átmenetiség
érzése. Akár egy harmadik világbeli szocia-
lista ország az erõltetett iparosítás korá-
ban, úgy harminc évvel ezelõtt. 

Az arab idegenvezetõnk, aki annak ide-
jén Magyarországon tanult laboránsnak,
és egész jól beszélt magyarul, – mivel
nehezen kimondható arab neve volt, egy-
szerûen „Sanyi bácsinak” hívatta magát –
szóval, õ mondta, hogy egyszer három
hónapig Tunéziában is volt szocializmus,
„de nem volt hozzá elég pénz.” Érdekes,
futott át az agyamon, akkor mi nagyon jól
állunk, hiszen nálunk negyven évig volt. Ez
megnyugtató… Mindenesetre Tunézia
iparosításában hazánk is segédkezett,
kutakat fúrtunk, vizet hoztunk a felszínre,
Ikaruszok tán még most is futnak a tunézi-
ai utakon, bár nyilván rettenetes állapot-
ban vannak… Itt életveszélyes taxiba, vagy
alkalmasint bármilyen más négy- vagy
többkerekû járgányba szállni, mert a tulaj-
donosaiknak nincs pénzük karbantartani
õket, csak használtan megvenni. Itt az
autók addig mennek, amíg teljesen szét
nem rohadnak az utazó alatt. 

A szegénység fehér virága
A tunéziaiak nagy többsége a mi fogal-

maink szerint nagyon szegény, de a leg-
többen – ha nem is büszkén, de – méltó-
sággal viselik szegénységüket. Érdekes
módon itt nincsenek hajléktalanok, a szó
magyar értelmében. Nincsenek az út mel-
lett részegen fetrengõ, kéregetõ, kalapo-
zó, emberi mivoltukból teljesen kifordult
roncsok. Minden nincstelen arab kínál
valami apróságot azért a csekély alamizs-
náért, amit kapni szeretne. Sok fiatal fiú
pici jázminvirágcsokrot „árul”, – no, persze
eléggé erõszakosan – és nem veszi zokon,
derûs lélekkel fogadja az elutasítást. Tudja,
hogy ha százszor nem sikerült, százegyed-
szer sikerülni fog túladnia egy émelyítõen
bódító illatú csokron. Az a fiú, aki nekem is
megpróbált elsütni egyet, – sikertelenül –
másnap már megismert és köszönt, vala-
hányszor találkoztunk. „Jó estét, minden
rendben?” – kérdezte franciául. „Oui –
feleltem. – Minden rendben.” Sokszor
ültem az útszéli padon, és figyeltem az
embereket, õt is. Ha sikerült eladnia (az
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eurónál valamivel kevesebbet érõ) egy
tunéziai dinárért egy csokrot, turisták tap-
soltak neki a szinte lehetetlen teljesítmé-
nyért. Mindig derûs volt, sosem keseredett
el a kudarc miatt. Bár – meg kell hagyni –
neki könnyebb dolga van, mint egy
magyar hajléktalannak: nem kell fél éven át
fagyoskodnia. Afrika napja sok mindent
feledtet az emberrel. Ha a szegénységet
nem is, a hideget mindenképpen. 

Karthágó
Lélekben a dicsõ római történelemmel

felvértezve érkeztünk a fõvárostól, Tunisztól
nem messze fekvõ Karthágóba. Nem sok
mindenre számítottunk, lévén, hogy a
rómaiak a város lerombolása után a hagyo-
mány szerint még sóval is beszórták a
helyét. Az egyik, tenger partján elterülõ
romkertben egy irdatlan méretû római
fürdõ, Antoninus Pius termái mellett mind-
össze néhány szobányi területen találtak
maradványokat az elpusztított pun világvá-
rosból. A punok nem nagy dicsõségére.
Ugyanis egy áldozati szent hely látható ott,
ahol gyerekek tömegeit áldozták az istenek-
nek, mielõtt áttértek volna az állatáldozatra.
Olyan sok négy és tizenkét év közötti gyer-
meket fojtottak meg és égettek el hatszáz
év alatt, hogy a hamvaikkal töltött urnákkal
megtelt a templomokhoz tartozó terület, és
még egy sor urnát helyeztek az elõzõek
tetejére… A mindenit, a punok tulajdon-
képp megérdemelték a sorsukat, a rómaiak
büntetését, gondolja az ember, de aztán
eszébe jut, hogy a szeretett görögjeink kul-
túrája is átesett ezen a „gyermekbetegsé-
gen”: ennek az átmenetnek mitikus lenyo-
mata az Iphigeneia-történet. Ábrahámról és
Izsákról már nem is beszélve… Beszélt róluk
eleget Kierkegaard a Félelem és reszketés
címû könyvében. Sokszor elõfordul, hogy
nagy birodalmakból gonosz vagy nevetsé-
ges emlékek maradnak. A mongol biroda-
lom egyetlen tárgyi emléke például egy
hatalmas kõfallosz. 

Lefényképeztem ezt az áldozati helyet,
s a kép azért érdekes, mert teljesen jelleg-

telen. Ha valaki nem tudja, mirõl van szó,
nem lát rajta semmi érdemlegeset.
Tunéziában egyébként a múzeumokban
és a romkertekben a belépti díj mellett
úgynevezett „fényképezési díjat” is szed-
nek. Itt Karthágóban is, noha volt valami,
amit nem volt szabad lefotózni: az elnöki
palotát, amely hosszan elnyúlva húzódik a
romkert mellett. Hófehér fal határolja a
palota gondosan õrzött területét, és alatta
valószínûleg további föltáratlan maradvá-
nyok találhatók. Természetesen a romker-
tet csak úgy lehetett volna jól lefotózni, ha
benne van a képben az elnöki palota is…
Ha valakit tiltott fényképezésen kapnak,
elkobozzák a filmjét. Olyasmi ez, mint
annak idején nálunk a szovjet katonai
objektumok közelében a „Fényképezni
tilos” tábla: nélküle senki sem kezdene el
katonai létesítmények után szimatolni. A
palota mélye Ben Ali elnököt rejti – de ala-
posan. Alkalmasint két okból nem mutat-
kozhat a nyilvánosság elõtt: egyrészt védik
az életét, másrészt kiderülne róla, hogy
sokkal öregebb, mint amilyennek az útszé-
li óriás posztereken látszik. Ezeken egy jovi-
ális negyvenes, meglehetõsen ravasz képû
arab kényúr integet az arra járónak. De õ
mindenütt ott van: az üzletekben, hivata-
lokban kiakasztott képeken szüntelenül arra
figyelmezteti az embert, hogy bár amúgy
láthatatlan, atyai szeme mindent lát. 

Tunézia az arabság alighanem legliberá-
lisabb országa, és vészes gyorsasággal
igyekszik másolni Európát. Egy tekintetben
máris elérték a svéd színvonalat: éttermek-
ben és speciális boltokban itt is lehet alko-
holt kapni: kellemes aromájú észak-tunézi-
ai vörösborokat és nemzeti italukat, a mi
kisüstinkre emlékeztetõ fügepálinkát. 

Sanyi bácsi, aki régebben élt Magyar-
országon, mint valami édenre, úgy emlé-
kezett vissza hazánkra, ahol – úgymond –
van munkanélküli segély és egészségügyi
ellátás. Nem gyõztük bizonygatni, hogy
már omlik össze az egész, nem olyan irigy-
lésre méltó a helyzet nálunk sem. A két
ország között megindult a „konvergencia”,
gondoltam keserûen, kezdünk hasonlítani
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egymásra: Tunézia jön föl, mi pedig süllye-
dünk az afrikai szintre. De a megkésett
szocialisztikus-despotikus jellegû elnöküket
nem irigyeljük. Tunéziában szabad választá-
sok vannak, mégis mindig ugyanazt választ-
ják. Aki van. Egy elnök itt csak akkor hagyja
el a székét, ha a sírboltba költözik. 

A sivatag
Olyan sok mindent hallottam már a

sivatagról, hogy amikor végül eljött az idõ,
hogy magam is lássam, nagy elfogódott-
ság és egy kis félelem vett rajtam erõt.
Elõre aggódtam a nagy meleg miatt, hogy
hogyan fogom túlélni, pedig légkondicio-
nált busszal mentünk. Nem történhetett
komoly baj. 

Kétnapos túra volt Sousse-ból az utazá-
si iroda szervezésében, 1100 kilométer
busszal és ugyancsak légkondis dzsippel a
nehezebben megközelíthetõ helyekre.
Figyelemmel kísérhettem, miként változik a
táj a Száhel-övezetbõl a Szaharába való
átmenet során. Természetesen úgy, hogy
egyre kevesebb a növényzet, s az egyre
szárazságtûrõbb. Minél délebbre halad-
tunk, a mediterrán vidékek jellegzetes
fáját, az olajfát például egyre ritkásabban
ültették a ligetekben, nehogy kiterjedt
gyökérzetükkel egymás elõl szívják el a
talajba jutó kevés nedvességet. Viszont a
mostoha klímát jobban tûrõ kaktuszból itt
már annyi van, hogy kerítésnek használják:
a kerteket, kis birtokokat kaktuszsövénnyel
különítik el egymástól. Bizonyára hatható-
san védi azt a kevés terményt, ami ezen a
tájon a kertekben kókadozik. A szúrós
növény termése egyébként ehetõ, lekvárt
is készítenek belõle, de vigyázni kell, mert
székrekedést okozhat, úgyhogy nem min-
den veszély nélküli ínyencség.  

No, meg a pálmák… Ez az a fa, amely a
legjellegzetesebben képviseli a sivatagi
növényzetet: az oázisok gyakorlatilag pál-
mafaerdõk. De ne szaladjunk elõre, meg-
teszi ezt helyettünk az autóbusz, amely
két nap alatt jókora utat tesz meg velünk.

Egyik barátom mesélte régebben, hogy
egyszer Kairóban járván, döbbenetes
élményben volt része: hirtelen véget ért az
utca, és minden átmenet nélkül elkezdõ-
dött a végeláthatatlan sivatag.

Tunéziában nem ettük ilyen forrón a
kását – vagy stílszerûen szólva: a homo-
kot… Elõször is, nemcsak egyféle sivatag
van, hanem legalább három: kõ-, só- és
homoksivatag. Elõször mi a félelmetesen
hangzó Matmata kõsivatagán keltünk át.
Olyan ez, mint egy holdbéli táj: nem vélet-
lenül fogalmazok így, ugyanis ezen a kiet-
len vidéken forgatták a „Csillagok háború-
jának” egyes jeleneteit. Van itt futóhomok
is, de nem az határozza meg a táj arcula-
tát, hanem a rengeteg homokszín kõ meg
az apró, barnás zöld, talajhoz simuló
bokorféle, amely messzirõl rengeteg sötét
kis pöttynek látszik a tájon. Amilyen „föl-
dön kívüli” a vidék, éppoly „földön kívüliek”
egykori lakói, akikbõl már csak néhány
mutogatja magát a turistáknak eredeti
lakóhelyén. A berber barlanglakókról
beszélek, Tunézia pásztorkodó és vad õsla-
kóiról, akiknek földbe vájt lakásai a hõség-
tõl és a hidegtõl egyaránt megvédték gaz-
dáikat. Elkezdtek ásni egy kör alakú göd-
röt, affélét, mint ami nálunk egy ház ala-
pozásához kell: ebbõl lett egy belsõ, fölül
nyitott udvar (kilenc méter mély és kilenc
méter átmérõjû), amelynek függõleges
földfalaiba utána vízszintes irányban vájtak
egymástól jól elkülönített helyiségeket, –
hogy ha az egyik az esõ miatt beomlik, a
pusztulása ne érintse a többit – melyek ter-
mészetesen mind az „udvarra” nyíltak. A
felsõ „emeletre”, a „háztetõre” (magyarán
a földfelszínre) a falból kiálló jókora vasszö-
gek vagy csomózott kötelek segítségével
lehetett följutni.

A berberek tehát nem építettek, hanem
kivájták a „fölösleget” a föld gyomrából –
hasonlóan a nabateusokhoz, a mai
Jordániában lévõ Petra városának egykori
lakóihoz, akik a sziklába vájták lakásaikat…

Ma már csak kevesen élnek így, egy nénit,
akit meglátogattunk az út mentén, a fiai vit-
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tek ki szülõhelyére, hogy egy kis mellékes
jövedelemhez jusson a család. Szíveslátás-
ban volt egyébként részünk: ehettünk olíva-
olajba mártható lepénykenyeret, valamint
ihattunk néhány korty édes és sûrû teát: állí-
tólag a sok cukortól az ember szervezete
nem párologtat annyi vizet… Az enyém
azonban ennek ellenére rendesen párolog-
tatott: nem gyõztem inni a rengeteg vizet, s
egy idõ után így is fájt a tarkóm az irdatlan
melegtõl. Ezeknek a földlakóknak nem kell
félniük, hogy a víz elmossa a lakásukat: itt
olyan ritkán esik az esõ – sõt, egyre ritkáb-
ban, hiszen a sivatagosodás a sivatag kör-
nyékét érinti a leginkább. 

Távozásunkkor a néni a domb oldalába
vájt árnyas bejáratnál ült, és egy kézi
malomkereket forgatott: valami gabonafé-
lét õrölt. Mellette kis tálka, abba lehetett
dobni az aprópénzt.

A Matmatában van egy völgy, az a leg-
inkább holdbélinek rémlõ táj: tányér alakú
(akár a Hold egyik krátere), rajta mintegy
hétszáz, azonos méretû, földbe vájt gödör-
udvar. Földbe vájt szállodák is vannak itt,
sokcsillagosak, svédasztalosak… Azokban
nyilván nem csak olajba mártott kenyér és
kávébarna tea a vacsora.

Délnyugati irányban távolodván a
Matmatától, s közeledvén az igazi homok-
sivataghoz, megfigyeltem, hogy a barnás
kis bokrok tövében egyre nagyobb homok-
buckák nõnek az uralkodó szélirány felõl, s
megjelentek a homokfogó kerítések is –
olyasfélék, mint nálunk az útszéli hófogók.
Ezek volnának hivatottak arra, hogy meg-
akadályozzák a futóhomok tovaterjedését
a mûvelt területekre. 

A légkondicionált ájer ellenére is szauna-
szerû hõségben néha csak bambán mered-
tem az útra, és a túlélésre koncentráltam.
Aztán egyszer csak felvillanyozódtam: elõt-
tünk az úton légörvényt – afféle mini forgó-
szelet – láttam; megtévesztésig olyan alakja
volt, mint az Ezeregyéjszakából jól ismert
dzsinneknek! Mivel nem fújt igazi szél, csu-
pán lokális kis légörvény volt: amilyen gyor-
san keletkezett, éppoly gyorsan meg is

szûnt, hogy aztán váratlanul és meglepe-
tésszerûen máshol támadjon föl újra,
hasonló alakban. 

Én fényes nappal láttam ezt az ideigle-
nes homok- és légképzõdményt, egy zúgó
autóbusz belsejébõl. De el lehet képzelni
milyen élményben lehetett részük teliholdas
éjjeleken a szélcsöndes sivatagban utazó
karavánok kalmárjainak! Ott, ahol minden
irányban sejtelmes, gömbölyded asszonyi
idomokra emlékeztetõ, lágy homokdûnék
húzódnak, ameddig a szem ellát. Ahol a
csend õsidõk hallgatását hordozza, letûnt
kultúrák utolsó sóhajának emlékét. 

Amikor a sivatagban ilyen varázslatos
körülmények közt megjelent a kísérteties
homokdzsinn, percegve fölemelkedett a
semmibõl, megvilágíttatta magát a telihold-
dal, majd zizegve visszahullott a semmibe,
nos, ekkor a legmegátalkodottabb nyugati
racionalista is elkezdett volna hinni a szelle-
mekben, nemhogy a babonás arab lélek. 

Tevegelés 
Késõ délután teljesen elcsigázva megér-

keztünk a nap utolsó elõtti állomásához: a
homoksivatag szélén álló Dúz városának
dûnéihez, tevegelni – vagy ahogy Sanyi
bácsi mondta, mosolyogtató kiejtéssel:
„tevegélni.” 

Ekkor történt, hogy életemben elõször
és utoljára elhatároztam: én soha nem
leszek teveháton utazó sivatagi kereskedõ! 

Meglehetõsen kellemetlen élmény volt
a sivatag hajóján eltölteni háromnegyed
órát. Kezdõdött azzal, hogy érkezéskor sie-
tõsen ránk adtak egy bõ, világoskék bele-
bújós kaftánt, a fejünket pedig turbánfor-
mán körbetekerték egy homokszín stóla-
szerû kelmével. Mindkettõ mások izzadsá-
gától bûzlött. Rövidnadrág volt rajtam, és
szerettem volna felvenni egy hosszút, amit
az utazási iroda javaslatára hoztam, de
semmire sem volt idõ. Minden futószala-
gon történt. Igazi látványgyár volt az
egész, szemernyi romantika nélkül. Utána
kitereltek bennünket a földön térdeplõ
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tevékhez, és mindenkit ráültettek egyre. 
A kellemetlenségek folytatódtak, illetve
fokozódtak. A dromedárok (egypúpú
tevék) púpja mögött volt a nyereg, a nye-
regtakarómon valami faforgács, amely
egész úton karistolta fedetlenül maradt
combomat. Az állat púpján egy négyzet
alakú fafogantyú, ebbe kellett kapaszkod-
ni, hogy le ne essünk. Arabus kölkök vezet-
ték ki a hülye európai turistákat a sivatag
szélére, ahol – ha jól láttam – mesterséges
homokbuckákon vitt „az utunk”, amely a
semmibõl a semmibe vezetett. Amikor a
teve fölfelé ment a buckán, egy kicsit job-
ban kellett kapaszkodni, de amikor lefelé
tartott, azt hittem, menten elõrebukom.
Ráadásul vészesen billegett szerencsétlen
jószág, hiszen a Jóisten úgy alkotta meg
szegényt, hogy egyszerre lép bal, illetve
jobb lábaival. S mintha ez nem lett volna
elég, az én tevémnek az unalmon kívül
(hányszor tehette már meg ugyanezt az
utat!) egyéb bajai is voltak: hím volt az
istenadta, és fütyülõjét, hogy ne seperje
maga alatt a puszta rengeteg fövenyét,
gazdái felkötötték hátra, a hátsó lábai
közé. Õ viszont nem nyugodott bele
sanyarú és méltatlan sorsába, hanem jobb
lábát szüntelenül fölemelve azon igyeke-
zett, hogy a jobb sorsra érdemes testrész-
ét megszabadítsa kötelékeitõl. Ez tovább
rontotta a hátán utazó esélyeit, hogy
egyensúlyát megtarthassa. Hiszen vala-
hányszor a patás fölrántotta a jobb lábát, a
tevegélõ balra billent, s mivel keményen
fogódzkodnia kellett, és egyfolytában szúr-
ta a faforgács, nemigen volt képes egyre
romló egyensúlyi helyzetén javítani… Arról
nem is szólva, hogy minden kis mulasztá-
sért lakolni kellett: mivel a kék kaftán fölvé-
tele elõtt válltáskámat nem vetettem át a
nyakamon, szüntelenül csúszott lefelé
izzadt vállamról, úgyhogy a legnehezebb
helyzetben is oda-oda kellett nyúlni, hogy
feljebb húzzam. De a mûvelet éppoly
fölösleges volt, mint homokot hordani a
Szaharába… Közben pedig vadul sütött a
nap. Úgyhogy amikor valamelyik arab lurkó

elõvett egy üveg langyos kólát, és felnyúj-
totta meglepett és elcsigázott szerénysé-
gemnek, csak langyosan tiltakoztam.
Tudtam, hogy az arabok mindent rám
akarnak lõcsölni, amit nem akarok.
Ezeknek is itt meg kellett ragadniuk min-
den alkalmat és minden turistát, hogy
kicsikarjanak belõle valami baksist. Erõsza-
kosak voltak, de nem annyira, mint hajda-
ni beduin õseik, akik még – mint
Germanus Gyulától tudjuk – a mekkai
zarándokokat sem átallották kifosztani és
megölni. Ezek a lurkók itt már tisztában
voltak vele, hogy a nélkülözésbõl és a sze-
génységbõl csak a nyugatiak tudják õket
ideig-óráig kihúzni. Langyos tiltakozásom
tehát megbukott az elszántságukon:
kénytelen-kelletlen legurítottam az italt,
pedig izzadságszaga volt az üvegnek, a
srác bizonyára a hóna alól húzta elõ. 

Pár száz métert tehettünk meg a siva-
tagban, máris fordultunk vissza – nagyon
lassú állat ez a teve, nem rokonszenves
közlekedési eszköz, még ha keveset fo-
gyaszt is. 

Tevegelés közben kísérõink természete-
sen fotókat is készítettek rólunk és e feled-
hetetlen élményrõl, amiket természetesen
jó pénzért kínáltak, amikor visszatértünk a
kiindulópontra, hogy megszabaduljunk
gusztustalan s immár a mi izzadságunktól
is iszamós gönceinktõl. El kellett azonban
ismernem, miközben a súlyos dinárokat
leperkáltam, hogy némi esztétikai érzék is
szorult beléjük az üzleti érzék mellé: a tur-
bánunknak pont olyan színe volt, mint a
homoknak, a kaftánunk meg az ég színé-
re emlékeztetett. Úgyhogy olybá tûnt,
mintha az ég alászállt volna a testünk alak-
jában, a homok pedig fölemelkedett volna
az égbe… Ekkor eszembe jutott, hogy ott-
hon, Magyarországon néha meglepõen
barnás esõ esik: tudnivaló, hogy ilyenkor
szaharai homokszemek – több ezer kilo-
méterre, délre dúló viharok hírnökei – festik
meg az égi áldást. 

A negyvenöt perces kínszenvedés, vala-
mint a kóla után nem volt több feketele-
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ves. Sõt, kiderült, hogy éji szállásunk nem
három, hanem ötcsillagos szállodában
lesz. Hitelesebb élményt nyújtott volna
ugyan beduin sátorban hálni, de nem bán-
tuk… A szálloda kertjének közepén hatal-
mas, szabálytalan alakú úszómedence,
feszített víztükörrel. Fölötte egy kis sétáló-
híd is átívelt, körötte roskadozó datolyapál-
mafák, amelyeket néha megszálltak apró
sivatagi madarak, éktelen lármát csapva. 
A nap folyékony aranyként csordogált le a
szálló belsõ faláról – közeledett a naple-
mente. Harminc fok volt, „állni látszék az
idõ”, vacsoráig igazi idill vette kezdetét. 

Soha nem üdített fel ennyire a víz, mint
itt. A nyugati horoszkóp szerint Rák
vagyok, a keleti szerint víztigris, úgyhogy a
víz az az elem, amelyben igazán otthon
érzem magam, és a benne való tartózko-
dás visszatérés örök lényemhez, s ezért a
legjobb pihenés számomra. 

A svédasztalos vacsora az öt csillaghoz
képest jobb is lehetett volna, de ez átuta-
zó szálloda volt olyan vendégekkel, akik
este jönnek, reggel mennek, tehát a szálló
vezetõségének nem kell attól tartani, hogy
visszatérnek reklamálni. Este mindenki
holtfáradt, reggel pedig már nem törõdik a
tegnappal. 

A sivatag rózsája
Másnap kora reggel továbbindultunk a

sósivatag felé. A Sott el-Dzseridet a térké-
pen kékkel jelölik, de ez félrevezetõ, mert a
sóstóból csak a só maradt. Inkább fehérrel
kellene jelölni, hiszen végeláthatatlan só
tenger húzódik Dúzból északnyugatnak, az
algériai határ felé. Olyan fehér és olyan
sima, akár egy irdatlan korcsolyapálya. Még
csak hasadt a hajnal, s mi megálltunk fény-
képezkedni húsz percre. Kevésbé romanti-
kus érzületû útitársaink közül néhányan
morgolódtak, hogy miért fényképezzék „a
nagy semmit.” Ha a félig-meddig éjszakai
égbolt tinta-kékjétõl sejtelmesen sötétlõ és
a sótól derengve fehérlõ sík vidék meg a lát-
határ fölötti narancsos-rózsaszín pirkadat
„semmi”, akkor igazuk volt.

A sivatagi oázisok felé mentünk, az
Atlasz kopár keleti nyúlványai irányába. 
A sóstavon átérve kora reggel egy oázis-
ban séta kocsikáztunk: tarkabarka lovas
kocsikban élvezhettük a dús növényzet és
a mérsékelt hõmérséklet rövid ideig tartó
elõnyeit. Mindent termeltek itt: zöldséget,
gyümölcsöt. Gyönyörû, aranyos kisgyere-
kek itt is kínálgattak mindenféle apró cse-
csebecséket – nehéz volt megállni, hogy
ne „vásároljunk be” a kis tucatkacatjaikból,
mert nagyon sajnáltuk õket, s mert ártat-
lan, szelíden kérlelõ szemükben látszott,
hogy õk még hisznek abban, hogy minden
jóra fordulhat az életükben. 

Innen Sebika hegyi oázisaiba vettük az
irányt: kopárnak itt is minden kopár, de a
komor hegyek – úgy emelkednek az ég felé,
mint az egymásnak bakot tartó óriások – és
a szurdokokban dúsan burjánzó pálmafák
igazi méltóságot kölcsönöznek a tájnak. 

Megint csak elfogott a vágy, mint egy-
szer, húsz évvel ezelõtt Szicíliában, a távoli
hegyek láttán: megmászni õket, átnézni 
a másik oldalukra. Egyre beljebb kerülni a
tájba, hogy a vidék teljesen magába öleljen,
áthasson az õsi kultúrák hangulata, felol-
dódjam benne, s kiszakadjak a mai világból. 

Annál is inkább, mert a szánalmas
magyar valóság még itt, több ezer kilomé-
terre az otthonomtól is üldözött. A leállí-
tott dzsipjeink körüli bódékban az árusok a
magyar reality show-kból ismert szereplõk
neveit sorolták, valamint az épületes
„Szerbusz, vizibusz, Friderikusz” rigmust
mondogatták, elismerést várva. 

Legszívesebben érzéketlen homok-
szemmé változtam volna, hogy ne kelljen a
világ hülyeségét elviselni, homokszemmé,
amely cél nélkül örvénylik a forgószelek-
ben, s amelyet olyakor felkap a szélvihar, 
és több ezer kilométerrel arrébb ejt le.
Homokszemmé változtam volna, hogy
kitörjek az emberi kisszerûség béklyóiból,
hogy megszabaduljak a világ zajától – leg-
szívesebben csak a szél monoton fütyülé-
sét hallgattam volna ezer meg ezer évig.
Elbújni, homokszemmé változni a homok-
tengerben: ez lett volna jó.
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A sivatag rózsája nem növény, hanem a
homok- és a sós tenger szerelmének gyü-
mölcse. Alakját tekintve többnyire rózsa for-
májú gipszképzõdmény, számos, üvegsze-
rûen áttetszõ, összeállt lapocskával – volta-
képpen gipszkristály, amelyet homokszínûre
színez a lisztszemhez hasonlóan apró, szin-
te porszerû sivatagi homok. A növényzet
nélküli természet létrehozta ezt a kõrózsát,
amelynek a szirmai ugyanolyan dúsan
rétegzettek, mint az igazi rózsáéi, és ugyan-
olyan derengõen áttetszõk, mint az igaziak.
Ebben a teremtményében szinte tobzódik a
sivatagi természet, oly sok alakja van, és
olyan szép… A növényrózsával ellentétben
a sivatagi rózsa a föld alatt keletkezik, úgy
egy méter mélyen, ahol nedves a homok, s
csak a szél eróziója miatt kerül a felszínre.
Milyen érdekes: az Ezeregyéjszakában is a
föld alatt, a barlangokban rejteznek a cso-
dák, a kincsek, s íme, a sivatagnak ezt a cso-
dás virágát is a föld méhe szüli! Hogy milyen
bonyolult kémiai folyamat eredménye a
sivatag rózsája, az maradjon a geológusok
titka, annál is inkább, mert a képletek csak
rombolják a rózsa romantikáját. Mint ahogy
rombolja az is, ahogy az üzletekben árusít-
ják: ömlesztve, kisebb-nagyobb rakásokban
– mintha egy zsák homok volna valami épít-
kezésen. Hiába, ami nekünk utazóknak
egyedi szépség, az a tunéziaiaknak csupán
bevételi forrás és – természetesen – alku
tárgya, mint minden árucikk. 

A sousse-i Dar Esszid Múzeum
A sousse-i nyaralóknak nem kell messzi-

re menniük ahhoz, hogy valami egészen
különlegeset lássanak. A város medinája
(fallal övezett óvárosa) olyasmit tartogat,
amivel nem mindenhol találkozunk. Nem a
nagymecsetre gondolok és nem a ribatra, a
rendház-erõdre, amelyek homokszín faluk-
kal és dísztelen egyszerûségükkel az iszlám
puritanizmusának mintapéldányai; nem a
bazárra, amely ugyan nem megvetendõ
élményeket kínál, – az itteni természeti kör-
nyezet napszítta fakóságát a bazárok tob-
zódó színei és illatai próbálják feledtetni

valamelyest – s még csak nem is a kasbá-
ban, a (medina legmagasabb pontján épí-
tett) fellegvárban található múzeumra,
amely olyan csodálatos antik mozaikgyûjte-
ményt tudhat magáénak, amilyennel kevés
európai múzeum dicsekedhet. 

Amirõl szólni szeretnék, arra véletlenül
akadtam rá, egy csendes utcában, amikor
a városfal mellett a kasbába igyekeztem.
Az útikönyvem nem tett róla említést. 

A Dar Esszid egy teljesen berendezett
hagyományos arab patríciusház. A kopár
városfal melletti utcácskából, a lepusztult
városrészbõl betérni ide, a letûnt szépség
és jómód elzárt kis szigetébe felejthetetlen
élmény. Az embert legelõször is az fogja
meg, hogy itt szinte mindennek jelentése
van, minden díszítõelem szimbólum: kife-
jez valamit. Már a ház jókora, betétes
kapuja is árulkodó: az arab tradíció szerint
minél nagyobb egy épület bejárata, annál
tehetõsebb a benne élõ család. A kapun
stilizált jelképek: többek közt iszlám félhold
csillaggal és keresztény templom. 

Ahova a kapun át belépünk, az egy
hosszúkás fogadóterem. Annak idején a
házigazda itt fogadta a kalmárokat és más
látogatókat, akiket nem ismert jól. S hogy
miért ilyen közel a be- és kijárathoz? Mert
a ház asszonyai nem érintkezhettek az ide-
gen látogatókkal.

Ebbõl a helyiségbõl a belsõ udvarra
vezet az út. A mediterrán térségben, a
Földközi-tenger medencéjében a kellemes
klímának köszönhetõen a házaknak több-
nyire belsõ udvaruk van – gondoljunk csak
a római villákra. Egy arab ház belsõ udvara
óhatatlanul az utazók álmára, az oázisra
emlékezteti az embert: van benne egy for-
rás, amely nemcsak a háztartást látja el a
ritka kinccsel, a vízzel, hanem az udvar
növényeit is táplálja. Mindazt, amit a mos-
toha külvilág nem nyújt, azt az otthon
igyekszik megadni férjnek, feleségnek egy-
aránt. Alkalmasint a homoksivatag sivársá-
gát, az arab városok színtelenségét, a
növényzet hiányát vagy gyér voltát hivatott
ellensúlyozni az arab ház sok-sok belsõ
dísze, arabeszkje, a rengeteg színes kelme,
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a csillogó selymek, az arany és ezüsttár-
gyak, a minden felhasználható felületet
befedõ kõ- és fafaragványok, az áttört
ablakok, a színes üvegek. Ezért érzi úgy az
ember, hogy a jó ízléssel berendezett ott-
hon nem túlcicomázott, hanem lakályos. 

A Dar Esszidben számos korból szárma-
zó tárgy van, és számos kultúra keveredik a
falai között. Az elsõ feleség hálószobájában
például egy falmélyedésben van egy római
idõkbõl való, harcedzett olajlámpa, amely-
nek az volt a funkciója, hogy – amíg égett –
emlékeztesse a feleség karja közt a kellemes
kötelességét teljesítõ férjet, hogy még nem
szerezheti meg a maga örömét. Csak akkor,
ha a lámpa már kilobbant. Arról nem szól a
fáma, hogy a lámpa mennyi ideig volt képes
égni. De mocorog bennem a kisördög,
hogy mi van, ha nem öntötték tele…? A férj
és feleség egyébként nem töltötte együtt az
egész éjszakát. Miután együtt háltak, a fele-
ség a szoba másik részében álló kisebb
ágyba ment aludni. 

És van még egy római tárgy, ha már az
ókornál tartunk, mégpedig a hálóból nyíló
fürdõben: a különös, amolyan kisebb, osz-
lopszerû – és talán nem véletlenül fallikus
alakú – piszoár, amelyben ügyesen kifara-
gott csatorna vezeti el a vizeletet. A hatal-
mas kád egyébként szintén itáliai szerze-
mény: carrarai márvány. 

De térjünk vissza a hálóba. Az asztal
felett a falon csodás házassági szerzõdést
látunk, amely körülbelül hétszáz éves.
Amikor az arabusul nem tudó halandó ara-
bus szöveget lát, akár egy idézetet a
mecsetben, akár egy díszes koránt, az
elsõ, ami elõször eszébe jut, az az, hogy –
gyönyörû! A régi idõkben a muszlim asszo-
nyok közül kevesen tudtak olvasni, ezért
nekik is alighanem ez lehetett az érzésük a
hol haragosan tajtékzó tengerre, hol titok-
zatos varázsszimbólumokra emlékeztetõ
kalligrafikus arab írás láttán. De a külvilág-
tól elzárt feleségek nemcsak a falra akasz-
tott szövegekben és a mindenütt – a fala-
kon, a mennyezeten, a textíliákon, az
ágyakon, székeken – jelenlévõ, (és az
emberábrázolás tilalma miatt) többnyire

geometrikus arabeszkekben gyönyörköd-
hettek. A második feleség hálójában pél-
dául az ülõhelyiség fölött, egy magas pol-
con sok-sok színes folyadékkal teli üveg
sorakozik: ajándékba kapott parfümök.
Régen és ma egy üveg illatszer a legelter-
jedtebb ajándék. Hajdanán ezekkel a szín-
pompás üvegekkel emelték is a szoba
fényét. Amikor még nem volt tévé, rádió,
internet, ezeknek és a többi díszes haszná-
lati tárgynak a nézegetése jó unalomûzé-
sül szolgált, és alkalmasint igen-igen mesz-
szire röpítette az asszonyok gondolatait…

A házban külön gyerekszoba van. Itt a
tízévesnél nagyobb gyerekek éltek, a kiseb-
bek az édesanyjukkal háltak. Az ágyak
felett kakas – az egészség, a jószerencse
és a szabadság szimbóluma. Kell ennél
több útravaló a gyermeknek az életben? 

A házban két konyha is volt. Egy kisebb
„teakonyha” a könnyû ételek elkészítésére,
valamint kávé és tea fõzésére szolgált.
Nemcsak a ház folyosóit és az udvar falait,
de még a konyha tûzhelyét is színes, deko-
ratív csempék díszítik: a távoli Andalúziából
és „otthonról”, Tunéziából valók. 

A nagy, „igazi” konyha hatalmas felsze-
reléseinek mozgatásához két szolgáló kel-
lett. Itt készítették a család ételeit. Az óriá-
si olajfaszén tûzhely három sütõjében
halat, szárnyasokat és húst sütöttek.
Nagyobb rendezvényekhez egy másik,
három fõzõlapos tûzhelyet is használtak
kenyér és más ételek készítésére. Az olíva-
olaj és különféle ételek tárolására szolgáló
amforák, valamint a gránit malomkõ –
ugyancsak a római idõkbõl – szintén a
konyha szerves részét képezték. 

S van még egy tartozéka a háznak,
amely egészen egyedivé teszi Sousse épüle-
tei között: van egy tornya, amely jelenleg a
második legmagasabb pont a városban a
világítótorony után: 65 méterre nyúlik a ten-
gerszint fölé. A Ramadán idõszak elsõ nap-
jának meghatározására szolgált, amit min-
dig a hold állásához igazítottak. Az egész
várost be lehet látni a tetejérõl: a kasba szûk
utcáit, a homokszín házak lapos tetõit és a
hõségben párálló tengert… 
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Egy ilyen régi arab házban (a Dar
Esszidet Kr. u. 928-ban kezdték építeni)
úgy érezzük, hogy – bár a tárgyi valóság
szintjén római ókor, iszlám középkor és
európai újkor keveredik benne – minden
léptünket, cselekedetünket, már-már min-
den gondolatunkat a hagyomány és az
õsök, legfõképp a Próféta szelleme és
iránymutatása hatja át és határozza meg.
Évszázadok távolából is magával ragad
bennünket az az érzés, hogy a kinti vad,
kegyetlen világban ez az otthon a béke szi-
gete lehetett, a megnyugvás, az öröm és
az élet örök körforgásának középpontja,
kultúrák és vallások olvasztótégelye.

Mohácsi Árpád

Lisszabonban újra
Sírnak, mert portugálok.
Most sírjak én is?

A repülõn még azt hittem, 
Hogy 15 év semmissé tehetõ.
Hogy az apró utcakövekbõl felépíthetem,
Ami elveszett.

Lopakodtam hegymenetben a villamos 
után, hogy hátha

Ezen a színes batáron hagytam, amit 
Most olyan elveszetten 
Keresgélek.

Hol is lehet?

Lejtmenetben egészen a márkiig futottam,
Feltettem magamban, hogy ha 
Leelõzöm a villamost,
Teljesül egy kívánságom.
De a villamos volt a gyorsabb.

Az árkádok alatt Pessoát kerestem,
De csak székek voltak,
Kávéház,
Egy flaska, amit tõle vettek el.

Gondoltam, ha azt kiiszom,
vagy legalább megérintem,
fülön fogom –
akkor én is írok majd egy verset legalább.

De nem írtam.

Csak szédelegtem az erõs alentejo-i 
boroktól.

Napozni vittem tálcán az arcom.
Közben a mailbõl kifogytam,
A bérletem meg lejárt.

A Jaime tascá-jában tizenkét bennszülött
zokog,

Mert túlteng bennük a vágyakozás,
A túlzásba vitt sírás miatt,
Amit nem bírnak abbahagyni, 
Így elvágyódnak inkább,
Pedig kibújnának a bõrükbõl is,
Ha lehetne –
Ott zokognak Jaime vendégeként,
Isszák a bort,
Meg nyafognak a fadora.

Legalább a bérletem ne járt volna le.
Akkor elmehettem volna máshová.
Nem volna törzsasztalom Jaiménál.
Nem volna túl ismerõs ez az apró fehér kõ.
A kiteregetett ruha.
Azt is túl jól ismerem.
Az én gatyám! Az én gatyámból csöpög 

a víz a fejemre.
Szegény Jaime, nem tud énekelni. 
Sem.

Semmire nem jutottam aztán sem.
Semmivel kergetõztem a szelekben.

Nem vagyok senki.

A szerzõ némi idõre a lap mûfordítás- és versrova-
tának vezetõje volt.
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Nagíb Mahfúz
(1912–2006)
(Egyiptom)

Kilencvennégy éves korában meghalt
Kairóban Nagíb Mahfúz Nobel-díjas egyip-
tomi író, a mai arab irodalom egyik legna-
gyobb alakja.

1912. december 11-én született Kairó
Gamaliyya kerületében, a család hetedik
gyermekeként. A Kairói Egyetem filozófiai
szakán végzett 1934-ben, majd állami
megbízatást vállalva 1938-55 között
minisztériumi tisztségviselõként dolgozott.

Nagy hatással volt rá Borg, Beckett,
Camus, Greene és Marquez írói munkássá-
ga, bár õ maga ízig-vérig arab író maradt,
egyetemes társadalmi-populáris tendenciák
helyett színtiszta arab gondolatot közvetí-
tett az arab világról, arab érzésekkel; nem is
tehetett volna mást, hiszen egész életében
kétszer hagyta el Egyiptomot, sõt Kairót is
csak egyszer, egyetlen nyarat töltött az ale-
xandriai tengerparton. Történetei ezért
szinte kivétel nélkül Ó-Kairóban játszódnak,
soha sincsenek külföldi vonatkozások ben-
nük, sõt más egyiptomi vidékhez köthetõek
sem. Az egyiptomi–izraeli háború után új
ábrázolásmóddal és új mûvészeti formákkal
kísérletezett, aminek eredményeképp in-
nentõl csak rövid történeteket írt, és a sötét
idõszak következtében sokszor lett írásai
témája a halál. 

Õ maga is közel került a halálhoz, ami-
kor liberális nézetei miatt vallási fanatisták
kairói otthona elõtt késsel támadtak rá. A
merénylõket elítélték, Mahfúz jobb karja
viszont a több hétig tartó kórházi kezelés
ellenére részlegesen béna maradt. 

„Mindennap írok, de csak fél órát, mert
a kezem nem engedelmeskedik tovább.
Nem írok mindennap újat. Az írás szá-
momra terápia. Az orvosom szerint az írás
jó gyakorlás a kezemnek. Ezért az ötleteket
rövid történetekké formálom, ez fél óráig
önfeledt elfoglaltság, és másnap folyta-
tom. Ha elfogynak az ötleteim, befejezem
a történetet, aztán lemásolom, néha lemá-
solom ugyanazt a történetet többször is,

nem azért, hogy elmémet emlékeztessem,
csak hogy tornáztassam a kezem.”

1988-ban, az arab írók közül elsõként
(és mind ez idáig egyetlenként), megkapta
az irodalmi Nobel-díjat, amelynek odaítélé-
sével kivételes regényírói kvalitásait ismer-
ték el. A Nobel-díj mellett számos más díjat
is kapott, 1992-tõl az Amerikai Akadémia
tiszteletbeli tagja volt.

Az irodalmi Nobel-díjig a nyugati olva-
sók nem ismerték írásait. Utána azonban
gyorsan népszerû lett, aminek oka írásai-
nak egyszerû, átlátható, kevés írói manipu-
lációt rejtõ szerkezete, mellyel igen bonyo-
lult történeteket képes összesûríteni. 

Regényei közül, amelyek legtöbbször
szeretett kairói óvárosának mindennapi
életét ábrázolják, az Útvesztõ magyarul is
megjelent (Európa, 1965). Leghíresebb
alkotásának az 1950-es években megje-
lent Kairói trilógiát tartják.

Az itt közölt novella a The Time and the
Place and Other Short Stories címû, angol
nyelvû kötetébõl való. (A ford.)

A norvég patkány
Szerencsére nem voltunk magunkra

hagyva a bajban, A. M. úr régi lakástulaj-
donos lévén a házban, õ hívott bennünket
magához megbeszélésre. 

Alig voltunk többen tíznél, beleértve 
A. M. urat is, aki a legidõsebb volt köztünk
és persze a legmódosabb is. 

A patkánykérdésben kellett állást foglal-
nunk, mert úgy hírlett, hogy a kéretlen
invázió már az otthonunkat veszélyezteti. 

A. M úr karcos hangos kezdte:
– Amint azt mindannyian tudjuk…– és

aztán egy papírból olvasni kezdett a patká-
nyok elszaporodásáról és a szörnyû pusztí-
tásról, amit véghezvihetnek. Hangja egyre
magasabbra szárnyalt a szobában.

– Igaz lehet, amit beszélnek?
– Látta a tévé beszámolóját?
– Ezek nem közönséges patkányok,

ezek még a macskákat is megtámadják,
sõt, az embereket is.
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– Nem fújják fel túlságosan ezt a hírt?
– Nem, nem, szerintem a tények mesz-

sze túl vannak azon, hogy fel legyen fújva.
– Aztán nyugodtan, az elnök büszke önér-
zetével A. M. úr kijelentette: – Uralnunk
kell a helyzetet. És egyáltalán nem
vagyunk magunkra hagyva a bajban.
Legalábbis a kormányzó úr ezt mondta
nekem.

– Hála Istennek.
– Azt kell tennünk, amit mondanak,

pontosan kidolgozott utasítás szerint kell
cselekednünk.

– És jó lesz ez nekünk? – kérdezte vala-
melyikünk.

A. M. úr a koránból idézte a válaszát, ha
nem is szó szerint: – Isten sem aszerint
méricskéli a lelkeket, hogy jó lesz-e nekik…

– A lényeg, hogy jól jöjjünk ki belõle a
végén. 

A. M. úr most szállóigét idézett: – „Az
ördögöt nem védhetjük egy nálánál is
gonoszabbal.”

Erre többen is azt válaszolták: 
– Reméljük, minden a legnagyobb rend-

ben lesz.
A. M. úr erre ujját felemelve azt felelte: –

Azért ne számítsatok teljesen másokra.
Magatokban bízzatok, és a legegyszerûbb
dolognál kezdjétek.

– Hol? Hogyan?
– Hogyan? Hát csapdákkal és patkány-

mérgekkel.
– Igaz.
– Tartsatok annyi macskát, amennyit

tudtok a pincékben és a padlásokon és a
lakásokban is, ha a körülményeitek enge-
dik.

– De azt mondták, hogy a norvég pat-
kány a macskát is megtámadja.

– Bizakodjunk, hogy a macskák elbán-
nak a patkányokkal.

Nagy lélekkel és õszinte eltökéltséggel
mentünk vissza otthonainkba. Hamarosan
a patkányoktól való félelem és aggodalom
uralkodott el gondolatainkban, álmaink-
ban, a patkányok uralták az egymás
közötti beszélgetéseinket, s hamarosan
életünk legnagyobb problémáját a norvég

patkányok jelentették. Óvatosak és éberek
lettünk az ellenségünkkel szemben.
Néhányan azt mondták, hogy ebbe beleõ-
rülünk, mások meg voltak gyõzõdve arról,
hogy abba õrülnek bele, ha egy napon
szembetalálkoznak a patkánnyal. 

Sok különbözõ magyarázat született
arra nézve, hogy mi lehet az oka a patká-
nyok elszaporodásának. Az egyik véle-
mény az volt, hogy ez a városi csatornák
miatt van, amiatt, hogy tisztításkor kiürítet-
ték õket, a másik vélemény szerint a Nagy
Gát kedvezõtlen hatása volt az ok, akadtak
olyanok, akik a kormányt hibáztatták,
mások pedig Isten büntetésének vélték. Mi
dicséretre méltó módon megtettük elõké-
születeinket, és senki sem hanyagolta el
kötelességét patkányügyben. 

A többi megbeszélést is A. M. úrnál tar-
tottuk, a tiszteletre méltó és nagyra
becsült A. M. úrnál, az Isten áldja meg.

A. M. úr azt mondta:
– Örömmel látom igyekezeteteket. Azt,

hogy az egész ház tele van macskával.
Természetesen, akik etetik õket, panasz-
kodnak, de panaszuk elhanyagolható,
hiszen épségünk és biztonságunk a tét. 

Élvezettel fürkészte arcunkat, aztán azt
kérdezte: 

– Mi van a csapdákkal?
Valaki közülünk (egy kiváló pedagógus)

azt válaszolta: 
– Nálam fogott egy csenevész példányt

– de az helyi patkány volt…
– Bármi is a patkány származása, ártal-

mas. Kötelességem tudatni veletek, hogy
az ellenség már a kapuknál van, legyetek
éberek és õrködjetek. Kiosztok közöttetek
mérgezett kukoricát. Helyezzétek olyan
helyekre, mint a konyha, bár legyetek nagy
figyelemmel a gyermekekre, szárnyasokra
és a háziállatokra.

Minden úgy történt, ahogy mondta, és
boldogok voltunk, mert valóban nem vol-
tunk magunk a harcunkban. Hálából felem-
legettük a mi nagyra becsült kormányzón-
kat is. Természetesen mindannyian igyekez-
tünk, hogy jól teljesítsük, amit ránk szabtak,
mégis be-becsúszott egy-egy hiba: az egyik
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lakásban elpusztult egy macska, a környé-
ken elpusztult néhány csirke, de emberélet-
ben szerencsére nem esett kár. 

Ahogy telt-múlt az idõ, a ránk nehezedõ
feszültség miatt egyre érzékenyebbé vál-
tunk. Azt mondtuk magunkban, hogy jobb,
ha fölkészülten várjuk az elemi csapást. 

Egy reggel találkoztam egy szomszé-
dommal a buszmegállóban:

– Képzelje, megbízható forrásból hallot-
tam, hogy a patkányok elpusztítottak egy
egész falut – mondta.

– Nem volt benne az újságban. 
Lekicsinylõen bámult rám, de nem vála-

szolt. Elképzeltem, hogy ameddig a szem
ellát, hullámzik a föld a patkányoktól, és
menekülõ tehenek csatangolnak céltalanul
a sivatagban. Jóságos ég, bekövetkezhet
ez? Miért ne következhetne? Vajon az
Isten nem küldött-e korábban özönvizet,
ahogy a korán írja? 

A harmadik megbeszéléskor A. M. úr
vidám hangulatban volt. – Gratulálok,
uraim – mondta. – Megtettük, amit meg-
tehettünk. Visszatérhet a remény. Szakér-
tõk lettünk a patkányok elleni harcban,
talán majd egy másik helyre is elhívnak
tanácsadónak. A kormányzó úr õkegyel-
messége is nagyon boldog. 

Ekkor valaki közülünk panaszkodni kez-
dett: – De az idegeink…

A M. úr azonban gyorsan a szavába
vágott: – Idegeink? El akarod rontani az
örömünket a panaszkodással?

– De hol vannak a patkányok? Mikor
fognak támadni?

– Erre senki sem tudja megmondani a
pontos választ, és ha több hozzászólás
nincs, akkor megállapítom, hogy fölkészül-
tünk a harcra. – Aztán egy kis szünet után
folytatta: – Felhívom a figyelmeteket, hogy
nagy fontossággal bírnak az ablakok, ajtók
vagy más esetleges rések a falon vagy
másutt. Csukjátok be az ajtót, ablakot,
vizsgáljátok meg a falakat is. Ha találtok
valamit, amin akár egy szalmaszál is átfér,
tömjétek be. A reggeli takarításkor, ha
kinyitjátok az ablakot, míg a háziasszony
söpröget, a másikatok álljon mellette egy

bottal. Aztán csukja be az ablakot, menjen
a másik szobába, és cselekedjetek hason-
lóképp. A takarítás befejeztével hagyjátok
el a lakást, de elõtte alaposan zárjátok be.

Morcosan néztünk egymásra.
– Lehetetlenség így élni – mondta valaki.
– Az utasítást pontosan be kell tartani.
– Ez olyan… akár egy börtön.
– Háborúban állunk, ezt hívják vészhely-

zetnek. Nemcsak a rombolást akadályoz-
zuk meg, hanem a fertõzést is – Isten
vigyáz ránk. Számoljunk vele.

Engedelmesen széledtünk széjjel, hogy
a parancs szerint cselekedjünk. Most már a
fertõzés lehetõségének a híre is elterjedt,
apátia és depresszió kísértett közöttünk.
Az állandó idegfeszültség miatt gyakorivá
váltak a veszekedések a férfiak között,
majd és nõk között és végül a gyerekek
között is. 

Továbbra is figyeltük a híreket, és a nor-
vég patkány a nagy testével, hosszú sivítá-
sával, riasztó, élettelen tekintetével az
ördögök sztárja lett, amely lerohanta kép-
zeletünket, álmukat, és kizárólagos témája
lett beszélgetéseinknek. 

Az utolsó tanácskozáson A. M. úr azt
mondta: – Jó híreim vannak: kijelöltek egy
szakértõi csoportot, melynek feladata az
épület, a lakások és a veszélyeztetett helyi-
ségek átvizsgálása lesz, mindez teljesen
ingyen.

Ez valóban jó hír volt, mind egyszerre
derültünk fel, kézzelfoghatóvá vált a
remény, hogy meg tudjuk menteni
magunkat és otthonainkat.

Egy napon a házfelügyelõ tájékoztatott,
hogy a hivatalnok ellenõrizte a bejáratot, a
padlást, pincét és a garázst, és kijelentette,
szerencsések vagyunk, amiért egy csomó
macska rohangál a házunkban föl s alá.
Azt mondta, hogy a házmestertõl elvárja
az éberséget és a tájékoztatást is, ha
netán feltûnne egy patkány, legyen az nor-
vég vagy egyiptomi.

Egy héttel a megbeszélés után csenget-
tek az ajtónkon. A házmester volt. Jó hírt
hozott és egy hivatalnokot, aki engedélyt
kért az ellenõrzésre. 
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Nem éppen a megfelelõ idõ volt, a fele-
ségem éppen elkészült az ebéddel, mind-
azonáltal kisietett a konyhából, hogy
üdvözölje a vendéget. 

A hivatalnok középkorú, határozott
embernek tûnt, vastag bajuszt viselt, szög-
letes arca, rövid, tömpe, de széles orra volt,
üveges tekintete. Leginkább egy macskára
emlékeztetett. Egy fél mosollyal üdvözöl-
tem, amely majdnem nevetésbe fordult,
mert az jutott eszembe, hogy a macskák-
nak is igen jó szaglásuk van. Megvizsgálta
a csapdát és a mérget, az ablakot és az
ajtót, és helybenhagyóan bólogatott.
Végül mégiscsak talált a konyhában egy
kis nyitott, szúnyoghálóval bevont ablakot,
és határozottan ránk szólt:

– Csukják be!
A feleségem éppen ellenkezni akart, de

a férfi gyorsan rászólt:
– A norvég patkány nemcsak a szú-

nyoghálót, de a sodronyt is szétrágja.
Aztán elégedetten nézte, ahogy teljesít-

jük a parancsát. Az orrát hirtelen meg-
csapta az étel illata, és nem habozott kinyi-
latkoztatni dicséretét. Én rögvest meghív-
tam enni. 

– Csak egy középszerû ember utasít el
nagylelkûséget – válaszolta egyszerûen.

Azonnal megterítettük az asztalt egy
személyre – neki –, és azt mondtunk, hogy
mi magunk már ettünk. Leült, mintha csak
saját ebédlõjében ülne, elkezdte falni az
ételt, szégyenlõsség nélkül és egészen vad
falánksággal.

Udvariasságból kimentünk, de egy idõ
után mégis azt gondoltam, jobb, ha visz-
szamegyek, hátha szüksége lenne valami-
re. Ahogy beléptem, azonnal szembeötlött
kinézetének drámai változása. Úgy láttam,
hogy most már nem macskára emlékeztet
az ábrázata, hanem patkányra, egyenesen
norvég patkányra. Gyors fordulattal vissza-
mentem a feleségemhez. Nem árultam el
neki a felfedezésemet, de kértem, hogy
menjen be a vendégünkhöz. A feleségem
úgy egy-két percig idõzött odabenn, majd
fakón és sápadtan tért vissza, és elképed-
ten nézett rám.

– Láttad, hogy néz ki, ahogy eszik? –
lihegte a fülembe.

Bólintottam, õ meg szinte súgva folytatta: 
– Döbbenetes, hihetetlen.
Egy kézmozdulattal fejeztem ki egyetér-

tésemet. Úgy tûnt, hogy teljes elképedé-
sünkben még az idõrõl is elfeledkeztünk,
mert csak akkor tértünk magunkhoz,
mikor vendégünk hangját hallottuk, amint
a folyosón elhaladva, vidáman búcsúzott: 

– Virágozzon a házuk mindörökké.
Utána siettünk, de hiába, már a kijáratnál

volt. Az utca végén még visszafordult, karját
lengette búcsúzóul, arcán tovasuhanó nor-
vég mosoly ült. Mi pedig álltunk az ajtó
elõtt, és döbbenten egymásra meredtünk.

Boda Magdolna fordítása

Pär Lagerkvist
(Svédország)

Apám és én
Tíz éves lehettem, ha jól emlékszem,

amikor apám egy vasárnap délután kézen
fogott. Az erdõbe indultunk, hogy hallgas-
suk a madarak énekét. Búcsút intettünk
anyának. Neki otthon kellett maradnia
vacsorát fõzni, ezért nem jöhetett velünk.
A nap melegen sütött, és mi frissen vág-
tunk neki az útnak. A madárdalt nem tar-
tottuk valami ünnepélyes dolognak, sem
különösebben szépnek vagy érdekesnek.
Egészséges, okos emberek voltunk, apám
és én, a természetben nõttünk fel, hozzá
voltunk szokva, nem csináltunk nagy ügyet
belõle. Azért adódott így, mert vasárnap
lévén apám szabadnapos volt. A síneken
mentünk, ahol egyébként senki nem jár-
hatott, de apám a vasútnál dolgozott,
ezért neki joga volt hozzá. Így hamar beér-
tünk az erdõbe, nem kellett kerülõt ten-
nünk. Máris hallhattuk a madárdalt és min-
den egyebet. Pintyek és fûzikék, harkályok
és rigók énekeltek a bokrok között, és mi
élveztük a zsongást, ami az embert körül-
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veszi, amint belép az erdõbe. A talajt sûrû
tavaszi virágszõnyeg borította, nemrég
rügyezett ki a nyír, a fenyõfák új hajtásokat
hoztak, körös-körül minden illatozott. Ahol
a nap rásütött, gõzölgött a talaj. Zajlott az
élet körülöttünk. A méhek elõbújtak kaptá-
raikból, szúnyograjok keringtek a mocsaras
területek fölött. A bokrok közül, mint a
nyílvesszõk, madarak röpültek elõ szú-
nyogra vadászva, aztán éppolyan hirtelen
el is tûntek. Egy vonat közeledett süvítve,
ezért le kellett másznunk a töltésrõl. Apám
üdvözlésképpen szalutált a mozdonyveze-
tõnek, az viszonzásul intett a kezével, min-
den mozgásban volt. Folytattuk utunkat a
talpfákon lépkedve, a kátrány megolvadt a
napsütésben, gépzsír és kõtörõfû, kátrány
és csarab szaga keveredett egymással.
Nagyokat léptünk, hogy a talpfákon men-
jünk, és ne a kõzúzalékon, ami elszakítja a
cipõt. A sínek csillogtak a napsütésben. A
töltés két oldalán telefonpóznák sorakoz-
tak, és énekeltek, amikor az ember elha-
ladt mellettük. Szép idõ volt. Egyetlen felhõ
sem látszott a tiszta égbolton, és nem is
jöhetett aznap egy se, mert apa elõre
megmondta. Kis idõ után a sínektõl jobbra
fekvõ zabföldhöz érkeztünk, ahol egy
ismerõs zsellér gazdálkodott, egy darab
leégett erdõterületen. A zab sûrûn és
egyenletesen növekedett. Apám értõ
ábrázattal vizsgálgatta, és látszott rajta,
hogy meg van elégedve. Én nem sokat
értettem hozzá, hisz a városban szület-
tem. Aztán odaértünk a patak fölött átíve-
lõ hídhoz. Általában alig volt benne víz, de
most tele volt, és vadul hömpölygött.
Fogtuk egymás kezét, nehogy leessünk a
talpfák között. Ezután már hamar odaér-
tünk a vasúti felügyelõ házához, amit zöl-
dellõ almafák és egresbokrok takartak.
Beléptünk, és köszöntünk. Tejjel kínált min-
ket, megmutatta a disznókat, a tyúkokat
és az éppen virágzó gyümölcsfákat, aztán
folytattuk az utunkat. El akartunk menni a
folyóig, mert ott szebb volt, mint bárhol
máshol. Azért is különleges, mert további
útján apám szüleinek a háza mellett folyt
el. Nem szoktunk elõbb visszafordulni, és

ma is, jó darab gyaloglás után, odaértünk.
Már majdnem a következõ állomásnál vol-
tunk, de nem mentünk be. Apám éppen
csak megnézte, hogy jól áll-e a szemafor, õ
mindenre odafigyel. A folyóparton megáll-
tunk. A víz szélesen és barátságosan höm-
pölygött a napsütésben, a folyó menti
sûrû, lombos erdõ visszatükrözõdött a
nyugodt víztükörben. Minden friss és üde
volt, a távoli, följebb fekvõ tavak felõl enyhe
szellõ fújt. Lemásztunk a töltésrõl és egy
ideig a folyóparton mentünk tovább.
Apám megmutatta a horgászhelyeket.
Gyerekként naphosszat itt ült a köveken,
sügérre várva, gyakran egyetlenegyet sem
fogott, mégis szívesen emlékezett vissza
azokra a régi boldog idõkre. Most már
nem ér rá. Sokáig bolondoztunk és vihán-
coltunk a folyóparton, fakéreg-darabokat
fektettünk a vízre, és néztük, hogy viszi el
õket a folyó; kis köveket dobáltunk bele,
versenyezve, kié ér messzebbre, természe-
tünktõl fogva vidámak és felszabadultak
voltunk. Végül elfáradtunk. Úgy gondol-
tuk, mára elég volt, és elindultunk hazafe-
lé. Ekkor már alkonyodott. Az erdõ meg-
változott, még nem sötétedett be, de nem
sok híja volt. Siettünk. Mama már biztos
nyugtalan, és vár minket a vacsorával.
Mindig aggódott, hogy történhet velünk
valami. Pedig nem volt miért. Remek nap
volt, semmi más nem történt, mint aminek
történnie kellett. Mindennel meg voltunk
elégedve. Szemlátomást sötétedett. A fák
olyan különösek voltak. Minden lépésün-
ket figyelték, mintha nem tudnák, kik
vagyunk. Egy bokor alatt szentjánosboga-
rat fedeztem fel. Onnan, a lenti sötétség-
bõl lesett ránk. Megszorítottam apám
kezét, de õ nem vette észre a különös jelet,
csak ment elõre. Teljesen besötétedett. A
patak fölött átvezetõ hídra értünk. Lent
ijesztõen morajlott a víz, mintha el akart
volna nyelni minket, megnyílt alattunk a
mélység. Óvatosan lépkedtünk a talpfá-
kon, szorosan fogtuk egymás kezét,
nehogy leessünk. Azt hittem, apám át fog
vinni, de nem szólt egy szót sem, biztos
azt akarta, hogy olyan legyek, mint õ, és
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ne gondoljak arra, hogy valami különleges
történik. Folytattuk az utat. Apám nyu-
godtan haladt a sötétségben, egyenletes
léptekkel, szó nélkül, elõre tekintve. Nem
értettem, hogy lehet ilyen nyugodt, mikor
olyan sötét volt. Rettegve pislogtam jobb-
ra-balra. Körös-körül ez a sötétség! Alig
mertem levegõt venni, mert az ember
annyi sötétséget szív magába, és az veszé-
lyes, gondoltam, mert attól nemsokára
meghal. Jól emlékszem, hogy mindig is ezt
hittem. A vasúti töltés meredeken lejtett az
éjfekete mélységbe. A telefonpóznák kísér-
tetiesen ágaskodtak az ég felé, tompa
moraj hallatszott belõlük, mintha a hang a
föld mélyébõl jönne. A fehér porcelánfog-
lalatok magukat ijedten összehúzva gub-
basztottak és hallgatóztak. Minden félel-
metes volt. Semmi sem volt rendben,
semmi sem volt valódi, minden olyan titok-
zatosnak tûnt. Erõsen belecsimpaszkod-
tam apámba, és halkan odasúgtam:

– Apa, miért olyan ijesztõ, ha sötét van?
– Nem, drága gyermekem, nem ijesztõ

– mondta, és kézen fogott.
– De igen, apa, ijesztõ.
– Nem, fiam, ne gondold. Hiszen tud-

juk, hogy van Isten.
Nagyon magányosnak és elhagyatott-

nak éreztem magam. Olyan furcsa volt,
hogy csak én féltem, apám nem, hogy
nem ugyanazt gondoltuk. És furcsa, hogy
amit mondott, hogy nem kell félnem, nem
segített. Még az sem segített, amit Istenrõl
mondott. Úgy éreztem, hogy Isten is ijesz-
tõ. Szörnyû volt, hogy mindenhol jelen
van, itt a sötétben, ott lenn, a föld mélyé-
ben, a sustorgó telefonpóznákban, min-
denhol. És az ember mégsem láthatta
soha. Szótlanul lépkedtünk, mindketten a
saját gondolatainkba merülve. A szívem
összeszorult, mintha belefészkelõdött
volna a sötétség, és szét akarná feszíteni.
Egy kanyarba érve hirtelen hangos dübör-
gést hallottunk magunk mögött! Felriad-
tunk a gondolatainkból. Apám magával
rántott, le a töltésrõl, a mélységbe leérve
magához szorított. A vonat elrobogott
elõttünk. Egy fekete vonat, a világítás min-

den szerelvényben eloltva, és õrült sebesen
száguldott. Mi ez? Ilyenkor nem kellett
volna vonatnak jönnie! Rémülten néztünk
föl rá. Az óriási mozdonyban tûz lobogott.
Amikor szenet raktak rá, vad lángok csap-
tak ki az éjszakába. Félelmetes volt. A moz-
donyvezetõ ott állt, sápadtan, mozdulatla-
nul, kifejezéstelen arccal, amit megvilágí-
tott a tûz. Apám nem ismerte meg, nem
tudta ki volt. A mozdonyvezetõ csak
nézett maga elé, mintha semmi más dolga
nem lenne, mint belerobogni a sötétség-
be, mélyen bele a soha véget nem érõ
sötétségbe. Izgatottan, a félelemtõl elszo-
rult torokkal álltam ott és bámultam a vad
jelenés után, amit elnyelt az éjszaka. Apám
felvonszolt a sínekre, siettünk hazafelé.

– Különös, micsoda vonat volt ez? És a
mozdonyvezetõt sem ismerem – mondta.
Aztán nem szólt többet.

Egész testemben remegtem. Ez nekem
szólt, miattam történt. Gyanítottam, hogy
mit jelentett, a félelem volt, ami rám várt,
mindaz az ismeretlen, amirõl apám semmit
sem tud, amitõl nem fog tudni megvédeni.
Számomra ilyen lesz a világ, az élet. Nem
olyan, mint valaha apámé, amikor még
minden meghitt és biztonságos volt. Ez
nem igazi világ, nem igazi élet, csak szá-
guld, lángolva a soha véget nem érõ, teljes
sötétségbe.

Pálosné Sárdy Katalin fordítása 

(72. szám, 2003. augusztus-szeptember)

László Anna 
linómetszete
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Susanna Rich
(Amerikai Egyesült Államok)

Reklámszatyrok
masíroznak nagymamával a lépcsõn
védik a bejáratot eltorlaszolják az ajtókat  és ágyakat
hogy gáncsot vessenek a nõket megerõszakoló csapatoknak –
ez már a Grove street 63 Passaicban  New Jerseyben
évtizedekkel a Fekete-erdei éjszakák és  a határon töltött
napok után

Ezek a szatyrok az õ lovagjai
valaha büszke válluk megroggyant de még most is
Hershey csokoládét Ritz kekszet zsilettpengét
hoznak neki mint az amerikai katonák
Megpocakosodtak a fülük kirojtosodott mégis

õrzik a fényképeit kenyeret
nyomnak a kis Muki tátott szájába zokniból
párnát tesznek a papírfej alá fényesítik 
nagypapának az Osztrák-Magyar Hadseregben szerzett
kitüntetéseit és rangjelzéseit. Három napig

élhetne egy ilyen 
szatyorból amelyek
elkísérik a bevásárlóközpontokba
s kettõvel többet hoz haza. Csuklóira
vörös karkötõket horzsolnak bicegve
ingázik súlyuk alatt harisnyája ráncos
parókája félrecsúszott – egy fiatal nõ
a kor mundérjában elvárja
hogy sajnálják de
nem tart rá igényt 

Tóth Éva fordítása
Szemadám György: 

„Az elrejtettségrõl…” 
34 x 24,5 cm. Kollázs.
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Bekker Kinga

Szerelmem
Szerelmem egy koldus, nyomorék,
nyomoronc, bûzös hajléktalan.
Üres tróntermében kormányozza
magát, az udvar szálait
kötözi, csomózza. 
Fekete sarka hiányzik lábfejébõl.
Útjai hûlt helyét leli, találja.
Szerelme szfinx nyugalma az
üres hegytetõn zúg, támad a szél
a hegyoldalon friss-fegyveres harc.
Védett csúcsokon béke magányát
szerelme hálója fojtogatja, 
vihar szülõje udvar nélkül
a mocskos koldus
udvaronc-nyomoronc
trónterme tiszta szülöttei
üres hímringyó-szerelem
tiszta szülöttei a trónnak, 
a szeretõ-papagáj piros fény-
gömbjei a zöld-lombos bokrokon.
A szfinx tünde-fényes szellemtársai
bagoly-merevségû öl(el)õ szemei.

Madarak
Halálmadarak zúgnak rõt szobám rejtekein
tündöklõ-ragyogó gonoszság varázspálcái, 
rabszolgaság vezényli életem zenekarát,
szenvedély halálos nyomorúsága rabsága.

Fehér madárraj ellep felszabadult szellemet,
forog-forog kering körbe-körbe a napleány
borvizei forrásán édesvizû hableány,
el nem égõ felszentelt tûz eksztatikus teste:
halálmadarak zúgnak gyûrûs-sötét poklokon
szabadult szent lelkek fehér pörgése-forgása,
gyöngyözõ erdõk szellem-testében 

fény-madarak
édesvizû zsibongása, dobpergés zörgése,
harangok zizegése, áldott basszus és 

szoprán
semmi ágán örökkévaló rezzenései.

Ortutay Péter

Ifjúságom legszebb
madara

Sokan ismerik Tennessee Williams ameri-
kai drámaíró Az ifjúság szép madara címû
megrázó darabját. Két okból kifolyólag is
ismerhetik. Elõször is azért, mert már ját-
szották Pesten valamikor, nagy sikerrel,
másodszor pedig legalább azért, mert for-
dította Örkény István. S olyan jól, hogy
akár mondhatnánk azt is, hogy Örkény
párbeszédei ebben a darabban jobbak,
mint az eredeti, ha nem lenne fordítási axi-
óma, hogy az eredetinél jobb fordítás már
nem igazi fordítás. Hogy mirõl is szól a
darab? Hát csak arról, hogy bármilyen
keserû is az élet, de amíg az ember fiatal,
az élet mindig szép. S fõként azért szép,
mert fiatalon még van ereje elvetni, meg-
tagadni azt, ami szabadságát ellopja,
gúzsba köti. És ha megöregszik, vágyik
oda, fiatalabb éveibe vissza, mert úgy érzi,
valamit ott felejtett, elmulasztott, nem
kapott meg, s így élete és harca nem vál-
hatott teljessé. S ez a valami ifjúságának
szép, talán a legszebb madara volt és
marad.

Nos, nekem 1956 októbere, novembe-
re, a magyar forradalom két hete volt ifjú-
ságom legszebb madara. Pedig csak átté-
telesen lehettem részese. Csak lélekben
vehettem részt benne, mert hát akkoriban
nem Magyarországon éltem, hanem „a
gonosz birodalmában” (R.R. amerikai elnök
kifejezése), mely gyönyörû és a világon
páratlan forradalmunkat is eltiporta. 
A Szovjetunióban, a mátuska Ukrajnához
csatolt felszabadított (értsd: annektált)
Kárpátalján, annak is megyeközpontjában,
Ungváron születtem és éltem. Szóval, egy
olyan országban, mely nem volt más, mint
egy hatalmas, villanyárammal is ellátott,
sok, sok tízezer kilométereken át húzódó,
szögesdróttal körülvett börtön, melybõl
szabadulni, vagy akárcsak rövid idõre kike-
rülni szinte lehetetlennek tûnt: életem elsõ
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külföldi útja húsz valahány évesen valami-
kor a hatvanas években a csehszlovák
szobránci látogatás volt, mely város futball-
csapatával – alig 20 km-re Ungvártól –
meccset játszottunk. És ott Ungváron,
következésképpen a nagy SZU-ban voltam
megvetett „mágyár”, gyári munkás, hõs
szovjet katona, szénbányász, nyamvadt kis
értelmiségi, intyelligentyik, meg miegymás,
amit nem igazán szokott visszakívánni
senki. De voltak barátok, szerelmek, sport,
rock and roll, egyetemista évek, és ’56. Ami
mind szép volt, nagyon szép, és persze
felejthetetlen. Az ifjúság mind megannyi
szép madara.

Hogy mit jelentett ’56 akkoriban egy
ungvári magyar kamasznak (14 éves vol-
tam akkor), vagy az ottani magyaroknak
általában, azt megpróbálom két apró,
ezen eseménytõl elvonatkoztatott törté-
nettel illusztrálni, melyet akár viccesnek is
mondhatnánk, ha nem húzódna ott
mögötte a szovjet valóság. És melynek
lényegét, az anyagi és a szellemi alapját e
két „tréfás” történet talán jobban mutatja,
mint azok a borzalmak (kollektivizálás, ipa-
rosítás, nyomor, a Gulág, az üldözések, a
kivégzések, stb.), melyekrõl szintén volt
szerencsénk már egy s mást hallani.

Elsõ történet. Amikor hozzánk, ponto-
sabban a szüleimhez jött látogatóba
magyarországi rokon, ismerõs, kolléga
vagy turista, úgy õk, mármint a hozzánk
látogatók, jó magyar szokás szerint el
kezdtek panaszkodni, hogy nekik milyen
nehéz odaát, mert nincs pénz, nem
mehetnek minden évben külföldre, min-
den drága, és még egy Trabantot sem tud-
nak venni, értsük meg, micsoda borzalom.
Édesapám hallgatta, nem szólt semmit,
csak a végén, amikor a látogató panasz-
áradata megszûnt. Akkor meg azt mond-
ta: „Fiam (lányom), tégy meg nekem egy
szívességet. Szívesen megkínálnálak ezzel-
azzal, de a frizsider üres. S az utóbbi idõ-
ben már nehezemre esik mászkálni. Ezért
adok neked tíz rubeltet (sic!), nagy pénz,
és menj el helyettem ide a sarki mágázinba
(boltba). És hozzál légy szíves egy vekni

kenyeret, egy pácska (20 deka csomagolt)
vajat, két kis bánka (üveg) tejfölt, valami fel-
vágottat, ha csak odesszkája van, az is jó
lesz, és ha szereted a sört, hát hozzál
magadnak két üveg Zsigulivszkáját vagy
bármilyet. Oké?”

Persze, szívesen, Elemér bácsi, volt a
válasz. 

A látogató ment, és úgy tíz perc múlva
vissza is jött, kényelmetlenül feszengve,
üres kézzel. „Elemér bácsi, mondta szinte
sírva, nem vettem semmit. Semmi sincs a
boltban. Üresek a polcok. Hogy lehet?”

Hát csak így! Válaszolta apám. De mi
azért nem panaszkodunk. Mert minek?

Második történet. Vagy úgy tíz, tizenkét
évig dolgoztam a magyar nyelvû ungvári
Kárpáti Igaz Szónál mint fordító, újságíró.
Balla László volt a fõszerkesztõ (áldassék a
neve). Egyszer csak hivat Vladimir Miska
bácsi fõszerkesztõ-helyettes, a pártitkár.
Nagy úr volt egy párttitkár akkoriban,
nagyon nagy, hisz tudják. No, gondolok,
mi rossz fát tettem már megint a tûzre.
Szoktam. Mármint rossz fát a tûzre tenni.
Szóval, hívat Miska bácsi. Leültet, és azt
mondja. „Te, ez a legutóbbi cikked arról a
szocialista munkaversenyrõl a bútorgyár-
ban. Egész jó, de tudod, hiányzik belõle
valami, mint nálad mindig. Jól írsz, meg
miegymás, szó se róla, de nem tudsz iga-
zán hazudni. Azt õszintén, lelkesen kell,
nem úgy, mint te, félvállról. Így sose lesz
belõled igazán jó szovjet újságíró. Megma-
radsz fordítónak.”

Ó, Miska bácsi. Egyik színfoltja, „szép
madara” életemnek! Akárcsak Hofi.

E két kis történettel csak azt akartam
illusztrálni, ha esetleg félreérthetõ voltam,
hogy mi is jellemezte a nagy Szovjetuniót
(a szocializmust, a kommunizmust: a
lényeget) leginkább. Nem más, mint: az
anyagi nyomor és a szellemi, ideológiai
megátalkodottság, mely szerint tûzzel,
vassal bizonyítandó, mert bizonyított,
hogy ez a rendszer a legtökéletesebb a
világon. Ha most nem, akkor majd lesz.
Akkor is, ha nagyot kell hazudni, vagy min-
dig kell hazudni érte. Mert ott nincs, vagy
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nem lesz üres bolt, és az agymosott
ember, a homo szovjeticus mind egy szálig
egyet akar: a fényes jövõt. Higgyétek el,
mert ezt mi becsületes kommunisták
hazudjuk nektek. Õszintén, lelkesen. Aki
mást mond, az ellenség, s azt börtönbe,
diliházba kell csukni, a Gulágra kell küldeni,
ki kell toloncolni. 

És egy ilyen világnak a tõszomszédsá-
gában kitört egy ’56. Egy hihetetlen ese-
mény. Hogy, hogy, hogy merészel valaki
fegyvert fogni egy birodalom ellen, melytõl
retteg a fél világ, és Amerika? Egy mamut
birodalom ellen?

Elnyomás, megfélemlítés, a hazugságok
sorozata ide vagy oda, megtörtént. Egy
maroknyi nép fegyvert fogott a hazugság,
a gonosz birodalma ellen. Vajon már akkor
is tudta, hogy ha „a szörnyetegek nem is
halnak megy fiatalon” (idézet T. W.-tól), de
elõbb utóbb mégis csak meghalnak. Lesz
valamikor még „konyec továrisi”. De valaki-
nek döfnie kell ebbe a szörnyetegbe elõ-
ször. Anélkül bizony nem hal meg. Igen
ám, csak senki se merte elsõnek megtenni
ezt a döfést. Csak a magyar.

Lakásunk, nem is tudom, hányadik szoba-
konyhás albérletünk ott Ungváron, ahol öten
laktunk, gyerekek plusz a szülõk, a Csap felé
vezetõ kockaköves Minajszkaja (Minaj) utca
7. szám alatt volt található. Ablakunk mellett
egy-két méterre három napig dübörögtek a
tankok Magyarország felé, rögtön 1956.
október 23. után (nem november 4-én).
Aludni sem lehetett. Nem tudtunk. 

Számomra úgy kezdõdött, hogy kora
reggel, amikor megszólalt a Kossuth rádió,
hallom, hogy Magyarországon ellenforra-
dalom van. És a háttérbõl hallani lehetett a
puskaropogást. Az „ellenforradalmárok”
már a rádiót ostromolták.

És körülöttünk lebegni, terjedni, vibrálni
kezdett valami mámorító, részegítõ illat,
mint a szerelemé. Fogni, tapintani lehetett.
Szöges drótkerítés ide vagy oda, megcsap-
ta az embert a szabadság levegõjének illa-
ta. És egyszerre jó lett büdös mágyárnak
lenni megint ennek tudatában, még a
Szovjetunióban is.

És megindultak a tankok megszámol-
hatatlanul. Nemcsak a Minaj utca, hanem
a vasúti szerelvények is vitték a lánctalpa-
sokat a szabadság szép madarát eltaposni.

Iskolánk, a híres nevezetes tízes számú
iskola ott állt az Ung folyó bal partján, ahol
északról nyugatnak kanyarodik, egy kõha-
jításnyira a fából épült vasúti hídtól. (Ma
már nem vasúti, és kõbõl van). És az abla-
kokból láttuk, hogy mennek és mennek a
hídon lassítva a szerelvények. Rajtuk pony-
vával letakart tankok és ágyúk, melyeknek
csak a csöve látszott. S egy õr mindegyik
mellett Kalasnyikov karabéllyal, szuronyo-
san. Mi kicsik és nagyok, odarohantunk az
ablakokhoz, öklünket ráztuk, kiabáltunk,
piros rongyot égettünk, cserepet dobál-
tunk. Míg egyszer csak oda nem lépett, á,
dehogy lépett, rohant szegény Lessó Gyuri
bácsi, Jurij Jurijevics, az iskola rettegett és
félelmetes igazgatója, de most valahogy
halálsápadt arccal, félelemtõl remegõ
ajkakkal, és könyörgött, sírt, könnyek
potyogtak a szemébõl: „Fiúk, fiúk, ugye
nem akarjátok, hogy elvigyenek?” Elég volt
egyszer mondania. Tudtuk, mit jelent az,
hogy elvigyenek. Majdnem mindegyikünk-
nek elvitték nagyapját, apját, valamelyik
rokonát egyszer. Ezt nem akartuk.
Szerettük Lessó Gyuri bácsit, nemcsak fél-
tünk tõle, mert mindig igazságos volt, és õ
is szeretett bennünket.

Aztán… nincs tovább. Nekünk ott Ung-
váron a magyar tizenéves iskolás gye-
rekeknek, fiúknak, lányoknak, mindössze
ennyi volt az egész ellenállás. Tudtuk, hogy
a magyar szabadságharc elveszett. Már a
legelején tudtuk. Nemcsak Nagy Imréék
kétségbeesett „segítsetek, segítsetek,
segítsetek”-jei után. Nem lehettek illúzió-
ink. Hisz ott éltünk azok között, akik ezt a
forradalmat eltiporták, vérbe fojtották, és
tudtuk, hogy milyen erõsek és gonoszak.
Nagyon erõsek és nagyon, de nagyon
gonoszak voltak. S tehetetlenségünk csak
a szikrázó dacot és gyûlöletünket növelte,
s fokozta mindaz ellen, amit a kommuniz-
mus kénköves bûzös levegõje árasztott
körülöttünk. És mindazok ellen, akik ezt a
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rendszert hirdették, képviselték. És neta-
lántán ma is emlegetik, mint egy boldo-
gabb korszakot Magyarország történeté-
ben, illetve hallgatnak borzalmairól, vagy
netalántán eltusolni igyekeznek azokat.

’56 levegõjét, a szabadság illatát, mint
az elsõ szerelemét, idõnként, sajnos csak
idõnként, ma is érzem. Õ volt ifjúságom
legszebb madara. És az egész magyarságé
az elmúlt században.

Bak Rita

Szirommesék
A mesék már olyan érdesek,
mint a békakirály csókja?
A fák ágai karcolják az eget.
Alig látok.
Az angyalok kiülnek az ég párkányára és 
szárnyaikat tapogatják.
Kormozódik az ég.
Boszorkányok szállnak el
a tó felett.
(Ólomkatona a papírhajón.)
Özvegy, egy lábon álló balerina lettem.
Csönd.
Karcos ég.
Hattyútollak a fiókban.

Konyha
Narancs nap
a salátatálban.
Nyár van.
Holdkiflik, csillaglinzerek.
Messzirõl ûrlények intenek.
Mint suhanó ûrhajók,
sercegnek a fasírtgolyók.
A zsíros palacsinta megremeg,
Tejút, Andromeda, egyremegy,
leporolom az abroszt is,
fölöttünk ragyog a galaxis.

Michel Foucault

Mi a hatalom?
Elõadások 

a Collège de France-ban
(Részlet)

Mindezen genealógiák tétjét önök
ismerik nagyon is jól, majdnem szükségte-
len hát hangsúlyoznom, hogy e tért a
következõ: mi ez a hatalom, amelynek
betörése, ereje, éle, abszurditása az elmúlt
negyven év során a nácizmus és a sztáli-
nizmus összeomlása nyomán mutatkozott
meg? Mi a hatalom: vagy inkább, mivel a
kérdés: „Mi a hatalom?” afféle elméleti kér-
désnek hangzik, amely csak megkoronáz-
ná az egész elméletet, amit viszont nem
akarok – a tét: meghatározandó, melyek
mechanizmusaikban, hatásaikban, viszo-
nyaikban a hatalom különbözõ diszpozíci-
ói, amelyek a társadalom különféle szintje-
in és egymástól nagyon távol esõ területe-
in hatnak? Grosso modo, azt hiszem, hogy
mindezek tétje a következõ: a hatalom
elemzését vagy a hatalmak elemzését,
ilyen vagy olyan módon, levezethetjük-e a
közgazdaságtanból? 

Ezért teszem föl e kérdést, és ezt aka-
rom mondani vele. Nem akarom eltörölni a
megszámlálhatatlan, gigantikus különbsé-
get, ám e különbségek ellenére és rajtuk
keresztül, van bizonyos közös érintkezési
pont a politikai hatalom jogi és mondjuk
liberális felfogása – amellyel a XVIII. századi
filozófusoknál találkozunk – és a marxista
felfogása között, amely meglehetõsen
közismert, lévén a marxizmus álláspontja.
E közös pontot a hatalom elméletében,
„ökonomizmusnak” nevezném. Ezzel
pedig a következõt akarom mondani: a
hatalom klasszikus jogi elméletében a
hatalmat olyan jognak tekintették, amely
birtokolható, mint általában a javak, ado-
mányozható és elvehetõ, teljességgel vagy
részleteiben, egy jogi vagy jogalkotói aktus
által, e pillanatban nem nagyon fontos,
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hogy átruházásról vagy szerzõdésrõl van-e
szó. A hatalom konkrét, amelyet minden
egyén birtokol, és teljességgel vagy rész-
ben átruház egy hatalom, politikai uralko-
dói hatalom megalkotásához. A politikai
hatalom létrehozása tehát e sorozatban
bonyolódik le, abban az elméleti összes-
ségben, amelyre utalok, egy jogi mûvelet
modellje alapján, amely a szerzõdéses
csere rendjérõl való. Következésképpen ez
nyilvánvaló analógia, amely ezen elméle-
tekben mindvégig jelen van a hatalom és a
javak, a hatalom és a természeti kincsek
között.

A másik esetben a hatalom általános
marxista felfogására gondolok: ilyesmi
nincs is, ez nyilvánvaló. Viszont e marxista
felfogásban van valami más, amit a hata-
lom „közgazdasági funkcionalitásnak”
nevezhetnénk. „Közgazdasági funkcionali-
tás” annyiban, amennyiben a hatalomnak
lényegileg az volna a szerepe, hogy fönn-
tartsa a termelési viszonyokat, és kísérje
azt az osztályuralmat, amelyet a fejlõdés és
a termelõerõk kisajátításának jellemzõ
modalitásai lehetõvé tettek. Ebben az
esetben a politikai hatalom a közgazda-
ságtanban találná meg történelmi létokát.
Ha úgy tetszik, egyik esetben olyan politi-
kai hatalommal találkozunk, amely formá-
lis modelljét a csere folyamatában, a javak
körforgásának közgazdaságtanában talál-
ja meg, míg a másikban a politikai hata-
lomnak a közgazdaságtanában volna a
történelmi létoka, valamint konkrét formá-
jának és aktuális mûködésének elve.

Az általam említett kutatások tétjének
problémája, azt hiszem, a következõ
módon bontható föl. Elõször: a hatalom
mindig másodlagos pozícióban van-e a
közgazdaságtanhoz képest? A közgazda-
ságtan mindig célszerûsíti (finaliser) és
mintegy funkcionálissá teszi a hatalmat? A
hatalom rendeltetése, hogy mûködtesse,
megszilárdítsa, fenntartsa, kísérje azokat a
viszonyokat, amelyek jellemzõk e közgaz-
daságtanra és lényegesek mûködése
szempontjából? Második kérdés: a hata-
lom a termék modellje alapján írható le?

Amint az emberek birtokolnak, megsze-
reznek, szerzõdéssel vagy erõvel, ami eli-
degeníthetõ, vagy birtokba vehetõ, körfo-
gást végez, bizonyos területeket ösztönöz-
ve, másokat elkerülve? Vagy ellenkezõleg:
a hatalom elemzéséhez különféle eszkö-
zök mûködtetésével kell próbálkozni, még
akkor is, ha a hatalomviszonyok mélysége-
sen át vannak itatva a közgazdasági viszo-
nyokkal, még akkor is, ha a hatalomviszo-
nyok mindig egyfajta nyalábot alkotnak a
közgazdasági viszonyokkal? És ebben az
esetben a közgazdaságtan és a politika
szétválaszthatatlansága nem funkcionális
alárendeltségû, nem is a formális izomorfia
jellemzi, hanem valami másik rend, és pon-
tosan ezt kellene kibontakoztatnunk.

Mi áll jelenleg rendelkezésünkre a hata-
lom nem közgazdaságtani elemzéséhez?
Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy valóban
meglehetõsen eszköztelenek vagyunk e
téren. Elõször is, rendelkezésünkre áll az a
kijelentés, hogy a hatalom nem adható,
nem cserélhetõ, nem vehetõ vissza,
hanem hat (s’exerce), és csak hatásában
létezik. Ugyancsak rendelkezésünkre áll az
a másik kijelentés, hogy a hatalom elsõdle-
gesen nem a közgazdasági viszonyok
fenntartója és megerõsítõje, hanem
önmagában, elsõdlegesen, hatalomvi-
szony. Itt kérdések következnek, vagyis
inkább két kérdés: ha a hatalom hat,
miben áll ez a hatás? Mi ez a hatás?
Milyen a mechanikája? Itt pedig afféle
tárgy-válaszhoz jutunk, vagy legalábbis
közvetlen válaszhoz, amely engem számos
aktuális elemzést követõen mindig az aláb-
bi megállapításra indított: a hatalom lénye-
gileg az, ami elnyom (réprime). Ami
elnyomja a természetet, az ösztönöket,
egy osztályt, az egyéneket. És amikor a
mai diskurzusban a hatalomnak ezzel a
makacsul visszatérõ meghatározásával
találkozunk, hogy a hatalom az, ami
elnyom, akkor a mai diskurzus nem talál fel
semmit. Hegel mondta ki ezt elsõnek,
aztán Freud, majd Reich. A hatalom min-
denesetre az elnyomás szerve, ez a mai
szótárban a hatalomnak majdhogynem
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homéroszi jelzõje. Akkor pedig a hatalom
elemzése lényegileg elõször is nem az
elnyomás mechanizmusainak elemzése
legyen?

Másodszor, ha a hatalom önmagában
egy erõviszony mûködtetetése és kibonta-
koztatása, akkor nem az átruházás, szer-
zõdés, elidegenítés fogalmai szerint ele-
mezzük, ne is a termelési viszonyokat
megerõsítõ funkcionális elemek szerint,
hanem elõször is és mindenekelõtt a harc,
a szembenállás vagy a háború fogalmai
alapján. Az elsõ hipotézissel szemben
tehát, amely így hangzik: a hatalom
mechanizmusa alapvetõen és lényegileg
az elnyomás, második hipotézisünk
ekképp fogalmazható meg: a hatalom a
háború, a háború folytatása más eszkö-
zökkel. Tehát e ponton fordítjuk meg
Clausewitz tételét, mondván, hogy a poli-
tika a háború folytatása más eszközökkel.
Mindez pedig három dolgot mond.
Elõször is: a hatalomviszonyoknak, ahogy
olyan társadalomban mûködnek, mint a
miénk, támpontként bizonyos hatalomvi-
szony szolgál, amelyet háborúban, háború
által létesítettek, történelmileg meghatáro-
zott, adott pillanatban. És ha igaz, hogy a
politikai hatalom gátat vet a háborúnak és
megpróbálja uralomra juttatni a békét a
civil társadalomban, azért még egyáltalán
nem mond le a háború eszközeirõl, és nem
semlegesíti az egyensúlyvesztést, amely a
háború utolsó csatájában jutott kifejezés-
re. A politikai hatalomnak e hipotézisben
az volna a szerepe, hogy folyamatosan
átírja e hatalomviszonyt egy csendes
háború útján az intézményben, a gazda-
sági egyenlõtlenségekben, a nyelvben, sõt
az emberek testében. Clausewitz aforiz-
mája megfordításának elsõ értelme tehát a
következõ: a politika a háború folytatása
más eszközökkel: vagyis a politika a hábo-
rúban megnyilvánuló erõk egyensúlyát
vesztett állapotának szankcionálása és
meghosszabbítása. Ám e tétel megfordítá-
sa mást is akar mondani: tudniillik, hogy e
„civil békén” belül a politikai küzdelmek, a
hatalomért folyó hatalmi harcok, az erõvi-

szonyok módosulásai, bizonyos szem-
pontok hangsúlyozása, megfordítások stb.
– mindez egy politikai rendszerven nem
interpretálható csupán a háború folytatá-
saként. Hanem a háború epizódjaiként,
szétforgácsolásaként, mozgásaként értel-
mezendõ. Soha nem írnánk alá, hogy ez
még mindig ugyanannak a háborúnak a
története, ha már a béke és intézményei
történetérõl van szó.

Clausewitz aforizmájának megfordítása
azonban egy harmadik dolgot is sugall: a
végsõ döntés csak a háborútól jöhet,
vagyis attól az erõpróbától, amelyben
végsõ soron a fegyverek a bírák. A politika
célja az utolsó csata volna, vagyis az utol-
só csata végre felfüggesztené a hatalom
gyakorlását folytonos háborúként.

Látják tehát, tisztelt  hallgatóim, hogy
attól a pillanattól kezdve, amikor kibonta-
kozunk a közgazdasági sémákból a hata-
lom elemzésében, mindjárt két határozott
hipotézissel találjuk szemben magunkat:
elõször is, a hatalom mechanizmusa, mint
elnyomás, e hipotézist, ha megengedik, az
egyszerûség kedvéért, a Reich-féle hipoté-
zisnek nevezném, míg a másodikat, a ha-
talomviszony hátterét, az erõk harcias egy-
másnak feszülése hipotézisét, megint csak
az egyszerûség kedvéért, a Nietzsche-féle
hipotézisnek nevezem. E két hipotézis
nem összebékíthetetlen; ellenkezõleg:
nagy valószínûséggel együtt lépnek föl:
végsõ soron az elnyomás nem a háború
politikai következménye-e, ahogy a politi-
kai jog klasszikus elméletében a zsarnok-
ság (oppression) a királyi hatalom visszaélé-
se volt a jogrendben?

A hatalom elemzésének két nagy rend-
szere állítható tehát szemben egymással.
Az egyik, a XVIII. századi filozófusoknál is
megtalálható régi rendszer, amely egy ere-
dendõ jogként fölfogott hatalom körül
szervezõdik, amelyet az uralkodói jog alko-
tóelemeként engedélyeznek a szerzõdés-
sel a politikai hatalom alapjaként. Fönnáll a
veszély, hogy az ekképp megalkotott hata-
lom mintegy túlcsordulva önmagán, vagyis
túllépve a szerzõdésben kikötött megszorí-
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tásokon, zsarnoksággá változik. Hatalom-
szerzõdés, amelynek határa a zsarnokság,
vagyis inkább határán túl a zsarnokság
van. A másik rendszer pedig a politikai
hatalmat már nem a szerzõdés-zsarnok-
ság séma alapján elemzi, hanem a háború-
elnyomásséma alapján. És ekkor az elnyo-
más már nem az, ami a zsarnokság volt a
szerzõdéshez képest, vagyis nem vissza-
élés, hanem az uralmi viszony (rapport de
domination) hatása és vitatása. Az elnyo-
más nem egyéb, mint egy állandó erõvi-
szony mûködtetése, azon a pszeudo-
békén belül, amelyet egy folytonos háború
munkál ki. Tehát a hatalom elemzésének
két sémája van: a szerzõdés-zsarnokság,
amely, ha úgy tetszik, a jogi séma és a
háború-elnyomás vagy uralom-elnyomás,
amelyben a pertinens oppozíció nem a
törvényes és a törvénytelen, mint az elõzõ
sémában, hanem a küzdelem és a meg-
adás közötti oppozíció.

Az elmúlt évek során én természetesen
a küzdelem-elnyomás sémáról beszéltem
önöknek. Voltaképpen ennek mûködését
próbáltam magyarázni. Márpedig ahogy
magyaráztam, új meg új szempontokból
voltam kénytelen szemügyre venni:
magyarázat közben bizony, mert egy
egész sereg szempont elégtelenül volt
kidolgozva, azt is mondhatnám, egyálta-
lán nem volt kidolgozva, meg azért is,
mivel azt hiszem, hogy e két fogalom:
„elnyomás” és „háború” tekintélyes mérté-
kû módosításra szorul, netán fel is kell õket
adni. Mindenesetre a „háború” és „elnyo-
más” fogalmát közelebbrõl kell tüzetesen
szemügyre venni, vagy azt a hipotézist kell
alaposabban megvizsgálni, hogy a hata-
lom mechanizmusai lényegileg elnyomó
mechanizmusok-e, meg azt a másik hipo-
tézist, hogy ami a politikai hatalomban for-
tyog és mûködik, az lényegileg és az min-
denekelõtt harcos viszony.

Dicsekvés nélkül szólva, azt hiszem, elég
régóta gyanakszom már erre az „elnyo-
más” fogalomra, és megpróbáltam önök-
nek kimutatni, éspedig pontosan a genea-
lógiák kapcsán, amelyekrõl az imént

beszéltem, a büntetõjog története, a pszi-
chiátriai hatalom, a gyermekszexualitás
ellenõrzése stb. kapcsán, hogy e hatalmi
formációkban mûködtetett mechanizmu-
sok mások, mint az elnyomás. Munkámat
folytatva mindenképpen meg kell vizsgál-
nom kissé tüzetesebben az elnyomás ezen
elemzését, ám nem mindenre kiterjedõen,
amit kétségkívül némiképp összefüggéste-
lenül elmondtam ezzel kapcsolatban.
Ezért a következõ elõadást vagy két elõa-
dást az „elnyomás” fogalma kritikai vizsgá-
latának szenteljük és megpróbáljuk kimu-
tatni, hogy az „elnyomásnak” ez a manap-
ság olyannyira elterjedt fogalma mennyi-
ben és mi módon elégtelen a hatalom
mechanizmusai és hatásai jellemzését
tekintve.

Ám az elõadás másik része az érem
másik oldalával, vagyis a háború problémá-
jával foglakozik. Megkísérlem áttekinteni,
hogy a háború, a küzdelem, az erõk szem-
benállásának kettõs sémája milyen mér-
tékben jelölhetõ meg a civil társadalom
alapjaként, a politikai hatalom gyakorlata-
ként, egyszersmind mozgató rugójaként.
Okvetlenül háborúról kell-e beszélnünk a
hatalom mûködésének elemzésénél?
Érvényesek-e a „taktika”, a „stratégia” és
az „erõviszonyok” fogalmai? És ha igen,
milyen mértékben? A hatalom egyszerûen
a háború folytatása, csak nem fegyverekkel
vagy csaták útján? A manapság megszo-
kottá vált séma fogalmán, amely egyéb-
ként nem túl régi, hogy a hatalomnak meg
kell védenie a társadalmat, azt értsük-e, –
igen vagy nem – hogy a társadalom a poli-
tikai struktúrájában úgy van megszervez-
ve, hogy bizonyos egyének meg tudják
védeni magukat másokkal szemben, vagy
uralmukat mások lázadásával szemben,
netán egyszerûen csak megvédeni a gyõ-
zelmüket és megörökíteni azt mások leigá-
zásában?

Tehát az elõadássorozat sémája ebben
az évben a következõ lesz: elõször egy
vagy két elõadást szentelünk az elnyomás
fogalmának: aztán kezdem majd – vagy
esetleg folytatom évekkel késõbb, fogal-
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mam sincs – a háború problémájának tag-
lalását a civil társadalomban. Félretolom
mindazokat, akik a civil társadalomban
vívott háború teoretikusainak látszanak, de
nézetem szerint távolról sem azok, vagyis
Machiavellit és Hobbest. Aztán igyekszem
dolgozni tovább a háború ezen elméletén
a hatalom mûködésének történelmi elve-
ként, mégpedig a faj (race) fogalma körül,
mivel éppen a fajok binarizmusában észlel-
ték háborúként elsõ ízben Nyugaton a
politikai hatalom elemzésének lehetõsé-
gét. És igyekszem mindezt elvinni addig a
pontig, ahol a faji küzdelmek és az osztály-
harcok lesznek, a XIX. század végén, az a
két nagy séma, amelyek szerint megpró-
báljuk elhelyezni a háború jelenségét és a
hatalomviszonyokat a politikai társadal-
mon belül. 

Romhányi Török Gábor fordítása

Forrás:
Michel Foucault: „Il faut défendre la société.” Cours
au Collège de France, 1976. Seuil/Gallimard, 1997.

(35. szám, 1998. január-február)

Fülep Lajos

Válság és karácsony
A kereszténység elsõ századainak ma

már kevéssé ismert filozófusai, a gnoszti-
kusok, a világ keletkezésérõl, sorsáról, jövõ-
jérõl fantasztikus mítoszt szõttek, mely
szerint a világ története hatalmas dráma,
kezdõdik azzal, hogy a tiszta szellemvilág
egy része kiszakad s alászáll az anyagi
világba, rabjává válva küzd a megszakadt
egység helyreállításáért, a sötét anyagi
világ megvilágosításáért, s mint ahogy
nagy katasztrófa indította meg a folyama-
tot, úgy nagy megdicsõülés zárja le, a
rossz legyõzésével s a szellem végsõdiada-
lával. Ezt a véget akkor sokan közelinek
érezték, máról holnapra várták. Nem

csoda, hiszen csakugyan közel látszott
mindennek a vége, egy világ volt összeom-
ló félben, a hatalmas ókori világ a maga
népeivel, hitével, gondolkodásával, egész
kultúrájával és életrendszerével. Ma már
tudjuk, hogy az összeomlás romjain új
világ épült, de nem csoda, hogy akik az
átmenet idején éltek, a végítéletet várták,
olyan szörnyû megrázkódtatások, az egyé-
nek jaja közt történt meg az átmenet. 

Mítoszok általában egyetemes mély lelki
és szellemi élmények érzékelhetõ formatöl-
tései, alapvetõ tények szimbolikus értelme-
zései. Maga a tény, hogy a földi, anyagi
világ, melyben élünk, küszködõ szellemi
erõt rejt magában, már rég ismeretes volt
azelõtt is, s különféle gondolatrendszerek-
ben, vallásos és mitikus formákban fejezõ-
dött ki. Ez a megismerés nem veszett el
azután se, valamilyen alakban tovább élt,
túlélte a nagy összeomlást, sõt ez volt az,
ami a régi világ romjára az újat fölépíteni
segített. Mint egyetlen bizonyosság
maradt meg, mikor minden bizonytalanná
vált; s ami azelõtt a nyugodt filozofikus
vagy a bízó vallásos szemlélet tárgya volt,
az összeomlás apokaliptikus látomás vakí-
tó fényével csapott ki a romhalmaz sötét
mélyébõl. Voltak, akik számára a mindent
elemésztõ utolsó lobbanás volt ez, mellyel
a szellem visszatér eredeti honába, voltak,
akik mint Pál apostol, a bizonyos közeli
véget várva, csodálatos módon a közeli, s
rajta keresztül a távoli jövõt készítették elõ.
A kereszténység a világban jelenvalónak
tudta a szellemet, az emberben jelenvaló-
nak, Istentõl teremtett, tõle elhanyatlott,
de a megváltáson át hozzá visszatérõ rész-
nek, mely azért harcol és szenved e világ-
ban, hogy benne a szellem hatalmát kiter-
jessze és teljesítse. A távolba, a másik
hazára tekintve, ezzel az elvvel, „az Isten
országa tibennetek van” elvével építette föl
az új földi hazát, a régi helyén az új világot,
a régi kultúra helyén az új kultúrát.

Az európai kultúrának legõsibb öröksé-
ge, a szellem primátusának elve, még a
keresztyénség elõtti idõbõl származik, s
átöröklõdvén és megújultan folytatódván,
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biztosította a világ életének a katasztrófán
át is fennmaradó folytonosságát, az új
világnak a régihez kapcsolódását. Európa
mindig tudatában volt ennek a folytonos-
ságnak s tudatosan ápolta. Átvette az ó- és
újtestamentum folytonosságának és egysé-
gének hitvallását, az újban az ónak expliká-
cióját látta, s mint ahogy könyv alakjában
eggyé, úgy a történelmi tudatban egymás-
ba olvadt a kettõ. A pogány múlt is elõké-
szíti a keresztyénséget, s a középkor a szi-
billákat a próféták mellé állítja, Vergiliust
szinte szentként tiszteli, Arisztotelész neki
egyszerûen „a Mester”, s az új világrendszer
elméleti rendszerbe foglalója, Aquinói
Tamás, benne, a görög filozófusban találja
meg a fogalomalkotó tudományos szellem
hagyományát. A renaissance abban a hit-
ben élt, s az utókornak is ez volt a vélemé-
nye róla (innen az elnevezés is), hogy újra
fölfedezte az antik világot; holott ma tud-
juk, nem kellett fölfedezni, mert sose
veszett el, inkább az történt, hogy a szellem
primátusának és uralmának kiterjesztésé-
ben az újkor segítséget talált az ókorban. A
reformáció a vallás és morál terén cseleke-
dett hasonlóképpen, az európai kultúra
másik nagy forrásából eredõágat mélyítve
és szélesítve, s hajtóerejére kapcsolva a gaz-
dasági életet is. A fölvilágosodás kora bár-
mily egyoldalúan, a szellemnek, mint érte-
lemnek világot megismerõ és világot szer-
vezõhivatását igyekszik érvényesíteni a kul-
turális mellett politikai téren is. A múlt szá-
zad elejének nagy idealizmusa – a Kant,
Fichte, Hegel, Schelling rendszereiben kikris-
tályosodó világnézet – a kopernikánus for-
dulattal a természeti és történeti, a fizikai és
metafizikai világot, a szó teljes értelmében
vett világegészt szellemi princípiumokból s a
szellem dinamikájából vezeti le. S így volt az
napjainkig: több-kevesebb erõvel, többé-
kevésbé tudatosan, mélyreható változáso-
kon keresztül s olykor a fölismerhetetlensé-
gig átalakult formában, élt Európában a
szellem primátusának tudata, azon elvé,
mely az európai kultúra épületének alapját
megvetette, magát az épületet megépítet-
te, egységben fönntartotta. 

Ma – válság van, világválság, hozzá fog-
hatót az óvilág összeomlása óta nem élt át
Európa. Hogy milyen mélyreható, szükség-
telen részletezni mai emberek számára,
hiszen érzi mindenki a legfényesebb palo-
tában és legszerényebb kunyhóban, oda-
nyúl milliók kenyeréhez és kiveszi a szájuk-
ból, egészséges, erõs életeket a háborúval
vetekedõ kegyetlenséggel pusztít, meg-
születendõ életeket csírájukban megfojt,
népek békés érintkezését, javak forgalmát
elgátolja, Európa egységét széttöri, társa-
dalmi rétegek együttélését lehetetlenné
teszi, tudomány-, irodalom-, mûvészet-
ápolást kívánó friss hajtásait, a jövõremé-
nyeit elsorvadásra kárhoztatja. Nem
csoda, hogy minden oldalról ma ismét a
világ végét, az eddig fennállott világnak
katasztrofális összeomlását és megsemmi-
sülését hirdetik. Akiknek kezében van a
népek sorsának, Európa sorsának intézé-
se, szóval a világ jövõje, azt mondják: gaz-
dasági válság. S mikor a kétségbeejtõ hely-
zet egymáshoz ûzi és kényszeríti õket,
hogy a bajok eredetérõl és elmulasztásáról
tárgyaljanak, még a gyanú árnyéka ellen is
tiltakozva hangoztatják, hogy õk nem poli-
tikáról tanácskoznak, hanem gazdasági
kérdésekrõl. Mi a politika? Az életnek min-
den vonatkozásában tudatos megszerve-
zése, emberi szellem, emberi akarat terv-
szerû és felelõsséggel járó érvényesülése.
Erre ma, szerintük, gondolni se lehet. Ma
más erõk uralkodnak a világon, gazdasági,
anyagi erõk. Mit jelent ez? Röviden azt,
hogy Európa vezetõi – s a politikai vezetõk
mellett a többiek is sokan – lemondtak a
szellem primátusának õsi elvérõl, mely
eddig Európát, az európai kultúrát fönn-
tartotta, s Európa hegemóniáját a világban
biztosította. A gazdasági válság s, ha csak-
ugyan bekövetkezik, az összeomlás, még
nem jelentené az eddigi világ végét, mert
az elv, mely máig fönntartotta s melytõl
függ a sorsa, a romokból is újraépítené; a
kapitalisztikus rendszer válsága vagy akár
vége még nem Európa vége; ha azonban
a szellem leköszön, s helyét más elvek fog-
lalják el, akkor megszûnik az eddigi
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Európa, s ami utána következik, annak
már nem lesz kapcsolata a régivel. Európa
több mint földrajzi fogalom; kulturális egy-
séget, a szellem történetének folytonossá-
gát és közösségét jelenti. Ha ez megsza-
kad, megszûnik vele az eddigi Európa is.
Ahol, mint a hajdan Európához tartozó
Oroszországban, nem szellemi kategóriák-
ban, hanem osztálykategóriákban gondol-
kodnak, s eszerint rendezkednek be, s
ahol, mint a Nyugat-Európát megtagadó
szélsõ német nacionalizmus, fajkategóriák-
ban gondolkodnak, ott megszûnik Európa
(ismeretes Sztálin mondása: én ázsiai
vagyok). A politika leköszönése csak egyik
tünete a szellem leköszönésének vezetõ
szerepérõl és hivatásáról, más tereken
hasonló tünetek mutatják Európa funda-
mentumának megrendülését.

Európa megmentését gazdasági és
anyagi változásoktól várni annyi, mint
tünetek kezelésétõl várni a betegség elmú-
lását. A beteg szerencsére még él, orvosai
dacára. S csodák csodája, apránként õk is
kezdik elhinni, hogy a gazdasági válság
alapjában véve szellemi válság (õk óvato-
san és kerülgetve „bizalmi válság”-nak
nevezik). Akik még az európai szellem kép-
viselõi, a vezetõhelyérõl letaszított szellem
uralmának és hatalmának visszaállításától
várják a megújulást. Új világot várnak, mely
azonban a réginek nem megsemmisítése,
hanem megújulása.

„A régiek elmúltak, ismét újjá lett min-
den”, – újjá, nem semmivé – ezt hirdeti a
karácsony a szellem erejében és küldetésé-
ben még hívõknek. A szellem elvét, a szel-
lem jelenlétét e világban, a világ létének
tõle függését, a próféciákban, mítoszok-
ban, filozófiákban, sokféle kultúrákban,
mûvészetekben, tudományokban fölrémlõ
vagy tudatosan, szuverénül uralkodó õsi és
örök törvényt, a szellem törvényét minden
más vallásnál, tannál, filozófiánál teljeseb-
ben, egészen egyedülálló módon jelenti ki
és állítja minden élet kellõs közepébe;
Verbum caro factum est, et habitavit in
nobis, az Ige, a szellem testté lõn, és lako-
zék miközöttünk. Szól keresztyéneknek,

mindazoknak, akik valamilyen formában
vallják a szellem törvényét az anyag fölött,
akarat és erkölcs törvényét a gazdaság
fölött. Európa sorsa, mindnyájunk sorsa,
nemzetünk, gyermekeink jövõje attól függ,
hogy ez a törvény fönnmarad-e vagy eltö-
röltetik a földrõl, attól függ, hogy az élni
akaró és kultúráját féltõemberiség oda
akar-e és tud-e állni amellé, aki a törvény
betöltésére jött, összekötve a múltat a
jövõvel minden válságon és katasztrófán
át: „ne gondoljátok, hogy jöttem a tör-
vénynek vagy a prófétáknak eltörlésére,
nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem in-
kább, hogy betöltsem.”

(80. szám, 2004. december-2005. január)

Miklóssy Endre
Madách drámaelmélete

Fennmaradt egy drámaelméleti töredé-
ke, egy hallatlanul eredeti és idõtálló gon-
dolatmenettel, és nem ismeri senki se.
Átértékelésre nem szorul, és ha kiegészí-
tem, arra két okom van.

(1) A szöveg csak vázlat, példái pedig
Szophoklész tíz drámájára korlátozódnak.
Szemléltetni akarom, hogy a gondolatme-
net általánosítható, sõt, hogy a dramatur-
gia törvényei bizonyos értelemben világ-
törvények is.

(2) Szeretném bekapcsolni a perszona-
lista filozófia gondolatkörébe, megmutatva
az érintkezési pontokat elsõsorban
Kierkegaard, Bahtyin és Szabó Lajos élet-
mûvével. A Madách-tanulmánynak csupán
egy részével foglalkozom itt, amelyben a
dráma három alkotóelemét: az erkölcsi
elvet, a személyeket és a cselekményt írja
le. A dráma eredetérõl annyit, hogy a rítus-
ból jön létre, mint dialógus, vagyis az egyes
ember felbukkan a kollektív tudatból (amit
Nietzsche a tragédia dionysosi elemének
tart), felbukkan és saját sorsra tesz szert.
Ám még õrzi magában az eredendõ kol-
lektivitás eszméjét, ami ha feloldódik, akkor
megszûnik az élõ dráma is. Az élõ dráma
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nagy korszakai éppen ezért szoktak olyan
rövidek lenni. Egy kiegyensúlyozatlan és
éppen ezért gyors elmúlásra ítélt történel-
mi pillanathoz kötõdnek, amelyben éppen
fennáll ez a bonyolult egyensúly indivi-
duum és kollektíva között. Athén vagy az
Erzsébet-kori, az olasz, a spanyol, a francia
dráma fénykora és gyors enyészete jól
szemléltetik ezt. A dráma azért feszesebb
minden más mûalkotásnál, mert az anya-
ga maga a dialógus, és így az interperszo-
nális kapcsolatok közvetlenül jelennek meg
benne. Itt van az a paradoxon, ami olyan
nehézzé teszi a drámaírást. Bahtyin szerint
a filozófiai monologizmus talaján ki van
zárva a tudatok közti lényegi kölcsönha-
tások lehetõsége, s ezért elképzelhetetlen
bárminõ lényegi dialógus . (A szó esztéti-
kája, 125. o.) A dráma így vagy vértelen
tézisek szajkózása lesz, vagy széthull egy
szervezõ elv nélküli formátlanságba. A ter-
tium datur itt az lehet, ha a szereplõk rész-
igazságai megõrizhetik a hitelességüket
anélkül, hogy ezzel csorbítanák az egyet-
len igazság érvényét. (Nem általános filo-
zófiai megállapítást akarok tenni ezzel,
hanem csak az adott drámán belüli igazsá-
gok egymáshoz mért viszonyáról beszé-
lek.) A drámai történések kiindulása tehát
mindig egy emberi szándék. A színmûnek
az eleje vagy fordulata a fõszemély szabad
akaratától függjön – mondja ezért Madách
(549. o.) Enélkül nincs dráma. Nem az tesz
naggyá, ami történik velem, hanem az,
amit teszek – állapítja meg Kierkegaard
(Félelem és reszketés, 109. o.) és ez a dra-
maturgia alapvetése is. A szándéknak az
iránya pedig mindig egy másik ember,
hiszen a fõszemély vele kapcsolatban akar
elérni valamit. Az életben nincs melléren-
delés, fölérendelt van, aki rendelkezik, és
alárendelt, engedelmességre tanítja
Karácsony Sándor. Ámde így az ember,
mint creator, azaz világ-alakító, rögvest
találkozik valamivel, ami nála magasabb,
hiszen ama bizonyos másik ember is crea-
tor. Akaratok találkoznak, errõl szól minden
dráma, és errõl szól maga az emberi világ.
Így lehet a dramaturgia törvénye világtör-
vény. Ami így az egyéni akaratok fölött áll,

azt nevezi Madách erkölcsi elvnek.
Valamint minden szépmûvészet tárgyát a
szép s nagyszerû eszméjében látja, úgy a
drámaíróról is azt kell elõre vélnünk, hogy-
ha tollat ragad, ha lelkesedését hullámzó
cselekvénybe önti ki, lelkét a szép s nagy-
szerû iránti tisztelet töltötte el, s ennek ír
apológiát a drámai mûben. Szabályul állít-
hatjuk föl, hogy ily eszmét vegyen föl min-
denkor a költõ, melyet mûvében dicsõítni
vágy és vívja ki ennek gyõzelmét száz elle-
ne küzdõ gátnak dacára. S ez képezi a
színmû erkölcsi cselekvényét. (543. o.) Errõl
az elvrõl meg kell jegyezzük, hogy az író
számára eleve adott kell legyen drámát
ösztönösen írni, a nézõ számára viszont
csak a darab során tárulhat föl, enélkül nin-
csen dráma, csak valamiféle eszmének a
szájba rágása. A dráma egész menete nem
más, mint alétheia, vagyis kibontakozás
abból a létfelejtésbõl, amit a mindennapi
élet megszokott gyakorlata jelent, és amit
éppen ezért, de hamisan, össze lehet
téveszteni magával a világtörvénnyel. Ez a
darab szereplõire és nézõire egyaránt érvé-
nyes. (Ezért számít mindmáig ünnepi alka-
lomnak, ha az ember színházba megy.)
Cselekedeteinknek következménye van,
karmanja, annyit mond ez az elv. Ami a
dráma szempontjából döntõ fontosságú,
az az, hogy a színmû számára ezen elv
csak metaszinten létezhet, magában a
darabban kimondhatatlan, hiszen nem az
egymással konfliktusban álló szereplõkre
vonatkozik, akik a maguk részigazságait
hajszolják, hanem a fölöttük álló harmadik-
ra, a szabályozó elvre. (A klasszikus görög
dráma, amely éppen, hogy kibújt a rítus-
ból, a kórus segítségével bizonyos fokig
még tud beszélni róla, de ez egy egyszeri
kivétel.) Amit ugyanis a drámában kimon-
danak, az a dráma részévé válik, ámde
ezzel a szabályozó elvnek át kell kerülnie
egy másik szintre. Ha pedig egyáltalán nin-
csen ilyen középponti elv, akkor nincs
dráma sem, csupán össze nem függõ ese-
mények sorozata. A dráma ezért tökélete-
sen megvalósítja a Szabó Lajos által megál-
lapított alapvetõ összefüggést, a prizmati-
kát, azaz logika, etika és esztétika hármas
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egységét. Az etika a másik emberhez való
vonatkozás törvénye, voltaképpen tehát
az, ami a cselekedeteinket irányítja, még
akkor is, ha netán tudatosan a gaztettekre
irányul, mint III. Richárd esetében (to be a
villain, gazemberré válni, amit Richárd
mond, kifejezetten etikai tartalmú kijelen-
tés). De persze, mint mondottuk, az egyed
elhatározásai fölött ott van a következ-
mény. A logika itt jõ be a darabba. Madách
éleselméjûen azt mondja errõl: A színmû
elejébõl és a fordulatából úgy folyjon a fel-
oldás, mint foly a szillogizmus elsõ és máso-
dik ízébõl a következés. (550. o.) Ezt az álta-
lános tézist a deus ex machina dramaturgi-
ai fogása, vagyis a szerzõ önkényes beavat-
kozása a drámai események saját logikai
következményeibe sem érvényteleníti, csu-
pán egy más, a drámában nem kifejtett
síkra helyezi át az érvényesülését. Egyéb-
ként éppen ez jelenti a mûvészi fogyatékos-
ságát is. Az esztétika szó érzékelhetõvé
tételt jelent, ez maga a megformált színmû.
Miután az emberi világ kapcsolatairól beszé-
lünk, emberek kellenek hozzá, és egy
közöttük zajló eseménysorozat. 

Madách a következõket írja:
„Hogy a fölvett erkölcsi elv, mint feljebb

mondók, gyõzedelmeskedhessék, szük-
ség, hogy valaki küzdjön ellene: s ezen
küzdõ a színmû fõszemélye. Mivel pedig
nem feltétlenül szükséges, hogy az ilyen
egyedi személy legyen, sõt többen is lehet-
nek, leginkább akkor, ha többeknek egy-
más elleni küzdelmekbõl származik az
erkölcsi elv elleni küzdelem, világos lesz,
hogy a drámának több fõszemélyei lehet-
nek, anélkül, hogy annak szellemi egysége
megromoljon, mely az egyirányú küzde-
lemben áll. Jogcímének kell tehát lenni a
fõszemélynek, melyre támaszkodhatik. S
mi könnyû ennek megtörténnie, hányszor
jõ a gyarló és tökéletlen ember ellentétbe
az erkölcsiség örök parancsaival. Látja,
miként vannak azok véges értelme elõtt
egymásközti küzdelemben választ közü-
lök, s ki áll nékie jót, hogy választása a leg-
szentebbiket érte. S ha érte is, ki biztosítja
õt, hogy érdemesen vívandja ki annak gyõ-
zelmét, s gyarlósága, mely a szentnek kép-

viselésére oly elégtelen, nem késztetendi-e
megbotlani egykor? Vigyáznunk kell tehát,
nehogy e jogcím erõsebb legyen az elvnél,
mely ellen csatázván bukni kell, mert
különben a fölemelkedett bánat s mégis
nyugtató önérzet helyett, mely keblünket
a drámahõs buktából származó elvgyõze-
lemnél szállja meg, keserû fájdalom s igaz-
ságtalanság szülte könnyek lepnek el, a
költészet szellemi malasztját a mindenna-
piság posványába idézõk. Mivel minden
külsõ cselekmény csak bensõ tökéllet és
elhatározás következménye lehet, hogy
tehát a színmû személyeinek egymásközti
s az erkölcsi elv elleni küzdelmök motivál-
tathassék, szükség, hogy azoknak oly jelle-
mök legyen, melybõl azon körülmények-
ben, melyben léteznek, cselekményeik
önként folyjanak. Amennyiben ez a drámai
személyek jellemébõl teljesíttetik, össze-
függõ és egy lesz a mû, amennyiben pedig
külsõ erõk gyakorolnak abba hatást,
elromlik az egység. Mivel pedig mind e cse-
lekmények, mind az elv elleni küzdelem
nem elméleti tényenként állanak a drámá-
ban, de élõ és valódi emberek által képvi-
seltetnek, szûkség, hogy mind azokon,
mind a jellemeken azon kisebb meghatá-
rozások és sajátságok meglegyenek,
melyek az egyedi embert mind egymást
között, mind az eszméleti embert s az elv
gyakorlati kivitelét az emberrõl megkülön-
böztetve egyedivé teszi.” (544-546. o.) 
A dráma harmadik fõ összetevõje a cselek-
mény. Madách az alábbiakat mondja róla:
„A drámában rejlõ élet s küzdelemnek cse-
lekményben kell magát tanúsítania. Innen
drámai cselekmény csak az, mely vagy jel-
lem ismertetésül szolgál, vagy az elv elleni
küzdelmet s annak gyõzelmét foglalja
magában. Megkülönböztetjük ebben a
színmû cselekmény elejét, fordulatát és fel-
oldását. Eleje azon része a színmûnek,
mely egyszerû tettben magába foglalja
vagy az erkölcsi elv elleni küzdést, vagy
azon botlást, mely gyarlóságunknak szent
s örök dolgok melletti hõsködésében oly
természetes. Fordulatában a színmû egé-
szen ellenkezõ irányt vesz, mint eleje gya-
níttatá, mely vagy az erkölcsi bûnnek
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önkénytes átlátása s azt jóváhozni akarása
által történik, vagy azáltal, hogy már-már a
küzdõ jogcíme látszik gyõzedelmezni az
erkölcsi elv ellen. A feloldásáról szabályul,
mint mondánk is, csak azt ismételhetjük,
hogy az a színmû elejébõl s fordulatából
úgy folyjon, mint foly a szillogizmus elsõ s
második ízébõl a következés. Megjegyzen-
dõ végre, hogy a fõszemély büntetésében
szinte áll a természetjog azon szabálya ,
mely szerént a bûnös annyira korlátozan-
dó csak cselekedetében, mennyire e csele-
kedete a fölállított elvvel megütközik. (547-
550. o) (Ebbõl az utolsó mondatból kitet-
szik a jogászember. Nem kicsinylésképpen
mondom ezt, ellenkezõleg. Itt lehet igazán
sajnálni azt, hogy Madách nem írt jogfilo-
zófiát.) Nézzük meg végezetül, hogy eze-
ket az elvi összefüggéseket miképpen
lehet darabok elemzésére használni.
Megjegyzem, még abszurd drámák elem-
zésére is, de ettõl most itt eltekintek. Két
híres Szophoklész-darab elemzését idézem
Madáchtól, minden megjegyzés nélkül,
kissé rövidítve. Majd egy Shakespeare és
egy Dosztojevszkij-mûre alkalmazom.
Oidipos király: „Borzadva látjuk sorsunk
fonalait magasabb kéztõl szövetni, mely
ellen bármiképp csatázzunk, fenntartha-
tatlanul és minden bizonnyal mégis utolér.
Oidipos el kívánja hárítani a szörnyû bûnö-
ket, melyeket Isten igéje szerint el vala
követendõ. Ámde a sors örök végzései
szentek, a teljesûlésöket magányos érdek
meg nem akasztja.” A cselekmény alapja a
sors végzése elleni dac és gúnyja az embe-
ri gyöngeség. A fordulat abban van, hogy
Oidipos büntetni akarja a gonoszt, mint
bíró s késõbb neki kell lakolnia (jóvátétel).
Siralmas sorsát a gyilkosok elleni átka idézi
föl (az erkölcsi elv látszólagos felülmúlása).
Antigoné: Az erény örök törvényeit látjuk
szentesítve, melyeket elnyomhat bár az
erõszak, gyõzedelmesen törnek ki, csakha-
mar véres bosszút állva az ellenek csatá-
zón. Kreón mint király honja ellenének
megtagadja a temetkezést, s ezt jogosan
cselekszi. Antigoné testvérét eltemetve
erényes tettet követ el. Ámde Kreón az
erkölcs örök törvényeit alá kívánja rendel-

tetni a szigorú jognak, magát sújtja ezáltal.
A cselekmény eleje: A Polyneikés eltemet-
tetése elleni tilalom. Fordulata azon már-
már látszató gyõzelme által az embercsi-
nálta törvénynek, az erkölcsi elv ellen bûn-
hõdik a szentségtelen sértõ, fiát s nõjét
vesztve el egyszerre. Lássunk azonban két
további példát arra, miképpen érvényesül
a drámában a világtörvény. Shakespeare-
nek talán a Julius Caesar a legvilágosab-
ban felépített színmûve. Az alapeszméje
az, hogy az emberi silányság miatt gyakor-
latilag megszûnt a római demokrácia,
minek következtében a közhatalmat egy
Übermenschnek kell birtokolnia. A fõhõs
Brutus, egy tiszta, idealista demokrata, aki
ezt a helyzetet bensõleg el nem fogadva,
egyszer csak mintegy felébred, és megöli a
zsarnokot. Névtelen leveleket kap ugyanis
a zsarnokságtól szenvedõ néptõl (valójá-
ban az összeesküvõk szûk csoportjától).
Brutus azt hiszi, hogy a szabadság külsõ
kondíció, és a feltételei tisztán politikai esz-
közökkel egy csapásra megteremthetõk. A
cselekmény eleje Caesar indokolt megveté-
se alantas motivációjú és emberileg silány
ellenfelei iránt. Morálisan vész mégis el,
hiszen Brutust nem lehet megvetni, mivel
tiszta ember. Erre vonatkozik az et tu,
Brute (te is, Brutus)? mondat, nem pedig
arra, mint általában hiszik, hogy a bonyo-
lult római jog szerinti fogadott fia volt. A
fordulat tehát a zsarnokölés, azaz mintha
helyre állna a demokrácia. Vagy mi az
ördög, hiszen láthatjuk, hogy kifélék-mifé-
lék ezek az összeesküvõk az egyetlen
Brutus kivételével. S láthatjuk a populus
romanust is, Róma népét, akinek a sza-
badságára való hivatkozásával történt a
zsarnokgyilkosság. Ám az Antonius-
beszéd leleplezi a helyzetet, vagyis a
demokráciába vetett hit illuzórikusságát.
És a kerék végiggördül: az áldemokrácia
belepusztul vezetõinek a silányságába és a
népnek a nemtörõdömségébe. Helyre áll a
status quo ante, csakhogy már az Über-
mensch nélkül, mert az új zsarnokokból
teljességgel hiányzik Caesar nagysága.
Végül megadatik Brutusnak az a csodála-
tos elégtétel, hogy illúziói birtokában hal-
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hat meg. „Soha nem kellett csalódnom a
barátaimban” – mondja utolsó szavával,
észre sem véve, hogy egész tragédiáját
ezeknek a silánysága és aljassága idézte
elõ. (Látható a darabból az is, hogy a csa-
tának nem volt tétje. Ha a köztársaságiak
gyõznek, Brutustól mint szükségtelenné
vált kolonctól õk is tüstént megszabadul-
nak, hogy zavartalanul kiépíthessék a saját
zsarnokságukat.) Ezért nevezte õt Nietzsche
a reá jellemzõ logikával a legcsodálatosabb
Shakespeare-hõsnek. Dosztojevszkij Bûn
és bûnhõdésének az alapeszméje valami
olyasmi, hogy ámbár a világon a gonosz
uralkodik, mégsem léphetünk föl ellene a
saját eszközeivel, hiszen ezzel csak még
inkább erõsítjük a hatalmát. A hõse
Raszkolnyikov, és az eseménytörténet vol-
taképpen az õ belsõ drámájának a kibonta-
kozása. Küzd az erkölcsi elv ellen, ami a
tulajdon szentségének nevezve a minõség-
pusztító pénzhatalmat jelenti, és amit a mi
mértékünk szerint valóban joggal tekinthe-
tünk erkölcstelennek, és kétségbe vonja a
bûn, vagy személytelen szóval a karma
fogalmát. Egy kezdeti gonosztett, véli, lehe-
tõvé tudja tenni azt, hogy a megszerzett
eszközökkel jót mûveljünk. A cselekmény
kiindulása így a gyilkosság. Maga a regény
pedig a fordulatról szól. Raszkolnyikovnak,
hogy megszabadulhasson tettének követ-
kezményétõl, permanens módon hazudnia
és rejtõznie kellene mindenki elõtt. Énjét
tehát csak a Gonosznak való folyamatos
alárendelõdéssel õrizhetné meg, holott
éppen ettõl akart szabadulni. Az erkölcsi elv
gyõzelme így végezetül nem lesz egyéb,
mint az Én alávetése annak a törvénynek,
ami nem e világé, hiszen a rosszat nem
tudja kiküszöbölni belõle, ámde valamikép-
pen mégis uralkodik fölötte.

(A Hamvas Béla-kör Madách tiszteletére ren-
dezett 1998. májusi ülésére készített elõadás
írott változata. A Madách-idézetek forrása:
Madách Imre összes mûvei II. Révai kiadás,
l942.) Szerkesztõségünk ezzel az írással adózik
a január 21-én 180 éve született íróapostolnak.

(69. szám, 2003. február-március)

Major János
Csengey Gusztáv, 
az elfelejtett költõ

Csengey Gusztáv, a XIX. század máso-
dik felének népszerû költõje 1942. augusz-
tus 8-án született Révkomáromban, – a
család ideiglenes lakóhelyén – ahogy azt
az Életem története címû kézírásos önélet-
rajza alapján Szívós Béla közölte. A család
azonban a függetlenségi harc kitörésekor
már Pesten tartózkodott, innen Pilisre,
majd 1849-ben Irsára költözött, ahol a
leendõ költõ apja jegyzõ lett.

Csengey Gusztáv gyerekkori meséi csa-
tatörténetek voltak, zenét az ágyúk dörgé-
sétõl, késõbb a menekülõk és a bujdosók
jajveszékeléseitõl tanult. Pest bombázását
apja mesélte el neki. Elsõ benyomásai ezek
a csataképek voltak, s olyan mély hatást
gyakoroltak rá, olyan élénken emlékezeté-
be rajzolódtak, hogy az 1848-as esemé-
nyek egész költészetét végigkísérik.

Egy alkalommal, amikor irsai házukban
horvát csapatok szálltak meg, s a gyermek
Csengey lerajzolta az egyiket, a tiszt így
szólt az apjához: „Meglássa, ebbõl a fiúból
lesz a második Kossuth!” Ez csak bók volt,
de a fiú szívét megtöltötte a lángoló haza-
szeretet. Meseszövõ fantáziája is ide, az
irsai gyermekkorra vezethetõ vissza. A gye-
mek Csengey Irsa szívesen hallgatott
mesemondója lett. Gyakran maga által
rögtönzött mesékkel, mesés történetekkel
kápráztatta el a falusiakat.

Négyévi pesti gimnazistaság után apja –
csak azért, mert õ is ott tanult – átíratja
Sopronba, ahol rendkívül élénk irodalmi
élet fogadja. Mivel apjának nagy költsége-
ket okozott a távoli iskoláztatás, – Sop-
ronba csak Bécsen keresztül lehetett akko-
riban utazni – így örömmel fogadta fia 
tervét, hogy Nagykõrösre szeretne menni
Arany Jánoshoz.

Még 1860 nyarán el is látogattak
Aranyhoz. Tanítványa azonban már nem
lehetett, mert Arany éppen ekkor költözött
Pestre, az Akadémia hívására.
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Nagykõrösön (1860-1862) új világ nyílik
meg Csengey elõtt: a költészet tudatos
tanulmányozásának világa. Ezek az eszten-
dõk a diákokat lelkesedésre tanították és
gyûlöletre a zsarnokság iránt. Olyan sza-
badságpártiak voltak, hogy például az
olasz-francia háborúban az osztrák csapa-
tok veszteségeit örömujjongással fogadták.

Csengey, miután letette az érettségit, –
ez volt Nagykõrösön az elsõ érettségi –
hazament szüleihez, Irsára. Itt, a szülõi
házban írja meg leghíresebb versét, A fo-
goly lengyel címû balladát 1862. szeptem-
ber 27-én. A vers egy évig a pesti teológus
ládájában szunnyadt, ám amikor kitört a
lengyel forradalom, beküldte versét a
Vasárnapi Újságnak, amely a rákövetkezõ
vasárnapon már meg is jelentette a nagy
tekintélyû családi lapban.

Az akkori olvasók még átélték 1848-at,
és erõs nemzeti érzés izzott az emberek-
ben az önkényuralom éveiben. A lengyel
szabadságharcról szóló újsághírek is lelke-
sedést keltettek, hát még ez a magyar
érzést sugárzó vers! Ezt a híres balladát
nemzedékek ismerték és szavalták, Tóth
Árpád 1925-ben a Rouget de l’ Isle Mar-
seillaise-éhez hasonlította, megállapította,
hogy kevés költõnek sikerült ez a csoda a
magyar irodalomban, s Csengey a vers
által olyan népszerûséget szerzett, mint az
angol irodalom egyik leghíresebb költemé-
nye, a Burial of Sir John Moore…

Csengey, az elsõ féléves teológushallga-
tó a karácsonyi vakációban egy illusztrált,
humoros naptárt készít, kigúnyolva benne
kollégáit, sõt tanárait is. Ebbõl lett a
Babszem Jankó kalendáriuma. Kollégái jót
mulattak, s kezébe került Ballagi Mór ta-
nárjának is. Ballaginak annyira megtetszett
a szellemes ifjú, hogy lapjaihoz maga mellé
vette segédszerkesztõnek, Heckenast Gusz-
táv pedig rábízta a Gyermekbarát címû lap
vezetését.

1864-ben a család Irsáról Aszódra költö-
zött. Csengey 1865. július 7-én letette a
kandidatúrát, s 1866 õszén Jénába ment 
a szokásos tanulmányútra. Nevezetes
mozzanata jénai útjának, hogy lefordítot-

ta, illetve átköltötte a híres Bursch-nótát, a
végzett diákok búcsúdalát, a Ballag már a
vén diák címût.

Több regényt is írt, például A hullámok
közt címû mûvét 1871-ben Aszódon vetette
papírra. Gyermekkori élményeirõl, a szabad-
ságharcról s az azt követõ Habsburg ön-
kényuralomról szól a regény cselekménye.

1873-ban jelenik meg a hazaszeretet,
az önfeláldozó hûség és a feltétlen biza-
lom hármas pillérére épülõ ifjúsági regé-
nye, a Mocsarak királya, amely több
kiadást ért meg. Legutóbb 1983-ban jelen-
tette meg a Móra Kiadó.

1874-tõl 1886-ig annak az aszódi gim-
náziumnak a tanára (és igazgatója), ahol
Petõfi is tanult. Itt tovább élt a Petõfiért
való lelkesedés. Csengey Petõfitõl örökölte
a dalt, nagykõrösi diákoskodásából pedig
magával hozta Arany szellemét. „Aranynak
õ egyik leghivatottabb tanítványa és utód-
ja, – írta Bruckner Gyõzõ kortárs kritikusa –
költészete minden ízében nemzeti és
õszinte, tiszta és nemes. Csengey még a
nyelv s a külsõ forma tekintetében is Arany
követõje, gondos, választékos magyarság-
gal ír...”

1875-ben Csengey indítványozza, hogy
Petõfi aszódi lakását emléktáblával jelöljék
meg. Végül a gimnázium épületére kerülõ
táblára az õ epigrammáját vésték:

„Itt lobbant fel a láng, itt nyerte 
olympi tüzét a

Legszeretõbb költõ, a haza Tirtaeusa.
Szelleme bölcsõjét itt hû anya õrzi; 

szegény bár:
Kincse, e lángemlék, átragyog ifjaira.”

1878. január 25-én a Petõfi Társaság
tagjai közé fogadta. Csengey késõn talált
rá a családi boldogságra. Már 48 éves, ami-
kor 1890. június 20-án Eperjesen házas-
ságra lép Bartha Lenkével. Feleségéhez írja
a híres Lenke-ciklus verseit. A szerelmes
verseket azonban lassan fölváltják a haza-
fias és vallásos költemények. Eperjesen a
Luther Társaság tiszteletbeli tagjául válasz-
totta, s költeményei közül sokat bevettek
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az evangélikus egyházi énekeskönyvbe.
Ma is gyakran csendülnek fel az evangéli-
kus hívõk ajkán Csengey hitbuzgó énekei.

Az idõsödõ Csengey magyar hitében
soha meg nem rendülve dolgozott, tanított.
Tanítványai rajongó szeretettel csüggtek az
„utolsó kurucon”, ahogy magát nevezni
szokta. Olyan tisztelet övezte a csizmás,
magyarzsinóros öregurat, mintha mindig 
A fogoly lengyelben megénekelt, nagy Kosci-
uszkó szelleme járt volna mellette.

Élete végén egyre inkább úgy látja,
pusztulnak azok az erények, amelyek a
nemzet fennmaradását biztosították. Vall-
ja: az 1867-es kiegyezéskor a független
Magyarország egész hagyománya bukott
el. Egyre keserûbb szavakkal ostorozza
azokat, akik a magyar mûvelõdés hagyo-
mányait megtagadva, tévtanokkal méte-
lyezték a magyar közgondolkodást:

„A lég, mi árad új divat-határrul
Májusi fagy, mi hervasztón hideg.
Szent hagyományt a költõ el nem árul,
Nem áll közétek, nemzetköziek!
Hamis a jelszó, a ti hirdetéstek,
Hogy mindenütt jó, hol jólét virul,
Az lesz a jobb kor, ha ti elenyésztek,
Fejlõ hazámnak boldog tájirul.”

(A hamis prófétáknak, 1912)

Csengey Gusztávot magyarsága 1919-
ben arra készteti, hogy az elszakított eper-
jesi jogakadémiával együtt Miskolcra
meneküljön. Maradhatott volna ott is, de õ
eljött szenvedni bujdosó magyarnak, sem-
mint maradjon fogoly magyarnak idegen
országban. Miskolcon szükséglakásokból
utaltak ki neki egy szerény hajlékot. Innen
járt be a jogakadémiára, hogy még mindig
fiatalos erõvel hirdesse a szabadságharcok
dicsõ napjainak tanulságából leszûrt szó-
zatát: önzetlenül szeresd a hazát.

Õ ezt tette 1925-ben bekövetkezett
haláláig. Megérdemli, hogy adózzunk emlé-
ke elõtt. Annál is inkább, mert a mûveibõl
sugárzó tanítások és intelmek globalizálódó
világunkban ma is idõszerûek.

A fogoly lengyel
Beh világos a cár palotája!
Zene harsog, vigalom van nála.
Arany serleg... gyöngyözõ bor benne, – 
Hajtogatja az oroszok
Vitéz fejedelme:

„Hej ez a nap gyõzedelem napja!”
És elsõ Pál a serleget kapja, – 
S az uraknak biztatás nem kellett...
„Ez nap halt meg Lengyelország
Macziejovicz mellett.”

A jó urak rákiáltják: éljen!...
„Hozzatok be lengyel rabot nékem,
Régen nem volt ily virágos kedvem, – 
Ma, október tizedikén
Köszöntsön fel engem.”

Hallatára ez elmés parancsnak
A jó urak kacajra fakadnak.
A szemük is könnyezik beléje.
Ím’ belép a fogoly lengyel
A cár teremébe.

„Ide lengyel, lépj ide. Hadd halljam:
Tudod-e még, ma micsoda nap van?
Régen nem volt ilyen virágos kedvem,
Ma, október tizedikén,
Ma köszönts fel engem.”

Fogoly lengyel 
a parancsra készen

Serleget vesz. Halotti csend lészen.
S míg könnyei borába peregnek,
Lángba borul sápadt arca
A fogoly lengyelnek.

„Jól tudom, hogy micsoda nap van ma
Macziejoviczi csata napja, – 
Akkor halt meg lengyelek hazája...
Felköszöntlek e nagy napon
Oroszoknak cárja.

Szép hazámat földaraboltátok, – 
Küldje Isten e büntetést rátok!
Minden orosz átokként viselje:
Földönfutó légy népeddel,
Szolgák fejedelme!
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Elnémul a fogoly lengyel ajka
És poharát fenékig fölhajtja.
Bõsz dühében a cár arca kékül.
És süvöltve száz orosz kard
Száll ki hüvelyébõl.

„Hm, köszönöm. Megfizetek érte.
Hogyne, hogyne? Törjétek kerékbe! – 
Ma különben úgy is nagy a kedvem.
Mi a neved lengyel szolga!?
Hogy el ne feledjem.”

„Macziejoviczi csatatéren
Én vezettem a rohamra népem.
Sirat engem lengyelek hazája.
Az én nevem Kosciuszkó – 
Emlékszel-e rája?”

A hõs névre megrendül a nagy cár.
Arca piros, nem is haragos már.
Az urak is szégyenlik a tréfát:
Kigúnyolni egy nemzetnek
Legnagyobb fájdalmát!

A cár arcán piroslik a szégyen.
Szégyenülten a fogolyhoz mégyen.
Odanyújtja jobbját békülésre:
„Menj, szabad vagy, Európa
Legnagyobb vitéze!

(58. szám, 2001. április-május)

Kass János: A bohóc
1980, tusrajz

Madarász Imre

A „Budapesti lecke”
1956-ban

Az 1956-os magyar forradalom és sza-
badságharc olasz irodalmi visszhangja
figyelmet érdemel mind a magyar-olasz
kulturális kapcsolatok, mind a budapesti
õsz hatástörténete szempontjából. Érde-
kes, hogy a magyar történelem, legalábbis
az utolsó két évszázadban, legerõsebben
két legnagyobb és legszebb forradalmával-
szabadságharcával hatott az olasz iroda-
lomra.1 Az olasz írók és olvasók elõtt nem-
zetünk históriájának legismertebb és legro-
konszenvesebb fejezete, a népek tavasza,
az 1848-49-es „magyar Risorgimento” volt:
ez fogékonnyá tette õket a bõ száz évvel
késõbbi, sok tekintetben hasonló magyar-
országi változások irodalmi befogadására.
A magyar október kisugárzása Olaszor-
szágban politikai-történelmi szempontból
is rendkívüli volt. Nyugat-Európa legna-
gyobb kommunista pártja az ’56-os ma-
gyarországi események hatására szenved-
te el fennállása óta a legsúlyosabb érvesz-
teséget: „a legmegbízhatóbb számítások
szerint körülbelül kétszázezer” párttag
lépett ki, az Olasz kommunista Párt és az
Olasz Szocialista Párt közti kapcsolatok
pedig „helyrehozhatatlanul megromlot-
tak”, minek következtében az olasz balol-
dali blokk egysége megszûnt.2 Ekkora
hatást a budapesti napok az olasz iroda-
lomra nem gyakoroltak. Az általuk ihletett
legfontosabb mûvek is inkább kapcsolat-
történeti, mint irodalmi szempontból jelen-
tékeny alkotások, értékük mégis nagyobb
és tartósabb, mint a puszta kordokumen-
tumoké. A „kis októberi forradalom” világ-
raszóló nagyságát olasz irodalmi recepció-
jának ismerete nélkül nem mérhetjük fel a
maga teljességében. Ideje hát, hogy olasz
nyelvû feldolgozások, tanulmányok után3

a magyar olvasó is megismerje legalább a
legérdekesebb mûveket.

INDROMONTANELLI (1909–2001) 1956-
os budapesti tudósításai nem „csupán”
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azért illenek az elsõ helyre, mert szerzõjük,
a legnagyobb olasz napilap, a Corriere
della Sera „frontembere – a „legenda” sze-
rint, mint õ maga nyilatkozta harminc évvel
késõbbi visszaemlékezésében – a külföldi
tudósítók közül elsõként érkezett a törté-
nelmi tettek helyszínére „újságírói szimatá-
nak, intuíciójának köszönhetõen”.4 Hely-
színi beszámolóinak jelentõségét növeli,
hogy a huszadik századi olasz újságírás
talán legnagyobb életmûvének alighanem
legjobb darabjai. Igazán maradandó érté-
küket az adja meg, hogy bennük az ide-
genbõl érkezett szemlélõ páratlan átérzés-
sel tudta visszaadni a drámai és tragikus
események hangulatát és ritka átlátó
képességgel megérteni és megértetni
világtörténelmi horderejüket.5 A kivételes
„oeuvre” kivételes remekléseivé az teszi
ezeket az újságcikkeket, hogy a mindig
szkeptikus, fanyar, deheroizálásra hajlamos
„krónikás” tollából még hitelesebb és erõ-
teljesebb a pátosz, melyre a Budapesten
látottak, az ott megélt tapasztalatok való-
sággal rákényszerítették õt: „Már eléggé
edzett harctéri tudósító vagyok, és – higy-
gyék el nekem – láttam én már mindent.
Nem hiszem, hogy beszámolóimban vala-
ha is túloztam volna. Sõt, általában azzal
vádolnak, hogy a látott dolgokat kicsinyí-
tettem vagy az epikának veleszületett visz-
szautasítása miatt néha még le is fokoz-
tam. Ugyanis nem volt soha olyan érzé-
sem, hogy hõskölteménybe illõ dolgokkal
találkozom, kivéve néhány ritka, egyéni
epizódot, és mindig úgy gondoltam, hogy
ilyen dolgok kollektív jelenségként nem
léteznek. Tévedtem. Léteznek. Léteznek,
legalábbis Magyarországon... Eszmék,
meggyõzõdések, de leginkább a hitetlen-
kedésnek garmadával érkeztem Buda-
pestre. Meg voltam gyõzõdve például,
hogy a ’fegyverben a nép’ retorikus masz-
lag, hogy a ’munkásosztály’ csak frizsider-
re és televízióra vágyik, és hogy a felkelések
az elnyomó meggyengülésébõl és bizony-
talanságából elhatározottságából. E bizo-
nyosságaimból mára egyetlen részecske
sem állja meg helyét. Magyarország népe
harcolt, és harcol ma is, munkásai és diák-
jai – akik valamennyien munkások gyerme-

kei – képezik a derékhadat. Õk nem a fri-
zsiderért és a televízióért harcolnak, ame-
lyekért legföljebb sztrájkolni lehet a csen-
dõrök egyetértésével. Egy olyan ellenség
ellen küzdenek szakadatlanul, amelynek
nem becsülik le a túlerejét és a brutalitását.
Nem csak pillanatnyi megrészegülésrõl volt
itt szó. Azt lehetett hinni a legelején, akkor,
amikor sem vezetõk, sem program nem
voltak. De, aki látta ezt a várost akkor, ami-
kor álmában ötezer tank lepte meg, és
látta velük szembeszegülni, ahogy minden
ház erõddé változik, lõréssé minden ablak,
amint négy nap, négy éjjel ádáz küzdelem
után elborítják utcáit a holttestek, s miután
muníció nélkül marad, összekötik a kezét,
és hagynia kell, hogy letartóztassák, kivé-
gezzék, deportálják, de inkább éhen hal és
megfagy, mintsem kollaboráljon; nos, aki
látta mindezt, az nem hihet abban a felté-
telezésben, hogy humbug volt az egész.
És bármilyen nehéz is magába szállnia,
arra kényszerül, hogy rájöjjön: itt valami
nagyon nagy dolog történt.”6 Hogy mi az
a „nagy dolog”, ami Budapesten és
Magyarországon azokon az 1956-os októ-
beri-novemberi napokon megtörtént, azt
Montanelli a firenzei tollforgatókra mindig
jellemzõ világos és erõteljes stílusban így
summázza: „Budapesten a kommunizmus
meghalt: mély meggyõzõdéssel mondom
ezt. És nincs olyan dialektikus fortély, ami
életre keltené. Nem marad belõle, csupán
egy ágyúkkal rendelkezõ hadsereg, amely
a munkásokra, a diákokra és a katonákra
lõ.”7 Ezt a nagy tanulságot szûrte le
Montanelli a magyarországi kiküldetése
során szerzett katartikus tapasztalatokból
s errõl próbálta meggyõzni honfitársait,
kivált baloldaliakat, legfõképpen pedig a
kommunistákat. Csakhogy az Olasz Kom-
munista Párt sztálinista vezetõi – miként
francia forradalomból a Bourbonok semmit
sem tanultak és semmit sem felejtettek: a
magyar forradalmat ellenforradalomnak
bélyegezték, vérbefojtását elfogadták, he-
lyeselték, sõt ünnepelték. Montanelli bõ
teret és kemény szavakat szentel annak,
hogy leleplezze e politikai és morális kolla-
borációt, a Vörös Hadsereg „ötödik had-
oszlopát, szálláscsinálóit”, azt a pártot,
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amely az egyetlen maradt, hogy verse-
nyezzék a Francia Kommunista Párttal a
szolgalelkûség és a hitványság primátusá-
ért: „...ha Togliatti fontosságot vagy leg-
alább némi jelentõséget tulajdonítana az
emberi életnek, nem lenne az, aki: egy
olyan párt vezetõje, amely a proletariátus
nevében mindig nagyvonalúan kezelte az
emberi életet (a másokét), és az emberi
élettel kapcsolatosan, legyen az egyéni
vagy kollektív, egyetlen kérdést ismert: azt,
hogy technikai szempontból mi kívánato-
sabb, ha tiszteletben tartják, vagy ha elfojt-
ják azt. Számára csakis ebben létezhet
tévedés: a célpont, az idõpont és a mûve-
let módszerének kiválasztásában; abban,
hogy mikor célszerû lesújtani.”8 A történet-
író Montanelli9 (s mi tagadás, a vele foglal-
kozó irodalomtörténész is) különösen fáj-
lalta, hogy az „ellenforradalom” szovjet
tankok általi eltiprását a Togliatti-féle hét-
próbás moszkoviták mellett olyan „elköte-
lezett” értelmiségiek is megtapsolták, mint
a kiváló klasszika-filológus, a talán legjobb
olasz nyelven írott latin irodalomtörténeti
szintézis szerzõje, Concetto Marchesi, aki
a közéletben „ultra” volt és „Kádárra ha-
sonlított”, amikor az Olasz Kommunista
Párt VIII. kongresszusának emelvényérõl
kijelentette: „A holtak nem számítanak.”10

Voltak, akiknek számítottak. Sokan: a két-
százezer pártelhagyó, köztük szellemi kivá-
lóságok is, például a nagy regényíró, Italo
Calvino. Az olasz nép többsége a magya-
rokkal volt, nem a Vörös Hadsereggel, nem
Quislingjével és nem „ötödik hadoszlopá-
val”. S a magyarok? Milyen érzelmekkel
viseltettek az olaszok iránt azokban a för-
geteges napokban? Errõl is Montanellinek
köszönhetjük az egyik legérzékletesebb
leírást: „Ahogy átléptem a magyar határt,
úgy éreztem, mintha én szabadítottam
volna föl az országot, akkora lelkesedéssel
fogadták mindenütt olasz útlevelemet és
olasz gépkocsimat. Életemben nem adtam
még ennyi csókot, ennyi hiteles csókot.
Kalapomba szúrt kis zászlócskákkal érkez-
tem meg Budapestre, és ezért úgy festhet-
tem, mint egy indián harcos karikatúrája.
Mintha nagyméltóságú egyházi személyi-
ség lennék, egy fiatalember kezet csókolt

nekem, aztán zokogásban tört ki. Kishíján
én is zokogni kezdtem. Sofõröm, Man-
navola egyszer csak három gyereket talált
az ölében, és fogalma sem volt, hova
tegye õket. És mindez miközben két lépés-
sel jobbra akasztott hullát hintáztat a szél,
balra pedig térdeplõ asszonyok gyújtanak
gyertyát halottaik most emelt sírhalma
fölött. És a hazafiak motorbiciklijeitõl ûzet-
ve, a kövezeten tovazötyögõ szovjet harc-
kocsik elhagyták Budapestet, azt a várost,
mely – bármit is hoz a jövendõ – azzal,
hogy önmagát fölszabadította, megszaba-
dította Európát a Szovjetuniótól való féle-
lemtõl”.11 Montanelli budapesti krónikájá-
nak máig példamutató – sõt a jelek szerint
egyre tanulságosabb – érdeme, hogy a
magyar forradalmat nem úgy dicsõíti, hogy
olyan tisztának hazudná-lakkozná, ami-
lyen egyetlen népfelkelés sem lehetett
soha, nem hallgatja el a zsarnokság által
megalázott, elkeserített, megvadított nép
dühének, bosszújának példáit sem: a lin-
cseléseket, népítéleteket, a Köztársaság
teret.12 S az sem kevésbé idõszerû erénye,
hogy felemeli szavát 1956 minden pártos-
tendenciózus, politikai érdekek által vezé-
relt kisajátítási kísérlete ellen:

’56-ot szerinte nem „foglalhatja le”
magának sem a reformszocialista „prog-
resszió” a munkástanácsokra, sem a kon-
zervatív jobboldal a nemzeti megmozdu-
lásra hivatkozva. A magyar forradalomban
Montanelli a zsarnokság ellen vívott leghõ-
siesebb huszadik századi szabadságharcot
látja, ezért és ekként minõsíti végered-
ményben „az évszázad európai történelme
legszebb és legnemesebb epizódjának”.13

Ami meghal Budapesten címmel írt cikket
1956. december 7-én délelõtt immár Ró-
mában, de még mindig a magyarországi
élmények hatása alatt.14 Ezek az élmények
évekig nem hagyták nyugodni õt. Végül
1960-ban színmûre ihlették sokmûfajú írói
talentumát. A Hajnalban meghalnak az
álmok (I sogni muoiono allalba) drámának
korántsem olyan jeles mû, mint amilyen
kimagasló példái voltak a Corriere-tudósí-
tások a zsurnalisztikának. Ugyanakkor erõ-
sen kötõdik azokhoz. Az író budapesti
emlékei nyomán „hoz össze” darabjában –
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mintegy a klasszicista „hármas egység”
jegyében – egyetlen szállodai szobában,
egyetlen éjszakán – 1956. november 3-áról
4-ére virradó éjjel, amikor a végzetes szov-
jet intervenció bekövetkezett – öt olasz
újságírót. Az õ vitáik, gyötrõdéseik példáz-
zák, hogy a magyar õszön nem csupán „a
kommunizmus halt meg”, egy világrend-
szer és mítosza, egy ideológia hitelessége
omlott össze, de vele vesztek azok illúziói
és reményei is, akik hittek a vörös messiás-
ban, a földi megváltás utópiájában. A leg-
tragikusabb szereplõ az a fiatal kommunis-
ta, aki álmaival együtt maga is meghal egy
magyar szabadságharcos lány oldalán.15

Színdarabjából az igencsak sokoldalú
Montanelli 1961-ben filmet is rendezett
(Lea Massari szereplésével, akivel hírbe is
hozták): ez volt egyetlen filmrendezõi pró-
bálkozása, melynek kudarca után úgy
találta, jobb, ha beéri az újságírói, színmû-
írói és történetírói babérokkal.16 Minden-
esetre egyetlen téma, egyetlen élmény
sem játszott munkásságában ennyire tar-
tós és ilyen sokféle szerepet.

’56 „csodája” költõvé varázsolt olyan
embert is, akirõl ezt korábban senki sem
gondolta volna: így ALBERTO MONDA-
DORIT (1914-1976), az egyik legtekintélye-
sebb olasz könyvkiadó vállalat, az Onda-
dori alapítójának, Arnoldo Mondadorinak 
a fiát és utódját, aki 1957 elején írt és
1959-ben jelentetett meg egy versesköte-
tet A harag és szeretet dala Magyarország-
ért (Canto dira e d’amore per ’Ungheria)
címmel. Alkalmi költõ alkalmi költeménye
ez, de az alkalom rendkívüli volt s az alko-
tás is felülmúlja a mûkedvelõi szintet. Egy
modern hõseposz és lírai (olykor kottával
kísért) versek vegyüléke ez a könyv, elején
egy Jacopone da Todi végítéleti versébõl
(Dies irae, dies illa) és Rimbaud egy sza-
badságversébõl származó mottóval, majd
a szabadság „kereszt és kard nélküli ke-
resztes lovagjainak” dicsõítésével, olaszok-
nak kimondhatatlan, de – kivételesen –
hibátlan helyesírással leírt magyar városok,
megyék, tájak szeretetteljes felsorolásával,
s a magyar olvasót Pilinszkyre („A jelenidõ
vitrinében égek”) emlékeztetõ sorokkal
(„Akiket megöltek, / ott égnek mind az

üveges vetrosa éjben”). 17 A magyar októ-
ber „feladványának”, üzenetének fõ cím-
zettjei – mint láttuk Montanellinél – a 
baloldali, marxista értelmiségiek voltak.
Megkockáztatva irányukban némi kárör-
vendõ iróniát, és azt, hogy kissé vissza-
élünk egy éppen általuk elcsépelt kifejezés-
sel, úgy fogalmazhatunk, „történelmi
szükségszerûség” volt, hogy A budapesti
lecke tanulságait (ezzel a címmel: La lezio-
ne di Budapest) éppen egy baloldali író, az
Olasz Kommunista Párt egyik alapítója és a
Novecento kimagasló prózaírója, IGNAZIO
SILONE (1900-1978) vonta le elsõk között
mind idõbelileg, mind õszinteség és követ-
kezetesség dolgában. Tanulmánya elõször
még 1956 decemberében látott napvilá-
got, csaknem egyidejûleg olasz és francia
nyelven, a római Tempo Presente folyóirat-
ban és a párizsi L’Express napilapban, majd
végleges formájában Silone legnagyobb
viharokat kiváltott könyvében, a Vészki-
járatban (Uscita di sicurezza) 1965- ben, a
firenzei Vallecchi kiadónál, miután – a sors
furcsa iróniájából – Alberto Mondadori
kiadója nem „csapott le” az általa egyéb-
ként nagyra becsült szerzõ kéziratára.18

A Vészkijárat szabálytalan „önéletrajz”19,
nem egy életút, hanem egy eszmélkedés
története, egy ideológiai „Bildung” vagy
„Entwicklung” krónikája nem regényben,
hanem emlékképekben és esszékben elbe-
szélve. Egy szellemi-erkölcsi szabadságharc
példázatos bemutatása: egy délolasz
(abruzzói) vallásos parasztfiúból európai
íróvá lett baloldali „eretnek” vall benne a
kommunista egyházzal való gyötrelmes
viszonyáról, arról, hogy miként lett 1921-es
évjáratú kommunista pártalapítóból 1930-
ban pártelhagyó s attól fogva egyszerre
antifasiszta és antikommunista, a Musso-
lini-diktatúra miatt olasz hazáját, a sztálini
zsarnokság miatt pedig „a Pártot” elhagyó,
svájci emigránsként és kiközösített „rene-
gátként” kétszeresen senki földjére került,
megrágalmazott, árulónak kikiáltott „ex”20,
aki lelki békét és eszmei nyugvópontot
végül egy „személyes”, keresztény ember-
szeretettel és erkölccsel humanizált, de-
mokratikus szocializmusban talált. A kötet-
cím-adó „vészkijárat” a baloldali értelmiségi
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menekvési útját jelképezi a pártkatonai
szolgálatból a „partizán”21 szabadsághar-
cos ellenállása felé. Silone szerint az értel-
miségi „úgy gyógyul ki a kommunizmus-
ból, mint a neurózisból”.22 Ezt õ már 
1930-ban, a tomboló sztálini terror vész-
korszakában felismerte, de volt elvtársai, a
nyugati kommunisták számára a tudatra
ébredés, a „gyógyulás” csak a magyar ’56
hatására következett be. Persze akkor sem
mindenki számára. „A Lengyelországban
és Magyarországon fellázadt kommunista
értelmiségiek ezúttal sem kapták meg nyu-
gati szellemi példaképeiktõl azt a nyilvános
és határozott szolidaritást, melyet kértek
tõlük” – írja Silone. S itt nem olyan kom-
munista pártvezetõkre utal, mint Togliatti,
aki “hosszú éveken át a moszkovita terror
legkészségesebb eszköze volt, Rákosi és
Gerõ cinkosa a legsúlyosabb moszkvai és
spanyolországi bûnökben, bûntársa Kun
Bélának, Remmelének és a Lengyel Kom-
munista Párt központi bizottságának a lik-
vidálásában.”23 Silone Jean-Paul Sartre
álszent kommunista „elkötelezettségét”
támadja, s a hozzá hasonló „áruló írástu-
dók” képmutatását: „Ti, kedves haladó
szellemû barátaim, nyugaton hosszú éve-
ken át prédikáltátok a Sztálinba és diktatú-
rájába vetett vakhitet; az orosz propagan-
da szolgálatába állítottátok írói, filozófusi,
drámaírói tekintélyeteket (a célzás Sartre-ra
e „hármasságból” nyilvánvaló – M. I.);
magatokkal ragadtatok sok ezer fiatal
értelmiségit; és most (a sztálini rémtettek
részleges hruscsovi leleplezése után – M. I.)
egyszerre elénk tárjátok meglepõdéseteket
és csalódásotokat anélkül, hogy megma-
gyaráznátok, miként volt lehetséges az 
a túlzott hitbuzgalom. Íme, egyikõtök,
Vercors legalább õszintén beismerte: Nem
igaz, hogy nem tudtunk semmirõl. Vagyis?
Senki sem csapott be titeket, magatok
csaptátok be saját magatokat.”24 Silone
szerint 1956-ban a magyar írók adtak lec-
két nyugati baloldali pálya- és elvtársaik-
nak, tegnapi „szellemi példaképeiknek”: 
„A kommunista írók becsületére el kell
ismerni, nem hagyták, hogy meglepjék
õket az események. Elõre látták, sõt beje-
lentették, és el is fogadták azokat, mint

tragikus szükségszerûséget. Amikor eljött
a pillanat, nem haboztak választani a párt
és a nép, az ideológia és az igazság között.
Szinte hihetetlen. Micsoda példa és lecke
ez mindannyiunknak!”25 Eleven példaként
e „megtérésre” Silone Háy Gyula („Julius
Hay”) példáját idézi, aki „közös zürichi
számûzetésünk után ortodox sztálinista-
ként” élt emlékezetében, de aki „készség-
gel elismerte” hogy, úgymond, „nem én
ébresztettem föl a fiatalokban a szabadság
eszményét; az ifjúság volt az, mely lángra
lobbantott engem... Valójában fiataljaink
szabadságra szomjúhoztak és mi, írók, ezt
végre megértettük”.26 A felkelt nép mellett
kiálló „megtért” magyar írók, – Silone Háy
Gyula mellett Veres Pétert nevezi meg (ha
kissé bizonytalan helyesírással is) – azzal
segítették a szabadság forradalmát, és
azzal mutattak példát a nyugatiaknak, ami
hivatásukból, a nyelv mûvészetébõl eredt.
Megkezdték a harcot „a legrosszabb zsar-
nokság, a szavak zsarnoksága” ellen. Háy
Gyula beismerte, hogy évekig elhitte, egy
szocialista rendszerben él, de most már
nem hisz ebben, ahogyan a korábban iste-
nített Pártban sem: „A vezetés elpusztítot-
ta a pártot. A párt nem létezik többé.
Világos és tömör, mint egy sírfelirat” –
kommentálja Silone.27 Ez a „sírfelirat” a
kommunista párt és rendszer haláláról
igencsak emlékeztet arra, amit Montanel-
litõl idéztünk („Budapesten a kommuniz-
mus meghalt”). Általában véve meglepõ,
milyen sok hasonlóság és egyezés figyel-
hetõ meg a kommunizmus útjáról „letért”
Silone és az ifjúkori fasizmusából kiábrán-
dult liberális Montanelli a magyar október-
rõl adott elemzései között. Montanelli is
támadta a szovjet megszállók olasz apolo-
gétáit, az újságíró-fejedelem is feltette 
a kérdést: „Kik az igazi kommunisták? 
A budapesti szovjetek (munkástanácsok
oroszul – M. I.) vagy az oroszok, akik lövik
õket?”28 Silone válaszol a költõi-szónoki
kérdésre: szemben a moszkovita és szov-
jetbarát hivatalos állásponttal, mely szerint
a Vörös Hadsereg egy imperialista restau-
rációt elõkészítõ ellenforradalom terrorja
alól szabadította fel a magyar dolgozó
népet, úgy látja, „az orosz imperialista csa-
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patok a magyar szovjetek (munkástanács-
ok) ellen” vetették be tankjaikat.29 A hivata-
los propagandanyelv (az orwelli „újbeszéd”)
torzításaival, „a nagy leegyszerûsítõk,
vagyis a nagy zavarcsinálók” hazugságaival
szembefordulva a magyar írók magával a
zsarnoksággal szálltak szembe. „A most
lezajlott magyar forradalom történelmi
jelentõsége abban áll, hogy visszautasítot-
ták a totalitárius hazugságot: szocializ-
mus? igen; egypártrendszer, kötelezõ egy-
öntetûség? nem.”30 Végeredményben
Silone kimondta, hogy a magyar ’56
„kegyetlen ébredést”31 jelentett nemcsak a
Kreml urai, de a nyugati baloldal számára
is. A „budapesti lecke” tanulságait így
összegzi, tanulmányát zárva: „Mindenek-
elõtt meg kell békülnünk az igazsággal, és
közvetlen kapcsolatot kell vele kialakíta-
nunk. Le kell mondanunk egyszer s min-
denkorra a közvetítõkrõl. Vissza kell utasí-
tanunk azokat, akik meg akarják paran-
csolni nekünk, hogy mikor nyissuk ki s
mikor zárjuk be a szemünket, és hogy mit
gondoljunk. A magyar lecke után ez talán
a baloldalinak mondott értelmiségiek leg-
fontosabb kötelessége. Meg kell hallanunk
a nép igazságait, akkor is, ha elrejti azokat,
és meg kell ismertetnünk vele a miein-
ket.”32 A „budapesti lecke” vagy „magyar
lecke” üzenetének meghallásában és
továbbadásában Ignazio Silone európai
viszonylatban is kivételes gyorsaságról és
tudatosságról tett tanúbizonyságot. Amit
õ 1956 végén már megfogalmazott, azt 
a nyugati baloldal évtizedekig, a berlini 
fal leomlásáig nem tudta meghaladni. 
A magyar október azonban késõbb sem
szûnt meg hatni az olasz irodalomra.
Legfrissebb bizonyítéka ennek nemzeti iro-
dalmunk talán legaktívabb itáliai apostola,
Roberto Ruspanti tavaly megjelent törté-
nelmi regénye, A budapesti vonat (Quel
treno per Budapest).33
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Zászlós Levente

Kodolányi János 
Jézus-regénye

Mennyit érhet egy lezártnak mondható
írói életmû? Kodolányi Jánosnak a választ
félreérthetetlenül jelképezte az a cigaret-
tásdoboz, amit 1969. március 13-án, a
hetvenedik születésnapján kapott aján-
dékba a minisztériumtól. A jeles esemény
Kodolányi Júlia emlékirataiból ismeretes,
amelybõl ide kívánkozik az írónõ keserû
megjegyzése is: Ez volt élete egész mun-
kásságának egyetlen hazai kitüntetése. 
A végre csonkítatlan voltában megjelent
Jézus-regény fölkelthette volna a szakma
évtizedek óta alvó lelkiismeretét, hogy a
Kodolányi-kérdést rendezze, ám úgy lát-
szik, ebben reménykedni ez idõ szerint
még mindig nagyfokú naivitásra vall.
Kétségtelen tény, hogy az író mûveinek
nagy része a Magvetõ kiadásában 1956
után napvilágra juthatott, ám tényleges
értékeit a kultúrpropaganda korifeusai
lefokozva taglalják. Az ideológiai leszámo-
lásra az 1958-ban megjelent Új ég, új föld
címû regénye adott alkalmat. Szabolcsi
Gábor egyenesen ember- és társadalomel-
lenes vádakkal támadta: A mítoszok és
tudományos elméletek köveibõl építette fel
Kodolányi a maga különleges eszmeiségét,
melynek legfõbb jellemzõ vonása nem csu-
pán a ma tagadása és az ember mélységes
megvetése, az elkeseredettség a minden
emberi építés céltalanságáról elmélkedõ
oldalak, a gúnyversek, melyek minden tár-
sadalmi rendet támadnak nem hagynak
kétséget az olvasóban, hogy milyen szán-
dék vezeti a meseíró tollát. E szinte vulgá-
ris magyarázatok érthetõek és félre nem
magyarázhatóan világosak. Ebben a kivég-
zéssel fölérõ támadásban esztétikai szem-
pont még nyomokban sem található! 
A szocialista realizmusnak elkötelezett kriti-
kus azt az alaphangot ütötte meg, ami
továbbrezeg valamennyi, Kodolányi mito-
lógiai mûveivel foglalkozó késõbbi elem-

zésben. Így például Pók Lajos az Alföld
1983/12. számában közzétett tanulmá-
nyában egyenesen kudarcnak minõsíti a
Jézus-regényt. Honnan ez az értetlenség?
Nyilván a kritikusi és az alkotói alapelvek
közötti ellentét indukálja. A kritikus csak
realista szempontokat ismer, az írót viszont
a felszín alatti mélyrétegek vonzzák: kere-
ken tagadom az úgynevezett valóságot,
véleményem szerint nincs is, csak tudat
van, s a tudaton kívül nincs létezés – írja
Szabó Lõrincnek még a regény megírása
elõtt, 1949-ben, amely alapelv megvalósí-
tásaként az Én vagyok voltaképpen lélek-
tani mû: a tudatállapot regénye. Értelme-
zése és értékelése tekintetében sajátos
vakság jellemzõ a másik irányból közelítõ
kritika szemléletére is, mérõónja csak a fel-
színen lebeg. A Kodolányi-hívõ Rajnai
László legalább oly mértékben nem érti a
regényt, mint Szabolcsi Gáborék: Hogy
Júdás alakjába mennyit olvasztott
Kodolányi a saját sorsából, alkatából, külön
fejtegetés nélkül is nyilvánvaló. Jellemük
nagyrészt közös Mi ez, ha nem a kritika
csõdje? Mi itt a nyilvánvaló? Hamis pre-
misszából csak téves végkövetkeztetés
adódhat! Rajnai László ugyanúgy nem érti
Júdást, ahogyan Júdás nem érti Jézust.
Mint írja: Jézus türelmesen oktatja Júdást
s a többi tanítvány is gyakran lelkére
beszél, Júdás azonban nem okul, nem érti
meg a legvilágosabb kijelentéseket, a leg-
naivabb célzásokat sem. Mi ennek az oka?
Megvalljuk, nem értjük. Kodolányi a re-
gényben két alaptípust különít el. E két
típusról Vatai László A szubjektív életérzés
filozófiája címû tanulmányára hivatkozva
már jóval a Jézus-regény megírása elõtt,
1942 novemberében karakterisztikus képet
ad, szinte definiálva késõbbi regényalakjait:
A régi embertípus transzcendens jelkép-
rendszerben gondolkozott, a mai okban és
okozatban. Az autonóm ember önmagá-
ból indul ki és önmagába tér vissza.
Mindent önmaga igazol és önmaga vállal.
Egyetlen igazolása a siker. Ahogy nõtt,
terebélyesedett a nyugat-európai civilizáció
és sorvadt a transzcendens szimbólum-
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rendszer, úgy nõtt az autonóm ember
alakja, úgy szaporodott a száma. Jézus
tanításában nem egy helyen a platóni
szimbolika fogalmazódik meg: Meghaltok
és örökké éltek. Éltek, nem, mint test,
hanem mint szellem. Hogyan is érthetné
meg ezt Júdás, az autonóm ember, aki a
Mesterben csak magnetikus hatású szé-
delgõt lát? Mi hát a valóság? Júdás szá-
mára a való világ, Jézus szerint az Isten
közelsége, a megélt metafizika. Júdás kép-
telen elvonatkoztatni, szerinte kenyér meg
ruha nélkül az Isten országát sem lehet föl-
építeni. Hogyan is érthetné meg az
Istenember racionalizmustól elvonatkozta-
tott tanítását a viszonylagosságról: Pedig,
ember, nincs halál, a halál csak káprázat.
Azt hiszed, hulló részecske vagy az egész-
ben s éppúgy, mint az Egész, örökkévaló
vagy. Nincs idõ, barátaim, az idõ csak káp-
rázat. Egy a valóság, egy az igaz: az Atya,
õ él a ti szívetekben is, õ cselekszik tiben-
netek és minden létezõben, õbenne vala-
mennyiõtök egy. Itt a tanítás szövege
mögött Herakleitosz arca is földereng, aki
szerint a jelenségek között nem húzható
éles határvonal, mert mindaz, amit ébren
látunk, halál, mindaz, amit alva, álom.
Ugyanegy bennünk az élõ és a halott, az
éber s az alvó, a fiatal s az öreg. Mert ez
innen átérve ezzé változik. Kodolányi nem
a szokványos megközelítésben láttatja
Jézus elárultatásának történetét. A regény
így válik kétpólusúvá: egyik pontján Jézus,
a rejtett értelmek tudója, a szellemi
Istenember, vele szemben pedig a tárgyi
világra irányult értelmiségi, a titkok után
szimatoló Jehruda bar Simon, azaz Júdás
áll. Az a Júdás, aki intellektuális csõdsoro-
zatban szenvedi végig tanítványi életét,
míg végül elárulója lesz az egykor csodált
Mesternek. Az árulásnak ez a neme nem
sorolható a szokványos esetek közé, mivel
Júdás nem az azonosulás kötelmeibõl
kilépve fordul szembe Jézussal, hanem a
belépés reménytelenségébõl fakadó gyûlö-
let okán. A regény sajátos szerkezetébõl
adódóan az események két, koncentriku-
san egybeépített kör mentén futnak: a

belsõ kör Júdás önéletrajza születésétõl
Jézus feltûnéséig, a külsõ kör az író elbe-
szélésében a második árulás történetét
adja. Mert Júdás kétszeres áruló, elõször
Georgiassal, görög mesterével kerül szem-
be, akinél hiába próbálkozik, nem sikerül
bejutnia a tanítványok belsõ körébe.
Fölfokozott változataként ugyanezt éli
meg Jézus tanítványi körében is. Ereden-
dõen gyanakvó természetû, elvont gon-
dolkodásra képtelen lévén, minden példa-
beszéd, kijelentés mögött titkot sejt, s a
megjövendölt Égi Birodalom eljövetelével
önmagát csak elõkelõ úrként, teveháton
vagy elefánton, szolgák seregétõl övezve
tudja elképzelni. Semmit sem ért, ugyan-
úgy, mint az általa lenézett tömeg. Noha
naponta együtt van Jézussal, vissza-visz-
szatérõ alapkérdése, hogy ki a Szabadító?
A tragikus elõéletébõl Jézushoz menekülõ
Júdás nem érti meg, hogy minden gyógy-
ulás feltétele a hit, a bizalom, épp ez hiány-
zik belõle, s így válik rajongóból gyûlölkö-
dõvé. Kodolányi regénye 1950-51-ben, 
a legsötétebb Rákosi-korszakban íródott. 
A Jézus-regény lélektani mélyrétegeiben a
jelenkor visszavetített motívumai is fölfe-
dezhetõk. A politikai hatalom idült gyanak-
vása, bizalmatlansága Júdás személyiség-
képének is legfõbb mozgató motívuma.
Leghõbb vágya beavatottnak lenni, de
alkalmatlan rá. Hiába lesz már fiatalon 
a görög filozófus Georgias tanítványa, a
metafizika szimbólumait képtelen lefordíta-
ni, a maga számára értelmezni, mind e
mögött ravaszul elhallgatott titkokat sejt:
Úgy tudtuk, hogy a pogányok igazi titka
fõként Pythagorasban kereshetõ, ezekben
a rejtelmes tanokban, amelyeket szigorúan
zárt körökben tanítanak. Ilyenféle iskola
volt Georgiasé is. Látszólag szabad baráti
csoport, valójában ravaszul leplezett titkos
társaság. Hamarosan észrevettük, hogy
Georgias tanítványai nem egyenlõek. Volt
egy zárt, csak néhány ifjúból álló belsõ kör
s egy nyílt, amihez mi is tartoztunk a nagy-
bátyámmal. Õ hasonlóképpen kutakodott.
De hiábavaló volt minden fáradozásunk.
Növekvõ dühvel láttuk, hogy megközelít-
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hetetlenek Ezt a nem létezõ belsõ kört
keresi-kutatja Jézus holdudvarában is, rej-
tett értelmet gyanítva a tanítványok szava-
iban, de hiába. Még erõteljesebb áthallás
érzõdik a tudós Gamailéllel való beszélge-
tésben: ha csak a legkisebb jele mutatkoz-
nék a Birodalomtól való elszakadásnak,
könyörtelenül letaposnának, kardélre
hánynának mindnyájunkat válogatás nél-
kül. A történelmi párhuzam még világo-
sabb a Jézus ellen vádbeszédet tartó
fõpap szövegében: Miután magunk nem
ölhetjük meg, a rómaiaknak kell megölni-
ök. Könnyû lesz bebizonyítanunk, hogy
lázít az Impérium ellen. Íme, a koncipiált
perek ókori változata! Vállalkozásának
grandiózus voltát Kodolányi már a regény
megírása elõtt érzékelte. Legjobb mûvem
lesz – írja 1950 decemberében Várkonyi
Nándornak. A tudós polihisztor elismerõ
véleményét követõen, a már befejezett
regényrõl fokozott és tegyük hozzá indo-
kolt önbizalommal írja Szabó Lõrincnének:
Egy-két barátom elolvasta már itt helyben,
a szabadsága alatt, véleményükkel meg
lehetek elégedve. De magam is úgy látom,
most, már némi távlatból s kellõ tárgyila-
gossággal, hogy a legjobb, legnagyobb
igényû munkám, s világviszonylatban is
elsõ. Maga ezt bizonyosan nem veszi
dicsekvésnek, hiszen tudja, nem szoktam
szemet hunyni akkor sem, ha magammal
állok szemben, sõt, ellenkezõleg! Az Én
vagyok 1972-es, elsõ kiadása óta érdemi
kritikában nem részesült, de az ízlésterro-
ron túl, csonkasága miatt még a jó szán-
dékú megközelítések sem eredményezhet-
tek volna reális esztétikai értékelést. A hát-
tér megvilágítására szolgáljon Szathmáry
Lajos Arcok chicagói szemmel címû tanul-
mánykötetének egyik Rákosi- és Kádár-kor-
szakra vonatkoztatott története: Párizs
mellett, egy elegáns kis elõváros-falu keve-
rékében él egy ismerõsöm. Nyugdíjas,
magyar, fõtisztviselõje egy svájci óriáskon-
szernnek, francia feleségével. Büszkesége
a könyvtára. 5940 kötetbõl áll, de csak
2970 címet tartalmaz. Mind a 2970 könyv-
bõl kettõ van a könyvtárában egy, amit

1945 elõtt és egy, amit 1945 után adtak ki.
Verseskönyvek, novelláskötetek, regények,
tanulmányok, és egy sem jelzi, hogy az
1945 utáni kiadás hamis, hazug, cenzúrá-
zott kiadás! Pedig mind az, nyájas olvasó!
Ady Endrétõl Zilahy Lajosig, A-tól Zig, mind
cenzúrázott, kiherélt, kicserélt svindler-
munka! A hatalom érdekeit szolgáló 
cenzorok kiheréltek mindenkit. Ez a me-
rényletsorozat reprezentálja a mindenkori
baloldal igazi viszonyulását a másként
gondolkodókhoz, s a tõle független szelle-
miség iránti félelmét és dühödt irtózatát.
Lelkiismerete nincs, csak praktikus szem-
pontokat ismer. Materialista, de annak is
rossz. Értékrendjében a zseni mindig 
gyanús, tehát a legkiszolgáltatottabb. 
A Jézus-regény elsõ kiadása Kodolányi
halála után három évvel, 1972-ben jelent
meg, s miként most az új kiadás alapján
megállapítható, jelentõsen megcsonkított
terjedelemben: az eredeti szöveg hetvenöt
fejezete hatvannyolcra csökkent, s leg-
alább száz oldallal lett rövidebb! Méghozzá
a jogutódok tudta nélkül! Jézus tanításai-
ból, kijelentéseibõl jelentõs részletek 
tûntek el, így például Kafarnaum város
Gyülekezeti Házában tartott bemutatkozó
beszédébõl csak néhány sor maradt. Jézus
itt fogalmazza meg szemléletének elvi
alapjait, amelyek ellenpontján a késõbb
megjelenõ Júdás áll. A kihúzások követ-
keztében megszûnt a regény szerkezeti
egyensúlya, a mû már nem az, aminek
írták, a Jézus-regénybõl Júdás-regény lett!
Ez a történet is hozzátartozik egy ma már
nosztalgiával övezett, letûnt világ kórkép-
éhez. Egyébként már az öngyilkosságba
menekülõ Júdás is fölismerte azt, amit
korunk anyagelvû embere még mindig
nem tud: a Lélek elleni bûnök a legna-
gyobbak.

(Kodolányi János: Én vagyok. Szent
István Társulat, 2002.)

(74. szám, 2003. december-2004. január)
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Gyurkovics Tibor

Örök levél
(1953 júniusában)

Örökre írom ezt a levelet,
Ezt írtam tegnap s írom holnap is,
Elfeleditek könnyen, meglehet,
Hisz elfeledjük még a holtat is.
Barátaim, kik vagytok – egynehány,
Költõi vallást tenni – rossz szokás,
S bár görcsbe kényszeríti büszke szám
A megértés, s az alakoskodás,
S elvisz idõ, elválaszt majd a tér
És más irányba kell majd mennetek,
Egy régi költõ mindig visszatér:
Örökre írom ezt a levelet:

Nehéz szavaknak, emlékeknek – állni,
Kiállni fájó, gyilkos nyíl elé,
Mert életünket elveheti bárki,
De a halálunk csak az Istené.
Szerelmek, régi órák és tanárok
Az ifjúság bolond, szép napjai
Után feltûnnek más, komor határok
És gyermekeknek lesztek apjai.
Jézus azt mondta, jézusi tanítvány
Arról ismerszik meg majd, hogy szeret,
És nem közénk való, csaló, és hitvány,
Aki hazug és aki nem szeret.

Egy szó ûzött el engem is hozzátok,
Bár én magam se vagyok semmi se.
De életemet verje meg az átok,
Ha bennem marad ez a dús ige.
Mint fantom kergetett sok éjen által,
Hogy ilyen terhet rátok rójak-e?
Mint érzõ, komoly õrült meditáltam
Márkussal együtt: kössek, oldjak-e?
E szó vajúdott bennem, mint anyában
Vajúdik fájó, áldott csecsemõ,
Kit, míg hordanak, féltenek javában,
Nem tudni még, hogy meddig, mire nõ?

Barátaim, most mégis ide hoztam,
Hogy köztetek legyen konok, erõs.
Teremtõje és apja-anyja voltam
És mindenért én leszek felelõs.
Az életét a szenvedés befutja,
Mint tiszta kertet benövi a gyom,
De könnyes, göröngyös diadalútja
Könnyét, sebét és átkát vállalom.
Ki így, ki úgy, elválik mostan tõlem
S ez mindnyájunkat készületlen ér,
Hisz egyek lettünk búban és erõben,
Közös erünkben sok-sok csöppnyi vér.

Dalt zengeni, és emlékeknek állni
Rossz érzés ennyi hajszolt év után
S még én is, versben, szóban büszke márki,
Látjátok, én is itt állok sután.
Igét hirdetni nem hívott ma senki,
Lehet, hogy majd örömmel hívni fog,
De ebben is illõbb ma kételkedni,
Olyan kétséges – mint egy hittitok.
Barátaim, e rangra érdemes
Kevés fiú, s e rang, ez kötelez.
(Mert jön majd sok-sok szép és érdekes 
És fonnak sok-sok hideg kötelet.)
Mindegy. Kiket itt illet ez a szó,
Kiket nem illet, úgy se veszi fel,
Most, hogy már lassan indul a hajó,
Kiáltom, állom: megmarad a jel.

Jézus azt mondta, (neki könnyû volt,
Istennek lenni szép és érdekes,
Emberként élni bizarr, szörnyû mód –
De ez káromlás, és felesleges.)
A szó tovább él, léte emberekben
Nõ szenvedésre vagy az égre fel,
Ezért hirdettem és ezért szerettem.
És állom: bennünk megmarad a jel.

Én, Gyurkovics, a sorsomat kivárom,
Nem mondok költõit, sem istenit,
De hiszem, hogy majd szerte a világon
Barátaimat errõl ismerik.
Varázsige, öngyilkos bûn velünk,
Az élettel merész versenyfutást,
Igazságot csak egyet ismerünk
S örök jelünk: a meg-nem-alkuvás!
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Lyukas zászlóba burkolt ország:
mi vagyunk.
Mi vagyunk 
a parittyás dávid,
és a páncélos eszme-góliát.
Vagyunk egy határ közt sok haza –
Ne tovább! Ne tovább!

Hamis krisztusok és júdások:
mi vagyunk.
Mi vagyunk
a lencse-kommunizmustól
puffadt puszta nép.
Hol vannak a „hamajd” anyák és apák?!
Ne tovább! Ne tovább!

Média-vezérelt demokrácia:
mi vagyunk.
Mi vagyunk
a palackba zárt
történelmi koktél.
Meddig szürcsöljük poshadt poharunk?
Ne tovább! Ne tovább!

Viperás kb-jogállam:
mi vagyunk.
Mi vagyunk
az azonosítatlan tárgyak
és az Árpád-zászlós barikád.
Patkolt csend-biztosíték bazalt-füstje –
Ne tovább! Ne tovább!

Mi vagyunk ötvenhat és
a negyven év,
s az ötvenedik is mi vagyunk.
Hazudnak, 
hát magunknak is hazudunk.
Jelszavunk: market-jólét és tovább!
Ne tovább! Ne tovább!

Ha majd mindenki azt mondja:
ne tovább!
és a múltat végképp eltöröljük,
s a nép nemzetként éli magát,
akkor tarthatod a nyugalom napját,
akkor lesz méltó ünneped – 
De addig: ne tovább!

*   *   *

A csöndbõl minden kihallik.
Ne mondd! Egy szót se szóltam.
A megfogalmazás világos:
a szavaknak kódolt értelmük van,
de a csöndnek jelentése –

Gyurkovics Tibor 75 éves!

Belányi József õrizte a verset 53 éven keresztül a Frankfurt melletti Eppsteinben. Õ a
társaival akkor vágott neki az idegen országnak. Kéziratának másolatát a napokban kapta
tõle vissza a szerzõ.

E vers közlésével köszöntjük a december 18-án 75. születésnapját ünneplõ Kossuth
díjas írót. Boldog és alkotásokban gazdag, hosszú életet kívánunk neki a szerkesztõség
nevében. 

Apostagi Zoltán

Október 23. 2006.
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Szirmai Péter

December 5. után
(regényrészlet)

2004. december 6-án hajnalban Péter
megtudta a magyarországi nép döntését a
határon túli magyarok kérdésével kapcso-
latban. A konyhában, a rádióból értesült az
eseményekrõl. Egy végtelenül mélyhangú
férfi pátosszal a hangjában, mégis hivatal-
ból tárgyilagosan szólt, mi szerint, 8 048 737
fõbõl 3 017 738 fõ, a választópolgárok
37,49 %-a ment el szavazni. Nem szava-
zott: 5 030 999 fõ, a választópolgárok
62,51 %-a. Igen választ adott az érvénye-
sen szavazó választópolgárok 51,57 %-a,
1 521 143 fõ, Nem választ adott az érvé-
nyesen szavazó választópolgárok 48,43
%-a, 1 428 736 fõ. A számok és tények
elhangzása után talán öt vagy hat másod-
percig csend volt a rádióban is, mely akkor
végtelennek tûnt: a halál csendje, de örök
élet nélkül. Mintha Magyarország öngyil-
kosságot követett volna el azzal, hogy
mûvileg eltávolította a test még cselekvõ-
képes részeit, melyben még volt magyar
élet. Aztán mégis folytatódtak a hírek…

A döbbenet és keserûség úgy ereszke-
dett a lelkére, mint valami véget nem érõ
köd. Szemébe könny szökött. Apját a la-
kossági csere-egyezménnyel Benesék
1947-ben telepítették át az akkor már el-
csatolt Felvidékrõl Csonka Magyarországra.
Õ igazán érintett volt a kérdésben. Õ, akit
a politika sosem érdekelt, erre az ered-
ményre felkapta a fejét. Ez ugyanis nem
politikai, hanem érzelmi kérdés volt. Csak
ült a konyhaasztalnál, és meredt az õsz
végi hajnali sötétbe, mely fekete volt, mint
a Pokol legmélyebb bugyra.

Elõször a harag jött. Keze ökölbe szorult
az asztalon, s elsõ felindulásában legszíve-
sebben kirohant volna a világba, hogy meg-
leckéztesse ezeket a gazembereket.
„A harag nem jó tanácsadó, fiam.” – hallot-
ta magában édesapja hangját, s utána gon-
dolatai rögtön az idõs emberhez szálltak.
„Vajon felébredt már?”. Édesapjával utolsó

támaszai voltak egymásnak, mint holmi
hajótöröttek a világ nagy viharában. Édes-
anyját nem ismerte, születésekor halt el.

Óvatosan kinyitotta a szobaajtót. A vilá-
gosság beszûrõdõ csóvája megvilágította
ágyban fekvõ apa törõdött arcát, az arcot
keretezõ õsz hajat, a lehunyt szemet, mely
immár más dimenziók felé kezdte venni az
irányt. A Vág-parti erõs, idõnek, megpró-
báltatásoknak szívósan és hajlíthatatlanul
ellenálló tölgy tartógyökerei meggyengül-
tek, az életerõ fluiduma kihúzódni látszott
belõle. „Neki hogyan mondom meg ezt a
hírt? Még alszik… Ezek a mocskos gazem-
berek.” A végsõ idõ pedig bizton közele-
dett, mint a pallos a nyakhoz, kérlelhetetle-
nül és kíméletlenül. Tudta az orvos, tudta
az apja és tudta õ is, hogy az út innen csak
egyfelé vezet. Az elkövetkezendõ szellemi
és fizikai magány érzése, Péter szabályos
arcába mélyülõ barázdákat vont az elmúlt
hetek során.

Visszaült a konyhába, hátán a nagy
teherrel, melyet az „istenadta nép” gondol-
kodni nem képes része rakott rá, nem tud-
ván, hogy ezzel a tettel egyben magát, az
egész nemzetét bélyegezte meg. Tekintete
a távolba veszett. Megjelent elõtte, ami
odakinn rekedt. „Drága, magyar külhonba
kényszerített testvéreim, bocsássatok meg
nekik, … nem tudták mit cselekszenek.
Vajon mi történhetett ezekkel? Milyen átok,
milyen kór ülte meg a lelküket, hogy így
cserbenhagyták elszakított magyar testvé-
reiket? Milyen emberek vesznek körül en-
gem? Egyáltalán emberek ezek, hogy olya-
nokon ütnek, akik végképp nem tehetnek
semmirõl?” Sóhajtott egy nagyot, végigsi-
mította lehunyt szemeit és az arcát jobb
kezével, ahogy szokta volt elcsigázott álla-
potában.

Mit szóltok mindehhez, összes felvidéki
rokonaim, vagy te, magányos harcos,
Duray Miklós? Vagy te, Szervátiusz Tibor,
kinek az arca a sok szenvedéstõl maga is
szoborrá vált? Vagy te, dörgõ hangú erõs
szikla, Wass Albert, odafönn a mennyben,
mire gondolsz, mit gondolhatsz? Fájdalmas
harag-könnyed véres esõt hoz ránk talán?
Vagy te, Kós Károly, kinek az arca szintén
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fájdalomvésõvel faragtatott? Vagy te,
Reményik Sándor? Most talán égõ szemed
tiszta sugara odafentrõl lyukat üt üres
homlokunkba? Talán már te is azt monda-
nád az igazaknak: tényleg eredj innen,
ezektõl el… S ti, ismeretlen s mégis ismerõs
véreim, ti mit szóltok ehhez? Ti, kik min-
dennap megharcoljátok a harcotokat az
ellennel, megmaradva magyarnak, a szülõ-
föld õrzõjének, a hagyományok továbbvi-
võjének, ti mind így együtt kiáltotok hoz-
zánk bûnös néphez, nem nemzethez,
mert ez még nem az, hogy miért?

Hangot hallott, valaki szólt. „Édesapám!”
– villant az agyába a felismerés. Azonnal
felugrott és a szobába szaladt. Apja, a har-
cokban megfáradt nyolcvanéves szemekkel
tekintett rá.

– Apa!
– Adj innom, Péter!
– Tudtál aludni? – elnézõ mosoly volt a

válasz. Közös erõvel apja felült az ágyon és
a fiú felpolcolta a párnát. Ivott pár kortyot.
Péter remegõ hangon elmondta a történ-
teket. Apja csak bölcsen legyintett kérges,
foltos, öreg kezével és elmosolyodott.

– Mit vártál… ettõl a söpredéktõl? –
köhögni kezdett, majd intett fiának, hogy
mindjárt jobban lesz.

– Mit lehet itt tenni? – kérdezte a fia két-
ségbeesve. Az idõs ember elkínzott arcán
csupán egy halovány mosoly jelent meg és
csak megingatta a fejét.

Az Úr 1947-ik, vérzivataros esztendejé-
ben, Péter nagyapja, Ilosvai Selymes Péter
az Osztrák-Magyar Császári és Királyi
Hadsereg volt huszár õrmestere, Benes és
bandájának törvénye értelmében kényte-
len volt elhagyni hazáját, mivel magyarnak
vallotta magát. A magyarok, a tótok és a
németek jól megfértek egymás mellett
Csallóközben mindaddig, míg a politikusok
egymás ellen nem ugrasztották õket, hogy
erõs egységüket megbontsák. A nemzeti-
ségek egymás ellen való uszítása az egész
Kárpát-medence területén megindult,
hogy az egyre jobban fejlõdõ, potenciális
nagyhatalmat életképtelenné tegyék.
A gondolat nyugatról származott, végre-

hajtókat pedig helyben sikerült találni sovi-
niszta politikusok képében. Aki magyarsá-
gát hangoztatni merte a Monarchia
versailles-i kivégzése óta, s az immár pus-
kaporos levegõben, a magyar egység mel-
lett tört lándzsát, az a benesi rendszerben
üldöztetésben részesült.

Nem, a magyarok semmiképpen sem
akarták elhagyni szülõföldjüket, de akik
hangadók voltak, érezték, hogy jobban
teszik, ha a megmaradt csonka országba
helyezik át sorsukat. Így került a lakossági
csere egyezmény keretében Péter nagyapja
Magyarországra. Öccse és családja, And-
rás, mivel üldöztetésben nem részesült,
maradhatott Csallóközben, a családi birtok
õt megilletõ részén. A huszártiszt a gazdag
földért és a szép házért cserébe, Békésben
rossz minõségû földet és rozoga kalyibát
kapott. A várt fellendülés, az elcsatolt terü-
letek emberséges kezelése, a helyzet
humánus megoldása nem következett be.
A határok maradtak a helyükön. Követke-
zett a kommunista rendszer s az idõs volt
katona, s birtokos nem találta a helyét új
hazájában. Még a forradalom elõtt vissza-
adta lelkét a Teremtõnek. Hamarosan
követte õt felesége.

Három gyermeket hoztak át Magyar-
országra. A legidõsebb fiú vitte tovább apja
nevét, Péternek keresztelték. Neki kellett a
családfõ szerepét átvennie és gyámolítani
testvéreit: húgát, Mártát és öccsét, Jánost.
A legidõsebb fiú mérnöki diplomát szerzett
munka mellett, s az építõiparban helyezke-
dett el. A forradalom vidéken érte, s mire
Pestre ért volna, már a szovjet csapatok
vérbe fojtották a magyar szabadságharcot.
Két egyetemista testvére, kik Pesten bará-
toknál laktak, nyakig benne voltak a forra-
dalomban. Õk mesélték, hogy a nemzet,
nemcsak a szovjet elnyomástól, de a kom-
munizmustól is meg akart szabadulni, amit
ma olyan szívesen szeretnek a közéletben
egyesek elfelejteni. Kommunista könyveket
égettek az egyetem elõtt. Mindkettejüket
kicsapták a jogi egyetemrõl, csak fizikai
munkát végezhettek két évig. Utána Márta
a Kertészeti Egyetemen, János a soproni
Erdészeti Egyetemen diplomázott. Az ese-
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mények mindkettejüket megtörték, s kide-
rült, késõbb se tudták megemészteni, hogy
Amerika nem segített, ahogy pedig min-
denki várta, s maradt a kommunizmus
Magyarországon. Hosszú ideig egyik fivér
se házasodott meg. Márta elhagyta az
országot, s nyugatra ment, de pár év múlva
balesetben elhunyt. János az ország
különbözõ területein dolgozott, múltját
nem felejtették el és mindent megtettek,
hogy megnehezítsék az életét.

Ilosvai Selymes Péter építész harminchét
évvel ezelõtt házasodott meg és két évre rá
fia született, aki a hagyományoknak megfe-
lelõen a keresztségben a Péter nevet kapta,
de felesége, az ifjú apa súlyos bánatára, a
szülés után hamarosan megtért Teremtõ-
jéhez. Sokat szenvedtek a családban, keve-
sen maradtak, hát összetartottak.

A békési földet a megmaradtak felszá-
molták. Az apa, Péter Pesten, egy csendes
külvárosi területen épített házat. Aki érezte
már saját földje szagát, aki evett már saját
terményébõl, az nem tudja elviselni a pusz-
ta négy fal zártságát. Ezért döntött így.
Öccse, János az erdõgazdaság szolgálati
lakásában lakott. Családjuk Felvidéken
maradt részével is tartották a kapcsolatot,
elõször csak levélben. Persze tudták, hogy
a leveleket elolvasták mások is, megfigyelés
alatt voltak, mint oly sokan.

Az elsõ személyes találkozás a hetvenes
évek végén jöhetett létre. Péter még kicsiny
fiával átlátogathatott a szülõföldre. A találko-
zást a családdal, s a szülõfölddel nem lehet
leírni… Könny és fájdalom. Késõbb, mivel
már volt mód rá, a találkozások sûrûsödtek.

A kis Péter anyai ági rokonsága szintén
igényt tartott a kapcsolattartásra. Gyer-
mekáldásban szûkös volt mindkét család,
ezért a friss sarjakat nagy becsben tartot-
ták. Az anya családja a csonka országból
származott, számukra azok a megpróbál-
tatások, amiken a kisfiú édesapja és csa-
ládja keresztülment, megdöbbentõ volt
ugyan, de nem átérezhetõ. Ez már az elsõ
pár találkozás után világossá vált Péter
édesapja számára, s így ezt a témát kerül-
te. Bántotta, hogy mennyire nem képesek
belehelyezkedni az elszakított nemzet tag-

jainak sorsába az anyaországi testvéreik, de
nem mutatta sértettségét. Viszonyuk szí-
vélyes volt ugyan, mégis érzékenysége
védelmében kialakult az apában egyfajta
távolságtartás. Sokszor a találkozásoknál
nem is vették észre a kisfiú unokatestvérei
és rokonai, hogy milyen finoman terelte át
a beszélgetés folyamát az érzékeny témá-
ról más mederbe.

A rendszerváltás öröme az idõk során
csendes bizakodásba, késõbb csalódott-
ságba, majd kétségbeesésbe fordult.
A határontúli magyarok helyzete nem
javult, sõt… A beolvasztási politika min-
dennapi jelenlétét õk, Felvidéken élõ roko-
naik világos elbeszélése alapján, elsõ kéz-
bõl tudhatták meg. Iskolák szûntek meg,
akik szlováknak vallották magukat, azok
több, jobb lehetõséget kaptak az országon
belül. És teljesen mindegy volt, hogy a pro-
pagandisztikus hazai vagy külhoni politika
miket hangoztatott. Ezek tények voltak.

Péter gimnáziumba járt, majd apja nyo-
mán mérnöknek tanult, közben azonban
sok küzdelem zajlott le apa és fia közt. A fiú
nehezen értette meg az apa érzéseit a csa-
láddal és a magyarsággal kapcsolatban,
nem könnyen állt rá a mûszaki pályára, sõt
még egy szekta holdudvarába is került, mely
végképp megrontotta egy idõre a kapcsola-
tukat. Az apa a sok megpróbáltatás hatásá-
ra rendkívül szívóssá és keménnyé vált, mint
egy Vág-parti tölgy, nem engedett az elvei-
bõl. A fiú pedig az apja fia volt, szintén nya-
kas legény, keményfából faragva, hát õ is a
maga útját járta. Aztán ahogy közös idejük
fogyott, s ezt mindketten megérezték,
meglepõ, de egyben érthetõ módon kezd-
tek egymásra hangolódni. A mérnöki iskola
hozta össze igazán õket, s a szekta elha-
gyása. A fiú kezdett érdeklõdni a történelem
és a magyarság iránt, és világossá vált szá-
mára, hogy kinek a bölcs tanácsait kell
útmutatónak megtartani.

Az utolsó évek voltak a legértékesebbek
a közös úton. Kezdeti pályáját egy tervezõ
intézetben, az apa fiához hasonlóan végig-
szenvedte. Szükség volt a bölcs intelmekre,
a nyugalomra intõ szavakra, mivel a mérnö-
ki pályán rengeteg visszaéléssel, erkölcste-
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lenséggel találkozott. Monopolhelyzetben
lévõ szolgáltató cégek, melyek állami kézbõl
magán kézbe kerültek, olyan mûszaki meg-
oldások tervezését támogatták csak, melyek
az anyagi terheket a lakosságra hárítják,
hogy az üzemeltetési költségeket csökkent-
sék. Az állam nem avatkozott be. S a leg-
fõbb probléma az volt, hogy cégének veze-
tése nem parancsolt álljt az ilyen törekvé-
seknek, a létéért küzdve meghajolt. Péter
viszont úgy gondolta, hogy bûnösök közt
cinkos, aki néma. Ez a fiút megviselte, s köz-
vetve, fián keresztül az apát is.

– Apám, otthagyom a munkahelyemet!
– mondta határozottan a fiú, s édesapja
ágya mellett álló székre ült. Az idõs embert
pár napja elhagyta az ereje, idejét nagyrészt
már csak ágyban töltötte. Az apa nehézke-
sen felült, fia megigazította háta mögött a
megsárgult párnát. Acélkék szemének
fénye egy ideje megkopott, most mégis,
mintegy utolsó lángolásként, a régi módon
sugározta gyermeke felé az életben õt
mindig is jellemzõ életerõt és lelki tartást.

– Ne tedd! – mondta halkan.
– Veled akarok lenni… – itt elharapta a

mondatot, maga is megijedt tõle.
– …a végsõkig. – fejezte be apja és

megszorította fia kezét, amennyire tudta. –
És amit eddig elértél?

– Melletted akarok lenni. Most ez a leg-
fontosabb – nézte apját és a sírással küsz-
ködött. Ismerte ereje teljében, erõs vezetõ-
ként és családfõként. Így látni apját, akinek
vérébõl lett, szinte elviselhetetlen volt szá-
mára. Tudta, hogy apja mindig csak a jót
akarta neki, minden körülmények között,
még ha sokat hadakoztak is egymással.
Ilyen pedig nem lesz több a világban, ezt
tisztán érezte. Késõbb már ezt saját bõrén
meg is tapasztalta. Az emberek mindig
csak valamilyen érdekbõl fordultak hozzá, s
legfõbb gondjuk ennek minél ügyesebb
palástolása volt. Tiszta, szeretetteljes meg-
nyilvánulással nem találkozott.

– S tudod, hogy utálom Frau Iltist is –
tette hozzá szemét lesütve, és elengedve
apja kezét, mert az utálat mindig gyenge-
séget tükröz.

Közvetlen felettese, Iltis Mária, a fõmér-
nök, egy német származású elvált, egyedül
élõ nõ volt. Háta mögött beosztottjai csak
Frau Iltisnek csúfolták, s ebben a megfogal-
mazásban és a hangsúlyban benne volt a
nõ valóban meglévõ vaskalapossága, túl-
zott önérzetessége, nagyravágyása. Nos, õ
nem ismerte saját teljesítõképességének
határait, ezért túlvállalta magát, de ezt
nem merte beismerni sem magának, sem
a fõnökének, akitõl félt, és akibe titokban
szerelmes volt. Másrészrõl, a munkán kívül
semmi más öröme nem létezett, s ezt a
beteges munkamániát elvárta mástól is,
nem helyezkedett bele más helyzetébe,
nem volt képes elfogadni, hogy a munka-
helyen kívül létezik még élet. Szíve mélyén
senki sem szerette, de ezt nem merték
kinyilvánítani, mivel ettõl a bosszúálló, min-
dig érdekbõl cselekvõ nõtõl féltek, hogy
kirúgatja õket. Kopogós nõi cipõjében úgy
járt a folyosón, mint egy õrmester, noha
vékony volt, mint tolvajban a jóakarat.
Mindenki tartott attól, hogy aszott testével
belép a szobába, és madár fejének vékony
száját rosszindulatú megjegyzések hagyják
el. Péter és ez a nõ nem szívlelte egymást,
és ezt nem is rejtették véka alá. Ilyen lég-
körben nem csoda, ha nem érzi jól magát
az ember.

– Látom, hogy nem viseled el ezt a nõt –
bólintott megadóan az öreg. – Tiéd a dön-
tés! De a szakmádat ne hagyd el! Találhatsz
mást… Aztán… – kis szünetet tartott, für-
készve nézte fiát, aki megérezte a pillanat
ünnepélyességét. Valami felemelõ érzés
kerítette hatalmába, mintha apja ereje, s
összes gondja, elért eredménye most,
ebben a csodálatos túlvilági tekintetben reá
szállana. „Az útravaló. Ami az én öröksé-
gem, ami csak nekem szól” – gondolta
a fiú. – Aztán tied lesz itt minden, a ház, a
kert… – meghatva nézte a fiatalembert, de
tekintete erõt tükrözött. – Mindig maradj
józan, ne hagyd befolyásolni magad! Ha
valaki hirtelen akarja, hogy beleugorj vala-
mibe, arra ne hallgass! Inkább aludj rá
egyet! A hamis prófétáktól óvakodj! Van
neked hited! Gondolj arra, amit László atyá-
tól tanultál! Aztán a családban nézd meg,
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hogy kik vannak körülötted. Anyai unoka-
testvéreidtõl ne várj semmit. Õk nem a
barátaid. – jelentõségteljesen nézett a sze-
mébe. – Kommunisták. Liberálisok. Csak a
rontást hozzák rád. Egyedül János bátyád-
ra hallgathatsz. A házat meg sose add ki a
kezedbõl!

– A magyarság…? – kezdte, mint apja
szívügyét.

– Látod, mi van itt! – intett indulatosan.
– Nem baj, talán egyszer felkél a magyar-
ság napja, s szent lesz, ami õsi és magyar.

Bokor Levente
Gyógykatalin 50

1.

Hosszabbodnak az esték, így:
rövidülnek az évek.

S egy súgás:
„Lemérhetnéd az életed hamarabb is
– a kaland beteljesült.”

Nem! Hátra vannak a zegzugok még,
a földalatti vízmosás, a barlang,
néhány szûk szifon – s már nem 

meglepetés.
Hátra van még a tanítás.

Milyen érdekes:
nem tudtuk mire tanítanak
mikor mértani testek
síkmetszését mutatta a tanár.

Milyen érdekes egy elrontott bélyeg
a féloldalas fémpénz
vagy a hátulra került nyakkivágás
és jelek egész vesszõsepreje,
hogy fordítva szültek a gépek
– mert próbálnánk meg csak mi.

2.

Én már gyermekebb vagyok
mint te ötvenévesen
kirõl – miért? – a sejttetés:
nem tud beleérezni másba.

– Talán azért, mert tudja
kapához szokott kezének
mit kell elkerülni:
az ember kutacsa
lágy marad mindég
s „beleérezni” annyi
mint a csecsemõ agyát ott fogni,
ott! – a csonttalan részén
és nem félni betolakodni.

Én már gyermekebb vagyok
mint te ötvenévesen.
Mi gondom? – Hogy felkészüljek a halálra
– pontosabban:
hogyan lehetne élni tovább.
De hát errõl eddig nem alkudoztunk! –
Vagy nem az volt épp a gyerekkor:
a nem alkuvás? 

A természetes önkorlátozás
melyik iskolájába iratkozzam be?
A „mi természetünk” mi?
– épp oly kezdõ vagyok, mint harminc-
évesen
vagy huszonhaton,
mikor restellés fogta le létemet
miért a vámját nem én fizettem ki.

Botrány.

Botrány, hogy minden botrányt
lenyel a feltámadás.

Botrány?

Ezért is legjobb mindenkinek
megmaradni a maga hitében.
Bárkit halálra hanyagolni
vagy felvilágosítani bûn.

S a „bûnbeesés” a legvásáribb.
Kirakjuk otthon a vásárfiát:
látod, gyermekem, ilyen a bûn
a hiábaságok aranyfedezete.

Légy jó, amiért ölelés jár.
Minden ölelésért egy újabb.
Szent a részeg, aki azt tanítja:
felszédül az élet, nem oda le.
2005. június 20.
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Szabadság
A szifon
vízzel záró ajtó
kinyitni nem lehet
megúszni szabad.

Amit látsz
abban a pillanatban
mûalkotás.
Egyetlen nap sem telik belé
hogy végignézd az emberiség
földi életmûvét.

A többi nem itt van.
A szabadság
másvilági képtár.
Kinézel
hogy belásd magadnak 
a következõt.

Budapest, 2006. november 11.

Varga Csaba

1956 erkölcsi és jogi
megítélése,

avagy a jog válaszadási
képességének erkölcsi 

egysége, mint a 
totalitarizmusok utáni 

korszak dilemmája1

KÜLVILÁGUNK – BELVILÁGUNK SOROZATBÓL

Jogunk társadalmi mivoltunk része; e
jog s mindaz a kultúra, amit naponta meg-
élünk, aminek jegyében létünk értelmét
felfogjuk, s személyes életünk elhivatottsá-
gán munkálkodunk, amit átélve rutinná
vált cselekvéseinket, szocializált mindenna-
pi magatartásunkat tanúsítjuk, és napi
döntéseinket s legalábbis erkölcsi értelem-
ben egzisztenciális, sorsfordító elhatározá-
sainkat is meghozzuk – nos, végsõ soron
mindez egy bennünket egyetlen hatalmas,

átfogó egységbe foglaló közösség része és
terméke. A világ dolgait illetõ gondolkodá-
sunkban csakúgy, mint közösségi azono-
sulásunkban és jóravalóságunkban feltét-
lenül egyek vagyunk – magunkat akár tár-
sadalmi létünkben, akár a jog által kiosz-
tott szerepeinkben is gondoljuk.

A jogban csakúgy, mint a társadalmi
összegészben viszonylagosan elkülönülõ
(és ennyiben abból kiváló) többi közvetítõ,
értékfelmutató, egy összetett társadalmi-
ságban szükségessé vált részfunkciókat
hordozó jelenség-együttesben is az alap-
vetõ éthosz a többiével azonos. Hiszen
jogunk nem más, mint egyébként osztat-
lan társadalmi kultúránk eszközzé tett kife-
jezõdése; jogi nyelvünk a társadalomban
használt köznyelv alapján alakul s lesz egy
professzionális közegében zajló kommuni-
káció hordozójává; vagyis, röviden szólva:
mindaz, amit a társadalmi összefüggések
értékelése és nevesítése-feldolgozása
módjaitól a kívánalmak (célok és prioritá-
sok) rögzítésén keresztül a megvalósítás
(technikai, fogalmi, intézményi, s nem utol-
só sorban rendszertani) eszközrendszeréig
ívelõen a jogban találunk, – akár (korábbi
vagy más) jogokból vétetett, akár jogi fel-
használásra közvetlenül a társadalom
közösségi kultúrájából finomíttatott is ki –
nos, mindez a közösbõl származik s oda is
tér vissza, sõt, napi fenntartásának és gon-
dozásának (reprodukciójának és operacio-
nális manipulációjának) professzionális
gyakorlata is mindenkor e közösnek a tala-
ján, e közös által is visszacsatoltan törté-
nik. Úgy emelkedik hát a jog társadalmi
közösségünk osztatlan alapzata fölé, hogy
nem szakad el tõle egy pillanatra sem.

Ezzel a felismeréssel pedig nem tettünk
egyebet, minthogy egy jól ismert, alapvetõ
szociológiai felismerés újrafogalmazásához
érkeztünk vissza. Jelesül: mihelyst belsõleg
differenciálódik egy társadalom, immár
nem az emberben, hanem (akár egyidejû-
leg) betöltött szerepei közt valósul meg a
szóban forgó differenciáció. Vagyis e diffe-
renciálódás esetleges anyagi lecsapódása,
tárgyiasodó formát öltése, intézményesí-
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tett megjelenése tekintetében bármilyen
elkülönülésrõl, önállósodásról, öntörvé-
nyûvé válásról legyen is szó, mindez a spe-
cifikusan benne érvényre juttatott mód-
szerek és eszközök sajátja marad csupán,
merthogy „a gépezetben ember rejlik”.2
Mindezek mögött tehát eltörölhetetlenül
ember, ember mint utolérhetetlenül egyedi
személyiségû és személyességû lény, és
mint egyszersmind osztatlanul közös tár-
sadalmiságunk szocializációs produktuma
áll. Nem õ az, akirõl elgondolhatnók vagy
akit félthetnénk attól, hogy hasadt tudatú-
vá válik; nem az õ egyedi énjét fogják szét-
szakítani eltérõ intézményi várakozások.
Pontosan ennek fordítottját állapíthatjuk
meg, amennyiben elmondhatjuk: az õ
különféle szerepei azok, amikre (közös tár-
sadalmiasodottságunkból adódóan, tehát
egyszerre kívülrõl és belülrõl) vonatkoztat-
tatnak majd különféle szerepbéli intézmé-
nyesült várakozások; és ezek a szerepek
azok, amiket õ pontosan szétszakíthatat-
lanul egységes társadalmi és emberi mivol-
tában igyekszik majd egyidejûleg az elér-
hetõ teljességben szerepbetöltõvé, és sze-
mélyisége által még vállalhatóan emberi és
társadalmi megnyilatkozássá avatni.

E fenti összefüggések a korunkban ural-
kodó társadalomontológiáknak és makro-
szociológiáknak úgyszólván közhelyei. A
hegeli (s Marxék által bõven megidézett)
hagyomány nyomán beszélhetünk a min-
dennapi élet heterogeneitása talaján vég-
bemenõ homogenizálásokról, mint szaka-
datlan folyamatokról és egyben intézmé-
nyesedésrõl s benne tárgyiasodásról; a
szocialitás lukácsi lételmélete jegyében
szólhatunk a társadalmi összkomplexuson
belül kialakult részkomplexusokról s ezek
általi és ezeken belüli közvetítésekrõl, vala-
mint mindebben nyelv és jog kitüntetett
mediációs szerepérõl, mint magáról a spe-
cifikusan társadalmi létezés jelenségformá-
iról és bennük folyvást létrejövõ objektivá-
lódásokról; végül – bár éppen nem utolsó
sorban – a luhmanni fogalmiasításból kiin-
dulva tûnõdhetünk a differenciálódásban a
többibõl kiválás, vagyis az Ausdifferenzie-

rung szakadatlan folyamatáról, vagyis
arról, hogy a társadalmiság méhében úgy
különülnek el és válnak viszonylagosan s
eszközszerepûen önállósulttá folyamatok,
hogy mind e közben ezek létrehozzák
saját intézményes kereteiket és specificitá-
suk érvényre juttatásának eszköztárát is.
Mindezen mozgások kulcsszava ezzel, lát-
hatjuk, egyfelõl az önállósodás, és másfe-
lõl annak viszonylagossága – tehát egy
olyan autonómmá válás, amely pontosan
annak köszönhetõen válik olyan erõteljes-
sé, hogy akár a saját alapját képezõ közeg-
gel is szembefordulhasson, hogy sajátla-
gos specificitásában mindig azt eszközsze-
rûsíti csupán, amit – más ilyen „homogeni-
zált” „részkomplexusok” „ausdifferenziert”
konglomerátumaihoz hasonlóan – ösztön-
zésként és ezen ösztönzés kultúrájaként
saját „heterogén” „összkomplexusa” min-
dennapiságának a totalitásából kapott.3
Szimbolikus kifejezéssel élve azt szeretném
érzékeltetni mindebben, amit a fentiekkel
rokon összefüggésben az öntörvényeit
menet közben kialakító autopoietikus
mûködésrõl az egyszerre nyitott és zárt
rendszerek sajátjaként már (elõször a sej-
tek reprodukciója kapcsán, majd az élettu-
dományokban, s általánosítva a társada-
lomtudományokban is) megtanulhattunk.
Eszerint ez – a jogról szólván – a külvilág
bármiféle információja irányában, mint
maga a mindennapi létezésünk heteroge-
neitásának (különféleségének) a feldolgo-
zására irányuló gyûjtõrendszer, nyitott, ám
ennek mint információanyagnak a feldol-
gozásában, tehát mint e heterogeneitás
homogenizálásában (egyöntetûként keze-
lésében) (amelynek során saját „fekete
doboz”-szerû mûködése majd – mint
LUHMANN írja – egy kétértékû logika szerint,
vagyis a „jogszerû” és „jogszerûtlen” ellen-
tétpárjából az egyiknek a kiválasztásával
fog válaszolni) viszont már zárt. Tehát egy-
felõl a jog feldolgozási képessége úgyszól-
ván korlátlan, miközben és másfelõl ez
nem csupán egy adott eszköztárba becsa-
tornázott, de annak lehetõségei függvé-
nyében határozottan korlátozott is.
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Következésképpen vállalnunk kell, – mint
amiként társadalmi komplexitásunk s
benne az Ausdifferenzierung tudomásul
vételével már (legalább hallgatólagosan)
eleve vállaltuk – hogy ilyesféle társadalmi
teremtményünk az egyébkénti összmoz-
gásban korlátozhat, sõt ezzel akár szem-
ben is állhat, hiszen az õt érõ kihívásokra,
bármilyenek legyenek is azok, mindig s elv-
ben a maga módján válaszol.4

Nos, azt kívántam mindezzel alátá-
masztani, hogy e társadalmi összességben
a részek síkján mi hozzászokhattunk – és
joggal – ahhoz, hogy ennek civilizációs
építkezésünkben általunk kialakított parti-
kuláit, vagyis részeit (így társadalmat, kul-
túrát, gazdaságot, politikát, jogot, tudo-
mányt, és hasonlóképpen tovább) önálló
hatótényezõkként kezeljük, mindezt azon-
ban értelmesen kizárólag egy relatív és
mindenekelõtt instrumentális, és ennek
alárendelten institucionális, vagyis intéz-
ményesített autonómia keretei közt értel-
mezhetjük. Mindenekelõtt tehát – mint
láttuk – „ember van a gépezetben”, oszt-
hatatlanul és bonthatatlanul, aki a maga
személyiségében és személyességében
vállalva fel különféle szerepeit, lesz egyszer-
re szerepjátszó és szerepbetöltõ. Ugyan-
akkor ezek az autonómiák instrumentáli-
sak és institucionálisak csupán, tehát létük
alapja, közege mindenkor a közös min-
dennapiság marad. A jogász, ha nyelven
szól, technikához folyamodik, intézményre
hív fel, megtörtént eseményre mint tényre
épít, és valós embereket mozgat, és ilyen-
kor olyan nyelvre, technikára, intézményre,
emberi történésre és várakozásra utal,
amelyek a jog közegében mindenkor saját-
szerûen jogilag átszûrtként, specifikusan
intézményesített színezetben, vagyis jogi
szerepjátszásukban jelennek meg – egyi-
dejûleg azzal, hogy mindezek egyszer-
smind mindennapiságunkban zajlanak,
mint a közös nyelvünkben, társadalmi
technikáinkban és intézményeinkben, köz-
emberi történéseinkben és várakozásaink-
ban foglalt lehetõségek valóra váltásai,
amik bármennyi ausdifferenziert vonatko-

zást, magasabb szintre utaló meta-jelen-
tést és specifikusan ennek tulajdonított
jelentõséget mutatnak is fel, mégis közna-
pi valójukban történnek. Meg- és kiemel-
tetnek, valójában tehát többletet nyernek,
ámde sohasem in se és per se, magukban
s önmaguk ereje által, tehát nem merõ
tényszerûségüknél fogva, hanem ponto-
san azért és egy annak céljából mestersé-
gesen konvencionalizált, tehát közös
tudásként elfogad(tat)ott keretben, mert
hogy – mint ismeretes – valamiféle specifi-
kus vonatkozási hálót építettünk rájuk, és
megtörténtségüket az ebbõl adódó lehet-
séges (erkölcsi, jogi, politikai vagy egyéb
professzionális vagy más) vonatkoztatások
nézõpontjából szemléljük. Hogy csupán
egyetlen példával éljünk: az úgynevezett
jogi nyelv (valójában a tételezett jog, a jog
nevében folytatott hatósági gyakorlat, a
jog dogmatikai rendszerépítõ feldolgozá-
sa, és végül a joggal történõ tudományos
foglalatoskodás nyelve) így nem közvetle-
nül és fõként nem kizárólagosan az – úgy-
mond – „jog”-gal összefüggésben realizá-
lódik és alakul, hanem a köznyelvnek min-
denkor önmagából is táplálkozó és folyvást
ausdifferenzierend változataként, tehát
egyidejûleg lehetõségeként és adott alkal-
mazásaként.

A mindent magába foglaló teljesség s a
részek kapcsolatát szemügyre vehetjük
egyebek közt a célok és az eszközök
viszonyrendszerében, valamint lételméleti
perspektívában egyaránt.

Ami az elõbbit illeti, ha és amennyiben
egy akár teologikus, akár cél-racionális ala-
pokon berendezett világképet fogadok el,
úgy felépíthetõ a célok és eszközök olyan
egymásra épülõ sora, amelyben az abszo-
lút s a relatív között maguk a célokat iga-
zoló értékek is valamelyes mértékben hie-
rarchizáltak. Sem a jogban, sem a jogért,
azaz sem de lege lata, sem de lege feren-
da (vagyis sem a fennálló, sem egy kihar-
colandó jog szerint) történõ cselekvésem
nem egészen véletlenszerû és nem is tel-
jességgel tetszõleges behelyettesíthetõsé-
gû, mert ha nem is feltétlenül logikailag
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levezetetten vagy axiomatikus, logikailag
lezárt rendszerré szervezhetõen, de leg-
alábbis pragmatikusan, gyakorlati belátá-
sokkal indokolhatóan láthatóvá válik, hogy
lesznek egyfelõl alapvetõ, fundamentális
értékek és ezek mellé rendezhetõen szá-
mos további, önmagukban is értékmegva-
lósításra alkalmas célkitûzések és preferen-
ciák, másfelõl pedig instrumentális értékek
különbözõ halmazai, amelyek például a
jog egészének és az általa biztosítandó
rendezés egyes részproblematikáinak
tekintetében vetõdnek fel. Már pedig akár
a teológia üzenetét s az Egyház úgyneve-
zett társadalmi tanítását, akár a humanisz-
tikus filozófiák üzenetét figyelembe véve
nyilvánvaló, hogy még az olyan nagyívû,
ma már egyetemesnek tekintett és idõtle-
nített (tehát mind történelmi, mind pedig
kulturális értelemben vett egykori partiku-
láris, konkrét történelmi beágyazódottsá-
gaitól megfosztott) hívószavak, és törté-
nelmi tömegmozgások elindítására alkal-
mas eszmény-megfogalmazások is, mint a
„demokrácia”, „többpártrendszer”, „parla-
mentarizmus”, „alkotmányosság”, „emberi
jogok” – az állami, politikai s alkotmányi
berendezkedés síkján, avagy mint a „jog-
biztonság”, „jogegyenlõség” és hasonlók –
a jog nagy vezéreszméi élén, nos, mind-
ezek nem önmagukban vett értékek,
hanem csupán bizonyos többletfeltételek
megvalósultsága esetén válhatnak érték-
hordozóvá; a jogban elismert és támoga-
tott értékek nagy része pedig egyszerûen
hozott érték, vagyis olyan, ami megfelelõ
adaptációval, tehát kiegészítõ hozzáigazí-
tással kívülrõl befogadva pusztán alkalma-
zást nyert a jog területén.5 Komolyan véve
tehát akár a katekézis, akár a klasszikus
humanizmusok idõk megszentelte üzene-
tét, hazánk jelen sodródásában a jog egy-
kori, kommunista nihilizálását vagy semmi-
bevételét nem a jog fetisizálásának, vagyis
önmagában feltétlen tiszteletének kellene
felváltania, hanem a valóban értékteremtõ
tudománymûvelés, emberi képzés és tár-
sadalomformálás végre valahára beindulá-

sának, hiszen – a példálózást csupán
elkezdve – sem a jog egésze, sem minden-
kor véletlenszerûségek folytán is alakuló
vagy alakult alkotmánya, sem pedig annak
egy elitcsoport munkájával úgynevezett
láthatatlan alkotmányként kimûvelt eset-
(jog)i kibontása még legeszményibbé idea-
lizált tökéletességet feltételezve sem lép túl
az eszközértékek körén.

Ami pedig az ontológiai perspektívát
illeti, az elképzelhetõ változatosságban
ugyan nem, de a tetszõlegességet kizáró-
an ugyanakkor korlátot képez a társadalmi
összegész s a benne kifejlõdött konstruk-
tumok közti lételméleti közösség is. Hiszen
egyrészrõl igaz, amit az imént az egyes
részek autonómiájáról (tehát akár az
összegész egyébkénti mozgásával történõ
szembefordulásig ívelõ önálló hatásgya-
korlási lehetõségérõl) megállapítottunk,
másrészrõl azonban ennek legfõbb kivá-
lasztó jegyeként mégis azt rögzítettük,
hogy ez csupán viszonylagos. Nos, a tár-
sadalom lételméletének egyik legfonto-
sabb ténye – és a korábban vázolt hetero-
geneitás és homogeneitás, összkomple-
xum és részkomplexusok, illetõleg az
Ausdifferenzierung folyamata lehetõségé-
nek egyenes és múlhatatlan elõfeltétele –
az, hogy legalábbis tendenciálisan, azaz az
alapvetõ irányokban, hangsúlyokban egy-
ség mutatkozzék.6 Hadd hangsúlyozzam:
ontológiai értékû ténymegállapításról van
itt szó, nem pedig bármiféle, bárki általi
normatív kívánalom, elõírni szándékolt pre-
ferencia rögzítésérõl. Arról tehát, hogy a
funkcionalitás optimalizálásának, vagyis a
hatékony szerepbetöltésnek követelménye
a nagyrendszerekben növekvõ mértékben
belsõ differenciációt hoz létre, amely olyan
sajátszerûségek kifejlesztésén nyugszik,
amik a maguk részérõl viszonylagosan
önálló mûködést feltételeznek, s ez egye-
bek közt akár más részek hasonlóképpen
önálló mûködéséhez, akár maga a nagy-
rendszer egyébkénti mozgásához viszo-
nyítva diszkrepancia (nem egyezõ moz-
gás), deviancia (eltérés), ellenhatás lehetõ-
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ségében is kifejezõdésre juthat; mindez
azonban mindig valamiféle végsõ egység
jegyében, talaján és érdekében, az egyéb-
kénti összmozgás támogatása gyanánt
jöhet csupán létre, hiszen minden más
esetben a nagyrendszer önfejlõdése már
önnön hatástalanítása, saját felbomlasztá-
sa irányában tevékenykednék, ami e más
esetek korlátozatlanul maradásával elõbb
vagy utóbb szükségképpen be is követke-
zik, hacsak megfelelõ korrektív, tehát javító
mechanizmusok nem tudnak idõben és
kellõ optimalitással beépülni a szóban
forgó rendszerbe.7

Annak kérdése nyilván már csakis rend-
szer-specifikusan és retrospektíve, vagyis
konkrét s empirikus elemzõ feltárás ered-
ményének az utólagos leírásával válaszol-
ható meg, vajon a gazdaságban, a politi-
kában, a jogban, a tudományban, az
erkölcsben (és így tovább) vajon milyen ter-
mészetû és mérvû az a különálló mûkö-
désben jelentkezõ önállóság, vajon milyen
mélységû az a saját mûködés által gerjesz-
tett feszültség, s vajon milyen impulzusok-
ban megfogalmazható az azon irányban
történõ eltérés, amit a kérdéses nagyrend-
szer nem csupán tolerál, de összfunkcio-
nalitásában még serkentõként fogadhat el
– és mikor válik ez már egészében bom-
lasztóvá. De bizonyos, hogy minden eset-
ben kimutathatóan (bár bizonyára teoreti-
kusan bármikor tovább vitathatóan) van,
fennáll, adott egy határ, amin túl már nem
egy eszközszerep puszta megnyilatkozá-
sáról és instrumentális sajátszerûség kifej-
lõdésérõl, hanem valamely résznek a többi,
végül pedig az egész fölébe keveredésérõl
van szó.

*

Ha most mindezt jog és erkölcs kapcso-
latrendszerébe helyezzük, úgy néhány
általánosítható következtetést máris levon-
hatunk.

Eszerint meg kell állapítanunk, hogy a
jog a társadalomban gyökerezik, erkölcsi
várakozásának kiteljesítõjeként.

A jog saját, belsõ eszközértékei viszont
csupán közvetítõ természetûek és erejûek:
csatornázhatnak, finomíthatnak; de nem
azért vannak és fõként nem is szolgálhat-
nak akként, hogy a jog alapfunkcióját tor-
zítsák vagy éppen lehetetlenítsék.

Hiszen amennyiben ezt tehetnék, úgy
ez pontosan olyan lenne, mintha az
embert eltéríthetnék természetes értelmé-
tõl, józan gondolkodásától. Ez esetben
pedig mit is érne az egész?

A jogról tudjuk, hogy mindig elvont, for-
mális – vagyis elvben a címzetti kör összes-
ségére szabott; ámde kizárólag akkor lesz
és addig maradhat csupán hatékony, ami-
kor s ameddig pusztán a teljes címzetti kör
töredéke tekintetében kell érvényre juttat-
nia szankcióit. Vagyis összeomlik, és pedig
szükségképpen, amennyiben egy teljes
társadalommal vagy egy a jog által gyakor-
latilag már feldolgozhatatlan tömegesség-
gel kerül szembe.

Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy amíg
egyesekre nézve nem aktualizálták a jogot,
mindig akadhatnak, akik ki tudják vonni
magukat alóla. E körülmény azonban – és
ez a lényeges üzenet itt – távolról sem érin-
ti elvi üzenetének érvényét, hiszen ha tör-
ténetesen ezekre nézve is vonatkoztatták
volna, úgy nyilvánvalóan érvényesíthették
volna ezek tekintetében is.

Ámde azt a jog már nem tûri, – nem
tûrheti – hogy egész csoportok, összefüg-
gõ nagy állapotok, egy egész nemzet szá-
mára fontos életbeli történések, átfogó és
a nemzet életében elhanyagolhatatlan
jelentõségû eseménysorok egyszerûen
érinthetetleneknek, megítélhetetleneknek
bizonyuljanak általa. (És itt eredményrõl
van szó, a mûködõ jog válaszadásáról,
nem pedig mindössze tételezettsége mély-
ségérõl. Hiszen nem egyszerûen úgy van
az, hogy a jog vagy szól, vagy hallgat. Mert
hogy akkor is szól, ha hallgat. Amennyiben
tehát irrelevanciáját, saját mondanivaló
hiányát nyilvánítja, úgy kétségbevonhatat-
lanul csakis érdektelenségét bizonyítja.)

Mert ha ez elõfordulna, úgy a jog óha-
tatlanul maga alól vágná el éltetõ gyöke-
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rét, a társadalom mindennapjaiba fonódó
lényegi beágyazottságát, a társadalmi
integrációt, egységet lehetségesen alapve-
tõként fenyegetõ konfliktusokban is min-
taadását, s ezzel végsõ rendteremtésre irá-
nyuló képességét.8 Ez esetben pedig szük-
ségszerûen puszta kényszerré, valamely
tetszésbõl fakadóan behozott külsõ mér-
tékké lenne, ami nem a társadalomból
magából, nem annak méhébõl, belsõ
feszüléseit és konfliktusait mintaszerûsítet-
ten kihordó kidolgozódásából sarjad,
hanem olyan valamivé, amit csupán felülrõl
és kívülrõl, pusztán erõnek erejével vonat-
koztatnak a társadalomra.

És ha ez mégis elõfordul, mert hogy (in
action, vagyis gyakorlati megnyilatkozásra
képtelensége mellett esetleg még in
books, vagyis puszta megformuláltságá-
ban is) ilyen a jog, úgy az bizonyosan rossz
jognak minõsül: értéke, mértéke, eszköze
lészen hamissá, mert egy ilyen hamis ered-
mény a védhetõségét eleve kizárja.

S ha elõfordul, úgy nagyobb baj ez, mint
bármiféle kártétel, erõszak a társadalmon.
Mert ez utóbbira a jog reagálhat; s a társa-
dalom is kiheverheti, bántását átvészelheti.
Ámde az elõbbi magát a társadalmat
deformálja: ha és amennyiben egy hamis
jog tud ráépülni a társadalomra, elhitetve
társadalmával, hogy önnön védelmén saját
jövõjében már nem gondolkodhat, mert
erkölcsi igazságának, önnön léte jogi esz-
közökkel történõ hatékony védelmének
esetleg nincs is helye a jogban; ha meg-
gyökereztetheti annak önfeladását, hogy a
társadalomnak nincs és nem is lehet esz-
köze az erõszakkal, a hamissággal, az ön-
és közveszélyes öncélúsággal, a kezelhe-
tetlensége esetén könnyedén akár gyakor-
lati totalitarizmusba átcsapó bomlasztással
szemben – úgy maga a társadalom erköl-
csi érzéke, egészséges regenerációra, min-
denkori újraépülésre irányuló képessége
vész el, ami hosszabb távon bizony (inkább
szükségképpen, semmint pusztán eshetõ-
legesen) a társadalom satnyulását, erõi
vesztését és hanyatlását, felbomlásra érle-
lõdését okozhatja.

*

Nos, mi hát a helyzet címadó problema-
tikánk, „1956 erkölcsi és jogi megítélése”
tekintetében?

Néhány év vagy évtized, itt vagy ott
eltelve – nyilvánvalóan mikro-szekundu-
mok a világtörténelem egyetemében;
mégis, ha sûrûk a pillanatai, az egész szá-
mára sorsfordítóként érhetnek fel. Már
pedig 1956 ennek bizonyult.

Én pécsi kisgimnazistaként, – apámnak
Magyarország elsõ vidéki benzinkútját is
egykor telepítõ, Dunántúl-szerte ismert
karosszériagyártó üzemébõl, DKW és BMW
márkaképviseleti szervizébõl s persze laká-
sunkból is kitaszíttatván, mert a rabló, ipar-
pusztító, önnön terminusaiban is jogelle-
nes, oktalan kifosztásnál többet az ország
számára sem nyerõ úgynevezett államosí-
tás nyomán a városszéli bányászkolóniára
kitelepítetten – mikor október 24-én reggel
a Szabad Európa Rádió müncheni híradá-
sát szokásosan újra megkerestük (hiszen a
mesterséges adózavarás ellenére végre
rátalált keresõgombot sohasem hagyhat-
tuk ott, mert egy hatósági látogatás vagy
éppen bármikor megeshetõ házkutatás
eleve súlyos következményû bûnjelként
értékelhette volna, mivel a bennünket,
gyermekeket is végigkísérõ hivatalos élet-
rajzok X-es – úgynevezett „osztályidegen;
kizsákmányoló” – kategorizálását rögvest
az „osztályellenség” szélsõ minõsítésére,
annak is közvetlen megtorlást érdemlõ
„aktív” formájának megállapítására súlyos-
bíthatta volna), majd a kintrõl sugárzott
hírek döbbenete nyomán most már végig-
hallgatott magyarországi rádióadások
kurta tényközlése és száraz fenyegetése a
fõvárosban immár valósággá lett lázadás
horderejét sejtetni engedte, ezt pontosan
megérteni véltem. És akkor, érezvén, hogy
világtörténelmi esemény részesei lettünk,
csoda vagy egy még szörnyûbb bukás fel-
sejlésével a háttérben, egyik távoli szek-
rényfiókból, melyben az egykori cégbõl
megmentett egynéhány, az akkori ínség-
ben még pazarabbnak tetszõ keménykö-
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téses, pecsétes, számozott lapú, még üres
cégkönyvet rejtettük, elõszedtem a leg-
pompázatosabbat, hogy percekre bontva
a napot, – amikor csak nem az eseményes
városban jártam, keltem, figyeltem, s min-
denféle röplapot, újságot begyûjtöttem – a
rádióadásokat szó szerint rögzítsem.9

Hiszen az addig legnagyobb véráldoza-
tú, másodiknak nevezett világháború csak
egynémely diktatúrának vetett véget.
Merthogy, mint köztudott, az emberpusz-
tításban élenjáró vörös változatuk oly mér-
tékig gyõzedelmesen került ki az összecsa-
pásból, hogy hódításai és kontinentális
méretû tömegpusztításra alkalmas elret-
tentõ potenciáljának kifejlesztése nyomán
a gyõztes nyugati hatalmaknak e furcsán
alakult újabb, úgynevezett hidegháború-
ban ellenfele, de egyidejûleg partnere is
lett. A százmilliós Közép-Európa cinikusan
kiosztott sorsában osztozva pedig
Magyarország – hódoló neofita nemzet-
gyûlölõ kommunistái egymással versengõ
túllihegésével körítetten – kiszolgáltatta-
tott gyarmatává vált ennek a nem egysze-
rûen eltérõ civilizációjú, de egyszerûen alul-
civilizált ázsiai barbár hatalomnak.

Amit a vörös diktatúra saját hatóköré-
ben tett, úgyszólván megittasult szabad-
ságban tehette, mert a Nyugat megalku-
vóan tûrte. Így a kelet-berlini munkásfelke-
lést is 1953-ban könnyedén lepöccinthette
magáról. A megfélemlítés, megtorlás,
kötelezõ rítusokon keresztüli egy-sugallatú
véleménysulykoláson keresztüli indoktriná-
ció öncélúan túlzott és valóban totalizáló,
a barna diktatúrák viszonylagosan megha-
gyott kis szabadság-köreitõl eltérõen10

semminemû magánszférába húzódást
nem engedõ, a rejtõzés vagy visszavonulás
lehetséges egérlukaiba is sikerrel rombolva
behatoló, tényleg a Doktor Zsivágó totális
kiszolgáltatottságára emlékeztetõ, a bûn-
társsá válás vagy szétforgácsoltatás ember-
telen dilemmájába beleszorító volt. És
mégis: otthon, a nagy költõnktõl megéne-
kelt „templomban és iskolában”, sõt,
mûvészi önkifejezések gyakori áthallásai-
ban és tudományos vagy történelmi hír-

adások kódolt szövegezésében egyaránt,
gyermekként felfoghatóan is, bõven talál-
kozhattam összeszorított ajkakkal. Mert
beszélni, véleményt cserélni, nyílt szóval
szólani vagy dolgokat nevükön nevezni
életveszélyesnek bizonyulhatott; ámde jel-
zésekbõl boldogítóan és megnyugtatóan,
csaknem mámorítóan egyetérteni már
könnyebb volt. Tudtuk, hogy kit tisztelünk,
és miért, noha ezt néven a legritkábban
neveztük.

Sorsunkból odavetetten, bányász szom-
szédaink közt rajtunk kívül leginkább
Farkas Mihály néphadseregének falusi
tudatlanságból érkezett s gyorstalpalókon
átképzett hivatásos altisztjei voltak legin-
kább az új betelepítettek. Sötét, korlátolt
férfiak, terebélyes asszonyságokkal és sok
egészséges gyermekkel, akiknek társasá-
gában katonásdit a városszéli mezõkön
megejtõ hûséggel játszva – olykor apáik
otthoni éles fegyvereibõl is kölcsönözve –
magam a magam számára (a két világhá-
ború közti, fõként jezsuita atyáktól írt,
akkor nagyszerû és minden üzenetükben
igenis éppen változatlanul aktuális ihletés-
sel bíró ifjúsági regények nyomán) hõsies
életformáról álmodoztam, melyben az
értelmes önfeláldozásig ívelõen e barbár-
ság leküzdésére egy teljes élet általi szolgá-
latot tûzhettem magam elé legvégsõ titkos
célként.

Mindezekre tekintettel frivolnak – s szá-
momra bosszantóan érdektelennek – tet-
szik minden mai állítólag történettudomá-
nyos pepecselés, mely ezen idõszak külön-
bözõ forrásvidékeirõl, forradalmi mozgoló-
dásából származó szövegek szavaiban
merõ szavakat olvasva miértekre, jövõkép-
re, programokra, pártpreferenciákra vél
következtethetni. Mert a megmozdulások-
ban legkülönfélébb rétegek és generációk
történelmi tapasztalatainak eltérõ egyedi-
ségébõl az Îíè, vagyis – oroszul kifejezetten
– az „Õk”, a barbár megszállók és csatló-
saik, a sanyargatók, az alávetett magyar
néptõl magukat megkülönböztetõk re-
zsimje elutasításának az uniszónóját vél-
tem én mindvégig s azóta is kihallhatni. És
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ott, közvetlen környezetünkben, két sok-
gyermekes, komfortos munkáskolóniás
házbérlethez juttatott szénbányásznak
egy-egy (ipari tanuló és csillés) gyermeke
volt az elsõ, akiket szovjet golyóval hátulról
tarkón lõtten, dróttal összekötözötten hát-
racsavart kézzel, schichtás11 ruhában –
tehát munkából hazajövetlenül közvetle-
nül a „mecseki láthatatlanok” fegyveres
ellenállóihoz csatlakozottan – egy novem-
ber közepi éjszaka, sok más meggyilkolt
társukkal, titokban ávósok teherautókról
lepakoltak a pécsi egyetem bonctani inté-
zete elé. E fiatalok, a szó minden ízében
proletárok, a szocializmusnak saját nevel-
tetésbõl érkezõ állítólagos kegyeltjei, rom-
latlan magyar ifjak lettek a hõsök; míg én
legfeljebb keserûen sírtam.

És 1956 megrengetett: a kommuniz-
must kimozdította a nyugati világ elké-
nyeztetett önmegvalósító szalon-kommu-
nistáinak önmegnyugvásából; a kommu-
nista érzület vállalhatását végre rég megér-
demelt bûntudattal telítette; a szovjet
rendszert a célszerûség és tehetõség meg-
fontolásai függvényében végre valamiféle
józan számításon nyugvó igazodásra –
reálpolitikára – kényszerítette; s az elgon-
dolhatatlant, a barbarizmus alagútjának
sötétségében talán még pislákoló fényt
immár a félvakok (a lefelé igazodó társadal-
mi átlagban a könnyen hívésre csábítha-
tók, az olcsón megvásárolhatók, a kényel-
mesek vagy egyszerûen közömbösök) szá-
mára is láthatóvá, vagy legalább vágyható-
vá tette.

*

A zsarnokgyilkosság jogosultságát iga-
zoló tannak több évezredes európai
hagyománya,12 spanyol jezsuitáktól kidol-
gozott természetjogi változatának pedig
fél évezredes, egyszerre dogmatikai és
kazuisztikus körbejárása13 nyomán nem
érzem külön indokolandónak annak kér-
dését, hogy miért volt a szó legteljeseb-
ben, tehát a jogit is magában foglaló
végsõ morális értelmében jogos mindaz,

ami 1956 égisze alatt lezajlott. Nem érzem
specifikusan indokolandónak annak kérdé-
sét sem, hogy miért lehettek az adott hely-
zetben szükségképpeniek s így aligha elke-
rülhetõek ama körülhatárolt elõfordulású
atrocitások is, amiknek megnyilatkozásait
azok tényleges súlyától függetlenül sokan
(magamat is beleértve) akkor s azóta is tra-
gikusnak gondolják, – és még többen az
akkori szerepjátszók (s így számosan az
utóbb kivégzettek, vagy éppen pufajká-
soktól, volt ávósoktól agyonvertek, talán
mert az utóbbiak szégyenét akaratlanul is
megismertek) közül minden erejükkel
éppen azon igyekeztek, hogy bármi ilyes-
minek eleve az elejét vegyék (mert éppen
tökéletesen tisztában voltak azzal, hogy a
brutális elõzmények egyéni és tömeglélek-
tanilag egyaránt milyen mélyen és ellenáll-
hatatlanul motiválhattak hasonló reakció-
kat egy tömegcselekvésben) – hiszen
morális és ízlésvilágunktól bármennyire
idegen is a népítélet gondolata, felelõs
magyarként azért érzek mégis inkább
büszkeséget, hogy egészében és részei-
ben – ismétlem: egészében és részeiben,
bármit igyekeztek is 1956 forradalmára és
szabadságharcára ráolvasni különféle,
távolból érkezõ s lelkükben sikerrel távol-
ban maradt (mert tárgyukban saját fantaz-
magóriáik puszta igazolását hajszoló) szer-
zõk – oly tisztaságúként indult és zajlott le
végig, s maradt meg emlékezetünkben a
forradalmunk.

Megtorlásának tömegessége, brutalitá-
sa, és nem-bolsevista észjárással egyene-
sen értelmezhetetlen kicsinyessége így
aligha más, mint egyenesen elõzményé-
nek és forrásvidékének a folytatása: a kom-
munizmus XX. századi mozgalmának per-
sziflázsa, önmagát önmaga tetteivel kigú-
nyoló történése, és bolseviki megvalósulá-
sa oszthatatlanságának és javíthatatlansá-
gának máig élõ példázata.

Ha és amennyiben igaz ez, úgy a kom-
munizmus állítólagos hátrahagyásával újra
építeni megkísérelt jogrendünk aligha
lemosható örök szégyene, hogy „a Magyar
Köztársaság demokratikus jogállam” alkot-
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mányi kinyilvánításának14 örvén jogállami
jogvédelemben mindenekelõtt e bûnözõ,
saját nemzete megsemmisítésére törekvõ,
az önnön képére maga alkotta diktatúrától
hozott törvényeket is habozás nélkül sem-
mibe vevõ múlt mocskát részeltette,
beemelve ezzel az embertelenség poklá-
ban zajló fizikai idõt a rendezett jogállapo-
tok közt múló elévülés jogállamilag garan-
tált idejébe.

Sõt, mindez nemcsak egyszerûen meg-
esett. Még azt sem mondhatjuk el
magunkról, hogy tehetetlenkedés, nem-
tevés, vagy egymást történetesen kioltó-
nak bizonyuló mozgások következtében
valamiképpen így alakult volna ez. Hiszen
közjogilag tán legmagasabb, jogállamisá-
gunkat igénye szerint is jelképezõ, magá-
nak egyenesen parlament feletti fõhatal-
mat vindikáló testületünk, az Alkotmány-
bíróság által mondatott ki, tudatosan,
elõre megfontoltan, jövõnket is elõlegezõ
igénnyel, egyenesen a Magyar Köztársa-
ság és a magyar jogrend üzeneteként,
hogy az állami jogtagadás jogi feldolgoz-
hatósága (például saját törvényeit is sem-
mibevevõ önnön bûncselekményei dikta-
tórikus cinizmussal biztosított önelévülte-
tésének vagy önkegyelmezésének jogi
felülvizsgálhatósága) jogi okokból e jogban
kizárt.

Civilizációnkban, a kommunizmus után
ránk maradt gazdasági s társadalmi roncs-
ból heroikusan megkezdett újraépülés
során más nemzettel ez nem esett meg.

Amiként az a sajátos áthallásra okot
adó kapcsolás sem történt meg sehol
másutt, hogy ugyanezen fórum ugyan-
ezen tárgyban kizárólagosítsa a nemzetkö-
zi jogot, maga hirdetve meg annak egye-
düli érvényét s kizárólagos relevanciáját,
alkalmazhatóságát. Vagyis leszögezze,
hogy a magyar jognak nincs érdeklõdése,
válasza, érzékenysége egy bûnöket tuda-
tosan és tervszerûen elkövettetõ és elévül-
tetõ múlt saját törvényeit is gátlástalanul
semmibe vevõ gyilkos bûntetteinek jogi
kezelhetése és feldolgozhatása iránt; mint
ahogyan e körben teljességgel idegen tõle

akár a kérdéses bûncselekmények egykori
materialitásának, akár az állam, s mögötte
a társadalom igazságosság iránti igényé-
nek a számbavétele – csakúgy, mint egyál-
talán a diktatórikus berendezkedés totális
jogtagadása és a jogállamiság feltétlen
jogigenlése közötti különbségtétel lehetõ-
sége és nyilvánvaló szüksége is.15 Ezzel
szemben viszont tudomásul veszi, hogy
amennyiben tõle függetlenül, tehát mérle-
gelési körén kívül történetesen adott egy
nemzetközi jog, – vagyis egy, az országunk
s így alkotmánybíróságunk fölött is hata-
lommal bíró magasabb rendû képzõd-
mény joga – mely felülírja a hazai jogot,
úgy annak természetszerûleg – akár akar-
ja, akár nem – nem állhat elébe. Vagyis e
honi dacos szembeszegülés ugyan meg-
gátolta, eleve kizárta a szembenézést;
nolens, volens viszont, ha már van egy
nála is hatalmasabb erõ, a nemzetközi
közösségé, mely országunkra is – szeren-
csénkre – rákényszerítheti akaratát, úgy
annak útja maradt csupán járható.

Ritkán adott nemzet ily szolgai, szánal-
mas, önnön cselekvésképtelenségében
büszkén tobzódó képet magáról.

Magától értetõdõen az állami autoritás-
tól proklamált és körülcövekelt jogállamisá-
gunknak is fémjelzõje mindez. Annak,
hogy a jogot miként szakítja el társadalmi
gyökérzetétõl, funkcióbetöltési várakozá-
sokat is magában foglaló fogalmától, és
nem utolsó sorban attól a nyugati féltekén
évszázadok során sokszorosan beteljesült
igénytõl, hogy a joguralmi berendezkedés
s vele maga a jogállamiság is, mint egy-
szerre távoli eszmény és a mindennapi
gyakorlatában folyvást mindig tovább bon-
takoztatandó valóság, alulról, demokrati-
kus önépítési igénybõl, szervesen, az
egész nemzet növekvõ részvételével ala-
kuljon és fejlõdjék, nem pedig felülrõl,
puszta voluntasból, tehát merõ hatalmi
diktátumból, valakik tetszésébõl vagy
éppen önkényébõl.

Utat tévesztettünk-e vajon valahol?
Nos, 1956-ban bizonyosan utat mutat-
tunk. S remélnünk kell, hogy ezen mára
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már önnön létértelmét is megkérdõjelezõ
felemás rendszerváltozásunk botladozása-
in is majd egyszer – adja Isten, hogy ne
hasonló kataklizmák megélésére kénysze-
rülve – felülkerekedünk.
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télyes gyûjteményre tettem szert. Hama-
rosan ezt idõsebb barátoknak a pufajkás
megtorlás ellen tiltakozó fõvárosi néma tün-
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kiállított dokumentumait (az emigráns
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elmozdításával – bár remegve, de hál’Isten-
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tem. Legféltettebb és biztonságom érdeké-
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galmi cselekvésével összefüggésbe hozott
papok s egykori szerzetesek elleni megtor-
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gonoszsággal rettegtetõ civilruhásoktól
foganatosított vallatás-sorozatba magam is
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A „szervezkedés” hátterét illetõen lásd Aczél
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(Pécs: Pro Pannonia 2003), 358 o. [Pannonia
könyvek], valamint személyesen különösen
érintettként Jillek Ilona ‘A világot nem
tudom elképzelni Isten nélkül’ Új Ember
LVIII (2002. február 24.) 8 [No. 2795]
< h t t p : / / u j e m b e r. k a t o l i k u s . h u /
Archivum/2002.02.24/0602.html>.

10. Mint a Harmadik Birodalom egyik legkoráb-
bi belsõ önleírásából – Ernst von Fraenkel
The Dual State A Contribution to the
Theory of Dictatorship, trans. E. A. Shils
(New York & London: Oxford Univesity Press
1941) xvi + 248 o., ill. Der Doppelstaat

(Frankfurt am Main: Europe Verlag-Anstalt
1974) 257 o. [Studien der Gesellschafts-
theorie] – tudjuk, a nemzetiszocialista
rezsim eleve kettõs arculatot hordozott:
kvázi-jogállamot a „mi”, ám jogilag szintén
precízen kivitelezett megtorló gépezetet az
„õk”, tehát (Carl Schmitt kategorizálását
idézve) a Freundtól, a baráttól megkülön-
böztetett Feinde, az ellenség számára. Így
hát a menesztett kölni fõpolgármester,
Konrad Adenauer zavartalanul visszahúzód-
hatott gazdálkodni birtokára, az eltávolított
heidelbergi jogfilozófus rektor, Gustav Rad-
bruch pedig magányának szabadságában
büntetõjogi dogmatika-történetet búvárol-
hatott a legnagyobb vérzivatarban is,
amennyiben a közéletben nem tette többé
magát láthatóvá.

11. Schichta a.m. németbõl átszármaztatott
bányásznyelven: ‘mûszak’.

12. Vö. pl. Simeon Baxter Tyrannicide Proved
Lawful From the Practice and Writings of
Jews, Heathens, and Christians; A
Discourse delivered in the mines at
Symsbury, in the colony of Connecticut, to
the Loyalists confined there by order of the
Congress; On September 19, 1781
([London]: Printed in America: reprinted for
S. Bladon 1782) 31 o.; De la doctrine du
tyrannicide (Paris: chez Mlle Carié de la
Charie 1828) 129 o.; Walter Savage Landor
Tyrannicide [Published for the benefit of the
Hungarians in America] (Bath: Meyler and
son, printers [1851]) [3] o.; Mykhaiilo
Petrovych Drahomaniv Le tyrannicide en
Russie et l’action de l’Europe occidentale
(Genève: Rabotnik et de la Hromada 1881)
16 o.; [Kárpáthy-]Kravjánszky Miksa Mór
Tanulmányok a zsarnokölés tanának törté-
netéhez (Nagyvárad: [Szent László-nyomda
Rt.] 1914) 155 o.; Alfred Coville Jean Petit La
question du tyrannicide au commencement
du XVe siècle (Paris: A. Picard 1932) xi + 613
o.; Léon Mirot L’assassinat de Louis duc
d’Orléans et la théorie du tyrannicide au XVe

siècle (Paris: A. Picard 1933) 14 o.; Oszkár
Jászi & John D. Lewis Against the Tyrant
The Tradition and Theory of Tyrannicide
(Glencoe, Ill.: The Free Press 1957) ix + 288
o.; Roland Mousnier The Assassination of
Henry IV The Tyrannicide Problem and the
Consolidation of the French Absolute
Monarchy in the Early Seventeenth Century,
trans. Joan Spencer (London: Faber and
Faber [1973]) 428 o.; Olivier Lutaud Des
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révolutions d’Angleterre à la Révolution
française Le tyrannicide & Killing no murder:
Cromwell, Athalie, Bonaparte (La Haye:
Martinus Nijhoff 1973) xvi + 463 o.
[Archives internationales d’histoire des
idées, 56]; Stephanie Jed Tyrannicidae
Imago Lorenzino de’ Medici and the Imprint
of Human Action [microform dissertation]
(Connecticut: Yale University Department of
Italian Language and Literature 1982);
Franklin L[ewis] Ford Political Murder From
Tyrannicide to Terrorism (Cambridge, Mass.:
Harvard University Press 1985) xii + 440 o.;
Anna Lisa Merklin Lewis Tyrannicide: Heresy
or Duty? The Debates at the Council of
Constance (Dumbarton Oaks 1990) vi +
223 o.; Ruizhong Lu Zhu sha bao jun
Diquan li Bao jun fang fa li lun xin tan [The
right of tyrannicide] (Chu ban / Taibei Shi:
Shi ying chu ban she: zong jing xiao San
min shu ju, Min guo 79 [1990]) 10 + 250 o.;
Mario Turchetti Tyrannie et tyrannicide de
l’Antiquité à nos jours (Paris: Presses
Universitaires de France 2001) 1044 o.
[Fondements de la politique: Essais].

13. Itt elsõsorban Francisco de Vitoria
(1480–1546) tanaira, részleteiben az egy
jezsuitától IV. Henrik meggyilkolása (1610)
után személyében is perbefogott Juan
Mariana a jezsuitáktól utóbb betiltott De
rege et regis institutionae (1599) c. mûvére
szokás hivatkozni. Újkori megfogalmazása
John of Salisbury Policraticus (1159) c.
mûvéhez (III, 15) köthetõ [Somfai Anna for-
dításában lásd e mû – alcíme: Az udvaron-
cok hiábavalóságáról és a filozófusok nyom-
dokairól (Budapest: Atlantisz 1999) –
magyar kiadásában]. Nagymérvû korabeli
elterjedését egyként köszönheti JOHN
CALVIN (1509–1564), Hugo de Groot
(1583–1645), s mindezek hullámán majd
Apáczai Csere János (1625–1659) – Magyar
Encyclopaedia (Utrecht, 1665) – pártoló
összegzésének is.

14. 2. § (1) bek.
15. „A[z] [...] igazságosságnál a [...] jogbizton-

ság elõbbrevaló.” „Az elévülés jogi tények
kérdése, vagyis jogszabálynak kell a naturá-
lis tényt – az idõ folyását – jogi hatással járó
ténnyé változtatni. Az elévülés indulását és
tartamát meghatározó jogi tényeknek az
elévülés ideje alatt kell fennállniuk, s vagy
fennállanak, vagy nem. Ami akkor nem volt
az adott bûncselekmény elévülését felfüg-
gesztõ (’nyugvását’ kiváltó) jogi tény, utólag

nem nyilvánítható azzá.” „[K]özömbös,
hogy az állam rosszul, vagy egyáltalán nem
érvényesített büntetõ igényét; s mindegy
az is, hogy milyen okból. [...] Egy korszak
büntetõpolitikája visszatekintve alkotmány-
ellenesnek minõsülhet, de ekkor sem lehet
a jogállami elvekkel ellentétesen mûködõ
büntetõ hatalom tevékenységét egyes kira-
gadott részeiben utólag nem létezõnek
nyilvánítani, s ebbõl azt levezetni, hogy
adott körben az elévülés meg sem kezdõd-
hetett.” 11/1992. (III. 15.) AB határozat. E
szûken szabálypozitivista – a „das Recht ist
das Recht” [a jog nem más, mint csakis a
jog] szemléleti perspektívájába önmagát
belevakító – közelítésbe a tételezettségen
túl láthatóan sem természetes emberi érte-
lem, sem az életnek a jog számára jelentést
adó értéke, sem külvilágunk vagy jogi kultú-
ránk bármiféle, akár évezredek óta a jogban
is szentként tisztelt elve így nem hatolhat
bele. A paradoxont, a nyílt logikai követke-
zetlenséget, egyenesen nevetségességet is
vállalva, tételesen is megfogalmazták ezért
ugyanebben a döntésben, mintegy sum-
mázatként: „A vizsgált törvény vonatkozá-
sában a büntethetõség elévülése kizárólag
olyan ok miatt nyugodhatott, amely [...] az
elkövetéskor hatályban volt. Ezekre a bûn-
cselekményekre nézve olyan nyugvási ok,
hogy »az állam politikai okból nem érvénye-
sített büntetõ igényét«, nem létezett.” 
A jelen szerzõ általi feldolgozásához vö.
‘Lopakodó jogújítás alkotmánybíráskodás
útján? (Rendszerváltoztatásunk természet-
rajzához)’ PoLíSz (2006. június), 95, 4–30. o.
és <http://www.krater.hu/site.php?func=
polisz&file=cikkek&cnr=844>. Más kérdés,
hogy másfél évtized múltán miként símul e
filozófiába jelen köztársaságunk önünnep-
lésének hangja, amiként — korábbi állás-
foglalásával különös viszonyban — a köz-
társasági elnök hangsúlyozta az 1956. évi
forradalom és szabadságharc 50. évforduló-
ja tiszteletére a Magyar Állami Operaház-
ban tartott díszelõadáson 2006. október
22-én mondott beszédében [<>], misze-
rint „Ahogy a forradalom 1956-ban egy csa-
pásra megsemmisítette a Rákosi-rendszer
legitimitását, úgy a forradalom nevének és
becsületének visszaállítása 1989-ben a
Kádár-rendszer legitimitását szüntette meg.
[...] Nincs folytonosság ’56 és Kádár között.
Nincs folytonosság Kádár és az 1989/90-ben
megalkotott demokratikus jogállam között.”
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Hogyan tovább?
Beszélgetés 

Zas (Szász) Lóránt
költõvel/szerkesztõvel 

a magyarság sorskérdéseirõl
(Az interjút Dobszay Károly
készítette 2006. júliusában)

D: Gondolom, abban egyetértünk, hogy
az úgynevezett hazai „nemzeti oldal“ 16 év
lavírozó, impotens politizálása után végleg
megérett arra, hogy eltûnjön a történelem
szemétdombján, és helyébe egy valódi, a
magyarság szolgálatára õszintén feleskü-
dött vezetõ réteg képzõdjön. Különben
még az unokáink unokáit is a volt kommu-
nista elit leszármazottjai fogják dirigálni.

Hogyan látod a jelenlegi helyzetet? S
mint egykori ’56-os, hogyan tudod meg-
emészteni, hogy a Forradalom és
Szabadságharc 50. évfordulóján a hazai
választópolgárok többsége – most már
szabadon – ismét a volt elnyomóit vagy
azok leszármazottjait tüntette ki bizalmá-
val és hatalmazta fel törvényesen is az
ország vezetésére?

Z: A jelenlegi helyzetet ugyanúgy látom,
ahogy Te ecsetelted Vezérre várva címû írá-
sodban. Az emésztést pedig nehéz irányí-
tani. Nálam ennek végsõ terméke: nem
utazom szülõföldemre idén. Az évente
rendszeresített magyarországi tartózkodás
helyett – tavaly õsszel 2 hónapot töltöt-
tünk ott feleségemmel – az idei október
végére tengerparti horgászást tervezek.
Magam fizikai mutogatása helyett olvasó-
im asztalára helyeztem életmû könyveim
két összefoglalóját, a Mondom az igazat
és a Vagyok a költõ címûeket. Az elsõ
összegyûjtött prózai írásaimat tartalmazza,
a második 560 versemet. Nos, idézek
utóbbiból egyet, amit az USA olyan álla-
mában – Utah – írtam két évvel ezelõtt,
ahol politikai és vallási üldözésben volt
részük állampolgároknak, mert másho-
gyan gondolkodtak, ahogy én is, társaim-
mal együtt, ’56 elõtt és után:

Ebbe a tájba

Ebbe a tájba gyökereztél.
A pálmafák, a kaktuszok, az
óceán lett harminchat éve
már határod. Elmozdíthatnak,
de visszajössz mindenhonnan,
megtalálod. Megnevelt:
jutalmazott és büntetett.
A felhõs ég, a végtelen kabátod,
beburkol, melegít és hûsít,
életed és talán a halálod
Messzirõl jöttél, kivetettként,
számûzted önmagad, de vissza-
sírod anyád szavát, apád
szigorát, a kertek illatát,
a sírt ott. Mert akiket kivetnek,
kivetettek. Nem lehetnek
pokolban szentek a szentek.
Távolba kell azoknak menni,
akik hátsójukat mutatják,
hogy ennyi az ennyi: a tûrés
végleges határa. Mindig a holnap
oszt, vagy szoroz. A „mene-tekel“
integet, rád talál ma. Ne bánkódj.
Szoborrá merevedtél. Madarak
fészkelnek vállaidnál. Az
egyszeregy fogdájából fejed
az égbe tör. A szó is kín már.
Üveghegyek öveznek, árnyékuk
kék-vörös. A tóból innál,
ahol gyermekkorod horogját
a ponty kukacostól benyelte
mélyen. Kifogtad, a nád között
hurcoltad, szákodban fért el.
Füredrõl a hajó átvitt
a déli partra. Tort ültetek,
a zsarátnok szikrája egekre
ment, a lelkeket kavarta.
Aztán te is egy lettél a véres
õsszel. Ágyúk dörögtek, sóhaj szállt,
az akasztottak erdeje nõtt fel.
Most, lent a völgyben egy kis fenyõ,
ága üde, körötte a folyó
kanyarban. Ide temessetek,
ha meghalok. Hazámtól távol,
ahol tavasz van.
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D: Talán nem járok messze az igazság-
tól, ha felvetem, hogy Te vagy az egyetlen
neves emigrációs költõ/író, akinek mûvei
még életében megjelenhettek otthon is.
Ezzel egy olyan problémát szeretnék érin-
teni, amelyrõl az elmúlt idõkben már több-
ször is írtam. Vajon mi lehet az oka, hogy a
nemzeti emigráció szellemi hagyatékát
mind a mai napig úgy tekintik otthon,
mintha nem is létezne és az egy Wass
Albert kivételével (akire most mindenki
ráveti magát, mint legyek a lekvárra) csak
agyonhallgatás a sorsuk? Pedig vitathatat-
lan, hogy majd fél évszázadon keresztül ez
a nemzeti emigráció képviselte a magyar-
ság valódi érdekeit, amit rengeteg kiad-
vány, könyv és újság is fényesen bizonyít.

Z: Az, hogy még életemben megjelen-
hettem szülõföldemen, fõleg a Kráter
Kiadó érdeme – Wass Albert jogaim
magyarországi képviselõje és könyveinek
forgalmazója szerzõdéskötésünkkor erre is
ígéretet tett, amit saját és olvasóim meg-
elégedésére be is tartott. Így sikerült az
emigrációs nemzeti és keresztény költõk
antológiáját is megjelentetni szerkeszté-
semben tavaly, Hazátlanul címen, amely-
ben olyan négy költõóriás szerepel, mint
Alföldi Géza, Fáy Ferenc, Flórián Tibor és
Kannás Alajos.

Idõközben Nehéz Ferencre, a Los
Angelesbe emigrált és itt vasmunkásként
dolgozott kiváló novellistára is felfigyelt
szülõfaluja – könyveit postán küldtem kép-
viselõjüknek, aki azt tervezi, hogy váloga-
tást ad ki hamarosan mûveibõl.

Annak oka, hogy a nemzeti emigráció
szellemi nagyságait agyonhallgatják ott-
hon, kettõs: 1. Államilag õk még mindig a
„tiltottak“ közé tartoznak, a Kádár/Aczél-i
besorolás továbbra is elsõdleges. 2. Az ott-
honi pecsovics és nívótlan szellemi elit csak
önmagát mutogatja – Határ Gyõzõ és tár-
sai kétkulacsosságát nem szabad olyanok
bemutatásával megzavarni, akik mûvészi-
leg is és jellemükben is jobbak voltak ezek-
nél. Sõt, Pomogáts Béla szintû kretén kriti-

kusok egykor Sztálin és Rákosi születés-
napját írásaikkal dicsérõ költõcskéket
dicsõítenek: Juhász Ferencet, Csoóri
Sándort stb., sõt olyanoknak is juttatnak
Kossuth-díjakat, mint a Szûz Máriát és
Istent pornografikáló Petri György.

D: Most mindenki az 1956-os Forra-
dalom és Szabadságharc 50. évfordulójá-
nak megünneplésére készül. Gyurcsány
Ferenctõl kezdve Horn Gyuláig. Mert ebben
az eszement világban alig talál az ember
valakit, aki nem állítaná, hogy õ is ’56-os.
Ami most folyik, az szerintem a valódi sza-
badságharcosok és valódi hõsök kigúnyolá-
sa. Van-e egyáltalán okunk ünnepelni és
mit ünneplünk tulajdonképpen? Talán csak
nem azt, hogy az ’56-os követelésekbõl
majdnem semmi sem valósult meg, 16 évvel
az állítólagos rendszerváltás után sem?

Z: Olyan ez, mint amikor Kádár uralko-
dása alatt az ellenállók veteránjai egymást
lehengerelve versenyeztek azon, hogy ki
volt partizán és milyen haditettekkel. Az
emberi jellem silányságának képviselõi vol-
tak az akkoriak és ilyenek mostani utódaik
is, csak ellenkezõ elõjellel. Tudod, mi a leg-
szomorúbb? Egy itteni, Los Angeles-i pél-
dával szolgálok. Júniusban tartották meg
15. báljukat, az orosz csapatok kivonulását
ünnepelve, az itteni szabadságharcosok,
akik valójában azok voltak ’56-ban.
Vezetõjük, aki 14 éven keresztül a „bitang
kommunistákat“ szidalmazta fennhangon
minden évfordulón, most bejelentette,
hogy nem mond semmit... Azaz. Sorban
barátaiként aposztrofálta azokat az egyko-
ri, majd Los Angelesben továbbra is kom-
munista kollaborálókat, akikkel eddig nem
volt jó viszonyban: egyikük férje például
Rákosi asztaltársaságához tartozott –
megjelenéseinél orosz csizmát viselt rendü-
letlenül...

Nos, ismét egy versemmel jellemzem a
kialakult helyzetet:
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Ne feledjétek

Ne feledjétek a daliákat,
akik felálltak
a kivégzettek helyett!
Ne feledjétek, hogy csak imákat
mormol és fáradt,
aki akkor temetett!!
Ne feledjétek, hogy már kiszáradt
vize az áradásnak:
a neveket!!!

D: A továbbiakban az interjú címadó
kérdésére kérnék választ tõled: hogyan
tovább? Hogy látod Magyarország jövõjét
és fõleg, szerinted mi lenne szükséges
ahhoz, hogy végre egy valódi, hiteles nem-
zeti oldal kialakulhasson?

Z:
„Október jövend

Egy õszre megint
beér a kín gyümölcse
s lesz forradalom

(Kannás Alajos)

2005-ben a Kráter Kiadó (Pomáz) megje-
lentette Hazátlanul címû, költõi antológiá-
ba elhunyt barátom fenti haikuját is
beszerkesztettem, mégpedig Magyar hai-
kukként összegyûjtött ciklusa utolsó
darabjaként. Tettem ezt azért, hogy figyel-
meztessek... Az „emigráns“ költõkirály, aki-
nek 1957-ben, Bécsben megjelent 56 verse
‘56-ról, forradalmunk majd’ minden moz-
zanatát öntötte versekbe, mielõtt tõlünk
tragikus körülmények között eltávozott,
jósolt és figyelmeztetett. Hiszen mi más
lehet egy olyan nemzet számára a megol-
dás, mint amilyen mi vagyunk, mint a for-
radalom, végsõ stációként, a kín gyümöl-
cse annyiszor elfogyasztása következmé-
nyeként?!

A mindig és mindenrõl tisztán, érthetõ-
en, mellébeszélés nélkül nyilatkozó költõ
szintén a Hazátlanul verseibe válogatott
szonettjében kiterebélyesíti fenti rövid
mondatát, megmagyarázza álláspontját:

Pesti polgár

Most szürke felhõk szállnak és a múltam
olmos esõként nyúlt arcomba ver
mások kárából soha nem tanultam
talán nem is fogok már semmi jel...
Fejem verõdik rendszerek falába
beverõdik de a Harc marad
el-elsodródom s hullnak lila-sárga
évtizedek mint pelyhes pillanat
a Kezdet és Vég oly közel csapott
mint kártyavárban összedõlt lapok
osztani újra már nem is lehet...
Most szürke felhõk szállnak és a múltam
kopott dicsõség félig megvakultam
de egy Õsz hoz majd újabb kezdetet

Igen, az újabb kezdet hozhat egy
újabb, véres Forradalmat (is), vagy olyan
megoldást, ami annyiszor megtizedelt és
fogyó nemzetünk számára jobb megoldás
lehetne: 1. Ha nem ötezer ember tüntetne
az önkény ellen az igazságért, hanem szá-
zezrek. 2. Ha akadna olyan száz fegyveres,
mint Fidzsi szigetén 1987. május 4-én
Rabuka és társai, benyomulva a parla-
mentbe és teljes egészében letartóztatva
az ott ülésezõ nemzetellenes társaságot.
(Lsd. Mondom az igazat címû, Kráter Kiadó
megjelentette könyvem 187-190. oldalait!)

D: Csakhogy jelenleg az önmutogató
(és mást sem csináló) úgynevezett nemze-
ti oldal (itt nem a Fidesz táborára, hanem
azokra a jómadarakra gondolok, akik most
nagy unalmunkban árnyékkormányok lis-
táján gyönyörködnek a saját nevükben)
még két százalék támogatást sem kapna a
nép körébõl. És ennek szerintem nem csak
az úgynevezett nép az oka, hanem sokkal
inkább ez a teljesen korlátolt, politikailag
impotens társaság, Csurkától kezdve a
nyolc általános iskolai végzettséggel sem
rendelkezõ különbözõ pártvezérekig.

Ki csinál itt majd forradalmat? De a for-
radalomhoz legfõképpen forradalmi hely-
zet is kellene, olyan elnyomás, ahol az
emberek már nem látnak más kiutat. Ilyen
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helyzet a mai Magyarországon jelenleg
nincs, mivel a legtöbben valahogy mégis
csak elboldogulnak és a további általános
hülyítés (TV, Rádió, sajtó, stb.) következté-
ben ezen a téren a közeli jövõben sem vár-
hatunk változást.

Nem az lenne most a megoldás, hogy
elsõ lépésként végre elküldené a még
nemzeti érzelmû magyarság a francba az
utóbbi 16 év önmutogatáson kívül semmit
sem tevõ önjelölt nemzetmentõket, és
ezzel talán utat nyithatna új, alkalmasabb
vezetõk számára?

Z: Igen, ez lehetne a harmadik megol-
dás...

D: És most beszélgessünk kicsit olyan
témákról is, amelyek téged személyesen is
érintenek. Köztudott, hogy 1994 óta szer-
keszted és kiadod a nemzeti emigráció
egyik még életben maradt újságját, a
Magyarok Vasárnapját, amely az elején
még kéthetenként, késõbb havonta, most
pedig már csak háromhavonta jelenik
meg. A beavatottak tisztában vannak vele,
hogy egy ilyen lap fenntartása egyre
komolyabb problémákat jelent. Annak elle-
nére, hogy a még létezõ néhány emigráci-
ós kiadványt ma már Magyarországon is
terjesztik, ez sem hozott fellendülést.
Vajon mi az oka, hogy még a nemzeti
elkötelezettségû olvasók sem tekintik szív-
ügyüknek a nemzeti sajtó támogatását –
így csupán idõ kérdése, hogy a kiadók,
szerkesztõk végül – belefáradva az értel-
metlen szélmalomharcba – szintén leteszik
fegyverüket, a tollat? Hogyan látod a hely-
zetet?

Az is köztudott (fõleg az utóbbi idõben
napvilágot látott nyilvános támadások
következtében), hogy Te rendelkezel Wass
Albert életmûvének kiadási jogaival és a
Kráter Kiadóval történt megállapodásod-
nak köszönhetõen az Írófejedelem mûvei
ma már szép, ízléses kiadások formájában
eljuthatnak mindenkihez.

Wass Albert sikeres írónak számít ma
Magyarországon. Valószínûleg ez a fõ ok
ösztökélte fiait és velük karöltve egy senki
által nem ismert, önjelölt „irodalomszakér-
tõ“ hölgyet, egy bizonyos Lukácsi Évát,
hogy ellened minden fórumon valótlansá-
gokat terjesztve, valahogy megkaparint-
hassák a kiadói jogok feletti rendelkezést.
Mi a véleményed errõl a cirkuszról és azok-
ról, akik ebben aktívan közremûködnek?

Z: A Magyarok Vasárnapja szerkesztése
és kiadása állandó anyagi problémát jelen-
tett számomra. A katolikus támogatások –
alapítvány – rögtön leálltak, miután kijelen-
tettem, hogy összmagyar lapot készítek.
Az egykor 8 oldalon, hetente megjelent
lapból immár 24 oldalon, 3 havonta meg-
jelenõ lap lett, aminek fõ oka egyszerû:
nem tudtam az állandóan emelkedõ pos-
tai árakkal versenyezni. Idõközben az
emigráció is fokozatosan elöregedett, leg-
jobbjai is elhullottak, tehát az elõfizetések
is csökkentek. A magyarországi megjelen-
tetés pedig terhet jelentett és jelent – a lap
elõállítási költségeit az ottani elõfizetési
árak nem tudták/tudják ellensúlyozni.
Támogatók pedig soha nem akadtak, az
úgynevezett nemzeti rész-pénzzel is ren-
delkezõ néhányak Viktorka narancsos
kiadványait ajnározták, a mi radikális és
szókimondó írásainktól viszolyogtak. Akik
pedig lelkesedtek és lelkesednek továbbra
is lapunkért, kisfizetésû vagy nyugdíjas
„bennszülöttek“, nélkülöznek és szinte
éheznek.

Egyre jobban látom, hogy ebben a
komputer-korszakban az elektronikus sajtó
az egyedüli, ami sikeresen felvehetné a ver-
senyt a globalizálók nemzetieket kiszorító
média-offenzívájában, szabad szót még
terjeszteni. Ezen gondolkodom és tervez-
getek, arra az esetre találni megoldást,
amikor pénztárcám – én is kisnyugdíjas
vagyok – végleg kongana már az üresség-
tõl... Persze, így azok kiszorulnának az
azonnali olvasásból, akik nem rendelkez-
nek még E-mail csatlakozással.
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A Wass Albert-mûvek kiadási jogával
valóban én rendelkezem. Az amerikai jog
ezt világosan meghatározza, ugyanis az
eladás és átruházás egyértelmûen a csak
magyar jogban használatos kizárólagossá-
got jelenti. Így értelmezte ezt a budapesti
bíróság is elsõ fokon, ezért úgy hittük,
hogy a másodfokú ítélet is egyértelmû
lesz. Nem így történt. A másodfokú bírák
többsége szerzõdésünkben – amit Wass
Alberttel eredetileg az Egyesült Államok-
ban, mint amerikai állampolgárok kötöt-
tünk – a kizárólagos kifejezést hiányolták,
amire akkor nem készültünk fel. Így osztot-
ták meg a Wass-fiúk és közöttem egyenlõ
mértékben a jogokat. Nos, közben írás-
szakértõink arra a következtetésre jutottak,
hogy a Wass Albert fiai számára juttatott,
1997-ben készült és aláírt testálás feltéte-
lezhetõen nem egykori barátomtól szár-
mazik. Persze, ez csak egy vitapont az álta-
lam indított törvénysértési perben, ugyan-
is most két újabb Wass Albert levelet is a
bíróság asztalára helyezünk, ami patyolat
tisztán bizonyítja kizárólagosságomat.
Eddig minden bírósági peremet – világszer-
te – megnyertem, tehát továbbra is bízom
a magyar bíróság részlehajlás nélküli dön-
tésében – és a Magyarok Istene engem
mindig megsegítõ gondviselésében.

A fentiekhez még egy nagyon fontos
megállapítás. Wass Albert barátom volt,
akivel halála pillanatáig hetente telefon,
havonta többszöri levél-összeköttetésben
voltunk. Egyszerûen kizártnak tartom,
hogy tudtom nélkül fiaira testálta – ami
különben is törvénytelen – halála elõtt
kiadási jogait. Az az ember, aki egész éle-
tében becsületes volt, nem tehetett ilyet.
Mi történhetett?

1. Második – emlékezõ képességét korlá-
tozó – balesete után kényszeríthették õt
arra, hogy aláírja az eléje tett, elõre elkészí-
tett írást. 2. Az okirat hamis, az aláíró köz-
jegyzõ hazudik. Tudni kell azt is, hogy az
amerikai jogban a közjegyzõ igencsak gyen-
ge fajsúlyú valaki, aki semmiféle jogi képzett-

séggel – néha még iskolaival sem – rendel-
kezik, ezért aztán felelõssége alig van...

Ki kell mondanom azt is, hogy Lukácsi
Éva, aki az ellenem indított propaganda
„íródeákja“, nem önálló véleményét közli. A
háttérerõ megbízottja csak, aki – sejtéseim
és kutakodásaim szerint – gazdag,
„magyar“ üzletemberként Floridából pén-
zével (is) vezényli a körém tervezett és
egyre nagyobb intezitással folyó cirkuszt.
Ezt az embert a globazicáció az úgyneve-
zett fordulat évéig alvóként tartalékolta,
majd azért dobta – nem létezõ forradalmi
múltat kreálva számára – csatasorba, hogy
a valóban nemzeti és keresztény táborban
zavart okozzon és hátráltasson mindent,
ami számunkra szent és megoldást kínáló.

Támogatója Markó Béla – pecsovics
erdélyi politikus és egykor gyengén verselõ
költõcske – aki anyagi elõnyöket élvez a
Mentor résztulajdonosaként. Nem hagy-
hatom ki a Markó vezette talpnyalók 
köreihez csatlakozott hazai „nemzeti“ saj-
tót sem, ahol a mai napig nem kaptam
helyet álláspontom megjelentetésére. 

D: Köszönöm a beszélgetést.

Kiegészítés
(2006. október 31.)

D: Mivel az interjú készítése óta (2006.
július) nem várt események történtek a
magyar politikai életben, szükségesnek tar-
tanám, hogy ha röviden is, de utólag,
amolyan kiegészítés formájában ezekre is
kitérnénk. A szeptember 17-én Gyurcsány
Ferenc személye körül kirobbant botrány
és az azt követõ napok és hetek történései
kapcsán többen már egy új forradalomról
beszélnek. Mindenesetre ez az állítólagos
„új forradalom“ eddig még azt sem tudta
kiharcolni, hogy Gyurcsány távozzon, sõt
október 23-án rég nem látott rendõrterror-
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ral próbálta bizonyítani, hogy ki az úr a
házban.

Hogyan látod az elmúlt hetek történése-
it és van-e esély szerinted arra, hogy
„demokratikus eszközökkel“ végre mégis
megtörténhessen az elsikkasztott rendszer-
váltás? Vagy itt már valóban csak egy erõ-
szakos fellépés változtathat a dolgokon?

Z: Az „új forradalom“ valójában forrada-
lom volt, de magyar módra. Nemzetünk
gerincét törték meg az elmúlt hatvan
évben – önérzetétõl, ellenálló képességétõl
fosztották meg, hogy urai uralmon marad-
hassanak. A megélhetési problémák terhe-
itõl rogyadozva már-már vegetáló, min-
denbe beletörõdõ masszává gyúrták: rab-
szolgává silányították. Mégis: csodálatos,
amit szeptember közepétõl tanúsít, ellen-
áll, ha nem is a spartacusi lázadás, hanem
a Gandhi-féle élni akarás utcára merészke-
dõ konokságával felvértezve.

Számomra az elmúlt hetek csodálatosak
voltak, újra az ötven évvel ezelõtti lobogás
hajtott, E-mail-ek ezreit írtam és közvetí-
tettem listákra és prominens embereknek
szerteszét a nagyvilágba. Október 24-én
leálltam... A reménytelenség csüggedése
ütött szíven, elmém azt mondta, hogy
nincs tovább: megmaradunk a gazembe-
rek uralta társadalomnak.

Közben kórházba szállítottak, mûtét,
majd egy hónapon belül ismét egy újabb...
Most újból itthon vagyok, testben még
gyengén, de lélekben erõsödve a közben
beérkezett többszáz elektronikus levelet
olvasva. A Magyarok Istene engem mindig
megsegített, érzem és tudom, hogy az
otthoniak harca sem lehet hibavaló: a for-
dulat közeledik. Lehet, hogy újból piros vér
folyik majd a budapesti utcákon, – nem
kivánom – de lehet, hogy menekülõ pat-
kányhad özönlik határainkon túlra, ha a
hang fiataljainktól és még harcba kívánko-
zó öregjeinktõl erõsödik. Szeretnék köztük
lenni újra, lobogót vinni és nyilatkozni
újból, ahogy 1956 õszén tettem.

D: Adja a Magyarok Istene, hogy kíván-
ságod teljesüljön!

WASS ALBERT EMLÉKEZETE
XXXVII. RÉSZ

Gyõrffy Attila
Erdélyi énekek éneke

(Wass Albert emlékének)

Ez most kerti-törpe világ:
minden kisebb, mint a halál.

Mindenki magát meghiszi:
„Isten nincsen”, de isteni

kevéskessége! S tagadás
a poklokon a ráadás. –

Ez itt kerti-törpe liget:
arcra csurran dog-vizelet,

a templom messzi, égi híd
(lebetonozták talpait).

Mindent megírni tévedés:
gyõzött az üres üresség. –

Lázad kerti-törpe sereg:
nincse kincséért fegyverez

téboly-hadakat föl vakon;
katonája vaksi vakond,

ásólába nõ végre ki
s kiásatnak en-csontjai. –

Ez itt a kerti-törpe vég,
aki nem látja, mit sem ért!,

aki nem hallja, mind süket,
aki nem érti, mesüge!,

aki nem féli, sült bolond,
aki nem éli, rég halott!

ez itt a kõkemény pokol,
amit a Sátán alkotott,

a mindenség széttépetett,
angyalt zabálnak döglegyek!
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Isten, hogy Golgotát adott,
mindent, mi „gonosz”, letudott,

s most förtelem a földi lét,
semmissé lett kétezer év:

a rothadás ’életvitel’:
önimádat, boszorka-telj’… –

Hidd hát, hogy mit sem írhatok,
a csillagok ég-télakok:

más-más idõbe szöktek el,
távoluk Istenrõl üzen,

tûzforró, item jegeces
az embertelen végtelen. –

Voltam avantgarde, posztmodern,
építkeztem az Istennel,

láttam, mit más nem láthatott,
a mindenség-káprázatot,

és hazatértem hontalan,
hogy földi legyen égi dal,

s égi legyen a szeretet,
amivel Krisztus kérkedett,

s házam se lett, hol lakhatok
s háborítatlan alkotok,

megháborított a pokol,
hogy õriztem az õs-akolt:

vadat, virágot, gyermeket –
gyûlöltek égi ketrecet –,

vigyáztam vándorutakat:
vetekedjenek vándorral,

megírtam minden igémet,
amivel költõ igézhet,

s senkik kérdezték: „miféle,
habár isteni szépsége,

e barbár bennszülött csak itt”;
s fölélték ingyen javaim.

Kiközösítettek ’fogadt
jöttmentek: átkuk megfogant

szerte hazámon, kit soha
nem emeltek a magasba

imádkozva, térdepelve,
hogy Istennek teljék kedve…

Ne féld, hogy elhagyom magam,
bennem az Isten csöndje van!

Nem alkuszom, nem kétkedek,
ha a világ istentelen,

önmaga sírját ássa csak,
csak azt féltem, akibe mar

hergelt ebük, s lélektelen
csupán a vég van kéz-közel… –

Elvették egyetlen-egyszer-
egy életünk százezerszer:

õrt álltunk, végvárak falán
esõ, hólé, vér folyt alá,

ültettünk fát, építkeztünk,
kivártuk örök elestünk,

s mit vetettünk, learatták
munkátalan rongy mihasznák. –

És ne feledd soha, sehol,
egy tollvonás volt Trianon! –

Ellenünk istentelenné
tette e világot Até!

Magyarország széttépetett:
s ama század új Izraelt

kreált grátisz: kész tízezer
palesztin sír: mélyén gyerek.

És ahol kettõs mérce van,
ott Sátán-köpet az arany. –

Viszont a holtak egyezõk:
nincs különb zsidó-temetõ,
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Krisztus óta minden ember
egyenlõen mérhetetlen. –

Ki hitte volna valaha,
hogy rasszistát fúj rasszista,

hogy csõcselék von bölcseket
kérdõre és a hiszekegy

a Sátánt rajongja körül,
hogy az ember elvetemül.

Fönnhéjáz dölyf-ostobaság,
hallgat hallhatatlan világ,

elmondhatatlan, hogy a rossz
mennyi vég-szennyet ’alkotott’,

hogy kommunista bûnökön
Nürnberg után átlép a Föld!,

hogy épeszûen mondható,
több a hat-, mint százmillió!,

Rád olvassák, hogy az holtabb
(játszadoznak a pokollal!). –

Így bûn, szégyen tanítani;
lelketlen, torz liberális

szemenszedett hazugság-vers,
gondolja meg, ki kölyköt nemz:

ember homokra nem épít,
ingoványon katedrális

tántorog csak, benne ördög
tökrészegen csûrdöngölõz.

Ez itt csupán a töredék,
ami rontást tett a ludvérc!,

ez csak a bánat apraja,
nem sírom tollammal soha

e nagyvilágot vissza már
Édenembe, mi visszavár… -

Száz évig kértem, egyedül
velem maradj és légy te hû,

ha minden harcom hontalan,
te vagy a végsõ, tiszta van:

te vagy az álom-kikötõ,
honnan Odüsszeusz elõ-

havaz: hajója roskadoz
(holnapra mindenbõl kifogy),

navigál vakon, messze szánt
öblöt, tenger és óceánt,

úgy járja útját, hogy haza
hiába várja asszonya,

megmérkõz mindenekkel ott,
ahol még vándor nem honolt,

hazája holtig élteti,
holott nem lakja, élvezi,

s nem metszi kertjükben a fát,
amirõl fia vacsorál,

kalandok kényére hagyott
kalandor, távoli rokon,

néha földereng esküje,
s hogy görög földje várja-e,

nem sejti már, míg részegen
hever a tatfödélzeten.

Himnuszuk korbács-csattanat:
az van hátukra írva csak!

Matrózok Európában:
cselédek Isten-igával. –

A szélre bízva a jövõ,
vagy vér csordultig evezõt

lentetnek fáradó kezek,
találni éden-szigetet. –

Aztán? Ki tudja, mint mi lesz,
találomra kék tengerek

táncolnak partról partra csak,
fölöttük félkört ír a Nap,
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s halászok özvegyeivel
feketül tízezer sziget.

A városokra köd szakad:
szárnyatlan szárnyú alkonyat…

Item, már mázsál a halál:
ez lesz utolsó kanosszám,

az eb, a macska kint reked,
aztán keresik, hol lehet

a lélek, akivel játszottak
játékokat és gyászolnak.

Kit karmolok a világon, 
ha belõle már nem látszol,

kit harapdálok haraggal,
ha nem szól, aki marasztalt,

hová heverjek: ölednél
nem lelni könnyûbb kemencét,

hová szaladjak elõled,
ki nem futtatsz ég-kennelben?

El kell feledni kiléted,
Isten veled, fény-kísértet! –

Egyszer laktam egy országban,
éltem, dolgoztam hiába,

talentumomat tetéztem,
Isten kegyelmét kikértem.

Laktam tavaszt, nyarat, az õsz
leláncolt a hegedûhöz,

mire elhalt a zeneszó,
hullt, egyre hullt a tiszta hó,

mindkét állatka rám hevert,
elaludtunk ég-derûvel,

álmodtam: ketrecük üres –
megírtam minden éneket… -

A kert alatt a vén folyót
havazta eltûnvén a hó,

kimentem éjjel, nélküled,
hallottam lélek-csendedet,

’szenderültél s távolodban
valahai világ voltam. –

Nem hagylak itt! Hazajutnod
megadatik csillagúton…

2004. június 24.

Turcsány Péter
A Wass-család múltja –
valóság és legendák

(Folytatás a 99. számból)

Fontos új adatot jelent egy Wass-õs his-
tóriai említése az 1282-es Hód-tavi csatá-
ban IV. László alatt!

Az eddig olvasottakat új megvilágítás-
ba helyezi, hogy 1991-ben a Magyar Rádió
Vendégvárás címû adásában Wass Albert
az 1132-es idõpontot jelöli meg annak a
kún betörésnek az idõpontjául, ahol õse
vitézségére emlékezik. 

„A családnév maga 1132-bõl származik,
a kunok idejébõl, a kunok bölénycsordát
hajtottak az ellenség ellen és a magyar
királyra1 rátámadott egy bölénybika, és nyi-
lat lõtt az orrába, amitõl még dühösebb
lett, lelökte a lábáról, és egyszer csak kiug-
rott a bozótból egy legény, elkapta a
bölényt a szarvánál fogva, és akkor mind-
járt ott a király nemesi rangot adott a le-
génynek és neki adta a földeket, mert gaz-
dátlanok voltak a czegei tó két partján.”

Ezt a mítosz-változatot is számba kell
vennünk, hogy betekintést nyerjen az ér-
deklõdõ olvasó és elmés kutató az eredet-
történet homályainak kutatásába, esetleg
reményteljes kiigazításaiba. A visszaemlé-
kezés évszámában erõs közelítés történik a
XII. század harmincas éveinek birtokmege-
rõsítõ aktusához (1230), ami csak „méltó
szolgálat” igazolásával történhetett meg.
Ugyanakkor a 84 éves író memóriájának
különös játéka, hogy az eseményt az
1132-es esztendõbe helyezi. Feltehetõen
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nem II. Endre korabeli kun betörésrõl van
szó! Sokkal valószerûbb, hogy a címerkép
eredettörténetét eleveníti fel Wass Albert!

Annál is inkább, mert a címerképpel
kapcsolatos évszám éppen a csak egy
számban eltérõ évszámhoz, az írott betû-
ként igen hasonlatos 1182-es évhez
tapad… Ezt az évszámot s a hozzá kap-
csolódó történetet a gyermek, illetve
kamasz Albi gróf még éppen tudhatta is.
Csak a polcról kellett levennie a 7 kötetes
Szolnok-Doboka Vármegye címû kötete-
ket, s fellapoznia a Czege címszónál…

Mert mit is tudhatunk a címerrõl?
Ezekben a kötetekben a kiváló szaktudós,
Kádár Ferenc többek között a Wass-család
sorsában szerepet játszó vagy éppen a
királyok által éppen rájuk bízatott települé-
sek múltját is vizsgálta, korábbi monográfia
adatai, levéltári iratok és a még fennma-
radt családi legendák közlései alapján.
Czege, illetve a 2000 holdnyi területet
elfoglaló Hódos-tavi vagy közönséges
néven Czegei tó történetében kiemelt sze-
repe van a Wassoknak.

Az idézett rész valószerûbb megoldást
sejttet az eredetmítosz mesésebb változa-
ta tekintetében is. A nagy tekintélyû és a
kötetben többször említett gróf czegei
Wass Béla országgyûlési képviselõnek, majd
szolnok-dobokai fõispánnak minden bi-
zonnyal tudomása volt az almanach címer-
magyarázatról, ha nem cáfolta, akkor a
családi hagyomány alapján igaznak is
tekintette. Valószínûsíthetõ, hogy az igen-
csak olvasott gyermeknek, Albinak is e
kötetek lapozgatásakor fészkelõdött be az
emlékezetébe a családi múlt (és legendári-
um) e szép és hõsi fejezete.

Az 1282-es évvel kapcsolatosan érdemes
elidõznünk Thúróczy János: A magyarok
krónikája címû munkájának a következõ

részleténél: „Az Úr ezerkétszáznyolcvan-
kettedik évében Oldamir, Kunország feje-
delme összegyûjtvén a kunok seregét a
Hódnak nevezett tó környékén, ellensége-
sen meg akarta támadni Magyarországot,
hogy a maga uralma alá hajtsa, László
király, mint vitéz Józsué harcba vonult elle-
ne népéért és országáért. Seregében
Lóránt, Tamás fia,2 a derék vitéz lándzsát
tört a kunokkal szemben vitéz rohamában,
és dicséretes módon igen sokat ledöfött 
és leterített. Késõbb azután, mikor a felek
között megkezdõdött az ádáz ütközet,
hirtelen és váratlanul isteni kegy folytán
hatalmas zápor kerekedett, ami a pogá-
nyok arcába vert, és akik íjakban meg nyi-
lakban reménykedtek, a sûrû zápor miatt –

A Wass-címer eredete, 1282

„Kún csapatok, melyek a tatárokkal együtt a Pruth-Szeret mezõségein tanyáztak,
rabló beütéseikkel folyton zaklatták a szomszédos országokat, mit egy részük
Bulgáriában folytatott, más csapataik Erdélybe törtek, s a Meszes felé igyekezve, rabol-
tak és öldököltek. 1282-ben egy ilyen kún-tatár horda jelent meg vármegyénk terüle-
tén s Oldamur vezérlete alatt fosztogatta Deést és Aknát, míg Róland (Lóránt) vajda IV.
László seregével a rablókat a Hódostónál megtámadta s szétverte. Ez ütközetben a
Wass család egyik õse, Miklós is kitûnt, ki a hagyomány szerint egy bõsz bikát terített
le, szokása lévén az ázsiai hadaknak kiéheztetett bikákat kergetni az ellenség csapatai
közé, hogy azok rendjét megbontsák. Így magyarázza a hagyomány a Wass-család
címerének eredetét – a nyíllal átlõtt orrú bikafõt, két oldalról félholddal és sugárzó nap-
pal – mellyel együtt a Vas (késõbb Wass) család nevét is állítólag Miklós hõsi vitézsége
szerezte meg.”

(SZDV II. 488. old.)
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a próféta szavával élve – »olyanok lettek,
mint a föld sara«. És így László király az iste-
ni segítségben bízva gyõzelmet aratott.” 3

(TJ-MK 105. pont)
A följegyzett történetben elgondolkod-

tató a csata kimenetelét segítõ csodás
elem: a zápor segítsége nem egyszer jelzi
táltosok imáinak hatását a csaták kimene-
telében, amint azt Wass Albert több törté-
netében megírta, elsõsorban a Hagyaték
címû munkájában, de a Csoda történt
címen összeállított novelláskönyv darabjai
között is találunk hasonló történetet. 
A mezõségi írói legendárium és a történet-
írói emlékezet ebben a legenda-elemben is
egybeesik.

* * *

A fent leírt történetben még legény
Miklóssal, ha igazolható a feltevésünk, tör-
ténelmi fontosságú pillanatokban még
találkozhatunk a História lapjain. Már a
Miklós név is beleillik a Wass-legendák
sorába: Miklós a segítõ szentek egyike,
több kutató szerint Mária után Miklós tisz-
telete volt a legelterjedtebb a koraközép-
korban, s miként nevében a sorsa, úgy a
családtörténet lapjain a továbbiakban is
segítõként fog szerepelni.4

Az alábbi történeti hagyomány szerint
Lob leszármazottja Emich fia Miklós a bitor-
ló Ottó királlyal szemben az õsi Erdély joga-
it õrzi Kám (más adatok szerint Apor) László
erdélyi vajda mellett. S a késõbbiekben is hû
és vitéz társa a jogait védõ vajdának:

„MIKLOS, ki azután nagyobb WASS
MIKLOSnak neveztetett, és valósággal is
nagy Férjfiú lévén, az Erdelyi Vajdák mellett,
III-dik ANDRÁS, VENTZEL és OTTO Magyar
Királlyok alatt, olly’ ditséretesen viselte
magát, hogy nem tsak Csitsó Várának
Caftellanussává tétettetnék; hanem ROBERT
I-sö KÁROLY Magyar Királytól, Szent
Gothárd, Tzege, és Szász Szilvással egy-
szer’smind meg-ajándékoztattatott.”

Történelmi ismereteink fedik a családi
krónika szûkszavú adatait. A XIV. század
fordulóján az erdélyi László vajdát valóban

együtt említhetjük a legnagyobb oligar-
hákkal, de õ az egyetlen közülük, aki egy
bitorló királyt is sikerrel buktat meg, Ottót,
aki lányát megkérve széles nagy kísérettel
jött hozzá 1407-ben esküvõt tartani, csap-
dába ejtette, s egyben a Szent Koronát is
elvette tõle, tudván, hogy jog szerint nem
reá kellene szállnia, hanem a még gyermek
Károlyra. Ám a koronázásra a koronát
mégsem adta vissza, s ezért pápai kiátko-
zásban részesült Erdély egész népével
egyetemben. 

Az áldatlan viaskodás, háborúskodás
közben hûséges társát, Vas Miklóst az öt
legerõsebb erdélyi vár egyikének a kapitá-
nyává teszi, csicsói várkapitánnyá, aki a
vajda halálán túl is megõrzi ezt, s csak
hosszas alku eredményeként adja át az új,
erõskezû, de tárgyalásra hajló Tamás erdé-
lyi vajdának, aki Miklósnak megegyezés-
ben biztosította újra a Szent-Egyed de
Sancto Egido (korábban: Wescel, Vasculte-
leke) községbeli családi birtokát, s ugyan-
akkor Czegén, Szentgothárdon és Szász
Szilváson is birtokadományt eszközölt ki
Károly Róberttõl.5

A Wass-családfa ezen idõkbõl ismeri még
Tormách (vagy Turmus) õsatya (akit Lob
testvéreként Tamás néven jegyeztek) Tur-
mus nevû fiát, akit 1265-ben Pulyon telepü-
lés „szomszéd birtokosaként” említenek
meg.6 Az õ fiai pedig János és László, akit
egy 1307. évi birtoklevél említ, s akikben kis
idõ múltán „elenyészik ez az ág”. 7

Elgondolkodtató a Tormás, Turmus,
árpád-kori szóejtés szerint Tormachu, Tor-
macsu név erdélyi felbukkanása: az árpád-
házi Tevel fia Tormás éppen Bulcsúval
együtt járt a X. század közepén Bíborban
Született Konstantin császár udvarában 
és tudósította a császárt a magyarokról. 
A név elõfordulása szintén a Wass-család
Koppány-vonalhoz, sõt netán a horka
tisztséget viselõk nemzetségéhez kapcso-
lódó eredeztetését is valószerûsítheti. 

Ha mindehhez hozzátesszük Hajnal
István történészünknek Györffy György
István koráról szóló munkájában megerõsí-
tett feltételezését, miszerint a Tevelfi Zerind
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fia Koppány éppenséggel „Tormás elsõ
unokaöccseként” követelte Géza halála
után a szeniorátus jogán a trónt, akkor a
családban még 350 évvel késõbb fel-fel-
bukkanó Tormás (Turmus) név elõfordulása
elgondolkodóvá teheti még a fent leírtak-
ban kételkedni látszó olvasót is.

Az árpád-házi hagyományok, a Wass
Albert családmítoszaiban rendre szerepet
játszó Koppány õsre történõ hivatkozás
egyszerre jelzi a magyar múltba gyökere-
zettség kiszakíthatatlan öntudatát és a
folytonos változásokkal szembeni makacs
õsiség erkölcseit, ha kell, minden áron, ha
kell az életünk árán is védve megszenve-
dett jussunkat:

Hej emberek! Markomban sûrû
fekete vérrel telt kupa!
Ezzel köszönt rátok egy rongyos,
világgá ûzött árva kobzos,
utolsó Koppány-unoka!

Borra nem telt. Így hát kupámat
megtöltöttem bús magyar vérrel.
Hozzátok szólok emberek!
Héj, testvéreim, emberek
öt világrészen szerte-széjjel!

Pogány újévi köszöntõ, 1991

* * *

A Wass-család koraközépkori felmenõi-
nek életében van valami közös tevékeny-
ségbeli erõtér, döntéskényszerek közös vál-
lalása, a különbözõ sorsok egyazon végzet
kihívásaira adják meg a maguk válaszait.
Döntéskényszerek között kell felmutatniuk
a vállalható kiutat. A megismert õsök éle-
tébõl kiemelkedik három jövõt elõlegezõ,
családi sorsot alakító  történet: 

1) Lób és Tamás (Tormás?) esete. A ki-
rály kíséretéhez tartozó lovagok, esetleg
éppen az istváni kereszténység elõl az
erdélyi névtelenséget választó családok ifjú
sarjai életüket áldozni indulnak a Szent-
földre. Miért is? A nyugati és keleti keresz-
ténység ellentétes érdekeit félretéve 

III. Béla seregével a szeldzsut török hódítás
ellen a nyugati kereszténység próbál segí-
teni a keleti császártársnak. Sikertelenül.
Az õsatyák nagy történelmi jelentõségû
vesztes csata résztvevõi, de vitézi harcukat
birtokadománnyal hálálja meg a magyar
király. S ezzel még csak kezdetét vette a
keresztes hadak több évszázados harca az
akkorra már elesett Jeruzsálem visszafog-
lalásáért.

2) Miklós legény esete a bölénnyel. 
A kései Árpád-korban a Mezõség népe
megsegíti IV. László király seregét a betörõ
hunokkal szemben. A legény Wass Miklós
legendába illõ története a nyugati keresz-
ténység és a keleti barbarizmus metszés-
pontján nyújt védelmet a római keresz-
ténységgel, magával a pápával többször
ujjat húzó királynak, aki tagadhatatlanul a
magyar függetlenségnek is megõrzõje volt
ezidõben. A Mezõség magyar népe és
köztük a Wass család, ahogy késõbb az író
mondja „karddal és kaszával” teremt
egyensúlyt a keleti és nyugati civilizáció
határmezsgyéjén.

3) Wass Miklós, a csicsói várúr. Wass
Miklós barátja és harcos segítõje Kán (vagy
más írások szerint Apor) László vajdának, ki
egyike a kor legnagyobb oligarcháinak.
Feljegyzések szerint Miklóst 1304-ben bir-
tokától is megfosztja az akkori magyar
király. Késõbb, 1307-ben László vajdával
tõrbe ejti a trónbitorló Ottó király kíséretét,
sõt a leánykérõbe érkezõ királytól elkoboz-
za a Szent Koronát.  Ezután viszont a pápa
átkozza ki László vajdát Erdély népével
együtt, mert nem fogadják el I. Károly trón-
ra lépését. Végül a vajda elismeri I. Károly
uralmát, s átadja a koronát, de ezért cseré-
be a saját privilégiumának és jó emberei-
nek birtok-megerõsítését kéri a királytól.
Halála után az I. Károly által kinevezett új
vajda Vas Miklóssal megegyezik Csicsó vár
visszaadása tekintetében, amit õ békes-
séggel átenged ismét a királynak, cserébe
az 1316-ban már visszakapott, jelentõs
Czege környéki birtok örökjogon való meg-
erõsítését kéri, és a továbbiakban is leszár-
mazottjaié marad ez a terület. A 30-as
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évekre már nagy számú és híres ménest
telepít a Hódos-tó partjára. 

A Szolnok-Doboka Vármegye históriája
a következõkben részletezi Miklós és Károly
Róbert egyezségét: „Még akkor is midõn
az ebben az idõben mindenható László
erdélyi vajda, e hatalmas olygarcha meg-
halt, hû szolgája Vas Miklós, mint Csicsó
várnagya, a várat László vajda árvái számá-
ra is híven s vitézül sok évi erõs ostromok
dacára megvédelmezte. Csicsó alatt tör-
tént ama nagy ütközet, melyet Moys fia,
Moys az utolsó pártütõ vívott, de amely
egyúttal a király hatalmát végleg megszi-
lárdította. (Moys leveretésére a király
Jánost, a királyné pohárnok mesterét kül-
dötte Erdélybe, s társául Gerendi Miklóst
nevezte ki, akit a Csicsó alatt vívott elsõ
ütközetben Moys elfogott, s csak nagy
váltságpénzen szabadulhatott meg.) Vas
Miklós várnagy azonban a maga izoláltsá-
gát mind jobban érezve: végre is egyez-
kedni kényszerült a királlyal, illetõleg annak
képviselõje, Tamás erdélyi vajdával, aki biz-
tosította Csicsó vára alatt kelt levelében
Vas Miklóst a király kegyelme és birtokai
felõl. Az egyezség szerint 1321-ben Vas
Miklós a várat csakugyan a vajda kezéhez
szolgáltatta. (Vas várnagysága ideje alatt a
megyében temérdek zsarolásokat és gyil-
kosságokat követett el, melyekért Tamás
vajdának menedéklevele mellett is üldözte-
tett. Egyik királyi parancs a másikat érte –
1321, 1338, 1340, 1342, 1346 –, melyek-

ben I. Károly király Vas Miklós személye és
birtoka megoltalmazását rendelte el.)” 8

E történet jól kifejezi, hogy az önmagát
fel nem adó erdélyi nemes milyen módon
tudja kimutatni akár kompromisszumké-
pességét is. 

A családnak az Árpád-házi királyok alat-
ti vitézsége és királyhûsége az Anjou-házi
királyok alatt továbbra is érvényesül, s tör-
ténelmi-társadalmi szerepvállalásuk is
jelentõsnek mondható ebben az átmeneti,
de a középkori kultúrát és a magyar
kereszténységet végsõ soron megerõsítõ
és kiteljesítõ korban.

„Szépen ki-terjede mindazonáltal EMICH-
nek második Fia BANKHÁZI, Öregbik WASS
JÁNOS-nak nagyra születtetett jeles Uri
Háza. Nemzett ugyan-is ez nyóltz Fiakat, ez
Uri Familia, mint meg-annyi ágazatainak
Fejeket. ú. m. (1.) MIKLOSt, Kolo’s-Várme-
gyének Fö-Ispányját, és Köhalom Várának
emlékezetes Caftellanussát. (2.) LÁSZLOt, a’
Holloköi Kastélynak Praefectussát. (3.)
JÁNOSt, ki testének és elméjének különös
erejére, ’s maga árnyékától meg-rettenni
nem tudó szívére nézve, ACHISnak vagy
ATZÉLnak neveztetett. (4.) LÖRINTZet. (5.)
PÉTERt, ki Hajára ’s Szakállára nézve
RUFUSnak, veresnek hívattatott. És ki elsö-
ben ugyan DIENESnek Erdélyi ISTVÁN Vajda
Fiának szolgálattyában Vice Lovász Mester,
azután pedig I-sö LAJOS Király’ Udvarába
Agafonum Regalium Magifter, A’ Királyi
Lovászoknak Fö Mestere leve.” 9

Czege néveredete és elsõ birtokosai
NÉVEREDET. A család késõbb használatba jött czegei elõneve az 1321-ben Károly

Róberttõl a család õseinek adományozott Czege (Szege) település nevét jelzi, amely
„nevét a halászatban ismert „czege” nevû halfogó készüléktõl vette, mellyel a vizet
egész szélességben zárják el”. 10

„A cége kövekbõl vagy karókból valamely folyóvízben készített rekeszték, mely arra
való, hogy a belé került vagy belé terelt hal a cege kapujába állított fogókészülékben
megfoghassék.” 11

Czuczor–Fogarasi: A magyar nyelv szótára címû munkájában Czege (Szege) névvel
a Szolnok Doboka megyei községet jegyzi, s tövét történetünk számára is érdekes szó-
magyarázattal értelmezi: „(SZEG: 1) Valamely szilárd testet metszõ anyaggal vág, hasít,
elválaszt. Kenyeret, szalonnát, sajtot szegni, megszegni. A gyepet fölszegni. 2) Bizo-
nyos állati tagokat megbénít, ficamít, le- kitör. Nyakát szegni. Esésben nyakát szegte.
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A magyar nemzet és a kereszténység fokozatos erõsödésével a Wass-család nemesi
kiváltsága is növekedik és megerõsíttetik: „Lajos király Zokolvára alatt levõ Plini táborból
1363-ban Czege birtokosainak Czegére nézve pallosjogot adományoz, t. i. hogy ott bitó-
fát állíthassanak és minden ott elfogott latrot megbüntessenek. Ezen kívül még Lajos
király a pallosjoggal egyidejûleg Czegének vásárszabadalmat ad a hét szerdájára.”

(Az 1. alfejezet vége)

Jegyzetek
1 Kiemelés T. P.
2 TJ-MK, Osiris 2001 A Borcsa nemzetségbõl eredezteti Bellus Ibolya a könyv jegyzetírója, amely nem-

zetség éppen a Kis Szamosba folyásiránytól balra beömlõ Borcsa patak környékén nyert szállást. 
A történész által a jelzett nemzetség szállásterülete éppen a Wass-családnak a Kis-Szamos folyás-
irány szerinti jobb oldalának vízrendszerét magába foglaló birtokaival szemközt helyezkedett el.

Átvitt értelemben is nyakát szegni valakinek um. megrontani, semmivé tenni. A szótõ
értelmezése többféle értelmezésnek is helyt ad: 1) kiváló halfogó hely 2) letelepedés, a
szûzföld fölszántása, a gyep feltörése 3) emlékezetes gyõzelem helye, amely az ellen-
ség megsemmisítésével járt” 

Elégedjünk meg a gazdag szójelentések föllebbentésével. 

ELSÕ BIRTOKOSAI. „A gróf Wassok õsi birtoka, kik azt Szent-Gotthárddal s más fal-
vakkal együtt III. Bélától kapták 1176-ban. A család elsõ õse Lob vagy Lökös,12 ki a
királynak a görög császár segítségére állított magyar táborban tett szolgálatot, utóda
1230-ban új oklevéllel erõsíti meg az adományt.”13

Czegét a 14. század elején vagyonfosztás miatt a király kezén találjuk, de I. Károly
király 1321-ben Emich fiának: Vos Miklósnak adományozta vissza. „Miután ez
Csicsóvárát a királynak átadta s hûségére visszatért, a király õt kegyelmébe fogadja s
minden kihágásaiért, melyeket a vár oltalmazása érdekében tett, felmenti és Tamás
vajda bírósága alá helyezi, a Vos Miklóst csicsói várnagy korában, ennek védelmezé-
sekor Lõrincz nevü gyalognak, Ude fiának, kihágásáért kezeit levágatta, de õt ezért a
király parancsára Péter alvajda elítélni nem merte, errõl 1338-ban hiteles okmányt állít
ki.” (Ld. Czegei Wass Irattár.) Ez évben a magyarok fõzászlótartójaként említik. 

Tamás erdélyi vajda, szolnoki ispán Szt-Gotthárd, Czege, Vasas-Szt-Iván és Szilvás (Víz)
falvaknak, mint a Wass család birtokainak határait a káptalan által kijáratja s új határjel-
zõkkel ellátván, megerõsíti. E szerint Emich fia Miklós, kit Vosnak neveznek, Maruchi
nemes jelenlétében Doboka megye ispánja Márton fia János a Choroi Benedek pappal
megjárták s a régi határjeleket megújították: így Zilvas Zénasay (Szilvás Szénás nevû dül-
lõrésze) rész földet a széki hospitesek, nevezetesen János pap testvéreivel Szász Mihály
és Mihállyal a Márton fiával, Csépán fia Gerõvel, a Zug fiával Jakabbal, Péterrel, a Kis
Demeter testvérével. Határa kezdõdik nyugatról Mikola telekfõ erdõnél s ezen átmegy a
Hollokerek bérczre s innen egyenesen a Szarvastó folyóhoz14 száll le, vagy a régi malom-
hoz, innen egyenesen Tyurzonbereke-hez s az erdõ fejénél a régi határjeltõl az erdõn át
keletre a Torliget erdõhöz, innen a Mohar erdõig s ezen át Kis-Muhar-hoz, ettõl a bér-
czen keresztül Göcz (Geuch) földéhez. Innen a Göcz kapusa völgyön a Szarvastó folyó-
hoz vezet, melytõl keletre a régi malomhoz s a Gyeke (Geke) falu végéhez, ettõl délre a
hegyen át a Köröserdõ (Keuruserdu) és Gyepeserdõn át nyugatra az (Ambuzthu)
Ombuztó kifolyásához, hol végzõdik a határ. 15
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3 Újabb történeti munkák a Dél-Alföldre, Hódmezõvásárhely mellé teszik e fontos ütközet helyszí-
nét. Ismervén a tatár és kún betörések szokásos útvonalát, amely a Beszterce-Borgó megyei hágó
vonalában jelzik a betörések fõ csapását, a Thuróczi-féle leírás és a szolnok-dobokai hagyomány
valószerûbb.

4 A Toldi Miklós-történetekben is feltûnõ a bajban lévõ országnak, embereknek való segítségnyújtás
„miklósi” elrendeltsége.

5 KG (Korniss Gabriella: Elõdök és Utódok, Unikornis kiadó, 2002.)
6 Kádár SZDV, Haz. Okmt VI. 134.  
7 „De óh emberi dolgoknak állandó álhatatlanságok! El-enyészék ez az Ág-is, JÁNOS és LÁSZLO

Fiaiban” HO 1771
8 SZDV II. 390. old.
9 Sz-HB
10 SZDV II. kötet 477. old.
11 Pallas nagy Lexikon IV. kötet, 1893, KZ: WA 60. old. hivatkozása alapján.
12 KÕVÁRI 251. old. Családfájuk: Kõvári, Erdély nevezetes családai. + Fejér. Cod. Dipl. VIII. fol. IV,

305, 306. 1. Czegei gr. Wass 1tár.
13 SZDV II. kötet 390. old.
14 A említett folyó a  mai Füzes pataka, míg a mai Cegei tó vagy Hódtava legrégebbi elnevezése a

Szarvastó lehetett. Ld. Herman Ottó: A Hódos- vagy Szarvastó és környéke természetrajzi és jele-
sen állattani szempontból címû tanulmánya. Idézi SZDV

15 Kõvári, Erdély nevezetes családai. 251. 1. Fejér. Cod. Dipl. VIII. fol. IV, 305, 306. 1. Czegei gr. Wass 1tár.

Tóth Szilvia

Deák László új kötetérõl
Deák László új kötetérõl, az Emlékkönnyrõl elfogultan tudok csak beszélni. Az élmény hatása

alatt emlékeztetni szeretnék arra, amit néhány kritikus (vagy kritikát író) mindig is vállalt: a mûrõl
formált vélemény legalább annyira szól a véleményt formálóról, mint a mûrõl.   

A könyv kiállítása – formátum, szedés, borító – nagyon szép. A címlap és a szöveg illusztrációi
a szerzõ saját munkája.

A kötet tudatosan komponált – zárt és nyitott – egység. Hat részbõl áll. Az záróciklus temati-
kájával és a kötet utolsó, címadó költeménye visszatér az induláshoz.

Költõi anyaga nagyon zenei, hajlékony, kerek egész. Nem kíván magyarázatot. Csak kontemp-
lációt. Szövegrészek kapaszkodnak az olvasóba és úgy visszhangoznak benne, mint egy üres
terem falai között, egyre halkulva, majd távolodva az idõben. Nehezen tanulnám meg bármelyiket
is kívülrõl, de a hatás, az emlék, az elhangzás után is, mint egy élõlény kuporog szemezve, velem
szemben. Vissza kell menni és újra leütni egy-egy akkordot (elolvasni egy-két sort). 

Azt hiszem, a kötet még jobb is, mint a szerzõ elõzõ kötete, a Fojtatás. A címével is kapcsoló-
dik hozzá. Szerb Antal a Száz vers elõszavában az emlékkönyvekre emlékezik. A szerzõ a Fojtatás
Halottaim c. versében írja: „Holt szépek esõzik körbe az én nyugtalan szívemet./ A mért súly alant
következik, de félsz marad felül, / Hozzájuk méltóan és csendes erénnyel hullani le. / Nem híva, sür-
getve a véget, de rikoltozva sem./ Ahogy a kéj lepereg, ahogy újracsordul a könny.” „A gyászdomb
emléket akar /fehér kiúttalansággal takar” (Kopasz énekes)

Ajánlások kerültek a ciklusok élére cím helyett. Az olvasóba lép a szöveg, az olvasó belép a szö-
vegbe, konstruál, a kötetet, a címeket is. Lehet rajta meditálni, gondolkodni, nevetni, forgatni, csak
hallgatni – ha bánt, ha simogat.

A kötetekben és a kötetek között versek, verssorok, szókapcsolatok, motívumok úgy kapasz-
kodnak össze (vonalak, átlók keresztezõdésében), mint a kacsok. Ha ezek, vagy a levelek olykor
visszájára „fonákjára” is fordulnak. (motívumok pl. tej, vérzõ száj, kõ, hamu, öngyújtó, írószer, sóbál-
vány etc. – barátok, mesterek, hozzátartozók, írótársak)

A ciklusok tematizálhatók ugyan – pl.: napló, halál, költészet, szerelem, festõk-zenészek, múlt
és otthon (mert azt lehet mondani, hogy a kötet a Fojtatáshoz viszonyítva talán „klasszicizál”,
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(ál)konzervatív és mai, miközben avantgarde is marad), – de felesleges erõfeszítés, ha egy tükörbe
egyik és másik oldalán  – és számtalan szögbõl – is belenézhetünk.

A kötet néhány verse a Fojtatás párdarabja lehetne (Az élet édes tarkasága – Szonáta délre,
Lamentáció becses tagom felett – A testi szerelem bökkenõi, Ha közel jössz – Jöjj közel etc).

Fontosabb szerepet kapott benne egy hosszabb „elbeszélõ” költemény forma  (élõ beszédet
idézõ – néha retorizált – szabad vers) , mely a Fojtatásban jelenik meg.      

Tárgyában új az V. rész (Szerb János idézettel). E. Hopper, H. Arp, Morandi, W. De Kooning, J.
Pollock, P. Soulage etc. mûvének versbe írása, folytatása – a klasszikus avantgarde (Apollinaire,
Cendrars, Éluard, Salmon, Kassák, maga Arp etc.), és a lengyel avantgarde (Bia³osewszki,
Szymborska) hagyományát idézve, egy késõbbi generáció és a szerzõ ifjúkori példái.  

A kötetek anyagát bizonyos tematikai és „nyelvi” háló a ciklusoktól függetlenül, vagy azokat
metszve is rendezi. (pl. gyász, barátok-hozzátartozók, mesterek-elõdök, öregedés, költõ-lét etc.)

Az új kötet a Fojtatásnál harsányabb, rikítóbb. A költõ, aki finom stiliszta, szerepjátszó képessé-
gével elhiteti, azt csinál, amit akar. Lehámlik róla, ami fogva tartja. Szabad. Bármit meg lehet írni.
Gyõztesen szabadulni a sorok közül. De az is beszél, amirõl hallgat, beszélni nem lehet.

A költemények változatos módon utalnak, kapcsolódnak a magyar és európai irodalom alkotá-
saihoz (pl. Ady, Szabó Lõrinc, Kosztolányi, Weöres, Kálnoky, Parancs János, II. vh utáni lengyelek,
Ronsard etc.)    

Több kötettel kapcsolatban hallottam mostanában ezt a – szándékosan vagy szándéktalanul
ormótlan – kifejezést: „öregség-kötet” A mai irodalomban az öregedés új írói témává kezd válni. 

A századfordulón Bródy meglepõ bátorsággal írt Rembrandtjában az öregedés élményérõl.
Pedig Bródy nem volt még öreg (mai szemmel bizonyos hogy nem). Idõ elõtt tönkre ment, és
menekült bele! Szerep is lehet az öregedésrõl írni, figyelemre méltóan izgalmas, bátor szerep! 

Deák László: Emlékkönny, Bp., Nap Kiadó, 2006  

Kerekes Tamás

Ilja Sztogoff: Kamikaze
Kultuszregény a lázadásról, egy íróról, a mai orosz újburzsoázia életmódjáról és az orosz nem-

zetbiztonsági szolgálatról, meg egy bõdületesen nagy szerelmi csalódásról. Avagy Pétervárott nem
fehérek az éjszakák.

„Az objektív realitás-lázálom, amit
a vér alkoholszintjének elégtelensége okoz”
népi bölcsesség

Pityerben – így becézik Pétervárt az oroszok – az ír kocsmákban Guiness-t isznak, aminek feke-
tekávé illata van, s hajnali kettõ körül térnek át a sörre. Még lehet választani a nyitva tartó
Dostoevsky bár és a Bronx közt, ahol egy korsó sör kevesebb, mint fél dollár és amatõr sztriptíz is
van. Aki akar, levetkõzik. A sörözõ körül újság fecniket és üres kólás dobozokat forgat a szél. A sze-
mét között mocsokréteg borította kéregetõ gyerekek, hajléktalanok és bolond õsz öregasszonyok.
A járda közepén irreálisan hatalmas ürülék-kupac. Sehol egy lélek, a holt világon elborzadt embe-
rek már rég elköltöztek. Egy ajtón, ahol egy kihalt civilizáció idején az alsó zár volt, most egy kar-
tonlappal elfedett rés van. A nõk fele frigid. A bár elõtt koldus, szatyornyi staniclivel, rajtuk felirat:
„Édesanyám utolsó lehelete”.

Az egyik bódén nagyon hosszú felirat volt: Sör-Cigaretta-Hús-Vodka-Sajt-Chips-Coca-Cola. Taréj
azt mondta erre, hogy ha még hozzátennék, hogy lányok, akkor politikai menedékjogot kérne a
bódéban.

Ide jár Répa, Taréj és Artyom. Taréj palesztin kendõt hord, Artyom megkövesedett zoknit, s a
teremtés harmadnapján már harmadik napja változnak állatokká, noha a lakásban megszámlál-
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hatatlan a csótány is. A másnapos reggeleken az ember felébred és felfedezi, hogy a gondolatok
és a szavak között megszûnt a kapcsolat. Az ember kinyitja a száját és rájön, hogy fogalma sincs,
hogyan fog végzõdni a mondat, amit elkezdett. A reggeli elsõ üveg sör meleg és ragacsos, lányok
alkarjára gyík van tetoválva, sárga farokkal. De pont ilyenkor jön rá az ember, hogy száz évvel
ezelõtt a muzsik hazatért a gyárból, megszámolta a lóvéját és kész volt puszta kézzel megfojtani
a gyárost. Mert az rabló és gazember. Ma viszont a muzsik maga akar ilyen gazemberré válni.

A mérges gomba fõzetének fogyasztása összvárosi divat, hallucinogén hatását úgy fogják fel,
mint ami hidat ver a tiszta tudat és a realitás között, zöldhajú rave-lányokkal illik fogyasztani, de ez
csak kikapcsolódás a hétvégéig, amikor is alaposan kiüti az ember magát hasissal.

Ilja Sztogoff Kamikaze címû regényének anarchista szereplõje, Gustav, a Vörös Brigádok orosz
leszármazottja, a következõképp elemzi a helyzetet, mielõtt rájön, hogy õ az a nyúl, aki eldöntöt-
te, hogy elefánttal fog csókolózni.

„Ki jár manapság tüntetésekre? A diákok és a nyugdíjasok azok, akiknek nincs mit csinálniuk. 
A többiek – keresnek! Az emberek nézik a tévét, és azt látják: mindenkinek megvan mindene! Egy
kicsit neki kell feszülni, és mi is tudunk mosógépet venni, utazást az aquaparkba meg mûvesét! És
akkor nem lesz semmi bajunk! Senki nem néz körül, mindenki csak a tévét bámulja. Ma a kor-
mánypuccsok nem a tereken zajlanak, hanem a képernyõkön. Ahhoz, hogy az ember forradalmat
csináljon, többé nem a Téli Palotát kell elfoglalnia – le kell forgatnia egy klipet, ami arról szól, hogy
a Téli Palotát már elfoglalták.”

Gustav sajátos felfogása az információs forradalomról nagyban hasonlít Pelevin Generation X
címû regényére, mely az orosz underground olyan alkotása, melyben az orosz katasztrojka epikus
esszenciája maradéktalanul érvényesül, ám ott már a politikát is csak virtuális figurák képviselik,
magas megahertzen.

Hasonló kultuszregénye ez Ilja Sztogoffnak, egy íróról, egy, a környezet ellen lázadó felforgató-
ról, a mai orosz újburzsoázia életmódjáról és az orosz nemzetbiztonsági szolgálatról, meg egy
bõdületesen nagy szerelmi csalódásról.

Csak azoknak ajánlom, akik elfelejtették megnézni a Keselyû három napját, és még ezután
akarják elolvasni Chatterton alapmûvét: Az ember, aki csütörtök volt címût.

A könyv elsõsorban Pétervárott kelt el gyorsan, mondja Ilja Sztogoff: „A kritikusok viszont nem
vették észre. Személy szerint én két recenziót láttam. Az egyiknek a szerzõje úgy vélte, hogy a
regényben õt figuráztam ki és megígérte, hogy hátba szúr. A másiknak a szerzõje állította, hogy
az Ilja Sztogoff nem valódi személy, hanem a márkanév, amely mögött egy titokzatos írótársaság
rejtõzik.”

A harmadik recenzió szerzõje pedig én vagyok (Kerekes Tamás).

A Wass Albert Mesesorozat
rejtvényének nyertesei

A Wass Albert Mesesorozatokban meghirdetett rejt-
vény helyes megfejtõi közül a novemberi sorsoláson az
alábbi nyerteseket sorsoltuk ki:

BERÉNYI ERIKA, DRÉGELYPALÁNK

FIALOWSZKI RÉKA, BUDAPEST

HONYÁK ROXANA, SOPRON

A nyertesek könyvjutalmát postán küldjük el.
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2006-ban a honoráriumról lemondott szerzõk 

Baán Tibor, Balázs Ildikó, Bánki Éva, Barcs János, Barcsa Dániel, Bata János, Batári Gábor,
Beke Péter, Bekker Kinga, Bene Zoltán, Bencze Attila, Bertha Zoltán, Beyer László, Both Balázs,
Bölöni Domokos, Böröndi Lajos, Burján Emil, Boldogh Dezsõ, Borsi Attila, Bokor Levente,
Böröndi Lajos, BuSzabó Dezsõ, Csûrös Miklós, Duma István, Egry Artúr, Ébert Tibor, Éles
Bulcsú, Esztero István, Ványai Fehér József, Fenyvesi Félix Lajos, Fendrich Veronika, Ferenczi
László, Fodor Miklós, Gombár Endre, Gyõrffy Attila, Gyõrffy Éva, Gyöngyös Imre, Gyukics
Gábor, Handó Péter, Hajóssy János, Horváth Gáborné, Kaiser László, Kincs Gyula, Kornis
Gabriella, Kádár Ferenc, Koppány Zsolt, Korpa Tamás, Kovács Attila Zoltán, Kunszt György,
Kürti László, Lakatosné Németh Ágnes, László Péter Sándor, Lukács Zsolt, Lukáts János,
Madarász Imre, Magyari Barna, Major János, Major Zoltán, Miklóssy Endre, Mihálycsa Erika,
Mohácsi Árpád, Móritz Mátyás, Nagy Mihály Tibor, Novák Béla Dénes, Nyiri Péter, Oláh
András, Ortutay Mária, Dr. Ortutay Péter, Pákozdy Ferenc, Papp Vilmos, Pálosné Sárdy Katalin,
Pósa Zoltán, Prokopp Mária, Pozsgai Anita, Prosenszki Róbert, Radics Viktória, Rudnai Gábor,
Sándor Richárd, Simek Valéria, Somkuti Gabriella, Dr. Soós Imre, Sutarski Konrád, Szász István,
Szegõ György, Székely Jula, Tarnai László, Dr. Tóth Zoltán József, Török András István,
Turcsány Péter, Tusnády Mária, Ujlaky István, Varga Csaba professzor. 

Felajánlásukat köszönjük a szerkesztõk és olvasók nevében!

Fucskó Miklós
Adventi haikuk

(napóra)

Útszéli Krisztus
a szántás óralapján:
árnya rám mutat –

(megtévedt idill)
Évgyûrûk között
kopog egy harkály csõre
a kopjafákon –

(inverz)
Isten napranap
egyre közelebb látszik
– távolodóban.

(bio-óra)
Minden pillanat
újra cseréli bennem
a szívdobogást –

(vigasztalásul)
Fehér tintával
hóba rótt sor/s/ok: Isten
olvasókönyve.

(imádság)
Negyvenöt éve
Hozzád növekszem, Uram
térdemig érek –
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