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TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA 

 

Fülep Lajos 

Válság és karácsony 
 
A kereszténység első századainak ma már kevéssé ismert filozófusai, a gnosztikusok, a világ keletkezéséről, 

sorsáról, jövőjéről fantasztikus mítoszt szőttek, mely szerint a világ története hatalmas dráma, kezdődik 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 
folyamatot, úgy nagy megdicsőülés zárja le, a rossz legyőzésével s a szellem végső diadalával. Ezt a véget akkor 
sokan közelinek érezték, máról holnapra várták. Nem csoda, hiszen csakugyan közel látszott mindennek a vége, 
egy világ volt összeomló félen, 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 szörnyű megrázkódtatások, az egyének jaja közt történt 
meg az átmenet. 

Mítoszok általában egyetemes mély lelki és szellemi élmények érzékelhető formatöltései, alapvető tények 
szimbolikus értelmezései. Maga a tény, hogy a földi, anyagi világ, melyben élünk, küszködő szellemi erőt rejt 
magában, már rég ismeretes volt azelőtt is, s különféle gondolatrendszerekben, vallásos és mitikus formákban 
fejeződött ki. Ez a megismerés nem veszett el azután se, valamilyen alakban tovább élt, túlélte a nagy 
összeomlást, sőt ez volt az, ami a régi világ romjára az újat fölépíteni segített. Mint egyetlen bizonyosság maradt 
meg, mikor minden bizonytalanná vált; s ami azelőtt a nyugodt filozofikus vagy a bízó vallásos szemlélet tárgya 
volt, az összeomlás apokaliptikus látomás vakító fényével csapott ki a romhalmaz sötét mélyéből. Voltak, akik 
számára a mindent elemésztő 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 jövőt 
készítették elő. A kereszténység a világban jelenvalónak tudta a szellemet, az emberben jelenvalónak, Istentől 
teremtett, tőle elhanyatlott, de a megváltáson át hozzá visszatérő résznek, mely azért harcol és szenved e 
világban, hogy benne a szellem hatalmát kiterjessze 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 legősibb öröksége, a szellem primátusának elve, még a keresztyénség előtti időből 
származik, s átöröklődvén és megújultan folytatódván, biztosította a világ életének a katasztrófán át is 
fennmaradó folytonosságát, az új világnak a régihez kapcsolódását. Európa mindig tudatában volt ennek a 
folytonosságnak s tudatosan ápolta. Átvette az ó és újtestamentum folytonosságának és egységének hitvallását, 
az újban az ónak explikációját látta, s mint ahogy könyv alakjában eggyé, úgy a történelmi tudatban egymásba 
olvadt a kettő. A pogány múlt is előkészíti a keresztyénséget, s a középkor a szibillákat a próféták mellé állítja, 
Vergiliust szinte szentként tiszteli, Aristotelés neki egyszerűen “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 hitben élt s az utókornak is ez volt a véleménye róla (innen az 
elnevezés is), hogy újra fölfedezte az antik világot; holott ma tudjuk, nem kellett fölfedezni, mert sose veszett el, 
inkább az történt, hogy a szellem primátusának és uralmának kiterjesztésében az újkor segítséget talált az 
ókorban. A reformáció a vallás és morál terén cselekedett hasonlóképpen, az európai kultúra másik nagy 
forrásából eredő ágat mélyítve és szélesítve, s hajtóerejére kapcsolva a gazdasági életet is. A fölvilágosodás kora 
bármily egyoldalúan, a szellemnek, mint értelemnek, világot megismerő és világot szervező hivatását igyekszik 
érvényesíteni a kulturális mellett politikai téren is. A múlt század elejének nagy idealizmusa – a Kant, Fichte, 
Hegel, Schelling rendszereiben kikristályosodó világnézet – a kopernikánus fordulattal 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 erővel, többé-kevésbé tudatosan, mélyreható 
változásokon keresztül s olykor a fölismerhetetlenségig átalakult formában, élt Európában a szellem 
primátusának tudata, azon elvé, mely az európai kultúra épületének alapját megvetette, magát az épületet 
megépítette, egységben fönntartotta. 

Ma – válság van, világválság, hozzá foghatót az óvilág összeomlása óta nem élt át Európa. Hogy milyen 
mélyreható, szükségtelen részletezni mai emberek számára, hiszen érzi mindenki a legfényesebb palotában és 
legszerényebb kunyhóban, odanyúl milliók kenyeréhez és kiveszi a szájukból, egészséges, erős életeket a 



háborúval vetekedő kegyetlenséggel pusztít, megszületendő életeket csírájukban megfojt, népek békés 
érintkezését, javak forgalmát elgátolja, Európa egységét széttöri, társadalmi rétegek együttélését lehetetlenné 
teszi, tudomány-, irodalom-, művészetápolást kívánó friss hajtásait, a jövő reményeit elsorvadásra kárhoztatja. 
Nem csoda, hogy minden oldalról ma ismét a világ végét, az eddig fennállott világnak katasztrofális 
összeomlását és megsemmisülését hirdetik. Akiknek kezében van a népek sorsának, Európa sorsának intézése, 
szóval a világ jövője, azt mondják: gazdasági válság. S mikor a kétségbeejtő helyzet egymáshoz űzi és 
kényszeríti őket, hogy a bajok eredetéről és elmulasztásáról tárgyaljanak, még a gyanú árnyéka ellen is tiltakozva 
hangoztatják, hogy ők nem politikáról tanácskoznak, hanem gazdasági kérdésekről. Mi a politika? Az életnek 
minden vonatkozásában tudatos megszervezése, emberi szellem, emberi akarat tervszerű és felelősséggel járó 
érvényesülése. Erre ma, szerintük, gondolni se lehet. ma más erők uralkodnak a világon, gazdasági, anyagi erők. 
Mit jelent ez? Röviden azt, hogy Európa vezetői – s a politikai vezetők mellett a többiek is sokan – lemondtak a 
szellem primátusának ősi elvéről, mely eddig Európát, az európai kultúrát fönntartotta, s Európa hegemóniáját a 
világban biztosította. A gazdasági válság s, ha csakugyan bekövetkezik, az összeomlás, még nem jelentené az 
eddigi világ végét, mert az elv, mely máig fönntartotta s melytől függ a sorsa, a romokból is újraépítené; a 
kapitalisztikus rendszer válsága vagy akár vége még nem Európa vége vége; ha azonban a szellem leköszön, s 
helyét más elvek foglalják el, akkor megszűnik az eddigi Európa, s ami utána következik, annak már nem lesz 
kapcsolata a régivel. Európa több, mint földrajzi fogalom; kulturális egységet, a szellem történetének 
folytonosságát és közösségét jelenti. Ha ez megszakad, megszűnik vele az eddigi Európa is. Ahol, mint a hajdan 
Európához tartozó Oroszországban, nem szellemi kategóriákban, hanem osztálykategóriákban gondolkodnak s 
eszerint rendezkednek be, s ahol, mint a Nyugat-Európát megtagadó szélső német nacionalizmus 
fajkategóriákban gondolkodnak, ott megszűnik Európa (ismeretes Sztálin mondása: én ázsiai vagyok). A politika 
leköszönése csak egyik tünete a szellem leköszönésének vezető szerepéről és hivatásáról, más tereken hasonló 
tünetek mutatják Európa fundamentumának megrendülését. 

Európa megmentését gazdasági és anyagi változásoktól várni annyi, mint tünetek kezelésétől várni a betegség 
elmúlását. A beteg szerencsére még él, orvosai dacára. S csodák csodája, apránként ők is kezdik elhinni, hogy a 
gazdasági válság alapjában véve szellemi válság (ők óvatosan és kerülgetve “bizalmi válság”-nak nevezik). Akik 
még az európai szellem képviselői, a vezető helyéről letaszított szellem uralmának és hatalmának 
visszaállításától várják a megújulást. Új világot várnak, mely azonban a réginek nem megsemmisítése, hanem 
megújulása. 

“A régiek elmúltak, imé újjá lett minden” – újjá, nem semmivé –, ezt hirdeti a karácsony a szellem erejében 
és küldetésében még hívőknek. A szellem elvét, a szellem jelenlétét e világban, a világ létének tőle függését, a 
próféciákban, mítoszokban, filozófiákban, sokféle kultúrákban, művészetekben, tudományokban fölrémlő vagy 
tudatosan, szuverénül uralkodó ősi és örök törvényt, a szellem törvényét minden más vallásnál, tannál, 
filozófiánál teljesebben, egészen egyedülálló módon jelenti ki és állítja minden élet kellős közepébe; Verbum 
caro factum est, et habitavit in nobis, az Ige, a szellem testté lőn és lakozék mi közöttünk. 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 jövője attól függ, hogy ez a 
törvény fönnmarad-e vagy eltöröltetik a földről, attól függ, hogy az élni akaró és kultúráját féltő emberiség oda 
akar-e és tud-e állni a mellé, aki a törvény betöltésére jött, összekötve a múltat a jövővel minden válságon és 
katasztrófán át: “ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére, nem jöttem, hogy 
eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.” 

 
 

Borbély László 

Jean Valjean gyertyatartói 
részletek a készülő riportregényből 

 
Prológus 

 
A büntetés-végrehajtás lehetővé teszi a lelkigyakorlatok rendszeres végzését. Egyre többen néznek 

önmagukba, s az őszinték rájönnek, hogy csakis saját magukat hibáztathatják bukásukért. Kérdés, hogy képesek-
e jóvátenni mindazt, amit elkövettek másokkal szemben? Amikor ez a kérdés felmerül, máris elhangzik a válasz: 
azzal, hogy büntetésüket letöltik, a jóvátétel megtörtént. Aki így gondolkozik, az ugyanúgy tévúton jár, mint aki 
kizárólag másokat – például az áldozatait – teszi felelőssé a bűncselekményekért. A bűn jóvátehetetlen, még 
akkor is, ha az áldozat – esetleg – megbocsát. 



A jóvátételre legfeljebb törekedni lehet, minden rezdüléssel, gondolattal, cselekedettel az újjászületésen 
dolgozni. Szörnyű vajúdás ez, nem vitás. 

Aki olvasta vagy látta filmen Victor Hugo, Nyomorultak című művét, az emlékszik Jean Valjeanra, aki 
szabadulása után kirabolja jótevőjét, a papot. Ellopja az ezüst gyertyatartóit, majd miután a zsandárok elfogják, 
megdöbbenve veszi tudomásul, hogy a pap neki ajándékozza a rablott holmin kívül az ezüstkészletet is. 

,,Te már nem a gonoszé vagy fiam, hanem a jóé, mondja a pap. Megvásároltalak tőle. 
Látszólag hiába a jóság, mert Jean Valjean még aznap elveszi egy kéményseprő fiú keresetét. Ám abban a 

pillanatban, amint a fiú elszaladt, térdre borul, úgy érzi, letaglózták, mint egy barmot. Egészen addig hiába 
világított a fény a lelkében, mert nem fogta fel.  

Később hiába ad minden kéményseprőnek pénzt, képtelen jóvátenni vétkét. 
Megváltozik egy életre. 
A jóvátétel azon a ponton kezdődik, amikor a vétkes elhatározza, hogy megváltozik. 
A jóvátétel szüntelen dráma, véget sohasem ér, elkísér egészen a halálig. 

 
,,Mennék én, csak nem nyissák ki a kaput…” 

Húsz éve fegyházban 
 
Mialatt beszélgetünk, az idő kizökken megszokott menetéből. Amikor arra kérem, hogy meséljen a 

fiatalságáról, egy-egy pillanatra mintha megfeledkezne arról, hogy hol vagyunk. Így repül vissza az egykori 
Tabánba, az Erzsébetváros, a Ferencváros és az ,,ezerszer áldott” nyolcadik kerület utcáira, tereire. Akad 
története bőven, mosolyogva idézi fel a régi csibészeket, az emlékezetes futballmérkőzéseket, a kenyérkereset 
első küzdelmeit. A színek, a hangsúlyok csak később válnak komorrá… 

Sz. Gy. hatvannyolc esztendős, életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte a bíróság, húsz évről feltételes 
szabadlábra bocsátható télelőn. Büntetését a Budapesti Fegyház és Börtönben, vagy ahogy emlegetni szokás, a 
,,Gyűjtőben” tölti le. 

 
Ennyi ideje fegyházban élni lelkileg és testileg borzasztó küzdelem, osztja meg velem benyomásait. Idebent 

szoktam rá a kávéra, a dohányzásra. Az unalom és a sok idegeskedés vitt rá. Eleinte naponta hatvan szálat 
szívtam, de már régen lecsökkentettem harmincra. Muszáj volt. Érszűkületem van. Harminc-negyven méter 
gyaloglás után begörcsöl a lábam. Ha szabadlábra helyeznek, szeretném megoperáltatni magam egy sebész 
ismerősömmel. Nincs fegyelmim, csak jutalmaim vannak, ettől függetlenül még nem biztos, hogy szabadulok, 
majd a bíró eldönti… Gyilkosság miatt ítéltek el. Úgy történt, hogy eladtam egy cipésznek a magnómat, de ő 
adós maradt az árával. Elhatároztam, hogy elmegyek a lakására.  

Az ajtó tárva-nyitva. Hát látom, hogy az ágyon fekszik, mellette az asztalon egy üveg pia.  
Hát te itt iszogatsz, mialatt én hiába várok a pénzemre?, vonom kérdőre a cipészt. Értsd meg, hogy 

szükségem van rá, vidékre kell mennem, hogy hazahozzam a családot meg a levágott disznót. 
Erre felugrik, fogja a görbe botját – két-három centivel alacsonyabb volt az egyik lába, azért járt bottal –, és 

megüt többször. Elöntötte a vér az agyamat. Az nem lehet, hogy neki álljon feljebb és támadni merjen… 
Visszaütöttem… Hányat ütöttem?… Már nem emlékszem!… Nem mindegy? Ennyi év után?… Mielőtt 
kimentem a lakásból, még láttam, hogy felkel, botladozik, elesik. Csak a rendőrségen tudtam meg, hogy az egyik 
ütés a gégéjét találta, ami eltört, s egy darabja becsúszott a tüdejébe. Két nappal később halt meg embóliában. 
Halált okozó súlyos testi sértés helyett különös kegyetlenségből elkövetett emberölés lett a vád: tizenkettő 
helyett húsz évre kerültem fegyházba. Többször kértem felülvizsgálatot – hiába… Hogyan bírtam ki húsz évet? 
Eleinte nehezen ment. A feleségem elvált tőlem. Hiába van öt gyerekem, mindegyiknek megtiltotta, hogy szóba 
álljon velem. Nem kértem tőlük semmit, még csomagot se, csak annyit, hogy írjanak levelet, vagy keressenek fel 
időnként a beszélőn. Elfordultak tőlem mind. Magamra maradtam volna, ha nem írok egy hölgynek, akiről 
kedves emlékeket őriztem, együtt jártunk iskolába. Megírtam neki mindent. Arra kértem, segítsen rajtam, ha tud. 
Legalább látogasson meg néha, ha méltónak tart rá. Eljött a beszélőre, nagyon barátságosan viselkedett, magával 
hozta egy jogász ismerősét is, hátha lehet még tenni valamit az ügyemben. Minden hónapban meglátogatott 
Szegeden, ahol kezdetben raboskodtam, és másutt is. Nem sokkal később megkérdeztem tőle: 

Hajlandó vagy vállalni azt a kockázatot, hogy hozzám gyere feleségül? 
Levélben válaszolt, hogy intézkedjek. Összeházasodtunk. Van egy társam, aki jóban és rosszban kitart 

mellettem: kifogtam Amerikát. Mindenben támogat és vár haza, befogad az otthonába. Ha ő nincs mellettem, 
akkor nem élem túl a fegyházat, s most nem mondom el ezt magának. 

A börtönben sem tisztelik jobban az öregeket, mint a szabad életben. Van egy-két ember, aki úgy beszél az 
idősekkel, mint kocsis a lovával. El kell nézni felette. Az egyik fülemen be, a másikon ki. Máskor meg úgy 
rászoknak a kunyerálásra, hogy nekem nem marad a csomagból. Nem értik meg, nekem is csak annyi van, 



amennyit csomagban beküldenek. Már hónapok óta az átmeneti csoportban vagyok, ahol rendes társasággal 
töltöm együtt a hátralévő büntetésemet. Elég annyit mondani a srácoknak:  

Gyerekek! Én mindenkinek megadom a tiszteletet, viszonzásul csak ugyanezt kérem, semmi többet. 
Nem volt velem semmi probléma a húsz év alatt, s talán a bíró ezt méltányolni fogja, amikor dönt az 

ügyemben. Különösebb terveket nem szövögetek. Már arra sem emlékszem, hogy néz ki az utca köve... Hálát 
adok az Istennek, ha élek még nyolc-tíz évet. Sokat jelent az, ha szeretettel várják haza az embert. A minap a 
feleségem azt mondta a telefonba: 

Gyere már haza, fiam! Mennék én, válaszoltam, csak nem nyissák ki a kaput... 
 
Ahhoz, hogy az igazi bűnmegelőzésről beszéljünk, tisztáznunk kellene, hogy mi az a bűn. Sokszor hallani, 

talán túlságosan is, így már közhely lett. Eredeti jelentése elvész. A napjainkban mindent téren kibontakozó 
káosz hatással van legősibb szavaink értelmére is. Hogy mi a bűn, azt leginkább azok tudják, akik elkövették. Ők 
azonban, ahelyett, hogy megbánnák vétkeiket és a jóvátételre törekednének, inkább bebörtönzik magukat az 
önsajnálat és az önfelmentés útvesztőjébe. Szeretnék, ha ők határozhatnák meg, hogy mi a bűn. A szavak 
meghamisítása ugyanúgy vétek, mint bármilyen más rossz cselekedet. 

Mesterem, K. J. szerint nehéz ma hiteles forrást találni, olyat, mely tisztán és követhető módon mutat utat a 
mindennapos krízisben fuldokló embernek. Ezek a kútfők csak a távoli múltban lelhetők fel, a hagyományban, a 
tradícióban, s olyan gondolkodók munkáiban, akiknek életműve ezekre az alapokra épült.  

,,Miben rejlik tehát az erény és miben a bűn?, teszi fel a kérdést Mesterem, K. J. Valójában a 
meggyőződésben. Részben az egyén, részben a külvilág – a társadalom – meggyőződésében. Bűn az, amit 
helytelennek tartunk, erény pedig az, amit helyesnek. 

A megítélés azonban relatív. Korok, égtájak és nemek szerint változó és különböző ez a megítélés. Ami az 
egyik alkalommal erkölcsi parancs, az máskor és máshol elítélt helytelenség, vétek és bűn lehet. Jelentéktelen és 
főbenjáró vonatkozásban egyaránt. A vad népek erkölcsi szokásait az európai ember például lesújtóan ítéli meg. 
Ugyanakkor azonban a sárga faj a fehér ember erkölcsi nézeteit tartja tökéletlennek. 

A Természetben azonban minden az ellentétek két végletéből – két ellenkező pólusából – tevődik össze. Fény 
és árnyék, pozitív és negatív elektromosság, stb. egymást egészíti ki. A magasság együtt jár a mélységgel. 
Amennyi jó van a világon, annyi rossznak is kell lennie. Minthogy pedig az egész megnyilvánult világ az egyén 
ösztönvilágából származik, illetőleg az egyén ösztönvilágának a kivetítődése, ezért az egyén ösztönvilága 
egyformán, egymás mellett kell, hogy tartalmazza a bűnt és az erényt is.” 

 

,,Magamban keresem a választ mindenre.” 
A lefelé nyíló kiskapu 

 
Fegyházba kerülni mindenkor tragikus fordulat az életben, különösen huszonévesen, amikor éppen kinyílik a 

világ az ember előtt, mondja K. B., akivel a Budapesti Fegyház és Börtön könyvtárában beszélgetek. Soha többé, 
semmivel nem lehet kárpótolni azokat a napokat, amelyek kárba vesznek. A fiatal lélek és az életerőtől 
kicsattanó test valósággal megcsonkul, bénává válik a bezártság állapotában. Összesen hét és fél év, fegyházban 
letöltendő büntetésre ítéltek. Droggal kereskedtem, és rablás is szerepelt a bűnlajstromban. A fegyházban 
szoktam rá a könyvekre. Rengeteget olvasok. Olyan könyvek érdekelnek, amelyek az élet misztériumával 
foglalkoznak. Magamban keresem a választ mindenre. Ha érdekes gondolatokat találok, azokat próbálom 
továbbadni családtagoknak, barátoknak, zárkatársaknak. Rájöttem, hogy nemcsak a testet, hanem a szellemet is 
kell táplálni, és itt lehet. Odakint nem volt időm olvasni, fontosabbnak tartottam a szórakozást, a sportolást. 
Mielőtt bezártak, volt lakásom, kocsim, motorom, aranyórám, szép barátnőim – szóval mindenem. Most ülöm le 
az árát. Sok tekintetben több vagyok, mint odakint. Talán már nem is élnék, ha nem ítélnek el – ki tudja? A 
kábítószer-kereskedelem nem a hosszú élet titka. 

Először egy barátomnál próbáltam ki a könnyű drogokat, azután rászoktam. Minden a társaságtól függ. Ha az 
ember nem kerül drogélvezők közé, valószínűleg soha nem válik a rabjává. Később árultam is. Eleinte csak egy-
két embernek adtam el, majd egyre többen vásároltak tőlem. Ebből tartottam fenn magam. Nem az anyagnak 
voltam rabja, hanem az éjszakai életben uralkodó környezetnek. Nem lehet szavakkal kifejezni azt az érzést, 
amikor úgy kezelnek valakit, mint egy kiskirályt. Elfogadják, tisztelik, rangja van. Én nem voltam függő, csak 
drogélvező. A kettő nem ugyanaz. Tudtam, hogy hol a határ. Hétvégenként ez is hozzátartozott a szórakozáshoz, 
ugyanúgy, ahogy más fogja magát és bepiál. Én csak lágy drogokat fogyasztottam és árultam. Szerintem nincs 
olyan szórakozóhely, ami tiszta. Ahol a tulajdonos ellenzi és tiltja, ott is árulják a portások titokban. Nincs 
lelkiismeret-furdalásom, amiért drogokat árultam. Tudtam, hogy mit adok el. Ha én nem váltam függővé, akkor 
más sem válik azzá. Hangsúlyozom, hogy lágy drogokról beszélek. Sohasem volt szükségem a kemény drogra. 
Szerintem más is meg tudja állni, hogy rászokjon, csak akarat kérdése. Láttam, hogy jól érzik magukat, 



boldogok, szükségük van rá. Ha én nem adok nekik, akkor vettek volna mástól. 
A kilencvenes évek végén átlagosan heti háromszázötven-négyszázötvenezer forint között kerestem. Az 

ünnepek során mindig több volt a bevétel. Nagyon jól ment az üzlet a balatoni szezon kezdetekor, amikor a nagy 
diszkók nyitottak. De előfordult olyan eset, hogy valamelyik dúsgazdag család gyereke egy-kétmillió forintért 
vásárolt drogot, hogy mindenki jól érezze magát a buliján. 

Nem a drog miatt raboltam. Nem is rablás volt az, hanem “lehúzás”, ahogyan mi hívjuk. Megsarcoltunk 
valakit, aki külföldről csempészett be aranyat, bőrkabátokat és alkoholt. Elvettük tőle a jussunkat. Elég volt a 
jelenlétünk, nem bántottuk. Ő mégis feljelentett minket fegyveres rablásért. Aki nem tudja megvédeni a 
bűncselekményekből származó jövedelmét, az vessen magára.  

Kevés barátom maradt. Egy kezemen meg tudnám számolni őket. Rájöttem, hogy inkább ismerősök vettek 
körül, nem barátok. Nem is voltam tisztában azzal, hogy mi a barátság, amíg be nem buktam a fegyházba. 

Szabadulás után majdnem ugyanannyit fogok keresni, mint a drogkereskedelemmel. Rengeteg üzletembert 
ismerek, akik – szerintem – a segítségemre lesznek. Ez a kapcsolati tőke működőképes. Az ismeretségi 
körömben számos vagyonos ember van: meggazdagodtak a drogból, a lehúzásból, vagy egyéb 
bűncselekményekből. Kiszálltak, és legális üzleti vállalkozást alapítottak: sikeresek. Családjuk van és boldogok. 
Nekem miért ne sikerülhetne ugyanez? Nem kell a nulláról indulnom. Ha ez a tervem valóra válik, nem követek 
el több bűncselekményt, bár nekem a lefelé nyíló kiskapu mindig nyitva áll. 

 
A rossznak a jelenléte és megnyilvánulása tehát ugyanúgy szükségszerű, mint a jóé. Ez azonban nem menti fel 

tetteik alól sem azokat, akik bűntetteket követnek el, sem azokat, akik a bűntett következményeitől tartva 
egyáltalán nem cselekszenek. Minden olyan tett bűn, amivel ártunk a másiknak, tehát közvetve önmagunknak.  

Mesterem, K. J. így tanít erről: 
,,Ártani – beleértve természetesen az élet kioltását is – hazudni, lopni, paráználkodni és egyéni tulajdonul 

kívánni valamit: egyformán helytelen, akár bűnnek, akár erénynek látszik. Helytelen nemcsak az ilyen irányú 
cselekvés, hanem annak még a puszta gondolata is, minthogy a gondolat is cselekedet. Az ártásban, 
hazugságban, lopásban, stb. ugyanis érdek rejlik, az érdek pedig következményekhez vezet. Akár bűnös érdek, 
akár az érdemek halmozásában rejlő érdek áll a következmények mögött egyaránt tovább gördíti a sorsot. A sors 
pedig egymást követő, örökös megnyilvánulásokban áll, tehát az anyagvilághoz köti az egyént. Az anyagvilághoz 
kötöttség pedig akadálya a felszabadulásnak, a lét és a szenvedés megszűnésének. 

A nem-cselekvés – a cselekedetek teljes megtagadása – azonban éppúgy helytelen, mint valamely érdekből 
elkövetett cselekedet. Mert egyrészt a nem-cselekvésben is érdek rejlik: a sors következményeitől való szabadulás 
egyéni érdeke, mely ilyenformán ugyancsak a sors továbblendítéséhez, továbbgördítéséhez vezet. Másrészt pedig 
a nem-cselekvés a fejlődés egyik legjelentékenyebb akadálya! 

Míg tehát az ártás, a hazugság, a lopás, a paráználkodás és a javak egyéni-tulajdonul kívánása minden 
esetben helytelen, meg kell találni mind ez öt vonatkozásban azt a helyes alapot, melyből csak helyes irányú 
cselekvés fakadhat. Magát a cselekvést megtagadni azonban nem szabad, nem helyes, nem ésszerű.” 

 

 “Kifelé tekintünk, s nem a börtönben kavargó örvénybe.” 
Bezárul a lélek is 

 
 
Sohasem voltam még büntetve, fogalmam sem volt a börtön világáról: eleinte úgy éreztem magam, mint a 

mesebeli Alice, aki egyik napról a másikra az ismeretlen országban találja magát, mondja egy édesanya, aki 
névtelenséget kér: csalással gyanúsítják, két éve van előzetes letartóztatásban a Fővárosi Büntetés-végrehajtási 
Intézet Gyorskocsi utcai épületében, még nincs elsőfokú ítélet az ügyében. Tehetetlennek és kiszolgáltatottnak 
érzi magát, akit hirtelen megfosztanak a szabadságától és nincsenek tapasztalatai, hogy miként lehet túlélni a 
bezártságot. A börtönben nem az az elviselhetetlen, hogy szabályok és parancsok határozzák meg a létezésünket. 
Nem a nevelők és a büntetés-végrehajtási intézet többi munkatársa nehezíti meg az életet. Ők arra törekszenek, 
hogy segítsenek elviselni, túlélni a rabságot. sokkal emberségesebbek és megértőbbek, mint azok a nők – 
tisztelet a kivételnek –, akiket szintén szabadságvesztésre ítéltek. Soha az életben nem találkoztam annyi 
gonoszsággal és irigységgel mint itt. A börtönben kellett először szembesülnöm azzal, hogy mennyire aljasul 
képes bánni egyik ember a másikkal. Míg szabadlábon voltam, nem is gondoltam rá, mennyire fájhat és bántó 
lehet, ha valakinek az életéből egyszer csak eltűnik a mosoly, az öröm, a szeretet minden megnyilvánulása. 
Ennek a hiányát képtelenség megszokni. Elvész minden érték, ami fontos az embereknek. A fogvatartottak 
többségéből árad az ellenszenv és az utálat. Aki nem alkalmazkodik a többség, a visszaesők életformájához, arra 
keserű napok várnak. Én képtelen vagyok olyanokhoz igazodni, akik számára tudatosan vállalt életforma a 
börtönökbe való visszabukás. Nem tartom magam bűnözőnek, legfeljebb bűnelkövetőnek, majd a bíróság ítéletet 



mond felettem. Akármilyen súlyosan ítélnek el, akkor sem vagyok hajlandó beállni a sorba, nem vállalok 
sorsközösséget. Ha önmagamba nézek, akkor felvállalom azt az utat, mely a börtönig vezetett. Nem lehet 
örökösen hazugságba menekülni, és másokat hibáztatni önmagunk vétkei miatt. Aki erre képtelen, az állandóan a 
másikat okolja a saját hibáiért. Ahelyett, hogy egyszer szembenézne az igazi énjével, mindig másokra mutogat. 
Önmagunk leleplezése kegyetlen folyamat, örökké nem lehet halogatni. Azt hiszem, leginkább ez az én bűnöm 
idebent. Kiközösítés és szekálás vár arra, aki másképpen gondolkodik, mint a többiek. Ha bármilyen kérdésben 
ellentmond a többség véleményének, akkor megnézheti magát. Nem kedvelik, ha bárkinek önálló véleménye van 
a másikról és a minket körülölelő világról. Aki képtelen magától gondolkodni, az megelégszik mások 
gondolataival. Haragszik arra, akiben többet lát, mint önmagában: céltáblának tekinti. Senki sem teheti túl magát 
ezen a válságon egyszer s mindenkorra, hiszen napról-napra szembe kell nézni különböző aljasságokkal. Nem 
lehet arról beszélni, hogyan őrzi meg valaki önmagát, belső szabadságát. Napi problémát okoz a másik 
személyiségébe történő behatolás. Ne gondoljon nagy dolgokra! Ehhez elegendő egy kegyetlen szempillantás, 
néhány rosszindulatú szó vagy mozdulat. Hála Istennek találkoztam egy másik édesanyával, aki sok mindenről 
ugyanúgy vélekedik, mint én. Érzelmileg és szellemileg zárt közösséget alkotunk. körülbelül egy éve ő  a 
lakótársam a zárkában. Csak ketten vagyunk. Persze rengetegen haragudnak rá is. Ő sem úgy gondolkodik, mint 
a többség véleményét és életmódját formálók. Arra készülünk, hogy egyszer hazamegyünk. visszatérünk az 
otthonunkba, ahol család vár ránk. Kifelé nézünk, s nem a börtönben kavargó örvénybe. 

Másfél éve újra a tanult szakmámban dolgozom, fodrász vagyok. A büntetés-végrehajtási intézettől nagyon 
sok segítséget kapok: megvásárolták a fodrász szakmához szükséges eszközöket, amikor látták, hogy komolyan 
veszem a munkát és szívvel-lélekkel végzem a dolgom. A lányok és az asszonyok, általában beszélő vagy 
tárgyalás előtt írásban kérik, hogy hozzam rendbe a hajukat. A szükséges anyagokat meg festékeket csomagban 
küldik be nekik a kapcsolattartók. Egyesek nehezen veszik tudomásul, hogy börtönben vagyunk, ahol egészen 
mások a feltételek, mint egy fodrászüzletben, de a többség elégedett velem. Úgy érzem, hogy a fodrászatban 
tudom magam megvalósítani, ebben a munkában újat mutatok önmagamból. a lányok, az asszonyok hangulata 
megváltozik, ha fodrásznál járnak, s ennek én nagyon örülök. Mondhatnak bármit, látom az arcukon, hogy 
tetszik-e nekik a hajuk: boldoggá tesz, ha visszajáró “kuncsaftjaim” vannak. 

Azok az olvasmányok és szabadidős tevékenységek érdekelnek, melyek megnyugtatnak és feltöltenek 
energiával. Szeretem tudni, hogy hol tartok az életemmel. Hogy mennyire változik a személyiségem. Sokszor 
fordul elő, hogy tanácstalannak érzem magam. Olyankor a lélektani olvasmányokon kívül segítséget nyújthat a 
tarot kártya bölcsessége. Itt nem lehet elvonulni egy csendes sarokba és végiggondolni a problémákat, a válságba 
jutott élethelyzeteket. Ezért nekem sokat jelent a kártyavetés és az olvasás. A tarot kikapcsolódás, nem pedig 
szertartás. Nem hiszek abban, hogy bármilyen jövőbeli eseményt képes megjósolni, viszont segít megismerni a 
lelkiállapotomat. Régóta foglalkoztat és érdekel a személyiség alakulása. A bezártság következtében a lélek is 
bezárul. Az összes póttevékenység az ember legbensőbb világával van összefüggésben. Híven tükrözi, hogy ki 
milyen színvonalon képes a válságait megélni és átminősíteni. 

 
A tettek következményeinek a mérlegelése révén mindig kiderül, hogy milyen érdekek húzódnak meg a 

háttérben. Csak az érdek nélküli, az önként vállalt cselekedet az üdvös. Ha valaki csupán azért ad, hogy 
érdemeket szerezzen, hibázik, valójában becsapja magát. Csak az önzetlen tett az őszinte.  

,,Ameddig úgy érezzük, hogy jót teszünk, vagy rosszat követünk el, cselekvésünk feltétlenül erényből, vagy 
bűnből ered, magyarázza Mesterem, K. J. Ameddig a tetteink következményeire számítunk, vagy 
következményeitől idegenkedünk, a cselekvésünk mögött személyes érdek rejtőzik. Lelkiismeretünk – a bűn és az 
erény fokmérője – árulja el tehát, hogy cselekvésünk elősegíti, vagy hátráltatja- e a fejlődést, illetőleg, hogy az a 
felszabadulás felé, vagy pedig a kötöttséghez vezet. Nem olyanformán azonban, hogy a cselekedetünket kísérő jó 
lelkiismeret fejlődésre vall, a rossz lelkiismeret pedig a helytelen cselekvési irányra! Mert akár jó, akár rossz a 
lelkiismeretünk, maga az a tény, hogy van, annak a jele, hogy számolunk a cselekedetünk következményeivel, 
vagyis hogy érdek rejlik mögöttük. A lelkiismeret jelenléte tehát mindenkor a helytelen irányt mutatja, a 
lelkiismeret hiánya pedig a helyes cselekvési irányt árulja el! 

A lelkiismeret és a bűntudat egyaránt a karakter függvénye, mint ilyen pedig a karakter érdekeit kell, hogy 
szolgálja. Akinek nincs aktív karaktere, annak bűntudata sem lehet; aki közömbösen cselekszik, annak nem 
nyilvánulhat meg lelkiismerete sem. 

A kicsiny gyermek, aki puszta kíváncsiságból kitépi egy lepke szárnyait, nem érzi, hogy jót vagy rosszat 
cselekszik – nem számít a cselekedete következményeire – valójában nem is követ el helytelen cselekedetet. Aki a 
tisztaság, megelégedettség, önmegtagadás és önnevelés, valamint az Isten iránt való odaadás ötös alapjára 
helyezkedik, bármit cselekszik is, csupán azt teszi, amit természetszerűleg tennie kell. Lelkiismerete nem támad, 
sem jó, sem rossz értelemben. Cselekedetei pedig személyes következmények nélkül maradnak.” 
 



 “Számomra a kegyelem nem más, mint a lélek szabadsága” 
Újjászületés 

 
Sokan vélik úgy, hogy az alkotás során nemcsak a művész munkálkodik anyagán, a kialakulófélben lévő mű 

erőteljes hatást gyakorol rá. A teremtés folyamata tehát kölcsönös. Mire a mű elkészül, nemcsak az anyag alakul 
át, hanem a művész is kissé megváltozik. Az alkotómunka sikere tehát az ihleten, a készségen és a begyakorlott 
mozdulatokon kívül attól is függ, hogy az ember és az anyag megfelelő összhangba kerül-e egymással. A 
Budapesti Fegyház és Börtön kápolnájába belépve sokan megcsodálják a festett üvegablakokat. 

A kápolna három ablakán látható festmények: a sárkánnyal vívó Szent György, Jézus Krisztus és a négy 
evangélista, valamint a Messiás megkeresztelése. Mindhárom András alkotása, aki nyolc évet kapott rablásért. 
Nem először van börtönben, már többször elítélték. Miközben beszélgetünk, tréfásan “szabaduló művésznek” 
nevezi magát. Szakácsként dolgozott. A büntetés-végrehajtási intézetben végezte el a gimnáziumot. 
Sokoldalúságával hívta fel magára a nevelők figyelmét. Évekkel ezelőtt második helyezést ért el az OKTV 
környezetvédelmi pályázatán, az általa faragott művek pedig nemzetközi elismerésben részesültek Torontóban. 
A Magyar Evangéliumi börtöntársaság pályázatot hirdetett, a téma az Isteni kegyelem volt. Egy ceruzatartóval és 
két gyertyatartóval pályázott, s első lett. A ceruzatartó azt ábrázolta, hogyan száll a magasba a Szentlelket 
szimbolizáló galamb a börtönablak rácsai közül. 

A kápolna ablakaira festett képek közül kettő megtekinthető eredetiben a Kőbányai Szent László Plébánián. 
Miskó Sándor plébános rendszeresen jár be misét tartani az elítélteknek, András a tőle kapott fotók alapján 
készítette el a másolatokat. Legutóbbi műve, mely Jézus megkeresztelését ábrázolja, nemrégiben készült el. 

 
A hívő ember teljesen másképpen éli meg a börtönben töltött napokat, mint a hitetlen, mondja András. 

Számomra a kegyelem nem más, mint a lélek szabadsága. Az ítélethirdetéskor úgy éreztem, hogy igazságtalanul 
bántak velem. Majd rájöttem, hogy az igazságtalan ítélet az egyik út, melyen az ember elindulhat Istenhez. Nem 
a mi kezünkben van az események irányítása, bármennyire is hisszük, hogy minden felett állunk. Létezik sokkal 
hatalmasabb erő, s annak részeseivé válhatunk. Sokadik alkalommal vagyok börtönben, de csak az utóbbi 
hónapokban tértem meg. Az általam faragott és festett művek révén szeretném kifejezni az istenség kegyelmét, 
melyben részesültem. A kápolna díszítésekor arra törekedtem, hogy a képek ugyanolyan nyugalmat árasszanak 
magukból, mint amikor templomba lép az ember. Hogy a képek segítsék a hívőket a belső béke 
megteremtésében. Minden ihletett műben kimondhatatlan titok rejtőzik, attól a pillanattól fogva, ahogy az alkotó 
azonosult a témájával. Ha látok egy képet, igazából csakis akkor értem meg, amikor megismertem az alkotó 
életútját. Az utóbbi időben Szinyei Merse Pál festményein töprengek, és sokkal jobban értem a művészetét, 
mióta kaptam egy könyvet az életéről. Sokat faragok a konyhai hulladékból szerzett csontokból. Van úgy, hogy 
épen abból születik a szép, ami másoknak értéktelen és használhatatlan. Erre mondjuk: újjászületés. Ha az 
“élettelen” anyag képes ilyen változáson keresztülmenni a mesteri kezek között, akkor a bűnbe zuhant léke is 
megteheti... 

 
Csak látszólag vállalkozik a lehetetlenre az, aki így szeretne élni. Aki őszinte, az beismeri, hogy nem mindig – 

valójában sohasem – a körülmények kényszerítő ereje alatt tervez, dönt, és cselekszik. Nem vagyunk őszinték 
önmagunkkal szemben, ahogy másoknak is hazudunk. 

A fogyasztói társadalom rabja képtelen bármiről is lemondani – nem egyszer éppen azért sodródik bűnbe, 
hogy javait gyarapítsa –, mindent akar birtokolni. Sokan értik félre a lemondást, arra gondolnak, hogy azáltal 
kevesebbek lesznek pedig éppen ellenkezőleg. 

Mesterem, K. J. erről így vall: 
,,A lemondás: a vágyaink, az érdekeink tudatos felszámolása legyen csupán. Ne legyen benne panasz, ne 

legyen benne kényszerűség, a lemondásra való kényszerítés érzése, se fájdalom. De ne legyen elfásult 
beletörődés sem a ,,nincs” fogalmába. Legalább ugyanannyi örömnek kell lennie benne, mint szomorúságnak. A 
lemondás nem veszteség. De nem célja valamely személyes nyereség sem. Az igazi őszinte lemondás egy 
gondolatban fejezhető ki csupán: ,,Mi Atyánk legyen meg a te akaratod!” 

 
 

Turcsány Péter 

1956 – 2004 októbere 
 

 



Gérecz Attila októbere, 
a fiatalság októbere, 

a gyermekek októbere, 
a fegyveres felkelőké, 

a tankcsövek árnyékában tárgyalóké, 
a lépre csaltaké és a becsapottaké. 

 
56-ban a világ még csak 

csodált bennünket, 
talán, ma már 

a szívéig, az értelméig is eljutott, 
hogy mit jelent föllázadni 

az önkény, 
a hazátlanság 

és a diktatúra ellen; 
 
2004-ben a világnak már kötelessége tudni, 

hogy a glóbusz égő sebeként, 
mint a lázrózsa, küzdenek nemzetek ma is 

a demokrácia és a függetlenség álmáért; 
 
palesztinok, irakiak, kurdok, csecsenek, erdélyi, 

kárpátaljai, felvidéki és délvidéki magyarok – 
mi, 1956 budapesti tapasztalataival, 

tudjuk: a múlthoz méltó jövőért nem adjátok fel 
sem a szellemi, sem a kézi fegyverek 

harcát! 
 
Megadásról, önfeladásról nem lehet szó. 

De még a kifárasztásról sem! 
Megtanultuk: csak elvérzés lehetséges. 

Csak a megszállás terrorhulláma 
és a konszolidációk árulás-ragálya, 

hazugság-áfiuma. 
 
Sajnos, ma is, a magyarság számára és a világ 

szabadságra vágyó nemzetei számára is: 
1956 és 2004 egyet jelent! 

 
A 19. század 1848-as magyar példáját, 

a 20. század 1956-os magyar példáját 
szívével és karjaival értette meg a világ 

2004-re – NINCS ÖNFELADÁS! 
 
Az önmegőrzés, az önépítés az egyetlen út: 

magyarnak, horvátnak, szlávnak, románnak, kurdnak, 
arabnak, csecsennek, tibetinek, 
kereszténynek, mohamedánnak, zsidónak és buddhistának. 
Európának, Ázsiának, de Amerikának is. 

 
56 magyar szabadsága példa és mértékegység 

a 21. Század emberisége előtt. 
 
Ha Ady Endre azt írhatta – Petőfi nem alkuszik. Mi, mai emberek és költők 

azt írhatjuk fel zászlainkra: 
Gérecz Attila nem teszi le a fegyvert a tankok előtt. 

Mansfeld Péter nem hátrál meg a bitófától. 
Tóth Ilona örök mosolya talpra állítja a sebesülteket. 

És Nagy Imre szemüvegét újra és újra felvesszük, 
hogy lássuk meg az élet szándékát 



kedves nemzetünk jövőjében, 
gyermekeink jövőjében, 

az ifjúság jövőjében. 
 
1956 ezt követeli tőlünk: 

a szabadság, 
a hűség és 

a meg nem alkuvás példái legyünk mi magunk! 
 
 
Jöhet a vers, 
jöhet a tánc, 
jöhet egymásba akaszkodó csatárlánc; 
de jöhet az aljas aknavető is ellenünk, 
de jöhet a sajtóból a hazugságok szennyáradata is ellenünk, 
de jöhet a rakétáktól befelhőződött égbolt is miránk, 
 
ha igazságunkat nem adjuk fel, 
ha céljainkat, anyanyelvünket, eszményeinket 

nem adjuk fel, 
 
ha példaképeink az 56-os srácok éppúgy, 

mint 56 magyar munkástanácsai 
és diplomatái, 

akiknek kezéből 
csak kiütni tudták a puskát, 

a péklapátot, 
a telefont, 

a szabadság fegyvereit és szerszámait; 
 
de akiknek szelleme végre nyílt lánggal tovább lobog 

– olykor könnyeinkkel küszködve – 
bennünk és közöttünk. 

 
(Pomáz, 2004. október 22.) 
_________ 
Elhangzott október 22-én Dunakeszin a Gérecz Attila költő szülőházánál elhelyezett emléktábla avatáson és október 23-án a Békés-

megyei Újkígyós nemzeti ünnepén 

 
 
 

Adamik Tamás 

Az emberi méltóság fogalma Cicerónál  
 
 
1. A méltóság, latinul dignitas ősi római politikai fogalom. Már a köztársaság korában vezető politikusok 

hangsúlyozták méltóságuk megőrzésének fontosságát. Catilina például méltóságának megsértése miatt 
folyamodott erőszakhoz Kr. e. 63-ban: “méltatlan embereket tisztelnek meg hivatalokkal, s úgy éreztem: hamis 
gyanú alapján mellőztek. Ezért szántam el magam olyan lépésre, amely jelenlegi helyzetemben elég tisztes 
reményt nyújt maradék méltóságom (dignitas) megőrzésére” (Sall. Cat. 35, 3). Iulius Caesar szintén 
méltóságának megsértésével indokolja azt, hogy fegyvert fogott Pompeius ellen: “Az ő számára a méltóság 
(dignitas) az életénél is mindig fontosabb volt” – írta Pompeiusnak (Bell. Civ. 1, 9, 2). Viktor Pöschl szerint mai 
szemmel nézve furcsa ez a személyhez kötött méltóságfogalom. A mai ember a keresztény alázat és a 
demokratikus egyenlőség nevében tiltakozik ellene (vö. Der Begriff der Würde im antiken Rom und später. 
Heidelberg 1989, 8-9). 

A klasszikus Görögországban nincs olyan méltóságfogalom, amely teljesen megfelelne a rómainak. 
Leginkább a tisztelet (timé) közelíti meg. A rómaiknál is gyakran emlegetik a tiszteletet (honor) mint a dignitas 



alternatíváját. A görögöknél ritkábban ugyan, de az axióma (tekintély) szó is előfordul ilyen értelemben. 
Azonban lényeges különbség van a latin dignitas és a görög timé, akszióma között: a latin szó politikai és 
szociális helyzetre utal, az említett görög szavak pedig sportolók, költők és bölcsek kiválóságára. 

A római számára a méltóságot, a dignitast az előkelő származás, a magas tisztségek viselése, a politikai 
teljesítmény és a morális feddhetetlenség biztosítja. A dignitas szorosan kötődik egyéb fogalmakhoz: a 
tekintélyhez (auctoritas), a hűséghez (fides) és a fenséghez (maiestas). Rómában magától értetődik, hogy 
elismerik annak felsőbbrendűségét, akinek dignitasa van: az ilyen személyek hatalmukat patronálásra fordítják. 
A méltósággal bíró honestiores ugyanazon bűntettekért kisebb büntetést kaptak, mint a humiliores. A dignitas 
magában foglalja a nagylelkűséget és a humanitast is, például a halálbüntetés méltatlan római polgárhoz. A 
dignitas tehát sajátosan római fogalom, amely a politikai és a társadalmi életben játszott alapvető szerepet, 
morális és esztétikai színezete is volt. A külső megjelenésben, magatartásban, a beszédben is meg kell 
nyilvánulnia a dignitasnak, s ennek megfelelően a művészetben és az építészetben is. A dignitas művészetbeli 
megnyilvánulásának fontos követelménye az illendőség: prepon, decorum. Mindaz, ami sérti az illendőséget, 
sérti a méltóságot is, mert a méltóság megköveteli minden téren az illő mérték betartását.  

2. A római méltóságfogalom változásában fontos lépés akkor következik be, amikor a morális aspektus 
elszakad a politikaitól, és létrejön a belső méltóság. Ez a változás Cicerónál megy végbe. A Kötelességekről 
című erkölcstanában írja a következőket: “De ha a kötelesség kérdése fölvetődik, jó, ha szem előtt tartjuk, hogy 
az emberi természet mennyire fölötte áll a barmoknak és a többi állatnak. Azok csak a gyönyört érzékelik, és 
minden igyekezetükkel arra törekszenek. Az emberi ész azonban gyarapodik a tanulással és a gondolkodással, 
mindig kutat vagy tesz valamit, a látás és a hallás öröme vezeti. Még ha valakiben több hajlam van is a 
gyönyörre,... szeméremből elrejti és eltitkolja kéjvágyát, amely elfogja. Ebből megállapítható, hogy a testi 
élvezet nem elég méltó az ember felsőbbrendűségéhez. ... Ha meg akarjuk állapítani, miben áll az emberi 
természet magasabbrendűsége és méltósága, megértjük, mennyire visszataszító dőzsölni és kéjelegve elpuhultan 
élni” (1, 30; fordította Havas László; vö. Cicero válogatott művei. Válogatta és az utószót írta Havas László. 
Budapest 1987, 325-326). 

E Cicero-részletben tehát azt a fejlődésfokozatot ragadhatjuk meg, amikor a személyes politikai méltóság 
átmegy egyetemes emberi tulajdonsággá, az emberi természet méltóságává, amely az embert minden más 
élőlény fölé emeli. Az embernek tehát a többi élményhez képest különleges státusa van, s ez a kiemelt helyzete 
megszabja, hogy mi illik hozzá: “az az illendő, ami összhangban van az ember felsőbbrendűségével, amiben 
természete különbözik a többi élőlénytől” (27). S ez a felsőbbrendűség a jellemből adódik: “A természet ugyanis 
jellemet oltott belénk, magasan a többi élőlény fölé emelve bennünket” (28). Egy másik művében Cicero azt is 
elárulja, hogy az ember lelke kiválósága miatt emelkedik minden ember fölé, s azt is kifejti, hogy ezt a sztoikus 
Khrüszipposz tanította (De fin. 4, 28). Cicero tehát eme lelki kiválóságra viszi át a latin dignitas szót, s a 
méltóság most már nem egyes kiváló személyekhez kapcsolódik, hanem az ember általános tulajdonságává 
válik, azaz minden embert jellemez. Éppen emiatt azt is implikálja, hogy elvben minden ember egyenlő, azaz 
minden embert tisztelni kell (28). S Cicero felfogásában tehát lezajlott az a nagy váltás, amelynek 
eredményeképpen az arisztokratikus római elit dignitasból olyan méltóság lesz, amely egyetlen embert sem zár 
ki, mert az az emberi természet velejárója, minden embernek alanyi jogon sajátja. 

3. Az emberi természet eme méltóságából bizonyos kötelezettségek is származnak, amelyek elől az ember 
nem térhet ki. Ha ugyanis tudatában van igazi lényének, akkor szent kötelessége van. A Törvények (De legibus) 
című munkájában ezt írja Cicero: “Aki ismeri önmagát, megérzi, hogy valami isteni van benne, és mindig valami 
olyasmit tesz és érez, ami méltó az istenek e nagy ajándékához” (1, 59). Azt is hangsúlyozza, hogy az ember már 
alakjával is kifejezésre juttatja ezt az istenhez tartozást: “Mert miközben a többi élőlényt a föld felé 
kényszerítette táplálékszerzésre, egyedül az embert egyenesítette föl, és mintegy égi rokonsága és korábbi 
lakhelye felé emelte.” (Leg. 1, 9, 26). Az önismeret tehát a bennünk lévő istenség fölismerése. Ez a tanítás 
Platónra megy vissza (Alkibiadész 132e-133c). A bennünk lévő istenséghez idomul az erkölcsi cselekvés. Cicero 
itt a görög filozófia átvételével új erkölcsi normát ad a római világnak, amely a hagyományos római mos 
maiorum, azaz az ősök szokásával párhuzamosan érvényesül. Ezt a gondolatot azután Sallustius is átveszi, s így 
fogalmazza meg: “A mi képességeinknek viszont egy része a testben, a másik a lélekben rejlik; jobbára a lelkünk 
uralkodik, a testünk inkább szolgál; az egyik az istenekkel, a másik az állatokkal közös bennünk” (Cat. 1; 
fordította Kurcz Ágnes). 

4. A keresztény gondolkodás nagyjából ugyanezt az utat járta végig, amíg eljutott az emberi méltóság 
fogalmához. A keresztények szerint az ember méltósága az istenképiségen alapszik. A Genezisből ez ugyanis 
teljesen világos: “Isten újra szólt: Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá” (1, 26). Ez a 
gondolat a görög filozófiában is felmerült, de másképpen. Platón Theaitétoszában Szókratész arról beszél, hogy a 
gonoszságtól el kell menekülni istenhez: “A futás pedig abban áll, hogy a lehetőség szerint minél hasonlóbbá 
váljunk az istenhez; s ez a hasonlóság a bölcsességgel párosult igazzá és szentté válás” (176b). E hasonlóságból 
viszont az a kötelezettség hárul az emberre, hogy a filozófiával foglalkozzék, hogy eljusson Istenhez, legyőzve 



állati természetét. A platóni megfogalmazás nem azt mondja, hogy az ember eleve hasonló istenhez, mert így 
teremtetett. Cicero viszont és Ovidius, azt állítja, hogy Isten és az ember között az isteni teremtés miatt van 
hasonlóság, úgy ahogyan ezt a Genezisben olvashatjuk, ezért Cicero és Ovidius esetében feltételezhetjük a 
mózesi teremtéstörténet ismeretét. Cicero ugyanis így fogalmaz: “a lelket Isten nemzette” (Törvények 1, 24). Az 
ember tehát lelke révén gyermekként viszonyul Istenhez, s Istennel közös java az erény: “Az erény nem más, 
mint a tökéletes és a legmagasabb fokra emelt természet. Az ember tehát istenhez hasonló” (est igitur homini 
cum deo similitudo) (Cic. Leg. 2, 40). Ovidius szerint pedig “Prométheus földből és vízből alkotta az embert a 
mindeneket irányító istenek képére” (in effigiem moderantum cuncta deorum Met. 1, 82; vö. Adamik Tamás: In 
speciem unius corporis. Ovidius Metamorphosesének struktúrája és üzenete. Antik Tanulmányok, 42 (1998) 
109-111). 

Az első keresztény adatot az istenképiségre, mint a keresztény emberi méltóság alapjára, antiochiai 
Theophilosnál (Kr. u. 2. sz. második fele) találjuk, aki Antiochia püspöke volt és több műve közül csak az Ad 
Autolycum című maradt fenn három könyvben. Ez a mű a keresztény tanítás szempontjából alapvető fontosságú, 
mert ez tartalmazza az első keresztény kommentárt a Genezis elejéhez, és elsőként értekezik a Szentháromságról: 
Az emberi méltóságról a következőt írja: “Elsőként utal Isten az emberi méltóságra..., mert csak az ember 
teremtését tartja méltónak arra, hogy saját kezével végezze”. Majd így folytatja: “Amikor az embert saját 
kezeddel formáztad, Ó Uram, a teremtés fölé emelted őt tiszteletben, mert örökkévalóságod képeként teremtetted 
meg” (Ad Autolycum 2, 18; szövegkiadása angol fordítással együtt: Ad Autolycum, ed. by R. M. Grant, Oxford 
1970). 

Ugyanez a gondolat fellelhető Lactantiusnál (350?-425?), aki a cicerói és a mózesi megfogalmazást ötvözte 
és a keresztény antropológia alaptételévé tette: “Amidőn tehát úgy döntött Isten, hogy valamennyi élőlény közül 
egyedül az embert alkotja meg éginek, az összes többit pedig földinek, két lábra állította egyenes derékkal, hogy 
az eget szemlélhesse, tudniillik, hogy oda tekintsen, ahonnan származik, amazokat pedig a földhöz szegezte, 
hogy nem lévén reményük a halhatatlanságra, egész testükkel a földhöz tapadva, hasukkal és az evéssel 
törődjenek. Ennélfogva egyedül az ember van megáldva értelemmel, egyenes termettel és az Atyaistenéhez 
hasonló és közös tekintettel; mindez tanúságot tesz eredetéről és alkotójáró” (De opif. Dei 8). 

Ahogyan az emberi mell is az emberi méltóságról tanúskodik: “A magasra törő széles mell, kitéve a szemek 
pillantásának, csodálatos méltóságot sugároz. Ennek oka abban rejlik, hogy Isten szemmel láthatóan egyedül az 
embert teremtette hanyatt fekvőnek – tudniillik szinte egyetlen más élőlény sem képes hanyatt feküdni –, mert a 
néma állatokat úgy teremtette, hogy vagy az egyik, vagy a másik oldalukon feküdjenek, és a földhöz szegezte 
őket. Ezért keskeny a mellük, és a pillantás számára hozzáférhetetlen, mert a föld felé fordul, az emberé viszont 
kitárulkozó és fölmagasodó, mivel égi értelemtől duzzadva, nem lehet földhöz ragadt és csúnya” (De opif. Dei 
10; vö.: L. Caecilius Firmianus Lactantius: Az isteni gondviselésről. Budapest 1985, 76-77; 84; fordította 
Adamik Tamás). 

5. Cicero tehát a dignitast, a méltóságot, amely korábban kevés római államférfi tulajdona volt, egyetemes 
emberi tulajdonsággá tette, s ez a tulajdonság az embert minden más élőlény fölé emeli. Cicero azt is 
megállapította, hogy az ember lelke révén emelkedik a többi élőlény fölé, mert lelke révén istenhez hasonló. 
Éppen eme Istenhez hasonlóvá tevő emberi méltóság miatt minden ember egyenlő. Mindezt részletesen kifejti 
Viktor Pöschl fentebb említett tanulmányában. 

Azt azonban a kiváló német tudós sem vette észre, legalább is tanulmányában nem említi, hogy Cicero 
mindebből levont egy másik lényeges következtetést, nevezetesen azt, hogy mivel minden ember részesül az 
emberi méltóságból, minden ember megkülönböztetett bánásmódot igényel. Ezt Cicero a következőképpen önti 
formába: “Tisztelnünk kell tehát az embereket, nemcsak a legelőkelőbbeket, hanem a többieket is” – Adhibenda 
est quaedam reverentia adversus homines et optimi cuiusque et reliquorum (Off. 1, 99). Majd így folytatja: “Az 
emberekhez való viszonyulásban különbség van az igazságosság (iustitia) és a tisztelet (verecundia) között. Az 
igazságosság feladata, hogy ne érje sérelem (violare) az embereket, a tiszteleté pedig az, hogy bántalom 
(offendere) se érje őket; ebben mutatkozik meg leginkább az illendőség ereje” (Off. 1, 99). E mondatban Cicero 
azt a gondolatot írja körül, hogy az ember, éppen a minden emberben meglévő méltóság miatt, szent és 
sérthetetlen. Ez az a fontos gondolat, amelyet a német alkotmány l. cikkelye így fogalmaz meg: “Die Würde des 
Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt”. “Az emberi 
méltóság sérthetetlen. Azt tiszteletben tartani és oltalmazni, minden államhatalom kötelessége” (vö. Die Würde 
des Menschen. W. Maihofer: Menschenwürde im Rechtsstaat. R. F. Behrendt: Menschenwürde als Problem der 
sozialen Wirklichkeit. Hannover 1967). 

6. Végül két kérdést szeretnék felvetni. Az egyik az, hogy Cicero mint filozófus képes volt-e ilyen rendkívüli 
fontosságú tétel megállapítására, a másik pedig az: mi következik abból, hogy az ember méltósága miatt szent és 
sérthetetlen.  

Cicero alkalmasnak tartotta a latin nyelvet arra, hogy a legnagyobb filozófusok gondolatait is maradéktalanul 
kifejezhesse. Kérdés azonban, hogy megvolt-e Cicerónak az a filozófiai képzettsége és ítélőképessége, hogy 



filozófiai kérdésekről nyilatkozzék. Cicero ifjúkora óta érdeklődött a filozófia iránt. A filozófiával első kézből 
ismerkedett meg: kora valamennyi jelentős filozófusát hallgatta. Ő maga így vall erről: “Mi azonban nem 
sebtében kezdtünk filozófiával foglalkozni. Pályafutásunk kezdetétől nem csekély munkát és fáradságot öltünk 
bele ebbe a tevékenységbe, és amikor úgy látszott, hogy a legkevésbé törődünk a bölcselettel, akkor 
foglalkoztunk vele leginkább” (Nat. 1, 3, 6; vö. Marcus Tullius Cicero: Az istenek természete. Budapest 1985, 7; 
fordította Havas L.). Az ítélőképesség tekintetében pedig példaképül szolgálhatna minden ideológus számára. 
Egyfelől pontosan átlátta az egyes filozófiai iskolák gyenge és erős pontjait, másfelől határozottan vallotta, hogy 
a filozófiában más az elmélet, és más a gyakorlat, azaz még a legszebb filozófiai gondolatokat sem lehet a 
társadalmi valóságban egy az egyben megvalósítani, mert abból társadalmi méretű tragédiák következnek. Tudta 
azt, hogy a nagy filozófusok tekintélyéhez való görcsös ragaszkodás akadályozza a tisztánlátást, mert aki egy 
filozófus véleményét “szent” igazságnak tekinti, lemond a gondolkodásról (vö. Cicero the Philosopher. Twelve 
Papers Edited and Introduced by J. G. F. Powell. Oxford 1995). 

Cicerót a római hagyományok figyelembevétele ébresztette rá arra, hogy az egyes filozófiai iskolák tanításai 
között ártalmasak is akadnak; vagy a társadalmi élet számára tetszetős, de ártalmas gondolatokat is taníthatnak.  
Szerinte védekezésül ki kell szűrni ezeket az ártó gondolatokat, ám ezt csak akkor tehetjük meg, ha minden 
filozófiai iskola tanítását alaposan ismerjük: “Mert ha nagy dolog megérteni egy-egy filozófiai rendszert, 
mennyivel nagyobb egyszerre valamennyit. Erre azoknak kell vállalkozniuk, akik elhatározták, hogy az igazság 
megtalálása érdekében az összes filozófus ellen és mellett fölemelik szavukat” (Nat. 1, 5, 12).  

Cicerónak sokat emlegetett “eklekticizmusa” tehát nem ítéletalkotói gyengeségéből fakad, hanem 
ellenkezőleg: nem tudta igazként elfogadni azt a gondolatot, amelynek igazságát nem volt képes a logika 
fényével vagy a társadalmi gyakorlattal igazolni. Cicero tehát kritikai szellem volt, akihez éppen emiatt az 
újakadémia szkepszise állt közel, de ezt a filozófiai irányzatot sem fogadta el végleges formában: “Nem 
tartozunk azok közé, akik semmit sem tartanak igaznak, hanem azok között a helyünk, akik azt hangoztatják: 
minden igazsághoz társul bizonyos hamisság, méghozzá ez lehet olyan megtévesztően hasonló az igazsághoz, 
hogy nincs biztos ismérv a kettő különválasztására és az igazság igenlésére” (Nat. 1, 5, 12). Ez a kritikus 
magatartás kezdettől fogva megvolt benne. Már legkorábbi munkájában ezt írja: “Ezért anélkül, hogy bármit is 
igenelnék, folyton kutatva, kétkedő lélekkel fogok mindent kimondani, nehogy miközben azt a kis dolgot 
elértem, hogy látszatra megfelelően írtam meg e könyveket, elveszítsem azt, ami a legnagyobb: hogy tudniillik 
nem fogadtam el semmit sem vaktában és elbizakodva” (Inv. 2, 3, 21; vö. Antik szkepticizmus. Cicero- és Sextus 
Empiricus-szövegek. A kötetet összeállította Kendeffy Gábor. Budapest 1998, 42-57).S ezzel el is érkeztünk a 
második kérdéshez. Mire jó az nekünk, ha tudjuk és meggyőződéssel hirdetjük: az emberi méltóság szent és 
sérthetetlen? Láthattuk éppen Cicero szavaiból, hogy a hamisság mennyire hasonló tud lenni az igazsághoz, s 
emiatt a legártalmasabb hamisságokat is igazságként lehet feltüntetni. Mi, akik idősebbek vagyunk, emlékezünk 
még arra, hogy a kommunizmust milyen szükségszerű és vonzó igazságként tanították. A nálunk még idősebbek 
pedig azt is jól tudják, hogy ugyanígy hirdették a fasizmus igazát. S tették ezt olyan meggyőző erővel, hogy 
sokan hittek nekik.  

Pedig hát ha Cicero tanítását szem előtt tartották volna ezek a “hívők”, azt tudniillik, hogy az emberi 
méltóság szent és sérthetetlen, akkor olyan eszközt, olyan mércét kaptak volna a kezükbe, amelynek segítségével 
egyetlen logikai lépésben meggyőzhették volna önmagukat és másokat is arról, hogy a fasizmus és a 
kommunizmus emberellenes és kártékony. Ha ugyanis egy filozófiai vagy vallási irányzat, szokás vagy 
társadalmi gyakorlat sérti az emberi méltóságot, az helyes nem lehet – üzeni nekünk Cicero kétezer év 
távlatából. Az igaz, hogy Cicero fejét ezért levágták, ám ez a történelmi tény szintén üzen nekünk. Az emberi 
méltóságért fölemelni szavunkat olykor veszélyes, mégis meg kell tennünk, ha emberek között embermódon 
akarunk élni úgy, ahogyan ezt emberi méltóságunk igényli. 

 
 

Ujlaky István 

A csorbítatlan hírnév fontosabb, mint a hitvány élet 
(antik halál) 

 
 
Amikor a gallok, a hagyomány szerint 386-ban, lerohanták Rómát, a fiatal köztársaság – akkor még nem 

világbirodalom – súlyos vereséget szenvedett. Maga a város is az ellenség kezére került, kivéve a fellegvárat, 
melyet a felfegyverzett ifjúság védett. A lakosság vidékre, jórészt a római kézen lévő Veii városába menekült. 
Néhány tucat öregember maradt csak a házakban: tekintélyes nemesek, köztiszteletben álló patríciusok, akik már 



fegyverfogásra nem képesek. Az aggastyánok felvették ünneplő ruhájukat, leültek házuk legszebb karosszékébe, 
és komoly arccal várták a halált. A gall katonák eleinte nem tudták mire vélni a helyzetet. Némelyikük olyan 
leplezetlen kíváncsisággal bámulta meg a véneket, ahogy ketrec mögött ugráló majmot, különleges szobrot 
szoktak gyermekek. Egyikük meg is érintette a szobormerev római orrát. Erre az agg elefántcsontpálcájával 
rákoppintott a gall fejére. Az idegen előhúzta kardját és döfött. Félóra alatt lemészárolták a városban maradt 
öregeket. 

A fenti történet, melyet Lívius őrzött meg, egy gyermek számára talán mese, egy gimnazista szemében 
történeti igazság, író vagy filmes érdekes nyersanyagot lát benne, az események és folyamatok után kutató 
szaktörténésznek hiteltelen, mitologikus betét, propagandisztikus célú, a valóságos vereség súlyát leplezni 
hivatott fikció. Ha azonban a kutató arra kíváncsi, hogyan gondolkodtak egy adott kor vagy terület lakói, miként 
vélekedtek kötelességről, halálról, helytállásról és méltóságról, akkor teljesen mindegy, hogy a fenti eset valóban 
megtörtént-e. Rémhírek, mítoszok, legendák, propagandairatok is árulkodhatnak egy kor világnézetéről, 
értékrendjéről, közgondolkodásáról. A mentalitás és értékrend iránt érdeklődő írástudó inkább arra kíváncsi, 
hogy vajon a fenti példa egyedi, vagy egy társadalmi csoport (itt a római nemesség, a szenátori rend), avagy 
Róma, netalán az antik világ egészének eszményeit fejezi-e ki. Ha felidézzük Mucius Scaevola, Horatius Cocles 
vagy Coriolanus történeteit, az egyediséget mindenképpen el kell utasítanunk. Hiteles történelmi tény, hogy a 
cannae-i vereség után pun fogságba került római katonákat a közvélemény árulóknak, gyáváknak tartotta, 
kiszabadításukért nem is fáradozott túlságosan: egy ily hatalmas és fontos csatában, ha győzni nem, hát meghalni 
kell. Tudunk olyan esetről, amikor római consul párbajban győzte le az ellenség vezérét. Szamniszok kerítenek 
be és szégyenítenek meg egy római katonai alakulatot. A vezér becsületszóra békét ajánl. A Szenátus azonban 
folytatni kívánja a háborút, hazugságban hagyva vezérét. Ő jelentkezik is az ellenségnél: adott szavát nem tudta 
betartani, rendelkezzenek vele.  

Sallustius írja a következőket: “Ebben az iszonyú helyzetben a minden oldalról lezárt városból valamennyi 
itáliai közül egyedül Turpilius parancsnok menekült meg épen a numidák vérengzése elől. Hogy az ellenség 
irgalmából, alku fejében, vagy véletlenül történt-e, nemigen tudjuk; szerintem mindenképpen becstelen és aljas 
ember volt, mert ekkora bajban hitvány élete fontosabb volt számára, mint a csorbítatlan hírnév.” 

A fenti történetek egy következetes és szigorú értékrendet körvonalaznak. Róma sikereinek alapja – mert a 
város sok csatát veszített, de a háborúkat rendre megnyerte – a virtus és a pietas. Vagyis: férfierény, bátorság, az 
istenekkel, a hazával és a szülőkkel szembeni kötelességtudat. Róma felemelkedésének, hatalmának záloga a 
híres férfiak erkölcse, nagy tettei. Az istenek és az ősök tisztelete, a hagyományok követése, a rendek összhangja 
és a jó szerencse az az alapzat, amin a kiváló férfiak bátorsága, méltósága, halálmegvetése, tekintélye, sikere 
nyugszik. Mindez persze legalább annyira “kell”, mint amennyire “van”. Célkitűzés és idealizált múlt. De 
valamennyi azért igaz belőle. A római nobilitas értékrendje ez. A plebejus (jobbára paraszt) inkább 
szorgalmával, egyszerűségével, jámborságával tűnjék ki. A pénzember, a lovag pedig aligha lát maga előtt más 
célt, mint a gyarapodást, pénzgyűjtést. Csakhogy a határok nem élesek. Rómának hatszáz évig nincs hivatásos 
katonasága. Aki hétfőn földműves, kedden katona. A harácsoló Crassus, a pénzéhes lovag mintapéldája, 
hadvezérként küzd és győz Spartacus ellen, hősi halált hal a parthusokkal szemben. A nemesi értékrend egész 
Róma értékvilága is. Bárha a szenátori rend propagandája szerint mindvégig ők a “legjobbak” (optimaták), a régi 
római erények legfőbb hordozói, hiteles, jól dokumentált tények szólnak római közkatonák – kézművesek, 
szatócsok, parasztok, pásztorok – helytállásáról, hőstetteiről is. Maga a római történelem, ez a fantasztikus 
katonai, politikai és kulturális sikertörténet a fő érv amellett, hogy ne tekintsük, tekinthessük pusztán kitaláltnak 
(az egyes részleteiben valóban mesés) római hagyomány tartalmát, egészét, lényegét. 

Görögöket és rómaiakat hol összekapcsolni, hol szembeállítani szokás, és a maga módján mindkettő jogosult. 
Az alkotó, elméleti, derűsnek és harmonikusnak idealizált görögség (Marx szerint “az emberiség gyermekkora”) 
– a gyakorlatias, politikus alkatú rómaiakkal szemben. A görögök: friss, “gótikus” magaskultúra, míg a római: 
megmerevedett civilizáció – állítja Spengler. A görögök hadtudományi műveket írnak – Róma megnyeri a 
háborúkat. Görögök alkotnak államelméletet, politológiát – a rómaiak minden idők legtartósabb államát. Görög 
írt először elméleti munkát várostervezésről, urbanizációról – Róma (most: Róma város) – Európa első 
metropolisza.  

Vajon a görögöknél akad-e hasonló, marcona és robusztus, halált megvető értékvilág?  
A görög és római gondolkodásmódban, világnézetben nem csekélyek a különbségek. A görög szobor 

alkotóját ismerjük – a modellt nem. A római szoborról tudjuk, kit ábrázol, de nem ismerjük a szobrászt. Vers, 
zene, színház és sport súlya, szerepe, értéke; vagy akár a homoerotikus kapcsolat megítélése, a kereskedelem 
presztízse, és sok más egyéb fontos részlet: nem csekély mértékben különböző a két kultúrában. És mégis… 

Helóta hírnök érkezik. Spártai arisztokrata asszony fogadja.  
– Győztünk? – kérdi a nő. 
– Elesett a csatában férjed és fiad – szól a hírhozó. 
– Azt kérdeztem, győztünk!? – utasít rendre a nő. 



Hát persze, a spártaiak! Még ha nem is voltak annyira egyoldalúan militaristák, sem ’egyenlőek’, sem 
puritánok, mint ahogyan – Xenophón nyomán, s a legújabb kutatásokkal ellentétben – minden tankönyv állítja, 
kétségtelen, a spártai értékrend hasonló a római nemesség eszményeihez. Férfiasság, fegyelem, erő, helytállás, 
kötelességtudat, bátorság: mindezek éppúgy részei a spártai ideálnak, mint a rómainak. S Thermopülai, a perzsa 
invázióval szembeni kitartás, a hősi halált tudatosan vállaló háromszáz spártai (a kiválasztásnál szempont volt, 
olyanok menjenek, akiknek már van gyermekük, ne haljon ki a család) hitelesnek tűnő példája önmagában is 
elegendő. Spárta és Róma bizonyos mértékű hasonlóságára a Rómában alkotó görög Polübiosz is felfigyelt. De 
vajon csak Spárta? 

Xerxész perzsa nagykirály serege elől Themisztoklész Szalamisz szigetére evakuálja Athén lakosságát. 
Néhány, talán pár száz agg azonban a városban marad. Elvállalják a reménytelen ellenállást, a biztos halált, a 
háború egésze szempontjából hiábavaló, önfeláldozó küzdelmet. Természetesen, másképp nem is történhet, mind 
lemészároltatnak. Ki ne ismerné az idős emberek konzervatív mentalitását, a nem mozdulni gyakorta irracionális 
világát? De vajon tényleg csak erről lenne szó? 

Sallustius által lejegyzett történet: Karthago és a görög Küréné háborúja. Előbbi a mai Tunisz, utóbbi a mai 
Benghazi mellett fekszik. A közöttük lévő jókora térségben nincs komolyabb hatalom. Keskeny, termékeny 
tengerparti síkság, beljebb széles sztyeppvidék, hegy vagy folyó nem jelöl ki természetes határt. A parti sávért 
zajlik a harc: hol legyen az országhatár? A háború elhúzódik, a felek kölcsönösen kimerülnek, pénz s 
emberanyag fogytán. Félő, nehogy egy kívülálló állam, nevető harmadik, kihasználja az ellenségek ereje 
olvadását. Ezért megegyeznek abban, mindkét városból ugyanazon a napon, egy időben útnak indul egy-egy 
testvérpár. Ahol találkoznak, ott legyen a határ! Ma azt mondanánk, érdekszférákra osztották, elfelezték a 
vitatott területet; a testvérek gyalogútja puszta technika. Csakhogy a görögöknek olyan benyomásuk támad, a 
punok csaltak, hamarabb indultak el, a két pár nem a fele úton találkozott. Erre a görög fivérek indítványa: ha ott 
lehet a határ, ahol mi szeretnénk, élve eltemettetjük magunkat határkő gyanánt. Vagy legyen ott a határ, ahol 
most állunk, de akkor ti pecsételjétek meg halálotokkal a döntést. A két karthagói testvér vállalta a halált. 

Meg kell vallanunk, az antik történetíró másképp viszonyult hitelességhez, igazsághoz, mint a mai történész. 
Igaz, gyakran téved a modern idők történésze is. S ha a politika foglya, avagy fanatikus vagy szélsőséges 
ideológiák híve, tévedését hazugságnak, történelem-hamisításnak mondjuk. De mégis! Legalább kétszáz éve 
minden történész alapelve: az igazat és csakis az igazat! Az antik történetíró számára viszont az igazsággal 
egyenértékű feladat a drámai szerkesztés, a szórakoztatás és nevelés. Csakhogy: ha egy nép történetei telis tele 
prófétákkal, az Istennel folytatott párbeszéddel, égő csipkebokorral s más csodákkal, annyi bizonyos, a 
messiásváró vallásosság fontos volt számukra, függetlenül a konkrét történetek igazságtartalmától. Hasonló 
logika alapján hisszük, a “leggyanúsabb” történetek mögött is valamiféle valóság áll. Mintha egy egész térség 
viszonyulna másképp kötelességhez, élethez s halálhoz, méltósághoz. De lássunk még egy történetet, mielőtt 
befejeznénk dolgozatunkat!  

Maszada erődje a termékeny vidék és a sivatag határán áll. Hatalmas sziklatömb, függőleges falakkal. 
Egyetlen ösvény vezet fel a tetőre, ezen azonban csupán egy ember fér el. Az erőd ezer ember számára, tíz évre 
képes vizet tartalékolni – a sivatag a támadót kínozza majd meg.  A bevehetetlennek vélt erődöt harmadik éve 
ostromolja római sereg. A zsidó védők között azonban meghasonlás támad. Két pártra szakadva, valóságos kis 
polgárháborút vívnak a sziklaormon. Csak százan maradnak életben – reménytelenül csekély létszám az 
ostromlók légióival szemben. Élelmiszer fogytán, az idegileg-lelkileg meggyötört védők töprengenek, hogyan 
tovább. Úgy döntenek, valamennyien öngyilkosságot követnek el. Itt álljunk meg egy pillanatra! Öngyilkosnak 
lenni az antik ókorban nem is olyan egyszerű. Nem lőheti főbe magát, nem ugorhat torony tetejéről a mélybe, 
nem nyithatja ki a gázt a halálra elszánt. Gyógyszermérgezés sem lehetséges – a mérgező növények okozta halál 
pedig nem csak roppant fájdalmas, de megalázó is. Még az akasztást sem találták fel. Az öngyilkosságra elszánt 
római kardjába dől, ami azonban pusztán technikai szempontból sem egyszerű. Hogyan döntenek hát 
Maszadában? Sorsot húznak. Tíz katona ledöfi a többi kilencvenet. Aztán újabb sorshúzás: most egy marad, neki 
kell megölnie kilencet. Legvégül ő lesz majd öngyilkos, kardjába dől. A terv kétharmada megvalósul. De a 
századik végül nem öli meg magát. Tőle tudjuk ezt a történetet. Úgy hívják: Josephus Flavius. 

Mi lehet az oka, hogy római és pun, görög és zsidó egyformán kész a méltóságteljes halálra, ha a sors úgy 
kívánja – vagy legalábbis az egész antik Mediterráneumban ezt várják el tőle? 

A XX. és a XXI. század fegyveres konfliktusai: gépek, anyagok, tömegek háborúi. Mögöttük 
elengedhetetlenül fontos ipari és tudományos háttér. Az antikvitásban több az esély, a lehetőség – és a szükség! – 
az egyéni teljesítményre, a hőstettre, a rendkívüli helytállásra. 

Az antik világban még “nem vált le az egyén a közösség köldökzsinórjáról.” S a közösségek is kisebbek, 
emberléptékűek. Az egyén a közösség kontrollja alatt áll (s ezt legfeljebb egy Szókratész éli meg elnyomásként, 
az átlagember inkább védelmező erőként). Az állam még nem az egyénen kívül és felül álló gépezet. A kortárs 
úgy vélheti, ’mi magunk vagyunk az állam, hiszen az általunk s velünk létezik, belőlünk áll.’ Akár az ókori Kelet 
despotikus államaival, akár a középkori és újkori Európa országaival szemben (a római császárságig) az antik 



ókorban állam és társadalom összenőtt fogalmak. Az állam egy összetartó “köz” “társaság” amely nélkül nincs 
egyén. Jóformán csak társadalom van, az állam csupán a társadalom feje és karja, választott, szigorúan 
ellenőrzött s nem egyszer megbüntetett tisztviselők formájában. Ezért az államért még érdemes meghalni. 

Más megoldás is lehetséges. 
 
 

Kaiser László – Solymár József 

Népi író, palóc író 
 
Néhány hónapja, március 19-én ünnepelte 75. születésnapját Solymár József, a neves újságíró, író, 

forgatókönyvíró. A PoLíSz szerkesztősége köszönti e beszélgetéssel, amelyet Kaiser László, a fiatalabb pályatárs 
készített vele. 

 
– Kedves Jóska bátyám, népi írónak vallod magad. A népi író mennyiben kötődik a palóc gyökerekhez, ha 

vannak? 
– Az az igazság, hogy a magyar irodalomban mostanában hatalmas változás játszódik le a szemünk láttára. 

Kimegy a divatból az az író, aki az írást tekinti élethivatásának és megjelenik az az író, aki inkább más 
területeken hívja fel magára a figyelmet és amellett ír. Én a tradicionális írók közé tartozom, aki úgy érzi, hogy 
az ő dolga az írás. Szent dolog ez, örököltük. Óriási vonulata volt ezen a “szent munkálkodáson” belül a népi 
irodalomnak, még azon belül a falukutatásnak. Sok lehetőséget kínált fel számunkra a kor, nekem is. Még alig 
voltam tizenhárom éves, amikor már elkezdtem a gyűjtést, palóc vidéken. A kis pataknál, amelyet csak egy fal 
választott el a vasútállomástól, Telek Mari néni eldalolta Endre báró leányának a történetét, az istállóban pedig 
“Mártony” elmesélt egy pajzán történetet, amelyet most nem mondok el. Később azonban kicsit eltávolodtam 
ettől a világtól, próbáltam antik történeteket, városi témákat, filmeket írni és vénségemre rájöttem, hogy író 
vagyok, akinek helye van az irodalomban. Van egy kedves történetem: annak idején Ady-ünnepséget rendezett a 
Népfront és jött egy neves költő, aki szeretett volna részt venni ezen. A harmadik-ötödik sorba kérte a meghívót. 
Minden jegy elkelt az ünnepségre, de egyik barátom a művelődési házból kettőt visszaadott, mert nem tudott 
eljönni; ezt a két jegyet kínáltam fel neki, de mivel azok nem a harmadik-ötödik sorba szóltak, a költő nem 
fogadta el, mert ő csak oda lett volna hajlandó ülni. Nahát, valahogy így vagyok ezzel az írósággal én is, hogy 
megvan a helyem, el kellett döntenem, író legyek-e, vagy falukutató, amiből egyébként nagyon sok volt 
hajdanán.  

– Visszatérve a kiindulóponthoz, azért nevezed magad népi írónak, mert falukutatással foglalkozol? 
– Igen. Valamikor volt egy kétnapos palócföldi kutatási, szervezési “értekezlet”, ahol engem elborzasztott, 

hogy az mondták, a kutatás két részből áll. Van a terepmunka, amit főként pedagógusok, egyetemisták végeznek, 
és van a tudós, aki összegezi a tapasztalatokat. A falukutató abban különbözik ettől, hogy megy, jelen van, 
átengedi magán a személyes élményeket, és mint a méhecske gyűjti a virágport, nyálával keveri és így ő maga 
“alkotja meg” a mézet. A népi író pedig a kettő között van. A “terepmunkás” és a tudós között – az a népi író, 
aki nagy élvezettel egyesíti a kettőt. 

– Hogy jutottál eddig, hogy indultál el, hogy aztán író legyél? Mátraballán gyerekeskedtél… 
– A  bátyám író akart lenni, és ha ő, akkor én is. Apám Mátraballán volt vasutas. Vasutas gyereknek lenni 

csodálatos volt. A falu egyetlen emeletes házában laktunk, és nekem minden barátom summás gyerek, “kanadás 
gyerek” volt. Hogy mi az a “kanadás gyerek”? Hát az, akinek az apja éppen odakint volt Kanadában. Tőlünk a 
faluból főleg oda mentek. Én akár azt hihettem, herceg Esterházyak vagyunk, mert olyan hatalmas különbség 
volt a vasutas kispolgári viszonyai és a törpebirtokos summás élete között, hogy – mivel én “fölfelé” nem láttam 
– ha hiszed, ha nem, nekem már hatéves koromban lelkiismeret-furdalásom volt emiatt. Hogy én annyival 
jobban élek, hogy nekem ólomkatonáim vannak… 

– Némi túlzással “középosztálybeli” szinten éltetek, nem? 
– Egyszer, amikor már az MTI-nél dolgoztam, egy kérdőíven alá kellett húzni, valamikor az ’50-es évek 

elején, hogy milyen származású vagyok: értelmiségi, munkás, egyéb …. És én aláhúztam, hogy egyéb. Rémülten 
jöttek, hogy az egyéb, az osztályidegent jelent. Mondtam, hogy vasutas családból származom, “Hát akkor te 
munkás vagy!”, mondták. Nagyon büszke vagyok, hogy több kisregényt és novellát írtam a falumról, mert 
hűségesen szolgálom ezt a kis mátrai közösséget… 

– Elemibe Mátraballán jártál? 
 Az első négy osztályt ott jártam, aztán Miskolcon, Mezőkövesden tanultam. 
– És hol érettségiztél? 
– Mezőkövesden. Nagyon messze volt. Akkoriban még nem kollégiumnak hívták azt a helyet, ahol a diákok 



laktak, hanem konviktusnak vagy internátusnak. Már tízéves koromban otthagytam a családi otthont, és csak 
vakációra jártam haza. Érettségi után jöttem Pestre “szabad bölcsésznek” – nem akartam pedagógus lenni.  

– Az egyetemet elvégezted végül? 
– Három évet jártam. Kettőről alapvizsgám van. Még az egyetemi éveim alatt díjat nyertem egy József Attila-

pályázaton a Vízmosáson című kisregényemmel. Hárman kaptunk díjat akkor – az első díjat nem adták ki – 
Palotai Boris mint “régi író”, Fülöp János mint “munkásíró” lett díjazott, a harmadik díjjal pedig én voltam “az 
egyetemista”. 

– Ki hirdette meg ezt a pályázatot? 
– A SZOT. Nagyon komoly pályázat volt annak idején, minden újságban megjelent. A bátyám előzőleg 

Ortutay Gyula révén kezdeményezte, hogy Barcs Sándor vegyen fel a Magyar Távirati Irodához, aki akkor az 
elnök volt, de elutasítottak. Azután jött ez a pályázat, amire aztán egy hét múlva megjött az értesítés az MTI-ből, 
hogy fel vagyok véve, így lettem újságíró. 

– Az MTI-nél mi volt a feladatod? 
– Először betettek a mezőgazdasági rovatba. A rovatvezetőnő meg az öreg gyorsíró elmentek a 

Földművelésügyi Minisztériumba egy eligazításra. Mondták nekik, hogy a kukoricát csak kapálni szabad, a 
krumplit viszont töltögetni kell. Mire visszajöttek, elfelejtették, hogy most melyiket is kell töltögetni, tehát 
odatettek engem “erősítésül”, és aztán sokáig ott is maradtam. 

– És a regényeddel egyébként mi lett? 
– Király István elvitte, hogy megjelenik a “Csillag”-ban, utána közölte, hogy elhagyta. 
– Legalább újságíró lettél… 
– Annak idején az ifjúsági lapokban is megjelentem, meg voltak bőven az MTI-s munkák. Aztán behívtak 

katonának Vácra, és egyszer csak a kiképzés közben jött egy távirat, hogy Solymár József honvédet tiszta 
ruhában indítsák útnak a tisztiház tábornoki szobájába, aláírás “Nógrádi altábornagy”, politikai főcsoportfőnök. 
“Kultúrmunkára” hívtak. Sztálin halálát még a katonaság alatt éltem meg, nemsokára leszereltek. 

– Visszamentél az MTI-hez? 
– Igen, “tájszerkesztő” lettem, ami azt jelentette, hogy a megyéket kellett felügyelni, tudósításokat készítetni. 

Én tudósítottam az első divatbemutatót, az első borversenyt a Nagy Imre-korszakban, utána jött egy nagy 
szerelem és én Szolnokon ragadtam. Ott éltem át ’56-ot. Büszke lehetek, mert ott voltam a szolnoki színpadon és 
egyike lehettem azoknak, akik bejelentették október 23-át. És írtam egy nagy riportot a forradalomról. Ekkor 
jelent meg az első “anekdotám” is. Arról szólt, hogy mindenütt ledöntötték a szovjet emlékműveket, csak az 
egyik faluban nem, valahol a Nagykunságban. A szomszéd faluból átüzentek, hogy csináljanak már valamit, 
különben ők jönnek át ledönteni. Összeült hát a forradalmi bizottság, hogy akkor most mi legyen, csak úgy 
ledönteni mégse volna szép, mert ez a holtak emlékműve. Na, jó, akkor vigyük ki a temetőbe. Rendben van, 
mondta a másik, de akkor vegyük le a temetőkapuról, hogy “feltámadunk”… Ez megjelent november 4-én, ám a 
lapot már elkobozta a szovjet hadsereg. 

– És a retorzió? 
– Egy ideig elmaradt. Írhattam a szolnoki lapba “konszolidált cikkeket” olyasmiről, hogy “működik a daru”, 

meg hogy “mibe kerül a tojás”. Szidtak is érte, hogy nem vallok színt. A megyei agitprop titkár behivatott, hogy 
“Solymár elvtárs, magának nagyon jó tolla van, de nem igazán jókat ír. Itt vannak ezek a derék karhatalmisták, 
meg van itt egy 80 éves öreg, aki még mindig harcol.” Vágtam egy nagy grimaszt, hogy ez nem az én profilom. 
Aztán le akartak tartóztatni, ezt érdekes módon Kádárné segítségével úsztam meg. Később a szolnoki agitpropos 
feljött Pestre és el akarta intézni, hogy nekem felmondjanak. Burján Sándor (az MTI elnöke Barcs után) 
megsúgta nekem, hogy engem a Kádárné kedvel, és elküldött, hogy köszönjem meg neki, hogy nem csuktak le. 

– Honnan ismertétek egymást? 
– A Kádárné volt a MTI személyzeti vezetője az ’50-es években és sokszor ebédeltünk együtt. A felvételre 

jelentkezőket nekem kellett minősítenem mind a három rovatnál, egy hét alatt kellett véleményt mondanom 
róluk. Ha jót tudtam mondani, mondtam, ha nem, inkább hallgattam. Aztán jött Kádárné és mondta, hogy kiket 
nem vett fel, mire megkérdeztem, hogy miért, hiszen egy rossz szót sem mondtam róluk, mire ő: “De nem is 
dicsérte őket!” Ismert és be akart léptetni a pártba. Adtak egy belépési nyilatkozatot – ez még ’56 tavaszán volt. 
Azon gondolkodtam, hogy lehetne ezt megúszni. Tudtam, hogy ha egy párttag elhagyja a tagkönyvét, azt 
büntetésből kizárják a pártból. Hát, elhagytam a belépési nyilatkozatot. Adtak még egyet, azt is elhagytam. És 
amikor a harmadikat is elhagytam, behívott Kádárné, hogy “Solymár elvtárs, maga előtt gyönyörű karrier áll…”. 
Mondtam, hogy nézze, én van, amivel egyetértek, azt tisztességgel szolgálom, de van, amivel nem, arról 
hallgatok. Jobb egy tisztességes pártonkívüli, mint egy rossz párttag… ’56 után így hát mennem kellett 
megköszönni, hogy nem csuktak be, viszont áthelyeztek Miskolcra. A nehézipar tudósítója lettem, de egyik 
gyárba sem engedtek be, telefonon szereztem az értesüléseimet; olyan rossz újságíró egész életemben nem 
voltam. Csak megjött a számadat, hogy például mit teljesített a nagykohó, és én azt továbbítottam. Fél évig 
voltam ott, a megyei lapban már megjelentek tárcáim, az újságírói munka mellett prózát is kezdtem írni. Aztán 



visszakerültem Pestre az MTI-hez, onnan pedig a Hazafias Népfronthoz. Itt a “vezető elvtársak” 
megnyilatkozásait kellett lejegyezni, dokumentumok megfogalmazását előkészíteni, a megyékből jövő 
információkat összefoglalni. Tíz évig voltam a Hazafias Népfront “íródeákja”, nagyjából így lehet mondani.  

– Benne vagyunk a ’60-as években, amikor könyvekkel, filmekkel jelentkeztél. 
– A filmes lehetőségeket Sára Sándornak köszönhetem. Még főiskolás volt, amikor megismertem. Akkor 

barátkoztunk össze a Sárával, mondtam, hogy írok, odaadtam neki pár írást, az egyikből lett később Nádasdy 
László rendezésében a Megöltek egy leányt című film, amelynek a forgatókönyvét készítettem. 

– Melyik volt a második filmed? 
– Írtam egy háborúellenes filmet egy palóc özvegyről, a Gertler Viktor rendezte volna, már ki volt adva rá a 

gyártási engedély, már szabták a ruhákat, de mivel éppen akkor húzták fel a berlini falat, ennek ürügyén törölték 
a filmet. A második megvalósult filmem az Új Gilgames volt Darvas Iván, Domján Edit, Pécsi Sándor és Dallos 
Szilvia főszereplésével, Szemes Mihály rendezte. És volt még az utolsó filmem, a Zolnay Pál rendezte Négy 
lány. A film alapjául szolgáló novellát Sipkai Barna írta, ő nem is tetette magát címlapra, a forgatókönyvet pedig 
ketten írtuk Zolnay Pállal. Ez is egy faluban játszódik, ahol a négy lánynak nincs udvarlója, majd beállít egy 
vadász...  

– S ezzel vége a filmes pályádnak? 
– Elmondom, hogy maradtam ki a filmezésből. Volt akkoriban a Film, Színház, Muzsika nevű újság. A 

főszerkesztő váratlanul meghalt, és akkor kinevezték Hámori Ottót. Sokat beszélgettünk és mondtam neki, hogy 
Magyarországon az a baj, hogy nem azt nézik, hogy egy filmet miért kéne megcsinálni, hanem, hogy miért nem 
szabad megcsinálni…, ilyenkor aztán teljesen összecsinálja magát a Filmgyár. Hámori, az “elsőnapos” 
főszerkesztő azt mondta, írd meg ezt, leadjuk. Egy kicsit keményebbre sikerült a cikk, Hámori elküldte a 
pártközpontba jóváhagyásra, és ott azt mondták, jöhet a cikk, de a Filmgyár részéről valaki válaszoljon. El is 
küldtük a Filmgyárnak, ahol azt mondták, majd válaszol valaki. Ám a válasz nem készült el, a cikk nem jelent 
meg, de a Filmgyár minden vezetője tudta, hogy megvan róluk a véleményem. Több forgatókönyvet tőlem hát 
már nem fogadtak el. Igazából nem is az az író volt megbüntetve abban az időben, akit “fönt”, mondjuk, egyéves 
szilenciumra ítéltek, mert annak a barátok, tisztelők gyűjtöttek és drukkoltak, hogy feloldják a szilenciumot, 
hanem az volt igazán megbüntetve, akiről valahol valakik eldöntötték, hogy “elsüllyesztik”. Én így jártam. 
Egyébként az írói pályám is hasonlóan alakult. 

– A ’60-as években sok könyved jelent meg. 
– 1962-ben jelent meg az első könyvem, a Vakulástól látásig című ifjúsági regény. Ezt követte több regény és 

novelláskötet, például a Koronázás Csepelen, a Jó emberek örököljék a világot, a Vigasztalás magamnak, a 
Harmadik jelrendszer, az Üdvözlet a hitvallóknak, az Isten szeretője, az Örökimádás, az Emeletes ágyak. 
Könyvem jött ki még 1970-ben, a Madonna két élete, majd 1974-ben az Aranka napjai. Ez volt az utolsó egészen 
1994-ig. 

– És ennek vajon mi volt ennek az oka? 
– Renitenssé nyilvánítottak, elfogyott körülöttem a levegő. Kardos György, a Magvető igazgatója például 

nem is fogadott többet. Biztos működött egy “eligazító hálózat”, hogy ezt az embert nem kultiváljuk. Én 
legalább öt olyan személyről tudok, aki engem akkor figyelt, tudok olyanokról, akik “jelentők” voltak. 

– De mégis, miért? 
– Hát, azért voltak bizonyos viselt dolgaim, megjegyzéseim… Ezt csak azért mondom el neked, hogy milyen 

kisszerű dolgok szivárogtak ki, nem is gondolnád. 
– Lehet, hogy a Magvetőhöz meg ilyen-olyan dolgok “beszivárogtak?” Finoman szólva, lapátra tettek, mint 

írót, nem? 
– Igen, igen. Kifogásokat agyaltak ki – ez volt a ’80-as években.  
– Egyébként meddig voltál a Népfrontnál? Onnan mentél nyugdíjba? 
– Előbb elmentem még a Magyar Hírlaphoz, aztán vissza a Népfronthoz, végül arra kaptam lehetőséget, hogy 

a kiskereskedők lapját szerkesszem. 
– Mi volt a neve ennek az újságnak? 
– “KISOSZ Értesítő”. Ennek voltam a szerkesztője, és én csináltam belőle “Kereskedelmi Élet”-et.  
– Tehát innen mentél nyugdíjba? 
– Igen, 1987-ben, korengedménnyel, 58 évesen, merthogy írni akartam. Akkoriban voltak kicsik a gyerekeim 

és vittem őket óvodába, iskolába, a szülők meg kérdezték, hogy mi vagyok, de nem hitték el, hogy író meg 
újságíró, azt hitték, felvágok, mert annyira nem forgott a nevem. Ha nem jön a rendszerváltozás, lehet, hogy 
többet nem jelenek meg. Ehhez hadd meséljem el az egyik legkedvesebb történetemet. Meghal a vénkisasszony, 
felmegy az égbe, megjelenik az Úr trónusánál. Kérdezi az Úr, mi történt veled a Földön, mire vagy büszke? 
Mondja, hogy végig megőriztem a szüzességemet. Mire az Úr, hogy “Péter, hozd a szárnyakat!” “Miért, angyal 
leszek?” – kérdezi a vénkisasszony? “Nem, liba!”… Én is valahogy így jártam a rendszerváltozáskor. Hogy azt 
hittem, ennek a sok évnek a tisztessége, a pártonkívüliségem meghozza a gyümölcsét. Aztán évekig nem jelent 



meg megint könyvem. Közben azért irogattam, végül 1994-ben Erdélyben megjelent a Mátyás, a sosemvolt 
királyfi című ifjúsági regényem – ezt hozta ki néhány évvel később a te kiadód, a Hungarovox második 
kiadásként –, meg az Álomfejtő című könyvem, két évvel később a Kádár koszos inge. Szolnoki tanú, majd újabb 
kötetek…  

– Napi rendszerességgel írsz? 
– Vannak depressziós időszakaim, de egyenes gerinccel mondhatom, hogy a kedvezőtlen körülmények 

ellenére is összejött az életművem. 
– Németh László azt írta, hogy az író – vállalkozás. Ha ebből a szemszögből nézem, akkor te palóc írónak 

tartod magad? Népi író, palóc író? 
– Is, is. De megjelent még például egy történelmi novellákból álló kötetem. Nagyon izgatott mindig az 

otthonteremtő nemzedék, és az a véleményem, ha valaki elindul vidékre, legalább egy évet bele kell ölnie abba, 
hogy megkapaszkodjék. Az Új Gilgames is arról szól, hogy a jó emberek örököljék a világot. Például ez sem egy 
palóc írás. De így kerek a világ! 

– Végül is egy díjat kaptál, a “Petőfi Sajtószabadság-díj”-at, mást nemigen… 
– Semmilyen állambácsitól ma már át nem vennék díjat a parlamentben. Ha viszont esetleg az egyik író adna 

a másiknak, vagy valamilyen szervezettől kapnék, az talán még beleférne... 
– A “Petőfi Sajtószabadság-díj”-at a Magyar Újságírók Közössége adta 1996-ban? 
– Igen, bár nem vagyok a MÚK tagja. Amikor a díjat kaptam, akkor a rendszerváltás utáni első szocialista 

kormány volt. Megkérdezték, elfogadom-e, mondtam, hogy jó. Azokban az években szégyen lett volna 
elutasítanom, politikai tett lett volna. Ha ugyanez az Orbán-kormány idején történik, lehet, hogy azt mondom, 
hogy “Köszi szépen, nem!”… 

– Mit vársz az élettől? Hogy a kéziratban lévő könyveid megjelenjenek? 
– Természetesen azt is. Meg további örömöket a gyermekeimtől. Nagy ajándékként kaptam ezeket a későn 

született gyerekeket, akikben rengeteg örömöm van. Én ebből a lakásból, ha kiteszem a lábam, csak Mátraballára 
vagy a palócföldre megyek, oda szeretnék minél gyakrabban eljutni. 

– Életet meghatározó történeteket szeretsz emlegetni, valami családi örökséget, persze nem tárgyi 
értelemben. Mondanál erről valamit? 

– Az a helyzet, hogy az ember az apjától, nagyapjától örökölhet órát vagy akármit, de örökli a történeteit is, a 
legfontosabb, legkedvesebb eseményeket az életéből. Ezek, amikor ők elmennek, beépülnek a mi életünkbe... 

– És, szerencsés esetben, még tovább… 
– Így van, tovább! Ezzel egy kicsit “visszafelé” hosszabbodik meg az emberélet. Az orvosok igyekeznek, 

hogy egyre tovább vigyék előrefelé, mi írók, viszont megtehetjük az ellenkezőjét, hisz a messzi múltba nyúlik 
vissza az emlékezetünk. Az én apám uraságoknál volt főkertész, aki az intézővel volt egy rangban, ő gondozta 
Hadik András meg Radvánszky báró és mások gyümölcsösét. Ott esett, hogy kapált vagy húsz lány, aztán 
odamegy az egyik az akkor még gyermek apámhoz, hogy “Pistuka, jött nekem a katona szeretőmtől egy levél, de 
nem tudok olvasni”. “No, adja ide, felolvasom,” “De akkor befogom ám én a maga fülit, mert olyan az én 
szeretőm, hogy amit írt, azt magának nem szabad hallani!” Én is úgy érzem, hogy nekünk olyan volt az életünk, 
hogy úgy kellett viselkedni, mintha nem látna a szemünk, nem hallana a fülünk. És mégis sokat dolgoztunk. És 
sokat dolgozom most is, nagy öröm, hogy három könyvem is kijött a közelmúltban: a Palóc lakoma 
szakácskönyvem, a Szalmaszállal megkötött szekér, a Mekegő güdör című palóc anekdotagyűjteményem, 
ráadásul a Duna TV nemsokára műsorra tűzi azt a két palóc témájú dokumentumfilmet, amelyet ifj. Nádasdy 
László rendezett és én készítettem a forgatókönyvét. S a magyar ifjúsághoz szól elsősorban a Fejedelmi örökség 
című könyvem, amelynek alcíme beszédes: Történetek Rákóczi Ferkó gyermekéveiről. 

– Úgy tetszik, igen termékeny korszakban vagy a hetvenes éveidben… 
–Mondhatnám, az alkotó öregség jegyében most lendülnek igazán a dolgaim. Jól vagyok. Azzal együtt, hogy 

nem hiányzom a “hivatalos irodalomnak”, de nekem sem hiányzik a “hivatalos irodalom”... 
 
 

 

Kósa Csaba 

Minden másképp volt!  
(Vidám történetek egy kevésbé vidám pályáról) 

 
V. rész 

Derbi 



 
Hosszú ideig ültem egy szobában Köbcsivel, akivel időnként tegeződtünk, időnként magázódtunk. 

Legutoljára is a magázódásnál maradtunk. Még pontosabban, uraztuk egymást. Egyrészt azért, mert végképp 
összevesztünk, másrészt azért, mert ekkor már nagyon jó barátok voltunk. 

Köbcsit azért találták fel, hogy a magyar sajtóban a legsivárabb napokban is süssön a nap. Ha ő megjelent 
valahol, minden szem feléje fordult, s várta, hogy történjen valami. És általában történt is. A sajtótájékoztatón 
egy balszerencsés mozdulattal kiütötte a tálcát a pincér kezéből, és a kollégája fejére zúdította a húsz talpas 
pohárka tartalmát. A szilvapálinka lecsurgott a kolléga arcán, nyakán, beitta magát a ruhájába. Máskor a 
fogadásra terített asztalhoz rohanva, mindenkit megelőzve, villáját beledöfte a legpompásabb őzcombba, 
amelyről fél perc múlva kiderült, hogy csupán díszítésként szolgál. Fél vekni, májpástétommal befuttatva.  

Ha a téesz zárszámadó gyűlésén bablevesbe merítette a kanalát, csakis ő halászhatta ki a kondérból a 
belepottyant főtt egeret. Amikor odahaza kitöltötte a sört a kőbányai sörgyárban ajándékba kapott csatos 
üvegből, a pohárban valami különös uszadékot talált. Egy maradék patkányfarkat. 

Ilyesféle esetek történtek Köbcsivel, szinte napi rendszerességgel. Ezért kérdezték esős napokon, kis 
napsütésre áhítón a pesti redakciókban, lapindító értekezlet előtt: 

– Köbcsi-sztori van? 
Általában volt. 
Ha ő árvízi riportra ment, és beszállt a vízügyesek csónakjába, a megáradt Tisza azon mód elragadta őket. Ha 

az Állatkertben készített riportot, a kert új lakója, a selyemmajom megharapta a kisujját. Ha szüreti riportra 
indult, mielőtt megérkezett volna Tokajba, a vonat kisiklott. Köbcsi gyalog indult el a töltés mentén, sötétedés 
után vándorcigányok tábortűzéhez tévedt, a vajda úgy megkedvelte, hogy hozzá akarta adni a lányát. Egy 
traktoros menekítette el a kézfogó elől. 

A nők egyébként fölöttébb kedvelték Köbcsit. Ez volt talán élete legnagyobb rejtélye. Köbcsi ugyanis a 
legkevésbé sem hasonlított Marcello Mastroiannihoz. Inkább a kis Kaboshoz. Első ránézésre mindenképp. A nők 
azonban értékelték, hogy Duna-járó ember volt, evezett, karban tartotta az izmait. Vagy tudott valamit, amit 
mások nem tudtak… Néha egyszerre hárman-négyen is vetélkedtek a kegyeiért.  

Ezeket a nőket különböző fantázianevekkel ruházta fel. Csak így emlegette őket: Magyar Agár, Éti Csiga, 
Tonnás Pipi. Számtalan történetet keringett: hogyan rejtegette őket egymás elől, miként kérte meg az egyik héten 
Magyar Agár kezét, két hét múlva Éti Csigáét, és fordítva, miközben összeköltözött Tonnás Pipivel. 

– Hallottad a Köbcsit? Szombaton három nőt vitt vízi túrára, nem fértek be a sátorba… Köbcsi benn aludt, a 
nők odakinn. Mind a hárman. Egyiket sem akarta megbántani… 

– Hát azt hallottad, hogy az egyik nő a villanyszámláját fizeti, a másik a telefonszámláját, a harmadik a 
lakbérét?  

Köbcsi politika-semleges volt. A Köbcsi-sztorit nyugodtan el lehetett mondani, ki lehetett színezni, abból 
nem lett baj. A Köbcsi-sztorik voltak a legjobb szerkesztőségi nyugtatószerek. Hírlett, hogy – sajtótörténeti 
kuriózumként – egyszer a Népszabadságnál még az örökké gyomorfájósan komor Komócsin elvtárs is 
elmosolyodott egy Köbcsi történeten.  

Ha a Köbcsi-sztorikat írták volna meg a lapok, némi napsütés még a szürke újsághasábokra is rászitált volna.  
De hát nem Köbcsiről írtak, ő írt a pesti délutáni napilapba. Egyébiránt olvasmányosan, színesen, egyéni 
stílusban. Mert tehetséges ember volt. Csakhogy ez kevésbé érdekelte a kollégáit. A Köbcsi-sztori érdekelte 
őket.  

Amikor már magázódtunk – tehát kikovácsolódott a barátságunk –, Köbcsi az életfilozófiáját is elárulta. 
Röviden így hangzott:  

– Úgy kell élni, hogy sose vegyék komolyan! Abból nem lesz baj! 
És kissé elrévedve hozzátette: 
– A komoly embereket lecsukják. Felakasztják… Khm… A falu bolondját soha. 
A szerkesztőségben időnként efféle komolytalan emberek keresték fel. Mivel foglakoznak, miből élnek, nem 

lehetett tudni. Köbcsi talán tudta, de nem beszélt róla. Leültette őket a szoba sarkába, az elpiszkolódott zöld 
huzatú fotelbe, s mondta nekik, hogy várjanak. Ő telefonált, cikket írt, a legtöbben elunták, fogták magukat, és 
elmentek.  

Volt azonban valaki, aki nem ment el. Akár három-négy órát is képes volt ott gubbasztani a sarokban. 
Öreg, megfáradt ember volt, párás szemekkel, meggyötört arckifejezéssel. Roboz Eduárdnak hívták. Fontos 

küldetést telesített. Sporteseményt szervezett.  
Abban az időben az újságírók és a színészek minden évben megmérkőztek egymással a Népstadionban. 

Tízezrek tódultak ki a rangadóra. Roboz úr a fejébe vette, hogy – a focimérkőzés mintájára – az Ügetőpályán 
megrendezi a színész-újságíró párviadalt. Ehhez kívánta megnyerni Köbcsit, mint versenyzőt. 

– Nem… Khm… Nem… – motyogta tétovázva Köbcsi. – Nem értek a lovakhoz…  
Roboz úr győzködte, nem kell azokhoz külön érteni, bele kell ülni a szulkiba, a ló körbefutja kétszer a pályát, 



és kész. Gondoskodik róla, hogy Köbcsi a legjobb lovat kapja a versenyen! 
– Meglátom… Khm… – pötyögte Köbcsi több órás várakoztatás után Roboz úrnak.  – Meglátom… 
Roboz úr pedig jött és jött, rendületlenül, hogy Köbcsi igenjét vegye. De nem vette. Amikor már napi hat-hét 

órát is nálunk tanyázott, Köbcsi végre elszánta magát: 
– Khm… Majd a Kósa úr elindul – szólt egy elnyúló telefonbeszélgetés közben. Éppen a Meteorológiai 

Intézet ügyeletesével beszélt, akkoriban még a meteorológusok bérmentve szolgáltatták a napilapoknak az 
időjárás jelentést. Az ügyeletes azt hitte, hogy Köbcsi hozzá beszél, ebből félreértés támadt. Mire Köbcsi 
kimagyarázkodott, és felvette a másnapi előrejelzést, hosszú percek teltek el. Tovább bonyolította a helyzetet, 
hogy a másik telefon is felberregett: a kagylóban Magyar Agár jelentkezett. Köbcsi egy-egy fél szóval, töredék 
mondattal neki is válaszolgatott, imádta az efféle többrétegű társalgást. 

Roboz Eduárd mindehhez rég hozzászokott már, most azonban rángatózni kezdett az arca. A gyakornok 
induljon a nagynevű színészek és hírlapírók között? Erről szó sem lehet! Köbcsi azonban beleszeretett az 
ötletébe. 

– Mi ugyan… Khm… nem beszélünk egymással – mutatott rám. – Kósa úr… Khm… számomra nem  
létezik… Azonban el kell ismerni, hogy egészen jól ír… Itt a szerkesztőségben ő ír legjobban. 

– Legjobban? – ámult el Roboz úr. 
– Rajtam kívül… Khm… Úgy értem… 
– De hát nem ismerik még! 
– Miért… Khm…Mikszáthot ismerték, amikor Pestre jött? Kukában aludt.  
Roboz úr kétségbeesett. 
– Szegény Mikszáth! – sajnálkozott. – Segíteni kellene rajta! 
– Menjen ki a Kerepesi útra! – húzta el a száját Köbcsi. 
Roboz úr felvidult: 
– Az Ügetőre? 
– Kicsit odébb, Roboz úr!  
– Hová odébb? 
– A temetőbe! 
Roboz úr nem tartozott a leggyorsabb felfogású elmék közé, lassan azért megértette, hogy sem Köbcsit, sem 

Mikszáthot nem indíthatja a színész-újságíró derbin. Kezdett megbarátkozni a gondolattal, hogy engem ültet a 
szulkiba. Legközelebb már kész tervvel jelent meg a szerkesztőségi szobában. 

– Hat hetünk van a nagy napig! Nincs vesztegetni való időnk! Azonnal edzésbe kell állni! Két híres hajtó van 
az Ügetőn. Kargyal és Piskót. Kargyal az idősebb, a nagyobb név. De már megfáradt. Már jóllakott a sikerrel. 
Piskót viszont még tele van tettvággyal. Kargyal már lefelé tar, ő fölfelé tör a csúcsra. 

Másnap reggel öt órakor találkozó az Ügetőn. A lovak korán kelnek, a hajtók is. Az edzésre a hajnali órák 
legmegfelelőbbek. Ez már így szokás. 

Roboz úr láthatóan otthonosan mozgott a pályán. Biccentgetett a fejével a hajtók felé, értő szemmel mustrálta 
a lovakat. Kicsit beszélgetett Kargyallal, aki fázósan összehúzódva, merev arccal ült a szulkiban. Öregedő, 
madárcsontú, kicsiny ember volt, ideális hajtó alkat. De már unta az egészet. 

Piskót testes, fiatal férfi volt, kicsattant az egészségtől. Sapka nélkül hajtott, ujjatlan bekecsben. Arca 
kipirosodott. Élvezte a csípős hajnali szélt. Roboz úr bemutatott neki. Piskót alaposan megnézett. Homloka alatt 
apró, kíváncsi szemek ültek. 

Átadta a lovát egy segédhajtónak, és intett, hogy kövessem. Beléptünk az istállóba. A bokszokban szebbnél 
szebb paripák álltak. Hátravetették a fejüket, mintha köszöntek volna. 

Az egyik boksznál megálltunk.  
– Erre gondoltam – mondta Piskót.  
Roboz úr az első pillanatban meg sem tudott szólalni.  
– Hiszen ez … Hiszen ez… 
– Igen – mondta Piskót.  
– Hiszen ez… Ez a nagy Generális! – nyögdécselt Roboz úr.   
– Őt szánom a szerkesztő úrnak! 
Roboz úr még mindig nem akart hinni a szemének és a fülének. 
– Nem lesz ez túl jó a szerkesztő úrnak? 
Piskót szeme megcsillant: 
– Kedvezzünk a fiataloknak! Övék a jövő! 
Így aztán még aznap megkezdtük az edzéseket. Piskót maga mellé vett a kétkerekű szulkiba, és körbevitt a 

pályán. A gyeplőt szinte csak az ujjai hegyén tartotta. Tarthatta, mert Generális magától is tudta a dolgát. 
Ügetett, miként az elő van írva. Meg sem fordult a fejében, hogy átváltson galoppba. A pályán körbe-körbejáró 
társai is példásan engedelmeskedtek a hajtóknak. 



A következő napon már egyedül ültem a szulkiba. Piskót ugyan mellettem hajtott, vigyázott rám, de bátran 
magamra hagyhatott volna. Generális vitt a pályán, könnyedén, utánozhatatlanul kecses, ritmikus mozgással. 
Mintha táncolt volna velem a salakon. 

Nincs ebben semmi ördöngösség – gondoltam. Mi a csudának kell hat hétig hajnalban kelnem, edzésre 
járnom, száz kilométert lehajtanom? Mit kell ezen annyit gyakorolni? Hiszen csak beül az ember a szulkiba, 
nekifeszíti a lábát a vas sarunak, és Generális máris röpíti előre! Nem lesz másképp ez a versenyen sem!  

Piskót, mintha csak a gondolataimban olvasott volna, elmagyarázta, hogy a hajtás komoly tudomány. Ki kell 
ismerni a lovak természetét, jellemét, egyéni szokásaikat. Minden ló külön világ, önálló törvényekkel. Nincsen 
ezeknél a paripáknál érzékenyebb lény a földön. Minden rezdülésünkre reagálnak. Ugyanakkor elvárják, hogy 
mi legyünk az urak a pályán. Kezesek és engedelmesek, míg érzik, hogy határozott kéz tartja a gyeplőt, de 
hirtelen megvadulnak, ha gyöngeséget, figyelmetlenséget tapasztalnak. Van a lovaknak egy szelíd, gyermeki 
énjük, és van egy másik, egy szeszélyes, kiszámíthatatlan. Ez az énjük csak akkor lép elő, amikor hibázunk. 
Ilyenkor ők lesznek az urak. Hiába tartjuk erősen, vasmarokkal a gyeplőt, elviszik a hajtó kezét. Galoppba 
vágnak, s neki a világnak! Szempillantás alatt ripityára törik a szulkit. A világ legerősebb embere nem fogja meg 
őket. Az Isten legyen irgalmas a hajtónak. Tehát véletlenül se bízzam el magamat! 

Jókat beszélgettünk Piskóttal hajnalonként, megkedveltem őt. Kedélyes, barátságos ember, szeret tréfálkozni, 
új viccek után érdeklődött. Ugyanakkor az érzelmeit sem titkolja. Elmesélte a gyermekkorát. Félárvaként, nagy 
szegénységben nőtt fel. A keresetének egy részét hazaküldi falura a beteg, öreg édesanyjának. És minden évben 
küld egy nagyobb összeget a fóti Gyermekvárosba, az árváknak. 

A második héten már a korai kelést is megszoktam, vekker nélkül ébredtem. A hajnali hajtás felfrissített, 
energiával töltött fel. A szulkiból – ha Generális röpíti a pályán – másnak látszik a világ. Az ember már-már azt 
is elhiszi, hogy hamarosan a levegőbe emelkedik, és repül… 

Köbcsi eleinte – a maga motyogó stílusában – odavetett egy-egy kérdést: “ Na, hogy megy?”, meg effélék. 
Ahogy azonban közeledett a verseny napja, látszott rajta, hogy már megbánta a döntését. Mind többen 
kérdezgették tőle, hogy indul-e a nagy derbin, mert nélküle el sem tudnak képzelni egy ilyen összecsapást. 

– Nem… Khm… Átadtam a helyemet…– motyorogta, de nem hittek neki. Arra gondoltak, hogy csak 
taktikázik. Lassan már ő maga sem hitte, hogy elkövette a szamárságot, és nem fényesítette tovább a hírnevét. 
De már elkésett. Ezért inkább úgy tett, mintha lenézné a Kerepesi úti hajtókat. 

– Ügető? – makogta maga elé. – Khm… Az is valami? A galopp… Az igen… 
Tudvalévő volt, hogy a galopp versenyeket nem a Kerepesi úton rendezték. 
Roboz úr viszont annál inkább lelkesedett.  
– Haladunk, haladunk! – dörzsölte a tenyerét. – Meglepjük a nagyvilágot! Meglesz az első hely! 
Szombatonként is edzést tartottunk. Akkor azonban nem a salakon, hanem a tribünön. Roboz úr kivitt a 

szombati futamokra: ismerkedjem a másik oldallal, a fogadókkal. A semmi mással össze nem hasonlítható 
atmoszférával. 

Valóban forgatagos, tomboló világ volt az. Megannyi szerencseváró, utolsó tízesével próbálkozó, ujjongó és 
átkozódó ember, elmondhatni: a társadalom minden rétegéből.  Itt volt a szeneslegény, a filmrendező, a 
hullamosó, az író, a börtöntöltelék, az élsportoló, a tanár, az utcaseprő, a táncdalénekes, az alanyi költő – testvéri 
összeborulásban, izgalomban, esélyekre leső olthatatlan figyelemmel. Futam előtt egyszerre rohanták meg a 
pénztárakat, egyforma, rekedt hangon ordítozták a benn ülő kisasszonynak, hogy: Tétre!, Befutóra!, Négyes-
hetes oda-vissza! Üvöltve bíztatták a hajtókat, kiabálták a lovuk nevét, varázsigéket mormoltak, és amikor a 
szulkik a célegyenesbe fordultak, egyszerre ugrottak fel a helyükről, arcuk eltorzult, karjuk a magasba vágódott, 
Gyere, gyere, gyere! – ordították elkékült arccal, dúlt tekintettel, az Istenhez, az ördöghöz fohászkodva, 
egyszerre rogytak vissza a padokra, fejüket a tenyerükbe temetve, káromkodva, hogy aztán új erőre kapva 
felugorjanak, letóduljanak a vaskorláthoz, és átkokat szórva a csalókra, a brigantikra, a gyilkosokra, a levegőbe 
szórják  fehér tikettjeiket. Ilyenkor mintha havazott volna az Ügetőn. 

Megdöbbenve tapasztaltam, hogy a fogadók haragja Piskótra is rázúdul, válogatott jelzőkkel szidalmazzák, 
halállal fenyegetik. Talán egyetlen hajtóra sem haragudtak annyira, mint erre az áldott emberre, akivel 
hajnalonként oly békés, nyugalmas beszélgetéseket folytattam. Gengszter! Anyagyilkos! Utolsó tolvaj! Elcsalja a 
fogadók pénzét, és palotát épít magának Rákoskerten! Minden futama előtt összebeszél két-három hajtóval, 
megveretik az esélyest, behozzák az első helyre a kutyaütőt. A strómanjaikkal megjátszatják a nyerő számokat, 
és felmarkolják a stekszet. Miatta nem érdemes az Ügetőre járni! Nem is jönnek ki többé, soha, soha, esküsznek! 

Aztán a következő futam előtt megint ott tolonganak a pénztárnál. Kölcsönt kunyerálnak ismeretlenektől, 
eladásra ajánlják a ballonkabátjukat, az aktatáskájukat. Láttam egy embert, aki a műanyag fogsorát árulta tizenöt 
forintért.  

Mert minden futam újra és megint visszahozza az esélyt: most megjátszom, most visszanyerek mindent, tuti 
tippem van, az egyik istállófiútól hallottam, aki kihallgatta Piskótékat, Kargyalékat! 

A tuti tippek híre fénysebességgel terjed, egyszerre legalább öt-hat tuti tipp van forgalomban.  



Roboz úr felvilágosított, hogy egyik hírnek se higgyek. Inkább lopózkodjam a pénztárnál sorban álló híres 
vízilabdázó, Kárpáti Gyurika mögé, és lessem ki, melyik lóra tesz. Gyurikánál tájékozottabb ember ugyanis 
nincs az Ügetőn. 

– Tehát mindig nyer?  
Roboz úr mély lélegzetet vett: 
– Nem olyan egyszerű az! – bökte ki. 
– Miért ne lenne egyszerű? Ha mindent tud? 
Roboz úr erre nem válaszolt. Azt mondta, hogy játsszam meg csak a Gyurika tippjét, gyorsan, mert 

másodpercek múlva indítják a futamot. Sajnos, hiába ágaskodtam Kárpáti Gyuri háta mögött, olyan halkan 
sugdosott a pénztáros kisasszonynak, hogy semmit sem hallottam. Lógó orral baktattam vissza a tribünre: hát 
nem sikerült…  

Kárpáti Gyurika mosolyogva ült a hadonászó, imádkozó, tajtékozó emberek között, nyugalma az utolsó 
pillanatokig nem hagyta el. Ilyen egy úriember! Egy jól értesült úriember. A befutó után felállt, megcsóválta a 
fejét, csüggedten elhajította a fogadócéduláit. Roboz úrra néztem. Megvonta a vállát:  

– Hát ez az – mondta sejtelmesen. Többet nem lehetett kihúzni belőle. 
Megismertetett viszont több nagy emberrel. A szomorú szemű Zelk Zoltánnal, aki rodostói száműzöttként 

imbolygott a padsorok között. A táncdalszerző Zsütivel. – G. Dénes Györggyel –, aki skót kockás zakójában 
tánclépésekben közlekedett a tribünön, és sokat sejtetően az utolsó futamra, a hármas befutóra várt. 

– Tudsz valamit? – érdeklődött tőle Roboz úr. 
– Semmit sem tudok! – mondta fagyos mosollyal  Zsüti. 
Csurka István töprengve álldogált a korlát mellett. Bemutatkoztam neki, rám nézett. Azt hittem, hogy az 

újságról érdeklődik majd, a riportjaimról, de ő ezt kérdezte:  
– Tudsz valamit?  
Tőlem akart tuti tippet szerezni. Végh Antal viszont Csurka körül készségeskedett, afféle jóbaráti-tanítványi 

pózban, és várta, hogy Csurka Pista megnyilatkozzon. Mármint a hármas befutót illetően. Rákosy Gergely is 
odaballagott Csurkához, tanácskozott vele. Mindenki igyekezett mindenkivel tanácskozni. Itt  a rongyos zakójú 
segédmunkás éppen úgy a legmélyebb titkok hordozója lehetett, mint a Nemzeti Színház híres színésze. Futam 
előtt valakinél ott lapult a kincs, valakinek, egyvalakinek kellett lennie, akit a hajtók beavattak a tervükbe. 

Mert abban mindenki hitt, hogy csakis így dőlnek el a futamok. Megbeszélés szerint. De hát azt is ki lehet 
találni, amit ők kifőztek! Az is egyfajta lóverseny. 

A nagy emberek, persze, nem sok ügyet vetettek rám. Nyilván a nevemet sem jegyezték meg. A következő 
szombaton újra be kellett mutatkoznom nekik. 

Csurka azért – biztos, ami biztos – megkérdezte: 
– Tudsz valamit?  
– Sajnos, nem… 
Legyintett. A többiek még csak nem is kérdeztek.  
Néhány hét múlva azonban váratlan dolog történt. Mintha addig aludtak volna, és most ébrednének, sorra-

rendre hozzám léptek, a kezemet szorongatták: 
– Hogy vagy fiú? Jól érzed magadat?  
G. Dénes György még arra is ügyelt, hogy az egészségem után érdeklődjön. 
– Nem fáztál meg? Hajnalban még hűvös van… 
Zelk Zoltán bíztatóan rám emelte őzike szemét, kedvesen bólintott. Végh Antal bizonygatta, hogy minden 

nap az én riportomat keresi a délutáni lapban. Azért veszi meg, nem másért.  
Csurka pajkosan, pajtásian hátba vágott. 
– Hö-hö – nevetett döcögve. – Hö-höh-hő! 
Szinte elolvadtam ennyi szeretettől. 
 – Generális? – csippentett a szemével Csurka. 
A Turf ugyanis közölte a jövő heti futamokat. Köztük a színész-újságíró derbi indulóinak névsorát. 

Mindenekelőtt nyomtatott nagybetűvel a lovak nevét. Igen, ott díszelgett a sárga újság középső oldalán: első 
pálya, Generális. Hajtó: az én nevem. Csurkáékat természetesen mindenekelőtt a ló érdekelte, ám a hajtó 
személye sem mellékes. A lovaktól nem lehet információkat szerezni, a hajtóktól igen. 

Körbevettek, simogattak kérő tekintetükkel. 
– Jól van – mondta G. Dénes György. – Ne mondj semmit!  
Halkan pedig hozzátette:  
– Most… 
Csak Zelk Zoltán maradt két-háromlépésnyi távolságra, ő nem tülekedett, bánatos tekintettel hallgatott. Ám 

ez a szomorúság sem kergethette el az arcára kiülő kíváncsiságot.  
Végh Antal sörözni hívott, Zsüti arról érdeklődött, hogy nincs-e kedvem az esti fellépésére elmenni. Az egyik 



körúti bárban szerepel, a vendége leszek, gyönyörű lányok lesznek ott, bemutat nekik 
Nyomult a nyomukban Kárpáti Gyurika is, gondolom, ő uszodai ingyenjegyet kínált volna. Csurka meg csak 

nevetett, széles, bíztató nevetéssel. 
– Hö-hő… höhő – és újra hátba vágott. 
Ekkor lépett közbe Roboz úr, tőle szokatlan ragadozó mozdulattal rántott el a nagy emberek gyűrűjéből. 

Félrevont, és közölte, hogy tartsam magam a sportszerűség szabályaihoz. Titoktartásra vagyok kötelezve, egy 
szót sem a versenyről és az esélyekről! 

– Nem is tudok semmit! 
– Nem? – lepődött meg. 
– Honnan tudnék bármit? 
– Piskót? – kérdezte kutató tekintettel. – Piskót nem említette, hogy… 
– Mit?  
– Hát… Hogy mit tud Generális. Meg a többiek. Vagyishogy a többiek mit tudnak Gnerálishoz képest… 
– Nem! Erről nem beszéltünk! 
– Hát miről beszéltetek? Állandóan dumáltok az edzésen. Láttam. Miről folyik akkor a szó? 
– Hétköznapi dolgokról. 
Roboz úr homloka elsötétedett. 
– Hát ezt érdemlem én tőled? Híres embert csinálok belőled, te meg titkolódzol… Valamit csak mondott 

Piskót! Hogy Generális sántít, vagy mit tudom én… valamit csak mondott róla! 
– Mindegyiknél jobb. Azt tényleg mondta. 
– Ez az! – ugrott a nyakamba Roboz úr. – Hát ez az! Most már mindent értek. Zsütiéknek pedig egy szót 

sem! 
– Hiszen tudják, hogy abban a futamban Generális a legjobb! 
– Dehogy tudják, dehogy tudják! Azaz, tudják, de nem tudják, hogy tudhatják-e! Mi pedig semmit sem 

tudunk! – és azzal Roboz úr maga után húzott a kijárat felé. A Hármas befutót már meg sem vártuk. 
– Mostantól karantén! – adta ki a parancsot Roboz úr. – Jövő szombatig süket vagy és néma! Különben élni 

sem hagynak! A nyomodban lesznek, tönkretesznek, megőrjítenek! Ezek mindenre képesek egy tippért! 
Mindenre! És most már tudják, hogy a derbin te vagy a kulcsfigura! 

A hétfői edzésen megkérdeztem Piskótot, hogyan bírja elviselni a közönség gyalázkodását. 
– Semmi az! – vont vállat. – Ezért járnak az Ügetőre! 
– Meg lehet ezt szokni? – erősködtem. 
– Eleinte nehéz. Most már hiányozna. Foglalkozásköri ártalom… 
Apró szeme ravaszkásan megcsillant, arcán rókamosoly suhant át. Eddig sosem láttam ilyennek. De mindjárt 

a magyarázatot is megtaláltam: valahogy védekezni kell a hetenként ismétlődő szidalmazások, sértegetések, 
fenyegetőzések ellen. A közönség gyalázza őt, ő meg kineveti őket. Önvédelem. 

Piskót még egyszer elmagyarázta, hogyan versenyezzek szombaton. A belső pályán indulok, tehát 
leghátulról, és ez önmagában nagy előny. Minden vetélytársamat látom, én dönthetem el, hogy mennyire 
engedem el őket, és mikor indítom meg a hajrát. Nem kell sietni, elég a második körben, az utolsó kanyarban 
megindítani Generálist. Egyébként ő már amúgy is tudja, hogy olyankor kell meglódulni. A vérében van a 
verseny. Ami pedig a legfontosabb: a start! Az amatőrök általában itt buknak el. Idegesek, kiugranak, rángatják a 
gyeplőt, összezavarják a lovat. Nekem semmi más dolgom nincs, mint elindulni, ahogy gyakoroltuk. Szépen, 
kényelmesen tartani a gyeplőt, alig észrevehetőn, Generális nem igényel mást. Ha semmit nem csinálok, ő akkor 
is végigmegy a pályán, és megszerzi a győzelmet. 

– Valamit azonban ne feledjen, szerkesztő úr! A versenyző sohasem fogad! Eszébe ne jusson megjátszani 
magát! 

Ez etikai kérdés, de babonából sem ajánlatos magunkra tippelni.  
Piskót azt mondta, hogy legközelebb csak szombaton jöjjek. Az edzéseket befejeztük, nincs szükség több 

gyakorlásra. Egyébként is, ilyen nagy verseny előtt nem tesz jót a lónak, ha meghajtjuk. Ő majd gondoskodik 
róla, hogy mozogjon. 

Edzés után bementem Generálishoz az istállóba. Akkor már bejáratos voltam a bokszba. Megveregettem a 
gyönyörű, ívelt nyakat, megsimogattam a selymes, fekete sörényét. Hátravetette a fejét, rám hörrent a barátság 
jeleként.  

Bár nem beszéltünk egymással, természetesen Köbcsit is meghívtam a versenyre. 
– Jó… Jó… Km… – makogta. – Lehet, hogy én túrázni megyek… a Pilisbe… Khm… Lesznek ott elegen…  
Irigykedett, nem kétséges. Hát még, ha megtudja a végeredményt! Két hónapig a szerkesztőségi szoba ajtaján 

is háttal lép be, hogy ne kelljen rám néznie. 
Aztán elérkezett a szombati nap. Május eleje volt, kék ég, legyezgető, langyos szellő. Az emberek ingujjra 

vetkőzve, vagy trikóban ültek a tribünön, a nők tavaszi ruhákban színeskedtek. Az első futam volt a színész-



újságíró derbi. Még nem ürültek ki a bukszák, a zsebek, még senki sem veszített. Majálisos hangulat uralkodott a 
Kerepesi úton. 

Beöltöztünk a kezeslábasba, fejünkre húztuk a bukósisakot. Piskót ott állt a pálya szélén, apró szeme 
megcsillant, arcán megjelent a rókamosoly. Azt olvastam ki ebből a mosolyból, hogy úgyis mi vagyunk a 
legjobbak, tönkreverjük őket.  Ahogy felsorakoztunk a startnál, mindenünnen hallottam: “Generális! Generális!” 
Átfutott rajtam, hogy itt aztán nincs mese, a fél pálya rám fogadott. Ha nem az egész.  

– Meglesz, Generális? – fordultam bíztatásért a lovamhoz. De már csöngettek is, Generális nem 
válaszolhatott.  

Jól fejembe véstem Piskót szavait. Mindent a tanácsai szerint tettem. Szépen, kényelmesen, laza 
gyeplőtartással… Voltaképp rábízni mindent Generálisra. 

De mi ez? Generális úgy startol, mint egy felfűtött lokomotív. Néhány másodperc alatt utolérjük a külső 
pályán indulókat, és Generális feszíti, szaggatja a gyeplőt, hogy ő még jobban menne.  

Húztam vissza, teljes erőmmel, hátradőlve a szulkiban, két lábamat nekifeszítve a lábtartó vasnak. De mintha 
egy mozdonyt akartam volna visszatartani.  

Kerestem volna a pillantásommal Piskótot, mit tegyek most, de már a kanyarban száguldottunk. És 
egyébként is: mit mondhatott volna ebben a helyzetben Piskót? 

Te jó ég! Generális a kezemet viszi! Hiába hajlítom be mindkét karomat könyökben, centiről-centire előbbre 
kell engednem. Ha szkander bajnok lennék, talán megtartanám Generálist… Kétszáz-háromszáz méterig talán. 
De akkor is a kezemet vinné. 

Még egy utolsó próba: visszahúzni a gyeplőt! Az életem múlik rajta! Nem lehet, hogy nem tudom 
visszahúzni! Lehetetlen! A zabla a ló szájában, hát nem fáj neki? Hát semmit sem érez ez az ördögtáltos?  

Még húsz-harminc métert bírtam. Két karom kinyúlt, Generális győztes mámorban váltott át ügetőből 
galoppba. És nem tudom megállítani. Vágtat, robog, viharzik. Hátul a startnál verik a gongot, leintik a futamot. 
A többiek leállnak, én leállni sem tudok. A külső egyenesben száguldunk, a második kanyarban, és máris a 
célegyenesben. Morajlik, zúg az aréna, mintha vihar lenne, felhőszakadás. Generális még az első kör végén sem 
áll, meg, csak  a külső egyenesben. 

Vissza kell poroszkálni a starthoz. Ordító, szitkozódó tömeg. 
– Bunda! Bunda! 
Ők jól tudják, hogy hiába indítják újra a futamot, Generális már nem győzhet. Már kiadta az erejét. 

Akármilyen csodaparipa, ilyen előnyt nem adhat a többieknek. Azok sem gebék. 
Keresem a szememmel Piskótot, sehol. A versenyzőtársak hajtói mind ott vannak a startnál, a pálya szélén, ő 

eltűnt. 
A második indítás rendben történik, Generális most már kezes. Üget szépen, rendben, ahogy kell. Csak egyre 

lassabban. A második körben, a célegyenes előtt úgy mennek el mellettünk, mint a gyorsvonat a kézihajtány 
mellett. 

Üvöltés, ökölrázás, tombolás.  
– Bunda! Bunda! 
– Csalók! Brigantik!  
A segédhajtók menekítenek ki a pályáról, és rejtenek el az istálló mélyén. Piskótnak se híre, se hamva. Este 

sötétedés után a hátsó kapun eresztenek ki, amikor a főépület elől az utolsó tüntetők is elszállingóztak. 
Roboz úr hétfőn felkeresett a szerkesztőségben. Azt hittem, rám zúdítja a haragját, ő azonban Piskótot szidta. 
– Zsivány! Utolsó gazember! 
Kinyomozta, hogy mi történt. Az egyik segédhajtó énekelt neki. Piskót a verseny előtt, hétfőn hazaküldött 

engem, azzal, hogy már nem kell többet edzenem. Hétfőtől szombatig a bokszban tartotta Generálist. És öntötte 
elé a zabot. Persze, hogy úgy jött ki a pályára, mint egy gőzmozdony. 

– Régi trükk! – verte ököllel a fejét Roboz úr. – Sajnos bevettük! 
Valaki egyébként húszszoros pénzt vett fel a pénztárnál. Aki az esélytelenre fogadott… Roboz úr 

fogadkozott, hogy a nyomába ered a strómannak, nyilván Piskót embere, persze üthette bottal a nyomát. 
A legenda pedig terjedt. A szerkesztőségekben, lapindító értekezlet előtt kérdezgették: hallották a Köbcsi-

sztorit? Melyiket? A legújabbat. Elindult az Ügetőn, elragadta az esélyes ló, a feldühödött közönség üldözni 
kezdte. A Kerepesi úti temető kőkerítésénél Zsüti már-már utolérte. Köbcsi átmászott falon, a temetőbe 
menekült, és elbújt a Kossuth mauzóleumban. Mindenütt keresték, de Kossuth apánkat mégsem merték 
megbolygatni. 

Köbcsi egy szóval sem tiltakozott.  
Csak somolygott, a telefonkagylókat emelgette, makogott, motyorászott, kiadta az útját Magyar Agárnak, 

megkérte a kezét Éti Csigának, majd másnap elzavarta Éti Csigát, és visszafogadta Magyar Agárt. 
Egy meggondolatlan pillanatban felajánlotta, hogy – a harag fenntartása mellett – tegeződjünk, de ezt 

mindjárt vissza is vonta, mert rájött, hogy akkor nem urazhatjuk egymást. 



 
 

 
Wass Albert emlékezete XVIII. rész 

Wass Albert 

Az „erőszakos magyarosítás” mítoszának vizsgálata 
 

Miközben a közös szülőföldünk történelmével foglalkozó szlovák és román szerzők cikkeit olvassuk, újra és 
újra találkozunk az „erőszakos magyarosítás” kifejezéssel. Ezt a vádat minden egyes alkalommal a fejünkhöz 
vágják, amikor panaszkodni merészelünk arra az embertelen bánásmódra, melynek manapság szerencsétlen 
magyarjaink ki vannak téve Szlovákiában és Romániában. Azonban semmiféle megbízható bizonyíték nem 
lelhető fel, mely alátámasztaná, hogy az első világháborút megelőző időkben a magyar királyság hivatalos 
politikája lett volna a nemzeti kisebbségek erőszakos beolvasztása. Az efféle politika teljességgel megcsúfolása 
lett volna az Alkotmánynak, mely Szent István koronájának összes országára érvényes volt. Amellett nehéz 
volna megmagyarázni, hogy a felvidéki szlovákok és az erdélyi magyarok képesek lettek volna e hosszú 
századok során életben maradni ilyen feltételek mellett, egyáltalán: nem csak életben maradni, hanem számban 
növekedni, és gazdaságilag valamint kulturálisan gyarapodni. Valóban itt van már az ideje annak, hogy 
megvizsgáljuk a vádak mögötti bizonyítékokat, és ha van mit tanulni ezekből, akkor úgy kell azokat 
felhasználni, hogy a ma élő magyar kisebbségek javára váljanak. 

A magyar királyság történetét átfésülve a tizenegyedik századtól a tizenhatodikig, azt vesszük észre, hogy 
nagy számú horvát, szlovák és román emelkedett az uralkodó magyar nemesség soraiba. Úgy tűnik, a sikerhez 
vezető út mindenki számára nyitva állott, bármely nemzetiséghez tartozott is. Mivel a hűbéri rendszer korában 
senki sem törődött azzal, hogy a szerviensek mely nyelvet beszélték, bizonyosan nem avatkoztak kulturális 
örökségükbe, akár magyarok, szlovákok vagy mások voltak. Magasabb szinten természetesen a latin volt a 
hivatalos nyelv, ezt leszámítva azonban a magyar. A magyar nyelv egyúttal a nagyobb és kisebb városok nyelve 
is volt, ezért azoknak a nem magyaroknak, akik arra törekedtek, hogy bekerüljenek a középosztályba, avagy a 
kereskedelem és ipar területén keresték előrejutásuk módját, sikerük érdekében szintén meg kellett tanulniuk a 
magyarul. Bizonyos, hogy erőszakot senki sem alkalmazott. 

A törökök benyomulásának, akik majdnem 150 évig tartották megszállva Magyarország középső területeit, és 
az azt követő Habsburg hatalomátvételnek pusztító hatása volt az országra nézve. Hatalmas területek 
néptelenedtek el, és a földtulajdonosok arra kényszerültek, hogy más országokból hozzanak munkaerőt. Ezek az 
új betelepülők többségükben szerbek és oláhok (románok) voltak, akik magukkal hozták papjaikat, és külön 
szigetekként telepedtek le az őslakos magyar népesség között. A magyarok és nem magyarok közötti viszony 
minden alkalommal elmérgesedett, amikor Magyarország megpróbálta lerázni magáról a Habsburg elnyomást. 
Az országot inkognitóban járó császári ügynökök pénzt és földet ígértek a nem magyar lakosságnak, ha 
megtámadják a magyar falvakat és városokat, így gyengítve meg a lázadók ellenállását. Véres mészárlások 
hosszú sora zajlott le a 16., 17., 18. században, sőt még a 19. század első felében is; ezek kivétel nélkül a 
Habsburg-birodalom céljait szolgálták, hiszen lehetetlenné tettek bármiféle kibékülést a magyar és nem magyar 
lakosság között. 

Miután a híres 1848-49-es magyar szabadságharcot az orosz cár segítségével leverték, a magyar lakosságra 
tizenhat évnyi terroruralom várt, míg ugyanezen időszak alatt a horvátokkal, szlovákokkal és románokkal úgy 
bántak, mint az osztrák birodalom dédelgetett gyermekeivel. Szerte Magyarországon a német nyelvet vezették be 
a közhivatalokban, hogy egységes országot hozzanak létre a Habsburg trón alatt. Azonban a külső politikai 
nyomás arra kényszerítette Ferenc József császárt, hogy “békét kössön” a magyarokkal. Megkoronázta magát 
Magyarország királyaként, visszaállította a magyar országgyűlést és elismerte az alkotmányt. Magyarország új 
“aranykora” vette kezdetét ezzel, ami majdnem fél évszázadon át tartott. A dualista monarchia tökéletesen 
kiegyensúlyozott gazdasági lehetőségeinek köszönhetően virágzott a kereskedelem és az ipar, ez pedig jólétet 
hozott, különösen az ország nyugati és középső részeiben. A magyar kultúra erőteljes fellendülésnek indult. 

A felszín alatt azonban mély sebek tátongtak, melyek lassan gyógyultak. A magyarok úgy érezték, hogy 
országuk nemzeti kisebbségei elárulták őket, amikor a Habsburg-birodalom oldalára álltak az 1848-as első 
Magyar Köztársasággal szemben, mely teljes autonómiát szavatolt valamennyi kisebbségnek. A magyarok, 
horvátok és szlovákok ezeréves együttélése során a magyar királyság keretein belül csupán 1870-től 1904-ig 
beszélhetünk valamiféle “magyarosítási törekvésekről”, vagyis egy viszonylag rövid időszakról van szó csupán, 
ami tulajdonképpen válasz volt az azt megelőző évtizedekre, és csakis helyi szinten éreztette hatását. Nem 



tudom, sohasem éltem az országnak azokon a tájain. Azonban kutatással töltött éveim során sohasem találtam 
bármiféle nyomtatott bizonyítékát tömeggyilkosságoknak, veréseknek vagy az “erőszakos magyarosítás” 
bármiféle más olyan erőszakos megnyilvánulásának, melyek a magyarok ellen 1944 és 1988 között 
elkövetettekhez hasonlatosak. Ezzel szemben saját szememmel láttam a horvát és szlovák nyelvű feliratokat a 
magyar királyi vasút kocsijaiban, melyek szülőföldemen, Erdélyen gördültek át 1913-ban. Manapság ezek közül 
a nemzetek közül egyik sem kényezteti magyar kisebbségét efféle barátságos gesztusokkal. Maga a magyar 
nyelv használata is tilos bármiféle nyilvános helyen. 

A falu, ahol születtem, Erdély középső részén fekszik, melyet Mezőség néven ismernek. Egyike ez azoknak a 
szerencsétlen részeknek, ahol Basta György császári generális 1604-ben áthaladt, leégetvén minden várost és 
falut, meggyilkolva minden férfit, asszonyt és gyermeket. Miután a háború véget ért, egyik ősöm a hegyeken 
túlra küldetett, hogy munkaerőt hozzon Moldáviából. Akkoriban oláh néven ismerték őket. Manapság 
leszármazottaik románnak hívják/vallják magukat.  

1910-ben falunk 881 lelket számlált. Közülük 106 volt magyar, a többi román. 1913-tól 1917-ig jártam a falu 
elemi iskolájába. Tanárunk idősebb ember volt, aki mindkét nyelvet folyékonyan beszélte. Öt láb hosszú 
sompálcájának köszönhetően már az első tanév végén mindegyikünk, magyarok és románok egyaránt, tudott írni 
és olvasni. Az ábécéskönyv, amit kaptunk, magyar nyelvű volt, ez igaz. De a román gyerekeknek a betűket és 
szavakat saját anyanyelvükön magyarázták el. Amint azt megtudtam, a román gyerekek minden szombat este 
külön okításban részesültek a román paptól és annak feleségétől, melyeken saját kultúrájukkal foglalkoztak. 

Az iskola mögötti játszótéren a nyelv többnyire a román volt, mivel a gyerekek többsége román volt, és azt a 
nyelvet már sokkal azelőtt megtanultuk, hogy az iskolába kerültünk, csupán a közös játék segítségével. Így 
működött ez a régi szép időkben a sokat gyalázott Magyar Királyságban, ahol a kisebbségeket szándékosan 
elnyomták. Azt kívánom, bárcsak az erdélyi és szlovákiai magyaroknak is annyi szabadsága volna manapság, 
mint a románoknak és szlovákoknak volt az első világháború előtt. 

Falunk bírója (magyarul bíró, románul primar) egy Petru Muresan nevezetű tehetős román paraszt volt. Az 
emberek választották meg annak. A jegyző (románul notar) magyar volt, akit a megyei adminisztrátor 
alkalmazásában állt. Mindkettőnek járt egy fia az iskolába. Simion, a bíró fia egy évvel felettem járt, míg Laci, a 
jegyző fia két évvel felettem. Egy nap a szünetben Laci megharagudott a Muresan fiúra kint a játszótéren, és 
“büdös oláhnak” nevezte. Simion a tanítóhoz ment panaszra. “Mikor fürödtél utoljára?” kérdezte a tanító a 
levegőt szimatolva. A fiú elvörösödött, és dacosan így felelt: “Megmosom az arcom minden reggel, kinn a 
vályúnál! A fülemet is, ahogy az apám!” “Néhanapján nem ártana egy fürdés”, jegyezte meg szárazon a tanító. 
Aztán behívta Lacit és négy botütést mért rá a sompálcával. “Nem kellett volna mondanod neki, hogy román, 
mert tudja ő azt nagyon jól. Ha már bűzről van szó, néha te is bűzlesz. Nézd meg a kezedet. Koszos, mint a 
disznó lába. Nincs jogod senkit sem megsérteni.” Kíváncsi vagyok, mi történne ma ugyanebben a faluban, ha 
egy magyar fiú “büdös románnak” titulálna egy román gyereket. Valószínűleg péppé vernék a szüleivel együtt. 
Manapság ha egy magyar fiú pár magyar szót suttog egy másik magyar fiúnak ugyanezen a játszótéren, 
mindkettőt elkalapálják és mindkettőnek ki kellene állnia, fejük felett egy betondarabbal,  hátukon felirattal, 
melyet minden arra járó elolvashat: “Magyarul beszéltem.” 

Ha az 1867-es kiegyezés után az alsóbb közigazgatási szinteken volt is itt-ott ellenséges magatartás a román 
és szlovák lakossággal szemben, azok elviekben indokolhatják a magyarok ellen 1948 és 1967 között elkövetett 
cselekedeteket, bár ez semmiképpen sem tekinthető elfogadható válasznak. Bármiféle atrocitásokat követtek is el 
helyi szinten a szlovákok és románok ellen 1867 és 1967 között – és ahogy már említettem, ezeknek az 
állítólagos atrocitásoknak alátámasztására nincs fellehető adat –, semmiképpen sem mérhetők azokhoz a 
kegyetlenségekhez, amiket a magyaroknak kellett elszenvedniük a románok és szlovákok kezétől 1944 óta. 

Ellenkezőleg, az “erőszakos magyarosítás” helyett maguk a magyarok voltak azok, akik a Bibliát román 
nyelvre lefordították, akik bátorították az erdélyi román írók első irodalmi szárnypróbálgatásait és kiadták 
műveiket, és létrehozták az első olyan kulturális intézményeket, amelyek a román nép javát szolgálták. 

A régi sérelmeket most nincs értelme felhánytorgatni. Ezek zavaros időkben keletkeztek, amikor az érzelmek 
hevesek voltak, a terrorizmus pedig burjánzott. Nemzeteink békében éltek, úgymond, több mint negyven éven át, 
de még mindig akadnak helyek, ahol a bosszúvágyat mesterséges eszközökkel tartják életben azok, akik nem 
békét és megbékélést kívánnak, hanem forrongást. Ezek azok a helyek, ahová erőinket összpontosítani kell 
annak érdekében, hogy a gyógyulás folyamata kezdetét vehesse, amilyen hamar csak lehet. Ahol férfiakat, nőket 
és gyermekeket naponta bántalmaznak azért, mert magyarok, mert nyilvános helyen használják anyanyelvüket. 
Ahol a gyermekeket még mindig különösen kegyetlen módon büntetik azért, mert saját fivéreikkel és 
nővéreikkel magyarul beszélnek a játszótéren. Ahol az “erőszakos magyartalanítást” még ma is brutális módon 
gyakorolják. 

Ha Közép-Európa jobb jövője érdekében a megbékélés után kutatva sikerrel akarunk járni, ki kell zárnunk a 
múltat és előre kell tekintenünk. Meg kell tanulnunk békében együtt élni, azon a szülőföldön, amely 
mindannyiunké, aki ott született. Előítélet helyett a megértésnek, gyűlölet helyett a testvéri szeretetnek, 



diszkrimináció helyett az igazságnak és a tisztességnek kell áthatnia multinacionális szülőföldünk légkörét azért, 
hogy az egész lakosság építő és termelékeny együttélése kiemeljen bennünket abból a szellemi és fizikai 
ingoványból, amelybe két világháború és felelőtlen diktátorok taszítottak bennünket. 
 

Kovács Attila Zoltán fordításai 
 

 

Brittich Erzsébet 

Időfilozófiai tükröződések Wass Albert Elvész a 
nyom című regényében 

 
Az idő filozófiája, az álló idő ábrázolása különböző helyszíneken, mintegy az áramló térben, és ugyanazokat 

az eseményeket több személy nézőpontjából láttatva, különösen plasztikus ábrázolást nyújt, élővé és átélhetővé, 
újraélhetővé varázsolja az irodalmi mű cselekményét. Az örök visszatérés, az ismétlés lehetősége és az 
emlékezés, a már megélt események elemzése által nemcsak szereplőivé, de nézőivé is válnak saját életüknek, és 
a sorsválasztás vállalása vagy nem-vállalása által lélekrezdüléseket, a lelki fejlődés ok-okozati összefüggéseit 
sikerül az olvasó elé tárni. Így a szereplők, és természetesen az olvasó is, lelkükkel mérik az időt, és eljuthatnak 
a tudatos emberi lét magasabb formáihoz, megtalálják életük értelmét. 

A regényben a hat főszereplő sorsának egybefogását a regény kerete biztosítja. Ez a keret az ismétlés 
lehetőségére épül. A két mellékszereplő, az öreg Hiribi és Baradlay Károly tiszteletes keresi az élete értelmét és 
Istent. Biztosan szeretnék tudni, hogy Isten létezik. Mindketten hasonló formában kapnak választ Istentől. A 
keretet biztosító két fejezet: “A pap” indítja, és “A vonat” zárja a regényt. Ebben a két fejezetben van együtt 
mind a hat főszereplő: Drágffy Gergely herceg Eskő várából, Vrana Basil Prágából, Lubovszki Kazimir 
Varsóból, Pohrisch Gottfried Bécsből, Bursanu Ion Bukarestből és Habicht Herbert Königsbergből, – először 
gyermekként egy erdélyi cserkésztáborban az első világháború előtt, végül a vonatban már túl életük delén, a 
második világháború utáni években. 

A lehetetlen mégis sikerül olykor, és ha egyszer sikerül az ember életében, már az is csoda, de a hat 
főszereplő életében ez megismétlődik. Ez az ismétlés fejlettebb együttműködésre sarkallja a hat férfit. Így 
tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy a dolgok másodszorra kezdődnek, azzal, hogy ismétlődnek, és ettől a perctől 
együtt haladnak tovább, összefonódó sorssal, – de innen már ismét elvész a nyom. 

Már az első oldalon megtörténik a lehetetlen. 1913 nyarán Erdélyben, fent a Csiribók hegy tisztásán lévő 
nemzetközi cserkésztábor két hétre összegyűjti Európa tizenhat nemzetének gyermekeit. Az egy pont felé áramló 
tér örvényt képez: hat különböző nemzetiségű gyermek lejön a Csiribókról a folyóhoz, egy rozzant csónakba ül, 
majd mikor eltörik az evező, megállíthatatlanul rohan a vízesés felé. Egy fadöntő munkás látja, s tudja, hogy 
nincs földi erő, mely megállíthatná. És ekkor megtörténik a csoda. 

A nyomkövető szerepében Baradlay tiszteletest ismerhetjük meg, aki azáltal, hogy megbizonyosodott arról, 
hogy nem volt miben megakadjon a csónak, mégis megállt a gát tetején a sodrásban, a szakadék fölött – a 
sebesen áramló térben megállt az idő, és állt mindaddig, míg a hat gyereket sikerült kimenteni – megértette, hogy 
Istennek valami szándéka van ezzel a hat gyermekkel, és ettől kezdve nyomon követte sorsukat. 

Az öreg meghasonlott halász, Hiribi, aki mindenkit elveszített már, akit szeretett, ugyancsak azt gondolta, 
hogy csak Isten tarthatta meg a csónakot, és a gyermekeknek még élniük kell, mert Istennek tervei vannak velük 
– ellenben ő már nincs miért éljen, és ha van Isten, az ő csónakját nem fogja megtartani a gát tetején. Az 
alázuhanás pillanatában tudatosodott benne Isten létezése, ezáltal értelmet nyert számára keserű élete és halála is. 

Baradlay Károly református lelkészt 1921-ben összeesküvés miatt letartóztatják a román hatóságok, és 
börtönbe kerül. Szabadulása után emigrál, és egy amerikai bányászvároskában szolgálja Istent Európa 
hajótöröttei között. 1948-ban nyugdíjba vonul, mert megtalálja régi följegyzéseit, és úgy érzi, valamit harmincöt 
éve elmulasztott. Életének az ad értelmet, hogy az akkor elveszített nyomot megkeresi és követi. Ha ott marad, 
milyen célja lehet életének: élni napra-nap, múlttá változtatni a jelent és jelenné a jövőt. Útlevelet kér Európába, 
majd '49 nyarán hajóra száll, hogy megkeresse Isten elveszített nyomát. 

A következő hat fejezetben nyomon követhetjük a hat főhős sorsán keresztül Közép-Európa népeinek 
társadalmi-gazdasági-politikai helyzetét a trianoni békeszerződéstől a második világháború utáni évekig, az 
egyes nemzetek közötti ellentéteket, amelyek a második világháború idején kiéleződnek. A teljességhez, a 
valósághoz vezető út a minden nézőpontból látva láttatás. Ezzel vált ki Wass Albert művészi hatást, élővé és 
átélhetővé teszi a kelet-európai népek életét 1920 és 1950 között. Gyakran szerepelnek a regényben furcsa 
hurkok, ismétlődésvariációk, és ezek játéka méginkább fokozza a művészi hatást. A hat főhős szemszögéből 



láttatja ugyanazt a történelmi időszakot, ugyanazokat az eseményeket, társadalmi változásokat a különböző 
helyszíneken – áramló tér az álló időben – a különböző nemzetiségű, foglalkozású, társadalmi rangú emberek 
vonatkoztatási rendszere alapján. Így hitelesen ábrázolja a történelmet.  

“A herceg” című fejezet röviden bemutatja a Drágffy családot és az eskői várat a hozzátartozó 
mintagazdasággal. A Nagy Lajos királytól származott óriási birtok a kiegyezés korára jelentősen megcsappant, a 
századfordulóra felvirágzott, de az első világháború alatt és a cseh megszállás idején összeomlott. Ekkor veszi át 
a nagykorúvá vált Drágffy Gergely herceg a birtok maradékának irányítását, és hajnaltól késő estig dolgozik 
újrafelvirágoztatásán. A birtok sorsának alakulásában is megfigyelhető az örök visszatérés, hullámzás: 
fellendülés és szétszóratás. Ugyanilyen örök ismétlődést mutatnak a birtokon dolgozó családok is: a Jurkó család 
tagjai nemzedékek óta szolgáltak a birtokon, hűségesen, becsületesen, beletanultak a rendbe, már-már családtag-
félének számítottak. De megtaláljuk a hanyag szolgák nemzedékeit is a Gerencsér család tagjai körében. 

Drágffy Gergely a nagy gazdasági válság közepette is mintagazdaságot létesít birtokán, ahhoz, hogy a 
második világháború mindent újra tönkretegyen. Míg Trianon után szívósan dolgozott “mert magyar vagyok” 
indoklással, (“Maguk az igazi összeesküvők. És veszedelmesek. Mert dolgoznak. Mert hallgatnak. Mert 
rokonszenvesek.”, állapítja meg a cseh állatorvos) – addig a háború ideje alatt is dolgozik, de félelemmel telve: 
“Az emberek megvadultak… Nem tudnak építeni. Csak rombolni tudnak. Nem akarnak gyűjteni, csak 
kifosztani.” Az orosz megszállás idején népe mellett marad, mert a név kötelez, hogy utána újra elölről 
kezdhessen mindent. 

Egy epizódszereplő, a fiatal amerikai pilóta, aki sebesülten kerül a kastélyba, kezdetben még hiszi, hogy a 
háborúnak jó vége lesz, és a cél szentesíti az eszközt – mármint az őáltala ledobott bombákat is, bár sok ártatlan 
embert megölt velük. A kastélyban töltött hónapok alatt óriási fejlődésen megy át, megtapasztalva a háború 
végkifejletét, segíti a helybelieket, küzd a bajbajutottakért, bocsánatot kér az egész magyar néptől, amiért 
közreműködött ebben a gazságban, és rossz helyre dobta bombákat. 

A háború végeztével mintha minden kettészakadt volna, az idő is. Semmit sem lehetett ott folytatni, ahol 
abbamaradt. Nincs lehetőség az újrakezdésre. A falu férfiait elhurcolják Oroszországba kényszermunkára, 
Drágffy Gergelyt halálra ítélik, csak az amerikai misszió tisztje segítségével sikerül kiszabadulnia és eljutnia 
Magyarországra, Tülkösre, a felesége birtokára. A megmaradt száz holdon újrakezdi az életét, fáradhatatlanul 
dolgozik a birtok felvirágoztatásáért. Amikor egy napon a nép nevében mindent lefoglalnak az orosz hadsereg 
részére, megérti, hogy nincs mit újrakezdeni. A birtokból kolhoz lett, a hercegből tehenészfiú. Nem menekül el, 
vállalja sorsát. Meg akarja mutatni az embereknek és az egész világnak, hogy hiába változtatták meg erőszakkal 
a világot, a szorgalom és a becsületesség továbbra is az egyetlen értékmérője maradt az emberi életnek. Meg 
akarja mutatni, hogy nem a vagyon teszi az urat, hanem az erkölcs, hogy nem a rendszerek fontosak az ember 
életében, hanem a hűség, a tisztesség, a jóakarat. És a munka, amit végzett, tökéletes volt. Ekkor jelenik meg a 
birtokon régi szerelme, Juhos Klára tanítónő, de már a párt szolgálatában, és a földművelésügyi minisztériumba 
hívja. De Drágffy Gergely elutasítja, újraértékelve életüket, helyzetüket, mondván: nem szabad jósággal 
szolgálni a gonoszt. Továbbra is vállalja a tehenészfiú sorsát. Élete mégis megváltozik, amikor megjelenik 
Baradlay tiszteletes, hogy átvegye az áramló tér irányítását: egy pontba gyűjtse a hat férfit, és átsegítse őket 
Amerikába. 

“A kispolgár” című fejezet a félénk, sápadt arcú Vrana Basilt mutatja be, a prágai kereskedőt, aki éli életét 
napra-nap, semmiért sem vállal felelősséget. Alkalmazkodó természete sikeressé teszi a gazdasági válság idején, 
de a háború alatt is. Nem politizál, nem tesz semmi különöset. De amikor az oroszok bevonulása után a német 
lakosságot korbácsütések alatt üldözik ki Prágából, megment egy asszonyt a kislányával az elszabadult pokolból. 
Gyermekei elhagyják, a párt szolgálatába állnak, felesége meghal, teljesen magára maradt, mikor a pap 
megtalálja. Mint mindig, Vrana most is enged a sodrásnak, és elindul a Münchenből Brémába tartó vonattal egy 
új világ felé, elsiratva kedves városát, Prágát, mely a legszebb város a világon. “A világon mindig az a hely a 
legszebb, ahol valamikor otthon voltunk” – sóhajtja emlékeibe mélyedve útitársa, Drágffy Gergely. 

“A művész” és “A bankár” című fejezetekben az elszigetelt főszereplők valamiképpen szerves egységet 
alkotnak, még ha a két pólus formájában is. Életük összefonódik. Gyakran ugyanazok a konkrét események és 
szituációk tárulnak elénk, de mindig a fejezet főszereplője nézőpontjából értékelve, átélve – hiszen a lengyel 
festő, Lubovszki Kazimir és a bécsi zsidó bankár, Pohrisch Gottfried életútja számtalanszor keresztezi egymást, 
kibékíthetetlenné élezve a közöttük levő ellentétet. Pedig gyermekkorukban a magas, erős, féktelen, vidám, szép 
és tehetséges lengyel nemesifjút és a zsidósága miatt szenvedő alacsony, kövér bankárgyereket laza barátság 
fűzte össze, melyet egyrészt Lubovszki jósága és állandó pénzzavara, másrészt Pohrisch Gottfried csodálata és 
pénze táplált. De a csodálat fokozatosan gyűlöletté alakult át, látva, hogy Kazimirban minden megvan, ami 
belőle hiányzik, és a lányok, akiknek ő udvarolt, a jóképű lengyel fiúba szerettek bele. Az állandóan ismétlődő 
pénzhiány miatt keresi fel Lubovszki akkor is, amikor tudatja a szomszéd lánnyal, Kunczler Évával, hogy 
megkérte a kezét. Éva is, mint egykor Judith, Kazimirba szeret bele, aki csodálatos képet fest róla. Megtartják az 
eljegyzést, melyen Pohrisch nem jelenik meg. “Üzleti útra ment” – olvassuk “A művész” fejezetben. “A 



bankár”-ban kitűnő lélekrajz ábrázolja a legyőzött és megalázott zsidó apátiáját, – mert a Lubovszki-féléknek áll 
a világ, akkor is, ha semmijük sincs, ha haszontalanok, felelőtlenek, léhák. De nem zsidók! És közben ott a 
másik, a felejthetetlen szerelme és felejthetetlen kudarca: Iréne, a gyönyörű görög lány Samos szigetéről, aki tőle 
szült gyermeket, de az apja egy görög halászhoz adta feleségül, mert egy görög lánynak sohasem lehet zsidó 
férje. Éva csak házasságra lett volna jó neki, társasági hölgyként, dekorációként. Miután Éva felbontja 
eljegyzését Kazimirral, Pohrisch a Kunzler-váltókkal együtt megvásárolja Évát is – ez egy lépcsőfok számára a 
világgal szemben vívott harcban, egy kivívott győzelem, hogy az emberek lássák és azt gondolják: a szép szőke 
asszony őt ajándékozta meg szerelmével. Őt, a zsidót. A nászút során Párizsban vacsorára hívja Lubovszkit, 
hogy élvezze a fölötte aratott győzelmét. De újra fellángol a szerelem a két fiatal között, és elég egy pillanat, 
hogy egyedül maradjanak, Kazimir máris megszökteti Évát, pénz nélkül, minden nélkül, egy dél-franciaországi 
faluba. “Az idő állt, mintha semmi sem létezett volna a földön egyéb, csak ők ketten s az a halk moraj, amivel a 
végtelen víz verdeste a part köveit az ablak alatt.” Két hét boldogság és egy álomszép kép, mely mégis 
valóságos: karcsú fiatal női test az életöröm csillogó vízcseppjei után fölnyúl a magasba, de testén ott vibrálnak a 
lenyugvó nap bíborának árnyai. A háttér sziklái, mint egy halálra roskadó szürke világ, s alant a tenger 
végtelenje, bíborral átszőtt zöldeskék örökkévalóság. Boldog napjaik emléke a kép, ugyanakkor már előrevetíti 
Éva tragédiáját, aki, hogy megmentse apját a törvény kezétől, elindul férjével Samos szigetére, ahol mérhetetlen 
megaláztatás és szenvedés várja, majd a megváltó halál a sziklák alatti örvényben, ahonnan minden éjjel 
visszajár kísérteni a fehér ház lakóit. Mások elvárásainak eszközévé tette saját életét, lemondott önmagáról – 
tulajdonképpen akkor halt meg valójában, amikor elhagyta Kazimirt. A festő kétségbeesése határtalan, örök 
sebként hordozza magában Éva iránti szerelmét, róla festi leghíresebb képeit, rendkívüli kifejezőerővel. Mintha 
Éva távozásával megállt volna számára az idő. De nemcsak az ő számára, hanem az öreg Kunzler számára is: 
“Szegény lányom… megölte volt magát… lent Görögországban… sok éve már annak… mikor is? Tudja, az 
ember már nem méri az időt sem, már az is csak telik és telik… minek is él az ilyen öregember még, nem 
igaz…?” 

Pohrisch Gottfriedot üldözi a balszerencse a párizsi botrány után. Boldogtalanságának oka az, hogy nem 
tudja, nem akarja felvállalni zsidó mivoltát. Ezért harcol a világ ellen. Balszerencséje egyedüli okának Évát 
tartja. Ritka őszinte perceiben beismeri magának, hogy nem ért el semmit, nem sikerült semmit felmutatnia a 
világnak, csak az átok maradt rajta. Ebben erősíti meg Éva kísérteties sikolya a temetés utáni éjszakán, és Iréne 
szavai:” A feleséged, uram… mert te megölted őt, és én segítettem neked…” Örökre elhagyja Samos szigetét, de 
időnként egy-egy festőt küld oda pihenni, festeni. Mert Pohrisch, hogy tönkretegye Lubovszkit, eljár a bécsi 
művészkörökbe. De megszereti ezt a bohém társaságot, egyre többet költ rájuk, és valami furcsa, babonás 
tisztelet támad benne a művészet iránt. Közben megkezdődik a zsidóüldözés, de Pohrisch Gottfried nem 
menekül, vállalja sorsát: a hat év gyűjtőtábort és kényszermunkát. Vállalja, hogy egyszerű zsidó és semmi más. 
Szabadon kiszolgáltatott volt zsidósága miatt, de a gyűjtőtáborban megszabadul régi felfogásától, alkalmassá 
válik a kiteljesedésre, szabaddá válik. Óriási lelki fejlődésen megy át, szelíd lesz, békés és jó, és várja, hogy 
leteljenek az átok napjai.  

Lengyelország felosztása után Lubovszkit is letartóztatják, de anyja halála hírére megszökik. A ravatal 
mellett állva döbben rá, hogy annyi nőt lefestett életében, csak épp a legszebbet, a legdrágábbat nem. 
Gyertyafénynél készül el a kép az emlékek örök fiatal mamikájáról, mintha csak aludna vörös rózsák között. A 
temetésen az őt elfogó fiatal német altiszt vigasztalja, hogy az anyák nem maradnak a sírjukban mindörökre, 
elkísérik gyermekeiket mindenhova. Elítélése után egy másik német tiszt segíti a lengyel festőt, hogy 
munkaszolgálatra kerüljön Bajorországi tanyájára, édesanyja mellé. Ott csönd vár rá és béke, míg a világ más 
részében háborúznak… a bolond emberek. 

A háború után nemcsak az idő szakadt meg, de megszűnt a tér áramlása is. Lubovszki, aki a háború előtt 
végigkószálta egész Európát, és mindenütt otthonra lelt benne, a háború után hiába próbál meg eljutni Varsóba, 
Párizsba, nem kap útlevelet, megmaradt vagyonát is zárolják, és idegenként kezelik, ellenségesen fogadják 
mindenütt. Amikor az amerikai helyőrséghez kerül boksz-edzőnek, rádöbben, hogy a tengerentúl az egy teljesen 
más világ, nem is hasonlítható az ősi kultúrájú Európához. Börtönben festi meg Európa pusztulása című képét 
(itt is Éva a főszereplő, negatív alakjai mind Pohrisch Gottfriedra emlékeztetnek), miután, ismét kereszteződvén 
útjaik, leüti Pohrischt. Szabadulása után ő is felül a brémai gyorsra, és búcsúzik Európától, régi emlékek kelnek 
életre benne egy-egy pillanatra, eleven képek a múltból, Párizs, Bécs, Velence, Madrid, Varsó, Budapest, 
föllebbentve a ködfátyolt, amit az idő szőtt rájuk és az elmúlás. 

Ugyanezen a vonaton utazik Pohrisch Gottfried, aki semmit sem érez Európa iránt, örvend, hogy hátat 
fordíthat neki. 

“A politikus” című fejezetben Wass Albert döbbenetesen valós képet tár elénk a román politikai mentalitás és 
a józan paraszti bölcsesség közötti különbségről. Bursanu Ion, a bukaresti ügyvéd és politikus nem 
karriervágyból indul el a politika útvesztőiben, hanem a román nép érdekeit akarja szolgálni. Románia és a nép 
érdekében bármire képes: érdekházasságot köt, belép a liberális pártba (az urak pártjába, paraszti származása 



ellenére), majd nemzetiszocialista lesz, Hitlert magasztalja (de csak azért, hogy Erdélyt visszaszerezhesse 
Románia), hamisításra és bujdosásra biztat, hogy megmentse a moldvai férfiakat az orosz frontszolgálattól, az 
oroszok bevonuláskor eljátssza, hogy oroszpárti, miniszterként az orosz követeléseket az erdélyi magyarokon és 
szászokon igyekszik behajtani, jóvátételben onnan indítja Oroszország felé az állatokat, gabonakészleteket, és 
kényszermunkára a munkaképes lakosokat, végül belép a kommunista pártba. De csak félévig marad miniszter. 
Önként lemond, mert már egy jó ideje úgy érzi, hogy túl nagy árat kell fizetnie azért, hogy a nép vezetője 
lehessen, és mert megundorodott a saját politikájától. Ugyanis lelkében állandóan visszhangzanak nagyapja, 
Bács Traján szavai az igazságról. Sokáig úgy érzi, hogy két igazság van: az ország igazsága és a nép igazsága, és 
ő megpróbálja egyszerre szolgálni mindkét igazságot, de végülis nem bírja tovább. Az egyszerű paraszti sorsot 
választja inkább, és felmegy a hegyekbe, az időtlen szépség és tisztaság birodalmába. 

A román valóság másik pólusaként ismerhetjük meg Bács Trajánt, aki bölcsességével, jóságával, Istenbe 
vetett hitével az időtlenséget, illetve az örökkévalóságot jelképezi. Minden mondata, amit az igazságról és 
hazugságról, jóságról és gyűlölködésről, átélt valóságról és iskolákban tanított butaságokról mond, egy-egy 
örökérvényű filozófiai és etikai gondolat a végtelen térben és minden időkben. Bács Traján halála után a 
legidősebb fia, Bács Tanase képviseli a józan paraszti bölcsességet, becsületességet és jóságot a végtelenbe 
hullámzó moldvai hegyek fölött, aki lerántja a leplet a politikai visszásságokról és a tanított valótlanságokról. És 
vár, ha várni kell, arra az időre, míg eljön végre az igazság pillanata, amely végre összehozhatná az egymástól 
elvadított embereket, nemzetiségtől, társadalmi rangtól, politikai párttól függetlenül.  

Az ő gondolataik visszhangzanak az erdélyi magyar pap, Baradlay Károly szavaiból is, aki Ion Bursanut is 
felkeresi, hogy Amerikába hívja. Úgy búcsúznak el egymástól, mint régi ismerősök. Bursanu pedig elindul a 
hívó szóra, mert “eljött az idő”, amire várni kellett. És útja során úgy beszél, mint a moldvai román paraszt, vagy 
mint egy fadöntő a lengyel hegyekben… 

Dr Kosta Bursanu ügyvéd, a becsületes román értelmiségi képviselője, házának szalonjában a díszhelyen 
csüng a falon az idős parasztszülők nagyított fényképe, mint az örökkévalóság jelképe. Évek során gyakran 
ismétli: “Tudja Jonel, mit csinál” – bár a háború idején már nincs erről meggyőződve. Az orosz megszállás után 
sorsa a börtön. 

Marioara, a moldvai parasztlány, Ion Bursanu szerelme, fiatalon lemond a szerelemről, hogy a népnek jobb 
legyen, de a háború utáni újratalálkozáskor bevallja, nem csak azt siratja, ami most van, hanem azt is, ami már 
akkor elveszett, a kettőjük életét. Neki ellentéte az unatkozó, úri származású feleség, aki divatos 
szanatóriumokban, majd egy orosz ezredes oldalán keresi az idő múlatását. 

“A tudós” című fejezetben megismerhetjük Herbert Habicht professzort a königsbergi egyetemről. A német 
tudós tizenkét évet áldozott az életéből a találmányára, hogy megkönnyítse az emberek életét. A világegyetem 
titkait kutatta, és milyen keveset ismert meg belőlük. Tizenkét év… milyen rövid tizenkét év… milyen rövid az 
ember élete. Az utolsó kísérlet után, amikor bebizonyosodott, hogy a találmány működik, elégeti a feljegyzéseit, 
mert nem akarja a találmányát átadni a német haditechnika számára, nem akarja a pusztítás szolgálatába állítani. 
Az árulás lenne a tudománnyal szemben. Letartóztatás, kihallgatások, börtön, éheztetés, gyűjtőtábor, 
kényszermunka, feleségének válása,… semmi sem tudja megtörni, mindvégig a sok-sok millió emberre, 
városokra, falvakra, békés családi otthonokra gondol, amelyeket megmentett, németeket és nem németeket, 
fehéreket, sárgákat, feketéket, a föld egész térségében. Vállalja sorsát, nem bánva meg, hogy így cselekedett.  

A háború után szabadul, Hannover külvárosában nyomorog, amikor ismét felkeresik, de most az angolok, 
hogy haditechnikájuk számára megvásárolják a találmányt. Megismétli, hogy nincs semmi találmánya. Inkább a 
nyomort választja. '45 augusztusában tudja meg, hogy Amerikában is rájöttek a titokra, és a pusztítás 
szolgálatába állították a tudományt. Hiába akarta ő megmenteni a világot, ha mások nem teszik ugyanezt. 
Elkeseredettségében öngyilkosságot kísérel meg. Majd munkát keres: “...ma már nem a tudás számít, hanem a 
felelőtlenség. Abból pedig nekem nincs elég.” Ekkor talál rá lánya, aki iszonyú időket élt át az orosz bevonulás 
után. Az apa hite megrendül, hogy helyesen cselekedett-e. Már csak annyi az életcélja, hogy a lányát elindítsa az 
életbe. Éjjeliőrként dolgozik, együtt egy színműíróval és egy idős tábornokkal, aki maga  a német Don Quijote, 
száműzött, emlékmű, antik dísztárgy, a megtestesült német múlt. Összebarátkozik a pallérokkal és egy 
vízvezeték-szerelővel. A velük való beszélgetések során visszanyeri lelke nyugalmát, és reméli, hogy nem lesz 
több háború a földön. Mikor fájós lábbal végzi a szolgálatot, ismételten végigéli, elemzi, újraértékeli a vele 
történteket, többször lepereg előtte élete filmje és a találmány, amelyet eltitkolt, de az mégis elkísérte 
mindenhová. A néhai tábornokra gondol: “Vajon én is ilyen Don Quijote vagyok? Pusztulásra ítélt ősállat?” De 
nem bánja meg, hogy kivonta magát a rábízott feladat alól. 

Az utolsó fejezetben “A vonat” rohan az éjszakában. A mozdonyban és a személykocsikban lévők egyaránt 
az elkövetkező időkre és feladataikra gondolnak, meg arra, hogy valami fontosat elmulasztottak, amit pótolni 
kellene. Amíg nem késő. Az első kocsiban utazó Pohrisch Gottfriedot pánikszerű félelem fogja el, amikor szeme 
előtt megjelenik Samos szigete – a bűne, amit nem vállalt, de ami fogva tartja, szüntelenül leselkedik rá. Hogy 
meneküljön a nyomástól, elindul hátra, a többiekhez. Az utolsó kocsiban utazó férfiak az elmulasztott időről és 



az el nem végzett feladatokról beszélgetve rájönnek, hogy együtt kell újrakezdeniük életüket, egymást segítve, 
nem egymás ellen – nekik, hatuknak, akik valamilyen oknál fogva együtt voltak azon a napon a csónakban, egy 
marékra való kis Európa. A cseh, a román, a magyar, a lengyel, a német, és a zsidó is – hiszen ő is a csónakban 
volt. Ezzel beteljesült az öreg pap élete vágya. Ebben a pillanatban kisiklik a vonat. A szörnyű baleset ellenére 
kevés a sebesült, és egyetlen ember hal meg, akit hat útitársa kísér utolsó útjára, mind a hatan vállalva új, közös 
sorsukat. És innen ismét elvész a nyom. 

A regény zárójelenete 1950 nyarán játszódik, de minden idők európai emberéhez szól. Most nyeri el igazi 
aktualitását, bár közben fél évszázad telt el, miközben állni látszott az idő Közép-Európában. A hat életben 
maradottnak együtt kell vállalni a továbblépés súlyát. Ezzel maradnak hűek a hetedik akaratához. De: mégsem 
Amerikába utazva, hanem itt: Európában. 

 
 

VILÁGBESZÉD 
 

Durs Grünbein 
(Drezda) 

 

Fantázia a nyilvános latrinákról 
 
Képzeld, a fénysikálta, árnyas csarnokon 
Hogy keltünk volna át, a dór oszlopok 
Mögött hogyan guggoltunk volna le szemben 
A jósok, álomfejtők pultjaival, 
Hogy megkönnyebbüljünk, férfi és nő egymás 
Mellett, s nem tartóztatott volna szégyen, 
Hogy jót röhögjünk a vén kopasz fingjain, 
Miket beszélgetésbe merülve röppent, 
Mintha segge lenne a szent Omphalosz, 
Szellentése Delphi orákuluma. 
 
 

Hellász szerelmese 
 
 
Ó, Görögország, rajtad kívül 
Senki sem ismer, gondolta Néró. 
Díjjal és ajándékkal rakva tér meg a hős 
Rómába onnan, hol dalnokok és tragédiák 
Versengtek, az olimpiai játékokról. 
 
De otthona-e még a város? A hét halom 
A piszkos Tiberis partján várta-e urát? 
Róma, ez a rablók tanyája 
Értette-e őt valaha? Csupa bugris, 
Hírét sem hallották öttusának, attikai strófának, 
Nem is beszélve a jázmin fehér virágáról. 
 
Az egész tartomány, Hellász, a régi, 
Legyen szabad! Perzeusz, Héraklész és Achillesz hazája. 
Mint egy rabszolgát engedte el, hálásan 
Mestereinek. Bámulhat majd a nép, 
Irigykedhet Róma. Császára kiforgatta örökségéből. 
 
 



A németszótárról 
 
A Grimm, tudója minden német szónak, hidegen 
Tekint reád. Lapozgatástól zsírós összes oldala. 
Él a nyelv, friss vért szív. Az idő csak véle nem 
Múlik. Körbefogja a könyvtár négy fala. 
 
Ha néhanapján egy sor elröpül, hamar leszáll,  
Hű testvérek, ki tudná ezt jobban nálatok? 
És az agy, a kósza játék, ha néki új formát kreál, 
Kérdezhet-e mást egy szótag: Én vagyok, én vagyok? 
 
Mi ez, ha nem koldulás? Jelentést koldul 
Így a szó. Az utca kövére ezt-azt kirámol, 
Hajlongva kér, motyog, s ha elé fillér fordul, 
Boldogan kaparja ki a műanyagpohárból. 

 
Schein Gábor fordításai 
 

Anna Gavalda 

Szerettem őt 
(regényrészlet) 

 
− Szerettem egy nőt… Nem Suzanne-ról beszélek, egy másikat. 
Felnyitottam a szemem. 
− Mindennél jobban szerettem őt. Mindennél jobban… 
Nem tudtam, hogy ennyire lehet szeretni… Legalábbis azt nem, hogy én ennyire… hogy ennyire képes 

vagyok szeretni. A sok fogadkozás, álmatlanság, pusztító szenvedély, azt hittem, ilyen csak másokkal történik. 
Egyébként már magától a szótól, szenvedély, már ettől is kiráz a hideg. Szenvedély, szenvedély! Valahogy a 
hipnózis meg a babonaság képzetéhez társult… Az én számból mindenesetre úgy hangzott volna, mint egy 
káromkodás. És aztán…puff, egyszer csak én is találkoztam vele, épp amikor a legkevésbé számítottam volna rá.  
Hogy… hogy beleszeressek egy nőbe. 

Úgy szerettem bele, ahogy az ember hirtelen elkap valami betegséget. Anélkül hogy akartam volna, hogy 
hittem volna, akaratom és képességeim ellenére, védtelenül, és aztán… 

− megköszörülte a torkát − aztán el is vesztettem. Ugyanolyan hirtelen. 
Nem mozdultam. Teljesen fejbe voltam kólintva. 
 − Mathilde-nak hívták. Egyébként most is úgy hívják. Mathilde Courbet. Mint a festőt… 
Negyvenkét éves voltam akkor, de már rég öregnek képzeltem magam. Egyébként világ életemen úgy 

éreztem, hogy öreg vagyok. Paul volt közöttünk a fiatal. Ő mindig is volt és lesz is, jóképű és fiatal.  
De én Pierre voltam. A szorgalmas, a kis güzü. 
Már tízévesen ugyanolyan képem volt, mint most. És ugyanez a hajviselet, ugyanilyen szemüveg, sőt, 

ugyanezek voltak a gesztusaim és a szokásaim is. Már tízévesen kicseréltem például a tányért, mielőtt jött a sajt, 
szóval képzelheted… 

Mosolyogtam rá a sötétben. 
− Negyvenkét éves voltam… Mit vár még az ember az élettől negyvenkét évesen?  
Én mindenesetre semmit. Már semmit se vártam. Dolgoztam. Látástól vakulásig, folyton. Ebbe húzódtam 

vissza, ez volt az én mentsváram, az alibim. Alibi, hogy ne kelljen élni. Mert azt nem nagyon szerettem, élni 
igazán nem volt túl jó. Volt egy olyan érzésem, hogy én ahhoz nem értek. 

Ezért feladatokat adtam magamnak, kásahegyeket emeltem, hogy át kelljen rágni magam rajtuk. Jó 
magasakat. Meredek lejtőket, hogy mászni kelljen. Aztán gyerünk, nekigyürkőztem. Legyőztem az akadályokat 
és gyorsan kerestem újakat. Különben még csak különösebben törtető se voltam, nem volt hozzá elég fantáziám. 

Ivott egy kortyot. 
− De erről az egészről mit se tudtam. Mindezt Mathilde mutatta meg nekem. Jaj, Chloé…Annyira szerettem 

őt. Annyira szerettem… Fenn vagy még? 
− Fenn. 



− Hallod, amit mondok? 
− Hallom. 
− Untatlak? 
− Nem. 
− Nem mész lefeküdni? 
− Nem. 
Felállt, hogy tegyen egy hasábot a tűzre. Sokáig ott maradt guggolva a kandalló előtt. 
− Tudod, mit vetett folyton a szememre? Hogy túl sokat beszélek. El tudod ezt képzelni? Hogy én… túl 

sokat! Elég hihetetlen, nem? Pedig valahogy így volt… A hasára fektettem a fejem és csak beszéltem. Órákon át 
ömlött belőlem a szó. Sőt, olykor napokon át. Valahogy minden, amit mondtam, súlyos visszhangot vert a bőre 
alatt, és ez olyan jó volt. Mint egy megáradt folyam. Belerészegedtem. És kishíján belefullasztottam őt is, de 
csak nevetett. Mindig csitított, csönd legyen, csönd, ne szövegelj annyit, már meg se hallom, mi mindent hordasz 
ösze. Minek ez a sok beszéd, mondd? 

Negyvenkét évnyi lemaradást kellett behoznom. Negyvenkét éve hallgattam és nyeltem mindent magamba. 
Mit is mondtál az előbb, hogy olyan a hallgatásom, mint valami átok? Ez elég rosszul esett, de megértem, 
minden nekem szóló szemrehányást mélyen meg tudok érteni. És nemcsak hogy megértem, de nem is akarok 
magyarázkodni, de hogy olyan lenne, mint egy átok… ezt azért nem hiszem. Tudom, hogy elég hihetetlenül 
hangzik, de úgy érzem, hogy az én hallgatásom inkább valami félénkséghez hasonlít. Úgy értem, nem szeretem 
eléggé magamat ahhoz, hogy elhiggyem, amit mondok, annak bármi jelentősége lehet. Beszélni ezüst, hallgatni 
arany, tartja a mondás. Hát én valahogy mindig az aranyat választottam. És ez mindig mindenkit elriasztott. 
Mathilde előtt nem szerettem magamat, azóta pedig még kevésbé szeretem. Azt hiszem, ezért is vagyok ilyen 
kemény… 

Felültem. 
− Kemény vagyok a munkámban is, de az csak azért van, mert ott meg szerepet kell játszanom, érted? Ott 

nekem keménynek kell lennem. Mindenkivel el kell hitetnem, hogy igazi despota vagyok. El tudod képzelni, mi 
lenne, ha lelepleződnék, Ha rádöbbennének a félénkségemre? arra, hogy valójában háromszor annyit kell 
dolgoznom, mint másnak, hogy ugyanannyit bírjak teljesíteni? Hogy rossz az emlékezőtehetségem? Hogy kissé 
lassú a felfogásom, el tudod képzelni, mi lenne? Ha mindez kiderülne, élve gázolnának á rajtam. 

Egyébként valahogy nem is tudom megszerettetni magam az emberekkel. Nincs bennem gyöngédség, azt 
szokták mondani. Ha bejelentek mondjuk egy fizetésemelést, akkor azt komor hangon teszem, és ha 
megköszönik, nem is reagálok, ha pedig kedvem lenne valami apróbb szívességhez, hát inkább nem teszem, a jó 
hírek bejelentését viszont rendszerint Francoise-ra szoktam bízni. Ami a managementet, a humánerőforrást meg 
az ilyen izéket illeti, hát egy rakás szerencsétlenség vagyok. Egy rakás szerencsétlenség. 

Mellesleg Francoise ötlete volt az is, hogy szándékom ellenére beírasson valami továbbképzésre, amit  
törekvő nagyfejeknek szerveztek. Micsoda agymenés… Két nap bezárva a Concorde La Fayette-n. A Maillot 
metróvégállomásnál, ahol felváltva hallgathattuk egy demagóg pszichológus és ez túllelkesült amerikai 
fejtegetéseit. Ez utóbbi a végén még a könyvét is ránk sózta. Az volt a címe, hogy Be the Best and Work in Love. 
Úristen, micsoda zagyvaság, ha eszembe jut… 

A tanfolyam végén, emlékszem, kiosztottak nekünk valami bizonyítványt, ami tanúsította, hogy mi most már 
képzett és megértő főnökök vagyunk. Ezt aztán odaadtam Francoise-nak, aki kirajzszögezte a szekrény belső 
oldalára, oda, ahol a takatrítószereket és a vécépapírt tároltuk. 

− Na, és milyen volt? − kérdezte. 
− Hervasztó. 
Csak mosolygott. 
− Ide hallgasson, Francoise, tettem még hozzá, úgyis maga itt az atyaisten, úgyhogy legyen szíves, mondja 

meg mindenkinek, akit illet, hogy továbbra sem vagyok egy szeretetreméltó főnök, de az állásukat nem fogják 
elveszíteni, mert osztani-szorozni azért elég jól tudok.  

Amen, zárta le ő a szövegemet lesütött szemmel. 
És ez tényleg így is volt. Huszonöt évi zsarnokságom alatt azért egyetlen sztrájk vagy elbocsátás sem volt. 

Még a kilencvenes évek elején, a legnehezebb időszakban, még akkor sem bocsátottunk el senkit. Senkit, el 
tudod képzelni?  

− És Suzanne? 
− … 
Vele miért olyan rideg? 
Úgy találod? 
− Úgy. 
− Hogyhogy rideg? 
− Rideg. 



Megint hátra döntötte a fejét a támlára. 
− Amikor Suzanne rájött, hogy megcsalom, akkor már rég nem csaltam meg. Akkor már… de ezt majd 

máskor elmondom… Akkoriban a rue Convention-on laktunk. Nem szerettem azt a lakást. Nem szerettem azt se, 
ahogy berendezte. Fullasztónak találtam. Túl sok bútor volt, túl sok csecse-becse, családi fotó, mindenből sok 
volt. De ezt csak úgy hozzáfűzöm, igazából nem ez a lényeg. Oda én úgyis csak aludni jártam haza, meg hát 
azét, mert a családom ott lakott. Ennyi. Egy este megkért, hogy vigyem el őt vacsorázni. Lementünk az alattunk 
lévő étterembe. Egy szánalmas kis pizzéria volt. A neonfényben szörnyen festett. Egyébként is, akkoriban 
megpróbált érett asszonyként öltözni, de nem állt neki valami jól. Tudom, kegyetlen, amit mondok, de én nem 
akartam őt bántani. Gondoltam, egyszerűbb lesz, ha a lehető legközelebbi helyre ülünk be… Sejtettem ugyanis, 
mi következik, és nem akartam túl messze vacsorázni az ágytól. És tényleg, amit vártam, be is következett. 
Alighogy letette az étlapot, kirobbant belőle a sírás. 

Mindent tudott. Azt is, hogy egy fiatalabb nőről van szó. Tudta, hogy mikor kezdődött, és azt is tudta, miért 
voltam mindig távol otthonról. És hogy nem tudta tovább magában tartani. Merthogy egy szörnyeteg vagyok, ezt 
mondta. Hogy mivel érdemelte ő ki ezt a megaláztatást. Hát ezt érdemelte ő, hogy így bánjanak vele? Mint egy 
mosogatóronggyal? Hogy eleinte szemet hunyt. Mert sejtette ugyan, hogy van valami, de annyira megbízott 
bennem. Arra gondolt, hogy ez csak valami rövid szédület, valami kiruccanás, hogy biztos szeretnék még 
tetszeni valakinek. Hogy nyilván hízelgett ez a dolog a férfiasságomnak. Merthogy ott van, ugye a munkám. És 
az is olyan fárasztó, olyan nehéz.  És ő, ő meg teljesen el volt foglalva az új lakás berendezésével. Hogy nem 
tudott egyszerre mindenre odafigyelni. Mert ő se tud fél kézzel mindent megoldani! De megbízott bennem! 
Aztán jött a betegségem, utána meg azért nem szólt. De most, most már nem bírja tovább magában tartani. Nem, 
most már nem bírja, nem bír elviselni. Az önzésemet, a lenézésemet, az egész… itt a pincér hirtelen 
félbeszakította, mire ő egy szempillantás alatt arckifejezést váltott. Mosolyogva érdeklődött, hogy mivel is van 
töltve az a tortellini, vagy mi. Le voltam nyűgözve.  Mikor felém fordult, csak annyit tudtam kinyögni, hogy 
“uuua”, vagyis ugyanazt, mint a hölgynek. Merthogy bennem közben föl se merült, érted, hogy belenézzek abba 
a rohadt étlapba. Föl se merült… 

Ekkor kezdtem felmérni, hogy micsoda erő lakozik Suzanne-ban. Mekkora erő! Hogy milyen kifogyhatatlan 
energiabázisa van. Ekkor értettem meg, hogy messze ő a legerősebb mindnyájunk között, hogy igazából semmi 
nem tudja őt megérinteni. Hogy valójában az egész egyszerűen csak  az időbeosztásról szól. Csak azért kötött 
belém, mert akkora már kész volta tengerparti ház, nem volt több teendő. Fölrakta az utolsó képet is, az összes 
karnist, és unalmában felém fordult, teljesen elrémülve attól, amit hirtelen fölfedezett.  

Alig válaszolgattam neki, védekezni a csak ímmel-ámmal védekeztem, hiszen mondom, Mathildot akkora én 
már elveszettem… 

Néztem, ahogy ott ül velem szemben a feleségem ebben a tizenötödik kerületi lepukkant párizsi pizzériában, 
és egyszer csak levettem a hangot a képről. 

Hadonászott, kövér könnycseppek gördültek le az arcán, fújta az orrát és paradicsomot nyomott a tányérra. 
Mindez idő alatt  két-három szál spagettit tekertem nagy műgonddal a villámra, de sose sikerült őt fölemelnem 
egészen a számig. Nekem is nagy kedvem lett volna sírni, de visszafogtam magam. 

Miért fogta vissza magát? 
− Talán a neveltetésem miatt, igen… És különben is, olyan védtelennek éreztem magam. Nem akartam 

további támadási felületet adni. Nem ott. És nem neki. És nem abban a nyomorult bodegában. Olyan… hogy is 
mondjam… sebezhető voltam. 

Aztán azt is elmondta, hogy már beszélt is egy ügyvéddel a válással kapcsolatban. Hirtelen figyelni kezdtem. 
Ügyvéddel? Suzanne el akar válni? Nem gondoltam, hogy a dolgok ennyire elfajulhatnak, hogy ennyire 
megbántotta a dolog… Hogy látta is azt a nőt, merthogy az egyik barátnőjének a sógornője. Hogy sokat 
gondolkozott, de az egyik hétvégét követően végül is sikerült döntenie. Az autóban találta ki, hogy hogy lépjen 
tovább, mikor állítólag egész úton csak egyszer szóltam hozzá, akkor is csak azért, hogy megkérdezzem, van-e 
aprója a parkolóórához. Valamiféle orosz rulettet talált ki, amit férj és feleség játszik: ha Pierre vall, akkor 
maradok, ha nem szól, elmegyek, határozta el. 

Beleborzongtam. Nem ismertem erről a játékos oldaláról. 
Hirtelen visszatért az arcszíne és megint a régi magabiztossággal nézett rám.  
Tiszta sor, mindent tudott. Az utazások, az egyre hosszabb munkanapok, a teljes érdektelenségem a családi 

dolgok iránt,  a levegőnek nézett gyerekeim, a soha nem viszonzott meghívások, az évek amiket azzal 
vesztegetett el, hogy folyton az én ügyeimet szervezte. Hogy nekem könnyebb legyen, hogy menjen a 
vállalkozás. Ami egyébként, csak úgy mellesleg, az ő családjáé volt, az övé, és hogy ő feláldozta magát. Hogy az 
utolsó pillanatig ő ápolta szegény anyámat is. És minden egyéb, felhozott mindent, ami kikívánkozott belőle, 
csupa olyasmit, amit az ügyvédek imádnak felsorolni, ha a feleket ért veszteségekről van szó.  

Na, erre is felkaptam a fejem, ezt a nótát ismerem. Hogy mit akar elérni, kérdeztem. Pénzt akar? És mennyit? 
Ám legyen, jelöljön meg egy összeget,  és már vettem is elő a csekkfüzetemet.  



Nem, ez is milyen jellemző rá, hogy azt hiszem, ennyivel megúszhatom az egészet… Hogy én milyen 
szánalmas vagyok… és hirtelen megint sírva fakadt két falat tiramisu között. Hogy lehet az, hogy semmit nem 
fogok fel az egészből? Hogy az életben nem csak hatalmi játszmák léteznek. Hogy nem lehet mindent pénzre 
váltani. Megvenni. Most csak  megjátszom magam, hogy nem értek semmit? Van nekem egyáltalán szívem? 
Hogy tényleg szánalmas vagyok. Szánalmas alak… 

− De hát akkor miért nem válsz el tőlem most azonnal? kérdeztem végül, egyszerre megfélemlítve és 
bosszantva, akkor tessék, vállalom, mindenről én tehetek. Mindenről, éred? Még az anyám rossz természetéről, 
sőt, alá is írok erről valami papírt, ha ez boldoggá tesz, nem kell ezért ügyvédhez futkosni, ugyan, kérlek, mondd 
csak be egyszerűen, hogy mennyit akarsz. 

Ezzel elevenébe találtam. 
Fölemelte a fejét és egyenesen a szemembe nézett. Évek óta ez volt az első alkalom, hogy ilyen hosszan 

néztük egymást. Próbáltam valami újat fölfedezni az arcán. Talán valamit a fiatalságunkból… Abból az időből, 
amikor még nem sírt miattam. Amikor még egy nő se sírt miattam, amikor egy asztal melletti társalgásban a 
gyöngéd érzelmek puszta említése is ízléstelenségnek tűnt a szememben.  

De semmit sem láttam rajta, csak egy duzzogó, vitában alulmaradt feleség ült ott, aki vallomásokat akart 
kicsikarni. Végül nem ment vissza az ügyvédhez, nem volt benne elég erő. Ragaszkodott a megszokott életéhez, 
a házához,  a gyerekeihez, a környékbeli kereskedőkhöz. Szégyellte volna bevallani, de ez volt az igazság: nem 
volt bátorsága hozzá, hogy elhagyjon.  

Nem volt bátorsága. 
Hogy fussak nyugodtan a nők után, ha arra vágyom, nyugodtan csináljam csak, akivel akarom, ő azért nem 

fog elmenni. Hogy nem fog mindent odadobni, amit eddig elért. A barátainkat, a kapcsolatainkat, a gyerekek 
barátait. És ott van az a drágalátos ház is, amiben még nem is aludtunk egyszer sem. Hogy neki semmi kedve 
ekkora kockázatott felvállalni miattam. És különben is, mit nyerne ő az egésszel? Mindig is voltak olyan férfiak, 
akik csalják a feleségüket… Sőt, a legtöbb csalja… Megbeszélte pár emberrel a dolgot, és rádöbbent, mennyire 
banális az egész történet. Hogy ez mindig így van. Hogy csak megyünk a farkunk után. Hogy csak szemet kell 
hunyni és magától elmúlik az egész. Hogy ő ugyan tett néhány lépést, de az a kilátás, hogy ne Mme. Dippelként 
éljen, visszariasztotta.  Hogy ez már így alakult, ő tudomásul vette és kész. Hogy a gyerekek nélkül és nélkülem 
az ő életének igazán nem sok értelme volna. 

Nyújtottam neki a zsebkendőmet.  
− Semmi baj, bizonygatta erőltetett mosollyal, tényleg semmi baj… Melletted maradok, mert nincs jobb 

ötletem. Ez egy olyan, kivételes alkalom, amikor nem tudom kézben tartani az életem. Én, aki egyébként mindig 
olyan előrelátó vagyok… Most valahogy elfajultak a dolgok − magyarázta még mindig mosolyogva. 

Paskoltam a kézfejét. Kész, ez is megvolt. Ott ültem. És nem valaki mással ültem öt. Nem valakivel. 
Senkivel. Kész, ez is megvolt. Túl vagyunk rajta… 

Megittuk a kávénkat, megjegyzéseket téve az ízléstelen berendezésre és a tulaj legyeire.  
Két öreg haver, akik tele vannak sebekkel. 
Akik kibillentettek a helyéből egy hatalmas követ, de az rögtön vissza is zuhant. 
És iszonyatos volt a televény, ami alatta nyüzsgött. 
Azon az estén gyengéden átöleltem Suzanne-t a sötétben. többre nem telt tőlem. 
Megint egy átvirrasztott éjszaka következett. 
Ahelyett, hogy visszatért volna a biztonságérzetem, teljesen összezavartak a vallomásai. Ehhez tudni kell, 

hogy nagyon rosszul voltam akkoriban, rosszul. Szörnyű rosszul. Minden irritált. Rettenetes helyzetbe kerültem: 
elvesztettem azt, akit valóban szerettem, és rá kellett döbbennem, hogy a másikat is tönkre tettem. Szép 
kilátások… elvesztettem életem legnagyobb szerelmét, és itt van helyette egy nő, aki velem marad, de csak azért, 
mert nem akar másik henteshez vagy új fűszereshez járni. Micsoda képtelenség! Micsoda merénylet! Sem 
Mathilde, sem Suzanne nem ezt érdemelné. Mindent elszúrtam. Soha nem éreztem még magam ennyire 
szerencsétlenül… 

A gyógyszer semmit nem old meg, tudom, de ha akkor lett volna egy kis vér a pucámban, azon az éjjelen 
felkötöttem volna magam.  

Hátradöntötte a fejét, hogy kiigya a maradékot a pohárból. 
− És Suzanne? Ő nem boldogtalan maga mellett. 
− Szerinted nem? Hogy mondhatsz ilyet? Vagy talán mondott neked olyasmit, hogy ő boldog? 
− Nem, semmi ilyet. Dehogy mondott! De azért ez sokmindenből kiderül… De különben is, ő nem az a fajta 

nő, aki időnként megáll, és fölteszi magának a kérdést, hogy vajon ő most akkor boldog-e… 
− Mondjuk tényleg nem az a típus… egyébként pont ettől olyan erős. Azon az éjjelen, amikor úgy 

szenvedtem, akkor főleg miatta borultam ki. Ha belegondolok, hogy mi lett belőle… Olyan rideg és határozott… 
Pedig ha tudnád, micsoda lány volt, amikor megismertem… Hát, nincs mire büszke legyek, tényleg, kitehetem 
az ablakba a tapasztalataimat. Agyonnyomtam őt.  elhervasztottam. Mert nekem ő csak az a valaki volt, akire 



mindig számítani lehet. Akit elő lehet venni. Aki kéznél van.  
Aki fölveszi a telefont. Vigyáz a gyerekekre. Aki főz. Mint egy Veszta-papnő, aki az általam keresett pénzből 

gazdálkodik, aki szépen elrendezi a körülöttünk lévő dolgokat, hogy minden rendben menjen, s közben sose 
panaszkodik. Sose láttam tovább az orromnál. 

− Hogy meg akartam-e tudni valaha bármilyen titkot? Soha semmit. Sose faggattam magáról, a 
gyerekkoráról, az emlékeiről, a bánatáról, fáradtságról, a szexuális életünkről, a reményeiről, a csalódásairól, az 
álmairól, semmiről, érted? Soha. Egyszer sem. Nem kérdeztem én őt semmiről. Mert nem is érdekelt semmi. 

− Azért ennyire ne lovalja bele magát, Pierre! Nem hibáztathatja mindenért önmagát. Szép dolog ugyan az 
önostorozás, de azért… Nem áll magának jól az a szent sebestyéni póz, higgye el… 

− Azt mondasz, ami akarsz. Akkor is te vagy az én legkedvesebb méregzsákom. Ezért is zavar annyira, hogy 
elvesztelek. Ki fog velem ilyen jókat kötekedni, ha te nem leszel? 

− Időnként majd elmegyünk ebédelni.. 
− Megígéred? 
− Meg. 
− Csak mondod, aztán úgyse lesz belőle semmi… 
− Megállapodunk valami rendszerben, mondjuk kijelöljük a hónap első péntekjét… 
− Miért pont a pénteket? 
− Mert imádom a jó halat! Majd elviszel valami klassz vendéglőbe, jó? 
− A legeslegjobba! 
− Jaj…Ebben biztos vagyok…De az majd csak sokára lesz… 
− Sokára? 
− Igen. 
− Mikor? 
− … 
− Na jó. Kivárom. 
Arrébb raktam egy tuskót a tűzön. 
− Visszatérve Suzanne-ra… Ami a túlzott határozottságot illeti, maga igazán nem tehet róla, szerencsére. 

Vannak dolgok, amikhez akkor is ragaszkodik, ha maga nem áll a háttérben. Mint azok az angol termékek, 
amelyekre az van írva, hogy “Őfelsége ajánlásával.” Suzanne-ból az lett, ami, és ehhez igazán nem volt szükség 
a maga “ajánlására”. Mert igaz ugyan, hogy maga elég erőszakos, de azért ekkora hatása nincsen! Ez a 
főnökasszony stílus, az, hogy folyton leárazások és receptek után szaladgál, hát ezek igazán nem varrhatók a 
maga nyakába. 

Ilyen a természete, ahogy mondani szokták. Valahogy a vérében van, otthonról hozta a család-gyerek-tiszta 
lakás mániát. Ez elég fárasztó, engem legalábbis nagyon fáraszt, de meg kell nézni az érem másik oldalát is, 
márpedig annak mindig két oldala van, nem gondolja?  

− Úgy van. Isten a megmondhatója, hogy ő…Kérsz még valamit        inni? 
− Nem, köszönöm.  
− Egy teát esetleg? 
− Nem, köszönöm. Jobban szeretnék kicsikét becsípni… 
− Vagy úgy…akkor hagylak is nyugodtan. 
− Pierre? 
− Igen. 
− Nem fogom többet szóba hozni. 
− Mit? 
− Amiről most mesélt. 
− Én se. 
 
Tóth Krisztina fordítása 

 
 

MERÍTETT SZAVAK 
 

Itthon – otthon IV. rész  
 

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

itt, szellemi és egzisztenciális honát.” 
A PoLíSz felhívásából 

 



Pethő László 

A történelem széle 
 

Egy csónak magában – 
úszik mintha állna – 
csapódik partnak szigetnek 
akárha időtlen ténferegne 
 
lapátját nem mozdítja 
senki – s talált tárgyként 
kóborol napestig – hajnalig 
talán önmagát epeszti 
 
így vagyunk múlttal 
jövővel mi is – kiket  
elűztek – elmentünk estig 
s naponta visszatérünk oda 
 
honnét már nincs tovább 
csak az ég felé föld alá 
tekintés vágya – hátha még 
láthatnád az eltűnt időben 
 
térben amit a gyermekkor 
s az érett férfi vagy nő 
ködön keresztül néz és lát 
elfelejti hogy sírja fölött 
 
a felhők felett egy el- 
veszett világban csak estétől 
hajnalig nézheted amit 
rád rótt a történelem széle 
 
míg génjeidben ott hordozod 
az eltaposott múltat, jelent 
reménykedsz: utódaid nem 
dadogó nézői az ébrenlétnek. 

 
 

Keresztfán 
 

Lélegezhetsz-e  
sokáig keresztfán ha  
csontjaid törve? 
 
s lelked párája  
felhők mögött megleli  
bizonyosságát…? 
 
s hóval köszöntéd  
napját győzedelmes hit-  
nek (jövőjén?) míg 
 
szájról szájra ad- 



nak a kutyák cafator- 
szágban csahosan… 
 

Gyöngyösi Gábor 

Emlékműveim 
 
 
Legnagyobb szabású emlékművem, sajnos, sohasem készült el. 
Tervét azonban láttam és azt is tudom, hogy tervezője, Popp Aurel Szatmárnémetiben élő, eredetileg 

szobrásznak készülő festőművész, annak rendje és módja szerint be is mutatta azt az illetékes román 
hatóságoknak. Csak mellékesen tartozik ehhez az előírt művelethez, hogy éppen akkortájban mutatta be, amikor 
Vida Géza, a spanyol önkéntes – különben szintén kiváló szobrász – a román katona nagykárolyi, 
“felszabadítási” emlékmű-tervével állt elő. Az illetékesek, természetesen, ez utóbbit fogadták el, s akár gúnyos 
indoklásnak, magyarázatnak is tűnhet ma már – ami akkor közszájon forgott –, hogy azért döntöttek így, mert 
Vida mester véletlenül turci pálinkával öntötte le a nyakig földbe ásott román katona makettjének homokágyát. 
Ennek a pálinkának pedig olyan átütő illata volt, hogy még a román nacionalizmusnak a katona földbe ásottságát 
kifogásoló betonfalát is át tudta ütni. Mellékesen: a Turc (Turt) nevű avasi falut magyarul Turvékonyának 
hívják, s azért kell ezt megjegyezni, mert pálinkája is a feledést segíti inkább, mint az emlékezet javulását. 

A másik, emlékezetemben élő emlékmű viszont egy hatalmas, négy sarkán monumentális méretű angyalok 
által tartott tető, Ady emlék-, illetve zarándokhelynek készült, s az a Popp Aurel tervezte, akinek a bátyja Ady 
Endre osztálytársa volt, s aki maga is iskolatársa volt Zilahon egy esztendeig nagy költőnknek. 

A zarándokhely épületét Érmindszenten akarta felállíttatni Popp Aurel, hiszen ő maga a szomszéd falu 
Érkávás román papjának fiaként földijét is tisztelte a költőben, de az akkori román kormány kultúrpolitikája 
túlzottnak tartotta az Ady-kultusz ilyetén ápolását, s inkább elküldte a szobrásznak is kitűnő művészt a móc 
parasztkirály, Horea nyomába, hogy gyulafehérvári kerékbe-törésének színhelyére tervezhessen emlékművet, 
amely ma is ott díszeleg a Maros parti vár díszes Károly kapujához vezető út mentén. Veszély feltételezhetően 
nem fenyegeti, mint teszem azt a közeli alkenyéri állomás szomszédságában álló Kinizsi emlékművet, amelyet 
Ali bég kenyérmezei legyőzetésének színhelyén állíttatta a Hunyad megyei Történelmi Társulat még a XIX. 
század végén. A társulat elnevezésében akkor még nem kellett feltüntetni a magyar jelzőt, mert akkoriban 
másmilyen nem is lehetett arrafelé. Igaz persze, hogy most sem kellene, mivel maga az emlékmű sem 
készülhetne el. 

Kérdés persze, hogy Kinizsi Pál temesi bán és temesvári várkapitány, milyen minőségben, milyen táncra 
perdült ott, fogai között a törökkel – miután sebesült barátját, Báthory István erdélyi vajdát győzelemhez 
segítette a kenyérmezei síkon. Gondolom, nagy hiba lenne, ha erről a magyar történészeket kérdeznénk.  

De hagyjuk most Kinizsit, akár Kinizsi Pál, akár Paul Chinezu néven tiszteli az utókor, hiszen a kolozsvári 
magyar konzulátus is az épület Nicolae Zriny (Zrínyi Miklós) utcai kapuján volt kénytelen annak idején elhagyni 
a kincses várost (1988. május 30-án – A szerk.), s térjünk vissza Popp Aurelhoz, aki a névcserének már sokkal 
rafináltabb képviselője volt. 

A XX. századi erdélyi piktúra e legnagyobbak közt emlegethető művészének az alakja – aki a magyar éra 
idején Popnak, a román rezsimben Poppnak, nem egyszer Pappnak írta a nevét – a közelebbi múlt magyar 
irodalomtörténetében egy Vezér Erzsébetnek 1970-ben adott Zelk Zoltán-interjúban bukkant fel. “Szatmáron – 
nyilatkozta a költő Zelk – az ottani munkásmozgalom  vezéralakja egy Pap Aurél nevű festő volt, aki külsejében 
is olyan volt, mint egy festő...” 

Zelk Zoltán, aki Szatmárnémetiben kereskedőinasként sodródott Popp Aurel állítólagos “mozgalmi köréhez”, 
nem sokat tudott erről az emberről. Amint az interjúból kiderül, azt sem tudta, hogy román volt, méghozzá 
olyan, aki nevét is azért változtatta mindig az aktuális rezsimben  hivatalosan kisebbségben élők nyelve szerinti 
formára, hogy (és ezt e sorok írójának újságolta később) “a hülyéknek legyen majd, min  törjék a fejüket”. 

Nos, ennek a csodálatos embernek, akihez magam is fiatalon, úgy 1956-tól (1962-ben bekövetkezett haláláig) 
nagyon közel kerültem, őrzöm egy írását, amelyet 1957. május 27-én akart felolvasni a Kolozsvári Rádió magyar 
adásában, miután megkapta a Román Népköztársaság érdemes művésze címet. (A kitüntetést különben 
visszautasította, és a hivatalos felháborodásokkal dacolva – tudomásom szerint – soha sem vett át.) Ebből  a  
levélből szeretnék idézni, elsősorban azért, hogy ebben az egymásra acsarkodó világban  felhívjam a figyelmet 
egy igaz ember gondolataira, magatartására, másrészt azért, hogy hitelesebbé tegyem azt,  amit Popp Aurel 
szándékairól még írni szeretnék:  

“Elaludtam – írja Popp Aurel. – Ott bolyongtam az Ér mentén, ahol születtem... Találkoztam is egy pár régi 
ismerősömmel, a mindig szomorú és révedező költővel, Kölcseyvel, aki éppen akkor ment Sződemeterre 



megnézni szülőházát, amelynek udvara, kertje és a ház helye is krumplifölddé van átvarázsolva, hogy több 
termést lehessen kimutatni – nagyon mogorván nézett rám, mindig könnyes félszemével, s mintha szememre 
akarta volna hányni mindazt, ami az ő portájával történt... Dadogtam, nem tudtam mentegetőzni, éreztem 
bűnömet, s a nagy ködben, ami körül vett bennünket, lassan elmaradoztam Tőle...” 

Majd ugyanebben a képzeletbeli álomban Ady Endrével találkozik, aki – miután megkérdi tőle, hol jársz erre, 
Bandi?, így válaszol: “Otthon voltam, sokáig nem bírtam ki az én megátkozott falumat. Hiszen tudod, miért... 
ismered az én falumat, akárcsak én... És ismered az én népemet is, úgy, mint a magadét!” 

– Nem mertem szólni, nem mertem megkérdezni, hogy mit látott, és mit hallott az Ő falujában? – Féltem, 
remegtem, hogy ő is szemrehányóan fogja éreztetni vélem mindazt, amit látott, ami történik a falujában, amely 
ma még a nevét is megváltoztatta. Őróla nevezték el Ady-falvának, s Ő erről nem szólt, bizonyára nem esik jól 
Néki róla beszélgetni... Bizonytalanságomban megkérdem “Voltál az öreged sírjánál?”... “Voltam –, mondja 
lehajtott fejjel... – Voltam. Inkább ne mentem volna el abba a temetőbe...” Kérdőleg néztem Reá, s Ő lassan, 
úgy, mint akkor szokott beszélni, mikor valami  nagyon elkeserítőre gondolt, így szólt: “Az is dűlőben van... az 
apám sírköve is.” (...) Látszott rajta, hogy sok mindent akar még mondani, s én csitítani akarva, mondom Néki: 
“Hát nézd, Bandi... Láttad ugye, hogy a Te babérkoszorúdat is mind elvitték a szomszédasszonyok 
krumplifőzelékbe. Tudod jól, hogy mi történt az öreg Kölcsey szülőházával, és mi történt a tieddel is. És tudod 
azt is, hogy Szatmáron csonka a Kölcsey-szobor még ma is.” 

Itt be is fejezhetném Popp Aurel írásának idézését, de zárómondatai feltétlenül idekívánkoznak. Íme:  
“Ébredvén képzeletbeli álmomból, egyszer csak előttem termett a Kolozsvári Rádió híres riportere, Muzsnay 

Magda. Valamit álmodtam – szóltam hozzá –, itt van, papírra vetettem, s szeretném, ha úgy adnák le a 
hangképet, amint azt végigéltem. A riporter végigpásztázta tekintetét a papíron, majd fejcsóválgatás közepette 
sajnálkozva jegyezte meg: “Ezt így, itt, Romániában senki sem fogja leadni…”. Visszavettem az írásomat, s 
azóta mindig azon tűnődöm, vajon miért nem lehet ezt így leadni? Miért? Miért? MIÉRT???!” 

Történt pedig mindez 1957-ben egy – éppen akkor a legmagasabb művészi címmel kitüntetett – román 
emberrel, aki a fejébe vette: bármi is lesz, szóvá teszi a “csonka” Kölcsey-szobor sorsát, halaszthatatlan 
helyreállításának a szükségszerűségét. 

Ennek a szatmári szobornak – mint első emlegetett emlékművemnek – ma már nyoma sincs. Valaha a híres 
Láncos-templom előtt állt, majd mint egy valamilyen “ Isten, áldd meg a magyart “ kezdősorú, klerikális és 
nacionalista hevületű versike költőjének a szobra, el kellett hagynia ezt a helyet, s a templomudvar legvégébe 
költöznie, ahol aztán egy éjszaka – a tettesek azóta sem kerültek elő! – robbantás következtében letörött a 
fejrésze, s csupán annyi maradt belőle (a klasszicizáló mellrész), mint egy koszos turbán. 

A lefejezett szobormaradék talapzatán sokáig olvasható volt a Huszt utolsó két sora – “Messze jövendővel 
komolyan vess öszve jelenkort: Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül!” –, ami nem csak arra volt jó, 
hogy később a városba került román barátainknak bizonyítani tudjuk, miszerint az nem  török turbán, s 
különösen nem a török pasalikokká süllyedt Magyarország dicstelen múltjának emléke, amiként ők gondolják 
(mert így tanulták,) hanem a magyar Hymnus költőjének megcsonkított  mellszobra. Annak a költőóriásnak az 
emlékműve, aki itt született a Tasnád melletti Sződemeteren, és korában megyénket, Szatmárt képviselte volt a 
pozsonyi magyar országgyűlésben. És nem azért van, volt szobra Szatmáron, mert ezek a magyarok a fejükbe 
vették, hogy ők bizony a leigázott és elnyomott román nép ősi földjén, Erdélyben akarnak születni és meghalni 
minden áron. 

De arra is elegendő volt ekkortájt ez a szobormaradék, hogy a Popp Aurel restaurálási javaslata után, egy 
Szabó nevezetű néptanácsi elnök Kölcseyt “lekádereztesse” a Bolyai Tudományegyetem irodalomtörténeti 
katedrájával. Hogy milyen választ kapott kérdéseire, nem tudom – én csak az agyagot locsolgattam, 
gyúrogattam, amiből Popp Aurel rekonstruálni akarta a hiányzó fejet – ,de azt tudom, hogy egy reggelre a 
turbán, talapzatostul, oszlopostul, megrongált feliratostul eltűnt a semmiben. Akadályozta a forgalmat. Útban 
volt, miként a még álló Láncos- templom is… 

Igen, valakik útjában állnak jobb sorsra érdemesült szobraink.  
Hallani manapság, Tamási Áron farkaslaki emlékműve is veszélyben van. A Szervátiuszék alkotta műremek 

épp úgy, miként a kopjafa, amely az író sírját jelöli. Sajnos, Sütő András jósnak bizonyult, amikor a holtában 
hazatérő író temetéséről emlékezve azt írta: “Áront letettük az útba”. A sír, a templom, az emlékmű, s velük 
együtt az egész falu “útban lett”, jöttek annak idején a hírek. Egy turbánfejet talán el lehet dugni a változó idő 
szeme elől, de egy templomot, egy országos hírű íróra emlékeztető sziklatömböt aligha. Ez legalább olyan 
abszurd gondolat, mint sok száz szószéket, több ezer ábécéskönyvet melengető iskolapadot eltűntetni a föld 
színéről. Bár az ilyen szándék nem is olyan régi. 

És ha már nem is a föld színéről eltűntetni, de egyik-másik emlékművet azért sikerült avatatlan szemek elől 
elrejteni, nem kis találékonysággal láthatatlanná tenni azon a vidéken, amelyen most emlékeimben kalandozom. 

Nem úgy, mint a kaplonyi Károlyi-kriptát, melyhez hasonlót csak császárvárosokban lehet látni, s amelyet 
úgy építettek a templom hajójának vége alá és után, hogy aki nem ismeri az alaprajzot, azt hiheti, hogy a hajóval 



véget is ért az épület. A XX. századi nagy hadvonulások idején roppant hasznosnak bizonyult ez az építészeti 
találékonyság, mert háborítatlan maradt a kripta, benne Károlyi Sándornak, a szatmári békekötőnek főhelyen álló 
érckoporsójával együtt, melynek a halott arcára nyíló kémlelő-ablakát Mányoki Ádám cinklemezre festett 
gyönyörű Rákóczi-arckép-miniatúrája takarja. 

Kaplony, magukat a Kaplony- nemzetségből származóknak tartó Károlyiak temetkezési helye, ma már 
csaknem összenőtt Nagykároly városával, s kastélyukkal együtt  feltehetően kriptájuk is végképp megmenekült, 
de az ugyancsak birtokukhoz tartozó Erdőd, Bakócz Tamás szülőhelye, Petőfi Sándor házasságkötési helye – ha 
igaznak bizonyul a fenyegetés – már nem fogja ilyen könnyen megúszni. A vár és Petőfit, Szendreyt idéző 
környéke, a Homoród-csatorna partja olyan terület, mely könnyen áldozatául eshet a faluzsugorító 
elképzeléseknek. Mit sem jelent ma az 1893-ban emelt, Petőfi ott jártának emlékét őrző – már egyszer 
felrobbantott obeliszk környékét beszántani, a kis kiszáradt tó medrét feltölteni, s az “Álldogálok a tó partján, 
szomorúfűz mellett, Petőfi, 1846. 1893.” feliratú fekete márványtábla helyére kukoricatáblát “varázsolni” – 
ahogy Popp Aurel mondaná. – Persze, áldozatul esne az obeliszk elé épített parkolóhely, melyet egy Joan Cot 
nevű román tanácselnök kifejezetten magyar turistákkal számolva hozott létre, Erdőd fellendülő 
idegenforgalmában bízva. De hát akadály ez? Ettől jóval nagyobb értékeket sem képes megmenteni a józan 
eszüket megőrizni tudók akarata. 

Ezek az emlékművek roppant sérülékenyek. Koltó, a Szeptember végén és a mézeshetek tanúja, kastélyával, 
somfájával, malomkőasztalával s a “vad gróf” Teleki Sándor sírjával együtt eltüntethető lett volna akár egyik 
napról a másikra, miként a másik barát, Pap Endre szatmári háza, a valamikori Eötvös utcából, amelynek helyére 
fogászati klinikát húztak fel. Pedig nem kisebb vers fogant e helyen, mint a Csalogányok és pacsirták, melynek 
váteszi sorai közül jó néhány ma is érvényes erre a földre. 

 
“Sinlődik az emberiség,  
A föld egy nagy betegház, 
Mindegyre pusztít a láz 
S már egy egész ország esék  
Áldozatául.” 
 

Sérülékenyek az emlékműveim, mondogatom magamban egyre gyakrabban mostanában, s a Kazinczyt 
ábrázoló mellszobra jut eszembe, amelyet Érsemlyénben, közös szülőfalujukban, még Fráter Loránd emeltetett 
saját költségén a magyar irodalom nagy öregjének. A falu értékrejtő találékonysága egyetlen gömbbé nyírta a 
szobor négy oldalán növesztett tujafákat. Így a műremek sokáig rejtve volt az idegenek előtt, de mi lesz, ha a 
Nyírségből idáig nyúló akácligetekkel teleszórt homokon megindulnak egyszer a földgyaluk? 

Ki tudja, ki akarja ezt még egyáltalán megakadályozni? 
 
 

Ágoston Vilmos 

Hondémon 
(Regényrészlet) 

 
Vannak, akik nem hiszik el, de én egy idő óta úgy vélem, minden a véletlenekkel kezdődik – mesélte 

Szlovácsek Félix, a szokásos havi találkozón, egykori cégtársainak. A Szigetelő Anyagokat Értékesítő cég már 
évek óta csődbe jutott és felszámolták, de egykori munkatársaival, akikkel merészen belefogtak a szocializmus 
lebontásába, és elsők között hozták létre a PAPÍRÉRT magánvállalkozásukat, a hősi időkre emlékezve, minden 
hónap elején találkoztak a RIGÓ nevű kiskocsmában. – Persze – ingatta a fejét Félix –, jól tudom, hogy vannak 
előre megtervezett véletlenek. Valaki kitalál valamit, a másik véletlenül belesétál, és máris elindul: valaki, 
valamerre, valahogyan. Ez a spontánul megszervezett véletlen. Minél inkább küzdünk ellene, annál inkább 
hatalmába kerít és szétbarmol. Olyan ez, mint az örvény. Amikor a véletlen hatalmában vagy, fontos, hogy 
engedd magad lazán, ne kapálózz, hagyd, hogy vigyen a mélybe, húzzon lefelé a forgó áradat. Lazán kell 
alámerülni a kiszolgáltatottságban, könnyedén, hogy elérhesd a szenvedés fenekét. Akkor aztán mindent bele. 
Alulról még fel lehet emelkedni. Csakis onnan, a legmélyéről, amikor biztos talajt értél a végső kétségbeesésben, 
csakis onnan lehet felemelkedni ismét. Csakis a mélyből, a leges- legmélyebbről. Amíg csak úgy zuhansz, meg 
zuhangatsz lefelé – húzott a söréből Félix, letörölte szája széléről a habot és felemelte a mutatóujját: – addig ne 
kapálózz! A zuhanó ember mindig nevetséges. Hátha még kapálózik is. Meg, hogy segítségért kiabál! Na, azt ne. 
Ugyan ki hallaná meg manapság? És ha meg is hallják, ki tud segíteni? Vagy, ki akar? Amikor zuhansz, akkor 
senki nem segít. És nem is teheti: mert fizikai képtelenség megállítani valakit, aki zuhan. Összeadódnak a 



fizikában tanult eredők és akkora bumm lesz, hogy ezt senki nem vállalja ép ésszel. Meg kell várni a végét. Csak 
ha már véget ért a zuhanás, akkor látod igazán a helyzetedet. Amikor már tudod, mélyebbre nem kerülhetsz: 
akkor van biztos talaj a lábad alatt. Akkor nézz körül, hova jutottál, merre mehetsz, hogyan. A véletlen hatalma 
éppen a kiszámíthatatlan, a bizonytalan, a felderíthetetlen, az örökké titkos lehetőségekben rejlik. A véletlent 
nem lehet feltartóztatni. Ezt már az ókori görögök is tudták, azzal a sok istenükkel, üldöző démonukkal, meg 
minden. Sőt, mit mondjak, az egész földön túli létbe vetett hit lényege, hogy ki akarjuk fürkészni a véletlen 
mögött lappangó tudatosságot. Mert ilyen bunkók vagyunk: mindenre valamilyen racionális érvet keresünk, 
eleve elrendelést, külső hatalmat, bölcs belátást, idegen mesterkedést, és nem tudjuk elfogadni, hogy mindössze 
megmagyarázhatatlan, csoda, illetve véletlen. Mint a halál. 

 
– Az egész úgy kezdődött, hogy valami furcsa levél érkezett E-mailen a gépemre. Jobban mondva nem is a 

levél volt furcsa, hanem hogy az én gépemre jött. Előbb arra gondoltam, hogy valaki tévedésből ír nekem. 
Illetve, annak ellenére, hogy tilos másnak odaadni a levcímemet, tévedésből valamelyik ismerősöm odaadta a 
gépcímemet és a postaládámban megjelent egy ismeretlen levél. Persze kitörölhetném és letilthatnám, de milyen 
az ember: kíváncsi. És a kíváncsi ember kiszolgáltatott: nem tesz semmit a véletlen ellen, nem tiltja le, nem 
tiltakozik, arra gondol, hátha ebből is megtud valamit, ez is jó lesz valamire. Talán. Meg minden. Pedig már az 
elején sejthettem volna, hogy véletlenek nincsenek. Töpöm rea! Azokat mind valaki tudatosan kitalálja 
számunkra. Aztán már benne is vagy abban az egészben. Az irracionalitás kellős közepén és még mindig azt 
hiszed, hogy ez csak amolyan véletlen. 

  A tegnap este, amikor szokásom szerint kinyitottam a levelező programot, hogy lássam, mi jót írnak a 
barátaim, ismerőseim, vagy hogy megszívleljem az egykori cégvezetőnk legújabb bíztatásait, “tartsatok ki 
Félixkám, jön már a nyugati tőke, most voltam Münchenben, jönnek már, jönnek” meg hasonlók, amilyent ti is 
kaptok eleget, töpömrea illedelmesen végigolvasom, aztán megiszom egy sört kísérővel. De az este, valami 
hihetetlen történt. Kinyitom a gépet és nézzétek, egy ismeretlen feladójú levél érkezett. Most kérem figyelni! 

 
Feladó: Majordomo@humpol.u-church.ac.us 
Címzett: felix@banzajserv.hu 
Tárgy: Welcome to Zutyi-m  
 
Welcome to the zutyi-m mailing list! 
Please save this message for future reference. Thank you. 

The section below this line is in Hungarian  
La sekvanta dokumento estas skribita en la Hungara lingvo 
Ika no bunsyoo wa Hungarii-go de kakarete imasu 
A magyar nyelvű szöveg következik!----- 

Kedves barátom! 
Üdvözöllek a Zutyi magyar nyelvű levelező listáján! 
Bejegyeztelek a Zutyi magyar nyelvű levelező listájára (ezentúl Zutyi lista). Ebben a levélben fontos 

dolgokat találsz a Zutyi listán való részvétellel kapcsolatosan. Kérlek, őrizd meg ezt gondosan, hogy később, 
szükség esetén meg tudd nézni! 

Cél:  
A Zutyi listát azért hoztam létre, mert Zutyi borzalmas elfoglaltsága (ennek oka többnyire a rossz idő-

managementje), na meg a mindnyájatok által, már korábbról is ismert lustasága miatt, nem mindig sikerül időben 
válaszoln(om)ia a magyar, illetve a magyarul tudó barátai(m)nak. Tudniillik, Zutyi minden levelező partnerét 
külön mappában kezeli a feladandó leveleit, s nem ír válaszokat közvetlenül a levelező szoftveren, hanem előbb 
külön editoron fogalmazza meg a leveleit, ami bonyolultabbá és fárasztóbbá teszi a levélírást. Ezért ennek az 
áldatlan állapotnak szeretne véget vetni. Ha mindenki részt vesz ezen a listán, akkor talán könnyebbé válna a 
levélírás (remélem). 

A Zutyi lista levélcíme a következő: 
profzutyi@humpol.u-church.ac.us 
Ez a levlista a Church egyetem bölcsészettudományi kari szerverén van. Ha erre a címre írsz, akkor a te 

leveledet mindenki megkapja, aki a listán szerepel. 
Amikor a listáról levelet kapsz, kérlek, ne válaszolj közvetlenül a feladó személy címére, mert azt csak a 

feladó kapja meg, hanem a lista címére. Így mindenki olvashatja a te leveledet, aki a lista tagja. Ha használsz 
valamilyen levelező szoftvert, mint Eudora Pro, Netscape Communicator vagy Outlook Express, stb., akkor csak 
a VÁLASZ gombot kell megnyomni, így a levélcímre a lista címe kerül. 

Ha ki akarsz lépni a listáról, tedd a következő lépéseket: 
Írd a következőt a szöveg elejére: 



unsubscribe profzutyi end 
Ezeket a szavakat a sor elejére kell írni és pont nélkül. 
A levélcím Subject rovatába nem kell írni semmit. Amennyiben a te levelező programod nem engedi üresen 

hagyni a levélcímet, akkor írd bele egyszerűen azt, hogy “unsubscribe zutyi”. 
A kilépő levelet a következő címre kell küldeni: 
majordomo@humpol.u-church.ac.us 
Amennyiben bármilyen kérdésed van, írjál Prof. Dési Zoltánnak, mail to: profdesi-z@eva.cc.u-church.ac.us, 

aki kezeli ezt a levelező listát, de inkább írj a Listának. 
 
A kollégák nem igen értették, mitől jött úgy lázba a “román”. Szlovácsek Félix, aki különben túlságosan 

flegma kölyöknek látszott, sőt, a szavajárásáról vált híressé, hogy bármi történt, legyintett, “töpöm rea, meg 
minden”… Legfeljebb akkor jött ki a sodrából, amikor lerománozták. Most éppen olyan izgatottnak látszott, 
mint amikor meghallotta, hogy románnak nevezik a háta mögött. Az egykori kollégák úgy vélték, hogy a töpöm 
rea, valamilyen erdélyies kifejezés, és szállóigévé váltak a legnehezebb helyzetekben felcsendülő, derűs 
mosollyal, felhúzott ajakkal kiejtett szavak, a “töpöm rea”, ahogyan Szlovácsek Félix mondaná, a román. 

– Mi baja a románnak azzal a levéllel? – kérdezte röhögve Jávmanovszky Béla az asztaltársaktól, miközben 
felemelte a söröskorsóját. 

Tudták, hogy ettől begurul, mégis kaján mosollyal várták a folytatást. 
– Nem vagyok román! Érted? – Mondta dühösen Szlovácsek. 
– Jól van, na, ne bosszankodj – súgta Andrea az asztal mellett –, tudod, hogy csak cikiznek. 
– Ez nem tréfa, töpöm rea! Vegyétek tudomásul, hogy magyar vagyok! – hadonászott Szlovácsek Félix, 

kezében a levéllel. 
– Jó. – Mondta, a lengyel őseire büszke Jávmanovszky Zechmeisternek Norbertnek és gonoszkodó mosollyal 

lassan, komótosan hozzátette: – Azt még csak értem, hogy magyar a “kis-szlovák”, na meg cseh is lehet, ki tudja 
manapság, de hogy mitől ne lenne román, ha már romániai? 

Nevettek az asztalnál. 
– Töpöm rea – mondta keserűen Szlovácsek és elhatározta, nem mutat meg ezeknek többet semmit. 
– Ez tényleg érdekes levél – próbálta enyhíteni a feszültséget Andrea. 
– Hogyne lenne érdekes – morogta a foga között Félix . – A halottak levelezőlistája mindig érdekes. 
– Hogy-hogy “halottak”? – Álmélkodtak az egykori kollegák, és Jávmanovszky együtt érző csodálkozó 

tekintetéből is látszott, hogy nem akarta megbántani a kollegát, csak a nevét cikizte, hisz nem éppen erdélyies, na 
meg a jelentése is jó, mármint hogy Szlovácsek, tehát “Kis-szlovák”, meg, hogy “boldog”, szóval Félix! Hát jön, 
hogy röhögjek! Így néz ki egy boldog kis szlovák. Legalább egynyolcvan magas, szőke és román, aki nagy 
magyarnak tartja magát!? Szóval ennyi az egész. És akkor mi van? Röhögni tán csak szabad, nem? – Ez minden. 
De, amikor a halottakról van szó, az más. Olyanról hallottunk, hogy az élőket felteszik a halottak listájára, de 
hogy már a halottaknak is legyen listájuk? Megbuggyant a kis szlovák, megártott a sok munkanélküli segély. 
Még, hogy a halottak leveleznek. Nevettek, ittak, hangosan, elnézően, megértően lesajnálták. Nem könnyű ma 
munkát találni. Nem könnyű, de azért kérem, nem kell minden képtelenséget kitalálni, csak azért, mert valaki 
erdélyi. Hát nem, ami sok az sok. 

 
Aznap este Szlovácsek Félix korábban elbúcsúzott a társaságtól és izgatottan ment haza a zuglói kis lakásába. 

Alig várta, hogy kinyissa a gépet és megnézze a Zutyi Listát. 
És nem tévedett. Sorra érkeztek a levelek.  
Ő is rászánta magát, kipróbálta, válaszolt. 
 
Kedves Zutyi! Szlovácsek Félix vagyok, és igazán örülök annak, hogy felvettél a levlistádra, így legalább 

közösen töprenghetünk, mi az értelme az egésznek, töpöm rea. Szóval, sok mindent megbeszélhetünk. Ne 
haragudj, de semmit nem tudok rólad. Most kissé zavarban vagyok, mert én is ott voltam a sírod mellett, a 
temetőben. Később azt is mondták, nem haltál meg, csak kiszöktél, majd visszajöttél. Volt olyan is, aki azt 
mondta, hogy látták, amint meglőttek a “forradalom” idején. Mennyi bolondot összehordanak. Persze, egyesek 
azt mondják, Romániában nem is volt forradalom. Vagy mégis? Töpöm rea. A feladóból látom, hogy sokra 
vitted, valami professzor vagy, meg “Templomos” egyetem, meg minden. Hol a francban? Az USÁ-ban? Hogy 
mik vannak! Zutyikám gratulálok. Ez óriási! Mindig tudtam, hogy a mi osztályunk még sokra viszi. Mármint az 
osztály. Mert sajnos én már nem. 

Magamról: hűha. Töpöm rea. Ez az egész nem ér semmit. Az érettségi után egy darabig a konzervgyárban 
dolgoztam, Székelybükkön. A formatervező osztályon ragasztgattam a leszakadt címkéket a konzervekre. Mert 
tudod, tervezésre már rég nem volt szükség. Egyetlen címkét engedélyeztek, azt nyomtatták újra és újra, de 
egyre rosszabb anyagból és egyre elmosódottabb festékkel. Aztán a ragasztó is valahogyan lekopott, a gép nem 



bírta az “autochton szintre történő adaptálást”, ahogyan a gyári tervmutatókban szerepelt ez az anyagspórolós 
módszer. Ez azt jelentette, hogy minden tízedik címke leesett a konzervről és nekünk újból rá kellett 
ragasztanunk. Na, mit magyarázzam, töpöm rea. Hisz, tudod. Azt mondtam, ha még egy évig csinálom, átúszom 
a Dunát és megszököm Jugó felé. De gyáva voltam hozzá. Ezért inkább kinősültem Magyarba. Büdösül lassan 
ment minden. Amikor megismerkedtem Ancival, azt hittem, vége a konzervéletnek. Ő tanítónő volt, de egy 
óvodában dolgozott és mindig úgy emlegette a munkahelyét, hogy “nálunk, a Parlamentben”. Egy darabig 
elhittem, hogy vannak befolyásos barátai. Évekig húzódott a házassági engedély. Csak amikor négy év múlva 
kijöttem ide Pestre, akkor értettem meg, hogy nem a Parlamentben dolgozik, hanem az MSZMP óvodájában. 
Minden esetre rendes volt tőle, hogy segített rajtam. Egyszerűen megbolondultam volna, ha életem végéig abban 
a konzervgyárban maradok, minden távlat, szemernyi remény nélkül, a konzerv-létben. Aztán elváltunk, de 
tartjuk a kapcsolatot. Amikor kijöttem Magyarba, nagyon boldog voltam. Képzelheted, de te magad is tudod, 
milyen az, amikor először jársz úgy, mint aki megszabadult, meg minden. Azonnal álláshoz jutottam, egy üzemi 
lapnál lettem művészeti vezető. Büdösül jól ment. Akkor még nem tudtam, hogy itt is követnek. Hogy kik? A 
III/III, a KEOKH , vagy mit tudom én, de töpöm rea, ezek már nem voltak érdekesek. Tök amatőröknek 
számítottak a mi egykori román szekusainkhoz képest, ráadásul az itteniek a “Mieink” voltak, nem az “övék”. Te 
ezt nem érted. Töpöm rea. Az egyiknek meg is mondtam, hogy tudja, mi a különbség Románia és Magyarország 
között? Kérdi: mi? – Mondom öt év. – Azt kérdi – Hogyan? – Mondom: – a Büntetőtörvénykönyv szerint. Amire 
Romániában tizenöt évet adnak, Magyarországon csak tízet. Ez az öt év nekem megéri. – Mondtam.  

Olyanok is voltak, akik direkt Magyarországon követtek el valami kihágást, hogy “magyar” börtönbe 
kerüljenek, ne románba. Na, ilyen nagy a lelkünk, szóval nem féltem, hogy követnek, hadd jöjjenek, hadd lássák, 
hány sört iszik a magyar. Meg aztán nem is volt semmi takargatni valóm. Illetve csak az, hogy Ancival egyre 
többet veszekedtünk, elköltöztem és bizony éveken keresztül retteghettem, hogy ne dobjanak vissza a határon. 
Tehát volt vagy három bejelentett címem: egyikre jött a hivatalos postám, a másikra a magán leveleim a 
harmadik címen megtalált, aki tényleg keresett. Egyszer a hivatalos szervek behívtak, amikor látták, hogy túl 
bonyolult az életem és gyanakodva faggattak. Én egy darabig össze-vissza hazudtam, aztán végre bevallottam. 
Töpöm rea. Küldjenek vissza, csináljanak velem, amit akarnak, de nem tudok Ancival maradni, mert annyira 
féltékeny volt, hogy az már rémes. Ha lementem a kocsmába és megittam egy sört, máris utánam jött, lássa, 
vajon nem csalom meg. Hát ez nem ment sokáig. Rá akart venni, hogy ne menjek le, inkább majd ő vesz nekem 
sört. Mondom neki, értse meg, hogy én emberekkel akarok találkozni, töpöm rea. Nem bírta megérteni, hogy 
nem a sör volt a fontos, hanem a társaság. Azt mondta, részeges disznó vagyok. Szóval ez nem ment soká. Éppen 
akkor mondták ki a válást, amikor megkaptam a magyar állampolgárságot. Hűha. Akkor megszűnt a három 
címem. Kiköltöztem Zuglóba, albérletbe, otthagytam az üzemi lapot, jött a rendszerváltás és felcsaptam 
vállalkozónak. A cégünk csődbe ment. Azóta munkanélküli vagyok. Üdv. Félix 

 
Szia haverek! Nyárádi vagyok, kedveskéim, Gyuszi a “kövér Nyárádi”, Stokholmból. Hogy tudjátok meg: 

figyellek titeket. Látom, már gyülekeztek, jócskán gyülekeztek. Na, csak semmi érzelgősség, hogy ki itt van, ki 
meg ott... De jut eszembe, Lapas Sóniról mit tudtok? Hallottátok, hogy mennyi fej hullott le annál az asztalnál? 
Ezt csak azért írom, hogy ha valaki idegen tolakodna a levelezésünkbe, akkor máris robban, mint hírlik a 
Mercedes Pesten. Aztat osztán kiszűrhessük. Ne feledjétek az egykori hősi napokat, az akácos utat, a hosszú 
magyar Å-hangot. Mert már csak ez maradt nekünk. Sziasztok. Nyárádi, a kövér(ke) 

 
Itt Breitner, Tel-Avivból. Üdvözöllek mind, a Zutyi listán. Ez igazán jó ötlet volt Zutyikám. Bár én is úgy 

hallottam, hogy kinyírtak téged, rég. Micsoda öröm olvasni, hogy élsz, jól vagy és odavitt a tömegvonzás, ahova 
sokan vágynak. Szóval magamról: elértem az utolsó járatot és most már itt keserítem a napjaimat. A 
feleségemmel, fiammal együtt telik az idő, hullik a haj. A fiam szobrásznak készül, képzelhetitek, mennyire 
ellenzem. Az életünk ezzel ment tönkre. Azt hittük művészet kell a világnak. Egy nagy fabunkót. Nem művészet 
kell ezeknek, hanem pénz. Pénzt meg miből lehet csinálni: fegyver, nők, meg élvezeti szerek. Én az utóbbinál 
kötöttem ki, na nem élvezem, terjesztem. De ne találgassátok: kozmetikai szereket árusítok, és abból éldegélünk 
szerényen. Hogy miért szerényen? Mert nem dolgozom eleget. Reggel felkelek, ha olyan kedvem van, akkor 
festegetek egy keveset, majd elindulok a cégekhez, de nem sok sikerrel. Tudjátok, ahogy mondani szokás, túl 
sok itt a zsidó, nem lehet őket becsapni. Ott, felétek, nem lenne szükség valami jó kis “hosszú élet titka”, “szép 
kenőcs, szép kisasszony”, “feláll az illat” stb. készítményekre? Ha küldhetem, csak írjatok erre az e-mail-listára: 
subscribe “feláll”. Én máris postázom. Breitner 

 
Azon az estén, a nagy örvendezés mellett, hogy Szlovácsek Félixnek ilyen nagy szerencséje lett, mert ugye jó 

az, amikor a napi állás utáni szomorú járkálásból hazaérve kinyitja a komputerét, és egyszerre megjelennek a 
régi osztálytársak, a székelybükki emlékek, mindenki itt zsibong körülötte, mint az egykori osztály, Svindli 
tanár, a lányokkal, Gyöngyi, Eszter, sokan jelentkeztek a Zutyi listáján. És ez így ment mindaddig, amíg 



Breitnertől meg nem jött a fenti levél. Erre aztán a hidegzuhany. A gép szigorú értesítést küldött szét 
mindenkinek. Megjelent a Hondémon. 

 
Failure notice: Hi. This is Failure Daemon. I am sorry to inform you, that this kind of Academic Server is not 

available for advertising purposes. Please don't send us any type of commercials. Thank you  
 
Bocs, gyerekek, bocs. Breitner vagyok. Olvasom, fent, hogy a Szerver tiltakozik, semmi üzleti levél, semmi 

reklám. Üf-üf, of-of te nagy indián főnök, Daemonkám, ne buzizzuk mán egymást, csak bicceltem-vicceltem. De 
ki az a “szerver démon”, aki ennyire tud magyarul, hogy megérti, mi az a “Breitner-feláll”, meg ilyesmik. 
Töpöm rea, ahogyan Félix mondaná. Feltehetően Zutyikám, te vagy az a Démon, a Hondémon, aki tud magyarul 
és azonnal rámreccsen ánglusul. Tudod, hogy én botfülű voltam angolból. Nem nagyon értem, miféle démon, aki 
nem szereti a “feláll” illatát? Ha nem te vagy, akkor máris olyan pipa vagyok, hogy kijelentkezem erről a szeku-
listáról. Felettébb gyanúsak vagytok. Felettébb gyanúsak. Már arra gondolok, hogy írja meg Zutyi, valóban ti 
vagytok a Svindli osztálya, vagy sem. Címem: 

breitner@buserv.mail.il 
amennyiben, Zutyika nem magyarázod meg, akkor vedd úgy, hogy kiléptem a “listádról (?)”. Üdv, ha ti 

vagytok, ti. Szeretettel, Breitner “non-commercial”! 
 
Szlovácsek Félixnek szomorú napja volt. Bejelentkezett egy céghez, amely “vállalkozó szellemű, jó 

megjelenésű, művészi hajlamokkal rendelkező, tehetséges férfit” keresett “sokoldalú” munkára. Már amikor 
telefonon beszélt, gyanús volt számára, hogy valami tévedés, vagy átverés lehet a dologban, hiszen igen fiatal 
hang válaszolt a megadott számon. – Az Expressz-ben olvastam... – kezdte Félix telefonon a bemutatkozást –, de 
egy türelmetlen, kamaszos hang félbeszakította. – Igen, tudjuk, holnap lesz a verseny – interjú, ugorj ide délelőtt 
tíz órára – hallotta a túloldalról.  

Mióta tegeződünk? Bosszankodott az enyhén őszülő hajú Félix. Mert abban nem kételkedett, hogy 
“vállalkozó természetű, jó megjelenésű, művészeti középiskolát végzett, meg minden”, de mióta tegezi őt egy 
taknyos? Na, jó, Pesten így szokás, és íme már őt is Pestinek tartják, meg minden. Akkor is. Mi az, hogy “ugorj 
ide”? Szóval ez nem semmi. Arra gondolt, netán a kapussal beszélt, vagy a biztonsági őrrel. Na majd megmondja 
ő az igazgatónak, majd kirúgatja ezt a taknyost. Hát az új típusú üzleti vállalkozás még egyáltalán nem azt 
jelenti, hogy ilyen stílusban beszéljenek vele. Ő mégis, a Képzőművészeti Szövetség és a Művészeti Alap tagja, 
több munkája jelent meg a lapokban, kiállítása volt, meg minden. Akármennyi pénze is van ennek a cégnek, 
amelynek a nevét nem igazán értette, azért még nem beszélhetnek vele úgy, mint ez a kölyökhangú. Töpöm rea: 
ez Kelet-Európa. A sok beképzelt taknyos újgazdag. Kirúgatom, határozta el reggel, amikor a nyakkendőjét 
kötötte. Kirúgatom, az százas. Csak vegyenek fel. Az első az lesz, hogy kirúgatom. Meddig megy ez így tovább? 
Csak a bunkók, surmók és neveletlen tolakodók jutnak a falakon belülre? A rendes, művelt emberekre már nincs 
is szükség?  

A megadott címet egy régi panel háztömb kapujelzős csengőjén találta meg a IX. kerület egyik lerobbant 
környezetében, és amikor megnyomta, ismét meghallotta az ellenszenves kamaszhangot:  

– Na, mi van? Csorogj már fel. 
Kirúgatom. Fogadkozott Félix, amint felfelé ment a felvonóval a kilencedik emeletre. Amikor kiszállt a 

liftből, egy behegesztett rácsos ajtóhoz ért, amelyen be kellett nyúlni, hogy megnyomja a csengőt. Valami 
elkopott címkén csak annyit olvasott, hogy valamilyen Kft. Már meg is bánta, hogy eljött eddig, de ajakát 
összezárva még egyszer, határozottan csengetett. Egy sovány fiatalember jött ki, sötét nadrág, fehér ing, 
nyakkendő, és amikor megszólalt, Félix felismerte a kamaszos hangot. Keményen a szemébe nézett és közölte:  

– Én telefonáltam. 
– Jól van, jól van – mondta a fiatal és kinyitotta a vasrácsot. 
Egy bútorozatlan előszobába értek, ahol néhány konyhaszék és egy fogason kívül, na meg ha azt a kövér, 

középkorú férfit nem számítjuk, aki ott üldögélt szerényen és szemmel láthatóan, erősen izzadt, izgult, alig volt 
valami. Néha a zsebkendőjébe, vagy a sötét szürke nadrágja szárába törölte a homlokáról alágördülő cseppeket. 
Most már ott várakozott Félix is. 

– Amint látod, már vannak előtted – mutatott egy hokedlire a kamaszhangú és bement a szobába.  
Bentről beszélgetés hallatszott ki, szófoszlányok. Számok röpködtek, ha tízet megszorzunk százzal, akkor 

ennyit kapunk, annyit, százalékok. Kívülről úgy tűnt, mintha sokan dolgoznának az irodában. Csak később, 
amikor bejutott, akkor értette meg, hogy itt valami nem stimmel. Illetve nem lehetett tudni, mi is történik. Egy 
biztos: átverés szaga volt az egésznek. Töpöm rea. Gondolta Félix, hadd lám, mit akarnak. Elővette az Expressz 
hirdetési lapot és új állásajánlatot keresgélt, amikor bentről kikiáltott a kamaszhangú. 

– Szlovácsek Félix! – Szólították elsőnek. Meglepődött, hogy azok megjegyezték a nevét, amikor csak 
egyetlen egyszer mondta be a tegnap a telefonba. Vajon, mire vállalkoznak ezek, töprengett a képzőművész. 



Gyanús, igen gyanús. Miért nem a másikat szólítják, ha már ő volt előbb. Intett is az izzadósnak, hogy menjen ő 
előbb, de az felvonta a vállát és tanácstalanul behúzta a nyakát, legyintett, biggyesztett ajakkal, mintha 
lemondóan azt mondaná, ilyenek ezek uram, ilyenek, tessék, menjen csak, menjen.  

Bent két íróasztal, komputer, oldalt könyves szekrény, hifi-torony, zene, a polcokon irattartók, a hátsó falon 
valamilyen reklám plakát, középen egy üres szék. Az íróasztalok mögött két, igen fiatal fiú. Félixnek az volt az 
érzése, hogy ezek a suliból lógtak el, ez most az új szórakozás: “Menedzser játék”. Na, jó. Gondolta Félix, akkor 
lazítsunk. Vegyük egy kicsit olyanra. 

– Mi van srácok, szénszünet van a suliban, vagy csak úgy gyakorolgattok? – Kérdezte Félix, mint aki meg 
van győződve, hogy itt büdös átrázás folyik. A srácok feladtak egy apróhirdetést gondolta, aztán begyűlnek az 
olyan állás után kóválygó manuszok, mint ő is. Ezek meg jót röhögnek a beszélgetés után. Még az is lehet, hogy 
magnóra veszik és bejátsszák valamelyik rádió-stúdió műsorába. Persze, akkor már be lehet őket perelni. 
Perelni? Kit? Addig már felvették a stekszet a stúdiótól és továbbállnak. Nem rossz, villant át Félix agyán és 
hangosan ki is mondta: 

– Nem rossz. Azzal a kövér statisztával együtt a hokedlin. Nem is olyan rossz. – Próbált mosolyogni. De 
inkább vicsorgott. 

– Üdvözlöm Uram! – állt fel a másik kamasz az íróasztal mögül, szintén fehér ing, sötét nadrág, nyakkendő, 
vastag keretes szemüveg, és kezet nyújtott Szlovácsek Félixnek. – Köszönjük szépen, hogy idefáradt – folytatta 
és hangjában volt valami illemtudó tiszteletteljes áhítat, ahogyan az idősebbek felé kell fordulni. – Nicsak, 
gondolta Félix, ezek között is többféle van, de azért résen kell lenni, gyanakodott tovább.  

– Mi egy multinacionális cég megbízottai vagyunk. – Mutatott a háta mögött levő falon az elég primitív 
plakátra, amelyen most már Félix kibetűzte a Batuza Multimex KFT feliratot. – Munkatársakat keresünk, akik 
megfelelnek a követelményeknek – és kezdte hosszasan sorolni, mindazt, amit már az apróhirdetésben is 
közöltek, hogy művészi, meg vállalkozó stb., stb. 

– Milyen munkáról van szó? – Vágott türelmetlenül közbe Félix. 
A fiatalok egymásra néztek, fensőbb rendűen mosolyogtak, majd a szemüveges kioktatta: – A “Batuzáról”. 

– Hogyan? – nézett Félix, hátha valamit nem jól hallott. 
– Ön még nem találkozott a batuzával? – mosolygott megvetően a szemüveges. 
– Bevallom, nem. – Hebegte Félix. 
– Na, arra majd lesz ideje, persze előbb, ha... 
– Kérem én a Művészeti Szövetség, a Képzőművészeti Alap... 
– Hát persze, persze... – szólt közbe a szemüveges – Mindenre lesz idő. Nálunk igazán jók a fizetések. Ugye? 

– Nézett a társára. 
A másik feltette lakkcipős lábát az íróasztalra, a komputer mellé és nevetett. 
Hülye kis buzik, gondolta Szlovácsek Félix. Ezek az ócska amerikai filmekből látott figurák, hogy lakkcipő 

az asztalon, meg minden. Elmentek ti...! Azzal arra gondolt, hogy már indul is. De a szemüveges belekezdett 
valamilyen magyarázatba, hogy McDonalds építkezésekhez, dizájn, beszerzés, szervezés, díszítés, most már 
éppen megvásárolták a területeket, csak munkatársak kellenek, mert bővíteni kell, hiszen annyi a munka, hogy 
nem bírják, aztán ők multinacionális cég és mennek Nyugatra, meg Brüsszel és Amerika, jön az EU-bővítés 
keletre, mert ott is befektetnek, egyre több a munkájuk, aki ide belép, annak számolnia kell, hogy nincs GYES, 
meg GYEDelés, itt komoly meló folyik, áldozatos cégfejlesztés, tudás-transzfer, innováció, meg minden. 

– Mondja csak Szlovácsek Félix úr – nézett rá szúrós, szinte gonosz tekintettel a szemüveges –, vannak 
szlovákiai kapcsolatai? 

– Ezt hogy érti? – kérdezett vissza Félix, mint aki kikéri magának, ne zsidózzák, kisebbségizzék, 
románozzák, erdélyi buzizzák, meg minden. Meg, hogy egy kis gondolkodási időt nyerjen, mit válaszoljon ennek 
a buzinak. 

– Úgy értem, az jó lenne, mert mi ugye multik vagyunk és a cégünk terjeszkedni akar, szóval számíthatunk 
az ön szlovák kapcsolataira? 

– Szlovák a nagyanyád – gondolta Félix – meg román, meg minden. Töpök, te kis buzi, de csak annyit 
mondott meggyőző hangon, látszólag könnyedén: – Persze. Nekem éppen olyan jó kapcsolataim vannak 
Románia felé is, ha nem még jobbak. – Tette hozzá gyorsan, hogy az otthoni pályára terelje a szót. 

A két fiatal ellenségesen hallgatott. Azt sem mondták, hogy jó, sem azt, hogy nem. Végül arra kérték, adja 
meg a telefon számát, majd értesítik. 

– Na, mi van? – Kérdezte kifelé menet az izzadós a hokedlin. 
– Nem tudom – mondta tanácstalanul Szlovácsek Félix, aki úgy értelmezte, egyedül most vált előnyére, hogy 

neki “kapcsolatai” vannak a térségben. De azért egy világért sem említette volna, hogy erdélyi. Olyan az, mint 
amikor valaki, cigány, zsidó, vagy erdélyi. Senki másra nem tartozik, csakis ő reá. Még, hogy vannak 
kapcsolatai? És szlovák! Töpöm rea. Vidáman, fütyörészve ment le a lépcsőn, hogy megszabadult a kis buziktól.  

Aztán egész nap arra gondolt, hogy átrázták. Büdösül átrázta a két kölyök. Egy hétig jól fognak röhögni rajta 



a suliban. A francba.  
Gyorsan megivott egy kis whiskyt vörösborral.  
 
Este vett néhány sört, hazament, és mint a drogosok, leült a gép elé. De nem tudott bejelentkezni. Amikor 

végre sikerült, megjelent a Failure Daemon. “Hi.” És lefagyott a gépe. Szóval ilyen napja volt. Ilyen. 
 

 

Pusztai János 

Nagy álomkönyv (I.) 
(Részletek) 

 
 

“Anyám, az álmok nem hazudnak.” /Petőfi Sándor/ 

 
1996 február-március 
257. álom: 28., szerda:  
Kovács András Ferenc költővel tünyölődtem. Magas volt, széles vállú, nagy hajú és bármihez nyúlt, az 

menten verssé, versrészletté, verssorrá változott. Leginkább Nagybányán, Szatmárnémetiben, Budapesten, 
Csobánkán vagy Pomázon találkozgattunk. Nagybányán a Virághegy lejtőin szeretett “bóklászni”, 
Szatmárnémetiben a Kazinczy utcában, Budapesten a Kőérberekben, Csobánkán az Ózon üdülőtelepen, 
Pomázon pedig a HÉV (Helyi Érdekeltségű Vasút) állomásépülete mögött, a kocsma-kulipintyók, kulipintyó-
kocsmák előterében. A Virághegy lejtőin ártalmatlan siklókat gyűjtött fedeles fűzvesszős kosarakba, a Kazinczy 
utcában lármás csitriket hajszolt reggeltől estig, estétől reggelig, a Kőérberekben földben felejtett csicsókákra 
“vadászott”, az Ózon üdülőtelepen a kitűnő Zalán Tibor indafonatos költeményeit magasztalta, a HÉV-
állomásépület mögött jéghideg sörökért kanyargott hossszú libasorokban. “Valahogy majd csak felnő 
gyermekünk nyelvünkből is marad talán valamennyi rá s neve mellé oda írhatja még egy ideig állampolgárságát 
is: magyar / Our child will grow up somehow We can bequest our language to him Hopefully numerous 
sentences will be left He'll be able to write his citizenship under his name for a while: Hungarian”. (Z. T.: 
Valahogy majd csak... ) Halló, srácok, / Kanizsa legyen vagy Ászok?, kérdezgette egy gyakorlott reklámpapagáj. 
Vállról vállra mászott, füleket csípdesett. Én vagyok itt a nemes / Kemenes!, rikácsolta. Géfin Laci ha bémenyen 
a bálba, / bémenését beszámítja az árba! Ezt már kimondottan Kovács András Ferenc fülébe – énekelte. K. A. F. 
még nem látott éneklő papagájt, ezért megrettent, aztán gyorsan Zalán Tiborhoz menekült, az Ózonba. Nehéz 
söröktől kóválygott a feje. Lázáriban így sír Ibi: / Mikor visz el Zalán Tibi?, közölte mintegy álomban, elhaló 
hangon. Valahogy majd csak felnő... / Our child will..., válaszolta ijedten Z. T. Fogalma sem volt, milyen 
álláspontra helyezkedjék. Forgolódott, hátha kihúzza valaki a pácból. Mózsi Ferenc, Jankovics József, akárki... 
Kedves Andris, mond meg az én Ibimnek, / nincs szüksége rája már bibimnek!, mondta volna Zalán, de nem volt 
kinek. K. András Ferenc törökülésben éppen kőérbereki csicsókát rágott Budán, a Balatoni úttól úgy százötven 
méternyire, északra. Fölötte budaörsi sportrepülők “döngicséltek”. A Kazinczy utcai csitrikre emlékeztették. 
Éppen ezért a Virághegyre vágyott, siklóit úgysem pátyolgatta régen, azonkívül Pusztai Jánossal is szívesen 
eltrécselgetne. “Melyik talponállóban űzheti eszét az öreg?” K. A. Ferenc itt, ezen a ponton csúnyán melléfogott, 
egyik talponállóban sem űztem (“Sajnálatomra, nem űzhettem!”) az eszemet, hiszen kedves barátommal-
komámmal, Villand Ernővel voltam “lekötve”. Szatmárnémetiből indulva éppen Nagybánya felé kocsiztunk. 
Átgurultunk Batizon, Gombáson, Sárközön, Józsefházán, Szinérváralján, amikor Sebespatak előtt holmi frissen 
aszfaltozott hajtűkanyarba érkeztünk. Ernő fékezett, kiszállt, tenyérrel ellenőrizte, elbír-e bennünket a “flaszter”, 
majd indított, ám vesztésre, hirtelen messze repült, amitől halálsápadt lett és “püspökösen” kopasz, mint Grendel 
Lajos, az író. /…/ 

 
Március 
259. álom: 1., péntek:. 
Magyarország bestiális feldarabolása foglalkoztatott. Vaksin, reszketegen tapogattam körbe-körbe csonka 

hazámat. Határai olyanoknak rémlettek, mintha a franciák, angolok, amerikaiak, szovjetek lángvágóval 
alakították volna ki, és még rajtuk sötétlene a salak. Leginkább a Románia felőli hasítékokat-hasadékokat 
babráltam ujjaimmal. Szárazberek, Lázári, Pete, Szatmárnémeti, Börvely, Csanálos, Érmihályfalva, Székelyhíd, 
Diószeg, Bors, Nagyvárad, Nagyszalonta, Kürtös, Csanád, Nagyszentmiklós – ezek voltak a főbb salakgömbök, 
főbb salakdudorok, egészében véve pedig: a sorja. A SORJA, ami testemet-lelkemet szakadatlanul felsértette, 
véreztette. “Jellemző módon”, sokat utaztam. Utaztam szekéren, homokfutón, hintón, gépkocsin, villamoson, 



vonaton és mindig a hajtó, a vezető mögött ültem, hogy szemmel tarthassam, megfigyelhessem. Nem tudom, 
milyen céljaim lehettek nekem ezzel. Valószínűleg semmilyenek, hiszen utastársaim bőven kielégíthették 
kíváncsiságomat, még azt a bizonyos, sokat emlegetett, már-már közhelyszámba menő írói kíváncsiságomat is. 
A szekéren például rendszeresen ott tartózkodott Ügyek, Emese és Álmos. A rongypokróccal letakart, hátsó 
ülésdeszkán, bal oldalamon foglaltak helyet. Álmos (olyan négyévesen) kis piros, puha, kunkori orrú csizmájával 
az első ülésdeszka, azaz: a csupasz bak alsó felét rugdalta, mire Emese rá-rászólt: Álmoskám, ne kalimpálj a 
lábaiddal! Emese persze, lent font; magas nyakú ingecskének, hátulgombolós nadrágocskának, füles 
sapkácskának, ahogy szaggatottan eldúdolgatta, elénekelgette. Guzsalya nyiszogva imbolygott, orsója percegve 
pörgött. Megint árakat emelt a kazár, mondta. Szerény fejedelmi “fizetésünkből-bérünkből” maholnap varrótűre 
sem telik. Nem, válaszolta “jóváhagyólag” Ügyek. A besenyő is pimaszkodik; ismerjem el a másságát!, követeli. 
Követelje! rikkantott hirtelen hatalmasat a hajtó. Megesküdtem volna, hogy Furmann Imre ügyvéd és verselő 
őkelme. Jobbomat félénken, szeppenten feléje nyújtottam, hátha szóba elegyedhetem vele, de áttűntem valami 
homokfutóba. Ezt “közvetlenül” Ügyek “irányította”. A Nagykároly melletti Kaplony község határában csaptuk 
magasra a port. Kaplony..., Kaplony..., ráncolta szép, tiszta, magas homlokát Emese. Olyan ismerős ez a név. 
Kaplonyék fejedelmi sátrunktól jobbra laknak, egy horpadásban, ok a tejeseink, emlékeztette Álmos, aki 
palatáblát meg palavesszőt tartott a kezében. A börvelyi kendergyár piros-fehér csíkos víztornyát akarta 
okvetlenül lerajzolni. A palavessző éleseket sikkantott a palatáblán, ez azonban már nem a könnyuű homokfutón 
történt, hanem abban a nehéz hintóban, amelyik az Ecsedi-láp irányából Margitta város irányába vánszorogott. 
Gittai István költő hajtotta. Természetesen rosszul. A vitathatatlanul barátságos, megnyugtatóan “közösségi” fiú 
állandóan azon mesterkedett, hogy Emese fülébe duruzsolja, miszerint ő ennek a tájegységnek a szülötte: Akár a 
jó öreg Ady Endre, elődöm. Mama, nekünk kik az elődüüünk?, kérdezte kazáros, az is lehet azonban, hogy 
pesties hangsúllyal Álmos. Emese zavartalanul font tovább. Ügyek pedig azon morfondírozott: ugyan, miért “fut 
ki” örökké az időből? Ha jól tudja, nekik még gépkocsin, villamoson és vonaton is kellene utazniuk! Ah! ... Azt 
a fűzfánfütyülőjét! /…/ 

 
 
 

Szlafkay Attila 

Támadás 
 
Könyvtár és könyvtárosa 
között mély gránitkemény 
szakadék ereszkedik 
miként ha 
anyja és gyermeke közé 
erőszakolt elválasztáskor 
 
mától fogva 
ketten kezdenek 
külön-külön 
két életet 
 
(Utóirat) 
Karácsony mián 
haladékot kaptál 
de a bál továbbra  
is áll 
 

A szendvicsember 
 

a szendvicsember  
nem szendvicset 
árul 
a hosszúlépést 



is megtiltották 
neki 
maratoni út 
az ő munkája 
amit hirdet 
az 
a portékája 
 
kuncsaftjait 
efféle vircsaftra 
hívja – 
te- 
-re- 
li 
 
s 
a mézes 
madzagból 
a madzag 
marad 
n 
e 
k 
i 
 

 
 
 

 

Paizs Tibor 

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



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

Világjárás 
 
Mekkora baklövés volt, teremtőm,  
hogy gömbölyűre, s nem laposra 
sikeredett ez a föld, 
így most már mi légyen,  
ha világot lenne kedvünk látni, 
hisz a tekintet 
folyton kifut a térbe, 
 
amúgy meg egy magasabb fáról 
egy kis látcsővel 
befoghatnám a Cityt, 
vagy egy amszterdami trafik 
kirakatát, 
és csodálhatnám a szép sárga 
virginiákat. 
 
Istenem, ha tudnád,  
mennyire szeretnék látni  
egy bazárt valahol  
Türkisztánban,  
meg egy párizsi nőt, 
egy olyant, aki még nem 
trancsírozott fel Picasso, 
meg egy mecsetet, 
nem ecsetelem, 
milyen mecsetet, 
meg egy valódi fehér éjszakát, 
meg miegyebeket, 
amikről még nem is hallottam. 
 
Micsoda átok ül  
a mi szemünkön,  
Istenem, 
ha megáldanál 
egy göndör, 
körbe-körbe járó 
pillantással! 

 
 

Molnár H. Lajos 

Mindörökké bozgor 
 

Amikor 1964-ben először látogattam Magyarországra, nagynéném nagykörúti lakásának ablakából, 
érkezésem után öt perccel kitekintve, elsírtam magam. Szemben a Madách Színház, mellette az üzletajtó fölött 
azt írja, Kenyér, és nem Piine, arrébb meg amazt, hogy Élelmiszer, nem Alimentara. Drága Istenem, miért nem 
születtem itt, nem pedig ott?… 

1987-ben, négy megjelent kötet, s az utolsóért '83-ban betiltott írójaként úgy szöktem át a határon, hogy 



tudtam, nem maradhatok vágyaim hazájában, Magyarországon, mert a szocialista internacionalizmus jegyében 
rövidesen visszarittyentenek, ha magamtól nem mennék. Márpedig akkori zavaromban elhatároztam: vissza 
nem, esetleg csak bilincsben vagy koporsóban. Vagyis, fortélyos ötletekkel még otthon felkészítetten mentem 
volna tovább, valamelyik idegen, ám – feltételezhetően – nem ellenséges nyugati tájra és kedves emberei közé. 
Óriási csodának véltem, hogy némi baráti közbenjárásra egy itteni pártállami főfunkci azt mondta: nem segíti elő 
vadnyugati kalandomat, tehetséges emberekre itt is nagy szükség van, nem fognak visszatoloncolni (noha akkor, 
'87 nyarán még nem volt ilyen értelmű hivatalos kiállás, vagy nyilatkozat, vagyis nem volt “menekültkérdés”). 
Mi több, gondoskodik arról, hogy színésznő feleségemmel együtt otthont, munkát, megbecsülést kapjunk, s a 
másfél éves Magor nevű kisfiunk egy olyan hazát, ahol sosem érzi majd azt a hátrányos megkülönböztetést, mi 
szerint vannak elsőrangú és huszadrangú, vagy nem kívánt polgárai egy országnak. Mert ez az anyaország, az 
elcsatolt Erdély magyarjainak is menhelye, ahol kisebbségi létüktől szabadultan élhetnek, mint “Marci 
Magyarországon”.  

Aztán önelégedettséggel vettem tudomásul, hogy azt a bizonyos menekült-befogadást én indíthattam el, 
hiszen három hónap múlva már világgá kürtölten vállalták ennek a kedves országnak a legilletékesebbjei, hogy 
az addig is illegálisan itt tartózkodókon kívül jöhet bárki Ceausescu Transilvániájából, befogadják, nem vágják 
haza, megkapnak minden támogatást. (Néhány “őshonos” nyilvánosan kifogásolta a “megkapnak mindent”, 
mivel ők úgy érezték, nem kapnak semmit, de hát ezt az Istenáldotta emberi természet tartozékaként könyveltem 
el, mint “a kisebbség irigységét”.) 

Ennél a befogadó tárt kapuknál nagyobb sikeremként könyveltem el, hogy úgymond “hoztam ide” egy 
rendszerváltást. A történelmi idők távlatából szemlélve, szinte velem egyszerre toppant be az egypártrendszer 
hirtelen összeomlása, ráadásul vértelenül, ahogyan én az ilyen földrengéseket mindig is elképzeltem. Nincs 
halott, nincs sebesült. Bár a minket marasztaló elvtárssal s a nekünk tett ígéreteivel többé sosem találkoztam, de 
a róla szóló nekrológgal vagy kórházi jelentéssel sem, így mindössze eltűnt személlyé nyilvánítottam, a 
legkisebb megrázkódtatás nélkül, mivel már vágyaim netovábbjának szelei lengedezték át a megszokásra áhítozó 
levegőt, a havasok utáni lapályét. 

A segítőkészség, a befogadó ölelés, a velünk szembeni messzemenő gondoskodás és hasonló szándékok 
megnyilvánulásaként fogadtam az elvtársak, majd az urak noszogatását, hogy egy esztendei fővárosi 
tartózkodásunkat átmenetileg szakítsuk meg, költözzünk valahova vidékre, ahol úgymond, nevet csinálunk 
magunknak, így aztán két-három év múlva, mint győztes hadvezérek, foglalhatjuk el méltó helyünket a 
művészetben, ami Budapesten legrosszabb esetben is a Rózsadombi lakás, nekem dukál egy főszerkesztői állás, 
nejemnek minimum a Nemzeti Színház primadonnája státusz…A rendkívüli földmozgásra és elfoglaltságukra 
hivatkozva, amit én fenntartások és kételkedések nélkül elhittem, javasolták, hogy a Paradicsombéli új munka- 
és lakhelyemet magam válasszam ki. Majdnem említésre sem méltó apró gondot véltem felsejleni abban, hogy 
nem tudom, miből, hol és mit válasszak, sem rokonom, sem ismerősöm, sem boldog ősöm nem járt errefelé, ki 
tanáccsal szolgálhatott volna a vándornak. Így, többszöri próbálkozás után, a lankáról a pusztára költöztem 
önszántamból és boldogan, mert úgy tűnt, itt van némi fogadókészség arra, hogy – ha nem is csinálnak belőlünk 
majdani győztes hadvezért – legalább megengedik, hogy dolgozzunk, éljünk szerényen, de a város polgárai által 
is “befogadottan”. 

És Miskolcra költöztünk. De úgy, hogy ismételgettem felébredéstől elalvásig megszámlálhatatlanul: ha a fene 
fenét eszik, akkor is megszeretem ezt a por- és koszfészket… Nem lombozódtam le attól, hogy sokáig vártam 
vonzódásom viszonzására. Én hiába akartam szeretni Miskolcot, Miskolc nem akart viszontszeretni minket. 
Sokan az ott lakók közül ki is nyilvánították, meg is fogalmazták ellenszenvüket, de nem akartam elhinni. 
Illetve, nem akartam másként értékelni, mint a szabad véleménynyilvánítás szabad megnyilvánulását, melynek 
minden ember, ki demokráciára vágyik, csak tapsolhat.  

Mondanám a csodálatos példákat. Kezdem azzal, hogy Erdélyben bozgornak hívtak minket a románok, ami 
nagyjából hazátlant, hontalant jelent, csak az említett magyar megfelelőinél pejoratívabb, belefér például a 
senkiházi is. Nehogy hiányérzetünk legyen, itt meg “jöttment” és “román” lett a jelzőnk. Ha a fiam valamit 
elkövetett az óvodában, és valaki érdeklődött, hogy ki tette, az volt a legkézenfekvőbb: “a román gyermek”. 
Vesztem meg a nevetéstől, mikor ezekről az eseményekről értesültem. (Ismétlem, fiunkat Magornak hívják, de 
ezt a nevet itt nem ismerik úgy, mint az Ivánt, Nicolettet s a többit.)  

Nem írtam a homlokomra, hogy honnan vetett ide a sors, s a vicc kedvéért nem is nagyon emlegettem 
földrajzi értelemben vett származásomat; nem szégyelltem ugyan, de minek, hisz együvé tartozunk. Így 
köszönhetett rám az a humoros pillanat, amikor valaki a vendéglői asztaltársaságomból lazán, gátlásoktól 
mentesen elvakkantotta: meggyőződésből utálom az erdélyieket! Ez igen, ez egy szabad ország! Próbáltam volna 
én visszafogottan imígy felsóhajtani – mondjuk – Farkaslakán, ahol csak a rendőr nem volt magyar, hogy “nem 
kifejezetten rajongok a románokért”… Persze, az más hely, más “intelligencia”. 

Itt érkeztem el újsütetű hazámban a pusztai tapasztalatgyűjtés vakondtúrásának ama csúcsára, mely 
megvilágosította előttem a másság fontosságát, jelentőségét, a vele való együttélést s az együttélésben a 



hierarchiát. Fantasztikus élmény volt felismernem, hogy elfogadni, szeretni, imádni és magasztalni kell a 
másságot, ez a kultúrált társadalom lényege. A milyenséget, a mástalanságot minek magasztalni? Még emlegetni 
sem érdemes. Ha eme hazában valaki magyar, nyelvtani hiba nélkül el tud gügyögni egy tőmondatot, nem 
hazudik, nem kábítózik, nem… jár félre, nem lop, nem rabol, nem gyilkol, s nem követ el hasonló – 
megbocsátani muszáj! – tettet, az nem könyvbe, újságba, rádióba, képernyőre s egyáltalán említésre méltó, az 
menjen a búsba! 

Végre hazataláltam! – gondoltam akkor. Ismét fiatal vagyok, a Romániában töltött negyven évemet idézi fel 
sok-sok kedves jelenség, említenék néhányat. Ha a magyar himnuszt játsszák itt akárhol, akkor lapulni, fütyülni 
vagy gyorsan elsomfordálni kell; felállni, énekelni vagy legalább csöndben tisztelegni veszélyes, mert akkor 
vagy nem vagy tiszteletre méltó más, vagy egyenesen hülye vagy, nacionalista, irredenta, hitlerista, fasiszta. 
Közel a hatvanhoz visszavarázsolódtam e meseországban húsz-harminc évessé. Hát nem kellene az orgia 
csúcsán csücsülnöm? Kik és hol tudták volna ezt a fantasztikus időutazást összehozni? Csakis a mások a másság 
földjén, ahol magam is más vagyok. 

Olyannyira más, hogy feladtam öt évtizedes értékrendemet. Örvendek annak, hogy nejemnek ez a himalájai 
magasságokat megjárt színház vezetősége mindössze egy évig nem adott egyetlen szerepet sem, csak éhbért, s 
utána ok nélkül kirúgta, mert akkor még nem találták másnak. Most sem találják, mert tizenöt éve munkanélküli 
a hivatalos neve, de há-há-há! Én ennek a hasznos oldalát tudom csak a szemem előtt tartani, mert van a 
gyerekeimnek anyja (olyan, amilyen, de más), nekem feleségem (szintén más), csak ő, szegénykém, a 
színművészeti főiskolát végzett angyalkám szomorú, mert. /…/ Nincs igaza a nejemnek, jöttem rá, amikor 
szegénykém néha elveszíti a humorérzékét, és sérelmesnek, nem pedig röhejesnek találja az aktuális helyzetet, s 
fel-feltámadó beteges rögeszméje szerint dolgozni akarna választott és tanult szakmájában, az úgynevezett 
hivatásának élne. A maradiság berögződésére utal, ha azt hiszi, hogy a régimódi szemlélet – mondjuk, a 
rátermettség előtérbe helyezése – a mérvadó. Ugyan már! A fő szempont egészen más: a másság. Mondjuk, a 
beszédhiba kötelező megléte (raccsolás, selypítés stb.), a kinézetnek azon változatai, mint a ronda arc, hájas test 
s hasonlók – főleg nőknél! Ő pedig – vegye már tudomásul! – csinos, a marosvásárhelyi társulatban 
bizonyítottan tehetséges, és erőfeszítésébe kerül, hogy valami beszédhibát produkáljon. Mástalan, há-há-há, 
vidáman és nem lelki traumaként vegye ezt tudomásul! 

És hú-hú-hú! Húsz esztendős újságírói múlttal itt csak három évig kellett bizonygatnom a helyi 
napilaposoknak, hogy esetleg konyítok valamit a szakmához. Mire bebizonyították nekem, hogy gőzöm nincs 
hozzá. Abban a szigorú országban, ahonnan szökni voltam kénytelen, újságíró csak az lehetett, aki valamilyen 
felsőfokú oktatási intézményen diplomát szerzett. Nem dicsekvésként mondom, de ez nálam abban a rettenetben 
nem volt akadály, öt éven át látogattam a kolozsvári egyetemet, míg végül pszichológusi diplomát szereztem, 
majd Bukarestben, egyéves, nappali tagozatos, posztgraduális képzésen tudhattam magaménak az újságírói 
beavatottságomat igazoló diplomát. Itt mindkettővel kitörölhetem a trottyom, mert ebben az engedékeny hazában 
más kell az újságírósághoz, nem a felsőfokú végzettség (tőlem sem kértek semmi bizonylatot tanulmányaim 
fokáról), elég akár az általános iskola vagy néhány elemi./…/ 

Aztán abba a bizonyos rendszerváltásba már ösvényt taposva, próbáltak beszervezni valamelyik másságba. 
Hülye voltam, nem akartam. Reszketve adtam be a lemondásom, és minő kellemes csalódás: kapásból 
elfogadták. Hála a drága jó Istennek, ilyenformán nekem sem kell robotolnom, tizenegy éve vagyok 
munkanélküli, mert híre ment, hogy összeférhetetlen vagyok a másságok minden helyi változatával. Meg kell 
fulladnom a röhögéstől, mert állásért, munkáért, írásaim kiadásáért benyújtott megszámlálhatatlan pályázataim 
után már bármilyen fogadást megnyertem volna, ha én arra teszek, hogy az esetleges válaszlevél holtbiztosan 
ezzel kezdődik: “sajnálattal értesítjük”…  

Három évvel egyetlen itteni és valós munkahelyem, a Délibáb Times elhagyását követően, a hahotázástól 
alaposan megrázkódhatott a szervezetem, nyilván ezért lett infarktusom. A mentőautó szirénájával összhangban 
visítozva haladtam a végső megboldogulás felé, és hi-hi-hi, négyszer operáltak a szívemmel, de hiába, mert még 
mindig élek… A többszöri műtét következtében szétment a hasfalam, egyszer próbáltam megreparáltatni, 
sikerült is annyira, hogy három hónapig bírta az a restaurált fal, majd megint szétment. Most folyna ki a 
gyomrom s a belem, ha a bőröm hagyná, a szakik azt mondták, ha nem zavar nagyon, ne piszkáljuk. Figyeltem, 
zavar-e. Hát legfőképp akkor, ha a szűnni nem akaró vidámságok közepette a nevetés már olyan intenzitást ér el, 
hogy rázkódni kezd a testem, ilyenkor két kézzel kell fognom a hasam, tán így nem hasad tovább./…/ 

Szóval, köszönjük, mi itt elvagyunk úgy, ahogy, egyelőre különösebb orgiák nélkül. De már csiklandozza a 
visíthatnékomat az a gondolat, hogy két kiskorú, iskolás gyermekem taníttatását miből fogom finanszírozni. 
Óriási hecc lesz, ha sikerül leérettségizniük, egyetemre bekerülniük (mert erre van ingerenciájuk) s azt sikeresen 
elvégezniük, hisz ehhez nagyon sok pénz kellene, s nekünk bőven kevés az, ami van. Mondtam is, hogy 
információim szerint sokkal olcsóbban juthatnak autentikus felsőfokú diplomához a pesti piacokon, ahol a 
tényfeltáró riporterek szerint már ötvenezer forintért lehetsz az, ami akarsz: fogorvos, jogász, közgazdász, 
nőgyógyász, a távol-keleti vagy ókori nyelvek tudora, akármi. Még más is, b.meg… 



Eme utóbbi divatos, játékos, bevett és a mérvadó nyelvészek által sem kifogásolt kifejezésről ugrik be 
valami, mert – szűnni nem akaró jókedvemből kifolyólag – ismét nem vagyok magamnál. Hogy tudniillik, 
amikor először Magyarországon jártam, elsírtam magam, amiért nem születtem itt. Most meg majd minden éjjel 
hazámról, életemről, Erdélyről és életem fővárosáról, Marosvásárhelyről álmodom. Igen, hála annak, hogy itt 
alaposan megtréfáltak, megnevettettek, rátaláltam honomra, az itthonra és az otthonra: életemre Erdélyben, úgy 
1950-től 1983-ig. És kétségbeesetten zokogva ébredek azzal a gondolattal, hogy vissza nem fordulhatok időben 
és térben ahhoz az élethez, mert az a valóságban visszahozhatatlan, csak álmaimban bukkanhat fel; ébren 
emlékezni rá nem tudok, mert itt minden nap nekem jön valami, amitől muszáj úgy röhögnöm, mint az állat…  

Talán még csodálatosabb és gyönyörűbb lehetne itt minden, ha mássá tudnék válni, teszem azt, pártpolitikai 
rikkancsnak beállni, lojális lenni olyanokhoz, akik sűrűn és gátlástalanul váltogatják köpönyegeiket, zászlaikat, 
frázisaikat, eszméiket, meggyőződéseiket s egyebeket az én megtréfálásom végett. Józan ítélőképességem 
birtokában, humorérzékem átmeneti birtokon kívüliségének tudatával jelentem ki: képtelen vagyok 
elmagyarországiasodni. Maradok, aki voltam: erdélyi református magyar, nem más. Tehát, ne mondja rám senki, 
hogy bozgor, mert igaz. Egészen pontosan: mindörökké hontalan. 
 
 

Böszörményi Zoltán 

Hajnal a torontói metrón 
 

Örökkévalóságot keres szívem. Nos, megtalálja? – 
Száll fel velem a kérdés a metró álmos vonatára. 
Sikongó titkok iramlanak neki a durva-selyem  
éjszakának, vetkőző fényreklámok leselkednek ím, 
 
a vonat csatra zárt ablakán. Magány szimatol és rí 
körbe! Fékpofák forró, fémes szorításban fogukat 
csikorgatják, a lángba borult állomás-plakát előtt, 
a dagadó betűk szerelvénye meghökkenve lassít. 
 
Kipattan az ajtó, besétál rajta a lárma, táskák,  
vágyak, tervek rövid ingujjban ülnek mellém a padra. 
Elmém élesre töltve! Vacog a kerék, ráng alatta  
 
a remény kettévágott teste. Milyen rejtjeles reggel! 
Rámolvadt a félhomály, csuromvizes gondom és bajom.  
Távolodó arc, jöjj, ülj mellém a robogó vonaton. 
 

 

Naplemente 
“Sunset like the grasshopper flying.” 

Ezra Pound: Canto XIV 

 
Mennyi minden elfér ebben a véres naplementében! 
Látod, kedves, benne ott a rét, a felszedett reményen 
fényezett búzakalász, a por súlya, mely odaragadt 
arcomra, Európa, a nagyrohanva bebarangolt  
fekete vonalas tarkálló tájak, kifestőkönyvnyi 
emlék, hogy memóriámat alig tudom átrendezni. 
Berlinben az Unten den Linden kivirágzott hársfái 
csak díszlet volt akkor, s a Fal színes maradványai 
riasztó, hiátusos taktus, méhedben egy új élet 
csírája, megfogamzott gyermekünk rakott meleg fészket, 
mindhiába. Nem mi, a vonagló izgalom járta be 
helyettünk a várost, a brandenburgi kapu alatt ívbe 



hajlott, késéles háborús emlék, a holtak és élők 
fekete szivárványa feszült fejünk fölé, török 
vendégmunkások kis csoportja, mint akik veszekszenek, 
tárgyalták a tévében közvetített  futballmeccset. 
 
A naplemente vizében, tétlenül nézem, mint úszik 
el maréknyi gondom, vele együtt sok színezett fecni, 
s nem, nem szeretnélek kedves, most újra idehívni. 
 
Mennyi minden elfér ebben a véres naplementében! 
Még a cukrászda is, mely elé parkoltunk. Míg kezedben 
ujjaim énekeltek, közénk szorongás ült az asztalhoz. 
Nem tudom miért, magyarul szóltam a felszolgálóhoz. 
ezt észre sem vetted, kértél, hogy rendeljek földiepret, 
most, itt, Berlinben, a csonttá fagyott, beteg decemberben. 
Mikor hozták, mosolyogtál, nem te, méhedben a gyermek  
kívánta, tejszínhab keveredett össze az eperrel. 
Nem tudom, mitől féltél, miért ütött ki a láz rajtad, 
ha szerelmem szerelmeddel elcserélni nem akartad. 
Nem is beszéltünk erről, az autópályán, München felé, 
ömlött a rádióból a reppdal, az ablaktörlő elé 
ült, kérdőn nézett rám, majdnem halálra fagyott a kedvem. 
Fényszóróim előtt csak az este táncolt önfeledten. 
Fejemben szavak építkeztek, terveim bábeltornyán 
tűzszünetet jelző fehér zászló lengedezett rám már. 
 
A naplemente vizében, tétlenül nézem, mint úszik 
el maréknyi gondom, vele együtt sok színezett fecni, 
s nem, nem szeretnélek kedves, most újra idehívni. 
 
Mennyi minden elfér ebben a véres naplementében! 
Melbourne mellől néhány krokodilt képzeletem elcipel, 
de nem fér ide el. Sem a folytatás, hogy Passau után 
nem nevetett rám a szerencse, csoda? –, nem volt sohasem 
az ingem – ezt ott tudtam meg, kincsem –,  mi előttem a fán 
reszketett, nem volt álom, sem délibáb, hanem törpe vágy. 
És így lesz ezután is – mondtad –, mint akinek a mondat, 
jég és hóbucka –, s lefejezve maradt a gondolat, 
ott zakatolt mellemben, mint búgócsiga, melyről ember 
inkább nem beszél, ha szemében a vér és a sok teher 
világot nem emel köbre, négyzetre vagy a semmire, 
legfeljebb azt motyogja maga elé: elég volt vele! 
Elég volt veled!  Régi dal röppent fel a rádióból, 
s kóstoltam a hírt, hogy milyen lesz nélküled a sorsom, 
képzeltem magamnak új naplementét, másik gyermeket, 
mely egyáltalán nem emlékeztet rád, ha verset írok. 
 
A naplemente vizében, tétlenül nézem, mint úszik 
el maréknyi gondom, vele együtt sok színezett fecni, 
s nem, nem szeretnélek kedves, most újra idehívni. 

 
 

Metz Katalin 

A zöldcserepes világítótorony 
 
Igen, a zöldcserepes torony. A Maros-menti város emblémája. Valahányszor leülök dolgozni, tekintetem a 



Városháza képére esik. A színes cserepekkel fedett torony süvegére, melyet magam fényképeztem le hajdani 
otthonom ablakából. Munka közben, hosszú órákon át épp abból a szögből látom, ahogyan egykor otthon, 
Marosvásárhelyen, ha Főtérre nyíló erkélyablakomon kinéztem. A fotó – szögletében a híres, szecessziós 
Kultúrpalotával – összecsukható keretbe illesztve ott áll a könyvespolc alján, a számítógépem fölött. Örök 
mementója korábbi életemnek. Ennyi volna? No nem: a megörökített, ablaknyílásnyi látvány a zsigereimbe 
égett. Holott, – már csak temérdek munkám, napi feladatom mián is – a fájó múltat (szinte) eltöröltem. 

Nem, nem visszanézni – dönthettem ösztönösen is az áttelepülés cezúrájában. A rengeteg, testi-lelki 
megpróbáltatás emléke érzelmi gátja lett volna életem további folyásának. Az önépítkezésnek, amit a 
génjeimmel, habitusommal, emlékeimmel, tapasztalataimmal, jó-rossz élményeimmel, tudásommal és 
hiátusaimmal újra kellett kezdenem.  

A fotón szereplő Kultúrpalota is a tudatalattimba vésődött. Meg sem kell idéznem szellemképét: mondhatni, 
kulturális aurájába születtem. Nagyapám alapította, aki a budapesti Operaház zenekarának brácsa-
szólamvezetését hagyta el Bernády Györgynek, Marosvásárhely híres, városépítő-szervező, modern 
gondolkodású polgármesterének a hívására, hogy a fölépítendő szecessziós palotában létrehozza a Zeneiskolát és 
a Filharmonikus Zenekart. Szegényt korán elvitte a gyomorrák, én már nem is ismerhettem; de félszázaddal 
később, hatéves koromtól fogva ennek, a messze földön híressé vált, szépséges palotának a márványlépcsőit 
koptattam nap mint nap. Több mint tíz évig zeneiskolásként. Sűrűn vezetett ide az utam miután a kolozsvári 
egyetem irodalomtudományi szakát elvégeztem: akkor már a hajdani Székely Színházból Marosvásárhelyi 
Állami Színházzá átkeresztelt (semlegesített) teátrum előadásaira – merthogy lassacskán színikritikussá 
“cseperedtem”. Életre szóló zenei élményeim mellett itt tettem szert – a gyermekkoromban Erdély-szerte legjobb 
színház “nagy” korszakának apró szemtanújaként – az életpályámat megszabó kritikusi hivatás első, zsigerekig 
ható élményeire. 

Az íróasztalom fölötti fénykép tehát több mint egy kedves, közismert otthoni épület puszta megörökítése: 
benne sűrűsödik erdélyi életem teljessége. Láttára, mintha a múlt mélységes mély kútjába pillantanék: nemcsak 
önnön, ifjúkori arcmásomat veri vissza, hanem – varázstükörként – életem ezer mozaikképét, időben 
széttöredezett, emlékeimben kaleidoszkópszerűen összeálló sommázatát is idézi. 

Mióta áttelepültem – száz esztendő telt el, vagy ezer…  
1987 – nemcsak ország-, helyszín-, életforma-váltás: Kelet-Európa is váltott. A rendszerváltás előszele már 

megrezgette a lelkeket, recsegtette-ropogtatta az államhatalom (jó ideje már csak látszatra erős) tákolmányát. 
Hatalmas lélegzetvételhez jutott Magyarországon az, akit a sorsa épp akkor vetett ide a kárpátok géniuszának 
Romániájából (e személy epitheton ornans-át csakis kicsi betűvel vagyok hajlandó írni). 
Létbizonytalanságomban – merthogy egy bőrönddel vágtam neki az útnak, mielőtt végleg itt maradtam –, 
nulláról indított életem válságos küzdelmei ellenére, soha ilyen szépnek nem láttam a világot, s amit megélnem 
adatott. Egyszál lepedő, egyetlen kávéskanál nélkül kezdtem újraépíteni, albérleti csereberék során át szegényes 
életemet – de gazdagnak éreztem magam. Pedig családtalanul, magamra utaltan, lépésről lépésre, egymagam 
teremtettem meg jövőm, új világom alappilléreit. Tengernyi munkával, de mert a szakmámban dolgoztam, 
szívest-örömest. Na igen: ez volt a legfőbb hajtóerőm. Míg otthon évtizedig szabadúszóként, magyarán, 
állástalanul műveltem az irodalom- és színikritikát, – egy idő után ugyanis párthatározat tiltotta, hogy párton 
kívüliek a sajtóban dolgozhassanak – immár szerkesztőségi alkalmazás híján (igaz, sűrűn foglalkoztatott) külső 
munkatársként írhattam csak a romániai magyar lapokba, folyóiratokba. Éhbér-honoráriumért. Mert a tiszteletdíj 
majdhogynem megszűnt a nyolcvanas években. Mégsem éreztem az életet hiábavalónak: lelki támasz gyanánt, 
rengeteg, már-már suttogó visszajelzés jött az olvasóktól (a fodrászlányoktól az egyetemi tanárig), hogyan is 
merted ezt megírni…Hát igen: a sorok mögött. Megtanultunk metaforikusan fogalmazni, virágnyelven körülírni 
a kimondhatatlant. Kivált, aki a színház “nyelvét” igyekezett tolmácsolni. Merthogy a romániai színjátszás 
(egyedüliként a művészeti ágak között) akkor hágott a csúcsára: gesztusokkal, szimbolikus tárgyakkal, 
metaforikus kifejező rendszer révén fejezte ki mindazt, amit a cenzúra a szóbeli közléstől eltiltott. A kritikusnak 
kellett ezt legelőbb elértenie, és szintúgy virágnyelven a nézők felé közvetítenie. Igazi műhelymunka volt. Az 
alkotás szépségével és gyötrelmeivel. Már-már költői megfogalmazásba foglalta mondandóját az ember… Így 
gyöngyözte ki a léleksorvasztó szabadsághiány a mély és őszinte gondolatokat, a létfontosságú mondanivalót, s 
hozzá a míves, metaforikus burkolatot. Megvallom őszintén, áttelepülésem után az anyaországi irodalmi sajtó 
(hogy a politikai napilapok stílusáról ne is beszéljek) elképesztően sekélyes zsurnalizmusa, cinikus öntetszelgése 
borzasztott el – talán a leginkább. Méghozzá, a mérhetetlen szellemi tájékozódás birodalmában. Hozzánk, volt 
romániaiakhoz képest, akik műveltségüket jószerével csak örökölt családi könyvtárakból szerezhettük be. 
Széchényi Könyvtár, Nemzeti Galéria, Nemzeti Múzeum, Néprajzi Múzeum, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár – 
és a magyar kultúra megannyi intézmény-letéteményese – még álmainkban sem szerepelhetett. Amit itt öt éves 
korától bárki látogathatott (volna). Könyv, utazás, koncertélmény-zuhatag. Kiáltó ellentmondást éreztem és 
érzek máig a szellemi-kulturálódási lehetőségek – és az anyaország alacsony műveltségi koefficiense között. Ezt 
tapasztaltam itt turistaként a nyolcvanas években – és (boldog, igen, boldog) állampolgárként manapság.  



Netán a magánvagyon lassúdad gyarapodásának korai (későkádár-korabeli) lehetősége nyomta volna el a 
lakosság alap-művelődési, szellemi orientálódásának vágyát; a telek, a háztáji, s egyéb “evilági” aprópénz 
vakította és tántorította el a nagytöbbséget minden egyéb “haszontalan” időtöltéstől? Nem tudom. De a tény tény 
marad, a tapasztalat tapasztalat…A marosmenti Szentannáról ingázó bejárónőnk, amúgy vagyontalan, 
“kollektívbeli” parasztasszony, olvasottabb volt annak idején, mint sok itteni, fiatal értelmiségi-ismerősöm. S 
kívülről fújta a magyar irodalom legszebb verseit… Régi erdélyi tanítók, tanárok hagyatékaképpen.  

Maradjon ez is puszta ténymegállapítás. Nem kesergek, amikor az ottani-otthoni, s az itteni-itthoni 
mentalitásbeli különbséget (erdélyi szülőföldem javára) fölemlegetem. Valamit valamiért, könyveltem el, már 
áttelepülésem pillanatában. S azóta is eszerint élek. Nem “tanultam” az előbbre jutás anyaországi fondorlataiból, 
a pénzszerzésért folyó ökölharc-vívás taktikáiból, a cserbenhagyásos gázolás elfogadottságának “etikájából”, a 
mindent át- meg átszövő klikk-rendszer törvényeiből, amit első perctől döbbenten érzékeltem. S ami kivált 
szakmai vonatkozásban mutatta sötét álorcáját. Tettem és teszem a dolgomat. Mindennek ellenére, soha nem 
remélt szellemi-morális elismerés közepette (anyagilag a legkevésbé sem). Írok, sokat, “napilapos” lévén, 
erőmön felül, de nap mint nap érzem, nem hiába. Lubickolhatok a kultúra hullámverésében, nemegyszer persze, 
sekély vizeken is – de a munkámban végtére otthon vagyok. S kell-é ennél több? Persze, kellene… 

Az itt-hon és az ott-hon között van még egy nagy különbség: az asszonyi mentalitásban. 
Élet(szerep)felfogásban. (Persze, ez sem általános érvényű.) A tartásosság és a gátlástalanság, az adni-odaadni 
mindent lebíró szeretete és a minden-áron-megkaparintani-megtartani agresszivitása között. Mondanom sem 
kell, a “konzervatív” erdélyiek javára. Mint minden, ez sem törvényszerű. 

A szabadság kis és nagy körei. Amit, nagyon szűkre szabott szabad időmben befuthatok. A kitágult világ, 
amit – erdélyi bezártságom után – a sors itt tenyerén kínált. Meg, ha szerénytelenül fogalmazok, kemény 
munkám gyümölcseként. A sok külhoni, tudósítói út – évi három-négy – ami több évtizedes elszigeteltséget 
kárpótolt. Román állampolgárként mindössze kétszer kaptam nyugati útlevelet, közrejátszott ebben csellóművész 
fivérem korai disszidálása is. Mégsem állítanám, hogy emiatt otthon bármikor is keseregtem volna: lázongó 
természetem sosem a magam ügyében gerjedt föl – az általános igazságtalanságot nem voltam képes tolerálni. 
Sosem. Ezt pedig sem itt, sem ott, sem akkor, sem most nem veszik jó néven. Mint tapasztalom, nem 
rendszerfüggő. Anno, koholt politikai vádak alapján ki is zártak volt negyedéves koromban a kolozsvári Bolyai 
Egyetemről. A megrázkódtatás életre szóló lett… de ez számomra nem téma. (Sosem írtam róla.) Csak épp 
örökös gátfutás lett erdélyi életem minden pillanata.  

Budapest. Hidak, az esti kivilágításban. A Gellért-szobor alatti vízzuhatag. A Margit-sziget japán-kertje, 
tavirózsák a repkénybenőtte fal előtti tavacskán. Bokrok sövénye, padok fölé hajló ágak. Estefelé a csönd évadja. 
Oázis a naphosszat pöfékelő-tülekedő nagyvárosi zsivajban. A fénybeborult Vár az éjszakai villamos ablakából: 
a magyar metropolisz látvány-közhelyei. Turista-csalogató képeslap-szüzséi. De ha ott ülsz, és zuhog rád a 
jelenbe kövesedett múlt fénynyaláb-ölelte aurájának vibrálása: érzed, otthon vagy. Tiéd ez a város, ez a 
megismételhetetlen látomás. Melegség önt el, és nem restelled, ha elérzékenyülsz. Akkor is fölvillan benned, ha 
az Eiffel torony hatalmas méretein ámuldozol. Vagy Torontó 550 méteres CNN tornyának panoráma-
vendéglőjéből az Ontario-tóra bámulsz. Ami egymagában majdnem akkora, mint Magyarország. A római 
Colosseum meg a Szent Péter Bazilika előtt, való igaz, eltűnődhetsz azon, nekünk ilyesmi nem jutott. Sosem 
voltunk világbirodalom. Annál korszakosabb a történelmi teljesítmény: nyelvrokontalanul “a népek tengerében”, 
ostromlott végvárként Európában igenis fennmaradtunk. Jó lenne ebből morális tőkét kovácsolni, hírhedt 
pesszimizmusunk helyett.  

Az idő vasmarkában. Alig futja baráti összeröffenésekre. Néhanapján röpke kávézás két munkaprogram 
között a Művészben, a Mozartban, itt-ott, ahova a napi rohangálás sodor, s a barátaiddal sok-sok 
telefonegyeztetés után végre szót válthatsz. Otthon? Erdélyben? Marosvásárhelyt vagy Kolozsvárott? Órákig 
tartó együttgondolkodás. Pedig hány és hány szép, új barátsággal ajándékozott meg az élet itt, az érzelmekben 
fukar Budapesten. S egy tartalmassá szépült Nagy Találkozással… Milyen jó is lenne időnként ott felejtkezni 
egy-egy félnapra azoknál, akik annyira várnak, szeretnek. Átmosni az agyunkat, lelkünket. Ahogyan otthon 
tettük, tehettük. Még a mindent látó-halló Nagy Testvér sejtett, s egyre kevésbé rettegett – mondhatni, 
megszokott – jelenlétében is. Fittyet hányva a gyanakvás légkörének.  

Csupa paradoxon az “emigráns” élete. Idézőjelben, mert nem tartom magam annak. De tényszerűen mégis az 
vagyok. A mai Magyarország még mindig nem számol mélységében-teljességében azzal, hogy az elszakadt (mit: 
elszakított) területek magyarsága egy tőről sarjadt az itteniekkel. Politikai szándéknyilatkozatokban persze, 
bőséggel. Nem írok itt le vargabetűket, hogy a határon túliakkal szembeni, kisebbség-politikánkat minősítsem. 
Untat, fáraszt a demagógia, a tehetetlenség, a sandasággal párosuló, fényesre lakkozott önzés. A nemzettest még 
nem érzi saját végtagjainak a kisebbségi sorba szorultakat. Nem érzi, ha fáj valamelyik karja, kisujja, pedig 
akkor is éreznie kellene, ha levágták. Nem érzi a közös vérkeringést. Ne adj Isten, a fenyegető elüszkösödést. 
Éppígy, leheletnyi (?) bizalmatlansággal fogadja az áttelepülteket is. Látom nem egy volt földim vergődését a 
nagy magyar vendégszeretet ölelő karjaiban. S ez akkor is fájdalmas, ha magam nem sínylettem meg a 



“talajcserét”. Ha sorsom messze jobban alakult, mint otthon bármikor. Mintha szakadékok fölött ívelő lajtorján 
vezetett volna kézen fogva az Isten az elmúlt másfél évtizedben. Kivált, mert megadta, hogy kedvemre 
dolgozhassam. Hogy értelmesen élhessek. Ám, ami lélekben otthon megvolt, az itt nagy-általában hibádzik. 
Amiben otthon – nyomorszinten – szűkölködtünk, itt kemény munkával megadatik. Karnyújtásnyira a szellemi 
értékek. De lépten-nyomon beleütközünk a globalizációs otrombaságokba. Menekülünk a környező amoralitás 
polipkarjai elől, lelki integritásunk az egyetlen pajzsunk. Önbecsülésünk véd a középszerűek, s a “szakma” 
intrikáival szemben. Mert a pályatársak többségétől ezt hiába várnók. Mondom, nagy-általában, hisz nem 
szeretnék méltánytalan lenni. Sosem remélt örömök értek itt, sosem remélt magaslatokra vetett a sorsom. 
Legszebbike talán a sok-sok visszajelzés. Hogy másoknak örömöt szereztél. A legméltánytalanabb, amikor 
irigyeid (szerencsére, ritkán) gátlástalanul áskálódnak. Kivált, ha nőneműek. Ha átlátsz a szándékon, 
felülkerekedik a bölcsebbik éned. Megmosolygod. Junggal szólva, az animád védekezik az intrikus 
“personájának” támadásával szemben. S máris helyrebillen az egyensúlyod. 

Különben: a rakodópart alsó kövén ülök, nézem, mint úszik el a dinnyehéj. Alig hallom, sorsomba merülten, 
hogy fecseg a felszín és hallgat a mély… És mégis, mint aki barlangból nézi a hosszú esőt – nézem a határt: 
egykedvű, örök esőmódra hullt, színtelenül, mi tarka volt, a múlt… 

Apám sírja a marosvásárhelyi Református temetőben, anyám sírja egy “otthonos” amszterdami sírkertben. 
Rokonaim Kolozsvárott és szerte Erdélyben. Én itt, apám szülővárosában, Budapesten. Élek. És azt hiszem, 
szépen. 

De a zöldcserepes torony gyertyaként világol. 
 

Nyilas Atilla 

Apám 
(kiemelés Esterházy Péter Harmonia cælestis c. könyvéből) 

 
“Őt egyáltalán nem lehet legyőzni. 
Mert nincsen pálya. Vagy van pálya, 
de nincsen játék. Vagy van játék, 
de nincsen gól. Vagy van gól, 
de nincs bíró, aki megadja. 
Vagy van bíró – ám az ő.” 
 
 

A szemtanú 
(Turányi Tamásnak) 

 

Nem volt gép senkinél, felvétel 
nem őrzi azt a néhány mozdulatot, 
amint a keskeny, hagyományosan 
elegáns karikagyűrűt egymás  
 
ujjára húzta remegő kezű költő 
barátom és gyermekének anyja,  
egyházjogi szempontból hitvese,  
polgárilag csak nemrég még volt,  
 
kivel néhány éve megint együtt  
él, s most ismét friss felesége,  
második gyermekükkel áldott.  
(A régi gyűrűk sorsa rejtély.) 
 
Mindkettejük második és első  
ujjpercének határánál megakadt,  
kicsit erőltetni kellett, Tamásom  
arcára kiült az izgalom, a szak- 



 
embert is elfogja kényes műtét  
közben, ám ezúttal türelmes volt  
az anyakönyvvezető. (Boldogok 
a boldogtalanok? Ó, irgalom.) 
 
 

Betlehem 
 

titkos gömbje fölé hajol a látó 
szemében benépesül a világ-tó 
 
tükrében mindig tört fények ragyognak 
hit-zálogok élőnek és halottnak 
 
titánok harcait féltőn figyeli 
aki szereti őt ő is szereti 
 
apály és dagály lélegzése rendje 
könny-hullatása csillagok eleste 
 
nap ébred hold kél szívdobbanására 
burjánzó lelke lüktető világfa 
 
titkos gömbje fölé hajol a látó 
álma hoz világra kicsiny megváltó 
 
(1985) 
 
 

Isten hírével   
 
 
“Háromszor fordultam életemben a Mindenhatóhoz. 
 
Először kérdeztem, emberi szóval: Ez már az élet? 
Nem, ez még nem az élet, felelte, anyanyelvemen. 
 
Másodszor kérdeztem, emberi szóval: Ez már az élet? 
Ez már majdnem az élet, felelte, anyanyelvemen. 
 
Harmadszor kérdeztem, emberi szóval: Ez már az élet? 
Nem, ez már nem az élet, felelte, anyanyelvemen. 
 
Utolszor fordultam életemben a Mindenhatóhoz.” 
 
 

Bodrogi Csongor 

Vallásos beszélgetések 
(Nyilas Attila verseiről I.) 

 
Vajon létezik-e vallásos költészet? Ez az első pillantásra értelmetlen, paradox kérdés ötlik fel bennem, 



amikor Nyilas Atilla most közölt verseit olvasom. Menjünk hát utána ennek a kérdésnek, hátha van benne mégis 
valami értelem. 

Amikor valaki vallásos témájú verset ír, kétféleképpen járhat el. Vagy versbe szedi, “lírai formában kifejezi”, 
amit megvallani a hitéről fontosnak tart. Nem nehéz belátni, hogy ebben az első esetben aligha beszélhetünk 
költészetről, legfeljebb verses formájú hitvallásról, hiszen a forma ilyenkor másodlagos, elhagyható és 
jelentéktelen a kifejezendő tartalomhoz képest, márpedig a költészet lényege éppen az, hogy formát, nyelvet 
teremt. De van egy másik út is. A költő, aki ezen az úton indul el, vallásos témákat, gondolatokat és 
motívumokat használ, új értelembe vonja őket, és párbeszédet kezd velük. A költészet, amely efféle dialógust 
teremt, nyelvében és eszközeiben is ingázni fog a hagyomány és az újítás között, és feszültségét is abból nyeri, 
hogy a témát, amelyet ismertnek hiszünk, folyton-folyvást megújítja. Nyilas Atilla verseit mindenképpen ebbe az 
utóbbi csoportba sorolhatjuk.  

Mielőtt megijednénk a “párbeszéd” szó általánosságától, veszek egy példát, hogy mondandóm világosabb 
legyen. Az Isten hírével című vers első megközelítésben istentagadó, istenkáromló szövegnek tűnik. Az én, 
akinek zárójelbe tett vallomását olvashatjuk, arról számol be, hogy életében háromszor fordult a Mindenhatóhoz, 
de az életet sohasem kapta meg tőle, ezért három próba után elfordult tőle. Ez az értelmezés a címet egyértelmű 
búcsúnak, a kiábrándulás megvallásának, beismerésének fogná fel. Mi történik azonban, ha a verset egy picit 
pontosabban elolvassuk? Az én azt mondja, hogy háromszor fordult a Mindenhatóhoz – életében. Lehet, hogy 
előtte vagy utána többször is, de életében csak háromszor. Márpedig, hogy az életen túl is létezik valami, azt a 
szöveg minden sora egyértelművé teszi; azt is mondhatnánk, hogy a szöveg éppen erről szól, ezt mondja ki. 
Amikor tehát az utolsó sor kijelenti, hogy az én háromszor fordult oda életében a Mindenhatóhoz, ezzel nemcsak 
Istenről mond valamit, sőt elsősorban nem is Istenről, hanem az életéről. Amint ideérkezünk hermeneutikai 
spirálunkban, egyszerre a cím is új értelmet kap: látjuk már, hogy nem búcsúról van szó (vagyis pontosabban: 
nem csak búcsúról), hanem léttapasztalatról is. Aki Isten “hírével” bír, az nem tagadja a Mindenhatót, hanem 
ismeri. Mindazonáltal a szövegben mégis megmarad az ambivalencia, és a címbéli kifejezés eredeti “búcsúzom” 
jelentését a szöveg csavaros szerkezete nem tudja (és persze nyilvánvalóan nem is akarja) kitörölni. Nem kijelent 
tehát a vers, hanem lehetőségeket vet fel, nyelvi és léttapasztalatokkal kacérkodik, beszélget. 

Éppen ez a dialogikus karakter okozza, hogy ennek a költészetnek a külső és belső (valóságos és fiktív) 
idézetek épp oly magától értetődő elemei, mint a látványosabban, hivalkodóbban posztmodern szövegeknek. A 
szemtanú című vers nyilvánvalóan (bár nagyon finoman) a Biblia “hitetlen Tamás” történetére játszik rá, A 
zarándok egy “ismeretlen orosz szerző” szövegeit montírozza, a Szomorú vallás pedig (azon túl, hogy egy 
zeneszámmal vonja kapcsolatba magát) szerkezetében egy Weöres Sándor-vers nyelvjátékát idézi föl. Az 
idézetek ennél nyilván számosabbak, az olvasó feladata nem is az, hogy mindegyiknek forrására leljen 
(posztmodern léttapasztalatunknak egyik lényege éppen az, hogy ez nem is volna lehetséges); a lényeg csupán 
annyi, hogy a fenntartott párbeszéd, a szövegek többfedelűsége, idézetszerűsége mindig egyértelműen 
explikálódik is. Ez az oka annak, hogy amikor például a Szomorú vallás címet olvassuk, azonnal tudhatjuk, hogy 
ez a szomorúság (Kosztolányival szólva) boldog szomorúság is, amelyben a “sátánizmus” és a “halleluja” jól 
megfér egymás mellett, és csak tőlünk, olvasóktól függ, hogy melyiket értjük ironikusabbnak, és melyiket 
érezzük fontosabbnak a másiknál.  

Léttapasztalatokról olvasunk tehát, amelyeknek nyelvi formája (párbeszédszerűsége, idézetszerűsége) 
lehetővé teszi, hogy (Tandorit idézve) “egyáltalán szólhassunk”. De milyen ez a szólás, és miben más, mint az 
eddig folytatott párbeszédek? (Mert szükségszerűen más. Hogy magát a szerzőt idézzük, aki ezzel is jelzi, hogy a 
problémát érzékeli: “Ha el is mondtak már minden mondhatót, / és ha minden lehető módon elmondták már, / én 
akkor sem mondtam még semmit.”) Azt hiszem, nyilvánvalóan érzékelhető a feszültség a téma (és a téma 
felfogásának) súlyossága és komolysága, illetve a szövegterek állandó játékossága között. Amikor valaki jelen 
korunkban a vallásos költészet megújításával (avagy talán pontosabban szólva: megszólaltatásával) kísérletezik, 
a kísérlet merészségét (talán lehetetlenségét is) mindig szem előtt fogja tartani, és ahelyett, hogy föladná, a 
megszólalás nehézségét játékokban, nagyon komoly játékokban, gondolatkísérletekben, a nyelvi jelentés 
rögzíthetetlenségének vállalásában fogja feloldani. És így történhet, hogy (paradox módon) mégiscsak szólni tud. 
Hogy ehhez “egy csipetnyi sátánizmus” is szükséges, az nem a költő, a kor vagy a tematika, hanem a költészet 
jellegéből adódik, amelynek lényegéhez bizonyos soraiban és verseiben (amint ezt a fönti válogatás is tanúsítja) 
Nyilas Atilla már nagyon közel került. 

 
 
 
 

Lukáts János 

Margit 



 
A hó a romkert sarkaihoz menekült. Szürkés kupacok húzódtak meg itt-itt, hogy hó rejtőzik a mocskos 

felszín alatt, csak akkor sejtette meg a járókelő, ha lába az apró vízerekbe lépett. Másnapra aztán a vízér 
fölszáradt vagy elpárolgott, a hókupac dolgozhatott tovább és töpörödhetett. 

Sétálók járkáltak arrafelé, a romtemplom falán gyerekek rohangáltak, nem kellett nagy bátorság hozzá, 
derékig, ha ért a falrom. A rom távoli végén kétnyelvű tábla tájékoztatott a hely történetéről, a lehető 
legszűkszavúbb volt a tábla, jobb, ha észre sem veszik. A táblát, a szent sírját, hogy ennyi az egész? Vagy 
kezdett volna magyarázkodni az a tábla, hogy valaha ugyan itt élt és halt az a szent, aztán a csontját 
elmenekítették egy olyan városba, amely ma nem is ez az ország, hanem egy szomszédos? Azért, mert 
fenyegetett egy másik ország, amely pedig ma nem is szomszédos. De mennyire nem! Ki hiszi ezt el, és kit 
érdekel mindez, ennek a szentnek meg a nevét sem ismerik az erre járkáló külföldiek. Mert nekik kell az idegen 
nyelvű tábla, csak hát őket nem érdekli az a szent, az a tábla. A magyaroknak nem kell idegen nyelvű tábla, ők 
nem beszélnek idegen nyelven, a magyar nyelvű táblát pedig vagy kevesellik, vagy sokallják. Szóval jó helyen 
van az a tábla ott “a telek lábjában”. Ha kidönti a szél, föl ne állítsátok! 

Járok én erre gyakran, persze ritkábban, mint szeretnék. Mert ide jönni, ahhoz lélek kell, tiszta és nyitott 
lélek. És az ember lelke nem mindig tiszta és nyitott. A dolog azért nem ilyen érzelmes. A Szigetre kijönni jó, ha 
hó fehérlik, ha vízerek csurognak, nyáron is, akkor a fák zöld lombbal fölvázolják a hajdan volt templomhajó 
illúzióját. Hajdan volt? De hiszen én még emlékszem arra a templomhajóra! Vagyis arra a két gerendára, amely a 
falkötegből közép felé hajolt, és szinte érintette egymást. Rom volt már akkor is, persze, de mintha védte-óvta 
volna a sírt, ott a szentély közepén. Megrozsdásodott, fekete vaskerítés őrizte. Anyámmal el-eljártam ide, négy-
öt éves lehettem, kirándulás volt kijönni a Szigetre, élmény, kaland, életre szóló útravaló. Hétköznap délelőtt 
többnyire egyedül voltunk “a romoknál”, ki járt volna arra, se magyar, se külföldi. Madarak, egy-egy öreg apáca, 
aki öntözgette a templom virágait, és diszkréten rejtegette a saját apácaságát. Anyám mesélt Margitról, úgy 
mesélt, mint személyes ismerősről, mint eltitkolt rokonról. Mire iskolás lettem, Margitot is a család tagjának 
tekintettem, olyan személynek éreztem, akiről büszkén szabad – hallgatni, mert neve vagy túlzott emlegetése 
veszélyes inkább. Akár az amerikai nagybácsi, akire számít az ember, mégsem henceg vele.  

De Margit itt volt nekünk, szegény volt, ártatlan és védtelen. Nem tudtam, miért nem kell beszélnem róla, 
hogy családunk tagjának tartjuk őt, de tudtam, így kell lennie a dolognak. Mert anyám mondta, és mert magam is 
így éreztem. A hozzátartozóm, – csodálatosnak éreztem ezt a szót, szebbnek, mint a rokon, a család meg a többi 
szavakat. Valahogy más volt, okosabb oldalról közelítette meg a valóságot, többet árult el és őrzött meg a 
titokból. Margit a hozzátartozóm volt. Mondták, fiatalon halt meg, tehát mindig fiatal maradt. Én gyerek voltam, 
a gyereknek a fiatal is öreg, hozzá képest öreg, de tudja kihez-mihez hasonlítani. Magához. Margit fiatal volt, 
reméltem, megélem évei számát, huszonkilenc évet élt, rettenetes öreg lehetett, hiszen én még csak… hagyjuk.  

Aztán az is adott gondolkodni valót, hogy Margit miért itt fekszik, ebben a sírban. Mert ez a Margitsziget, 
vagyis az ő szigete. Persze, nem úgy az övé, ahogy egy könyv vagy egy iskolatáska, hanem ahogy egy lakás, 
vagy egy kert valakié, ha sokáig él benne, ha ő ülteti a fáit, ha ő szedi a virágait. Margit itt élt, hát persze, hogy 
övé a Sziget. De hát hogy lehet egy egész sziget egyetlen emberé? A “furcsa évek” voltak ezek, a magántulajdon 
fogalmát kiszívták tudatunkból, “A Sziget mindenkié!” – hirdették, bár sokan azt mondták: “A Sziget senkié!” 
Én tudtam: a Sziget Margité, az övé volt és máig az övé maradt. 

Aztán egy viharos éjszakán a templom egymás felé vágyódó boltíve beomlott, a faragott kőszálak a földre 
zuhantak és összetörtek. Ott hevertek a kövek sokáig, nem tudom meddig, nem mentem arra évekig. Sőt, 
elkerültem a Szigetet. Nem Margitot, – a beomló templomot, a széttört bordaívet. Hogyan omolhat be egy 
templom, hogyan repedhet széjjel egy kő. Margit fölött. Valójában az Időre haragudtam meg, életemben először 
éreztem, hogy létezik Idő, és ez az Idő egykedvű és kegyetlen. Ha az Idő képes arra, hogy leomlassza Margit 
templomát, hogy összeroncsolja Margit kis sírkerítését, akkor mindenre képes. 

Margit élt, ott élt kinn a Szigeten, az ő szigetén. Mintha ott üldögélt volna a templom valamelyik kőpadján, 
ott locsolta volna a virágot a romkert környékén (de szebben is nőttek ott a virágok, mint a sziget egyéb részén!), 
estéként pedig visszavonult pihenni oda a…, mindegy, mondjuk, hogy a sírjába. De valójában nem lehetett rossz 
ez a világ, kicsit kemény volt és hideg, de mindig hűvös és a környékén tiszta a levegő. Margit fekete és fehér 
apácaruhát hordott, sokszor láttam, amint a fák közé, a falromok közé behúzódik. Ott volt, otthon volt. Élő volt. 
Margit volt. 

Azért egy kicsit zavarban voltam vele. Na, nem nagyon! Csak, hát, a hétszáz év zavart, amit a huszonkilenc 
elé kellett számítani. Mert huszonkilencet élt, de most mégis hétszáz éves, hétszázhuszonkilenc pontosan. 
Dehogy pontosan, évről-évre változik, öregszik, és mégis huszonkilenc marad. Ez azért nem olyan könnyen 
fölfogható! De nagy gondot sem jelentett, a szentek ilyenek: két életük van, az élő életük, meg a másik. Ennek 
nem adtam nevet. De egy volt a kettő. Igaz is, hogy kell megszólítani egy szentet, az emberek tegezik, csak úgy, 
de hát ezt nyilvánosan teszik, amikor imádkoznak, vagy csoportosan könyörögnek hozzá. Én azért ezt valahogy 
bizalmaskodásnak éreztem, hogy jönnek ezek a maiak ahhoz, hogy csak úgy tegezzenek, és kérésekkel 



zaklassanak egy hétszáz éves szentet. Nekem persze szabad volt őt tegeznem, mert nekem hozzátartozóm, 
családban másképp mennek a dolgok. Meg én nem is csak a templomban szoktam vele beszélgetni, kórusban 
énekelve vagy litánián. Persze hogy nem! Én eljövök ide hozzá, és itt megbeszéljük a dolgokat. Megbeszéltük, 
hogy én tegezni fogom, mert mi hozzátartozók vagyunk. Ha ő nekem, én is neki! Ettől nagyon büszke lettem, 
aztán megtudtam, a büszkélkedés csúnya dolog, olyan, mint a hencegés, a fennhéjázás meg a többi. De én sose 
mondtam senkinek, hogy mi hozzátartozók vagyunk, csak neki. Neki igen. De a lelkem, az furdalt egy kicsit 
ezért az egész dologért, felajánlottam hát, hogy ezután Szent Margitnak fogom szólítani. Nem volt ez nagy 
dolog, mert azért tegeztem is, szerettem is, bíztam is benne, kértem is tőle, – de valahogy azért a tisztességet is 
megadtam neki. Szent Margit, már szinte Szentmargit, és megnyugodtam. Így szólítottam, így szólítom ma is… 

Csodáltam a csodáit. Nem voltak ezek nagy csodák, az én gyermekszememben nem. Hogy leöntötték 
mosogatólével, és ő mosolyogva tűrte, hát nagy dolog ez? Hogy kellemetlen szőrcsuhában járt, hogy ápolta 
azokat a nyomorult betegeket, köztük leprásokat, hát olyan nagy dolog ez? Nem akarta, hogy királylánynak 
tartsák, inkább volt szolgáló, olyan nagy dolog ez? És ugyan mire jó mindez, neki kellett vajon, vagy a kolostor 
többi apácájának, akik nem voltak hercegnők? De hiszen Margitról mindenki tudta, hogy ki ő, akár szőrcsuhába 
bújt, akár frissen mosott fekete-fehér egyen-apácaruhát öltött, a hercegnő hercegnő marad, se több, se kevesebb 
nem lesz a viselettől. 

Valami praktikus napi okoskodás formálta bennem ezeket a mondatokat. Még haragudtam is, – na, nem 
Margitra, hanem a szituációra. Ő, ha akart, lehetett szolgáló, mert ő alapvetően királylány volt, de egy közrendű 
apáca soha nem lehetett királylány, akárhogy is igyekezett, mert ő alapvetően szolgáló volt. És haragudott rá, 
haragudott Margitra, aki képes volt a szolgálók legszolgálóbbika lenni, míg a másik sohasem léphetett át a 
királylányok közé. Ezért hozzávágta a felmosórongyot és leöntötte moslékkal. Margit mosolygott, és boldog 
volt. Én is mosolyognék, de én inkább zavaromban. Mert nagy, csúf indulat az, ha valakit leöntünk moslékkal és 
hozzávágjuk a felmosórongyot. Aki másból ilyen haragot képes kiváltani, az nagy hatalmú ember. Már persze 
lelki hatalomra gondolok. Hát csináld, ha annyira tetszik neked! – és repül a rongy, ömlik a lucsok. Nevetett 
Margit, és én is nevetnék. De ő ettől boldog volt, én nem volnék boldog. Igaz, szent sem vagyok. Inkább valami 
félszeg mosoly ülne ki a szájam szélére, vagy a kárörvendés, hogy ilyen haragra gerjesztettem azt a másikat. De 
lehet, hogy ez sem igaz. Nem vagyok szent, de azért föltétlenül gonosz sem vagyok. Margit, hogy van ez? 

Állok, egy helyben állok. Ténferegnek és vihognak körülöttem, eszemben sincs letérdelni. De minek is 
tenném. Ezek az idegen idegenek és idegen magyarok bizonyosan úgy néznének rám, mint valami furcsa 
bogárra. Körülállnának, és az arcomba bámulnának, a hátam mögött meg összepusmognának. Szégyelleném? 
Nem! Zavarna? Igen! Ha akarok, térden állok akkor is, ha a két lábam egyenes, az ember lélekben hajt térdet. De 
én most lélekben sem térdelek le, inkább odaülők melléd arra a kőpadra. Vagy, ülj te a kőpadra, én meg a 
lábaidhoz telepszem. Nem, jó itt nekem, ezekkel meg ne törődjünk. Uram Isten, hogy hasonlít anyámra, de hát 
hogyne hasonlítana, hozzátartozók vagyunk! 

Szentmargit, én azt se tudom, húgomnak-e, anyámnak-e vagy édes nénémnek kell-e szólítanom téged? És azt 
se tudom, mit tudsz te ebből a hétszáz évből, amely elfolyt azóta, hogy azt a röpke huszonkilencet itt töltötted. 
De lehet, hogy tudod, mi történt, mert ti, halottak, mindent tudtok, ti szentek pedig mindent jobban tudtok, a 
halottaknál is jobban. Mert ti nem csöndes és közönyös halottak vagytok, hanem másfélék. Velünk érző halottak, 
a mi élő halottjaink, a hozzátartozóink. Nem, ez most nem jó, ezzel nem megyünk semmire! 

Margit, segíts! Rajtam és rajtunk. Mindenkin külön és mindnyájunkon együtt, akik időnként rád gondolunk, 
és szólunk, vagy már nem is szólunk hozzád. Mert már annyiszor lebeszéltek arról, hogy hozzád forduljunk, már 
annyiszor arcul öntöttek minket is moslékos vödörrel, és szájunkba vágták a felmosórongyot, hogy lassan már 
lélekben sem képes a száját fölnyitni az ember. Túllép itt rajtad mindenki, földrajzi név lettél, ismeretlen és 
érdektelen személy, valami makacs rom, amelynek nem nagyon kellene makacskodnia, mert könnyen 
elgyalulják a buldózerek, és játékkaszinót raknak a helyébe. Most még hozol valami pénzt az 
idegenforgalomnak, ha nem is sokat. Ott az az idétlen tábla, hogy nincs mit mondani rólad, te vagy az oka. Hogy 
csupa olyat lehet csak mondani rólad, ami senkit nem érdekel, te vagy az oka. Ha a történész kikurkássza, hogy a 
sírod P…yban maradt, téged innen kiebrudalnak, ha a történész kikurkássza, hogy a …ök elvitték és kicserélték 
csontjaidat, téged innen kiebrudalnak, ha a történész kikurkássza, hogy zarándokok hurcolták magukkal 
csontjaidat, téged innen kiebrudalnak. A történész pedig azt kurkász ki, amit az érdeke kíván, és amire 
szerződést kap. Még csak nem is utasítást. És hétszáz év alatt mennyi történész volt, vagy inkább olyan, aki át 
akarta szabni a történetet, aki egy marokban tartotta az oldást és kötést, a kikurkászást és a kiebrudalást. 
Emberek, népek és családok, nevek és végül csontok eltűntetését, más emberek, népek és nevek helybehozását. 
Nem csoda útján, a csoda a te tiszted, ők nem bízták a csodát a véletlenre. Bocsásd meg nekik, de, hát hogy is 
tehették volna. Azért ők is keményen dolgoztak, tartós a ház, ha börtönt raknak is belé, ha játékkaszinót, ha áll 
üresen, hatalmas lakóra várva. Nem a ház, az akarat kemény, amely felrakja és megtartja a házat. A te sírod 
hétszáz éves, Margit, hol P…yban volt ez a sír, egy kolostor pincéjében, hol visszahurcolódott egy zörgő 
szekéren, hol szétszórták és eladták néhány csontodat, hogy árán a többit visszahozhassák ide. Mert itt a helye. 



Azért még te vagy? A csontjaidnak csak a fele maradt meg, vagy itt van az is, vagy szerte a világban, ki tudja 
mára pontosan? 

És az a hétszáz év! Nem fáradtál bele abba a sok… nem, Margit, te biztosan nem fáradsz bele. Pedig mennyi 
a hiábavaló kérés, a jó szándék is időnként milyen ostoba! Az akarat, még a “szent akarat” is, hogy lehull 
időnként a semmi, a hitványság előtt. Van, igaz, mindig van, aki kér téged, és akit megsegítesz azzal a tiszta 
lánggal, amelyet átültetsz a magad mécseséből a hozzád fohászkodók mécsesébe, aztán… aztán jön a moslék és 
a felmosórongy, és kihuny a láng, sisteregve kilobban a kanóc. A szent láng nincs tovább! Margit, anyám, 
nővérem, drága néném, ugye, van tovább? Most legyen tovább, most kell, hogy legyen. Most léha nyugalom 
ideje van, amelyben a szentségnélküliek könnyűszerrel kiszorítják a szenteket, ha az a hitvány tábla is kidől, se 
magyar, se idegen meg nem tudja, hogy te itt voltál. Ha csontjaidat majd Aachentől Velencéig mutatják a világ 
városaiban, hogyan pereljük vissza híredet, hitedet, nevedet? A léha nyugalom idejét már nagy buzgósággal 
erőltetik ránk, miközben lánctalpakon szereznek érvényt a békének, és a gyilkosok bankbetéteken vásárolják 
meg bűneikre a föloldozást. Bocsásd meg nekem ezeket az újmódi formulákat, hétszáz év alatt hol így, hol úgy 
nevezték őket. De ha veszély volt, mindig támadt egy kolostornyi apáca, egy vándordiák, vagy egy éhenhalásra 
kész történész, aki ládába mentett téged, és a köpenye alá, a szekérülés alá, az oltár alá rejtett. Ma vannak-e ők, 
kérdezed, jaj, nem tudom, Margit! 

Te halott vagy hétszáz éve, te túlélheted, de mi, élők, mi belehalunk. Rosszabb, életünkben vettetünk ki a te 
hitedből, amely a mi hitünk is, a városból, amely a városunk, az országból, amely az országunk volt. Azok a 
lánctalpak, amelyek más népet homoktengerbe taposnak, a mi védelmünkre fölindulnak, – ha hallgatunk és 
táncolunk nekik. Azokból a bankbetétekből, amelyek a feloldozás ígéretét ígérik a tettestársaknak, mi is kapunk, 
– nem sokat, persze, csak hogy a szájunk néma legyen, a szívünk pedig üres. Mit félsz, ostoba, luxusrabszolga 
leszel! Örömszolgáltató! – így fognak hívni. Hát van jobb annál? Aztán Margitról egy szót se, meg semmi 
margitságról! Értve vagyok?! 

Hát, ezért jöttem ide hozzád. Ezért nemigen akarok én most letérdelni, leülni, de még megállni se nagyon a 
sírodnál, jobb, ha inkább lassan körbejárok, mintha csak úgy erre vetődtem volna, minden cél nélkül. Mint a 
megbízható idegenek és mint a megbízható magyarok, akik örömmel tartották homlokukat, hogy rájuk üssék azt 
a pecsétet. Akiknek te holnaptól Maggy vagy, de inkább az se.  

Igen, ne lássanak meg, ne lássanak itt. Persze, jövök még, hogyne jönnék, bár mi mindenhol kettesben 
vagyunk. P…yban, Velencében, Manhattanben. 

 
 

Mahr Gábor 

Hány képem van? 
Nincs erőm. 
Egyre hűvösebb a levegő. 
Még hány képem van a világról? 
Mikor szabadítom ki 
A testemből a lelkem, melyen virág nő? 

 

Berendezem a magányomat 
 
Kialakítom a magányomat 
Berendezem bútorokkal 
Szobám falán kabátomat 
S anyámét ölelő karokkal 
 

Apám szőlőlugasában 
 
Apám szőlőlugasában 
Mindig feszül a drót, 
Amelyre a kis kacsok, 
– mint könnyű hegedűdallamok – 
Csimpaszkodnak alá. 



 
Pár hét múlva 
A nem permetezett 
Mázsában álló szőlőhegyek 
Szájunkba dorombolják maguk. 
 
A darázscsípte szőlőszemek 
Kérdésesek: mézédesek. 
 
 

Barcsa Dániel 

Ádvent 
 
“Nem örülök” mondja nőd, és bár annyi empatikus tehetséged van, mint egy rinocérosznak, mégis megsejted, 

most komolyan gondolja.  
Betonkaszniból érckaszniba. A sodronykötél pattog, a lezárt fémdoboz nyiszog. Naponta így biztosítod 

magad számára a kívánatos adrenalinszintet. 
Mint müezzin hívó hangja. A hetedik erkélyéről nőd kiabál, integet, próbálsz egész valóddal az üzenetre 

hangolódni, de csak szófoszlányok érnek el: 
“Ha már … itt hagysz… legalább …” 
Nőd szublimál, de érzed, várnod kell, s csakugyan, kisvártatva visszatér. Bal kezében műanyagszatyor (hajh, 

mennyire gyűlölöd a pungákat!), jobbjában ormótlan tárcája. A két tárgyat párosítja, s már hajítja is feléd. 
Elképzelése, ez világos előtted, hogy egyesülj vélük: 

“Oh, múljék el tőled, e perverz, szürreális szándék!”  
A gravitáció lerántja melléd, megadóan hajolsz a pakkért, s vert hadként elindulsz a helyiérdekű állomása 

felé. 
A “Batyin” a büféhez állsz, két szesztestvér közé. Feles Rumcájsz, nehezen nyíló üvegcsében. Egyszerre 

csurgatod. Megrázkódsz. A két rokon megértőn hunyorít. Várod, ereidben induljon már féktelen száguldásra 
huszárattakként az erő: állhass készen arra, hogy végre útitervet, újat kovácsolj, mert nőd légiküldeménye régi 
szándékaid összetörte. 

Vásárcsarnok. Utolsó, vad, ádvent előtti hajsza. Kezedben a lista, s látod, a lőrét seprőig kell felhajtanod, 
mert be kell állnod a halasokhoz is. Az ember ünnepi buzgalmát mindig az állatok bánják: ma a sor a vízlakókon.  

“Élő hal szeletelve is kapható!” Megmosolyognád a kiírást, ám egy két fejezett-belezett hal remegése és 
rángása komorrá tesz. Kagylót veszel, fekete héjút, fagyasztottat, és hozzá spéci tasakot, mert a reád váró út 
időigényes. Új erőt merítenél, tehát mozgólépcső visz fölfelé a csarnok elysiumába, hol könnyedén belétörődsz, 
hogy nincs kommersz, csak Portorikó.  

És máris szemben véled az utca, hol tegnap nem egyedül jártál. A vágynak árja tsunamiként borítja rád 
hullámait: átvillan testeden a tegnap. Az utca szája tátva, lépéseid ura már nem te vagy, és közben lélekben újra 
átéled a tantestületi ádvent parázna vétkét: hogyan állod szilajon, a kilencbé zárhatatlan ajtajának vetve hátad, a 
sóvár asszonyiság Sturm und Drangját.  

“Kati, Kati, de oh, jaj, milyen Kati? Asszonynevét ha tudnád!”  
Csak annyi rémlik, hogy van benne “cs”. A kapu alatti névsort tanulmányozod, és a sors mintha verne: találsz 

Acsádyt is, Csongrádit is, Csikóst és Csepregit. 
Sikolya a hátad megett rémült, és elhaló: 
“Gergé, te hogy kerülsz ide?!”  
Idegesen pillant körül, mintha minden szegelet mögül egy –egy férj küldené felé gyanakvó pillantását. Az ő 

kezében is punga, hadarva sorolja (mintha érdekelne), hogy benne gyömbér, mazsola, liszt és sütéshez való rum. 
A rum szóra indítványozod: egy gyors italra üljetek be, avagy (mit bánod, csak véle lehess egy percet), álljatok. 
Szabódva egyezik: 

“Tamás meg ne tudja, mert mindkettőnket bizton megölne!”  
A kis Unikum hatása észlelhetetlen. Belédiktálsz még egy emberes adagot: s lám, máris kigombolja kabátját, 

s ím lágy mellei az asztalra omolnak, s epedő ajaka csókra nyílik. 
“Szülj nékem fiút!”  
“És Tamás?” 
“Előtte titokba tartjuk!” 
Anyád, mint rendesen, tolókocsin. Most épp az ablaknál. Nézi a kinti, nedves, szürke, ádventi világot. 



“Emlékszel, mikor gyermekem voltál, akkor még mily ritka volt a fekete Karácsony? Hó volt, fenyőillat, és a 
vaskályhára tett alma édessége! Oh mondd, hol van már a tavalyi sültalma illata?” 

Ajándékod egyiptomi medál, Nafertiti fejével, kartusával. Ki se bontja. Ölébe ejti. Nagynénéd, mintegy két 
perccel később, legalább lehántja papírruháját a konyakos laposüvegnek, melyet belső zsebedből varázsolsz elő. 
Ám ő famíliád Robespierre-je, megvesztegethetetlenül ellenséges továbbra is: 

“Nem erőltetted meg magad!”  
Megadón hallgatod, hogy mekkora terhet cipel, mióta anyádat magához vette. Hogy Törvény szerint csak 

gyermeki kötelesség létezik, testvéri nem. Aztán elsorolja, mivel jár anyád öltöztetése, vetkőztetése, zavartalan 
anyagcseréjének biztosítása. Várod már, hogy eldohogja saját testi és lelki bajait, mert azután szabadulhatsz.  

“Már mész is? Hát nem sokáig…! Legalább most, Szenteste előtt többet …” 
“Még gyermekeim is látni kéne... S elérnem az utolsó HÉV-et!” 
Védekezésed erőtlen: Anyád könnyes, nagynénéd vádló tekintettel fogadja búcsúcsókod. 
Mozart: Eine keine Nachtmusik. Engedelmesen a füledhez illeszted telefonod.  
“Hol vagy?” 
“A százkettes buszon. Most indultam kicsinyeimhez.” 
“Még csak? Látom, mindenki fontosabb nálam!” 
“A gyereknél számomra nincsen fontosabb.” 
“Ez most szemrehányás, újabb, hogy nem tudtam néked szülni?” 
“Nem, csak ténymegállapítás. Hogy tudd, mihez tartsd magad!” 
A kapcsolat megszakítva. Csodálkozol, hogy nem zsúfolt a járat, hogy ülhetsz, hogy hosszú lábaid 

kényelmesen előrenyújthatod. Átadnád magad borongásaidnak, de ismét telefonod után kell kotornod. Bal füled 
siketsége nem teszi tökéletessé térhallásodat: nem érzékeled, hogy mely zsebedből szól a mozarti motívum. Már 
rég át kellett volna állítanod készüléked vibrátoros üzemmódra, de az óhajt még sose követte tett. Mire a 
telefonod újfent a füledhez érne, az sértődött hallgatásba zuhan.  

“Miért nem veszed fel, ha hívlak?” 
“Tebenned nem volt elég kitartás! Én, keményen dolgoztam a projekten.” 
“Mindig magyarázkodsz… Vettél-e kagylót?” 
“Hogyne. Fagyasztottat. Feketehéjút.” 
“Siess haza, hogy ki ne olvadjon!” 
“Hűtőtasakban van.” 
“Azért siess!”  
A kerti kapu előtt taposod a sarat. Türelmetlen űzöd a szemerkélő esőben a másodperceket (tíz másodperc, ha 

tizenötig számolsz), és már hét perc szállt tova így, mióta megkaptad az engedélyt ötpercnyi láthatásra. Végre 
valahára látod, amint kicsinyeid, két kertitörpe (piros sapka, kék köpeny, sárga csizma), kézen fogva, tócsákat 
kerülgetve jődögélnek lefelé. 

Fölnéznek reád, te cuppanós puszit nyomsz nedves orcáikra, s markukba nyomod, mit az ádventi alkalom 
nékik szánt általad. 

A kisebbik lehúz magához, átölel, s a füledbe súgja: 
“Miért nem laksz velünk?” 
Fölemeled magadhoz, miközben a nagyobbik kezéért tapogatsz.  
Legyen hát! Egy parány gyermekrablás: a pillanat diktálta szilaj tett. A kicsi már a nyakadban. 

Ólomhuszárod vidáman vágja beléd sarkantyúját, ám melletted a kis talpas kirántja kezét a markodból, s csak 
szabódva követ.  

“A mama nem fog örülni, hogy megint kocsmába viszel!”  
“A Levendula presszó, nem korcsoma.” 
“A mama szerint e kettő egyre megy.” 
Gyermekid épp a sütemény utóját majszolják, mikor belép a Múlt Asszonya, haja vizesen csüng alá, zoknija 

nedves, s a strandpapucsához műszálas bundát hord. Ugyancsak siettethette az anyai félsz, hogy kölykeit még 
időben kiragadhassa hatalmából a Gonosznak. 

“Tudtam, hogy ide hozod őket!” 
Mit is válaszolhatnál. Kiismerni téged nem nehéz. 
“A papa is kólát iszik, mint mi, nem piázik!” 
Az anyjuk nem hatódik meg, mert elég csak poharadba szimatolnia, hogy az igazság napvilágra jusson. 

Osztályrészed lesz a megvetés, a gyermeké az elnéző mosoly: 
“Oh szent ártatlanság, mely még nem esméri fel a kóla, s a Cuba Libre közti különbségeket!” 
A Múlt elráncigálja a Jövő két Ígéretét, s te egyszál magad maradsz. Van jó is ebben, legalább álcáznod nem 

kell újabb rendelésed.  
A mozgólépcsőn lihegve mászol fölfelé, de mindhiába. Amitől tartottál reggel óta, az most vigyorog a 



szemed közé. A nap utolsó szerelvénye, fügét mutatva, paráznán rázza hátsó kocsiját. Egy kényszerű óra vár 
reád, míg a rendkívüli hévpótló buszjárat elindul Békás felé. Talpra kapod magad, s a jövő buszának útvonalán 
reménykedve indulsz, hogy valahol lelsz majd még egy nyitva tartó menhelyet, hol a kényszerű várakozás idejét 
elütheted.  

Három szakasznyit baktatsz, de szerencse nem kísér: 
“Oh, legalább a laposüveg itt lenne enyhet adni, mert másnak örömet úgyse okozott!” 
Órádra pillantasz, s rájössz, ideje már elérned a legközelebbi buszállomást, ha nem akarsz még egy órát 

elvesztegetni. 
A buszmegállóban, látod, egy magányos várakozó. Tízéves forma leányka, haja piszkosszőke, s csapzott, 

öltözéke pedig egyetlen átázott, hosszú ingruha. Messziről is látszik, didereg, s ahogy közelebb érsz, keserves 
sírását is hallod. Kérdéseire nem felel, a rívást se hagyja fel, ám szívesen veszi, hogy favágó-inged föladjad reá. 

A busz végre befut. Fölnyalábolod, s a leányka átölel. Egyszeriben, mintha a világ minden vacogása 
csontjaidba átáramlana. Reszketve omlasz egy átadott helyre. Érzed, kíváncsi tekintetek bámulnak reátok, de a 
leányka körbepillant, s a kérdések fagyva hullanak a mélybe. 

Csöngetsz. 
“Hány az óra? Nem ezt ígérted!” 
Egyetlen pozdorjalap választ el titeket, s egy egész világ. A rituálét már ismered. Tudod, hogy most 

fölemlegetik néked, hogy ki tart el kit, hogy van meleg ételed mindig, s napra nap, mosott gatyád is. Másfelől, 
részedről majd el fog hangzani, hogy nem ígértél semmit, sem múltban, sem jelenben, s hogy ezt az újabb 
házasságod se te akartad, s voltak megállapodások az esküvő előtt, melyekre mindig csak te emlékezel. Aztán 
összecsomagolod holmid, ha már nőd addig meg nem tette azt előzékenyen, hogy majd kabátban, pakkjaiddal 
állva, tovább veszekedjetek egy örökkévalóságon át. 

Újból csöngetsz. 
“Ha be akarsz jönni, használd a kulcsod!” 
Bíztatón a leánykára kacsintasz, és kotorászni kezdesz, de a leányka, látszólag a kilincshez se érve, nyitja 

előtted az ajtót. 
Ott áll nőd az előszobában, elszántan, utad elzárva, harcra készen. A leánykát pajzsként, vagy inkább 

kapuvívó ostromeszközként tolod magad előtt, s az adventi csoda megszületik: a kélő asszonyanyai ösztönök 
egyszerre elfújják a készülő galabádiát, nőd vonásai ellágyulnak, s a jól betanult szerep immár feledve.  

“Jaj, kicsim! … Hol szedted össze? … Csurom víz vagy … Kész tüdőgyulladás! … Kezed, akár egy 
kísérteté. … Neked meg nem volt annyi eszed, hogy taxiba szállj véle?” 

Forró fürdővizet készít, utasít a fürdetésre, s egy mosásban összement tréningruháját kezedbe nyomja. 
A lakást bejárja a készülő étel, halászlé, s a sülő hús illata. A leányka “ki nevet a végén” társast játszik veled. 

Már nem sír. Láthatólag, mikor épp csak kedve tartja, akkor dob hatost.  
Nőd benéz reátok, s az ajtófélfának támaszkodva merően nézi a gyermeket, amint az a székre térdepelve 

hajol a tábla fölé, és kellemetlen hangocskáján (mint mikor kréta csúszik a zsíros táblán), egyre csak kacag. 
“Gergé! Kijönnél-e a konyhába egy pillanatra?” 
Engedelmesen követed. Mire kiérsz véle, látod, nőd orcája sápadt, s egész testében remeg. 
“Oh, mondd, lelkem, mi lelt?” 
Tekintetével a szoba felé vág, s fojtott hangon leheli füledbe. 
“Te nem látod, amit én? Ennek a leánykának lúdlába van!” 
“Tudom. Már ott, a buszmegállónál észrevettem.” 
“De hát pont olyan, mint amilyenről az anyád írt abban a néprajzi cikkben. Ez egy lídérc!” 
“Igen, olyasféle. Szépasszony ez, ha pontosan ragaszkodunk a terminus technicushoz.” 
“De hogyan juthatott eszedbe idehozni?” 
“ Nézd! Pár óra csak, és itt a csendes éj, Karácsony szent éjszakája. Van kihez ilyenkor a kicsi Jézus jő, a 

megváltás édes reményével. Úgy tűnik, nekünk csak ily lídércféle jár. Fogadjuk el hát jó szívvel, amit sors 
nekünk juttatott.”  
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Igen. Akkor is, 1956-ban is karácsony volt. Volt karácsony. Természetes, szükségszerű ez. Azaz 
természetellenes, hihetetlen, lehetetlen. Eljöhetett a talán legmeghittebb, leginkább szeretett, mindenkiben első 
eszmélkedése óta a legmélyebb nyomokat hagyó, hagyott ünnep 1956 november negyedikéje után is? Miként 
volt, miként válhatott ez lehetségessé? Ki és hogyan bírt ünnepelni – akkor? Kinek mit hozott, mit hozhatott a 
Jézuska? Ilyesféle kérdések merülnek fel Dobos Marianne Akkor is karácsony volt. Bölcsészek 1956-ról (az I és 
É Bt. kiadása, 2004) című könyve kézbevételekor. 

A szavaknak, minden szónak, nemcsak közvetlen, lexikailag meghatározott-meghatározható, ún. betűszerinti, 
litterális jelentése van, de vannak konnotációi, jelentésbeli, hangulatbéli “holdudvarai” is. Egész jelentésmezők 
kapcsolódnak szavakhoz. Az igazán fontosakhoz nem is egy, hanem sok, néha igen sok holdudvar tartozik. Ezek 
a jelentésmezők változnak, bővülnek, szűkülnek, elmosódnak vagy élesebbé, karakteresebbé válnak az idővel, a 
történelemmel, de egyénileg, kisebb-nagyobb közösségek, így vagy úgy “beállított”, hangolt emberek, 
embercsoportok vonatkozásában is. Dobos Marianne könyvének címe két olyan szót tartalmaz (karácsony, 1956) 
amelyek ritka gazdagságú holdudvarral bírnak. Külön-külön is. Elsősorban külön-külön. Hisz együtt, egymás 
mellé állítva, egymással konjunktív összeköttetésbe hozva e holdudvarok “ütik” egymást. Nem férnek el együtt, 
egymás mellett. Vagy az egyik “igaz”, vagy a másik. Nem szükséges kifejteni, mit, miket konnotál a karácsony, 
mit, miket 1956. Mit az emberiség megváltójának születésnapja, a családok karácsonyfás, gyertyafényes, 
betlehemes, boldogan izgatott, ragyogó gyerekarcoktól, gyerekszemektől ékes. meghitt ünnepe, és mit 1956 
világtörténelmileg is egyedülálló szépségű, tisztaságú forradalma, és annak brutális vérbefojtása. Az azonban 
bizonyos, hogy a két jelentéskör összekapcsolása – magyar ember számára – szinte blaszfémia. Hisz – ráadásul – 
az a karácsony, 1956 karácsonya nem a szinte elképzelhetetlenül szép forradalomra, hanem annak 
elképzelhetetlenül rút, gyalázatos elfojtására, leverésére következett időben. Vagy mégse? 

Ha a szavak jelentései, konnotációi ütik egymást, a befogadó igyekszik mindennek ellenére “összehozni” 
őket. Addig oszcillál a két szó közt, amíg azok simulni nem kezdenek egymáshoz. Az egyik jelentésmezőből ezt, 
a másikból azt ragadja ki, állítja előtérbe, öntudatlanul is módosítja a holdudvarok jellegét, terjedelmét, addig 
értelmezi, magyarázza (a maga számára) őket, amíg létrejöhet, létrejön a valódi konjunktivitás. Dobos Marianne 
könyve – igen nagy arányokban – éppen ezt a műveletet végzi el. Összehozza, összecsiszolja, egymáshoz illővé, 
sőt egymáshoz igazán szervesen illővé, szükségszerűen összetartozóvá teszi címének két szavát. Miként teszi? 

Az átlagosnál vaskosabb, igen szép kiállítású (ehhez nincs szükség illusztrációkra, a tipográfia maga is beszél 
– és milyen szép nyelven!) kötet interjúkból áll. Dobos Marianne 1956-ot felnőtt fejjel (persze igen fiatal 
felnőttekről van szó) átélt értelmiségieket szólaltat meg (néhány esetben, Németh László, I. Tóth Zoltán stb. 
esetében gyermekeik megnyilatkozásáról, esetleg az adott személy monográfusáról, igaz, az is unoka, van szó), a 
legkülönbözőbbeket, és főként olyanokat, akik eleddig nem szólaltak meg e témában (mivel nem is kérdezték, 
vagy mivel nehéz lett volna szórabírni őket). A kötet lapjain megszólal és vall Schéner Mihály festőművész, 
később nagynevű, országos vagy világhírű akkori egyetemisták (Kabdebó Tamás, Szigeti Jenő, Szopori Nagy 
Lajos, Kabdebó Lóránt stb.), nagy professzorok, a magyar tudomány akkori vagy későbbi büszkeségei (Borzsák 
István, Sarkady János, Ritoók Zsigmond), a forradalom néhány tisztségviselője (Bisztray Farkas Ferenc, Susits 
Tamás, Végvári Vazul stb.), papok és apácák (Regőczi István, Beatrix nővér stb.), “disszidensek”, az országot 
kényszerűen elhagyók (mert például a kivégzés elől menekültek), így Határ Győző, Papp Tibor, Kövesdy Pál, 
Dobos Kálmán stb. Egy Miskolcon kivégzettre, egy fiatal diákra testvére emlékezik, stb. Óhatatlanul 
megszólalnak, visszaemlékezések, újraközölt interjúk, emlékiratok, naplók felidézésével olyanok is, mint Márai 
Sándor, Németh László, Nemes Nagy Ágnes, Vas István, Páskándi Géza, Szabó Lőrinc. Gazdag, igen gazdag 
névsor, páratlanul szép embergaléria, ám persze szó sincs teljességről, akárcsak a szó reprezentatív jelentésében 
sem. És még sok mindenről nincs szó. A kötet nem tekinthető a benne megszólalók életútját bemutatónak, nem 
tekinthető 1956 történetének, nem az ország akkori állapota feltérképezésének, nem 1956 bármily töredékes 
hatástörténetének, a nem-eket sorolhatnánk még tovább, igen sokáig. Persze mindehhez, mindezekhez nyújt 
adalékokat, ám a lényege mégsem ez, mégsem ennyi. Hanem – talán – sokkal több. Személyes, mélyen átélt, 
abszolút hiteles vallomások sorozatának kell tekinteni a könyvet. A mindennapok egy egészen sajátos metszetű 
történetének (a szót a nagy francia történészek, az histoire de quotidienne mesterei értelmében véve). És éppen 
ebben áll nagyszerűsége. Abban, hogy megtudható belőle, mit főztek a bölcsészkar menzáján a nagy napokban, 
hogy miért és hogyan jutott ki, vagy nem jutott ki valaki a Parlament elé akkor, amikor ott a vérfürdő volt, hogy 
mit láthatott ablakából a neves professzor és hogyan nem jutott szóhoz egy forradalmi bizottságban valaki, hogy 
ki és mikor és miért kapta fel a dióverő puskát vagy géppisztolyt, illetve miért nem emelte fel azt a földről, hogy 
ki miért indult november végén, december elején a határ felé, és ki és miért maradt odahaza, hogy ki hogyan és 
hol vállalt, vagy nem vállalt feladatot, ki hogyan képzelte, vizionálta a jövőt, a közelebbit és a távolabbit, stb., 
stb., stb. Mindenki csak saját magáról, csak a saját maga által látottakról, hallottakról, általa átéltekről szól, senki 
nem akar összképet, körképet, panorámát nyújtani. És a sokféle, másért és másért kitűnő férfiak és nők 
mindegyike válaszol a fő kérdésre is: és ezek után, mindezt átélve, átszenvedve, átlelkesedve hogyan töltötte a 
karácsonyt. Dobos Marianne-nak erre a kérdésére sokan csak pár szóban tudtak felelni. Mások részletesebben 



leírják a szomorú, sírós, gyászoló és gyászos “ünnepet”, a meghaltak és bebörtönözöttek hiányával “ékes” 
karácsonyt, szűk családi körben tartott összejövetelt, a Kanadában vagy egyebütt, de a hazától távol megült, 
minden egész világra szóló jellege ellenére is olyannyira magyar karácsonyt. De – és tudta ezt jól az interjúk 
készítője – ezúttal nem is arról volt szó, nem is az volt az igazi kérdés, hogy milyen is volt (konkrétan) az a 
karácsony, hányan ülték körül az asztalt (sokan nem is emlékeztek rá, más, egészen más járt az eszükben). 
Hanem az, hogy mi minden sűrűsödött bele ebbe a karácsonyba. Hogy mivé, milyenné vált a karácsony néhány 
órája attól, hogy az után, hogy annak utána következett. Az elmondhatatlan ragyogás, a szabadság gyönyörű 
mámora és a legvéresebb, legkegyetlenebb tragédia után és árnyékában.  

Dobos Marianne kitűnő kérdező. Ezt – amúgy elsőre – senki észre nem veheti. Hisz alig kérdez. Hisz soha 
nem adja a szót partnerei szájába. Hisz nem igazít helyre, nem pontosít, nem “terelgeti” interjúalanyait. Nem 
csinál semmit. Illetve – ahogy Rembrandtról mondotta egy igen nagy értője: semmivel csinálja dolgait. Azzal, 
hogy eszköztelen, hogy kérdező létére szinte semmit sem kérdez, “csak” ismeri, igen alaposan, igen mélyen 
partnereit, tudja, hogy mitől, milyen kevéstől (de remekül kitalált kevéstől, éppen attól a kevéstől nyílik szóra a 
szájuk, indul bennük útjára a prousti madelaine módjára a visszaemlékezés. Az igazi emlékfelidézés, 
emlékfelidőzédés. Látszólag csak az interjúalanyok szólnak, szerepelnek. De hogy így, hogy ennyire mélyről, 
ennyire belülről szólnak, az az interjúvoló bravúrja, művészete. 

Azt mondottuk volt, hogy nem a nagy történelem, hanem a mindennapok (de micsoda mindennapok, a 
világtörténelem egészen különös mindennapjai) történetének – no nem összefoglalása, hanem – felidézése, 
felvillantása a kötet. Az is természetesen. De regény is, akár a szó legközkeletűbb értelmében. Szereplőkkel, 
jellemekkel (és micsoda jellemekkel, micsoda, nemcsak poétikai értelemben vett hősökkel!), cselekménnyel, 
meg még ami a tankönyvekben a regényről feltalálható. Hatalmas narráció a mű, az lenne csak úgy egyszerűen, 
anyagánál, “tartalmánál” fogva is. De igazi művészisége kompozíciójában rejlik. Mert – amiként a szerző fel is 
hívja rá a figyelmet – lehet és hasznosnak is bizonyulhat csak egy-egy, vagy néhány interjút elolvasni. Lehet és 
hasznosnak bizonyulhat csak szemelgetni a könyvben. Igazi magát azonban akkor adja ki, ha valaki 
egyvégtében, adott sorrendjében olvassa végig. Mert van valami Szabó Lőrinces (a kötet egyik titkos hőse, 
sokáig közreadhatatlan verse 56-ról a könyv mottója) abban, ahogy az interjúk – mély értelemben vett 
hangulatiságuk (a heudeggeri, staigeri értelemben vett Stimmungról van szó) finoman érzékelt mivolta szerint 
sorjáznak egymás után. El egészen az olyan – csak látszólag – apróságokig, mint az, hogy az egyik megszólaló 
úgy emlékezik (maga is tudja, hogy meteorológiai értelemben hamisan), hogy gyönyörű, napsütötte, nap 
beragyogta napok voltak azok az októberiek, míg egy másik (ugyancsak tudva a meteorológiai “igazságot”) esős, 
borús, szomorú időjárásra emlékezik. Nos, az ilyen “betétek” egész sorozatai, az egymásnak felelő, egymást 
kiegészítő, egymással harmonizáló vagy egymással vitatkozó elemek adják a munka igazi kompozícióját, teszik 
egyé, egységes egésszé a művet. Igazi műalkotássá, igazi regénnyé. 

Remekmű az Akkor is karácsony volt, többféle értelemben is. De csak ócska teóriáktól félrevezetettek hihetik 
azt, hogy a remekművek öncélú ragyogványok. Hatalmas hasznuk is lehet (van is legtöbbször). Ezt a könyvet 
Unokáinknak ajánlja, dedikálta a szerző. És bizonyos, hogy ők, az unokák, a jóval 1956 után születettek ebből a 
könyvből tudhatják meg leginkább, legéletesebben, leghitelesebben, legátélhetőbben, hogy mi is volt az, mit is 
jelent (immáron mindörökké) az, aminek karácsonyáról olvashatnak. 

 

Kaposi Márton 
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“Ugrás a középkoron át” – ezzel a formulával intézte el a XIX. század végén a neohegeliánus Max Schasler 

másfél évezred esztétikai fejlődését 1lbj, és lényegileg valami hasonlót tett később több évtizeden keresztül a 
marxista esztétika is. Azt ugyan egyik tábor képviselői sem hagyták teljesen figyelmen kívül, hogy az “elméleti 
szakadék”-ként kezelt, illetve a “vallás hegemóniája” miatt nem sokra tartott korszak igen magas szintű 
művészeti eredményeket is hozott ugyan (mert a román és a gótikus építészetet, a gregorián zenét vagy a 
trubadúrlírát aligha lehetett volna egy, az elméletet leértékelőhöz hasonló kézlegyintéssel elintézni), de – 
hangoztatták – mégsem történt semmi érdemleges “az esztétikai tudat geneziseként” felfogott esztétikatörténet 
szempontjából, hiszen mit is lehetne várni az “ancilla theologiae”-ként működő esztétikai elmélkedésektől. A 
túlracionalizált aufklérizmusnak és a legdogmatikusabb marxizmusnak ez a korántsem csak esetleges, de 
mindenképpen káros találkozása kis híján majdnem teljes elfelejtettségre ítélte bizonyos országokban, így nálunk 
is a középkori esztétikákat, és szinte csak a tág értelemben felfogott történettudományok néhány ága – főleg a 



művészettörténet és a vallástörténet – gondoskodott arról, hogy az antikvitás utáni új világtörténelmi korszaknak 
az esztétikumot új oldalak felől megvilágító gondolatai végképp feledésbe ne merüljenek. A művészetek egyes 
ágaival foglalkozó történeti tudományok természetesen egyetlen lépést sem tehettek volna a középkori esztétikák 
tanulmányozása nélkül, ám ez csupán részben csökkentette a lemaradást, ugyanakkor viszont nemcsak az 
esztétikatörténetnek, de magának az elméleti esztétika művelésének sem vált előnyére e sajátos tanok csaknem 
teljes figyelmen kívül hagyása. Tovább rontotta a helyzetet az, hogy a saját kutatások elhanyagolása mellett a 
külföldi eredmények akceptálására sem igen nyílt lehetőség, hiszen az ignorálás és az elutasítás elvi indoklás 
alapján történt, tehát magára a kutatás tárgyát képező egész középkori esztétikum-felfogásra vonatkozott. 

A középkori esztétika részletesebb megismertetése és részbeni elismertetése az 1960-as években indult meg 
újra Magyarországon. Készülő esztétikájában Lukács György – mint azt a műveiből Fehér Ferenc által készített 
esztétikatörténeti válogatás önmagában is szembetűnően dokumentálja 2lbj – koncepciója behatóan elemzett 
kategóriáinak előtörténetét vázolva a középkoriak gondolatait is megfelelő mértékben figyelembe vette. Csak 
részben elkészült nagyszabású zeneesztétika-történetében, majd pedig “rövid” egyetemes esztétikatörténeti 
munkájában Zoltai Dénes igyekezett – minden újabb kiadásban valamivel részletesebben – bemutatni a 
középkori esztétikát, sőt ezen belül egy nagyon elhanyagolt területre, a keleti egyházatyák eredményeire is 
megkísérelte ráirányítani a figyelmet.3lbj Megjelent egy-egy mű az egyházi művészetet jól ismerő magyar 
szerzőtől: így Rajeczky Benjánin gregorián zenét elemző könyvének második kiadása és Vanyó László 
ókeresztény szimbólumokat bemutató könyve, illetve néhány olyan tanulmány, amely a középkori 
templomépítészet vagy a színjátszás esztétikai problémáit vizsgálta (Tótfalusy István, Dér Katalin).4lbj E kor 
szépirodalmát illetően később Szabics Imre kutatásainak eredményei gazdagították ismereteinket.5lbj Ezek is 
elemeznek bizonyos elméleti problémákat, de magukra a művészetfilozófiákra is kezdtek közvetlenül 
odafigyelni; példa rá Klima Gyula tanulmánya Aquinói Szent Tamás szépségfelfogásáról.6lbj 

A magyar szerzők lassan, de azért gyarapodó eredményei mellett megjelentek – a lemaradások pótlásaként – 
bizonyos alapvető külföldi művek fordításai, így Erwin Panofsky, Henri Focillon, Jacques Le Goff, Hans Jantzen 
egy-egy könyve az építészetről, Pavel Florenszkij és Viktor Bicskov munkája a bizánci képzőművészetről, Peter 
Gülke műve a közékor zenéjéről és így tovább. Majd olyan alapvető esztétikatörténeti munka is napvilágot látott 
magyarul, mint Umberto Ecóé Szent Tamás esztétikájáról: Művészet és szépség a középkori esztétikában. 
Nyilvánosságot kaptak az ezoterikus szemlélet hívei is; így Ananda K. Coomaraswamynak az 1930-as években 
keletkezett tanulmányaiból összeállított kötete, a Keresztény és keleti művészetfilozófia.7lbj A rendkívül gazdag 
nemzetközi szakirodalomból Geréby György készített válogatott bibliográfiát.8lbj  

A szövegek magyar nyelven való hozzáférhetőségéről elsősorban az egyházi kiadványok gondoskodtak; 
különösen a Keresztény Írók Tára tett közzé esztétikai szempontból is fontos szövegeket. Antológiák 
összeállítására is akadt példa: ilyen a Marosi Ernőé, amely elsősorban a képzőművészetet tarja szem előtt és a 
Redl Károlyé, amely az esztétikák és művészetelméletek egészéből meríti anyagát.9lbj A szövegkiadások főleg 
az 1990-es években váltak egyre gyakoribbá, aminek eredményeként ma már legalább kisebb terjedelmű 
munkákat vagy hosszabb részleteket szinte minden jelentős középkori művészetelméleti szerzőtől olvashatunk. 

A középkor esztétikai teoretikusainak, illetve az ő forrásaikat szolgáltató – nagyrészt kései antik – 
szerzőknek az ismerete nyilván nem csupán a kultúrtörténeti teljesség kedvért fontos. A hermeneutika talán elég 
hitelt érdemlően megmutatta, mennyire nem tudunk végérvényesen túl lenni semmiféle hagyományon, tehát 
mindig – újabb és újabb szempontból – foglalkoznunk kell vele, és Hans-Georg Gadamer különösen jól 
megvilágította, hogy mennyire nem érhetjük be a mindössze rekonstruáló hermeneutikával sem, az ezt mintegy 
folytató és kiteljesítő integráló hermeneutika teszi számunkra nemcsak megértetté, hanem valóban gazdagítóvá is 
a hagyományt: ez szélesíti elméleti horizontunkat olyanná, amely sok újat is fel tud venni az örököltek 
mellé.10lbj Már pedig a középkornak nem csupán a tényanyaga igen gazdag, de nagyon széles a horizontja is, és 
noha életformában és gondolkodásmódban ugyancsak távol állunk már tőle, további faggatása nyomán még sok 
olyat megtudhatunk, ami jól hasznosító tanulságul szolgál. 

A középkori esztétika tanulmányozása – azt a vele eddig foglalkozó elemzések is tanúsítják – nemcsak azt az 
elmélettörténeti tévhitet oszlatja el, hogy az “esztétikai tudat genezise” szempontjából semmi lényeges nem 
történt, vagy hogy a teológia “alázatos szolgálóleánya” jól végezte szerény feladatát, tehát mindössze 
megmagyarázta a vallást alátámasztani hivatott művészetet. Az újabb elemzések a korábbiaknál is 
meggyőzőbben tárták fel, hogy a középkori művészet is, meg az azt jól megértő esztétika is lényegesen új 
értékeket fedezett fel és valósított meg. A középkor művészetszemlélete, a maga sok különleges pozicionális és 
teoretikus adottsága alapján – ilyen az antikvitás még el nem felejtett humanista öröksége, a keresztény 
teológiának a transzcendens létszférákra is hangsúlyozottan kiterjesztett horizontja, a végtelenség 
problematikusságának elmélyült számbavétele, az idealitás bonyolult kultusza és még néhány egyéb vonás – 
igen előnyös nézőpontok szerint tudta megközelíteni a központi esztétikai problémákat. Az esztétika nem is 
annyira szolgálóleánya, mint inkább érdeklődő és éles szemű famulusa volt az akkor legtöbbet tudó teológiának. 

Talán néhány témakör rövid szemügyre vétele is elegendő ahhoz, hogy ne kételkedjünk a középkori és a tőle 



nehezen elválasztható hellenisztikus esztétika értékeiben és aktualitásában. A legfontosabb problémák – így a 
szépség, a művészi kép és a művészet hatása – értelmezésének vázlatos áttekintése is meggyőzően mutatja, 
mennyiben lépett túl ez az esztétika a klasszikus antik örökségen, illetve mennyivel több dinamikát igénylő 
módszerrel tudta azt megtenni. 

A szépség a klasszikus ókor után is az esztétikai érdeklődés középpontjában maradt, és egyre többet tudtak 
róla. Mivel az értelmezések Isten szépségéből indultak ki vagy azzal zárultak, az elemzők további erőfeszítéseket 
tettek a szépség abszolút voltának, főleg gazdagságának és végtelenségének beláttatására. De mivel a világ Isten 
teremtménye, a földi szépség változatos formái sem maradtak figyelmen kívül, ezért a szépség relativitása is 
fontossá vált, mégpedig általában anélkül, hogy a megkülönböztetéssel együtt lényegileg degradálódott volna. 
Az abszolút isteni szépség nemcsak a jóval, hanem minden lehetséges pozitív értékkel vonatkozásba került, a 
relatív földi szépségnek mind több összetevője és jellemzője tárult fel, míg végül az a platóni gondolat kapott – 
de már dokumentáltabban és bizonyítottabban – hangsúlyt, hogy a szépség az egyediségben tud igazán 
megtestesülni. Az anyagi szépet a szellemivel szorosan összekötni akaró törekvés a methexisz (repartitio) és az 
emanáció pontosabb megmagyarázására inspirált, aminek egyrészt lényeges logikai-ismeretelméleti 
következményei lettek (például az arisztotelészi négyféle oktípus mellett ötödikként világosan megjelent a causa 
exemplaris), másrészt olyan spekulatív-misztikus eredményei bontakoztak ki, amelyek végső soron inspirálni 
tudták a művészi gyakorlatot is (ilyen például  a szépség és a fény rokonításának további elmélyítése, ami 
egyebek mellett új megoldásokra serkentette az ikonfestészetet és a mozaiktechnikát). Aquinói Tamás olyan 
koncepciót vázolt fel a szépről, amelyben – a tetszés fontosságára való utalással – a szubjektív oldal fontosságát 
is felvetette, illetve a szép viszonyként történő értelmezésére tett kísérletet. A szépségről szerzett ismeretek egyre 
gazdagabbá válása nyilván sok tényező együttes következménye, de ezek közül a legjellemzőbbek és 
legfontosabbak egyike éppen az, hogy a kialakuló kereszténységgel – amelyben az esztétika inkább része, mint 
teljes alárendeltje a teológiának – a termékeny spekulációra hajlamos gondolkodás új lehetőségeket, több 
dimenziót és végtelen távlatot kapott, s ezzel a legzseniálisabb gondolkodók élni is tudtak. Egy összetettebbnek 
felfogott és differenciáltabbnak látott világban a szépség szélesebb skálája és bonyolultabb viszonyrendszere 
után lehetett érdeklődni, illetve a korábbiaknál többféle irányba elindulva nyílt lehetőség kutatni. 

A művészi kép, illetve a műalkotás tanulmányozása más természetű újdonságokat hozott. A természetfölötti, 
szellemi mibenlétű lények és tartományok (Isten, angyalok, mennyország, pokol vagy a fogalmilag ekkor 
tisztázott purgatórium) érzékien plasztikus ábrázolása s egyben nagyfokú idealizálásuk követelménye 
intellektuálisan is tisztázandó feladatok elé állította mind a művészt, mind a művészet értelmezőjét, hivatásos 
teoretikusát. Az antik vallásoknál jóval áttételesebben antropomorf kereszténység elvontabb témák és fiktívebb 
modellek alapján végzett alkotómunkát igényelt, aminek túl kellett tekinteni az arisztotelészi miméziselméleten, 
és egyben az ellenkezőjét kellett elérnie annak, amit a platóni művészetdegradáló koncepció hirdetett. A 
műalkotás konkrét adottsága és többnyire elvont témája közötti óriási különbözőség és távolság – mintegy 
provokációként – segített tudatosítani a valóság és annak képe közötti vitathatatlan minőségi különbséget, 
ugyanakkor elválaszthatatlanságuk tudata egyre jobban serkentette az arra irányuló kutatást, amely a kettő 
közötti megfelelési viszony elvi megértésére irányult. Új lendületet kapott a hermeneutika fejlődése; a 
szimbólumok elméletének számtalan változatát dolgozták ki; igyekeztek tisztázni a művészet funkcióit.11lbj 
Figyelmet érdemlő felismeréseket tettek arra vonatkozóan, hogy a műalkotásnak miért nem kell feltétlenül 
nagyfokú empirikus ekvivalenciát elérnie. Például a “nem hasonlatos hasonlóság” paradoxonára épülő 
koncepciójában Dionüsziosz Areopagitész lényegében azt a problémát vetette fel, amit másfélezer évvel később 
korának egyik legjobb esztétája, Nicolai Hartmann mint az “életigazság” és a “lényegigazság” viszonyát 
igyekezett tisztázni.12lbj A műalkotásnak a saját adottságain, esztétikai minőségén, művésziségének mértékén 
alapuló önállósági foka, létezési státusza – mint azt legszélsőségesebben a bizánci képvita és képrombolás több 
évszázados története mutatja – egyáltalán nem volt kizárólag elméleti kérdés. A vita végül is pozitív 
megoldásában volt bizonyos mértékű szerepe annak a felismerésnek is, hogy a művészi kép tartalmának különös 
másléte van, ezt konkrét épp így léte biztosítja, és ezért őt magát sok lényeges vonatkozásban el kell választani 
az általa ábrázolttól. A középkor esztétáinak egy része tehát úgy tett kísérletet a műalkotások relatív 
autonómiájának és tartalmuk különlegességének megmagyarázására, hogy ugyanakkor nem fosztotta meg őket 
transzcendáló jellegüktől és ideált felmutató szerepüktől. 

A művészet társadalmi funkcióköre és tömeghatása is az a terület, amelynek elméleti magyarázatában a 
középkori esztétika fontos lépéseket tett előre. A helyzet alapvetően megváltozott az antikvitás virágkorához 
képest, hiszen ekkor már nem csupán magas szinten kulturált szabadok szűk köréhez, hanem több vonatkozásban 
is vegyes műveltségű nagy tömegekhez kellett szólnia a művészetnek. A legkiválóbb gondolkodók tisztán látták 
a – maga valóságosságában is sokféle – művészet nagyon különböző hatáslehetőségeit: aszkézisellenes 
hedonizmusra csábítását éppúgy, mint Istenhez felemelni képes katartizáló hatását. Az utóbbi miatt vállalták a 
művészet fenntartását, terjesztését, de – bármennyire a “biblia pauperum” szerepét osztották is rá nagyrészt vagy 
hasonló funkciók betöltését várták is el tőle – nem tettek engedményt az igénytelenségnek, megkövetelték az 



alkotások magas színvonalát. E téren a szakrális feladatok és a hitbuzgalmi elvárások különösen nagy hatást 
gyakoroltak (amit később a barokk túlzásai tettek igazán nyilvánvalóvá). A funkciók lényegének 
megfogalmazásakor inkább az ideális célhoz, mint a közösség valóságos szellemi szintjéhez igazodtak. Ez – 
természetesen sok mással együtt – azt a hátrányt is magával hozta, hogy az ókoriakhoz képest kevesebbet 
törődtek a hagyományosan felfogott katarzissal, annak pszichikus hatásmechanizmusával és etikai tartalmával; a 
műélvező szubjektivitásán belül az emocionalitás helyett inkább az intellektualitás elsőbbségét hangsúlyozták. 
Az Istenhez való érdemleges, gyönyörűségekkel is járó fölemelkedést (amelyben az értelemnek nagy szerepe 
van) – a misztika inkább időnkénti, epizódszerű előtérbe lépéseivel szemben – általában a belátás és a 
meghatottság sajátos, persze irracionalitást is súroló összefonódásától remélték, nem feledkezve meg az érzéki 
szépségek ezt előkészítő, felvezető szerepéről sem. A művészetnek az ókorihoz képest alaposan átalakult 
reprezentatív ágai produktumaitól (építészet, festészet, zene, himnuszköltészet, legendairodalom) azt várták, 
hogy a – fiktívitás, a “költött” történetek miatti – félelem és részvét hangsúlyozása nélkül is, inkább 
monumentalitásuk és idealitásuk révén legyenek képesek az embert megtisztítani, erényessé tenni, fölemelni. 
Ezzel nemcsak a hedonisztikus hatások csábításainak lehetőségei alól próbálták elméletileg kihúzni a talajt (“ne 
örülj más örömének, ne búsulj más bánata miatt”!), hanem az arisztotelészi katarzisfelfogást úgy hagyták el, 
hogy tulajdonképpen kitágították, a művészet befogadásának és átélésének egy általánosabb, vagyis bármely 
művészeti ágra vonatkoztatható elméletét próbálták nagyon elvontan körvonalazni, hangsúlyt adva benne annak 
a gondolatnak – amit jóval később Lessing és Schiller, majd Croce és Lukács vetett fel13lbj–, hogy a műalkotás 
elmélyült élvezete nemcsak megszabadít valami rossztól, de gazdagít is, az egyént önmaga jobbik énjéhez, 
nembeli lényegének kibontakoztatásához viszi közelebb. 

A középkor esztétikája természetesen nem minden tekintetben túlhaladása az antikvitásénak, és említett 
eredményeinek is megvan a maga – egyszerűség kedvéért itt nem említett, illetve köztudott – problematikussága. 
Az általános világfelfogás és a megfelelő szaktudományok hiánya sok tekintetben gátakat is emelt az akkori 
esztétikai gondolkodás elé, ami nemegyszer nagyfokú elvontságot, félrevezető spekulativitást eredményezett stb. 
A korabeli művészet magas színvonala által kínált lehetőségeket nem mindenben aknázták ki az akkori 
teoretikusok. Elég talán arra utalni, hogy az egyébként gyakran ábrázolt rútságot csakis a szép ellenpontjaként 
tudták megközelíteni; így például Dionüsziosz Areopagitész szélesebb horizontot sejtető megjegyzése (“a 
károsodottság, a forma hiánya és a rend megbomlása a rút”) inkább csak szabályt erősítő kivétel. Nem 
foglalkoztak a fenségessel sem, noha ehhez Longinosz munkája kellő elméleti segítséget nyújthatott volna, a 
művészet egy részének pedig (várak, katedrálisok, misék, eposzok, himnuszok stb.) szembetűnő jellemzője volt 
a monumentalitás. És a szépségről meg a művészetről tett megállapításokhoz is maradt még hozzátennivaló. 

Átugrani tehát semmiképpen nem lehet a középkor esztétikáját, hiszen – a csak futólag megemlített 
eredmények is meggyőzhetnek erről – nem óriási szakadékot, hanem csúcsokat kellene átugranunk. (Max 
Schaslernek is nyolcvan oldalnyi indoklásra volt szüksége ahhoz, hogy ezt az elegánsnak vélt ugrást megtegye.) 
Megkerülni őket (mint amire inkább a marxista kritika tett olykor kísérletet) legalább akkora fáradságot 
igényelne, mint felkapaszkodni rájuk, és onnan szemlélve áttekinteni a kor horizontját. Jó lenne, ha 
történetszemléletünk, eszmetörténeti igényességünk, eszmények iránti igényünk nem maradna alatta – 
semmilyen régebbi vagy újabb keletű álmegfontolásból sem – legalább magának a középkorinak, hiszen éppen e 
korszak egyik nagy alakja, Bernard de Chartres mondta: “Törpék vagyunk, akik óriások vállain ülünk, hogy 
többet és messzebbre lássunk náluk...”15lbj 
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Madarász Imre  

Élő életművek monográfiákban 
Görömbei András könyvei Csoóri Sándorról és Nagy Gáspárról 

 
Görömbei András legutóbbi, közvetlenül egymás után megjelent két monográfiája, a Csoóri Sándor és a 

Nagy Gáspár több szempontból is kivételes figyelmet érdemel. Mindenekelőtt azért, mert jelenkori nemzeti 
irodalmunk két kiemelkedő és meghatározó életművéről született átfogó, tudományos igényű bemutatás, 
értelmezés, értékelés az egyik legkiválóbb hazai irodalomtörténész tollából. A műfaj jellegéből adódóan 
teljességet, lezártságot sugalló monográfiát írni élő alkotó egyre bővülő, változó életművéről nehéz, kockázatos, 
és abból a szempontból nem is igazán hálás feladat, hogy az ezután megalkotandó művek nemcsak, 
értelemszerűen, hiányoznak a feldolgozásból, hanem visszamenőleg át is értelmezik-értékelik a korábbi 
alkotásokat, akár az egész életművet. Ugyanakkor nagy szükség van ilyen kortárs-monográfiákra, hiszen a 
művelt olvasók a recenzióknál és tanulmányoknál szélesebb látószögű és mélyrehatóbb bemutatását igényelik 
annak, mi a helye az egyes műveknek szerzőjük életművében, illetve magának az életműnek irodalmi 
életünkben. Ez utóbbit tekintve Görömbei Andrásnak már a téma-, vagy “főhős”-választásai igen szerencsésnek 
mondhatók: a pozsonyi Kalligram Könyvkiadó Tegnap és Ma. Kortárs magyar írók sorozatában rég elhunyt 
költőóriások, remekírók, élő klasszikusok és mai inkább kordivatos, mint korszakos tollforgatók után két olyan 
költőt és esszéírót emelt a sokat emlegetett “kanonizáció” egyik legbiztosabb jelének tekinthető “monográfia-
rangra”, akiknek mindegyre formálódó munkásságáról már most látható, hogy maradandó lesz (ha nem is biztos, 
hogy azonos módon és mértékben). Görömbei András olyan magyar költőkről-írókról írt elsőként monográfiát 
(Nagy Gáspár esetében először könyvet is), akikről korábban is ő publikálta a talán legmélyebb, legfontosabb 
résztanulmányokat és akikről minden bizonnyal a jövőben is készülnek majd hasonló szintézisek. Felelősségét 
növelte, hogy az első könyv mindig meghatározza, vagy legalábbis befolyásolja a továbbiakat. Feladatát 
kivételesen magas színvonalon oldotta meg. 

Görömbei András úgy tudta történelmi, kultúr- és irodalomtörténeti távlatokba állítani a két életpályát, 
elevenségüket nyitottságukat mindvégig érzékeltetve, sőt hangsúlyozva, ahogyan más irodalomtörténészek csak 
évtizedek óta lezárt életutakat képesek. Noha köztudott – maga sem titkolja –, hogy a bemutatott szerzőkhöz régi 
baráti, munkatársi (folyóirat-szerkesztői) és eszmei kapcsolat fűzi, tárgyilagosan, tudományos és történelmi 
távlatból képes nézni, láttatni, megítélni őket. A tudományosság legmagasabb csúcsaira jutott Kossuth-díjas 
akadémikus professzorként is világos, közérthető, tiszta stílusban ír, amely üdítően különbözik napjaink 
obskurus-bennfenteskedő szakzsargonjától, s az igazat megvallva, a Tegnap és Ma sorozat egyes könyveinek 
(például a Petri Györgyről szólónak) a hangvételétől is. Érdemei sorából nem szabad kifelejteni lényeglátását és 
arányérzékét: a sokoldalú alkotók lírikusi, esszéírói, szerkesztői, közéleti (Csoóri esetében még szociográfiai, 
regény- és forgatókönyv-írói) tevékenységében az igazi súlypontokra, a főművekre, a nagy állomásokra vagy 
határkövekre koncentrál. “Újraolvas”, “felfedez” olyan, ma félig-feledett Csoóri-műveket mint a szociografikus 
Tudósítás a toronyból, a Kubai napló útleírása vagy az Iszapeso című kisregény; szabályos-részletes 
verselemzést ad Nagy Gáspár kér leghíresebb költeményéről, az Öröknyár: elmúltam 9 éves és A Fiú naplójából 
címűekről. 

A monográfus olyan életműveket elemez és méltat, amelyeket példaértékűnek és normaadónak tekint. Ezért 
is hívja fel a figyelmet előszeretettel a két – együttműködő, egymáshoz és egymásról is író, egymásra mindig 
figyelő – alkotó rokon vonásaira egymással, valamint a Görömbei András számára azért továbbra is mindig 
elsőszámú etalonnal, az általa külön nagymonográfiában bemutatott Nagy Lászlóval. Mind Csoóriban, mind 
Nagy Gáspárban olyan írástudót tisztel, aki méltóképpen folytatta és korszerűen újította meg a magyar irodalom 
legnagyobb és legnemesebb hagyományát, amelyben esztétikum és etikum, egyéni szabadság és a nemzeti 
közösség ügye melletti elkötelezettség találkozik és egyesül. Olyan írástudót, aki művészetében maga is 
szintézisbe forrasztotta a klasszikus magyar irodalom örökségét, a népi kultúra hagyományait és a 
világirodalomból a külföldi irodalomból is mindazt – Veres Péter szavaival élve – “ami szép, ami jó, ami nemes 



és amit érdemes”. Görömbei nem hagy kétséget afelől, hogy ezt a hagyomány-újító, “tűzfelelős” irodalmat 
rokonszenvesebbnek tartja és többre becsüli az “önlefokozás”, a “depoetizálás, szerepnélküliség, alulstilizálás, 
profanizálás, ironikus imitáció, többértelmű nyelvjáték, nyelvroncsolás”, az “ügynélküliség”, “a szerepnélküliség 
abszolutizálása, a jelentésképzés szélsőséges elbizonytalanítása, a költői én teljes trónfosztása, a nyelvroncsolás 
és nyelvjáték túlhajtása, a valóságvonatkozások ünnepelt kiiktatása” és “a jelentés folytonos dekonstruálása” 
kordivatjainál.  

A jó könyv önmaga továbbgondolására és általában további gondolkodásra késztet: Nagy Gáspár A Fiú 
naplójából című, 1986-ban megjelent versében “a független kutyák” fordulat engem – a monográfus verselemző 
által megadottak mellett (121. o.) – Illyés Gyula “magánszorgalmú kutyái”-ra emlékeztet. A kortársakról készült 
monográfiákat mintegy az élet írja tovább, egészíti ki: Csoóri Sándor költészete európai kisugárzásának (l. 262. 
o.) legújabb bizonyítékaként 2002-ben megjelent válogatott verseinek olasz fordítása is, Sztanó László költői 
tolmácsolásában, a Hungarovox Kiadó gondozásában, Cosě mi veda chi vuol vedermi címmel.  

Görömbei András kitűnő monográfiái tanítómesterek és beszélgetőtársak. A maguk eszközeivel a bennük 
bemutatott alkotókkal azonos szellemben és erővel figyelmeztetnek, hogy értékeinket “látni kell fele-Barátaim!”. 

 
Görömbei András: Csoóri Sándor, Tegnap és Ma. Kortárs magyar írók sorozat, Kalligram kiadó, Pozsony, 

2004. Görömbei András (Szerk.): In memoriam Nagy László. Havon delelő szivárvány, Nap kiadó, 2000 
 

Zászlós Levente 

A hagyomány megtartó ereje 
Kaiser László verseskönyvéről 

 
A szavak inflációjának korát éljük. Ez a leértékelődés az előző század húszas éveitől kezdődően, különösen a 

verses publikációk terén a legszembeötlőbb. Egyértelművé vált, hogy a szózuhatagok, a jelzők, a központozás 
elhagyása – belső kohézió hiányában – csak megtévesztő manírt jelentenek, a “modernség” látszata mögött 
tátong az üresség. Mit tehet ilyenkor az elhivatott? Mint Kaiser László, a szűkszavúság felé fordul. A művészi 
tömörítés azt a többletet nyújtja, amit nem lehet szóömlenyekkel pótolni. 

Kaiser Lászlót nem érdeklik a divatos, modern irányzatok, visszatér a múltba s újra fölfedezi az epigrammát, 
pontosabban azt, ami átemelhető belőle: a formai zártság, a szűkszavúság hihetetlen távlatokat nyithat. Az 
intimitás élményében a végtelenség is érzékelhető: – “Kezed könnyű, mint a harmat, / harmatkezed ideadjad, / 
gyermekkezed nagy kezembe / végtelenből végtelenbe…/ (Harmatkezed) 

Kaiser László 1979 óta közöl rendszeresen verseket és prózai műveket, tehetségére már több alkalommal is 
fölfigyelt a “szakma”, legutoljára a Salvatore Quasimodo költőversenyen a zsűri oklevéllel jutalmazta. Ars 
poeticaját indulatos elutasítás jellemzi azzal a világgal szemben, amelyben – mint írja – “a látszat a legfőbb 
gazda. Hogy teljesen egyértelmű legyen: a mai kor – nem csupán Magyarországon – nem az igazságot keresi, 
nem is azt akarja regisztrálni. Hazugságokkal, részigazságokkal, hitvány igazságokkal teremtenek 
érdekközpontú, értékellenes látszatvilágot…” 

Ebben a világban a lírikus testidegenként éli meg élményeit; áthidalhatatlan a valóság és az ideák közötti űr, 
menedéket csak a lélek mélyrétegeiben kereshet: – “Álmaimban láthatom csak / magasztalásom.” (Perlekedő 
élet) Ám az ellentétek ott feszülnek feloldhatatlanul, kibékíthetetlenül a költő indulataiban is: – “A tombolás 
után / csönd nyugalmától / ments meg engem, Uram!” (Fohász) 

Kaiser László költészete egészében lehatárolt gondolati líra, s a kötet címében jelzett kitárulkodással 
ellentétben, az olvasó elsődlegesen a tömörítést, a kohéziót érzékeli s a metafizikai irányultságot. Azt az 
alkotóerőt, amelyben a költői tehetség jelképrendszerében újraéled a mítosz. 

(Kaiser László: Összes ajtómat kitárom, Hungarovox Kiadó, 2004.) 
 
 

Lukáts János 

Kifelé kopogtatás 
Tarjáni Imre verseskönyvéről 

 
Vajon mi marad meg egy költőből az olvasó utókorra? Egy-egy nagy vers, egy jól szerkesztett kötet, az 

életmű egyéni hangulata, vagy a költő emberi-alkotói híre? És vajon ki az a kortársi költő, akinek a neve-



munkássága bekerül az iskolák irodalomkönyvébe, mint “a nagyok” egyenrangú társáé? Van-e (s még inkább: 
lesz-e) csillagokat termő költői életmű, vagy a költészet valami sajátos-sajnálatos metamorfózison megy át, ami 
köztes helyet foglal el a pszichés önkibeszélés és az elgrammatikátlanodott nyelvi rejtvényfejtés között?  

Némiképp igazságtalan dolog, hogy éppen Tarjáni Imre verskötete kapcsán mondom el ezeket a kortárs 
magyar költészetről évek óta szövődő gondolataimat, részben, mert az ő Kifelé kopogtatás c. kötete kétségkívül 
kiemelkedik napjaink elképesztő mértékű versterméséből, részben pedig, mert a megfogalmazott (vagy inkább 
szorongató) gondok sorát az ő versgyűjteményében is fölfedezhetjük. 

Gyűjteménynek neveztem a 114, sorba rakott és megszámozott vers együttesét, ami többféle értelmezésre ad 
lehetőséget (vagy éppen egyetlen értelmezést enged meg?). A szerző életműkötetet állít össze, az összeállítás 
vezérfonala a saját életrajza. Eseményekben nem bővelkedő életút ez, belső történésekben, lelki átélésekben és 
reakciókban annál sokrétűbb. Hogy mit érez egy költő élete alkotó elemének, felszabadító élményének vagy 
visszatérésre késztő szegletkövének, ez nagymértékben szubjektív, jó esetben azonban fölfedezhető benne 
következetesség, a költői, emberi, de akár etikai, világnézeti állásfoglalásról is valló sajátosság. Tarjáni Imre 
költeményei – a kevés külső kötődés és konkrét utalás ellenére – követhető belső azonosulással állnak 
rendszerbe. Mivel azonban a fő rendező elv az életrajzi sorrend és füzérszerűség, a kötetben nem érzékelhető a 
versek keletkezési időrendje és (bizonyosan van ilyen!) a költői fejlődés állomásai. A költő – így érzékeli az 
olvasó – az életrajz egyes darabjait megírta, a hiányzó elemeket más versekkel kipótolta, aztán a maga értelmező 
sorrendjébe állította. Az irodalombarát olvasónak óhatatlanul Szabó Lőrinc Tücsökzenéje jut eszébe, aki hasonló 
elvet követve alkotta meg a maga életrajzi ciklusát az 1940-es évek végén, csakhogy ő alig három év verseit 
rendezte és számozta – többnyire valóban életrajzi elemeket tartalmazó – rendszerébe. 

Tarjáni Imre az ezredforduló költő-fia. Nemcsak az elmagányosodás és a globalizáció szélsőségei között 
hányódik, de a maga kozmikus szemhatára és egyre szűkülő lehetőségei között növekvő szorongással néz körül. 
És hol vannak akkor még a valóságos életrajzi elemek, amelyekről valóban mindvégig nehezen tudja eldönteni, 
hogy diszkréten elrejtse, vagy kacéran kivillantsa őket, többnyire mindkettőt költőként mélységesen átélve, 
emberileg némi félszegséggel hajtja végre. 

Vers-eseményei nehezen megfogalmazódó, belső történések következményei, nem a “könnyű kezű 
trubadúrok” közül való, még ha alkalmanként a mondókák verses könnyedsége sem idegen tőle. Sok keserű 
tapasztalat, nehezen megszólalás, távolról egybefolyó és egymást fölerősítő elemek kapnak formát, gyakran 
szakadozott, töredezett alakban. A képszerűség még megvan Tarjáni verseiben, de mintha némiképp 
visszaszorulóban volna. Általános jelensége ez a kortárs költészetnek, vajon tudja már valaki, mi lesz a versből, 
ha már forma sem lesz, gondolat sem lesz, és kép sem lesz benne? 

Pedig Tarjáni Imre számos hagyományos gondolati elemet megőrzött verseiben. Nem hivalkodóan, inkább 
evidenciaként van jelen írásaiban a látens kereszténység, a folyamatos párbeszéd Istennel, valami szomorúsággal 
egybefonódó hazaszeretet (Tarjáni felvidéki, Pozsonyban jelentek meg fiatalkori versei), mindez azonban inkább 
kísérőelem költészetében. Inkább a félelem, a szorongás, a keserű kiábrándulás százféle árnyalata vázolódik föl. 
Sem lázadó kétségbeesés, sem (ön)gyilkos indulatok nem fortyognak soraiban-sorfüzéreiben, mégis megrázóbb, 
alkalmanként nyomasztóbb ez a fegyelemmel megrajzolt látlelet. Elég párhuzamba állítani “a működő tőke és a 
nem működő szeretet” kettősét, hogy értsük, mi nyomasztja Tarjáni Imrét, – és mi az olvasót. Ez az ellentét-
párhuzam aztán – sajnos – már a végtelenségig tágítható, fonható, még inkább az emberi-költői belső világ, 
amelyre a külvilág terjeszkedése mind agresszívabb és egyre baljósabb árnyékot borít. És akkor ismét felmerül a 
kezdő kérdés: vajon ez az igényes és hiteles szorongás lesz a holnapi magyar ifjú versolvasók irodalom 
tankönyvében? Vagy, ami még rosszabb: ha nem ez lesz abban a tankönyvben, akkor vajon ki fogja elmondani 
nekik az ezredforduló magyar érzésvilágát? 

Végezetül egy vers, a kevés hagyományőrző Tarjáni vers egyike: “Rab a szabadság jogtalan a jog / szelíden 
gyilkol a steril gyilok / fő a közös hús közös tűzhelyen / éhség virágzik gyalázat terem / fogynak a népek 
pusztulnak a fák / lyukas az ég is kihull a világ / savas esőben ázik a kereszt / Isten lelke leng a vizek felett”. 
((Üdv)történet? 106. sz. vers.) 

(Tarjáni Imre: Kifelé kopogtatás. Kráter 2002, Pomáz.) 
 

 

Csáki Márton  

Kis avantgárd trakta 
Bíró József verseskönyvéről 

 
Avantgárd hagyomány – paradoxonként hat egymás mellett e két szó, de létezik ilyen. Nem csak nyugati 



szülőhelyein, hanem különösen Közép-Európában és így hazánkban is. Hozzátehetnénk persze, hogy a nyugati 
avantgárd atyjai közt számtalan, már akkor világszínvonalon alkotó emigráns volt. Magyarországon Kassáktól és 
Tamkó Sirató Károlytól kezdve Erdély Miklóson át a Párizsi Magyar Műhelyig búvópatakként csörgedezve, de 
él ez tradíció, amely állandóan új formákba rendezi az előzőleg szétrobbantott, széttöredezett nyelvet. Már a 
kezdetek óta az avantgárd hagyomány része az is hogy az alkotók szinte minden művészeti ágban kipróbálják 
magukat. Ennek köszönhetően nem csupán sokoldalúak és a legszorosabb értelemben véve korszerűek – 
gondoljunk csak a számítógépes mail-art-ra –hanem felbontják, dekonstruálják, újjászervezik a műfaji, sőt a 
különböző művészeti ágak közti határvonalakat. Megint csak mellékesen jegyzem meg, hogy ennek 
megalapozásában a magyar Tamkó, a negyedik dimenziót kutató dimenzionista mozgalmának, amelynek még 
Duchamp-t is megnyerte, szintén kiemelkedő szerepe volt.  

A nyelv jellé vált, a versek képekké, a képzőművészet pedig költészeti törekvésekből kezdett táplálkozni. 
Létrejött a minimalizmus, a fluxus, a lettrizmus és mindaz, amit jobb híján posztmodernként szoktak 
aposztrofálni. Ezt a vázlatos áttekintést azt hiszem mindenképpen szem előtt kell tartanunk, ha Bíró József 
legújabb, Trakta című kötetének, illetve életművének értelmezésére vállalkozunk. Ráadásul Bíró, mint a korábbi 
könyveiben hemzsegő ajánlások bizonyítják, tudatosan vállalja az említett hagyományt, amiben azonos súllyal 
szerepel Cendrars, Tzara, Malevics vagy éppen Sziveri János. Ezek után nem meglepő, hogy a karcsú, fekete 
könyv borítóján Bíró rajzát láthatjuk, aki a költészet mellett performanceokkal, installációkkal is foglalkozik, 
melyek révén külföldi sikerekkel büszkélkedhet.  

A neoavantgárd, posztmodern útkeresésnek két fő vonulata létezik az irodalomban. Az egyik célja a 
független szöveg létrehozása, melyek még a műfaji meghatározást is nehezen viselik. A sokat kárhoztatott 
“értelmetlenség” ellenében, lényegük pontosan annak felmutatása volt – jóllehet csak a vállalkozás kudarca 
derített erre fényt – hogy mennyire jelentésekkel átszőtt világban élünk, ami lehetetlenné teszi a 
“kultúrafüggetlen” olvasatot. A dadaizmus sem úri fiúk provokációja volt, hanem az európai civilizációt 
alapjaiban megrengető világégés szülte döbbenet nagyon is pontos lenyomata. A másik út, amely Borges-i, Kis-i 
vendégszövegeivel, áldokumentumaival már-már a realizmust parodizálja, az ellenkező irányba fut, bár a 
végtelenben metszi az előzőt. A megfelelő kontextusban azonban minden nyelvjáték és parafrázis megtalálta a 
maga jelentését és közönségét.  

Bíró mindkét elképzelést termékenyen alkalmazza, már a kötet címe is nyelvjátékokra, áthallásokra ad 
alkalmat. Trakta: lakoma, tanácskozás, megvendégelés, vagy inkább traktálás, hosszú kéretlen monológ. De hát, 
amikor művésznek lenni közszemérem elleni vétség, akkor minden megmutatkozás önmagába forduló, keserű 
dörgedelemnek hat. A könyv első fellapozásakor, azzal a szabadversek megjelenése óta bennünk munkáló 
elbizakodottsággal, hogy a költészet terén már nem érhet minket meglepetés, szembesülnünk kell a műfaji 
definícióval: mini-próza. Valóban, ezek a képi hatást keltő szövegek költészetté – de nem lírává – konvertált 
publicisztikák, indulatos véleménynyilvánítások, melyeket ajánlott egyhuzamban végigolvasni. A három, 
huszonegy-huszonegy mini-esszét tartalmazó fejezetből álló könyv egységes képet mutat, egyértelműen 
kibontakozik belőle Bíró, a csavargó írókéval, Genet-vel és Bukowski-val rokonítható világlátása. Valami kissé 
ódivatú, romantikus kivonulás, kapitalizmus-, vagy manager-világ ellenesség: vizeld le a ferocious bankárokat!, 
éhen halsz, ha felhagysz áruházi lopásaiddal stb. A szerző visszatért a valósághoz és könnyen megfejthető, 
aktuális jelenségeket boncolgat, hol szarkasztikus humorral, hol megsemmisítő gúnnyal, hol valódi tragikummal. 
A legnehezebb dolog ábrázolását tűzte ki célul, amit szállóigeként “mai magyar valóságként” szokás emlegetni. 
Ez a mű a rendszerváltás hozta szabadsággal együtt kiömlő nyomorral, a szolidaritás kiveszésével, az agybutító 
tévéprogramok feltűnésével, az emberi jogokra hivatkozó dekadenciával, a feldolgozatlan történelmi 
kataklizmákkal, egyszóval avval az újonnan meggyökeresedett életszemlélettel való szembesülés és szembesítés, 
ahol a munka, hit és tehetség helyett csak szerencsére van szükség, és ahol dögkutakból ásott húsokat falnak sok 
magyarok, akik, ha tehetnék Whiskast vennének. Ő, aki nem volt párttitkár, sem nemzetvédő, nem bízik az új, de 
a felélesztett ideológiákban sem, egyáltalán, a hatalomban, ami csak hamis, álságos, alantas tétlen 
superlativusokat és szigorú, rigorózus zord imperativusokat hagyományozott ránk. Az emberek, eszmék és 
szavak színeváltozása vagy jelentésvesztése miatt érzett csömör kifejezése talán az is, hogy halmozza a rokon 
értelmű szavakat, a körülírásokat, mígnem konkrétan megmondja, hogy a vattacukor nem beszédhibás kovászos-
uborka, s nem búgócsiga, amiként az almárium sem misekönyv, vagy vulkánfíber-koffer. Vagyis a szabadság, az 
együttérzés és a többi hasonló fogalmunk sem ugyanaz, mint egykor. A Gutenberg-galaxis nem csak 2600-ban 
lesz megfejtésre váró furcsaság. Már most is az. Szövegtechnikája már az olvasás, az észlelés szintjén is 
megköveteli a figyelmet, az interaktivitást, a kiegészítést, mert akárcsak Robbe-Grillet, ő is gondolkodtató 
k.h.gy.sokkal dolgozik. A tipográfiai jelek nem öncélú bűvészmutatványok, hanem ritmikai, értelmezési útjelzők 
a szóépítmények asszociatív hálójában. 

Bíró rezignáltsága egyetlen kiutat kínál, mégpedig a tartást, az önazonosságot, a bennünk lakozó gonosszal 
folytatott permanens küzdelmet, annak érdekében, hogy megmaradhassunk magunknak. Tudja, hogy a lélek 
halhatatlan, de azt is, hogy a humanoidok között csak ritkán találkozunk emberekkel. 



(Bíró József: Trakta; mini-prózák, Hungarovox Kiadó, Budapest, 79 oldal, 1000Ft) 
 

 

Bíró József 

GENERALITER  
 

Egyszer volt, hol nem volt,   ...   volt egyszer egy   ...   földrésznyi,   ... 
kényszer(ek ) – szülte – állam – alak’ulat.    (  SZOVJET – ÚNIÓ  )   – (  !  ) - 

Ennek az  érett – eper – színű – IZÉnek   ...   szép – számmal  akadtak 
gyarmatai,    –  azaz,  ún.  –    kommunista – csatlós – testvér – 

alárendeltjei.   –––   Az   IZÉ   pérvüj – emberei,   ...   komisszárjai   ...   és 
az   Ő   bizalmukat,   ...   hűségükkel – kiérdemelt  gyarmati – vezetők, 

...   fejvadászok,   –––   százmilliók számára    –  (   ...   kiötlötték   ...   )  - 
kötelező – érvénnyel – parancsba – adták,  – :  ...  a népeknek  éjt – nappallá – téve, 

...   az   “  ITT  A  PIROS, HOL  A  PIROS  ?   “ – elnevezésű,   ...   jócskán  túllihegett 
társasjátékot  kell  játszaniuk    –  (  időtlen – időkbe – homályosuló – időkig  )  – . 

A  játék  elvi – tisztaságát,  ideológiai – makulátlanságát,  az   IZÉ   felségterületeire 
telepített katonai és civil,   ...   válogatott ( ! ) – IZÉ – söpredék  ellenőrzése alá 
utalta az   IZÉ   avatott  játékmestere.   –––   Ezen,  jelentőségét – tekintve   ...  

világtörténelminek aposztrofáltattatott korszakban,   –––   az országlásukat, hatalmukat  méltán – féltő   (  vörös  
)   kevesek,   ...   (  kisebbség  )   –––––––––  : 

...   a  TÚL – ( sokat ) – LÁTÓKAT,  a  VAKOKAT,  a  SZÍNVAKOKAT, 
a  SZÍNTÉVESZTŐKET,  a  SÜKETEKET,  a  NAGYOTHALLÓKAT   ...   és 

az egyéb  betegségekben  szenvedőket   (  ...  s a renitens,  visszaeső – lábadozókat  ) 
...  /  ...   ;   –––   ...   ad  dies  vitae   ...   börtönökbe zárták   ;   ...  /  ...   ;   ––– 

szigorított – kényszermunka – táborokban  kínozták  ;  ...  éheztették  ;  ...  verték  ; 
...  / ...   ;   z á r t – intézetekbe  száműzték,   ...   s nap’ – napi – akkurátus –  ...  – 
rendszerességgel  elektromos árammal cirógattatták.     –   ...  /  ...  /  ...   ( ! )   - 
Azokat a szerencsétleneket, akik    –  pechükre  –    ezt a vegzatúrát is túlélték,    

...   nos,   ...   ezeket,   ...   –––   minden előzetes   hűhó   nélkül,   ... 
–   ...   –   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  : 

É L V E     E L T E M E T T E T T É K  !     (  –   !   –  )    ...    –  (  !  )  –      
–   ...   –   :  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
****** 

 
Egyszer volt, hol nem volt,   ...   volt egyszer egy   ...   földrésznyi,   ... 

kényszer(ek) – szülte – állam – alak’ulat.    (  SZOVJET  ÚNIÓ  )   – ( ! ) –    
...  ahol,   (  szint’úgy’  ) –  ...  – ,  MINT  TUDHATÓ,    –  (  tudjuk  )  –    A    (  feroz  ) – 

KOMMUNISTÁK   ...   EGYSZERŰ   ...   ELLENTMONDÁST – NEM – TŰRŐEN,   ... 
A  VÉGTELENSÉGIG – PURITÁN,     [  –   ...   ha nem is főhajtás,   ...   de   ... 

a z     i g e n  –  i g e n     k e v é s s z á m ú     ...     –  n e k     ...   –  ]     ... 
–   ...   –   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  : 

N   E   M   T   E   L   E   N      ...      (   ...   )  –  L   É   N   Y   E   K   . 
 
 

****** 
 
 

A  jeltelen  tömegsírokat 
[  –   nehogy valaha is   termőre – fordulhassék   fölöttük a föld  !   –  ] 

d e r e k a s a n    megköpködték,  –  majd csapatosan,  kaszárnya – parancsnokostul  
–  ...  –  vezérőrnagyostul  –  ...  –  ...  –  körbeállván,   ...   lepisálták.      

...     –  ( ! )  –     ... 
–   ...   –   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  : 

-  (   ...   a   TEREMTŐ   legnagyobb   szégyenére,   ...     –  blama  –     ...   fájdalmára, 
...   s  az  emberi – lét – káprázat     Ö  R  Ö  K  Ö  S     (  !  )     csúfjára     ...     )  –         

 



 

Baán Tibor 

Görbetükör 
Szlafkay Attila verseskötetéről 

 
Helyzetjelentés  
Sajnos vannak, s egyre inkább olyan könyvek, melyek rendkívül kis példányszámban jelennek meg, s 

mindezek tetejébe nem is terjesztik őket megfelelően. 
A kis kiadóknak erre egész egyszerűen nem telik. Örülnek, ha kiadják a könyvet. S az is igaz, hogy a 

könyvkereskedés e műveket legfeljebb emberbaráti elkötelezettségből, illetve az irodalom iránti 
megszállottságból terjeszti. Ha ehhez hozzátesszük azt a körülményt is, hogy korunk kívülről irányított emberét 
milyen mértékben befolyásolja a reklám, akkor máris felállíthatjuk a diagnózist. Korunk magyar irodalmának 
(különösképpen lírájának) jelentős része földalatti irodalom. Egyszerűen nem jut el az olvasókhoz. Sajnos, ez a 
fajta (igaz, nem politikai, hanem gazdasági jellegű) kontraszelekció oda vezet, hogy számos (irodalmi 
érdeklődésre számot tartó) mű megjelenése csak statisztikai értelemben történik meg. Vajha az élő magyar 
irodalomnak – nemcsak az okkal, oktalanul megtámogatott szerzőknek – lenne helyük a könyvesboltokban, 
vajha a könyvek eljutnának legalább Magyarország nagyobb városaiba. Mindez csak jámbor óhaj. Beszéltek 
erről már mások is, ám túl sok az ellenérdekelt fél, s így nincs remény igazi változásra. Sajnos. Mindezt jól 
illusztrálja Szlafkay Attila esete is. 

 
Megkésett recenzió  
Szlafkay Attila 1953-ban született Nagyváradon. Huszonhét évesen települt át Magyarországra. A kortárs 

román irodalom (Dinescu, Visniec, Tuculescu Auslander ) fordítója. Négy műfordításkötetének megjelenése 
után ötödik könyvében költőként mutatkozik be. Gúzsbalett c. verskötete (kecskemetionPRESS, 2001) 
jellegzetesen rövid verseivel a Brecht utáni lakonizmus képviselőjének mutatja.  

Alapélménye, hogy a világban – pontosabban annak kelet-közép-európai szegletében – semmi és senki sincs 
a helyén. A valóság, mint a kifordított kesztyű, fonák oldalát mutatja. Az állítás tagadást jelent. A tagadás 
állítást. A versek görbetükrében a létezés meglepő arcát mutatja. A Kancsalság-ban például azt olvassuk: “Ha 
sikert akarsz / pénzeld / Fortunát”. Hasonlóan szellemes, a rendszerváltás utáni korszak szellemi leépülését 
diagnosztizáló maxima a Párhuzamos randevú: “Mire megtanult írni /– vagyis elfogadták írásait – / a nép 
leszokott az / olvasásról” . 

Az ilyen és ehhez hasonlóan pontos, aforisztikusan tömör megfigyelések mozaikjaiból nem nehéz képet 
alkotni a vers-én gyerekkorának abszurd élményeiről. Különösen érdekes ebből a szempontból a Játék. S annál 
inkább, mert a vers “szereplői” gyermekek: “mínusz 57-ben / a papásmamás / korszak előtt / a boltosdi-játék / 
volt a sikk / e játékhoz / többen kellettünk / de mi csak / ketten voltunk / Grétivel / én beálltam / a pult mögé / 
Grétit pedig / kiküldtem / sorbaállni”. A svéd gyermekversekkel is rokonítható iróniába nemcsak keserűséget 
csomagol a költő, hanem – időnként – tragikumot is. Jó példa erre a Testálás: “Anyám előbb / megárvult / majd / 
rámadta / árvaságom”. Nos, ez a néha nyíltan is megmutatkozó dráma imponáló könnyedséggel csap át bizonyos 
versekben tragikomikumba. A sírásból nevetés lesz. Fölfedezzük, hogy “Berciék / szerint / a szomszéd– / 
kulcslyuk / színesebb / mint a miénk” (Szemszög). A gyermeki észrevételben – s ez a naiv elem Szlafkay 
verseinek egy részében folyamatosan jelen van – leleplezésről van szó. Hirtelen megvilágosodásról – mint a jó 
viccekben. Az antilírai módon, tehát a nyelv redukciójával, viszonylagos eszköztelenséggel előállított közlésben 
minden szó a poénhoz vezet.  

Szlakay Attila versaforizmáiban (hiszen erről van szó!) ez a poén minőségét tekintve lehet szelíd mosoly, 
vérbő írónia, vagy éppen tragikomikus groteszk. Mindezen túl e “kancsal” világátélésnek fontos összetevője a 
kritika, amely a könyv egyik kifejezésére utalva a “torzó-lét” egyfajta kiigazítását jelenti. A Könyvtáros és 
biológus-ban például a következőket olvashatjuk: “ a könyvmoly / életigenlése / a könyvek molyolása // a te 
hivatásod /a molyok könyvelése // a hivatások / nem lebecsülendők”. A közlés a maga játékos 
képzetkapcsolásával hat. Szlafkay az élet negatív történéseit nem cáfolja, hanem meg– és lemosolyogja s ezáltal 
nem lebecsülendő távlatot nyer az élet- és a világ visszáságainak kezeléséhez. A visszásságok föltárása etikai 
célzattal történik.  

Szlafkay hisz abban, hogy a világ – minden ellenkező híresztelés dacára – nemcsak megérthető, hanem 
javítható is. 

Szlafkay Attila: Gúzsbalett  
 



 

A szerkesztőség közleménye 
 

A PolíSz folyóirat szerkesztősége 2004. december 1-től új irodában működik tovább. 
Címünk: Magyarok Háza, 1052 Bp. Semmelweis u. 1-3. 
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A hét további munkanapjain kizárólag telefonos tájékoztatást adunk! 
 


