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Január 14-én a Vörösmarty Színházban emlékest volt Sobor Antal születésének 80. 
évfordulója tiszteletére. Köszöntőt mondott Bobory Zoltán, a Vörösmarty Társaság 
elnöke és Román Károly tanár, aki az emlékest műsorát szerkesztette. Közreműködtek a 
Vörösmarty Színház művészei. 

A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó rendezvénysozozatban Vár-esttel vettek részt  
folyóiratunk szerkesztői, szerzői, január 18-án a Vörösmarty Társaság termében.

Február 20-án a 150 éve született Gárdonyi Gézára emlékeztünk, a Gárdonyi Géza 
Művelődési Ház és Könyvtár Egyesülettel közösen. Közreműködtek a társaság tagjai és a 
művelődési ház munkatársai.

Február 26-án Zirig Árpád dunaszerdahelyi költő-író új, Ökörkoponya című kötetét 
mutatta be Bobory Zoltán és  Nagy Erika író, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának a 
titkára. 

Március 6-án nyílt meg a száz éve született Bodor Aladár festőművész, grafi kus kiállí-
tása, a Vörösmarty-teremben.

Március 18-án a Magyar – Lengyel Barátság Napja alkalmából Konrad Sutarsky 
költő, műfordító tartott előadást a Nobel-díjas Czeslaw Milosról.

Április 11-én, a Költészet Napján hirdettük ki a Jávor Ottó és Sobor Antal emléké-
re kiírt novellaíró pályázat eredményét, a fehérvári Hiemer Házban. A megjelenteket dr. 
Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte, kiemelve a novellaíró pályázat szerepét 
a Szent István Év rendezvénysorozatában. Első lett Haklik Norbert, második helyezést ért 
el Koditek Bernadett. A két harmadik helyezett Büki Attila és Fedák Anita. Különdíjasok: 
Elmer István és Angyal Piroska. 

A Költészet Napján  este, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesülettel 
közösen szerveztük meg az első Vajda János-díjért kiírt rendezvényt, amit hagyományte-
remtő kezdeményezésnek szánunk. Nyertese: Szegedi Kovács György, akinek a szervezők a 
Vajda János-díjat az Ünnepi Könyvhét országos, fehérvári megnyitóján adják át.

Április 18-án Dunaújvárosban volt Vár-est, a szerkesztők, szerzők részvételével. Pász-
tor Bertalan író volt az est házigazdája.

Április 25-én a nagyszerű, Bertha Bulcsú-díjas írót, Horváth Lajost köszöntöttük 60. 
születésnapja alkalmából. 

Lapunkat Bodor Aladár még kiadatlan vázlatfüzeteiben szereplő rajzai ilusztrálják.
Továbbá, Szentes Ottokár, Büki Zsuzsanna és Szentes Kata alkotásai és Kő Pál szobrai 

szerepelnek a folyóiratunkban.
Fényképezte: Revák András és Revák István.

NA P L Ó N K – 2013
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ARS
-vonások

KONCZEK JÓZSEF VERSE

KONCZEK JÓZSEF (Magyarnándor, 1942. február 14.) költő, író, műfordító.
Kitüntetései: a Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztje (1944), 

Quasimodo-pályadíjak, Honvédelmi Minisztérium –
Magyar Írószövetség pályázatai (többször).

Konczek József

Mindörökre

Nem lehet semmit a világ pofájába vágni.
Mert a világnak nincsen pofája.

Hogy nem sül le a bőr a világ pofájáról.
Nincs pofája.

Arcot, arcokat
igyekszünk ajándékozni a világnak,
a magunkét, meg amit kitalálunk,
vannak ilyen arcok,

én például a legszívesebben
meleg asszonyhús-erdőbe rejtem arcomat,
két tenyérrel védve az édes emlőket
és a másik arcot

ez ellen az örökre pofátlan világ ellen.



4 KONCZEK JÓZSEF PORTRÉJA ÉS VERSE

 Konczek József     

***
Sót hintenek
fehér ujjhegyek
                felfelé,
hogy értse meg –
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Vén mozdony Aszód állomáson

De szép is volt, amikor az erős, büszke
négyhuszonnégyesből kiszakadt a gőz,
s a hatalmas mozdonyjószág alatt,
mint felhők, puha vatta, hóvihar
úgy kavarogtak a párák,
s tán – valami reszkető légpárnán – 
siklik tovább a fák fölé,

de nem! Csak állt, csaholt,
fújta a gőzt,
a régi mozdony, mintha azt
dünnyögte volna, hogy „semmi az!”.

Erejét, erekcióját
kilövellte, a hosszan, jólesően
folyatta sokáig, korán sárgult levelek,
olajosan felfénylő gyomok,
tán még nyári fészekalja, tollasodó csirkék,
durvára tördelt kövek, és annyi más
ott futkoshatott a kerekek alatt.

S állt. Állt. „Bizony, elfáradtam.”
És a fémsötéten csillogó 
monstrum lassan megindult hátra felé,
s láthatóvá lett a széphomlokú állomás
vasúti tábláját fordítva olvasni. 
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Lista

Volt nekünk lelkünk, van is.
Cinizmusra neveltek volna bizonyos jóakarók.
Én inkább gombügynök lettem,
„combügynök ez!” – szóltak át fölöttem,
s nem is bántam,
hanem a bazárban 
nézegettem spirituszfőzőt, atillakabátot,
jólvarrt söprűt, lóvakarót,
kommentálták ezt a jóakarók,
ültem padon,
mondtam, „Pa’don…!”
vártam Marit,
tűnődtünk együtt,
hogyan lehetne túl a sorson,
de hogy mi nem adjuk olcsón,
azt nagyon reméltük.

KONCZEK JÓZSEF VERSE ÉS BODOR ALADÁR RAJZA A VÁZLATFÜZETEKBŐL
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                        „Üdvöz légy, királyi város! – 1938-2013”

Prohászka László

Sidló Ferenc egyházművészeti alkotásai

A XX. század első felének egyik markáns hazai művész-egyénisége, Sidló Ferenc 
1882. január 21-én született Budapesten. Az Iparművészeti Iskolában Mátrai La-
jos, a Képzőművészeti Főiskolán Stróbl Alajos volt mestere. Ezt követően Bécsben 
Hans Bitterlichnél, majd Münchenben Wilhelm von Ruemann-nál tanult. A Mű-
barátok Köre jóvoltából három évet ösztöndíjjal Rómában tölthetett. 1908-tól 1912-
ig a hazai népi szecesszió egyik fellegvárának számító gödöllői művésztelepen 
dolgozott.1 Részt vett a gödöllőiek 1909-ben a Nemzeti Szalonban tartott nagy-
szabású kiállításán,2 ahol szobrai mellett Áhítat című gobelinjét is láthatta a kö-
zönség.3 1911-től 1944-ig a budapesti Százados úti művésztelepen élt és alkotott.4 
A harmincas évek meghozták a legrangosabb hivatalos elismeréseket: 1930-ban 
Corvin-láncot, 1936-ban állami nagy aranyérmet kapott. 1924-től a Képzőművé-
szeti Főiskola tanára, 1940–41 között rektora.5

A Nógrád megyei – ma Szlovákiához tartozó – Rárósmulyadon 1910-ben 
épült, Medgyaszay István tervezte nyolcszög alaprajzú, népi szecessziós stílusú 
Szent Erzsébet-templom.6 „A templom egyszerre idegenszerű és vonzó, álomsze-
rű és mesehangulatú” – írta az épületről Kathy Imre.7 A vasbeton héjazatú kupo-
la díszítésére nyolc nagyméretű álló angyal szoboralakját faragta ki Sidló Ferenc. 
A hatalmas kupola kerülete mentén álló angyal-szobrokat íves tartóelemek kötik 
össze. Medgyaszay választása nem véletlenül Sidlóra, akihez a gödöllői művész-
telep tagjaként ekkor közel állt a szecesszió hazai stílusirányzata. A fekete gránit-
ból faragott angyalok mindegyike, karját melle előtt keresztben összetéve tartja. 
Háttérül saját hatalmas szárnyuk szolgál. A monumentális alkotások – amelyek 
némi hasonlóságot mutatnak Otto Wagner steinhofi  templomának angyalfi gurái-
hoz – tökéletesen illeszkednek az épület külső megjelenéséhez, de kissé merevnek 
tűnnek. „Mint a legtöbb nagyot akaró, fi atal tehetség, ekkor még nem győzi tarta-
lommal a nagyszabású formát” – írta Ybl Ervin.8 Budapesten az Ernst Múzeumban 

1 Körber Ágnes (főszerk.): Magyar művészeti kislexikon. Enciklopédia, Bp., 2002. 361. o.
2 Beck Ö. Fülöp: A gödöllőiek. Nyugat, 1909/22. 528. o.
3 Csorba Géza (főszerk.): 20. századi magyar festészet és szobrászat. Képzőművészeti, Bp., 1986. 267. o.
4 Csap Erzsébet – Elischer Brigitta: Százados úti művésztelep. Kiállítási katalógus. Magyar Nemzeti   
  Galéria, Bp., 1965. 22. o.
5 Tóth Vilmos: A művészteleptől a felvidéki bevonulásig. Népszabadság, 2002. január 22.
6 Potzner Ferenc (szerk.): Medgyaszay István. Holnap, Bp., 2004. 114. o.
7 Kathy Imre: Medgyaszay István. Akadémiai, Bp.,1979. 18. o.
8 Ybl Ervin: Sidló Ferenc legújabb szobrai. Magyar Művészet, 1936/10. 300. o.

PROHÁSZKA LÁSZLÓ – SIDLÓ FERENC EGYHÁZMŰVÉSZETI ALKOTÁSAI
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2004. december és 2005. február között tartott fi nn–magyar kiállításon korabeli 
fényképen láthatta a nagyközönség a szobrokat. 

1911-ben mintázta fehér márványból ihletett szépségű Fra Angelico című 
szobrát, amelyet Harsányi Kálmán „márvánnyá dermedt légiesség” leírással 
jellemzett.9 

A gödöllői premontrei gimnázium számára az 1920-as években a magyar 
ifjúság védőszentje, Szent Imre és a köztiszteletben álló XIII. századi premont-
rei szerzetes, Szent Hermann egészalakos szobrát, továbbá az Alapkőletétel című 
domborművet készítette.10 Az alkotásokat az egyházi iskolák 1948-ban történt 
államosítása után eltávolították helyükről. További soruk ismeretlen.

Ugyancsak Sidló készítette a gödöllői premontrei gimnáziumot alapító pré-
post-prelátus Takács Menyhért mellszobrát, amely 1926-ban szerepelt a Szinyei 
Társaság kiállításán.11 Az alkotás a főépület lépcsőházának legfelső pihenőjére ke-
rült. A markánsan megformált, kiváló portré egyszerre sugároz erőt és hitet. 1948 
után Takács prelátus szobrát is eltávolították. Másolatát 2007. februárban és az 
újraalapított Szent Norbert Gimnáziumban helyezték el, a tanintézet és a Gödöllői 
Premontrei Perjelség adományaként.12

Az 1920-as évek közepén egy Baranya megyei kis település, a festői környe-
zetben fekvő Almamellék első világháborús emlékművére bronz domborművet 
mintázott, amely a megdicsőült hős sírba tételét ábrázolja, angyalok kíséretében. 
Sidló nyaranta gyakran vendégeskedett a művészetpártolásáról és jótékonyságá-
ról egyaránt híres báró Biedermann Imre nagybirtokos szentegáti kastélyában.13  

Mivel Almamellék is Biedermann-birtok volt, a művész minden valószínűség sze-
rint, Biedermann Imre megrendelésére készítette a reliefet. Noha nem kifejezetten 
szakrális alkotásról van szó, az angyal-ábrázolások révén érdemes egyházi tárgyú 
alkotásai sorában megemlíteni az almamelléki Szent Kereszt Feltalálása-templom 
mellett álló emlékművet.

1927-ben készült a Fohász című szobra, amely fi atal férfi  fejét és kezét ábrázolja. 
„A fej bámulatosan él, az imába merülő arc valósággal az átszellemülő arc mozdu-
latát fejezi ki” – méltatta a művet Harsányi Kálmán.14

1929 februárjában hat művésztársával együtt volt közös kiállítása az Ernst 
Múzeumban. „Biztos és öntudatos szobrász, aki tiszta érzéseket varázsol a holt 
anyagba” – írta róla a tárlat kapcsán Mihályfi  Ernő.15 Szobrai kiemelkedtek a ki-
állítás anyagából. Nem véletlen, hogy néhány hónappal később, már Sidló saját 
gyűjteményes kiállítását rendezték meg az Ernst Múzeumban – általános sikerrel.

A szegedi Dóm téren látható Nemzeti emlékcsarnokban 1930. október 25-
én avatták fel Sidló hármas emlékművét. Középen Hunyadi János, jobbján Gia-
como Cesarini, balján Kapisztrán Szent János háromnegyedes életnagyságú bronz-
9  Harsányi Kálmán: Sidló Ferenc. Magyar Művészet, 1927/5. 252. o.
10 Éber László (szerk.): Művészeti Lexikon. Győző Andor, Bp., 1935. II. kötet. 443. o.
11 Szinyei Társaság kiállítása. Kiállítási katalógus. Szinyei Társaság, Bp., 1926.    
12 http://www.prem.hu/adatok/rendezveny.php?site=takacs
13 Thassy Jenő: Hátraarc. Balassi, Bp., 1999. 371. o.
14 Harsányi Kálmán: i. m. 256. o.
15 Mihályfi  Ernő: Hét művész az Ernst Múzeumban. Magyarország, 1929. február 24.
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alakja.16 Mindhárom szobor fölött mészkőből faragott neogótikus stílusú balda-
chin látható. Az építészeti dísz nélkül talán jobban érvényesülnének maguk a 
szobrok, amelyek megjelenése a korszak általánosan elfogadott historizáló stílus-
irányzatához köthető. Hunyadi alakja viszont már Sidló egyéni művészi hang-
vételét tükrözi. A szobor határozott megjelenése szinte sugározza az erőt és az 
önbizalmat. Érezhető: valóban ilyen ember lehetett a nándorfehérvári hős, aki 
évtizedekre megállította az Európa felé tartó török hódítást.

1934-ben kálvária domborműveket mintázott. Az expresszív dinamizmust sugár-
zó alkotások szinte szétfeszítik keretüket.17 Az erőteljes, szuggesztív stáció-sorozat 
a harmincas évek megújuló, modern hazai egyházművészeti törekvéseink egyik 
példája.

1934-ben a budavári Nagyboldogasszony- (Mátyás-) templom számára Árpád-
házi Boldog Margit szobrát mintázta meg, kezében liliommal és könyvvel.18 A her-
cegnő apácaruhás alakjából a szűzies tisztaság mellett szinte földöntúli erejű szo-
morúság sugárzik. Egyetlen apró mozdulat Margitot mégis emberközelbe hozza: 
kompozíció zártságát a bal lábának ruha alatti fi nom mozdulata oldja.

A budapesti Pázmány Péter (ma Eötvös Loránd) Tudományegyetem központi 
épülete (egyben a jogi kar otthona) első emeleti dísztermében az 1935. évi jubileum 
alkalmából, az akkor háromszáz éves tanintézet híres tanáregyéniségeinek gipsz 
mellszobrait helyezték el a helyiség falának fenti részén. Sidló Prohászka Ottokár 
székesfehérvári püspök arcmását készítette el.19 (Prohászka 1904 és 1905 között 
dogmatikát tanított a Hittudományi Karon, az 1913/14-es tanévben az egyetem 
díszdoktorává avatták.) Az alkotást az ötvenes évek elején eltávolították a szobor-
fülkéből, helyén jelenleg urnaszerű váza áll. A mű további sorsa ismeretlen, nagy 
valószínűség szerint megsemmisült.

Az első magyar király halála kilencszázadik évfordulója évében, 1938. augusz-
tus 18-án avatták fel Székesfehérváron Szent István másfélszeres életnagyságú lo-
vas szobrát.20 Már a helyszín kijelölése sem volt egyszerű, hiszen nyilvánvaló volt, 
hogy a nagypolitika által is kiemelt fontosságúként kezelt alkotást csak a város 
egyik legfontosabb terén kaphat helyet. Ezek mindegyike pedig már foglalt volt. 
Végül 1937 tavaszán megszületett a döntés: Kallós Ede – valóban kevéssé sikerült 
– 1925-ben készült első világháborús huszáremlékművét helyezték át az akkori 
Megyeház térről.21 Itt jelölték ki a helyet Sidló alkotása számára. A szoborállítást 
követően a tér is Szent István nevét kapta. 

A megbízóknak határozott elképzelésük volt a művész számára. „Műve lovas 
szobor legyen, mellékalakok és reliefek nélkül, másfélszeres életnagyságban, egy-

16 Tóth Attila: A Nemzeti Emlékcsarnok. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szeged, 
    2009. 246- 247. o.
17 Ybl Ervin: Sidló Ferenc legújabb szobrai. i. m. 294-295. o.
18 Tóth Vilmos: A művészteleptől a felvidéki bevonulásig. i. m.
19 Medvey Lajos: Vezető Budapest szobrai megtekintéséhez. Mérnökök Nyomdája, Bp., 1939. 35. o.
20 Magony Imre: Székesfehérvár szobrai. Ma – Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Székesfehérvár, 
   1995. 86. o.
21 Ritoók Pál: Székesfehérvár Szent István tér. TKM 351. füzet. TKM Egyesület, Bp., 1989. [16.] o.; Entz 
   Géza Antal (szerk.): Székesfehérvár. Osiris, Bp., 2009. 249. o.
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szerű vörös márvány talapzaton.”22 Az előkészületek felfokozott hangulata termé-
szetesen hatott a művészre is. „Hinni akarok abban, hogy a Szent István szobra 
életem egyik főműve lesz” – nyilatkozta a Fejérmegyei Naplónak.23 A várakozás 
nem hatott bénítóan Sidlóra. A lovas szobor valóban életművének egyik legfon-
tosabb, mindenképpen megkerülhetetlen alkotása. Bár Sidló Ferenc az 1930-as 
években nem részesült olaszországi állami ösztöndíjban, az alkotás számos rokon 
vonást mutat a római iskola stílusvilágával.24 A mű az erőtől duzzadó, határo-
zott királynak állít emléket. Szent István lovon ülő alakja kezében keresztet tart, 
ugyanakkor az alkotáson ősmagyar stíluselemek hangsúlyozzák magyarságát. 
Az alkotás igazi chef d’oeuvre.  A művész is úgy tekintett rá, mint élete egyik
legfontosabb munkájára. 

Az alkotás bronzba öntött, 43,8 centiméter magas kismintája a Magyar Nem-
zeti Galériában található.25 Az 1930-as évek végétől a Herendi Porcelángyár máig 
forgalmazza a Szent István-szobor porcelán változatát.26 A kisméretű lovas szobor 
ebben a megformálásban veszített monumentalitásából, a színezés pedig eltereli a 
fi gyelmet az erőteljes plasztikai megjelenítésről.

Kisplasztikái közül kiemelkedő jelentőségű két, vallásos ihletésű munkája, a 
Búcsúsok, illetve az Imádkozók. Mindkét alkotáson három nőalak látható, hosszú, 
lepelszerű ruhában, mezítlábasan. E két alkotásán erőteljesen érződik Meštrović 
hatása. (Sidló nagyra tartotta a horvát művész munkásságát, még tanulmányt is 
írt róla.)27 Az asszonyok megformálása egyszerre erőteljes és lírai. Az itthon állami 
nagy aranyéremmel kitüntetett Imádkozók az 1937-es párizsi Világkiállítás magyar 
pavilonja egyházművészeti termének fő helyén, az Ohmann Béla tervezte hatal-
mas feszület alatt kapott helyet.28

A Nemzeti Szalonban 1941-ben tartott egyházművészeti kiállításon láthatta a 
közönség remek Pietàját.29 A gipsz kompozíció valójában kettős mellszobor: Mária 
kendős feje mérhetetlen és szinte tapintható fájdalommal hajlik halott fi a kezében 
tartott fejére. A mű egyik változata az a Madonna ábrázolás, amely lényegében a 
Pietà Máriájának feje, csak kendő nélkül. „Stílusa sohasem prózai, mindig emel-
kedett, pátosszal teli. Érzi, hogy a művésznek mindig kissé prófétának, látnok-
nak, legalább is gondolkodónak kell lenni, aki a szépség és kultuszán kívül etikai 
felelősséggel tartozik” – írta Ybl Ervin.30 A kiállítás katalógusa szerint, az alkotás 
bronzba öntött változatát 2.000 pengőért lehetett megvásárolni.31 A Madonna-
szobornak készült funerális változata is: Budapest főmérnöke, Zaitz Géza Farkas-
réti temetőben lévő sírjára került egy példány belőle.32

22 K. Kovalovszky Márta: Székesfehérvár, 1938. Művészet, 1977/12. 17. o.
23 Fejérmegyei Napló, 1937. április 25.
24 P. Szűcs Julianna: A római iskola. Corvina, Bp., 1987. 111. o.
25 MNG ltsz.: 52.925.
26 Sikota Győző: Herend porcelánművészete. Corvina, Bp., 1984. 86. o.
27 Sidló Ferenc: Meštrović Iván művészete. Magyar Művészet, 1936/6. 167-171. o.
28 Ungarn auf der Pariser Weltausstellung 1937. Pallas, Bp., é. n. 47-48. és 52. o.
29 - yz -: Egyházművészeti kiállítás. Szépművészet, 1941/3. 69. o.
30 Ybl Ervin: Sidló Ferenc. Szépművészet, 1941/9. 213. o.
31 Magyar egyházművészeti kiállítás. Kiállítási katalógus. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Bp., 1941. 
   17. o. 48. sz.
32 Tóth Vilmos: Síremlékművészet. Városháza, Bp., 2006. 49. o.

PROHÁSZKA LÁSZLÓ – SIDLÓ FERENC EGYHÁZMŰVÉSZETI ALKOTÁSAI



11

Nagyplasztikai alkotásokban gazdag munkássága során, csupán néhány ér-
met készített a művész. Ezek között egyházi vonatkozású: 1929-ben a katolikus 
pap-miniszter Vass József emlékérme és 1930-ban a Stephaneum érme Kohl Ferenc 
számára.33

Életműve az 1940-es évek közepén lényegében lezárult. A művész 1945 után 
már nem kapcsolódott be a számára egyre idegenebbé váló hazai művészeti élet-
be. Budapesti alkotásai közül a második világháború pusztította el Beethoven dom-
borműves emléktábláját a Várszínház falán, lebontották a Nyugat című szobrát a 
Szabadság térről, a ludovikások emlékművét és a Nemzeti áldozatkészség szobrát a 
VIII. kerületben. A Belvárosban viszont ma is látható egyik legszebb köztéri alko-
tása, a Danaidák kútszobra. Szerencsére Székesfehérváron a háború megkímélte a 
Szent István-szobrot, amely ma is épségben áll a helyén.

A művész Budapesten, 1954. január 11-én hunyt el.34 Több hazai lexikon 1953. 
január 8. napját adja meg halálozási dátumként. Valószínűleg az 1954-es időpont 
a helyes, mivel ez az évszám szerepel az Új köztemetőben lévő sírkövén is. Török 
Pál alapműnek számító könyve is 1954-es halálozási dátumot közöl.35 Sidló végső 
nyughelyére a farkasréti Zaitz-sírra készített Madonna-szobrának bronz változata 
került. Az alkotás sajnos már nincs a helyén, évekkel ezelőtt ellopták és nyoma 
veszett.36

Sidló Ferenc és kiváló szobrai emlékét azonban máig őrzi a hazai művészet-
történet.

33 Lajos Huszár – Béla v. Procopius: Medaillen- und Plakettenkunst in Ungarn. Éremkedvelők Egyesü
    lete, Bp., 1932. 4854. és 4855. sz.
34 Kenyeres Ágnes (szerk.): Magyar Életrajzi Lexikon. II. kötet. Akadémiai, Bp., 1969. 623. o.
35 Török Pál: Magyarországi érem- és plakettművészet 1850–1945. Magyar Éremgyűjtők Egyesülete, 
    Bp., 2011. 188. o. 
36 Tóth Vilmos: Síremlékművészet. i. m. 49-50. o.
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A Vörösmarty Társaság novellaíró pályázatának nyertes novellája

Haklik Norbert

Amerikai Palacsinta
Borsody az Oregon állambeli Corvallis központjában áll, a Negyedik utca és a 
Madison sugárút sarkán. Karján Viola, háta mögött a Book Bin könyvesbolt és a 
Dark Side mozi. Táskájában ott lapul a Csillagok Háborúja album eredeti példá-
nya, első kiadás, nemrég vásárolta. Gyomrában töltött káposzta és fokhagymás-
tejfölös lángos. A szomszédos Albanyben, Novákék magyar éttermében fogyasz-
totta el egy fertályórával korábban. Miután zöldre vált a lámpa, a zebra közepén 
keletnek fordítja tekintetét. Pár száz lépéssel odébb véget ér a Madison sugárút, és 
átadja helyét a széles oregoni horizontnak, amit a Mount Jefferson hófedte gerince 
ural. Borsody a következő másodpercben a Whiteside Theatre mályvaszínű tégla-
épületére pillant az utca túloldalán, és hirtelen úgy érzi, a hegy a jobbján nem is a 
Mount Jefferson, hanem a Cipó sokkal szerényebb, ám közelsége miatt jóval impo-
zánsabbnak tűnő domborulata, a mályvaszínű ház pedig nem Corvallis színháza, 
hanem szülővárosában a kollégium. Borsody jobbjával megtapogatja válltáskáját, 
balját szorosabbra fonja Viola dereka körül, és halkan felkacag.

– Ha ez kilenc éves koromban történik velem, akkor én vagyok az osztály ki-
rálya.

Borsody számára akkor, régen a Cipó még egyenlő volt a Hegy fogalmával. 
Életének minden momentumához a Cipó szolgáltatta a hátteret (mármint olyan 
ritka alkalmak kivételével, mint amikor meglátogatták keresztszüleit Szerencsen, 
illetve amikor Hajdúnánásra a vállalati üdülőbe, vagy Tiszacsegére magánházhoz 
mentek nyaralni). A Cipó Hídjánál, egy tízszintes panelházban, a harmadik eme-
leten élt szüleivel és kisöccsével, a cipósi ábécébe jártak bevásárolni, és hétvégén a 
Cipón lesték a zöld gyíkokat, nyári délutánokon erdei szamócát, kora ősszel pedig 
fekete szedret szedtek ott. Iskolába a Cipó alatti völgyben kifeszített, a Vörös Had-
seregről elnevezett főutcába járt Borsody, aki tanító néni nélkül is évek óta tudta 
már, miért a cipóról nevezték el a Cipót. Arról persze fogalma sem volt, vajon 
miféle hóbortos megfontolásból viseltek vörös uniformist a főutcának nevet adó 
hadsereg katonái.

A Cipót – ezt Borsody az apukájától tudta – IV. Béla miatt nevezték el Cipó-
nak. IV. Béla ugyebár király volt, és kergette a tatár. Amikor menekülése közben 
a Borsodyék tízemeletes tömbháza mögötti hegyre érkezett, igencsak éhes lehe-
tett már. Egyetlen cipója maradt a tarisznyában, ám amikor ketté akarta törni, a 
kenyérke kiesett a kezéből, és legurult a hegyoldalon, le a patakocska mentén, 
le egészen a völgybe, ahol híd ívelt át a meder felett. Azóta nevezik a hegyet Ci-
pónak, a helyet pedig Cipó Hídjának. Habár patakot, illetve hidat immár hiába 
keresnénk a környéken. IV. Béla végül – Borsody ezt is az édesapjától hallotta 
– megúszta a tatáros kalandot. Meg sem állt a nagy tengerig, ott jól kipihente ma-
gát, aztán visszatért magyar földre, várakat épített, szorgoskodott. Úgy is nevezik, 
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hogy Második Honalapító, és IV. Bélát igencsak tisztelik az emberek, mert hős 
volt. Borsody is szeretett volna hős lenni (nem gondolta még végig akkoriban, 
hogy a hősök általában halottak), ezért, ha felnőttek jöttek hozzájuk látogatóba, 
és megkérdezték, mi lesz majd, ha nagy lesz, rendre azt válaszolta: huszár. Elő-
ző nyáron látta Andrejkovics Laci bácsit fényes, égszínkék csempéket ragasztani 
a fürdőszoba falára, és egy alkalommal azt találta felelni erre a kérdésre, hogy 
csempész. A szülei szemlátomást nem örültek ennek, így aztán szépen eltitkolta 
szakmai vonzalmát.

Az osztályban persze minden fi ú hős szeretett volna lenni. Másodikban a ta-
nító néni megkérdezte a gyerekeket, ki a példaképük. Az egyik lány azt felelte, 
neki az anyukája a példaképe, mire a tanító néni egy pillanatra olyan arcot vágott, 
mint akinek sírnia kell, és azt mondta: ez nagyon szép. A fi úk viszont kinevették 
a kislányt, mert közülük azok, akik ügyesen fociztak, Nyilasi Tiborok meg Détári 
Lajosok akartak lenni, azok pedig, akiknek a szüleik az esti mese után is megen-
gedték, hogy tévét nézzenek, és látták a Monte Cristo grófját valamint A Vasálar-
cost, nos nekik értelemszerűen Jean Marais volt az istenük. Borsody akkor még azt 
válaszolta, hogy neki bizony Hunyadi János a példaképe. Erre a tanító néni 
elismerően bólogatott, majd megkérdezte, mit is csinált az a Hunyadi.

– Megverte  a törököket – jelentette ki Borsody, aztán, amolyan nyomatékosí-
tásképpen, s talán avégett, hogy a futballrajongó fi úk is fel tudják mérni Hunyadi 
jelentőségét, hozzátette még: – úgy megverte őket, mint tavasszal a magyar focis-
ták Détárival az osztrákokat.

Persze azóta ismét eltelt egy év, mindannyian nagyobbak lettek, és egyébként 
is sok minden megváltozott az egy esztendővel korábbi tanévkezdéshez képest. 
Már nem a Cipó oldalába épített Általános Iskola vörös épületének az udvarán 
sorakoztak fel a tanévnyitón (az alsósok kék, a felsősök piros nyakkendővel). 
Abban a városrészben ugyanis oly sok kisgyermek érte el az iskolaköteles kort, 
hogy az épület, amelynek falai között Borsody az első két iskolaévet töltötte, már 
szűkösnek bizonyult számukra. A Tanács úgy döntött, hogy a városban tanuló, 
de távolabbi településekről származó középiskolások elszállásolására létrehozott 
kollégium egyik használatlan termébe költözteti át a három per kettes osztályt. Így 
hát a kis Borsodynak attól a szeptember elsejétől kezdve már abba a mályvaszí-
nű épületbe kellett elballagnia. A főutca Cipóval szemközti oldalán ez az épület 
uralta a képet, és ő minden reggel ide igyekezett iskolatáskájával a hátán, csupa 
nagyfi ú közé, ami meglehetős büszkeséggel töltötte el őt – na meg a többi a három 
per kettest is.

A másik óriási változás pedig az volt, hogy amennyiben a tanító néni ismét 
próbálkozott volna a hősfi rtató-példaképes kérdéssel, a harmadik osztályossá cse-
peredett fi úk mindegyike azt felelte volna: Luke Skywalker! Vagy legalábbis azt, 
hogy dzsedi. Borsody még huszonhét évvel később, Corvallisban is tisztán emlé-
kezett arra, hogyan találkozott először az ambiciózus és kissé izgága ifjú történeté-
vel, akit az ismert világmindenség egyik mindentől távol eső szegletében nevelnek 
rokonai, a fi lm végére pedig kivívja a galaxis szabadságát. A nyári szünet alatt, 
keresztszüleinél látta a fi lmet először, unokatestvérével és szüleivel. A Magyar Te-

HAKLIK NORBERT – AMERIKAI PALACSINTA



15

levízió akkor tűzte műsorára legelőször a produkciót. Keresztanyja behozott nekik 
egy tálka földimogyorót, ami Borsodynak már akkoriban is nagy kedvence volt, 
ám ő annyira le volt nyűgözve attól, amit a tévé képernyőjén látott, hogy elfelejtett 
enni belőle. Az iskolakezdés után aztán kiderült, hogy nem csupán Borsodyra volt 
ekkora hatással a réges-rég, egy messzi-messzi galaxisban játszódó történetfolyam 
első része. A három per kettes fi úk a szünetekben folyton dzsediset játszottak, 
fénykardként használva a száraz favesszőket. (Könnyen beszerezték ezeket, főleg 
késő ősszel, mivel az iskolaudvart jegenyék szegélyezték.) A technika iránti fogé-
konysággal és élénkebb fantáziával megáldott kispajtások pedig arról társalogtak, 
mi mindenre használnák, ha nekik is lenne egy olyan robotjuk, mint R2D2, akit ek-
kor még mindannyian következetesen Artúr Détúr néven emlegettek. Borsody a 
számtan házi feladatok megoldását tartotta a legfontosabb droid-tevékenységnek. 
A környék trafi kosai is igyekeztek kiaknázni a fi lm iránti kultikus rajongásban 
rejlő lehetőségeket: azon a nyáron megjelentek a kirakatok üvege mögött a fi lm 
legemlékezetesebb pillanatfelvételeinek a fényképnagyításai, amelyekhez méret-
től függően nyolc-tíz forintért lehetett hozzájutni, s amelyeknek köszönhetően 
élénk cserekereskedelem alakult ki a három per kettes dzsedis kisdiákjai között. 
Néha hajhúzásig és ökölharcig fajult a csereberére kevés hajlandóságot mutató 
kártyatulajdonos és az ajánlattevő közötti egyezkedés, de az ilyen csak ritka és 
szélsőséges eset volt. A dzsedik iránti rajongás inkább összekovácsolta az osztály 
fi útagjait, és két lógós gimnazistának köszönhetően még az új iskolaépület meg-
kedveltetéséhez is hozzájárult. Történt ugyanis, hogy az egyik szünetben a három 
per kettesek szájtátva csodálták, amint két kollégista nagyfi ú szalagos magnón a 
Csillagok háborúja zenéjét hallgatja, és azután bizony mindannyian teljes egyetér-
tésben hitték és vallották, hogy a kollégium fényévekkel parancsolja maga mögé 
a régi, piros iskolát.

Azonban volt még egy ok, ami miatt Borsody és osztálytársai mind egy szálig 
egyetértettek abban, hogy a kollégium a lehető legmegfelelőbb hely a városban 
arra, hogy oda járjanak iskolába, és ez az ok egy újonnan megjelent termék volt. 
Említeni sem kell talán, hogy ez az új termék, akár a dzsedis kártyák, egy eszten-
dővel korábban még ismeretlen volt az akkor még kettő per kettes kisiskolások 
előtt. Pár héttel az iskolakezdés után a mályvaszínű épület szomszédságában, a 
Szolgáltatóház árkádsora alatt megjelent egy bádogbódé, amelyre a titokzatos 
Gofri táblát szereltette fel a tulajdonos. A sárga betűk hívogatták a kisdiákokat, ka-
céran csalogatták őket az alumínium vonalakkal. Néhány nappal később már vá-
rosszerte folyt a találgatás arról, vajon mit jelenthet ez a szó, hiszen addig nemigen 
hallották a helyiek. A tulajdonos végül feloldotta a talányt, és egy Amerikai Pala-
csinta feliratot, egy közönséges bádogtáblát szegezett ki az eredeti felirat mellé, 
aztán egy hétfő reggelen elkezdődött az egzotikus étek árusítása. Ki tudja, mi köze 
volt az üzlettulajdonosnak mindehhez, elég az hozzá, hogy városszerte elterjedt 
a hír, hogy a gofri tésztája csak látszólag hasonlít a hagyományos palacsintatész-
tához, valójában titkos recept alapján készül, és ezt még Budapesten is hét lakat 
alatt őrzik, illetve csak több tízezer forint fejében osztják meg leendő kollégáikkal 
a gofrisütők. Elég az hozzá, hogy rövidesen az egész város egyetértett abban, hogy 
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magyar társához hasonlatosan az amerikai palacsinta is igencsak ízletes. Termé-
szetesen a három per kettesek is a gofris törzsvásárlóivá váltak – s lévén, hogy 
a vörös iskolában rekedt társaikkal ellentétben nem kellett átkelniük az úttesten 
ahhoz, hogy eljussanak a bódéhoz, a tanító nénitől is könnyűszerrel megkapták 
a szükséges engedélyt, amikor egy-egy szünetben kikéredzkedtek fi nomságokat 
vásárolni. Hét forintba került a porcukros, kilenc volt a lekváros, és tizenöt forin-
tért juthattak hozzá a luxus változathoz, a csokikrémmel és tejszínhabbal ízesített 
palacsintához. Volt azonban néhány kisdiák, akit Borsody sosem látott gofrit maj-
szolni, és amikor egyiküktől megkérdezte, miért nem szereti ezt az új fi nomságot, 
a fi úcska hülye majomnak nevezte, és gyomron öklözte. A továbbiakban inkább 
nem is fi rtatta ezt a témát. Akadt olyan is a három per kettesek közül, akik eleinte 
gyakran álltak sorban Borsodyval a gofrisnál a nagyszünetekben, aztán történ-
hetett valami, mert elmaradoztak. Például Évike, aki ugyanabban a háztömbben 
lakott a Cipó Hídjánál, mint Borsody, csak öt emelettel feljebb, a nyolcadikon, s 
akinek az apukája a régi iskolájukban, a vörös épületben tanított. Évike leginkább 
a lekvárosat szerette, és hetente legalább háromszor kérezkedett ki a tanító né-
nitől gofrit venni. Aztán egy napon Évike nem jött iskolába, és a tanító néni az 
osztálynak az utolsó óra végén elmondta, hogy a kislány apukája szívrohamot 
kapott, és meghalt. Egy hét múlva Évike ismét megjelent az iskolában, de Borsody 
nem emlékszik arra, hogy a későbbiekben bármikor is együtt sorakozott volna 
velük a nagyszünetben a gorfi s bódé pultjánál. Csak arra emlékszik, hogy a te-
metés napján a három per kettesek kivonultak a búcsúztatásra – oldalt sorakozott 
az egész osztály a tanító néni körül, az egy Évikét kivéve, aki a koporsó mögött 
lépdelt lassan, az anyukájával és nővérével. Az anyuka arcát fekete fátyol takarta, 
és valami szomorú zene szólt, minden szürke volt és sötét és hideg, és Borsody 
hirtelen szeretett volna odaszaladni Évikéhez, hogy megölelje, valami kedveset 
mondjon neki, ám alighogy tudatosult benne ez az érzés, a következő pillanatban 
már el is szégyellte magát, hogy aztán egész úton hazafelé azon töprengjen, vajon 
mi történhetett, ugyan mire vélje ezt a furcsa késztetést. Amikor rájött az egyetlen 
lehetséges magyarázatra, Borsodyn még erősebben eluralkodott a szégyenérzet, 
és napokig gondolkozott azon, el merje-e mondani az édesanyjának, hogy attól fél: 
beleszerelmesedett Évikébe a temetésen.

– Milyen király? – szakasztja meg Borsody emlékezésfonalát Viola.
– IV. Béla – feleli Borsody, mintegy álomból felriasztva.
– Mi van? – értetlenkedik a lány.
– Bonyolult, tudom. Egyszer majd elmesélem – ígéri meg Borsody, majd 

pillanatnyi szünet után hozzáteszi: - Hazafelé kanyarodjunk le a Waffel House-
hoz, rendben?

– Most ettél, nem lehetsz éhes.
– Nem is vagyok – válaszol Borsody –, de honvágyam van, muszáj ennem egy 

gofrit.
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  Révész Ágnes

Hajnali
                       (Gábornak)

              I.

Koronák alatt
pengeéleken táncol
a vágy, fátyolnyi

              II.

harmattal álmot
ringatni ölelésben
holdfény-takaró

             III.

nap-kelet kapu
itt maradt illat őriz
érintésen túl.

Éjjeli sóhaj
                                 (A titkos útról)

árnyalak suhant 
két ölelés között ma
álomtalanul

telihold penge
szalad a szívbe, halvány
kopott utakkal

a város sáros
kockáin tovalépdel
a mágus, újabb

lakóra vár ma
a kártyavár, középen
forgó varázsgömb

titkot őrizni
rideg burokban némán
ring a hold, márvány

RÉVÉSZ ÁGNES VERSEI



18

Indulok
Ránézek ajtómra jössz-e
hiába rég itt vagy nálam
annyiszor esdtem törötten
harmattal lehulló zárban
a kulcs se zár, fellobog
csillagok alatt a zászló
egekre hajló régi fák
alatt, a folyónál
őrségben álló vén révész
átevez,

hajnalra feszülő háló.

Gáspár László 

Nehéz megszólalni                                                        

 
Nehéz úgy mondani bármit,
hogy tudod: már úgysem számít;
s megtaposottnak, elesettnek
érzed magad, mint egy eretnek…
 
Nehéz úgy megbízni magadban,
hogyha lehurrognak, csapatban
vonulnak ellened potom,
homokozós viszályokon…

 Pitykék a haza mellényére                                           
 

Vén házak emlékezetében
kapirgáltam, mint egy gyagyás agyász,
sebhelyeket, sikolyokat találtam,
sokszor esztelen dúlást, rombolást,
fekélyeket födémben, falszövetben,
a szépészeti műtétek nyomát
(átszabott arc, törlőkendő a sebben,
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kapkodó, ideges ráncfelvarrás,
életmentő műtétek, amputálás
– a transzplantáció kortalanít –
sorozatvetők okozta ragyásság
eltüntetett mitesszerlukait);
vajákosok, javasok, korrupt párkák
ámokfutása (élő történelem!)
tapodta sérülések árkát
száz, kétszáz, ezer éves köveken…
 
A tisztességben megöregedett
épületek – paloták, polgárházak –
egyre inkább pitykéi lesznek,
díszei meglopott hazánknak…
 

Bevenni egymás szagát
 
Az árokpartról
túlpartra hajigált
hazugságot, mocskot
(az összefogdosott és
megbecstelenített szavakat)
nem fogjuk – nem is lehet –
megbocsátani talán soha;
és mint az elkurvult szeretőket
(akik nem tőlünk viselősek)
kihajítjuk a farkasordító
éjszakába, megbabonázva,
pedig az elesett szó
keveset (ha) tehetett
volna a gyűlölködés ellen;
lelakott lelkünkben cipelt,
s több nemzedéken át fekélyesedett
sérelmeinket kellene
kibeszélni inkább!
 
(Kopját, parittyát odavágni,
és girhes gebéinket a közös
legelőre kihajtva,
csillagbámuló estéken
és éjszakákon át         
– tűz mellett – bevenni végre
egymás – s a füst – fanyar szagát…)  

GÁSPÁR LÁSZLÓ VERSEI
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Dyfed Edwards

A könyvtáros

Olyan bosszantó tud lenni, amikor egyesek szerte-szét hagyják a könyveket. 
Hétfőn és csütörtökön délelőttönként fél tízkor érkezem a könyvtárba, és elő-
ször mindig a széjjelhagyott könyveket vagyok kénytelen a helyükre rakni. Azért 
teszik, hogy idegesítsenek. Átkozottul szerencsések, hogy még sose sikerült 
rajtakapnom őket – megkapnák a magukét a gazemberek!

Mindazonáltal, a könyvtár nagyon kellemes hely; a városközpontban helyez-
kedik el, mindenki számára elérhető. És sose hagynám, hogy azok, akik annyi 
gondot okoznak nekem hetente kétszer, távol tartsanak tőle. Pedig ez feltett szán-
dékuk, és bizony nagyon lelombozó tud lenni a széthagyott könyvek látványa. 
De azért nem szívszakasztó.

– Üdv, Mr. Jones – köszöntenek a lányok pultnál, ahogy megérkezem. Csino-
sak; csinosak és illemtudóak. Akarhat-e más egyebet beosztottjaitól egy férfi ?  

– Elég mozgalmas délelőtt vár rám – mondom nekik, miután tekintetemmel 
végigpásztázom a polcokat.

Az ugyebár teljesen nyilvánvaló, hogy a könyveknek ábécé-sorrendben kell 
állniuk. De ezek a rendetlen, piszok alakoknak különös tehetsége van ahhoz,  
hogy egy gyors belelapozás után rossz helyre tegyék vissza a köteteket. Megint 
csak a gond, a gond, a gond.

Vegyük például a mai napot: Anthony Burgess Charles Bukowski előtt, 
Thomas Hardy James Herbert mögött, és Alistair MacLean – hiszik vagy sem – a 
Barbara Cartlandok között. És ez csak egy polc volt; el tudják képzelni mennyi 
munkával jár mindez? Az egész délelőttöm azzal fog telni, hogy megint mindent 
visszarakok a helyére. Esélyem se lesz mást csinálni.

Olykor-olykor azért adódik rá lehetőség, hogy leüljek és elolvassak néhány 
fejezetet; mellettem egy csésze tea és egy szendvics. Nincs is ennél jobb, nem 
igaz? A romantikus történetek a kedvenceim, például Victoria Holt-tól a Mellyn 
úrnője – nagyszerű könyv – vagy Malcolm Ross műve, a Féktelen part – igazán 
remek volt. Ritkán az olyan férfi , aki romantikus regényeket ír. Az erősebb nem 
általában nincs oda ezért a műfajért, de én nagyon is. Biztosan van, aki kinevet 
ezért, de nem foglalkozom vele. Az emberek úgyis annyit gúnyolódnak rajtam.

Órákba telik, míg az összes könyvet visszateszem a helyére. A segédeim – ál-
talában ketten vannak – időről-időre rám pillantanak s halkan összesúgnak. Nem 
szeretem, ha túl sokat beszélnek munkaidőben, így is épp elég a dolguk. Ám nem 
szólok rájuk, hiszen tudom, milyen nagyra tartanak. Olyanféle megjegyzéseik 
lehetnek, mint „Hát nem nagyszerű munkaerő!”, vagy „Sokkal műveltebb, mint 
a többi negyvenes!”, „Szerencsés az a lány, akit feleségül vesz majd.” és „Bárcsak 
olyan megfontolt lennék, mint ő!”…

Elhívtam őket vacsorázni, nem is egyszer, de mindig visszautasítják. Bizonyá-
ra nagyon szégyenlősek és úgy gondolják, nem elég jók hozzám. Nem valószínű, 
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hogy bárkinek is említést tettek a dologról. Hiszen igazán nem mindennapi egy, 
az én pozíciómban lévő férfi tól meghívást kapni!

Jól benne járunk már a délelőttben és, amikor a helyi iskolások befutnak, a 
könyvtár kezd életre kelni. Sose láttam még gyerekeket olyan csendben ülni a 
helyükön, mint azt a csapatot, amely az imént vonult be a Gyereksarokba. A Gye-
reksarok a könyvtár különleges része: apró asztalkákkal és székekkel rendezték 
be, hogy a gyerekek kényelmesen olvashassanak. Gyűjteménye is igazán kitűnő. 
Délelőttönként szívesen eltöltök néhány órát a gyerekrészlegnél, ahol a pazarul 
illusztrált könyvek mindig helyes sorrendben sorakoznak a polcokon. Kizárólag 
a gyerekek teszik a helyükre a könyveket. Jönnek a rendszeres látogatók is – az 
öreg hölgy, aki detektívregényeket olvas; a férfi , aki bevásárlókosárban hozza 
vissza a könyveket, mintha valamiféle szupermarket lennénk; a hosszú hajú, fekete 
bőrkabátot viselő fi atal pár, akik mindig klasszikusokat kölcsönöznek a zenei 
részlegből. Mind külön-külön személyiség.

Ez az egyik dolog, ami mindig vonzott a könyvtárakban. Azért is akartam 
annyira eltökélten könyvtáros lenni, hogy ilyen emberekkel találkozhassak, és ők 
találkozhassanak velem.

Ifjúkoromban apám gyakran elvitt a régi könyvtárba, és leültetett egy asztal-
hoz egy halom könyv mellé.

– Meg kell beszélnem valamit Miss Jenkins-szel, úgyhogy viselkedj! – 
mondta, mielőtt a könyvtárosnő társaságában eltűnt az egyik hátsó helyiségben. 
Az apám biztosítási ügynök volt, ezért kellett időnként több, mint egy órán keresztül 
tárgyalniuk az ebédszünetekben. Olyantájt szinte senki nem jött a könyvtárba.

Ha valaki mégis érdeklődött a nő után, azt mondtam:
– Miss Jenkins és a papám megbeszélik a biztosítást a hátsó szobában.
– Hát persze – mondták erre, óvatosan a szoba felé pillantva.
Ahogy elég idős lettem az iskolához, ezek a könyvtárlátogatások megszűn-

tek. Azonban egyre gyakrabban mulasztottam az iskolában, hogy eltölthessek egy 
kis időt a porlepte, dohos könyvek között; hús-vér barátok hiányában, jelenlétük 
tudata nagyobb vigaszt nyújtott, mint bármi más a világon.

Elhatároztam hát, hogy abban a régi épületben leszek könyvtáros, ahol 
magam is megtanultam olvasni. Csakhogy valakik jobbnak látták a földig rombol-
ni ezt a nagyszerű építményt, és egészen máshol felépíteni egy, a célnak jobban 
megfelelő könyvtárépületet. Végül azonban nem végeztek rossz munkát és, habár 
eleinte aggódtam, mostanra egészen megszoktam itt.

– Mr. Jones? – szól egy hang a hátam mögött. – Mr. Jones, ideje zárni. – Az 
alkalmazottaim egyike. Felnézek az órára. Pontosan időben szólt, mint mindig. 

– Igen derék. Fél szemmel az órát fi gyeli. Ezt tudom méltányolni egy 
kollégában. 

– Még tíz perc – mondja ő, majd sarkon fordul és elmegy. 
Körülnézek. Ideje választanom néhány könyvet. Felveszem a nagy sporttás-

kát, amely hűséges kutyaként pihent az oldalamon egész délelőtt, és nekikezdek 
a polcok átvizsgálásának. Egy. Kettő. Három. Négy. Még egy. És még egy. Mos-
tanra tíz könyv fekszik szépen egymás mellett a táska mélyén. Széles mosollyal az 

DYFED EDWARDS – A KÖNYVTÁROS



22

arcomon hajolok le és húzom össze a zipzárt – a könyveim biztonságban vannak. 
Rögtön át is megyek az életrajzi szekcióhoz. Pár pillanatnyi gondolkodás 

után végül egy vastag, kék könyvet emelek le a polcról: Charles Darwin élete, az
eretnek és istenkáromló; ennyi elég is belőle. Nem szándékozom elolvasni ezt a 
szemetet, visszakaphatják hétfőn.

– Pihentető olvasmány – mondja a lány a pultnál miközben pecsétet nyom a 
könyvbe. 

– Szükségem is lesz valamire, ami távol tart a bajtól – válaszolom nevetve. – 
Azért van annyi komisz fi ú, mert nincs, ami lekösse őket. – Cinkosan rákacsintok, 
majd az üveges ajtón át kisétálok a szabadba. Emberektől bűzlik a levegő.

A könyvtárból egyenesen hazamegyek, hisz alig várom, hogy szemügyre ve-
gyem a könyveket. Egy alkalommal annyira siettem, hogy az irodában hagytam a 
lakáskulcsomat. A hátsó ablakon kellett bemásznom a házba és ki más szúrt volna 
ki az utcáról, mint egy arra sétáló rendőr. Mindig a legalkalmatlanabb időpontban 
képesek felbukkanni, nem igaz? Hosszas magyarázkodás után hitte csak el, hogy 
a saját házamba próbáltam bejutni és majd’ meghaltam, mikor megkérdezte, mi 
van a táskámban.

– Könyvek – válaszoltam.
– Ó, csakugyan? – mondta, ugyanolyan gyanakvóan. Így hát megmutattam 

a táska tartalmát és igen nagy megelégedettségemre szolgált látni, ahogy arca 
céklavörösre gyúlt. 

Általában rögtön a ház legjobb szobájába megyek. Évekig tartott össze-
gyűjteni a könyveket; ötszázharminckilenc van összesen – ötszáznegyvenkilenc, 
a maival együtt. És minden egyes példány szépen a helyén, ábécé-sorrendben. 
És senki nem jön ide, hogy megzavarja őket. Senki betolakodó nem érhet hozzájuk a 
mocskos kezével. Itt biztonságban vannak.

A sorházak esetében a helyhiány a legnagyobb probléma. Képzelhetik, milyen 
kellemetlen volt, amikor a szüleim otthon voltak. Minden könyvet a szobámban 
kellett tartanom és gondoskodni róla, hogy az ajtó mindig zárva legyen.

Muszáj voltam tehát megszabadulni mindkettejüktől, hogy felszabadítsak né-
hány szobát a könyveknek. Ők kényelmesen elvannak a tetőtérben, a szobájukat 
pedig könyvtárrá alakítottam; a saját könyvtárammá. Rengeteg hely lett így, hogy 
mindent eltoltam az útból. A falak mentén pedig padlótól a mennyezetig polcok 
húzódnak – pont, mint egy igazi könyvtárban. 

Egy napon majd, és ez a nap nincs is messze – talán a jövő héten – nem 
marad több üres polc. De nem fogok lemondani a könyveimről, és nem fogok 
nagyobb házba költözni, és ami a legfontosabb, senki nem fogja megkaparintani a 
könyveket.

Mindent elterveztem.
A szoba közepén egy egyszerű, fából készült szék áll, rajta egy vörös kanna 

és egy doboz gyufa. Miután a könyvtáramra öntöttem a kanna tartalmát, leülök 
erre a székre, hogy a könyvekkel együtt pusztuljak el. A könyvekkel, amelyeket az 
őket kellőképpen megbecsülni nem tudók karmai közül mentettem meg. Együtt 
távozunk majd, ők, meg én.

DYFED EDWARDS – A KÖNYVTÁROS



23

Aggodalomra semmi ok, elegendő benzin marad végső közkönyvtári látoga-
tásom után.

Fordította: Tóth Dóra

A könyvről:

A White Afternoon and Other Stories: New Welsh Short Fiction, selected and 
translated by Meic Stephens. Kiadó: Parthian Books, megjelent: 2000-ben.

A szerzőről:

Dyfed Edwards 1966-ban láhatta meg a napvilágot a Wales Észak-nyugati 
részén fekvő Bangorban. A bangori Tanítóképző Főiskola elvégzése után a 
liverpooli Daily Post-ná1 helyezkedett el. A mai napig számosos műve megjelent 
– regények: Dant At Waed (1996), Y Syrcas (1998), Hen Friwiau (2002), Y Moch a 
Straeon Eraill (2007), Maneater (2008), bűnügyi életrajzi művek: Llwybrau Tywyll 
(1999), Dynion Diefl ig (2008), Peter Moore: Y Gwaethaf O’r Gwaethaf (2009), és egy 
novelláskötet: Cnawd a Straeon Eraill (1997). A könyvtáros (Y Llyfi gellydd) címet 
viselő történet először a fent említett novelláskötetben jelenhetett meg.

Bogár Zsuzsa Rita

 Isten
Az alma legurult az asztalról, tompán puffant egyet, gurult még egy-két métert, 
majd megállt. Az előkészítőpultnál álló, halványkék ruhás, karcsú nő hátrafor-
dult, kellemes vonású arca alig észrevehető bosszankodást tükrözött.

– Kisfi am, hányszor szóltam már ma, hogy ne piszkáld a gyümölcsöstálat, kér-
lek, fogadj szót. Nemsokára kész az ebéd, és eszünk, ne egyél most már almát…. 
Hallod, kicsim?

A kérdezett, egy négy év körüli, szőkésbarna hajú kisfi ú, elhúzta a száját. 
Durcásan nézett a mosolygós gyümölcsökkel roskadásig pakolt tálra, majd anyjá-
ra, aki felvont szemöldökkel, türelmesen várta válaszát.

– Jóóó, értem… de akkor mit csináljak, anya? Unatkozom, nincs kedvem 
autózni, se építőkockázni, se…

Az asszony elmosolyodott, és egy kicsit megrázta a fejét, hogy hullámos barna 
fürtjei ne hulljanak az arcába. 

– Menj ki a kertbe, kicsim, és játssz a homokozóban. Olyan szép az idő, ha 
tehetném, én is inkább kint főznék.

–  Hát miért nem teszed? – morogta alig hallhatóan a kisfi ú már kifele menet. 
A konyhaajtóból visszanézett. Anya folyton dolgozik, pedig milyen klasszakat 
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lehet vele játszani, ha ráér. Az az ebéd igazán nem volna olyan sürgős, ehetnének 
sajtos kenyeret, utána meg gyümölcsöt; sokkal fontosabb lenne folytatni azt a teg-
napi játékot… már majdnem megtalálták a kalózok elrejtett kincsesládáját – igaz, 
előbb bőségesen belakmároztak a sziget partmenti sekély vizeiben úszkáló kövér-
kés, rózsaszín húsú halakból. Aztán rájuk esteledett, és anya közölte, hogy fürdeni 
kell, és talán igaziból is vacsorázni, mert a képzeletbeli haltól ugyancsak korogna 
reggelre mindkettőjük gyomra.

– Tücsök, szandált azért vegyél, ne mezítláb menj ki, annyira még nincs meleg! 
– hallotta anya hangját a konyhából.

Míg leült, és kicserélte a papucsot szandálra, azon töprengett, mihez fog 
kezdeni egyedül a kertben. A kincset anya nélkül nem áshatja ki, ez teljesen 
természetes. Nem lenne igazságos, nomegaztán valószínűleg anyánál maradt a 
térkép, ami egészen véletlenül került elő a szerszámoskamra mögül még tegnap-
előtt, s ami olyan hatalmas kincsekkel kecsegtetett, hogy tegnap hajóra szálltak, és 
elutaztak a messzi-messzi Seholvan-szigetre. 

A kisfi ú fölkelt a lépcsőről, és lassan kiballagott a kertbe. Itt, hátul, ahol játszani 
is lehetett, egész más volt a kert, mint elöl, a kapu felől. A ház mögött közvetlenül 
jókora füves rész terpeszkedett, aminek bal oldalán egy homokozó kapott helyet 
az egyik vénséges cseresznyefa alatt, hogy nyáron, a legnagyobb hőségben árnyat 
adjon az alant játszadozó apró szöszke kobaknak. A szemnyugtatóan zöld gye-
pet különféle gyümölcsfák állták körbe – kora nyártól késő őszig mindig másikuk 
kínálgatta naptól meleg, duzzadó, édes termését. Most – késő tavasz lévén – virá-
gok már, érett gyümölcsök még nem voltak rajtuk; a világoszöld levelek vidáman 
libegtek, integettek az enyhe szellőben. 

A kisfi ú odaballagott a homokozóhoz, amit farönkök vettek körbe. Leült 
az egyikre. Fölnézett az égre – mely soha máskor nem tud ilyen kék lenni, csak 
tavasz végén –, bámulta pár percig a levegőben cikázó, fi ókáiknak a lombok közt 
megbúvó fészkekbe eleséget vivő apró, színes madarakat, és azon gondolkodott, 
mihez kezdjen most. A homokozóra pillantott. Múlt héten épített egy várat, akko-
rát, mint még sosem (egészen anya térdéig ért), erkélyei is voltak, kapuja, ablakai, 
s mély várárok ölelte körbe, hogy senki ellenség meg ne közelíthesse. Büszke vár 
volt. Csakhogy még a büszke, térdig érő homokváraknak is megvan az a kellemet-
len szokásuk, hogy a víztől folyós sárrá válnak, s egy hirtelen támadt tavaszi zápor 
elmossa őket, akárha sosem léteztek volna. Még akkor is, ha várárok veszi őket 
körbe. Csak a hajdan zászlóként lengedező, levéllel ékes gallyacskák mutatják, 
hogy itt valami állhatott. 

Egy apró, zöld gyíkocska bújt elő a rönkök közül, s aranyszegélyes sze-
mével az emberre nézett. Aztán úgy döntött, hogy a csíkos pólóban, kék 
rövidnadrágban, szandálban ücsörgő, pisze orrú, kék szemű lény nem veszé-
lyes, és odébb mászott egy kicsit, ahol a napfény jobban érte gyöngyszövethez 
hasonló bőrét.

A kisfi únak hirtelen eszébe jutott valami, letérdelt a homokozóba, és elsöpörte 
a vár nyomait. A gyíkocska riadtan rebbent arrébb, és eltűnt két rönk közt egy 
repedésben. Az apró kezek pedig munkához láttak: az üres homokot perceken 
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belül hatalmas fákat jelképező gallyak, bokroknak kinéző fűcsomók, és szikláknak 
kinevezett tenyérnyi kavicsok ékítették. 

– Így ni – mondta a kisfi ú, majd összeráncolta a homlokát, és a csupaszon 
maradt felületekre tegnap lenyírt füvet és virágszirmokat szórt. Egy vastagabb 
ágdarabbal kanyargós vonalat húzott a kiskerten át – majd vizet kell bele tölteni, 
hogy igazi patak legyen.

– Szép – állapította meg magának, a virágoknak, a fáknak és a madaraknak. – 
Szép, csak üres.

Egy pillanatra megint eltöprengett, majd fogott egy kis kupac homokot az 
egyik sarokból, néhány vékonyabb gallyat, pár szál füvet,  formázott egy ember-
fi gurát, és beültette a kertbe az egyik fa árnyékába.

– Ugye milyen szép kerted van? – kérdezte a fi gurától, s látni vélte, hogy az 
bólint. – Szeretnél madarakat? A madarak szépek, és énekelni is tudnak.

A parányi kezek már keresgéltek is megfelelő alapanyag után, s hamarost 
madárkák kerültek a fák ágaira. Aztán őzek a patakpartra. Meg zebrák … és némi 
töprengés után csíkos bundájú tigrisek.

– Nem ehetitek meg sem az őzeket, sem a zebrákat! – fi gyelmeztette őket a 
kisfi ú, és szigorúan nézett a tigrisekre. Azok nem moccantak.

A virágokra apróra tépett szirmokból készült lepkék települtek, a fűben igazi 
hangyák masíroztak fel-alá. 

Aztán az emberre pillantott, aki még mindig ott ücsörgött az almafa alatt. 
Magányosnak tűnt, bár szemmel láthatólag tetszettek neki az állatok. A kisfi ú fo-
gott még egy kupac homokot, gallyakat, és egy kicsit több füvet, s formázott egy 
hosszú hajú alakot is, majd odaültette a másik mellé.

– Kicsim, ebéd! – anya hangja felriasztotta a kisfi út azon való töprengéséből, 
hogy mit adjon még az emberkéknek, hogy jobb kedvük legyen.

– Mindjárt jövök vissza, csak megebédelek – suttogta nekik. – És akkor ti is 
kaptok valami fi nomat enni. De addig ne egyetek az almából, mert nem fogtok 
tudni ebédelni. Nekem se szabad – tette hozzá, majd beszaladt a házba.

A nő a lombok közé lesett, ahol hatalmas, piros gyümölcsök kínálgatták 
magukat.

– Éhes vagyok – közölte a másikkal, aki mögötte ücsörgött.
A férfi  rápillantott, majd a fára. Az igazat megvallva ő sem volt jóllakva, de túl 

kényelmesnek érezte magát ahhoz, hogy fölmásszon, és szedjen a gyümölcsökből. 
Ki kéne találni valamit, hogy könnyebben hozzáférjenek.

De nem maradt túl sok ideje gondolkodni. Társa egy-két ügyes macskamoz-
dulattal már a második legvastagabb ágon guggolt, és az egyik fényes héjú alma 
után nyúlt. Leszakította, és beleharapott, majd elmosolyodott, és lehajította a 
gyümölcsöt.

– Finom, kóstold meg te is.
Mosolya ragyogóbb volt az almáénál, a Napnál. A férfi  felvette az almát, és 

beleharapott.
A következő pillanatban mintha az égbolt omlott volna rájuk, föld kavargott a 

BOGÁR ZSUZSA RITA – ISTEN



26

levegőben, fák dőltek ki tövestül, s ők elvesztették az eszméletüket. 
Mikor magukhoz tértek, a kert nem volt sehol. Csak fű és homok: pusztaság, 

amerre elláttak.

– Anya, anyaaaa – a kisfi ú kétségbeesetten rohant vissza a házba, szandálja 
csattogott a lépcsőkön. – Nincs meg a kertem, valaki szétrombolta.

Hangjából gyermekbánat érződött, olyasvalaki bánata, aki megismételhetet-
lent alkotott, és most látnia kellett szétdúlva, felforgatva, tönkretéve.

Anyja átölelte, majd kézen fogta, és kimentek a kertbe, a homokozóhoz. 
A kiskert valóban siralmas látványt nyújtott, mintha valaki végigtaposott volna 
rajta. Az emberfi gurák a homokozón kívül, az egyik rönk tövében hevertek, nem 
messze egymástól.

– Látod, anya? – a kisfi ú szája sírásra görbült. – Pedig olyan szép volt, és neked 
is meg akartam mutatni, meg még egy csomó mindent kellett volna építeni bele…

Az asszony leguggolt, hogy arca egy magasságban legyen a szöszke fejjel, és 
vigasztaló mosollyal átölelte az apró emberkét.

– A szomszéd kutyája szökhetett át megint a kerítés alatt, és játszott egy kicsit 
a kerteddel. De ne aggódj, helyrehozzuk, szebb lesz, mint valaha. Hozd csak visz-
sza a fi gurákat… építünk Adamnak egy csinos kis házikót…

.
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Jakab-Köves Gyopárka

Angyalsirató

Sokat esett akkoriban. Az ereszcsatornán zubogott le a víz. Surr-surr, folyt alá a 
víz. Éjszaka, alvás közben olyan volt ez, mint valami ősi álom. Víz.

M. jól érezte magát önnön bőrében. Minden reggel, amikor bement az irodá-
ba, mellében felujjongott a büszkeség, s nap közben időnként áhítattal pillantott 
bele az ablakon tükröződő képbe. Ez vagyok én: csinos és eleven. A hetilapok 
színes képei köszöntek vissza ebben a képben akkor, amikor kitöltötte az űrlapo-
kat, amikor fi atalos rugalmassággal megállt a fénymásoló mellett, s nyomogatta 
a gombokat, szakértelmével kérkedve felnyitotta a gépet, és kihúzta a beragadt 
papírdarabokat, amikor leült a számítógép mellé, és villámgyorsan írt, meg kat-
tintgatott, amikor felvette a telefont, s utánozhatatlan eleganciával füléhez emelte 
a kagylót. Minden napot élvezett. Jöttek-mentek az ügyfelek, s ő fontossága teljes 
tudatában társalgott velük, közben pedig szerette volna magát látni. Aztán járkált 
a városban, bevásárolt, nézelődött – ráért, s mindannyiszor büszkeség töltötte el, 
amikor az utcákat összehasonlította azzal a faluval, ahol tavasztól őszig kihajtották a 
teheneket, s ahol a gané az úttesten száradt meg. Ő ebből a faluból származott, s 
nem tudott utálat nélkül gondolni az ottani állapotokra. 

Nemrég költözött be egy önálló albérletbe, egy régi ház egyik lakásába, ahol 
egyedül lakott, hisz megfi zethette az egyedüllétet, s ez megint csak az öröm egyik 
forrása volt. Rendezett, tiszta, csöndes lakás volt, udvarral, fészerrel, még ha nem 
is a legjobb környéken, hiszen errefelé jó néhány lecsúszott család élt. Ám M., ami-
kor hazaért, s letette a kulcsot, a fémek összecsördülése zene volt füleinek. Hamar 
belakta saját holmijával az egyszerű berendezést, ez melegítette a szíve táját, ami-
kor körülnézett, meg amikor lehúzta a redőnyt. Volt minden mozdulatban valami, 
ami azt súgta, most lettél felnőtt. Önálló vagy, függetlenné tudtad magad tenni, 
elérhetsz mindent, amit akarsz, hisz a magad ura vagy.

Vannak reggelek, amelyeken a nap úgy csillan meg a kávéscsészén végigfolyó 
vízcseppen, mint a kecsesen hajló rózsa fején a harmatgyöngy megakad, s csillog. 
Azon a reggelen minden tökéletes volt, a pirítós édeskés illata belevegyült a par-
füm virágos bukéjába. A kávé viszont nem ízlett, és M-nek már sokadszorra ki 
kellett rohannia a fürdőbe: mély levegővételek, vízpaskolás az arcra. Aztán elren-
dezni az arcfestéket, ami elmaszatolódott a feltolult könnyektől, és irány a busz. 
Mégiscsak tökéletes reggel volt ez, még ha a gyomrában dolgozó idegesség meg is 
próbálta elrontani, de M. nem hagyhatta magát.

Az idegesség azonban dolgozott a gyomrában, s a „nem vagy te terhes?” kér-
dés izgatta annak összes bolyhát. A „már hogy lennék?” válasz másokat kielégí-
tett, de önmagát nem, s a szép reggelt beárnyékolta a szorongás.

Tömött apró várószoba. Ez is a luxus egyik velejárója, a legelitebb orvos, a 
legízlésesebb rendelő, a legfelkapottabb hely. Szemben és oldalt terhes nők, 

JAKAB-KÖVES GYOPÁRKA – ANGYALSIRATÓ



28

egyik a hátát támasztja, orra megkerekedett, szája és szeme körül csúnya máj-
foltok. Halkan és visszafogottan beszél lábánál kuporgó férjével. A másik terhes 
nő egy idősebb asszonnyal az előző szüléséről beszél. Szakzsargonban társalog-
nak, epidurális érzéstelenítésről és óvodai viszonyokról van szó. M. émelyeg. 
Kezébe vesz egy színes magazint, olvasást mímel. Türelmetlen. Hogy nem hatott a 
tabletta?

A bizonyosság már szinte megnyugtatólag hat, akkor elindul minden abban a 
mindennapos megoldásban, amiről annyit hallott, de eddig nem volt rá szüksége. 
A fi úra gondol, Zolira. Csak szórakozásnak szánták az egészet, egy percig sem 
képzelte, hogy együtt maradhatnának. Most magában szemrehányásokat tesz a 
fi únak, amiért az vele volt, hozzáért, egyáltalán azért, mert idegesítő és szemtelen 
módon még mindig létezik, de nem érzi ugyanazt a feszültséget, mint ő.

Ismét esik, az eső idegesítően zakatol végig az ereszcsatornán. M. éjszaka 
rosszul alszik, még álmában is magyarázza az érveit. Albérletben lakom, nem 
szakíthatom meg a munkaviszonyom, mert képtelen lennék fi zetni a bért, a rezsit. 
A szüleimre nem, nem támaszkodhatom, hisz mindenem oda lesz. 

Másnap végigtelefonálja a barátnőit. Hangjukban nem csak szánalommal, 
de az érdekes hír iránti lelkesedéssel vigasztalják, s mindenki megnyugtatja, 
hogy nem dönthet másképp. Délután az anyja is ezt mondja. Kétszáz kilométer 
távolságból is tisztán cseng hangja a telefonban, mikor nyugalmat erőltet magára 
és lányára:

– Okos kislány vagy, tudod, mit teszel. Ne félj, ma már olyan ügyesen 
megcsinálják. Állítólag egyáltalán nem fáj.

Tizenhét hetes a dolog. Vákuummal végzik. Erről neki a kávécsomagolások 
jutnak eszébe, s már kevesebb rettegéssel gondol a kórházra. Hamar kell cseleked-
ni, nem lehet várni, sürgetik, s ezért az izgalom sem tart túl sokáig. Mire feleszmél, 
már túl van az egészen. Fehér és zöld ruhák, zöld csempe, zöld szekrények, vakító 
neonlámpa, apró virágmintás zizegősre vasalt hálóing. Kevéske kellemetlenség, 
görcs. Undorító mellékhelyiség. Rossz zuhanyzó. Vér. Ennyi az egész.

Anyja feljön faluról, üldögélnek a folyosón. Ő már utcai ruhában, a bent léte 
sem tartott sokáig. Ugyan még halottsápadt, de már túl van mindenen. Taxit 
hívnak, az viszi vissza őket a lakásba. A kulcscsomó koppan a szekrényen. A lakás 
csöndes. Még ketten sem igen tudják megtörni a csöndet. Vákuum – jut eszébe.

Lassan kezd visszatérni minden a megszokott kerékvágásba. Ismét ízlik a kávé 
reggelente, ismét élvezni lehet az űrlapok kitöltését. Körmét befestette vérvörösre, 
az apró asztali lámpa fénye hosszú fényes csíkot húz a lakkba. Kedvét leli a hosszú 
betűk egyenes vonalaiban. Riadtan néz aztán fel. Az o betű megijeszti.

Moziba járni még nincs kedve, a barátnőket kerüli, ám szórakoztatja a 
járkálás a belvárosban. Bekukkant a boltokba. Szoknyákat, és nadrágokat 
próbál, s gyönyörködve simít végig karcsú derekán, csinos csípőjén. Hosszú listákat 
készít azokról a tárgyakról, amik még hiányoznak neki: régóta vágyik egy érdekes 
gyertyatartóra.

Egyik délután benyitott az udvari fészerbe. A lakása gazdája megengedte, 
hogy beállítsa ide a biciklijét. A fészer apró ablakán, a rácsok között kiszaladt az a 

JAKAB-KÖVES GYOPÁRKA – ANGYALSIRATÓ



29

fekete macska, amit mostanában gyakran látott itt az udvaron. Az állat távozása 
után meglepte, hogy nyávogást hallott, a hang irányába fordult, s meglátta a lá-
dák közt megbújó három cicát. Feketék voltak ezek is, mint az anyjuk, de egészen 
picik, csúnyák és vakok. Első gondolataként az merült fel, hogy enni kell adnia 
nekik, de rájött, hogy erre nincs szükség. Amikor kivezette a biciklit a fészerből, s 
bezárta a lakatot, ideges sírást kellett visszaküzdenie.

Pár napig ott nyávogtak a kismacskák, kíváncsiságból időnként bekukkantott 
hozzájuk, de hamar megfeledkezett róluk. Inkább megint busszal járt munkába, 
mert félt, hogy az anyamacskát megriasztja, és odahagyja a kölykeit. 

Amikor hét végén benyitott a fészerbe, csönd fogadta. „Cí-cí”, szólongatta a 
cicákat, de azok nem válaszoltak. „Megdöglöttek”, futott át valami jeges borza-
dály a testén, s maga elé képzelte az apró szőrcsomókat hullamereven, nyitott 
szemmel, nyitott szájjal a dobozok mellett, ám akárhogy keresett, a kis állatokat 
nem találta. „Elvitte őket az anyjuk”, állapította meg, és visszament a lakásba. 
Szétnézett, valami tennivalót keresett. Benyitott a konyhába, elment a szekrényig, 
kinyitotta a lábasok tárolóját. Bámulta a két lábast, meg az egyetlen serpenyőt. 
A hűtőhöz indult, abba is belenézett.

– Tojás kell – mondta ki hangosan.
De csak állt.
Vákuum, jutott eszébe.
A következő héten végig zuhogott az eső. A fészert nem kellett felkeresnie, 

eszébe sem jutott a kerékpár. A legizgalmasabb beszédtéma a munkahelyen, meg 
a barátnők között is az volt, vajon kiönt-e a patak, ami nem messze M. albérletétől 
folyt zubogva, eszelősen.

Péntek este felhívta a fi ú is, Zoltán, pedig mostanában egyáltalán nem akart rá 
gondolni. Most úgy látta, ami köztük történt, semmi más nem volt, csupán ideges, 
zaklatott kóstolgatás, mintha kötelességből meg kellett volna egymást ízlelni. Ha 
a barátnők nem piszkálnák állandóan, talán nem is lett volna szükség erre a fi úra, 
kivárhatott volna, amíg jön valaki más, valaki érdekesebb, nem egy ilyen jelenték-
telen fi gura. Gondolatban egyre jobban utálta, mint ahogy szégyenkezett önmaga 
előtt, hogy szerelem nélkül az övé lett, csak azért, mert nem akart lemaradni a 
többi lánytól.

– Valakivel járok azóta – szólt ezért M. a jól bevált elhárítással a telefonba.
– És komoly? – kérdezte csalódott hallgatás után a fi ú.
– Azt hiszem, nagyon komoly – felelte M., és ingerülten megdörgölte az orrát. 

– Akarsz még valamit?
Később bánta, hogy így lekezelte ezt az amúgy jóképű fi atalembert, attól 

félt, nem hoz szerencsét, ha így elbánik vele. „Egyszerre két fi út is kell tartani”, 
jutott eszébe barátnője tanácsa, de M. jól tudta, az utóbbi napokban nincs meg 
benne a kellő kacérság, hogy két végén égesse a kanócot. Azóta még senkivel 
nem volt. Úgy gondolta, ezen mielőbb változtatnia kell. Benyomta hát barátnője 
számát, azt akarta volna mondani, hogy „sürgősen szerezz egy jóképű srácot”, de 
mielőtt még csengeni kezdett volna, lenyomta a megszakító gombot.

A kíváncsiság két hét múlva odavonzotta M-et a fészerhez, s amikor meglát-
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ta a cicát, a szíve úgy kezdett verni, mint a szűk medrében zubogó patak a kö-
zeli árokban. Egyetlen cica volt ott, kék szeme már kinyílt, de járása imbolygó, 
bizonytalan volt. Panaszosan nyávogott, vékony hangocskáján megállás nélkül 
kért, s közben ügyetlenül igyekezett minél közelebb kerülni újdonsült gazdájához. 
Ráment annak cipőjére, kis körmei beleakadtak a nadrágba, mégis egyre csak a 
cipő vonzotta. Kis farkacskája felállt, mint egy antenna, mintha az idegen világot 
akarná befogni.

A kismacska kérlelő szeme, védtelensége, kiszolgáltatottsága azonnal feléb-
resztette M-ban a gondoskodás ösztönét. Félt ugyan, hogy talán rosszabbat tesz, 
mintha nem segítene, de győzött benne a tettvágy. Tejet melegített odafent a lakás-
ban, tálkába töltötte, azt vitte le. A cica bele sem akart szagolni, ekkor M. azt tette, 
ami valami réges-régi emlékképből jött elő mentőötletként: fi noman belenyomta 
a macska fejét a tejbe, óvatosan, nehogy az orrocskája beleérjen. Azonban így is 
prüszkölni kezdett a kis állat, s nyávogva tapodta tovább M. lábát. M. nem tudta, 
mit lehet tenni egy ilyen aprón jószágért. Lehajolt, és végigsimított egészen puha, 
se bársonyhoz, se selyemhez nem hasonlítható szőrén. 

M. napjában kétszer vitt langyos tejet a cicának, s az időközben megtanult 
lefetyelni belőle, a tálat aztán mindig ki kellett mosni, mert apró tappancsaival 
beleállt az innivaló közepébe. Egyre szívesebben vette gazdája jelenlétét, s alig 
lehetett már hallani keserves nyávogását. A nap nagy részét átaludta, akkor tápász-
kodott fel pulóverekből összerakott fekhelyén, amikor meghallotta a lakat zárjának 
kattanását.

M. örömmel újságolta el mindenkinek, akivel jóban volt, hogy kismacskája 
lett. Ez egy olyan témának számított, amiről jól el lehetett társalogni, csak akkor 
ijedt meg, amikor főnöknője óvatosságra intette.

– Az őszi cicákat általában elviszi a macskanátha. Készüljön föl rá, 
kedvesem!

Amikor a cica prüszkölt, mert a tej az orrába került, M. rögtön a macska-
infl uenza jeleit kereste rajta, s időnként összeszorult a szíve. Hetekig élvezték 
egymás társaságát, mire a cica valóban náthás lett. Már egy hete nem járt be 
hozzá az anyja az apró ablaknyíláson, M. attól tartott, valami baja esett. Aggód-
va simogatta az egyre jobban ragaszkodó állatot. Fekhelyét kiporolta, s felvitte 
a lakásba, még az sem zavarta, hogy ezzel esetleg magára haragítja a főbérlőjét.

A cica nem akart enni, tüsszögött, rekedten nyávogott, elnyúlt nyakkal 
köhögött, s egyre bánatosabban nézett. M. sejtette, hogy lázas, kihívott egy 
állatorvost, aki ugyan befecskendezett a kis testbe valamit, de M. nem látta a 
javító hatást. A cica egyre különösebb, egyre áthatóbb tekintettel nézte, mint aki 
szemrehányással akarná illetni.

M. ismét nehezen tudott összpontosítani a munkájára, nem is akart másra 
gondolni, mint az állatra. Amikor egy órára annyira lekötötte az ügyintézés, hogy 
elfelejtkezett a cicára gondolni, lelkifurdalása támadt.

Később eszébe jutott időnként a mardosó önvád, hogy az alatt az óra alatt 
pusztult el a macska.

Mikor M. hazaért, a cica nem élt, hiába rázogatta, hiába szólongatta. Lehunyt 
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szemmel aludt el, még ebben is kímélte gazdáját, a szemrehányó tekintetét lezárta. 
M. a  patak partján temette el a kis tetemet, éjszaka.

M. nehezen nyugodott meg. Aludni nem bírt. Ledobta magát a kanapéra, s 
előre-hátra köcögtette a tévé távirányítóját.

Híradó. Film egy élesen megvilágított alpesi tájon. Száguldó autók. Szellemek-
től kergetett megvadult tekintetű nő. Híradó. Sport. Versenyautók. Ködös londoni 
utcák egy fekete-fehér fi lmen. 

Dokumentumfi lm. Egy nő, lába kétfelől széttárva. Rázkódik, mintha 
gép rázná. Vákuum. A narrátor magyaráz. Aztán méhben készült felvételek. 
A narrátor szenvtelenül magyaráz. A magzat megérzi a veszélyt. Menekülni próbál. 
A gép elkezd szívni. A magzat jól láthatóan sikolt. Ezt néma síkolynak nevezik a 
szakemberek. A gép először a végtagjait szakítja le.  Utána kerül ki a teste. Elevenen 
szaggatják szét a gyermeket. A vákuum ereje húzza ki minden leszakított 
testrészét.

M. kirohan a szobából. Hány. Szeme előtt a sikoly látványa. A néma sikoly. 
Egy szemrehányó tekintet. A kismacska pofája eggyé válik a magzat arcának kör-
vonalaival. A gyermekével, akit soha nem látott. A fekete-fehér magzat sikolt. 
A fekete macska sikolt. Világoskék szeme maga a szemrehányás. Végtagjait egyen-
ként tépi ki a vákuum. Testét kitépi a gép. Meleg otthona eltűnik. Jeges halál.

Odakint kopogva hull az eső. Jég. A levegő megfagy. Mária zokog. Levegő 
után kapkod. 

Néma sikoly! Nem! Nem! Nem lehet! Ne kínozz! Ne vádolj!
Mária arcát csobogó hideg víz alá tartja. Zokogása alábbhagy. A lakás kong a 

csöndtől. Az ürességtől. Űr. Vákuum.
Odabotorkál a konyhaszekrényhez. Gyertya után kutat. Hosszasan és 

lassan, inkább csak tapogat. Aztán rátalál a hideg, fehér hengerre. Kiveszi. „Nem 
kell már másik gyertyatartó”, gondolja. Kezében tartja a gyertyát. A kanapéhoz 
megy. Gyufa sercen. Fény gyullad. Ég a fehér gyertya. Mária megbabonázva néz 
himbálódzó lángjába. Élő gyertyatartóvá válik. 

– Segíts rajtam. Elvesztettem meleg öledet. A melegséget. Anyám! Érzem a halált a 
tagjaimban!

– Magzatom! Ne vádolj! Ne vess meg! Én ölettelek meg téged!
– Hol van a szíved dobogása? Nem érzem? Hol a szíved? Hol van a te meleg, fi nom 

vért adó szíved? 
– Magzatom! Nem érzem a szívemet. Azt hiszem, megfagyott. Azt hiszem.
– Miért ölettél meg engem? Anyám…

Csönd. Odakint fagy. Jégeső kopog az ablak párkányán.
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  Somkuti Gabriella

Ha körülülnek
Ha körülülnek a törpe célok,
válaszd akármelyiket,
ha elérsz közülük egyet is, 
a célok nőni kezdenek.

Bizonyosság vágya
Protonok és kvarkok között a semmi, 
világod billen és kilopja talpad alól a földet, 
az űrbe markolsz, istent keresve,
vagy valakit, akárkit, 
aki valamit üzenne, 
aki egy hang lenne földinduláskor, 
egy evező árvizek idején,
aki felírná a kozmosz falára 
a bizonyosság ígéretét,
aki megóvna a zuhanástól
és tenyerén melengetve 
őrizne az elmúlástól.

Az írás története
Kőről pergamenre, 
kódexek lapjairól papírra, 
papírról az éterbe 
mentettük át, mit lázas agyak 
évszázadok során a tudásból építettek. 
Kergetve az örökkévalóságot
a súlyosat súlytalanra cseréltük, 
kőtáblák időtlen üzenetét
múló fényjelekre bíztuk. 
Egy kattintás lett a tudás 
és mindentudó minden csecsemő. 
De ha egyszer az ég beszakad
az információk súlya alatt
és kártyavárként omlik össze 
a hálózatok útvesztője
s a billentyűk a semmit kérdezik – 
Ember! Mi lesz majd akkor?

SOMKUTI GABRIELLA VERSEI
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Zságot András

Kalandozások a helyesírás világában / IV.

Még egyszer Ázsia

Nem tudom, ki hogy olvas.
De az tény, hogy a Kalandozások a helyesírás világában / I. című írásunk egy 

szomorú véggel végződő végzet. Mert két hősünk színes képeket látott maga előtt, 
újságok lapjait, a hindu csodát, Ázsia fényeit, tíz, húsz, száz, ezer barátot, óriási 
kapukat, melyek megnyílnak, mint egy gyermek, álmodtak az első novella fősze-
replői, hogy ők kinn Ázsiában boldogok, híresek lesznek, könnyű, nagyszerű élet.

El is indultak batyuval, s esküvel is tán, hogy vissza se térnek. De könnyű 
esküdni, viszont szörnyű felébredni. 

Megtudhatjuk a Kalandozások a helyesírás világában / I.-ből, hogy még a 
pesti pályaudvart se tudták elhagyni.

Savanyú szalma, zöld akác.
Savanyú szalma, zöld akác – ezzel a mondattal el is búcsúzunk az I. résztől, s 

most már a IV. rész ízeit élvezzük, szíves engedelmükkel.
Még egyszer Ázsia, de lehet, hogy nem utoljára. 
– Kikirikí – szól a kakas, a házfedélen csurog a napsugár, szép nyár van, fut az 

ürge, ugat a kutya, fi zet a szegény, tollasodik a gazdag.
Ázsiáról írunk, de előbb a magyar faluról.
Gyí!
A magyar falut most nem nevezzük meg, mert ha megneveznénk, magára 

gondolna az összes, satuba fognák ujjaimat a magyar faluk vezetői.
Csodát látott Icu, húsok az asztalon, ő meg a söprűvel tüsténkedett a ház előtt, 

Kalandozások a helyesírás világában – ez lesz 
művünk címe, azért mert kezünkbe vesszük 
a Magyar Tudományos Akadémia kiadvá-
nyát, A magyar helyesírás szabályait (2006), 
s pontról pontra haladunk, ha egy dőlt betűs 
példaszót találunk, azt rögtön felírjuk ma-
gunknak egy külön papírra, s ha elég dőlt 
betűs példaszó gyűlt össze, akkor ezeknek a 
példaszavaknak a műbe illesztésével írunk 
egy novellát vagy valamit.

A negyedik részben, ebben a részben a 
szabályzat 16-25. pontjaiban szereplő szava-
iból írunk alkotást, nem biztos, hogy minden 
szót beleteszünk, de igyekszünk.

Művünk célja kettős, bebizonyítjuk, hogy 
tudunk helyesen írni, másrészt a helyesírásra 
szeretnénk nevelni az embereket.
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gömbölyű szépség, a miénk a lány, mondta elégedetten a falu, nem is engedjük 
sehova, a legszebb az egész megyében, a tűvel meg úgy bánik, mint a városi 
ügyvédek a betűvel. Már csak a gyűrű hiányzik az ujjáról.

Icu. Így hívták a leányt.
Csepegett a nyála a fövenyen a lázas ifjaknak, gyűjtjük, gyűjtjük a pénzt, gon-

dolták, gyűjtötték, igen, a pénzt a lagzira.
Icu kezében a söprű megállíthatatlanul járt.
– Apu, anyu – gondolta Icu – biztos örülnének, ha Peti lenne a férjem. De Peti 

vegye el csak Marit. Én meg elutazok Ázsiába, s hozzámegyek egy színészhez. 
Revü, ez az én világom, nem a saru, nem a súlyos munka.

Tehát Icu is Ázsiába vágyott. Ha én Ázsiára gondolok, mindig eszembe jutnak 
a háborúk, ókori Mezopotámia, Kína, aztán a sírokon koszorú, négy könnycsepp 
kísér el minden halottat a föld alá, négy könnycsepp kell, látni lehet a síró asszo-
nyokat, férfi akat a temető melletti házból.

De Icunak ez kell, fény, azt hiszi, Ázsiában a költők szebben írnak, mint Kö-
zép-Európában, arra nem is gondol, az ő kicsiny falucskáját igaz emberek védik, 
nincs erőszak, nincs tűzvész, ha valahol gyanús füst száll felfelé, a falusi szív 
rohan, a fél falu, s nem lesz halál, nem lesz katasztrófa, nem lesz tragédia.

Ez a magyar íz, a falusi magyar íz, de a falusi magyar íz Icunak keserű, neki 
szín kell, s mekkora nagy Ázsia, annyi új kép, ember, szobor, folyó, híd, gyűjtheti 
élete végéig, s a szeme csillogóbb lesz, mint bárki másnak.

Még egyszer megsimogatta Icu a borjút, még egyszer lepucolta a kocsiról a fel-
verődött sarat, a bácsiktól és a néniktől nem félt, bátran a szemükbe nézett, elmúlt 
bűntudat, elmúlt szégyen, mióta Ázsia cirógatta kicsi szívét.

Icu nem sokat tudott Ázsiáról. Még nálam is kevesebbet. Ő csak azt tudta, 
hogy Ázsia nagy, hogy ott sok a fi ú, s ő is úgy tudta, hogy ugyan sok ott a fi ú, de 
sorban állnak egymás mellett az ágyúk, s emiatt a fi úk száma azért mégse olyan 
sok. Mégis vágyott Ázsiába Icu.

Újra a gyűrű jutott Icu eszébe, ki vesz neki gyűrűt, majd ott Ázsiában? S ekkor 
hirtelen a varjú reppent a házhoz, a házhoz, ahol Icu gondolkozott a gyűrűről, a 
varjú, aki tavasszal, nyáron, ősszel, télen ott szemtelenkedett Icuéknál.

Most is.
S akkor károg, amikor a lány egy csepp csendet remél. S álmod gyűrűről. 

Ázsiáról.
Kár, kár.
Nem mondom, hogy csendháborítás, ez a szó ide nem illik, inkább azt mon-

dom, átkozott vén varjú, a szú rágja szét a csőrödet. Okom is van rá, hogy itt 
átkozom szörnyű varjúnkat, hisz akkorát károgott, oly meglepőt, hogy Icu, aki a 
gyűrűről álmodozott, belelépett egy kátyúba, s oly szerencsétlenül, hogy az egész 
súlya a bal lábára esett, ki is bicsaklott.

Icu szívből megutálta a varjút, fogott egy bábut, még ő készítette tíz éve 
kukoricából, s a varjú felé dobta. A varjú még egy hosszút károgott, de tudta, ott 
a hát hűsében nem maradhat, annyira megharagította Icut, aki újra és újra súlyos 
tárgyakat dobált a varjúra.
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Például egy zsalut.
A varjú gondolkozott egy kicsit, rítt, majd kifl i alakban elrepült jó messzire, a 

cseppkövek birodalmába.
Ám Icu még mindig ott volt a faluban, s nem Ázsiában. Lehet, hogy ő se jut el a 

szomszéd kontinensre? S csak hallgathatja élete végéig a kártyázók zaját, hé, mi az 
adu, s csak hallgatja Icu, míg meg nem öregszik, s a sírig az alkut az árura, s maga 
is alkuszik, míg a szája bírja, míg egy alattomos cseppfertőzés véget nem vet életé-
nek, mert a faluban szomorú a vészek menüje, lent, ahol hűsítenek ugyan a fák, de 
a modernizációnak aprócska nyoma nincs, nincs sí, nincs golf, csak ürü meg üröm.

S cseppfertőzés, csoda ha a gyerek nem hal meg tizennyolc év alatt, elmaradott 
vidék, innen menekülne Icu, a cseppfertőzés elől a homorú, domború Ázsiába. 
Itt lábasból eszik a csirkehúst az emberek, s el kell mondani, csöpög a zsír minden-
hova, csuda egy ország, csorog a könny, dől a panasz.

Ha Óbudáról is vágynak Ázsiába magyarok, akkor Icu is elmehet. S a lány 
összekészítette kis táskáját, nem éjszaka, lopva, hanem a legvilágosabb nappal, 
legyen tanú, csapják össze a kezüket a vénséges vén anyók. Hát mienk ez a lány? 
Icu megfoltozta még az egyik lyukas nadrágját, gyönyörű lett, nadrágját, nem 
szoknyában indult a nagyszerű Ázsiába.

– Csicsí – nyugtatgatták volna Icut, de ő csak rakta, rakta, fésű, saru, súlyos mozdulatok.
Aztán már nem azt mondták, csicsí. Hanem azt kérdezték:
– Mért? Mért?
Icu válaszolt is, meg nem is.
– Egy gyűjtemény kell nekem életem végére. De ebben a gyűjteményben nem-

csak a seprű legyen, a gyűrű, a gyalu, hanem a könnyű ázsiai lég, a színes szere-
lem, szíves szerető. Fenn és kinn, ez az én vágyam.

Megértette a falu, hová megy Icu. A kapu, a fedél még tartóztatta volna Icut 
nehéz szavakkal, de Ázsia gömbölyű csodái legyőzték a szörnyű hazai hamut.

Tudta Icu, mesze van Ázsia, rá már nem vonatkoztak a szomorú fövény tör-
vényei, össze-vissza betűk, csoda-ízes húsok, azt hitte Icu, kint reá szükség lesz. 
Azt hitte, azt remélte.

Tíz lépés után lecsöppent egy könny, de aztán utána már csak száz lépés 
után, majd ezer lépést kellett várni, a gyerek hangosabban sír, mint a felnőtt, 
tízezer lépés után egy újabb csöpp, könny, födél, te aranyos födél, ha visszatérek, 
hasonlítani fogsz-e az ázsiaira?

Össze-vissza betűk Ázsiában, s csoda-ízes húsok, igen, azoknak a nehezen ol-
vasható betűknek, melyeket nem is tudom, mivel írnak, nem is tudom, kik írnak, 
s nem is tudom, kik olvasnak, azoknak az össze-vissza betűknek ilyen hatása van, 
gyanúm, hogy azért olyan szapora Ázsia, azért olyan nyugodtan hűsek az ázsiai 
napok, s azért mosolyog az egész földrész, sőt, azért csurog az isteneikből is az a 
megmagyarázhatatlan jókedv, nem is csurog, dűl, azért van minden jó Ázsiában, 
mert valaki feltalálta az össze-vissza betűket.

Az össze-vissza betűket és a csoda-ízes húsokat. Hova máshova ment volna 
Icu? Icu, az íznek rabja, húsból ő négy kilót megeszik egy héten, nem mint egy gyer-
mek, aki fent az égen a darut szemléli, húst nem eszik, csak cukrot meg csokoládét.
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Icu húst evett Ázsiában, szíves volt a vendéglátás, miért ne evett volna?
Éhes volt.
Éhes volt, evett, aztán dolgozott.
Elmosogatta a lábosokat, megfoldozta az emberek ruháit, felrémlik minden-

kinek, Icu ugyanúgy élt, mint falujában, de ezerszer mondom, nem és nem, más a 
magyar falusi lapu, más az ázsiai falusi lapu.

S ugyanúgy a szaru. Tegyünk egymás mellé két szarut, az egyik Icu falujából 
való, a másik egy ázsiai szaru. Körte és alma. Semmiben nem hasonlítanak.

A faggyúról már nem is beszélek. Ott még nagyobb a különbség hazai, 
Icu falujabeli és ázsiai között.

De gondolkozzunk el!
Ne rohanjunk!
Nézzünk föl Icura!
Expedíciók, harminc emberrel, meg még többel akartak eljutni Ázsiába, de 

nem volt pénz, vagy valami más kifogást találtak s visszafordultak.
Volt, aki csak álmodozott róla félénken. Tűk a szívben, ők a lassú haldoklók, 

a tűk egyre beljebb s beljebb nyomulnak, mert aki álmodozik, de nem tesz, az az 
elátkozott, aki tudja, hogy el kell készülnie a műnek, de akadályok, akadályok, 
akadályok teszik lehetetlenné.

Gyepűk. Gyepűk, melyeket ezek az álmodozók nem tudnak leküzdeni.
Becsüljük Icut!
Láttuk, voltak, akik visszafordultak, voltak, akik csak álmodoztak, de olyanok 

is voltak, őróluk még nem is írtunk, akik ugyanúgy eljutottak Ázsiába, mint Icu.
De akik ugyanúgy eljutottak Ázsiába, mint Icu, azok sokkal erősebbek voltak 

nálánál, férfi ak, Icu egyedül nőként vágott neki, s tíz évig tűrt, tanult, tapasztalt.
Azt hitte, ott temetik el.
De hogy mégis hazatért Icu a magyar faluba az az alábbiak miatt történt.
Mondom, már tíz éve élt Icu Ázsiában, mindent látott, mindenkivel beszélt, s 

így mindenki látta őt, s mindenki beszélt ővele.
Sokkal több ázsiait ismert, mint magyart. Sokkal több ázsiaival beszélt, mint 

magyarral.
De mégis hazatért. Tíz év után elindult haza.
Akkor, amikor már ázsiai volt, amikor már ázsiaiul beszélt.
Egy bürün kelt át Icu, igen, egy bürün, egy kis hídon, de azért használjuk a 

bürü szót, hogy ezzel is felidézzük a magyar tájat, ahova hazatér Icu.
Icu egy bürün kelt át, amikor rálépett egy kis állatra.
– Nyí – sikoltott fel az állat.
Nyí – jutott eszébe Icunak, hogy otthon így szokták mondani, ha a kutya éles 

hangon nyüszít.
Nyí.
– Nyí, nyí – ezt mondogatta magában Icu, s amit látott maga körül, az mind 

érdekességét vesztette. A tíz év, a sok barát mind apróvá zsugorodott e miatt a szó 
miatt, hogy nyí.

S hazatért Icu a falujába.
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Pomogáts Béla

Varázslat és hatalom

Négy esztendeje Példázatos krónikák címmel megjelent egy tanulmánykötetem, 
amely a kortárs magyar elbeszélő irodalommal foglalkozó kisebb-nagyobb írása-
im egy részét kínálta fel az olvasónak – az írások témája Ottlik Gézától Bertha 
Bulcsuig ívelt. Most, hogy a Miskolcon működő kiadó, amely korábban is több 
munkámat juttatta el az olvasóhoz, ismét lehetőséget adott egy újabb válogatás 
közreadására, élvén az alkalommal, a huszadik század, pontosabban az évszázad 
első felének magyar költőiről készült írásaimból készítettem egy válogatást – an-
nak az ugyancsak meggyőző irodalomtörténeti ívelésnek a bizonyságaként, amely 
Ady Endrétől Nemes Nagy Ágnesig mutatja be huszadik századi költészetünket. 
(Az 1945-ös korszakfordulót követő évtizedekben fellépő költőkről, terveim sze-
rint, később szeretnék képet adni.) Nem tagadom, hogy nagy kedvvel végeztem el 
a vállalt munkát, hiszen mindig költészetünkben találtam meg nemzeti történel-
münk egyik legfontosabb tanúját, lelki erőforrását és gyakorlati alakítóját. Nem 
egyszer beszéltem arról, hogy például Ady Endre, Babits Mihály, Illyés Gyula, 
Szabó Lőrinc, Radnóti Miklós vagy éppen Reményik Sándor költészete mindig 
erős hatással volt közösségi sorsunk alakítására, már csak annak következtében 
is, hogy verseikben nyomon követték a nemzet történelmének eseményeit, esz-
ményeket állítottak a nemzet elé, és nem egyszer hitelesebben szólaltatták meg 
érdekeit, mint a hivatásos politikusok és kormányférfi ak. Gondolok Ady Endré-
re, aki az első pillanattól tudta, hogy a világháború Magyarországra csak pusztu-
lást hozhat, Babits Mihályra, aki hasonló megfontolással óvta nemzetét a háborús 
kalandoktól vagy Illyés Gyulára, aki a kommunista zsarnokság évtizedeiben a 
nemzeti önvédelem és a szellemi ellenállás eleven jelképe volt.

Nem első alkalommal idézem fel Illyés Gyula egy ma már klasszikus parabo-
láját ezzel – Németh László Iszony című regényének francia kiadása alkalmából 
– irodalmunk sajátos természetének dolgában kívánta eligazítani az idegen olva-
sót. „Képzeljük el – írja Illyés -, hogy egy kiváló tehetségű ember arról ír regényt, 
hogy mit szenved egy falu a Duna kiöntései miatt. Csak gratulálni tudunk, hogy 
művészetével ilyen nemes tárgyat emel föl. Képzeljük el aztán, hogy ugyanannak 
a népnek a legnagyobb drámaírója arról ír tragédiát, miért nem sikerült valakinek 
a Duna áradásait megakadályozni. De a legnagyobb költő is arról írja első, máso-
dik, sőt tizedik verseskönyvét, hogy a Dunát sürgősen szabályozni kell. Majd a 
kritikusok is azon a mérlegen mérik az alkotások értéksúlyát, hogy milyen fokban 
szolgálják azok az árvizek meggátlását, s mindannak a népbetegségnek, közleke-
dési, mezőgazdasági és közoktatásügyi bajnak, amit a zabolátlan folyók okoznak. 
Elképzeljük mi is a hangot, amely az áradások s azok kifogyhatatlan következmé-
nyeinek huszadik ábrázolása után ingerülten fölcsattan: Hát hol a vízügyi hivatal? 
Hol az egészségügyi miniszter, a földművelésügyi, a hadügyi? Érthetetlen, miért 
gyötreti magát ezekkel épp az irodalom?”
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Illyés annak idején a magyar irodalom, magyar költészet identitásának egy 
mindig is érvényes (remélhetőleg a jelenben és a jövőben is érvényes) forrását 
és törvényét jelölte meg, és valóban költészetünk sok-sok évszázadon át, Balassi 
Bálinttól Ady Endréig, Illyés Gyuláig és Radnóti Miklósig ennek az erkölcsi tör-
vénynek a szellemében működött. A korábbi évszázadokban és évtizedekben a 
magyar költészet ezt a ma is érvényesnek tekinthető hagyományt éltette tovább, 
bízvást mondhatjuk, hogy a nemzeti élet és szellem első számú letéteményese volt, 
az Írószövetség közgyűlései a Budapesten, Debrecenben, Keszthelyen, Szegeden 
vagy éppen Kolozsváron, Pozsonyban, Szabadkán rendezett irodalmi tanácskozá-
sok amolyan „kváziparlamentként” tevékenykedtek, tekintettel arra, hogy valósá-
gos népképviselet híján elsősorban ezeken a fórumokon kaptak hangot a magyar 
nép panaszai és kívánságai. Az irodalmi életnek ezt az erősebben átpolitizált szere-
pét mára minden bizonnyal feleslegessé tette a bekövetkezett történelmi fordulat: 
elvégre, ha létrejöhetett a magyar jogállamiság, működik a magyar népképviseleti 
országgyűlés, nincs szükség arra, hogy az Írószövetség pótparlamentként végezze 
a dolgát és az irodalom a nemzeti szuverenitás, első számú intézménye legyen.

Mégsem valószínű, hogy az írók, mint azt sokan tanácsolják, hajlandók lenné-
nek egyszerűen visszavonulni a műhely zártabb világába. Nemcsak az írópoliti-
kusokra vagy politikus írókra gondolok, ilyenek különben bőven találhatók mind 
a kormányzati, mind az ellenzéki oldalon. A politizáló, kivált a politikai pártok 
elkötelezettségében csatározó írástudó kissé gyanús és ellenszenves személlyé 
vált az utóbbi évtizedekben. Bizonyára nem véletlenül, minthogy az alkotómunka 
számára nélkülözhetetlen szellemi függetlenség és szuverenitás igenis megjelöl 
egy képzeletbeli határvonalat, amelyen túl ennek a függetlenségnek és szuvereni-
tásnak a működése megkérdőjelezhető. Kétségtelenül akadnak írók, aki már régen 
átlépték ezt a bűvös vonalat, és ma már inkább a politikának: a hatalomra jutásnak, 
a hatalom megtartásának, mint az irodalomnak, a szellemnek az emberei. Megfi -
gyelhető, hogy a politikai pártok csatározásaiban, a hatalom megszerzéséért vagy 
megtartásáért folyó küzdelmekben elmerülő írók mint írástudók is sokat veszítet-
tek a pártpolitikai szerepvállalás nyomán. Kár értük, ugyanis a szellemi életben 
(is) fellépő személyiség belső és külső szuverenitása olyan értéket jelent, amelyet 
éppen a nemzet és a nemzeti kultúra érdekében szükséges volna fenntartani. A két 
világháború között született magyar költői alkotások éppen azt példázzák, hogy 
az irodalom közéleti feladatvállalása és művészi szuverenitása egyáltalán nem áll 
ellentétben egymással, ellenkezőleg egymást egészítheti ki.

Az irodalomnak, mint szellemi és nemzeti intézménynek akkor is van közéle-
ti, sőt (nem félek a szótól) politikai szerepe és jelentősége, ha maguk az írók csak 
részlegesen, csak „állampolgári” jogon és körben politizálnak vagy éppen teljesen 
távol maradnak a politikai küzdelmektől, s nem kívánnak részt venni a különféle 
pártok és mozgalmak életében. Magának az irodalomnak persze csak közvetet-
tebb módon lehet közéleti szerepe, és ez így helyes, minthogy a kultúra sohasem 
vállalhat fel napi politikai vagy taktikai jellegű feladatokat.

Ez egyrészt azt jelenti, hogy irodalmunknak ma is mint nemzeti intézménynek 
kell működnie. A magyar irodalom mindig is a magyarság szellemi és erkölcsi 
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létének látható intézménye volt, annak a világhírű francia író: Joseph Ernest Renan 
által meghatározott „mindennapi népszavazásnak” az organizátora, amelytől a 
nemzetek, különösen a saját erejükre hagyott kis nemzetek kapják ellenálló ere-
jüket és belső szuverenitásukat. Mindez azt is jelenti, hogy az irodalomnak min-
den időben bizonyos közügyi-közéleti szerepet is kell vállalnia. Mindenekelőtt 
vállalnia kell a nemzeti identitás és kultúra védelmezését, egy virtuális közös-
ségi és erkölcsi kódex kialakítását és fenntartását. Másodjára az irodalomnak, a 
költészetnek stratégiai feladatai és lehetőségei vannak a magyarág (legalább) 
szellemi és lelki egységének a helyreállításában. Volt idő, voltak idők, midőn 
maga a költészet, az irodalom és a vallás  fogta össze a nemzetet, miként a török 
hódoltság, a három részre szakadt ország idején, s ha a jelenben azt látjuk, hogy 
a magyarságot a Kárpát-medencében államhatárok darabolják fel, és a magyar-
ság egy igen nagy része szerte a nagyvilágban szétszóródva él, megint csak azt 
mondhatjuk: ilyen időket élünk ma is. Igen, a magyarság nemzeti és szellemi egy-
ségre vágyik, történelmi és lelki szüksége van arra, hogy Kolozsvárt, Marosvásár-
helyt, Pozsonyt, Kassát, Szabadkát – és persze a nyugati világban élő magyarokat 
is – bekapcsolja a nemzeti élet vérkeringésébe. Ez a vérkeringés ma elsősorban a 
nemzeti kultúra egyetemes és egységes rendjében képzelhető el és valósítható meg. 
Szerves rend ez, élő organizmus, amelynek igen fontos ereit kötötték el a magyar-
ságra kényszeritett úgynevezett békeszerződések: Trianon és Párizs. Következés-
képp általában bénultság jött létre: nemcsak az elszakított magyar népcsoportok, 
hanem az anyaország esetében is. Költészetünknek, irodalmunknak, egyáltalán 
kultúránknak hagyományosan és a jövőben is ezt a bénultságot kell orvosolnia, a 
természetes vérkeringést helyreállítania.

Amikor tehát a hazai és a határon túl élő magyar költészetről az utóbbi más-
fél-két évtizedben írott tanulmányaimat összegyűjtöttem (és néhány korábbival, 
még a hatvanas és hetvenes években írott tanulmánnyal kiegészítettem), ez a 
„nemzetstratégiai” megfontolás is ott rejlett munkám hátterében. Olyan költők-
ről beszélek, mint Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila, 
Illyés Gyula, Szabó Lőrinc, Áprily Lajos, Reményik Sándor, Radnóti Miklós,Vas 
István, Takáts Gyula, Jékely Zoltán és Dsida Jenő. Néhány, mára szinte elfelej-
tett, mindazonáltal véleményem szerint ma is emlékezetre méltó költőről is ké-
pet kívántam adni, ilyenek Lányi Sarolta, Fodor József és Szemlér Ferenc. Nem 
hinném, hogy ki kellene utasítanunk őket abból a gazdag és változatos kórusból, 
amit a magyar líra megszólaltat. Verseskönyveiket ma is gyakran emelem le a 
könyvespolcról: vigasztalnak és bátorítanak. Mint ahogy ezt teszik a második 
világháború után kibontakozó magyar költészet nagyszerű személyiségei is, pél-
dául Pilinszky János, Nemes Nagy Ágnes, Nagy László, Juhász Ferenc, Kányádi 
Sándor, Lászlóffy Aladár, Csukás István, Bella István, Ágh István és társaik. 
Róluk egy következő kötetben szeretnék képet adni, minthogy a korábbi évti-
zedek költőinek munkásságát néhány folyóiratban, így a Kortársban, a Kritiká-
ban, a Jelenkorban, a Tiszatájban és az Alföldben szinte kötetről-kötetre kísér-
hettem fi gyelemmel. Személyes képet, hiszen nem csak az irodalomtörténész, az 
irodalomkritikus beszél róluk, hanem a személyes olvasói élmények átélője, nem 
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egy esetben a sok évtizedes barát is, aki a magyar költészet varázslatos világában 
otthonra talált.

Varázslatos világról beszélek, minthogy a modern, a huszadik század első 
felében született magyar költészet természetesen nem csak a nemzeti-közössé-
gi felelősségvállalás morális igazságaival vált, mondhatni, történelmi távlatok-
ba helyezhető szellemi intézménnyé, hanem azoknak a művészi értékeknek a 
következtében is, amelyeket a poézis nem hétköznapi birodalmában létrehozott. 
A magyar költészet nemcsak a történelemmel nézett szembe, hanem a törékeny és 
múlékony emberi élettel is, kifejezve az ifjúság örömeit és reményeit, az időskor 
bölcsességét és szorongásait, ahogy a világirodalom általában. A megszólaltatott 
korszak magyar lírája a személyes létnek, az emberi sorsnak a lenyomata és mű-
vészi tükre is, és éppen a maga poétikai-esztétikai értékei által vet számot azokkal 
a kihívásokkal, amelyekre a gyorsan múló emberi élet könyörtelen törvényeinek 
kiszolgáltatott személyiségnek válaszolnia kell. Régi igazság, hogy a személyes 
létezés törékenységével szemben mindig a művészet képes valamiféle ellenerőt és 
védelmet adni. A magyar költészet is a magányba sodródó, az elmúlásnak kiszol-
gáltatott, szorongásokkal küzdő emberi léleknek talán legfőbb mentális menedéke 
és orvossága – nemcsak az alkotóművész, hanem a versolvasó számára is.

A mögöttünk maradt évtizedekben, nem csak a diktatórikus rend, hanem 
a szinte váratlanul beköszöntött szabadság korában is, ahogy magam látom, a 
politika, közelebbről a pártpolitika igen erős, talán túlságosan is erős pozíciókra 
tett szert, nem csak igazgatni, mondjuk így: adminisztrálni kívánja a társadalom, 
akár a családok, az emberi közösségek, civil intézmények életét, hanem kezében is 
akarja őket tartani. A hatalom a társadalmi életnek azokra a köreire is kiterjeszke-
dett, amelyek fölött valójában nincs illetékessége, tehát a kultúrára, a vallási élet-
re, a személyes meggyőződésre. Következésképp az irodalom társadalmi-nemzeti 
szerepe valamennyire háttérbe szorult, holott, miként az előbbiekben erről beszél-
tem, a magyar hagyományok értelmében mindig közéleti tényező volt, a nemzet 
életének szellemi irányítója, igazából „lelki hatalom”. Irodalmunk kiszolgáltatott 
helyzetbe került mind a politikával, mind az egyre silányabb tömegkultúrával 
szemben, ahogy többen állítják, az irodalomnak ma nincsen sem politikai moz-
gósító képessége, sem piaci ereje. Pedig történelmünknek van egy olyan tanul-
sága is, miszerint irodalmunk nagy egyéniségeinek, például Kölcsey Ferencnek, 
Vörösmarty Mihálynak, Petőfi  Sándornak, Jókai Mórnak, Mikszáth Kálmánnak, 
Ady Endrének, Babits Mihálynak, Móricz Zsigmondnak, József Attilának és Illyés 
Gyulának az alkotó munkája általában maradandóbb nyomot hagyott a nemzet 
életében, „lelki történetében”, mint a politikusok tevékenysége, jóllehet rámutat-
hatunk néhány olyan kiváló és hatékony politikus, államférfi  személyiségére és 
életművére is, akik igen jótékony módon voltak képesek a nemzet sorsát kezükben 
tartani és irányítani.

 Lehet, hogy magam, mint az irodalom bensőséges világában hosszú évtize-
dek óta élő történész és kritikus, talán elfogultan ítélem meg a magyar irodalom 
históriai szerepét, mégis úgy gondolom, hogy ez a szerep erősebb, hatékonyabb, 
tartósabb annál, amit leginkább huszadik századi politikusaink betöltöttek. 
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A nemzet hiteles történetét, legalábbis a mögöttünk lévő évtizedek (több mint fél-
évszázad) során inkább az irodalom és a kultúra szolgálta eredményesebben, pél-
dául a magyarság Kárpát-medencei megmaradása tekintetében, mint a politika. 
És ebben a szolgálatban, nemzetfenntartó elkötelezettségben hagyományosan a 
magyar költészet járt elől.

Magam, hadd tegyek erről vallomást, mindig is személyes ügyemnek tekin-
tettem azt, hogy verseket olvassak, verseket értelmezzek. A költészet révén a mú-
landóság és persze minden lelki megpróbáltatás ellen használható orvosságot (a 
régiek ezt így mondották volna: „panaceát”) találtam. Ezért is lehetek hálás ko-
runk magyar költőinek: a tegnapiaknak és a maiaknak. Varázslatos világot talál-
tam, ugyanakkor a szellem hatalmára ismertem rá a magyar költészetben, ezt az 
élményemet szeretném most az olvasóval megosztani. Őszintén örülnék annak, 
ha könyvem utat nyitna az olvasó számára is abba az igaz, hiteles és bátorító 
világba, amelyet élő magyar költészetünk teremtett-teremt.

Van

áltatom
magam  :

szeret

éltetem
hitem  :

lehet

Amit az idő

múltunk
jövőnk
:  szabja

jelenünk’

hologram
mutatja

:  kauzális
végzetünk

Bíró József

Arra

értékrend
:  v a g y  :
érdekrend

érdekrend
:  v a g y  :
értékrend

- [  …  ha megvallod  : 
t’án    el    is    hagyod 

 
: sorra / rendre  …  ] -
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Lukácsy József

Európai és magyar
Szabó Zoltán (1912-1984)

Közel harminc évvel halála után, lassan két generáció nőtt fel anélkül, hogy 
Szabó Zoltán nevét valaha hallotta volna, miközben több mint két évtizede 
vagyunk túl a rendszerváltásnak nevezett szemfényvesztésen.  Életműsoroza-
tának eddig megjelent kötetei teljesen visszhangtalanok maradtak és nem váltak 
az értelmiségi közbeszéd részévé.

Szabó Zoltán a magyar népi mozgalom íróinak emblematikus fi gurája, a má-
sodik nemzedék tagjaként az irodalmi szociográfi a műfajának megteremtői közé 
tartozik. „Utódai vagyunk a magyar népi mozgalomnak, amely radikálisan szem-
befordult a nagybirtokkal és a magyar úri társadalommal, és amely nyomasz-
tó politikai körülmények között is folytatta harcát a társadalmi demokráciáért. 
Elődeink Bibó István és Szabó Zoltán.” – olvasható a Szabad Demokraták Szö-
vetsége (SZDSZ) első, 1990-es  választási programja, az emlékezetes Kék Könyv 
elvi nyilatkozatában. Azt, hogy ebben a leválasztó politikai kísérletben mennyi 
volt az őszinteség és mennyi a történelmi pillanathoz kötött politikai taktika, ma 
már tudjuk. A fent idézett mondatok megmutatják a Szabó Zoltán-i életmű  szel-
lemi befogadóképességét és tágasságát, és hát több mint húsz év után a hazugság 
és árulás monstre voltát. De hogy minden erőlködésük ellenére mennyire nem 
tekinthető Bibó István sem a mai balliberális oldal szellemi elődjének, éppen Szabó 
Zoltán Bibóról emigrációban írt tanulmánya bizonyítja.

A magyar népi mozgalom, a modern politikatudomány napjainkban érvé-
nyes terminológiája szerint az ún. populizmus fogalomkörébe tartozik és élesen 
megkülönböztetendő attól a ’80-as évek óta gyakran használt „ populista” jelzőtől, 
amelyhez az esetek többségében a demagóg, szélsőséges, diktatúrára törő vagy  
idegenellenes  vádak tapadnak. A  kifejezés latinul népet jelent, amelybe 
az antikvitás idején a római polgárjoggal rendelkező, nem arisztokrata férfi ak 
tartoztak.

A populizmus a választójog kiterjesztésével járó, modern tömegdemokráciák 
kialakulásának kezdetén jött létre a XIX. század végén az Amerikai Egyesült Álla-
mokban. A populista kifejezést először 1892-ben egy Kansas állambeli kampány-
rendezvényen David Owermyer demokrata politikus használta. Az akkori elnök-
választás demokrata párti jelöltjét  az  az agrárius Néppárt is támogatta, amely a 
közép-nyugati államok farmereinek érdekeit képviselte.

A politikatörténet által nyilvántartott és gyakran tárgyalt populista irányzatok 
közül a magyar népi mozgalom számára az észak-európai országok, közülük is 
elsősorban Finnország példája volt a legvonzóbb. Nemcsak a nyelvrokonság 
miatt, hanem a sok esetben hasonló vagy azonos szociális kérdésekre, a nemzeti 
identitás és az önálló államiság problémáira adott válaszok okán. A nyugat-
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európai  parlamentáris demokrácia  keretei között viszonylag rövid idő alatt 
kialakuló korszerű mezőgazdaság és feldolgozóipar, a közösségépítésre és 
ismeretterjesztésre alkalmas népfőiskolák, az utak, vasutak építése,  a vidék  lakos-
ságának gazdasági felzárkóztatása, az egyetemek támogatása valamint a szociális 
kiadások növelése fi gyelemreméltó, alkalmazható modellnek tűnt  többek számára 
a népi írók közül. A fi nn modell megismertetésében elévülhetetlen érdemei vannak 
Kodolányi Jánosnak, aki többször megfordult Finnországban és Suomi címmel 
kötetben is közzétette tapasztalatait.

A magyar népi írók mozgalma az 1920-as évek második felében vette 
kezdetét. és  közéleti-politikai hatását tekintve az 1956-os forradalommal zárult 
le. Középpontjában egy olyan társadalmi modernizáció állt, amely elvetette mind 
a szabadpiaci kapitalizmus, mind az állami tervgazdálkodás szocialista modell-
jét, és egy olyan állami és magántulajdonon alapuló, erős állami felügyelettel és 
ha kell beavatkozással  rendelkező társadalmi rendszerben gondolkodott, amely 
korszerű iparral és mezőgazdasággal, az emberi méltóság fi gyelembe vételével 
és társadalmi szolidaritással jellemezhető szociális piacgazdaságot valósít meg, 
egy többpárti parlamenti demokrácia keretei között.  Mindezt elsősorban a 
parasztság felemelésével tartotta megvalósíthatónak.

Az 1920-as években a mezőgazdasági népesség aránya a trianoni békediktá-
tum által megcsonkított  Magyarországon 50,7%. Az  aránytalan birtokrendszer 
következtében  a 10 katasztrális holdnál kisebb birtokok az összes birtok 85%-át 
tették ki, míg a 200 katasztrális hold feletti birtokok a megművelhető földterüle-
tek alig több mint  43%-át alkották, és tulajdonosaik, a nagybirtokosok, a földdel 
rendelkező össznépesség 0,4%-át „képviselték”. Ráadásul a nagybirtokok jelentős 
része a szabad földforgalomból kivont, el nem adható, generációról generációra 
öröklődő ún. hitbizomány volt. Vagyis a magyar társadalom gazdasági, szociális 
és műveltségi felzárkóztatása elképzelhetetlen a parasztság „helyzetbe hozása” 
nélkül.

Szabó Zoltán, a népi írók első generációja – azaz Németh László, Illyés Gyula, 
Kodolányi János, Erdei Ferenc, Féja Géza, Veress Péter – mellett, annak a második 
fi atalabb korosztálynak a jeles képviselője, akik a 30-as évek egyetemi köreiből 
kerültek ki.  

Az egyik legfontosabb csoportosulás, az öregcserkész mozgalom szociográ-
fi a iránt érdeklődő tagjai hozták létre a  Fiatal  Magyarság című lapot, ezt Szabó 
Zoltán szerkesztette Boldizsár Ivánnal és Fodor Ferenccel együtt. Az előbbi hosz-
szú évekig a kádári Magyarország Írószövetségének elnöke, az utóbbi Teleki Pál 
közeli munkatársa, egyetemi tanár, aki a mai napig ugyancsak agyonhallgatott, 
nagyívű monográfi át írt a volt miniszterelnökről. A szerkesztőbizottság tagjai 
hozták létre a Szolgálat és Írás Munkatársaság nevű kiadót, ahol később Szabó és 
Kovács Imre nagy visszhangot keltő szociográfi ái is megjelentek. 

Szabó Zoltán ezekben az írásaiban a szociográfi át az irodalmi és eszmei mon-
danivalóból egy korszerű tudományos és szociológiai tartalommal megtöltve, a 
tudományosság dimenziójába emelte, a szerkesztőségek világából a társadalmi 
valóságba terelte. A fi atal népi írók publikációs lehetőséget kaptak a Szekfű Gyula 
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szellemi vezetése alatt álló Magyar Szemlében, majd 1937-ben Szabó Zoltán a népi 
mozgalom és független magyar szellemiség folyóirata, a Válasz szerkesztőségé-
nek tagja lett. 1939-ben a Magyar Nemzet Szellemi Honvédelem című rovatában 
cikksorozatot indít a nyilas befolyás ellen. 

A tardi helyzet, egy dél-borsodi  faluról, egy kis matyó településről szóló szocio-
gráfi ája 1936-ban jelenik  meg. A hímzésmotívumokat és matyó népdalokat tartal-
mazó kötet megírását igen alapos feltáró munka előzte meg.  Statisztikai adatokkal 
és grafi kai ábrákkal szemléltette Tard birtokviszonyait, táplálkozási, demográfi ai 
és egészségügyi állapotát. Többször járt a településen, több értelmiségi és paraszt 
családot is meglátogatott.

A helytörténeti adatokat felhasználva, a családi történetek alapján mentalitás-
beli változásokról is ír. A legsúlyosabb problémának a birtokszerkezetet, a mun-
kalehetőségek hiányát tartja. A táplálkozási szokásokról szóló fejezetben az egy 
katasztrális holdnál kevesebb földön gazdálkodó családról írja: „Amiről pedig az 
étlapjuk beszél, az már szinte több a szegénységnél, az állandó nyomor határát 
súrolja. Alig érti az ember, hogyan lehet így egészségesnek maradni, szívósan 
bírni a munkát, az aratást.”

A Cifra nyomorúság című „ízig-vérig népi szociográfi ája ” 1938-ban látott nap-
világot, amelyben Szabó Zoltán Észak-Magyarország, pontosabban a Cserhát, a 
Bükk és a Mátra népességéről és tájairól tudósít. Vicinálison, autóbusszal, kerék-
párral és gyalog járja be Észak-Magyarország említett régióit és három nagy tár-
sadalmi csoport: az értelmiségiek, a munkások és a parasztok egzisztenciájával 
foglalkozik, kiegészítve néhány nagyobb város útirajzszerű érzékletes leírásával. 

Az értelmiség helyzetét felvázolva, elszakad a helyi társadalomtól, és az egész 
magyar értelmiség közszelleméről mond nagyon elmarasztaló ítéletet, többek 
között a magyar polgárosodás elhibázott voltát is taglalva. Az ózdi ipartelep-
ről és az ott élő kiemelkedő bérekkel és minőségi szociális ellátásban részesített 
munkások szociális helyzetét taglalva leírja, ”hogy egy egészséges társadalomhoz 
egyáltalában nem elég e társadalom anyagi jóléte, nem elég a padlós szoba és a 
jó kereset, ennél valamivel több kell, ezt a többletet talán lehetne demokratikus 
szellemnek nevezni.

Szabó Zoltán a parasztok sorsát illetően egy bizonyos típusú menekülésről in-
formálja az olvasót: a parasztságnak a nagybirtokok jelenléte és  a bányák terjesz-
kedése szűkíti az életterét, ezért nincs módjuk a megélhetésre. Szabó Zoltán a Cifra 
nyomorúságban nem a statisztikai adatokat bemutató, bizonyítékokat felsoroló hig-
gadt elemző, hanem a népe sorsáért aggódó, határozott véleményt megfogalmazó 
író, sokkal  több líraisággal, olykor idillikus hangvétellel.

A Cifra nyomorúságnak döntő szerepe volt abban, hogy Szabó Zoltán Baum-
garten-díjat kapott. 1940-ben a francia kormány ösztöndíjával Párizsba utazott, 
a párizsi és franciaországi élményeiből született az Összeomlás című személyes 
hangvételű kötete. A következő évben Károlyi Mihály francia nagykövetségének 
kulturális attaséjává nevezték ki.

Ebben az időszakban, 1942-ben született a magyar irodalom talán legszebb 
szülőföldről szóló vallomása Szerelmes földrajz címmel, amelyért 1943-ban az 
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Akadémia Kőrösy Flóra díjjal tüntette ki. Illyés Mária édesapjához, Illyés Gyulá-
hoz méltó gondolatokkal jellemezte Szabó Zoltán vallomását, amely a szerző saját 
bevallása szerint a történelmi Magyarország megszűnése okozta fájdalom miatt 
keletkezett: ”A Szerelmes földrajz megmutatja nekünk, hogy a vidék és a táj ahol 
élünk, élményeink és emlékeink által hogyan válik otthonunkká, és otthonunkkal, 
életünkkel együtt hazánkká. Vagyis azt, hogy a minket körülvevő természetben 
hogyan tükröződik közös kulturális örökségünk.”Ez az a spiritualitás és kifejezés-
mód, amely a mai magyar irodalmi nyelvből is hiányzik.

Szabó Zoltán franciaországi tartózkodása miatt nem lehetett jelen a Szárszói 
Konferencián, amelynek az emigrációban külön esszét szentelt. A német meg-
szállásról 1944 március tizenkilencedike délutánján  értesült, ezért anyja diósdi 
házába, majd a keleti front felé menekült. A nyilas hatalomátvétel után Parádfür-
dő környékén, a Mátra erdejében bujdosott. 1945 januárjában már Debrecenben 
találjuk, ahol elvállalta a kormány hivatalos lapjának, a Magyar Közlönynek a 
szerkesztését, később a MADISZ  országos elnöke és a Nemzeti Parasztpárt Képes 
világ című lapjának szerkesztője, vezetőségének tagja. Mikor 1946-ban a koalíciós 
kormány a méltatlanul megtámadott Keresztury Dezsőt felmeneti kényszerül kul-
turális miniszteri pozíciójából, lehetséges jelöltként Szabó Zoltán neve is felmerül, 
de végül a párizsi magyar nagykövetség tanácsosa lesz.

Rövid ideig azt a Valóság című folyóiratot is szerkesztette, amelyben publi-
kálásra került Bibó István hírhedt írása „A  magyar demokrácia válsága”, amelynek 
megjelentetését Révai József és Lukács György is megpróbálta megakadályozni. 
„E válság ténye nem jelent többet  és nem jelent kevesebbet, mint azt, hogy Magyar-
országon a lakosság túlnyomó többsége a demokrácia és a felszabadulás ügyét és 
a háborúvesztés nyomorúságának tényeit  összekapcsolja  és könnyen lehet, hogy 
történeti emlékezetében tartósan is össze fogja kapcsolni” – írja előrelátóan Bibó.

Szabó 1949-ben  lemond  kulturális tanácsosi állásáról és Angliába távozik. 
Elhatározásához a végső lökést a Mindszenty-per megindítása adja. Londonban 
telepedik le, ahol a Szabad Európa Rádió szerkesztősének tagja lesz, egészen 
nyugdíjazásáig, 1974-ig. Ezen időszak alatt mintegy 5-6000 fl ekket írt, amelyeknek 
csak töredéke jelent meg a londoni Irodalmi Újságban, a Látóhatárban, majd a 
müncheni Új Látóhatár című lapban. Az 50-es években egyre kevesebbet publi-
kált, ebből a letargiából az 1956-os forradalom emelte ki, amikor a SZER hallgatóit 
a forradalom nyugati visszhangjáról tájékoztatta. 

1957 márciusában a Nemzetközi PEN-Club székházában megalapították a 
Magyar Írók Szövetsége Külföldön elnevezésű szervezett, amelynek elnökévé 
Ignotus Pált, titkárává Szabó Zoltánt választották. A szövetség fontos szerepet 
töltött be a nemzetközi szellemi életben  a magyar írók üldözése és bebörtönzése 
ellen kifejtett tiltakozások terén, felemelte szavát Nagy Imre és társai kivégzése 
ellen és informálta a világot a hazai megtorlásokról. Tagjai az Erdélyi Szépmíves  
Céh mintájára  Magyar Könyves Céh megnevezéssel könyvkiadót hoztak létre, 
melynek programját Szabó Zoltán szerkesztette.

Első kiadványa Déry Tibor válogatott novelláskötete volt. 
Szabó Zoltán az 1958-ban Magyarországon megjelent, a népi írókat  megbé-
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lyegző pártállásfoglalásról igen kemény, határozott, a népieket védelmező ál-
láspontot fogalmazott meg az Új Látóhatárban, Néhány  szó a népi forradalmiság 
múltjáról és jövőjéről címmel: „Ami a kommunistákat illeti: ha a sztálinizmus-
ról leninizmusra térés  újra sztálinizmusba érést eredményez, az elméleteiben 
csalódott ember forradalmisága előbb-utóbb a nem marxista  „populizmus” 
irányába fordul” – mondja ki a szentenciát Szabó.

Nagy visszhangot kiváltó Szárszó című esszéjében a centrum hiányát 
kifogásolta, hiszen rajta kívül ezen a konferencián Bibó István, Kovács Imre, de 
Illyés Gyula sem volt jelen. Így a baloldaliak Erdei Ferenc, a nemzetiek Németh 
László köré csoportosultak. Ellentéteik nem oldódtak fel közös tervekben. Erdeit a 
szovjet-orosz érdekszférához való túlzott igazodással, Németh Lászlót „mélyma-
gyar romantikával” vádolták. A szerző az alábbiak szerint vonja le a konzekvenci-
ákat: „Szárszó voltaképpen az eszmék seregszemléje volt s ezek a népi mozgalom 
politikai és írói munkáiból kerültek e táborozásra. Abból az irodalomból amely-
ről Kardos László ezeket mondotta: » A  népi írók széles sugárban terjedő hatása 
kétségtelen. De ez a hatalmas gondolati anyag még mindig úgy ül a belőle táplál-
kozó fi atalság tudatában, mint fel nem dolgozott és meg nem emésztett vélemény 
és kritikahalmaz «”. 

Szabó Zoltán 1960-ban egy írói delegáció élén a Londonban tartózkodó 
Tamási Áronnal találkozhatott, akinek tehetségét és írói tevékenységét nagyra ér-
tékelte, aminek több Tamásiról írt tanulmányban és esszében hangot is adott. Erre 
a találkozásra imígyen emlékezik. „…igazán páratlan ajándék az volt, amit ittléte 
hagyott: hogy a jó az emberből, ha kivételes, rossz korban se múlik el, hogy a 
jellem erősebb, a lélek tartósabb mint a keret, amibe beleszorult.”

Három év múlva találkozhatott a nagy példaképpel, Illyés Gyulával. Az ilyen 
találkozásokról 1983-ban  Josselinben, a Magyar Televíziónak adott interjúban az 
alábbiakat nyilatkozta: „Mondjuk, ha Illyés Gyula eljött hozzám Londonba, vagy 
találkoztunk Dél-Franciaországban, akkor és Magyarországgal találkoztam”. 

A háborút megelőzően meghirdetett „szellemi honvédelem” olyan nevelést, 
oktatást és képzést kívánt bevezettetni, amely elsősorban a magyar történelmi, 
művészeti, kulturális értékek elsajátításán alapul, egy erős, öntudatos, érték- és 
érdekorientációjú  identitástudat megalapozására. De Szabó Zoltán emigrá-
cióban is, talán egész alkotói tevékenysége során az állam és társadalom, az 
ország és nemzet, a haza és hazafi ság, az értelmiségi és társadalmi felelősségtudat 
fogalmairól gondolkodott és cikkezett. 

Egy egész életen át tartó szellemi honvédelem volt ez.
Európaiságát és magyarságát egymástól elválaszthatatlannak tartotta, nem a 

földrajzi beágyazottság okán, hanem azért, mert nemzetté válásunk folyamata az 
európai keresztény értékek, a keresztény szellemiség és hagyomány alappilléreire 
támaszkodott. A magyar identitást nem egy adottságnak, hanem egyfajta ered-
ménynek tartotta, amelyhez  „el kell jutnia a született magyarnak és az asszimi-
láltnak egyaránt”.

Az emigrációban élő Szabó Zoltán erkölcsi nagyságának, emberi  és baráti 
szolidaritásának legnagyszerűbb megnyilvánulása volt  az a magatartás, amely 
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a börtönben lévő Bibó István kiszabadítására, majd életművének a nyugati világ-
gal való megismertetésére irányult. Bibó István tanulmányainak magyar nyelvű 
kiadása, a Harmadik út, Szabó Zoltán bevezető esszéjével 1960-ban jelent meg a 
Magyar Könyves Céh kiadásában. A könyvet hosszú éveken át a szabadpiaci 
kapitalizmus és az újraelosztó marxi-lenini szocializmus között a szociális piacgaz-
daságot harmadik útként kereső magyar népi mozgalom alapművének tartották. 
Szabó Zoltánnak és lelki jó barátjának, Révai Andrásnak köszönhető, hogy Bibó 
egyik műve angolul is megjelenhetett. Ebben segítségükre volt egy neves angol ér-
telmiségi, Bernard Crick, a Political Quarterly című folyóirat vezető szerkesztője, 
akinek sikerült érdeklődését felkelteni Bibó munkássága iránt. Crick Londonban 
személyesen is találkozott Bibóval, ennek létrejöttében Kodolányi Gyulának volt 
meghatározó szerepe.

A Harmadik út Bibó Istvánról szóló bevezető írásában  Szabó Zoltántól az aláb-
biak olvashatók: „A német párt” és „török párt” között harmadikutas  politiká-
val egyensúlyozó erdélyiek közül elsősorban  Bocskayt tekinti mintaképének… 
A „dolgot őt magát” néző ember, a hamincas évek második felének irodalmi és 
politikai áramlatai közül, szükségszerűen a népi mozgalomhoz érzi magát köz-
elállónak. Ez a marxisták dialektikájától és nacionalisták retorikájától egyaránt 
eltávolodva, magát a valóságot igyekezett szemügyre venni: az ország helyzetét, 
a nép állapotát… Szekfű Gyula 1934-ben úgy látta, hogy olyan nemzedékváltás-
ról van szó, amelyben a fi úk szemlélete csaknem minden ponton szembekerül 
az apák szemléletével: az apák nacionalizmusa országterületben gondolkozik, a 
fi úk nemzeteszméjének tartalma a nép lett. Ezért a trianoni problematikából őket 
az új államokba került magyar kisebbségek megtartása foglalkoztatja, számukra 
népében él, erősödik, vagy gyengül a nemzet.” 

Ma már csak mosolygunk azon, hogy az SZDSZ alapító atyái egy politikai 
nyilatkozatban Bibó Zoltánt és Szabó Zoltánt szellemi elődjükként aposztrofál-
ták. Ugyanis az SZDSZ holdudvarának, a liberális „intelligantsiá”-nak köszön-
hető, hogy a magyar népi mozgalom íróinak csaknem mindegyikét kilökték a 
napjainkban érvényesnek tekinthető irodalmi és történelmi kánonokból. Mert 
közéleti-irodalmi tevékenységüket nem az adott történelmi korszak és nem a saját 
személyes sorsuk alapján vizsgálták, hanem általuk még meg sem élt, vagy ön-
hibájukon kívül rosszul értelmezett, még nem kellő történelmi távolságban lévő 
események tükrében, már egy véget ért XX. század, és egy, még el sem kezdő-
dött XXI. század sajátos, egyoldalú szempontjai szerint. Így valamennyiük élet-
műve és személyisége mindig valamiféle fasiszta vagy antiszemita fénytörésbe 
került. Ezért irodalom- és eszmetörténészek nem azt elemzik, hogy mai 
tudásunk alapján munkásságukból mi volt az érétkes és megőrzendő, és mi volt az 
értéktelen és elvetendő, hanem kénytelenek agyonhallgatni őket. Mert ha mégsem 
ezt teszik, saját szakterületükön válnak szalonképtelenné. 

Szabó Zoltánt életének utolsó évtizedeiben Magyarországot illetően a távol-
ságot tartani vagy közelebb kerülni dilemmája foglalkoztatta. Kérlelhetetlen és 
megalkuvás nélküli magatartása miatt a távolságtartás mellett döntött. Emigrá-
cióban töltött 35 éve alatt sem hivatalos, sem magánlátogatáson nem vett részt. 
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Írásait nem engedte itthon megjelenni és a hivatalos körökből érkező megkeresé-
seket elutasította. Őrizte szellemi függetlenségét, bár tudta, hogy a szülőföld és a 
természetes olvasói közeg hiánya az „írói halálhoz” vezet. Pedig egy pillanat-
ra sem szakadt el hazájától. Rádiótudósításai és írásai is ezt bizonyítják. Élete 
második, emigrációs szakaszában egyetlen könyve sem jelent meg. Első, Ősök 
és társak című válogatott esszéinek és tanulmányainak kötetét csak halála után 
vehették kezükbe olvasói.

Mint a „magyar szellemi élet egyik hivatalos megfi gyelője”, ha itthon marad, 
ő lehetett volna a XX. század második fele történelmi és kulturális eseményeinek 
nagy összefoglalója és szintetizálója. Rendkívüli műveltsége és tájékozottsága, 
stílusának könnyedsége és eleganciája, erkölcsi és emberi nagysága  alapján meg-
felelt volna ennek a rendkívüli kihívásnak. Tavaly emlékeztünk Szabó Zoltán
születésének századik évfordulójára.

Feladatunk nem lehet más, mint az, hogy életművét megismertessük a 
diákokkal és a fi atalabb generációkkal.

Jegyzetek:

1.    Papp István: A magyar népi mozgalom története, 1920-1990. Jaffa kiadó, 2012.
2.    Petrik Béla: A lélek szabadságharca. Hitel, 2012. április, 4. szám 3
3.    Nekem a haza: Az emberek. Szabó Zoltán interjúja a Magyar Televízióban. Hitel, 2012.
       április, 4. szám 73
4.    Kodolányi Gyula: Szem és szellem, epe és szív. Szabó Zoltánról. Magyar Szemle, 2012. február, 1-2 szám 7
5.    Kodolányi Gyula: Szabó Zoltánról - négy kis tételben. Szólóhangra,Nap kiadó, 2012.90
6.    Balla Bálint: Szabó Zoltán és a nyugati szellemi élet Magyar Szemle, 2012. október,9-10. sz. 133
7.    Szabó Zoltán: Nyugati vártán. I-II. kötet, Osiris - EPMSZ, 2012
8.    Bibó István: Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem Argumentum könyv
       kiadó - Bibó István Szellemi Műhely, 2012
9.    Papp István: Szabó Zoltán: Szerelmes földrajz Kommentár,2011/1
10.  Kulin Ferenc: Hagyománytudat és politikum a népi írók gondolkodásában. Magyar   Szemle, 2005.         

 február, 1-2 sz. 7     
11.  Szabó Zoltán: Magyarság Európában, Európa a magyarságban. Kortárs kiadó, 2002
12.  Szabó Zoltán: Diaszpóra nemzet. Osiris kiadó, 1999
13.  Németh László: Sorskérdések. Magvető és Szépirodalmi Könyvkiadó,1989.

LUKÁCSY JÓZSEF – EURÓPAI ÉS MAGYAR ÉS BODOR ALADÁR RAJZA A VÁZLATFÜZETEKBŐL



50 BODOR ALADÁR TANULMÁNYRAJZA A VÁZLATFÜZETÉBŐL



51

                            Nagyatádi Horváth Tamás

 Állóháború
Nem leszek egy a hátországi
biztatók hazug táborában,
ahol az ember faragta bálvány
örömére zeng fel meghitten
a temessétek be az árkokat
ezer hangon hamis szózata,
és nem leszek bitang,
haszonleső kettős ügynök,
habár tudom jól a nyelveket
és a szemben álló felek
érdemrendjeit egytől-egyig
felismerem a büszke melleken.
Nincs átok az ég alatt,
balgák menedéke, de szívem
álljon meg valóban, ha lövök,
amikor testvérem a front
túlsó feléről arcán a béke
tiszta vonásaival közelít.
Lássa csak, mi hogyan
rendeztük be életünk a sárban...

Kényszerérett
Belevirágzik a Napba,
mintha kitalált évszakok
elöl menekülne a pusztai
szél ringató forróságán.
Ránevetek, visszanevet rám.
Nevetve karmol csontomig,
ahogy mások varázsolnak.
Piros, görbe vonalakat
húz, grimaszos arcocskákat
kapar a kirepedezett
földre, elmagyarázatlan
féltéssel; talán robban majd
a porszikrás tekintetek
mélyén egy termékenyítő kép,
hogy teremjen az enyészetnek,
ha belevirágzik a Napba...

 NAGYATÁDI HORVÁTH TAMÁS VERSEI
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Zsákutca
Szavakból hordott hegy alján ül,
megvett szívében az idegenség
lángja fulladozik. Egyszeri
táncában már nem biztos, tán emlék,
tán folyton másuló képzelgés
az örökké szürke kárhozatról,
amit sosem moshat el onnan
gleccser vagy láva, míg a holnaptól
a lehetetlen születését
várja csak egyre, hogy életre kel
egy áporodott lehelettől
a nemtudás kihordta szörnyeteg.

                                                               Gál Csaba Sándor
Égszakadás

miféle pillanat lesz az
mikor a függöny elszakad
és a klónok a színpadon
abbahagyják a játékot
vége a pszeudo-évadnak
kinéznek a pőre valóságba
felnéznek az égszakadásba
arcukról patakokban csorog
lefelé a színes festék
lehervad a szomorú vigyor
egyszerű exodus veszi kezdetét
nyugodt menekülés
a disszidenseit visszafogadó
egzisztenciába-

Hibátlan nemzedék
matula generáció – makula degeneráció
matulátlan generáció – makulátlan degeneráció
matula regeneráció – makulátlan generáció

 NAGYATÁDI HORVÁTH TAMÁS  ÉS GÁL CSABA SÁNDOR VERSEI
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Szabad nap
a jól végzett munka
örömében fürdő 
ragyogó izzógyárak
leállnak
a tejútrendszer
spirálkarjaiban pihenő 
szabad napban
a magfúzió zavartalanul
zajlik tovább

A legjobb játék
ködöt a fényben
füstöt a szélben
atomjaira bont
és újra összerak
csaknem észrevétlen
egy különös alak
térdig áll a térben
keze a kozmosz
titkai közt kutat
ez a legjobb játék
szétszedi és összerakja
százszor a tejutat

Hallatlan
nem csak nyugágyastól felemelkedés
hanem strandolókon tavon kéklő hegyeken
kikötő hajón szerelemmel teli
erdőn és még azon is túljutás 
ahol a lecsillapodás gregorián zsoltár
zúg egy-egy hideg csillag leereszkedik
leleplezi valóságos önmagát
nincs közönség nincs siker
kiállítás és beavatás
letisztult formák süllyednek 
tükörsima óceánba kinek-kinek
onnan hirdetik érthetetlen győzelmüket
hallatlan

GÁL CSABA SÁNDOR VERSEI
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Kis celebhatározó

majd ha híres celeb leszel 
levélszemét lesz belőled
playboy reklám a nevedből
őrült fanok bejelölnek
közösségi oldalakon
járván bálvánnyá válsz te is
bármilyen testrészt villantasz
terjed a hír mint a pestis
népszerűségi indexed
úgy növekszik ahogy lájkol
a cirkuszra sóvárgó plebs
imádatban dagonyázol
addig amíg megutálnak
rád unnak és a kukának
küldik vírusos leveled
így lettél spam nesze neked
onnan semmi nem turkál ki
még a kis kurta farkú sem
sic itur ad astra vagy mi
ki is vagy te nem emlékszem

Világos kék derű
sötétbe tartó feneketlen mélység
jön létre akkor ha direkt nem értik
mit üzen a hajnal és az miért kék
maguknak gyógyszerként a mérget mérik

analizáltatják az üzenetet
addig hogy az végül semmire se jó
kínzó éhségükben kenyér és bor helyett
magukat emésztik viviszekció

szemükön látszik hogy nem látnak tisztán 
ámokfutók rontást hallucinálnak
tülekednek a korrupciós listán
ami ellen harcolnak azzá válnak

pedig a létezés pofonegyszerű
mellbevágóan világoskék derű

GÁL CSABA SÁNDOR VERSEI
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Fájdalomtalanítás

kész és jól van így ahogy van
száguldok egy folyosóban
repülök a sötétségben
félig szép és félig szégyen
hogy téged nem veszlek észre
nem folyik ma könny se vér se
ez egy belső leszámolás
csak egy villanás de megvan
kővé vált arc egy ütés és
ezer szilánkra szétrobban 
marad még a lassú szállás
marad még az emlékezés
megmarad az esti utca 
ködlámpákkal sárga fénnyel 
világító fényszórókkal
nyugalom nő meg a ködben
észrevétlen megszöksz tőlem 
fájdalom voltál és nem vagy 
csak a megbékélés marad
velem

Összeomlás előtt
előtt

templom előtt
összeomló templom előtt

összeomlás templom előtt
templom összeomlás előtt
templom előtt összeomlás
összeomlás előtt templom

GÁL CSABA SÁNDOR VERSEI
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Balajthy Ferenc

Hallgatni nem arany
Megkezdtük nemrég az új századot
Ősbűn szülte szende szerelemben.
Szétszórt országunk mit ránk hagyott,
Teremtés előtti csobogó csendben.
Balga csak néz a pohár fenekére,
Sárgacsekk ültetvényeket öntöz.
Talált fejsze nyele a kezében –
Dumalógus köt rögöt a röghöz.
Folyóink életvonala vert véres
S eljön majd mi sohasem lehetne.
Falrahányt borsót szüretel a béres,
Kicsontozott szobor szerepelne.
Mint a vadak a vadházasságban
Lendkerekes akarat dorombol,
Borátömlesztéssel a holtágban
A kiszáradt tenger imát mormol..
Egy csokor virág – csokornyakkendő,
Csecsszopó örül, hogy él a törvény.
Kenyeres pajtás mindig kelendő,
Rakja, mi a rakott szekérre fölfér!
Kilátszik a lóláb, a csónak csőre,
Csőre(töltött)káposzta illata száll.
Éhenkórászok kaphatnak új erőre,
Csak a csillagos ég még a határ.
Én szólok érted, fogd meg a kezem,
Ne állj ott lélegzet(vissza)fojtva!
 Kévékbe kössed az elszökő éveket,

  Senki se lesz, ki neked visszahozza!
 Mondja, kit az anyja erre megszült,
 Nem dicsőülhet meg minden talmi,
Vesszen akár írmagjával együtt,
Kinek nem áll jogában hallgatni!
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Ha felébred a lelkiismeret
                                                           (Görbületi buborék)

Felszállnak az égre a szürke sirályok,
A képzelet szülte is már mind halott.
Mint gézzel kötött seben vér átszivárog,
Önhúsába mardos a hitehagyott.
Úgy vélem a szerelem megmenthet engem,
Dalomra dalával a kedves ha szól!
Vagy rongyokba rejtem és epedve mentem, 
Tíz körömmel kaparom a föld alól.

Ősrobbanás előtt – Ősrobbanás után,
Semmiből lett végül láthatod Minden!
Míg egyszeri létre csíráltál csupán csak,
Megváltást mormolt a beígért éden. –
A lelkem megtisztult, hófehér vagyok már,
Lecsupaszultam akár egy feszület.
Bebarangolom veled, ahol te voltál,
Ha maradt valami, mi még feltüzel.

A végtelen lehetőség bolygóján élsz.
Minden vonz, taszít is, akár a mágnes.
(Sötét erők közt – görbületi buborék):
Egész világon a legáldottabb hely!
Hol képzelet sem jár, a fényeken is túl,
Eső kopog, hangosan sírnak a fák.
Űrfolyosóról csillagkapu csikordul
S az időt a terekből elrabolják!

(Görbületi buborék – sötét erők közt,)
Mit tehettem volna, épp megtettem-e? 
Nem kellenek áldozatok, mesehősök,
Szemedről a hályogot tépjed te le!
Ősi bűneidtől megmenthet a tetted,
Nem lehetsz örökkön közömbös nyelő!
Az alvókra rászakad bús álompermet,
Csak Semmiből jöhet a Minden elő!

Eső kopog, hangosan sír fenn a nagy ég,
Teret, időt, csendet, mindent eltemet.
Hangorkán kísér el, cikázik a bősz fény,
Hogy felébredjen a lelkiismeret!!!

BALAJTHY FERENC VERSEI
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           Sebők Melinda

„…mindennél egyszerűbb csend…”
– Pilinszky Szálkák kötetének háromsorosa

Pilinszky János pályája az 1940-es évek elejétől 1981-ben bekövetkezett haláláig 
egy olyan korszakban jött létre, amikor a Nyugat első nemzedékének klasszikusai 
valamint az 1920-as és 1930-as években a késő modernitás lírikusai is hatást gya-
korolhattak művészetére.  A kései modernitás költői nyelve közelebb áll hozzá, 
mint a klasszikusan modern Ady vagy Babits – mindazonáltal Pilinszky későbbi, 
ontológiai kérdéseket boncolgató, bonyolult metaforarendszert rejtő tömör líraisá-
ga a József Attila-féle költészetmodellt is meghaladja.

Az 1972-ben megjelenő Szálkák című kötet első verse, Amiként kezdtem az ál-
landóságot hangsúlyozza a lírai darabok motívumrendszerében; az új kötet azon-
ban új periódust is jelent a költői életműben. Pilinszky ismét felidézi emlékképe-
iben a múlt megrázó eseményeit. A második világháborúban katonai szolgálat 
teljesítése közben szemtanúként olyan mélyen élte át a szörnyűségeket, hogy az 
emlékek költészetét végérvényesen meghatározták. A háború képeinek felidézése 
nem idegen tőle a Harmadnapon és a Nagyvárosi ikonok lírai darabjaiban sem – de 
a Szálkák kötettől ismert motívumai közé újak kerülnek: szálka, vesztőhely, téli 
hideg, csönd. A Szálkák azonban még három ponton hoz újítást: megszaporodnak 
a biblikus motívumok; a költeményekben megfi gyelhető Simone Weil hatása; a 
versek megformáltsága inkább az élőbeszédhez közelít. A kötetben felerősödik 
Pilinszky transzcendens iránti vonzalma, kedvelt biblikus szimbólumai: Isten, 
szög, bárány, öröklét, kereszt. Ez némiképp összefüggésbe hozható Pilinszkyre 
nagy hatást gyakoroló, Simone Weil művészetével. A fi lozófusnő gondolatait szó 
szerint veszi át Juttának című című versében: 

„Latorként – Simone Weil gyönyörű szavával 
– tér és idő keresztjére 
vagyunk mi verve emberek”. 

Simone Weil misztikája a hatvanas évek közepétől gyakorolt hatást Pilinsz-
kyre, akinek művét 1964-ben olvasta először (La pesanteur et la grace). Innentől 
kezdve többször fordít Weil naplórészleteiből, nyilatkozataiban is sokszor hivat-
kozik a fi lozófusnőre. Pilinszky Simone Weil platonista jellegű vallásos misztikáját 
kedvelte, amely számot vet az emberi lét tragikumával. Pilinszky költeményeiben 
az ember kozmikus magánya háttérbe szorítja a személyiséget. Az individuum 
szembesül emberi sorskérdésekkel: a halál előtti pillanatlét sűrűsödik versei-
ben a mindenséggel való összeolvadás fényében. A számos asszociációs lehető-
séget rejtő, metaforákban gazdag Szálkák kötet a termékenység korszakát hozta 
Pilinszky pályáján. A Szálkák versei Krisztus keresztjének tragikusan töredezett 
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szálkái, melyek „a töredék foglalatában / az Atyaisten igéretét” rejtik – írja Metro-
nóm című költeményében. 

Ami a Szálkák-versek struktúráját illeti, a szabad formakezelés, a rövid, szikár, 
lecsupaszított formák és a szűkszavúság a jellemző. A hagyományos formákat és 
a jambikus sorokat felváltja a szabad versépítés, a metaforák még elvontabbá és 
többféleképp értelmezhetővé válnak. A metaforák között azonban mindig feltűnik 
az emberi lét tragikuma, a passió-lét látomása, a háborútól sújtott világ apokalip-
szise. A halál sejtelme, a pusztulás víziója is állandóan kísért a versek soraiban, 
egzisztenciális (Majd elnézem, Mielőtt, Marhabélyeg, Visszavon, Villanyolló) és egye-
temes, kollektív értelemben egyaránt (Levél, Példabeszéd, Omega, Ahogyan csak, Ez 
lesz). Az elhallgatás-technika – a lényeges dolgok kimondatlansága – a redukált 
versforma minden szónak nagyobb súlyt ad, valamilyen többletjelentés rejtőzé-
sét sugallja. A kopár, dísztelen egyszerűség a külső valóság megfestésével mégis 
képes az emberi lélekállapot kifejezésére. Ez az egyszerű jelenség: néhány mozza-
natra, tárgyra, helyzetre koncentráló költészet a pszichikai reakciók elhallgatott, 
ám sejtetett jelenlétével is képes érzékeltetni az emberi magány tragikus fájdalmát. 
A pusztulás víziója több költői képben is megfi gyelhető: az alkonyodó napban 
(A mélypont ünnepélye), beroskadó és megszűnő földben és égben (Példabeszéd), 
a zuhanásban, amelyet csönd követ (Vesztőhely télen), a rongycsomókban (Kiért,
miért), „a világ / örökös térdreroskadásában” (Milyen felemás), az oszlásnak indult 
világban (Ez lesz). 

A Pilinszky-hagyaték Magyar Tudományos Akadémia Kézirattárában talál-
ható versfogalmazványaiból kiderül, hogy az Ez lesz című háromsorosnak több 
változata is létezett. Az első, többször átfogalmazott variáns: hosszabb, hatsoros 
költemény még a verejték, az eső és a Bibliából ismert ecet motívumaival is kísér-
letezik: 

„Oszlás-foszlás, vánkosok csendje, / 
békéje annak, ami kihűlt, hideg lett, / 
mint a verejték, akár az ecet, / 
vak, mint a vidék eső után – / 
ez lesz, fakó… / 
egyszerűbb csend, ez lesz”. 1

A kihűlt, kiüresedett világ és a magányos lét viszonyát értelmező Ez lesz végső 
változata három sorra redukálódik: csupán a szétfoszlás, a végső megpihenés, a 
csend és a béke metaforáit hagyja meg a költő. Pilinszky költői látomásában el-
porladásként, foszlásként jön létre a végső pusztulás. A nominális stílusú, csupán 
létigéket alkalmazó kijelentés a kihűlt világ örökös csendjét is idézi: 

„Oszlás-foszlás, vánkosok csendje, 
békéje annak, ami kihűlt, hideg lett,
mindennél egyszerűbb csend, ez lesz”.

SEBŐK MELINDA – „…MINDENNÉL EGYSZERŰBB CSEND…”

1 MTA Kézirattára, Pilinszky-hagyaték, Ms. 5932/9. 
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A háromsoros látomás a halálsejtelem víziója. A „senkiföldjén”, kihűlt világ-
ban pusztuló univerzumról ír Pilinszky, melyet halálos, ám békés csend vesz körül. 
A végső pusztulás mindig valamilyen térben, világban történik. Az Ez lesz című 
versben örökké pusztuló világról és állandó csendről van szó, az „oszlás-foszlás”, 
a hideg csend a közeli halál jelképeként is értelmezhető. A pusztulás azonban nem 
hirtelen következik be, hanem hosszú szenvedés eredményeként: a porladás, az 
„oszlás-foszlás” is hosszú folyamatot jelöl. A költemény epigrammaszerű tömör 
közlései enigmatikus-metaforikus jelképekkel fejezik ki a lét magányát. Pilinszky 
az emberi magány transzcendens értelmezéséről a következőképp vallott: „Csak 
azok, akik fölismerték magányuk gyógyíthatatlan mélységét, realitását, kezdhet-
nek egyáltalán reménykedni, várakozni a szó természetfeletti értelmében. Nincs 
erősebb, valódibb szavunk a bennünk várakozó magány, elhagyatottság kiáltá-
sánál, ennél a beszédes, könyörgő csöndnél, mely egyedül azzal mutat magára, 
hogy van”. 2 

A rövid költemény alapvető drámaisága, a nem szűnő létszorongás a hitben, a 
misztikus tapasztalatban, amely az isteni csendben nyerhet feloldódást. Pilinszky 
az emberi lét abszurditását, teljes magányát és szenvedését a csönd poeticájával 
teremti meg. Pilinszky 1976 novemberében Baitz Máriának írott levelében a csend 
lélektani és esztétikai szerepéről a következőket fogalmazza meg: „Ezért kell egye-
dül befele fi gyelnünk, arra a végső csendre, ami vár ránk, s akkor tehetünk bármit 
és érhet bennünket bármi, végül mindenből költészet lesz és csend. Minden külső 
zajongásból csend lesz. […] az a végső csönd, egység és béke, már ma itt él ben-
nünk, részesei vagyunk, anélkül, hogy tudnánk, kik is választottak”.3  A Pilinszky-
életműben a csendet a költői kommunikáció részeként kell értelmezni. Az emberi 
beszéd hiánya, a meg nem értés, az elhallgatás, majd a végső csönd Pilinszky köl-
tészetének alapproblémája. Pilinszky Fokról fokra dolgozza ki az Istenhez vezető 
utat: ember és Isten viszonyát születés és pusztulás föloldhatatlan párbeszédének 
tartja. Simone Weil szerint is a csönd „maga Isten beszéde. A teremtett világ min-
denestül csak ennek rezgése. […] S amikor megtanuljuk megérteni a csöndet, ez a 
beszéd az, amit most már még világosabban kihallunk a csöndön túlról”.4   

Az Ez lesz című vers a maga egyszerűségében és tömörségében is hibátlan re-
meklés. Egy-egy szó fontos szerepet, fi lozófi ai mélységet kap. A háromsoros szi-
gorú belső egysége: csend, hideg, lett, lesz szavak egybecsengő asszonáncai zárt 
struktúrát adnak az egyetlen mondatba sűrített kijelentésnek. Az ember magánya 
itt nem egzisztenciálisan, hanem kozmikusan értelmezhető; a létszorongás döbbe-
nete helyett azonban enyhület és megbékélés árad a vers soraiból. Arról a végső 
nyugalomról és békéről ír Pilinszky, ami csak Isten csendjében nyerhet örökkéva-
lóságot. A háromsoros vers transzcendens távlatokat nyit: azt az időtlen, végtelen 
enyhületet és megnyugvást sugallja, ami csak az isteni találkozás által lehetséges. 

2  PILINSZKY János, A magányról, Új Ember, 1977. január 30. 
3  KOVÁCS Erika, „Mindenből költészet lesz és csend…” Pilinszky-emlékek, dokumentumok, szerk., HAFNER
   Zoltán, Budapest, Osiris Kiadó, 2003. 
4  WEIL Simone, Kegyelem és nehézkedés, (ford., Pilinszky János), Budapest, Vigilia Kiadó, 1994, 14.
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Pilinszky verse „leegyszerűsödött, és most didergőn és pőrén, minden dísz nélkül, 
a lét veszélyeztetett virágszirmaként áll a mozdulatlan jelenlétben”.5 

„Oszlás-foszlás, vánkosok csendje, 
békéje annak, ami kihűlt, hideg lett,
mindennél egyszerűbb csend, ez lesz”.

5 BÁNYAI János, Mozdulatlan jelenlét. In = In memoriam Pilinszky János, Senkiföldjén, Nap Kiadó, 
   Budapest, 2000, 135.
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Büki Attila

Fekete kép
 

                  
Kernstin Spechtnek

A roncs autóra,
mely az út menti 
teknősbékát formázza,
süt a hold.
Csempészeid,
a raklapokra dobott
vendégmunkások
holtukban is beszélnek,
mintha munkaadóik
fóliasátrai alatt 
görnyedve szólnának
az elveszített Afrikáról,
bűnük vércseppjeiről,
mely testükön piros folt.
Beszélnek sosem volt javaikról,
de nem hallja őket 
semmilyen földi hatalom
se tegnap, se most.
Villognak fölöttük
fényképezőgépek,
készülnek sajtófotók
s újságok betűibe feketedő szavak.
De hol vannak lemészárlóik?
Ők miért nem beszélnek?
Hagyd békén halottaidat!
Az idegen föld súlya
eddig is nehéz volt testüknek
a fóliasátrak alatt.

Fény csapódik az útra
nevenincs éjszaka
fény csapódik az útra
valakik robbantgatnak
a hóba jégcsapok zuhannak
kóbor kutya
tutul a Hold alatt

BÜKI ATTILA VERSEI
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a lakótelepi képernyőn
videójátékhősökkel forog a föld
lányok futnak valóságshow-ba
mintha az élet sója volna
nagy a személyes ügyek harca
zajos a nevenincs éjszaka

fény csapódik az útra
a világ veszett ló arca
valakik robbantgatnak
a hóba jégcsapok zuhannak
kóbor kutya
tutul a Hold alatt

     Kálnay Adél

  Az lenne jó
Azért csak az lenne jó, 
ha otthon, éppen ott, 
ahol az életed éled,
ott érne majd.
Szépen felöltözve, 
mintha vendéget várnál, 
arcod kipirulva,
már minden munka kész,
ott a fi nom sült a tálon, 
s a sütemények úsznak
a porcukorban.
Épp csak az imént 
locsoltad meg az 
orchideát, amit pár
éve kaptál azoktól, 
akik nagyon szerettek, 
s azóta évente kétszer 
ontja óriás virágait . . .
Minden ragyog, 
egész nap takarítottál,
még megigazítod a 
folyton elcsúszó portrét, 
rólad készült annak idején.
Akik fontosak, mind jó helyen, 

BÜKI ATTILA  ÉS KÁLNAI ADÉL VERSEI
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dolguk elrendezve szépen, 
neked sincs semmi elvarratlan, 
számláid sorra kifi zetted, 
a szelvényeket már hozzá is
tűzted a számlalevélhez. 
Még tökéletesre formálod
az utolsó mozdulatot, 
arcodon öröm, szemedben
nyugalom, s örök béke . . .
De nem így lesz, nem így,
mert a halál könyörtelen 
és nincsen stílusa, 
megkeres, pedig még 
van dolgod bőven,
például nem mondtad el  
a főnöknek véleményed,
nem érkezett meg az
adójóváírás, nem 
kértél bocsánatot az
anyádtól, s a szomszéd
is tartozik valami pénzzel.
Még nem jártál Párizsban,
sem Indiában, tanulni is
szerettél volna nyelveket, 
még minden annyira 
félkész, befejezetlen . . .
Nem vagyok kész, 
jajdulsz fel, de hiába. 
Bárhová bújnál, megtalál,
s azt mondja, kész vagy.

KÁLNAI ADÉL VERSE ÉS BODOR ALADÁR RAJZA PÉTER FIÁRÓL A VÁZLATFÜZETEKBŐL
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Máriás József

Irodalmunk strázsamestere

Cs. Varga István, újabb kötete(x) alkotója szellemi látókörének újabb hullámverését 
adta kezünkbe. Benne a XX. századi és kortárs irodalmi életről az előbbi könyve-
iben már megismert világ spirituális mélyrétegeiből tár fel, hoz felszínre újabb s 
újabb kincseket. Távolról sem csak az ismeretbővítés, a tudásgyarapítás céljából! 
A jeles irodalomtörténész, egyetemi tanár 60. születésnapjára kiadott Cum honore 
kötetben közölt, Bakonyi István kérdéseire adott válaszából kiragadott mondat 
– „Magasabb rendű célunk, hogy jó emberré váljunk, felfedezzük magunkban 
és másokban is a jó, igaz, szép és szent princípiumát.” – vezérgondolatként ír-
ható a mostani kötete fölé is. Szolgálat ez a legjavából. A végtelenné osztódott 
társadalmi munkamegosztásból az irodalom tanítása, értelmezése lett a küldetése. 
Hivatása krédójaként vallotta: „Hiszem, hogy Isten örökén az ember és az élet 
nem veszítheti el égi küldetését. A jelenkorban nőtt a lelki–szellemi gyökértelen-
ség, hontalanság érzése, ezért az emberi és nemzeti kohéziót növelő kultúrára, 
irodalomra nagy szükségünk van.” Küldetés, hivatás, szolgálat – nevezzük bár-
miképp Cs. Varga Istvánnak a Németh László–i etikum és minőségelv igénye és 
elvárásai szellemében végzett munkáját – oly ösvényeket jelent, melyekről soha le 
nem tért, azokról senki és semmi el nem tántoríthatta. 

Esszéinek, tanulmányainak tárgyválasztásában is e kritériumok vezették. E kör 
virtuális középpontjában Németh László életművének tanulmányozása áll. Hogy 
ezt nem csupán irodalmi érdeklődés motiválta, azt a Laczkó Andrásnak adott, s 
e kötetben közölt interjúban fogalmazza meg: „Németh László etikumra épített 
minőségeszménye, európai műveltsége, nyelvtudása, etikus szemlélete, humá-
nus és nemzeti elkötelezettsége vonzott. Ha az ő ajánlásait követtük volna, akkor 
Széchenyi szellemében szerveztük volna jövőnket, benne a kulcsfontosságú okta-
tásügyet: akkor Kert–Magyarország helyett nem panel–országot építettünk volna.”

Köteteinek sorával, a meghívások elfogadásával, irodalomszervező munká-
jával, a katedrán elhangzó szavaival – tanításaival – mind–mind az elszürkült 
panel–gondolkodás elé kíván gátat emelni, felvillantva, egyetemes értékek fény-
körébe vonva mindazt, ami visszavezethet bennünket a legjobbjaink által meg-
álmodott és megfogalmazott értékprincípiumok alapján működő létformába, a 
Kert–Magyarország metaforába rejtett értéktartományba.

Mostani kötetével is ennek a törekvésnek a szolgálatára szegődik. Irodalomtör-
ténészi munkásságának jellemző – legjellemzőbb – alapvonása, hogy megállapítá-
sait, következtetéseit az örök emberi értékek fundamentumára építi, a keresztény 
tanítás erkölcsi törvényei, a küldetéstudat beteljesítése viszonylatában fogalmazza 
meg. Hangsúlyozottan jut ez kifejezésre a kötet első fejezete címében: „Doleo, ergo 
sum” – „Fájok, tehát vagyok”. Ez nem Descartes híres mondásának antitéziseként 
fogalmazódik meg, hanem az irodalmi művek elemzéséből fakadó következte-
tésként. Költők, írók szenvedéstörténete a bizonyság arra, hogy műveik mögött 
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nem csupán a testi kínok töviseinek nyoma fedezhetők fel, hanem a lelkieké is. 
„Éppen a XX. század szenvedéstörténete, amely Pilinszky szerint iszonyúan átvé-
rezte a történelem szövetét, tanított meg bennünket arra, hogy az emberi sors koor-
dinátarendszerében a cogito mellett az eddigieknél jobban fi gyelembe kell venni 
a doleo jelentőségét is.” A személyest és a társadalmit is! Gondoljunk csak Babits 
Mihály Sunt lacrimae rerum, József Attila Nagyon fáj, Illyés Gyula Doleo, ergo sum 
című költeményeire, melyek messze túlmutatnak az írói patográfi ák kórlapjain: a 
fájdalom nemcsak a test fájdalma, hanem a bennünket körülvevő világé is, mely 
jövőnket veszélyezteti, rombolja, intő jelként áll előttünk, mellyel számolnunk kell.

A fejezetcímben foglalt, axiómává emelt megállapítás igazát négy költő egy–
egy versének elmélyült elemzésével, illetve életsorsuk felidézésével támasztja alá. 
Ady Endre: Kocsiút az éjszakában című „bölcseleti érvényű tudatverse” olvasásakor 
arra a következtetésre jut, hogy az alkotásnak kettős – egy művészeti s egy szak-
rális, spirituális minősége van. Ez utóbbit a „Minden Egész”-ben véli tetten érni. 
„Mit jelenthet Adynál 1909-ben a »Minden Egész«? – A teljes világképet, az erősen 
hitt világnézetet, értéktudatot? – Igen, de jelenthet hitegységet és jogegységet is, 
de sok minden mást és többet is!” Ezt világirodalmi analógiákkal, magyar irodal-
mi példákkal igazolja. Ugyane gondolatkörbe illeszti be Nagy László: Ki viszi át a 
Szerelmet című költeményét. „A költő az emberi létezésnek értelmet adó értékekre 
kérdez rá. A korszakjellemző félelmeket egyetemessé tágítja. Illúziótlanul vall a 
költősorsról, hivatásról, emberi küldetésről. (…) A Szerelem túlsó partra való men-
tésekor nem pusztán fi zikai létről van szó, hanem a szellemi jelenlétről, az emberi 
létezésnek értelmet, célt adó lényeg mentéséről.” Cs. Varga István értelmezésében 
a vers a szakrum és a profánum mezsgyéjén járva az előbbi javára billen: „a Nagy 
László-i Szerelem végső konklúzióban egyenlő az üdvösséggel.”

A fejezet következő írásában – József Attila-szobor Lillafüreden – ennél is tovább 
lép, általánosít: „Irodalmunk kultikus szokásrendje genetikusan kötődik a kul-
tuszhoz, végső soron az isten–kultuszhoz: a szakralitáshoz.” A Karóval jöttél című köl-
teményének idézett sora – „Ahol a szabadság a rend, mindig érzem a végtelent” 
– nem más, mint annak az igazolása, hogy gondolataiban, érzéseiben jelen volt a 
Végtelen, az abszolutum tárgyiasult eszméje. Mi sem bizonyítják ezt jobban, mint 
a költő istenélményét magukban foglaló költemények, melyek elvezették oda, 
hogy „élete végpontján »tetten érte szívében az Istent«.”

Cs. Varga a „doleo ergo sunt” érzés– és létezésvilág axiómáját a szenvedéstör-
ténet példázataként, A Radnóti–centenáriumra című esszéjében bontja ki, hozza kö-
zel az olvasóhoz. Hitet tesz amellett, hogy a költészet értelmezése, a mű elemzése 
nem szakadhat el az alkotó személyiségétől, élete folyásától. Ezzel szemben mit 
tapasztalunk? – „Ma sok kutató tudomást sem vesz a sensus pleniorról, a teljesebb 
értelmezésről. Tudni sem akar a hit szabályáról, a regula fi dei létezéséről, amely a 
legalapvetőbb magyarázati szempont a szakralitás kérdésében. (…) Ma akadémiai 
stallumokból kánonjogi biztonsággal hirdetik, hogy nincsen szükség életrajzra, az 
alkotásoknak pedig semmiféle üzenetük sincs.” Épp Radnóti a példa rá, hogy a telje-
sebb értelmezés mennyire szükséges a költemények megértéséhez, értelmezésé-
hez, befogadásához. „Ezek a tudósok nem igazán tudnak mit kezdeni az Eclogák, a 
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Nem tudhatom… a Levél a hitveshez költőjével, a leveleiben, naplójában Drágaédesnek 
nevezett hitvessel, múzsai poézissel.”

Az esszé elmélyült elemzése tárja fel előttünk a költő gondolat– és érzésvilágát, 
azt a fájdalomérzést, amely – doleo ergo sum – életében, különösképpen az utolsó 
években végigkíséri: „Költő vagyok és senkinek sem kellek (…) költő vagyok, ki 
csak máglyára jó, mert az igazra tanú”. Ennek ellenére „Radnóti hitte: a jóság, 
igazság, szépség mindig hatalmasabb a rossznál, a gonosznál. Az emberi létezés a 
Teremtő jóakaratából nem hullik vissza a semmiségbe”. Életútja summázataként 
ad hangot annak, hogy „a költő élete, főképpen munkaszolgálatos szenvedéstörté-
nete: a »Mysterium passionis« stáció–sorozata több irányban is kirajzolja kálváriás 
földrajzunkat.” E belső fájdalom részeként tekinthető a Radnóti személyiségében 
egyesülő kettős vonás: keresztény és zsidó voltának megélése.

Cs. Varga István következtetése: „A költő lélekben mindhalálig összeforrt 
a magyarsággal. Számára nem jelentett megoldhatatlan gondot a vallás versus 
nemzet törésvonal dilemmája.” Maga írta: „A zsidóságom ’életproblémám’, mert 
azzá tették a körülmények, a törvények, a világ. Kényszerből probléma. Külön-
ben magyar költő vagyok.” Ez korántsem jelentett számára identitászavart, hisz, 
amint az esszé szerzője írja: „a zsidó vallásból való kilépés az ő számára sem je-
lenti a zsidó kultúrával való szakítást. (…) Radnóti lélek szerint vállalta katolikus 
hitét, melynek jelentése egyetemes, általános, mindenkinek szóló, régi megnevezéssel: 
közönséges. (…) Őt valóban a szellem és a lélek tette kereszténnyé és haláláig 
hűséges magyarrá.” A „vigíliás erkölcsű és lelkületű Radnóti Miklós” öröksége 
„szellemi-lelki jussunk jeles tétele. Nem múlandó, hanem szellemi-lelki kincseket 
gyűjtött. Isten és ember előtt maradandó értékeket alkotott, amelyek nem mennek 
tönkre, nem lehet ellopni, sem moly, sem rozsda ki nem kezdheti őket. Emberi, 
költői testamentuma hitre, emberségre, magyarságra tanít, kötelez bennünket.”

A következő fejezet fölött Németh László szavait olvashatjuk: „Szerettem az 
igazságot…” Cs. Varga István „Németh László eklézsiájá”–nak – Czine Mihály lé-
nyeglátó megnevezése – elkötelezett híve. Benne „a magyar népi mozgalom esz-
meteremtő és mintaadó személyiségé”-t látja, a „templomépítő” írógéniuszt, kinek 
létfontosságú felismerése – „a megismerés: megértés, a megértés: szeretet” – ma 
olyan fájdalmasan hiányzik életünkből, amiképp a személyiségében és műveiben 
is megtestesülő „etikumra épített minőségeszmény” is utópia maradt, a műveiben 
kulcsfogalommá magasodott „üdvösségügy” pedig vágyálommá szublimálódott 
ugyan, de mégsem múlt el nyomtalanul.

Szemléletesen példázza ezt Jókai Anna Napok című nagyregénye. Elemzése-
kor két fő szempontot követ: „A Napokban kimutatható Németh László–regények 
inspirációit, és a nagyregény metafi zikai, szakrális vonatkozásait értelmezem.” 
– olvashatjuk a Kortárs író élő öröksége című Cs. Varga-esszében. „Jókai Anna tudja: 
az élet és a kultúra alapja egy paradoxon: az áldozat, a szenvedés, a türelem, a lát-
szólagos »veszteség«, vagyis az áldozatvállalás viszi előbbre. Röviden: a kultúra: 
áldozat. (…) regényével, főhősének tanulságos életével azt üzeni: mindent lehet, 
de csak a jót szabad, csak a jót érdemes tenni, élni, követni.” Mi más ez, ha nem 
Németh László üdvösségtörténetének reinkarnációja?
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Ugyanezen eszmei síkon haladt Nagy Gáspár is, kiről Kapuváron lezajlott 
utolsó szerzői estjének felidézése révén olvashatunk szép sorokat a kötetben. 
A legnagyobbaknak adódhat meg az a felismerés, amelyet utolsó versében olvas-
hatunk: „Szerethetett engem az Isten / mert teremtményének / engem is elfoga-
dott; / sárból–agyagból apám s anyám álmaiból…” A példaemberek, a szolgá-
lat nemes eszményei szolgálatában lévők arcképcsarnokát gyarapítják a Sarkady 
Sándorról írott sorok is.

Cs. Varga István mély hite, teológiai alapozottságú szellemi látóköre indokolja, 
hogy előszeretettel fordul a Jézus-kereső alkotókhoz, kiknek műveiben a szakrali-
tás meghatározó tényező. Közéjük tartozik a nagy mesemondó, Benedek Elek, aki 
lélekből fakadó szavakkal mondta: „Jézus tanítványa voltam…” Kuncz Aladár, 
Bánffy Miklós, Kós Károly mellett az Erdélyből kivándorló százezrek ellenében 
ő is a hazatérők sorába tartozott, mert „hitte, hogy bajlátott népét a szülőföldön 
tudja szolgálni”, s avatta Kisbacont székely Széphalommá, irodalomszervező köz-
ponttá. Marcell fi ához írott intelmeiből kiragadott sorok örökérvényű testamen-
tumként állhatnak az eljövendő nemzedékek előtt: „Ne szégyellj szeretni, fi am; 
Ne szégyelld szeretni a hazát; Ne szégyelld, ha többet adsz a szeretetből 
másoknak, mint ők adnak neked, akkor te vagy a gazdagabb; Állj a védtelenek, a 
gyengék közé!”

A haza, a szülőföld iránti elkötelezettség, ragaszkodásból nyújt példát 
A csángósors két költője című írás. Lakatos Demeter és Iancu Laura költészete két 
egymástól távoli időben testesíti meg „etnikai közösségük legitimitásformáinak 
lényegét: a hitbeli, vallási és nyelvi összetartozás tudatá”-t. Hisz esetükben – Iancu 
Laura szavaival – „a vallás és a hit a csángó kultúra esszenciája”. A hit akár Gál Elem-
érnek az általa írt Héthavas című regénye „főhősének” is tekinthető. A székely ra-
bonbánok legendás történetét a Csíki Székely Krónika ihlette. A benne megörökí-
tett székely–magyar ősvallás „költészet is volt a maga korában, ez tartotta fenn a 
magyarság hitét fennmaradásában, történelmi létezésében, hogy nem hal ki idő 
előtt, amíg megtartó ereje, hite vezérli”.

A szellemi és lelki időutazásra késztető alkotásban „az író arra keres választ, 
hogy mi tartotta fenn 450 éven át a székelységet a széthulló hun birodalom romja-
inak egy kis erdélyi szigetén, hogy nyelvét megtartva megőrizze identitását és be-
várja magyar testvéreit. Az író válasza: az őseiktől örökölt szellemi–lelki kincsük: 
a kegyelem műve, az újulni képes hitük, amely rátalált az egyént és közösséget 
megtartó kereszténységre”. A Héthavas „lármafaként fi gyelmeztet feladatainkra: 
a történelem fölé magasló földrajzi szimbólum lelki erőforrás, mint Csíksomlyó: a 
székely Lourdes”.

A Hajdó István prédikációiról, beszédeiről szóló írást – Evangelizáció és elok-
vencia – a 2005-ben Csíksomlyón elhangzott szentbeszéd indukálta. Cs. Varga a 
műfaji – szónoklat – leíráson, értékelésen túlmenően a beszédekben rejlő tanításra 
koncentrál: „egész szentbeszédét átható szónoki éthosz, hozzáértés (hivatástudat, 
műveltség, nyitottság) elménket és érzelmeinket is mélyen megmozgatja: együtt–
hallgatóvá, együtt–olvasóvá, együtt–gondolkodóvá tesz bennünket. A rendkívül 
hatásosan retorizált szentbeszéd hitvalló fohász, kiáltás és hívás az üdvösségün-
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kért, otthonainkért, a Székelyföld autonómiájáért, egész népünkért; az első szavá-
tól az utolsóig együttgondolkodásra késztet bennünket. (…) pozitív állásfoglalás-
ra buzdít: őrizzük meg önmagunkat, egyetemes és magyar értékeinket.”

A szerző sokoldalúságára, érdeklődésének sokszínűségére utalnak A „Test-
vérmúzsák” igézetében című fejezetben közölt írások. Molnár Edit és Fejér István 
fotóiban, Molnár István Géza fotóalbumában, Nagy Ernő festményein, Hubert 
Ildikó monográfi ájában a művészet lényegét: az emberfelmutatást keresi, az 
ember- és lélekarcú művészet közös forrását, mely „az emberi szépség, jóság és 
igazság, a másik ember tisztelete és szeretete” éltető vizét buzogja fel, lélektől lélekig 
közvetíti azt. Elgondolkoztató, hogy „ma a szép, a jó, az igaz, a szent mellékesnek 
számít”, pedig „egy alkotás attól lesz remekmű, ha szépsége mélyről sugárzik, ha 
a teremtés titkával tart rokonságot”.

Ismerve Cs. Varga István, mély érzelmi kötődését az orosz irodalom iránt, 
nem csodálkozhatunk azon, hogy ennek e kötetben is beszédes jelét adja. A „Kik-
nél a szerelem képekbe szőtt…” fejezet három írásában „az orosz líra ezüstkorának” 
kiváló alkotója, Szergej Jeszenyin emlékezetét idézi elénk. Költészetének magyar 
recepciótörténete – „a nemzeti műfajként számon tartott műfordítás–irodalom” ez 
értékes szelete – híven példázza azt a nagyrabecsülést, amellyel a magyar szellemi 
élet a XIX. századtól kezdődően az orosz irodalom felé fordult. A Bokraink közt már 
az ősz barangol… című költemény elemzése révén megismerhetjük annak magyar 
„rokonait”, Berzsenyi Dániel Közelítő tél, Ady Endre Párisban járt az Ősz, Juhász 
Gyula Milyen volt… című csodálatos verséig; megismerhetjük a Rab Zsuzsa által 
jegyzett legsikeresebb magyar fordítást, melynek révén a magyar olvasók Jesze-
nyint szinte saját költőként ismerik. A Jeszenyin-fordítók közt a már említett Rab 
Zsuzsa mellett olyan neveket találunk, mint Képes Géza, Weöres Sándor, Sarkady 
Sándor, Fodor András, Illyés Gyula, Kálnoky László, Nagy László, Erdődi Gábor, 
Erdélyi Z. János. A fordítások, a költőről szóló irodalom könyvtárnyi terjedelme, 
az emlékét idéző emlékversek révén Szergej Jeszenyin méltó helyet vívott ki ma-
gának a magyar olvasók tudatában.

Aki az egyetemi tanár és irodalomtörténész Cs. Varga István szellemi port-
réját kívánja megismerni, különös haszonnal olvashatja a kötet zárófejezetét: Ta-
náraim, mestereim, példaképeim. Mielőtt a személyes, érzelmi melegségtől áthatott 
vallomásokban elmélyülnénk, olvassuk újra a 60. születésnapján  a tiszteletére 
kiadott Cum Honore kötetben a tanítványai, tisztelői által írott lapokat, azaz egy 
külső refl ektorral világítsuk meg a portrét. Bakonyi István: „alapjaiban nélkülözi 
a múlékony politikai indulatok attitűdjét, sokkal inkább a tisztán szellemi moz-
gásokra fi gyel.” Toldi Éva: „Hozza-viszi a Jó Hírt, a szeretet elavulhatatlan evan-
géliumát, a magyar irodalom nagyságainak mához is szóló üzeneteit; a Németh 
László-i minőség etikumával és misztikumával felvértezve, nemzeti imádságaink 
örök aktualitásának tudatosításával – a sorsfordító és gyakran, sajnos, sorsferdítő 
időben.” Korzenszky Richard OSB: „Ír, olvas, tanít, utazik, támogat – ideje telik, 
teljesedik.” Kaló Béla: „A patriotizmus, a magyarság igenlése ott van Cs. Varga 
valamennyi dolgozatában.”

Tanárai sorában különös tisztelettel ír dr. Nádasi Tibor Alfonz bencés szerze-
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tesről, aki „az etikumra épített minőségeszmény jegyében a bennünk lévő szellemi 
»növéstervet« akarta kibontakoztatni. (…) A küzdő egyház tagjaként keresztény 
és bencés szellemben művelt magyar patriótákat akart nevelni belőlünk.” Ugyan-
csak a tanítványi szeretet és tisztelet hangján emlékezik dr. Bánhegyi Jóbra, aki 
tovább mélyítette benne az irodalom szeretetét, meleg szavakkal méltatja a pálya-
társ, Rónay László munkásságát.

A győri bencés gimnáziumig vezethető vissza, mindmáig tartó tisztelet és barát-
ság fűzi Jáki Sándor Teodóz atyához, kinek gazdag életútjáról, az egyházi népéne-
kek gyűjtésében szerzett felbecsülhetetlen érdemeiről a vele készített s e kötetben 
olvasható interjúban ismerkedhetünk meg. Dr. Korzenszky Miklós Richárd bencés 
szerzeteshez, az önállóvá vált tihanyi apátság perjeljéhez a közös tájhaza – Kapuvár, 
„a tündérvilág Rábaköz” –, valamint a bencés iskolában szerzett szellemi háttér, az 
egymással azonos spirituális koordinátarendszer köti. Ez vezette arra, hogy megraj-
zolja a pályatárs portréját, melynek főbb kontúrjait a maga arcképén is föllelhetjük. 
Például az indulásról, az otthonról és az iskolákból hozott útravalóról: „Szüleim 
tanítottak meg a fi zikai munkára, kapuvári tanáraim a szép szó tiszteletére. Győri 
bencés tanáraimnak köszönhetem tanári hivatásomat. Arra tanítottak, hogy igazi 
rangot, méltóságot csak a szellem, a tudás, a műveltség adhat.” Richárd atyával egy-
behangzóan hiszi és vallja, hogy „a szakralitásból fakad minden igaz, jó és szép. (…) 
A kultúra minden nép életerejének, életképességének forrása, a nemzetek értéké-
nek, érvényesülésének fokmérője. (…) A hivatásszerűen végzett munka, a tanulás, a 
tanítás is a kultúra lelkéhez, az áldozatot is vállaló szeretethez vezethet bennünket.”

A Laczkó András kérdéseire adott válaszok „a holtig tanulás igényé”-vel élő 
Cs. Varga számvetésének is tekinthető. Belőle kirajzolódnak azok a szellemi fény-
források, tájékozódási pontok, melyek életútján vezették. A fentebb említetteken 
kívül különösen értékes örökségnek tekinti a Németh László-i etikumot és minő-
ségeszményt: „Értelmiséginek lenni mindig ez volt, és ez lesz: segítetlenül segíteni 
és megértetlenül megérteni. S ez nem is olyan borzasztó; egyszerűen: szellemi.” 
Örökségének ápolása nem merült ki „a legfőbb példakép”-ről írott számtalan ta-
nulmányban. Nevét ott találjuk titkárként a Németh László Társaság alapítói so-
rában. Kezdetektől szervezője volt a Németh László-konferenciáknak, számtalan 
meghívásnak eleget téve ápolja emlékét, mindazokét, akik a nemzet felemelkedé-
sét szolgálták az elmúlt századok során.

Kiváló tanárai, példaképei követőjeként maga is szellemi strázsamester, „lán-
goló tűz” kívánt lenni, melynek világánál fény gyúl a nemzet elméjében, lelké-
ben. Az édesapjától kapott bölcs tanítás szellemében – „ne azért kapáljunk, mert 
a földünk gazos, hanem azért, hogy ne legyen gazos!” – maga is a feladatát, hiva-
tását, elkötelezettségét felismerő nemzedékek nevelésével az előtte lebegő ideál, 
az „emelkedő nemzet” ügyét szolgálja. Munkásága folytonos adósságtörlesztés. 
Ez a vágy és törekvés csiholta ki belőle a tanulmányok megszámlálhatatlan sorát, 
könyveit, köztük az Erdélyben és a Csángóföldön tett szellemi utazás mély élmé-
nyeit megörökítő és tovább adó Rokonföldön hittel és reménységgel telített lapjait.

Ideákban gazdag kötetének címlapja – Fejér István fotója alapján Pereszlényi 
Helga tervezte – a kötetben olvasható írások metaforikus megjelenítéseként is 
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értelmezhető: a zöld mező a reményt, a piros pipacssáv a hitet, a messzeségben 
kékes derengésbe hajló ég a végtelent jeleníti meg. A címbetűk grafi kája egy híd 
képét asszociálja bennünk úgy, ahogy azt Nádasi Alfonz szavakba öntötte: „…
aki tanításból éli életét, annak kell, hogy vasbetonoszlop elvei legyenek. Ki kell 
választani két olyan pillért, amire az élet hídját fel lehet fektetni. Én is ezt tettem. 
Na, nem a magam esze után találtam ezt ki, hanem az ősök példája szerint. Ez a 
két oszlop a hit és a magyarság.” 

(x)Cs. Varga István: LátóköR. Esszék, műelemzések, egyéb írások. Hungarovox Kiadó Budapest, 2012

Bakonyi István

                               Két  könyv az ifjúságnak                   

Hétvári Andrea: Képzeld el!

Érdemes néhány szót szólni elöljáróban arról, hogy milyenek ma a viszonyok, ha 
az ifjúságot megcélzó irodalomról gondolkodunk. Azt látjuk, hogy nagy számban 
jelennek meg színes és kihívó termékek, ám kevés köztük a valódi irodalmi értéke-
ket hordozó alkotás. Mondjuk Weöres Sándor, Tamkó Sirató Károly, Csoóri Sándor 
vagy éppen Bella István szintjén. Természetesen nem kell felétlenül az ő útjukat 
járnia senkinek, ám nagy az ember öröme, ha valóban nívós teljesítményre bukkan.

Hétvári Andrea Képzeld el! c. verseskötete ilyen ajándék. Ajándék abban az 
értelemben is, hogy jó szívvel kerülhet a karácsonyfa alá, vagy éppen születés- 
és névnapra a gyerekek kezébe. Ahogy a kiváló irodalomtörténész, Vilcsek Béla 
írja ajánló szövegében: „Versei egyszerűek, érthetőek, könnyen követhetőek, 
ugyanakkor mélységes humánummal telítettek, műfajilag nagyon változatosak és 
nagyfokú szakmai felkészültségről tanúskodnak. Messze kiemelkednek napja-
ink mesegyártói és gyermekkönyv-kiadási  dömpingjének átlagából.” Így igaz, és 
tegyük hozzá, hogy az imént felsorolt klasszikusok mellett más hatások is érvé-
nyesülnek ebben a versvilágban: nevezetesen azokra a svéd gyerekversekre gon-
dolok, amelyek évekkel ezelőtt Ami a szívedet nyomja címmel nagy sikert arattak 
nálunk is. Kötetlen formájukkal, a maguk tiszta és természetes hangján. Hétvári 
Andreára is nagy hatást gyakoroltak, s azt most akkor látjuk, amikor pl. egy nyolc-
éves monológját olvassuk.

Ugyanakkor az is igaz, amit maga a szerző ír utószavában: „A valódi gyermek-
vers … nem is igazán a gyermekhez, hanem a mindenkori – végtelen sok alakot 
öltő – időtlen lélekhez szól.” Milyen szép gondolat. (Eszembe jut, hogy ha jól tu-
dom, Weöres Sándor sem gondolt arra, hogy híres, az óvodákban és az iskolákban 
is nagy sikert elért versei főleg a gyerekeket varázsolják majd el…) És hozzáteszi, 
hogy legfontosabb dolgunk szeretettel élni. Ilyen humánus és építő mondandót 
közvetítenek ezek a versek, gyereknek és felnőttnek egyaránt. S mindezt tökéletes 
anyanyelven és biztos formakultúrával teszi. Akár kötött, akár szabad formában. 
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Jelképisége gazdag és elragadó. Stílusa letisztult és érett. Otthonosan mozog a 
legkisebbek lelki világában, gyakran belebújik a bőrükbe. Például az állandóan 
kérdezőjébe, mint ahogy ezt a Tudod ki? esetében látjuk. Másutt meg nyíltan föl-
vállalja a Weöres-i utat, egyfajta átirattal. Ilyen strófákkal: „föld mélyén szendergő 
/ csillagfürt, ébresztő / ébresztő – csing-ling-ling – / szél szárnyán záport hint”.

Kedveli a hagyományosnak nevezhető témákat, az évszakokat, a napszakokat, 
a természet elemeit. Ily módon a tradicionális szépség sok-sok megnyilvánulásával 
találkozhatunk műveiben. Megjelenik a mindenki számára kedves növény- és ál-
latvilág, közöttük természetesen a kutya is. De szerepel a kerti macska vagy éppen 
a rigó. (Hová bújik?) És a remek kérdés: „…hová bújik télen a világ?”  A gyermeki 
lelkivilág, a psziché alapos ismeretéről tanúskodik minden sora, a monológokban 
különösen. A kötetcímadó mű a legjobb szabadverse, s éppen az állatok védel-
méről szól. Mosolyt és együttérzést fakasztó, áradó szöveg ez. Pl. a csillagokról, 
amiket akkor kap meg az ember, „ha eltesz az útból például egy csigát”, és így lesz 
Éva néniből százados… Hősnótájában pedig a magyarosan írt idegen nevekkel ját-
szik, így születik meg többek között Csák Norrisz, aki akár régi földesúr is lehetne! 

Több írásban is bővelkednek az epikus részletek, egy-egy kisebbfajta mese 
kerekedik ki így. Igen széles tehát a skála, a kötet hangja és stílusa gazdagnak 
mondható. Gondolatilag is mélyenszántóak a művei, s pl. az Évszakokban remekül 
érzékelteti a természeti körforgást, ami az emberi életet is jellemzi. A születés a 
kitavaszodás, a gyerekszülés a nyár évada, aztán: „…elkezdhetünk őszülni / és 
az télül / akik visszaköltözik / a megálmodóhoz.” Szépen megformált érzelmek 
és gondolatok, s itt is egyértelmű, hogy valóban több nemzedékhez szólt általuk a 
költő. Sőt, Kérdések c. versében a létezés értelmét kutatja. Ideírom egész szövegét: 
„hallottad már / a tenger némaságát? / láttad már magadban / viharok erejét? / 
fogtál már kezedben / zöld szomorúságot? / tudod, miféle éjszaka / lakik a kagy-
lókban? / szagoltál már madáréneket? / ízlelted már a boldogságot?” Ízig-vérig 
modern hang, s ez az, ami mindenféle korosztályt megszólíthat. Tömör, intenzív 
és szinesztéziával meg egyéb lírai eszközökkel színezett remek mű.

Másutt a dalok, a megzenésítésre váró, és jórészt már megzenésített versek bű-
völik el az olvasót. (Csigaház, Verébnyom, Hópihe, stb.) Egy-egy találó képpel, meta-
forával fi noman belopja a legfontosabb lírai eszközöket versvilágába. Az Ellentétek 
második strófája pl. így szól: „nehéz kő a harmat súlya / föld és árnyék elnyeli / 
teste égből földre húzza / mégis csillag fürdeti”. 

S a már jelzett, különböző formájú költemények szinte ritmikusan váltogatják 
egymást. Találkozunk különös szójátékokkal, humoros fordulatokkal. A Tagok-
ban pl. az „izzatag” mintájára születik meg az „anyatag”… Itt érintkezik ábrázo-
lásmódja a groteszkkel is. És beáramlik világába a felnőtté válás problematikája, 
de a család válsága is. A Magyarul lírai hőse meg rájön arra, hogy a bioritmus nem 
jelenti azt, hogy vegyszermentes zene. Jót derülhet az olvasó, miközben a mélyebb 
összefüggéseket kutatja.

Ilyen és hasonló értékei okán tarthatjuk legújabb irodalmunk kiváló teljesítmé-
nyének Hétvári Andrea kötetét. 

                                                                                                                                (Rím Könyvkiadó, 2011)
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    Sohonyai Edit: Kockacukor

A kiadójához hű írónő, az írónőhöz hű kiadó újabb szellemi terméke ez a regény, 
immáron hetedik közös művük. (A Csuportkép annak idején az Árgus Kiadó és 
Vörösmarty Társaság együttes gondozásában jelent meg.) A Kockacukor újabb bi-
zonyíték arra, hogy Sohonyai Edit a kamaszlét és a kamaszlélek jeles ismerője, s az 
erre a korosztályra jellemző élettényeket folyamatosan érvényes epikai művekbe 
tudja átemelni. 

Ő, maga is ebben az életkorban lett íróvá, mélységes lélektani ismeretekkel, a 
valóság iránti érzékenységgel. Eddigi műveire is jellemző volt a fordulatos cselek-
ményszövés és az alapos jellemábrázolás. Van érzéke a groteszk ábrázolásmódhoz 
is, mint az a fi lmként is létező Csuportképben láthattuk, olvashattuk. Ezek az érté-
kek az új regényben is jelen vannak. Kockacukor egy 17 esztendő lány, aki imád-
ja a csokis csigát, és több mint 90 kiló. Ám mindennel próbálkozik, hogy végre 
rátaláljon a szerelem, s ennek érdekében egészen képtelen helyzetekbe is keve-
redik. A történet elején az első, ligetbeli kalandokról olvashatunk, és itt találunk 
néhány fontos vendégszöveget is, amelyek érzékletessé teszik a helyzetet. Ilyeneket: 
„Tovább is van, mondjam még?”, „Nőj csak, nekem nősz nagyra, szentem!”, „Oh, 
irgalom anyja, ne hagyj el…”. Tamkó Sirató Károly, József Attila egy-egy emlé-
kezetes mondata mellett itt van Arany Jánosé, a maga imádságos modorában. 
S ha nem is az ilyesfajta szövegek írják le főleg a mű főhősnőjének pszychéjét, 
azért nem véletlen a jelenlétük.

Jellemző erre a regényre, hogy írójából a maga természetességében ömlik 
a szó, nyoma sincs semmiféle mesterkéltségnek. Stílusa élvezetes, humorral és 
bölcsességgel teli. Gyakran érzékeljük, hogy a lány küzd a testi adottságokkal, 
és próbál megbirkózni a helyzettel. Azt is láthatjuk, hogy a természetes vágyak 
épp úgy hatalmukba kerítik, mint kortársait. És a van humora, iróniája. Akad a 
szövegben szójáték is, pl. ilyen: „ön biz alma”… (Engedtessék meg egy kitérő! 
Néhány éve a fehérvári piac bejáratánál olvashattuk: „ön működő ajtó”, majd ké-
sőbb: „ön magától nyílik”…) Közben már-már érzékei vágyat érez egy Túró Rudi 
megérintésekor. Bizony, nagy küzdelem ez, amelyben legfőképpen önmagát kell 
legyőznie.

Sohonyai Edit eközben gazdagon és színesen írja le a lányt körülvevő világot, 
a szűkebb és tágabb környezetet. Kirajzolódik egy öttagú család élete is, benne a 
nevelőapával, és „hozott” lányával, akivel majd Kockacukornak sok gondja lesz. 
No, és persze ne feledjük Dongót, a kutyát sem, hiszen ő is a szereplők köz tarto-
zik… A középpontban persze végig Kockacukor áll, a maga vagányságával, amely 
érdemessé teszi arra, hogy akár a késes támadót is lefegyverezze. Majd a regény 
vége felé aztán olyan képtelen kalandba is keveredik, ami már-már krimibe illik, 
s bevallom, a magam részéről mellőzni is tudtam volna…

Főhősünk tehát sok mindennel kell, hogy megküzdjön, de önbizalomban sincs 
hiánya. Egy idevágó szövegrészlet: „Megnézte magát a tükörben, és megállapí-
totta, hogy ő tulajdonképpen egy jó nő, csak az Elvarázsolt kastély egyik trük-
kös tükrében szemléli magát, ami gonosz módon vízszintes irányban széthúzza. 
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De majd mindjárt ellép a tükör elől, és akkor újra minden rendben lesz.” Áttéte-
lesen vagy jelképesen igaz e szöveg minden szava, hiszen előbb-utóbb tényleg 
minden rendben lesz. Ám mindezek előtt még sok akadály következik. 

Aztán nem hiányzik az iskolai élet színes leírása sem, és színesíti a történetet 
a Mocsok Csillag nevű zenekar tagjainak vagánysága is. Hasonlóképpen alapos 
a már említett családi környezet bemutatása is, s ebben elsősorban a kiskorú Ibo-
lyának egy felnőtt, családos férfi hez, Charlie-hoz fűződő problematikus viszo-
nya a legkirívóbb. Egyébként ez vezet el a történet végi borzalmas kalandhoz is. 
Főként azért, mert Kockacukornak ugyan bőséggel megvannak a saját gondjai, de 
óva inti a kislányt a meggondolatlan helyzetektől. Olyan szempontból is korszerű 
ez a regény, hogy bemutatja korunk családi válságának egy modelljét, s mindezt 
beleágyazva a főhős világába. Ugyanígy középponti probléma a nemek 
egymás iránti viszonya, a félelmek és a gátlások leküzdésének igénye, valamint a 
kölcsönös megértés hiánya. 

Sohonyai Edit jellemzői közé tartozik a mély beleérző képesség, az alakjaihoz 
fűződő érzelmi viszony. Érzékelteti, hogy a túlsúly az önértékelési válságnak is 
az oka. S mivel nagyon benne él hőseinek világában, természetes, hogy szövegei 
élőek, a dialógusok lendületesek. Az empátia mellett a humor is jellemzi a regény 
sok részletét. A számos váratlan fordulat hasonlóképpen. Például egy tetoválás, 
amelynek véghezvivője a befejezésben igencsak fontos személy lesz a lány életé-
ben, szemben a Max nevű fi úval, akire pedig hősünk olyannyira áhítozott. Közben 
persze érik csapások is, pl. amikor galád módon terjesztenek róla képeket a világ-
hálón, illusztrálván egyben legújabb korunk egy torz lehetőségét. Nem mellesleg 
a személyiség sárba taposását. 

Vágyait egy helyen így mutatja be a mű: „…Kockacukor saját lábára állt, és 
boldogan, mosolyogva nézett a fi úra. De annak valahogy elmosódtak a vonásai… 
Pedig annyira szerette volna rögzíteni magában a szerelmet! De az valahogy to-
vaszállt, köddé foszlott, mintha a háttérben tűző napsugár magába szívta volna, 
mint a reggeli harmatcseppeket.” Némi líraiság is költözik itt a szövegbe, szépen 
mutatván a lélek természetét. S ha már a megpróbáltatásokról szó esett, azért 
tegyük hozzá, hogy azok egy részét maga, a lány okozza. Az idegen anyag 
nyelvbe helyezése pl. fi zikai és véres kínokkal is jár, ugyanakkor e kínok között 
keresi a boldogságot. 

Ez a boldogságkeresés a mű legfőbb motívuma. Közben mindig történik vala-
mi, az olvasó helyenként már szinte beleszédül a forgatagba. Éppen ezzel a sodró 
aktivitással jellemzi írónk a hőseit, és ad látleletet erről az egyszerre szörnyű és 
csodálatos világról.

(Móra Könyvkiadó, 2012)  
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Varga Emőke 

Gellén-Miklós Gábor: A beérés fokozatai
Öt ciklus, negyvennyolc vers – tíz év alatt. A számok magukért beszélnek: Gel-
lén-Miklós Gábor második, a 2002-es Rossz alvót követő kötete – A beérés fokozatai 
– ugyanis az elmúlt évek „megrostált” verseit tartalmazza. A szigorú öncenzúra 
eredményességét tehát bizonyítják a számok, szükségességét pedig a mindenkor 
elvárható költői igényesség mellett az a koncepció indokolja, melyet már a cím 
jelez: a versek minden mást hátrahagyva a lelki-szellemi értelemben vett ’növek-
vés’ stációiról szólnak. Ez a jelentés azután, ahogy sorban olvassuk a verseket, 
metaforikusan kiterjesztődik magára a nyelvi-poétikai minőségre is. És mivel a 
kötet egésze valóban a költői ’érettségről’, a nyelvi igényességről tesz tanúbizony-
ságot, ezért csak helyeselni tudjuk a szigorú válogatást, miközben eszünkbe jut a 
„kevés gyakran több” elvének igazsága.

Egyébiránt a címbeli beérésnek a fejlődéssel, felnövekvéssel kapcsolatos jelen-
tésértelmét már a nyitó vers fi gyelmet érdemlően árnyalja. A tanmese szerkezeti 
sémáit működésbe hozó sorok egy régi rítust (miszerint minden ember születése-
kor fát kell ültetni) használnak háttérként a tanítómesteres hanghordozást idéző 
„Ha majd érett férfi  leszel” mondatfordulathoz. Ám ez a többszörösen ismétlődő, 
feltételes időhatározói szerkezet valójában mindvégig ellendetermináló jelentése-
ket vezet be, sem az idő múlása, sem a jócselekedet nem hozza meg a várt ered-
ményt: a ’beérés’ nem problémátlan, a cél elérése nem garantált. Hiszen „ha majd 
érett férfi  leszel, / gyökereid idegen pincékben matatnak, / törzseidben titokban nő, ami nő, 
/ ágaidon különleges madarak teremnek, / amik a többi fa gyümölcsét lopkodják”. 

A beérés témája a hagyománnyal való viszonyképzés kérdését is evidensen 
veti fel. A kötetben a kortárs költők (például Marno János, Tóth Krisztina) vers-
sorainak idézése mellett ugyanis a klasszikus irodalom intertextuális jelenléte is 
emblematikus, annyiban legalábbis feltétlenül, hogy a citátumok (lásd például 
Berzsenyi Dániel, Krúdy Gyula, József Attila sorainak idézését) a beérés fokozata-
inak mint a világba vontság már említett problematikusságának, sőt keserűségé-
nek szignumaiként válnak olvashatóvá. „Partra vergődtem. Lehúzom a rolót. / Hajó-
törött vagyok e kies szigeten. / Se virány, se madártrilla. Törmelék- / nyelv. Camoena hűlt 
helye. // Ez osztályrészem (…) A gyenge dal pedig hallgat, hallgat / örökre józan vizekben, 
pocsolyákban” (Partra vergődtem). A szomorúságot ellenpontozó (ön)irónia és hu-
mor – mely utóbbinak gyakran a beszélői perspektívák felcserélése, a nyelvi stílus-
szintek váltakoztatása, valamint a fi kcióreális nyelvbe beékelt metanyelv idegen-
sége a forrása – végül mégis egy emocionálisan szerves világot hoz létre, miként a 
fülszövegben is olvashatjuk, a „szolid boldogtalanság”, a „tehetetlen részvét”, az 
„illedelmes fuldoklás” (Kemény István) szubjektív univerzumát. 

A kötet verseit a továbbiakban három, véleményünk szerint a nyelvi világot 
alapvetően karakterizáló jellemző, mégpedig a metanyelv, a nézőpont (és a látvány), 
valamint a referencialitás kérdései mentén recenzáljuk. A nyelvjátékot tudatosan le-
leplező kortárs költészet viszonylatában is igaznak véljük, hogy A beérés fokozatainak 
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verseiben a nyelvről, a nyelvi formálhatóságról mint világformálásról, világértésről 
való gondolkodás fokozott jelentőséggel épül vissza abba a világba, amelyről a vers 
szól. Így a szöveg gyakran azt az érzetet kelti, hogy a versfi kciót már megelőzi az, amit 
róla mint nyelvi univerzumról gondol a költő. „Teniszeztünk. A labda / szinte magától 
repült. / A háló, az irigy, nem volt metafora. / Valóságosan közénk feszült” (Semmi vadulás). 
„A házhoz kert is tartozott, de ezt csak / később vettük észre, amikor már minden / megtörtént, 
jóvátehetetlenül. A szavak / elvesztették jelentésüket: / üres dióhéj lett mind” (Üres dióhéj).

A metanyelv mint az önrefl exivitás formája a Világóra verszárlatában, a poezis 
szövetéből mintegy kiszakítva, a kommunikációelmélet tudományos kontextusá-
ba helyezi át az idő mérhetőségére vonatkozó költői kérdést; a Beszélő viszony 
pedig akár a posztmodern irodalomtudomány aposztrofé-elméletének illusztrá-
ciójaként is olvasható. „Nem a szél, a beszélő / hiánya kavarja fel az avar vak rétegeit. 
/ Miközben értelmez téged a beszéd, nem látod, / aki mondja. Ágakat tart eléd az ág.” A 
Történeten kívül című versben fi kcióreális és metanyelvi között gondosan kiépí-
tett átjárót képez a szöveghalmaz főnév, amely a versbeli történések szempontjából 
a napilap szinonimájaként, de egyszersmind a hajléktalan ember takaróját pótló 
tárgyként kontextualizálódik; a nyelvi-poétikai folyamatra refl ektáló költői eljárás 
felől nézve ugyanez a szó azonban nem más, mint egy terminus technikus, mint 
magának a ’történetet’ megképző versegésznek a nyelvi megfelelője. E kettős-
ségnek köszönhetően a szöveg, tehát akár mint nyomtatott, tárgyiasult jelenség, 
akár mint nyelvi aktus az elfedés, melengető beburkolás jelentésértelmét hívja elő. 
Az efféle, a kötetben másutt is fellelhető önrefl exív nyelvi elemek hol a költői tevé-
kenységet feltáró, illetve leleplező játéknak hatnak, hol pedig egy, ezt a folyama-
tot „csak” nevesítő eljárásnak, melynek során a szaktudományos fogalmak mint 
nyelvi sémák (például narráció, nézőpont, mitológia, jel), éppen azzal, hogy nevet 
kapnak, mintegy ’élővé’, a lírai történésekbe bevonhatóvá válnak. 

A beérés fokozatainak versei gyakran a látványi tapasztalás szerint megszer-
kesztettek, és nemcsak az észlelés folyamatának bemutatása, de az összetett né-
zőponttechnika alkalmazása miatt is, emlékezetesek. A Napernyőt nem nyithatunk 
című vers például békaperspektívából ábrázolja a vers terét és a szokatlan látó-
szöget arra használja fel, hogy szembe állítsa egymással a vertikálisan és a hori-
zontálisan rendeződő világokat, illetve hogy a megszokottat abszurdként állítsa 
be. Az Útvesztő viszont folyamatos perspektívaváltásra kényszeríti az olvasót, a 
jelzetlen egyes szám első személyt a többes szám első személy váltja fel, majd újra 
az én beszél, később az ő és újra az én. Az útra és az énre nyitott perspektívák foly-
tonos egymást váltása gyors ritmust eredményez, ugyanakkor ez a költői eljárás 
egyszerre szórakoztató és kényelmetlen helyzetbe hozza az olvasót, aki sohasem 
tudhatja biztosan, hogy a következő mondat, vagy akár már a következő szó, va-
jon milyen perspektíva megképzését kívánja majd meg. „Az út elment, Én itt ma-
radtam. / Amit mondok, az szertepattan. / Minden darab a semmibe hull. / Bolyongok itt 
úttalanul. / Megy az idő. Bárcsak menne. / Tegnap reggel, ma már este. / Éjjel a nap, reggel 
a hold, / körbejár és sose tanul. / Hol a kezdet, ott a vége. / Nincsen út, de van jelentése.” 
A nézőpontváltás nemcsak a látványt, de a látás útján megtapasztalt igazságokat 
is viszonylagossá teszi. „Virágba borulsz vagy virág borul rád. / Nem mindegy. (…) 
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Nyugodtan lehetsz hát boldog, nem szennyezed / a környezeted. Ő sem téged annyira, hogy 
mindezt / ép ésszel ki ne bírd” (Ahogy nő a fű).

A kötet verseiben a látvány jellemzően nem puszta leírás eredményeképp kép-
ződik meg, a fi kcióreális világ képeiben inkább olyan fajta megszerkesztés tapasz-
talható, amely a természeti és antropológiai összetartozást felbontja. Az Idegenebb 
táj így kezdődik: „A parti fák magányát fi gyeli. A névtelen / szereplőket. Egyre idegenebb 
táj. Ahogy / ő is tájidegen, mint egy illegális szemét- / lerakóhely.” Majd szinte technikai 
precizitással választódik szét egymástól észlelet és annak materiális hordozója, 
ennek pedig az az oka, hogy a beszélő én látványleírása az antropológiai tekintet 
humán teljesítőképességét meghaladja. „Madarak árnyéka borzolja fel a vizet, / a cson-
ka szárnyak egymáshoz érnek. Nagy / összefüggő felület. A fekete lepel alatt / hullámok 
szöknek ki a partra és halnak meg, épp a lába előtt.”

Gellén-Miklós Gábor kötetében a vers operációs terület, ’műveleti’ tér, olyan 
hely, ahol a megismerés más alapokra helyeződik. Olyasféleképp, tehetjük hozzá, 
mint Magritte festményein, ahol a műveletet az ikonikus jel és a jelzett dolog kö-
zötti rés eredményezi. A L’ami de l’ordre című képen például egy kalapos férfi t 
látunk, ennek a férfi nek azonban nem lehet egy valóságos férfi  a jelöltje (még ha 
fi ktíven is értjük a jelölést), hiszen a képen valójában csak egy test kontúrvonala 
az, amit szemlélhetünk. Logikai struktúrája szerint a Magritte-i kép mégsem vala-
miféle irracionális kitörés a valóságos világból, sokkal inkább „referencia-zavar” 
(José Pierre) amely éppen azzal, hogy jel és jelzett dolog kiszámítható kapcsolatát 
megbontja, a megismerés esélyeit bővíti. Mivel a kötet több versében a reprezen-
tálásnak hasonló módjaira ismerhetünk rá, ezért talán joggal állapíthatjuk meg, 
hogy A beérés fokozatainak alkotásait (akár akarva, akár akaratlanul) nemcsak a 
L’ami de l’ordre reprodukcióját tartalmazó borító köti össze Magritte művészeté-
vel. Úgy véljük, Az érem másik oldala jól példázza a mélyebb összefüggést. Ebben 
a versben a rés, a törés az első sorokban úgy jön létre, hogy az olvasó folyton szem 
elől téveszti a jelöltet, a tárgyat: szóról szóra, mondatról mondatra haladva azzal 
kell szembesülnie, hogy minden állítás kibillenti helyéből az előzőt, hogy semmi 
sem arra vonatkozik, mint amire elsőre gondoltuk. A jelzett dolog puszta fi kcióvá 
válik, a nyelvi anyag (miként Magritte képein a képi matéria) visszautal önmagá-
ra. „A pontokat fi gyeld! Ott. Messze / lebegnek el. Annyira elfáradtam. / Új sor. Ez tény. 
Tényanyag. / Mennyi adat. Mennyi visszavonulás. // A fájdalmat csillapítani, legyen / ez 
a házi feladat. Feladtad? / Űr az arcod. Üres. Fekete / lyuk. Meg néhány kósza bolygó.” 

Végül meg kell említenünk, hogy a Napkút Kiadó gondozásában 2013-ban 
megjelent versek többsége az elmúlt években rangos hazai folyóiratokban már 
napvilágot látott, és hogy a Számadás című Kosztolányi-parafrázis a középiskolai 
tankönyvek szöveganyagában is helyet kapott. A jó szerkesztésnek köszönhetően 
ugyanakkor A beérés fokozatainak versei egy lírában megírt, az én és a te, a fér-
fi  és a nő közti kapcsolat ritmusváltásairól, aszinkróniáiról és ’fejlődéséről’ szóló 
kisregényként is (össze)olvashatók. Ám értelmezői nézőpontját akár az előbbi, 
akár az utóbbi módon választja is meg az olvasó, valószínűleg úgy véli majd, 
hogy Gellén-Miklós Gábor verseinek ott van a helye a kortárs magyar költészet 
formálódó kánonjában.
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Saitos Lajos

Kettős olvasat
Bakonyi István Serfőző-kötetéről 

és Serfőző Simon verseiről…

Az elmúlt esztendő bővelkedett irodalmi eseményekben, mint a 2012-es évet meg-
előző is bővelkedett. Szűkebb régiónkban tavaly - egyebek közt - kiskonferencián 
emlékeztünk meg Illyés Gyula születésének 110. évfordulójáról, s rendhagyó mó-
don Örkény István születésének centenáriumáról. Ez utóbbin az „egypercesek” 
nagymestere műveiből (kisprózai, színpadi írásaiból és verseiből) társaságunk – a 
Vörösmarty Társaság – tagjai, közte írók, költők, tanárok olvastak fel, miként ez 
hasonlóképpen megtörtént egy korábbi alkalommal Kosztolányi esetében is. 

Ami az egyéb megemlékezéseket illeti, kiemelt tisztelettel kell szólnunk a 70 
éves Serfőző Simonról, aki már-már tiszteletbeli fehérvárinak számít, s akiről az 
ugyancsak jubiláns, a „hatvanadikat” betöltő Bakonyi István írt az alaklomhoz 
illő, tisztelgő kismonográfi át. Ez már Bakonyinak a sokadik könyve, ha jól szá-
molom, ez a huszonnegyedik, s monográfi ából is  Bella István, Tamás Menyhért, 
Takács Imre, Pék Pál és Sobor Antal után (persze a felsorolás nem követi a kiadá-
sok sorrendjét) ez a hatodik ilyen, az életművet, részben vagy egészében összegző 
munkája. (Itt kell megemlíteni s ugyancsak zárójelben, hogy jelenleg pedig Petrő-
czi Éva munkásságát vette „górcső” alá a huszadik századi és kortárs irodalom 
szakavatott ismerője, Bakonyi.)

A Serfőző-könyv több bemutatót is megért már: ugyanis a könyvhétre tervezte 
az Antológia Kiadó megjelentetni, ám a kiadás – támogatottsági okokból – váratott 
magára. Így történt meg, hogy már a könyvünnepen is volt kötetnélküli bemuta-
tója. Az igazi premier azonban a múlt év őszén – a lakiteleki Serfőzőt köszöntő 
ünnepség után – a fehérvári Királykút Emlékházban volt. (Ez  az az intézmény, 
amely korábban remek könyvtára volt a királyok városának, e sorok írója is volt 
vendége, s a ház, az anyaintézmény, A Szabadművelődés Háza jóvoltából ismét 
„magára talált” rendezvényeivel.)

Ennyi bevezető-kitérő után most már essék szó valóban a könyvről és szer-
zőjéről is. Bakonyit több évtizedes barátság fűzi alanyához, Serfőző Simonhoz. 
Sőt – s ezt már több helyütt is hangoztatta – anno, 1976-ban éppen a költő Ma 
és mindennap című kötetéről jelent meg debütáló folyóiratközlése a nagy múltú 
pécsi Jelenkor c. lapban. Erre a tényre Bakonyi István: Serfőző Simon-könyvében 
is találunk bőséges utalást. Szól a pályakezdés éveiről, s az ígéretes folytatásról. 
„A magyar költészetben mindig megfi gyelhető volt egy olyan erőteljes vonal, 
amely az örökség hű vállalásából kiindulva, attól folyamatosan megerősítve jutott 
el a valóság tükrözéséig, a gyakran forradalmi, de mindenképpen a társadalmi 
elkötelezettséget jelző mondandó kifejezéséig. Nem vitás, hogy a közelmúlt és a 
jelen lírájában is megfi gyelhetjük ezt a fontos jelenséget. Az ebbe a sorba tartozó 
költők sajátossága, hogy elzárkóznak az önmegvalósítás gyakran erőltetett túl-
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súlyától, bizonyos avantgárd törekvésektől.” (…) „Serfőző Simon Ma és minden-
nap című verseskötete arról tanúskodik, hogy szerzője is ennek a magatartásnak 
korszerű lírai kifejezését keresi…” S ez a megállapítás igaz a Serfőző-művek első 
részösszegzésére, a Holddal világítottunk  című kötet verseire is. 

Aki egy kicsit is járatos Serfőző munkásságában, tudja – vagy Bakonyitól 
megtudja –, hogy írónk-költőnk több műfajban is jeleset, maradandót alkotott. 
Írt prózát, színpadi művet, no és szociografi kus riportot egyaránt. Jellemzően 
ezek a  művek a maguk egészében a Püski Kiadónál láttak napvilágot, mint-
egy eletmű sorozatként; ilyen a Gyerekidő (regény-trilógia), a Közel, távol (vers-
válogatás – az Írók Alapítványa és a Széphalom Könyvműhellyel közösen) és a 
Mindenáron (drámák) kötet is. Mindezekről elismerőleg szól a monográfus, 
ám mint költőnk újabb versterméséről, a Megfordult égtájak kötet kapcsán írja: 
„Újfent megerősödhettünk a tudatban: szerzőnk mégiscsak költő elsősorban. Ezt 
azért fontos hangsúlyoznunk és tudatosítanunk, mert a Hetekhez tartozó poéta az ezt 
megelőző esztendőkben inkább más műfajú kötetekkel jelentkezett és gazdagította 
életművét…”

Az irodalomtörténet-értékű és családi fotókkal gazdagon illusztrált kötet „füg-
gelékeként” olvasható Ködöböcz Gábor beszélgetése Sefőző Simonnal. S mind-
emellett megjegyzi kötetében Bakonyi: „…örvendetes, hogy már a legfi atalabbak 
is foglalkoznak ezzel az életművel, miként azt láthatjuk Draskóczyné Szabó Noé-
mi Nóra miskolci egyetemi szakdolgozatából (Serfőző Simon költészete közelről, 
távolról), melynek Kabdebó Loránt volt a konzulense 2004-ben.” Jegyezzük meg, 
az a Kabdebó, akinek a Hetek elnevezésű alkotó csoport az együvé tartozást is 
köszönheti. 

(Bakonyi István: Serfőző Simon – Antológia Kiadó, 2012.)

                                                                    ***
Az alkalomhoz illően Serfőző Simon hetvenedik születésnapjára a költő 70 
versét tartalmazó válogatást jelentetett meg a miskolci Z-Press Kiadó, Világfa 
címmel. „…Ez a hetven vers – mélyen átlírizált költői napló egy életről, a köl-
tőéről, és a Sorsról, az övéről, meg a másik, a megalázott, hanyatlásra kárhoz-
tatott Magyarországéról. Szépség és keserűség együtt lakozik az ő világában: a 
csínyekre hajló, mindig az Ég és Föld között bóklászó, szentferenci tisztaságú 
mezítlábas legényke tanya-univerzumát szétrontja a külső világ, Édenéből ki-
löki a hatalom kényszere. De akárhová vetődik, magában őrzi az Édent is, meg 
az Éden szétdúlásának a fájdalmát is…” – írja a „fülön” értő/kritikus olvasója: 
Pécsi Györgyi.

A könyv, melynek borítóján Urbán Tibor grafi kája látható a költőről, tíz ciklus-
ban „mondja el” a költői életművet, közte egy „meglepetés verssel” a korai idők-
ből: „Léckapu rosszalkodik, / csak nyikorogni szeret. / Fészer mosolyog rajta, / 
az is olyan, mint egy gyerek. // Veszekedjek rájuk? / Majd megkomolyodnak. 
/ A kis bogáncs is felnő, / nem sokáig játszadozhat…” (1959). Ez az a hangütés, 
amely stílust teremtett a költő számára, s mindvégig jellemző Serfőző lírájára. 
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Nem csoda, hogy a Hetekből jól ismert költőtársa, Buda Ferenc mellett ő lett a 
(múló) tanyavilág verses szó-szólója. Költőnk lírai meghatottsággal szól „világa” 
asszonyairól: „Vállamig se érnek föl, / körömcipőbe lábuk nem fér, / alkonyatra 
válnak láthatatlanná, / a sötétségbe vesznek el, / a szélső fákon túl mintha már / a 
világból mennének el, / védőangyalnak kéne menni előttük, / mert eltévednek…” 
(Hatalmas asszonyok). Ezekről a lírai sorokról Illyés ditirambusa és a korán távozott 
költőtárs, Ízes Mihály Nővéreim, virágok vonulása c. versciklusa jut az eszünkbe: 
„Nem a fémek, a kövek, és a szilikátok. / Asszonyok tartják a világot. / S a férfi , 
aki már-már sebezhetetlen, / gyermekké lesz a szerelemben…” Ilyen szerelme-
tesen, csak más hangon szól Serfőző is a nőkről, asszonyokról. S még hogyan?: 
„Sötétségben az éjszaka, / Lesekszik távolról / útonálló dudva. / Kápolnafehér a 
Hold udvara. / Tüskék másszák a gallyakat. / A kisded földhalmokból / ballag a 
szántások pora. / Leplezi az éjszakát / kavargó nyugalom. // Akarom: az időnek 
fölmutasson a sorsom!” (Anyám). Ez az a „sors”, aki megélte/nem élte, melytől 
borsódzik az ember háta.

S ez az a „sors”, amely végig jellemző Serfőző minden írásművére – és 
nem csak a verseire. De ragaszkodjunk most ez utóbbi opusokhoz; mert nem 
hosszú, érdemes teljes terjedelmében idemásolni egyik tömören-megkapó 
versét:

Csendből, vesztegléseimből 
lépteim elfordítottam.
Szembenézek az idővel, 
magammal is, aki voltam.

Vakulás nem szállt szememre,
lábam se süllyeszti lapály.
Lélekben szabadon megyek,
arrafelé nincsen határ.

Feszül erőm szembeszélnek.
Ha élek, az legyen élet.
Ne legyek jövőtlen sorsú,
letört ága a reménynek.

                                     (Szabadon)

És még egy Ízes-párhuzam: „Hanyattfekszem a fákon. / Fölriadva a felhőket 
lesem. / Élni muszáj, hát kitalálom, / hogy jó volna tisztességesen…” (Ízes Mihály: 
Szárszó mellett, a vonaton).

A Világfát át- meg átszövik a tájversek és a szerelmes versek (jó a válogatás!), 
aki eddig nem ismerte Serfőző költészetét, az is könnyen megszeretheti. Mellettük 
olvasható egy imaszerű verse is:
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Add meg a mindennapi szót, 
amivel szólhatok a szerelemről,
s elmondhatom kóborlásaim történetét.
Add meg szót, ne legyen hosszú a bánat,
s lázas vágyakkal üljek újra eléd.
Add meg a mindennapi szerelmet,
az ágyat, ahová lefekszel,
falat kenyeret a számba, mint anyám szegény,
akkor is, ha vétkezem.

                                      (Add meg)

S költőnknek megadatott a „mindennapi szó”, a kötet címadó versében már így ír: 
„Magyar nyelv, / te ősgyökerű, / hetvenhét ágú, / tetejetlen tetejű, / jó ízű szava-
kat termő, / zamatosakat, / ízeseket, / amelyekkel a keserűket is / megédesíted, / 
kurjantós örömű szókat, / mámorosakat / a szánkra adsz, / szomorúakat, / hogy 
azután vigasztalóakkal / megnyugtass, életre biztass, / aki gyógyítónk vagy / és 
istápunk, / te nyelvek anyja, / világfája…” (Világfa).

A gyűjteményből kiemelkedő a Feledésből az emlékmű című nagy verse, amely-
ről ma már tudnunk kell, hogy ihlető forrása volt a II. világháborús halottaink 
doni nyúghelyének emléktúrájához, s a Bobory Zoltán által megálmodott pákoz-
di, ökumenikus Doni-emlékkápolna megépítésének, amely mára zarándokhellyé 
vált. „Mintha nyugalom levegőzne, / megnyugvás csöndlene. / Csak a hallgatást 
hallani, / mintha minden rendjén lenne…” – olvashatjuk a vers kezdő soraiban.

S a könyv kapcsán újra Pécsi Györgyi ajánló sorait idézzük: „Serfőző Simon 
költészetében a világ egynemű, bensőségesen otthonos: ugyanazon anyagból 
van szőve szülőföld, haza, táj, ember, élővilág, mindenség; axiómái élhetőek, 
csak méltányosság, méltóság, tisztesség, emberség törvényét kérte és kéri szá-
mon. Egy nagy költészeti hagyományt folytat, amelyben együtt van zsáner, 
dal, elégia, sirató, lírai vallomás –, hogy az Égen ragyogó Nap mindőnkre ontsa 
melegét.”

Ilyen méltósággal és tisztességgel közelítsünk a hetvenéves költő líráját 
megismerni, mint ahogyan ezt a közelítést Serfőző is megteszi nap mint nap az 
olvasó irányába!

 (Serfőző Simon: Világfa – Z-Press Kiadó, 2012.)
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Benke László

Az én költőm, Bozók Ferenc

Bozók Ferenc az én költőm, a Hét Krajcár Kiadó költője. Nemcsak azért, mert 
Rubinpirosat visz a nyárba című kötetét a Hét Krajcár Kiadó adhatta ki. Örömmel 
lettem kiadója.  Azúrba öltözött költészet az övé, isteni aranyfénybe, aranyfényű 
nyárba viszi „rubinpiros” verseit is. Hiszek benne.  Amit ő azúrba gyúr, amit ver-
seibe lehel, az a lélek élni segít. E lélek megmutatja, hogyan emelkedhetünk túl 
e való világ anyagán, e földi lét nehezkedésein. „Felfele kellene ásni”, elég volt  lé-
tünk dobozának fedelét kapirgálni, jó lenne megnyugodni a kékes azúrtemetőben. 
A költészet temetőjében jó lenne feltámadni, ahogy e szerzetes költőként teszi.  
Igazán ő is akkor támad fel, amikor verset ír. Addig él a költészet magasában, 
amíg ír. Keresi sebére, sebeinkre a gyógyírt. Magában az írásban van a gyógyír, 
itt rejlik Bozók poétikája. Az ő költői lelke igen közeli rokona a szabadulni vágyó 
mai ember lelkületének, a nemesebb lelkületűeknek. Azoknak, akik megelégelték 
a kaparást, vagy el sem kezdték, mert ráeszméltek, hogy nem érdemes, nem arra 
van a kiút. Talán rájöttek, kapirgálással nem lehet eljutni emelkedettebb régióba, 
azúrba, költészetbe, mennyek országába. 

Bozók Ferenc verseit jó olvasni, mert gondolkodtat, s gondolkodni jó. Így emel 
ez a költészet. Miközben esztétikai élményt nyújt, szinte észrevétlen erkölcsi él-
ményt, erkölcsi erőt is ad. Nem is lehet e kettőt szétválasztani, nála oly egységben 
van, mint valamilyen kristályban, lelkének kristályaiban, ahogy vers-miniatúrái-
ban forma és tartalom. Természetes egységben, természetes magyar nyelven fejez 
ki mély emberi érzéseket, eredetien sugallatos költészet az övé. Élni segít, ahogy 
mondtam. Fogsága e költőnek, aki történetesen katolikus szerzetes, lényegében 
ugyanolyan, mint bárki emberfi áé e világon. Olykor ha belegondolunk, valóban 
pánikszoba ez a világ, melyben élnünk kell. „Friss szélbe szaladni ma semmi esélyem” 
– írja, és fi nom iróniával megtoldja, hogy elszaladhatna, hiszen „ugye nyitva a zárak 
az ajtón”. Olyan e világ, mint az ő szerzetesi szobája: „kór folyik éjjel a vízvezetékből” 
– (mondhatta volna: klór folyik), és vér kotyog „szűk radiátorüregben”, „habpuha 
szörnyeket úsztat az éjjel”. Éppen úgy, mint a mi pánikszobánkban, noha nem va-
gyunk szerzetesek. Ilyen pánikvilágban kell élnünk, innen futnánk el, vágyako-
zunk azúrtemetőbe. Nahát, épp ezért,  emelkedni szeretne a lelkünk. Nemcsak 
a versei adják meg az eredeti érzés és gondolkodás örömét, hanem az esszéi is. 
Romlatlan koromban, amikor a romlottnak nevezett Baudelaire-t olvastam nagy 
éhséggel, gondolom úgy, ahogy Bozók Ferenc olvasta, föl se merült bennem, hogy 
Baudelaire sátános költő, ahogy azt később okos irodalomtörténészek olvastatták 
volna velünk. Azt hiszem, Bozók ugyanúgy a „szellem szabadságát és vele a lé-
lek vidámságát” keresi, ahogy azt Baudelaire, és minden más igazi költő. És az is 
egészen természetes dolog, hogy lényeges pontokon semmi különbség nincs szer-
zetes költő vagy világi költő között. De úgy is kínálkozik mondanom, hogy Bozók 
végeredményben sztarec.  Az, aki a lelkedet, akaratodat a maga lelkébe, a maga 
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akaratába olvasztja – írja egy esszéjében éppen ő; nyilván nem véletlenül nyúl 
Dosztojevszkijhez.  Vagyis e költő – sztarec.  Ahogy Dosztojevszkij leszállt a maga 
regényalakjai közé, Bozók Ferenc őhozzá hasonlóan száll le közénk. (Zárójelben 
jegyzem meg: annyit vagyok bezárva-bezárkózva pánikszobámba, hogy olykor 
felmerül bennem: szerzetes leszek. Vagy az is vagyok valamiképp?) Nagyon örü-
lök neki, hogy Bozók Ferenc Rubinpirosat visz a nyárba című kötetének kiadója let-
tem, szívesen lettem volna elejétől fogva kiadója, úgy már olyan jó sorom lehetne, 
mint az úr-nak, azúrba temetkezve.       

Elhangzott Bozók Ferenc: Azúrtemető című verseskötetének bemutatóján, a kecskeméti 
Bozsó-házban, 2010. október 8-án.

Polák István: 
„ Mindenhol nagy gödrök vannak”

– Wehner Tibor drámájáról

Wehner Tibor: Ki akar itt éjszakai portás lenni?
(Drámák, drámai szövegek 1971-2009)  Bp. Napkút Kiadó, 2012. 

Amint a zárójelbe tett alcím is mutatja,  a kötet majd negyven évet átfogva 
tartalmazza az ismert művészettörténész  szépírói munkásságának egy  szeletét.  
A sokműfajú szerző  utóbbi időben  írt versei is kiadás előtti szakaszban vannak.

Ha távolabból közelítünk a kötet tartalma felé, akkor először az tűnik fel, hogy 
a  benne található 21 művet a szerző két csoportra bontotta. Mindegyik rész az 
idő rendjét követi. Az első, hosszabb részben öt szöveg található, az  1971 és 2009 
közötti időből, a második részben tizenhat írás 1978-tól 2008-ig. A művek tehát fo-
kozatosan egyre rövidebbek, s a terjedelem csökkenésével a szereplői megszólalá-
sok is egyre ritkábbak. Az első, címadó darab a leghosszabb, s  a második részben 
van fél oldal terjedelmű is. A műfaji jegyek is változnak, az egyfelvonásos, vagy 
kamaradaraboktól a pantomim-forgatókönyvekig. Vagyis egyre távolabb a szótól.

Nekem leggyakrabban a hiány szó jutott eszembe, a megértés hiánya, a kom-
munikáció hiánya (a válasz megelőzheti a kérdést vagy semmilyen kapcsolatban 
nincs a kérdéssel), a szereplők világismeretének, tenni akarásának hiánya, vagyis 
az akciók hiánya avagy hiábavalósága, s talán legáltalánosabban a harmónia hiá-
nya. S végül már a dikciók hiánya. A teljes visszafogottság. Hadd szemléltessem 
a szerző szövegalkotását egy szinte véletlenül kiválasztott részlettel, az Azt hiszem 
c.  szövegből, a 89. oldalról!: ”Ha kertünkben macskatetemre bukkanunk, ne fi r-
tassuk, hogy került oda. Leplezzük – önmagunk előtt is – utálkozással vegyített 
meglepődésünket, próbáljunk átgondolni, higgadt tervet eszkábálni áthelyezésé-
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re. Ne hívjunk segítséget. A ténnyé minősült hírt, hogy macskatetemet találtunk, 
ne adjuk tovább. Így mentesülhetünk az okvetetlenkedő kérdésektől, az esetleges 
gúnyolódásoktól, sőt, a gyanúsítgatásoktól. Ha nem fecsegünk, nem kerülhetünk 
macskagyilkos hírébe.”

A szerző távolságtartó, megfi gyelő, tárgyilagos nézőpontjára a szereplők 
megnevezése, elnevezése  is utal. Az első darab hivatalnokai   ÁÜGY ,  BÉÜGY,  
ÜNŐ, PÉNZTÁROS, s a főnök a KISKOPASZ. A Bebedolgozók három szereplője 
A TÁRSA, B TÁRSA és  MARIA. A Nap nap után-ban  X/1, X/2, Y/1 és  Y/2.

Olvasás közben és a kötet végére érve is igazat adunk a  záró monodráma 
számlálóbiztosának: „Megpróbáljuk pontosan számba venni a dolgokat, bár a dol-
gok ezt általában meghiúsítják”. Ennek Mindenhol nagy gödrök vannak ellenére 
ne adjuk fel!
    

Ki akar itt éjszakai portás lenni? (Színmű két részben)

Első lépésként tisztázandók a mű megfogalmazódásának társadalmi-történelmi 
és irodalmi körülményei. 1971-ben a magyar társadalom valamilyen köztes álla-
potban, pillanatnyi „nyugalomban” leledzett. Túl volt Európa és az ország is a 
68-as diáklázadásokon, a csehszlovákiai bevonuláson, a gazdasági mechanizmus 
elindulásán, de még innen ez utóbbinak a megakasztásán, a különböző ideológi-
ai  alapú kirekesztéseken és kizárásokon, T-T-T-ken. Ez a kiszakítottság az egyik 
– számomra – jellemző vonása a darabnak is. Az 1956 után egy évtizeddel meg-
indult lassú nyitás – pl.  a nyugat-európai és az amerikai irodalom felé –  is érez-
tette hatását a hatvanas évek végén, megjelenhettek, színpadra kerülhettek Kafka, 
Beckett, Albee, Ionesco művei. (A Godot-ra várva 1965-ben jelent meg a Nagy-
világban, s abban az évben mutatták be a Tháliában. A Játszma vége 1969-ben, a 
drámakötet 1970-ben, Kafka A kastély c. műve 1964-ben, A per 1968-ban kapott 
magyar kiadást.)

A mű témáját könnyebb, műfaját nehezebb meghatározni. A kettő egymás-
ba bogozódik, áthatja egyik a másikat. Ezért a műfaji besorolással kezdem. Nem 
alkalmazható a hagyományos drámatipológia (tragédia, színmű((középfajú drá-
ma)), komédia illetve ezek ötvözetei),  helyette a Bécsy Tamás által kidolgozott fel-
osztáshoz fordulok, amely a középpontos, kétszintes illetve konfl iktusos drámá-
kat tartja számon. Lehetne akár középpontosnak is nevezni  Wehner Tibor művét, 
hiszen már a könyvismertetés során is írtam, a kiszakítottság, elidegenedés, kom-
munikációképtelenség központi szerepűek, ezeket járják körül a művek.  Mégis 
inkább  kétszintes drámának tartom ezt a nyitódarabot,  hiszen egy látható, kéz-
zelfogható világot jelenít meg, amely mögött, fölött, akár a szó szoros értelmében 
is fölötte, ott van egy nem ismert, kiismerhetetlen másik, egy igazi, amiben azon-
ban a szereplők nincsenek otthon. A téma pedig, a kétszintességnek megfelelően 
egy pinceirodában lejátszódó eseménysoron, azaz eseménytelenség-soron átsejlő 
értelmetlenség, hiábavalóság. Vanitatum vanitas, mondhatnánk Kölcsey nyomán, 
hiábavalóságok hiábavalósága. Az öt hivatalnok nem dolgozik, azaz látszólag dol-
gozik, de nem derül ki, hogy mit. Nem tudjuk, milyen hivatalban vagyunk, de a 
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hat ügyfél sem ügyintézni érkezik, vagy nincsenek ügyeik, vagy értelmetlennek 
találják megkísérelni ügyeik intézését.

A dráma terjedelme a karcsú kötetben is „csak” 35 oldal, ez, és a klasszikus 
hármas egység  (hely, idő, cselekmény)   követése  is az ókori görög tragédiákra, 
Sophokles műveire enged bennünket gondolni. Egyúttal a szintézis jelét is látom 
abban, hogy még a szerkezet is megfeleltethető az ókoriaknak, azonban  világlátá-
sa  a korábban sorolt kortársakhoz, a XX. század harmadik harmadához kapcsol-
ja. A szerkezetet azért tartom klasszikusnak, mert a hivatalnokok egymás közötti 
és az ügyfelekkel folytatott dikcióit egy ismétlődő akció tagolja, úgy, ahogy az 
epeiszodionokat a kórus sztaszimonjai. Ez az ismétlődő akció Kiskopasz érkezése 
a mellékhelyiségbe, ami szinte kivétel nélkül a Pénztáros bejelentése, jelzése  után 
következik be. Amikor nem, akkor annak kitüntetett jelentősége van. Négy megje-
lenése öt részre bontja a darabot, az ötödik  megjelenés pedig lezárja.

A mű cselekménye verbális cselekmény. Mozognak, jönnek-mennek ugyan 
a szereplők, de igazi tetteik nincsenek, egyetlen kivétellel, azonban arra is csak 
gyanakodni, következtetni tudunk. Ez a verbális cselekmény jelöli ki a szereplők 
egymáshoz való viszonyát. A világhoz való viszonyukat nem ismerjük.

Kövessük tehát, sorrendben az öt epeiszodiont!
Az irodában dolgozó négy hivatalnok (Áügy, Pénztáros, Béügy és Ünő) nem 

egyszerre, hanem a zárójelben megadott sorrendben egymás után érkezik. A da-
rab Áügy monológjával kezdődik, ez a monológ felidézi a hivatal tipikus, gépies 
napi munkamenetét, s jelzi a szereplő belső lázadását, a tiltakozás szándékát,  Ünő 
sportseggének említésével pedig várakozást kelt. A másodikként érkező Pénztá-
ros is monologizál, hiszen ekkor Áügy a klotyón van.  Már Pénztáros első mon-
datai  is mutatják a szerző szövegalkotásának egyik különlegességét, az egymásra 
épülő nyelvi paneleket. (Ekkor kezdett általánossá válni a paneles házépítés.) 

 „PÉNZTÁROS  Nem törték fel a páncélszekrényt. Már megint nem törték fel a 
páncélszekrényt. Sosem  törik fel a páncélszekrényt. Ezt a páncélszekrényt nem is 
érdemes feltörni. Talán  ezért nem törik fel. Talán másért nem törik fel. Mindegy, 
miért nem törik fel. Vagy a mackósok érzik ezt?”
A harmadikként érkező Béügy passzivitása az első szavaiból kiderül. Az is, hogy 
szinte minden mondatukat elmondták már egymásnak Áügy-gyel, nyitó párbe-
szédük kurta, mindig Béügy rövidít. A kérdését is legfeljebb Áügy válasza után 
mondja el, nagy keservesen. Ő,  Áüggyel ellentétben nem lezser, nem lázadó, ha-
nem valódi hivatalnok, papír-tinta-radír- és ceruzamániás. Talán épp ezért, emiatt 
a lefojtottság miatt lesz az a szerepe a mű végén, ami.

A negyedik hivatalnok,  Ünő, mintha a legpontosabban érkezne, hiszen épp 
akkor szólal meg Pénztáros vekkere, ami  a továbbiakban a kisfőnök Kiskopasz 
érkezéseit fogja jelezni. A mű szerkezetét a keretesség is jellemzi. Az első ügy-
fél  (Ügyfél I) nem ügyintézni érkezik, hanem éjszakai portás szeretne lenni. 
Az utolsó jelenetben, –  amelyben nem törődnek a véresen betántorgó Kiskopasszal, 
vagyis, véletlenül-e, szándékosan – de, de nem veszik észre – előbb  egyszer-egy-
szer   Ünő,  Béügy és a  Pénztáros, majd kétszer Áügy a darab címéül adott kérdést 
teszi fel, s ez az utolsóként elhangzó mondat is.
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A párbeszédek kétszintűségét, s a gondolatok lépcsőzetesen egymásra épülé-
sét egy másik idézettel szemléltetem:

BÉÜGY   Én mindennap elolvasom az újságot.
ÁÜGY     Az fontos. A tájékozottság az roppant fontos. Az éberség.
ÜNŐ    A lámpák fénye itt egyre halványabb lesz. Attól félek, észre sem 

vesszük, hogy a lámpák fénye  itt egyre halványabb. A végén már teljes sötétség-
ben fogunk dolgozni, de akkor még csak annyit fogunk érzékelni, hogy mintha a 
lámpák fénye egy kicsit halványabb lenne.
(Dolgoznak.)

ÁÜGY    Akkor nincs baj. Ha nem vesszük észre, akkor nincs baj. Akkor van
baj, ha észrevesszük.

Béügy otthonról hozott sötétzöld üvegből tölti fel nagyméretű tintatartóját, s 
időnként szertartásosan vagy zaklatottan iszik is ebből a tintatartóból.  Kiskopasz 
az első megjelenésekor még nem mondja konkrétan, miért rendeli magához 
Béügyet, másodszor is csak belenéz a tintatartóba, s a harmadik, előre nem je-
lezhető, soron kívüli látogatásakor említi a tintatartót, már a második részben. 
Kicsit zavaros, ámde mégis logikus fejtegetésében azt is szóvá teszi, hogy miért 
kell Béügynek tintatartó, illetve miért kellene nagyobb, ha csak ceruzával ír. A 
két másik ügyintéző ekkor kezd célozgatni a részegségre, s ekkor megy Béügy 
Kiskopaszhoz, de nem találja meg. A főnök negyedik, rövid látogatása (szellentés 
a vécén) után azonban Béügy radírvételezést hangoztatva utánamegy, s feldúltan 
érkezik vissza. Ez a dúltság értelmezhető azután a darab végén, a véres mellel 
betántorgó Kiskopaszt látva.

Addig azonban még öt ügyfél érkezik. Az Ügyfél II egy- és kétszavas monda-
tokkal egymaga produkálja az értelmetlen párbeszédet valamelyik ügyintézővel, 
majd távozik.  Ügyfél III csak arról szeretne érdeklődni, hogy hol lehet érdeklődni. 
Ez önmagában paradoxon, de Béügy még ezen is csavar, s  szofi sztikus fejtegeté-
sekkel hozza ki  a harmadik ügyfelet a sodrából. Végső megfutamítása a vécéről 
kijövő Kiskopasz   fenyegető közeledésének köszönhető.

Ezután a pinceirodában eljön az ebédszünet, s ennek a tíz perces  bejelentett  
időtartama egyúttal a darab szünete is. Béügy nem tart szünetet, vagyis nem megy 
ebédelni, végigfalatozza az időt, vagyis a szünet akár nem is tekinthető szünetnek.  
A második rész elején Pénztáros szó szerint megismétli a darab elején elmondott, 
és fentebb idézett szavait, de két mondattal megtoldja. A visszaérkező hivatal-
nokok összefüggéstelenül monologizálnak,  míg Áügy csendet nem parancsol és 
bejelenti a sztrájkot.  Ekkor érkezik harmadszor Kiskopasz, s hozza szóba Áügy 
berendelésének okát, a tintatartót.   

Ügyfél IV és Ügyfél VI pedig egyszerre jön, ugyanazt szeretné, a végössze-
get. (Ügyfél V nincs, valószínűleg a szerző szándéka szerint, hiszen a két nevezett 
ügyfél nemcsak tükörképe egymásnak, a római számuk is, hanem együtt beszél-
nek, az egyik által elkezdett mondatot a másik fejezi be. Amikor megtudják, hogy 
a végösszeg sohasem végösszeg, leforrázottan  kibotorkálnak. Azonban Áügy  
akarata ellenére közökkent a meghirdetett sztrájkból, s ez teljesen megzavarja, 
kiborítja nyugalmából, paranoiás kezd lenni.   
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ÁÜGY   Mindenhol nagy gödrök vannak. És félek, hogy egyszer  valamelyik-
be beleesek. Sutty, egyszer csak eltűnök innen föntről. Mert fönt vagyunk. Hol is  
lehetnénk máshol? Nem tudják? A betemetett gödrök a legszörnyűbbek. Alatto-
mosak. Az ember azt hinné egy ilyen félelemmel, hogy rálép,  és  akkor elsüllyed. 
És nem süllyed el. Nem történik semmi.

BÉÜGY   Mi lent vagyunk. Majdnem két méter mélyen. Viszont itt nincs gö-
dör, megnyugodhat, itt csak lépcsők vannak.

ÁÜGY   Fönt vagyunk. És leeshetünk. Az egyik gödörbe,  sutty.  Ott meg nin-
csenek lépcsők. Ott csak gödör van.  Sutty, eltűnünk innen föntről.

Az ekkor beérkező Ügyfél VII-et  Áügy  le akarja tartóztatni,  az ügyfél hirtelen 
távozik. S már a végkifejlet, az exodosz felé halad a mű.    Az utolsó percekben (ez 
az írott műben négy oldal) a szerzői utasítás szerint a közönség felé fordulva, rö-
vid,  pergő mondatokban hangzik el a  dialógus, ami   valójában egy centrifugából 
kikerült monológnak tekintendő.  A szereplők fáradtan kiabálnak, s eközben jele-
nik meg Kiskopasz véresen, majd az egyik asztal mellett összeesik. A cselekmény 
lezáratlan, mert Áügy utolsó szavai után – Na. (csend. Szünet.) Ki akar itt éjszakai 
portás lenni? – a szereplők addig néznek farkasszemet a közönséggel, amíg min-
denki el nem hagyja a nézőteret.

Érdemes  elgondolkodni a mű színpadszerűségéről és eszmeiségéről.  A szín-
padra állítás napjainkban is szellemi kihívást jelent/jelentene, a negyven év sem-
mit sem vett el aktualitásából. Azonban mindenképpen egybe kell kapcsolni az 
olvasással, mert a nyelvi és intellektuális áthallások a lassúbb és visszatérést is 
lehetővé tevő olvasás során azonosíthatók jobban.

Az eszmei mondanivaló keresésének negyven-ötvenéves kánonja helyett egy 
idézettel zárom elemzésemet. Kafkáról írta a címszó szerzője A XX. század külföldi 
írói c. kötetben:  a „ … kispolgárban az Osztrák-Magyar Monarchia társadalmának 
tipikus közérzetét tükrözi … Az elszigetelt emberi-kispolgári egzisztencia létbi-
zonytalanságból, tehetetlenségből,  kiúttalanságból fakadó állandó válságérzését 
egy álcázott, misztifi kált, statikusan felfogott társadalomban, melynek látszólag 
személytelen, gépies, bürokratikus működése elkerülhetetlenül felőrli, elpusztítja 
a magában álló embert.” A fél évszázados időkülönbség ellenére a megállapításo-
kat érvényesnek tartom Wehner Tibor művére. 
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Gelencsér József

„Eszem a húsodból!”
/Szokás, szankció, szólás és irodalom/

Népi jogszokások

Az állam erre felhatalmazott jogalkotó szervei által létrehozott magatartási sza-
bályok, azaz jogszabályok mellett, mögött az egyes társadalmi rétegek körében 
éltek, hatottak azoktól eltérő vagy azokat kiegészítő normák is. Ezek a szabályok 
jogszokásként gyakoroltak igen erőteljes hatást az életviszonyokra. A norma meg-
szegőivel szemben pedig nem a hivatalos szervek, hanem a közösség alkalma-
zott szankciókat. A törvényrontó, -pótló, vagy -kiegészítő normák egy része már 
hatályon kiv ül helyezett törvények, jogkövetkezmények továbbélését jelentette. 
Máskor a jog által nem szabályozott életviszonyokkal kapcsolatos normákat vagy 
a jog által nem alkalmazott szankciókat jelentett. Az is előfordulhatott, hogy a 
magatartásszabály és a következmény az állam és a jog előtti korokat, a 
törzsi-nemzetségi társadalmak időszakát idézte, amikor a magatartás mozgatója 
különösen a bosszú volt. 

A magyar múlt kiváló kutatói mindezt a két világháború között világosan 
meg is fogalmazták. Tagányi Károly /1858-1924/ történész, levéltáros, etnográfus 
a jogszokások gyűjtésére buzdítva írta 1919-ben: „Történeti írott szokásjogokkal 
szemben minden népnél vannak élő, megíratlan, jogi alakba nem öntött jogszoká-
sok, jogi szertartások és jelképek, amelyek szinte öntudatlanul, pusztán az ősi ha-
gyomány és megszokás erejénél fogva élnek benne, s öröklődnek át nemzedékről 
nemzedékre.” /Tagányi 1919, 3./ Bónis György /1914-1985 / jogtörténész, levél-
táros pedig ekképpen foglalt állást 1939-ben: „A tételes jog és a hivatalos szokásjog 
rétegén túl is van egy szabálycsoport, amelyet maga a nép tart fenn és vall ma-
gára kötelezőnek. Ez a csoport, mondhatnók jogrendszer, rendkívül szívós, mert 
a legjobb esetben megtűrt kiegészítő a hatalom joga mellett, de sokszor annak 
kifejezett tilalma ellenére tovább él. Ezt a hagyományt megismerni nemzeti köte-
lességünk.” /Bónis 1939, 1./ Szendrey Ákos /1902-1965 / néprajzkutató 1936-ban 
hangsúlyozta: „A régi jogi élet, jogi berendezés, jelképek hatósági jelentőségüket 
elveszítve, a nép körében élnek tovább…Különösen erős a jogtörténet és a néprajz 
kapcsolata a büntető jogszokások terén.” /Szendrey 1936, 144, 148. / 

Az idézett kutatók elsősorban a nép körében élő jogszokásokra utaltak, nép 
alatt mindenekelőtt a parasztságot értve. A magam részéről – jelen témánkra is 
fi gyelemmel – azonban szükségesnek tartom felhívni a fi gyelmet, hogy más tár-
sadalmi /rendi / rétegek körében is éltek sajátos jogszokások. Így többek között 
a nemesség, a katonaság, az iparosok, a kereskedők, sőt, az elítéltek világában is. 

A népi jogszokásokról az idők során számtalan tanulmány és néhány kötet 
született. Ezekből is fény derült arra a körülményre, hogy az életviszonyok te-
kintélyes körére a népnek külön normái voltak, melyeket alkalmaztak. A magam 
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részéről többek között két tematikus tanulmányban vizsgáltam a már hatályon 
kívül helyezett állami jogszabályok továbbélését a népi gyakorlatban, a népi jog-
szokások között, illetőleg fenyegetéssé majd szólássá alakulásukat. Egyrészt ez 
történt a szándékos gyújtogató megégetéssel való büntetése, másrészt a másik 
személyt megvakítónak illetve az ellenségnek szemkitolással történő büntetése 
tekintetében. /Gelencsér 2010 ill. 2012 /

Az alábbiakban vizsgált emberhús evésnél a folyamat hasonló volt, de az előb-
biekhez képest  hiányos, töredékes. Itt jobban hatottak az ősi ösztönök , kevesebb a 
példa, az állami jogszabályt sértők megbüntetése is alig jelent meg. Mégis érdekes 
fi gyelemmel kísérni, hogy a gyakorlat, a szokás miként válik szólássá a címben jel-
zett témakörben. Másrészt a kutató feladata nem csak az értékek, hanem az esetleg 
riasztó, könyörtelen eljárások illetve ezek átalakulásának bemutatása is.

A kannibalizmus

Az emberevés, a kannibalizmus, tudományos jelöléssel az antropofágia olyan 
cselekedetet vagy gyakorlatot jelent, melynek során egy ember egy másik emberi 
lény húsával táplálkozik. Az egyes ember illetve embercsoportok kannibalizmusa 
ősidők óta létezik, mondhatni egyidős az emberiséggel. A feltételezések szerint a 
neandervölgyi is evett a homo sapiens, a mai modern ember ősének húsából. Az 
ősember valószínűleg létfenntartása céljából fogyasztotta az emberhúst. A kevés 
élelem mellett idővel még további két fontos ok vezetett a kannibalizmushoz: egy-
részt a kultikus, rituális követelmények, szabályok, másrészt a torzult személyiség. 

Egyes kutatók véleménye szerint a történet előtti időkben a saját törzsbe-
li tagokat vallási vagy kegyeleti okból haláluk előtt kivégezték, majd felfalták. 
Több néptörzsnél úgy gondolhatták, hogy az ünnepélyesen végrehajtott lako-
mával öröklik az elhunytak szellemét, tulajdonságait, kiknek testét ezáltal meg-
óvják a férgektől és vadállatoktól. Az endokannibalizmussal szemben létezett az 
exokannibalizmus, amikor az idegeneknek, az ellenségnek a testét emésztették fel, 
részben ínyencségként, részben, hogy erejüket örököljék. /Révay é.n. VI. 448./ 
Az ellenséget így egyúttal megalázták, megszégyenítették, megsemmisítették. 
Nem lehet cél a kannibalizmus történetének ismertetése, ezért csak utalok néhány 
körülményre.

A Bibliában is szó esik az emberevésről. Báluk könyve 22-24. említi, hogy 
„ a mérhetetlen ég alatt soha nem történt ahhoz hasonló, amit Jeruzsálemben vég-
hezvitt egészen úgy, ahogy Mózes könyvében meg van írva, hogy közénk tartozó 
emberek közül némelyek saját fi aik, mások meg saját leányaik húsát ették meg.” 
A saját családbelieket felfalókat azután kiszolgáltatták a körülöttük lévő országok-
nak, hogy az ott lakó népek körében megvetés és gyalázat tárgyai legyenek.

Mára közismertté vált a Közép-Amerikában élő aztékoknak a spanyol hódí-
tás előtti rituális gyilkossága. Az ilyetén emberáldozat legtöbb közép-amerikai 
kultúrában szerepet játszott. Az aztékok 300 000 lakosú fővárosa Tenochttitlan 
építészetileg lenyűgöző piramisának tetejére terelték az áldozatokat, elsősorban 
a legyőzött ellenség katonáit. A foglyok egymás után az azték papok kezei közé 
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kerültek, akik az oltárkövön az élő áldozatokat felmetszették és szívüket kitépték. 
A testeket a lépcsőkön a piramis aljára lökték, a foglyul ejtőknek adták. Azok a 
holttestek végtagjait levágták, chili paprikával ízesítve megfőzték. Végül rituális 
szertartás keretében a foglyul ejtők rokonsága elfogyasztotta. /Bray – Swanson – 
Fanington 1989,110., SZ.B.1993,82-107., Foster 1999,25,26./ 

A legutóbbi időkig gyakorolták az emberevés szokását Afrika egyes részein, 
így Libériában és Kongóban. Ott a kannibalizmus számos háborús konfl iktus for-
rásául szolgált, illetve a háborúk során elfogyasztották a legyőzött ellenség kato-
náinak egyes testrészeit. Élt még az emberevés a közelmúltban Pápua Új Guine-
ában, és számos melanéziai népcsoportnál kultikus okokból. Megfi gyelhető volt 
Szumátrán, Új-Zélandon, egyes csendes-óceáni szigeteken, sőt, Ausztráliában. A 
nagy éhínség miatt a II. világháború alatt szórványosan Európában, de másutt is 
előfordult.

Az okokat ismét összegezve mondhatni, hogy az emberhús fogyasztásra az 
éhínség, a kultikus ok, a különböző hiedelmek, a bosszú, a gyűlölet és a deviáns 
tudati állapot vezetett. Gyakran a lakoma ünnepélyes szertartás közepette zajlott, 
az agyvelő és a szív megkülönböztetett elfogyasztásával. Napjainkban azonban az 
emberiség döntő része iszonyatot érez az emberhús fogyasztással szemben, és azt 
súlyosan elítéli.

Az alábbiakban néhány elsősorban Kárpát-medencei példával kívánom érzé-
keltetni, hogy az emberevés, az arra kötelezés miként jelent meg büntetésként, 
megszégyenítésként, majd miként került át a cselekmények közül a verbális vi-
lágba.

A magyar középkor

Az exokannibalizmussal a kalandozó magyarokat is meggyanúsították. A magyar-
ság a honfoglalás időszakában illetve azt követően mintegy ötven törzsi, törzsszö-
vetségi érdekű illetve zsákmányszerző hadjáratot vezetett különböző irányban. 
A közkeletűen kalandozásoknak nevezett eseményekről korabeli és későbbi forrá-
sok szóltak, különböző pontossággal. A viszonylag korai tudósítók közé tartozott 
Regino /840-körül – 915 / prümi apát, jogász, krónikaíró. Az Ardennekben lévő 
prümi kolostor főnöke Világkrónikáját 908-ban fejezte be, a magyarokról szerzett 
értesüléseit a folyó év eredményeivel 889-ben összegezte. Bár közvetlen megfi gye-
lése elődeinkről nem volt, viszont sok értesítést kapott róluk. Igaz, olyat is nekik 
tulajdonított, amit korábbi szerző a szkítákról írt. Regino a több valós adat mel-
lett rögzítette: Hír szerint a magyarok nyers húst esznek, vért isznak és az ellenség 
szívét kitépik, hogy bátorságukat ezzel erősítsék. Az apát után a nyugati történet-
írás átvette és az unalomig ismételte, hogy a kalandozó magyarok embervért ittak 
és megették a megölt ellenség szívét. /Pauler-Szilágyi 1900, 292-293, 320-323. Fodor 
2012, 74. /Holott ez az állítás valójában egy Hérodotoszig visszanyúló irodalmi 
közhely. /Wolfram 2001./ A kialakult hiedelmeket határainkon túl  így összegez-
ték a közelmúltban: „Azt tartották róluk, hogy megölt ellenségeik vérét megisszák. 
A nevük pedig emberevő  volt, így maradt meg a mesékben, részint mint a 

GELENCSÉR JÓZSEF – „ESZEM A HÚSODBÓL!”



92

gyermekek ijesztése.” /Lovrenovic 2006, 596. / Az ellenség fölfalása, vérének föl-
hajtása őseinkről azonban csak legenda. A  kannibalizmus viszont benne volt a kor 
európai gondolkodásában.

A magyar történelem megtorlásokban egyik legszörnyűbb időszakát jelentette 
1514, a Dózsa György vezette parasztfelkelés. Előbb Dózsáék követtek el főleg a 
nemesekkel szemben kegyetlenségeket, majd a nemesség állt könyörtelen bosszút. 
A Temesvárt sikertelenül ostromló Dózsát a döntő csatában megverték, elfogták 
és halálra ítélték. Tekintve, hogy ítélet kegyetlen végrehajtásában szerepet kapott 
a kannibalizmus, Dózsa húsának felfalatása, így ezzel részletesebben kell foglal-
kozni. Annál is inkább, mivel az emberhús fogyasztást ekkor – egész kivételesen 
– az állami büntető hatalom rendelte el. /Az államilag elrendelt kannibalizmusról 
a szakirodalom szemérmesen vagy furcsa módon hallgat./

Dózsa haláláról az első híradás 1514. július 24-ről, Budáról, magától a király-
tól, II. Ulászlótól származott, aki így írt Miksa császárnak: „ Székely Györgyöt 
először is tüzes vassal koronázták meg, azután pedig a még élőnek meztelen testét 
lábainál fogva odakötözvén, saját katonái, akiket közönséges nyelven hajdúknak 
hínak és akiknek a munkája annyi és akkora bajokat okozott, és akiket ő hol tréfá-
san, hol komolyan fenevadaknak /bestiáknak/ szokott nevezni, fogaikkal széttép-
ték és felfalták; végre pedig holt testét négy felé vágván karóra függesztették fel.”  
/Márki 1913, 484./

A kortárs Szerémi György /1490 körül- 1548 után /történetíró, prépost nyers, 
magyaros latinsággal így számolt be az eseményekről: Dózsa, másképp Székely 
Györgyöt elfogták, kemény bilincsekben tartották, a bírák elítélték. „Odarendeltek 
fáraókat /t.i. cigányokat/ szénnel és fogókkal s ezek vasból egy koronát készítet-
tek, nagy tűzbe tették, s a fogókkal a tűzből kihúzták. Hogy már jól áttüzesedett, 
György fejére helyezték. Azt mondják, meg sem mozdult, hanem türelmesen el-
viselte. És másodszor is rátették a szénre, hogy jó tüzes legyen, s a fejére helyez-
ték a koronát. Harmadszorra szintén. Ezután a gulyások, azaz a hajdúk akiket 
fogságban tartottak, vagy tízen körülvették. Mezítelenre vetkőztették őt, s az em-
lített gulyásokkal felfalatták. S így egy óra alatt felfalták … És így neki a mér-
legen háromszoros büntetése volt: először a tüzes vaskorona, másodszor, hogy 
a gulyások fogaikkal marcangolták belső részeit, harmadszor, hogy lefejezték.”  
/Szerémi 1979, 79-80./ 

Még részletesebb, bizonyos személyes elemekkel is rendelkező leírást adott 
Istvánffy Miklós /1538-1615/ történetíró, a magyar Livius.

Munkájából kitűnik, hogy a foglyok közül kiragadtak vagy negyvenet, sötét 
tömlöcökbe zárták őket, akár Dózsa Györgyöt, és 15 napon át éheztetéssel kínoz-
ták. Mindezt azért, hogy majd Dózsa György félig megégett tagjait megrágják és 
nyeljék. A negyven szerencsétlen közül legtöbb az éhség miatt meghalt, csak kilen-
cen maradtak. Köztük volt Lőrinc kovács is, aki Dózsa lovait szokta patkolni, s akit 
vénemberként a gyermek Istvánffy még látott. A hóhérok új vasból királyi széket, 
pálcát, koronát koholtak. A székre a mezítelen Dózsát ráültették, a tüzes koronát, 
mint a királyok címerét, a fejére tették. Előhozták a megmaradt kilenc boldogtalant, 
akik halott elevenek, emberi árnyékok voltak, kényszerítették őket, hogy György 
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tüzes vassal fogdozott, megégett, pecsenyeszagú tagjait rágják és lenyeljék. Fejük 
felett meztelen kardot tartva fenyegették őket a hóhérok, hogy amelyik ezt nem 
cselekszi, megölik. Aki megcselekedte, elbocsátották, köztük az említett kovácsot 
is. De hárman az iszonyat miatt nem nyelték le a falatot, őket megölték.

György a rettenetes kínok ellenére nem sírt, nem jajgatott, csak hallgatott illet-
ve az általa tartott ebkölyköknek nevezte, szidta embereit. A tüzes fogókkal mind-
untalan szaggatták, így az elszenvedett fájdalmaktól meghalt. De holta után is 
nagy kegyetlenséggel bántak vele, testét, akár a tolvajokét és árulókét, darabokra 
vagdalták, majd Budára, Pestre, Fejérvárra és Váradra küldték. Ott felakasztották, 
hogy a mellette járók csodálják és csúfot űzzenek. /Istvánffy 2001,I/1.141,142./

Istvánffy históriája, benne Dózsa kivégzése és annak részeként a hajdúk ál-
tali felfalása azért is érdekes, mert ez a mű latin, majd magyar nyelven a magyar 
nemesség számára hosszú időn át történeti vonatkozásban éppen úgy iránymu-
tató könyv volt, mint a jogot illetően Webőczy István Hármaskönyve. Istvánffy 
históriája erősen hozzájárult a Dózsával összefüggő kannibalizmus ismeretének 
fennmaradásához. 

Dózsa György életútjának, azon belül halálának igen alapos, a források döntő 
részét fi gyelembe vevő ismertetését adta Márki Sándor /1853-1925/ történetíró 
a parasztháború négyszázadik évfordulójára. A témánkat érintő összegzés így 
szól: „A kegyetlen bírák undok szerepet szántak Dósa azon 10, -20, -40 vagy 60 
bizalmasabb emberének, kiket vele együtt fogtak el: kegyelmet ígértek a halálra 
éheztetteknek, ha az ekként megpörkölt vezér testéből esznek. Legnagyobb részöket a 
börtönben bekövetkezett halál mentette meg a gyalázattól; kilencen azonban élet-
ben maradtak s ezeket most Dósa György trónjához bocsátották. Nádsíp és hegedű 
hangjaira s füttyszóra a maguk módja szerint kellett járniok a toborzót vagy hajdú-
táncot s minden körülforgás után mint éhes farkasoknak, éhes disznóknak egyet-
egyet kellett harapniók s nyelniök Dósa testéből. Mely pedig, nem akarta harapnia, 
kit megismertek, ha a szája virtő veres vót vagy nem vót, az azon helen levágatott. 
Három vagy négy lakolt így halállal. Azokat ellenben, kik szót fogadtak, mint pl. 
egy Lőrinc nevű kovácsot, ki Dósa György lovait szokta volt vasalni, csakugyan 
szabadon bocsátották. Györgynek egy izma sem mozdult. …Kegyetlenebb króni-
kások egy része hozzáadja, hogy végül fejét levágták, testét s belső részeit pedig 
részben megfőzve, részben pedig nyárson sütve „megetették nem csak hajdúkkal, 
de másokkal  is. /Márki 1913,488./ Az ítélet végrehajtására valószínűleg 1524. júli-
us 20-án Temesváron került sor a mostani katedrális mögött, a Béga folyó partján. 
Ahogy a vádat, úgy az ítélethozókat sem ismerjük pontosan. A perről iratanyag 
nem maradt, valószínűleg nem is keletkezett. A döntésben egyértelműen nagy 
szerepe volt Szapolyai János /1487-1540/ erdélyi vajdának, a későbbi királynak. 
Az eléje vezetett, Gergely öccsének kegyelmes elbánást kérő Dózsa Györgynek is 
ő felelt, hogy érdemük szerint fog cselekedni, bánni velük. /Istvánffy 2001, 141./ 
Dózsa Györgyöt követelése ellenére sem vitette Budára ítélkezésre, mert gyors 
ítéleteket és végrehajtást akart. Szapolyain kívül haditörvényszékről is említés 
történik. /Márki 1913, 482./ Tehát az államszervezet igazságszolgáltatási tisztség-
ben lévő személyiségei hozták az emberevést is magában foglaló halálos ítéletet. 
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A középkor rendes büntetési neme a halálbüntetés volt, melynél a bűnök 
közötti különbségtételt a kivégzések egyre súlyosabb fokozataival fejezték ki. 
/Ahogy ma a szabadságvesztés büntetésnek vannak fokozatai./ Az egyszerű
 halálbüntetés csak az élet elvételére korlátozódott, ahogy Dózsa Gergelyt is 
„csak” lefejezték. A minősített halálbüntetés nagyobb fi zikai fájdalommal járt, 
lassú kivégzést jelentett, így pl. karóba húzást vagy megégetést. A minősített 
végrehajtáson a halálos ítélet foganatosítása előtti súlyos kínzásokat értették, 
így a tüzes vassal sütögetést vagy a testcsonkítást. A halálbüntetés végrehajtása 
lehetett tisztességes /pl. nemesi palossal/ vagy dehonesztáló, a becsületet is 
elvevő. /Mezey 2007, 306./  

A nemesi rendhez tartozó Dózsa Györgyöt nem egyszerű, hanem minősített 
halálbüntetésre ítélték, lassú kivégzésre, amit így is hajtottak végre. Mint paraszt-
királynak, a fejére tüzes koronát tettek, testét tüzes vassal fogdosták, sütögették. 
Becsületvesztően még a kivégzés módjában is megszégyenítették: nem kapta meg 
a nemes embernek kijáró pallos általi lefejezést. Sőt, mind az ő, mind a hajdúk 
megalázását azzal növelték, hogy testéből katonáinak enniük kellett. A kanniba-
lizmusra kényszerítés, így a hajdú katonák kegyetlen, megszégyenítő büntetéséül 
is szolgált. A győztes nemesség bosszúját fejezhette ki azzal, hogy a katonákat 
saját vezérük felfalására kötelezte. 

A kor tételesjogi szabályai nem szólnak a minősített halálbüntetés és vég-
rehajtás részleteiről. Mégis azt kell mondani, hogy a szokásjogra fi gyelemmel a 
halálbüntetés és a tüzes vassal sütögetés lényegileg bele illik a kor kegyetlen 
ítéletei és azok végrehajtása közé. 

Első pillanatban úgy tűnik, hogy a tüzes korona és kormánypálca, valamint – a 
közhiedelemmel ellentétben nem izzó – trónszék nem illett a korszak gyakorlatá-
ba. Viszont Márki Sándor példák, párhuzamok sorát hozta, hogy hazánkban vagy 
azon kívül miként használták ezeket az eszközöket illetőleg sütöttek meg embere-
ket a büntető végrehajtásoknál. / Márki 1913, 482-488. /  Egyedül az emberi test 
felfalatására nem említett példát. Pedig Dózsa halálbüntetésénél a kannibalizmus, 
mint súlyosbítás alkalmazása feltételezhetően nem csak az ősi szokásra vezethető 
vissza, hanem valószínű, hogy az ítélethozók által hallott, ismert példákra is, ille-
tőleg a balkáni hatást sem lehet kizárni. A büntetés és végrehajtása a megtorláson 
túl az elrettentést, a general preventiot is szolgálta.

Szapolyaiékra több más eset mellett Kinizsi Pálnak a nándorfehérvári áruló, 
törökkel paktáló várvédőkkel, zsoldosokkal szembeni 1494. évi irgalmatlan eljárá-
sa, módszerei is hatást gyakorolhattak. 

Háborúkban a hatalmat gyakorlók testének elpusztítása is cél volt az ellen-
ség számára. A vezér  kivégzése, testének pusztítása, a lázadók megcsonkítása, 
megbélyegzése, a társadalom teste feletti uralom helyreállítása, a hatalom ismételt 
megszerzését jelezte. /Tóth 2001, 155,135./ 

Dózsa György ítélete, annak kegyetlen végrehajtása századokon át 
fennmaradt, elriasztott, visszatartott.  Ugyanakkor másodlagosan az utókor az 
emberevésről, mint büntetésről, mint megalázásról, egyáltalán mint tényről is 
értesült.
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A modern korban

Dózsa György kivégzése már önmagában felhívta a fi gyelmet arra, hogy a kan-
nibalizmus főleg  háborús viszonyok közt élt. Európában, különösen az újkorban 
elsősorban forradalmi és harci, háborús keretek közt támadt fel, kelt ismét életre, 
vált a hatalmi dominancia agresszív kifejezésévé. 

Az erdélyi románok 1948-49-ben válogatott kegyetlenségekkel kínozták, gyil-
kolták a magyar lakosságot. Ennek során középkori vagy még távolabbi múltba 
mutató büntetéseket is felelevenítettek. Közéjük tartozott az emberhússal etetés. 
Benedek településen Szöllössy Elek szolgabírót elevenen nyúzták meg, Mégai 
órásmestert pedig megsütötték. Az áldozat húsábóla többi fogolynak megalázó 
módon enni kellett. Aki vonakodott, annak erőszakkal tömték a szájába a megpör-
költ húsdarabokat. /Gracza é.n. II. 426./ 

Térben távolabbi, időben közelebbi példát lelhetünk a II. világháború idősza-
kából, részben európai szereplőkkel. A japán hadsereg India elfoglalását is célul 
tűzte ki. Utánpótlási vonalként vasutat kívánt kiépíteni az őserdőn keresztül. 
Ezzel a thaiföldi és a burmai vasúthálózatot kívánták összekötni. A 400 km-es 
távolság áthidalása iszonyatos áldozatokkal járt, melyhez a japánok bennszülött 
kényszermunkásokat  és nyugati hadifoglyokat használtak fel. Az első hadifog-
lyok – akiket a japánok alacsonyabb rendű, nem teljes értékű lényeknek tekin-
tettek – 1942. októberében érkeztek meg a halál vasútvonalára. „Az egyik halál-
tábor parancsnoka arra kényszerítette a foglyait, hogy reggelente a Hófehérke c. 
rajzfi lm törpéinek a dalát énekelve vonuljanak munkába. Bizonyos túlkapásokat 
semmivel nem lehet megmagyarázni. Néhány táborban az őrök megették a legyilkolt 
foglyok szívét. Más táborokban viszont arra kényszerítették a foglyokat, hogy felfalják 
elhunyt társaik húsát.” /Varga 2011, 51./ 

A Kwai folyón is áthaladó vasút története megszépített formában az iroda-
lom- és mozikedvelők számára részben ismert. Tudjuk, hogy a japán őrök hadi-
foglyaikat számtalan módon megalázták. Az idézett szöveg több szempontból is 
érdekes. Egyrészt az énekkel történő büntetés szerepel benne, ami nem  ismeret-
len a szankciók körében, ugyanakkor tartalma miatt ez esetben különösen meg-
szégyenítő volt./Gelencsér 2013./ Másrészt  egzakt példát hoz az idézet a kései 
exokannibalizmusra: a japán katonák a legyőzött ellenség egyik legnemesebb 
szervét, a szívét ették meg. A még élő hadifoglyokat pedig megalázásul, az elle-
nük folytatott harc büntetéseként endokannibalizmusra kényszerítették: elpusz-
tult társaik hullájának felfalására. A győztesek sikereiket borzalmas formában 
éreztették. 

Szájhagyomány és fenyegetés

Európában a Balkánon különösen sokáig éltek a hagyományok, a régmúlt em-
lékei, köztük a kegyetlenek is. A balkáni népek művészi szépségű balladái, hősi 
énekei részben a drámai hatás fokozásaként nem nélkülözik a kegyetlenségeket, 
a döbbenetes eseményeket sem. Az egyik szerb-horvátnak jelölt , vélhetően bosz-
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niai hősi ének, a Megugrott a násznép című, melynek főhőse Jankó vajda azaz Hu-
nyadi János. Janko vojvoda násznépével a latin király földjére, Legyán városába 
ment a mennyasszonyért, a latin király édes lányáért. A násznép soraiban ott volt 
a délszláv hősi énekek több kedvelt alakja, így Bosnyánin Relja, Králjevics Márkó, 
Obilics Milos és a két Vojnovics, Mityó és Vukó. Ezt a testvérpárt – amíg a két 
násznép közösen mulatozott – a latin király emberei csellel megfogták, vasnyársra 
húzták, parázson megsütötték, cukorral meghintették. A násznépet aztán a két 
legény sült húsával kínálták, kik falatoztak is belőle és bort kortyolgattak rá. A nagy 
szégyent és fájdalmat azonban Králjevics Márkó megbosszulta. A két Vojnovics 
vőfélyért az alvó latin király szőke fejű ikergyermekeit vágta le és aprította fel. 
Aztán kardját emelve a királyra parancsolt, hogy egyen, falja a fi ait, mint a násznép 
a Vojnovicsok húsát. A király nem tehetett másképp, megette a keserves ebédet és 
bort is ivott rá. De sorsát ezután sem kerülhette el, Králjevics Márkó az ő fejét is 
levágta, lányát pedig mennyasszonyként vitte Jankó vajdának. 

A hősi énekben hiba volna történelmi hitelességet keresni. Hunyadi János és 
Králjevics Márkó élő személyek voltak, de a Vojnovicsokat a történelem nem is-
meri, Legyán városa nem azonosítható, a latin királyon pedig katolikus királyt 
szoktak érteni. /Kiss 1956, 102-109./ 

A veretes hősi ének cselekményének és az emberhússal etetésnek megérté-
séhez tudni kell, hogy a mennyasszony násznépe ősi soron bizonyos mértékig 
ellenségnek tekintette a vőlegény násznépét. Ezért is etették meg velük meg-
szégyenítésül sajátjaiknak, a két Vojnovics vőfélynek nyárson sült húsát. Az 
endokannibalizmusért a bosszú nem maradt el, Králjevics Márkó, a nagy erejű 
hős, a latin királlyal saját fi ait etette meg. A hősi énekek hosszú ideig éltek, ha-
tottak a délszlávok körében. Az általuk elmondott cselekmények hozzájárultak a 
Balkánon az emberhússal etetés, megszégyenítés ismeretének fennmaradásához. 

A 19. század második felétől Magyarországon már nem véghezvitt cselek-
ményként, hanem fenyegetésként bukkant fel az emberhús evés illetve az azzal 
etetés. A kisszámú példa azonban egy ősi gyakorlatra visszautaló gondolkodást 
tükröz, mindez pedig a múlt mély kútjába és az emberi lélek  mélyrétegeibe enged 
bepillantást.

Nagy Czirok László /1883-1970/ köztisztviselő, etnográfus egy életen át fog-
lalkozott szülőföldje, a Kiskunság népéletével. A táj betyárvilágáról szóló egyik 
hangulatos történetében szó esik a veszélyt jelentő személyekkel való elbánásról, 
testük étellé aprításáról, igaz csak afféle túlzó szólásként, fenyegetésként. 

Az elbeszélés szerint az 1850-es években Nagy Czirok Mihály kalapári tanyá-
ján disznótoros vacsorát tartottak, melyen a szomszédos tanyákon élő rokonság 
vett részt. Vacsora után a torosok kedve egyre emelkedett. Éjfélt követően már 
csak a férfi ak maradtak, vagy hatan mulatoztak tovább. A betyárok ócsárlására is 
sort kerítettek. Egyikük kijelentette, ha most jönnének Bogár Imréék, elbánnának 
velük. A másik tovább hetvenkedett: Bokráncsra hánynánk üket! Azaz bográcsba 
dobálnák, ételükké aprítanák őket. /Nagy Czirok 1965, 231,232./  

A bátor torozók kiszólása ellenségeik elfogyasztására utalt. Amíg Nagy 
Czirok László a kiskunsági, addig Gönczi Ferenc /1861-1948/ tanító, néprajzku-
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tató a somogyi betyárvilág emlékeit gyűjtötte. Nagy tényszerűséggel feldolgozta 
a Somogy és Baranya megyében tevékenykedő betyár vezér, Bergán Jancsi és két 
társa, Radics István és Szép Ferkó történetét is. A leírásból csak a témánkba vágó 
részt ragadom ki. Duss Lajos bogdásai református tanító sógorát, Zsoldos János 
kisdobszai tanítót és fi ait a betyárok, Patkó Jancsi és társai, köztük Bergán Jancsi 
1863-ban Görösgálon, a Zöldág csárdában agyonlőtték. Duss Lajos elhatározta, 
hogy bosszút áll, élve vagy halva a gyilkos betyárokat pandurkézre adja. Tájékoz-
tatta erről a pécsi főcsendbiztost, és egy orgazdán keresztül fel is vette a kapcso-
latot a betyárokkal, kiket magához hivatott. Mikor a betyárok második látogatása 
volt várható, a tanító bejelentésére lakásának padlásán nyolc pandúr rejtőzött el. 
A három betyár megérkezett. A vacsora utáni feketekávéjukba Dussné álomport 
kevert, így a pandúrok könnyebben elbánhattak velük. A hatalom emberei előbb 
rálőttek az alvó betyárokra, aztán rohanták meg őket. Bergán Jancsival a fejlövés 
végzett, két sebesült társát viszont megkötözték és a siklósi várba kísérték. Szép 
Ferkót és Radics Istvánt a bíróság halálra ítélte, bitófán történő végrehajtással. 
A betyárok haláluk előtt Duss tanítót magukhoz hívatták, aki fel is kereste őket a 
siralomházban. Ott a betyárok kijelentették a tanítónak, „ha tudták volna, hogy 
nála mi vár rájuk, az ő legfi atalabb s legkedvesebb leányát paprikásnak vagdalták 
volna össze s abból feleségével együtt kényszerítették volna enni s a feleségével 
együtt elevenen megnyúzták volna.” A két betyár egyébként megbánásának is 
hangot adott, ám a Duss család a többi betyártól félve egy éven át a katonák ál-
tal őrzött siklósi vár biztonságában maradt. /Gönczi 1944, 304-307./ A betyárok 
megnyilvánulásában egyrészt a gyakorlatban századok óta alkalmazott megnyú-
zás szerepelt, másrészt az időnként felbukkanó ember hússal megetetés. Ráadá-
sul ez a büntetés, bosszúállás a legfájdalmasabb, legmegszégyenítőbb módon a 
legkedvesebb gyerek feláldozásával történt volna. Mindez azonban már csak a 
betyárok képzeletében, utólagos előadásában jelent meg. Eszerint azonban a bosz-
szúállás ilyetén formája még élt a betyárok tudatában. Ugyanakkor a tények azt 
bizonyítják, hogy ebben a korszakban a bosszú szomjas betyárok inkább agyonlö-
véssel vagy agyonveréssel torolták meg a rajtuk, társaikon esett súlyos sérelmet. 

Szólások

A  Kárpát-medencében a darabokra vágott állati húsból, ízesítőkkel, rövid lével 
többféle módon készített pörkölt egyik fajtáját jelentette a paprikás. A színét, ízét 
meghatározó fűszernövény  nyomán hívták így az Alföldön, de másutt  is a ma-
gyarok illetve a velük élő egyes népek. Az étel valamint a rá használt paprikas 
megjelölés a horvátoknál és a szerbeknél egyaránt ismert volt. Sőt, a fenyegetés, 
azaz az ellenség, a haragos paprikásba aprításával kapcsolatos fordulat is élt a 
szerbség körében. Ezt egy II. világháború alatti eset is bizonyítja.

1941. április 6-án megindult Németország támadása Jugoszlávia ellen. Április 
11-én Magyarország is bekapcsolódott az eseményekbe és megszállta többek közt 
a Bácskát. Április 12-én a Magyarkanizsára bevonuló magyar katonák a Városhá-
zán lőtték agyon Radivoj Bogdan sánta szerb szabót, aki eszelősen azt kiabálta, 
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„ a magyarok húsából akarok paprikást enni”. Más szerbeket a katonák ugyanitt meg-
vertek. Mindezekért továbbá más okból és célból a jugoszláv partizánok kegyetlen 
bosszút álltak, 1944-ben mintegy 300 magyart küldtek a másvilágra. /Cseres 1991, 
164. Csorba-Matuska-Ribár 2004, 129./ 

A bűnözők, elítéltek körében napjainkban is él a másikat, rendszerint a gyen-
gébbiket fenyegető szólás: eszek a húsodból!  2012. január 22-én, vasárnap brutális 
támadás ért egy fi atalkorú elítéltet a kaposvári börtönben. Cellatársa, egy előzetes 
letartóztatásban lévő, egyébként szintén fi atalkorú személy összeverte, majd szá-
ját tűvel és cérnával három öltéssel összevarrta, hátára pengével feliratot karcolt, 
bal lábát tollal összeszurkálta, jobb lábát összevagdosta. Végül azzal fenyegette 
meg, hogy eszik a húsából. /bulvár 2012/

A régi büntetőjog és egyes szólások, bizonyos szókapcsolatok közötti össze-
függésre a magyar tudomány már régen felfi gyelt, a kérdéskörnek tanulmányo-
kat szentelt. /Tolnai 1913/5, 193./ A fentebb említett szólások, szókapcsolatok is 
ehhez a körhöz közelítenek. Általánosságban pedig elmondható, hogy a hajdani 
gyakorlat az idők múlásával fenyegetéssé illetőleg szólássá, szólásokká szelidült.

A szólások közé sorolható az „eszi az embert, mint rozsda a vasat” proverbium is. 
A mára kiveszett, de legalább is igen elhalványult szólást, az uradalmi cselédek al-
kalmazták valamelyik szigorú vagy embertelen intézőre, gazdatisztre, tiszttartóra, 
jószágigazgatóra. Fejér megyében, a nagybirtokok egykori hazájában gyűjtésem 
során vagy beszélgetések alkalmával magam is sokszor hallottam ezt az uradalmi 
majorok korábbi lakóitól. Különösen az egyik nagy uradalom gazdasági vezetőjé-
re mondták a megye legkülönbözőbb pontjain, hogy „ette az embert, mint rozsda 
a vasat.” 

Még távolabbra mutató kapcsolatra is lehet utalni. Ismert, hogy a néphagyo-
mány egyes elemei a gyerekek körébe süllyedtek le. Talán ez történt a szülők, 
rokonok egyik játékos cselekedete során is. Mikor is a felnőttek a kicsiny gyermek 
mezítelen karját, lábát arcukkal, szájukkal érintve, csiklandozva mondták: meg-
eszem, megeszem! A kicsi pedig örült a tréfálkozásnak, jókat nevetett. Ezt a játékot 
napjainkig  megyénkben és másfele is széles körben gyakorolták. 

A katonaélet a számtalan nehézség, kegyetlenség mellett a durvább vagy szelí-
debb tréfálkozásra is alkalmat adott. Némelyik szigorúbb parancsnokra mondták 
mosolyogva, hogy „reggelire két bakát /huszárt, tüzért/ szokott megenni.” Szin-
te szólásként élt az ilyen vagy hasonló megfogalmazás a laktanyák árnyékában  
Székesfehérváron is, mely hosszú ideje katonaváros. 

Irodalom, táncművészet

Dózsa György sorsa, élete számos művészt megihletett. A szépirodalom terü-
letéről mindenekelőtt Petőfi  Sándort, Ady Endrét, Juhász Gyulát, Illyés Gyu-
lát, Sinka Istvánt kell megemlíteni. Ady bujdosó énekei közé sorolható a Dózsa 
György lakomáján című, /Ady 1971, I. 224./ melyben a vezér húsából lakmáro-
zás is felbukkant: 
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„Sebő pajtás, jóllaktunk egyszer,
Holt ember varjaknak étkük.
Pajtás, mi voltunk a rossz varjak.
Mi éhesen széjjeltéptük”

Sinka Istvánnak a György vezér a tüzeknek suttog című versében /Sinka 1977, 
202./ a vesztőhely Dózsája szólalt meg:

„Sebő most a vállamba harap
és sír szegény. Ő a nép, a nagy.
Elbotolt a maga igazán
s azt siratja… Meghalok hazám!”

Talán nem véletlen, és Adyra utal, hogy Sinkánál is Sebő a levert vitéz.
Napjaink könnyűzenéjében és irodalmában újabb tartalmat kapott a másik 

ember húsából evés, különösen ha párokról, szeretőkről van szó. Többek közt az 
eggyé válást, az azonosulást fejezik ki vele. A Te vagy a jó című 2006-os dal elő-
adója a Road zenekar, szövegírója Molnár Máté. A témánk szempontjából érdekes 
szövegrész:

„…ahhoz, hogy megtudd mennyit érek,
a lényeg a lényed, no meg a tettem
én a húsodból ettem és ez lettem.”

Debreczeni Éva a Hátulról előre meg visszafelé című versében /Debreczeni 2010/ 
pedig így írt:

„…Látod milyen szép a halál?
Lábad közül már senki se kiabál.
Ne tiltakozz eszem!
Véres húsodból eszem.”

Tehát a szólások egyrészt nyelvi emlékké, másrészt elevenné váltak, bekerül-
tek a költészetbe.

  Az amerikai indiánok életében a rituális táncok igen fontos szerepet játszot-
tak. /Lips 1960, 154-173./ Nem véletlen tehát, hogy az aztékok spanyol hadifog-
lyaikat a szertartásos emberáldozat előtt fejükön tollal, kezükben legyezőfélével 
táncra kényszerítették. /SZ. B. 1993, 82-84./ A táncrakényszerítés nálunk is elő-
fordult. Több forrás szól róla, hogy a Dózsa György trónjához bocsátott, kiéhez-
tetett hajdúknak nádsíp és hegedű hangjaira, meg füttyszóra a „maguk módja 
szerint” kellett járniuk a hajdútáncot és minden körülforgás után, mint éhes far-
kasoknak vagy éhes disznóknak egyet-egyet kellett harapniuk és nyelniük Dózsa 
György testéből. /Márki 1913, 488./ A táncra kényszerítés Dózsa körül szolgálta 
a megszégyenítést is, Dózsáét és a hajdúkét egyaránt. Emellett a tánc kapcsolatba 
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hozható a magyarországi halottas illetve torbeli táncokkal. A temetés végén vagy 
az azt követő toron, étkezésnél egykor a gyászolók táncoltak is. Evonatkozásban 
a magyar nyelvterületről a középkortól kezdve egész a legutóbbi időkig vannak 
adatok. /Számos adatot hoz Réthei Prikkel Marián 1924, 93-100./

A hajdúknak Dózsa ítéletvégrehajtáskori tánca illetve a korszak táncban gaz-
dag világa többeket megihletett. Ennek nyomán 2010. nyarán a Szegedi Szabad-
téri Játékokon a Honvéd Táncszínház és más együttesek, szereplők új magyar, 
nemzeti táncjátékot mutattak be. A látványos tánc- és zenei produkció a Tánckró-
nika Dózsa György tetteiről vagyis röviden a Dózsa címet viselte. A táncjátékot 
Vincze Zsuzsa írta, az ötletet adta és a koreográfi át szerezte Zsurafszky Zoltán. 
A zenemű és dalszövegíró Szarka Tamás /Ghymes Együttes/ volt. A Dózsa sorsát 
végigkövető számos jelenet után a szereplők, a táncosok megformázták a kivégzés 
drámáját is. A mintegy tucatnyi, hátrakötött kezű foglyot katonák terelték a színre. 
A tántorgó, eső-kelő hajdúk erőtlen táncukat járták Dózsa körül, testmozgásuk-
kal, fejük rántásával jelenítették meg a vezérük húsából tépést, lakmározást, hogy 
azután elfordulva az öklendezést imitálják. Végezetül Szarka Tamás énekmondó 
szólt Dózsaként. Több rétegű verséből nem maradt ki az áldozathozatal sem:

„…Egy eladta, egy megmarta,
Vérben forgó, forró testemet…”

Összegzés

A kannibalizmus az állam és az állam által alkotott jogszabályok előtt már létezett. 
Mégpedig többféle okból, endo- és exokannibalizmus formájában egyaránt. Az 
állami jogszabályok illetve a zsidó-keresztény vallás normái tiltották elkövetését, 
bűncselekménynek, bűnnek minősítették azt. Ilyen körülmények közt természe-
tes, hogy az állami büntetőhatalom szervei Európában a középkortól büntetésként 
lényegében nem alkalmazták. Ami alól Magyarországon Dózsa György ítéletének 
végrehajtása és esetleg az annak példájául szolgáló esetek kivételt jelentettek.

Az állam előtti időkből származó, ősi hagyomány alapján a nép illetve egyes 
rétegek körében, egyes közösségekben fennmaradt, tovább élt a kegyetlen szank-
ció, időnként alkalmazásra került, és esetenként a gyakorlat révén jogszokásként 
jelent meg. Elsősorban az endokannibalizmusra kényszerítés, büntetés, mely meg-
szégyenítést is jelentett. Másodsorban az exokannibalizmus, mint a siker, a győze-
lem kinyilvánítása. Különösen megmaradt, alkalmazták kivételes életviszonyok 
közt, a forradalmi vagy háborús körülmények között, bosszúból, megalázásul, 
megsemmisítés céljából vagy újabb indulatok táplálása, erő megszerzése érdeké-
ben. Ilyenkor az erőfölénnyel, a hatalommal rendelkező, erőszakos, embertelen 
hajlamot mutató közösségek, csoportok, így a lázadók, felkelők, katonák, fogva 
tartók éltek vele, amit vezetőik, parancsnokaik aktívan támogattak vagy passzí-
van tudomásul vettek. Az ősi gyakorlat – igaz, nem széles körben, nem hosszú 
időre – de átmenetileg teret nyert, eljuthatott a jogszokásig. A főszabályként előírt 
állami tilalom ellenére, ami alól az állam alig tett kivételt. 
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A mégis csak ritkán gyakorolt szankció illetve jogszokás napjainkhoz köze-
ledve puszta fenyegetéssé, borzalmas hátrány kilátásba helyezésévé vált, a vég-
rehajtás reális esélye nélkül. Aztán tovább enyhült, megváltozott tartalommal és 
/vagy súllyal a szólások közé került, sőt, tréfás szólássá szelídült. Az emberhús 
evés drámaisága a művészeket is megihlette. 

A Teotihuacan romvárosban található Nap piramis                                              Dózsa György kivégzése 
(Gelencsér András felvétele)                                                                        / Engel: Monumentan Ungarica.  
                                                                                                                                                                Bécs,1800./ 
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Pálfalvi András

Apa és lánya kiállítása 
A Fejér Megyei Művelődési Központban

Szentes Ottokár, az apa, Szentes Kata, a leány 
és az anya, Büki Zsuzsanna

Egy háromszemélyes közös tárlaton nem könnyű eldönteni, hogy kivel is kezdje 
az ember, milyen etikettnek feleljen meg, nehogy megsértsen valamilyen illemsza-
bályt. Mivel a meghívón az Apa szerepel legelöl, ezért én is vele kezdem.

PÁLFALVI ANDRÁS – APA ÉS LÁNYA KIÁLLÍTÁSA

Szentes Ottokár képzőművész. És 
ez nemcsak egyszerű jelző, besoro-
lás az alkotók közé, hanem fontos 
üzenet is arról, hogy viselője nem-
csak festő, hanem otthon van más 
műfajokban, többdimenziójú alko-
tó. És pedagógus. Iskolában is és 
itt a Fejér Megyei Művelődési Köz-
pontban is az, ahol éppen egy tucat 
éve vezeti a Derkovits Képzőmű-
vészeti Kört. Nemcsak azért fontos 
ez a mai kiállítás, mert egy remek 
sorozat része, hanem, mert egy 
régi mulasztást is pótol. Szentes 
Ottokár eddig még nem állított ki 
ebben a teremben. Mert ő nemcsak 
kiváló képzőművész, de szerény 
ember is, aki tanítványainak, szak-
körének számos tárlatot szervezett 
ide, de magának még egyet sem.
Ezen a mai napon együtt állít-
hat ki vele családja, felesége és 
leánya. És ilyen hármas tárlat 
még sosem volt ebben a terem-
ben. Ez nagy öröm a számunkra.  

A szülők, Szentes Ottokár kép-
zőművész, felesége, Büki Zsuzsan-
na festő-grafi kusművész, a Tóparti 
Gimnázium művésztanára, tagjai a 
Magyar Alkotóművészek Országos 
Egyesületének, a Székesfehérvári 
Művészek Társasága tagjaiként a 
fehérvári művészvilág közismert 
egyéniségei. Szentes Ottokár – Lakótornyok

Szentes Ottokár – Tornyok között
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Mindketten rendszeres kiállítók, számos díj, elismerés tulajdonosai, megbecsült 
művésztanárok. És társuk ezen a tárlaton leányuk, Szentes Kata, a fi atal, de már 
érett alkotó. Szentes Ottokár vonzódását a természetes, szerves anyaghoz, egy 
korábbi, organikusnak nevezett, meghatározó korszakának alkotásai dokumen-
tálják, a „land art”, az üvegfedél alá szorított-mentett füvek, akik-amik megőrzik 
magukban nekünk a valódi életet, mert nemcsak a festő által teremtett világban 

élnek. Valaha életet hordozó anyagok voltak, majd halál utáni üzenetek postásai. 
Egy korábbi élet múmiái is lehettek, akik léckeretes, üvegtetejű szarkofágjaikkal 
a térbe emelték a síkban élő képet. Ebből a korszakából nem hozott képet erre a 
tárlatra az alkotó, de jelképes nyomaikat most is megtaláljuk, ezeken a konstruk-
tív megfogalmazású szép és titokzatos képeken. Az egykori fűszálak ott vannak 
a három összetartozó képen, de most nem üveg alatt, hanem dobozokba zárva. 
Biztosan többet jelentenek, mint a vegetáció maradványai. A címeik, a Tornyok 
között, vagy a Lakótorony, beszélő címek. Rólunk szólnak, a városbazárt em-
berekről. És a „Meglepetés doboz”, vajon mit tartalmaz? Nem látunk bele, a fe-
delek eltakarják előlünk, de hát ezért is meglepetés! Pandora szelencéje, amit 
nem lehet visszacsukni és minden ránkszabadul belőle? De a füvek ott vannak 
a dobozon…

A vonzódás a természethez, a természetes anyagokhoz, a fafaragót, a kiváló 
faszobrászt idézi, aki korábban több saját kezűleg faragott alkotással ajándékoz-
ta meg az arra kíváncsiakat. Ilyen emblematikus teremtménye volt a A Szabad 
Művelődés Háza előtti játszótér csúszdás hátú, hétfejű sárkánya, „Aki” nemcsak a 
gyerekek kedvence volt „haláláig”. Aki hét fejétől a talpáig csupa fából készült. És 

PÁLFALVI ANDRÁS – APA ÉS LÁNYA KIÁLLÍTÁSA

Szentes Ottokár – Meglepetés doboz – vegyestechnika, vászon



105

ahogy az évek során fejei egyenként lehullottak, gyászoltuk mindannyian.
Szentes Ottokár képeinek címei nem csak egyszerű titulusok, segítő-eligazító 

aláírások, hanem szerves részei az alkotásoknak. Nem magyaráznak, hanem kitel-
jesítenek. Forrás, Másik világ, Horizont. Sokatmondó, vagy akár mindent eláruló 
címek, lehetnének a „menekülés a városból” programja is. A városból, a mára do-
bozzá, dobozok tornyává változott hajdani emberi menedékből.

Büki Zsuzsanna képei is a városról szólnak, a város geneziséről és toposzai-
nak változásairól. A felülnézet, a táj térképszerűsége is a kimenekülésről, az asz-
falt és a beton helyett a természetről üzen, szól és sürget. A térkép meg is mutatja, 
hová menjünk. De ehhez ismernünk kell a jelzéseket.

Városképei nem a szokásos utcaképek, vagy veduták, hanem a magasból lete-
kintő, a város szerkezetét egészben vizsgáló ember feljegyzései.

Ezt a stilizált városi struktúrát átszelik a vizek, a csatornák. De nem tudjuk, 
hogy az alattunk elterülő Rómát a Tevere, vagy a hajdani Tiberisz szeli-e át. A sza-
bálytalan, mégis rendezett utcák hálózata ősi városokra, az első várostérképekre 
emlékeztet. Városokra Mezopotámiából, ahol talán kultúránk keletkezett. Ez az 
időtlenségbe átemelt város. Az „Angyalleső” c. képe is mintha a babiloni várako-
zást sugallná. Mindannyian lessük az angyal érkezését, mert várjuk az angyalt, 
azóta is. Akár átkot hoz, akár a megváltás ígéretét. 

A város: házak-épületek-utcák sajátos szerkezete, ahol nem mindegy, hogy 
valami szerves, vagy mesterkélt képződmény. A házak falakkal körülvett, elzárt 
terek, ahonnan ajtók, ablakok nyitnak-zárnak a világ felé.

Büki Zsuzsanna ablakai nem egyszerű nyílások, vagy nyitott átjárók a ben-
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nünket bezáró falakon, hanem titokza-
tos, zárt kapuk a falon túli világ előtt. 
Ábrándozhatunk, mik rejtőzködnek 
a szép ablakok zárta falak mögött. 
Vágyaink csodákat rejtő titkos kertje, 
vagy álmaink meghitt szobái? Leske-
lődik-e ránk valaki az ablakok titkos 
résein? Bár néhány ablakban láthatjuk 
a kitekintőket is, de nem lehetünk biz-
tosak benne, hogy nem csak az egyko-
riak emlékei, a valahai lét néz-e ránk 
vissza azokból az ablakokból, a kölcsö-
nös nosztalgia jegyében.

„Falak és ablakok” c. képén a fal 
is feltárja szerkezetét-belsejét. Sajátos, 
szinte intim várostörténet ez, meg-
mutatja, hogyan rakódtak egymásra a 
kövek, a téglák az Időben. Kereshetjük 
a múltat a vakolat réseiben, de a gyö-
nyörű, kék, zárt ablak nem nyílik meg 
szemünk előtt.múltat a vakolat rése-
iben, de a gyönyörű, kék, zárt ablak 
nem nyílik meg szemünk előtt.

Ezek a képek nem tudnak hazudni, nem képmutatók. Pontosan feltárulkoznak 
előttünk. Indiszkrétek, mert feltárják készítőik lelkét is, nemcsak a magukét.

Olyan kulturális mélységekbe ereszkednek és visznek magukkal minket is, 
ahová sem a látványfestészet, sem az absztrakt eszközei nem képesek

Szentes Ottokár ablaknélküli dobozházai, Büki Zsuzsanna ház nélküli városai, 
városnélküli falai, ablakai megfogalmazzák a hiányzót, a teljesség hiányát, amit 
egyre gyakrabban éreztünk-érzünk elidegenedő korunkban. Teszik ezt anélkül, 
hogy az elidegenedés közhelyességének csapdájába esnének.

Sokszor tapasztalhattuk, a történelem is számos példával szolgál arról, hogy a 
tehetséges alkotó szülők gyermeke kiváló adottságai ellenére nem tud kibontakoz-
ni, kiteljesedni. Az alma nem esik messze a fájától, de árnyékában elsorvad.

Szentes Kata esetében ez szeren-
csére, és mindannyiunk szerencséjére, 
nem így van.

Porcelántervező és kivitelező ipar-
művész és festő, aki a képzőművészet 
és művészettörténet gyakorló tanára. 

Talán a szülők pedagógusi attitűd-
je, vagy a tehetség markáns ereje okán, 
vagy – és ez a valószínűbb – mindkét 
okból, erős, egyéni karakterű, autonóm 
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művésszé vált, méltóan szüleihez. Más úton, más műfajban is, saját utat járva. 
Porcelántervező művész és festő egyszemélyben. Így festményeket és kerámiákat 
hozott erre a kiállításra, gazdagítva a tárlatot. A fi atal művész kerámiái kiforrott, 
érett darabok, kísérletek hosszú és érdekes útját járták be addig, amíg elkészültek.

1. Tea-kiöntő kancsói, a „karakterek”– ahogy ő nevezi teremtményeit – a 
gömbforma társas variációi. Egyszerre funkcionális és esztétikai tárgyak. Kí-
sérletek arra, hogy a legtökéletesebb térforma, a gömb, mit tűr el maga mellett, 
mivel hajlandó együtt élni, olyan harmóniában, ami bennünk, a használókban is 
megszólal majd. Úgy tűnik, ezek a játékos „nyuszifülek” helyükre találtak rajtuk. 
A támaszkodó fülű gömbkancsó, pedig saját biztonságát, stabilitását is megtalál-
ta velük.  Kézbevalók ezek a tárgyak, jó érzés kézbe venni őket, érezni tenyérbe 
simulásukat, és a belőlük áradó meleget. 

2. A mellettük látható tányér-kollekció a gyorséttermek sajátos igényeire han-
golódott, ahol a funkció az elsődleges szempont. A tömeggyártás, az egyszerű 
használat, és a tárolhatóság. Megvan bennük mind a három, de ennél még sokkal 
több is. Van bennük valami könnyed szépség és fi nomság. Ajánlják magukat is, 
nemcsak a gyorséttermek, vendéglők falatjait. 

3. A billenhető, „kétfenekű” kínáló-tálak, még a máz előtti, samottos-érdes 
felületüket mutatják nekünk, de már most is készek arra, hogy a kínálás ősi em-
beri gesztusát, – bár maguk csak élettelen tárgyak –, átbillenésükkel maguk is 
kövessék.

4. A fi nom kis porcelán do-
bozkák, merített, nemes papírt 
idéző lapjaikkal, a rajtuk lévő 
cizellált, japán írásjeleket idé-
ző réseiken keresztül adnak 
utat a fénynek. Annak a fény-
nek, amelyet majd a beléjük 
helyezett mécsesek küldenek 
felénk. És, ha felidézzük a ja-
pánkertek fi nom artisztiku-
mát, odavalónak érezzük majd 
ezeket a kis lámpásokat is.
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Szentes Kata absztrakt festményei örvénylő formák kavalkádja, melyen ké-
penként egy-egy markáns szín dominál, és a szín pontosan rezonál a kép címé-
re, tartalmára, és a kettő együtt, a valóságos, realista formák nélkül is eljuttatja 
hozzánk az alkotó üzenetét. Az Ős-Káosz kibontakozás előtti, ígéretes és boldog 
pillanatát ragadja meg, ahonnan már saját fantáziánk is tovább vihet bennünket 
a következő szintre, a rendezett Kozmosz világába. Kata formálódó Káosza talán 
azt ígéri, hogy majd kibontakozik valami más, ahol az ember újra magára találhat. 
És, hogy ez mennyire így lehet, az is bizonyíthatja, hogy ezek a képek nincsenek 
bezárva keretek közé, terjeszkedhetnek, akár egy egész falat is betölthetnének, és 
jól éreznénk magunkat közöttük. Mert derűt és tisztaságot sugároznak magukból. 
Kata internetes blogján meg is győződhetünk erről, ha megtekintjük impozáns, 
nagyméretű fali-kerámiáit, falfestményeit.
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A kör itt talán be is zárulhat, a három művész képei, tárgyai már várják, hogy 
megismerkedjünk velük, ízlelgessük és befogadjuk őket.

Szép kiállítást kaptunk, köszönet az alkotóknak, hogy elhozták ide nekünk, és 
kívánom, hogy sok termékeny év, gazdag jövő várja őket, mindannyiunk, minden 
művészetbarát örömére. 

Mivel „Ablakok” előtt állunk, Büki Zsuzsanna szép ablakai előtt, így talán illik 
ide záróként egy rövid versem, aminek szintén Ablak a címe:

Ablakunk vakult tükör
Nem látunk ki az utcára
Sem vissza be a szobába
Sem arra a régi tájra
Pedig ott van tudjuk jól
Messze valahol

Kívánom mindannyiunknak, hogy találjuk meg azt, ami ott van, messze, valahol.

Elhangzott: a Fejér Megyei Művelődési Központban a kiállításmegnyitón, Székesfehérvár, 
2013. január 10-én.
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Csűrös Csilla 
A szeretet szobrásza

„Itt Isten a gazda, mi csak lakók vagyunk!”    

Kő Pál műtermének, fél élete epreskerti otthonának ajtaján ez a – Kaló Imrétől, 
a csodálatos borásztól való - felirat fogadja a hozzá bekopogtatót. Odabent pedig 
maga a Mester. Harsány örömmel, huncutul mosolygó szemmel, a világot – vagy 
annak jobbik részét – mindig magához ölelni kész szeretettel. Ez a humorban pá-
colt élet- és emberszeretet, ami élete minden megpróbáltatásában segítségére volt, 
s az ebből is fakadó, eredeti látásmód az, ami a Kő Pállal és alkotásaival találko-
zókban szinte mindig erős érzelmi hatást kelt. Hiszen Lujost is erős érzelmi ha-
tások érték egész életében. Ő aztán igazán nem a kommunista ellenállásban való 
konspirálás miatt lett sokféle név birtokosa – a születésekor kapott Pataki Lajostól 
az édesapjától örökölt Maczky Leventén át Kő Pálig, s a legkedvesebb, a görög, 
kisképzős társa-barátja által a Lajosból formált, kiejtett Lujosig –, épp ellenkező-
leg! Épp a vörös diktatúra avatkozott bele már serdült ifjúként az életébe, ahogyan 
családjáéba is. Ráadásul a heves érzelmek már fogantatása előtt heves érzelmű 
emberré predesztinálták a születendő gyermeket. A Heves-szerte ismert és elis-
mert, szeretett Maczky család alkalmazásában álló pesztonka, Pataki Terézia és 
a leventeoktatóként több éves szibériai hadifogságot elszenvedő ifjú Maczky sarj 
szerelme határozta meg a tanyasi bojtárgyerek sorsának alakulását. Hiszen e sze-
relem gyümölcseként a polgári családtól a tanyára kizsuppolva nődögélt, tízéve-
sen már rajzaival pénzt keresve igyekezvén enyhíteni a fojtogató szegénységen. 
De ott vált - kedves költője, Sinka István szavát kölcsönözve – csillagbojtárrá is! 
Pataki nagyapja a tisztességesen elvégzett munka imperatívuszát hagyta örökül, 
a pap, katona, jogász Macky-ősök pedig a hazához való hűséget, a tenni vágyást-
akarást, a tartást, a vitézi cím – a harcban, a küzdelemben mindig élen kell járni! – 
kötelező erejét. S mindkettőjüktől az oldhatatlan kötődést a palóc tájhoz, a jászság-
hoz. Helye volt a művészetnek is a kisfi ú életében: egyetlen festőként Munkácsy 
Mihályt ismerve maga is világhírű festővé akart válni. S hogy lehetett volna az is, 
azt a jászszentandrási templom falát ékesítő Keresztút bizonyítja, melyet 14 évesen 
festett Maczky Levente Lajos…

– Én, családi indíttatásból is, nagyon akartam katona lenni! – idézi fel ifjúkori so-
rozásának emlékét még ma is felindultan, elcsukló hangon. – Ám amikor a sorozó-
bizottság egyik tagja azt kérdezte: Maga annak a fasiszta bűnözőnek a fi a? – nos, akkor 
felkaptam a kezem ügyébe akadó széket, és a bizottság közé vágtam, aztán faképnél hagytam 
őket. 

– ’56-os szerepvállalása miatt édesapja akkor még javában börtönben ült…
– Így van. És én igazán nem fasiszta bűnözőnek ismertem meg Édesapát! ’56-ban min-

denfelé vele jártam, láttam, ahogy mindenütt igyekezett – az emberiesség, a jog nevében 
– csitítani az indulatokat, törvényes mederbe terelni a számonkérést, nem egy ávós életét 
megmentve azzal, hogy börtönbe kísérte őket, mondván, ítélkezzék a törvényes magyar bí-
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róság! Hát, ítélkezett is, csak éppen őfelette… A Népköztársaság „hálája” nem maradt el…
– Önnek pedig el kellett hagynia a Maczky nevet…
– Szegény Édesapa fájlalta is, nagyon! De milyen érdekes, hogy az Életem nehéz pil-

lanataiban gyakran akadt egy-egy jó ember, aki segítő kezet nyújtott. Így volt akkor is, 
amikor a sorozóbizottságban történtek után egy parkban ültem elkeseredetten. Az engem 
vizsgáló orvos utánam jött, s azt mondta, látja, hogy nagyon akarok katona lenni, s ez tet-
szik neki. El tudja intézni, hogy besorozzanak, de azt tudnom kell, a nevem hallatán sehol 
nem lesz maradásom. Beláttam, három névváltozatot is beadtam a Belügyminisztériumba, 
ők a Kő Pál-t hagyták jóvá. Hát, így lettem aztán végül Lujos…

 A Lujos! Ahogyan a szakma, a család, a barátok, a tanítványok, sőt, valahai 
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tanítványa, immáron felesége, legkisebb gyermekeinek édesanyja, a szintén szob-
rászművész Halassy Csilla is emlegetik. Az istenáldotta tehetségű mester. Akinek 
műterme nemcsak – Melocco Miklós szavaival – „természetes, naiv, bájos és meg-
ható” szobrainak, azok vázlatainak, a róluk készült fotóknak ad otthont, hanem a 
gazda élete tükörcserepeinek hű foglalata és lenyomata is. A vakolást csak nyo-
mokban láttatni engedő falon jól megfér egymás mellett – avagy szemben – Orosz 
István – „ a drága Pisti!” - Lujos által tisztára mosott zoknija szép, karácsonyi 
dísztasakban, Gyurkovits Tibor halállal birkózó, Lujos másolta verse, Édesanya-
Édesapa, s persze, a Maczky-Kő gyerekek, unokák, barátok fényképei, másoktól 
kapott, dedikált képek, könyvek, meghívók, tárgyak, emlékérmek, költőportrék. 
Minden és mindenki, ami és aki a mester életében fontos, jelenléte őt körülölelő – 
inspiráló, amit és akit szeretetére érdemesnek tart. Fő helyen az őt szobrászi útján 
végigkísérő atyai mester, Somogyi József fényképről fi gyelő tekintete. S ott a tá-
gas-világos műterem szegletében a hálóhelyül szolgáló galéria is, környékén szál 
kolbász, darab szalonna lóg a szögről, az asztalon, borospohár, olykor borosüveg 
is, demizson jóféle bocoládi forrásvízzel, s egészséget-erőt adó fokhagymadarab-
kák. Maga az élet. Ahogyan maga az élet, az egész emberi élet s a magyar múlt 
egésze sűrítetten jelen van gyakran méltatlan támadásoknak kitett, nem egyszer 
rongálások áldozatául esett szobraiban. A királyok, hősök, hadvezérek, költők, 
írók, színészek, a névtelen közemberek kőbe-fába-fémbe álmodott alakjában, az 
emlékjelekben és emlékkövekben. E pusztulásról beszélnie tán a legkeservesebb – 
marad az önironikus félmosoly, s a keletkezés körülményeinek lelkes felidézése, 
legyen szó bármelyik szobráról. A gellérthegyi Sziklakápolna előtt, a lova mel-
lett álló, kezében templomot tartó ifjú Szent István alakjáról – mindig csak a bölcs, 
öreg Szent Istvánt mintázták szoborrá, pedig ő is volt fi atal, nem? S hogy leszállt a lóról? 

Hát, persze, hová is menjen tovább? Megérkeztünk, itthon vagyunk, itt nekünk jó, itt is 
maradunk. Ez a hazánk. Innen egy tapodtat el nem megyünk! Ennek a szobornak már a 
posztamensét kitalálni is gyötrelmes gyönyörűség volt! A feldebrői székesegyház altemplo-
mának oszlopsora volt az ihlető… -, az ópusztaszeri, szigorú tekintetű, titokzatos Aba 
Sámuel portréról – ő egy fantasztikusan kalandos életű, nagy tehetségű, tragikus sorsú, 
méltatlanul kevéssé ismert királyunk volt, tekintetében, öltözékében, múltunk, jelenünk, 
tán a jövőnk is benne van…–  a Baján lévő III. Béla vagy épp a Gyöngyösön álló 
Károly Róbert szoborról, amely létrejöttét egy drágajó, lelkes lokálpatrióta tanár-
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történész ötletének és kitartó szervező munkájának köszönheti, de pusztul az is….
- A római Bazilika Magyar Kápolnájában legalább biztonságban van a dom-

borműve Szent Adalbert, Szent Gellért, Boldog Özséb alakjával – próbálom derű-
sebbre hangolni beszélgetésünket. Hiszen a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére 
szentelt kápolnában e műveket is méltatva fogalmazott II. János Pál pápa 1980-
ban, avató beszédében ekként: „...ha a tekintetünket körülhordozzuk a kápolna 
oldalfalainak domborművein,a magyar szentek és boldogok életjeleneteit ábrá-
zoló műalkotások mintegy koszorúként övezik a Szent Szűz nagy szobrát, s ez-
után a szentek műveiről kell elmélkednünk, ők az evangéliumi megbízatás szerint 
testvéreiket szolgálták, hogy elősegítsék annak a népnek emberi és társadalmi 
felemelkedését,amely még éppen csak az első lépéseket tette meg a civilizáció felé. 
Oly sok szent példakép világította meg a magyar nép életének első századait!”

– Mohács viszont pusztul végérvényesen! Nemzeti nagylétünk nagy temetője – te-
metője lesz az én alkotásaimnak is. Az enyészeté lesz hamarosan Tomori Pál, II. Lajos, 
Szulejmán faszobra, a Lófejfák, a sírjelek – mert kopjafát, síremléket nem akartam  faragni! 
-  s mind a többi az emlékparkban. A többi alkotótársé is, persze, de hát nekem legjobban 
a magaméi fájnak! Az a koncepció olyan fontos üzenet! A fát  viszont megeszi az idő, 
elkorhad, elpusztul, és én kevés vagyok a megóvásukhoz. A tanítványaimmal egyszer-egy-
szer lementünk 1976 óta, lekentük, rendbe tettük, vaslábazatot csináltunk, de ez mind 
kevés. Hamarosan ezekre a művekre is már csak emlékezhetünk majd a magyar történelem 
ezen rettenetes, vérveszteséges, vérvirágos napjának emlékhelyén. Ez fáj talán a legjobban. 
Pedig fontos, gyönyörű, szakrális hely ez, a tömegsírok földje, üzenetértékű művekkel! 
1241, 1526, 1590, 1711, 1848, 1920, 1945, 1956 – elgondolkodtató dátumok a magyar tör-
ténelemben, de mindig talpra álltunk. Összeszedtük magunkat. Ez ad reményt és jövőképet 
ma is számunkra.

– No, és az a gyönyörű Születéskő az M3-as autópálya horti elágazójánál, mely 
annak emlékére készült, hogy útközben a kórház felé, ott, az árokparton született 
meg kisebbik fi a, Bálintka!

– Mondom a teljes nevét: Vitéz Maczky Kő Bálintka. Gyönyörű kamaszok a bátyjá-
val együtt! Úgy tudnak reppelni, hogy zúg a fejünk otthon Csillával. De azért élvezzük! 
Az úgy volt, hogy csak az akkor hároméves bátyja, Benedek volt a kocsiban, Csilla meg én 
2001 telén, azon a hajnali órán, útban Hevesről, ahol élünk, Budapest felé, a szülészorvo-
sunkhoz. És akkor Bálintka úgy döntött, hogy  meg akar születni, s már jött is.  Hát, nem 
voltam még ilyen helyzetben az biztos! Csilla tette a dolgát, amit egy asszonynak ilyenkor 
kell, én átöleltem őt, és valósággal elkaptam a kiröpülő kisdedet, nehogy az árokba zuhanjon. 
Az az emlékkő azt hirdeti, hogy az utakon születnek is, bár most még több a kereszt, a virág 
és a koszorú… S tudja, miért vagyok még bizonyos ennek a nemzetnek a jövőjében? Mert 
ilyen gyönyörű, gazdag nyelve nincsen senkinek, mint amilyen a miénk! Ez a megtartó erő 
megtartja a nemzetünket is.

S már mutatja is azt a füzetet, melyben egymás után sorakoznak magyar és 
külföldi szerzőknek a magyar nyelvről írt gondolatai. Ő gyűjtötte össze, s most 
boldogan tallózik a nyelvünket dicsérő mondatok között. Ami Lujost meg-
szólítja, megérinti, legyen az szó, kép, zene  vagy akár emberi gesztus – azt 
mind  maga köré gyűjti, magáévá lényegíti. Hálás érte, és szeretetével fi zet. 
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Éppen úgy, ahogyan – vallja – a jó szobor is megszólítja az előtte állót. Kézen 
fogva vezeti a töprengéstől az alkotásig. Érzéseket szül benne, gondolatokat, kér-
déseket akár.

Az érzelmek. Azok vezérelték őt egész életében, gyermekkora Perespusztájától  
Budapestre, majd el a városból,vissza Hevesbe, a Macky nagyapa által épített ház-
ba, immáron az új asszonnyal, Halassy Csillával együtt felújítva azt. A két jóvá-
gású, szöszke fi úval gazdagodó házasság sem ok arra, hogy előző asszonyát, a 
szintén szobrászművész Péterfy Gizellát, nagyfi a, nagylánya édesanyját ne a leg-
nagyobb megbecsülés és szeretet hangján emlegesse. Hiszen a Gizi nélkül például 
Mohács sem lett volna…

Gyönyörűséges Boldizsár fi a ráadásul az ő nyomdokain jár – legutóbb Márai 
könyveket illusztrált –, a sok aranyos unokáról nem is beszélve! Csak hát, a hosszú 
házasság végére valami elromlott, nem ment tovább…

Most pedig ingázik, a hét egyik felét Hevesen, a másikat a Képzőművészeti 
Egyetem Professor Emeritusaként – korábbi  rektorhelyetteseként -  az epreskerti 
„műterem-lakosztályban” töltve. 

De jó így.  Hogyne, hiszen legteljesebbnek szobrász-tanári munkáját érzi! 
Imádja a tanítványait, akiket igyekszik megtanítani arra, hogy a saját útjukat jár-
ják. (Ahogyan ő is elszakadt – faragásba kezdve – lenyűgöző hatású mesterétől, 
Somogyi Józseftől. Bár a mintázásban máig a tőle tanultak vezérlik…) Hogy tudja-
nak rácsodálkozni az őket körülvevő világra. Hogy érezzék, élvezzék a természet 
inspiráló hatalmát. Szeretettel, ötlettel, tudással teremt köréjük sajátos atmoszfé-
rát. S igyekszik kibontakoztatni, nem eltorzítani a bennük fellelt tálentumot.

– A szeretet a legfontosabb, anélkül nincs semmi, nem igaz? A Miatyánk is azt mond-
ja: Bocsásd meg a mi vétkeinket… Hát ez az! Tudni kell megbocsátani, még ha olykor 
nagyon nehéz is annak a büdös dögnek! – mosolyodik el jóízűen.

Lujos Mester sugárzása mindenkire hatással van. Nem véletlen, hogy két éve, 
70. születésnapjára oly sok és sokféle ünnepséget szerveztek számára barátok,  
tisztelők, alkotótársak, tanítványok, hogy majd belefulladt – „A drágák! De szó 
szerint majd belepusztultam!” – a szeretetáradatba. De ez is milyen jó! Mekkora 
boldogság!

Akárcsak az a gyönyörű – egész eddigi pályafutását számbavevő – album, 
címlapján az átható tekintetű Aba Sámuellel, mely „a csodálatos Wehner Tibor” író, 
művészettörténész és az ugyancsak páratlan tehetséggel, gondossággal fényképe-
ző Jakab Tibor fotóművész munkája nyomán vált letehetetlenül vonzó élményévé 
minden olvasójának, szemlélőjének. A század senkihez sem hasonlítható, sajátos 
fantázia- és formavilágú szobrászával találkozhat a hatalmas kötet lapogatója, 
elidőzve mélységes humánumot tükröző, a játékos iróniát és/vagy öniróniát sem 
nélkülöző, olykor meghökkentő asszociációjú, de mindig tárgya, alkotása irán-
ti tisztelettel és alázattal készült, a szeretet, a derű és humor által átlényegített 
alkotásai között. Az általa megmintázott alakok, legyenek királyok, katonák, mű-
vészek, szentek vagy ismeretlen kisemberek – mindig erős egyéniségek, sajátos ki-
sugárzással, megszólító arckifejezéssel, mozdulattal, anyagok, színek, formák sa-
játos ötvözetével, valóság és álomvilág határán, szeretetre vágyón, egyszersmind 
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szeretetet adni tudón. Oly személyre szabottan, ahogyan Lujos említ mindig min-
denkit név szerint, magasztaló jelzőkkel, aki csak parányi szerepet is játszott vala-
ha is az életében, akit valamiért a szívébe zárt.

 A közönség szeretete 1969 óta számos díjban, kitüntetésben, díszpogári cím-
ben részesítette és részesíti a XX. századi magyar szobrászat egyik megújítóját, 
amelyek közül a teljesség igénye nélkül említsük meg a Munkácsy, a Kossuth , az 
M.S. Mester, a Magyar Művészetért, a Prima Primissima díjat, a Milleniumi arany-
érmet vagy a Rendületlenül-diplomát. S ne hagyjuk említetlenül, habár ő szeré-
nyen hallgat róla, hogy Heves művésztelepének alapítója és vezetője, a Magyar 
Művészeti Akadémia és számos szakmai és társadalmi szervezet tagja, alapítója.

Önmaga - 2007-ben, egri kiállításakor született – katalógusában így összegez: 
„Első ismertebbé vált munkám, a Boronás után faszobraim ( a Kislány arany fülbe-
valóval, az Utcaseprő, a Kukás, a Dobozos, az Ünnep, a Chagall és én, a Kossuth) 
váltak népszerűvé, kerültek jelentős nemzeti gyűjteményekbe, múzeumokba. Az utóbbi 
évtizedekben köztéri munkáim tartom legfontosabbaknak. Több száz rajzom, vázlatom, 
érmem és kisplasztikám mellett a mohácsi Emlékpark sírjelei, gyöngyösi, bajai, drégelypa-
lánki, visegrádi, veszprémi, budavári királyszobraim történelemszemléletem sajátos doku-
mentumai. Irodalmi érdeklődésemet Kölcsey Ferenc, Sinka István, Balassi Bálint, Móricz 
Zsigmond köztéri szobra igazolja. II. világháborús emlékműveim az elvérzett nemzedékek 
előtt tisztelegnek (Heves, Veresegyház). Munkáim megtalálhatók a határon túl, Erdélyben, 
a felvidéken, Kárpátalján, a Vatikánban és az Egyesült Államokban is. Felelősséggel élek 
Magyarországon.” Mert Kő Pál – Pataki Lajos, Maczky Levente Lajos, Maczky 
Levente, Maczky Lajos – a Mester, a Lujos hogyan is tehetne, hogyan is élhetne 
másként? Nem is lehet más, csakis, ahogyan az album címe hirdeti:

KŐ PÁL, MAGYAR SZOBRÁSZ

– Fogalmazhatok így: Kő Pál olyan reneszánsz ember, művész, aki  egyszer-
smind ízig-vérig magyar?!

– Ezt boldogan vállalom… – mondja, s öleléssel meg egy szál fehér rózsával 
búcsúzik. Mögöttem bezáruló műterme ajtaján a másik felirat – 2001-ből, a „drága 
csodálatos” irodalmárbaráttól, Körmendi Lajostól való: „Talán mégsem az a dol-
ga egy művésznek ma, hogy veszett indulattal szétrombolja a nemzet, a múlt 
értékeit, hanem azok újra felmutatásával, újak teremtésével segítsen élni egy 
veszélyeztetett népnek.”
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