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ARATÓ ANTAL – PEREI ZOLTÁN: ESZTÉTIKAI KISLEXIKON.

Arató Antal

Perei Zoltán: Esztétikai kislexikon
Perei Zoltán (Zarándnádas 1913 – Bp., 1992) grafikusművész – jelentős
képgrafikai munkássága mellett – több, kisebb-nagyobb méretű tematikus
grafikai sorozatot készített. (Magyar írók, Hangszerek, Szobrok és domborművek,
Zeneszerzők stb.) A megrendelés nélkül, saját kedvtelésére született fametszetű
sorozatok egy részét tisztelői adták ki, általában 50-100 számozott példányban.
Ezek közé tartozik a Képes esztétikai kislexikon is, amelynek érdekes története van.
Amikor Perei Zoltán kézbe vette a Kossuth Kiadó harmadik, átdolgozott
kiadásában megjelent Esztétikai kislexikont (Bp., 1979, szerk. Szerdahelyi István és
Zoltai Dénes), furcsállotta, hogy a terjedelmes kézikönyv nem tartalmaz illusztrációkat, azaz a személyekről szóló szócikkek előtt portrékat. Annál is inkább, mert
ez már közismert gyakorlat volt a külföldi és hazai lexikonok szerkesztésekor, ha
nem is vált általánossá.
Perei mindig megújuló, kísérletező, alkotó kedvének eredményeként –
mintegy hiánypótlásul – született ez a sorozat. A nagyobb méretű irodalmi
portrék, legtöbb esetben alakos kompozíciók után a szócikkek hasábszélességének
megfelelő kis méret Prokrusztész-ágyába kényszerítette alkotó fantáziáját, anélkül
azonban, hogy e kényszer legkisebb jelét is éreznénk. A kiválasztott személyek
során előnyben részesítette a képzőművészeket, írókat, fába metszette a lexikonban nem szereplő Dosztojevszkij, Goya, Holbein és Rubens arcmását is.
A sorozatot a Szombathelyen élő jeles műgyűjtő házaspár, Pittmann László
és Pittmann Ildikó jelentette meg 100 számozott példányban, úgy, hogy Pittmann
László a portrékat az eredeti dúcokról egy kis kézi préssel újranyomtatta. A 92
eredeti metszetet tartalmazó, bibliofil értékű kis mappa ma már árverési tétel, a
grafikagyűjtők féltett kincse.

Vörösmarty Mihály

Ambrus Zoltán

Csokonai Vitéz Mihály

Camus, Albert

Ágoston,
szent Aurelius Augustinus

Dürer, Albrecht

TURBÓK ATTILA VERSEI

Turbók Attila

Hirosima a testben
Mint ama háború végi augusztus hatodikán,
a felkelő nap országának sárga cintányérja előtt,
az ébredő bizakodás zsenge pillanatában,
tehát mint akkor és ott,
hasító robbanás rázta meg
a szív belvárosát.
Porig rombolva azóta
távlat, terv, akarat, szent cél,
mámoros jövőnek feszülés.
Hirosima a testben.
Maradt a hártyavékony szitanyomat:
álom, hit, idea, eszme, sallang nélküli döbbent
várakozás. Csupa test nélküli, mégis anyaghoz kötött
új haditerv. És lassan foszló szürke gombafelhő
az ártatlan szemtükörben.

Cetli a Siratófal résébe
Úristen ha vagy
a gyermekkel maradj
engedd éljen boldoguljon
szerethessen és tanuljon
ily ifjan ne hagyd
hogy vermed hűvösébe hulljon.
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TURBÓK ATTILA KÉZZEL ÍROTT VERSE

Turbók Attila

Mint gyermek
Mint gyermek asztalba székbe
abrosz szélébe ágyba
fogódzom szálkás szerelembe
búvok mögé
hányféle érdek zuhan és csörren
fölnézek riadtan
– porcelánszilánkú éjeinket
hogyan ragasztjuk össze

TURBÓK ATTILA PORTRÉJA ÉS RÖVID ÉLETRAJZA

Turbók Attila: (1943, Budapest) költő, újságíró, szerkesztő. Az ELTE bölcsészettudományi karán végzett 1975-ben. Dolgozott a Fiatal Művészek Klubjában (1966-1970), kulturális szervezőként a Zeneakadémián (1970-1977),
három évig Leányfalun a művelődési ház igazgatója volt. 1980-tól
húsz éven át egy börtönügyi szakfolyóirat és a Börtönújság című hetilap
szerkesztője. Hat verskötete jelent meg, a legutóbbi 2021-ben Elsüllyedt tanú
címmel. Budapesten él.
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TURBÓK ATTILA VERSEI

Turbók Attila

Nem tudhattad még
Parainézis helyett
Nem tudhattad még
hiszen kisded voltál
szülőnek gyermek
a legszentebb oltár
tükörfény ablak
áldozati lépcső
Istenhez útban
rövidke kitérő
Nem tudhattad még
torlódtak az évek
sok kötés bomlott
semmibe enyészett
amiről hittük
biztos erős oszlop
kiderült kendő
szálaira foszlott
rajzocskád őrzi:
ha üres a fészek
kizuhant fecske
a gyermeki lélek
magam sem tudtam
ki emeli vissza
óvó fészekbe
ölelő magasba
Rajongás tükre
szemembe villogtál
bizalom kelyhe
porzó-bibe voltál
értelem-érzés
egy tövön virágzott
pátyolgathattam
kertész a virágot

TURBÓK ATTILA VERSEI
gyomláltam hittem
becsület ügyesség
szándék és jellem
(szirmok-levelecskék)
fényre pattannak
tolulnak sugárba
táguló kert vagy
színek kavalkádja
barlangi búvár
merülsz most magadba
ereszkedsz mélybe
sziklákhoz tapadva
szorosok-öblök
rejtik tavi titkod
lámpás tudással
vértezve tudod hogy
meg kell találnod
fel kell hoznod végül
a szilárd pontot
sorsod enyhhelyéül
Mi lehet szebb-több? Cseppkőfényű törvény
tanúsítványa: nem ránthat le örvény
nem taszít hátra nem lök a sötétbe
őriz tisztesség szelíd fényessége
*
Ezt kaptam-adtam
ez a csere ára
nyitott szemünknek
sérülékeny ágya
tudom a tiszta
érzékenyebb sérül
de sebből-hegből
főnixként felépül
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TURBÓK ATTILA VERSEI

Süketté tesz
süketté tesz a csend
vakít a mélysötét
fölösleges itt már
bármi beszéd
homály iszákja leng
az eső rápereg
ajzottan-félszegen
jövök-megyek
darabokban a hit
törött cserépedény
most dől el igazán
ki kőkemény
kiben marad erő
viselni némaként
ütést-gyámolítást
a csorba fényt
sorsunknak rendje van
én előbb – te követsz
ha ez a rend borul
mi lesz mi lesz
mit ér az éjszaka
a nappal így mit ér
guvad a szemgolyó
hűl a tenyér
arcon a néma jel
leplezni hűvösen
az aggódást fülledt
szeretetem
süketté tesz a csend
vakít a mélysötét
fölösleges itt már
bármi beszéd

LÁSZLÓ ZSOLT – LÉGIPARÁDÉ
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László Zsolt

Légiparádé
A szoba teli volt makettekkel. Helikopter, hidroplán, teher- és szállító repülőgép
típusonként rendszerezve. Egészen kicsi kora óta bámulta az eget. Nem a csillagok
érdekelték. A napvilág tiszta égboltján futó események, színek és a technika fönti
mozgása ejtette mindig rabul. Mindent gyűjtött és mindent rögzített képekben,
tárgyakban, ami az égen úszó repülő tárgyakról szólt. Az ég határtalan kékje, a
„vé” alakban szántó repülők kondenzcsíkjainak látványa mindig megnyugtatta.
Autodidakta kitartásával állt ki minden nap a panellakás erkélyére. Volt már
távcsöve is. Évekig gyűjtötte rá a pénzt, de meglett. Igaz, hogy egy jó minőségű
monokulár helyett csak egy elfogadható kategóriás binokulár sikeredett, de
megvolt és szeretett eszközzé vált. Mindent figyelemmel kísért a muskátlis
ládákkal telirakott erkélyről. Már tudta, hogy melyik gép milyen irányból és
mikor közlekedik. Makettjei és megfigyeléseiről szóló jegyzetei a lakás polcait
már teljesen betöltötték. Gyöngyi, a menyasszony-jelölt behódolt túlzottnak talált
hóbortjai előtt, sőt néha egy-egy újabb makett összeállításában is segédkezett.
Hogy Gyöngyit ez érdekelte-e vagy sem, ez ma már nem kideríthető. A lényeg az,
hogy a csajszit nem zavarta mindez. Aztán jött a nap, amikor légiparédét hirdetett
meg a várossal együttesen egy cég. A nagyon nagy ováció mellett szerény
mennyiségű jegy állt rendelkezésre. Leszegett fejjel, bátortalanul ment jegyért.
Ehhez nem szokott avatatlan, de nagyon lelkes emberünk. Az első irodában
a jegy már nyitás előtt elkelt, (ki hitte volna, hogy nyitás előtt is van árusítás).
De lőn a második jegyiroda is, ott a jegyek mellé étkezési ellátást, vagy állatsimogatással egybekötött opciót is kellett volna váltani, és ezek a jegyek minimum
négy főre szóltak. Az étkezési utalványok készpénzes kiváltására azért adott volt a
lehetőség. Többszöri próbálkozás után égimádónk lassan elindult hazafelé.
El volt keseredve. Milyen jó lett volna Gyöngyivel egy hétvégi légiparádén…
A nap már sarkát verte minden belvárosi háznak, amikor oldalba lökte egy
napszemüveges, klott gatyás emberke.
– Hé! Haver! Erdélyből jöttem pár éve (bár ez nem látszott rajta) és figyeltelek.
Jól kibasztak veled mindenhol. Én adok neked egy elvesztett, talán talált jegyet
a repülőnapra. Csak egyet tudok adni, ’me nékem csak ez van találomra. Kicsit
drágább, duplája a többséginek, de adok melleje két pár zoknit és sörös kupont
is, amit beválthatsz a jegyed helyett, ha mégis meggondolnád magadat a sarki
sörözőben.
Az ajánlat mindent fölülmúlt, egy átkínlódott nap után. De ez csak egy jegy.
Gyöngyivel mi lesz? Ha elfogadja és megveszi, hogyan mondja el Gyöngyinek.
A jegyet mégis megvette a két pár zoknival együtt. A jegyet és annak kiváltására
szóló kupont a zsebébe tette. „Egy jegy… Mit szól Gyöngyi majd, hogy nélküle…
Bár tudja, hogy szenvedélybetege vagyok a légi tárgyaknak, repülőknek, helikoptereknek és ez a légiparádé mostanában nem lesz megrendezve.” Gyötrelmesen
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eltöltött órák után döntött úgy, hogy SMS-t küld Gyöngyinek arról, hogy nélküle
nem megy el a légiparádéra, mert Gyöngyi nélkül már semmit sem jelentene
gyermekkorának álmai valóságos átérzése sem. Mielőtt SMS-ét elküldhette volna,
Gyöngyi beelőzött: „Kedvesem! Tudom, hogy a hétvégén légiparádé lesz és ez
téged nagyon érdekel. Én Piroskával találkozót beszéltem meg egy mozielőadásra már napokkal ezelőtt, és pontosan a légiparádé napjára. Menj el, éljed jól
ki magadat és a repülőiddel szórakozz nagyon jól! Én is ezt fogom tenni.” Az SMS
után minden makett remegni kezdett a lakásban a polcokon. Mintha légiparádéba
kezdtek volna. Aztán leballagott a sarki sörözőbe jegyét sörre váltani. Kiült az
erkélyre, megitta az összes sört. Nem haragudott Gyöngyire, és már nem sajnálta
a légiparádé elvesztését sem. Sajnálta viszont, hogy kevesebb sört kapott a jegy
áráért, mint gondolta. Lábára vette epres és Miki egeres zoknijait és újra vidáman
nézett föl erkélyéről a szabad ég kékjébe.

Fenyvesi Ottó

határtalan irodalom
Fűzfa Balázsnak
Ültünk a sötétben, kuporogtunk
egy badacsonyi panzió alagsorában.
Hunyorogtunk, fény után kutattunk,
hallgattuk a kunkorodó narratívát:
temérdek trauma, talajvesztés,
megválaszolhatatlan kérdés.
Feloldhatatlan nyűgök, bánatok.
Csütörtök és péntek: áramszünet.
Derült égből villámcsapás. Sötétségbe
borult a Badacsony, köd lepte
a bazaltorgonákat. Alant vérzett
a Balaton, az idő feneketlen forrása.
Seregélyek keringtek a tőkék felett,
nem volt feszültség a drótokban.
Ültünk a sötétben, kuporogtunk,
az életnek értelmet adó mondatok
után kutattunk a homályban,
pislogtunk, tanakodtunk:
mitévők legyünk? Merre
induljunk, lefelé a hegyről,
vagy kússzunk magasabbra?

FENYVESI OTTÓ VERSE

Sötétség borult a magyar irodalomra.
Terítéken Felvidék, Délvidék, Erdély,
Kárpátalja és a diaszpóra.
Homály telepedett az anyanyelvre,
ízleltük a szavak savát-borsát, konokul
kerestük az idő-tér-nyelv vonatkozásait,
amiket átszőtt az emberfeletti igyekezet.
Csütörtök és péntek: áramszünet.
Határtalan irodalomról értekeztünk,
hosszú mondatok Szilágyi Domokosról,
Tőzsérről, Tolnai Ottóról, a grendeli
motívumokról, a posztmodern diskurzusról,
az Ulysess név mögött rejtőző Márairól.
Alámerültünk a versek labirintusába,
szövegekbe, melyek nem érnek
a lap széléig. Szabálytalan előadások
költészetről és irodalomról: dialógus,
narratíva, regionális mellérendelés.
Kosztolányi Nérója – Thomas Mann
előszavával – még mindig a legnépszerűbb
magyar regény Németországban.
Egyre bonyolultabbá vált a helyzetünk,
kicsit kancsalítva, de azért folyattuk.
Ostromoltuk nyelvünk időmértékét,
megmártóztunk, tempóztunk határtalanul
a politika és kereskedelem nyelvében.
Véltük az utolsó a szalmaszálat,
mely megmentheti kultúránk ideáit.
Magasfeszültséget vezettek a föld alá.
Kuporogtunk a sötétben, majdnem mint
Platón barlang-hasonlatában. Kevés volt
a levegő, kevés a kávé, kicsit alacsony
a mennyezet. Szemünkben olykor
a Balaton csillogott. A vízen sehol
egy gálya, sehol a felmentő sereg.
Alagsorban, a föld alatt kuporogtunk,
mintha beásva egy hajdani lövészárokba,
pedig csak egy biliárdasztal körül.
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FENYVESI OTTÓ VERSE
Lekapcsoltak bennünket a feszültségről,
vállunkon semmi teher, a nyelven
kívül nem volt vesztenivalónk.
Seregélyek köröztek a hegy körül.
Tudatunk suhant tova, a csúcsra.
Nem voltak fények, árnyalatok,
a helyi színek mind összekeveredtek.
Magasfeszültséget vezettek a föld alá.
Ha majd felérnek vele a bazaltorgonákhoz,
felcsendülnek az isteni harmóniák,
a korálok és fúgák, és kigyúl a fény.

Szabó Rózsa – Fehérvári lány portréja, olaj, karton, 70x50cm, 2015.
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Sutarski Konrád

Mit hozol XXI. század
(a keresztény Európa védelmében)
Nemrég fejeztem be legújabb verseskötetem, a Mit hozol XXI. század előkészítését,
amely Lengyelországban és Magyarországon egyaránt meg fog jelenni. Ennek
az az oka, hogy Európa kezdi elveszíteni jellemző sajátosságait, és a keresztény
hit – különösen Nyugat-Európában – kezdi elveszteni jelentőségét, erkölcsi iránymutató szerepét.
Jelenleg, a világjárvány idején, egész társadalmak bezárkózásának időszakában olybá tűnhet, mintha megállt volna az idő. Közben pedig a látszat színfalai
mögött hajók és csónakok sokasága szüntelenül szállítja a hívatlan jövevények
sokaságát Európába. A nyugati országok népessége – ezen belül főleg az iszlám
vallású lakossága – egyre csak növekszik. Gombamód szaporodnak a kulturálisan teljesen idegen gettók, ahol már saría törvények uralkodnak. Egyre több
keresztény templomot alakítanak át mecsetekké, egyre több engedménytétellel
keresik Allah híveinek kegyeit. Csak a kontinensünk felénk eső része védekezik
még e nyomásgyakorlás ellen (Magyarország déli határán kerítést húztak fel, a
Visegrádi Szövetség is együttműködés e tekintetben).
Ugyanakkor az Atlanti-óceán túlpartjáról átszivárgó gender ideológia immár
rákos daganat módjára terjed egész Európában, megfertőzve a hagyományosan
keresztény Lengyelországot és Magyarországot is. Külföldről támogatott civil
szervezetek kardoskodnak mellette, burjánzik az egyetemek és iskolák berkeiben,
sőt, már az óvodákba is megpróbálják becsempészni.
Zajlik a jelenlegi értékrend felforgatása, szétdúlása, hogy a keresztények se
lehessenek a jó és a rossz ismeretének birtokában.
A fentiek okán felhívást intéztem a kortárs költőkhöz és írókhoz, hogy álljanak
ki a jelenlegi értékeink védelmében.
Az alábbiakban közzéteszem e kötet bevezetőjét és benne szereplő két
versemet.
Szerzői előszó és felhívás
A Krisztus utáni első ezredév nagy népvándorlásait követően, amikor is
Ázsiából Európába érkeztek a germánok, a hunok és végül (a IX. század végén) a
magyarok, Európa idővel megszilárdult – először etnikai összetétel szempontjából,
később kulturális és vallási téren is. Ettől kezdve Európában már nem zajlottak
jelentős népességcserék, így etnikailag viszonylag stabil, görög-római kulturális
alapokon álló keresztény államok jöttek létre, amelyeknek egységét csupán két
jelentősebb – de népvándorlást nem okozó – vallási törésvonal osztotta ketté: az
egyik a kereszténység kettészakadása (a szimbolikus 1054-es évhez kötődően)
nyugati, latin rítusú és keleti, pravoszláv rítusú egyházra, a másik pedig a XVI.
században keletkezett az evangéliumi megújító mozgalmak (lutheránizmus –
1534, anglikán reform 1534, kálvinizmus – 1536) hatására. Ennek következtében
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Nyugaton jelentős néptömegek különültek el a pápai befolyás alatt álló katolikusoktól.
Az európai államok így megszilárdult szerkezete – amelybe Lengyelország és
Magyarország a X. század második felében (966-ban, illetve 972-ben) tagozódott
be a kereszténység felvételével – egészen jelen időkig megmaradt. És éppen ennek
az európai civilizációnak kellett szembenéznie, elsősorban Lengyel- és Magyarországnak, számos veszedelemmel fennállásának immár majdnem ezer éve alatt
(leginkább a tatárjárás és a hódító oszmán birodalom jelentette kihívásokkal),
melyek három szempontból is – vallásilag, kulturálisan és etnikai összetétel terén
– vesztét okozhatták volna.
Az előző évszázad során aztán a világot soha nem látott gyökeres átalakulások sújtották. A gyermekkoromat teljesen felforgatta a nácizmus, csakúgy, mint
a lengyelek és minden más európai nép életét is. A fiatalságom idején egész KeletEurópát egy másik gyilkos totalitárius rendszer árnyékolta be – a kommunizmus.
Csak az e két rendszer eltűnését követően, az 1989/1990-es rendszerváltás után
tűnt úgy, hogy beköszöntött a harmónia időszaka. Országaink a kommunizmus
béklyóitól megszabadulva megkezdhették a fokozatos felzárkózást NyugatEurópa országaihoz a NATO-hoz és az Európai Unióhoz való csatlakozás révén.
A biztonság, a béke és a jólét fokozatos növekedésének kellett volna bekövetkeznie. Annak ellenére kellett volna mindennek így alakulnia, hogy az Európai
Unió elődje – a Szén- és Acélközösség – egyik alapítója, Robert Schuman francia
külügyminiszter már idejekorán figyelmeztetett: „Európa vagy keresztény
marad, vagy nem lesz.” Ezt még a múlt században jelentette ki, akkor, amikor az
emberiség természetes szellemi áramlataként a tizennyolcadik században kialakult
liberalizmus még nem került a pénzhatalom mágikus befolyása alá, és nem
kezdett önmaga ellentétébe átfordulni, hogy aztán végül a huszadik és huszonegyedik század fordulóján létrehozza a totalitárius rendszerek új, harmadik
válfaját, a globalizmust, amely az egész világ fölötti uralomra készül, kezdve
Európával.
Általánosságban összegezve a helyzetet, szükséges kijelenteni, hogy Európát
nagy veszély fenyegeti: végzetes hatás alá kerülése, a pénzügyi hatalmi elit
korábban már említett globalista neoliberális politikájának a befolyása alá, amely
az egyes országokat és az egész földrészt gazdaságilag kiszolgáltatott állapotba
kívánja kényszeríteni – vagyis leigázni. Ennek részeként a nemzeti kultúrákat,
hagyományokat és a keresztény vallást számukra pusztító hatású, sekélyes, az
Atlanti-óceán túloldaláról jövő áramlatokkal törekszik lecserélni. Mindezt tetézi
a teljesen más kultúrájú és vallású (például a más hitűekkel szemben jellemzően
nem toleráns iszlám) népek óriási és egyre erősödő illegális Európába vándorlása,
ami alapvető változásokat eredményez a földrész etnikai, kulturális és vallási
szerkezetében. Ennek a következményei már jól észrevehetőek Nyugat-Európa
számos országában (például Németországban, Franciaországban, Svédországban,
Belgiumban vagy Hollandiában, és ezt a sorsot szánják Közép-Európának is).
A több mint ezeréves szünet után újrakezdődő XXI. századi népvándorlásnak a
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menedzselése óriási vállalkozás, amely hatalmas pénzügyi ráfordításokat igényel,
és nemzetközileg kiépített hátországot feltételez, amely politikusok, tudósok
és a média megvesztegetésével éri el, hogy kialakítsa a közmeggyőződést:
ez az egyetlen alkalmas módja a világ helyes irányba történő fejlesztésének.
A fenyegető veszélyt ezért nem lehet másként értelmezni, mint a hagyományos
Európa (vagyis az európai nemzetek közössége) elleni – a globális pénzügyi elit
által irányította – rejtett támadást négy fő színtéren, vagyis a gazdasági, a kulturális, a vallási és a migrációs-betelepítési ügyek tekintetében azzal a céllal, hogy
átalakítsa, lerombolja az európai nemzetek fő védelmező erejét jelentő önnön
identitását. Jelenleg pedig már csak a földrész középső és keleti része tanúsít
ellenállást e tervekkel szemben.
A fentiekkel összefüggésben azokat a verseimet válogattam be a kötetbe,
amelyeket a hagyományos keresztény Európa létének védelmében írtam,
leginkább a közelmúltban (bár egyeseket már korábban is), hogy felhívjam a
figyelmet a világot fenyegető óriási válságra, amely az előző nemzedékek által
kiharcolt, emberhez méltó életkörülmények meglétét fenyegetik. A kötet ilyen
jellegét egyébként az irodalomkritikusi írásai is hangsúlyozzák. Ezen túlmenően
pedig utószóként beillesztettem a A költő XXI. századi szerepéről és feladatairól című
esszémet, amely esszé valójában a költői hitvallásom mozgatórugóit, hasonlóképpen a másik három, korábban kiadott könyvemhez – Lengyelország és Magyarország a keresztény Európa védőbástyái a múltban és jelenben (Méry Ratio Kiadó,
Budapest, 2016), Az emberi ellenállás stációi (Magyar Napló Kiadó, Budapest,
2018) még Lengyelország és Magyarország Európa védelmében (Írott Szó Alapítvány
Kiadó, Budapest, 2019).
Jelen kötetem révén egyúttal felhívással is fordulok az írókhoz és költőkhöz
a hagyományos, keresztény Európa megvédésének ügyében. Ez kell legyen
jelenkori küldetésünk, amely az európai nemzetek szellemi vezetőinek
időközben jelentősen kiszélesedett, teljes rétegét megszólítja. Ezzel összefüggésben „az íróknak, költőknek részt kell venniük ezekben a küzdelmekben, ...
mivel ők, a művészi alkotás folyamatában semmivel sem korlátozott képzelőerővel eljutva egészen a lét mélységéig, és irodalmi nyelvet, a költészet nyelvét
használva mint különleges beszédmódot, amely tele van a világnak virtuálisan
átadható összetömörített kifejezőerővel és szellemi dinamittal, éppen ők tudják
legeredményesebben megmozdítani az emberek szívét és gondolkodását, erőfeszítésre felszólítani őket.”

Fordította Sutarski Szabolcs
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Meddig lesz még módunk
(Jak długo będziemy)
Meddig lesz még módunk földedre lépni
keresztények Európája
meddig kondulhatnak meg templomok
fenséges harangjai
meddig állnak még Buonarroti képzeletében
megszületett Michelangelo keze által kifestett
megáldott helyek
mert idegenek jönnek barbár vallásukkal
fekete hollók fekete varjak
akik e századok szépséges alkotásait akarják
agyonkárogni csőrükkel agyonvagdosni
A falvakban még állnak
az útmenti fájdalmas Krisztus-szobrok
a szenvedő Anya faragott képei karjában
az érettünk oly sokszor megfeszített fiúval
lándzsával átdöfött szívével
de nem összetörve megszentségtelenítve
darabokra hullva
Láttam már égő katedrálisokat
meggyilkolt papokat összetört oltárokat
láttam amint idegen lelkű tömegek
még a lengyel pápa szobrát is bemocskolják
pedig megéljenezték amikor szabadságot vitt a világnak
most tűzpír metszi át az ég vérző torkát
semmibe veszik e föld történelmét
múltját nagyságát és dicsőségét
Csak mi néhányan
vajh’ mennyien maradtunk
e földön szeretnénk térdre borulni
keresztet vetni és imádkozni
védeni őt mint egykoron
hogy ne tapossák meg más hitek
vadméneseinek patái
és ne temesse el nyugaton született
testvéreink gyűlölete
2018
Fordította Cséby Géza
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Kiáltás hajnalban és alkonyatkor
(Wezwanie o zmierzchu o świcie)
Hívlak benneteket ismeretlen barátaim
régi halottak kiket agyonlőttek
titeket a letarolt fenyők és a szétlőtt tankok alól
a tömegsírokból ahol apám is fekszik
az oly régi háború már szertefoszló világából
mellyel a gonosztevők népeket sújtottak
s melyet már csak mi – ittmaradt túlélők – ismerünk
A világnak szüksége van ránk mint tanúkra
mint figyelmeztető mennydörgésre
mikor ismét komor fellegek gyülekeznek
mikor valaki megint felgyújtja az erdőket
lebombázza a városokat a távoli szentélyeket
lerombolja Bábel tornyát és sakálokat uszít
hogy átkergessék az embereket egy másik földrészre
összekeverjék a népeket a nyelveket és a hitet
Ezért most fel kell támadnotok
ti meggyilkoltak bolygónk mindahány szegletén
hogy üstökösként felragyogjatok az égen
hogy ismét egyesüljetek velünk akik még itt vagyunk
viharral jégesővel túlvilági átokkal intve
azokat akik megsemmisítést hirdetnek
(2016)
Fordította Zsille Gábor
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Ocsenás Péter Bence

Engedj el
Ahogy átléptem az épület küszöbét, különös érzés fogott el. Egyből megcsapott
a por és a penész dohos szaga. A padló recsegett a lábam alatt, helyenként meg
is botlottam a felpúposodott falemezkékben. A falakról már lemállott a tapéta,
csak néhány piros papírdarab emlékeztetett a régi színükre. Ahogy elhaladtam a
nappali mellett, a szívem gyorsabban kezdett verni, lelassítottam a lépteimet, és
félve tekintettem a folyosó végén a támaszából kifordult barna ajtóra. Ez volt az
én szobám.
Óvatosan tártam ki az ajtót, és amint beléptem, egy rég nem érzett illat csapott
meg. Levendula.
Felemeltem a tekintetem, és a plafonról lógó lámpára pillantottam. A lámpához
egy kis lila tasak volt kötve, amit halkan hintáztatott a réseken beáramló meleg
szellő. Emlékeztem erre a kis tasakra. Akkor kötöttem fel, amikor ő először járt
nálunk. Akkortájt festettük át a szobákat, és az a kellemetlen szag sehogy sem
akart felszívódni a falakból. Imádta a levendulát. Amikor először találkoztunk,
levendula volt a kabátjára varrva, így az ő illata is mindig olyan volt. Évek óta
már, hogy nem éreztem ezt az illatot.
Az ajtó mellett állt a régi szekrényem. Az üresen tátongó bútor egykoron
rengeteg ruhát tárolt magában, sosem szerettem kidobni a régi, már kinőtt darabokat. Mindegyikhez egy-egy emlék kötött. Mikor ő ideköltözött, csak nagy
nehezen vett rá, hogy megváljak szeretett gyűjteményemtől. Ő nem szeretett a
múltjára emlékezni. Mindig azt mondta, hogy amikor először találkoztunk, kész
volt elengedni mindent, amit eddig átélt.
Sosem kérdeztem, honnan vannak a vágások a karján.
A szekrény mellett, a falhoz tolva, egy asztalka feküdt. Sok gondot okozott,
mire rájöttem, hogy az asztal és a fal között egy kis rés tátong. Miután ideraktam
a jegygyűrű dobozát, napokig lázban égtem az elvesztése miatt, mire rájöttem,
hogy a kis asztalka a hibás. Nem volt egy drága gyűrű, de ő nem szerette a túlzott
cicomákat. Mindig azt mondta, hogy akár nyomorban is élne velem, csak én ott
legyek neki.
Szomorúan fordultam el az asztaltól.
A sarokban, az ablak alatt, az ágyam terült el. Amikor először aludt nálunk,
az ablakot nyitva hagytuk, hogy beáramolhasson a hűvös nyári levegő. Az ágyam
kicsi volt, ezért csak úgy tudtunk elaludni, ha szorosan összebújunk. Emlékszem,
egyik éjszaka arra keltem fel, hogy a földön fekszem. Akkoriban voltak az első
rohamai. Éjszaka jött rá a rángás, azt hittem csak egy rossz álom, de később
kiderült, súlyosabb a gond. Álmaiban ismét a szüleinél ébredt. Sosem kérdeztem,
honnan vannak a vágások a karján.
Miután felépült, az egyik estén egy babakocsival állított be a szobámba.
Az ágyam alatt néhány lila cserépdarabot találtam. Nem emlékeztem, min
vesztünk össze, hiszen nem kaptunk össze gyakran. Az eset után szörnyen érezte
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magát, és az egyik darabkát magánál tartotta, hogy mindig emlékezzen az esetre.
Voltak furcsa szokásai, sokan különcnek is tartották, de engem soha nem zavart,
jól megvoltunk egymással.
Az ágyam mellett a régi íróasztalom húzódott. Mindig együtt tanultunk rajta.
Nem beszéltünk közben egymással, nem kértük a másik segítségét, mégis mindig
úgy éreztem, egymás nélkül nem szereztünk volna diplomát. Imádott festeni.
Nem zavart, hogy mindig összekente az asztalt, láttam rajta, hogy szereti, amit
csinál. Amikor hazatértem a fárasztó napok után, felüdítő érzés volt ránézni az
arcára, ami itt-ott még akkor is festékfoltos volt.
Gyönyörű mosolya volt.
Az asztal felett, a falon néhány rozsdás szög meredt felém. Imádta a régi
képeket. Szinte minden héten vett valami ósdi festményt, és a falra akasztotta
őket. Képes volt órákig bámulni őket, szótlan és mozdulatlanul. Azt mondta, hogy
ez kikapcsolja a gondolatait, amitől boldog és kipihent lesz. Később már a saját
festményeit is a falra akasztotta. Miután már az egész fal tele volt velük, észrevettem, hogy mennyi családi képet készít, különös gonddal megfestve a kisbabákat. Napokig is képes volt kis csecsemőket festeni.
Az asztalom mellett egy kis szőnyeg volt a földön. A babakocsival együtt
vette. Mindig is ő akarta igazán a gyereket. Féltettem a boldogságunkat, a
szabadságomat, és talán az életemet is. Fiatalok voltunk, nem akartam, hogy a
boldogságunkat felrúgja egy ekkora változás. Sokat veszekedtünk akkoriban,
egyik este még az ablakban álló vázát is felém dobta. Nem értettem, miért akarja
félredobni a szabadságunkat, azzal érveltem, hogy gyereket idősebb korban
kellene vállalni, de valami erősen hajtotta őt. Valami, amit ő maga sem tudott
volna megmagyarázni. Sosem kérdeztem, honnan vannak a vágások a karján.
Egy kis bölcső feküdt a sarokban. Ezzel állítottam be hozzá a kórházba, nem
voltam ott, amikor megszületett. Rossz érzésem volt, úgy éreztem elvesztettem
valamit. Mindig is ő akarta jobban a gyereket. Amikor beléptem a terembe, ott
feküdt, csapzottan, izzadt arccal, és egy kis csöppséget szorongatott a kezében.
Olyan apró volt, és törékeny.
Sosem láttam még olyan boldognak életemben. Arca ugyan fáradt volt, de
mégis ragyogott. Félve léptem hozzájuk, képtelen voltam elhinni, hogy életet
adtunk egy másik élőlénynek. Mindig is ő akarta jobban a gyereket.
A bölcsőben egy kis lázmérő feküdt. Lehajoltam, és a kezembe vettem, de
nem emlékeztem rá. Egyszer csak elakadt a lélegzetem. Eldobtam a lázmérőt, és
ijedten ugrottam hátra. Mellkasomban hideg fájdalmat éreztem, a szívem erősen
kezdett verni. Nem kaptam levegőt, kirohantam a szobából, valósággal nekiestem
a ház kijáratának, de az nem nyílt. Az ajtó zárva volt. Kétségbeesetten dőltem neki,
toltam minden erőmmel, de hiába. A házban ragadtam.
Ekkor megláttam magam előtt az ő arcát. Olyan szomorúan nézett rám. Arca
beesett, szeme könnyes volt, a tekintetében volt valami, mintha csalódott volna.
Lehajtottam a fejem, és egy mély levegőt vettem. Nem hagyhattam így itt. Tudtam,
hogy vissza kell térjek a szobámba.
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Amint újra beléptem a szobába, szörnyű sírás csendült fel a fejemben. Nehezen
szoktam meg a gyereksírást. Képes volt egész nap üvölteni, mintha csak kínozták
volna, pedig egy szerető anya kezeiben volt. Sosem láttam őt olyan boldognak,
mint amikor a gyerekünket szorongatta a kezében. Képes volt az anyasággal járó
összes kínt elviselni, még az én segítségem nélkül is. Úgy éreztem, eltávolodunk
egymástól. Egyik este, amikor elaludt a fáradtságtól, a csecsemő kimászott ölének
szorításából, és a földre huppant. Keservesen sírt. Amikor beléptem a szobába,
kerek szemmel nézett rám, és abbahagyta az üvöltést. Olyan apró volt és törékeny.
Tátott szájjal nézett engem, csak úgy sugárzott belőle az ártatlanság. Ekkor
szerettem belé. Felkaptam és magamhoz öleltem. Éreztem kis szívének dobogását,
a lélegzetvételét és ujjacskájának érintését. Attól fogva boldog évek köszöntöttek
ránk.
A lázmérőn megcsillant a réseken beáramló napfény. Akkor vettük, mikor
elkezdődött a csúnya köhögése. Minden este megmértük a lázát, egészen az utolsó
napig. Az volt életem legrosszabb estéje.
Az anyja szíve megszakadt. Tudtam, hogy nekem kellett volna felráznom, erőt
adnom neki, de hiába próbálkoztam. Az után az este után sosem láttam többet
mosolyogni. Egész nap csak ült a szobámban, és bámulta a festményeit. Nem
evett, nem ivott, még csak rám sem nézett, hiába szólongattam és ölelgettem őt.
Végül megtudtam, honnan voltak a vágások a kezén.
Az ajtó melletti sarok üres volt. Mindig is akartunk odaállítani valamit, de
semmiben sem tudtunk megegyezni. A temetés után elmentem a városból. Nem
bírtam elviselni a fájdalmat, elvesztettem mindent, amit egykoron szerettem.
Évekig sodródtam a világban cél és akarat nélkül. Évekkel később tértem vissza.
Azóta minden héten meglátogattam a régi szobámat, hogy újra emlékezhessek a
levendula édes illatára.
Lassan keltem fel a földről. Néhány pillanatig néztem a bölcsőt, majd elfordultam, és kisétáltam a szobámból. Az ajtót nyitva találtam. Odakintről meleg
levegő áramlott be, a nap sugarai megvilágították az ajtó küszöbét. Megtorpantam
az ajtó előtt, ismét magam előtt láttam az ő arcát, ahogy karjaiban szorongatja
a gyermekünket. Mosolygott. Arca úgy ragyogott, mint azokban a tökéletes
időkben. Intettem nekik, ők nevetve viszonozták. Talán nem e világra szánta őket
a sors, de amíg éltek, boldogok voltak. Azon az estén, amikor magamhoz szoríthattam mindkettőjüket, felért az örökkévalósággal.
Egy mély levegőt vettem, és kiléptem a szabadba.
Valahol madarak csicseregtek a fejem felett. Mellkasomat melegség borította
el, és hosszú idő után ismét elmosolyodtam. Felnéztem a napos égre, és hallgatva
a madarak gyönyörű énekét elindultam a járdán.
Sosem tértem vissza a szobámba.
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TURAI KAMIL VERSEI

Turai Kamil

Ne gondolj
ne gondolj rám! én nem vagyok
csak akkor leszek ha rám gondolsz
de ha elfeledel végleg: feloszlom
a felhőtlen égbolton az egészben
ne gondolj rám! kínoktól szabadítsz
ha szertezilálod képem a vízben
én majd mágikus ábrákkal ostromollak
hogy gondolj rám! képek képeivel képezlek
képzeletünk közös terében képviselvén
a képtelenséget : nem lehettünk egymáséi
nem lehettünk egy: másként kell
vergődnünk s a n e m g o n d o l á s b a n
ébrednünk egyre-másra egymásra
mert tökéletes egyességünket csak maradéktalan
egymásba f e l e d k e z é s ü n k biztosíthatja: ne
gondolj rám!

Plotinosz
a tűz Isten lehelete
lebilincselve az anyagban
őrült örömben láthatatlan
ágaskodik az ég fele
a dolgokat száz változatban
tükrözi a lét tengere
de a csillagok tengelye
törvényszerű és változatlan
a halhatatlan bölcsesség
az Egyhez rendeli a vágyat
tűz s türelem a magyarázat
körfolyamatban nincsen vég
a cél az életben vet ágyat
mielőtt még minden elég

LÁNGI PÉTER VERSE

Lángi Péter

Érték, kincs ez is…
Csanádi Imre 100. születésnapján
Forró nyárban a hő és kapa nyüstöli,
s szőlő lombja között hogyha serénykedik,
látván arcokat és fél falu életét,
folyvást jár agya metrumon.
Város nem haza még, sőt a kicsiny falu
sandán mond „ifiúr”-t néha kivetve őt.
Könnyebb, versbe ha forr sérelem és a bú,
már rögzítve alig sajog.
S rosszabb jön, hadi nyűg, s fogdai gyötrelem.
Jó válaszra se lel, még a szökés sem az:
ettől fut, de amaz gyűjti be, s már fogoly.
Elvész s kín az a négy rab év.
S itthon? - más a világ, érteni oly nehéz.
Elszánt kincskeresés adja az új erőt.
Múlt értékeitől zendül a hangja is,
s bátran rosszra, gonoszra ront.
Példáz: átkoz a régi poéta bűnt,
észt nép küzd konokul, tudja, meg így marad
Élni úgy akar ő: hallva nevét utód,
hajtson tiszteletül fejet.
Gyermekverse nevel sok kicsit és kamaszt.
Írott képeiben múlt okosít jelent.
Bár őriz hagyományt, műve nem ásatag.
Érték, kincs ez is, úgy becsüld!
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SZUROMI PÁL VERSE

Szuromi Pál

Hét merész ötsoros
Époszát mondja már harmadnap Homérosz,
és benne számtalan hős-erényt megcéloz.
Ám ekkor beszól egy pimasz kis hetéra:
„Ne lennék olyan jó, mint ez a hős-éra? –
enyém lesz Mükéné, Trója meg Délosz!”
*

Az igazi walesi bárdok
*
– hódolat Ch. Morgensternnek –
Wales. Mészárszék. Egy se álnok:
jó vas mind, ki vérbe-mártott.
„Éljen Eduárd!” ?,
nem szól így a bárd,
nem mondják ezt, nem, a bárdok.
*
(A távoli Keletről jött, s most férfiasságával frivol mód kérkedő
vendégét Madame határozottan meginti: nem elég estéről estére
félholtra kefélnie a szép Bessie-babát, ha kedvezményekre vágyik,
a bárpultnál is derekasan kell fogyasztania!)
„Ön az a vad celebeszi,
ki Bessinket teleteszi?
Hiába lóbálja,
üzletünk próbája:
whiskey-ből is eleget szí ’?!”
*
Feldohog olykor egy grósztata:
„Rontja a charme-om e prósztata!
Könnyítnék, de elzár,
és megnyíl, ha Elzám
magát még néha rám csúsztata.”
*
( A sikertelen premier után Maestro kissé naiv módon
igyekszik befolyásolni a szigorú kritikusokat.)

SZUROMI PÁL VERSE
Nyűtt, színházi papucsán
kicsoszog kis Cso-cso-szán:
„Ecco, due cappuccini,
küldi Maestro Puccini –
s aztán semmi szigor ám!”
*
Klassz nő volt egykor a Bo Derek,
nem kellett rá a smink, púderek.
„Kéne mi?!” – szólt atyánk,
bár látta, hogy gatyánk
lyukas, s mi rettentő sóherek.
*
No és a Monroe, a Marilyn?
– észbontó keblét bár pelerin
fedte, vagy bunda, nyerc:
megolvadt még Vonyerc –
vashegy is hevétől, Feleim!
*

Takács Zoltán – Cso-cso-szán
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SZUROMI PÁL – BODONI ANTIKVA

Szuromi Pál

Bodoni antikva
Jelenetek egy (könyves) házasságból
– sorstársaimnak –
„Szabadulj meg a könyvektől!”
…Noha ez a képtelen parancs így sose hangzott el, feleségem, Dóra ennél
tapintatosabb volt, bár „alapfokon” mindig szemében parázslott a várakozás, s
kapcsolatunk pillanatnyi harmóniáját (vagy annak hiányát) gesztusai tökéletesen
jelezték, ha a polcokról a ruhásszekrénybe, vagy, balszerencsémre az ágy vagy a
fotel alá, esetleg a garázsban tárolt dézsák mögé, könyvek után kutatva betekintett.
Már rég nem pörölt velem, ahogy tapintatosan a rögeszméiben megátalkodott
beteggel sem szokás, noha egy-egy erőtlen kérdéssel, a tarthatatlan állapottal való
szembesítéssel olykor próbált a normális emberek útjára visszaterelni. Intései,
terápiás érvei hol tükrözték a valóságot, hol nem. „Megőrjít, hogy mindenütt
könyvek!!” – Ennek valóságát alig tagadhattam, s ilyenkor védenceim ingadozó,
szétcsúszó-leomló, a mennyezet felé törekvő bábeli tornyát igyekeztem megregulázni, katonakorom parancsának is engedve legalább „elvágóra” igazítani az
oszlopokat. A próbálkozás és véle az eredmény persze gyermeteg lett, – normális
nő szemében ettől nemigen javult a helyzet.
Életem jó része könyvek és könyvesek között, a könyvek bűvöletében telt el, de
ez nem jelentett esztelen ragaszkodást (mellette elláttam a hivatalomat, s elég jó
férj és elég jó apa voltam), – s noha csodáltam szépségüket, készítésük míves fortélyait, s ők az évtizedes intim ragaszkodás során erősen hozzám nőttek, mégsem
voltam gyűjtő, a gyűjtői szenvedély olykor pusztító és önpusztító természetével.
Dóra ezt árnyaltabban látta.
Nem mondhatom, hogy sok könyvünk volt, legföljebb kétezer kötet, amit
három lakószobára, egy előszobára s a garázsra elosztva (különösen még „másfél
ezres” korszakunkban) nem láttam katasztrófának, valaha szerencsésebb polgárok
könyvtárszobája egyedül befogadott ennyit (négyméteres belmagasság harmincöt
négyzet-méteren), de mi szűkösebben éltünk. Nálunk, paradox módon, Marosán
elvtárs bon mot-ja (ő másképp mondta volna) érvényesült: „Nem a zsemle kicsi,
hanem a pofátok nagy!”, vagyis lakásunkban a „zsömle” dagadt abnormálisra, míg
hozzá képest zsugorodott, szűkült a „bendőnk”…
Baráti társaságban most már megesett, hogy D. csípősen ironizált velem, amit
áldozatai fejében bölcsebbnek láttam elviselni. „Ha Tamásnak rémálmai vannak,
álmában ilyen szavakat kiabál, hogy kolofon, Bodoni antikva, számozott félbőr,
Géniusz-kiadás, litográfia, Guttenmayer-kötés! Ez normális szerintetek?”
Ez így eléggé elfogult vádbeszéd volt (hogy aljasat ne mondjak), amiből
majdnem egy szó sem volt igaz. D. szerintem készült erre az estre, különben
honnan tudott volna kapásból ennyi szakmai fogalmat összeszedni? Ebből is
mindössze annyi volt igaz, hogy tavaly, amikor félig eszméletlenül, lázasan
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feküdtem, háziorvosunk, Gottlieb doktor helyett állítólag Guttenmayert, a néhai
kitűnő könyvkötő mestert emlegettem.
Dóra általában szeretett szelíd gúnnyal beszélni a gyűjteményről. „Tamásnak
nemcsak megvan, de több könyve több kiadásban is megvan, az egyik simán, a másik
bőrben, s akad még fakszimile is, ugye, édesem?” „No, ne mondd!” – tromfoltam
volna, mert eddig föl se tételeztem D. efféle alaposságát. „Ne mondjam?!” – így
Dóra, s egy percre elnézést kért. Majd visszatért – arcán kesernyés diadallal s hóna
alatt két, más-más kiadású Wertherrel, két Radnótival, és ott volt még két Petrarcaösszes s két Amor sanctus is. (Nem voltam elég figyelmes, hogy ne egymás közelében tartsam ezeket, s még szerencse, hogy jó pár szerző hasonló iker-jelenlétéről
Dóra még nem értesült.)
D. nem akart lehetetlent, most sem kívánt kiütéses győzelmet fölöttem,
egyrészt mert mértékkel és megválogatva maga is olvasott, másrészt aznapi
vendégünk, Kati barátnőnk egy húron pendül velem, korábban maga is átesve az
önfeladás metamorfózisán. És valóban, Kati így szólt: „Ez teljesen normális, Dóri,
így néz ki egy értelmiségi lakás, s te akkor hátul még nem is néztél szét igazán
nálunk.” (Magyarán: köztünk is van gyógyíthatatlan beteg, és neked is ideje lenne
már, hogy megszokd!)
S az a „froclizás” sem járt sikerrel, amikor Dóra azzal szembesített, hogy már
fogalmam sincs (t.i. nekem), hogy melyik polcon milyen könyveink vannak. (D. tán
bele sem kezd ebbe, ha akkor eszébe ötlik, anno hogy jártam én ötéves Zsuzsi
lányunkkal, akit baba- és állat-leltárja közben egy este nyakig beborítva találtam
a védencei között. „Annyi állatod van, már a nevüket se tudod!” – „Ennek nincs
neve?! – rohant a kapácska fogú mókussal hozzám – ez Csirió, ez meg – dobta le
Csiriót a földre – ez a bocs itten Vanessza!” (óvodás társa), – és sorolta Vackort
és Pistát, és Dumbit és Morgót…, pontosan nevén nevezve az egész seregletet…)
„No, mi van a tévé melletti polcon?” – mutatott kissé kajánul Dóra a homályos
sarokba, nem mintha a könyvek házon belüli koordinátái, azok pontos ismerete
vagy nem-ismerete érdemben árnyalta volna a képet. Általában tudtam, melyik
polcon mi van, de ezt, amiről D. kérdezett, véletlenül egészen pontosan. „Ott
vannak a görögök, a Széchenyi-napló, Szerb Antal, a kuruc költészet, Catullus,
két Kodolányi…” – Dóra jókor szakított félbe, jókor, hogy ráébredjek: az ember
ne kérkedjen a másoknak nem tetsző szenvedélyével (Jaj a megbotránkoztatónak!), s
olykor nyertes helyzetből is hagyd, hogy nyerjen a másik. Ennyit mondott, amivel
máig egyetértek: – Hogy milyen aljas tudsz lenni!
„Egyszer megjavulok én!” ( Z. Jimmy)
Ahogy sok szenvedélybeteg (ennek szelíd formáját végül is el kell ismernem
magamról), italhoz, kártyához, lóversenyhez – s a szenvedély még ezernyi
vadhajtásához – kötődő, esetleg könyvektől függő, időnként én is szembesültem
helyzetünk tarthatatlanságával, és erőmet összeszedve, a halogatás álságos érveit
kizárva „elvonókúrára” szántam el magam. Ahogy Dóra nevezte: Augiász istállójának kitakarítására. Szerintem: a vágy titokzatos tárgyainak megtizedelésére.
Tudtam, hogy ilyenkor csakis vak és kíméletlen elszánással lehet cselekedni,
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nem törődve az áldozatok egyéni sorsával, közös múltunk elérzékenyítő s a
tervezett aktust ellenérvekkel esetleg végleg meghiúsító részleteivel. A selejtezés
(ez törlendő, ez valóban a gyilkosság szinonimája lenne itt): az antikváriumnak
kiszemelt könyvek kiszemelése csakis rideg, fél-éber tudati állapotban, kiszikkasztott érzelmekkel folyhat, elfojtva a ragaszkodás összes ördögien csábító érvét.
Mert ideje van a könyvek beszerzésének, és ideje az azoktól való megszabadulásnak.
Szabaduljunk hát!
„Már többször olvastam” (újraolvashatnád!) „Nyolcszáz oldal… többé nem
bírnék vele.” (meg akarsz halni?!) „Hadd menjen ez is, ez is meg hozzá ez is…”
(megőrültél? emlékezz, kitől kaptad, s milyen nagy szerelem volt!) „Nem, többé aligha
venném elő…” (legalább szagold!...merített papír… bordázott kötés!) „Ehhez se jutnék
már hozzá…” (te tényleg nem akarsz élni? – tudod mit, dögölj meg!)…
Helyesbítenem kell, mert ebben az idegállapotban antikváriushoz menni –
megrakott kiskocsival, degeszre tömött autó-csomagtartóval, „szekérderékkal”
– az nem annyira a gyógyulásra vágyók, a halálra szántak idegállapota inkább.
A gyöngék nem is tudják egyszerre megtenni. Ahogy nem tudtam én sem, azon a
most példaként említett napon.
Kicsiny, családias üzlet S.-ben az antikvárium, a helyiség nem nagyobb egy
közepes lakószobánál. Ha belépsz, szemben alig három méterre az antikvárius
asztala, bár inkább csak tudod, hogy ott van, mert Gutenberg barikádjai csupán egy
fejet hagynak szabadon – most egy jóindulatúan mosolygó, hasonló félnótásokból
már sokat látott falusi asszonyarcot. Ez az arc megbízhatóságot és biztonságot
sugallt. Tudtam, mielőtt megszólalt volna, hogy köszönésemet nem fogja éneklő
hangsúllyal fölényes jonapooot! követni, ahogy abban is biztos voltam, hogy ha
kilépne a könyvei mögül, azt nem egy térdein-megtépett, lyukas farmerban tenné,
a legújabb félbolond divat szerint.
Igazam volt.
A kérdésem, ezután, eléggé általános és eléggé felületes volt.
– Ha behoznék önöknek két-háromszáz könyvet, vajon át tudnák-e venni?
Szelíd arcát most följebb emelte (szeme rám nézett kérdőn, búsan), s fanyar
mosollyal (valamit hallhatott már a „priuszomról”):
– Ahogy én elnézem magát, csupa olyan könyvet hozna, ami már nekünk se kell.
Meghökkentem a föltételezésén, ami nem nélkülözte az emberismeretet, noha
így nem volt egészen igaz.
De alibinek kitűnő volt.
– Akkor hát „ily szomorúan, ily koldusan…” – mormoltam magam elé, már
kaján derűvel – „mért hívtuk egymást ide, miért?”
Böngészni kezdtem az állomány között, magamba szívva közben a tíz- és ötvenés százéves papírok, porladó vásznak és bőrök kipárolgását, azt az egyszerre
vonzó és taszító, borzongató és narkotizáló fluidumot, amit ebben a kompozícióban csak ilyen helyeken szívhat magába az ember. S nemsoká kezemhez tapadt
egy Afrikai vallomás, kék vászonban egy Lakoma s egy megkímélt Elcserélt fejek (ami
papírkötésben persze már megvolt).
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A könyvek közti keskeny hasadékhoz léptem: ezeket fizetném.
S ekkor, igen, mint vakító jelenés világosult meg előttem, hasított eszmélésembe ez a képtelen helyzet.
– Látja – mondom az asszonykának –, mekkora marha vagyok! Bejövök, hogy
eladjak maguknak két-háromszáz könyvet, és erre újabb hárommal megyek ki.
S ahogy olykor egy banális frázis, elkoptatott szó is képes megtelni mélyebb
tartalommal, feltárni a helyzet filozófiai mélyét, ő is, tudván, hogy az akarat szabadsága csak illúzió, karjait széttárva, arcán értő mosollyal csak ennyit mondott:
– Hát, ez van.

Lencsés Károly

Száll le értem
Sárba rajzolok valamit. Ámítom magam.
Értelmetlen kuszaság elborult aggyal kaszabolom
A talajt.
Hegek. Ez jut eszembe...egy csepp eső
Lecsorog a gerincemen. És megborzongok
A gondolattól, hogy kezem görcsbe rándul
Meg akarok kapaszkodni a felázott földbe. De hogy ha
Eldől velem a világ úgysem maradhatok.
Manapság foglalkoztat a halál. Vajon mikor
Hol és kezet ráztunk e már. Azt hiszem találkoztunk, ha csak álmomban de akkor is
Ismerősnek tűnik majd mikor kopogtat hozzám.
Ma nem olyan egyértelmű hogy lebegek, hogy
Árnyakat szárnyaknak vélek és leírom ezt.
Ugyanakkor a fürdőben a pipereszekrény a helyén
Benne szájvíz és a fogkefém. Ebbe a maradásba
Nem rajzolhat senki bele változást, majd ha tükörbe nézek,
Nem én nézek vissza rám, majd ha a sárban ülve
Nem a földet kaparom, talán ha boldog leszek, na,
Akkor, na, akkor száll le értem az angyalom.

Az Árnyék Mechanizmusa
Árnyékot injekcióz a Fény a lépteimhez.
Hozzám rajzol átkozott mást, jár velem ezt a
Rontást furcsamód a sötétség oldozhatja fel.
Le-fel kószál a gőzös szél a házak között.
Ott egy utcasarkon a kiégett nátriumlámpa
Halott tócsájának közepébe fulladt a gőz sárga fénye.
Egyúttal ez a világosság halála is, ami nem pont fény.
Erről magadban tudsz jobban beszélgetni, mikor
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Csend van a fejedben. Nem karcolják csúszkáló
Ékszíjak csikorgásai az elméd lemezmeghajtóit.
Azt mondom, önmagába zuhan. Beszipkáz az örök odaát.
Félek én is belelépek s még részegen is kerülöm
A gőzoszlopnak támaszkodást. Megyek inkább az út
Közepén ne tudj rám rontást rakni. Odaláncolni
Az élethez az életem, mert mehetek vele
Bárhová, ami rémes, hogy bárkivel s talán egész a pokolig,
Ahol tűz habzsol, ott túl közel a Napkohó
S a sok fekete megnyúlt árnyék, mind kitörni készül.
Mellém csapódik, s mivel csak árnyak ezek
Nem tudom, majd az enyém melyik lehet.
Elidegenedek.

Az angyal
Tollas nagy szárnyak
Hús-vér testet temet
Egy kívülállóét az enyémet,
Ki lehet?
Lehet csak a vállam és a karom
Negatívja terpeszkedik a falon.
Azért is!
Nyújtokfelé egy cigit, és
Közben magam is rágyújtok.
Az angyal karikát fúj
Az ajtót résnyire hagyom
Kék füsthab tekeredikaz esőcseppek köré
És aztán bennük kavarog.
A belső zokogás
Ezen a napon itt a most van jelen
Ritkaön kívül tiszta pillanatom ez…további percek
Pereménkihűl bennem az élmény.
Úgy néz ki, hogy a fény
Lampionokkal játszik. Egy csepp felizzik
Másik a fal tövébe ázik.
Szavam elapad, mint a menzeszes
Ég előttmegbúvó napvérű menny.
A fej ügyében azagy
Lázas kiáltozás a papírlap.
Kiáltásez a borongós késő délután
Ketten állunk… a kazánház meghitt és meleg
a család elodázva a szobák távolkeskeny folyosó öblei.
Pokróc szigetpilled kedv, forró tea ősz csendélet ez a hang
Ami bennem veled beszélget
…Angyal…
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Szentgyörgyi László

Hotel Transsylvania
Az ápolatlan külsejű, meghatározhatatlan életkorú öregember aznap is ott ült a
hozzá hasonlóan gondozatlan park egyik sokat tapasztalt, ütött-kopott padján, s a
galambokat etette.
– Nem a legegészségesebb táplálék szegény madarak számára a kenyérbél –
vetettem oda köszönés helyett.
– Egészséges, nem egészséges, nem kapnak mást – felelte ellentmondást nem tűrő
hangon. A borotválatlansága, kopott, kosztól itt-ott kifényesedett szabadidőruhája,
kitaposott sportcipője által sugallt igénytelenségével ellentétben beszédmodora,
nyelvi fordulatai olvasott emberre utaltak. Akkortól fogva – évek teltek el azóta –
mindig ez történt, ahányszor találkoztunk. Sokáig ennyiben ki is merült a beszélgetésünk, aztán ahogyan telt-múlt az idő, néha már hosszabban is szót váltottunk.
A meghatározhatatlan életkorú öregember rendszerint a városközponthoz
közeli kis parkban töltötte délelőttjeit, egykedvűen elüldögélt a fűzfa alatti padon.
Többnyire csak úgy maga elé bámult. Ki tudja, mire gondolhatott, miközben szép
csendben elkortyolgatta napi adag pálinkáját, egy üveg vodkát az olcsóbbikból. Ha
úgy adódott, akkor mást is. Addig időzött a parkban, a megszokott helyén, amíg az
út túloldalán működő kifőzde bejárati ajtajában meg nem jelent az ismerős alak, s
jelezte: mehet az ételhordójáért.
Azzal elbattyogott közeli szoba-konyhás lakásába, ahol a nap hátralevő
részében többnyire a hozzá hasonlóan kopott fotelben gubbasztott, a tévé képernyőjét bámulta. Egykedvűen, különösebb érdeklődés nélkül. Leszámítva a forró
nyári napokat, akkor este is inkább a parkban keresett menedéket az agyszikkasztó
kánikula elől. Ilyenkor késő estig elidőzött a „dzsungelben”.
– Visszavonulok lakosztályomba – vetette oda ilyenkor búcsúzóul, ha néha
társa akadt a késő esti ücsörgésben.
*
Ismeretségünk első szakaszában alig váltottunk néhány szót, csak lassan,
fokozatosan oldódott a kölcsönös bizalmatlanság közöttünk, kizárólag semleges
témákat – úgymint sport, politika – érintettünk. „Barátkozásunk” eme óvatos,
tartózkodó módját ő választotta, magam pusztán igazodtam az általa diktált
komótos tempóhoz. Jó volt ez így, hisz mindketten az inkább tartózkodó, mint
fűvel-fával közvetlenkedő emberek közé soroltuk magunkat.
Különösen a futball általa megismert világából számolt be érdekes történetekről, amelynek aktív szereplőként valaha maga is részese volt. Például arról,
hogy a hetvenes-nyolcvanas években mekkora nyomás nehezedett a helyi csapat
vezetőire – amelynek a hadsereg volt akkoriban a fenntartója –, hogy „javítsák”
az egészségtelen etnikai arányokat. Azaz: több román, és kevesebb magyar focistát
igazoljanak.
Igen mulatságos, már-már kabaréba illő volt az eset, amikor gólerős csatárt
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kerestek, s az első két kiszemelt focista ellen éppen magyarságuk volt a legfőbb
kifogás. Ekkor dobták be az edzők a román hangzású nevet, akinek átigazolásába a
klubvezetők gyanútlanul bele is egyeztek. – Látni kellett volna az ezredesek képét,
amikor rádöbbentek: az új igazolásban nem Andreit, hanem Andrást üdvözölhetik
– mondta nevetve az öreg.
A politikáról, jelesen a magyar érdekképviseletről is megvolt a határozott
véleménye, aminek keresetlen szavakkal adott hangot. – Elsősorban kenyérharc
a politika. Hány embernek biztosít megélhetést az erdélyi magyar érdekvédelem
közvetlenül és indirekte? Úgy ötven-százezernek. A maradék többi pedig boldoguljon, ahogyan tud, a román államra vagy a külföldre szorulva, esetleg a „reálgazdaságra”. Közülük mindössze tíz-húszezren élnek flottul. Egy a baj: voksaik nem
elegendőek a saját pozícióik megtartásához, ezért kell pár százezer embert ismételten elhülyíteni és leszavaztani valahogy – magyarázta egy fülledt nyári estén.
*
Az elején alkalomszerűen találkozgattunk, előfordult, hogy hetekig színét sem
láttam. Egy idő után azonban már számon tartottuk egymást. Ha huzamosabb ideig
távol voltam, azon rágódtam, mi lehet vele, mit csinálhat. Bevallom: foglalkoztatni
kezdett a sorsa.
Kivételesen a bizalmába avatott, lassan többet is megtudtam róla, mint amennyit
az ember egy parkban szerzett ismerőstől általában megtudhat. Például azt, hogy
nemrég lakott a környéken, pontosabban: amióta – felesége hirtelen halála, lánya
még hirtelenebb kitelepedése után – egyedül maradt. Közben nyugdíjazták, s mivel
úgy ítélte meg, túl nagy számára a háromszobás lakás, egy városközponthoz közeli
szoba-konyhásra cserélte. Az árkülönbözetből származó nem túl nagy összeget
pedig félretette az ínséges időkre, hogy szükség esetén legyen mihez nyúlnia.
A nyugdíjas életforma az elején idegen volt számára, sporttanárként máshoz
volt szokva: folyamatos mozgásban, nyüzsgésben élt. Iskolai elfoglaltsága mellett,
edzőként is vállalt feladatot, egy sportegyesület ifjúsági csapatát készítette fel.
Mondhatni: zajlott az élet körülötte.
*
Egyetlen, szerinte az anyja által túlzottan elkényeztetett lányuk éppen a pályakezdés kegyetlen megpróbáltatásokkal járó időszakát élte. Erőn felül igyekeztek
támogatni, biztatni, bátorítani. A csalódásoktól azonban ők sem tudták megvédeni.
– A pályakezdés annál göröngyösebb, mennél önállóbban gondolkodik az
ember. Akinek nem az, annak egyengetik – okoskodott az öreg.
Lányát önállóságra próbálta nevelni. Nem volt nehéz, hisz megvolt benne az erre
való hajlam. Sőt önfejű is volt, felesége szerint: akárcsak az apja. Úgy indult, hogy
határozott elképzelése volt mindarról, mit és főleg hogyan akar tenni az életben. Az
ország egyik leghíresebb egyetemén végzett, ahol magyarul is folyt oktatás.
Idegenforgalom-földrajz szakon szerzett diplomát, közben meg elsajátította a
német és angol nyelvet, de megtanult kínaiul is. Abban bíztak, hogy a idegennyelvtudás megkönnyíti az elhelyezkedést. Tévedtek.
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– Kezdetben nem válogathatott a lehetőségekben, ami adódott, az sem volt
irigylésre méltó – mesélte az öreg. Konok, önérzetes ember lévén – büszkék is
voltak rá ezért szülei, bár azért felhívták a figyelmét azokra a veszélyekre is,
amelyek rendszerint ezzel járnak –, senki segítségét nem volt hajlandó elfogadni.
– Önállóságra neveltük, másként nem is tehette volna – fűzte hozzá az öreg.
Maga a lány is azt tartotta, bármely szakmát az alapoktól kiindulva kell elsajátítani, ezért nem finnyáskodott, az első felajánlott állást elfogadta. Egy városszéli
kis panzióban kezdte recepciósként, ahol egy idő után, a hiányos személyzetet
pótlandó, a szállóvendégek reggeliztetésébe is be kellett segítenie, sőt a téli
szezonban a fűtést biztosító vegyestüzelésű kazán felügyelete is a feladatai közé
tartozott. Nem tiltakozott, nem keresett kifogásokat, szó nélkül elvégzett mindent,
amivel megbízták. Gondolta, előbb-utóbb csak hasznát veszi a szerzett gyakorlati
tudásnak, tapasztalatnak. Egy idő után már a takarításba is kénytelen volt besegíteni, mert a tulaj úgy látta jónak, hogy ily módon spórolja meg az egyik szobalány
fizetését.
Ekkor mondta ki először: elég! Ekkor váltott munkahelyet először. Aztán
egy idő után – amint sorra megtapasztalta a munkáltatók rövidlátó hozzáállását,
türelmetlen nyereségvágyát – egyre gyakrabban. A helyzet, néhány jelentéktelen
eltérést leszámítva, szinte mindenütt ugyanaz volt, a tulaj a lehető legrövidebb
időn belül elérhető lehető legnagyobb haszonra hajtott. Tette ezt többnyire a szolgáltatás minőségének kárára, az alkalmazottak emberi méltóságát lábbal tiporva.
A fiatal lányt leginkább a tulajdonosok gátlástalansága, pökhendi magatartása
zavarta, akik önteltségükben semmibe vettek minden más szakmai véleményt.
*
Az öreg aggodalommal követte lánya vergődését. Az álláskeresés továbbra
is a szokott mederben folyt: a komolyabbnak tekinthető, valódi szakmai kihívásokkal kecsegtető, s egyben jól fizető helyekről még csak válaszra sem méltatták.
Maradtak a megszokott ajánlatok, amelyek többnyire a kisebb panziókból
érkeztek, s amelyek nem hozták lázba egyiküket sem.
– Aztán egy akkor nyíló puccos szálloda is meghirdette állásait – folytatta a
történetet az öreg –, a gyerek természetesen újra pályázott. Még mindig reménykedett: ezúttal hátha sikerül… Válasz azonban nem érkezett. Képzelje, bár egy
interjú erejéig sem voltak kíváncsiak rá – emelte fel a hangját nem titkolt indulattal.
A jelentkezés határidejének lejárta előtt aztán – anélkül, hogy bárkit is tájékoztatott volna szándékáról – gondolt egy merészet: hamis, román hangzású
néven, de a lánya adataival maga is beküldött egy szakmai életrajzot. Néhány
nap elteltével elektronikus levélben köszönték meg jelentkezését, s közölték vele
„nagy tisztelettel”, hogy átment az első szűrőn, s egyben arra kérték, a megadott
időpontban „szíveskedjen megjelenni” egy utolsó, mindent eldöntő beszélgetésre.
– Ezt már képtelenség volt magamban tartanom, különösen azért, mert
gyanúm beigazolódni látszott: a „gyereket” elsősorban etnikai hovatartozása, azaz
magyarsága miatt zárták ki. Mert lám, amint ugyanazok az adatok egy román név
alatti cv-n jelentek meg, legalább egy interjúra máris elegendőnek bizonyultak –
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számolt be az esetről. Az öreg érezte, menten szétveti az indulat. Felháborodását
muszáj volt azonnal megosztania valakivel, s mivel a felesége volt a legközelebb
– igen, mindig kéznél volt, ha szükség volt rá –, neki mesélte el részletesen a történetet. Az asszony nyomban sírásra fakadt, ő meg úgy érezte, azonnal elégtételt
kell vennie valakin, bárkin. A végtelen elkeseredettség, kiszolgáltatottság, tehetetlenség miatti dühében útszéli hangnemben szidott mindenkit. Sajnos, ez sem
hozott megnyugvást.
Egyre többször került sor szóváltásra közöttük, amelyek többnyire indulatos
és hangos veszekedésbe torkolltak. Ilyenkor egyáltalán nem kímélték egymást,
egyébként máskor sem, ha elrontott életük miatt egymást kellett okolniuk. –
Elhallgatott, soha ki nem mondott sérelmek terhét cipeltük már évek óta, amelyek
tisztázására esély sem mutatkozott, mivel nem volt elegendő bátorságunk az
önmagunkkal való őszinte szembenézésre, mindig egymást hibáztattuk, így volt
kényelmesebb – foglalta össze házastársi kapcsolatuk lényegét az öreg.
Hogyan, miért jutottak idáig, egyikük sem tudta volna pontosan megmondani,
igaz, nem is igen próbálkoztak vele. Elfogadták, hogy így alakult, s próbáltak
együttélni a helyzettel. Legfőbb törekvésük az volt, hogy lehetőleg ne bántsák
fölöslegesen egymást. Már csak a gyerekért se. Igyekeztek úgy tenni, hogy a
lányuk a lehető legkevesebbet érzékeljen a köztük levő, időnként felszínre törő
feszültségből. Sikerült is, meg nem is. Mindketten sokat dolgoztak, annyi terhet
vállaltak, amennyi elhordozására éppen képesek voltak. Feszegették – ha nem is
tudatosan – határaikat, gyakran erejüket szinte meghaladó feladatokat is gondolkodás nélkül felvállaltak. A „gengszterváltást” követő években elterjedt munkanélküliség idején egyetlen felkérésre sem mondtak nemet.
– Mert ki tudja, mi következik ebben a nagy bizonytalanságban? – magyarázták többnyire önmaguknak.
Miközben az öreg, a sporttanári állása mellett, egy-két korosztályos ifjúsági
csapattal is foglalkozott, az asszony – alig ötvenévesen a legrégebbi bútordarabok közé tartozott a gyermekkórház szakápolói között – egyszerre két magánrendelőben is feladatot vállalt. – A munka nem szégyen, addig jó, amíg számon
tartanak, amíg megbíznak tudásunkban, munkaerőnkben – mondogatták büszkén
barátaiknak, ismerőseiknek, ha rákérdeztek, hogyan bírják energiával.
Nem véletlen tehát, hogy fáradtak, kimerültek voltak, ebből következően
sokszor indokolatlanul ingerültek. Különösen a lányukkal való kapcsolatukra volt
kedvezőtlen hatással az állandósulni látszó időhiány. Egyre kevesebbszer ültek le,
mint korábban, végigtárgyalni ügyes-bajos dolgaikat. Azt hitték, ha megadják neki
mindazt, ami másoknak, az átlagosnál jobb anyagi körülmények között élőknek
kijut, akkor már sínen vannak.
– Képzelheti, mekkora felfordulást okozott az eset a családban – fordult
felém az öreg a fűzfa alatti padon, miközben nejlonszatyrában újabb cigaretta
után kotorászott. – Tanácstalanok voltunk, mondjuk-e el a gyereknek, de aztán
úgy döntöttünk, tudnia kell a dologról – folytatta, s távolba révedt tekintetéből,
s a csendből, ami ez után következett kitűnt, hogy messzire járnak gondolatai.
– Ha nem tesszük, talán elkerülhető lett volna a tragédia – jegyezte meg lemondóan.
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A lányuk is kiborult, amint tudomást szerzett a történetről. Késő éjszakába
nyúló, indulatokkal tarkított heves vita alakult ki közöttük, különösen arra vonatkozóan, hogy mi legyen a teendő. Nem úszta meg senki, akinek csak érintőlegesen
is, de köze lehetett ahhoz, hogy idáig fajult a helyzet. Kiosztottak mindenkit: előbb
a körülményeket, aztán már egymást hibáztatták. Végül már önmagukat. Kimerülten és későre bújtak ágyba, de nem jött álom a szemükre, folyton a történeten
agyaltak. Reggel felé járt már az idő, amire álomba merültek.
– Az utcáról beszűrődő forgalmi zajból ítélve, hajnal felé járhatott, mire
elaludtam – mesélte az öreg remegő hangon. – Álmomban is azon háborogtam,
ami velünk történt. Szerettem volna a világba szétkiabálni a minket ért igazságtalanságot. Utólag, hideg fejjel végiggondolva az esetet, minden bizonnyal nem
mi voltunk az elsők, akiknek hasonló sérelmet, megaláztatást kellett átélniük.
S feltételezhetően az utolsók sem.
Egy tuskó öntudatlanságával feküdt ágyában, amikor telefoncsörgés riasztotta.
Zavartan tekintett az ablak felé, a fények alapján megállapította, hogy már jócskán
benne járhatnak a délelőttben. Kábultan nyomta le a készülék indítógombját, s
értetlenül hallgatta, amint egy ismeretlen hang közölte: feleségét infarktus érte a
Hotel Transsylvania halljában – innen adták fel az álláshirdetést –, s a kórházba
szállítás közben elhunyt.
– A tragédia földig sújtott mindkettőnket – folytatta beszámolóját az öreg. – A
gyász első időszakában a napi teendőkkel is csak nehezen birkóztunk meg meg,
testileg és lelkileg egyaránt kimerültünk. Padlót fogtunk, na. Dehát ezzel így van a
nagy többség, a saját veszteségei rendítik meg elsősorban – tette hozzá.
Az elején egymást hibáztatták, legalábbis a kölcsönös szemrehányásokból,
egymásra mutogatásokból erre lehetett következtetni.
– Miért nem akadályoztad meg, hogy olyan idegállapotban a szállodába
menjen? – vetette apja szemére lánya.
– Ha hallgatsz ránk, s idejében kimész Magyarországra, ahogyan tanácsoltuk,
ott vállalsz munkát, akkor nem jutunk idáig, akkor anyád ma is élne – vágott
vissza az apa.
Fájdalmuk sehogy sem csitult, a belőlük felszabaduló indulatok cseppet sem
oldották a feszültséget: szó szót követett, kölcsönösen vádaskodtak, meggondolatlan módon mély, nehezen gyúgyuló sebeket ejtettek egymáson. Előre megjósolható volt: nem lesz jó vége.
Napokig, sőt hetekig tartott az egymást emésztő vita, a rendre fel-fellángoló
szócsaták során ki-ki a másikban vélte felfedezni a tragédia okát, aztán váratlan
módon, hirtelen vége lett az egésznek: a „gyerek” egy este bejelentette, hogy egy
Földközi-tengeren szolgáló sétahajón vállalt munkát, s hogy teljesebb legyen a
meglepetés, másnap hajnalban el is utazott. – Vigyázz magadra, apa! – csak ennyit
mondott búcsúzóul.
– Hét évvel ezelőtt történt, akkor láttam utoljára – motyogta maga elé az Öreg,
s nagyot húzott a szatyrából kiemelt pálinkásüvegből, miközben remegő kézzel
zsebét tapogatva újabb cigaretta után kutatott.
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OLÁH ANDRÁS VERSEI

Oláh András

fonákságaink
csak az éjszakákat tartod fönn nekem
szigorú számadásban – így van ez
mióta elbillent szívünkben a merőleges –
emlékszem: lábaid magad alá húzva
gubbasztottál a fotelben
a kandallóban száraz fahasáb ropogott
vártam hogy megtörd a csöndet
közben a számokat soroltam némán
– kilencvennégyig jutottam: lám másfél
percnyi hallgatásban elfért az életünk –
kilenc és négy… fogócskáznak velünk
a szorzatok… csupa féltés vagyunk
– megbuktunk mégis – azóta folyton
szembe kell nézni s kudarcokból építkezve
kitörölni fonákságainkat hogy egy
másik álomban túlélhess… mert még
tartozik nekünk az éjszaka

szakadékaink
szakadékba visz ha nem veled ébredek
emésztetlen emlék: melyikünk tévedett
ha elmennék ma már nem futnál utánam
pedig azt a reggelt nem búcsúnak szántam
téged sem érdekel mi maradt belőlem
kibicsaklott kérdés jutott úgyis bőven
fájó szívdobbanás idővel elvásik
cserélhetők lettünk: pótol majd egy másik

hiábavalóságaink
a születésnapodon nem tudtunk
meglátogatni – temetésre kellett mennünk –
„a halottak előbbre valók” – bólintottál beletörődőn
de a vészféket ennyiszer nem lehet meghúzni
s leszállni sem súrlódás nélkül
hallgattunk hát róla
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ahogy annyi minden másról is
ami megfoszt valamitől
ami alkalom s ami nélkül üres maradunk
de hiába festettük magunkra az ősz örömét
csupa hiány és félelem már a kert
csak a sötétség ömlik
nincs már út nincsenek fák nem maradt semmi
csak a hiábavaló várakozás

Száraz Pál

Titok a szigeten
Sűrű köd feküdt az öböl felett. A halász kunyhója, partra húzott bárkája, a kifeszített háló és Urrutyné gyönyörű kis szigete mind-mind eltűnt a leereszkedett
álmos felhők alatt. A vén halász kinevetett, amikor azt mondtam, hogy át akarok
jutni a szigetre.
– Ugyan, kedves uram, még talán az ördög is kinevetne minket – jegyezte
meg, és szó nélkül faképnél hagyott.
Utánamentem a kunyhóba, és a kezébe nyomtam egy bankót.
– Minden körülmények között át kell jutnom – jelentettem ki, és izgatottan
lestem a halászt.
Az öreg nem válaszolt mindjárt, hanem előbb nagy körültekintéssel megtömködte pipáját, én meg közben arra gondoltam, hogy ha másképp nem, hát úszva
vágok neki a veszedelmes útnak. De erre nem került sor, mert az öreg zsebre
gyűrte a bankót, s minden további vita nélkül vette az evezőlapátot. Átjutottunk
a szigetre, s én szinte repültem Urrutyné kastélya felé. Alig vártam már a pillanatot, hogy újra láthassam, s ordítani tudtam volna kétségbeesésemben, mert
eszembe jutott, hogy holnap el kell utaznom. Testem-lelkem, minden porcikám
át volt itatva Wendy csodálatos lényével. A közeli elválás gondolata szenvedéllyé
fokozta szerelmemet.
Odaértem a gyönyörű barokk kapuhoz. Csengettem, a kapu magától megnyílt, így bementem. Senki sem állta utamat. Keresztülmentem a déli növényekkel díszített előcsarnokon, felmentem a bíborszőnyeges márványlépcsőn,
már-már ott álltam a szalonja előtt, s még egy lélekkel sem találkoztam. „Furcsa
- gondoltam -, máskor minden lépésnél egy szolgába botlik az ember. Mi történt
ezekkel?!”
Nem gondolkodtam sokat, beléptem a szalonba. Szürkés félhomály volt
idebent, mintha a külső köd ide is behúzódott volna, a kandallóban ropogott a
tűz, a nyitott zongorán egy kotta hevert. Éppen odaléptem, hogy megnézzem, mit
játszott utoljára Wendy, amikor nesztelen kinyílt mögöttem egy ajtó, s belépett
rajta egy inas.
– A nagyságos asszony még nincs készen. Pár percnyi türelmet kér – és mielőtt
bármit kérdezhettem volna, már nem is volt a szobában.
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Beledobtam magam az egyik fotelbe, s az asztalon heverő francia folyóirattal próbáltam szórakozni, majd türelmetlenül lecsaptam, s azt a csodálatos
képet néztem a falon, melyet pár évvel ezelőtt egy híres festő festett Wendyről.
A kép gyönyörű, forró és titokzatos volt, mint az élő Wendy. Az arcán húzódott
egy vonás, amiről nem lehetett tudni, hogy jóság, gonoszság, bánat vagy szerelemvágy. Valószínűleg a művész is csak lemásolta az élőről ezt a kifejezést, s
ő sem tudta megfejteni a titkát. „Wendy jó és gonosz egyszerre, gyermekies és
meggondolt, hideg és áthatóan okos és mégis szentimentális. Wendy vonz és
taszít egyszerre. Őt csak szeretni vagy gyűlölni lehet, de megunni sohasem.”
Ilyenféléket gondoltam, és egyre mohóbb türelemmel vártam az asszonyt, úgy
érezve, hogy minden perc pótolhatatlan veszteség, amit nélküle töltök.
A nagy falióra harangkongással ütötte a negyedórákat, már kerek egy órája
ültem a fotelben, s Wendy még mindig sehol.
„Úgy látszik, nagyon szép akar lenni” – vigasztaltam magam, s odamentem a
zongorához, hogy a kottából lejátsszak néhány akkordot. A dal ismeretlen zeneszerző műve volt, valami idegen nemzet szülötte lehetett, mert a nevét jóformán
kimondani sem tudtam. Előbb csak állva ütögettem le egy ujjal a melódiát, majd
kedvet kaptam, és nekiültem a játéknak. Különös muzsika volt, úgyszólván
elejétől a végéig sötét tónusú, egyhangú basszus uralkodott, a síró, nevető, forró
és türelmetlen melódia csak bujkált mögötte, fölötte… Újra meg újra játszottam
a dalt, amely e pillanatban tökéletesen megfelelt forró, vágyakozó, türelmetlen
hangulatomnak.
Már két órája vártam. A zongorázást is meguntam. Nagy léptekkel járkáltam
fel-alá a szobában. „Ha még öt percig nem jön, csengetek az inasnak” – határoztam el, s mintha gondolataimat találta volna el, belépett az inas:
– A nagyságos asszony késik, valószínűleg csak ebédhez fog bejönni. Méltóztassék addig szórakozni valamivel.
„Szórakozni, szórakozni” – zártam össze az ajkamat, hogy rá ne kiáltsak
mérgemben az inasra. Nem volt más választásom, továbbra is fel-alá járkáltam
a szobában. Jó félóra múlva jutott eszembe, hogy legokosabb volna beülni a
könyvtárszobába. Wendy említette, hogy néhány igen érdekes könyve érkezett
Párizsból. Megindultam a könyvtárszoba felé, benyitottam. Ebben a pillanatban
lépéseket hallottam mögöttem, kicsit összerezzentem, s hátrafordultam. Egy
magas, sovány, különös arcú férfi állt velem szemközt, puha kalap és viseltes
barna felöltő volt rajta, kis táska a kezében.
– Kit keres? – kérdeztem.
– Én is azt kérdezhetem, mert tudomásom szerint mindketten… izé, idegenek
vagyunk ebben a házban.
– Én? Én nem vagyok idegen, Urrutyné vendége vagyok, őt várom… Különben
Stefan Diplinger vagyok – mondtam, de nem nyújtottam kezet az idegennek, aki
még arra sem érdemesített, hogy a kalapját levegye a szobában.
– Olvasni akart? – kérdezte az idegen. – Hiába, elromlott a világítás. Éppen
azért jöttem, hogy megcsináljam. Reggel óta itt dolgozom. Szerelő vagyok,
villanyszerelő. De Urrutyné amint látom, várat magára. No, nem baj, tessék
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türelemmel lenni. Nem is zavarom tovább – és köszönés nélkül megindult kifelé.
Az ajtóban megállt, s visszafordult:
– Hja, most jut csak eszembe: elfeledkeztem bemutatkozni, pedig esetleg
szüksége lehet rám mint szerelőre. Ide teszem a névjegykártyámat – ezzel anélkül,
hogy rám nézett volna, becsapta maga mögött az ajtót.
Rögtön az asztalhoz siettem, amelyen a névjegykártyát hagyta, bár el voltam
készülve rá, hogy a névjegyen egy semmitmondó nevet találok, mégis érdekelt, ki
ez az érdekes ember. Felvettem a névjegykártyát, s megtántorodtam. A névjegyen
ez állt:
„John Urruty”, Wendy férje! A férfi, kinek nevét viseli, de akit eddig sohasem
látott, a kastély egyetlenegy lakója sem ismeri, legtöbben azt hiszik, hogy már
régen meghalt és akadnak olyanok is, akik azt állítják, hogy nem is létező alak.
Most egyszerre itt van, s ahelyett, hogy a ház uraként bemutatkozna, szerelőnek
mondja magát. Elhagytam a könyvtárszobát, s kutatva, kíváncsian néztem
ismét Wendy csodálatos képére, mintha ismét tőle vártam volna a megoldást.
De Wendy csak rejtelmesen mosolygott, s most úgy tűnt, mintha nagy, sötét
szemében ijedtség ülne. Ezt az arckifejezést először vettem észre, de az is lehet,
hogy saját lelkiállapotomat vetítettem ki önkéntelenül az ő arcára.
Szorongásomat akartam elűzni, ezért ültem le ismét a zongorához, de amikor
az első akkordot leütöttem, összerezzentem, és nem volt többé kedvem játszani.
„Megkeresem Wendyt” – határoztam el hirtelen, s kiléptem a folyosóra. „Talán
elaludt fürdés közben” – rémület fogott el arra a gondolatra, hogy esetleg megfulladhatott a kádban. A zegzugos folyosó talán még sohasem tűnt ilyen hosszúnak,
mint most, nem akart végeszakadni, márpedig Wendy lakosztálya egészen a
végén volt. Itt kezdődött a kastély modern része, melyet egy magyar építész
tervezett Wendy különleges igényeinek megfelelően. Meghitt, bájos kis lakosztály
volt ez, csupa vidámság és napfény, ellentétben a kastély további helyiségeinek
zord pompájával. A méltóságteljes termek kitűnően megfeleltek Wendy királynői
igényeinek, de pihenni, aludni, gyermek módjára játszani csak a modern, színes
fészekben szeretett.
Odaértem az ajtóhoz, és csodálkozva láttam, hogy félig nyitva áll. Beléptem
a hallba, onnan nyílt a hálószobája. Félrehúztam az ajtót helyettesítő függönyt.
A megvetett ágyon összevissza hevertek a párnák, és a sárga selyempaplan
lecsúszott a földre. Ő nem volt sehol. Most már gondolkodás nélkül nyitottam
be a fürdőszobába. Meleg, illatos levegő csapta meg az orromat, a küszöbön
egy összetört illatszeres üveg cserepei hevertek. A márványmedencében már
kihűlt a fürdősótól smaragdzöld színű víz… A szék karfáján egy rózsaszínű
selyemköntös feküdt, s úgy hatott ebben az illatos helyiségben, mint valami itt
felejtett hervadt virág.
Visszamentem a hálószobába. Újból kutatva néztem körül, mintha még
mindig nem hinném el, hogy Wendy nincs itt valahol. Az öltözőasztalra esett a
tekintetem. Utánanyúltam a papírlapnak:
„Drágám! A sors úgy rendelte, hogy itt kellett hagyni mindent, hirtelen, búcsú
nélkül. Isten veled. Wendy”
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A papírlap kiesett a kezemből, igyekeztem összeszedni a gondolataimat.
Ezek a sorok nekem szólnak. Az aláírás Wendy, de az írás mintha nem az ő
kezétől származna.
Csak most jöttem rá, hogy valójában nem is ismerem az írását, hiszen ő az
összes levelét parányi írógépén írta, s nem egyszer mondta dicsekedve, hogy a
töltőtollából mindig ki van száradva a tinta…
Lehajoltam a levélért, felemeltem, újra és újra átolvastam, tanácstalanabb és
nyomorultabb talán sohasem voltam, mint ebben a pillanatban.
Most éles csengetésre rezzentem össze. A házitelefon berregett a sarokban.
Reszkető kézzel emeltem fel a kagylót:
– Nagyságos úr, kérem, Urruty úr az ebédlőben van már, és várja önt.
– Maga az, Collins? – kiáltottam megkönnyebbülten, és megkértem az inast,
hogy vezessen el az ebédlőig, ő ismeri a legrövidebb utat.
Megindult előttem. Én felháborodva haladtam mögötte. Odaértünk a könyvtárszoba ajtajához, amelyen keresztül tudomásom szerint az ebédlőbe lehetett
jutni. Az inas elment az ajtó előtt.
– Miért nem megyünk itt be? – kérdeztem csodálkozva.
– Nincs nyitva – mondta az inas, s már ment is tovább.
Beléptünk a sötét szalonba, mely mögött az ebédlő teljes fényben ragyogott.
Az inas elmaradt mellőlem, határozott léptekkel haladtam tovább egyedül.
A hatalmas tölgyfaasztalon gyertyák égtek, az abroszon ezüst csillogott, két
aranyszélű porcelántányér és két nemes metszésű kristálypohár. Virág is volt az
asztalon. Wendy kedvenc virága, a hódító illatú liliom.
Urruty a kandalló előtt állt, az elhamvadó parazsat bámulta. Néhány percig
álltam a szoba másik végében, és ő vissza sem fordult. Majd hirtelen összerezzent,
megfordult, s jött felém mosolyogva, de kezet nem nyújtott.
– Ah, Ön itt van már? Bocsásson meg, kissé elgondolkodtam. Foglaljon
helyet, ezúttal Wendy helyett be kell érnie az én társaságommal. Kicsit beszélgetünk, s már előre elnézést kérek, ha közben kicsit rapszodikus lennék. Nem
veheti tőlem zokon, hiszen hosszú út van mögöttem. Kanadából jöttem, s reggel
óta sokfélét intéztem. Közel tíz esztendővel ezelőtt mentem el innen, képzelheti,
mennyi munka várt rám. Kedves barátom, ez a mai a leszámolás napja… Látom,
elsápadt. Ne féljen, önnek nincs is olyan nagy szerepe, mint gondoltam. Egészen
kicsi szerepe volt csak magának a többi nagy sztáré mellett! De parancsoljon, egy
kis italt! Hogyan? Nem iszik? Pedig Wendynek elég nagy volt az italszámlája.
– Volt? Mi az, hogy volt? – robbant ki belőlem.
– Volt. Hát úgy, hogy már kifizettem. De úgy látom, ön nem egészen érti a
dolgokat. De már hozzák is az ételt. Nem, Collins, a vendéget kínálja előbb, ma
kivételesen megint én vagyok a háziúr.
Remegő kézzel vettem ki néhány falatot, ő bőségesen szedett a tányérjára, de
egyikünk sem nyúlt hozzá. Collins kiment, s Urruty ismét beszélni kezdett:
– Nem akarom, hogy tovább törje a fejét. Biztos azt sem tudja, miért hagytam
el a házat, a szigetet, az asszonyt, s még kevésbé tudja, miért jöttem vissza.
– Jól tette, hogy visszajött, Wendy még mindig magát szereti – mondtam
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bizonytalan hangon, valami homályos ösztöntől vezérelve, hogy ezzel a
mondással talán segítek szegény asszonyon.
– Szeret?! Hehe… és ezt ön mondja nekem? Kissé furcsa ez, nem gondolja?
Hát igen, régen szeretett. Egyetértésben, gondtalanul éltünk, szórtuk a vagyont,
amit a szüleim rám hagytak. Wendy, a kis párizsi, szegényesen élő nő élni vágyó,
nagyvilági dámává lett mellettem. Hamar beletanult az élet rafinált örömeibe.
Két kézzel szórta a pénzt, s egy napon ott álltunk, hogy nincs semmink. Ekkor a
véletlen kezembe adta a jövő kulcsát. Olyan készüléket találtam fel, ami hivatva
volt arra, hogy lázba hozza a világot. Európában nem tudtam értékesíteni. Sértette
a nagyipar érdekeit.
Nem volt más választásom, elhatároztam, hogy itt hagyom egy időre Wendyt,
s elmegyek Kanadába. Rövid idő alatt véghezviszem terveimet, vagyont szerzek,
kifizetjük az adósságainkat, s boldogan élünk tovább. Mielőtt elutaztam volna,
még egy hatalmas összeget felhajtottam Wendy számára, az összeg elég volt
arra, hogy ő szerényen, beosztással akár tíz évig is megélhessen belőle, hiszen a
kastély, a sziget, agyonterhelten ugyan, de a miénk volt. A találmányom híre az
összes hitelezőt megnyugtatta. Itt hagytam Wendyt, a szerelmes boldogságunkat
kettétéptük, hogy majd egyszer folytassuk. Ő elájult, mikor az autóm elindult, s
minden akaratomra szükségem volt, hogy ki ne ugorjam az autóból, hogy még
egyszer láthassam.
Nem akarom szaporítani a szót, elég annyi, hogy nyolc keserves esztendőt
töltöttem odakint, tervem csak a kilencedik évben sikerült, és csupán a tizedikben
jutottam haza. Betegség, nélkülözés, emberi furfang, gonoszság nem tudott
leverni a lábamról, mert mindig Wendyre gondoltam és csodálatos otthonunkra,
melyet apám hagyott rám.
Hazajöttem. De mielőtt Wendyt viszontláttam volna, rohantam a bankba,
az uzsorásokhoz, mindazokhoz, akiktől kölcsönt kaptam apám birtokára. Mind
csodálkozva fogadtak, az adósság már régen kifizetve, a kastély, a sziget tisztán
áll… Wendy Urruty egy fillérrel sem tartozik, legfeljebb a hétvégén elfogyasztott
pezsgő árával. Nem értettem a dolgot. A dollárok a zsebemben szinte égették
a testemet, azért hoztam őket haza, hogy a szó szoros értelmében kiváltsam
gyönyörű, édes, imádott feleségemet. És mégsincs szükség a keservesen keresett
pénzre? Boldogult nélkülem a feleségem?
Napokig kerestem, kutattam, kérdezősködtem… Mindent megtudtam!
A szörnyűséges lista egyre nőtt, dagadt…
Királyi hercegek, színészek, jó nevű politikusok és névtelen emberek vegyesen
vannak rajta. Kedves barátom, maga csak egy név a többi között, jelentéktelen
játékszer a nagy értékes játékok között.
Hazajöttem, s kiderült, hogy őseim kastélyát mások szerezték vissza. Ki kell
mondanom ezt a szörnyű szégyent, mert a sziget és kastély ma is John Urruty
nevén áll.
Ma reggel hazajöttem, és számba vettem mindent. Már nincs sok hátra. Már
csak maga meg én vagyunk hátra. Úgy látom, nem ízlik az étel. Menjünk át a
könyvtárszobába, délután úgyis oda akart menni.
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Ezzel ő elindult a sötét könyvtárszoba felé, én meg követtem. Önkéntelenül
a villanykapcsolót kerestem. Felkapcsoltam, de továbbra is sötét maradt. Valami
különös nesz ütötte meg a fülem, mintha valami csepegett volna.
– Urruty, mi az? Hol van?!
Nem kaptam feleletet, de ahogy a szemem hozzászokott a sötéthez, észrevettem, hogy az íróasztalnál ül a nagy karosszékben, a feje előrehajol. Most
egyszerre valaki félrehúzta az ablak függönyét, s besütött a hold a szobába.
De ki húzta félre a függönyt? Hiszen Urruty a karosszékben ül most is. S mi
az a halk nesz, ami a csepegésre hasonlít?!
Ekkor az ablak felől hallottam Urruty hangját:
– Na, most már tudja, mi történt?
– Nem, nem tudom. Nem értem… – dadogtam.
– Nem érti? Szerencsétlen! Megöltem a feleségemet. Megöltem Wendyt! Hát
mit gondol, hát lehet másképpen leszámolni? Lehet ezt a történetet másképpen
befejezni?!
Most csikordult az ablakkilincs, és feltárult a nagy szárnyas ablak, a szél
hatalmas erővel belódult rajta, fellibbentette a függönyöket, lesepert az íróasztalról minden ott heverő iratot… Felborzolta a hajamat, végigborzolta a testemet.
Odakinn nagy robajjal zúgott, dühöngött a tenger. A reggeli lusta köd alól
dühös elemek szabadultak fel. Egy pillanatra elsötétült az ablak, mintha egy
kiáltást is hallottam volna, s odalent nagyot csobbant a tenger. Aztán csend lett,
és az íróasztal felől a nagy öblös karosszékből mintha Wendy hangját hallottam
volna, amint suttogja:
„John, szeretlek, miért hagytál magamra?”
Nem tudom, hogy csakugyan ő mondta-e, vagy csak felizgatott képzeletem
űzött velem játékot. De ez a néhány szó elég volt arra, hogy újra felemelje előttem
Wendy alakját, akit a férje szavai sárba rántottak. Arra gondoltam, hogy talán
bennem és a többiekben is csak őt szerette és kereste, azért volt a lelke számunkra
elérhetetlen és titokzatos.
Ostoba, gyenge férfiszívvel még ma is őt, a bűnös, gyenge, esendő asszonyt
siratom, és John Urrutyra, a tragédia igazi hősére még az emlékek ködén keresztül
is forró gyűlölettel gondolok.

HORVÁTH MARGIT VERSEI

Horváth Margit

Október havában
Isten, melyik létezésed volt jelen
a szétrepesztett úton
október havában
mikor a csatornán nem folyt könny
és baktérium türemkedett
a parányi test sejtjeibe
amit a láz ritmusa ringatott
hajnalban indult a villamos
hatkor már a tejcseppek
váltották fel a kemikáliát
Isten, akkor a létezésed egyik
formája ott volt a fehér falak között
amikor megmenekült a gyermek
akit anyám szült egyszer-régen

Az utolsó metró
Házadban jártam.
Ablak keletre,
ablak nyugatra.
Elszédültem.
Ismeretlen a te
világod íze, illata.
Minden sok,
erős, impulzív.
Az idegen hely
halványpirossá
festette arcom.
Martak a szavak.
Színtelenné fakult
a vágy bennem.
Nem volt kérdés,
elmaradt a marasztalás.
Lenyomtam a kilincset,
átléptem a küszöböt.
Elértem az utolsó metrót.
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Porcelánfigurák
az összetört porcelánfigurák
nem halnak meg
összeragasztják őket
járják újra táncukat
mosolyuk nem változott
évszázadok óta
színpompás ruhájukon
a repedést átszínezte a por
megkopott a fényük
de ők csak táncolnak
még akkor is, amikor
már mindenki halott
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Bakonyi István

Vörösmarty egy kevésbé ismert drámája
Salamon király
Irodalomtörténeti közhely, hogy a magyar irodalomban a három legkiválóbb
dráma Katona József Bánk bánja, Madách Imre műve, Az ember tragédiája,
valamint Vörösmarty Mihály Csongor és Tündéje. A három jeles író közül –
megítélésem szerint – Vörösmarty az, aki történelmi drámák sorát alkotta meg,
és ezek a művek alapjaiban különböznek az imént jelzett drámájától. 1821 és
1844 között 14 teljes drámát írt, és ide nem soroljuk a töredékeket. Foglalkozott
egyébként színházkritikák írásával is. „…leggyakrabban a beszédről írt sokféle
értelemben. A rossz szövegejtés, vagy a szöveg nem tudása igen gyakran volt
tárgya kritikáinak… kitűnő színházi szeme volt, hiszen a színészi megoldások
minden részletére, minden lehetséges megoldásra kitért…”1 Ebből láthatjuk,
hogy Vörösmarty nemcsak a színpadi művek megalkotásában, de az elméletben
is jártasságot szerzett magának.
Ezen művei között első az 1821-ben keletkezett Salamon király. Miként másutt
is, itt is elmondhatjuk, hogy a történelem gyakran inkább körítést jelent fontos
dolgok elmondására. Ekkor még nagyon fiatal a szerző, csupán huszonegy
esztendős. Dramaturgiailag még kiforratlan, költői pályája is az elején van még.
(Négy évvel később jelenik majd a Zalán futása című eposza, a magyar romantika
első igazán fontos műve, s egyben arra az évre, 1825-re tesszük a magyar reformkor
kezdetét is.) S majd a reformkorban bontakozik ki igazán életműve, mint a magyar
romantikus irodalom talán legszervesebb része.
A Salamon király cselekménye 1072 és 1074 között játszódik, a nándorfehérvári
ostromtól a mogyoródi ütközetig. Igen fontosak a történelmi tények, ám a szerző
– mint mások is oly sokszor – fiktív elemekkel is él. Például Bátor Opos, a korszak,
népszerű vitéze a drámában a fejedelmek, a krónikák szerint viszont Salamon
oldalán áll. Arisztotelésztől már tudjuk, hogy a költő feladata az, hogy a valószínűség és a szükségszerűség alapján ábrázolja a valóságot, és ebbe belefér az, hogy
arról szóljon, ami megtörténhetett, de nem biztos, hogy szó szerint úgy történt.
S mindez igaz a történelmi drámára és a regényre is.
A romantikára oly jellemző sajátosság, a múltból merítés tehát ezúttal is jelen
van. Ez a jegy különösen fontos a közép- és kelet-európai romantikus irodalomban,
hiszen errefelé ez az eljárás a nemzeti értékek megvilágítását is szolgálja. Horváth
Károly szerint: „A Salamon alakjai sokszor már a romantika hatalmas nyelvén
beszélnek, de Vörösmarty a jellemek rajzában nem tud igazán élni a romantikus
felnagyítás, esetleg a jellemkontraszt eszközeivel, hanem felerészben a nemesi
szentimentalizmus talaján marad…”2 Mások szerint ugyanakkor ez a dráma
1
BÉCSY Tamás, A romantikus költő színházkritikái. Vörösmarty mai szemmel. Székesfehérvár, Árgus
Kiadó-Vörösmarty Társaság, 2000, 62.
2
HORVÁTH Károly, A klasszikából a romantikába, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1968, 192.
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egy fontos lépés a szentimentalizmusból a romantika felé. Érdemes egyébként a
Horváth Károly fölvetette problémával foglalkoznunk.
Salamon alakját vizsgálva igazolható sok feltevés. Ő az ország királya. A
nándorfehérvári csatát megnyerte, de a vesztesek nem őt, hanem unokatestvérét,
Gézát tekintik a győztesnek. Otthonában a király több hatás alá kerül, édesanyja, Neste szerint a két fejedelem, Géza és László nem ellensége Salamonnak.
Egy fontos mondat ezzel kapcsolatban: „S becsüld a békét, amelyet vér adott…”
Felesége, Sophia szerint azonban: „Talán szívedre szólt Anyád, s feledni kezded a
gyalázatot?” Láthatjuk a királyhoz fűződő különböző viszonyulásokat is ezekből
a szövegekből. A kérdés ilyenkor mindig az, hogy az érintett fél mennyiben tudja
szintetizálni ezeket a különbségeket. Vid monológja teszi aztán világossá a képet:
a királyi hatalom bizonytalan, szemben állnak vele a fejedelmek, belviszályok
vannak az országban. (Tegyük hozzá, hogy bizony az ilyen állapotok gyakran
fordultak elő a középkori Magyarországon, és a már említett Bánk bán is mutat
ilyen jelenséget. Sajnos, a Szent Korona sem biztosított mindig méltó uralkodást…)
Vid, az ispán egyébként fontos alakja a drámának, sok későbbi mű intrikusainak
előfutárának számíthatjuk. Ebben a történetben ő szítja az ellentéteket, ily módon
a cselekmény mozgatásában is fontos a szerepe. Vele szemben a király meglehetősen cselekvésképtelen figura, akkor is, ha ura a trónnak. Vid kiemelt szerepe
abból is látható, hogy a Salamonnal ellentétes erők sem igazán aktívak. A fejedelmek beszélgetéséből kiderül, hogy tulajdonképpen ők nem is törnek a király
ellen, sokkal inkább Vid intrikus magatartása az ellentétek forrása. László egyik
szövege: „Vegyük fel ismét, sorsunk hozza így, Vidnek szívéből kelt a förgeteg,
ő lássa majd, mint megy el fölötte…” S mivel így állnak a dolgok, így aligha van
esély valódi drámai konfliktus kibontakozására.
László ugyan tervezi, hogy orosz és lengyel segítséget kér, de hogy mennyire
határozatlanok a céljaik, azt Géza szavai igazolják: „…El hát ti kedves gondolatjaim,
/ S vad háború, te fogd el gondomat, / Hogy miglen erre készülök, talán / A
nyugtos élet ismét visszatérjen…” A tettre kész hősök másképpen szoktak
beszélni. Dramaturgiailag fölösleges, a cselekményt előbbre nem vivő jelenetek
egyébként is akadályozzák a folyamatosságot. A szöveg pedig gyakran nem több,
mint hazafias áradozás. A későbbi, valóban fontos hazafiasság jelei tehát már itt
megmutatkoznak, de még nem a kellő mélységgel. Az persze fontos, hogy már
itt sejthető, hogy mi fogja jellemezni a reformkorban a romantikus művek törekvéseit, és ezek között igen fontos a hazáért érzett felelősség, a valódi nemzeti
értékek fölmutatásának sok mozzanata.
A továbbiakban essen szó az úgynevezett békítő jelenetről, ami Horváth János
szerint „egyik fénypontja a darabnak”.3 Ebben a jelenetben Dezső püspök történeti
példákkal bélyegzi meg a pártoskodást. Egykoron, a béke idején: „…Nagy volt
az én országom: bíborát / Arany ragyogta, s boldogság, körül…” De most: „…
egyszerre megszűnt a zajult öröm, / S bús aggodalmak sírnak nyomdokán…”
Komor és figyelmeztető szavak ezek a püspök szájából, a felelősség mondatja vele
3

HORVÁTH, i. m., 25.
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mindezt éppen úgy, mint majd Vörösmarty későbbi korszakaiban is megfigyelhető lesz ez a hang, a nagy nemzeti romantikus költő hangja. És a hatásos felhívás
után a szemben álló felek békéje megszületik. Ez eszmeileg rendben is lenne, de
a dráma szempontjából kevésbé. A darab elején még várható összecsapások így
lehetetlenné válnak, beáll egy törés a mű folyamatában, itt akár véget is érhetne.
Korábban már szó esett Salamon király jellemének labilitásáról. Befolyásolhatóságának több példája is előttünk áll. Sophia ismételt felszólítására újra bosszút
fogad (a bosszúmotívum a romantikus drámákban igen gyakori), és elrettentőnek
akar látszani. Általában a határozatlanság jellemzi, híján van az igazi romantikus
hősök vonásainak. Amikor végre belátja, hogy Vid nem válik a hasznára, és
„leszámol” vele, a tanácsos azzal válaszol, hogy az egység érdekében a királynak
meg kell semmisítenie Gézát, és erre a király ismét elbizonytalanodik. Újra
láthatjuk a cselekvésképtelenségét.
Horváth János, de már jóval korábban Stettner György is hivatkozott néhány,
William Shakespeare-hez köthető vonásra, a nagy angol drámaíró Vörösmartyra
gyakorolt hatására. Ezek jórészt szövegösszefüggésekre vonatkoznak, nevezetesen a Cymbeline néhány részletére. Ezt a gondolatot továbbfűzve beszélhetünk
Salamon és Lear király helyzetének hasonlóságairól. Némiképp pl. az ország három
részre való felosztásáról, valamint a királyok passzivitásáról. A teljes hasonlóság
ugyanakkor kizárható. Lear végül is öregkori fogyatékosságait felismerve jut el
a felosztás gondolatáig, ám ilyesfajta megindokolt felismerés Salamonban nincs.
Ő sokkal inkább ki van szolgáltatva környezetének. Befolyásolja anyja, felesége
és Vid is. A megoldásban aztán fölfedezhetünk bizonyos shakespeare-i elemeket.
Az egymás ellen küzdők közül néhányan elhullanak, a vérengzésben egy-egy
pozitív figura áll az élre, a Lear királyban Alban, itt pedig Géza. De azt is meg kell
jegyeznünk, hogy a Salamon király jellemei kissé kidolgozatlanok. Mi hiányzik
belőlük? A már idézett Horváth Károly szerint a romantikus hősök sajátosságai
közé tartozik az új világ teremtése, a felfokozott életintenzitás, a lélek titkos erői
által sugallt látomások sora és a végtelenig vágyódás.4 S ha ezeket a jellemzőket
sorba vesszük, láthatjuk, hogy egyik sem illik közülük egyik alakra sem a Salamon
királyban. Még a kalandos cselekményszövés is döcög, így aztán a romantikus ízű
véres megoldás sem hat igazán.
Tóth Dezső szerint: „E mindent ’átkos visszavonássá’ mitizáló történelemszemlélet miatt marad eszmeileg, drámailag teljesen kiaknázatlan az a forrásokból
is kiolvasható történelmi tény, hogy Salamon és a hercegek harcában a német
befolyás és a nemzeti függetlenség törekvései ütköztek meg.”5 Ugyanakkor az
kétségtelen tény, hogy a mű nyelvezete a legfontosabb érték. Az alakok helyenként
már a romantikus stílus sajátosságai szerint szólalnak meg. Álljon itt egy példa a
király szájából abban a jelenetben, amelyben anyját siratja:
„…Anyámat? Oh, te mégis bölcs vagy
Nincs más szavad, nincs más hang torkodon,
4
5

HORVÁTH, i. m., 211.
TÓTH Dezső, Vörösmarty Mihály, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1957, 33-34.
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S minden tudásod nem több, mint csak ez:
’Anyádat eltemettük.’ Oh, igen, hiszen
Majd eltemettek minket is…
…Halandóság! Te régi szörnyeteg,
Te nyelsz be mindent, ami volt, a vagyon,
És mi lesz, bár milliószor ennyi,
El nem kerüli örvény torkodat…”

Ha az egyes részleteket kiragadjuk, akkor a stílus ígéretes szintjét láthatjuk
a nagyon fiatal drámaírónál. Dramaturgiailag azonban ekkor még nem kész, és
ebben talán az is szerepet játszik, hogy erősen hatnak rá a szentimentalizmus
értékei. A még csak elenyésző érzékenysége azonban reményteli már ekkor is.

Petőcz András

Vörösmarty kései költészetének
egzisztencialista vonásai
Vörösmarty esetében is szívesen beszélünk arról, hogy életének nagy, felemelő és
egyben megrázkodtató élménye a magyar forradalom és szabadságharc volt, amely
befolyásolta úgynevezett „öregkori” költészetét. Érdekes ez az „öregkori” meghatározás, hiszen mindössze ötvenöt éves, amikor meghal, ami a XIX. században sem
jelent matuzsálemi életkort, Arany János hatvanöt évesen hal meg, Gyulai Pál nyolcvanhárom évesen, Jókai Mór majdnem nyolcvan, amikor befejezi a földi pályafutását,
Toldy Ferenc pedig hetven. Vörösmarty tehát a maga ötvenöt évével egyáltalán nem
volt még nagyon öreg, sőt! Mégis, az utolsó évek verseiben a halál, az elmúlás, a
pusztulás, az élet perspektívátlansága jelenik meg fő motívumként, fő üzenetként.
Az a típusú „rosszkedv”, ami az úgynevezett kései verseket jellemzi, egészen
mélyről jövőnek, elementárisnak hat, és messze túlmutat a XIX. század romantikus
életfelfogásán, valójában a XX. századot, akár annak is a második felének egzisztencialista filozófiáját előlegezi meg. Mintha ez a kései költészet azt sugallná, hogy az
emberi létezés egy önmagáért való értelmetlen, perspektívátlan szenvedés, ahogy
azt Sartre is megfogalmazza, hogy az ittlétünk valójában abszurd, és a bekövetkező
halál miatt mindenképpen kudarc, hogy bárhogyan is cselekszünk életünk során,
választásaink hamis alternatívák, amelyek bármelyikét „meg fogjuk bánni”, ahogy
ezt Kierkegaard megfogalmazza. Vagy ahogy Heidegger szól az egyéni lét perspektívájáról, az ember a maga létét a halál-felé-való-létként kell, hogy értelmezze, és
folyamatosan számot kell vetnünk az öngyilkosság lehetőségével, ahogy ezt Gabriel
Marcel, francia filozófus is leírja, különösen, ha valamilyen kiélezett helyzetben
megtapasztaljuk az élet törékenységét, erről pedig Karl Jaspers elmélkedik sokat.
Vörösmarty az életének utolsó éveiben alig ír verset. Ha az életmű egészét
megvizsgáljuk, azt látjuk, hogy az epikai műveket egy fiatalember írta meg,
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aki életkorát tekintve manapság még bátran kérhetné felvételét a Fiatal Írók Szövetségébe, lírai életműve pedig a negyvenes évek elejétől számban egyre fogyatkozik,
a szabadságharc leverése, vagyis 1849 után pedig van olyan év, amikor egy-egy
verset ír csupán. Nevezetesen 1850-ben csak az Előszó című vers születik, 1851-ben
pedig leginkább sírverseket, epigrammákat ír, 1852-ből a Szépirodalmi Kiadó
gyűjteményes kötete szerint nem ismerünk egyetlen verset sem, 1853-ban összesen
egy hatsoros vers születik. 1854-ben rövid időre visszatér a versíró kedv, vagyis
négy versről tudunk, a halála évében pedig egyetlen, valószínűleg befejezetlen
költemény maradt fent. A legkevesebb, amit erről az időszakról, a kései korszakról
elmondhatunk, hogy a költő „válságban” van, és a versek számát tekintve biztosan
igazat is mondunk.
Ha megnézzük a versek tematikáját, ha csak a versek címét felidézzük, akkor a
megállapításunk még inkább igazoltnak tűnik. Vörösmarty költői, és ezzel együtt
egzisztenciális válságot él át. 1849-ből két vers maradt fent, a címek önmagukért
beszélnek. A „Setét eszmék borítják eszemet” kezdetű vers nyilvánvalóan a
lehető legpesszimistább, a lehető legsötétebb kép, ami egy lírai verset jellemezhet.
A második vers címe (Átok) szintén önmagáért beszél. És hasonlóan szomorú és
reménytelen a mindenki által ismert 1850-es Előszó című vers, amelynek apokaliptikus látomása a bibliai Jelenések könyvét idézi meg a számunkra. Az év egyetlen
Vörösmarty által megírt verséről beszélünk. És nem járunk jobban, ha az 1851-es
verstermést helyezzük górcső alá: Vörösmarty néhány sírverset ír, meg halottakat
búcsúztató epigrammákat. Ez az időszak az utolsó életévek talán legszomorúbb
időszaka a költő életében, ami a versek születését illeti, egészen biztosan, hiszen
1852-ből nem marad ránk semmi, az 1853-as Mint a földmívelő kezdetű vers pedig
szintén az elmúlás, a halál üzenetét hordozza.
Ezeknek az éveknek a „legtermékenyebb” időszaka az 1854-es év. Négy vers, ez
azt jelenti, hogy négyszer annyi vers születik, mint egy évvel korábban. A verscímek
ismét önmagukért beszélnek. Az ember élete nyilvánvalóan nem lehet valami optimista mű, ezt akkor is tudhatjuk, ha csak az első sorokat nézzük meg. A második
vers címe, az Egy főúr sírkövére szintén nem egy hurráoptimista szöveg. Ennek a
versnek a folytatása lesz a Gróf Batthyány van itt kezdetű, és a halál verse ez is. S az
év utolsó verse, a legjelentősebb verse a korszaknak, A vén cigány felidézi az Előszó
apokaliptikus látomását, vagyis, az egyetemes pusztulás vízióját jeleníti meg ebben
a munkában is a szerző. Egyetlen vers marad az 1855-ös évre: a Fogytán van napod
kezdetű munka. Nem kell külön kiemelnünk, hogy itt is is önmagáért beszél az első
sor maga.
A versek címét és tematikáját vizsgálva láthattuk, hogy a pusztulás, a halál, a
reménytelenség jellemzi ezeket a kései verseket. Az ember számkivetettsége, a lét
értelmetlensége süt át ezeken a szövegeken. Ez a reménytelenség valóban a huszadik
század egzisztencializmusát vetíti előre, méghozzá azért, mert ebben a megjelenített
pusztulásban, halálvízióban az ember, ez az önmagáért létező perspektívátlan lény
teljesen magányos. A magánya pedig Isten bántó hiányából fakad. Érdemes ilyen
szempontból megvizsgálni Vörösmarty kései költészetét: miközben sírverseket ír,
miközben reménytelen víziókat jelenít meg, aközben Isten egyáltalában nem jelenik
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meg a munkáiban. A túlvilági lét, a megváltás lehetősége, az isteni megbocsátás és
kegyelem, az isteni kegyelemben való megnyugvás teljességgel hiányzik! Jószerivel
a szót magát, hogy „Isten”, nem találjuk meg a versekben. „Istenkáromlás” olvashatjuk a „Setét eszmék borítják” kezdetű versben, a „Mint a földmívelő” kezdetű
rövid kis versben jelenik meg ez a szó: „istene”, összekapcsolva a földmívelő
„munkájával”, tehát nem igazán a Teremtő, a Megváltó értelemben. A vén cigány
című versben is Isten inkább metafora része ebben a sorban: „Isten sírja reszket a
szent honban”, és ugyanebben a versben, az utolsó versszakban pedig („Akkor húzd
meg ujra lelkesedve, / Isteneknek teljék benne kedve”) szövegben szintén nem az
emberi megváltást szolgáló istenkép jelenik meg. Az isteni megváltás hiánya nagyon
szembetűnő Vörösmarty kései költészetben. És ijesztő is, így utólag elmondhatjuk.
Tulajdonképpen a földi lét értelmetlensége, reménytelensége, az az egzisztencialista gondolat, hogy az emberi élet semmi más, mint a halálhoz vezető út maga, ez
a gondolat a kései versek legdurvább üzenete, és éppen azért olyannyira kegyetlen
és durva, olyannyira szívszorító, mert nincs jelen a remény, nincs jelen a megváltás,
nincs jelen Isten, mint végső menedék, mint valamiféle kiút. Mondhatjuk azt, hogy
ennek a költészetnek az ereje és súlya maga a reménytelenség, amit borzongva
olvasunk, kissé letaglózva, de óhatatlanul is azzal a gondolattal, hogy „add, Uram,
hogy ne így legyen” a mi, személyes hétköznapjainkban. Az utolsó vers, a Fogytán
van napod az előbb elmondottaknak a példája:
Fogytán van a napod,
Fogytán van szerencséd,
Ha volna is, minek?
Nincs ahova tennéd.
Véred megsürűdött,
Agyvelőd kiapadt,
Fáradt vállaidról
Vén gunyád leszakadt.
Fogytán van erszényed,
Fogytán van a borod,
Szegény magyar költő,
Mire virradsz te még?
Van-e még reménység,
Lesz-e még hajnalod?
Férfi napjaidban
Hányszor álmodoztál,
Büszke reményekkel
Kényedre játszottál!...
A versből áradó reménytelenség, perspektívátlanság szinte mellbevágó, és
mindannyiunknak, akik már közelebb állunk az elmúláshoz, mint a gyermekkor
gondtalanságához, szorongató távlat. Valóban „fogytán van a napunk”, Vörösmartyval szólva, és ha ebbe belegondolunk, nincs is sok értelme azoknak a bizonyos
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hátralevő napoknak. Ha nincs semmiféle távlat, remény, Isten, vagy bármi olyasmi,
ami még életben tarthat minket, akkor, ahogy a szerző sugallja, értelme sincs
semminek. Ráadásul a vers érezhetően befejezetlen, mintha még mondani akarna
valamit az utolsó sor után, és ez a befejezetlenség, lezáratlanság majdhogynem a
váratlan, hirtelen halál képzetét kelti, a szerző – mintegy - írás közben fejezi be földi
pályafutását, de ez a megfogalmazásunk is pontatlan, mert ha „földi pályafutást”
említünk, akkor azt sugalljuk, hogy van élet a földi élet után, holott Vörösmarty ezt
nem mondja, bántóan nem mondja, vagyis ezzel Vörösmarty szándékait írjuk felül,
aki éppen azt jelzi folyamatosan, még a sírversekben is, hogy nem, nincs semmi, ami
a halál után következik, vagyis nincs túlvilági élet.
Ami döbbenetes és egyedi is Vörösmarty kései költészetében - és nem csupán
a kései költészetében, hiszen az egész életműre jellemző mindez, utalok itt akár a
Csongor és Tünde világára, vagy olyan igen jelentős költeményekre, mint az 1844-es
Gondolatok a könyvtárban, illetve az 1846-os Az emberek című alkotásokra -, az a
szerző egyetemes világlátása. Vörösmarty képes az emberiség egészében gondolkodni. Vagyis Vörösmarty igazi otthona az egész világ, maga a Föld, és témája az
ember mint magára hagyatott lény, akinek természete olyan, amilyen, sorsa pedig
éppen természetéből adódóan meghatározott. A Csongor és Tünde világára nem
térek most ki, de bátran mondhatjuk, hogy ennek a műnek az egyetemessége és
szemlélete sok mindenben rokon Madách Tragédájával, abban feltétlenül, hogy
nem kötődik egyetlen ország, nemzet mindennapjaihoz, vagyis a dramaturgiai tér
maga a Föld, a határokon átívelő nagyvilág. A kései versek között szinte csak ilyet
találunk, ennek a szemléletnek a fontos példája A vén cigány is. Szokták ezt a verset a
szabadságharc elvesztése miatti fájdalom megjelenítésként jellemezni, de a versben
magában erre nem igazán találunk bizonyítékot. Sokkal inkább érzékelhetjük azt,
hogy az egyetemes emberi szenvedés, kilátástalanság, a szerzőt alapvetően jellemző
pesszimizmus, vagy éppen sajátos, a XX. századot megelőlegező egzisztencializmus
jellemző erre a versre is. Hiszen az, hogy „tanulj dalt a zengő zivatartól, / Mint
nyög, ordít, jajgat, sír és bömböl, / Fákat tép ki és hajókat tördel, / Életet fojt, vadat
és embert öl; / Háború van most a nagy világban, / Isten sírja reszket a szent
honban” valóban még akár utalhat arra is, hogy az elvesztett szabadságharc miatt
megjelenő indulat van jelen a versben, ugyanakkor már ebben a szakaszban is az
„Isten sírja reszket a szent honban” költői kép messze túlmutat a hazai valóságon,
és – ahogy ez Vörösmarty esetében nagyon is megszokott – a fájdalom, az általános
perspektívátlanság egyetemessé nőtt, hiszen a „szent hon” itt Jeruzsálem, Isten sírja
pedig Jézus sírja, amelyik „reszket”, mert még az sincs biztonságban. A következő
versszakokban olyasmiket olvasunk, hogy „Mintha ujra hallanók a pusztán / A
lázadt ember vad keserveit, / Gyilkos testvér botja zuhanását, / S az első árvák
sirbeszédeit, / A keselyűnek szárnya csattogását, / Prometheusz halhatatlan kínját”,
amely mytológiai képek szintén az emberi sors kilátástalanságának egyetemes
jellegét hangsúlyozzák, megidézve Káint és Ábelt, valamint a görög mitológiát.
„A vész kitört. Vérfagylaló keze
Emberfejekkel lapdázott az égre,
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Emberszivekben dúltak lábai.
Lélekzetétől meghervadt az élet,
A szellemek világa kialutt,
S az elsötétült égnek arcain
Vad fénnyel a villámok rajzolák le
Az ellenséges istenek haragját.
És folyton-folyvást ordított a vész,
Mint egy veszetté bőszült szörnyeteg.
Amerre járt, irtóztató nyomában
Szétszaggatott népeknek átkai
Sohajtanak fel csonthalmok közől;
És a nyomor gyámoltalan fejét
Elhamvadt várasokra fekteti.
Most tél van és csend és hó és halál.
A föld megőszült;
Nem hajszálanként, mint a boldog ember,
Egyszerre őszült az meg, mint az isten,
Ki megteremtvén a világot, embert,
E félig istent, félig állatot,
Elborzadott a zordon mű felett
És bánatában ősz lett és öreg”,

– olvashatjuk az Előszó című versben. Nem kell mondanom, hogy arra a komor,
perspektívátlan, apokaliptikus látásmódra, amely Vörösmarty Mihályt jellemzi, és
amely valójában már korábban is megjelenik az életművön belül, mennyire pontosan
illik ez a vers. Igazi és egyben borzalmas vízió, ahol maga az Isten is „megöregszik” (!)
látva, hogy mit is teremtett. Madách a Tragédiában Lucifer szavaival gúnyolja az
Urat, hogy az Úr létrehozta teremtményét, „e félig istent, félig állatot”, és a gúnyban
is nagyon hasonlóan ítél Vörösmartyhoz. Mondhatjuk azt is, Madách is, Vörösmarty
is folyamatosan meghaladja a nemzeti kereteket, és az emberiség egészéről mond
véleményt.
Vörösmarty a véleményét és indulatait nem csupán kiemelte a nemzeti keretek
közül, nem csupán egyetemessé növelte, hanem még mindezen felül éppen a
megváltás lehetőségét elutasítva egyetlen gondolatot ismétel újból és újból, nevezetesen, hogy „nincsen remény, nincsen remény”. Nincsen remény az embernek
egyéni, személyes, egzisztenciális szinten, és nincsen remény az emberiség egésze
számára sem.
Madách Vörösmartyhoz képest majdnem „optimista”. Összevetve a két szerzőt,
elmondhatjuk, hogy azokkal a szavakkal, amelyekkel Madách lezárja a Tragédiát,
nevezetesen azzal, hogy „mondottam, ember, küzdj, és bízva bízzál”, vagyis az Úr
szavaival Vörösmartynál biztosan nem találkozunk. Persze, ezek a szavak a Tragédiában is kissé ironikusan csengenek. Viszont ezeket a szavakat, vagyis az ilyen
szavak lehetőségét Vörösmarty ab ovo elutasítja.
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Szénási Zoltán

Az egyéni, a nemzeti és az egyetemes lét
perspektívái A vén cigányban
A vén cigány recepciótörténetének egyik tanulsága, hogy az utolsó Vörösmartyvers és általában a kései, 1849 utáni Vörösmarty-líra befogadói saját értelmezői
pozíciójukat leggyakrabban Gyulai Pál értékelésével szemben jelölték ki, aki
szerint „e költemény első versszaka kitűnő szép, a másodikban már kiesik a
költő az alaphangulatból, több helyt dagályba csap, míg forma tekintetében nem
mindenütt ismerhetni meg benne a régi Vörösmartyt”1. A vers irodalomtörténeti
jelentőségének, helyének a megítélése szempontjából a leginkább látványos és
legtöbbet reflektált ellentét Gyulai és Schöpflin Aladár, illetve általában a Nyugat
(Babits, Szerb Antal és mások) értékelése között figyelhető meg. Bár Gyulai elsősorban formai és hangnemi kifogásainak ad hangot A vén cigánnyal kapcsolatban,
véleményem szerint érdemes a vers recepcióját a benne kifejezésre jutó egyéni,
nemzeti és egyetemes lét perspektívája szempontjából is vizsgálni.
A kérdésfelvetés azonban némi magyarázatra szorul, ugyanis A vén cigányból
hiányzik a nemzeti tematika (hacsak nem a versben megjelenített alapszituációt
tekintjük jellegzetesen magyarnak), a Gyulai által kifogásolt formai s hangnemi
problémák okát pedig általában Vörösmarty megbomlott elmeállapotával hozták
összefüggésbe. Gyulai Vörösmarty-életrajzában viszont a nemzeti vonatkozások
hiányát is a vers keletkezése körülményeinek tudja be, de a vers végén megfogalmazott reményt a nemzet sorsára vonatkoztatja: „A vén cigány-t az orosz–török
háború kiütésekor írta, mely európaivá gyulladott, s melyről azt hitte, hogy befolyással lesz Magyarország sorsára. Költői szelleme, amelyet honszeretet táplált,
s hazafibánat emésztett, még egyszer erőteljesen nyilatkozik. Nemzetéhez többé
nem szólhatva, önmagát szólítja meg, ő a vén cigány, a vénülő költő. Lelkén a
Szózat visszhangzik, melynek balsejtelme szilaj fájdalommá vált, de amelynek
reményét, hitét még őrzi megtört szívében is. »Lesz még egyszer ünnep a világon«
– kiált föl –, remél az európai szabadság ünnepén, s hiszi Magyarország sorsának
jobbra fordulását.”2
Vörösmarty szemléletmódjára már 1848 előtt is jellemző volt, hogy „az egyén,
a nemzet, és az emberiség sorsát ő mindig egyszerre, ugyanabban a kozmikus
távlatban szemlélte”3, bizonyos nézőpontból ez mégis annak a „nemzetközi
klasszicizmus”-nak az örökségeként tűnhetett fel, melyet Horváth János 1908-as
írásában a következőképpen jellemez: „Az abszolút szép megvalósítása a görögöknél még szerencsésen összeesett a nemzetiséggel. Ma már nem nemzeti, hanem
1 GYULAI Pál, Dramaturgiai dolgozatok, Budapest, Franklin Társulat, 1908, 215.
2 GYULAI Pál, Vörösmarty életrajza, Budapest, Franklin Társulat, 1905, 236.
3 SZEGEDY-MASZÁK Mihály, A kozmikus tragédia romantikus látomása: Az Előszó helye Vörösmarty költészetében, in SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Világkép és stílus: Történeti-poétikai tanulmányok, Budapest,
Magvető Kiadó, 1980, 185.
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kozmopolita ez a poézis, mely a különvált népek felett lebeg, mint a való életnek
magas szempontból való felfogása, s az örök emberinek egyetlen nemes kifejezése.”4
Vörösmarty versét a nemzetivel szembeállított „kozmopolita” bélyegétől megmentette, hogy a költő életművének egésze bőven szolgál példával nemcsak a nemzeti,
hanem a népi elemek költői megvalósulására is. Bár a vers megértéséhez szorosan
nem tartozik hozzá, a vizsgált irodalomtörténeti munkák értelmezésmódjának
szerves részét képezte az irodalom népi és nemzeti jellegének megítélése. Toldy
Ferenc A magyar nemzeti irodalom történetében a „legnagyobb magyar költőnek”
nevezi Vörösmartyt, esztétikai elveket előtérbe állító költészettörténetében a
népiest többé-kevésbé a népszerű szinonimájaként érti, és eleve értéktelenebbnek,
alacsonyabb esztétikai értéket képviselőnek tartja. Ebből a szempontból ítéli Petőfi
A helység kalapácsát „tartalmatlan, pórias, s alakítás nélküli rögtönzet”-nek.5
A későbbi évtizedekben a népiesség fogalma is átalakult, s a népnemzeti
tradicionalizmuson belül is eltérő jelentései születtek. Gyulai Pál és Beöthy Zsolt
véleménye sem esett egybe az irodalom népi jellegének megítélésében. 1897-ben
Lampérth Géza kötetének megjelenésekor, melyhez Beöthy írt rövid előszót,6
Gyulai is vitába szállt Beöthyvel, aki szerint a nemzeti költészet a vidék, a falu
költészete lenne. Gyulai a vita során Beöthynél differenciáltabb szemléletmódra
és nyelvhasználatra tesz javaslatot, s a „falusi költészet” helyett a „nemzeti” vagy
a „nép-nemzeti”, jelentésterében eleve tágabb jelzőinek megtartását javasolja.
Szerinte ugyanis nem a falu vagy a főváros dönti el a költő sorsát, hanem sok egyéb
tényezők összhatása, különösen a „közszellem”, a „nemzeti fejlődés” és a költő
„saját géniusza”.7 Gyulai esztétikai felfogása szerint az irodalom végső tárgya
a metafizikai Szép, Jó és Igaz jegyében megformált „szellemi ember”, emellett
viszont az irodalomnak, s különösen is a nemzeti költészetnek meghatározó
társadalomformáló szerepet is tulajdonít: „Annyi bizonyos, hogy a költészet s a
szorosb értelemben vett irodalom nem gyakorolhat többé a nemzeti szellemre
oly nagy, mondhatni kizáró befolyást, mint eddig, midőn hetven év alatt nagy
feladatot teljesített, felköltve a szunyadó hazafiságot, öntudatra emelve a nemzetiség eszméjét, kiművelve a nyelvet s átalakítón hatva társadalmi és politikai
viszonyainkra.”8 Mindazonáltal megmarad az igény Gyulainál, hogy az irodalom
társadalmi és politikai funkcióját megerősítse. Erre a Vörösmarty-versétől eltérő
világszemléleti különbségre világít rá – véleményem szerint helyesen és némileg
talán ironikusan is – Hatvany Lajos, amikor Gyulai dramaturgiai dolgozatairól
értekezve A vén cigányra utalva megjegyzi: „ő nem tudta vaknak, nem nyomo4
HORVÁTH János, Irodalmunk fejlődésének fő mozzanatai, in HORVÁTH János, Irodalomtörténeti munkái,
szerk. KOROMPAY H. János és KOROMPAY Klára, 1, 7–55, Budapest, Osiris Kiadó, 2005, 47.
5
TOLDY Ferenc, A magyar nemzeti irodalom története: A legrégibb időktől a jelenkorig, Budapest, Athenaeum Kiadó, 1873, 178.
6
BEÖTHY Zsolt, Előszó, in Első könyvem: Hazafias és egyéb költemények, Lampérth Géza, Budapest,
Franklin Társulat, 1897, 5–6.
7
GYULAI Pál, Első könyvem: Hazafias és egyéb költemények. Írta Lampérth Géza, Beöthy Zsolt előszavával,
Budapesti Szemle, 1897/ 92. kötet, 250. sz, 149.
8
GYULAI Pál, A költészet s az irodalmi műveltség, in GYULAI Pál, Emlékbeszédek, Budapest, Franklin
Társulat, 1914, 176–177.
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rultnak ezt a mi földcsillagunkat s mikor nem keserű lében, de édes mézben érzi
forogni. Hogy is ne? Hisz a jókat-rosszakat tépő világrendet oly idealistának hiszi,
ki foglalkozásszerűleg az eszmék diadalra juttatásának hálátlan mesterségét űzi.”9
Hatvany megállapítása rávilágít arra is, hogy Gyulai formai és hangnemi kritikája
mellett lényeges világszemléleti averziók is feltételezhetők A vén cigányról alkotott
véleménye mögött, a versben kifejezésre jutó, a nemzet és az emberiség sorsára
vonatkozó pesszimizmus távol áll tőle.
Ki kell azonban emelni, hogy a Nyugat Vörösmarty-recepciójában nem a
nemzeti-kozmopolita szembenállás megerősítése vagy valamifajta politikai
állásfoglalás kimondása volt a főmotívum. Ez csak annyiban játszott szerepet,
amennyiben azt az irodalmi mezőt, amibe az új irodalom belépett, ez a kettősség
döntően meghatározta. Ahogy arra Kappanyos András is felhívta a figyelmet:
„A Nyugat – hogy megerősíthesse pozícióját – legitimációs bázist keres a hagyományban, és az első ilyen bázist a kései Vörösmartyban találja meg.”10 A saját
pozíció megerősítése azonban csak abban a vitahelyzetben volt lehetséges, amely
az előző évszázad utolsó évtizedétől formálta a magyarországi irodalmi életet.
Ezért a Nyugat ezt a legitimációs lépést úgy tudta megtenni, ha a hivatalos, Gyulai
Pál által megalkotott Vörösmarty-képpel szemben rajzolja meg a sajátját. Ezt teszi
Schöpflin Aladár A két Vörösmarty című írásában,11 és lényegében erre az ellentétre
épül Babits két 1911-es esszéje is az ifjú és a férfi Vörösmartyról.12
A századelő irodalmi vitáira általában érvényesnek gondolom azt, amit
Kappanyos Gyulai és Schöpflin eltérő versértelmezése kapcsán megfogalmaz:
„Schöpflin ugyanazt látja, ugyanazt regisztrálja, mint Gyulai (»csak azt tudja írni,
ami a szívén fekszik«), de pozitív előjellel.”13 Kappanyos elemzése pontosan leírta
a versnek azokat a poétikai jegyeit is, melyek miatt Gyulai a maga esztétikája
szerint a verset dagályosnak ítélhette, míg a vele vitázó új irodalom képviselői a
századelőn saját költői gyakorlatuk előzményét fedezhették fel benne. Schöpflin,
aki átveszi Gyulaitól a vers adott politikai-történelmi kontextusára való utalást,
tovább is megy annál az interpretációs gyakorlatnál, mely korábban és még
később is jellemzően A vén cigány keletkezéstörténetének a rekonstrukciójára
alapozódott, vagy „a költemény magyarázata helyett a szerzővel”14 foglalkozott.
Gondolat és szó egységének megbomlására tett utalásával és a befogadó jelentésalkotó szerepének kiemelésével Schöpflin lényeges poétikai mozzanatokra hívta
fel a figyelmet: „A szavak minduntalan el akarnak szakadni a gondolattól, eltávolodnak tőle, meg visszaesnek bele, a szimbólumok idegesen torlódnak egymásra,
HATVANY Lajos, Gyulai Pál: A dramaturgiai dolgozatok megjelenése alkalmából, Nyugat, 1908/ 5., 267.
KAPPANYOS András, Egy romantikus főmű késedelmes kanonizációja: 1853-1854 (?) Vörösmarty Mihály:
Előszó, in A magyar irodalom történetei II. 1800-tól 1919-ig, szerk. SZEGEDY-MASZÁK Mihály és VERES
András, Budapest, Gondolat Kiadó, 2007, 448.
11
SCHÖPFLIN Aladár, A két Vörösmarty, Nyugat, 1908 / 11., 577–584.
12
BABITS Mihály, Az ifjú Vörösmarty, Nyugat 1911/ 21., 689–701; BABITS Mihály, A férfi Vörösmarty,
Nyugat 1911/ 24., 1041–1061.
13
KAPPANYOS, Egy romantikus főmű késedelmes kanonizációja, i. m., 341.
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SZEGEDY-MASZÁK Mihály, A vén cigány változó megítélése, in A vén cigány, szerk. FŰZFA Balázs,
Tizenkét legszebb magyar vers, Szombathely, Savaria University Press, 2012, 212.
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kisiklatják egymást helyükből, minduntalan az olvasónak kell kiegészíteni a
hangulat továbbrezgetésével, amit a szavak félbehagynak. Nincs semmi retorika,
a költő nem áll tetszetős pózban; úgy ahogy van, tépett lelkével, csapzott hajával,
szenvedélytől petyhüdt arcával, kíntól dadogva áll elénk.”15 A vén cigány az 1848
előtti Vörösmarty-lírához és a népnemzeti tradicionalizmus esztétikai ideáljához képest megváltozott nyelviségét Schöpflinhez hasonlóan Babits is kiemeli,
amikor azt írja: „A logika kapcsolata elszakadt. A képzetek rendetlen és rengeteg
káoszban űzik egymást.” Az ő versértelmezésének végső konzekvenciája azonban
a századvég-századforduló dekadenciája felől fogalmazódik meg, mely az egyéni
lét tragikumát állítja előtérbe: „Ez egy őrült képzetkapcsolása. Ez a vers egy őrült
verse. De ez szent őrültség. Az őrült látománya szent látomány.”16
Az ideológiai, politikai tartalmú olvasatra A vén cigány 3. versszak 5. sora
kínál leginkább lehetőséget, amennyiben – ahogy ezt Gyulai teszi – a „Háború van
most a nagy világban” sort az akkor aktuális világtörténelemre, pontosabban az
orosz–török konfliktusból kinövő, európai méretűvé szélesedő krími háborúra és
annak lehetséges magyar belpolitikai következményeire vonatkoztatjuk.
Schöplflin – mint említettem – még átveszi ezt a világpolitikai referenciát, viszont
Komlós Aladár, akinek bő száz év távlatából első számú vitapartnere még mindig
Gyulai Pál, ezt a vonatkoztatást a „nagy kritikus” legnagyobb félreértésének
minősíti. Komlós ideológiai-politikai előfeltevésektől vélhetően szintén nem
mentes értelmezése ugyanakkor okkal mutat rá Gyulai érvelésének ellentmondásosságára, amikor megjegyzi: „A vers csak akkor válik zavarossá, ha Gyulai
felfogását próbáljuk ráerőltetni. Hogy jut a nagy kritikus a maga hamis értelmezéséhez? Gyulai feltételezte, hogy Vörösmarty is magától értetődően olyan várakozással gondol a háborúra, mint az egykorú magyar közvélemény. De ha így lett
volna, a költőnek örvendeznie kellett volna a háborún, nem pedig kétségbeesnie
miatta […].”17 Ezen a ponton Komlós értelmezése szükségszerűen kerül szembe
nemcsak Gyulaival, hanem Schöpflinnel, s más szempontból a verset 1911-es
esszéjében a századforduló dekadenciája felől olvasó Babitscsal is. Komlós értelmezésének fő célja ugyanis, hogy a vers korábbi recepciójában különböző előjelekkel rögzült homályossággal, őrült képzettársításokkal szemben bizonyítsa,
hogy A vén cigány „jól átgondolt és megszerkesztett vers”.18
A vén cigány értelmezéstörténetében lényegében cáfolat nélkül öröklődő
megállapítása Gyulainak, hogy a versben a költő önmagát szólítja meg. Gyulait
Beöthy még egy életrajzi mozzanattal egészíti ki: „A jobb napokban atyja taníttatta hegedűlni az öreg Patikáriustól, de rég abban kellett hagynia, s a leckékből
lelkében talán csak egy kép maradt, a rég elfeledett nóták hattyúdala: a Vén
cigány.”19 Schöpflin és Babits számára, úgy tűnik, nem volt érdekes a versnek
SCHÖPFLIN, A két Vörösmarty, i. m., 583.
BABITS Mihály, A férfi Vörösmarty, i. m., 1061.
17 KOMLÓS Aladár, Vörösmarty Mihály: A vén cigány, in Miért szép?: A magyar líra Csokonaitól Petőfiig,
szerk. MEZEI Márta és KULIN Ferenc, Budapest, Gondolat Kiadó, 1975, 376.
18
Uo., 373.
19
BEÖTHY Zsolt, Vörösmarty Mihály, in Munkái: Irodalmi tanulmányok, Beöthy Zsolt, Budapest,
Franklin Társulat, 1928, 139.
15
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ez az életrajzi adattal alátámasztott retorikai vonatkozása, számukra fontosabb
volt azoknak az elemeknek a kiemelése, melyek saját maguk, illetve korszakuk
költői gyakorlatát igazolták, mindenekelőtt az érzelem versnyelvet megbontó
kifejeződését, valamint az őrület dekadens megjelenítését. A Gyulaival vitázó
Komlós Aladár s az ő nyomán Csetri Lajos20 és 1994-es esszéjében Szabó Magda21
is önmegszólító versként olvassa A vén cigányt.
Németh G. Béla önmegszólító versmodellről írt nevezetes tanulmányában
a következő meghatározást olvashatjuk: „Az az élmény, az a lélektani helyzet,
amelyben a verstípus fogant, s amely korábban csupán szórványos és esetenkénti volt, előbb általánossá, aztán korjellemzővé lett. Ez az élmény, ez a helyzet,
kimondható immár, a személyiségnek szerepválságban összegződő krízise,
illetőleg a válság legyőzésének akarása, legyőzhetésének hite.”22 Németh G. az
önmegszólító vers élményhátteréről írt mondatai akár A vén cigány értelmezése
is lehetne, könnyen kimutathatnánk a szerepválság és az ebből fakadó személyes
krízis jegyeit, s így a vers zárlata és sokat idézett felkiáltása („Lesz még egyszer
ünnep a világon!”) a krízis legyőzésének akarásaként is értelmezhető lenne. Ennek
az értelmezésnek az érvényességét Gyulaitól Komlósig s még tovább lényegében
senki sem vonta kétségbe. Az önmegszólítás eleve magában rejti annak lehetőségét, hogy a versben megszólaló versbeszélő önmagát kettőzi meg, ezáltal a lírai
én versbeli integritása megrendül. Eszerint az én önazonosságának megbomlása
fejeződik ki az őrület laza asszociációk révén szerveződő beszédében. Ebből a
szempontból viszont Vörösmarty verse nemcsak az induló magyarországi irodalmi
modernség számára jelenthet fontos előzményt, hanem a húszas–harmincas évek
magyar lírája számára is, legalábbis a késő modernség irodalomtörténeti korszakkonstrukciója szempontjából.
Csakhogy a bordal keretébe foglalt önmegszólítás értelmezéstörténeti hagyománya elfed bizonyos poétikai finomságokat. Kappanyos András korábban már
többször hivatkozott tanulmányában retorikai szempontból vizsgálja a vers logikailag hiányos, ellentmondásos vagy nehezen vizualizálható részleteit, melyek
Gyulai számára a befogadás akadályát képezték, a nyugatos szerzők számára
viszont felértékelték a verset. A harmadik és negyedik szakasz közötti kapcsolatot
az enthüméma retorikai alakzatával írja le. Eszerint a fordított logikai művelet
során a befogadó következtetéseit pusztán valószínű előfeltevésekből vagy
jelekből vonja le. A „Kié volt ez elfojtott sóhajtás?” sorból kiindulva megállapítja:
„Eddig a beszélő biztatta, instruálta a zenészt […], most azonban kérdez a beszélő,
és kérdésének nem ismerjük a referenciáját. A kapcsolat felépítése során nagy
valószínűséggel arra jutunk, hogy az elfojtott sóhajtás, csakúgy mint a következő
sorokban megjelenő üvöltés, dörömbölés, zokogás immár maga a beszélő biztatására megszólaló zene, illetve a beszélő még nem racionalizált vagy »neutralizált«
20
CSETRI Lajos, Vörösmarty Mihály: A vén cigány, in CSETRI Lajos, Amathus: Válogatott tanulmányok,
Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2007, 159.
21
SZABÓ Magda, A legutolsó bordal. »A vén cigány«, Holmi 1994 /12., 1751.
22
NÉMETH G. Béla, Az önmegszólító verstípusról, in NÉMETH G. BÉLA, 7 kísérlet a kései József Attiláról,
103–168, Budapest, Tankönyvkiadó, 1982, 119.
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reakciója erre a zenére.”23 A vers értelmezéstörténete során az önmegszólítás
retorikájának előtérbe kerülése háttérbe szorította a bordal fiktív szituációjának,
a versbeszélő hangja által megteremtődő versvilágnak és a megszólítás által
létrejövő szerepviszonyoknak az alaposabb vizsgálatát. Kappanyos András
elemzése viszont rámutat arra, hogy a vers retorikai szerkezetében a refrénben
ismételt megszólításon túl is tetten érhető a beszélő versbeli fiktív világához való
viszonyának reflektálása, költő és zenész, vers és dal metaforikus azonosíthatóságával szembeni különválasztása.
Ennek kérdésnek a továbbgondolása azonban túlmutatna ennek a tanulmánynak a keretein, mely Vörösmarty utolsó versének apropóján főként a Nyugat
szerzőinek a lap indulásakor megfogalmazott, eltérő, jórészt A vén cigány életrajzi,
életművön belüli, magyar és világtörténelmi kontextusát meghatározó értékeléseinek irodalomszemléleti okaira kívánt rámutatni, kitekintve a vers interpretációtörténetének közel sem teljes, de – talán – leglényegesebb fejleményeire. A
vers kanonikus helye ma sokkal kevésbé kérdéses, mint volt a századelő irodalmi
életében. Még akkor is így van ez, ha ma kevésbé érezzük érvényesnek a vers
Nemes Nagy Ágnes által is „hurrá-optimizmus”-nak nevezett zárlatát,24 s ez csak
részben tudható be az irodalomról alkotott fogalmaink változásának, legalább
ennyire meghatározza ezt az emberi létezésünk időről-időre bekövetkező távlatvesztései is.

23
KAPPANYOS András, Egy romantikus főmű késedelmes kanonizációja, in A magyar irodalom történetei:
1800-től 1919-ig, szerk. SZEGEDY-MASZÁK Mihály és VERES András, Budapest, Gondolat Kiadó,
2007, 341–354, 344.
24
NEMES NAGY Ágnes, Vörösmarty Mihály: Előszó, in NEMES NAGY Ágnes, A magasság vágya: Összegyűjtött esszék II. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1992, 269–279, 278.
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Babits Mihály Vörösmartyról
Székesfehérváron
(összeállította: Sebők Melinda)

A Székesfehérvári Friss Újság cikke Babits székesfehérvári előadásáról
György Oszkár gyűjtött dokumentuma
a Fejér Megyei Levéltár György Oszkár-hagyatékból

Babits Mihály: A mai Vörösmarty
Ünnepi beszéd Székesfehérvárott, Vörösmarty születésének 135. évfordulóján
„A székesfehérváriak hívtak meg; tartsak számukra ünnepi beszédet, Vörösmarty születésének évfordulójára. Vörösmartyról beszélni Vörösmarty napján,
s minden városok közt ép a Vörösmarty városában: oly feladat, amely előtt az
ember valósággal megint diák lesz. Áhítatos és félszeg tanuló, mint hajdanán,
mikor szívdobogva lépett az önképzőkör pódiumára, hogy elszavalja A vén
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cigányt. Amelynek fenséges és kissé tébolyult pátoszát bizony csak félig-meddig
értette még akkor.
Én gyermekkoromban Petőfiből, Aranyból jöttem rá először, hogy mi a
költészet. Vörösmarty idegenebb volt: fenségesebb, és szinte azt mondhatnám,
félelmesebb. De családunkban bizonyos megkülönböztetett tisztelet övezte nevét.
Apám, a szabadelvűség vallásában nevelkedve, a nemzeti liberalizmus nagy
költőjét látta benne. Nagyapám testi valóságában is látta, még egész fiatalon, a
szekszárdi Nagy utcán. Nagyapám vakációs növendék volt akkor, s Garay Jánossal
sétált, földijével, akivel egy osztályba jártak; sokszor ismételte a Garay rajongó
kiáltását, mikor feltűnt a Zalán költője: „Szeretném megcsókolni a földet, ahová
lép!” Ami elég nagy rajongásra vall, tekintve a szekszárdi utcák poros állapotát
abban az őskorban.
Anyám magányos óráiban vagy gyermekei közt, ének helyett, sokszor szavalgatta a Szép Ilonkát és A merengőhöz címzett ódát. Ezeknek rímei legrégibb emlékezetemből csengnek vissza, bár értelmüktől kissé függetlenül. Családi polcunkon
egy tucat avult és dísztelen „díszkötés” képviselte a költőt. Mindeniken egy
„nagy térdű, bőölű” arany múzsa támaszkodott a lantra, amelynek formája époly
talányos volt előttem, mint a kötetekben található versek némely szava és sora.
Én többnyire a hatodik kötetet szedtem ki, a Csongort, és megpróbáltam olvasni
mint regét vagy tündérmesét. Ez nehéz volt, mert események és történet helyett
inkább színek és villogások áradtak felém a könyv lapjairól. És valami végtelen
és végtelenül gazdag muzsika. Vörösmarty nagyságát akkor kezdtem igazán
érezni, mikor rájöttem, hogy a költészetet nem a „mondanivaló” teszi. Nem a
prózában leírható mese vagy téma, hanem sokkal inkább ép a színek, villogások
és zenék.
Erre nekünk a mi időnkben teljesen magunktól kellett rájönnünk. Tanáraink a
nagy magyar költők műveiben alig láttak meg mást, mint a hazafias vagy népies
"tartalmat". S az újabb poéták is, akikhez hozzájutottunk, nyilván ezt gondolták
lényegesnek a költészetben. A Váradi Antalok és Ábrányi Emilek kora volt ez,
másfelől pedig a Szabolcskáké és Pósáké. Nekünk, szigorú fiataloknak, nagyon
sommás ítéletünk volt erről az egész korunkbeli költészetről. Nem volt ez a mi
szemünkben más, mint üres szónoklat vagy útszéli érzelgés. Egyik oldalon a
frázis, másikon a nóta! De a közönség általában el is szokott már attól, hogy a
versben mást keressen, mint frázist vagy nótát. A versolvasás mindjobban kiment
a divatból. Verset legfeljebb szavalni vagy dalolni lehetett. S az átlagízlés nem tett
különbséget: Petőfi is csak nóta volt, és Vörösmarty is csak szavalmány.
Akit az igazi költészet dekadens szomja űzött, az külföldre vetette tekintetét.
Francia és angol költőkért rajongott, modern és hipermodern versekért, tüntetően
messze akarva kerülni a frázisköltészet minden sablonjától, és a nóták gyanús
egyszerűségétől is. Baudelaire és Verlaine, Poe és Swinburne, Mallarmé és Rilke
nevei röpködtek a borzas, ifjú „nyugatosok” ajkán. A költészetnek új világai
tárultak ki gyermekes és kalandvágyó sznobizmusuk előtt. Színek és villogások
és fények és zenék!
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De én most csak azért beszélek erről, hogy megmutassam a furcsa kerülőt,
amelyen át egynéhányan már akkor visszajutottunk Vörösmartyhoz.
Az történt, ami nem is oly ritka eset: az idegen kincsek látása eszméltetett rá
a saját gazdagságunkra. Észrevétette velünk, ami mellett mindaddig a megszokottság közönyével haladtunk el. Amint ezeken az úgynevezett „nyugati dekadenseken” iskolázott füllel és lélekkel kezdtük ismét visszacsengetni emlékezetünkbe
a gyermekkorunkból ismert rímeket, egy új Vörösmartyt fedeztünk föl. Egy költőt,
akit senki sem ismert, és senki sem sejtett! Egy halott költőt, aki modernebb volt
minden elevennél! Egy klasszikust, aki idegesebb és izgatottabb minden dekadensnél! Egy nagy nemzeti költőt, aki európaibb minden nyugatosnál! Egy igazi
minta-nyugatost, ősünket és példaképünket! Akit egészen a magunkénak tekinthettünk, noha mindenki ajkán volt a neve. De, úgy éreztük, igazi lényét és alakját
mi bányásztuk ki először a magyar múlt meglepő bányájából.
Istenem! ennek már negyedszázada. Akkor írtam én is Vörösmartyról első
írásomat. A napokban elővettem ezt a régi írást: hátha fölhasználhatom, kiszedhetnék belőle valamit? Különös csalódás ért és paradox öröm. Néha az is öröm,
ha az írásunk elavult. Ez a negyedszázados tanulmány mintha nem is ugyanarról
a Vörösmartyról szólna, akiről ma kell itt beszélnem. Vörösmarty azóta megváltozott. Ez nekem öröm és diadal: az én nagy költőm még nagyobbra nőtt s iskolai
szavalmány-klasszikusból ismét az irodalom eleven hatóereje lett. Szavai ízét fiatal
poéták verssorain érzem, s egy elterjedt új irodalomtörténetben azt olvasom, hogy
ő minden magyar költők legnagyobbja. Amint elnézem arcát, s tűnődöm változásain, engem magamat is meglep. Elképzelem költészetének tájait, s úgy érzem
magam mint az időgép utasa, aki negyedszázadot átröpülve kiszáll járművéből, s
a jól ismert vidéket teljesen átalakulva találja. Bizony, az élet időgépe mindig egy
kicsit túl hamar visz. De a halottak még gyorsabban vágtatnak, legalább az eleven
halottak, amilyenek az igazi költők. Ők nem fejezték be pályájukat a halállal, s
nem hajlandók márványpózban ülni végig az utókor századait.
Vörösmarty tehát megváltozott. Hol van már a Gyulai Pál Vörösmartyja, ez
a rokonszenves, comme il faut típusa a becsületes nemzeti költőnek? S hol hajdani
önképzőköreink ünnepi bálványa? A mai Vörösmarty más. Még csak nem is a
lázas és ragyogó dekadens, a csillagok és messzeségek szerelmese, a világ tarkaságának az a különös mártírja, akivé a mi fiatal és „nyugatos” szemünk bűvölte
huszonöt évvel ezelőtt.
A mai Vörösmarty mindezen túl van már. Ő magán viseli, régi évszázadának
nyomain túl, ennek a rettenetes utolsó negyedszázadnak jegyét is. Mintha ő is
keresztülment volna a világháborún és az emberiség minden válságán, amit mi
késő olvasók megértünk. Arca mindjobban kezd hasonlítani ahhoz az arcképhez,
amelyet az utolsó Vörösmarty-versek maguk festenek költőjükről, s amelyet Gyulai
sohasem mert meglátni és hitelesíteni. Annak a költőnek arca volt ez, aki minden
dolgok végére jutott, mindennek, ami emberi, megismerte igazi színét és értékét.
A „vén cigány” arca, aki túl van már minden borok és zenék mámorán, már nem is
maga zenél, hagyja a világot beszélni, és jól tudja, hogy a világ énekének refrénje:
Nincsen remény!
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Véred megsürűdött,
Agyvelőd kiapadt,
Fáradt vállaidról
Vén gúnyád leszakadt.

Íme, egy nemzet legnagyobb költőjének önarcképe! De még rettenetesebb az a
belső arckép, ami az utolsó hat év verseiből kegyetlen erővel égeti magát belénk:
Setét eszmék borítják lelkemet,
Szivemben istenkáromlás lakik.
Kivánságom: vesszen ki a világ
S e földi nép a legvégső fajig.
Micsoda költőarc az, amelyet e megdöbbentő szavak fölfednek? És mégis ez
a Vörösmarty-arc tekint ma reánk legelevenebben. Ezt a legvégsőt érezzük az
igazinak, a legjellegzetesebbnek. Minden más, régebbi úgy tűnik föl, mintha csak
ennek a legsötétebbnek embriója és előkészítője lett volna. Az élet és emberség
öröme, a tarka világ gyönyörű útvesztője, a munka szent lelkesedése, a gondolat
merész szárnycsapása, a honfiérzés büszke rajongása végső fokon ebbe a határtalan kétségbeesésbe vitt. Érthető ez? Nekünk már érthető és logikus. Iszonyú
kort éltünk és élünk még, apokaliptikus rettenetek korát, s mi meg tudjuk érteni a
hazájavesztett költőt, aki csalódott Istenben s emberben.
Milyen kor értené meg, ha nem ép a mienk, amelynek közvetlen élménye lett
a civilizáció fölbomlása, az erkölcsben és kultúrában vetett hit megrendülése s
a nemzetiség eszméinek kétségbeejtő konfliktusa az emberség eszméivel? Vörösmarty személyes élménye ugyanaz volt, ami ma az egész világ közös élménye.
Melyik mai költő fejezte ki ezt a nagy kollektív élményt? Igazában talán egyik se:
igazi erővel, mélységgel és fenntartás nélküli őszinteséggel egyik se. Az idegeknek
olyan szenvedélyvert izgalmával, mint Vörösmarty, bizonnyal egyik se.
Elég csodálatos dolog, hogy a költő, aki nyolcvan évvel ezelőtt már meghalt,
minden mai énekesnél teljesebben tudta átélni az emberi szellemnek azokat a
problémáit és megrendüléseit, amiket mi annyira maiaknak érzünk. Ismét egy
eset, mikor a poéta lelke, mint a prófétáé, a jövőbe látszik tekinteni. Persze ez a
prófétaság igazában csak a műszer meglepő érzékenységéhez hasonlít, mely a földrengések első imperceptibilis rezgéseit jelzi már, s a vihartól alig érezhető szellő
korában megborzong. Vörösmarty a kapitálizmus és nacionálizmus nagy századának közepén élt, mikor a szabadelvűség ragyogó csillagzata a zeniten állott.
Finom és ideges költőujjait egy kicsi nép üterén tartotta, mely avult, patriarchális
állapotból ébredve akkoriban kapcsolódott be a század nagy eszmeéletébe, hogy
azonnal a saját bőrén próbálja ki az eszmék teherbírását és veszélyeit. E különös
helyzetben hazafiúi és emberi szívének minden érzésével érdekelve, át kellett
élnie lelkében mindazt a sok gyötrő dilemmát, mindazt a lehetséges katasztrófát,
mindazt az erkölcsi apokalipszist, amelyet ez a gyönyörű korszak észrevétlen és a
nagyvilágtól még csak nem is sejtve rejtegetett. Hisz nem olyan régen, 1914 előtt,
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még mi sem sejtettük, hogy ezek a problémák valaha ily véres aktualitást nyernek.
Vörösmarty korában még nem volt szó a „kultúra válságáról”. Úgy tűnt föl,
hogy a világ, nagy szellemek gondolataival megtermékenyülve, ahogy mondani
szokták, a tudomány s művészet vezető karjain biztos léptekkel halad az igazság
és szeretet uralma felé. Vörösmarty maga is álmodott az „új kor Bábeléről”,
amelyet az ihlett órák hangyaszorgalma épít, s amely már-már a csillagokig ér,
hogy az emberfia benézhet a menny kapuján, s kihallhatja az angyalok zenéjét...
De amint visszatekintett a földre, már fölmerült benne az irtózatos kétely, mely
a XX. század szellemi életének kínzója és megzavarója lett: Ment-e A könyvek által
a világ elébb? S a kétely hátterében, akár egy mai írónál, a szociális probléma áll.
Az aggasztó sejtés, hogy a kultúra, mely csak kevesek kincse, illúzió és hazugság;
a furdaló tudat,
Hogy míg nyomorra milliók születnek,
Néhány ezernek jutna üdv a földön,
Ha –
ez is csak ha, mert a boldogságnak csak a lehetősége van meg a kultúrában, s
nem egyszersmind a ténye is:
Ha istenésszel, angyalérzelemmel
Használni tudnák éltök napjait.
„Irtózatos hazudság mindenütt!” Min épül föl, micsoda társadalmi realitásokon nyugszik ez a híres, gőgös, eszményi kultúra? Vörösmarty egy groteszk
példázattal szemlélteti ezt: a papirossal, mely a világ szennyes rongyaiból
készült, koldusok condráiból, zsiványok köntöséből, zsarnokok palástjából, dühös
bujáknak pongyoláiból. S a törvény igéit, az erény álmait, a szabadság ideáljait
ezekre a gyanús rongyokra írta az emberiség!
– Mi értelme a dalnak – kérdezte nemrég egy költő a legifjabb generációból -,
mi értelme irodalomnak és költészetnek, „ha a fül, amely be kéne hogy fogadja,
az éhség vérapadásától dobol, s a szájat, mely a dalt ismételné, vacogással tölti a
hideg?” Vörösmarty már 1844-ben kérdezte ezt a legmaibb kérdést: mi értelme
az egész kultúrának, ha a legfényesebb elmék sem menthetik meg az emberfiát
a süllyedéstől? ha a nép túlnyomó tömegei „számon kívül maradnak”, „örvény
nyomorban vég nélkül kerengők”? ha a „nagyobb rész boldogsága” sohasem
érhető el? ha az embert baromnak tartják, s színe szerint ítélik meg, s „a rongyos
ember bőszült kebele dögvészt sóhajt a hír nemzetére”?
Sötét és szomorú kérdések. Vörösmarty eleinte maga is riadtan fordult el tőlük.
Egy kicsiny és ébredő nemzet költője volt ő, s egy fölpezsdült szabadelvű koré.
Megpróbált a közvetlen munkába feledkezni, a küzdés gyönyörébe, az aktuális
feladatba.
Előttünk egy nemzetnek sorsa áll.
Ha ezt kivittük a mély süllyedésből...
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De már érezte a nemzeti elv kínjait és veszélyeit is. S talán sehol oly döbbenetesen közel nem ért napjaink legriasztóbb problémáihoz, mint itt. Lehet-e csakugyan bezárkózni egy nemzet életébe, s nem gondolni az emberiség bajaival?
Az én fiatalkoromban úgy beszéltünk a „magyar glóbuszról”, mintha egészen
külön darabja volna a világnak, biztos elszigeteltségben, a monarchia védőburka
mögött. Rettenetesen megbűnhődtünk ezért. Vörösmarty élesebben látott. Ő látta
a világ félelmes egységét, melyre minket csak a világháború véres tapasztalata
tanított meg. Látta a mi kicsiny népünket a többi nép között, a "népek hazájában”, a nagy európai közösségben, melynek édes álma és rettenetes valósága
mielőttünk csak az utolsó években rémlett föl igazán. Látta a magyarságot Európához és az emberiséghez való viszonyában. Érezte gyengeségét és testvértelenségét. Érezte a nemzetek rideg önzését, az európai nacionalizmus kegyetlen
feszültségét, a béke egyensúlyának ingatagságát. Idegzete fölhullámzott minden
eseményre, mely ezt az egyensúlyt megzavarhatta: aggódva figyelte a galíciai
lázongásokat, "éjszak rémes árnyait”, s a krími háborút, mely az ifjú Tolsztoj
lelkét is fölkavarta. Nem, nem tudta elválasztani egymástól Magyarország és
Európa ügyét: magyar honfiköltő volt és Európa költője egyszerre. Milyen mai
és aktuális ebben is!
Képzeletét a „nagyszerű halál” gondolata izgatta, a „sír, hol nemzet süllyed
el”. Ez a rettenetes álom is közel járt hozzánk azóta: szinte szó szerinti, tökéletes és
fizikai megvalósulással fenyegetve. Vörösmarty nem sejthette még a mai háborút,
mely ha minden gyilkos eszközét alkalmazza, gázaival és bombáival csakugyan
egész tartományokat irthat ki rövid idő alatt. De ismerte az ember önzését és
kegyetlenségét, a homlokára írt „testvérgyűlölési átkot”, mely még veszélyesebb
és gyógyíthatatlanabb, ha tömegekről és nemzetekről van szó. Nemcsak a magyar
nemzet költője volt, hanem általában a nemzeti létforma költője, az európai
nacionálizmus költője. Nem volt előtte szentebb név a nemzetnél, hacsak nem
magáé az emberé; de költészete nem szépített semmit, a nemzetet époly kevéssé,
mint az embert.
Tudta, hogy miként az emberek, úgy a nemzetek is képesek bűnökre és
elfajulásokra. Előre látta a modern nacionalizmus kinövéseit, melyeket csak a
mi korunk ismert meg igazán. Érezte a sokféle titkos kapcsolatot, amely szent
eszmék és gazdasági érdekek, termés és háborúk, üzleti szabadság és emberi
rabság között szövődött e komplikált, modern világban. Tudta, hogy a nemzet
önállósulhat azoktól, akik alkotják, mitológiai szörnnyé válhat, mely önmagát
gyötri, és saját gyermekeit eszi. Már ő birkózott a nemzet és állam viszonyának s a
„totális államnak” problémáival, melyről ma oly sokat beszélünk. Lázas fantáziája
elképzelte a nemzetet végső lealjasulásában, amikor polgárai már csak átkozni
tudják nevét.
Neve: szolgálj és ne láss bért.
Neve: adj pénzt és ne tudd mért.
Neve: halj meg más javáért.
Neve szégyen, neve átok...
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Izgatottan küzdött a zsarnokság és diktatúra gondolatával, mintha érezte
volna, hogyan fog ez a gondolat napjainkban új mentségeket és modern színt
kapni. Egy verse, Az emberek, szinte politikai kivonat lehetne, melyben a különböző
államformák egymás után leálcázódnak, s álcájuk alatt megmutatják a meztelen
embert. A nép hull, amint atyái vétkeznek. Jön a Törvény, s a Törvény újra öl...
És végre a dicsők: hatalmas lábuk törvény fölött... Egy strófájában mintha a
modern háborús propaganda és zsurnálizmus kritikáját hallanók:
Istentelen frigy van közötted,
Ész és rosz akarat!
A butaság dühét növeszted,
Hogy lázítson hadat.
S állat vagy ördög, düh vagy ész,
Bármelyik győz, az ember vész:
Ez őrült sár, ez istenarcu lény!
Nincsen remény!
Íme, a mai Vörösmarty: rettenetesen, véresen aktuális költő. Igazában nem is a
témák és gondolatok teszik aktuálissá, hanem az érzés, mely ilyeneket mondat vele,
mint „őrült sár”, vagy ami a következő strófában van: „az ember fáj a földnek”.
Igen, pontosan ez a mi, mai érzésünk: az ember őrült sár, és fáj a földnek. Vörösmarty még azt is elképzeli, hogy az Isten elborzad, amint látja zord művét, az
embert, és beleőszül a borzadásba. És mégis, nem szeretném evvel a sötét hangulattal fejezni be ezt a sötét elmélkedést. Vörösmarty, annyi kedves, játékos, vidám
vers szerzője, távolról sem rideg és embertelen pesszimista, noha a kétségbeesés
époly erős szenvedéllyé tud nőni benne, mint bármely más érzés vagy izgalom. De
époly izgatott indulattal kapja meg olykor a misztikus remény, s valami vallásos
és víziós hit is. Utolsó nagy verse, A vén cigány, mely bizonnyal a világ legszebb és
legkülönösebb verseinek egyike, a zord fantázia vad és borús képeiből váratlanul
prófétai ujjongásba és derűbe torkoll. Lesz még egyszer ünnep a világon!
Majd ha elfárad a vész haragja,
S a viszály elvérzik a csatákon...
Az utolsó szó, amelyet a sötét félőrült és Istennel hadakozó Vörösmarty
kimond, ez a ragyogó, józan és vallásos szó: Béke! Nemzetünk büszke lehet, mert
a magyar hazafiság nagy költője nem a háború véres Tyrtaiosza, hanem a béke
elragadtatott s önkívületben égő sámánja. Ahogy már régen is írtam róla, a költő,
aki minden dolgok végére jutott, minden dolgok végén új remények kéjét, új
örömök borát találja. Ez a kétségbeesett pesszimista végső és legszebb szavaival
bízni és remélni tanít. Ismét nagyon aktuális tanítás, mert mire van több szüksége
az emberiségnek, mint bizalomra és reményre? S mi lehet ma nagyobb bűn és
veszély, mint az a sötét megnyugvás a rosszban, amely kajánul és csüggedten
ismételgeti: ez mindig így volt, és mindig így lesz! Talán ez a megnyugvás teszi
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lehetővé a világ új katasztrófáját, talán ez a legnagyobb bűn az emberiség ellen!
Vörösmarty nem esik ebbe a bűnbe. Szenvedélyes lelke lázadni és kétségbeesni
tud, de megnyugodni a rosszban egy pillanatra sem. S minden kétségbeesésen túl
újra és újra fölvillan benne a leküzdhetetlen, nagy, vallásos remény, mely a vér és
gyász özöne fölött is egy új Noé-bárkáját ígéri, s önnön sugaraiból már építi is. Az
emberhit új, szent menedékét, mely lassankint magába gyűjti a nemzeteket, hogy
megőrizze őket a Béke új világa számára.”
(Nyugat, 1935/ 12. szám)

Csáky Anna

Asszony a kertben
Bokrokat metsz az asszony a kertben,
ott, hol a szépség faragott virágot.
Gyengéden becézi az ifjú növekményt,
s a kibomló levelet gyönyörrel imádó,
mély tüzű gyémánt-szemei ragyognak.
Szivárvány-bogáron zümmög az öröm ott,
s dúsuló új füvek hulláma iramlik
tavasz-szél lágy ölű, friss karjaiban.
Már habosra mosta a harmat a lombot
s zuhanó röptű sugarakkal a nap.
Bokrokat metsz az asszony a kertben,
bódítja jázmin- s orgonaillat,
cinegék éneke, telve örömmel.
Álmokat ringat a zöld terű tenger,
gesztenye ága, fény s a bokor-inda,
múltbeli képek lebegnek előtte,
távoli pontjai térnek és időnek:
nyári kalandok, a sok derű, emlék,
a nagy szerelmek láza égeti újra,
csókjai gyúló gesztenye-gyertyák,
s vágyai fátyla a mennyekig lebben.
Metszi az asszony a kertben az ágat,
hervadó virágát amelyik ledobta,
két keze fürgén siklik a bokrokon.
Bölcs gondolat nem kell s mérlegelés,
végzi a dolgát mind, aki élni akar:
fű, fa, a virág meg az asszony, a szorgos.
Pírba vont arcán a nap csókjai égnek.
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Füzes János

Laudáció
„AGE QUOD AGIS – Amit cselekszel, tedd rendesen!”
Még a hetvenes években erőteljes mozgalom indult az egyetemi oktatás átformálásáért, melynek lényegét a tantermi, úgynevezett „nagyelőadások” kiiktatása,
és a csoportokra alapozott integrált oktatás szándéka jellemezte. Mások szerint
viszont az élőszó, megfelelő didaktikai formában és tartalommal, továbbra is
az egyetemi oktatás leghatékonyabb fegyvere. Világossá vált, hogy a vitatott,
esetenként korszerűtlennek ítélt tantermi előadás nem formailag rossz, hanem
tartalmilag sebezhető.
Az egyetemi előadók élőszó-virtuózaira, a legendás hírű oktatókra nemzedékek emlékeznek. Hatékony oktató viszont csak az lehet, akinek „endogén ismeretközlési hajlandósága” van, és ezt tudatosan, hosszú gyakorlattal fejleszti is. Az
oktatás a professzor első számú feladata. Ez alól még a szükséges tudományos
tevékenysége vagy rutin munkája sem adhat felmentést, mert az ismeretanyag
magas szintű átadása mellett a nevelés-kötelezettség is megköveteli. A Professzor
vallja: a faültetés hosszú távra szól, de a csemete addig még sok-sok gondozást
igényel.
Monodrámánk főszereplője a Professzor, dr. Romhányi György (lehetne
bármely tudományág nagyszerű alakja), nemzedékek példaképe, a már életében
legendává nemesedett akadémikus, a patológia professzora, kórboncnok, vagy,
ahogy önmagát nevezte: prosector. Olyan időkben vált legendává, amikor még
nem volt internet, közösségi média, csak a lelkes hírvivők adhatták szájról szájra
ötletsziporkáit, szellemi hagyatékát. Nekünk, az utódoknak a „leletmentés” kötelesség és elodázhatatlan.
Most, a járványok miatt távoktatásra kényszerült hónapokban, gyakran hangsúlyozzák az általa vallott és alkalmazott előadói módszerek időállóságát és a
tapasztalható hiányát. Személyén keresztül a szép emlékű „nagyok” múlt idejét
kívánjuk jelen, de inkább jövő időbe helyezni, melyet a tudós elme, a bölcsesség és
a humor tesz maradandóvá.
Romhányi professzor sokkal több mint a tantermi nagyelőadások prominense,
egy letűnőben lévő, de vissza-visszatérő „egyetemi műfaj” egyik utolsó képviselője, és a mind személytelenebbé váló oktatási módszerek ellenzője. Életművét,
akár a hozzá hasonlókét, nem lehet kisajátítani, mert az egyetemes és mindenkié.
Dr. Romhányi György legendáját is, többek között, huszonöt medikus-évfolyam
ápolja és hagyományozza.
Az idő múltával a legendák, természetüknél fogva, terebélyesednek, jó esetben
akár halhatatlanná is válnak, vagy, ha nem kapnak megerősítést, a lényegük vész
el, és belehalnak saját örökkévalóságukba.
Az monológban elhangzó, zömében „szájhagyomány” útján megőrzött ötletsziporkák, Romhányi professzor esetében, örvendetesen, csak még sokszínűbbé
tették szellemiségének utóéletét.
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Napjainkban különösen időszerű az orvosetikai nevelés, mert az elmúlt évtizedekben az orvostársadalom folyamatosan veszített társadalmi presztízséből.
Ugyan a világjárvány alatt valamelyest csitulni látszik a folyamat, és megint
előtérbe kerül a betegekért önzetlenül tevékenykedő, gyógyító, önfeláldozó orvos
képe.
A gyógyítók szerepéről, fontosságáról már hosszú évezredekkel korábban
a hagyományos kínai orvoslás klasszikusának számító a „Sárga Császár Belső
Könyvei” című gyűjtemény is megemlékezik. „Az orvostudomány az istenek
alkotása, erkölcs kísérte, nemes hivatás, melynek következtében a gyógyításban
dolgozóknak ehhez illő tulajdonságokkal kell rendelkezniük.” A konfuciánus
orvos az anyagi haszonszerzés helyett a kötelességtudatot, az önfeláldozó szellemiséget tartotta fontosabbnak. Az erkölcs szabályainak alkalmazása az ókori
orvosok nagy morális, és szakmai bátorságáról tanúskodik.
Romhányi professzor, nem sokkal halálát követően, a köztisztelet és a megbecsülés jeléül, köztéri szobrot kapott Pécsett, az egykori lakásához közeli parkban,
az egyetemen pedig aulát neveztek el róla. „Post cineres est verus honor, est gloria
vera”. A halál után megnyilvánuló igaz tisztelet a valódi dicsőség.
A felhasznált szövegek forrásai: Genczler Ferenc, dr. Gusztonyi Ágnes,
Hallama Erzsébet, dr. Jobst Kázmér, dr. Kádas István, dr. Karlinger Kinga, dr.
Kelényi Gábor, dr. Kellermayer Miklós, dr. Kosztolányi György, Kozák Péter, a
Magyar Televízió Pécsi Körzeti Stúdiója: „Az élet rövid, a mesterség hosszú…”
című portréműsora, (szerkesztő: Füzes János, riporter: Gombár János, rendező:
Erdőss Pál), dr. Makovitzky József (Heidelberg), dr. Módis László, dr. Pajor László,
dr. Simon Kornél, dr. Sótonyi Péter, dr. Szállási Árpád, dr. Tamás Endre, dr. Tanka
Dezső, dr. Tekeres Miklós, dr. Temesvári Péter, dr. Tóth Pál, dr. Szállási Árpád,
Zolnay Pál filmje: „Dr. Romhányi György professzor” (szerkesztő: Sylvester
András, riporter: Kopeczky Lajos, rendező Zolnay Pál), valamint az 1951. és 1976.
év közötti negyed évszázad huszonöt évfolyamának emlékezete.

Füzes János

A Professzor vallomása
– fele játék, fele küzdelem –
Professzor: (Határozott, de nem túl szigorú, és nem vár választ a kérdésre.)
Tudják, mi akadályozza leginkább a tudomány fejlődését? ... Nem tudják?...
A dogma… meg a tekintély. Amikor 1887-ben Robert Koch felfedezte a gümőkor,
a tuberkulózis bacilusát, először Berlinben számolt be a kutatásairól. Koch ekkor
már a Humboldt egyetem közegészségügyi intézetének volt az igazgatója. Koch
meghívta Rudolf Virchowot is, a sejtkórtan világhírű német professzorát, aki
azonban nem jelent meg, pedig Koch nagyon várta. Nem jött, mert nem akart
olyat hallani, ami nem illett volna a téziseibe. Szóval, azt üzente, nem megy, de ha
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Koch tudja, vigye át neki a bacilust… Persze Koch sem maradt adós. Nem viszi,
mert Virchow mikroszkópjában az úgysem látszik. Erre Virchow, hogy ami az ő
mikroszkópjában nem látszik, az nincs is…
Általában így kezdtem az előadásaimat, egy történettel, ahogy most is.
Mondtam valamit, valami olyat, ami több volt, mint a közvetlen szakma. A tudománytörténetre soha nem sajnáltam az időt.
Képzeljék el, hogy ahol most ülnek, az nem a színház nézőtere, hanem valamelyik egyetem előadói padsora. Nekem pedig egy óra áll a rendelkezésemre. Mit
szólnak hozzá?
Időnként mondtam is a hallgatóimnak, nekem minden előadás olyan, akár egy
színházi premier.
Amikor először találkoztam a medikusokkal, mint most magukkal, bemutatkoztam: dr. Romhányi György vagyok, a rettegett tantárgy, a patológia professzora.
Hallottak már rólam… nem? Pedig szokás, hogy a felsőbb évesek a patológiával
riogatják a kezdőket. Ez nálunk olyan, mint a joghallgatóknál a római jog…
Ha veszik a fáradságot, és valahol utánanéznek, ki az a Romhányi, akkor még
Reichenbach névvel is keressenek. A bátyámmal, Józseffel együtt, 1935-ben magyarosítottunk, ő is orvosnak tanult. Az első közleményeink alá még a Reichenbach
nevet írtuk.
Mit gondolnak, ki a legfontosabb ember az egyetemen? (kivár) Hízelgő…, de
nem, nem a professzor…, még csak nem is a rektor, hanem az elsőéves hallgató, és
talán egyben a legboldogabb is… Hogy miért...? Mert belőle még minden lehet…
Igaz? És ha szerencséje van, akár a tudomány tündérével is találkozhat…
Gondolkodtak már azon, hogy a tudományt kik és mik viszik előre? Hát,
kérem, azok, akik meglátják a problémákat, azok, akik kérdéseket látnak a dolgok
mögött. Mert a kérdések, a kérdőjelek mozgatják a világot… A kérdést jól megfogalmazni, élére állítani, az művészet… A természet nagyon fukar és ravasz, csak jó
kérdésekre ad jó választ. Ahhoz pedig tudás kell, nagyon nagy tudás…
Tudják, miért hívják a professzort professzornak? Nem tudják? … A profiteo,
profitere latin szóból származik. Azt jelenti: vallani. Ahogy most én is vallani
fogok ezen az estén maguknak. Szóval a professzor meg meri vallani, amit gondol.
Hűha! Azért még büntetés is járhatott a középkorban. Az igazi professzor vallomásokat tesz, nem deklarációkat, hanem vallomásokat, ennek más íze van. Mindjárt
másként reagálnak a hallgatók. A világot mindig is azok a vallomások hódították
meg, amik belülről jöttek, amik igazak.
Én még azt is vallottam, hogy én vagyok Magyarországon a legjobban fizetett
ember… Szerencsés voltam, mert legalább háromszor kereshettem meg a kenyeremet! Először azért, mert oktattam, és a hangsúlyomért fizettek. Különben a
tananyagot akár egy magnóról is meg lehetne tanulni. Másodszor, a szakmám
szerint kórboncnok is voltam, harmadszor pedig, hogy a nap végén lemehettem a
laborba, és játszhattam, mert a kutatást én mindig is játéknak tekintettem…
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Vallottam én önmagamról is. Vallottam, hogy szeretem a tudományt, és persze
azt is, de csak, ha jó kedvem volt, hogy én még a medikust is szeretem. Pedig
az nem is olyan könnyű… Elhiszik? Azt is mondtam, tudom, hogy a medikus is
ember, de kérem, higgyék el, a professzor is az…
Biztattam a hallgatókat, kérdezzék csak meg bátran, tévedhet-e a profeszszoruk? Előbb meghökkentek, aztán nagy volt a derültség, mert azt mondtam:
legalább háromszor annyit, mint a medikus… Vallomás volt ez is. Meg, hogy a
diák a tanár legjobb kritikusa. Amikor néhány professzortársam fülébe jutottak a
kijelentéseim, állítólag égnek meredt a hajuk.
Gyakran ismételgettem, engem bizony nagyon megvertek az istenek, mert
oktató lettem, és egy lyukas zsákot töltögetek. Talán csak tíz, húsz év múlva látom
majd, hogy volt-e eredménye annak, amit csináltam. Bolond, aki tanít, mondják
a démonok. Kérdeztem is a medikusokat, na, akkor én ki vagyok? Az udvarias
csend után segítettem, na jó, én persze csak félbolond vagyok…
Egy másik alkalommal is feltettem ugyanezt a kérdést, miután megint nem
kaptam általam helyesnek ítélt választ. Mondja, Mester, tudja, hogy ki vagyok én?
Szegény medikus, elővette minden ismeretét, amit csak jónak látott elmondani
rólam. Vártam, hadd erőltesse az agyát, aztán kisegítettem: Nem, kérem, nem.
Én vagyok Mózes. Tudja maga, ki volt Mózes? Megint csak zavarba jött, mert
tudta, nagyon kényes vagyok az általános műveltség hiányára, továbbá rájött,
hogy ezúttal egyáltalán nem a tételes szakmai tudása érdekelt. Félbeszakítottam.
Mester, a legfontosabbat nem mondta. Mózes volt a pusztába kiáltó szó. Tudja,
Mester, én is az vagyok.
Ugyanakkor tapasztaltam, a jó tanítványoktól sokat lehet tanulni. Rájöttem
arra is, hogy nem lehet mindenkiből orvost nevelni. Volt idő, amikor még hittem
ebben, aztán hipertóniát kaptam…
Tudják egyáltalán, hogy mivel foglalkozik a patológus? A patológia egy
ógörög szó, a szenvedéssel kapcsolatos a jelentése. Az emberek többsége, ha ezt
hallja, azonnal csempézett boncteremre, márványasztalon fekvő holttestre gondol,
a nagylábujján cédulával. Elborzadnak már a boncolás hallatán is. A medikusok
között is volt, aki itt találkozott először a halállal, és nem volt ritka az ájulás
sem.
A hozzátartozók régebben néha erélyesen tiltakoztak még a hatósági boncolás
miatt is. Úgy érezték, valami olyan történik az elhunyt hozzátartozójukkal, ami
meggyalázza, méltatlan, és persze felvetődött a kérdés, miért van erre szükség?
Még szombathelyi boncnok koromban történt egy eset, amikor majdnem
megjártam. Akkoriban a család hozzájárulása nélkül nem nyúlhattunk a halotthoz.
Egy délután, éppen előadásra indultam, amikor tagbaszakadt férfi tört rám, és
agresszívan felelősségre vont: milyen alapon mertem felboncolni a hozzátartozóját? Kellemetlen volt a helyzet, de nagyon, pedig rendelkeztünk a hozzátartozók
írásos engedélyével. Nyugtatgattam, bevezettem a szobámba, leültettem, és elmagyaráztam neki, mi a jelentősége, ha felboncolunk egy halottat. Az obdukcióra, a
boncolásra pedig azért van szükség, hogy megállapíthassuk a halál okát. Tudják,
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mi lett a vége? Meggyőztem, és én magam is csodálkoztam, mert amikor távozni
készült, azt mondta: intézkedik, hogy a halála után őt is felboncolhatják…
Hosszú ideig éppen azért topogott egyhelyben az orvostudomány, mert
a gyógyítóknak nagyon kevés volt az anatómiai ismeretük. Arany János „Buda
halála” című költeményében olvastam, hogy a hun időkben azokat, akik a holttestek felnyitását végezték, régi, szép, magyar szóval „garaboncnoknak” hívták.
És akkor megállapítottam, hogy tulajdonképpen én is egy boncnok vagyok.
Tudják, mi a kórbonctan? Van egy saját meghatározásom: a kórbonctan az
emberi szenvedések tana, a szervi elváltozások tükrében. Jó meghatározás? Jó. És
tudják, mire neveli a medikust? ... Humánumra! Mert a halottban is a szenvedő
embert kell látni. Aesopus szerint a példa a legjobb tanító. A halott pedig a saját
elmúlásának példájával óriásit tanít. És akkor mi is vagyok én? Sok mindent
mondtam, de arra akartam rávezetni a hallgatókat, hogy én vagyok a halottak
tanításának a tolmácsa.
Csúnya szakma a kórbonctan? Egy kívülállónak biztosan az. Másfelől a
legszebb, mert, ahogy mondtam, a halottak tanítanak bennünket, és a haláluk után
is az emberiséget szolgálják. Ugye, hogy szép? Pázmány Péternél olvastam: „Hic
mortui vivos docent”, szóval: itt a holtak tanítják az élőket.
Gyakran suttogták a hátam mögött, ugyan mi szép lehet egy boncteremben?
Folyton csak az élet árnyoldalát, a szenvedés végét, a halált látni… Mit gondolnak,
mit mondtam erre? Hogy amikor kijövök, rám zuhan a fény, a napsugár, a világosság, látom, milyen szép az élet, milyen nagyszerű az egészség. Nagy tanulság,
mindenben meg kell látni a jót…
Szokásom volt hogy, sötét öltönyben indultam reggelente a patológiára, aztán
csak az irodámban vettem fel a fehér köpenyt. Hogy, miért? A medikusok is
kérdezték. A sötét öltöny, a fehér ing, a nyakkendő mind a tisztelet jele, mert ami
az én tudományom, azt a halottaknak köszönhetem.
A külsőségekre ugyan nem adtam, de azt nem tűrtem, ha valaki borotválatlanul, rendetlen öltözékben jelent meg. Bizony előfordult, hogy szóltam
valamelyik medikusnak, vágasson le a bajuszából, mert túl hosszúnak találtam…
Gyakran ismételgettem: a szakmához szent alázattal és csak felkészülten
szabad közeledni, mert a boncasztalon fekvő halott nemrégiben még élő ember
volt, és lehet, hogy nagyon szenvedett. Példája az élet mulandóságára, a halál
kegyetlenségére figyelmeztet. Ragaszkodtam például ahhoz, hogy a betegségek
nevét teljesen ki kell mondani, nem pedig hebehurgyán, rövidítve, például tbc.
Ha valakitől így hallottam, azonnal figyelmeztettem, és rákérdeztem, nem
tuberkulózist akart véletlenül mondani, kolléga úr?
Ragaszkodtam a holttest szóhoz. Nem engedtem, hogy az elhunytakat hullaként
vagy tetemként emlegessék, illetlen tiszteletlenségnek tartottam. Szóvá tettem, ha a
halott lábcédulájára azt írták, nyugdíjas. Efféle szakmát nem ismerek, mondtam…
A valódi foglalkozását jegyezzék le, mert az akár a betegségéhez is hozzájárulhatott.
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Nem tűrtem a nevetgélést, a kuncogást, a felesleges, oda nem illő beszélgetéseket. Mit gondolnak, miért? … A professzor a lelke mélyén legyen pedagógus,
mert a medikusokat nevelni kell az orvosi hivatásra!
Nem szívesen említem, de előfordult méltatlan eset is, amikor a fertőtlenítésre
használt alkoholtól lerészegedett boncmesterek összeverekedtek, és otromba
viccből felcserélték a halottak nevét…
A tudás véges, gyakran hivatkoztam Einsteinre. A szakmai tudás nem elég,
néha a képzelet sokkal fontosabb, mert a képzelet felöleli az egész világot, és tudni
kell rácsodálkozni a szépre… Hippokratészt is gyakran idéztem, aki azt mondta…
Na, mit mondott? ... Azt mondta, hogy az orvostudomány nem tudomány, hanem
művészet, és az orvostudomány „nemtanítható” művészet. Eraisztrosz meg éppen
tanítható tudománynak nevezte. Én Szókratészt módszerét követtem, és először
magamon kezdtem a tanítást.
A kérdéseimre általában nem mondtam meg elsőre a választ, hanem kierőltettem… Szókratész óta ez a gondolkodásra nevelés leghatékonyabb módszere.
Elhiszik? Az irányított kérdéskifejtés igazi problémamegoldó szellemi tevékenység. A direkt közlés megfosztja a hallgatót az eredmény felismerésének
örömétől. Ha nehezebben ment, sokszor könyörögtem, kérem, szánjanak már meg
a helyes válasszal…
A fölfedezés öröme, a heuréka élmény az ember szent joga, tehát az oktató
akkor teszi a legtöbbet, ha a diáknak is segít megszerezni ezt az élményt. Mondtam
is, a tanítvány álljon a vállamra, én majd tartom, csak lásson minél messzebbre.
Ha pedig felfedezel valamit, harangozni kell, lármázni, elkiabálni, hangosan és
kitartóan, hogy új módszer született, amellyel jobb eredményt lehet elérni. Hallja
meg mindenki! Fel kell használni a tudományos fórumokat, a médiát és minden
más lehetséges segítséget. Mert az igazi visszhang, amire már büszkék is lehetünk,
az térben és időben messziről jön.
Amikor Röntgen megtalálta az X-sugarat, tudják, mit csinált? …Na, mit
gondolnak? ... Fölszaladt az emeletre, és elújságolta a feleségének. Természetes?
... Igen, az. És mi volt a következő, amit csinált? Visszarohant, és megnézte még
egyszer. Érthető, ugye?
Mondok egy másik példát, bár nem mostanában történt. Éppen karácsony
volt, amikor az első piszkos-fekete vérrög hosszú idő után végre megpirosodott
a laboratóriumi üvegedényben. Már évek óta kísérleteztem, hogy a kimetszett
preparátumok később se színeződjenek el. Nem törődve az ünneppel azonnal
elrohantam professzorom, Balogh Ernő lakásához, és megmutattam neki. Nem
voltam benne biztos, hogy örülni fog a váratlan alkalmatlankodásomnak. Tudják,
mit mondott: hogy ennél szebb karácsonyi ajándékot el sem tud képzelni. Mentségemre legyen mondva, megint csak Einsteinnél olvastam, hogy az addig ismeretlen
természeti titkok első felismerésekor az embert valamilyen misztikus érzés hatja át.
Archimedestől meg azt tanultam, hogy minden felfedezés egy csoda. Igazuk volt.
Tudják, mi a jó tanítás titka? … Nem tudják? Szerintem, pedig igen, hiszen
mindenki járt iskolába… A legbonyolultabb kérdéseket a legegyszerűbben kell
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elmagyarázni. A tanítás lényege, hogy merjünk egyszerűsíteni. Nem kivonatolni! A kevésbé fontos részeket kell elhagyni, azzal lehet kedvet kerekíteni a
tanuláshoz. A tanítás lényege tehát az egyszerűsítés és a jó kérdés. De hogy az
egyszerűt meglássuk, ahhoz megint csak nagyon sokat kell tanulni. Hatékony
oktató pedig csak az lehet, akinek belülről jövő, csillapíthatatlan ismeretközlési
vágya, hajlandósága van, és ezt hosszú gyakorlattal tudatosan fejleszti is
magában.
A jó tanítás hatékony, és szenvedélyes. Az oktatás célja pedig, hogy az ismeretanyag közlése mellett tanítson tanulni és gondolkodni. Persze kell még valami:
az érdeklődő tekintet, a lelkes hallgatóság. Mondtam is, hogy a figyelő, csillogó
szemű medikusokat tettestársaknak tekintem.
És tudják, ki az igazi tanítvány? Ezt biztosan nem tudják… Az igazi tanítvány
az, aki mer mást csinálni és mondani, mint a mestere… Ha valaki új ötlettel jött
hozzám, biztattam, elfogadom, de bizonyítsa be!
Szóval becsültem az igyekvő hallgatókat, még akkor is, ha elsőre zagyvaságnak tartottam az ötletét. Egyik tanítványomnak egyszer mondtam, Mester,
legközelebb saját gondolattal gyere be hozzám, mert az a legjobb…
Az egyetemen nem csak azt kell tanítani, amit már megtaláltak, azt úgysem
kell még egyszer fölfedezni, hanem a hogyant. A leendő orvosnak meg kell
tanulni kételkedni is, mert a kételkedés bátorság. Azt is mondtam, nem az a fontos,
hogy mi leszel: belgyógyász, sebész vagy urológus, hanem, hogy iskolába járj.
„Methode ist alles” – minden a módszer.
Tudják, hányféle hős van? Én kétfélét ismerek. Az egyik az a hős, aki valami
nagy-nagy tettet hajtott végre, olyat, amire felfigyelt a világ. A másik, a szürke
hős, persze, hogy ebből van a több. Én az orvostanhallgatókat neveztem szürke
hősöknek. Nekik mindennap meg kell tenni a kötelességüket, mert belőlük
orvosok lesznek.
Később gyakran kérdeztem a medikusaimat, persze félig tréfásan: elméleti
kutató akarsz lenni? Tényleg a patkány farkát akarod húzogatni 40 évig?
Én sosem tudtam volna megmaradni egy kutatóintézetben. Iszonyú a nyomás,
és a kényszer. Nem várják ki, hogy a dolgok megérjenek. Sokan nem bírják,
megtörnek. Kis dolgokat nagyként tálalnak.
A tudományt én szabad emberként szolgáltam. Nem voltam kényszerítve,
hogy valamit felfedezzek. Nem is értek egyet a kutatóintézetek szisztémájával.
Bűnnek tartom, hogy a legokosabb embereket elszakítják az ifjúságtól. Azokat,
akiktől tanulni lehetne.
A tudományos rangot is a publikációk mennyiségével mérik… Találkoztam
én már kutatóval, aki később egyévi fizetését adta volna, ha visszavásárolhatja a
dolgozatát, hogy elégesse. Ehhez mit szólnak?
Én is írtam tudományos közleményeket, ha jól emlékszem több mint százat,
és legalább harminc olyat, ami még ma is megállja a helyét. Írhattam volna persze
többet is, de amit leírtam, azt ma is vállalom. Csak eredeti közleményeket adtam
ki a kezemből. Mert mire való a tudomány? Hogy új dolgokat ismerjen meg a
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világ, vagy hogy szaporítsa a haszontalan papírtömeget? Ha ugyanazt adod elő
másodszor, az már dohos.
Bíztattak, hogy írjak tankönyvet. Hatalmas iramban fejlődik a tudomány, a
tankönyv nagyon hamar elavul mondtam. A lusta medikus pedig még azt hinné,
hogy a kórbonctant meg lehet tanulni könyvből is. Elkerülnék az előadásokat,
csak a vizsgák előtt magolnának, nem látogatnák a boncolási szemináriumokat
sem, és soha nem tanulnák meg a kórbonctant.
Mit gondolnak, mi a professzor két legnagyobb ellensége? Nem tudják? Az
egyik a saját jegyzete vagy könyve, mert ha azt szóról-szóra követik, persze, hogy
unalmassá válik. A másik ellenfél a napsugár… azzal bizony nehéz versenyre
kelni, különösen tavasszal. Ha öt perc alatt nem tudod meghódítani a hallgatóságot, akkor elvesztetted a csatát…
A tizenhat évi prosectori tevékenység még Budapesten, jó klinikusok szolgálatában, nagyszerű iskola volt. A lényeget illetően azt hiszem, egész életemben
mindig is boncnok maradtam. A szombathelyi kórház abban az időben az ország
egyik legjobb intézménye volt! Egy patológus számára a legjobb hely és munkakör.
(Leveti a fehér köpenyt, felakasztja, és a sötét öltönyben folytatja.)
Ha visszanézek múltamra, akkor nem nyomhatom el magamban azt az érzésemet, hogy a sorsomat bizonyos előrelátások irányították. Egy kis vértesi, sváb
faluban, a Fejér megyei Száron születtem, 1905-ben. Édesapám, Reichenbach
György közjegyző volt, az első a családunkban, aki egyetemet végzett, ő jogot
tanult. Édesanyám, Czimbál Anna Etyekről származik. Öten voltunk testvérek,
három fiú, két leány; mi, fiúk, az orvosi pályát választottuk, a lányok tanítónők
lettek, Pécsett végeztek. Szűkösen éltünk, de nagy egyetértésben, gondoskodásban, szüleink minden erejükkel támogatták a taníttatásunkat.
Azt mondtam, hogy valami előrelátások irányították a sorsomat. Az első
mindjárt a pályaválasztásom volt, nem is tudom megmagyarázni. A székesfehérvári ciszterci gimnáziumban érettségiztem, ahogy később a testvéreim is. Nem
voltam kitűnő tanuló, de jó eredménnyel maturáltam. És akkor mi áll a gimnázium
évkönyvében? Hogy Reichenbach György az érettségi után a jegyzői pályát
választotta. Elhiszik? … Talán arra gondolhattam, hogy édesapám mesterségét
folytatom? Lehet, hogy azért, mert akkoriban ez népszerű pályának számított?
… Hogy aztán őszig mégis miért változott meg az elhatározásom, nem tudom…
És akkor miért lettem orvos? Ugye nem tudják? Hogy az orvoskarra megyek, az
a Ferenc József, a mai Szabadság híd közepén dőlt el. Még dönthettem volna úgy,
hogy visszafordulok, és a műegyetemet választom, mert a matematikát is nagyon
szerettem… De valami mágnesszerű vonzásnak engedelmeskedve, igaz, kétségek
között, átmentem a pesti oldalra, és a Szerbutcában beiratkoztam a Magyar Királyi
Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi fakultására. Igen, beiratkoztam, mert
akkoriban még nem volt felvételi vizsga. Na, ez a döntésem aztán már végleg
meghatározta a további életemet.
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Egyetemi tanulmányaim tízedik félévében felvettem a kötelező „Kórbonctani
és szövettani gyakorlatok” című kollégiumot. Biztosan nem hiszik el, de egyáltalán nem érdekelt a kórbonctan. Kedvem sem volt hozzá, mert ott csak azt
tanították, hogyan kell vágni, márpedig azt én nagyon untam. És akkor megint
közbeszólt a sorsszerűség. Váratlanul meghalt Krompecher István, a nemzetközi
hírű anatómus, és még abban a félévben új professzor jött helyette, Balogh Ernő,
a patológus, aki onkológiával is foglalkozott. Ijesztően rossz híre volt, rettegtünk
tőle, még mielőtt megismertük volna. Kegyetlenül szigorú ember hírében állt, de
nagyon szép előadásokat tartott.
És akkor, még a félév befejezése előtt az orvoskaron meghirdették az úgynevezett „Arányi-féle pályaboncolási” versenyt. Feliratkoztam, persze csak Balogh
professzor kedvéért, és végül megnyertem… A dékán 15 pengő jutalomdíjban
részesített. Tudják mennyi pénz volt az? Ruhákat vettem, egy Penkala márkájú,
aranyhegyű töltőtollat, őrzöm még ma is, aztán egy Doxa acélórát és egy zsebórát,
ami nagy divat volt abban az időben. Nem is tudom, miért vettem két órát, amikor
egyáltalán nem szeretem nézegetni az időt. Látják, (mutatja a kezét) ez a karóra is
fordítva van a csuklómon… És, hogy el ne felejtsem, egy fotográfusgépet is beszereztem, akkoriban így nevezték.
Kórboncnok pedig véletlenül, pontosabban megszeppenésemben lettem. A
sikeres záró szigorlatom után Balogh Ernő, ez a rideg, arisztokratikus, érzelmi
kontaktust nem ismerő tudósember visszatartott, és azt mondta: Kolléga úr,
szívesen látnám az intézetemben, ha van kedve hozzá! Izgalmamban szóhoz
sem jutottam, nagyon tartottam tőle, de bíztam benne, mert avatott szeme volt…
Hogy kedvel, azt későbbi, személyemmel kapcsolatos tettei is bizonyították, és
hosszú-hosszú évekig meghatározták pályámat. Akkor még nem sejthettem,
hogy jó évtizeddel később, még valami sorsközösség is összefűz majd bennünket.
Ma már hiszem, hogy számtalan esetben a véletlenek adják az alkalmat, és
formálják az embert.
Így történt, hogy 1928. szeptember 1-jén externistaként beléptem a Pázmány
Péter Tudományegyetem II. sz. Kórbonctani Intézetébe. Tudják, mit jelent az,
hogy externista? ... Fizetést nem kaptam, de szigorló orvosként bejárhattam az
egyetemre.
Egy évvel később orvosdoktorrá avattak. Attól a naptól kezdve én, dr. Reichenbach
György, mint a II. sz. Kórbonctani Intézet akkor már díjas gyakornoka, kizárólag
a patológiának szentelhettem az időmet… Annyi pénzért dolgoztam, amennyit a
kórházi sebészek, mondjuk, egy mandulaműtétért kaptak ... Gondolhatják, hogy
nem az anyagiak miatt maradtam… Mindig is sovány szakma maradt a miénk.
Tudományos karrierem szempontjából újabb lehetőség volt, amikor 1931-ben,
Németországban, a Berlini Collegium Hungaricum támogatásával kutató munkát
végezhettem. Mit gondolnak, hol? Arról a Wirchowról elnevezett kórházban,
akiről, még az előadásom elején elmondtam azt a nem éppen hízelgő történetet.
Budapesten először a Szent László Kórház prosector főorvosa voltam, azután
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az Irgalmasrend Közkórházának boncnok-főorvosi teendőit láttam el. Szépen
lépkedtem előre a tudományban, gyakran írtam cikkeket, és egészen fiatalon
adjunktus lettem. Ekkorra már rendelkeztem némi egzisztenciával, és elhatároztam megnősülök. Egy évvel később pedig megszületett egyetlen lányunk,
Mária-Marica, aki ugyancsak az orvosi pályát választotta.
1944 havas decemberében már egészen közel járt a front. Az orvosegyetem
egy részét, a háborús körülmények miatt, váratlanul Németországba evakuálták.
A magyar orvoshallgatókat Halléba telepítették, ott folytathatták tanulmányaikat.
Jól beszéltem németül, így lehettem a medikusok egyik kísérője, és a családommal
együtt mi is elindultunk. Még karácsony előtt értünk Halléba. Azonnal bekapcsolódhattam a helyi orvosi egyetem Pathológiai Intézetének munkájába, boncoltam,
konzíliumokat tartottunk, és az év végéig ott is maradtam.
Amikor véget ért a háború, 1945 végén hazajöttünk. Itthon óriási volt a zűrzavar.
A politikai fejetlenségben néha érthetetlennek tűnő intézkedésekkel találkoztunk.
Okkal vagy ok nélkül, sok karrier tört derékba, vagy idézett átmeneti egzisztenciális bizonytalanságot. Sajnos, ez a felfordulás elég volt ahhoz, hogy az egyetemi
oktatók közül Balogh Ernő professzort, engem és még többedmagamat kiseprűzzenek. Homályos indokokkal megvonták tőlem a „venia legendit”, a tanítás jogát
is. Csak később értesültem, hogy az eltiltó döntést elsősorban a szakmai konkurencia támogatta. Fájdalmasan érintett, reménytelennek tűnt minden, anyagi csőd
fenyegetett. Egy évig Etyeken kaptam alkalmi munkát, még kukoricát is kapáltam.
József bátyám, az akkor már jó hírű gyermekorvos határtalan testvéri szeretete és
anyagi támogatása segítette a családomat.
Aztán egy évvel később, 1947-ben, szakmai és baráti jóakarattal felajánlottak egy megüresedett kórboncnoki állást Vas vármegye Szombathelyi Városi
Közkórházában. Ezek szerint mégis voltak, akik úgy gondolták, szükség lehet a
tudásomra. A konkurencia is megnyugodhatott, Szombathely elég messze van,
onnan már biztosan nem zavarom a köreiket. Egyetemi magántanárból így lettem
főorvos Szombathelyen, ahová csupán két biciklit vittem magammal.
Szombathely… Akkoriban még kevés vidéki kórház alkalmazott kórboncnokot. Kaptam egy szobát, egy kis laboratóriumot, boncolásokat végeztem. Konzíliumokra hívtak, megbeszéltük a betegség okát, biztosan megmentettem néhány
ember életét.
A körülmények nagyon szerények voltak, csupán egyetlen mikroszkóp állt
a rendelkezésemre, amihez a szűrőket Budapestről hoztam, baráti ajándékként,
akárcsak a tudományos szakirodalmat. A találékonyságunk azonban sok nehézségen átsegített. Ahogy Platón mondta: a szükség az invenció anyja. Fúrtunkfaragtunk, a hiányzó műszerek, segédeszközök egy részét magunk állítottuk
össze. Dió- és mákdarálót, biciklipumpát, különböző üvegcsöveket és edényeket,
mindent felhasználtunk. Néhány hónap alatt egy kis tudományos műhelyt
hoztam létre. Belgyógyász, gyermekorvos, sebész, gégész és laboros is csatlakozott hozzánk.
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A késő éjszakába nyúló összejöveteleinket hamarosan elnevezték a Romhányi-féle „gittegyletnek”. Gondolhatják, nem volt túl hízelgő. Azok szóltak le
bennünket, akik kimaradtak a csapatunkból. Megjegyzem, nemcsak kórbonctani
kérdések kerültek szóba, gyakran az általános intelligenciához tartozó témákat is
megvitattunk.
Még csak pár hete lehettem Szombathelyen, és máris nagyon kellemetlen
helyzetbe kerültem. Miután lassan megismertem a kollégákat, meghívtak egy
szokásos, esti, baráti találkozójukra. Vacsora után átültünk egy kerek asztalhoz, és
előkerült a kártya. Én pedig egyre kényelmetlenebbül éreztem magam. Tudtam,
elkerülhetetlen, hogy nekem szegezzék a kérdést: Mester, aztán tudsz-e tarokkozni? Töredelmesen bevallottam, hogy nem tudok… Nagyon megszégyenültem.
… Vonogattam a vállam, mentegetőztem, mint akit valamin rajtakaptak… Nem
is kerülhettem be a tarokk-partikba, persze a társaságukba sem… De azért volt
ennek előnye is, rengeteg időm maradt, ott voltak az esték, és foglalkozhattam a
saját passziómmal. Tudják, mi volt az én passzióm? ... A tudomány.
Végleges kinevezést két év után kaptam, addig hétvégente ingáztam Szombathely és Budapest között a családomhoz. Negyvenhét éves voltam, amikor
megint együtt voltunk, és higgyék el, véglegesnek gondoltam a helyzetemet.
Szombathely befogadott, nagyon jól éreztem magam, és persze mondogattam
is, olyan a kórház, mint amilyen a kórboncnok főorvosa. Azt is bevallom, hogy
a patológiai munkakör jelentőségét a gyógyító orvostudomány szempontjából
igazán Szombathelyen tapasztaltam meg.
Már nem emlékszem pontosan, de talán úgy 1950 végén valaki elkottyantotta,
hogy szakmai körökben rebesgetik, felajánlanának nekem egy katedrát Pécsen, az
orvosegyetemen. És tudják, kinek a helyét kellett volna átvennem? … A nyugdíjba
vonuló, világhírű patológus, a legendás előadó Entz Béla utódjául hívtak. Entz Béla
volt, aki a világon az elsők között hangoztatta a leukémia daganatos jellegét.
Soha nem voltam kishitű, de azért ez nekem sok volt. Gondolhatják, mekkora
kihívásnak ígérkezett Szombathely után. Ha csődöt mondok, megalázó lett
volna, futkosott a hátamon a hideg... Nehéz nagy előd utódjának lenni, hogy ne
szenvedjen törést a „genius loci”, a hely szelleme. Elhiszik? Persze, hogy vonakodtam, tulajdonképpen nem is akartam eljönni, húztam az időt. Halogattam a
választ, egyszerűen nem tudtam dönteni. Az egyetem azonban nem tágított, maga
Szentágothai János professzor is sürgetett. Szentágothai éppen akkoriban kapott
Kossuth-díjat, szóval, megtisztelő volt a kérése. 1951 őszén végül igent mondtam,
elvállaltam a megbízatást, és intézetigazgató lettem…
Ugye nem csodálkoznak, ha azt mondom, hogy kedvetlenül érkeztem Pécsre. A
másodszori újrakezdés mindig lehangoló. És csak nagy sokára oldódott fel bennem
ez az érzés, olyannyira, hogy négy évvel később még a távozás gondolata is felmerült.
Új emberekkel kezdtem, akik talán azért csatlakoztak hozzám, mert már
hallottak rólam. Olyan volt, mint a hölgyválasz. Ismerik a hölgyválaszt? … Igen?
Jöttek, akik úgy gondolták, hogy velem szeretnének dolgozni.
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Az elődöm kiváló volt a boncteremben, de általában demonstrációs anyag
nélkül dolgozott. Néhány segítővel azonnal nekiálltunk, hogy létrehozzunk egy
múzeumot, mert továbbra is úgy tartottam, a jó oktatás alapfeltétele a demonstrálás.
Szaporodtak a preparátumok az üvegedényekben, amiket a hallgatók, találóan,
dunsztosüvegeknek neveztek, a múzeumot pedig Vasvilla Múzeumnak. Állítólag
egyszer megint felháborodtam valami hiányosságon, és azt találtam mondani a
vétkeseknek, olyanok vagytok, mint a szénaboglya, nálatok csak vasvillával lehet
rendet tartani. Ez lehetett a névadó…
Jártam én már olyan patológiai intézetben, ahol nem volt ilyen gyűjtemény.
Kérdeztem is: „akkor ti hogy tanítotok?” „Legalább tízezer színes képünk van”
– kérkedtek. – Ott a tetem, így nevezték halottat, jön a fotós, lekapja, és kész.”
„Kevés, mondtam.” – Nálunk, az előadáson előbb elmagyarázom az anyagot, a
hallgatók lerajzolják, amit látnak, mert egy rajz megér ezer szót.” A műegyetemiektől hallottam ezt a mondást. Azután bemegyünk a gyakorlóterembe, és ott
kézbe is vehették az anyagot. A patológia a szenvedések tana, amit csak megfelelő
makroszkópos készítményekkel lehet demonstrálni.
A bonctermi gyakorlatokon általában nyolc-tíz hallgató vett körül, és nem
tudom, miért, de mindig a magas növésű hallgatók álltak elől. Észrevettem, hogy
két alacsony leány a fiúk mögött folyamatosan nyújtogatja a nyakát. Rászóltam a
kollégaurakra, engedjék már közelebb a kisasszonyokat, hogyan tud muzsikálni
az a zenész, aki nem látja a karmestert?
Elterjedt a hallgatók között, hogy nálam következmények nélkül lehet
hiányozni. A huszonöt év alatt, amit az egyetemi oktatásban töltöttem, soha nem
tartottam katalógust, mert csak időhúzásnak gondoltam. Merész voltam? Merész.
Azt is híresztelték, ez persze igaz volt, hogy jó az arc- és a névmemóriám, nincs
szükségem jelenléti ívre. Egy-két hét múlva tényleg mindenkit a nevén szólítottam.
Akkoriban a medikusok állandó helyen ültek az előadókban, ebből többször
vita is kerekedett. Előfordult, hogy rászóltam egy hallgatóra: Mester, maga miért
nem ül a helyén? Szokásom volt, hogy férfi hallgatókat időnként Mesternek szólítottam, de ezt soha, senki nem érezte sértőnek. Volt, hogy rámutattam valakire,
és megfeddtem. Egész héten nem láttam a kolléga urat az előadásokon! Elsápadt,
leszegte a tekintetét: Igen, Professzor úr, valóban nem voltam itt.
Állítólag az is előfordult, hogy megálltam egy medika mellett, és csípősen
megjegyeztem: Kolléga kisasszony, két hétig hiányzott a retinámról…” Legalábbis
a hallgatók később így mesélték. Általában észrevettem, ki hiányzik. Voltak ugyan
hitetlenkedők, de tudják, mit mondtam erre? Miért, a juhász is ismeri a birkáit…
Azért nekem is voltak apróbb trükkjeim, gondolhatják. Fotográfust hívtam
minden bemutatkozó előadásomra, és csoportképet csináltattam a teremben
ülőkről. Később, ha ránéztem, lassan mindenkit felismertem. A fotókat, búcsúzáskor kiosztottam, nagyon hálásak voltak érte.
Nem volt névsorolvasás, mert úgy láttam, hogy az én tantermeim mindig telve
voltak. Sőt, utólag hallottam, többen még mamákat, papákat is becsempésztek.
Kár, hogy nem vettem észre. Rövidlátó vagyok, és talán hátul kissé el is bújtak.
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Hogy miért bújtak el …? Attól félhettek, hogy felszólítom őket is? … Na, kell katalógus? Nem kell katalógus…
Kérdezték már többször, hogy jó gyógyító orvos lettem volna? Talán igen,
talán nem. A konzíliumok révén mindig is kapcsolatban maradtam a gyógyítással.
Mondtam valami hasznosat a klinikusoknak, és egy beteg meggyógyult… Erre
büszke voltam.
Egy alkalommal még fogat is húztam. Megfigyeltem a beavatkozás technikáját,
és halkan megkérdeztem: Én is meg tudnám csinálni? A segédorvos asszisztálásával végül kihúztam a fogat. Nagyon boldog voltam, hogy kórboncnok létemre
fogászkodtam is. Szóval, azért tettem bizonyos lépéseket a gyógyítás világában.
Az orvos az embereket szolgálja, ezért a gyógyításhoz alapos felkészültség
kell, és nagy-nagy alázat. Hogy miért kell alázat? Azért, mert még nagyon keveset
tudunk. Az orvosnak életfogytiglan kell tanulnia, de annyira szép a hivatása, hogy
ez a legkevesebb áldozat érte.
Túlságosan sajnáltam az embereket, néha még a halottakat is. Nem tetszett, ha
a konzíliumon a klinikus azzal védekezett, hogy a beteg nem egyezett bele ilyen,
vagy olyan kezelésbe, esetleg műtétbe. Ha legközelebb ilyen előfordul, mondtam,
küldje hozzám, majd én meggyőzöm.
Vannak helyek, ahol a klinikusok rettegnek a prosectortól. Én soha nem akartam
a gyógyító orvosok csalhatatlan bírája lenni. És tudják, miért? Mert a kórboncnok
is tévedhet. Ez az a hely, ahol nem lehet igazságot osztani, és hirdetni… Egyenlő
társnak tekintettem mindenkit, hogy közösen tárhassuk fel a kóros folyamatok
okát. Soha nem járattam le a klinikusokat a medikusok előtt, a szükséges bírálatot
más alkalomra tartogattam. A tünetek csalékonyak, dönteni pedig nagyon nehéz.
A pályánk tele van csapdákkal, a betegségek nem járnak egyetemre. Előfordult
nem egyszer, hogy néhány professzortársamat is meghívtam, mert kíváncsi
voltam a véleményükre.
Vannak orvosok, akik megfeledkeznek arról, hogy az embereknek lelkük is
van. Egyszer egyik professzortársam panaszkodott: szomorú vagyok, orvosnál
voltam, megvizsgált, és nem szólt egy szót se… Lám csak, még az orvosnak is
szüksége van a vigasztaló szavakra… A doktornak mindig tudni kell mondani
valamit. Szeretném, ha ezt örökre az eszükbe vésnék: az orvostudomány nem
csak receptekből áll, hanem szavakból is… A szép szavak a beteg lelkek gyógyítói,
magyarázta Aiszkhülosz.
Gyakran ismételgettem, légy bátor, és merj nyilatkozni! Nem szerettem azokat
a medikusokat sem, akik hallgattak. Elmagyaráztam, még akkor is tudni kell
mondani valamit, ha nem tudunk semmit. A beteg embernek a lelke is beteg…
Szóval, az orvosnak nemcsak gyógyítani kell a beteget, hanem szeretni is.
Hogy mit kell tudnia még egy jó orvosnak? Na, maga mondja meg! (az elöl ülő
nézők egyikére mutat, de nem vár választ.) Azt, hogy meddig kell és meddig szabad
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gyógyítania. … Igazam van? Nehéz? Pokolian nehéz. Túlgyógyítani sem szabad
senkit. A holttestek fölé hajolva nemegyszer megjegyeztem, kegyetlen a mi orvostudományunk; pedig mindent megtett szegény klinikus, mégis idekerült a beteg.
Tudják, milyenek voltunk egy-egy kimerítő boncolás után: egy kissé okosabbak,
s ezáltal egy kissé szerényebbek is. Az orvostudomány megtanít a szerénységre.
Elhiszik? ... Sokszor emlegettem Senecát: „Sok mindent tudunk, de csak keveset a
legfontosabbakból”.
Nagyhatalmú a tudomány, néha csodákat művel, máskor meg tehetetlen.
Legyünk óvatosak és kevésbé magabiztosak, mert már Hippokratész is megállapította, az orvos, aki filozófus hajlamokkal is rendelkezik, az félistennek képzelheti
magát… Ez a legrosszabb… Innen már csak pár lépés az ostoba önteltség...
A vallás- és közoktatásügyi miniszter, Trefort Ágoston, az MTA egykori
elnökétől hallottam: „Az igazi orvos az embert, a beteg embert, a népet szolgálja
mélységes szeretettel és alázattal”.
Általában nyugodt voltam, de az előadásaimon vagy a bonctermi gyakorlatokon szenvedélyes, és időnként hangos is. Az indulataimat nem mindig tudtam
magamba fojtani, de volt eset, hogy nem is akartam. Nehezen lehetett felboszszantani. Egy ötödéves medikának mégis sikerült… Nem vagyok rá büszke,
elhiszik? Felbosszantott, ha valamit sokszori magyarázat után sem úgy csináltak,
ahogy mondtam.
(Az asztalhoz megy, felemel egy sebészeti ollót, és mutatja.)
Tudják, hogyan kell fogni az ollót? Biztosan tudják…, de azért megmutatom.
(mutatja) Vagyis a hüvelykujjal és a negyedikkel… így! Lehet, hogy én tudom
rosszul? … Na, volt egy kolléga kisasszony, aki nem így fogta?
(Mutatja a hüvelykujj meg a mutatóujj suta mozdulatát.)
Türelmesen elmagyaráztam, fogja, ahogy mutattam, különben nem lehet vágni.
Másodszor is kezébe vette az ollót, de megint csak rosszul. Ismét megkértem, de
még mindig szelíden, de kevésbé megértően, hogy ne úgy fogja. Harmadszorra
már ideges lettem... Na, az ilyesmivel fel lehet bosszantani. Hogy valaki még öt év
után is így fogja az ollót!
Volt egy másik eset is. Előadás után rohantam a boncterembe. Egyik fiatal
kollégám már várt, és egy holttestet vizsgált, ahhoz kérte a segítségem… Kérdezem,
na, mit találtál? Erre tudják, mit felelt? Hogy ez a halott XY rokona. Azt mondd,
sürgettem, hogy mit találtál! De mintha nem is hallotta volna, láthatóan továbbra
is nagyon feldúlt maradt. Hát nem érti, professzor úr, XY rokona volt az illető...
Csoda, hogy szívinfarktust kaptam?
A vizsgákat is alaposan kitárgyalták a hallgatók. Amikor szobám előtt, a
folyosón várakoztak, hónuk alatt szorongatva az indexüket, izgatottan kérdezgették
a már levizsgázott társaikat: buktat az öreg? Szigorú vizsgáztató hírében álltam, de
mindent elkövettem, hogy elkerüljem a buktatást, igaz, jelest is nehezen adtam!
Szokásom volt, hogy magam vizsgáztattam a hallgatóimat. Úgy gondoltam,
minden medikus megérdemli, hogy az egyetemi tanulmányai alatt legalább
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egyszer találkozhasson a professzorával. A szigort azonban soha nem kevertem
össze a tananyag elvárható ismeretével, soha nem volt célom a hallgató megsemmisítése. Sok mindenben követtem egykori példaképem, a ridegen szigorú Balogh
Ernő professzor módszereit, de ebben az egyben teljesen mást gondoltam. Az én
szívem sokkal lágyabb volt. És mit gondolnak, visszaéltek ezzel a hallgatók? …
Hát nem! A teljesítmények nagyon is kielégítők voltak, úgy láttam, a medikusok
hálásak az élményszerű oktatásért. Többé-kevésbé becsületbeli ügynek tekintették
a vizsgákat.
Persze mindig voltak, akik másképpen gondolták. Valamelyik kollokvium
után nagyon leteremtettem egy medikát, mert sírva fakadt, hogy rosszabb jegyet
kapott, mint amire számított: „Kérem – figyelmeztettem –, ne pityeregjen itt, majd
a beteg mellett is sírni fog, ha nem ismeri fel a panaszok okát? Kevés volt az ideje?
Foglalkozzon többet a patológiával! Ismeri Zrínyi Miklóst, a költőt, kisasszony?
»Ha rövid a kardod, toldd meg egy lépéssel.« Ha rövid a nappal, akkor még ott
az éjszaka.”
Egy alkalommal az egyik fiatal tanársegédem némán, és ijedten hallgatta
végig professzori leckéztetésem. A számonkérés mindig egyoldalú beszélgetés
formájában zajlott, mint már említettem, kifogásokra nem voltam kíváncsi.
A mimikája azonban sokat elárult: Látom, ez nem tetszik. Vedd tudomásul,
ezután még keményebben bánok veled, azt akarom, hogy legyen belőled valaki!
Én magam is minden nap tanulok, teljesítem a vállalt penzumot, erre számítok
tőled is.
Előfordult, hogy egy a munkáját hanyagul végző ismerős került elém. Biztosan
arra számított, hogy az ismeretségünk megvédi a letolástól: „Nehogy valaki is azt
higgye, mert itt dolgozik, akkor jobb jegyet kaphat – figyelmeztettem. – Különben
is, velem nem lehet bratyizni! Nálam csak az számít, ki mit tud, milyen értékű
munkát végez…Maga csak pihenni és nem tanulni jár ide.”
Megint csak valami felelősségre vonás után mondtam egyik előadáson a medikusoknak: „óriási pechjük van. Ha én tudtam volna tarokkozni, akkor most nem
itt tanítanék, hanem Szombathelyen maradtam volna.”
Látom itt, az első sorban, magának van órája… (rámutat valakire) Mennyi
időm van még? Hű, akkor sietnem kell… Azért mégiscsak megkérdezem, tudják-e
melyik a legszebb, a legelegánsabb emberi szerv? Nem tudják? A vese. Szívesen
megmutatnám, gyönyörű preparátumaink vannak. Páros szerv, kettő van belőle,
mégis nagyon vigyázzunk rá! Kiszűri a méreganyagokat a vérből, egyensúlyban
tartja a szervezet só- és folyadékszintjét. Ha nem működik rövidesen meghalunk.
Említettem már, hogy sokszor kerestek újságírók, egyikük szinte rám olvasta:
hogy a Romhányi-intézet miliője aszkétikus, szigorú, ahol feltétel, és vita nélkül
mindenki, és minden egy célnak van alárendelve. Egyetértően bólogattam.
Csodálkozott, biztosan azt hitte, hogy majd tiltakozom. Mit gondol, ki a jó főnök?
– kérdeztem, de választ nem vártam. A jó főnök az, aki szárnyakat ad a beosztottjainak. Lehet, hogy ritkán dicsértem, de szárnyakat mindig adtam azoknak, akik
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megérdemelték. Kérem, a kötelesség arra való, hogy teljesítsék. Sokszor tévedtem
az emberek megítélésében, de egyben soha, a tehetséget mindig felismertem.
Egyszer az irataim között keresgéltem, és valahogy a kezembe került a káderlapom, még 1955-ből. Jól emlékszem a szövegére, mert akkoriban minden szónak
meghatározó jelentése volt: „szakmai tevékenysége kiváló, írták, minden fáradozása a gyógyítás és tudomány elősegítését szolgálja. Magatartása kissé merev,
tartózkodó, csak a tudományos munkának él. Munkatársai becsülik, némelykor
azonban úgy elmerül a kutatásokban, annyira szórakozott, hogy nem veszi észre a
körülötte történteket.” Kell ennél több dicséret? Bár szerintem nem egészen annak
szánták…
Huszonöt éven át vezettem a tanszéket, ami időnként természetesen szervezőmunkát is jelentett. Az adminisztratív munkával tényleg hadilábon álltam, mert
organizálni nem tudtam. Szerencsémre voltak, akik levették a vállamról.
Egy újságíró pedig arról érdeklődött, miért nem járok külföldre? Voltam én
tanulmányúton nemegyszer, még saját költségen is. Bécsben, Berlinben, Helsinkiben, Svédországban, Lengyelországban..., talán még máshol is.
Abban az időben nagy divat volt, sok tudós még állást is kapott Angliában,
Amerikában. A nyelvtudás nem lett volna akadály, de erre én alkalmatlan lettem
volna. Bennem fel sem merült, hogy máshová menjek, elhiszik? Túlságosan ide
vagyok ragadva.
Kérdeztek arról is, félig komolyan, mit gondolok, meg lehet gyógyítani az
emberiséget? És ha nem, akkor mi lesz velünk, kihal az emberiség? Ugyan, kérem,
mondtam… Két világ van, ami a faj szelektív fenntartását biztosítja: a férfi és a
nő. A hím és nőstény pedig a kimeríthetetlen variációk biztosítéka. Érzik ennek a
biológiai jelentőségét? Mennyi új variációt, micsoda tehetségeket tartogat. Egyes
írók, de még maguk a tudósok is néha elvetik a sulykot, szerintem az emberi fajt
nem lehet csak úgy kipusztítani… A gondok meg fognak oldódni, és nem háborúval, hanem evolúcióval. Gondoljanak bele, ezt bizonyítja az egyedfejlődés egész
története. Gyönyörű, ahogy a biológia játszik tíz-, százezer generációval.
Néhány hallgatómmal egyszer arról beszélgettünk, hogy rábíznám-e a világ
irányítását a tudósokra? Mit gondolnak, mit mondtam? ... Dehogy bíznám! Ezt
már Platón is megpróbálta, nem igaz? Hallott már olyat, hogy egy zeneszerző
pocsékul dirigálja el a saját művét? A természet tudja a dolgát, kitűnő muzsikus.
Na, ugye… A politikusok foglalkozzanak csak a saját dolgaikkal. Talán egyszer
majd megjön az eszük, és a társadalom javára fordítják, amit a tudósok fölfedeznek
és mondanak. Ez a helyes munkamegosztás.
Tudják, mikor jön el az orvostudomány aranykora? Amikor a rosszindulatú
daganatokat nem szikével gyógyítják, hanem varázsbottal. A gondolkodás 15-20
millió éve fejlődik, ezt nem lehet kémcsőben megoldani egy perc alatt. Legyünk
türelmesek!
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Érdekes dolgot olvastam: Ausztráliában él egy törzs, amelynek tagjai nem
tudnak mosolyogni. Értik, mosolyogni. Mit gondolnak, miért nem? A létért való
kemény küzdelemben nem tudott kifejlődni a musculus risorius, a mosolygás
izma… Ez az izom, itt, ni. (mutatja) Hirtelen szakadt rájuk a civilizáció. Ki
tudja, megtanulnak-e valaha is mosolyogni? Ugyanakkor a hasfal hosszizmaiban az európai embereknek csak három inas sávjuk van, amazoknak meg öt.
Nekünk nincs szükségünk arra, mert nem mászunk fára. Szoktak függeszkedni?
(mutatja a mozdulatot) Én néha szoktam, és akkor azt mondom, az iskoláját, de
megerőltető…
Látják ott azt a hegedűt? Az enyém.
Elég sűrűn játszom rajta, autodidakta módon tanultam. Volt egy mesterhegedűm is, amit fiatalabb koromban vásároltam, de ez nem ugyanaz. Évekkel ezelőtt
egyik tanítványom járt nálam, és elpanaszolta, hogy a húga hegedűs, de sehol
nem lehet mesterhegedűt kapni. Én meg azt gondoltam, nekem úgyis mindegy,
nem vagyok valami nagy játékos, jó nekem a közönséges gyári hangszer is, így
aztán cseréltünk. Meghívtak a koncertjére, és láttam a kislányt a zenekarban, az én
hegedűmön játszott, hát nem nagyszerű…?
Elmondok még egy történetet. Ismerik Karinthy Frigyes „A cirkusz” című
elbeszélését? Nem? Kedvenc novellám, javaslom, vegyék elő! Egy mellőzött
hegedűművészről szól, aki a produkció kedvéért székpiramist hordott össze
a cirkusz porondján, hogy annak csúcsára állva, azon balanszírozva elhegedülhesse a világ legszebb dalát. Mire a hegedűművész előadhatta a gyermekkorban
hallott dallamot, eltelt az élet… Ha van egy célunk az életben, akkor azért érdemes
küzdeni, és megtenni olyan dolgokat is, amiről úgy gondoljuk, hogy felesleges.
A cél értelmet ad minden fáradozásunknak…
Na, igen… Itt van még ez a leeresztett bőrlabda is… A hallgatók valahonnan
megtudták, hogy kedvelem a futballt. Valóban megnézek egy-egy közvetítést, ha
időm engedi. Már nem emlékszem, milyen alkalomból, de megajándékoztak ezzel
a futball-labdával. A gumikacsát pedig azért kaptam, mert a hallgatókat úgy gyűjtöttem magam köré, mint a kiskacsákat.
Amikor nyugdíjba mentem, mindent magam mögött hagytam, a tanítást is, a
kutatást is. Nem akarok én már ott zavarogni. Az ember észre se veszi, hogy elmúlt
az idő. A Nobel-díjas spanyol sejt- és idegszövet kutató, Ramón y Cajal „Sejt és
idegszövet-kutatás” könyvében olvastam, hogy az idős kutatók előbb-utóbb a saját
tanaik utóvéd-harcosaivá válnak. Tudok rá példát, amikor egy agg professzor
akart még utoljára valami nagyot felfedezni… Tudják, mi az a két dolog, ami a
jó kutatót jellemzi? Először is nem hagyja abba a munkáját, amikor az reménytelennek látszik. És miért nem? Mert hisz benne… A másik pedig, hogy abbahagyja,
amikor már abba kell hagynia.
Nekem nincs hiányérzetem. Elhiszik? Nincs. Hippokrátesztől tanultam: az
igaz pillanat hamar elmúlik… Van egy latin mondás is: „Ars longa, vita brevis”.
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Tudják, mit jelent? A művészet, a tudomány örök, az élet rövid, de szerintem
görögül még szebben hangzik: Ho bios brachys, hé de techné makra. Szóval
okosan használjuk ki az életünket.
Látják azt a szép hajót? Hálás diákjaimtól kaptam, sok évvel ezelőtt. A hajó
neve „Serendipity”. Ez egy angol szó, hallották már? Azt jelenti, hogy véletlenszerű, de valójában mégsem véletlen, sőt utólagos előrelátás eredménye. A
serendipitységnek óriási szerepe van a felfedezésekben.
Valamikor régen Ceylon szigetét nevezték Serendipnek. Egy ősi történet
elmeséli, hogy a sziget három hercege felfedezőútra indult, és úton-útfélen véletlenszerűen olyan új dolgokra bukkantak, melyeket nem is kerestek. Ezért kapta a
hajó a Serendipity nevet.
A tudósoknak szükségük van arra a képességre, hogy a kutatásaik során
a véletlen, a szokatlan jelenségben felismerjék az újat, a jelentőset. Ilyen volt
például, amikor Fleming megtalálta a penicillint… A serendipitység később más
antibiotikumhoz is elvezette a kutatókat. Vagy ott a C-vitamin. Szent-Györgyi
Albert a felfedezés csodájáról beszél, hogy az ember ugyan látja, amit mindenki
lát, de a tudós olyat is észrevesz, amit más nem. Pasteur pedig azt mondta, hogy a
szerencse csak a felkészült, éles elmét támogatja.
Nem is igazi kutató, akinek nincs szerencséje. Van a véletlen, és van a szerencse.
De az egyáltalán nem véletlen, hogy a szerencse kihez szegődik. A kutatás pedig?
– mondtam már: fele játék, fele gyötrelem. Az életem során magam is találkoztam
a szerencsével, de volt, hogy a serendipity segített.
Nekem is volt néhány eredeti gondolatom. Tudják, hogy én mikor kutattam?
Inkább nyáron, amikor ugye nem volt oktatás, és az asztalomra sütött a nap. Elsők
között sikerült kidolgoznom a polarizációs optika molekuláris biológiai szerkezetkutatására történő alkalmazását. Elemeztem a topooptikai reakciók elméleti és
gyakorlati vonatkozásait is. Értik, ugye? Nem? Semmi baj, a kollégáim között sem
értette mindenki…
Hogy milyen volt a viszonyom a munkatársaimmal? Elvből nem dicsértem
soha, a mulasztásra, hanyagságra pedig nem kértem magyarázatot. Kimagyarázkodásra nem volt szükségem, ilyenkor németül azt mondtam: „Dieses Institut ist
kein für Ausrede”. Szóval, hogy ez az Intézet nem a kifogásokról, mentegetőzésekről szól. Ha valaki teljesítette a kötelességét, azért nem járt dicséret. Gyakran
korholtam a kötelességükről megfeledkezett medikusokat, maguknak úgyis
hiába beszélek, megmaradnak kispolgároknak, akiknek mindig máson jár az
eszük.
Nemegyszer hallottam azt is, hogy nem ismerem a naptárt, az ünnepnapokat
és a szabadságolást. Igaz. Persze, hogy nem mindenki értett velem egyet.
Egy-egy közbevetett dicséret vagy biztató szó, talán elejthető lett volna
kockázat nélkül. Lehet… Igen, volt, akinek ez nem tetszett. Ennek ellenére nagyon
ritkán fordult elő, hogy valaki otthagyta az intézetet. Üres orvosi állásunk soha
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nem volt. Nem hívtam, és nem is marasztaltam senkit. Churchill vért, erőfeszítést,
verítéket és könnyeket ígért a győzelemért. Győzelmet én nem ígérhettem…
A professzortársaim közül sem szeretett mindenki, de hát én sem értettem
egyet mindennel. Egyszer hallottam, miután meglátogattam egy beteget,
akinek érdekelt a sorsa, a hátam mögött megjegyezték: no, az öreg feljött
kiválasztani a következő boncolási anyagot! Szívesen elmagyaráztam volna,
hogy az orvosi gondolkodásnak két forrása van: az egyik a betegágy, a másik a
boncterem…
Azt is furcsállottam, hogy néhányan, de még professzor is, a teljes előadásukat
az asztalnál ülve adták le.
Kifogásolták azt is, hogy gyalog, fütyörészve járok be az egyetemre, akárcsak
egy lelkes kamasz. Igaz… És ha útközben tanítványokkal találkoztam, elbeszélgettem velük, de nem úgy, mint a professzoruk. Szerencse, hogy nem hallották,
mikről esett szó… Igen vállaltam az örök kamaszságom.
Szememre vetették, hogy tartózkodó és zárkózott vagyok. Magánjellegű
látogatásokra valóban keveset jártam, inkább csak azokkal találkoztam,
akikkel jó volt a kapcsolatom. Ha meghívtak, akár még egy pincepörköltre
is elmentem, gondolták volna? A névnapi köszöntéseket azonban udvariasan
elhárítottam. Ilyenkor mindig azt mondtam: engem csak munkával lehet
ünnepelni.
Sosem állhattam például azokat a professzorfeleségeket, akik szörnyen tájékozottak voltak egyetemi ügyekben, és a barokk társalgóikban délutánonként
a habos kávé mellett orvosi kérdésekről csevegtek. Lehet, hogy valahol ennek
hangot is adtam? Persze, hogy különcnek tartottak. Kérem, mi itthon sohasem
beszélgetünk orvosi témákról. Még csak az kellett volna!
75 éves vagyok, és 15 éve nyugdíjas. A latin közmondás szerint: „Senectus
ipse morbus”, az öregség maga a halál. Én nem így érzem. Jog szerint még fiatal
vagyok, de papír szerint már nem. Tudják meddig fiatal az ember? Amíg az új
ideákat magáévá tudja tenni.
Nekem még mindig rengeteg a dolgom. Nyelvórákat veszek, és ezt nagyon
komolyan veszem. Görögül, meg latinul tanulok. Bosszant, hogy még mindig nem
tudok rendesen lefordítani például egy Horatius költeményt…
Rendszeresen bejárok a kari könyvtárba is, nem engedhetem meg magamnak,
hogy elmaradjak a szakmától, ott olvasom el a folyóiratokat. Nem lehet olyan
öreg az ember, hogy ne lenne érdemes tanulni, Aiszkhülosz mondta. Gyakran
kérnek orvostörténeti előadásokra, így aztán pláne sok a dolgom. Az előadásokra
készülni kell…
Sok zenét hallgatok, rengeteg klasszikus irodalmat olvasok, és színházba
is járunk, erre régebben nem volt időm. Ha jó az idő, akkor pedig esténként
fölsétálok a Mecsekre.
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Ami az eddigi életemet illeti, százszorosan szerencsés és boldog embernek
érzem magam. Erről sem beszéltem túl gyakran. Amit elértem, azt a megértő
családom és feleségem, lelkem és ihletőm, Szödényi Nagy Magdolna nélkül nem
sikerült volna. Szerencsés vagyok azért is, mert támogatásával egész életemben a
tudománnyal foglalkozhattam.
Biztosan úgy hiszik, hogy én már hozzászoktam a halálhoz. Nem, nem így
van. Még egészen fiatal koromban, a pályám elején, gyakran visszatérő gondolatom volt az elmúlás. Tudják mire jutottam, hogy mi lenne számomra a szép
halál? Például olyan, ami a hivatás teljesítése közben ér. Igazam van?
Egynek magam is tanúja voltam, például dr. Verebély Tibor professzor
halála. A Budapesti Orvosegyesület előadói pódiumán történt, hatvanhat éves
volt. Verebély professzor a helyes diagnózishoz vezető sebészi patológia kiváló
tudósa volt. Szóval, vannak erre szép példák. A másik: Prohászka Ottokár, római
katolikus püspök halála a templomi szószéken, hatvannyolc évesen; vagy Egressy
Gábor, a nagy színészé a Nemzeti Színház deszkáin, ő ugyancsak hatvannyolc
éves volt.
A másik, ami ennél kevésbé patetikus, de talán a legszebb: idős korban, egy
kellemes ebéd után, kényelmes karosszékben elszundítani, és többé nem ébredni
fel… Mert a halál az álom rokona.
Szóval, jön majd a szép csendes öregség, a fiziológiás halál. Ne bánják,
nem baj, ha megöregszünk! Az életkor persze előbb-utóbb majd messze
kitolódik. Meddig? Száz évig? Százötvenig? Mit gondolnak, mi a felelős ezért?
Nem fogják elhinni, maga az oxigén, a legnagyobb barát, és egyben a legnagyobb
ellenség. Gondolták volna? Az idegsejtekben túlságosan felhalmozódnak olyan
anyagok, amitől aztán megöregszünk. Nem szabad túl hosszú életűnek lennünk,
mert az biológiailag céltalan. Az ember, ha már két generációt fölnevelt,
elmehet…
Amikor búcsúztam a végzős medikusoktól, megvallottam: nekem három
zsákom van. Az első egy kicsi, amiben az eredeti, tudományos felismeréseim
vannak. Olyan gyöngyszemek, melyeket én hoztam fel a tudomány mély vizeiből,
és nem vesztik fényüket. A második zsák már valamivel nagyobb, abban a
gyógyítással kapcsolatos emlékeimet őrzöm. Értékes, szép emlékek, mert én nem
vagyok, nem voltam gyógyító orvos. Mégis meggyógyultak emberek azáltal,
hogy én néha mondtam valami hasznosat. És a harmadik zsák a legnagyobb.
Ez a zsák azonban üres és lyukas. Mit gondolnak, mi van abban a zsákban? Abban
bizony a tanítással kapcsolatos élményeim vannak, és ezek a legszebbek. Üres a
zsák, de azért üres, mert akiket tanítottam, már mind elmentek, és távol vannak.
Ha valaki ebben az érzésben elvész, hogy ő tulajdonképpen semmit sem csinált,
akkor tényleg elkeseredik… Én azonban tudom, hogy aki tanít, az értékes munkát
végez, mert a jövőnek dolgozik.
És akkor még egyszer visszatérek egy bölcs keleti hasonlatra: aki tanít, az olyan,
mintha fát ültetne, és nézheti a fák növekedését. Ez az én leltáram. Néha a kis
zsákban gyönyörködöm, néha a középső zsákban, és néha pedig az üres zsákban…
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Marko Strojko

Pillangó
Pillangóként rebbentem szárnyam
A világ másik felén
Lehet tornádó támad
Nem akarok rosszat
Ugranék az időben
Ha lenne gépem
Mivel teret hajlíthatnék
Vissza vagy előre utaznék
Nekem oly mindegy
Csak mehessek
Csak mehessek
Meglesném
Újra múltam
A kedves perceket
Kijavítanám rossz tetteimet
De nem szabad
Mert a jövő káoszba fulladna bele
Pillangóként rebbentem szárnyam
Szállok tova a rohanó széllel szembe
Erőm nem bírja szusszal
Nem kavarhatok tornádót
Testem halott
Lelkem pillangóvá
Született újjá
Haragos vagyok
Mert
Elvesztettem ember
Mivoltom
Istenem!
Ezt a balga humort
Rossz bőrbe vagyok
Legyen pusztító tél
S cudar hidegben
Fagyjon el porhüvelyem
Talán egy következő fejezet jön
Hol ismét gyermek lehetek
Addig is rebbentem
Szárnyam
Szélmalomharc az idő
Múlásával.
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33 /Krisztusi kor/
Még nem 100...
Nem aggastyán...
Krisztusi kor!
Hatalom...
Akár a jó bor...
Nemes szőlőből...
Mint a nektár...
Istenek itala...
Még van idő...
Mindenre...
Tervekre...
Célokra...
Ha törik...
Ha szakad...
Rajta...
Kell lenned...
Mert a perc...
Semmisül meg...
Ha nem cselekszel...
Ami marad...
Az a harag...
Mert a perc...
Értékes...
Az idő gyermeke...
Kis szelete...
Ami ha...
Tányéron marad...
Örök kérdés...
Mi lezáratlan akta...
S tisztes...
Őszes...
Halántékkal...
Vág fejbe...
Egy gondolat...
Félbe hagytad...
Múló ábrándok...
Kavalkádján...

Bámulva...
Csillagtérképedet...
Mert az az egy...
Sarkcsillagod...
Mindig is ott ragyogott...
Figyelt Téged...
Mint őrangyalod...
Kezdetben...
De kellett a Mars...
Az állandó...
Háború...
Planétája...
Mert ott született...
Lelked...
Lázadó énje...
Aki nem hallgat...
Magán kívül...
Semmire...
Fene nagy konokság...
Ezért vagy még...
Talpon 33 év után!
Nem gyűrt le senki fia...
Nem tört meg végleg...
Egy bántó szó sem...
33 éved...
Ne add senkinek...
Ezt már nem vehetik el...
Ami húsodba égett...
Még nem 100...
Nem aggastyán...
Krisztusi kor!
Hatalom...
A javából...
Minden ajtó...
Nyitott...
Ami eddig zárva...
Volt...

FARKAS GÁBOR VERSE
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Farkas Gábor

akármeddig
rossz a ködlámpa
ékelődik a sötét
a lombok határa
torlódott messzeség
milyen magasra
telepednek a fészkek
arrébb szökik a fény
akármeddig érek

Szabó Rózsa – Életünk, olaj, farost 80x90cm, 2021.
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Pásztor Bertalan

ESTERHÁZYAK
AZ ÁR ELLEN

„

Esterházy János túlnőtt szűkebb hazájának,
a Felvidéknek keretén. Így nem csak a felvidéki,
hanem az egész magyarság fogja megörökíteni emlékét,
hogy az önzetlen önfeláldozás nemes példája
a következő nemzedék részére is ragyogjon”
Csáky Mihály

PÁSZTOR BERTALAN – ESTERHÁZYAK AZ ÁR ELLEN

SZEREPLŐK:

ESTERHÁZY János
ESTERHÁZY Lujza
EZREDES
I. RENDŐR (civilben)
II. RENDŐR; hadnagy (civilben), majd KAPITÁNY
TÓTH Gusztáv, miniszteri megbízott
PÁRTELNÖK
VALLATÓ-TISZT
Dr. KRÁL’, szlovák ügyvéd
Dr. MÁRIA ČIKVANOVA-STARÁ, ügyvéd
HÍRHOZÓK
ÚJSÁGÁRUS

91

92

PÁSZTOR BERTALAN – ESTERHÁZYAK AZ ÁR ELLEN
Első jelenet

Helyszín: Pozsony, az Ezredes irodája. Íróasztal, két fotel, dohányzóasztal.
Időpont: 1944 ősze. A szemközti falon Jozef Tiso arcképe.

PÁRTELNÖK (Izgatottan belép, az Ezredes feláll, és eléje siet)
Jé, alig ismerek rád!… (ujjával mutatja) Hová lett innen a híres Hitler-bajusz?
EZREDES

Miután lerohantuk Lengyelországot, még szükség volt rá. Ahol megjelentem,
a zsidók meg se mertek mukkanni. Most viszont rosszul áll a németek szénája…
Amilyen gyorsan nyomultak Moszkváig, ugyanolyan iramban hátrálnak… ki tudja,
meddig?
PÁRTELNÖK

Az idő pedig a zsidóknak dolgozik meg ennek a szemét Esterházynak … Aki hozzá
menekül, aki tőle kér segítséget, mind megmenti: hamis útlevelet szerez nekik,
átszökteti őket Magyarországra; még a németek karmai közül, a munkatáborból
is kihozza kedvenceit; legutóbb gyerekeket meg az idős hölgyeket szabadította ki.
Hogy miképpen csinálja…?
EZREDES

Régi igazság: a pénz beszél, a kutya ugat… Kávét, konyakot parancsolsz?
PÁRTELNÖK

Köszönöm, majd később.
EZREDES

Nézz körül! Országunkban mindenütt ott vannak a jiddisek, ahol pénzzel foglalkoznak: a bankokban, a kereskedelemben, a gyárak igazgatói székeiben; az orvosi
pályákon, az ügyvédi irodákban! Akinek pénze van, mindent el tud intézni. A hivatalokban. De a rendőrségen nincs egy sem. Irtóznak a kemény munkától, a szolgálattól.
PÁRTELNÖK

Az országgyűlési képviselők közt sincs egy se. De ez a kalapos gróf egy maga felér
hat zsidó képviselővel. Az úgynevezett sérelmi politika miatt sok borsot tört az
orrunk alá. Éppen ezért ezt a szemetet ki kell takarítani az utunkból, a városból, az
országból, és ha törvényesen nem megy, likvidálni kell. Minden áron!
EZREDES

A gróf ügyes képviselő: betartja a törvényeket. Kisebb vétségei voltak, de védi a
mentelmi jog, nem indíthatunk ellene eljárást.
PÁRTELNÖK

A rendőrség is legyen ügyes; találja meg a nyomatékos okot, hogy az országgyűlés
felfüggessze mentelmi jogát.
EZREDES

Már intézkedtem. Három „civil” figyeli minden nap, de autóval jár, az embereim
meg gyalog, így könnyen eltűnik a szemük elől.
PÁRTELNÖK

Vegyetek egy kocsit!
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EZREDES

Miből? A háborús költségvetésből?
PÁRTELNÖK

Harcoljátok ki. Az idő sürget. Hitler katonái már csak a csodafegyverben bíznak…
Én szkeptikus vagyok: nem hiszek a csodákban.
EZREDES

Én sem…
Csend.
PÁRTELNÖK

Akkor cselekedj!
EZREDES

Cselekedj… Cselekedj! Könnyű mondani. A törvényeket betartani és betartatni –
különösen napjainkban! – roppant nehéz.
PÁRTELNÖK

A veszély nagy. Ma már látjuk, hogy kormányunk csapatai részt vettek – Hitler
oldalán – Lengyelország megszállásában és a Szovjetunió megtámadásában.
Hibánkat jóvá kell tennünk!
EZREDES

De hogyan?
PÁRTELNÖK

Figyelj jól (suttogva): Sztálin nem kedveli a lengyeleket, és gyűlöli a német fasisztákat. Hogy tisztára mossuk magunkat, valakit be kell dobnunk a medvék barlangjába, ott szónokolhat, kritizálhat a gróf úr, elbűvölheti az állatokat, ha kudarcot vall,
a vadak széttépik.
EZREDES

És ha az ügyészség felelősségre vonná?
PÁRTELNÖK

Felelősségre vonás…? Ugyan... Vedd fel a kapcsolatot a Gestapóval, és mondd
el valamelyik tisztnek bizalmasan, hogy mit tett ez a zsidóbérenc. A többi már az ő
dolguk.
EZREDES

Ez a terv még az ördögnek is becsületére válna. Kérdés, hogy megvalósítható-e.
Ugyanis Németország tele van elhurcolt zsidókkal, a halálgyárak éjjel-nappal
működnek. A közeledő front mögött a legfőbb gondjuk a menekülés megszervezése.
PÁRTELNÖK

Ne az ő fejükkel gondolkozzál! A szemét bűzlik, el kell takarítani – minden áron,
érted, min-den á-ron. Ha Nyugat reménytelen, nézzetek Keletre!
EZREDES

Ez több sikerrel kecsegtet. No, erre innunk kell (előveszi a szekrényből a konyakot és a
poharakat; tölt) Ürítsük poharunkat!
PÁRTELNÖK

Előre iszunk a medve bőrére?
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EZREDES

A barátságra és a sikeres együttműködése. (kiürítik poharukat).
PÁRTELNÖK

Úgy legyen! (elmegy)
Csend.

I. RENDŐR

(civilben)

EZREDES

Hoztál valamit?
I. RENDŐR

Nem egyet, sokat (táskájában kotorász, majd noteszében lapozgat). A Vár utcában találkozott valamelyik ismerősével, és magyarul üdvözölték egymást, mi több: magyarul
beszélgettek.
EZREDES

Bagatell.
I. RENDŐR

Van más. A Tátra vendéglőben magyar nótát hallgatott. Azt húzatta a fülébe, hogy
„Deres már a határ…” Nagyapám kedves nótája volt, a béke idejében. Szegény
nagyapám, Isten nyugosztalja, de szerette énekelni: (dúdolja) Deres már a határ, őszül
a vén betyár…
EZREDES (mosolyogva)
Hagyja abba, még feljelentenek bennünket, ha valaki meghallja.
I. RENDŐR

Ez a vád már megfelel?
EZREDES

Ne hülyéskedjen!
I. RENDŐR

Van még. Aszondja: Megszegte az elsötétítési tilalmat: mielőtt kocsijával beállt volna
a garázsba, felkapcsolta a reflektort.
EZREDES

Pitiáner cselekedet, nevetséges…
I. RENDŐR

A negyedik nem nevetséges… A cigány azt muzsikálta, hogy „Az a szép, az a szép…
Visszajött a Felvidék…”
EZREDES

Hogy van tovább?
I. RENDŐR

Nem tudom, de az benne van, hogy „Te meg Benes, takarodj a fenébe!”
EZREDES (felderül az arca)
Ezt énekelte Esterházy?
I. RENDŐR

Nem, de elmélyülten hallgatta.
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(csalódottan)

Elmehet!
Csend.
(derűsen)
Törököt fogtam… (kollégájához) Ne menj el!
EZREDES (indulatosan )
Ki itt a parancsnok?!
II. RENDŐR

I. RENDŐR

Hát… most menjek, vagy ne menjek?
II. RENDŐR

A markomban van Jancsi…
EZREDES (rosszallóan)
Esterházy János…
II. RENDŐR

A Jancsi kifejezőbb…
EZREDES

Akkor mondja, de kertelés nélkül.
II. RENDŐR

Hát… az úgy vót…
EZREDES

Hadnagy úr! Sohase lesz magából miniszter, ha szószátyárkodik.
II. RENDŐR

Miniszter nem, de kapitány még lehetek… Napóleon is hadnagyként kezdte…
EZREDES

Az akkor volt.
II. RENDŐR

A mai világban sem ritka a gyors felemelkedés… Na, szóval… a Jancsi utazni akart
Poprádról, megvette a jegyet a Tátra expresszre, de sokat késett a vonat. Várt…
várt… de hiába.
EZREDES

Térjen a lényegre!
II. RENDŐR

Mivel nem jött a Tátra, betolatott egy fapados, és rá vót írva, hogy Tátra expressz.
Erre Jancsi, miután felszállt a fapadosra, az ablakon kihajolva elkezdett rikácsolni,
hogy azt mondja: „Mi ez, kérem? Még hogy Tátra expressz, ez egy közönséges
harmadosztályú kocsi. Ez egy közönséges svidli, mint minden az országban”.
Ez, kérem – ezt már én mondom – államellenes cselekedet, köztársaságunk gyalázása.
EZREDES

Tudja ezt bizonyítani?
II. RENDŐR

Hát hogyne! Vótak ott vagy húszan, akik hallották Jancsi rikácsolását. Felírtam
mindahány nevét, lakcímét, de amikor megtudták, hogy ki beszélt, odábbálltak.
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Ketten azonban, egy szlovák meg egy magyar ide-oda pislogott. Na, gondoltam
magamban, ezek az én embereim; intettem nekik, Mondom aztán: nem leszek
hálátlan, ha írásban tanúskodnak.
EZREDES

Aláírták?
II. RENDŐR

Hát persze. Meghívtam őket egy hosszúlépésre, és a vendéglőben megírtam a
hivatalos tanúsítványt, ők meg nyomban aláírták. Itt van e. (előveszi táskájából az
iratot, és átadja az Ezredesnek)
EZREDES (nézegeti, mosolyog)
Így kell ezt tenni.
I. RENDŐR

Neki mindig szerencséje van.
II. RENDŐR

A szerencse szárnyon jár, akire rászáll, az jól jár (várakozón néz az Ezredesre)
PÁRTELNÖK (visszatér)
Az előbb elfelejtettem mondani… (zavartan néz a két rendőrre)
EZREDES (észreveszi az elnök zavarát)
Elmehetnek. (a két rendőr távozik) Mielőtt elmondanád, itt a jó hír. (mutatja a tanúsítványt)
Csend.
PÁRTELNÖK (örömmel)
Végre markunkban van a gróf úr!
EZREDES

Korai az öröm: megszökhet. Ha megneszeli ezt a jelentést… Átmehet Magyarországra… Elmenekülhet Svájcba, Párizsba vagy éppen Londonba. Mindenütt vannak
rokonai, ismerősei. Lehetséges az is, hogy a bujkálást választja.
PÁRTELNÖK

Egy hét múlva kibújik a szög a zsákból: ugyanis összeül az országgyűlés; megvitatjuk
az új helyzetet, és napirend előtti felszólalásban – nemzetgyalázás miatt – megvonjuk
a képviselő úrtól a mentelmi jogot.
EZREDES

Háromszor terjesztettétek elő: sikertelenül…
PÁRTELNÖK

Most sikerülni fog: garantálom. Ez a legsúlyosabb vétsége. Az sem lebecsülendő
ok, hogy új helyzet alakult ki: a megváltozott világban nincs szükség ilyen izgága
magyarra. Azt, hogy a zsidótörvényt nem szavazta meg, jegelni kell.
EZREDES

Elkéstünk. A szlovák sajtó a szitkok özönét zúdította a grófra. A nyilvánosság előtt.
PÁRTELNÖK

A szovjeteket ez nem érinti: egyébként pedig nem beszélik a szlovák
nyelvet.
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EZREDES

Felderítők működnek ott is.
PÁRTELNÖK

Tudom. De a nyomozás során nem kell firtatni, hogy a parlament – egy kivételtől
eltekintve – megszavazta a zsidók deportálását. Nehogy már hős legyen ez a zsidóbérenc…
EZREDES

És ha horogra akad, mi a teendőnk?
PÁRTELNÖK

Lássuk csak! … Ügyét – jelenlegi törvényeink szerint – át kellene adni az ügyészségnek. Ismerve az eddigi gyakorlatot, hetekig tartana a vádirat elkészítése, aztán a
bíróság, a tárgyalás, a tanúk kihallgatása… Ez hónapokig eltartana. Az idő sürget.
Más megoldást kell választani. Nincs valami ötleted? (kérdőn néz az Ezredesre)
EZREDES

Már megbocsáss, a válaszadás nem az én tisztem.
PÁRTELNÖK

Több szem többet lát: írok Kassára, hogy hívják össze a Szlovák Nemzeti Tanácsot, és
közösen döntsünk Esterházy sorsáról.
Második jelenet
Hely: Reimann Józsefné Szél utcai lakása. Kisszoba, egy asztal, két szék, egy ágy és egy
szekrény. Április 6. Péntek délután. János és Lujza az asztalnál ülnek, és kávéznak.
LUJZA

Feldúlták az otthonunkat. Délután bejött egy század szovjet katona kastélyunk
udvarába. Parancsnokuk, aki jól beszélt németül, arra kért, szállásoljam el egy
kényelmes hálószobában, szeretne pihenni. Bevezettem a vendégszobába. A
többieket bekísértem a napaliba, s amíg ott tanakodtunk az alkalmazottakkal, hogy
kit hová helyezünk el, három mongolképű rám vetette szemét, és az egyik odajött
hozzám, belém karolt, el akart vinni valahová…
De én megvetettem a lábam, nem mentem; kiszabadítottam a karom… A katona
kezébe került a retikülöm szíja, és a rángatás következtében elszakadt. A pufajkás
kinyitotta a táskám, és amíg a bankjegyeket számolgatták, sarkon fordultam, és
benyitottam a parancsnokhoz. Elmondtam neki, hogy miért. Azt felelte, hogy tartózkodjam a vendégszoba előtti helyiségben, oda nem mehetnek be a katonák. Így
menekültem meg.
ESTERHÁZY

Köztük is akadnak rendes emberek.
LUJZA

A parancsnok valóban az volt, de a többiek…
ESTERHÁZY

És a feleségem, a két gyerek, János és Alice?
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LUJZA

Őket befogadta az inas, Jilly Ferenc. Nála biztonságban vannak. Szegény Jánoska
megemlegeti a háborút: elvitték lovainkat…
ESTERHÁZY

Lovak nélkül művelni a földet, szántani, vetni… elképzelhetetlen.
LUJZA

Elvitték Jánoska lovát is. Sírt, zokogott szegény, és folyton ismételte: hogy a ló az övé,
születésnapi ajándék… A szívem majd megszakadt, ha ránéztem… De a katonák
könyörtelenek voltak… Csak egy gebét hagytak cserében…
ESTERHÁZY

Lovas nemzet a magyar… Gebe és a lovas nemzet... Gebére ülni, és huszáros
vágtával csatázni… A háború micsoda abszurditást produkál!
LUJZA

A háború? Inkább így mondanám: a megkérgesedett szívű katonák.
ESTERHÁZY

Mariskáék?
LUJZA

Mycielski család majorsági épületében szoronganak egy szobában – öt
gyerekkel.
ESTERHÁZY

Így szétszakítani egy nagycsaládot… Szomorú, nagyon szomorú…
LUJZA

Rettenetes a pusztítás! A kastélyt kifosztották az oroszok, elrabolták műkincsnek
számító könyveinket, gyönyörű festményeinket, és amit meghagytak, a bútorokat,
berendezéseket elhordták a falusiak.
ESTERHÁZY

Az a legszomorúbb, hogy nem tehetünk ellene semmit.
LUJZA

Feltörték a ruhásszekrényemet, és mindent kirámoltak belőle. Mariskától kértem
kölcsön annyi pénzt, hogy ide utazhassak hozzád.
ESTERHÁZY

Bölcsen tetted.
LUJZA

És veled mi történt?
ESTERHÁZY

A barátaim értesítettek, hogy a kopók meg a Gestapo kézre akar keríteni.
Társaimmal együtt itt, a pincében vészeltük át a hadszíntérváltozást. Nyolc nap
alatt – óvatosságból – csak éjszaka kaphattunk enni- és innivalót. Ezt nem panaszként mondom. Kibírtuk. Élünk, és reménykedünk.
LUJZA

Testvérem! Ami itt történik, az nem a mi világunk, innen menekülni kell. Menjünk el
együtt Párizsba, minél hamarabb.
ESTERHÁZY

Én nem megyek. Nem mehetek…
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LUJZA

Ott sok ismerősünk van. Tárt karokkal várnak bennünket. Dolgozni fogunk, elszegődünk tolmácsnak, cikkeket írunk az újságokba. Én talán könyvet is írhatok életünk
megpróbáltatásairól.
ESTERHÁZY

Nem mehetek.
LUJZA

No, de miért?
ESTERHÁZY

Ezer esztendeje, sőt több mint ezer éve itt éltek őseim: együtt a szlávokkal, békében,
egyetértésben. A facsemetének még alig van gyökere, ha kiássák az anyaföldből,
visszametszik gyökereit, és ha máshová ütetik, megfakad, koronája kilombosodik.
Ha ugyanezt teszik az idősebb fával, hiába ültetik át jobb termőföldbe, előbb-utóbb
elszárad. Így vagyok ezzel én is: Gyökereim megerősödtek, mélyre hatoltak a
magyar földbe, a magyar múltba; ha elvágom őket, nem élem túl. Tudod jól, hogy
éveken át voltam a Magyar Párt elnöke, és többször felkerestem híveimet Pozsonytól
Királyhelmecig. Sorra meghallgattam panaszaikat. Rengeteg a gondjuk, a bajuk,
éleződik a feszültség, most, a háború alatt meg különösen. Amennyire tudtam,
amennyire a lehetőségek megengedték, orvosoltam sajgó sebeiket. Több százra rúg
azoknak az üldözötteknek a száma, akiket kimentettem a halál torkából. Híveimet,
barátaimat – beleértve szlovák barátaimat is – nem hagyhatom magukra. Ki védi
meg a kivívott jogokat, ha megszököm az országból? Ki segít a bajba jutottakon? Ki
teszi szóvá a megszegett ígéreteket? A soviniszta önzés gátlástalanul felfalná harcunk
eddigi eredményeit. Jelenlétemben oly sok becstelenséget megszavaztak az országgyűlésben. És a mohó vágy, a mértéktelen igazságtalanság hétről hétre újjászülné a
becstelenséget. Van más, íratlan törvény is: a hajótörötteken segíteni erkölcsi kötelességünk, Isten és ember előtt felelősséggel tartozunk embertársainkért. Úgy kell
tennünk, mint ahogy a svájciak, a svédek és a finnek tettek és tesznek: országukban
minden népnek, nemzetiségnek egyenlő jogot, egyenlő esélyt biztosítanak. Ezekben
az országokban prosperál a gazdaság, virágzik a kultúra, megtarthatják szokásaikat,
saját nyelvükön tanulnak; részt vehetnek a közéletben. Érvényesül az európai szellemiség, az európai demokrácia. Nem panaszkodnak, nincs miért, jól érzik magukat
szülőföldjükön. Aki él a felkínált lehetősséggel, kiteljesedik tehetsége; nem torzítja el
lelküket az örökös alkalmazkodás. Bátrak, és mint a szikla, kemények.
LUJZA

Szívesen elmegyek veled bármelyik országba.
ESTERHÁZY

Mit szólnának a gyerekeim, ha elhagynám őket?
LUJZA

Vigyük magunkkal az egész családot.
ESTERHÁZY

A gyerekeket elszakítani a szülőföldjüktől… Soha, ezt soha nem tenném meg. Te
mehetsz, gyümölcsöztesd nyelvtudásodat; jelentkezz tolmácsnak a békeszerződés
előkészítőinél! És légy résen, nehogy rosszabbul járjunk a trianoni csonkolásnál.
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LUJZA

Gondolod, hogy kíváncsiak egy tolmács véleményére?
ESTERHÁZY

A sült galamb nem repül az ember szájába. Menj oda minden küldötthöz, és ha kell,
pörlekedj: küzdj az igazságért! Itt a szekrény kulcsa, vegyél magadhoz annyi pénzt a
dobozból, amennyire szükséged van; küldjél Mariskának is.
LUJZA

Aggódom érted, ha itt maradsz, bosszút állnak rajtad rosszakaróid.
ESTERHÁZY

Történelemből tudjuk: a haladás útja mártírok csontjaival van kirakva. Szent
Sebestyén életét nyílzáporral oltották ki. Keresztelő Szent Jánost lefejezték. Másokat
meg máglyahalállal büntettek meg. Később a büntetés módja „korszerűsödött”:
Batthyány Lajos miniszterelnököt golyó általi halálra ítélték. Teleki Pált válaszút elé
állították: vagy becstelen szószegővé válik, vagy önkezével vet véget az életének.
Ő pisztollyal hárította el a becstelenséget.
LUJZA

Jugoszlávia megtámadását így sem tudta megakadályozni.
ESTERHÁZY

De jellemének szilárdsága, tisztessége ma is hat és hatni fog mindétiglen.
LUJZA

Ha a végzet elér téged is, magára marad a feleséged és a két aranyos gyereked.
ESTERHÁZY

Megőriznek emlékezetükben. Talán mások is.
LUJZA

Már sokszor elmondtam, hogy idealista vagy.
ESTERHÁZY

Mindannyian a teremtő kezében vagyunk. Amit ránk mért a sors, vállalnunk kell.
Te ott teljesíted küldetésed, ahová mégy, én meg itt.
LUJZA

Most itt maradsz vagy…?
ESTERHÁZY

Elmegyek… munkára jelentkezem. Ebben a káoszban rendet kell teremteni,
szüksége van rám a városnak, az országnak. Ha visszajövök, itt talállak
még?
LUJZA

Igen. Búcsú előtt még szeretném meghallgatni tanácsaidat.
ESTERHÁZY (fejébe teszi kalapját, és csókkal búcsúzik nővérétől)
LUJZA

Vigyázz magadra!
Harmadik jelenet
Ugyanaz a helyiség, mint az első jelenetben. A II. Rendőr mint frissen kinevezett Kapitány ül
a parancsnoki székben. Hátrafésült haja, ragasztott bajusza Sztálin képére emlékeztet.
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ESTERHÁZY

(illedelmesen köszön, kezet nyújt a Kapitánynak) Jó napot kívánok. Esterházy János
vagyok.
KAPITÁNY

Mi már találkoztunk…
Csend.
ESTERHÁZY (mélyen a szemébe néz)
Az arca ismerősnek tűnik, de nem emlékszem, hogy valaha beszéltünk volna.
KAPITÁNY

Beszéltünk: egyoldalúan… A képviselő úr, miután felszállt a poprádi vasútállomáson a fapadosra, haragosan rikácsolta, nem is egyszer: (utánozza a rikácsoló hangot)
„Mi ez, kérem? Még hogy Tátrai expressz? Ez egy közönséges harmadosztályú
kocsi…”
ESTERHÁZY

Valami rémlik… de nem idéződik fel emlékezetemben semmi.
KAPITÁNY

Az utolsó mondatra sem emlékszik?
ESTERHÁZY

Nem… hiába erőltetem az agyam…
KAPITÁNY

Akkor segítek: „Ez svindli, mint minden az országban.”
ESTERHÁZY

Azt mondtam, amit láttam, amit tapasztaltam.
KAPITÁNY

Gyalázta a Szlovák Köztársaságot!
ESTERHÁZY

Csak az igazat mondtam, nevezetesen azt, hogy ezzel a felirattal becsapták az
utasokat, nem először és nem utoljára, és nemcsak itt és most, hanem másutt és
máskor is… Most azért jöttem ide, hogy a megváltozott körülmények között olyan
országot építsünk, amely mentes a csalástól, amelyben az igazmondás, még ha
vitatható is, nem bűn, hanem érdem.
KAPITÁNY

A képviselő úr tudja, hogy megvonták a mentelmi jogát?
ESTERHÁZY

Nem tudom. Nem lehettem jelen, mert nem hívtak meg.
KAPITÁNY

Ha valaki bujkál, ugyebár, nem értesíthetik.
ESTERHÁZY

A törvény előírja, hogy a mentelmi jog megvonásakor meg kell hallgatni a képviselőt
is. Másként fogalmazva: a távollétemben hozott döntés törvényellenes.
KAPITÁNY

Gróf úr! A maga törvénye érvénytelen. Az új törvényt mi hozzuk, és mi hajtjuk végre.
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ESTERHÁZY

Az ellenőrzést is maguk végzik?
KAPITÁNY

Természetesen.
ESTERHÁZY

Ez, kérem, közönséges totalitárius rendszer.
KAPITÁNY

Ez nem tatalitárus… tatalitátus…
ESTERHÁZY

To-ta-li-tá-rius…
KAPITÁNY

Szóval ez diktatúra… bolsevik diktatúra.
ESTERHÁZY

Fasiszta vagy bolsevik… Egyik kutya, másik eb.
KAPITÁNY

Akár kutya, akár eb, itt most a mi akaratunk fog érvényesülni.
ESTERHÁZY

A szlovákoknak mindegy, hogy ki az úr? Csak szolgálni lehessen… Akkor a
birodalom védőszárnya alatt nagynak látszik a kicsi is… De hol marad a szabadság
és az igazság?
KAPITÁNY

A mi igazságunk valósul meg.
ESTERHÁZY

A „mi igazságunk” kirekesztő…
KAPITÁNY

Igen, az: távozhat.
ESTERHÁZY

Ahol a nemzeti elfogultság az úr, az új rend csak torzszülött lehet (távozik).
Negyedik jelenet
Hely: ugyanaz, mint a második jelenetben.
(János érkezik, borús hangulatban)
LUJZA

Aggódtam miattad. Megtörtnek látszol…
ESTERHÁZY

Okom van rá… Még aznap, amikor elmentem, és visszafele jöttömben egy orosz
járőr megállított, igazoltatott, és se szó, se beszéd, bekísért a szovjetek irodájába, a
komisszár nyomban kihallgatott. Több mint két hétig voltam őrizetben, de semmiféle
vádat nem tudtak felhozni ellenem, ezért szabadon engedtek.
LUJZA

Hála a jó Istennek.
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ESTERHÁZY

Egy napot pihenek, és holnap megyek a miniszteri megbízotthoz.
LUJZA

Még jóformán ki se kerültél a karmaik közül, és máris vissza akarsz menni?
ESTERHÁZY

Ady Endre szavaival: „Visszakövetel a sorsom…” A város utcái tele vannak
plakátokkal. Elkészült a Kassai program, a Beneš-dekrétum. Az egyik pontban:
megfosztják jogaiktól a magyarokat, elveszik tőlük állampolgárságukat, ingó és
ingatlan vagyonukat…
Földönfutók lettünk saját hazánkban. Ez égbe kiáltó bűn! Ez kegyetlenebb, mint a
trianoni földarabolás!
LUJZA

A zsidók után mi következünk…?
Csend.
ESTERHÁZY

Sajnos.
LUJZA

Rosszabbak, mint a fasiszták.
ESTERHÁZY

Ne ess pánikba!
LUJZA

Csomagoljunk össze, és azonnal induljunk Párizsba, talán még nem késő.
ESTERHÁZY

Elhagyjam az országot, amikor katasztrófa fenyeget minden kisebbséget?
LUJZA

Testvérem! Tönkretették otthonunkat… kiforgattak vagyonunkból… És ez még nem
minden: iszonyú veszély fenyegeti az életünket. És te nem veszed észre, vagy nem
akarod észrevenni?
ESTERHÁZY

Dehogynem! A felismerés azonban kevés: tenni, tenni kell. A Magyar Párt vezetőségével együtt megfogalmazunk egy memorandumot, és elküldjük a Szlovák
Nemzeti Tanácsnak. Megírjuk benne, hogy mi, magyarok, akik itt, ezen a földön
élünk, kijelentjük: lelkiismeretünk tiszta, sem gondolatban, sem tetteinkben nem
vétettünk a demokrácia és a humanizmus ellen. Nem tagadjuk, hogy a trianoni
békeszerződés békés revíziója révén kívántuk sorsunk jobbra fordulását. Óhajunkat
azonban mindig békés úton akartuk elérni, s ami nagyon lényeges: nem a cseh és a
szlovák nép kárára. Elkeserítő, hogy az újjáéledt állam felelős vezetői békés törekvésünket azonosnak értékelik a németek és a soviniszta szlovákok magatartásával, akik
együttesen, kéz a kézben gyalázták meg az emberiesség, az egyenlőség, az igazság és
a jogrend általános gyakorlatát. A hamis azonosításból eredtek és erednek a kisebbségek véget nem érő szenvedései…
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LUJZA

Kemény ez a hang.
ESTERHÁZY

Az igazság kimondása – köntörfalazás nélkül – mindig kemény.
LUJZA

Aki kimondja, betörik a fejét.
ESTERHÁZY

Drága nővérkém! Hű maradsz önmagadhoz… Köszönöm a figyelmeztetést.
De eddig se rejtettem véka alá a véleményem, és még az orromat sem törték be.
LUJZA

És a rágalmak? A mocskolódások? A ledorongolás?
ESTERHÁZY

A durva hang őket minősíti.
LUJZA

A szívemből beszélsz, a jobb belátáshoz rugalmasabb gondolkodás szükségeltetik.
ESTERHÁZY

Igazad van. Diplomatikusan kérjük, hogy a Csehszlovák Köztársaságban igazságosan
bánjanak velünk, s a szlovák kormány által elkövetett sérelmeket orvosolják mind
az egyének, mind a közösségek tekintetében. Éppen ezért tegyék lehetővé, hogy az
itteni magyarok részt vehessenek az új állam építésében, és kérjük az alkotmányban
lefektetett jogainkat.
LUJZA

Gondolod, hogy az új kormány meghátrál?
ESTERHÁZY

Ha van bennük emberi érzés, ha képesek az önismeretre, ha képesek az elkövetett hibákból levonni a tanulságokat, akkor nem ferdítik el mondatainkat, akkor
mérlegelik mindazt, amit memorandumunk tartalmaz.
LUJZA

Az örök optimista szobrát rólad kellene megformálni. Én mégis aggódom. Miattad.
ESTERHÁZY

Aggódom én is – a magyarságért. Tegnap még Auschwitz volt a kivételes szlovák
jólét ára, félek, hogy ma a magyar kisebbség házaiba, üzleteibe költöznek be –
jogtalanul...
LUJZA

Csak nem visznek el a halálgyárakba?
ESTERHÁZY

Olyan mélyre talán nem süllyednek… Bár nem tudható, hogy mit rejt a vezetők
sietősen átszínező maszkja?
LUJZA

Reménykedjünk.
ESTERHÁZY

A remény kevés, cselekedni kell, sürgősen. Mi itt összefogunk, te pedig utazz el
Párizsba, és a szövetséges hatalmak követségén és mindenütt, ahol csak lehet, mondd
el, írd le, kiáltsd világgá, hogy bajban vagyunk, segítsenek…
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LUJZA

Nehéz feladat, hiszen a magyar kormánynak kedvezőtlen az ázsiója, Budapest
fegyveres ellenállás nélkül tűrte, sőt segítette a németeket, és a végsőkig kitartott
Hitler mellett.
ESTERHÁZY

A nemzet nem azonos a nyilasokkal, a vezetők sem azonosak Szálasi Ferenccel. A
vérveszteség, a nap mint nap ismétlődő bombázások megviselték, fásulttá tették
az embereket. De népünk, nemzetünk történelme reményre jogosít: ha elesett, ha
elgáncsolták, mindig fel tudott állni. Feldúlták országunkat a tatárok, sok évtizeden
át sanyargatták elődeinket a törökök; nem tudta kiölni a magyarságból a nemzeti
érzést a bécsi kancellária. És ha értelmes célt tűztek elé, újrakezdte az életet; mosolyra
derültek az arcok, prosperált a gazdaság.
LUJZA

Mikor jössz vissza?
ESTERHÁZY

A memorandum megfogalmazása és elküldése után elmegyek a rendőrségre…
LUJZA

Besétálsz a kelepcéjükbe?
ESTERHÁZY

A kormánybiztos gyakorolja városunkban a hatalmat, vele kell beszélnem. Az
mégsem engedhető meg, hogy a „felszabadítók” csak azért, mert nem tetszik nekik a
kalapom vagy a fizimiskám, letartóztatnak, és heteken át faggatnak.
LUJZA

Vigyázz magadra, tárgyalás közben el ne vesd a sulykot. (János fejébe teszi kalapját,
megöleli nővérét; puszi jobbról, puszi balról, és távozik)
Ötödik jelenet
A helyszín: mint a második jelenet. De a szemközti falon már Beneš arcképe.
Az íróasztal mögött ül Tóth. Esterházy érkezik.
(szívélyesen üdvözli a miniszteri megbízottat)
Jó napot kívánok. Esterházy János (kezet fognak)
ESTERHÁZY
TÓTH

Örvendek. (hivatalosan, ridegen)
ESTERHÁZY

Azért
nik…

jöttem,

hogy

segítsek

a

rendteremtésben,

TÓTH

Csak nem…
ESTERHÁZY

De igen, egy szovjet járőr letartóztatott az utcán, ok nélkül.
TÓTH (tettetett csodálkozással)
Ok nélkül?

mert

ami

itt

törté-
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ESTERHÁZY

Mentem a járdán, és a katonák jöttek velem szemben… valószínű, nem tetszett
nekik a kalapom. Hiába mutattam meg papírjaimat, felszólítottak, hogy kövessem
őket. A börtönben kötöttünk ki, két héten át vallatott a komisszár. Mivel semmilyen
vétséget nem talált, elengedett. Ez mégiscsak tűrhetetlen, hogy a „felszabadítók”
megsértik az egyének szabadságjogait.
TÓTH

Egyedi eset.
ESTERHÁZY

Az viszont nem az, hogy erős embereket gyűjtenek össze az utcán: „málenkij robotra”,
és viszik zsákolni, lapátolni őket, utána meg vagonokba terelik az embereket, és
viszik, viszik, ki tudja, hová…? Ha tényleg felszabadítók, akkor nem önkényeskednek. Keressék fel a helyi hatalom vezetőit, és kérjenek munkaerőt... Egy-két
napra, de utána engedjék haza őket… Ha így kezdődik az új rendszer építése…
TÓTH

Kiforrja magát…
ESTERHÁZY

Rossz mustból nem lehet jó bort készíteni…
TÓTH

Bizonyára tudja a gróf úr, hogy minden hasonlat sántít. És azt is tudja, hogy ami igaz
a pincében, nem biztos, hogy az a társadalomban is.
ESTERHÁZY

Lehetséges, de amit a város utcáin láttam… kidekorálták a házak falait plakátokkal.
S ami még ennél is felháborítóbb: a plakátokon az olvasható, hogy a magyarokat
megfosztják jogaiktól, elkobozzák ingó és ingatlanjaikat. Kik tették ezt? Kinek az
érdeke ez a félelemkeltés?
TÓTH

Beszéljünk világosan! (feláll) Az, ami a plakátokon olvasható, részlet új kormányunk
kassai programjából.
ESTERHÁZY

Beneš a zsidók sorsára akarja juttatni a magyarokat?
TÓTH

Erről nincs szó! (gúnyosan) A zsidókat deportálták, haláltáborba vitték a fasiszták, mi
szabaddá tesszük a magyarokat.
ESTERHÁZY

Mit jelentsen ez? Legyünk hálásak, mert a krematóriumok lángjai nem nyaldossák
jogfosztott, halomra gyilkolt honfitársaim tetemeit?
TÓTH (cinikusan)
Lehetővé tesszük, hogy szabadon átvonuljanak határainkon túlra.
ESTERHÁZY

Ki akarják lakoltatni saját lakásukból? Amit két kezük munkájával építettek fel?
És az üres lakásokba cseh és szlovák hivatalnokokat telepítenek, úgy, ahogy a
zsidók tulajdonával tették? És örüljünk annak, hogy a házak nem maradnak
üresen?
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TÓTH

Örülnek vagy nem, a kormánynak ez a hivatalos terve.
ESTERHÁZY

Jólétet teremteni a szlovák lakosság számára ezzel a gyalázatos módszerrel…
Megbocsáthatatlan vétek.
TÓTH

Ne prédikáljon itt, nem templomban vagyunk!
ESTERHÁZY

Jólétet teremteni lehet másként is. Észszerű gazdálkodással, kitartó és hozzáértő
munkával. Úgy, ahogy a svájciak tették. Szállodákat építettek, hegyeiket síparadicsommá változtatták, ezt mi is megtehetnénk; a Kárpátok idevonzaná a turisták
ezreit. A földünk ásványkincsekben is gazdag, ipart lehetne rá építeni. Svájc óraiparával világhatalommá vált. Lakói jól érzik magukat országukban. Négy hivatalos
nyelve van, és még a rétoromán nyelv is hivatalos, pedig a lakosságnak csak egy
százaléka beszéli. A nemzetiségiek ápolhatják és gazdagíthatják kultúrájukat,
nemzeti hagyományaikat.
És ami a legfontosabb: demokratikusan dönthetnek saját sorsukról. Országunk
vezetőikorábban Hitler mellé szegődve megtámadták Lengyelországot, majd a
Szovjetunió határát törték át, most pedig a bolsevikok mellé akarnak szegődni?
Kiszolgálták azt a birodalmat, amely összeomlott, és hamarosan írmagja sem
marad… És most az új birodalmat akarják kiszolgálni? A köpönyegforgatás nem
sok dicsőséggel kecsegtet.
Csend.
TÓTH

A győztes hatalom erős és életképes.
ESTERHÁZY

A kiszolgálás a szolgaság melegágya. Ez méltatlan az emberhez, méltatlan a
szlovákok nemzeti büszkeségéhez.
TÓTH

Nemde méltatlan a magyar nacionalizmushoz. A magyar kormány – a nagyobb
zsákmány reményében – hadat üzent a Szovjetuniónak, és most a moszkoviták,
szovjet szuronyokra támaszkodva kormányt alakítottak Debrecenben. Jó lenne, ha
Esterházy úr a saját portáján seperne.
ESTERHÁZY

Én itt születtem, a Kárpátok alatt, ez a szülőföldem, ezért dolgoztam, ezért voltam és
ezért vagyok felelős.
TÓTH

Áthárítani a felelősséget másokra… Régi taktika.
ESTERHÁZY

Nem értek a taktikázáshoz, amit eddig tettem, és amit ezután akarok tenni,
lényemből fakad. Nem taktikáztam akkor sem, amikor az országgyűlésben
– rajtam kívül – mindenki megszavazta a zsidók deportálását. Az egész
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szlovák sajtó rám támadt, gátlástalanul szórta nevemre a rágalmakat. Ha
taktikázni akartam volna, akkor a többséggel együtt voksolok.
TÓTH

Mondja, maga hősnek képzeli magát?
ESTERHÁZY

Nem. Egyáltalán nem. Most sem azért idéztem fel… Hanem: hogy a tisztelt
képviselők, az ország vezetői – Benešt is beleértve – nézzenek szembe saját
múltjukkal. Amit akkor tettek az országunkban élő nemzetiségiekkel, szégyen. És ezt
az embertelenséget most meg akarják ismételni, ez gyalázat. Az emberiességet felfaló
soviniszta politikát a szövetségesek nem fogják engedni. Éppen ezért javaslom, hogy
a plakátokat távolítsák el a házak falairól.
TÓTH

Öntől a minap megvonták a mentelmi jogot, önnek ebben az országban nincs sem
szavazati, sem javaslattevő joga.
I. RENDŐR

Miniszteri megbízott úr, távirat érkezett. Sürgős (átadja a táviratot)
Csend.
TÓTH

Esterházy úr, önt ezennel letartóztatom.
Csend.
ESTERHÁZY

Kinek a nevében?
TÓTH

A köztársaságunk nevében. A vád nemzetgyalázás és hazaárulás! (mutatja a táviratot)
ESTERHÁZY

Elkérhetem a táviratot? Szeretném elolvasni…
TÓTH

Elutasítom. Ha a távirat szövegét kiegészítjük azzal, amit itt elmondott – törvényeink
szerint – halálbüntetés is kiszabható.
ESTERHÁZY

A szégyenfolt a lelkükre szárad, és még a történelem sem mossa le az idő múlásával.
Soha! Érti? Soha!
TÓTH

Őrmester úr, kísérje le a fogdába!
I. RENDŐR (kopogtatás nélkül nyit be)

Bilincsben kísérjem el, vagy szabadon?
TÓTH

Feltűnés nélkül.
I. RENDŐR

Igenis, Ezredes úr. (el)
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Csend.
PÁRTELNÖK (derűs arccal lép be)
Mindent hallottam. Örülök, hogy a gróf úr besétált az oroszlánok barlangjába.
Hamarosan elmegyek, megírom cirill betűkkel a jelentést. Idézőjel közé teszem a
kassai csehszlovák kormány miniszterelnökének, Benešnek a mondatát, miszerint
„Gróf Esterházy János, volt országgyűlési képviselő a Csehszlovák Köztársaságban a
fasiszta Magyar Párt elnöke volt évtizedeken át.” Ez nyomós érv, de még kiegészítem
a burzsuj szóval, erre harapnak a szovjetek.
Jelentésem még a mai nap folyamán átadjuk – a fogollyal együtt – a szovjet hadsereg
városi parancsnokának.
De van itt más teendő is. Te pedig részletes feljelentést teszel az ügyészségen, nemzetgyalázással, hazaárulással vádolva a fasiszta Magyar Párt elnökét. Ennek alapján az
ügyészség indítson pert a bíróságon a képviselő ellen. Sürgősen.
TÓTH

Rövid az idő…
PÁRTELNÖK

Sürget az idő.
TÓTH

A bírák egy része elmenekült…
PÁRTELNÖK

Nem mindenki. Kutassátok fel őket! Még mielőtt a gróf hívei magukhoz térnek
bénultságukból, a bíróság ítélje halálra a hazaárulót.
TÓTH

Törvényünk szerint a vádlottat ügyvéd nélkül nem lehet elítélni.
PÁRTELNÖK

Jó, hogy mondod… Magyar ügyvéd nem védheti, szlovákot nevezzenek ki!
TÓTH

A megoldás, idő hiányában, reménytelen.
PÁRTELNÖK

Ha elkezded a munkát, kialakul a remény is.
Hatodik jelenet
Helyszín: Moszkva. 1945 júniusa. A Vallató-tiszt irodája. Íróasztal, két szék. A szemközti
falon Sztálin arcképe. Az íróasztal a színpad jobb oldalán, az első sarok közelében. A másik
széken Esterházy ül: a szín közepén, szemben az íróasztallal. A Vallató-tiszt érkezik, kezében
egy falióra. Felakasztja a szemközti falra. Majd helyet foglal. Mozgása katonás. Esterházy
mozdulatlanul ül.
TISZT

Hatszáznyolcvanhárom órán át vallatta három tiszt, eredménytelenül. Még a fizikai
eszközök alkalmazásával sem érték el, hogy aláírja vallomását. (közel megy Esterházyhoz, és barátságosan mondja) Tőlem ne féljen, én nem alkalmazok testi fenyítést.
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Eddig minden delikvensem aláírta a vallomását. Remélem, maga sem utasítja el a
kérésem.
ESTERHÁZY

Saját vallomásom aláírom; az, amit eddig olvastam, idegen agyak csinálmánya.
TISZT

Nézze, az, amit mi végzünk – ezt maga is tudja – hivatalos munka, és ennek megvan a
maga formája. Ezt beláthatja, hiszen maga művelt ember: hét nyelven beszél. Elődeim
tömörítették a vádiratot. Feletteseim mindössze egy órát adtak, hogy aláírásával
szentesítse bűnös tetteit. Magán múlik, hogy aláírás után egy órán át csevegünk a
nőkről, a vadászatról, vagy… Indítom az órát… (leül az asztal mögé, előveszi pisztolyát,
és az asztalra teszi; cigarettatárcájából megkínálja Esterházyt) Dohányzik?
ESTERHÁZY

Nem.
TISZT

Megengedi, hogy rágyújtsak?
ESTERHÁZY

Nem.
TISZT

(meghökken)

Neem?
ESTERHÁZY

Nem!
TISZT

Nem akarja mérgezni a tüdejét?
ESTERHÁZY

Külső szabadságomtól megfosztottak, ön lehetőséget kínált arra, hogy végre élhettem
belső szabadságommal.
TISZT

Döntését tiszteletben tartom…
ESTERHÁZY

Köszönöm.
TISZT

Bár elutasító kijelentésére – dacból – az orra alá fújhatnám a füstöt. (az órára néz)
Múlik az idő. Mondja, miért nem írta alá vallomását?
ESTERHÁZY

A vallomás tömörített hazugság.
TISZT

Létezett Magyar Párt?
ESTERHÁZY

Igen.
TISZT

Ennek a pártnak ön volt az elnöke?
ESTERHÁZY

Igen.
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TISZT

A két „igen” valóságot fejez ki, tehát az imént nem mondott igazat.
ESTERHÁZY

A logikusan megszerkesztett mondatrészekből kiragadott szavak meghamísítják
az állítás jelentését. A mondat úgy szól, hogy a fasiszta Magyar Pártnak voltam az
elnöke… Ez szemenszedett hazugság!
TISZT

A megfogalmazás miniszterelnöki, és egy miniszterelnök nem hazudhat...
Csend.
ESTERHÁZY

Magam is azt vallom: a miniszterelnök nem hazudhat. Ez a követelmény.
De mi a gyakorlat? Beneš, a kormány elnöke, hazudott. Pártomban a magyarokon
kívül tevékenykedtek: zsidók, szlovákok. Valamennyien elítélték Lengyelország
megtámadását és megszállását. És ebben a hódító háborúban nem mi, hanem a
fasiszta Tiso-kormány csapatai harcoltak a németek oldalán. A csatározást szovjet
földön folytatták tovább.
TISZT

A pártelnöke is elítélte?
ESTERHÁZY

Most sem tartom helyesnek.
TISZT

Tudja bizonyítani?
ESTERHÁZY

Papírom nincs róla, de néhány tényt megemlíthetek: apám lengyel lánnyal kötött
házasságot, a felségem lengyel, a húgom férje lengyel, ennek következtében több
rokonunk él Lengyelországban. Normális politikus nem támogathat olyan háborút,
amely rokonai ellen irányul. A rokoni kapcsolaton kívül: számos, a németek elől
menekülő lengyel szökött át – a segítségemmel – Magyarországra. Onnan pedig
Törökországon át Londonba. Köztük volt Rudolf Viest tábornok, a csehszlovák
emigráns kormány hadügyminisztere, és társa, a szlovák nemzeti felkelők egyik
katonai vezetője, Golian tábornok. Okkal merül fel a kérdés: Egy fasiszta pártelnök
menekíthet antifasiszta vezetőket?
TISZT

Tartogat még valami meglepetést a tarsolyában?
ESTERHÁZY

Demokratikus országokban a nyomozóhatóságot az igazság kiderítése, a tények,
az összefüggések felderítése motiválja. A szovjeteket ez hidegen hagyja. Kár, nagy
kár. Az a rendszer, amely hazugságra épül, előbb-utóbb kártyavárként omlik össze.
Rövidebb távon ugyan érhet el sikereket, mert ígéretekkel elkápráztatja híveit, de
hosszabb távon: nincs jövője.
TISZT

Melyik országra gondol?
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ESTERHÁZY

Hitler uralma hamis jelszavakra és hazug ideológiára épült, és a kezdeti sikerek után
szakadék szélére sodorta Németországot. A szovjetek, a szövetségesek segítségével,
most a győzelem kapujában állnak. Éppen ezért kötelességük lenne mindennemű
kényszerű, hazug hagyomány elvetése.
TISZT

Maga… ismeri a mi igazságszolgáltatásunkat?
ESTERHÁZY

Egyik képviselője itt ül velem szemben… Aki körömszakadtáig védi a hazugságot, s
aki a tények felsorolása ellenére ragaszkodik a hazugsághoz…
TISZT (felháborodva, indulatosan közbevág)
Hazug embernek nevez? (felemeli pisztolyát, és a rabra szegezi)
Csend.
ESTERHÁZY (rezzenéstelen

arccal)
Mivel nincs én-tudata, nem ismeri az igazságot, érhetőbben fogalmazva: a hazugságot
véli igazságnak. A vélemény sem a magáé: felettesei mondták, és maga kritikátlanul
elfogadta. Ebben a rendszerben nem tehet mást, teljesíti a parancsot.
TISZT (sértődötten)
Mi vagyok én: bábu? Aki még gondolkodni sem tud?
ESTERHÁZY (nyugodtan)
Maga egy csavar a gépezetben, csak eszköz a végrehajtó hatalom kezében.
TISZT (acsarkodóan)
Vonja vissza, amit mondott!
ESTERHÁZY

Visszavonom, ha megcáfolja állításomat…
Csend.
Miért hallgat?
Csend.
Csak a fegyverek nyelvén tud beszélni?
TISZT (ingerülten)
Fajankónak tart?
ESTERHÁZY

Ezt a szót ki sem ejtettem a számon.
TISZT

Nem mondta, csak gondolta.
ESTERHÁZY

Sok ember tapasztalatát, általános igazságot fogalmaztam meg, konkrét személy
megnevezése nélkül.
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(fenyegetően)
Ne húzza az időt! Írja alá, mert ha nem, lelövöm!
TISZT

Csend.
(közömbösen)
Nem meri megtenni…
ESTERHÁZY
TISZT

Honnan tudja?
ESTERHÁZY

Nem kapott rá parancsot. Az a feladata, hogy aláírassa a szemenszedett hazugságot.
Népgazdasági érdekből. Országa óriási véráldozatot hozott a győzelemért. Kevés a
munkaerő, szükség van a rabok robotjára.
TISZT

(feláll, odamegy Jánoshoz, a halántékához szegezi pisztolyát)
Írja alá, mert különben szétloccsantom az agyát!
Csend.
ESTERHÁZY

Örömmel venném, ha megtenné…
TISZT (indulatosan)
Ismételje meg!
Csend.
ESTERHÁZY

No, húzza meg a ravaszt!
TISZT (gyűlölködve)
Ha még egyszer felszólít… (hátrál, egy lépést, de a pisztolyt célra tartja)
Csend.
ESTERHÁZY

Miért remeg a kezében a fegyver?
TISZT

Gyávának tart?
ESTERHÁZY

Nem meri megszegni felettesei parancsát?
TISZT (hetvenkedve)
Azt hiszi?
ESTERHÁZY

Nem hiszem, hanem tudom.
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TISZT

Miből gondolja?
ESTERHÁZY

Olvastam Arisztotelész logikai tanulmányát a helyes gondolkodás törvényeiről, miszerint ha a premisszák igazak, könnyű levonni a következtetést.
Tanulmányoztam a totalitárius társadalmi rendszer felépítését, hierarchikus
szerkezetét, tehát a premisszák ismerősek és igazak.
TISZT (nem érti a szavakat, leengedi fegyverét)
Beszéljen érthetően!
ESTERHÁZY

Aki kiesik az egymásra épülő rendszerből, soha nem kerülhet vissza. Ezért mindenki
foggal-körömmel kapaszkodik, hogy ki ne essen a rendszerből. Vagyis a félelem
tartja össze az egészet. Erre pazarolják energiájukat, ahelyett, hogy egymás javára
fordítanák.
TISZT

Múlik az idő, hagyja abba a papolást. Írja alá! (ismét felemeli pisztolyát, és a rab homlokára
céloz. Esterházy rezzenéstelen arccal néz a fegyverre)
Csend.
Nem hallja? Írja alá!
ESTERHÁZY

Meg akar félemlíteni? A haláltól, a lassú haláltól valóban félek. Tíz év kényszermunka valamelyik bányában vagy egy szibériai gyárban, hóban, fagyban, 40 fokos
hidegben, gyéren fűtött barakkban; naponta 20 deka kenyéren, langyosra hűlt,
levesnek mondott löttyön – csak meghalni lehet. Ha mégis megszegné feletteseinek
parancsát… a hirtelen halál megmentene a betegségektől, a kínzó szenvedéstől, a
lassú haláltól.
TISZT (ismét leengedi fegyverét; odaviszi székét a rabbal szembe, és fordítva ül le a székre,
előrehajol: hízelegve)
Csodálom a bátorságát. Sok rabot vallattam már. Mindegyik aláírta az elé tett papírt.
ESTERHÁZY

Ez nem bátorság, hanem fásultság. Az a remény, hogy innen hazakerülök, cérnaszálon
függ. És a cérna már nagyon vékony, hamar elszakad.
TISZT

Még nem tudja, de gondolom, sejti, hogy otthon a Népbíróság megkezdte munkáját.
Minden fasisztára, kollaboránsra halálos ítélet vár. Maga sem kerülheti el sorsát, ha
kiadatását kéri a szlovák kormány. Ha aláírja, itt még élhet tíz évet. Egy aláírás néhány
másodpercig tart, és tíz év életet jelent. Én jót akarok magának. Ha nem engedelmeskedik, visszavisszük országába, ahol negyvennyolc órán belül felakasztják.
ESTERHÁZY

Honfitársaim jogállamban élnek. Törvényeink szerint a védelem még a közönséges
bűnözőt is megilleti, távollétemben nem ítélhetnek el.
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TISZT

Írja alá!
ESTERHÁZY

Nem tehetem.
TISZT (mivel sem az ijesztgetés, sem a megfélemlítés nem járt sikerrel, hangnemet vált)
Két gyerekem van, a harmadik egy hónap múlva megszületik. Ha nem írja alá,
lefokoznak, vagy alacsonyabb beosztásba helyeznek. Nagy a család, kevés a
fizetés.
ESTERHÁZY

Sajnálom (köhögni kezd)
TISZT

Megfázott?
ESTERHÁZY

Hideg a cella, vékony a takaró. (az újabb köhögési rohamtól rázkódik az egész teste, a szája
elé emeli a kezét)
TISZT

Miért teszi szája elé a tenyerét?
ESTERHÁZY

Nincs zsebkendőm. És nem akarom megfertőzni.
TISZT

Engem nem szeretnek a bacilusok.
ESTERHÁZY

Magát a vírusok fertőzték meg, s ezek veszélyesebbek, mint a bacilusok…
TISZT (nem érti a célzást, másra figyel; barátságosan:)
Magának vannak gyerekei?
ESTERHÁZY

Egy fiam van és egy lányom.
TISZT

Szereti a feleségét?
ESTERHÁZY

Szerelmi házasságot kötöttünk.
TISZT

Hol tartózkodik a családja?
ESTERHÁZY

Utoljára Újlakon találkoztunk… Hogy jelenleg hol élnek, nem tudom.
A Beneš-dekrétum földönfutóvá tett minden magyart.
TISZT

Szeretné megsimogatni gyermekeinek a fejét?
ESTERHÁZY

Nagyon.
TISZT

Szeretné, ha megölelné, megcsókolná a két gyereke?
ESTERHÁZY

Miért kínoz?
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TISZT

Az óra mutatója mindjárt 12-e ugrik. Elfogyott az idő (odamegy az órához, megállítja
a „sétálóját”). Elfogyott a türelmem… Nos, ha nem írja alá, az egész családját ki-irtta-tom. (mélyen a szemébe néz: gonoszul vigyorog)
Csend.
Holnap felveszem a titkosszolgálattal a kapcsolatot, és parancsot adok a fasiszta
Esterházy család tagjainak megölésére. Előbb a lányt állíttatom a kivégző osztag
elé…
Csend.
(Esterházy befelé néz, családtagjait látja az emlékezet képernyőjén; a Vallató-tiszt észreveszi
zavarát, nevezetesen azt, ahogy a szilárd tekintet elkomorul; a Tiszt szemeiben gyilkos kéjjel
bűvöli a lélek vergődését)
aztán a fiút lövetem agyon…
Csend.
(Esterházy hol a papírra pillant, hol a tollra)
a gyermekek halálát végignézi az édesanya, és utána őt is agyonlövik.
Csend.
Mindezt azért, mert a családfő konok, szófogadatlan burzsuj.
Csend.
ESTERHÁZY (zavartan néz maga elé, roskadozva feláll a székről, remegő kézzel felveszi a
tollat, és aláírja a nevét)
TISZT (kezébe veszi a vallomást, és felemelt karral lobogtatja a magasban)
Győzelem, győzelem! Legyőztem a fasisztát! Kezemben a bizonyíték, elismerte
fasiszta múltját... Vallomását elküldjük a szlovák Népbíróságnak.
ESTERHÁZY (undorodva)
Ripacs.
TISZT

Mondja, de őszintén, maga elhitte, hogy én kiirtatom a családját?
ESTERHÁZY

Az önkényuraktól minden kitelik.
TISZT

Hálás lehet, hogy tíz évvel meghosszabbítottam az életét. Utána viszontláthatja
családját.
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ESTERHÁZY

Sátánfajzat!
TISZT

Ez a köszönet jóságomért?
ESTERHÁZY

A kíméletlen gonoszságáért.
TISZT

Most már mondhat, amit akar…
Hetedik jelenet
Pártiroda. A Pártelnök az íróasztalnál ül, előtte iratok halmaza. De nem olvas: gondolkodik.
Idő: 1947 szeptembere.
EZREDES (visszafogott indulattal)
Ebből botrány lesz… Előre jeleztem… A bíróság döntése… alkotmánysértő: az elítélt
nem volt jelen a tárgyaláson,
PÁRTELNÖK (közbevág)
„Megszökött”, tartózkodási helye ismeretlen.
EZREDES

A bíró eljárása felületes és kifogásolható. Elhallgatta a védőügyvéd perdöntő érveit,
nevezetesen azt, hogy üldözötteket mentett meg, nemcsak zsidókat, hanem antifasisztákat, és nemcsak szlovákokat, hanem lengyeleket is. Ugyanakkor az ítélet indoklásában nevetséges érveket sorol fel: Esterházy – a tilalom ellenére – Bratyiszlava
helyett Pozsonyt mondott. Az ilyen érvek felhasználása magát az igazságszolgáltatást járatja le.
PÁRTELNÖK

Abban igazad volt, hogy ez a bíró – enyhén szólva – gyenge képességű, de a mi
kutyánk kölyke; mentségére szolgál, hogy a pert igyekezett gyorsítva lefolytatni. Az
alapos munkához több idő kellett volna.
EZREDES

Titkosszolgálatunk arról értesül, hogy Esterházy Lujza, aki Párizsban tartózkodik,
kétségbe vonta öccse szökését. Ha ezek után fény derülne Esterházy „szökésére”,
összeomlik az ítélet koncepciója, és fergeteges lavinát indítana el, maga alá temetve
nem egy emberünket.
PÁRTELNÖK

Nem lehet elhallgattatni a nővérkét?
EZREDES

Újabb botrányt akarsz?
PÁRTELNÖK

Itthon fényűzően élhetett, ott kevés lehet a pénze…
EZREDES

Az Esterházyak konok emberek, szívósan küzdenek saját igazságukért.
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PÁRTELNÖK

Mit tegyünk?
EZREDES

Ki kell szivárogtatni, hogy a grófot elvitték a szovjetek.
PÁRTELNÖK

Ennek nincs akadálya. A per lezajlott, „a szökés” okafogyottá vált.
EZREDES

A halálos ítélet visszavonásának van akadálya, de meg kell tenni!
PÁRTELNÖK

Nem, azt nem lehet!
EZREDES

Hiányzik a politikai akarat?
PÁRTELNÖK

A meghátrálás nagy presztízsveszteséget jelentene. Az ország számára is, hiszen
maga a miniszterelnök is fasisztának nevezte Esterházyt.
EZREDES

Akkor legalább enyhítsenek az ítéleten. Ha másként nem lehet, akkor kegyelmi
intézkedéssel.
PÁRTELNÖK

Jó gondolat: a halálos ítéletet szigorított életfogytiglanira változtatni. A magány
felőrli idegeit, a napfénytelen börtöncella, a nyirkos levegő előrehozza a halált. Így
nem árthat többé a szlovák nemzetnek.
EZREDES

Gondolod, hogy a családja, a hívei mindebbe belenyugodnak?
PÁRTELNÖK

A törvényesség, a hidegzuhany őket is kijózaníthatja.
EZREDES (kézfogással búcsúzik)
Mindezt megúszhattuk volna, ha kikéritek a véleményem.
PÁRTELNÖK

Eső után köpönyeg… Legközelebb okosabbak leszünk. (az Ezredes távozik)
KRAL’ (érkezik, tele van belső feszültséggel)
A bíróság halálos ítéletéből országos botrány lesz.
PÁRTELNÖK

Miért lenne az? A Szlovák Nemzeti Bíróság döntött Esterházy János sorsáról.
KRAL’

Nem szoktam bírálni a bíróság döntését, de most megteszem. Amit Karol Bedrana, a
bíróság botcsinálta elnöke végzett, gyalázatos.
PÁRTELNÖK

Tartsd tiszteletben a taláros testületet!
KRAL’

Nem tehetem: nem engedi az igazságérzetem. Az ítélet kihirdetése után Esterházy
ügyvédje, dr. Mária Čikvanova-Stará fölkeresett az irodámban, előbb sírva fakadt,
majd felháborodva beszélte el a tárgyalás előre eltervezett törvénytelenségét.
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PÁRTELNÖK

Miért ment hozzád, miért nem a bíróságon nyilvánított véleményt?
KRAL’

Elmondta, de süket fülekre találtak a perdöntő érvek. Az ügyvéd hét témakört jelölt
meg, amelyeket a tanúk kihallgatásával vizsgálhatott volna a bíróság. A testület
egyetlenegy pontot sem vett figyelembe.
PÁRTELNÖK

No, és! Miért nekem mondod el? Nem vagyok sem ügyvéd, sem bíró?
KRAL’

Mert koncepciós perről van szó. Politikai megrendelésre született meg a döntés.
És itt te vagy az első számú politikus. A megrendelő sem lehetett más, csak te.
PÁRTELNÖK

Kikérem magamnak!
KRAL’

A felelősség is a tiéd.
PÁRTELNÖK

Dokumentumunk van arról, hogy Esterházy a szlovákiai fasiszta Magyar Párt elnöke
volt. Az állítás maga a miniszterelnök látta el kézjegyével.
KRAL’

Beneš okos és dörzsölt politikus… Miért nevezte fasisztának Esterházy pártját?
Nem tudta, hogy amit állít, hazugság? Napnál világosabb: az elhurcolt zsidók
lakásába cseh és szlovák tisztviselők, ügyvédek, pártvezetők költöztek be. Az
új hatalom átadta nekik: ingyen vagy jelképes összegért. A préda elfogyott. A
magyarok viszont itt vannak. A Beneš-dekrétum megfosztotta őket állampolgárságuktól, következésképpen jogtalanul élnek szülőföldjükön. Kisajátíthatják házukat,
ingó és ingatlan vagyonukat. Jöhetnek a csehek is: katonatisztek, rendőrök, elfoglalhatják a magyarok otthonát.
PÁRTELNÖK

A fasiszták megérdemlik sorsukat.
KRAL’

A gróf úr nem volt az: elfelejtetted, hogy a képviselőházban egyedül ő voksolt a
törvényre emelt deportálások ellen?
PÁRTELNÖK

Üres gesztus, alibi.
KRAL’

A képviselőházban tizenegyszer szólalt fel az internálások és az üldözések ellen.
Ez is alibi? Ma már kimondhatjuk: Esterházy embersége, következetes kiállása a
törvényesített egoizmussal és szembeszegülése a hitleri akarattal bátor és hősies
tett volt. Ezen kívül a zsidók százait mentette meg a biztos haláltól. Mi több: életét
kockáztatva rejtette el a szlovák nemzeti felkelés egyik vezetőjét. Soroljam tovább?
Ezt az emberséges embert elismerés illetné meg, és nem halálbüntetés.
PÁRTELNÖK

Ha nem bűnös, miért szökött meg?
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KRAL’

Mi a bizonyíték arra, hogy megszökött? A rendőrségen látták utoljára… Megszökött volna a rendőrségről? Esterházy, amint a fenti példa bizonyítja, bátor ember
volt, vezérlőcsillaga a szenvedélyes igazságkeresés. Éppen ezért emelt fővel járta
a maga útját. Nem úgy, mint képviselőtársai, akik kiszolgálták a Tiso-kormányt,
és most kiszolgálják az új, birodalmi politikát is. Kritikus megjegyzéseit, javító
szándékú bírálatát nem kedvelték önző és elfogult társai. A hatalom megtartása
és a nagyobb konc reményében ezért fogadták el a miniszterelnök megbélyegző
állítását.
PÁRTELNÖK

Felelőtlen vádaskodás.
KRAL’

Esterházy hívei, akiknek megmentette az életét, gyűjtik a dokumentumokat, a
szemtanúk vallomásait, és elküldik Párizsba, a Szövetségi Ellenőrző Bizottságnak,
hogy vizsgálják felül a szlovák bíróság koncepciózus perének ítéletét. Ha a szövetségesek idelátogatnak, kiderül az igazság, ez súlyos következményekkel járhat.
A bíróság maga is érzi, hogy indoklása roskatag, ezért az ügyészséggel karöltve a
háborús bűnösök listájára akarja tetetni Esterházyt. Törekvésük kudarcra van ítélve,
ugyanis a listára csak az kerülhet, aki gyilkolt, a gróf fegyver nélkül járt-kelt az
országban. S amerre ment, mindenütt szeretettel fogadták: magyarok és szlovákok
egyaránt.
PÁRTELNÖK

Ez nem zárja ki a gyilkosságot.
KRAL’

Nevezz meg egy embert, akinek Esterházy kioltotta az életét! Nos?… Meddig várjak?
Csend
Ne törd a fejed, mert ilyen nincs! Inkább azon gondolkozzál, hogy miként lehet
kiköszörülni az igazságszolgáltatáson esett csorbát.
PÁRTELNÖK

Szerinted mit kellene tennem?
KRAL’

Az egész tárgyalás alkotmánysértő. Semmissé kell tenni.
PÁRTELNÖK

Azt nem lehet.
KRAL’

Lehet, ha van politikai akarat.
PÁRTELNÖK

Ebben az ügyben a döntés a kormány térfelén van, s ahogy én Benešt ismerem…
KRAL’

A miniszterelnöknek be kell látnia, hogy a kinyilatkoztatás nem lehet alapja a
halálos ítéletnek. A tévedés beismerése az ország érdeke, ha konokul védi tévedését,
hamarosan kicsúszik lába alól a talaj.
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PÁRTELNÖK

Mit szólnál a kegyelmi kérvényhez?
KRAL’

Előbb ki kell kérni a Szovjetuniótól. Ha kiadják, megírhatja, hogy ártatlanul ítélték el,
és engedjék szabadon.
PÁRTELNÖK

Erre nincs esély. Az viszont lehetséges, hogy enyhítsenek a halálos ítéleten.
KRAL’

Ennek sincs esélye, ez ugyanis egyenlő a bűnösség beismerésével, s ahogy én
Esterházyt ismerem, kitart az ártatlansága mellett.
PÁRTELNÖK

Döntetlen. Nem tehetünk ellene semmit.
KRAL’

Nem tehetünk semmit?
PÁRTELNÖK

Semmit.
KRAL’

A semmittevés méltatlan Esterházy nevéhez.
Utójáték
Mária ügyvédi irodája. Tárgyalóasztal jobb oldalon, bal oldalon íróasztal, előtte, mögötte
egy-egy szék.
MÁRIA

(iratokat lapoz, bele-beleolvas)

I. HÍRHOZÓ

Jó reggelt kívánok.
MÁRIA

Magának is, Éva. Mi jót hozott?
I. HÍRHOZÓ

Küldeni akarok egy kis csomagot, János grófnak, ha lehet.
MÁRIA

Havonta egy csomagot kaphat, s ezt Mariska, a húga viszi el a fogdába.
I. HÍRHOZÓ

A börtönben még a kenyeret is szűken mérik, egy kis hazai jól esett volna a képviselő
úrnak.
MÁRIA

Igaza van. Mit tud a képviselő úrról?
I. HÍRHOZÓ

Áldott jó ember volt. Amíg nem itt, a fiamnál, hanem Nyitrán éltem,
többször találkoztam vele, gyűléseken. Ott kértük tőle, hogy segítsen az
skolán, beázik a tanterem, reparáltassa meg. Szavát adta! És teljesítette is.
MÁRIA

Írja le, és küldje el a címünkre. (hellyel kínálja)
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(vidáman)
Én vagyok a tárgyi bizonyíték.
II. HÍRHOZÓ
MÁRIA

Ne mondja.
II. HÍRHOZÓ

Mondom, ha mondhatom.
MÁRIA (derűsen)
Szívesen hallgatom.
II. HÍRHOZÓ

Az úgy volt, hogy annak idején deportáltak bennünket. A részletekre már nem
nagyon emlékszem, de azt tudom, hogy a táborban rossz volt minden. Az utolsó
pillanatokat viszont fel tudom idézni. Kinn voltunk nagyival az udvaron, egyszer
láttuk ám, hogy egy jól öltözött, magas ember lép be a kapun. Egyenesen a parancsnoki irodába. Hamarosan kijött a parancsnokkal együtt. Egyenesen hozzánk.
Megijedtem. Nagyi mögé bújtam. Az idegen váltott néhány szót nagyival, majd azt
kérdezte, mi a nevem. Megmondtam. Hány éves vagy – kérdezte barátságosan. De
olyan finoman, hogy elmúlt a félelmem. Mondtam, hogy kilenc múltam. – Nagy
fiú vagy, gyere velem! Aztán megfogta a kezem, és intett nagyinak, és elindultunk
együtt a kijárat felé. Mikor a kapun kiléptünk, lehajolt hozzám, és a fülembe súgta:
fogd meg nagymama kezét, és kísérd haza. Vigyázz rá, hogy el ne essen! Egészen
meghatódtam, eddig mindig rám vigyáztak, most meg én kaptam a feladatot:
vigyázzak nagyira. Miközben gondolkodtam, elbúcsúzott a parancsnok. A két
felnőtt váltott néhány szót, aztán nagyi felszólított, hogy köszönjem meg János bácsi
jóságát. Néma maradtam. Mit köszönjek meg, hiszen nem kaptam tőle semmit? Ez
járt az eszemben. Nem értettem, sok minden nem értettem akkor.
Akkor a kemencékről csak azt tudtam, hogy kenyeret sütnek bennük. Később
hallottam, hogy gyermekek és felnőttek tetemeit égették el a krematóriumokban. Ezt
nem akartam elhinni… Felnőtt fejjel eszméltem rá, hogy az életemet köszönhetem
annak a néhány pillanatnak.
MÁRIA

Leírta?
II. HÍRHOZÓ

Itt van. (előveszi táskájából az iratot, és az asztalra teszi; közben új Hírhozó érkezik)
MÁRIA

Foglaljon helyet!
III. HÍRHOZÓ

Rabtársa voltam Jánosnak a lipótvári börtönben. Csíkos ruhában járt, de belül
szabad ember volt, szabadabb, mint akik bilincset tettek a kezünkre. Méltósággal
viselte sorsát, pedig többet, sokkal többet szenvedett, mint mi, hiszen ő megjárta
az éhség és a szenvedés birodalmát: Szibériát. Előbb bányában, majd gyárban
dolgozott. Egészségtelen körülmények között: kihullott minden foga. Gyakran
köhögött. Mégis méltósággal viselte szenvedéseit. Soha nem panaszkodott.
Valamennyien fölnéztünk rá. Hogy mi adott neki ilyen belső tartást? Azt hiszem,
az Istenhit. A hit nagy kincs. Olykor összehasonlította magát Jézus Krisztussal.
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Tudta, hogy a jóságért szenvedni kell, még akkor is, ha mártírhalállal „fizetnek” érte.
Mindannyian tiszteltük és szerettük János bácsit, így szólítottuk – saját kérésére –
valamennyien.
MÁRIA

Leírta?
III. HÍRHOZÓ

Nem, de majd leírom, és borítékban elküldöm.
KRAL’ (izgatottan lobogtatja kezében a levél másolatát) Végre! Sikerült megszereznem
Esterházy Mariska levelének másolatát, amelyet az elnöknek írt. (Mária átveszi, és
némán olvassa) Hangosan olvasd, ezt mindenkinek hallania kell!
MÁRIA

„Elnök Úr!
Testvérem halálos betegen tért vissza, kétoldalú súlyos tuberkulózisban szenved,
ami azt jelenti, hogy szétesőben a tüdeje, belső vérzései vannak, és napjai meg vannak
számlálva. Látva reménytelen állapotát, az Igazságügyi Megbízott Hivatal elküldte
őt a pozsonyi járványkórházba, ahol streptomycin injekciókat kapott, amit hálából a
zsidók hoztak számára, mivel nekem egyáltalán nincsen semmilyen anyagi lehetőségem arra, hogy az ilyen értékes orvosságot meg tudjam fizetni. A streptomycin
hatására, és a jó koszt segítségével egy kicsit sikerült a betegségromlás állapotát a
kórházban megállítani. Június 22-én azonban újra visszavitték őt a börtönbe, annak
ellenére, hogy a kórház főorvosa ebbe nem egyezett bele, mert meg van győződve
arról, hogy ez a lépés a páciens életét veszélyezteti. Itt kezdődik az én kálváriám.
Június 29-én kéréssel fordultam az igazságügyi megbízotthoz, hogy testvéremet
újra küldjék kórházba. Ígértek nekem fűt-fát, de július 21-én mégis egy olyan írásbeli
választ kaptam, amiben elutasítják kérésemet. Ezt a választ mellékelem levelemhez.
Elnök Úr! Ebben a levélben azt írják, hogy testvéremet a kerületi bíróság börtöne
melletti állami kórházba szállították. Ennek az állami kórháznak a fiókja fehér ágyat
és jó kosztot biztosít az ott lévőknek az állami kórház konyhájáról. Ez valóban sokat
jelent, de az én testvéremnek ez kevés, két-, háromszor egy héten látogatja meg őt az
orvos csupán. Július végéig csupán 7–10 naponta egyszer jött az orvos. Mivel kevés
számú a személyzet is, nem kapja meg a szükséges streptomycin injekciót sem. És
ez azt jelenti, hogy egészségi állapota rendkívül rosszabbra fordult. Most újra kap
injekciókat, azonban az augusztus 22-i tüdőröntgen képe egyszerűen elborzasztó
képet mutat, és a megbízotti hivatal nem akarja őt egyszerűen kórházba engedni.”…
I. HÍRHOZÓ

Felháborító!
III. HÍRHOZÓ

Kegyetlenség! Nincs ezeknek szívük.
I. HÍRHOZÓ

Vagy ha van, megkövült.
II. HÍRHOZÓ

Verje meg őket a Mindenható!
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III. HÍRHOZÓ

Kár a szóért… Tettek kellenek.
MÁRIA (folytatja a felolvasást)
„Elnök Úr! Az én testvérem 1945-ben nem menekült, nem szökött el, akkor sem
szökött el azon a négy héten keresztül, amikor nem őrizték őt a kórházban, és
ezzel lojalitásának világos bizonyítékát adta. Nincs hát semmilyen ok arra, hogy
bizalmatlanok legyenek vele szemben.
Elnök Úr! Alázatosan kérem Önt, parancsolja meg azt, hogy az én testvéremet a járványkórházba szállítsák vissza Pozsonyba, még akkor is, hogyha
ott rövid idő múlva meg kell halnia, legalább az az érzése meglesz, hogy
egészsége ügyében valamit megteszünk. Engedje, hogy legalább az utolsó
óráiban mellette lehessek, hogy legalább a szemét lefoghassam örök nyugodalomra.
Elnök Úr! Ez az ember nem fasiszta, nem tapad a kezéhez ártatlanok kiontott
vére.
Nem háborús bűnös! Lehet, hogy vétett az első köztársaság ellen, de szegényt ezért
már bőven megbüntettél. Erősen hiszem, hogy Ön az én kérésemnek eleget tesz.
Hiszen Ön annak az állam igazságának a legnagyobb sáfárja, aki jelszavául az
igazságot választotta. Hiszem, hogy Ön jót akar annak az embernek, aki az üldöztetések idején a leginkább üldözötteknek az oldalára állt. Hiszem, hogy megengedi,
hogy életét a kórházban fejezze be, nem pedig a börtönben, mint valami gonosztevő.
Ebben a hitben előre is köszönöm Önnek az Ön nagylelkű irgalmát, és kérem,
bocsásson meg, hogy zavartam Önt.

Legnagyobb tisztelettel Esterházy Mária Mycielska.”
MÁRIA

Ha ez a levél sem rendíti meg a Hivatalt, a betegünket elsodorja a gyűlölet árja, és
teste hamarosan elmerül…
ÚJSÁGÁRUS (szinte berobban, de amikor meglátja a hírhozókat, torkán akad a szó)
Itt az új… újságot tessék!
MÁRIA (Mária kihúzza az asztal fiókját, belenyúl, és átadja a pénzt)
Tegye le az asztalra!… Miről ír a Szabad Szó?
ÚJSÁGÁRUS

Az egyik új vezér azt mondta, hogy azt is ki kellene végezni, aki Esterházyt védelmébe
veszi.
KRÁL’ (legyint)
Kutyaugatás, szamárbőgés nem hallatszik az égbe.
MÁRIA

Ez igaz, de ilyen és ehhez hasonló kijelentés eljuthat a földi halandókhoz,
és félelmet kelthet bennük.
III. HÍRHOZÓ

Jogállamban élünk…
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KRÁL’

Jogtipró államban, melyben a jogtiprás, ha a hatalom érekében történik: érdem.
MÁRIA

Értéktelen érdem, hiszen hazugságon alapul. A mi feladatunk: leleplezni a
hazugságot.
III. HÍRHOZÓ

Azt olvastam az újságban, hogy börtönigazgató kijelentette: Esterházyt sem élve,
sem halva nem engedik ki. Mert nem ismerte el tévedéseit.
ÚJSÁGÁRUS

No, akkor én megyek.
III. HÍRHOZÓ

Várjon! Kérek egy újságot.
ÚJSÁGÁRUS (átadja a lapot)
Viszlát… (távozik)
MÁRIA

Akár kiengedik, akár nem, Esterházy igazságkereső szenvedélye, szolidaritása itt él
közöttünk.
*
KRÁL’

A háború, a birodalmak harca kibillentette sarkaiból a világot, megroppantotta
a kis nemzetek gerincét, de Esterházy tántoríthatatlanul kitartott magyarsága és
humanista elvei mellett.
MÁRIA

A hatalom, a nacionalizmus hiába festette át a barna maszkot vörösre, a maszk
maszk maradt: és elfedte a nemzeti önzést. Itt az ideje, és mi ezért küzdünk, hogy
az ország vezetői és a megtévedt, félrevezetett választópolgárok eltávolítsák a
maszkot, és megmutassák igazi arcukat. Olyan őszintén és olyan bátran, ahogy azt
Esterházy János tette a közéletben, és olyan önfeláldozóan, ahogy a börtönökben
tette, teszi még ma is, és tenni fogja mindaddig, amíg él, és sugárzó szelleme,
humanizmusa megmard mindaddig, amíg magyarok és szlovákok élnek a Kárpátmedencében.

Vége

126

GÁSPÁR ALADÁR VERSEI

IN MEMOIRAM GÁSPÁR ALADÁR

Gáspár Aladár

Igazságkereső
Mikor az igazságot kereste,
kezét mindig a szívére tette,
s nem a fejére, bár hallotta már,
hogy igazul szólni csak arról
lehet, ami tiszta, ami ismert.
És másoktól tudta azt is, hogy
ha kezével a szívét kérdezi,
nem jut majd semmi lényegeshez,
meg ha könnyelműn ítélkezik,
vagy hitetlen közönnyel,
hamis lesz a véleménye is.
Hisz az ész csak hittel járatható,
nélküle nincs érvényes igazság!
S hite csak annak van, aki tudja,
honnan jött, valója honnan való!
Ez az egyedi lét őslényege,
s ez a teremtés indítéka is.
Az ember csak teremtés közben él,
tőle lelkesül, vele működik.
Aki teremt, azt öröm járja át,
s az örvendő mindig tettre vágyik.
Az öröme szárnyalni készteti.
Mert a korlátlan szárnyalni képes!
Csak az korlátlan, aki súlytalan,
aki senkitől, semmitől se függ!
Így emelkedhet önfeledten,
így szállhat fel a végtelenbe,
így lehet szabad a lelke is.
Aki ezt látja,
ezt gondolja,
ezt hiszi,
az végre felismeri, hogy
az igazság
mégsem a gondolatban,
nem az ismeretben,
hanem a hitben,
és az eredetben,
meg az emelkedésben,
a teremtésben,
az örömben,
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a korlátlan létezésben,
az önfeledt, végtelen,
szárnyalásban, tehát
az emberi lélekben kereshető!
Dunaújváros 2020. november

Tűzvörös varázslat
gyerekkori élmény
Tűzvörös, sejtelmes varázslat,
vitatkozó kalapácscsapások!
„Bajod eshet,
útban lehetsz,
ne menj oda!”
De vonzott a rejtélyes csoda.
Fujtató szuszogott, hatalmas tüdő.
Felizzott tőle szén, fém és levegő.
Kemény Sándor, a kovács
– baljában nagy fogó, jobbjában kalapács –
az üllőre áttette,
s ritmusra ütötte,
tángálta, püfölte
a vörösre izzított vasat.
Az visszacsattant, szikrázott az ütések alatt,
de mire kihűlt,
megfeketült,
szabályos patkóvá szelídült.
Kint a ló és gazdája már várta,
s gyorsan rákerült a pőre patára.
Ámultam, kiskamasz, a számat tátva
e zengő-bongó, piros mágiára.
Meg voltam illetődve,
nem is gondoltam, hogy tanultam belőle,
csak éreztem, megsúgta ösztönöm,
alkotni nem könnyű, nem játék, de öröm.
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Tartalékos
Ha egy hozzá hasonló,
múlékony lénnyel vele
az éltető szerencséje is,
el tudja hitetni bárkivel, hogy
Ő az az alig pótolható,
ábrándos, szövevényes,
ám kiszámítható egyén,
aki ha kisugárzik,
mint afféle vén fenomének,
árasztja énjéből az
életre keltő erőteret,
aki kész akár naponta is
elejteni egy-egy vigaszos,
biztató tőmondatot.
Ha tehát
vele van áldott szerencséje,
képes elhitetni bárkivel,
hogy Ő az a hasznos és
jótékony személy, aki
bölcsen, és szelíden beszél,
s bár épp hogy valaki már,
azért még bevethető tartalék
az erősen meghúzott,
hatékony védvonalban,
és ha tán elesne ott,
marad majd utána egy
halk lélegzetnyi sóhaj,
marad majd mögötte némi űr.
Ő az ki képes
már elhitetni bárkivel, hogy
később is sokszor eljön
szólásra, tettre készen,
hogy serényen részt vegyen
a sokaság lelki életében.
Ám egyszer ha végleg elmegy,
csak akkor válik el, hogy
tényleg nélkülözhető-e már,
hogy emlékszik-e rá akárki.
Dunaújváros, 2021. február

KISS KÁLMÁN VERSE

Kiss Kálmán

Gáspár Aladár halálára
Aladár, többé nem fogunk borozni.
Műtermed sincsen. Örökre bezárt.
Fogalmaidból nem építesz képet.
Verset sem írsz már. De azért ne bánd!
Mert ami voltál, nem csak műveidben,
a végtelenségben is megmarad,
akárcsak a számítógép agyában
a belerögzült rengeteg adat.
Te, ki Erószt olyan mohón szeretted,
sóvárogva igazra, jóra, szépre,
új létformát kapva ki tudja, hányszor
csodálkozol még rá a mindenségre?
Ugye, nem emlékszel magzatkorodra,
világra jöttödre, a vad sírásra?
Miféle létek emlékei vannak
tudattalan ős lényegedbe zárva!
Az izmod sorvadt, bőröd ráncosult,
beteg testedben elhervadt a vágy.
Meg kellett halnod, hogy a végtelenben
erőd, szépséged újra megtaláld.
Csak annyi történt, ami elkezdődött,
az véget ért. Feljött s lement a Nap.
A dolgok eltűntek a sötétségben,
hogy hajnalban majd fölragyogjanak.

Gáspár aladár – A tél beállta előtt, farost, vegyes technika 70x70cm, 2db. 2004
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Szabó Benedek tárcái

József Attila determinizmusáról
Akár egy halom hasított fa,
hever egymáson a világ,
szorítja, nyomja, összefogja
egyik dolog a másikát
s így mindenik determinált.
(József Attila)
Mindenik determinált. De vajon az ember működései is előre meghatározottak? Ez a
kérdés azt feltételezi, hogy nincs szabad akarat, de szinte biztosra tudhatjuk, hogy
ez megadatott nekünk. Legalábbis az illúziója megvan.
Vegyük sorra. Vajon végtelen számú döntési lehetőséggel rendelkezünk?
Ha azt gondoljuk, hogy a lehetőségek száma véges, akkor meg kell tenni azt a
belátást, hogy szabad akaratunk csak a limitált számú lehetőségek közötti válogatást szolgálja. Ez nem túl nagy szabadság, ha ennyire zárt a variációk sora,
akkor már csak azt a metódust kell felfedeznünk, ami alapján kiválasztjuk a
sok variáció közül azt az egyet, amit a legmegfelelőbbnek tartunk. Ami személyünkkel és jellemünkkel összhangban áll, ami belőlünk fakad. Ha tudjuk a
választ arra, hogy miért pont arra a lehetőségre esett a választásunk, amelyikre,
máris tudunk kalkulálni is. Ha valami prognosztizálható, akkor már közel determinált, hiszen a végeredmény előre megmondható. Úgy, mintha már egy előre
megírt forgatókönyv szerint haladnánk, és tudható, melyik jelenet után melyik
következik. Persze számba kell venni a rengeteg döntési lehetőséget. Ezután a
művelet kalkulusait is bele kell vennünk a számításba, s ez a két feladat szinte
lehetetlen. De a séma szintjén – úgy tűnik – minden megjósolható. Ha minden
tudással rendelkeznénk, ami a jelenben elérhető, jó eséllyel bocsátkozhatnánk
biztos jóslatokba. Csak az ismereteink kevesek ehhez. Úgy tűnik, az ember sem
kivétel. Tényleg mindenik determinált.

Kulturális korrektség
A kulturális antropológia lecserélte a primitív szót. Mostantól nem ezt használjuk az ősközösségekben élő emberekre. Ők ugyanis prelogikusak, tehát nem
primitívek, ami egyébként nem kis elismerés. Persze az őslakosok erről semmit
sem tudtak. Nem dőltek hátra, hogy ők innentől kezdve egyenrangúak, nincsenek
hátrányosan megkülönböztetve. Ők ugyanis nem primitívek, csak a gondolkodásmódjuk és világlátásuk eltér a társadalomba szerveződött emberétől. Egyszerűen
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csak annyiról van szó, hogy világlátásuk – így életvitelük és szerveződésük is –
eltér a modern társadalomban élő emberétől, tehát egyenlőségről van szó.
Micsoda öröm! Az euroatlanti világ elismerte érdemeiket, eredményeiket,
ezzel együtt egész kultúrájukat. Eljöttek, megnézték a mindennapjaikat, gondosan
lejegyzetelték, fényképeket is készítettek. Aztán könyvbe foglaltak mindent, a
könyvet pedig kiadták. Azt az európaiak megvették, összevont szemöldökkel
elolvasták, ahogy azt egy civilizált ember csinálja, és felsóhajtottak: Milyen jó, hogy
lecseréltük ezt a csúnya primitív szót! Bizonyára az őslakosok megbotránkozása
miatt kellett a csere, gondolja megint az összevont szemöldökű európai. Nem is
csoda, hogy protestáltak ez ellen azok a bennszülöttek, ez egy igen terhelt kifejezés. Primitív… Vagyis egyszerű, együgyű. Csupa negatív tartalmak tapadnak
ehhez. Nem is csoda, hogy ezt meg kellett változtatni, így a prelogikusak sem
fognak majd neheztelni. Ránk, akik ugyebár jót akartunk, csak hát egy óvatlan
pillanatban nem a megfelelő kifejezést választottuk. De most a nekik kijáró,
magasabb pozícióba hoztuk őket, ahová természetesen mindig is tartoztak. Az
akadémikusaink szerint is, akik alapos tanulmányozás után változtatást sürgettek,
meg a nyelvészek szerint is, akik hosszas diskurzus után beleegyeztek a korrekcióba. Büszkék lehetünk! Élvezzük most korrektségünk, meg azt, hogy a primitíveket egy szintre hoztuk magunkkal.

A nagy inkvizítor és Jézus Krisztus
A középkorban, Sevillában járunk, és megjelenik Krisztus. Némán halad át a
téren, a nép köréje gyűlik. Ő folytatja a munkát, ami ezerötszáz éve abbamaradt,
feltámaszt, gyógyít. A nagy zsúfolódásban tűnik fel az agg inkvizítor, őreivel
elfogatja Krisztust, és börtönbe veti. Itt beszél vele, megmondja, hogy másnap
máglyára küldi. A fenyegetés eredménytelen, Krisztus nem rémül meg, némán
csókot ad az inkvizítornak. Az agg megremeg, elsápad, majd kinyitja a cella ajtaját.
Krisztusra parancsol, hogy menjen el, és vissza se jöjjön többé soha.
A történetben talán nem is az a legkülönösebb, hogy Krisztus újra eljön, csak
most a középkorban, majd munkálkodik, ahogy azt korábban is tette, hanem az,
hogy az inkvizítor hogyan jelenik meg. Bár sejthető, hogy vérengző természet,
de mégsem heves, nem is történik összecsapás, ahogy más ellenpontok találkozásánál ez már-már törvényszerű lenne. A bibliai történettel ellentétben itt, ebben a
korban már nincsenek magasztos, nagy események, ezeknek a helyét kisebb történetek veszik át, és így kivesztek a nagy, szimbolikus fordulatok. Nagy gesztusok
sincsenek már, nincs kézmosás, az inkvizítor nem enged szabadon egy Barabást
sem, egy lator sem tér meg. És a bűnökért sem hal meg senki a kereszten, talán
azért nem, mert mindez már megtörtént. Most csak a krisztusi szeretet az, ami
még mindig munkál. A történetben Krisztus nem is beszél, némán jelenik meg,
és némán is távozik a cellából. A szeretet nem hangos vagy harsány természetű,
hanem csendes és pont azért, mert azt semmilyen moraj vagy rikácsolás nem
képes elnyomni. Krisztus némaságát semmi sem süketítheti el, és ez az egyetlen,
ami intakt maradt a történelem sodrásában.
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Olvassunk az életünkről
Amikor olvasmányt választunk, legyünk szigorúak magunkhoz! Ne engedjük
meg azt, hogy ilyenkor csak a puszta szórakozás igénye mozgasson minket. A
szórakoztató irodalom lehet igényes kikapcsolódás, nem kell kategorikusan
elvetnünk ezt a műfajt, de érdemes lehet mást is szem előtt tartani. Ha érdeklődési körünkbe vágó könnyed olvasmányt szeretnénk forgatni, fontos, hogy
önmagunkat megvizsgáljuk. Miért pont kalandregényt, krimit vagy romantikus
témájú műveket keresünk? Ha arra jutunk, hogy azért, mert a saját életünk
szűkölködik kalandban, rejtélyben, szerelemben, legyünk óvatosak! Nem azért,
mert ezek a műfajok okvetlenül silány vagy olcsó szórakozást kínáló darabok. Az
irodalomnak egyik funkciója az, hogy új világokat nyisson meg, amik korábban
ismeretlenek voltak számunkra. Kifejezetten fontos, hogy olyan elbeszéléseket is
megismerjünk, amik témája az általunk ismert dolgokon kívül áll. Olyan életekkel,
olyan sorsokkal találkozhatunk, amik nem a mieink. Számos olyan élettanulság
bújik meg ezekben a művekben, amikkel máshogy nem kerülhetnénk kapcsolatba.
De emlékezzünk az önvizsgálatra! Valóban ez a célunk?
Azért kell ébernek lennünk, és magunkat árgus szemekkel vizsgálnunk,
mert elcsábulni nagyon könnyű. Például akkor, ha olvasmányunkban csak
pótlékot keresünk. Unalomban kalandot, kiismerhetőségben rejtélyt, magányban
szerelmet. Az álmodozás könnyen lehet a valódi, tartalmas élet szurrogátuma,
és erre kell a legjobban ügyelnünk. Az életkárpótlás könnyen elfedheti előlünk
mindazt, amivel dolgunk lenne. Ez feladást hozhat, és terméketlen életet, ezért
éberen kell figyelnünk, hogy elkerüljük mindezt. Lehetőségünk van arra is, hogy
olyan művekkel foglalkozzunk, amelyek témája az aktuális állapotunk, vagy
kapcsolódnak a mi életeseményeinkhez. Mélyüljünk el inkább ebben, ismerjük
meg ezt minél behatóbban, mivel ha megtesszük, magunkat ismerhetjük meg.
Talán pont ez a legmagasztosabb dolog, amivel életünkben foglalkozhatunk, és
ebben fontos társ az irodalom.

Faluban születni
Valaki, aki városban született, egyszer azt mondta, hogy régóta az az érzése –
különösen mióta többet jár vidékre –: nagy szerencsétlensége, hogy nem faluban
született.
Vidéken lenni jó, itt minden közeli, mert a falu olyan teret ad, ahol mindenki
mindenhez közel van. A falunak perifériája sincs, csak határa, így vagy csak a
faluban lehet lenni, vagy azon kívül. Falun úgy közeli minden, hogy emberi léptékekkel bejárható, nincsenek olyan távolságok, amik ne lennének könnyen elérhetők. Emberléptékű a bolt, a kocsma, kényelmesen végig lehet sétálni a főúton.
Közel a sétány, a templom, az iskola. Az ember közelebb van mindenhez, ami
körülveszi; emberekhez, a tájakhoz, földműveléshez, állattartáshoz, mert ismeri
ezeket, az itteni létben ezekkel foglalkozik. Mindenhez van viszonyulása, amit lát,
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itt nincsenek – vagy legalábbis ritkák – a tünemények, amik megfoghatatlanok,
és amik ne lennének jól kiismerhetők. Közel van a dombtető is, ahonnan kirajzolódnak az apró utcácskák, és ahonnan az egész falut belátni. Innen körülhatárolhatóvá válik az egész.
A város is csak erről a dombtetőről látható, vagyis innen sem igazán. Este, tiszta
időben látni a hegyek túloldalán a fényt, ha az ember nagyon figyel. Csöndesen,
sötétben, egyedül, és akkor, ha csak erre összpontosítja magát. Akkor megláthatja,
de nem magát a várost, csak a fényt, ami mögé feltételezheti a várost. És mégis, bár
közvetlenül nem látni, alig van olyan ember, aki ne hinne a városban.
Vannak persze, akik nem hisznek, mert a várost senki sem látta, az nem látszik
oda a faluból. Vannak, akik azt mondják, hogy látták a várost a dombtetőről tiszta
időben, sötétben, de persze sokan mondanak sok mindent. Éppen ezek az emberek
szoktak a város létezése mellett úgy érvelni, hogy a távvezeték, ami a faluból indul,
és csak a látóhatárnál tűnik el, valójában a városba vezet. Egy kapcsolat város és a
falu között. Ezt a vezetéket senki sem követte végig, hogy ezt bizonyítsa, de volt
olyan eset, hogy egy vihar a vezetéket leszakította, és akkor nagy volt a riadalom.
Mások nem kételkednek a város létezésében, azt állítják, hogy jártak már ott.
Nem is egyszer! Ők úgy hiszik, hogy ingázók, és város és falu között járnak-kelnek.
A városról sok beszámolót nem adnak, talán ez nem is szükséges. Utaznak a fülkefényben, a városból visszatérnek, élnek tovább a faluban, majd visszautaznak.
Örökös ismétlődésben vannak, amíg egyszer csak nem jönnek vissza.
A várossal kapcsolatban bizonytalan vagyok, a dombtetőről is csak egyszer
kutattam, akkor mintha feltűnt volna valami, de túl messze volt. De nem számít,
mert azt érzem, nekem szerencsém volt, hogy faluban születtem.

Szabó Rózsa – Kelebiai tó, ami nincs már, olaj, farost, 70x90cm, 2021.

134

PROHÁSZKA LÁSZLÓ – MÉSZÁROS LÁSZLÓ EGYHÁZMŰVÉSZETI ALKOTÁSAI

Prohászka László

Mészáros László egyházművészeti alkotásai
Szovjetunióba emigráló, eltökélt, lelkes kommunista művész és – egyházi
művészet? A magyar művészettörténetben ilyen – szokványosnak kevéssé
mondható – esetre is volt példa.
A két világháború közötti magyar szobrászat egyik nagy ígérete volt a
fiatal Mészáros László (1905–1938). Kevéssé ismert, hogy a Képzőművészek Új
Társasága (KUT) – tehát a két világháború közötti egyik progresszív művészi
csoportosulás – alapító tagja volt.1
1930 körül készítette a bibliai Éva szobrát (Ter 2,16-17; 3,1-7). A bal kezében
a Tudás fájáról származó almát tartó, álló nőalak leegyszerűsített formákkal,
pátoszmentesen ábrázolta Évát. A kompozíció zárt és statikus megfogalmazású,
ugyanakkor érezhető belső erőt sugároz. A mű sajnos nem maradt fenn, mindössze egy fénykép van róla.2
Legnagyobb sikerű egyházi vonatkozású alkotása az 1930-ban mintázott
Tékozló fiú szobra, amely a hazai modern szobrászat kiemelkedő értéke. A tékozló fiú
története talán a Biblia egyik legismertebb – és értelmezésében sokat vitatott – része
(Lk 15,11). A művész patetikus jelenet-beállítás helyett a fiú jellembeli ábrázolására
helyezte az ábrázolás súlyát. Az életnagyságú alkotás nélkülöz minden hatásvadász
elemet. Barokkos külsőségek nélkül juttatja kifejezésre a megtért fiúban háborgó
indulatokat, lelkének dúltságát.3 „A szobor egyszerű formái életteljesek. A meztelen
felsőtestű, álló fiatal férfi parasztgatyát visel. Mészáros László bátran, ötletesen
használta fel a komponálásban ezt a paraszti életforma jelképévé lett ruhadarabot,
mely azelőtt gyakran volt a művészetben az álnépieskedés olcsó kelléke. Dráma,
szenvedély feszül a nyugodtnak látszó figuráiban” – írta Nagy Zoltán, aki szerint
a művészt több alkotása a világhírű francia szobrász, Charles Despiau magaslatára
emeli.4 A remek bronzszobor ma a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében
található.5 Noha Ferenczy Béni és Jálics Ernő is készített ilyen témájú alkotást,
Mészáros műve mindenképpen felveszi a képzeletbeli versenyt ezekkel a
művekkel.
A Tékozló fiú szobráért Budapest Székesfőváros – a két világháború között
baloldali elfogultsággal aligha vádolható – vezetésétől a nagy presztízsű, Ferenc
József-díját kapta. 6 A szakmai elismerés mellett, az anyagi jutalom sem volt
csekélynek mondható: a díj akkoriban óriási összegnek számító 3.000 pengővel
járt.
1 KOPÓCSY ANNA: Képzőművészek Új Társasága. Corvina, Budapest, 2015. 184.
2 KONTHA SÁNDOR: Mészáros László. Corvina, Budapest, 1966. 21. kép.
3 KONTHA SÁNDOR: i. m. 31.
4 NAGY ZOLTÁN: Új magyar szobrászat. Pásztortűz, 1936/20. 418.
5 MNG ltsz.: 59.156-N.
6 Ferenc József díj. Képzőművészet, 32. szám (1930. szeptember) 176.; Erdei Gyöngyi: Műpártoló Budapest. Városháza, Budapest, 2003. 203.
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Mészáros László tehetségének köszönhetően állami ösztöndíjat kapott és
1932-től 1934-ig Rómában tanulhatott. 7 Rómában 1934-ben tartották a nemzetközi
jellegű II. Arte Sacra kiállítást, amelyen Magyarország is részt vett. Az Árkay
Bertalan tervezte magyar kápolna kialakításában jelentős szerep jutott a Rómában
tanuló ösztöndíjasoknak. A kápolna egyik mellékoltára számára Mészáros mintázta
meg Szent István alakját. „A középkori magyar művészet formanyelvébe kapcsolódik Mészáros László Szent István-szobra, amely a jobboldali mellékhajó első
kápolnájában áll s a jáki apátsági templom műhelyének stílusát veszi át és alakítja
modern hangszereléssel egyénivé és maivá” – írta az alkotásról Balás-Piri László.8
A római kiállításra Mészáros László ösztöndíjas társa, Grantner Jenő közreműködésével angyalszobrot is készített. Az alkotás előzménye az volt, hogy a Római
Magyar Intézet kurátora, a tárlatot rendező Gerevich Tibor túlzottan profánnak
tartotta Kuzmik Lívia Madonna-szobrát. Ezért néhány nappal a megnyitó előtt a
két fiatal római ösztöndíjas Mészárost és Grantnert bízta meg, hogy a kápolna
hangsúlyos helyére, a diadalív egyik oldalára adoráló angyalszobrot mintázzanak. 9 A Mészáros és Grantner által rohammunkában mintázott, ötnegyedes
életnagyságú alkotás10 erőteljes, ugyanakkor mégis szakrális megjelenésű angyalt
ábrázolt, amely a korabeli hazai kritika szerint „a formák ritmikus finomságával
és a kifejezés gyöngédségével kelt figyelmet”11 . A gipszből készített mű sajnos
nem maradt fenn.
Mind a hazai, mind a korabeli olasz kritika elismerőleg szólt Mészárosról12,
akit az olasz sajtó a magyar kiállítás legjobb alkotói között említett. 13 Ugyanakkor Nagy Zoltán korrekten jelezte: néhány művész nem az egyházművészettel
jegyezte el egész alkotó tevékenységét: „A római egyházművészeti kiállításon
szereplő s fönnebb kiemelt művészek egy része, mint Mészáros László, Pátzay
Pál, Medveczky Jenő csak alkalmilag foglalkozik egyházi, liturgikus témákkal.”14
Mészáros tehetségéről elismerőleg szólt a korabeli Katolikus Szemle szakmailag
nagy tekintélyű kritikusa, Jajczay János művészettörténész.15
Mészáros László itthon a római iskola művészeinek élvonalába számított,16
szakmai díjazása, anyagi elismerése és olaszországi ösztöndíja mellett egyre komolyabb megbízásokra számíthatott. Ugyanakkor lelkes és naiv baloldali nézeteket
vallott: úgy érezte, a Szovjetunió nyújthatja számára a szabadságot. „Elindult hát,
hogy szobrokban realizálhassa a benne élő eszményeket” – írta róla Nagy Ildikó17.
P. SZŰCS JULIANNA: A római iskola. Corvina, Budapest, 1987. 124.
BALÁS-PIRI LÁSZLÓ: A római nemzetközi egyházművészeti kiállításon. Katolikus Szemle, 1934/4. 232.
9 KONTHA SÁNDOR: i. m. 44.; P. Szűcs Julianna: i. m. 66.
10
Korabeli tudósítás csak Mészáros László nevéhez köti az alkotást (B. V. [Bierbauer Virgil]: Magyarország a római egyházművészeti kiállításon. Tér és Forma, 1934/3. 84.).
11
BALÁS-PIRI LÁSZLÓ: i. m. 233.
12
A római egyházművészeti kiállítás magyar csoportja olasz szemmel nézve. Tér és Forma, 1934/4–5. 132.
13
A magyar egyházművészet római sikere. Budapesti Hírlap, 1934. február 13. 10.
14
NAGY ZOLTÁN: A magyar egyházművészet új arca. Vigilia, 1935/4. 140.
15
JAJCZAY JÁNOS: Téli és tavaszi tárlatok. Katolikus Szemle, 1934/6. 385.
16
P. SZŰCS JULIANNA: Egy „modern” hivatalos művészet: a római iskola. Valóság, 1981/5. 41.
17
NAGY ILDIKÓ: Mészáros László pályakezdése. Művészettörténeti Értesítő, 1982/1. 45.
7
8
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Először Moszkvában, majd 1936 tavaszától Kirgizisztánban alkotott, nagy munkakedvvel. A sztálini Szovjetunióban 1936-ban kezdődött nagy terror időszakában,
1938-ban koholt vádakkal letartóztatták és kivégezték. (A művész lánya, a neves
filmrendező, Mészáros Márta először az 1984-ben bemutatott Napló gyermekeimnek
című művében állított emléket édesapjának, majd 1999-ben Kirgizisztánban eredeti
helyszíneken forgatott filmet Mészáros Lászlóról. 18 A tragikus sorsú művészről
megemlékező, 2000-ben bemutatott Kisvilma filmről könyv is készült.)19
Kirgizisztán fővárosában, Biskekben (a Szovjetunióban a város korábbi neve
1991-ig Frunze volt) a kivégzett Mészáros Lászlót máig a 20. századi modern kirgiz
szobrászat megteremtőjeként tisztelik. A Kirgiz Nemzeti Múzeum Mészáros több
munkáját őrzi,20 Biskekben pedig utca viseli a nevét.
Itthon 1945 után baloldali politikai meggyőződére tekintettel, nagyra értékelték a művész munkásságát, de a Szovjetunióban történt kivégzése miatt csak
óvatosan említették a nevét. A rendszerváltozást követően viszont éppen baloldali
kötődése miatt számított gyanúsnak életműve.
Jó lenne ideológiai megfontolásoktól elvonatkoztatva, alkotásai valós művészi
értéke alapján értékelni életművét, amelynek fontos részét képezik az 1930-as évek
első felében készült egyházművészeti munkái.

18
19
20

HANTHY KINGA: Kisvilma a kirgiz hegyek között. Magyar Nemzet, 1999. június 19. 19.
MÉSZÁROS MÁRTA: Kisvilma. Film és élet. Magyar Könyvklub, Budapest, 2000.
GENTHON ISTVÁN: Monumenti artistici ungheresi all'estero. Acta Historiae Artium, 1970/1–2. 14.
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Váczi Márk

Iparkiállítás a tulipán jegyében
A 20. század székesfehérvári történéseiről évről évre egyre több cikk, tanulmány
és kötet lát napvilágot. Konferenciák sorát rendezték az elmúlt évtizedben
különböző történelmi évfordulók kapcsán. Egy, a helyi ipar szempontjából
kiemelkedő eseményről viszont eddig keveset hallhatott, illetve olvashatott az
érdeklődő közönség.
Az 1906-os év a hazai belpolitikában és az iparban is a tulipán, az ellenállás
szimbólumának jegyében telt. Székesfehérvár életében a függetlenségi politika
került előtérbe. A megyéspüspöki székbe Városi Gyula Kalocsára távozása
után Prohászka Ottokár, a főispáni tisztségbe Fiáth Pál lemondását követően
gróf Széchényi Viktor nyert kinevezést. Gróf Zichy Jenő 1906-ban elhunyt. Az
uralkodó, Ferenc József az 1905-ös választások ellenzéki győzelmet hozó eredményét figyelmen kívül hagyva kinevezte a „darabontkormányt”, élén Fejérváry
Géza miniszterelnökkel. Ez Fejér vármegyében széles körű tiltakozást váltott ki,
amelynek irányítója a törvényhatósági bizottság tagjaként Széchényi volt. Felszólalásában a király tettét az alkotmány elleni merényletnek nevezte, erőszakról
beszélt. A városi testületekben is megnőtt az addigi ellenzék szava. Dr. Saára Gyula
1908-ban, Havranek József lemondását követően lett a város új polgármestere.
A régi-új iparpártolási módit a tulipán-mozgalom propagálta. Prohászka és
Széchényi egyaránt az iparfejlesztés, a hazai ipar pártolásának új támogatóiként
érkeztek a város és a megye élére. 1906 márciusában, a kormány lemondása
előtt magyar arisztokrata hölgyek kezdeményezésére megalakult a Tulipánkert
Szövetség, amely a reformkori Védegylet mintájára a magyar ipar pártolását a
magyar termékek kizárólagos vásárlásával kívánta elérni. Nagyon hamar mozgalommá vált, szinte teljes volt mögötte a politikai egység. A tulipán az elnevezésekben is megjelent: 1907-től Tulipánkertnek nevezték a korábbi Kenessey-kertet.
A mozgalom elnökségébe Batthyány Lajos gróf és felesége, Andrássy Ilona grófnő
mellé olyan főúri családok tagjai sorakoztak fel, mint a Széchényiek és a Zichyek.
Az élenjárók közé tartozott sógornőjük, Zichy Eleonóra grófnő, valamint második
férje, ifj. gróf Andrássy Gyula és lányuk, Ilona.
Márciustól az iparpártolás és a mozgalom ügye előtérbe került. A Székesfehérvár és Vidéke március 19-i felhívására másnap posztót ajánlott fel Keresztes
Zsigmond, Deutsch Manó és fiai a hazai ipar pártolását hirdették, néhány nap
múlva már kizárólag magyar terméket ígértek. Május elején a divatrovat is a tulipánnal foglalkozott. Május 8-án megalakult a Tulipánkert, majd 15-én az Iparpártolók Szövetsége (székesfehérvári magyar-ipar-védő szövetség), amelynek
alapszabálya május 23-án a Számmer nyomdában jelent meg Dr. Kerekes Lajos
titkár és Havranek József polgármester kiadásában.
Sok szó esett az iparpártoló vagy tulipánkert kiállításról is. A hivatalos
felhívás május 19-én jelent meg. Egy hónap múlva halasztást jelentettek be, mivel
a pénzügyi palota mint tervezett helyszín, csak szeptember végére készült el.
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Fehérváron a Tulipánkert megalakulását Rauscher Béla, Havranek Antal és
Schnetzer Nándor kezdeményezte. Ebben támogatóra Széchényi főispán személyében találtak. A gróf székfoglaló beszédében kiemelte: mindent el fog követni,
hogy a megyében gyártelepek létesüljenek, különösen olyanok, amelyekhez a
nyersanyagot is itt állítják elő. Nagy lendülettel látott neki a kiállítás megvalósításának.
Széchényinek és Prohászkának nagy szerepe volt abban, hogy az Iparcsarnoktól Havranek polgármesterig mindenki támogatóan sorakozott fel. Májusban
felhívással fordultak a helyi iparosokhoz, Széchényi intézte a vasúti szállításokat,
az ezzel kapcsolatos kedvezményeket és a biztosításokat. A kiállítási irodát az
Ipartestület helyiségében rendezték be.
A kiállítást az éppen felépült pénzügyi palotában rendezték meg. Megnyitóját
szeptember 30-án tartották. Az iparkiállítás két hétig volt látható. A szervező
bizottság elnöke Széchényi, a két védnök Zichy Jenő országgyűlési képviselő és
Prohászka püspök volt. A megnyitó ünnepség fontosabb eseményeire este került
sor. Az előcsarnokban a munkás dalárdák fogadták a közönséget, majd Orbán
Ferenc déli vasúti munkás ingujjban és bőrkötényben mondta el Philipp István
gimnáziumi tanár erre az alkalomra írt Prológját. Az egyesített dalárdák kórusa
Fricsay Richárd karnagy vezetésével énekelte el a Himnuszt. Az est fénypontja
a püspök beszéde volt, amelyet többek között az Alkotmány című országos lap
is idézett, és amelyet utóbb a Tulipánkert hivatalos közleményében is lehoztak.
A beszéd szövegét berámázva tették ki a lakásokban.
Prohászka a tulipánt a magyarság megtestesítőjének, a mozgalom elindítójának nevezte. Heves ipartámogató- és védő szónoklatot intézett a hallgatósághoz.
A gyáripar fejlesztése mellett a kisipar és kézműipar életben tartása, termékeinek
tudatos vásárlása mellett is szót emelt. A beszéd a hallgatóságra frenetikus hatással
volt, híre eljutott Ferenc Józsefhez is, aki emiatt a püspököt „Tulpenbischof”-nak
nevezte.
A kiállítás nagy érdeklődés mellett zajlott, az utolsó napon 200 látogató
hömpölygött a termekben. Az eseményt a kereskedelmi kormányzat is nagyra
értékelte, és anyagilag támogatta.
A tulipán azonban hamarosan elhervadt, a kiváltó ok a Wekerle-kormány
kinevezésével és a vámmegállapodás aláírásával megszűnt. Az új kormány tagjait
persze tulipánmintás képeslapon népszerűsítették. A szövetség hivatalosan 1909
végéig élt tovább, hivatását hosszabb távon a kiállítások szervezésében találta
meg. Árumintavásáraiból 1935-ben nőtt ki a Budapesti Nemzetközi Vásár.
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SZIGETI LAJOS
(1940-2021)
költő

Szomorúan tudatjuk, hogy a Magyar Írószövetség, a Vörösmarty Társaság
tagja, barátunk, Szigeti Lajos 2021. április 27-én elhunyt. Középiskolába Szegeden,
Tamásiban járt, majd az ELTE magyar–angol szakán végzett. Felsőoktatási intézmények idegennyelvi intézetének oktatója volt. Költői pályája nehezen indult, ám
idővel megjelent az Új Írás, a Kortárs folyóiratokban és napilapokban is, köztük
a Fejér Megyei Hírlapban és a VÁR című irodalmi, kulturális folyóiratunkban is.
Kilenc önálló verseskötete látott napvilágot. Évekig dolgozott Gyújtópontban című utolsó kötetén, mely a Hungarovox Kiadó gondozásában
jelent meg 2020 karácsonyán. filozófiai érdeklődése, a természet
kincseinek gazdagsága, az emberi élet értelme és feladata. 2020-ban a
Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült életműve
elismeréseként.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Fagypont fölött
Látszólagos ragyogás
e halmazállapot-változás,
maghasadásig ütköző
atom, elektron örömtánca.
A tengerjáró meleg áram
dér-csipkés partot ér,
visszafordul a sarki szél,
böjtmás havában hullatja a fagy
jégcsap-mínusz fogát.
A hótakaró följebb húzódik
– kirajzolódik a táj
szelíd domborzata.
Pezsgést visz a véredény,
az ágazó növény – közlekedőedény,
legördül egy-egy vízmosás csiszolta,
őserő pattintotta kő,
minden mozdulat – indulat.
Időkerékbe tört
testünk még föltámad -
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nagy a lélek súlya
– idegek szakítópróbája.
Léleklátó „beszélő állat”: ember,
áldva, verve jó emlékezettel,
meddig alázkodsz földi javakért?
Ne legyen szajha a szép,
viselj ünneplő emberöltőt,
amíg ki nem hullsz a téridőből,
bármi remekmű, vers-idézet
lehet a meglelt világképlet.

