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KOVÁCS  ANDRÁS  FERENC 
 

Agebek, latrok lakomáján 
ANONYMUS TRANSSYLVANUS, 1697 

 
Öngyötrő útálat 
Vergődő rút állat 
 Dög vagyok én már nektek 
Mennyei fájdalom 
Poklokba vájt alom 
 Hol hősül elfektettek 
Mint csúfságnak tartott 
Harcban csorbult kardot 
 Majd örömmel feledtek 
 
Víg angyalkák ökle 
Asztal alá lök le 
 Szétszór mint részeg morzsát 
Rekedt vendégsereg 
Ki még fenn ténfereg 
 Gajdolván nóták korcsát 
Mikor bétölt bendők 
Öklendnek jövendőt 
 Őrölvén ország sorsát 
 
Vetnek vert ebeknek 
Kik értem remegnek 
 Torzsalkodnak harapnak 
Tépik lelkem elmém 
Bár nem érdemelném 
 Marcangolnak falatnak 
Ha vesznék hamarabb 
Vizslák vén agarak 
 Helyettem megmaradnak 
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Morgón fölnyaldossák 
Lakomák nagy mocskát 
 Mind újabb koncért szolgál 
Hadd járjon elhittem 
Míg véremben vittem 
 Hogy a földi lét oltár 
Szerelmes szép szentség 
Értelmes ép egység 
 Zengő teljesség zsoltár 
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TANDORI  DEZSÕ 
 

I. ír trilógia 
GALWAY FELÉ 

 
(Magunknak) 
 

A vonat hajnalonta, 
 a vonat estelente, 
vagy csak az oda-vissza, 
 zöldekbe feketedve, 
 
fel nem libbent madárszárny, 
 alkony túlsúlya-ólma, 
ökölbe-forma kátrány, 
      tárt ablakod golyója, 
 
ahogy leáll, sövényen, 
 tar-ágon, bokor alján, 
nem sarkall, hogy serényen 
 tedd-hagyd midet, kihallván 
 
a galwayi vonatból 
 hajnalonta vagy este- 
lente, a szélfuvattól 
 megvörösült szemedbe 
 
szálló porszemvalóból 
 már azt a néma csendet, 
amely – elég a jóból! – 
 holttá válnod üzenget. 
 
Ezt még – s nyugodj – beengedd, 
függönyét rá leengedd. 
 
1997. V. 19. 
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ROSCOMMON 
 

Catherine-éknak D. és Á. 
 

Hogy haza Roscommonba, 
 este kimennek érted, 
vagy westwayt-gyalogolva 
 jegenyék, el ne véthesd 
 
az elcsitult vidéket, 
 sorra sötét karámok 
drótjai, visszanézned 
 nincs mit, és az a pár ok 
 
is e sötétbe vész, mit 
akarsz itt, eligérted, 
 jössz az esti vonattal, 
 
nélküled jön a hajnal, 
itt lesz reggelizésed, 
 éjből éjbe kitérsz itt. 
 
Fák megbókolva kérdik, 
 azzal a semmi-zajjal, 
 melybe ez visszatérted, 
 
jössz, megbékélve térdig, 
 fentről-e, csak alulról? 
 Mindegyből mára ennyit, 
 
a rosszból és a jóból. 
 ...Egy kéz bentről kaput nyit - - -  
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LEOPARDSTOWN 
 
...írpetinek...  

Kimentem a toronyhoz, 
 vittem valami romhoz 
 
vágyó darabjaim, 
 Joyce-e, Yeats-e, na, kinn 
 
voltam így, Dublin, észak- 
 nak, fel a hegykaréjnak, 
 
egy völgyölön a pálya, 
 Leopardstown lapálya, 
 
a zörgő táblasor, 
 nevekkel, dobrokol 
 
az istállóvonal, 
 megafonból a zaj 
 
kísér még, vissza, hogy 
 viszed, amid hozott, 
 
fussanak egy utolsót, 
 megemeled a korsót, 
 
gondolj még egy Guiness-re, 
 kínozzon soha-vissza. 
 
Tengerég, esti, tiszta - - - 
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DARVASI  LÁSZLÓ 
 

A könnymutatványosok legendája 
REGÉNYRÉSZLET 

 
Meglehet, hogy az 1683-as esztendő májusában valóban Belgrád a legfon-

tosabb hely a világon, ahogyan azt egy iszonyatosan csúf törpe gondolja. A Fé-
nyesarcú Padisah ekkor vonul föl a városban, s itt lopódzik a szultán körül 
vonuló törpekíséretbe Pep Velemir, aki talán a világ legcsúnyább törpéje. Ne-
gyedik Mohamed szultán már ekkor, a májusi tulipánnyílásban tudja, hogy 
néhány hónapon belül összeroppantja a gőgös Bécs városát, s véget vet az idi-
óta Lipót császár ingatag hatalmának. Arnót Abdurrahman, későbbi budai 
helytartó Kara Musztafa nagyvezír udvarmestereként vesz részt az 1683-as si-
kertelen bécsi ostromban. S ott van Arnót Abdurrahman Belgrádban akkor is, 
amikor 1683 december 15-én a Fényesarcútól érkezett janicsár aga odaáll a za-
vartan elhallgató Kara Musztafa elé, s kiemeli a nagyvezír nyakából a bántat-
lanságot biztosító szultáni pecsétet. A kékszakállú janicsár aga ezután tárgyila-
gos hangon fölolvassa a szultáni fermánt. A város fölött elhomályosul a téli 
verőfényben ragyogó Nap. Kara Musztafa fejét selyemzsákban kéri a Fényes-
arcú Padisah. Arnót Abdurrahman, aki bár meglett és sokat tapasztalt ember 
már ekkoriban, összeszoruló gyomorral figyeli a nagyvezír hamuszürke arcát. 
A hóhérok néhány perc múlva úgy fojtják meg Kara Musztafát, mint a kutyát, 
s nem sokat teketóriázva a fejét is levágják, a bőrét ott helyben lenyúzzák,  
s miután gyapottal és mézes pehellyel tömik ki, elrettentésül a várfalára szöge-
zik. A müzzein talán már el is felejtette az esti imát, de Arnót Abdurrahman 
még mindig a vár mellvédjén álldogál, onnan jól látja egykori ura kitömött, fej 
nélküli tetemét. A hírnévre és a halálra gondol az öregember. Langyos szél 
fújdogál a Duna felől, erősen olvad. Éjszakára beborult az ég Belgrád fölött. 
Vajon az ő halála milyen lesz? Ugyanolyan szánalmas és nevetséges, mint a nagy-
vezíré? Emlékszik, a sikertelen bécsi ostrom után, dühében hogyan ölette meg 
a nagyvezír a budai helytartót, az agg Ibrahimot. A beglerbég ráncoktól baráz-
dált arcán ugyanaz a hitetlenkedő szégyen áradt szét, ahogyan akkor megful-
ladt, akár csak most a nagyvezírén. Pedig mi volt a nagyvezír kedvenc szórako-
zása? Európa térképeinek tanulmányozása, és átrajzolgatása. Abdurrahman 
odaképzeli magát a nagyvezír megcsúfított tetemének a helyébe. Ilyen sors vár 
rá is? Megfulladni, mint egy kutya?! Nem. Hát ezt nem! Dühösen a levegőbe 
sújt, s önkéntelenül a piactér felé veti a tekintetét. Mi ez a fülsértő nyikorgás? 
Fáklya kísérteties fénye imbolyog a kicsinyke téren. Az öreg udvarmester ek-
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kor pillantja meg a különös, nagyokat zökkenő szekeret. Aztán hirtelen akár-
ha valami különös erő húzná, köpenyét összerántja magán, s amilyen fürgén 
csak tud, a vár kapujához siet. Átnéz az őrök meglepett arcán, szót sem szól 
hozzájuk. Néhány utcával odébb megtalálja a szekeret. Nyűtt, sokat látott, 
rozoga alkotmány. Különös alak áll a szekér oldalánál. Furcsán tartja a vállait, 
mintha azok le akarnának esni. Az arca árnyékban marad. Abdurrahman a pa-
rancsoláshoz szokott emberek magabiztosságával megáll előtte. 

– Mit akarsz tőlem? – kérdezi nyersen. 
– De hiszen a halálodra vagy kíváncsi, uram – állapítja meg unottan Franjo 

Mendebaba, s hirtelen előrelép az árnyékból. Fáradt, meggyötört arcára kísér-
teties fényt vet az utcai fáklya imbolygó fénye. Ám a szeme egyszerre föl-
szikrázik, akár a tükör, melybe maga a Nap pillant bele. S a már-már elviselhe-
tetlen fényesség után egy zavaros képet lát az öreg török. Előbb egy ismeretlen 
arc képe bontakozik ki a másik szemében. Egy német katona, talán valami 
brandenburgi ördög, a puskáját emeli, igen, egyenesen rá céloz. Por, füst és 
örjöngő csata a háttérben. Miközben pedig albán lovasok védik, mentenék az ő 
életét. Az udvarmester látja a halálos golyót, amint az elindul feléje. A lá-
tomásnak vége. Abdurrahman bólint, elmosolyodik. Albán lovasok. Jól van. 
Hiszen maga is albánnak született, hogy aztán megsegítse sorsát a Próféta. 

– Megjegyezted a képet, uram? – kérdezi az idegen.  
Abdurrahman józanodik. Újra csak egy csavargót lát maga előtt, koszos 

és semmirekellő alakot. Ám ez a nyomorult úgy néz rá, mint akinek bárhová 
és bármire szabad néznie. Abdurrahman megborzong. 

– Ki vagy te? – kérdezi. 
De nincs válasz. Hirtelen kar nyúlik ki a szekérből s már húzza is a sza-

kadt ponyva alá az esetlen, kapaszkodni képtelen Franjo Mendebabát. Arnót 
Abdurrahman megesküdne, hogy maga az ördög utazott a szekéren, mert 
közben egy fekete, vigyorgó arc pillant ki rá a ponyva mélyéből. De még az 
aranyfogát is megcsillantja. S ahogy Abdurrahman a tovazörgő, nagyokat nyi-
korduló szekér után bámul, meglátja az oldalára pingált hatalmas könnycsep-
pet. Olyan tisztán és üdén kéklik, mintha nem is egy szakadt, koszos ponyvát 
kellene díszítenie. 

Az udvarmester ettől fogva nem felejti a látomást. Ha ugyan nem a leg-
komolyabban veendő valóság volt ez az egész. Éjszakánként fölül az ágyban, 
odébbtolja kedves háremhölgye meleg, puha testét, és jól látja a golyót, ami  
a halálát okozza majd. Egyáltalán nem fél Abdurrahman. Nem érez csalódott-
ságot sem, sőt ha a látomás igazat mond, akkor csatában fog meghalni, vagyis 
mártírrá válik, és ennél többet Allah hűséges katonája nem kívánhat. De való-
ban így van-e?! Nem csak a figyelmét lankasztották el egy gonosz varázslattal, 
hogy aztán ő is úgy végezze, mint már annyian, akik annyira elvakultak vol-
tak, hogy csak akkor ocsúdtak föl, amikor a nyakuk köré hurkolódott a se-
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lyemzsinór?! Abdurrahman kérdezősködik, mindenféle kémeket fogad fel, be-
járatos lesz az udvari titkosszolgálathoz, ám semmilyen komoly eredményre 
nem jut. Senki sem tud biztosat mondani azokról az emberekről, akik a köny- 
nyeikkel mutatványoskodnak, s valószínűleg több birodalom kémei egyidejű-
leg. Abdurrahmant már nem is a saját halála és a személyes sorsa érdekli, ha-
nem a jövő lehetősége.  

Kik ezek az emberek?  
Honnan jönnek és hová tartanak?  
Lehetne-e a segítségüket kérni a birodalom sorsát illetően?  
Amikor Arnót Abdurrahman megtudja, hogy hamarosan ő lesz a követ-

kező helytartó Budán, odahajol a titkos hírt hozó janicsár agához. Ugyanaz  
az az ember, aki Kara Musztafa selyemzsákba varrt fejét Sztambulig görgette. 
A janicsár aga szakálla kék, mint a legszebben csillogó, halálba induló orgyil-
kos pengék. Mindenki tudja, hogy a janicsár aga egyik szemével maga a Fé-
nyesarcú Padisah néz, és ezért ezt a szemét az aga még álmában sem tudja le-
hunyni. 

– A legjobb kémre lenne szükségem, aga – mondja halkan Abdurrahman. 
– Neked segítek, uram – szól meghajolva a janicsár aga.  
Néhány nap múlva, egészen pontosan 1684 ősze – Allah szerint 1095 vége 

– ez az időszak, egy magát Jozef Bezdánnak nevező ritka szép férfiú kér be-
bocsátást a helyettes helytartóhoz. Nem szól egy szót sem, de az aga pecsétes 
menlevelét mutatja az ajtónállóknak. Arnót Abdurrahman úgy vizsgálja a va-
lószerűtlenül szép férfit, mint aki nem bízik abban, hogy valódi, de legalábbis 
eredményes kém lehet. Túl szép ahhoz. Oly sokat csalódott már az utóbbi 
hónapokban. Pedig ez a szép férfi valóban a legjobb kémek egyike a világon. 
Jozef Bezdán mozdulatlanul áll az öreg török figyelmének a sugarában. Abdur-
rahman végre megköszörüli a torkát, s arra kéri a spiont, sorolja fel a térség 
legjobb kémeit, hiszen a közvélekedés szerint a kémeknek ismerniük kell 
egymást, részint azért, hogy amit az egyik tud, azt a másik is megtudja, részint 
pedig azért, hogy ne ugyanannak az úrnak szolgáljanak. Jozef Bezdán egy-
szerre fölnevet ezen gyermeteg okfejtésen. De egyáltalán nem szólal meg. Ab-
durrahman akár meg is sértődhetne, borzasztó haragra gerjedhetne, de mivel 
bölcs ember, megzabolázza az érzelmeit. Sokáig figyelik egymást, az öreg tö-
rök katona s a világ leendő legjobb kéme. Ekkor Abdurrahman kedvenc egyip-
tomi vázájában vakító, fehér szirmokat bont egy rózsaszál. A helyettes 
helytartó bólint, s beszélni kezd.   

– Tudjuk, hogy a térség egyik legjobban működő kéme egy Mesdele nevű 
vándorcigány. Mesdele a világ zsidóságának a szolgálatában áll. Amszterdamtól 
Lembergig, Brémától Velencéig működik, s elsősorban kiválasztott zsidók 
álmait hordozza és cserélgeti. Néha bosszúállásra is használják. Egy Bogdan 
Hmelnyickíj nevű véres kezű hetman például azt álmodta közvetlenül a halála 
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előtt, hogy ártatlan zsidó gyerkőcök dobálódznak boldogan visongva az ő ha-
talmas és rettenetes, mindenesetre fölemelhetetlennek hitt szívével. Az álmot 
csakis Mesdele csempészhette a Bogdan Hmel lehunyt szemei mögé. 

Jozef Bezdán bólint. Abdurrahman folytatja. 
– Roppant ügyes és kifinomult kém a Berthold nevű jezsuita testvér, aki 

először megfeszíttetik, majd Jézust idéző jajkiáltásokkal, kit mi Iszának neve-
zünk, meghal, ám csak azért, hogy néhány nap múlva feltámadhasson. De ez 
sem elég. Kálváriája folytatódik. Alig egy év múlva, az 1083-as esztendő Dzül-
hidséjének az idején egy rongy felhőhöz szögezik részeg kurucok. Berthold 
testvér egy sugaras tavaszi napon a Burg császári lakosztályának egyik ablaka 
előtt száll el a rongy felhőjével. Csakhogy a felhő megáll, s a jezsuita szemközt 
találja magát az erősen töprengő Lipót császárral, aki éppen A teremtés titka 
című oratóriumán dolgozik. A testvér egyenesen a császárnak ajánlja föl a szol-
gálatait. Most ő a császári titkosszolgálat leghűbb embere. 

– A harmadik kém egy Brazina nevű öregember, aki sokáig a kék szemű 
Szejdi pasának dolgozik, és ott van Várad elfoglalásakor az 1660-as esztendő-
ben. Napokra meg tud halni, és a halálból figyelve az életet olyan összefüggé-
sek és titkok birtokosa, melyek joggal nevezhetők páratlan és egyedülálló tu-
dásnak.  

– A negyedik spion egy Levendel Pekics nevű budai rác, aki kémkedik  
a császári udvarnak és a Fényesarcúnak egyaránt, viszont olyan ügyességgel csi-
nálja, hogy Bécsben is és Sztambulban is elégedettek vele. Jellemző, hogy ha 
valamilyen félreértés vagy kicsinyes bosszú okán Sztambul küld rá orgyilko-
sokat, császári besúgók mentik meg az életét, ha viszont a császári kamarilla 
tenné el láb alól, kerengő derviseknek öltözött sztambuli életvédők fogják föl 
testükkel a Pekicsnek szánt mérgezett kések hegyét.  

Jozef Bezdán hallgat. A szirmot bontott rózsaszálat figyeli elmélyült ér-
deklődéssel. Abdurrahman kérdőn tekint rá. Aztán megcsóválja a fejét s foly-
tatja. 

– S él még egy nagyon értékes és különös spion a világon – mondja 
Abdurrahman s elhallgat újra. Különös mosollyal az arcán szólal meg – Sokféle 
reménytelenség van, létezik a világon. Erről a spionról azt tudni, hogy  
a világ egyik legkülönösebb és leggyötrelmesebb reménytelenségében tengeti  
a életét. Fél beszélni, és talán igaza van. Úgy tudja, hogy egyetlen szava sem le-
het igaz.  

Abdurrahman fölnevet. 
– Nézd, azt akarom, hogy a legjobb kém dolgozzon nekem – hízeleg  

a kémnek.  Jozef Bezdán bólint, vagyis beleegyezik. 
– A könnymutatványosokról hallottál már? – kérdi Abdurrahman a sza-

kállában babrálgatva. Odalép a vázához, óvatosan kiemeli belőle a rózsaszálat. 
Átszellemülten szagolgatja. Jozef Bezdán elmosolyodik, s ettől kivételesen rút 
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lesz az arca. Szép, szoborszerű fölső testét előredönti, ahogy válaszolna. Persze 
most sem beszél. 

– Hallottam róluk, azt akarod mondani – szól Abdurrahman. – Moso-
lyogsz azon a szón, hogy könnymutatványosok. Inkább kémek ők is, ám hogy 
miféle kémek, kinek a szolgálatában állnak, ki pénzeli őket, s miféle célból, 
egyelőre magad sem tudod. Annyit azonban tudsz, hogy nem egyszerű 
vállalkozásról van szó. Olyan ez az egész könnymutatványosdi, mintha nem-
zedékek titkos és leleplezhetetlen vállalkozása lenne. 

Elhallgat Abdurrahman. A kém is lassan kiegyenesedik. Újra szép és szo-
borszerű. Abdurrahman visszahelyezi a rózsát a vázába. Ujjhegyét a szeme elé 
emeli. Ott bíborlik rajta a vércsepp. Jozef Bezdán a vázához lép, s letöri a tüs-
két, amelynek hegye az udvarmester ujjába akadt. 

– Egy napon elém vezeted őket. Mindahányan csak vannak. 
És Jozef Bezdán bólint, s a következő nap reggelén a kémlelők azt jelentik 

Abdurrahmannak, hogy egy gyönyörű, ámde nyilván csavarodott elméjű, 
hiszen magában beszélő férfi elindult észak felé a Duna mentén. Előtte még 
fölkereste Levendel Pekics rác kettőskémet. A helyettes budai helytartó bólint 
s a hátralevő néhány napot háreme nyugalmában tölti. Nem is emelkedik föl  
a puha párnákról, nem is hagyja el a becéző női ujjak erdejét, mígnem titkára, 
egy szomorú szemű eunuch nem teszi elébe a kémlelők legfrissebb jelentéseit. 
Az eredmény megdöbbentő, csodálatra méltó. A kékszakállú janicsár aga va-
lóban a legjobb kémet szállította Abdurrahmannak. 

A kémlelők jelentése szerint Levendel Pekics budai rác lakos és kettős 
kém szörnyű halállal távozik az élők sorából. Olyan követ helyeztek álmában 
a mellkasára, amely minden egyes szívdobbanásra nő egy picit. Hajnalban  
Levendel Pekics szolgálója egy rettenetes szikla alatt találja az urát. Kőfejtőket 
kell hívni, hogy a darabokra tört ágyat, s a tetemet szabaddá tegyék. 

A Mesdele nevű cigányt Prága dombos határában, rigócsicsergéstől hangos 
pagonyban éri utol a végzete. Egy RavRabénu Taussig Szender nevű prágai 
fiatalembernek visz nagyon fontos, habár még nem érvényes álmot Velencé-
ből, Szalonikiből esetleg Bécsből. Szegény Mesdele végzete kegyetlen és rop-
pant igazságtalan. Álmában fojtja meg a saját álma. 

Ugyanezen időkben a wienerwaldi fenyvesek között különös tetemre 
bukkannak részeg osztrák mészégetők. Az összezúzott pap testén meghök-
kentő sebnyomok láthatók. Forradások a tenyerén és a lábfején. Mintha vala-
mikor megfeszítették volna. A mészégetők nem tudják, jóllehet, nem is tisztük 
tudni, hogy Berthold testvér rongy felhőjét megvadult varjak tépték ken-
dőcskénél is kisebb szeletekre, minekutána a jezsuita kém halálra zúzta magát a 
Wienerwald szikláin. 

Jozef Bezdán Józef a foglalkozása szerint tehát világkém, orgyilkos, s ami-
képpen tapasztalni lehetett, hivatásos hazudozó is. Egy-két hétre eltűnt ugyan, 
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de időközben már újra Budán időzik, s nem ok nélkül teszi. Még mindig nem a 
legjobb kém a világon. Beköszönt az igazi, kemény tél is, az 1684-es esztendő 
decembere. Befagynak a keréknyomok és az útszéli pocsolyák, s ha feltámad  
a hideg szél, karvastagságú jégcsapokat tördel a házak ereszéről. Mint szerteszórt 
hatalmas ezüstpénzek, a Dunán a belgrádi hajóvám felé úsznak a sirályszaros 
jégtáblák. Némelyik madarat is hordoz a hátán, éppenséggel érdeklődő varjat. 
Az utcák és a terek kiürülnek, mert a metsző fagy nagyobb rendteremtő akár-
mely szigorú törvénynél. Talán csak a piac és a csársi éli a szokásos életét. Ám 
a szó nem fagy meg, s a budai fürdők halk zsongása megbízhatóbb hírekkel 
szolgál, mint a még télen is lármás piac, vagy a sikátor mélyén lapuló zug-
kocsma, hová a möszthafiz is betér titokban egy-egy nyelet pálinkáért, fűszeres 
borért vagy serbetért. A legjobb helyek ezidőtájt a városban mégis csak  
a fürdők. Buda valóságos paradicsoma a hévizeknek és a gyógykutaknak. Még 
akkor is, ha a budai kutak mélyből felbuzgó víz néha olyannyira ecetszagú, 
hogy a fürdőzőknek vastag gyolcsokat kell az arcuk elé tekerniük hogy léleg-
zetet vehessenek. De még aranyművesek is használják a kénes vizeket fényezés 
céljából. Délutánonként főleg az asszonyok időznek a fürdők kőpadocskáin, 
keramitfekhelyein. Csacsognak és fecsegnek, a férfinemről váltanak incselkedő 
szavakat, magas és turbékoló hangon, ahogy a férfiakról csak a török nő tud 
szólni. Kicsi tenyerükbe fekete iszapot fognak, s a puha matériát kacarászva 
karjaikra és lágy hajlataik közé simogatják, hogy a hónuk alól és a combjaik 
közül a szőrüket elveszítsék. A férfiak reggelente járnak a fürdőbe. Amikor 
Jozef Bezdán megérkezik, törülközőjét teste köré tekeri, aztán lassan lépdel  
a csillogó oszlopsorral kísért legnagyobb vízimedencébe. Jól ismeri már az el-
ismerő pillantásokat, melyek követik, míg csak meg nem áll az első lépcső-
fokon, hogy vállára s hasára lögyböljön némi vizet. Aztán elhelyezkedik  
s hosszan áztatja szép, szoborszerű testét. Egészen kiváló víz ez! Még a francia-
betegségre is gyógyír. Addig kell benne tartózkodni, míg a test rákszínűvé nem 
válik, s aztán bebugyolálva melegen tartani. Jön reggelente Jozef Bezdán, egy-
két órát a vízben tölt, és elmegy. Másnap megint jön. Arra készül, hogy  
a világ legjobb kéme legyen. Ám egy napon közbejön valami. Szerencsére nem 
nagy ügy. 

A fürdőben néhányan lézengenek csak, és most azt az aggot sem látni, 
akiért Jozef Bezdán éppen ide, a Debbágkháne ilidséje ólomtetejű, díszes für-
dőjébe jár. Nem is olyan nagy baj ez. A világkém sem izgatott, majd eljön az 
öregember holnap, és akkor beszél vele. Jozef Bezdán fürdőzik tehát, és fi-
gyelmesen hallgatózik. A török katonák, üzletemberek és hivatalnokok, akik 
régóta mindennapos vendégek itt, bizonyára azt állítanák, hogy évek óta isme-
rik azt a szép, szoborszerű férfit, s igen csak elcsodálkoznak, ha fölhívnánk  
a figyelmüket arra, hogy azok az esztendők bizony csak néhány napot jelente-
nek. Nos tehát azon a délelőttön jólöltözött, puha arcú fiatalember keresi Jozef 
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Bezdánt. Hosszú, aranyszegélyes köpenyét fölhajtva lép a medence széléhez, s 
férfi füléhez hajol. Néhány egyszerű szót suttog csak. A spion némán bólint, 
miközben küldönc lányosan finom, szőrtelen arcát fürkészi. Szeretné 
megsimogatni az eunuch fehér, finom bőrű nyakát, melyen úgy duzzadnak az 
erek, akár a kék gyöngysorok. A kémet Buda helyettes helytartója, Abdur-
rahman kéreti személyesen. Jozef Bezdán alig egy órácska múlva ott álldogál  
a helyettes helytartó szobája ajtajában és mézes szegfűteát szürcsöl. Abdurrah-
man int, s a szolgák már vezetnek is a helységbe két különös figurát. Egyikük 
valószerűtlenül hórihorgas, a másik pedig tömzsi, egészen hordószerű. Botla-
dozva érnek a szoba közepére, egymáshoz vannak kötözve. 

– Csináljátok! – parancsolja Abdurrahman. S ez a két különös figura 
nyomban könnyezni kezd. A hórihorgasnak tejfehér könny csorog a szemé-
ből, tömzsinek fekete. 

– Azt mondják, hogy ők a könnymutatványosok. Az őrjárat hozta be 
őket az egyik piacról – mondja tűnődve Abdurrahman. 

Jozef Bezdán hallgat, mint a sír.  
Abdurrahman rátekint a spionra, nagyot sóhajtva folytatja. 
– No persze. Azt akarod mondani, hogy csalók. Hogy az igazi könny-

mutatványosok többen vannak és valami szekérrel utaznak, és hogy a sírásuk-
nak mindig marad valamilyen nyoma. És hogy az is tudnivaló, amerre ők jár-
nak, ott mindig valami fontos dolog történik az életben. Ezeknél? – A hamis 
könnymutatványosokra mutat. – Nem. Mintha egyáltalán semmi sem történt 
volna.  

S valóban, a tömzsi és a hórihorgas alak úgy áll előttük, akárha egyetlen 
csepp könnyet sem ejtetek volna. Tökéletesen fölszáradtak a fehér és tökélete-
sen fölszáradtak a fekete könnyek. Különben is. Az is meglehet, hogy csak 
káprázat, rossz varázslat volt az egész, vagyis hogy egyáltalán nem sírtak. 

Jozef Bezdán bólint. 
– Mit tegyek velük? – kérdezi Abdurrahman kedvetlenül.  
A világkém hallgat, csak a szeme csillog fényesebben a szokásosnál. 
– Ha kivégzem őket, legenda lesz belőlük. Azok a nyomorultak, akik 

hisznek bennük, talán ott várnak dideregve a város határában, és néhány nap 
múlva vándorolnak tovább, s viszik, terjesztik a hírüket. Ha börtönbe vetem 
őket, újabb követőik támadnak, és talán ki akarnák őket szabadítani. Adjak 
nekik magas tisztséget? 

 Abdurrahman újra eltűnődik.  
– Inkább mégis kivégeztetem őket. Ennek a birodalomnak a már legendák 

nem árthatnak.  
Jozef Bezdán előre dönti fölső testét, s egészen úgy tűnik, hogy végre 

megszólal. De nem, mégsem. Abdurrahman megcsóválja a fejét.  
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– Hát persze. Szeretnéd végignézni a haláltusájukat – mondja még, s hátat 
fordít a kémnek. 

Jozef Bezdán másnap nemhiába áztatja testét újra a fürdőben. Az agg férfi, 
ki az utolsó feladatát jelenti a legjobb kémmé váló úton, mielőtt igazán 
munkához kezdhetne a könnymutatványosok titkának megfejtésével kapcso-
latban, eljött, s most ott üldögél vele szemben. Néha tűnődve ránéz. Jozef 
Bezdánt csodálattal tölti el az agg kifejezéstelen, de öregségében is szépséges 
arca. Olykor az az érzése támad, hogy az apját látja, akiről pedig annyit sem 
tud, mint az első lélekzetvételéről. Az öregember arcát nem csúnyította meg az 
idő, márványosan fénylik, szakálla fehéren göndörödik a melle előtt. A kö-
vetkező napon Jozef Bezdán azt látja, hogy az öregember mozdulatlan szemei-
ből valami fényes csordogál. Hiszen könnyek, egészen biztosan könnyek azok! 
Végre, végre hát! A kém megérti, hogy az időben végre megérett az alkalom. 
Óvatosan átgázol a vízen s elhelyezkedik az aggastyán mellett. 

– Sokat éltem, de várni mindig szerettem – mondja az agg, s a szeme ho-
mályos vizében megcsillan valami idegen fény is. Jozef Bezdán nem mer meg-
szólalni, ami érthető. Az agg elmosolyodik, mire a másik látja, hogy a szájában 
valósággal szétrohadtak a fogak. Apró, fekete tüskék meredeznek a vértelen, 
fehér ínyből. Az öreg ember hosszan beszél. 

– Maguk a világkémek sem tudják, hányan vannak. Azt hiszem, ez így 
van kitalálva, hogy nem tudhatják. Úgy lehet, egy-két nap és néhány óra 
múlva, amikor az én nyomorult testemet kihalásszák innen, te maradsz az 
utolsó világkém. Idővel talán arra jössz rá, hogy nincs ember, aki ne lenne vi-
lágkém valamiképpen. Semmi sem bizonyos. A föld Istené, de nem ő műveli. 
Te sem műveled, és a figyelmed sem a tiéd. Hiába is gondolod az ellenkezőjét. 
Hiába is hiszed, hogy a figyelmed a többi ember fölé emel.  

Bezdánka Jozef zavartan hallgat, kissé sok ez a bölcsesség neki.  
– Ha én öltem, mindig szerettem a halált közben – mondja az agg. 
– Nevetségesnek tartod, hogy többször meghaltam?  
Bezdánka Jozef szép arcán kellemetlen vonást rajzol a váratlan megaláz-

tatás. 
– Például egyszer, nagyon régen történt, a váradi szőlőlevelek mellett 

meghaltam Brazinaként. Furcsa volt. Máig sem értem, hogyan történt. Egy 
kellemetlenkedő, buta olaszt kellett volna ledöfnöm, és persze gyerekjáték lett 
volna. Nem lett az. Apró, fekete köveken csúsztam el. Olyan volt, mintha va-
lami ostoba mutatvány része lett volna az a halálom. 

Jozef Bezdán izgatottan megemelkedik. 
– Azt kérdezed, a könnymutatványosokról van szó? 
Jozef Bezdán bólint. 
– Azt kérdezed, hol járnak és mit akarnak? 
Jozef Bezdán bólint újra. 
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– Azt kérdezed, mi a céljuk? 
Jozef Bezdán türelmetlenségében megérinti az öregember aszott vállát. 

Aki csak elmosolyodik, s reszketeg ujjakkal kiemel a vízből egy tőrt, miköz-
ben a saját nyakát érinti.  

– Itt szúrsz majd meg – mutatja.  
Aztán odainti a fürdősfiút. Súg néhány szót neki. Néhány pillanat múlva 

hajlongva, alázatos arccal érkezik az igazgató. Az öregember gyorsan neki is 
súg neki néhány mondatot. Ettől fogva három napig nem zavarják őket. Az 
öregember három napon át kizárólag arról értekezik, hogyan kell kioltani az 
emberi életet. Ülnek a vízben, az agg Brazina és a szép Jozef Bezdán, testükből 
kiázik minden kellemtelen vágy, konok és bosszantó akarat, olyanok lesznek, 
mint apa és fia, olyanok lesznek, mint az angyalok, akik oly sok időt töltenek 
egymás mellett, hogy egymásba nő a lelkük, miként összegabalyodik a fák 
gyökere a föld alatt, beszél Brazina a halálról, s meg-megakadó fáradt monda-
tokkal arról is, mi látszik az élet túlpartján magából az életből, mi látszik on-
nan fontosnak és mi nem, beszél Brazina a könnymutatványosokról, akikről 
éppenséggel csak annyit tud, hogy jobb velük nem találkozni, mint találkozni, 
s hogy valószínűleg az ember legnagyobb tragédiája az, ha könnymutatvá-
nyossá kell lennie. A víz remegő foltjain néha tovaúszik a délelőtt vagy a dél-
után árnya. Jozef Bezdán hallgatja az agg Brazinát, és egyszerre megérti, mi az 
az érzés, ami elhatalmasodik rajta, birtokba véve a lelkét és a gondolatait. Ez az 
érzés a szégyen. Nincs olyan ember, akinek az életében egyszer ne köszönne 
be az a pillanat, hogy mélységesen és föloldhatatlanul szégyenleni, hogy él és 
lélegzik. Az élet szégyen, mert minden pillanata mélységesen botrányos. Jozef 
Bezdán végre megérti ezt a pillanatot. Aztán a negyedik nap hajnalán az 
öregember elhallgat, és megérinti a másik karját. Árnyékos, festett boltív alatt 
ülnek. A lágy fényben sejtelmesen csillognak fölöttük a baktagürgei 
keramitkockák. Talán csak a gőz gomolyog jobban a szokásosnál. És az öreg-
ember fáradtan, megbékélve bólint. Jozef Bezdán sokáig bámulja nyakán az 
eret. Csak egyszer szúr. Olyan a mozdulat, mintha nem is történne meg.  

– Majdnem jó – suttog át vére halk bugyogásán az agg. 
Jozef Bezdán egy ideig tartja a vízbe forduló testet. Körülötte sötét folt, 

hatalmas könnycsepp alakú vérfolt terül szét az ecetes vízen. Ugyanezen pilla-
natokban Arnót Abdurrahman helyettes budai helytartónak négy alak jelenik 
meg az álmában. Ismerős figurák valamennyien. Egy cigány, egy jezsuita, egy 
rác kereskedő, illetve egy török vénség. Abdurrahman elégedetten bólint. Tit-
kárjáért küldet, s üzeni, hogy Jozef Bezdánnak azonnal Szegedre kell utaznia. 
Azt a bizalmas jelentést kapta, hogy a könnymutatványosok szekere arrafelé 
zörög. 

Jozef Bezdán gyalogosan indul, és gyalogosan is érkezik meg Szegedre. 
Veronika napjának délelőttje van. S ha útközben a világkémet végleg elzsib-



1997. szeptember   17   
 

basztja a farkasordító hideg, s úgy érzi, többet egy tapodtat sem tud tovább 
menni, hát beleheveredik a szikrázó, porzó hóba és addig néz a távoli Napba, 
mígnem meggyűlöli a tehetetlenségét, hogy képtelen meleget adni, hát felug-
rik, s dühöngve, nagyokat fújtatva halad tovább.  Néha jégcsapot tör egy fa 
ágáról, s fagyos tenyerével melengeti. Hosszan elnézi, hogyan sír a jégcsa-
pocska. Jozef Bezdán az egész úton a könnyeken és a könnymutatványoson 
elmélkedik. Hiába is tagadná, már nem Arnót Abdurrahman megbízása miatt, 
hanem neki személyesen is életbevágóan fontosak ezek a titokzatos s fellelhe-
tetlen könnymutatványosok.  

Kik ők?  
Hányan vannak?  
Miféle híreket visznek?  
Ha a könnymutatványosok körül jár Jozef Bezdán gondolata, hát mind-

egyre határtalan reménytelenséget érez, akárha féreg rágná a szívgyökerét. 
Ilyen érzések és gondolatok közepette ér Szeged városának legmutatósabb ré-
szébe, a Palánk nevezetű kerületbe. A török előkelők és a tehetősebb kereske-
dők, iparosok városrésze ez Szegeden. Jozef Bezdán fáradtan, összefagyva, de 
elégedetten nézelődik, amikor egyszerre átható kamilla illatot érez. A lány 
csúnyácska, akár a sokathasznált, vérző seggű szajhák, bár az első pillantásra 
kitetszik, hogy még érintetlen. Hohó, hiszen neki van kamillaillata! Jókora 
mézescsuprot ölel magához. Riadtan pislog, mintha érezné a nyomában lihegő 
veszélyt. A palánki piacról igyekezne, nyilván hazafelé, amikor egy megter-
mett, durva arcú janicsár megragadja a karját. Jozef Bezdán néhány pillanat 
múlva fejcsóválva emeli a hóból a mézescsuprot, s úgy bámul bele, mint aki 
nem csak a fagyott arany sárgáját láthatja. Bizony nem is. Jozef Bezdán tudja 
meséltetni a mézet. Vagyis látja, hogy az Osman Krivdascha nevű paplanosnál 
miképpen tesz erőszakot a kamillaillatú, csúnya lányon Ibrahim Galaburdi ja-
nicsár kapitány. Alig néhány fertályóra múlva Jozef Bezdán a paplanos házá-
hoz lopódzik, belép a nesztelenül táruló ajtón, s némi tűnődés után úgy vágja 
el a magában dúdolgató Krivdascha torkát, hogy az nem láthatja a gyilkosát, 
csak az előtte púposodó tollhalomra csorgó saját, édes vérét. Aztán tovább fut 
Jozef Bezdán, keresi Ibrahim Galaburdi janicsár kapitányt. Későn érkezik 
vissza a Szent Dömötör utcába. Már csak azt látja, hogy a döbbenettől szólni 
nem tudó janicsárok egy hamudombocskát állnak körül. Dervisek és piacosok 
imádkoznak mellettük rémülten, ingatva fogják a fejüket. Egy elszenesedett 
emberi kupac a döbbenet tárgya. Egyikük, egy hosszú kaftános, rossz arcú alak 
valami bőrfüggőcskét kapar ki a pernye közül. Talizmán lehet, amelyet még a 
tűz sem tudott elrontani. 

Jozef Bezdán egy közeli kocsmába húzódik be, történetesen Ibrahim 
Kopatához, a török nevű göröghöz. Kopata széles mosollyal törölgeti előtte az 
asztalt. Húsos ujjain felszikráznak az aranygyűrűk. 
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– Éhes vagy, uram? 
Jozef Bezdán bólint. Úgy bámul Ibrahim Kopata kövér arcába, mint a meg-

fáradt, rosszkedvű halál. Ibrahim Kopata arcáról lehervad a kocsmárosok kö-
telező, mindig az arc húsai között szirmozó mosolya. Pedig az embernek az  
az érzése, hogy még álmában is mosolyog. 

– Szomjas is vagy, uram? – kérdezi halkan. 
Jozef Bezdán bólint megint. 
Ibrahim Kopata térül-fordul, s néhány pillanat múlva remegő kézzel 

hozza a rizst, a frissen sült báránycombot, és a kapros vízben áztatott édes 
uborkákat. Nagy kupában bort is hoz a következő fordulóval. Illedelmesen 
leül Jozef Bezdán mellé. 

– Igazad van uram, a szerszámomat is megmetéltettem. És igazad van, 
uram, ha kiált a müzzein, én is Mekka felé fordulok s imádkozom Allahhoz – 
mondja halkan. 

Jozef Bezdán abbahagyja az evést. Merőn bámul a kocsmárosra. 
– Ne áruld el, kérlek – könyörög Ibrahim Kopata. 
És Jozef Bezdán bólint, de egyelőre fogalma sincs, mit nem szabadna el-

árulnia. Mindegy is. Ez az ember már a markában van, a lekötelezettje. Nin-
csen nagyobb kincs egy kocsmárosnál, idegen s talán ellenséges városban. Azt 
pedig később is ráér megtudni, mivel tartja az uralma alatt. Ibrahim Kopata 
közben elszédeleg, s aznap már egyáltalán nem mosolyog többet. Jozef Bezdán-
nak még sincs nyugalma. Egy másik utazó telepedik mellé. Szomorú szemű, 
nyugtalan arcú öreg férfi. 

– A fiam után jöttem – mondja maga elé bámulva. 
Jozef Bezdán kortyol egy kis bort. 
– Kergiz a neve. 
Jozef Bezdán most egy falat húst töm a szájába. 
– Ültem a ház előtt, és bámultam a hegyeinket. Két ügyetlen felhő fe-

csegte el a házam fölött, hogy hol van a fiam, akit elraboltak. Tudod-e, uram, 
hogy Albánia fölött mennyit fecsegnek a felhők? Hiszen be nem áll a szájuk! 
Azt képzelik, hogy mi, albánok nem értjük a beszédüket. Elmesélték, hogy itt 
van, és hogy fürdősfiú. Eljöttem érte, és hazaviszem. 

Az albán férfi nem szól többet. Fáradt tagokkal fölemelkedik, lassan  
a  kupája után nyúl, s kiissza belőle a maradék bort. Nem néz vissza Jozef Bez-
dánra. Elindul az egyetlen fiáért, egyenesen be a szegedi várba. Éppen azt  
a Kergiz nevű fürdősfiút keresi, akinek a fejét már elválasztották a törzsétől 
Achmet pasa tűrhetetlen fejfájása miatt.  

A fogadó félhomályos sarkában üldögél egy öreg, és fölöttébb rongyos fi-
gura is. Nem török, nem is déli szerzet, de nem is Európa nyugati féltekéről 
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való. Oláh. Örmény talán. Ami azonban mindenképpen biztos, hogy nyomo-
rult csavargó. Ezer és tízezer téblábol ilyen szerte a birodalomban. Valaha ta-
lán jól ment a soruk, de mert felfuvalkodottak vagy figyelmetlenek voltak, Al-
lah nyomorral és nélkülözéssel sújtotta őket. Olyanok ezek, mint a kutyák. 
Ha feléjük rúgsz, a lábadat átölelik és összenyálazzák. Ahogy az albán behúzza 
maga után az ajtót, odasomfordál Jozef Bezdánhoz. 

– Uram te okos embernek látszol. 
Fáradtan bólint Jozef Bezdán. 
Az öregember közelebb hajol. 
– Nem értem, uram. A bal fülembe mondjad, kérlek.  
Jozef Bezdán megvonja a vállát. 
Az öregember szeme megcsillan. 
– Uram, áruld el nekem, kicsoda az a Dózsa György! 
Ebben a pillanatban a janicsár őrszolgálat ront a kocsmába. Szótlanul te-

szik a dolgukat. Pontosan tudják, kiért jönnek. Jozef Bezdánt leütik, megkötö-
zik és a várba hurcolják. A vád meglehetősen félelmetes, gyilkosság és kém-
kedés. Jozef Bezdán kapcsolatban áll azokkal a titokzatos szekeresekkel, akik 
megölték Osman Krivdascha paplanost, és elégették Ibrahim Galaburdi ja-
nicsárkapitányt. A világ legjobb kémét kegyetlenül megkínozzák, s mert egy-
általán nem beszél, de még egy jajszó se röppen ki összeszorított fogai közül, 
egyelőre nem veszik el az életét. Előbb-utóbb úgyis beszélni fog. Patkányoktól 
és vérszívóktól hemzsegő tömlöcbe lökik. A luknak ugyan van egy ablaka is, 
de inkább mégse lenne. Mert az ablak elé egy vigyorgó gyerekkoponyát rak-
tak, csak hogy Jozef Bezdánban most már soha, egy pillanatra se szikrázzon föl 
a remény. 
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PODMANICZKY  SZILÁRD 
 

Arti 
 

Napok jőnek hömpölyögnek 
magukbólba ki-kilőnek 
csontváz fejem agyközepe 
mindjárt más ha mást se kérek 
 
bokor tövén búvó növény 
sárga angyal gondolok rád 
mit csinálsz az élő hallal 
fal mellett áll csiga-csonka 
 
mindjárt jő a halál koma 
beleharap a torkomba 
élvezi hogy egyedül van 
csináljad vagy menjél innen 
 
nincs idő hogy ne gondolnék 
(ellenállás, szamárság ez) 
melléharap nem is érzi 
unja mint a Gizi néni 
 
összes jelző nekije áll 
unhatja ezt: minden halál 
atombomba paradicsom 
nyazsgem, nyazsgem, articsóka 

 
 

B2-aspartam 
 

Jövök megyek bandukolok 
a fejemből ki-kijutok 
platánfák és gyógyszertárak 
érzéstelen sétálónép 
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meglátom a város tornyát 
nem is tudom mihez kezdjek 
gumicukor melbaszelet 
el-eltartom ezt a gyertyát 
 
elég tüzes városhatár 
gyere-gyere legközelebb 
minden út a pokol útja 
porcelándísz kisbusz fejzsák 
 
sajtropogós szenes pokol 
disznó tudja mi az akól 
8 óra van melyik 8 ez 
nem vagyok már elég ravasz 
 
nem is kell hogy éljek vele 
itt a világ legveleje 
hossza nyúlik nem az idő 
cipő szandál bármi kinő 
 
áll a szavam csendes munka 
hajó köt ki minden hal áll 
még se lesz jó maradj velem 
kell az átkod kell ez az ez 
 
megyek tovább sós a nyelvem 
kutya nyelve hozzám képest 
pestis mumpsz és gégeszívbaj 
jól van menjé' eleresztem 
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SZEPESI  ATTILA 
 

Talált szonett 
(barátja emlékére) 

Én, Petri Ferenc, porszeme az Úrnak, 
rég lélek voltam, most vers és hamu; 
poéta, sorsa-rejtő-hajlamú, 
ki mindenféle álorcákba bújhat. 
 
Voltam Apollinaire, Mallarmé, Nietzsche, 
sosem bódított aznapi siker, 
Rimbaud, az angyal-arcú siheder, 
a zúzott-orrú Verlaine zabi-öccse. 
 
Lorca és Hardenberg ura, Novalis, 
csapszék látnoka, Tisza-parti Villon, 
ki mindent megtesz, hogy teste kinyúljon, 
 
egyremegy neki: gyilok, kalamáris; 
sebzett az arca, csak belül olyan, 
mint cimborája, Charles d'Orleans. 
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Nem tettem le a tollat... 
ZALÁN TIBOR BESZÉLGETÉSE BAKA ISTVÁNNAL 

(1994 nyara) 
 

Meleg volt. Féltem a beszélgetéstől, a találkozástól. Baka Pista szemrehányásaitól. 
Igaza volt. Nem volt persze igaza. Akkor már megbékéltünk egymással és a külön-külön 
sorssal. Akkor már a világ is kezdett megbékélni vele. Kezdte a kompenzálást, és ezt ő 
tudta. Hagyta, örült neki és szomorú volt miatta. Késő szüret. Nagyon meleg volt. Nehezen 
találtunk oda a szekszárdi szülőházhoz. Emlékszem, gyümölcsöt ettünk, vörös borokat 
ittunk. Meg méregerős halászlét délben, és újabb sűrű borokat az interjú előtt. A csöndesen 
szomorú szüleire, meg a tébláboló feleségre, Tündére, gyerekeire, a mindig nevető Ágnesre és 
a roppant zavart Tamásra emlékszem a délelőttben. Együtt voltunk vele, de mert 
szüntelenül figyeltük, külön is tőle. Ezt éreztük, ha nem is tudtuk. Figyelmes voltam én is 
vele, mint talán még soha, emiatt kiszámított és sokat bizonytalankodó. Számítógépekről 
beszélgettünk, tréfálkoztunk, mintha nem a halál küszöbén toporogtunk volna. Meg a 
betegségről, becsukott ajtó mögött nőkről és a testi kiszolgáltatottságról – húsz év óta be-
csukott ajtók mögött mindig és természetesen a nőkről és a kiszolgáltatottságainkról 
beszélgettünk –, aztán felmentünk egy panelház (talán) első emeletére, és Kiss Robi belőtte a 
masináját. Saját szakállra dolgoztunk, belső megrendelésre, azzal a rossz sürgetéssel, hogy 
időben kell Szekszárdra érnünk. Baka Pista ideges volt, mint mindig, ha szerepelni kellett, 
tréfálkoztunk, bele-beleakadtunk a felvétel nehézségeibe. Aztán elköszöntünk, megöleltük 
egymást, integettünk. A városka határában dinnyét vettünk, és még borokat. Hazaértem, és 
boldog voltam, hogy él még Baka Pista. Késő este ért el a hír: annak a napnak a hajnalán, 
amikor elindultunk Szekszárdra, 1994. augusztus 16-án, meghalt a bátyám. Ő már nem él. 
Elkéstem tehát, egy másik életből mégis csak elkéstem. Az ő arcát legfeljebb az emlékezet 
kamerái, mikrofonjai rögzíthetik a múló időben – ha csak addig is, amíg vagyok. Valami-
képp így vigasz  
a gyászban: Baka Pista arcát, hangját még ide tudjuk idézni egy kései filmszalagon is... 

 
– Magdolna-zápor. Első könyved. Azt, hogy milyen hatású volt a befogadás 

szempontjából, láttuk. Te hogy élted át? Mit jelentett? Belépést az irodalomba, he-
lyet vagy csalódást? 

– Ez volt az első kötetem, amely elég nehezen állt össze. Gyakorlatilag az 
öt egyetemi év s főleg a két tanári évem terméséből. Mert akkor valahogy töb-
bet írtam, pedig kevesebb időm volt rá. Az egyetemista versek egy részét azóta 
már el is hagytam a válogatott kötetemben. Tehát én lassan érő típus voltam. 
Nagyon nehezen jött össze ez a könyvem. Ugyanakkor nagyon nagy várako-
zások előzték meg, mert eléggé bedobott a kortársbeli bemutatás, meg úgy sok 
minden, a köztudatba, 72-ben, 73-ban, 74-ben. 

Lehettem volna én is a fiatal költő. Mint amilyen szerepre Nagy Gáspárt 
választották egy időben. Meg Zalán Tibort, – hogy ne feledkezzünk meg a ké-
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sőbbiekről sem – s még előttem, mondjuk, Veress Miklóst. De én erre a sze-
repre alkalmatlan voltam. Ráadásul a Magdolna-zápor viszonylagos sikerétől 
picit meg is rémültem. Úgy rémültem meg, hogy mi lesz, ha ezt nem tudom 
folytatni. És valóban, nem is tudtam. Ráadásul akkor költöztem Szegedre, ami 
életformaváltást is jelentett, meg azt is, hogy panelházban laktam, ahol éjszaka 
nem lehetett fennmaradni és gépelni. Napközben meg a szomszédok nem 
hagytak dolgozni. Nagyon hosszú szünet következett, és mondhatnám, hogy a 
padlóra kerültem. Tehát én ennek a kötetnek ezt köszönhetem. 

Az más dolog, hogy ebből a kötetből hat verset kicenzúráztak – melyek-
ből kettőt úgy csempésztem vissza a másodikba –, és eléggé rossz hírem támadt 
azokban a körökben, ahol akkoriban még sok mindenről dönthettek volna. 
De az írásban ennek nem kellett volna zavarnia, sőt mondhatnám, nem is ez 
zavart. 

Megvolt ez a kötet. És ahogy most a másodikkal, a Tűzbe vetett evangéli-
ummal összehasonlítom, frissebb, üdébb. Nem magasabb szakmai színvonalú, 
de sokkal hatásosabb könyv volt. Mondhatnám, jobb volt, amellett, hogy 
sokkal több gyenge vers volt benne. A második könyv nagyon tükrözte azokat 
a válságos éveket. Igazából a harmadik kötettel, a Döblinggel találtam meg 
magamat. 

– Azt mondod, hogy nem tudsz éjszaka gépelni. Hogy írsz? Ostoba kérdés,  
de beszélj erről is! Hogy íródik egy vers? Milyen körülményei vannak külső–belső–
család–világ viszonylatban?  

– Én mindig szobában tudtam csak dolgozni, egyedül, és zenét hallgatva. 
Nekem a panelban való lakás azért volt rossz, főleg az első helyen, ahol tíz évig 
laktunk, mert kicsit zajosak voltak a szomszédok, és éjszaka tényleg nem illik 
másokat gépkopogással meg zenehallgatással zavarni. Hogy engem zavarnak-e 
vagy sem, az más dolog. Aztán volt egy pár év, amikor a szerkesztőségben 
dolgoztam. Sajnos, abban a rossz levegőben, ami lehet, hogy a betegségem 
okozója is lett. Ott jó volt dolgozni, sokat is írtam. Egy valami volt... (ami ma 
nagyon hiányzik otthon) – a telefon. Állandóan csörgött a telefon. Tehát va-
lami miatt mindig félbe kellett szakítanom. Ami igazán fontos volt, azt itt csi-
náltam meg, Szekszárdon. Kivettem az évi szabadságomat egy-két részletben, 
és eljöttem ide egy hétre-két hétre a szüleim házába. 

Amíg ott nem volt lemezjátszó, addig hoztam az enyémet, meg az ötven–
hatvan darab lemezt, és akkor vertem a gépet egy hétig. Prózát csak úgy tud-
tam írni, hogy itt összehoztam nagyjából, és Szegeden már csak javítgattam. 

Most másfél éve gyakorlatilag otthon dolgozom. És tudok. Most már  
a család se zavar. A gyerekek is megnőttek. Be tudom csukni a szobám ajtaját, 
de ha nem csukom be, akkor is. 
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Szóval tudok dolgozni, ha a lelkiállapotom engedi. Hát az pedig attól 
függ. 

– Eleve gépbe dolgozol. Írógépbe. Ilyet még nem is láttam. 
– Ahogy ma már sokan eleve számítógépbe dolgoznak. 
– Az nem ugyanaz. Tudniillik, te kiszeded a piszkozatot, eldobod, újat fűzöl, 

száz lap... 
– Azért annyi nem, száz lap nem, de húsz biztos. Egy időben nekem na-

gyon olcsó volt a papír, mert a szerkesztőségből annyit vehettem, amennyit 
akartam. Mondjuk, ez az egyik oka. A másik meg az, hogy 74-ben megvettem 
életem első írógépét (most megjavították, azt használom itt, Szekszárdon), és ak-
kor rádöbbentem arra, hogy ha az ember gépbe ír, akkor szebb az íráskép, már 
egyenesek a sorok, esztétikusabb látványt nyújt. Könnyebben létrejön a vers 
végleges formája, mint kézírással. Hát ugye akkor nem volt más választás, csak 
a kéz vagy a gép. És sok papírpazarlással ugyan, de kialakult, hogy csak géppel 
írok. Nem is tudnék már [másként]. 

– Milyen géppel írsz? 
– Egy régi magyar betűs japán géppel, úgy hívják, hogy Royal. Számító-

gépen megtanultam egy szerkesztői programot, de mivel a számítógépet a fiam 
használja... 

– Érdekelne? 
– Hát... ha a saját szobámban lenne egy, és ha ott lenne egy nyomtató is 

rögtön. Szeretem papíron látni a szöveget. Igazából az tartott vissza, hogy tisz-
tességes nyomtatót már ahhoz a géphez, az előző gépünkhöz sem sikerült sze-
rezni. Meg, hogy nem nálam van az a gép. Én megvagyok az írógéppel. Kicsit 
zajos, az igaz. Na és, még valami. Hadd mondjak még valamit! Ha az ember  
a számítógépben javít, akkor eltűnik az előző változat. És hányszor volt az, 
hogy előkotortam a papírkosárból azt az először leütött két sort, és mégis az 
lett! Vagy nem tudom, más hogyan oldja meg, hogy a képernyőn lássa vala-
mennyit. Nálam soronként születnek a dolgok. Főleg egy fordítás, ahol renge-
teg variációval jut el az ember a végleges szövegig. Ahhoz meg kell, hogy ott 
legyen az összes. 

– Azt majd elmondom, hogy lehet megoldani. 
– Biztos meg lehet oldani számítógépen, csak... 
– Akárhány képernyőt lehet... 
– Ja, hogy akárhány képernyőt... 
– A Döblinget említetted, hogy az első olyan könyv volt, amellyel igazán elé-

gedett voltál, és azt hiszem, ott jelent meg először igazán teljesen az a komorság, az 
a nagyon-nagyon – nem jó szót használok, de – mélységes szomorúság, ami aztán 
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végigkíséri az egész költészetedet. Paradox módon, az utolsó kötetedben, amikor egy 
szerep mögé bújsz – Sztyepan Pehotnij szerepe mögé –, viszont már egy csomó 
irónia, önirónia, önreflexió jelenik meg, ami oldani látszik ezt a mélységes szomo-
rúságot, ezt a komorságot. Alkatból következik, hogy ennyire komor, feszült a ver-
seid hangoltsága, vagy ez reflektálás a világra, amelyik gyilkol téged? 

– Nem is tudom, mert szerintem az irónia mindig is ott volt a dolgaim-
ban. A 77-es Trauermarsch például ironikus vers, amely nem is a Döblingben..., 
hanem szerepelt már a Tűzbe vetett evangéliumban is. Tehát ez azért ott volt, 
csak nem ez volt a jellemző. Talán azért nem, mert az ember ezekben az 
években olyan számkivetettnek érezte magát a világban. Úgy érezte, hogy 
olyan hatalmakkal áll szemben, melyek ellen semmit nem tehet, melyek telje-
sen irracionálisak. Nálam az Isten az, ami gyakorlatilag ezt jelentette. És az 
ember abszolút kiszolgáltatott, és reménytelen helyzetben van. De még csak 
nevetni sem tud ezen. Igaz, legalább hagyják élni. 

Az irónia – ami egyébként a legelkeseredettebb dolog a világon – nálam  
a rendszerváltás táján jelent meg igazán a Yorick-versekben. [Az irónia] ami  
a kiábrándulásról szól. Azok voltak az első kimondottan nem a metaforára, ha-
nem az iróniára épülő verseim. A Döblinget én nem azért tartom sikeresnek, 
mert a világszemléletem tökéletesen kifejeződött benne, hanem, mert szakmai-
lag ott jutottam el arra a szintre, hogy végig tudtam csinálni egy metaforából 
tökéletesen egy verset. 

– Mit jelent a metafora számodra? 
– Most már nem annyi mindent, mint azelőtt. 
– Azért kérdem, mert régebben ezen sokat vitatkoztunk. 
– Igen. Régebben én úgy voltam, hogy amit képpel, metaforával, hason-

lattal, tehát költői képpel nem lehet elmondani, az nem versbe való. Mint amit 
a zenében hangszínnel vagy dallammal nem lehet elmondani, az a zenétől 
idegen dolog. Bár rossz a hasonlat, azt hiszem, mert, aminek nincs dallama... 
Tehát – mondjuk – a dallam volt a metafora. Bár, mint minden hasonlat, ez is 
sántít. Ma már nem annyira fontos. De a látvány ma is nagyon fontos. Amikor 
prózát kezdtem írni – ahol kerülni kell a metaforákat – döbbentem rá arra, 
hogy a látvány fontosabb. Maga a látvány. És nem feltétlenül szükséges az 
embernek leszűkítenie magát arra, hogy egy metafora-sorral mondjon el 
mindent. Ez körülbelül olyan leszűkítés, mint a zenében a dodekafónia. Hogy 
meg van adva ennek a tizenkét hangnak egy meghatározott sorrendje, és csak 
azt lehet aztán variálni.  

Tehát olyan szabályokat állapítottam magamnak, amelyeket én ugyan be 
tudtam volna tartani, más már nemigen. De néha még én sem. Ez megakadá-
lyozott abban, hogy rendszeresen dolgozzam. Ezért volt az évi három-négy 
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vers. Mert én túlságosan szigorú elképzelés alapján éltem és dolgoztam. Hát 
inkább nem éltem – dolgoztam. 

De hát a világ sem volt olyan érdekes és izgalmas. És ha felháborító is 
volt, akkor olyan langyosan volt felháborító. Olyan mindig egyforma unalom-
szürkeség és langyosság lengte át. 

Aztán meglódult velünk a történelem. Nem véletlen az, hogy 89 óta ne-
kem három kötetem jelent meg. Abból egyik válogatott, de mégis két kötetet 
megcsináltam, két teljes kötetre való anyagot, ami – még ha három könyvbe 
van is elosztva – igazából ezeknek az éveknek a termése. 

– Azt mondod, hogy a rendszerváltás után jött az irónia, vagy erősödött fel az 
irónia a költészetedben, az írásművészetedben. Most átéltünk egy újabb váltást az 
elmúlt napokban, amikor új kormány került hatalomra Magyarországon, a szo-
cialisták és az SZDSZ-esek koalíciója. Hogyan éli ezt át Baka István, a költő? 

– Nézd, maradjunk abban, hogy nem beszélünk napi politikáról. Mond-
hatnám azt, hogy ez nem téma számomra. 

– Világos. Nem fontos. Két irányban távolodtál el a verstől, holott elsősorban 
versíró vagy. A dráma és a próza felé. Beszéljünk ezekről. Milyen élményeid voltak? 
Egyrészt a dráma írásáról. És a próza mit hozott a konyhára? A költői konyhára, 
az írói műhelybe... 

– Nagyon régen nem írtam már prózát. Végül is öt kisregényt írtam. En-
nek van egy előzménye. 

– Ez már jelentős szám. 
– Hát, már távol vagyok tőle. A kamaszkoromat írtam meg bennük mi-

tológia meg szekszárdi őstörténetek mögé bújva. Azt hiszem, ezt kiírtam ma-
gamból. Mostanában a betegségem miatt is nincs türelmem annyit ülni egy-
szerre a gép felett. Ezt most nehéz lenne elmondani... Tavaly télen elkezdtem 
újra prózát írni, de olyan gyakran kellett felállnom és kimennem, hogy azt 
mondtam, nem. Mert, ha verset írok, akkor tudom, hogy a sor végi szó to-
vábbvezet, mondjuk, a rím. Akkor tudom, hogy folytassam, de ezt prózánál 
nem lehet megcsinálni. A próza életemnek fontos szakasza volt, főleg, amikor 
nem tudtam verset írni. Volt is olyan év, amikor csak prózát írtam. Ilyen volt 
például a 85-ös, amikor A kisfiú és a vámpírok a már meglevő vázlatokból meg-
született. 

– Mi vitt a dráma felé? 
– Kísérletezés. Nem más, mint kísérletezés. 
– Bemutató? 
– Egyetlen bemutatóm volt, a második drámámnak, A korinthoszi meny-

asszonynak egy eléggé meghúzott és stúdiószínpadra áttett változata. Nagyon 
tisztességes, szakmailag jó színvonalú, de az én eredeti elképzeléseimtől eléggé 
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távol álló előadásban, Szegeden, Sándor János szakmailag tisztességes, és mond-
hatnám, nagyon jó rendezésében. Nem éreztem azért magam igazán azonos-
nak ezzel, de azt hiszem, hogy bárki csinálta volna meg, nem éreztem volna. 
Mert számomra az a dráma is papíron létezik. A saját képzeletemben létezik. 
Akkor rá is döbbentem, hogy ezt nekem nem kell csinálnom. 

– Merő Béláék is csináltak neked egy bemutatót. 
– Igen, de az nem dráma volt. Ők a Háborús téli éjszakát, az Ady-évfor-

duló ürügyén írt hosszú versemet adták elő, meg a Völgy felett lebegő lánynak, 
kamaszkori mesedarabomnak egy korábbi változatát adták még elő amatőr 
színpados korukban. Ő aztán szeretett volna engem rendezni Zalaegerszegen, a 
színházban is, csak soha nem engedték meg neki. 

– A rádió miért nem érdekel? 
– Hogyne érdekelne, most rádióztam egy évig, csak te erről nem tudsz. 
– A pesti rádió évekig nem érdekelt, vagy legalábbis... 
– Nem nem érdekelt, én nem érdekeltem!... bocsánat, én félig-meddig ki 

voltam tiltva abból a rádióból. Nekem 75-ben volt egy kis botrányom egy köl-
tészetnapi est körül, és emiatt cenzúrázták meg az első kötetemet is. Akkor, 
mint véresszájú nacionalistát, nem tettek feketelistára, csak egyszerűen nem 
szerepeltettek. Dorogi Zsigmond még azt is megcsinálta, hogy a kétévenkénti 
Tiszatáj-műsorokból engem mindig gondosan kivágott. De még 82-ben vagy 
84-ben is. Ami azért kicsit már furcsa volt. Tehát a rádióval nem volt jó kap-
csolatom. Nem rajtam múlt. Később aztán Varga Lajos Márton sokat tett 
azért, hogy visszakerüljek. Nem tudom, egyáltalán te most mire gondolsz, 
szereplésre, vagy, hogy rádiójátékot miért nem írtam. 

– Igen. Rádiójátékot miért nem írtál? 
– Azért nem, mert csak képekben tudok gondolkodni. Hangokban nem. 

Próbáltam, s rájöttem, hogy nem megy. Viszont nagyon érdekes, hogy A ko-
rinthoszi menyasszonynak megcsinálták Szegeden a hangjáték-változatát. Még-
hozzá a majdnem teljes szöveg alapján, nagyjából ugyanazokkal a színészekkel, 
mint a színházban, és ez számomra meggyőzőbb volt. És meg lehetett csinálni. 
Hangeffektusokkal [lehetett] helyettesíteni a mozgásokat, amelyek [?]. Tehát 
végül is tudnék írni hangjátékot, de nem vonz a dolog, egyszerűen nem vonz. 
Ha drámát írnék még egyszer, akkor tudom, hogy megint azzal pepecselnék a 
legtöbbet, hogy leírjam a helyszínt. Pedig tudom, hogy ez az, amit  
a rendezők rögtön kihúznának, meg a díszlettervezők. Az első dolguk... Meg  
a szerzői utasításokat. Nálam a szerzői utasítás fontosabb néha, mint maga a szö-
veg. Ezért jó prózát írni. Azt szeretnék még. Hát, ha az egészségem engedi, 
természetesen. 
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– Kikerültél egy kérdést – teljesen jogosan –, hogy mi a viszonyod a mai poli-
tikai, társadalmi állapotokhoz. Egy dolgot viszont nem hiszem, hogy feltétlenül ki 
kéne kerülni, hogy hogyan látod ma az irodalom helyzetét. Mert egy egészen más 
irodalomban élted az ifjúságod vagy a kezdő illetve haladó költői időszakod, és 
most egy teljesen elbizonytalanodó társadalomban, egy teljesen elbizonytalanodott 
irodalomban élsz, vagy azon kívül élsz, de tulajdonképpen csökken a rálátásod az 
irodalomra. Milyennek látod ma az irodalmat? 

– Én nem érzem azt, amit te mondasz. Úgy érzem, az irodalom borzasz-
tóan eleven és pezsgő. A társadalom is, csak szörnyű módon. Szóval, szörnyű-
ségek történnek. Biztos az irodalmi életben is, nem tudom, mert nem vagyok 
benne. De hát én azt látom, hogy remek folyóiratok jelennek meg, remek 
könyvek jelennek meg, és megjelennek! Az más dolog, hogy a boltokba nem 
jutnak el. Mert könyvterjesztés nincsen. Úgyhogy én szerintem az irodal-
munk a virágkorát éli. És nagyon sok fontos mű meg is fog ebből maradni, 
amit még nem láthatunk. Bőségben születnek egymás után. Hadd ne soroljam, 
mert nagyon rossz felsoroló vagyok, meg nagyon rossz a memóriám is. Úgy 
érzem, hogy a költészetben is nagyon sok jó dolog történik. Sok tehetséges fia-
tal is van, és most rögtön fórumhoz lehet jutni, s ez nagyon nagy dolog.  

Amitől legjobban féltem, hogy nem fognak verseskönyvek megjelenni. 
Hát dehogy nem! Több jelenik meg, mint azelőtt. Mondhatnám, több felesle-
ges is jelenik meg. Ennyi dilettáns könyvet még az életben nem láttam. Leg-
könnyebb százezer forintot összeguberálni, ami elég egy könyvnek a kiadására. 
Igaz? Az viszont, hogy a könyveket nem találod a boltban, tragédia. Mert nem 
találod. 

– Teljesen parttalanná vált a megjelenés, vagy gyakorlatilag nincsenek a meg-
jelenéssel szemben támasztott kritériumok, legfeljebb pénzügyiek. 

– Igen. Hát erre valók a folyóiratok, hogy azok azért ízlést, nem mon-
dom, hogy diktáljanak, de egy mércét adjanak. Azért egy Holmiban vagy egy 
Tiszatájban megjelenni még mindig mérce. 

– És elég ez szerinted? 
– Nem elég, de mit tegyünk? Jobb a szabadság, mint a cenzúrázott rabság. 

Jóval kevesebb szemét jelent meg a hetvenes–nyolcvanas években, biztos. Sőt, 
ami most elárasztja az utcákat, az valami iszonyat. De, ha arra gondolok, hogy 
a második kötetem négy évet késett, és két év volt a legrövidebb átfutási idő, 
most meg fél év alatt megjelenik egy könyv – s az már majdnem hogy hosszú 
idő – és a legújabb versem még belerakhatom a korrektúrába... Az irodalom 
olyan friss szinte, mint Ady korában volt, amikor két hónap alatt jelentek meg 
művek. Azért ez nagyon-nagyon fontos. És mindig is kevesek ügye volt az 
irodalom. Mi, azok a kevesek, megmaradtunk. Figyeljük egymást, elküldjük 
egymásnak a könyveinket. A folyóiratoknak legalább egy részét olvassuk. 
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Tudjuk, hogy kit érdemes figyelni, még a fiatalok közül is. Lehet, hogy aztán 
nagyokat tévedünk, meg nem vesszük észre... A lapokat megvenni nem lehet. 
Én is csak azt olvasom szinte, amit megküldenek, vagy amiben megjelenek, és 
azért jut el hozzám. De lehet tájékozódni, különösen, ha az ember akar tájé-
kozódni. És nem kell törődni azzal, hogy az utcán mit árulnak.  

– A Sztyepan Pehotnij hogy született meg? Miért van szükséged egy altere-
góra? 

– Mindig is alteregóra volt szükségem, mert magamat sohasem tartottam 
igazán fontosnak. Kicsit fura és indokolatlan is volt, hogy nagy történelmi 
személyiségeket választottam ki alteregónak, mint Széchenyi, vagy mint Zrí-
nyi vagy Ady. Bár az Adynak ajánlott vers azért nem teljesen ő. Ezek inkább 
voltak szerepjátszások. De amikor Yorick lettem vagy Sztyepan Pehotnij, itt 
már önmagamat úgy adhattam, hogy nem kellett letagadnom az esendősége-
met, a gyengeségemet és a bűneimet sem. Tehát ezért volt ez szerencsés talál-
kozás. Hogy éppen Pehotnijra miért volt szükségem? Az elmúlt években na-
gyon sokat fordítottam. Már mint az ezt megelőző években. A kilencvenegyet 
megelőző években. És egyszer csak megszűnt ez a lehetőség. Ez is a rendszer-
váltás átka és gyümölcse. Az orosz irodalom iránti érdeklődés nem tűnt el, 
megvan, sőt nagyobb, mint volt, hanem a lehetőség [tűnt el], hogy kiadjunk 
egy Brodszkij-kötetet, egy Hodaszevics-kötetet, bármit, mert nem veszi át  
a terjesztő, mert a kiadónak nincs rá pénze. Kilencvenegy elején nem kaptam 
már fordítói megbízást, holott mondhatom, az egzisztenciám már arra alapoz-
tam, és nem a szánalmas fizetésemre a Kincskeresőben. Ez volt az egyik. De 
nem is ezért volt fontos, hanem azért, mert amikor elkezdtem sokat fordítani, 
akkor elkezdtem sokat is írni. Mert iszonyú sokat tanultam, meg ötleteket 
szereztem az általam fordított költőktől. Mondhatnám, úgy meg is loptam 
őket. Igazából magamat, mert amit magyarra lefordítok, abból már önmagam-
tól lopok. És akkor kitaláltam, hogy ha nem lehet fordítani, akkor írok mű-
fordításokat. Mert az egy műfaj. Nemcsak egy eredetinek az áttétele magyarra, 
hanem önmagában véve is egy olyan műfaj, mint egy zenekari műnek – mond-
juk – a zongoraátirata.  

És elkezdtem írni. Sőt, eleinte azt a viccet is elkövettem, hogy fordítás-
ként közöltem olyan lapokban, amelyek hajlandóak voltak rá. Mert nem mind. 
A Hitel, tudom, hogy leközölte fordításként, a 2000 már nem. A Holmi meg 
jegyzetben közölte a levelemet, hogy ezek voltaképpen mégsem fordítások. 
De a trükk annyira sikerült, hogy sokan ma is azt hiszik, Sztyepan Pehotnij 
egy létező személy. Sőt, egy kiváló orosz filológust, Szőke Katalint sikerült is 
átvernem vele, mikor az első Pehotnij-verseket megmutattam neki, és közéjük 
betettem egy olyan verset, amelyik igazából oda készült, csak a saját nevemen 
volt. Akkor azt mondta, hogy ezek mind utánzások, utánérzések. Ez egy 
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nagyon rossz orosz költő, és mindenkinek az epigonja. Ez a vers, ez igen, amit 
te írtál. Ez jó. És [akkor] mondtam, de hát ezeket is én írtam!  

Meghökkent, elolvasta még egyszer, és úgy már egészen más volt. Mert 
akkor már nem egy orosz költő epigonizálja a többit, hanem egy magyar 
költő utal bizonyos orosz alapművekre. Mert az egész azon alapul. A tengerhez 
című vers („Tenger, te szüntelen idegroham...”) a Puskin vers[re utal], de  
a Puskiné úgy kezdődik, hogy „Прощай, свободная стихия!” („Isten veled, 
szabad elem!”) – tehát annak az ellentétbe fordítása. Vagy a Szigetekre szánon, 
az Bloknak A szigeteken című versére való ironikus – hát nem is ironikus – egy-
szerűen utalás. És még valami. Én, úgy látszik, 1991-re – 20 évvel azután, hogy 
egy évre kiutaztam Leningrádba – érleltem meg azt az élményanyagot. Magá-
nak az őszi–téli városnak a képét, az akkori szovjet életnek a nyomorúságát, 
sok mindent, amihez valóban idő is kell. Amiről nem is lehetett volna 
[korábban] írni, mert nem lett volna olyan folyóirat, amelyik ilyen verseket 
megjelentetett volna. És amikor az ember már túl van ezen, akkor lehet ezeket 
[a verseket] megcsinálni. Tehát az 1971–1972-ben átélt élmények, az akkor 
megismert Leningrád [érlelődött meg bennem]. Az akkori Leningrád, ahol 
akkoriban a Rubljov filmet játszották, meg Paradzsanovtól a Цвет граната-t, 
az addig betiltott filmeket. Egy furcsa enyhülési időszak volt ez abban az or-
szágban. A Koszigin-korszak volt, amely csak 1–2 évig tartott. 

S az akkor megismert orosz és zsidó barátaim. Főleg a zsidók (Rit-
tersporn Gábor révén, akit már említettem.), akik már eleve üldözöttek voltak 
a hivatalosan is antiszemita rendszer nevében. Ők voltak azok, akik gépírásban 
terjesztették Mandelstamot. Én ott olvastam először. Meg Brodszkijt. 
Brodszkijnak a Post aetatem nostram című versét, amely aztán a fordításkötet-
nek a címadó verse lett, ott olvastam először. Meg is írtam egy versben, kevés 
élményverseim egyikében.* Tehát nekem hatalmas élményanyagom volt, amit 
aztán évekre eltemettem, mert úgy éreztem, hogy nem tudom használni. Éve-
kig nem is foglalkoztam orosz irodalommal, hanem ezzel az átkozott Kincs-
keresővel, amit nagyon szerettem, de ma már tudom, hogy tévút volt. Nekem 
nem ezt kellett volna csinálnom. Ezt más jobban tudta volna csinálni, én meg 
mást tudtam volna jobban csinálni, csak nem csinálhattam volna. És 1991-ben 
egyszer csak felbukkant az, hogy Sztyepan Pehotnij, ami a nevemnek a tükör-
fordítása oroszra. 

És akkor kapásból megírtam, azt hiszem, 10–11 verset. Soha nem volt ve-
lem ilyen életemben. Azt hiszem, egy hét alatt megírtam hetet, vagy hatot leg-
alább, itt, Szekszárdon. S azután még a többit hozzá. Ezek be is kerültek a Far-
kasok órájába. Aztán, furcsa módon, 1993 elején még hozzájuk írtam hatot, 
aztán meg még egyet. Az már megint egy más pasas lett. Az már a moszkvai 

 
* Post aetatem vestram  
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puccs utáni időknek az orosz költője, amihez már nem volt élményanyagom. 
Az itthoni élményanyagaim voltak meg hozzá. A taxis blokád, az Antall-
kormány, meg a mit tudom én. Ezek. De itt már ne menjünk bele semmi napi 
dologba. Éppen azért is tettem át mindent orosz környezetbe, hogy ne legyen 
benne semmi napi aktualitás. Mert úgy érzem, hogy azért ezt fel kell dolgozni 
magunkban. Ezt a negyven évet. Meg az oroszoknak a maguk hetven évét. 
Mert a jelenlegi feldolgozás – a maffia-harcokkal meg egymás gyalázásával – 
nem a legszerencsésebb módja. Talán az [jobb], ha versekben dolgozzuk fel. 
Iróniával, de megbocsátó iróniával. És egy icipici szeretettel is. Azzal talán 
jobban túl tudjuk tenni magunkat rajta, meg talán jobban tovább tudunk 
menni. 

Azt hiszem, hogy ez valahogy bejött, mert – furcsa módon – olyan embe-
reknek is tetszik, akiknek fogalmuk sincs Oroszországról. Egy svájci pasastól 
kaptam levelet, hogy felfedezett most – nem tudom, 70 éves korában –, mint 
költőt... Pehotnijt, hogy ki ez, meg hogy van ez? Pedig nagyon jól tudom, az 
utalásoknak a harmadát vagy a kétharmadát nem is értheti. 

Arról van szó, hogy itt valamitől szabadulnom kellett. Egy olyan örök-
ségtől, ami szellemi örökség is. Amit átéltünk, amiben hittünk. És ettől csak 
úgy lehet szabadulni, hogy nem nevetségessé tesszük, hanem a saját gyengesé-
günkkel együtt [...]. Nem tudom. Ezt szinte csak most találtam ki, úgy hogy 
magam sem tudom, mennyire igaz. 

– Tűzbe vetett evangélium. Erről a kötetről beszéljünk. Mennyire volt fon-
tos? 

– Igen. Én azt mindig el szoktam mondani, hogy nem vagyok hivő. Na-
gyon szeretnék az lenni, sőt, most haragszom az Istenre. Úgy érzem, hogy 
duplán büntetett azzal, hogy a betegségem kiújult, miután már vezekeltem. De 
hát végül is, miért ne büntetett volna? Ha lenne, akkor is, ha meg nincs, akkor 
meg azért. Mert az élet úgyis értelmetlen. És csak egy káosz. A Biblia ezért 
számomra mindig egy nagy motívumkincs volt. Az evangéliumoknak meg [...] 
nekem nagyon rokonszenves az evangéliumoknak a Krisztusa. Az ószövetségi 
próféták nem azok. Az egy véres, kegyetlen világ. Nem lehetett kevésbé bar-
bár, mint mondjuk, amit a magyarok Dél-Oroszország sztyeppéin átéltek, mi-
kor az még nem volt Dél-Oroszország. Nem érzek sok különbséget. Ugyan-
akkor rokonságot sem a kettőben. De az olyanokat, mint Mária-Magdolna 
vagy mint Pál apostol, én szeretni tudom. És azt, amit Jézus mond. Mert min-
dig az ellenkezőjét mondja, egyik szava cáfolja a másikat. Ezt is szeretni tudom 
– talán épp ezért, de nem hiszek benne. Tehát nekem ő nem az Isten fia. Meg 
nincs Isten. Nincs, nincs... 

– A magyar költők közül neked legnagyobb élményed Vörösmarty Mihály. 
Az-e még? Megvan-e még? 
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– Fiatal koromban volt a legnagyobb élményem. Nem tudom. 
– Az ő kapcsolata a romantikához vagy a te problematikád...? Vagy ez  

a problematika már túlhaladott? 
– Nekem a Bach-korszakban élő Vörösmarty... Mi 56 után a Bach-kor-

szakban éltünk gyakorlatilag, ha nem is tudtuk. Én sokáig nem tudtam, hogy 
ez az. Hogy ez a levertség, ez egy levert forradalom levertsége. Mert nem tud-
tam, hogy ez levert forradalom volt. Azt hittem, hogy ez egy levert ellenfor-
radalmi lázadás volt, egészen huszonvalahány éves koromig. 

Tehát nekem az Előszó meg A vén cigány volt az igazán Vörösmarty. Más 
dolog az, hogy kamasz koromban végigrágtam magam az eposzain, és nem  
a Zalán futása, de a Délsziget nagyon tetszett. Tehát egyfajta stílromantika is 
közel áll hozzám. 

– Van az új könyvedben egy Hodaszevics-vers, amelynek ez az utolsó két sora:  
Rút katlanából ránk borult a szenny.  
Tedd le a tollad! Torkig ér a menny. 

Nem tudom, mikor született ez a vers, nyilván nem ma. 
– 90 őszén. 
– Mennyiben érvényes ez ma költői magatartásként? 
– Ezt 91-ben írtam, amikor Hodaszevicset fordítottam, immár másodjára. 

Az első adagot egy évvel előbb megcsináltam. Utolsó emigrációs éveiben ő ab-
bahagyta a versírást. Nem tudom... Én ezzel nem azt akartam megírni, hogy 
én most abbahagyom. Erről igazából már nem tudok beszélni. Itt inkább az 
volt az érdekes, hogy én magam se vettem észre, hogy egy poént majdnem el-
mulasztottam. Azt, hogy a mennyet és a szennyet felcseréljem. Erre pont Szőke 
Kati figyelmeztetett, és ezért hálás is vagyok neki. Pont ő, aki a Pehotnij-ver-
seket először orosz epigon költő verseinek tartotta. 

Nem tettem le a tollat. És most egyedül ez tart életben. Mert nagyon 
rossz állapotban vagyok amúgy. Nem is annyira fizikailag, mint lelkileg. Még 
nagyon kínos dolgok várnak rám. És amikor leülök az írógéphez pár órára, 
akkor erről meg tudok feledkezni. Talán ez életben is fog tartani. Ennyi. 

 
Az interjú 1994 nyarán készült, a második súlyos műtét után, a költő húgának, 

Zsuzsának a lakásán. Kérdező: Zalán Tibor, operatőr: Kis Róbert. (A beszélgetést rövi-
dítve közöljük.) 
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„a zene tulajdonképpen a hite volt” 
RITTERSPORN GÁBOR BAKA ISTVÁNRÓL 

 
Frankfurt an der Oder, 1997. június 9. 
 
Kedves Tünde!  

Végtelenül szégyellem, hogy ennyire megkésve válaszolok utolsó leve-
ledre, amit itt, a Nyugat Keletén (vagy a Kelet Nyugatán) kaptam meg, egy 
nagy halom munka, és житейские затеи, даже неприятности közepette. 

Mostanában derült csak fel a horizont, s egy idő óta igyekszem felidézni 
minden valószínűség szerint meglehetősen emlékezetem szélére szorult múl-
tamat. Magam is alig értem, miért lehet, hogy ennyire nehezemre esik vissza-
emlékeznem egy sor eseményre, melyek pedig igencsak sokat jelentenek szá-
momra. Mindazonáltal ennyit sikerült csak kipréselnem, s meglehet, messze 
nem érdekes mindaz, amiről írni tudok. 

Pistával 1966 őszén ismerkedtem meg Hódmezővásárhelyen, ahol ugyan-
abban a században szolgáltunk. Későbbi egyetemi kollégáink közül Balázs 
Misi, Hönig Antal, Tóth Attila és a felülmúlhatatlan Kukovecz voltak még 
századtársaink, Katona Imre, Bárány Laci, Szilágyi Pista, Eitmann András és 
Pakusza Vili meg más alakulatokban, de velünk, a mi laktanyánkban húzták le 
katonaidejüket. 

Az első napokban nyilván csak az hozott össze minket, hogy mindket-
tőnket a szegedi bölcsészkarra vettek fel. Igen gyorsan kiderült azonban, hogy 
ő is nagyon szereti a zenét. Zeneszerzőkről, művekről kezdtünk beszélgetni,  
s egészen egyszerűen lehetetlen volt nem megszeretni Pistát, aki hihetetlenül 
plasztikusan el tudta mondani, mi tetszett neki egy darabban és miért, anélkül, 
hogy a zenei zsargont használta volna. Tudom, mindenkinek mondogatta, 
nem ért a zenéhez. De kevés jóemberrel találkoztam, hivatásos zenészek kö-
zött is, aki annyira értette volna magát a zenét, mint Pista. 

Akkoriban Mozart volt a legközelebb szívéhez, s fáradhatatlanul magya-
rázgatta szimfóniái és zongoraversenyei bravúrját és tragikumát. Zenei fejtege-
téseink kissé komikusak lehettek, amikor például a vécét mosva vitattuk egy-
egy mű erényeit. Igen sajnálom, hogy sok mindent nyilván elfelejtettem, de 
egészen precízen emlékszem, hogyan énekelgettünk részleteket a K. 550-ből 
1966 decemberében. Pista nagyon szépen, pontosan énekelt, de olykor nem si-
kerültek neki a magasabb hangok, amiért ez alkalommal valahogy haragudott 
magára. 

Abszurditásnak tűnhet, hogy a zene miatt szerettem meg Pistát. De 
messze nem az, ha felidézem, milyen lelkesedéssel beszélt a zenéről, mennyire 
fontos volt számára a zene. Talán nem túlzok azt mondva, hogy a zene tulaj-
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donképpen a hite volt, valami, ami a leghívebben fejezte ki azt, amiért élni 
szeretett. Ezért lehetett egészen egyszerűen ellenállhatatlan, amikor elragad-
tatva elmondta, miért is szeret egy zenei konstrukciót. 

Lehet, hülyén hangzik, mindazonáltal kénytelen vagyok leírni, hogy Pista 
meglehetősen egzotikus jelenség volt számomra. Vidékről származott, ezer szál 
fűzte a környezethez, amelyből jött, s alig volt személyes tapasztalata az  
e közegen túli világról. Ismeretei és ítélete viszont messze mélyebbek és perti-
nensebbek voltak annál, amihez a fővárosi intellektuell-folklór szoktatott. En-
nek ellenére vidéki jelenségnek tekintette magát, s véletlenül sem azért, mert 
mindenáron szerénykedni akart volna. Egyszerűen tisztában volt azzal, hogy 
egy hagyományban nőtt fel, amit semmiképpen sem akart megtagadni s ami – 
jóllehet ez nem tűnt fel neki, mert nem érezte szükségesnek, hogy ilyen termi-
nusokban gondolkozzon – egyenértékű volt mindazzal, amit a fővárosi kultúra 
képviselt, és bizonyos tekintetben talán gazdagabb is. Erről próbáltam be-
szélgetni vele, de őt különösebben nem izgatta – legalábbis akkor – mi a kü-
lönbség a kulturális környezetek között, amelyekben első tapasztalatainkat 
szereztük. 

Pista roppant komikusan nézett ki katonaként, akkor is, ha figyelembe 
veszem, hogy mindannyian igencsak furcsa hadastyánok voltunk. Első pillan-
tásra úgy tűnhetett, hallatlanul rendetlen és fegyelmezetlen, s ezért kelti állig 
felfegyverkezve is egy vasárnaponként olykor kiránduló fiatalember benyo-
mását, aki általában hat–nyolc kilométert megtéve kezdi felfedezni, mi min-
dent felejtett otthon. Néhány beszélgetés után derült ki, mennyire rendszeres 
elme, milyen szigorúan ügyel arra, hogy minden részletében végiggondolja  
s megvalósítsa elképzeléseit. E felfedezés azonban még mulattatóbbá tette, mert 
az egyéniség, ami feltárult előttem, távolról sem hasonlított az egyenruhába 
bújtatott tébláb figurára. 

Irodalomról, költészetről akkoriban is beszélgettünk, de azt, hogy ő is ír 
verseket, tulajdonképpen véletlenül tudtam meg. Ha jól meggondolom, gyaní-
tanom kellett volna valamit, hiszen rendkívül eredeti megfigyelései voltak 
Ady, József Attila és Babits stílusáról és nyelvéről. Úgy alakultak azonban  
a dolgok, hogy saját verseiről egy szót sem szólt, s akkor sem akart igazán be-
szélni róluk, amikor nyilvánvaló lett, mennyire tehetséges költő. Gyakran 
mélázgattunk a laktanya kerítésén túli életről, fel-felidézve saját múltunkat,  
s ezért mutatta meg egy nap egy fényképét, amelyen tizenhét éves lehetett. Egy 
gimnáziumi kirándulás alkalmával vették fel, ha jól emlékszem Fertődön: 
Pista egy barokk szökőkút kagyló-alakú medencéjének pereméről lógatta lábát, 
háta mögött egy Neptun-figura fenyegette szigonyával, s a kép túloldalán egy 
részlet állt egy verséből, ami nekem hallatlanul tetszett.* Ő azonban azt tartotta, 
 

* A fényképet és a szöveget lásd Forrás 1996. 5. sz. 18. p.   
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éretlen próbálkozás csak, és később is hiába kértem, hogy elolvashassam korai 
műveit. Valamit megmutatott belőlük, ha nem tévedek, 1968 őszén, 
Szekszárdon, de véletlenül sem értett velem egyet, amikor magyarázgatni kísé-
reltem, milyen kapcsolatot látok korai és akkoriban írt versei között. 

Sokkal többet vitatkoztunk, és sokkal több nézeteltérésünk volt, mint 
ahogy az távolabb álló megfigyelőknek tűnhetett. Idővel közeledtek viszont az 
álláspontjaink, s nem feltétlenül azért, mert egyikünknek sikerült volna 
meggyőzni a másikat. Ez is előfordult persze. Pista tárt fel számomra egy sor 
végtelenül fontos értéket, Babits életművétől és a líra zenei elemeinek kulcs-
szerepétől a magyar – vagy kelet-európai – kisváros kultúrájáig és Lermontov 
vagy az orosz századelő paradigmájáig. A legfontosabb tényező mégis az lehe-
tett, hogy volt valami a valósághoz való viszonyunkban, ami mindkettőnket 
jellemzett. Ezért történhetett, hogy igen hamar megértettük egymást jószeré-
vel be nem fejezett mondatokból, félszavakból is, teljesen függetlenül attól, 
megegyezett-e a véleményünk, amit nem éreztünk annyira döntőnek, mint 
azt, hogy körülbelül ugyanabból indultunk ki, s ugyanarra törekedtünk. 

Ez különösen megnyilvánult a kort, a rendszert, a politikát és a jövő 
perspektíváit illető nézeteinkben. Mindketten hazugnak, hipokritának tartot-
tuk a rezsimet, rossz viccnek a jogegyenlőség, a mindenki rendelkezésére álló 
lehetőségek és a Moszkvától való függetlenség fikcióját, siralmasnak a forra-
dalmi hagyomány meséjét, undorítónak a szélesebb értelemben vett elit törte-
tését, gerinctelenségét, felsőbbrendűségi tudatát, megalázónak a korlátokat, 
amelyeket egy, a szabadság honáról szónokló, de hazáját karrierje mindenkori 
feltételeiben fellelő hivatalnok-banda szabott a véleménynyilvánításnak, és le-
verőnek a körülményeket, amelyek arra kényszerítették a túlnyomó többsé-
get, hogy úgy tegyen, mintha mit sem venne mindebből észre. Nem lehettek 
különösebb illúzióink arról, hogy az állapotok többé-kevésbé belátható időn 
belül megváltoznának, s arról sem, hogy az erősebb és a vastagabb pénztárca 
jogára épülő rendszerek szociál-darwinizmusa jelentené az univerzális boldog-
ság ígéretét, bármekkora sikerrel árusítgatták a lehetséges világok legáram-
vonalasabb demokráciájaként. Egy egalitárius, önigazgató és minden kultúra 
vívmányait befogadni kész társadalomban szerettünk volna élni, amelynek 
központi értéke és motorja a legkülönbözőbb alkotó létformák keresése, ösz-
szeegyeztetése és tökéletesítése lett volna, s amelyben minden tevékenységet az 
emberi kreativitás felszabadításának és az együttélés lehetőségei feltárásának 
igénye ösztönzött volna. 

Meggyőződéseink akkoriban alakultak ki, amikor találkoztunk, s nem 
voltunk képesek egyszer s mindenkorra megfogalmazni őket. Pista nem is tö-
rekedett erre, annak ellenére, hogy ezek a kérdések egyre inkább foglalkoztat-
ták. Senki számára nem lehetett titok, hogy a hatóság igencsak figyelt min-
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denre, amit a hadseregben – vagy később az egyetemen is – pusmogtak a jó-
emberek: az őszinteség, amivel alig két hét ismeretség után beszélgetni kezd-
tünk, valami határtalan, kölcsönös bizalomból fakadt. De nem feltétlenül 
egyetértésből: Pista idegenkedett minden kísérlettől, amely az útkeresést tal-
mudista dogma-kérődzéssé és rég kudarcot vallott vagy tökéletesen papírszagú 
receptek körüli elmetornává változtatta. Lázadását egy végtelenül konzekvens 
erkölcsi kódex által diktált felháborodás motiválta, s költészetében fejezte ki, 
mert igen hamar belátta, hogy a rendelkezésünkre álló tapasztalat aligha tehet 
lehetővé bármi mást. Ez nem jelentette, hogy eleve elzárkózott volna e tapasz-
talat végiggondolásától. Rengeteget beszélgettünk történelmi, társadalmi és po-
litikai problémákról, s amikor együtt laktunk, Pista átfutotta a legnyakateker-
tebb és a legunalmasabb elméleti munkákat is, amelyeket bújtam. Az viszont 
mind kevésbé izgatta, hogy milyen tudós vagy militáns formulákat asszociál-
jon nézeteihez és elképzeléseihez. 

Ez egy egészen különös helyet adott neki a szubkultúrában, amit, azt hi-
szem, újbaloldalnak hívnak manapság. Elvei, magatartása és művei egészen 
nyilvánvalóan a szubkultúra szerves részévé, sőt, markáns alakjává tették, amit 
mindenki elismert – ha a levéltárak hozzáférhetők, valószínűleg kiderül, hogy  
a hatóság is. De minthogy következetesen elzárkózott minden dogmatizmustól, 
nem lehetett tagja vagy aktív szimpatizánsa a rebellis fauna egyik csordájának 
sem. Ez a körülmény egyáltalán nem látszott zavarni senkit sem az elégedet-
lenkedő folklór képviselői közül, akik, úgy tűnik, elfogadták, Pista anélkül is 
velük tart, hogy foggal-körömmel védené bármelyik klikk ügyeletes őrületeit. 
Az alapjában véve fővárosi szubkultúra számára Pista különállása annál is in-
kább kézenfekvő lehetett, mivel ő vidéki volt, s ezáltal elkerülhetetlenül va-
lamiféle eredeti teremtmény. Azt aligha hiszem, hogy a kuruckodók egy részé-
nek zsidó származása szerepet játszott volna. Akkoriban igen kevesen lehettek, 
akik ilyesminek jelentőséget tulajdonítottak, olyannyira, hogy, ami engem il-
let, egy csoporttársam és öreg cimborám világosított fel 1969-ben, mely egye-
temi tanáraink és kollégáink ősei lehettek valamikor az enyéim üzlettársai és 
hitelezői. 
 Ha agyonvernek sem vagyok képes visszaemlékezni arra, hogyan is keve-
redett Pista a jobb jövőt áhító guerillába. Valami közöm lehetett ehhez, sőt, 
messze nem kizárt, hogy én voltam a bűnös. A részletek azonban semmiképp 
sem jutnak az eszembe. Azt gyanítom, valamikor 1967 vége felé kezdtek testet 
alakítani a dolgok, s több vonalon. Az egyik szegedi volt. Pista már a lak-
tanyából ismerte Katona Imrét, az egyetemen pedig találkozott Botond Ágival 
és Sipos Áronnal, s mind a hárman igen kritikus nézeteket vallottak, amelyek-
ről beszélgettek vele. A másik egy (vagy két?) pesti látogatásunk eredménye 
volt, ami arra adott alkalmat, hogy elmenjünk néhány informális összeröffe-
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nésre, ahol megismerkedett mind radikális, mind reformista orientációjú el-
lenkezőkkel. Hiába igyekszem felidézni, kikkel is, mindazonáltal, ha abból 
indulok ki, kik voltak ismerőseim, barátaim, a spektrum az akkoriban a Lu-
kács körül gravitáló diákoktól és ifjú intellektuellektől a maoizmussal kokettáló 
neobolsevikok köreiig terjedhetett. A harmadik vonal az utóbbi pólus von-
zásköréhez tartozott, s egy kis csoport képezte, amelynek legfontosabb figurája 
Pass Lajos lehetett. 

Pista úgy érezte, sok új gondolattal ismerkedett meg haladó- és felforgató-
körökben. Mint minden kezdő eretnek, ő is és e körök is az éppenséggel 
hegemónikus (párt)államvallás konceptuális kereteiből kiindulva próbálták 
extrapolálni a nagy megújulás modelljét, azt gyanítva, mindössze az a baj, hogy 
a hatalmasok helytelenül értelmezik vagy nem igazán alkalmazzák az uralkodó 
doktrína voltaképpen korrekt alapelveit. Hamar kiderült azonban, hogy ez 
vált a bökkenővé Pista számára. Az akkor nagy lendülettel vitatgatott 
gazdasági reformot, amelybe annyi reményt vetettek a mérsékelt borzonko-
dók, legjobb esetben is csak valami elitista és technokrata képzelgésnek lehetett 
tekinteni, amely talán működőképesebbé tette volna a rendszert, de lénye-
gében nem változtatott volna rajta azon túl, hogy megnehezítette volna a tö-
megek helyzetét. A neobolsevikok radikális egalitarizmusa szimpatikusabb le-
hetett ugyan, viszont meggyőződésük, miszerint a nagy példakép az örökösök 
által elárult s csak a Jangce partján virágzó sztálinista hagyomány volna, össze-
egyeztethetetlen volt Pista erőszak iránti averziójával s az illető hagyományra 
vonatkozó ismereteivel is, melyek véletlenül sem mutattak egalitárius gyakor-
latra. A viták, amelyeknek tanújává vált, segítették, hogy pontosabban fogal-
mazza meg, mi az, amit elítél, s miért gondolkozik így, de a nagy elméletek 
rágcsálását ránk hagyta, és nem igyekezett hozzájuk igazítani világszemléletét. 
 Nem biztos persze, hogy ez így tűnt neki abban az időben, amikor Marx 
és Lenin munkáit is olvasgatta a vityillóban, amit béreltünk.* Leginkább azon-
ban verseket, regényeket olvasott – ez volt a periódus, amikor mindent elolva-
sott Lermontovtól, amire rátehette a kezét –, írta verseit, sőt, egy színdarabot 
is írt, Archibaldról, a kőevőről, aki, mint mindenkinek elmeséltünk, a szobánk 
falában élt és tevékenykedett. Valami rágcsálást csakugyan lehetett hallani, 
amit inkább egy prózai patkánynak kellett volna tulajdonítani. Pista azonban 
kitalálta egy nap a kőevő-históriát, s elkezdtünk kőevőket rajzolni és hajba 
kapkodni, kinek sikerül papírra vetni az igazit. Ez messze nem az egyetlen 
őrületünk volt. Azon is folyton vitáztunk, melyikünk tehetségesebb a ke-
nyérpirításban. Volt egy fűrészporral fűtött kályhánk, amely kellemes meleget 
 

* Az Állam és forradalom érlelte meg azt a meggyőződést bennünk, hogy az alapeszme 
tökéletes, csak rosszul csinálják. Csodálkoztunk is rajta, hogy a mű nem volt betiltva. (Baka 
Tünde megjegyz.)  
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teremtett, amikor meggyújtottuk, de kihűlt reggelre, s bolond hideg lett – téli 
reggeleken nyakig a takaró alatt olvasgattunk, s csak akkor vánszorogtunk ki 
az ágyból, hol egymást biztatva, hol a Riviéráról álmodozva, mikor végképp 
elkerülhetetlenné vált, hogy elballagjunk az egyetemre vagy a könyvtárba. 
(Mehettünk volna villamoson is, de az rendszertelenül járt – vagy nekünk nem 
sikerült felismernünk, milyen rendszer szerint – s ezért meggyőztük magunkat 
arról, hogy jobb, ha sohasem várjuk.) 

Esténként ezen a kályhán pirítgattuk menzáról elhozott kenyérszeletein-
ket – Pista azt tartotta, én „égetem” őket, s ennek megfelelő megvetéssel kezelte 
munkálkodásom eredményét, én azzal vádoltam, „szárított” kenyeret készít,  
s mindketten szigorúan elzárkóztunk attól, hogy elismerjük egymás pirítási 
művészetét. Teát is forraltunk a kályhán, egy kannában, amely Pista hallatla-
nul ragaszkodott – már a hadseregben is mesélt a különben inkább egyszerű 
edény erényeiről –, s ha nagyon megembereltük magunkat, főztünk egy lecsó-
szerűséget, amibe körülbelül mindent beletettünk, amit találtunk. Pista olykor 
fel és alá járkált, ha elmélkedett, írt valamit, sőt, ha olvasott is, ami nem volt 
kis teljesítmény, hiszen két méternél alig tehetett meg többet kis kamránkban. 
Néha megállt, a pipáján sem szortyogott tovább, és elkezdett valamiről be-
szélni, gyakran azzal vezetve be mondókáját, hogy azt mondta „jé!” ami után 
legutóbbi ötletét, felfedezését ecsetelte. Nyilván így jelentette be azt is, hogy 
kőevő lakik a falban. A darabot szekszárdi gimnazisták számára írta (helyeseb-
ben: A JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumának irodalmi színpada 
mutatta be 1970-ben, Baka Tünde rendezésében. A darab címe Archibald,  
a kőevő volt. A szöveg azóta elkallódott. A szerk.), akikkel – ha jól emlékszem 
1968 őszén – színre hozta a Micimackót. Gyötröm az agyamat, s képtelen va-
gyok megmondani, megvalósult-e a kőevő-terv. Azt tudom csak, hogy egy nap 
Szekszárdra mentünk (autóstoppal, mint általában mindenhova), ahol nagyot 
ittunk egy roppant szimpatikus fiatalember társaságában, aki a Micimackó-
produkció főszereplője volt, s akinek mintha a kőevő darabban is játszania kel-
lett volna. 

Nem értem, miért lehet, hogy ennyire kevés dologról vagyok képes írni. 
Nyilván aligha veheted hasznát küszködésem eredményének, de igen örülnék, 
ha segítene munkádban. 

Igaz szeretettel ölellek, 
Gábor* 

 
 
 

* A szerző Wittman Tibor, Csetri Lajos és Ilia Mihály tanítványa, a párizsi Centre 
National de la Recherche Scientifique kutatója. Körülbelül nyolcvan, főként a Szovjetunió 
történetével foglalkozó munka szerzője. A szegedi egyetemen Baka István évfolyamtársa és 
barátja volt. Visszaemlékezéseit a költő feleségének kérésére jegyezte le.  



40  tiszatáj 
 

ÁGH  ISTVÁN 
 

Árokból jön a törpe 
EZREDESNÉ, CSILLAGOKBAN 

 
Nehéz élete lehetett Gyeney Ádám huszárezredes özvegyének, mert a jö-

vőbe látott, azt is tudta a csillagokból, hogy az ura a világháborúnak esik áldo-
zatul, meg is halt Szerbiában, aztán a gyerekei sorsa, amit már helyben isme-
rünk. Attól volt olyan zárkózott, de a népek csak úri hóbortnak, különösség-
nek gondolták, ráhagyták, tették a dolgukat, amíg egyszerre bele nem keve-
redtek az öregasszony hatásába. A mi községünk olyan, mint a többi, miben is 
lenne különb? Azt meg, amit most mondani akarok, az ember még magának is 
fél bevallani, pedig titokban azt gondolja, neki szól a jóslat, persze csak azok-
nak, akik abban az időben születtek, mikor már tudhatta az asszony a csilla-
gaikat, mióta itt lakott, az első háború után. Sok gyerekre állhat a jövendölés, 
de csak a fiatalabbak föltételezhetik, hogy nagy emberek lesznek, kiválasztot-
tak, mert előttük az élet, vagy csak nevetnek rajta, mert nem hisznek még az 
Istenben se, hát még a csillagjóslásban, amit az egyház is tilt. Csak az anyák fe-
jéből nem lehet kiverni azt az ábrándot, hogy a gyerekükből nagy ember le-
gyen, és egyedül az övökéből, és akkor minden jó lesz nekik, a falunak, még az 
országnak is. 

Halála előtt, amikor kitört Pesten a forradalom, és előre látta a bosszút, 
azzal vigasztalta a menyét, ne búsulj, megszületett már a gyámolító itt a kö-
zelben, de hogy az égi jel kire mutatott, azt magába vitte a sírba. Jobb is, mert 
nehéz életet hárított volna arra az illetőre, ellenben a népeket találgatásra kész-
tette, hiszen minden családban akadhat közülük több is, hát még az egész fa-
luban mennyi? Kíváncsian figyelték az elszármazottakat, hogy visszajönnek-e, 
aztán lemondtak róluk, mert elházasodtak és ott maradtak városiaknak, 
mintha nem is az anyjuktól tanultak volna magyarul. És hogy válthatná meg  
a falut, aki nem lakik itthon, csak ha miniszterelnök, amiről persze szó sem le-
het. Akik vendégnek jönnek, nem törődnek már semmivel, csak hazajárnak 

Kedves fiam! 
Vártunk az ünepekre de hiába. Apád mégha nem is jöt a busz minden órában 

mindig azt kérdezte ha ment egy autó merre ment. Nem volt ki a szobábol 
felöltözöt üneplőbe és ült. Halgatta a rádiot. Olyan meleg a szoba alig birom ő meg 
fázik. Szenet nem tudunk szerezni nem lehet hozzá jutni, csak aki mindig azt lesi. 
Már a vagonbol hozá jutnak. Azt határoztuk nem is veszünk, tüzeljük a fát hátha  
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szórakozni a levegőre, mint a szikvízgyáros fia, az orvos, mért nem költözik 
haza gyógyítani, ha meg van jövendölve. Magunk közül meg ki lehetne? Leg-
alább azt mondta volna meg az ezredesné, milyen családból való, egy szere-
lemgyerek azért mégse lehet a kiválasztott. Nem olyan biztos, gondolták má-
sok, Jézus Krisztusnak is egy szegény ácsmester felesége az anyja, mégis az Is-
ten fia volt. Szóval mindenki számításba jöhet, aki akkor született, amikor az 
ezredesné kiolvasta a csillagokból, az égi jelből, de mikor volt az? Amikor 
megjelent az Északi fény a háború előtt, és azidőtájt röpült el a Cepelin is, ak-
kor talán? Lehetett üstökösjárás, azt meg már elfelejtették, mert senki se látta, 
csak olvasta, nem volt itt távcső, az ezredesné meg tele volt könyvvel, azokból 
még akkor is ki tudta számítani, ha felhős az ég, mi van a fejünk fölött. Meg-
mondom őszintén, engem is nagyon foglalkoztatott ez a hiedelem, most már 
minek tagadjam, de azért tessék csak elgondolni, mit szólt volna a római kato-
likus egyház efféle jóslatokhoz, hiszen az ezredesné kísértette az Istent, dolgába 
avatkozott, mert hogy néz az ki, ha valakinek meg van írva a nagykönyvben, 
és erre közbeavatkozik egy öreg dáma az égi jeleivel. Meg hát, aki annyira 
magára veszi és el is mondja, könnyen úgy járhat, mint a Tercsi, bolondnak 
nézik. Különben nem akarta volna a párttitkárt megtéríteni, persze, ilyenektől 
mindenki megbolondulhat, aki rábízza magát erre a veszélyes hivatásra, és már 
szedi is a harmatot meztelenül, hajnalban a virágos réten, mint  
a Tercsi. De egy ezredesné, csinálhat, amit akar, még szivarozhat is, legföljebb 
nem utánozzák az egyszerű emberek, sőt, unatkoznának nélküle, aminek el-
lenkezőjéről a halála után is gondoskodott. Attól kezdve, mikor megérkeztek a 
kastélyba, urasági hintón a nyári munkák közepébe. 

Mindenki találgatta, kicsodák? Csak nem erdélyi menekültek? Férfi nél-
kül jött a gyönyörű dáma, ült a hintóban hátul, mintha egy színes márvány-
szobrot szállítanának, meg se rebbent az alkata, mellette a fiú meg a lány,  
a legkisebb gyerek meg szemben neki, ő volt a Zolika, akkor még úgy nézett ki, 
akár egy szőke kislány, ki gondolta, hogy anarkista, de ami annál is rosszabb, 
komonista lesz ebből a bájos tüneményből. Az asszony bordóbársony tokot 
tartott az ölében, olyant, de szélesebbet, mint a kisbíró dobja. Mi, tátogató 
gyerekek, nem sejtettük micsoda, csak amikor fölujjongtunk a csodálkozástól, 
mert leejtette, akkor láttuk, hogy a kalapjának való. Így maradt az emlékeze-

el is veszik. Most firészeltettünk géppel elég sok fát. Disznot még csak jan. 14.én sze-
retnénk levágatni még esznek még szaporodik. Ojan hirek jártak itt hogy 400 fr kel 
fizetni a disznóvágásér de nem igaz, sokan levágták volna. Most megin le van 
zárva a vidék szájfájás miat, most felszabadult nem lehetet a disznókat sem kivini 
csak felhasitva orát körmét el kellet égetni. 

Mi csak meg vagyunk mint máskor egyszer joban máskor roszabul olyan egy- 
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temben az iskolás időmből, és azt se felejtem el, milyen csalódást okozott ri-
degségével, mert akik ide jöttek, mindig vidámak voltak, integettek, nevettek, 
csókot dobáltak, mint a cirkuszosok. Gyászol, mondta halkan egy fiatalasz-
szony, akinek szintúgy elesett az ura, és igazán tudhatta, mitől érezhető a gyá-
sza egy hadiözvegynek, nem kell ahhoz fekete csipke, kisírt szemek. Háború 
után minden szomorú fiatalasszony csakis hadiözvegy lehetett, az úrinőé biz-
tos, katonatiszt, amint később megtudtuk, ezredes. 

Valaki látta ezredesi rangban zsinóros egyenruháját az üveg mögött  
a próbababán, meg a fényképét nagyban, amint az ezrede élén ugratja a lovát az 
ellenség felé. Ezt már az elhelyezkedésük után lehetett látni annak az idevaló-
sinak, akinek véletlenül alkalma nyílott rá, mert igen elzárkóztak, amit min-
denki helyben hagyott, úgy a rendes, ha valaki gyászol. De ez az elzárkózás, 
mint idegen testrész a falu szervezetében, annyi sok év után már nem volt 
tartható helyénvalónak, fölkeltette a képzelődést. Mert ha valami titkot érez az 
ember, ha valami nem olyan, mint kellene, akkor kezdődik a találgatás, 
például arról, hogy miből élnek, ha nem csinálnak semmit, és még csak pénzt 
sem visz nekik a postás, és mért éppen itt kötöttek ki a világ végén, és persze, 
kik ezek? Csak az uraság leszármazottja lehet, aki itt nyugszik a temető kriptá-
jában, akikről az öregek úgy tudták, hogy magtalanok voltak. Dehogy! Ott 
van a sírkövükön, hogy a lányuk kisgyerekkorában meghalt. Kihaltak, a bir-
tokot a báróék örökölték rokoni alapon, de az is lehet, hogy megvették valaki 
hozzátartozótól, és az ezredesné az ő rokonuk. Hogy lenne az, mikor össze se 
járnak, mióta segítették a költözködést, nincsenek viszonyban. És ugye, a bá-
róéktól se lehet megkérdezni, ki ez a család, miből élnek? Az ő magánügyük, 
ahhoz semmi köze a népnek. Kincsre jöttek ide, csak az ezredesné tudhatta, 
hol van elásva a kis kastély parkjában az a sok arany, ezüst, drágakövek, 
amiből telik a fényűzésre, hogy ezüst kupicából kínálja a postást a szakácsné. 
Mi lehetett abban a levélben, ami a szakácsnőnek már bontatlanul is meg-
dobogtatta a szívét, aki az ezredesné egyetlen bizalmasa, társalkodónője, és per-
sze, hogy nem idevalósi, de még templomba se jár, és még csak nem is vá-
sárolnak, hát akkor honnan az élelmezés. Erről még én se tudok, csak a nép 
hangulata jut eszembe, amiben túltengett az értetlenség, még attól is, hogy 
egyszercsak elkezdett az ezredesné zongorázni a legnagyobb dologidőben, ak-

formán, csak kezemel vesződöm, dagattak, elrontottam a meszelésnél, betetem  
a májteros kezemet a kutnál a jeges vízbe már elferdült megbuckosodot kentem 
kenöcsel nem használt. Most meleg homokba rakom de nem sok remény. Nappal 
meg vagyok de éjel nem mozog és megmered majd csak a nyár gyogyittya meg. Ki-
vetetem a diófát de nem lesz jó eladásra mert a gyökere elkorhatt a közepe, és csak 
akkor veszik be ha a gyökér is rajta van, nem tudom mi lesz vele. Most diót puco- 
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kor botránkozott meg mindenki, hogy nem is olyanok, amilyennek elhitették. 
Valaki Ferenc Jóskát látta vadászruhában, csak ő lehetett az a sudár, pofa-
szakállas ember, üres puskával lövöldözött a madarakra a parkban, és eltűnt  
a hátsó kapun. Hát, akkor nem lehet özvegy, elvált tőle az ezredes, az látogatja 
a gyerekeit. A fenét! A szeretője, álruhában, a gyerekei nem is laknak vele, 
Svájcban taníttatja mind a hármat. És mért ne esett volna el az ura? Inkább az 
az igazság, mert hát mennyi fiatal helybeli legény maradt ott a hómezőkön,  
a dolomitokban, hol hol nem, már régen elfeledtük, csak azt tudjuk, annyian 
voltak ebből a kis községből, ahány darab a hősök fája a temetőnél. Ő meg az 
ezredesi ruhát ott tartotta a díszteremben emlékeztetőül, meg a férje madarait 
kitömve, meg az agancsokat arany, ezüst, bronz bilétákkal, amilyen ered-
ménnyel lövöldözött. Aztán neki is az lett a sorsa, az a kitömött ezredesi 
mundér. Akkor még nem gondoltuk, mikor a múltat ápolja, már ismeri a jö-
vőt, miközben téli zoknit, sálat, pulóvert, fejre valót köt a filagóriában a futó-
rózsák mögött, olyant lát behunyt szemmel, amire vak a közönséges halandó, 
és csak irigykedik rá a paraszti fehérnép, amíg kapál, és a disznait eteti darás 
moslékkal. De azért a misére elmehetne, mikor még a báróék is kedveskednek 
a plébános úrnak, hogy ott vannak az urak padjában minden áldott vasárnap. 
Ebből az istentelenségből állt elő az ezredesné csillagjóslása, ami az egész tele-
pülésre rányomta a bélyegét, mert amilyen nagy hatással volt rá az égbolt, 
olyan nagy hatással volt ő az emberekre, és még az egész család se volt olyan 
normális, ahogyan azt az uraktól el lehetne várni. 

Itt van például a kisebbik fiú, a Gyeney Zoltán, aki a külföldi iskolából, és 
ki tudja melyik városi gyárból hazajött anarkistának asszonyostól, idehozta azt 
a ragyogó szövőnőt, legalább is úgy mondták, a szövödéből hozta, ahol 
mérnöki munkát vezetett, és az igazgató lányát is elvehette volna, de sztrájkra 
lázított, és akkor csak egy szövőnő maradhatott neki. Csak azt nem értettük, 
ilyen szentképre való arccal, mit szeretett egy olyan istentelen komonistán, 
akinek a bőrén otthagyta az ördög a himlőhelyét. Mondta is a szakácsnő  
a postásnak, milyen rendes a nő, de a fiatalúrról egyetlen szót se ejtett ki a szá-
ján, ami csak azt jelenthette, hogy félelembe tartja, sokat tudhattak egymás 
múltjáról, így voltak összefonódva a kis kastély lakói. 

Róluk azért mégis kiderült valami, de a legidősebb testvérről csak az, 

lok igen jó termés vot sokat árulok belöle. Igen jó telünk van ojan jó idő van 
tavaszias. 

Befurtak a patkányok az udavarrol félek hogy a plafonba mennek és elszapo-
rodnak egérméreget raktam el de nem eszik meg egér is rengeteg vólt. No meg kik 
haltak meg Mátis Kálmán Antal Lajos Zsupányi. Mielőbbi viszontlátásra 

   Sokszor csókolunk Szüleid 
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hogy ejtőernyős pilóta volt, a halála után Gyeney Domonkos ejtőernyős fő-
hadnagy gyászmiséjét kiszögezte a plébános úr a templom ajtajára, de csak 
utána, hogy ne jelenhessenek meg mások. Ezek még a misét is eldugták, és 
senki se tudja, hogy ott lettek volna hősi halottjuk emlékére. Mi azért részvét-
tel gondoltunk rájuk, milyen szerencsétlen család, mennyi nagy vétek üldözi 
őket. Akkor jutott eszünkbe, mi lehet a lánnyal, a lánytestvérrel? Csak a há-
ború után érkezett meg a válasz Venezuelából. A postás még olyan szép ko-
pertát nem fogott a kezében, kékcsíkos volt a széle, pálmafás meg ismeretlen 
arcképes bélyegekkel jöttek a levelek, hirdették külsőleg a venezuelaiak kirá-
lyának a dicsőségét a tengeren át mihozzánk. A feladót megtanulta a kézbesítő, 
vitéz Miltényi Árpádné, Caracas Venezuela. Írt a Bertuska! kiáltotta az 
öregasszonynak a szakácsnő, mikor átvette a levelet. Mért nem tudatták vele, 
hogy a vitézi rendet hagyja el, mert abból baj lesz, de nem lett, mert már ennyi 
is sok volt. 

Szerencsére a postás azért kielégítette a falu kíváncsiságát, valamennyire 
félrebillentette a függönyt az életükről, talán még másról is, de a szakácsnő vá-
gyait illetően azt mondta, ne tessék viccelődni, van nekem feleségem. De akkor 
meg honnan tudott annyit a postás, ha nem megy beljebb a verandánál, azt 
még kint is elmondhatják neki, hogy azért költöztek Venezuelába az ezredesné 
lányáék, mert ott minden ingyen van, nem kell adót fizetni, olyan sok az olaj, 
ami már inkább benzin, amikor föltör a kútból. Mért ne volnának ott, addig 
rendben, de azért mi se vagyunk annyira vidékiek, hogy csak azért mentek 
olyan messzire, mert nem kell adót fizetni, hanem a háború miatt, ahogy 
elmenekült mindenki, ha valami slamasztikába keveredett. És ha csak megállt 
volna a verandán vagy az előszobában a postás, akkor nem tudná, mi van a 
díszteremben, még annál is több lehetett, mint amit elmondott, attól függ, 
mivel kínálták, mennyi ideig marasztalták. Az ezredesné már venezuelai 
bélyegekkel is gazdagíthatja gyűjteményét, de még nem kellett lánya esküvői 
ruháját, vagy az első báli viseletet, vagy a hasonló jelentős holmit kiállítania az 
üveg mögé, mint az ura, aztán a nagyobbik fia egyenruháját. Nemsokára Gye-
ney Zoltán se maradhatott ki a sorból, mert ő is úgy járt, csak tiszti pompa 
nélkül. Az emlékezetben vadászbakancs, térdzokni, lengyel nadrág, Esterházy-
kabát, Lenin-sapka maradt utána, nem díszmagyar, amit be lehet üvegezni, de 

Kedves fiam! 
Egy pár sort irok csak mi a legfontosab ojan rosz ez a tol hogy nem tudok irni 

Én csak megvagyok már sokal erőssebb vagyok már tudok dolgozni. A földeket 
mind ki adtuk. Minden nap zavarnak benünket hogy fizesünk. Ujság Tomor L. 
bácsi meghalt Ács Laci hazajöt nem birják Te is ne a versirásal foglalkoz hanem 
tanulj mer nem tudunk mi fizetni. A nagy kabátal mi lesz el küldjük vagy haza  
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hogy valami nyoma mégis maradjon, az anyja bekeretezte a mérnöki oklevelet, 
mikor a ruszkik végeztek vele. 

Ez az ember nem mint egy munkakerülő költözött haza, hanem elvállalta 
a takarékpénztárat, és el kell ismerni, hibátlanul, minden egyezett nála.  
A bajok másból következtek, például marhapásztornak csúfolta a papot, ami 
nem csak a plébános úrra sértés, hanem a híveire is, mint nyájra. El kell is-
merni, ez az istenkáromlás annyira érdekes lett a nőknek, a menyecskéknek, 
micsoda férfi lehet, ha még az anyaszentegyházzal is szembe mer szállni. A fe-
lesége a megmondhatója annak ellenére, hogy nincs gyerekük, amiben nem ő  
a hibás, biztos, az apácaarcú asszony. Tábornok is lehetne azzal a himlőhelyes 
képével, de féltek a gondolkodásától, és nem sorozták be katonának. Gúnyolta 
az urakat, a németeket, az angolokat, hát akkor csak a vörösök, az orosz had-
sereg tetszhetett neki. Ezzel olyan különösséget váltott ki maga körül, hogy 
elterelte családjáról a figyelmet, azért politizált, azért számolt a pénztárkönyv-
ben, hogy senkinek se jusson eszébe megkérdezni, hogy van a kedves felesége, 
hogy szolgál az édesanyja egészsége ilyen nagy gyászban? Talán azért vállalt 
tisztviselői állást, hogy ne gondolják, miből ered a gazdagságuk, és nem azért 
költöztek-e ide, mert tudták, hol van az ősi kincs elásva. Nem akart a szó-
beszédre válaszolni, magyarázkodni, hogy minden vagyonuk az ő jogos tulaj-
donuk. Ezért lett anarkista. Aztán jöttek a kommonistái. Az oroszokat nem 
érdekelte, hogy mért nem katona, hogy megmondta a németeknek az anya-
nyelvükön, kaput nekik, meg hogy szidta az urakat, a papokat, a nyilas malom-
ellenőrt. Föladta magát, mert fájlalta a takarékpénztár kifosztását. Odament  
az orosz tiszthez, hagyják a páncélszekrényt, nincs abban óra, se arany, csak 
iratok, az meg minek nekik. Hát akkor nyissa ki! És mert az egész falu oda-
dugta az okmányait, ellenkezett, erre kirobbantották a zárat, és tényleg csak 
papír volt benne, minden elégett, őt meg elvitték bosszúból, meg hogy szökött 
német, ha németül beszél. Senki se látta azután. 

Itt maradt a felesége, még mindig szép volt, itt hervadt magtalan az ez-
redesnével, akkor már a szakácsnő is elment, mert féltette magát, talán ő meg-
menekült a demokráciától, nem mint a két nő. Kitelepítették volna őket, ha  
a báróékat nem telepítik hozzájuk a kiskastélyba, de azok se zavartak olyan 
soká a nagy családdal, jobb volt azoknak a bajor rokonoknál, nagy jövő állt  

jösz érte. Itt nagyon sok eső van. Igérted hogy küldöd a kosarat máig sem érekezet, 
meg adig nem tudok csomagot küldeni már nincs mibe. Sokszor csókolunk Szüleid 

 
Kedves fiam! 
Igérted, hogy külditek a kosarakat, máig sem érkeztek meg adig nem tudok 

csomagot küldeni már nincs mibe. Az ingek is készek, csomag még nem érkezet  
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a gyerekeik előtt az ottani birtokon, míg az ezredesnéék díszterme valóságos 
sírkamrává változott, élve eltemetkeztek. Volt ott egy érckoporsó, amit előre 
megvett az öreg nagyságos asszony. A fuvarosok elmondták, hogy valami ne-
hezet szállítottak a vasútról, de azt a postástól tudni lehetett, hogy érckoporsó, 
látta, amikor próbálgatta az özvegy, milyen benne a fekvés. 

Ő aztán kiolvashatta a csillagokból, mi történik a halála után, jó előre 
gondoskodott, hogy a csontjai akkor is egybe maradjanak, ha a temetőt bevetik 
kukoricával. Ott tartotta az érckoporsót a díszterem sarkában, letakarta 
perzsaszőnyeggel, mint valami pompás emelvényt. Berendezte a lánya családját 
is, feketébe öltöztette, hogy majd lélekben mellette legyenek, ha túlélik, de 
már halottak neki, akik nem lehetnek itt testileg Venezuelából. Ott álltak sor-
ban az üveg mögött, hogy ne csak a menye búcsúztassa, pedig olyan népes te-
metés nem volt még, mert hálásan gondoltunk rá már akkor a jóslata miatt, 
hátha beválik, és azt hittük, biztos beválik, mert éppen akkor derült ki a sötét-
ség, ő meg csillogva ereszkedett a földbe. 
 
 

KÖD 
 

Az október hidegre fordult. Az én koromban már megérzi az ember az 
időváltozást, fáj a feje, a dereka, könnyen megijed, még többet képzelődik, 
mert az anyák aggodalmát nem lehet csillapítani, mindenfelől leselkedik a baj, 
akármennyire segít az Isten, egyszer csak megfeledkezik rólunk. Fölmenekült 
a gyöngytyúk a háztetőre, ott kuporgott, cserregett, és nem akart lejönni, talán 
ott még sütött a nap. Biztos, azért álmodtam a nagy fekete kányáról, ül  
a házon, jön a csőréből a köd, egészen Pestig ér vagy annál is tovább. Nem lát-
nak a mozdonyvezetők, eltévednek a vonatok, zárva a posta, nem-kapunk 
semmi hírt. Minden éjjel rosszakat álmodok, attól lesz nehéz a nappal, már azt 
hiszem, mindig így marad. Vérzik az Imrus lába: Ne félts, anyám! Lebeg, mint 
a kísértet, egyszer a kútnál, másszor az ólaknál látom, átjár a falon, leül az asz-
talhoz, levest rakok eléje, nem nyúl az ételekhez, az uram megeszi az övét is. 
Azok a sárga hullák vették el az étvágyát, meg kell őket bosszulni! És eltűnik  
a ködben. Az uram pedig eszik, eszik, megnémult, nem is káromkodik. Mért 

meg. Malacok igen szépek egyik már 60 tul van. Vetem kis libákat 9 dr. A fát még 
most sem tuttuk eladni. Hallottam hogy igenjól mulatál a lányok egymást bököték 
hogy nézd most van mit beszéljenek hát igy nem lesz töbet hogy el ne menjek mert 
az sem történt volna és több becsületedre vált volna. Nem tudod te a multját csak 
ezért sem meg nem is hozzád valo. Még csak az kel, hogy keveregy össze vele ted 
tönkre a jövődet a tanulás meg nem megy csak a boloncság Ha nem fogasz szót  
 



1997. szeptember   47   
 

nem kapok én választ senkitől? 
Nem voltam soha Pesten, ha tudnám, hol a rádió háza, a Nemzeti Mú-

zeum, a Körtér, ahol ölik az ifjúságot, akkor legalább elképzelhetném, merre 
van. Azt mondta a Gábor, a fronton legalább szemtől szembe harcoltak, de ha 
most valaki végigsétál a Vilmos császár úton, megáll a Kuria palotája előtt, 
fölutazik a Siklón a királyi várba, jöhet a pif-puff innen is, onnan is, öli orvul  
a magyar a magyart, és ott vannak az oroszok. Mintha egy más világban volna 
minden. Én csak képről láttam az Országházat, olyan, mint egy nagy sziget, 
ahová nem lehet bejutni, és aki el akar szökni belőle, szívgörcsöt kap a Duna 
közepén. 

Ilyen rossz állapotban, amihez nyúl az ember, már el is rontja, mert ide-
ges, mindig másra figyel, képzelődik, nem lehet tudni, mi történt igazán. Be-
fűtök a kályhába, kifelejtem a gyújtóst, fölrakom a padlóról a téli almát  
a szekrény tetejére, ha fölteszem az egyiket, a másik leesik, megüti magát, 
kásás lesz, elrohad, de én csak takarítok, mert megjöhet minden pillanatban. 
Jobb együtt lenni az egész családnak, de elküldtem a gyerekeimet, mert rossz  
a parasztok élete. Olyan messzire került a fiam azokban a napokban, telefonálni 
se tudtunk, onnan nem lehet gyalogosan hazaérni, ki menne el érte lovaskocsi-
val? Fényesre törölgettem a szobatükröt, hadd lássa benne tisztának magát, 
égve hagytam a villanyt, mert délre se szállt föl a köd, annyira borús maradt az 
idő, eső mégsem esett. Leakasztottam az érettségi képét, megtöröltem. 

Törölgetem azt a szép, szelíd, érettségiző fényképét, csodálkozva figyel, 
úgy várja a jövőjét. Ilyen fiatalon!... Mikor ezt mondtam, megijedtem, hogy 
már nem hiszek az életében, csak annak szabad ennyire a múltjában gondol-
kodni, aki már meghalt. Fogom, nézegetem, ott marad a kezemben, mintha 
ólomból volna, mégse esik le. Nyomom a falnak, nem enged, nekihajolok, 
majdnem beleesünk a tükörbe. Mit vétettem ellened, Imrus? Ne hagyj el, édes-
anyám! Könyörög, mint gyerekkorában azon a vékony hangján, összecsóko-
lom arcán a hideg üveget, akár a jég, ettől aztán elveszti a súlyát, hagyja a he-
lyére rakni. Nem nézhetlek tovább, mert összeesek. És a tornác kétoldalt tele 
van tablóval, ahogy a gimnáziumában, mindegyiken őrá hasonlít az a sok 
érettségiző, sír, hogy vegyem le, hadd üljön az ölembe. Kinőttél már a szopós 
korból, hogyan bírnék el ekkora gyereket? Aztán ahová nézek, amerre járok, 

igen meg fogod báni. Még más lányal sem nem ijenel most ot van helbe, de ha én 
meghallok valamit majd érdeklődni fogok utánad. Kár hogy Laci nincs óthon neki 
akartam irni hogy nézen utánad Ha valami baj lesz eből az ügyből én ki se birom 
igy is igen bánt. Devecserbe voltam kezdik az épitkezést kosarakat küldjétek 

   Sok szeretettel 
     Anyád 
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megjelenik az a nyakkendős, magasra fésült képe a sparheltnél, a kukorica-
zúzó fölött, kiesik a keretből, magára rántja a zúzót, beleáll combjába a vas. 
Te, mondom, hol hagytad az alsó részedet? Mindig csak fölfelé látszott, mégis 
olyan bűnbánatosan, olyan szelíden nézett, bocsáss meg, hogy elvesztettem  
a lábamat, hogy akkora fájdalmat okoztam neked. 

Az uram pálinkát főzött a kocsiszínben. Végre nem a tököt meg a krumplit, 
most a cefrét önti a füllesztőbe, előkerítette a széna alól a hűtőszerkezetet, 
mert csak a háború után csinálták ilyen nagyban, mert akkor se jártak finán-
cok, most is föloszlottak a rendőrséggel együtt, a kihágást nincs kinek följelen-
teni, kussol a kisbíró. A ködben összekeveredett a pálinkaszag a kéményfüst-
tel, honnan tudhatták volna, kitől ered, ha mindenki főzi. Hordta a hideg 
vizet a kútról az uram, elrejtőzött a bánatával, kisszékről rakta a fát a füllesz-
tőbe, annyi jó fát bitangolt, csak lóg a szájából a cigaretta, és várja a baktyát, 
hogy mikor esik a bögrébe az első csöpp, míg nem csordogál literszám. Meg-
változott minden a pálinkától, ott volt a ház oltára, ahová fölrakta a teli üve-
geket a kamrapolcra, oda vezetett minden útja hajnalban. Na, most már meg-
kínálhatja a látogatóit, nem lesz olyan szegény, koccinthat az Imrussal, én meg 
minek dugnám el, ha úgyis megtalálja. Pedig nem szokott inni, sőt azzal di-
csekedett, milyen jó a kökényszilva, ha megcsípte a dér, éhomra azzal szokta 
gondozni a gyomrát, telirakja a zsebeit, eszegeti, szopogatja, akár a kámfor-
cukrot. Nem szeretem, mikor rendetlen, föltűri a pantallóját, amit a fiúnk ki-
nőtt, elhordott, bakancsából kilóg a kapca, eltiporja a csikket, és elfelejti, mi-
kor gyújtott rá utoljára. 

Szóltak a puskák a rét felől az este, az a sok rabsic vadászhatott, ők is el-
szaporodtak, mert megérkeztek a vándorludak, de az is lehet, hogy a nyíresiek 
föllázadtak, és úgy látszik, nem hallotta senki, csak mi figyeltünk a neszre, 
gyanakodtunk, pedig másnak is rossz lehet az álma, ha a fél falunak Pesten re-
kedtek a rokonai. A postás miatt valamelyik délben valósággal megveszett  
a kutyánk, nekirontott a kapunak fejjel, nyüszített, sivákolt, rohangászott a ke-
rítés mellett. Csomagot hozott a Takács Anti, megérkezett a vesszőkosár,  
jelentkezett az Imrus! Kibújt az apjuk a barlangjából. A postás szívesen elhozta 
biciklin, mert úgy is üres, és azt akarja mondani, akkor már biztos győztünk, 
ha a csomag megérkezett, és nyújtotta a bicskáját, bontsam föl, ő is tudni 

Margit levelét ide küldték biztos Visegrádon vanak küld el nekik 
Laci verseit estére adják hétfőn 17 ó. 
 
Kedves fiam! 
Rég óhajtott levelet nagyon vártuk nem tuttuk mi van veled. Kezded a vizs-

gákat sok a dolog. A Bolond Jóska se jön mert kevés a pénz. Ha jösz Vár az udvar  
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akarja, mi újság. Elmetszettem a spárgát, fölolvastam az írását, és csalódtunk 
mind a hárman. 

Az állt a levélben, hogy nem történt vele semmi különös, köszöni a cso-
magot, minden nagyon jól esett, már csak egy kis tészta maradt, nyersgumi-
talpat csináltatott a cipőjére százhúsz forintért, az ösztöndíja elfogyott, küld-
jünk kétszázat, hogy ne szűkölködjön, ellopták a borotváját a kollégiumban, 
venni kell fogkrémet, fekete bokszot, mandzsettagombot is. A rendesebb in-
geket tönkreteszi a mosoda, a takarítónő mossa ki négy forintért darabját, 
most ruha nem kell, csak egy hálóingre van szüksége. Keresztes Jenővel talál-
kozott vasárnap és elmentek meccsre, meghívta sörözni az Asztalos Ernő, az 
Ács Tibivel, elmentek moziba. November elején pár napra hazajön, szünet lesz 
a nagy októberi miatt. Október 22-én írta, azóta kallódott a csomag. 

Akkorát csalódtam, sírni kezdtem, magamra hagytak a kapuban, csak  
a Keresztesné kiabált a szomszédból, mi újság? Valami baj van? Biztos nem ak-
kora, ha csomagban küldik az értesítést. Bementem és fölpróbáltam az új ba-
kancsot, amit télire küldött a lányom, pedig már megüzentem, hogy nekem 
kicsi, pedig negyvenes, majd az Imrusnak jó lesz. Hogy nagyot küldött, nem 
mondhattam, mert akkor kapcával ki lehet tömni. Fordított bőr, majd be-
kenem bagarollal, ferkóolajjal, még a könyvtárba is elmehet benne. Ha a Márta 
nem lenne, mi volna velünk? Annyira megbabonázott a bakancs, annyira 
néztem, mintha attól idehozná az új lábbelije. Őt éreztem minden tagomban, 
mintha viselős lennék, hozzá beszéltem, még az uramat is Imrusnak szólítot-
tam, mikor pálinkát főzött, azért mert akkor könnyebb várni. Annyian reked-
tek Pesten, az nem lehet, hogy éppen a mi fiúnk kerüljön bajba. Majd hazajön 
a névnapjára, elengedem a Szent Imre napi búcsúba, már azt se bánnám, ha 
megvernék, mint a múltkor valami cafat miatt, csupa sár az új nagykabátja és 
italos, csak már itt lenne, azt gondoltam. Amikor kisgyerek volt, igen szerette 
a planta teát, mert abból érződik legjobban a bor, az nem olyan erőszakos, 
illatos, mint a hársfavirág, nem emlékeztet a betegségre a főzete. Lúdmájat is 
sütök, azt gondoltam, hadd teljen benne kedve a nevenapján a borosteával, ha 
már annyira szereti. A születésnap szomorúság, mi azt sohase tartjuk, hadd 
múljon csendesen az élet, csak a névnapkor szokás örülni. Vihetne lúdmájat 
zsírjában dunsztos üveggel, mert a csomagban nem érdemes, összetörik, vagy 

igen gazos. A cseresznye lefogyot minden fárol leeték a kányák meg a madarak. 
Ami bent van az a nagy szemü azon volt de nem sok, aról szettek Mariék meg 
Belláék egy keveset. A többit levertem üvegbe tetem, Az a fiu aki eltünt megtalál-
ták két hétre halva rejtéj hogy mi történt vele öngyilkos vagy gyilkosság. Én  
is csak meg vagyok valahogy magas volt a vérnyomás most fojt az órom vére, sose 
fojt. 
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kilopják a vasutasok. Nem tudtuk, mi lesz, ha már a kosár is megérkezett, ak-
kor megjöhet minden percben. De mások is igyekeztek. Olyan volt a Halottak 
Napja, mintha élőkért imádkoznának. Hiányoztak sokan, pedig máskor 
mindenki hazajött, kertészeti virágokkal, koszorúkkal rakták teli a sírokat, 
este is égtek a gyertyák, ameddig el nem fogytak, olyan szép volt a sötétség, 
mint a karácsony, csak a gyerekek világították ki a halálfejeket, ijesztgették  
a kislányokat. 

Most is inkább az asszonyok mentek a halottaikhoz, a férfiakat nem ér-
dekli a halál, nem akarnak belegondolni. Ott állt mindenki a magáé fölött, 
egyszer csak a Tercsi elkiáltotta: Mozog az ezredesné! Szaladtunk az ezredesné 
érckoporsójához, megmozdult, mert elkezdtek a temetési koszorúk remegni. 
Valami rosszat üzenhet, ha még most sem marad nyugton. Te Kata! Talán  
a Nyúl Miki halt meg. Mért éppen a Nyúl Miki? mondtam az Ács Mariskának. 
Mert árva gyerek, nem várja senki, akinek csak a csúfnevét ismerik, az még  
a tanknak is nekimegy levente puskával. Így tanakodtunk, de az ezredesné attól 
mozdult meg, hogy az Ács Tibi hazajött Pestről, örülhet a szegény Mariska, 
mert éppen abban a pillanatban szállt le a magyar zászlós teherautóról, szólt  
a Hazádnak rendületlenül, így indultak tovább az utasok. Rávetettük magunkat 
az egyetemistára, még az anyja se férhetett hozzá, tudja-e mi van evvel-avval? 
Találkozott-e az Imrusunkkal? Mondja, hogy megsebesült, de jól van a Gellért 
szállodában, a többiek egészségesek, fölvették a munkát, a diákok majd itthon 
lesznek, mert azokat még nem engedik tanulni, most fontosabb a nemzetőrség. 
Mondd meg az igazságot! Ne hallgasd el, ha nagyobb baj van. Meglőtték  
a lábát, de nemsokára eldobhatja a mankót, azt üzeni, majd ha lehet, hazajön. 
Szaladtam az utcán végig. Az Imrus él! Él a fiúnk! Mondtam az uramnak. Ak-
kora boldogságot! Összeölelkeztünk, sohase felejtem el, mert nem szoktunk 
olyant csinálni. Az uram is sírdogált, ki hitte volna, hiába rejtegette, rángató-
dzott a bajusza, összeszorította a száját, úgy remegtek az arcán a ráncok. Fő, 
hogy él, csak sánta ne maradjon! Azután megnyugodtam és elmentem Ácsék-
hoz, kérdeztem a Tibit, van-e a pestieknek ennivalójuk. Ad a Vöröskereszt 
még narancsot is, amerikai cigarettát, az Imrus valami cseszterfilddel kínálta, és 
viszik a krumplit a vidékiek, rengeteg lisztet, húst a teherautókon, még  
a borjúkat is föláldozzák, visszafelé meg embereket szállítanak, ő is egy ilyen 

Olyan vihar volt hogy sok cserepet levert a tetőröl, meg a diófa ága. És már érik az 
árpa, igen szép fejü minden szép. Bementem a multkor velünk nem gondol senki? 
Apátok nem kapáll csak a halál meg a halál ara gondol. Most van a legnehezebb 
munka a kapálás csunya főd még meg se ekézték ugy kapállom. Már egy hete járok 
be de nem adnak mindig van valami kifogás nincs ember aki dolgozon csak annak 
adnak aki bent dolgozik. A kutya megkölkezet 2 de azt hiszem nem idejére mer  
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fuvarral jött haza. Mi arra nem gondoltunk, az Ács Tibi már itthon van, a töb-
biek meg éhezhetnek. Pedig mi is szerezhetnénk autót, le kell foglalni az állami 
gazdaságét, amit nemsokára előállítottak, mindenki hordta, amit tudott,  
a Keresztesné még egy hízott ludat is felajánlott, azt mondta, vigyék a Jenőnek 
az Ilka utcába, én meg csak meleg ruhát küldtem, ha bőségben van a szállodá-
jában, de az uram nem engedte az önzést, ezt a zsák krumplit föloszthatják. 
Nagy kő esett le a szívemről, majd csak rendbe jön minden, többet már senki 
se bánthatja a magyarokat. 

Az uramnak egyszerre megjött a kedve, kisütött a nap, elment szántani, 
én pedig krumplit válogattam. De a jó hírek után megérkeztek az élelmiszer-
szállító falubeliek, hogy baj van, nem lehet átjárni a gyűrűn. Nemsokára va-
lami morajlást hallottam a győri út felől, olyan, mint a moziban a tenger, 
amikor nem lehet mást hallani, mint azt a nehéz morajlást, ahogy a háború 
alatt. És megfogta a ködöt az olajfüst, hányan lehetnek, ha egész nap halljuk  
a hadosztályokat? Az uram se látott semmit, csak egy oldalkocsis motorbiciklit 
két katonával, integettek neki, ne lássuk magát, és leparancsolták az országút-
ról, a dűlőutakon hajtott haza a kukoricaszárral. Rosszra gondoltunk, hogy 
minden elveszett, leverték a szabadságot, összeszedik a felkelőket, összeszedik 
a kórházból a sebesülteket, főleg a szállodából, ahová nem lehet vöröskeresztet 
kitűzni. Azt mondtam az uramnak, menj el a suszterhoz, hátha megtudsz va-
lamit. Azt beszélik, egy szállót is felgyújtottak, mi a neve? Nem tudja senki. 

Nagy tüzet látok, tisztítótűzben lángolnak a Gellért szálloda lakói. Imrus 
égő mankóval menekül, de akkor egy nagy csattanás, és összedűl az épület, 
lángolnak a hálóingek, úgy ugranak a Dunába, úsznak az Országház felé. El 
kell jutnom a lányomékhoz Veszprémbe, majd a Márta intézkedik, egy nap 
alatt odaérek lovaskocsival. Nagyot káromkodik az uram, a Krisztusát! Te in-
nen nem mész sehová, halálba akarod vinni a lovat? Hát én nem számítok? 
Hogyan lehetne annyi tankon keresztül a városba jutni? De én olyan erős vol-
tam, pedig féltem a lótól, olyan határozott, maradj csak itthon, etesd az álla-
tokat! De hát a városba hová kötöd be a lovat? Csapkodok az ostorral, és el-
indulok, mint egy női kocsis, legföljebb kinevetnek, de nem bántanak. Ráhaj-
tok a műútra, nyargalok szemben azzal a sok teherautóval, fakarusszal, az 
egész ország nyugatnak tart, menekül, nincsen egyetlen tank se. Mert azok 

elpusztultak. Csak meg-meg vagyunk hogy medig nem tudjuk 
 
   Sokszor csokolunk Szüleid 
 

u.i. Lacinak most nem irok majd add neki a levelet Azt beszélik hogy Laci is 
elvált a feleségétöl mer más nővel jár az S. Imre kalauz lánya irta haza 
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megszállták a városokat, a bányákat, gyárakat látok út közben, és nyüzsögnek 
bennük a pufajkások, így keveredek ki a járásból, világosban érek a megye-
székhelyre. De bátor a néni! Nem látja, mi van itt? Az emeletes házaknak nin-
csen udvara, istállója. Hol éjszakázzak? Megesik rajtam egy fiatalember szíve, 
fölül mellém, mert üldözik, így akar megmenekülni. Megyünk a város szélére, 
ahol parasztok laknak. Azt mondja, szerencséje van, éppen leváltották az őr-
ségből, mert akik őrségben voltak, azokat lefegyverezték, viszik Szibériába. 
Hát a Szabó Vilit ismeri-e? Hogyne ismerném! Őt is elvitték. Csak nem az 
édesanyja a néni? Jaj, szegény Szabó Annus! Kinyitja a kaput a városi paraszt-
asszony, behív, hogy éjszakázzak náluk, mert mindjárt kezdődik a kijárási tila-
lom, aztán majd reggel elkísér a városba a lányomékhoz. Elszállásolja azt a jó-
szívű diákot is, akinek úgy sincs puskája, azt hiszik, az ő fia, majd ha béke lesz, 
hazamehet az Alföldre. Arra ébredtem a saját ágyamban, hogy tele volt  
a vánkosom könnyel, sírtam, hogy mindenki hazamehet, csak az Imrusunk re-
kedt Pesten, sebesülten a szállodában, meg azt a szegény Szabó Vilit vitték el az 
őrségből. 

Szerencsére fölébredtem, mert csak álmodtam, és nem kell elmondanom 
az anyjának, hogy ott van a Vili, ahonnan még senki se jött haza. Éjfélt muta-
tott az óra, megpróbáltam tovább aludni, de nem úgy folytatódott, ahogyan 
rendjén volna. Leröpült egy szamár a hegyről a viadukt közepére, leesett és 
összetörte, összefosta magát, a hangjától meg a büdös szagától annyira megijedt 
a ló, hogy vágtatott haza a kocsival, én meg kiabáltam, nem erre lakik  
a Márta! Én a Belojannisz utcába akartam menni! Száguldoztunk a fekete mű-
úton, megelőztük a teherautókat, beláttam a ponyva alá, azok meg integettek, 
kinevettek, mert asszony a kocsis, én meg csak kerestem köztük a fiamat, de 
csak a Nyúl Miki kiabált, Isten áldja az otthoniakat, az egész falutól búcsúzott, 
mindenkit értesített, ha még az apját se ismerte, az anyját meg elvitte a tüdőbaj. 
Csak az élő szülők idegesek, találkozunk-e karácsonykor, mi lesz a Szabó 
Vilivel? Az anyja, biztos belepusztul. Akkor láttam a Nyúl Mikit utoljára, csak 
a hangját hallották később a rádióban, azt üzeni Ausztriából, nem kell aggódni 
érte, mert nagyon jó sora van a lágerben, de azért honvágya lehetett még akkor 
is, ha nincsen senkije. Ez a szegény ló is annyira igyekezett haza, ilyen sokáig 
sose volt távol a gazdájától, ha az állat is ennyire ragaszkodik  

Kedves fiam! 
 

A levelet megkaptuk ideje már Igy irok sem a tinta sem a tol nem jó. A bizonyitványt 
ki kérjük. Apád megkapja nyugdiját 260fr elég kevés már nem tud dolgozni épen 
megetet a multkor megcsipte a méh nyakán az érbe majd meg fuladt megfeketült 
az orvos azt monta hogy már nem kel deszkát venni már javul.  
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a hazájához, mit mondjon az ember? Sokat lehet ám gondolkodni akkora 
úton. De mikor a vasutat kereszteztük, meg kellett állni a sorompónál, mert 
jött a vonat. És ki az aki leszáll róla? Szűzanyám! Ki biceg úgy a kocsi felé? Az 
Imrus! Imruskám, te vagy az? De csak a szemem káprázott, mert álom közben 
is káprázhat az ember szemevilága. Fölültettem a nyíresi fiatalembert, egy 
szóval se mondta, mitől biceg, honnan jön? Volt neki mit letagadni, nem for-
szíroztam, csupa izzadtság lett a párnám, belázasodtam, azt mondja az uram, 
egész éjjel beszéltem, de nem értett belőle semmit. 

Az ember teljesen megzavarodott, senki se tudta, mi van, mi a rémhír, mi 
az igazság, sztrájk, tüntetések, meg az a sok menekülő. Kereszteséknek üzen-
tek, menjenek a Jenőért, mert nem vállalnak érte felelősséget a szállásadói,  
a gyerekek kimentek az utcára, barangolták a várost, úgy fogták el őket. A pos-
tánk kinyitott, aztán bezárt, éppen hogy értesíteni tudtuk a lányomékat, az 
Imrus él! Mindenki annyira el volt zárva egymástól. Pestre se lehetett köny-
nyebben bejutni, mint Ausztriába, de azért sokan megkockáztatták a közleke-
dést, itt csak állami autó volt, de a gazdaság vezetői letiltották a sofőrt. És nép-
rádió szólt a házaknál, de senkinek se kellett a hazugság, a suszter világvevő 
Orionját lefoglalták, lepecsételték, mert ha mégegyszer hallgatja a falu, el-
viszik. A bányászok itthon maradtak, pedig sokat megtudhattak volna, a szál-
lítók mondták el a boltban azt a nagy zűrzavart. Szerdánként megérkeztek  
a szalámival, pedig volt elég lúd meg réce, vágták a disznókat feketén, úgyse tö-
rődik azzal most a hatóság, csak a kisbíró, akinek azt mondták a bányászok, 
mert őket nem lehet bántani, ha innen elvisznek valakit, az életébe kerül. Sze-
rencsére gyáva ember, taknya-nyála összefolyt, annyira félt. Lassan mindenki 
tudott az övéiről, sokféle úton-módon érkezett az üzenet, a levél. A Márta 
azonnal intézkedett, mint egy jó testvér, és nagy a városi ismeretsége. Írta, 
hogy a jutasi művekből többször megy autó, teher vagy takszi Pestre. Azonnal 
haza kell az Imrust szállítani, van egy vagány pasas, ha ő vállalja, megférne 
mellette a vezetőfülkében, vihetne pokrócot, adhatna sofőrbundát, hogy ne 
fázzon hazafelé. Már többször fordult bérautó is, fejenként háromszáz forin-
tért. Sürgönyt akart föladni, készüljön, a héten mennek érte, de nem vették 
föl, azt hazudják, hogy elromlott a távírógép. Sokan nem akarnak megjönni, 
mert ha nem dolgoznak, nem kapnak fizetést és ha ott hagyják a lakást, akkor 

Devecserben voltam a mult héten és onét Ajkára Kevés földet kaptunk aba sincs 
kukorica ha megkapáljuk akkó kel be ültetnünk száznaposal eső nem volt nagy  
a szárasság takarmány nincs. sok a baj nem jo rola beszélni. Nem találom jonak 
hogy szobát végy ki igen sokba kerül akor is rá érsz ha majd végzöl ki tudja mi lesz 
még lehet hogy akor olcso lesz Laci is irt, kérdezi hogy mit kel megcsinálni,  
a tüzhelyt. Várjuk őket. Most is sok dolgunk van Igen sok rózsánk van már érik  
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elfoglalják. Imrusnak szereznek igazolványt, azt írta a Márta, ebből is gondol-
hattuk, milyen az állapot, és gyalog kellene menni a pályaudvarra, ami a lábá-
val feltűnő, nem járnak a villamosok, és van-e takszira pénze? És ha igazolvány 
kell, akkor út közben igazoltatnak is. 

Megint várhattunk, ahogy már hetek óta, fűtöttem a szobát, pedig velünk 
is megalhatott volna, de külön szeretett. Így teltek a napok. És mi lesz, ha 
megjön? Ha semmit se csinált, akkor is ott a bűnjel, a lába, ki tudja ezeknek 
igazolni, hogy mit csinált, mért sebesült meg? Nem is kérdik, csak elviszik, 
följelentik az irigyek, mert tanul, nagy ember akar lenni. Elveszítsem börtön-
ben, idegenben? Reménységünket, akiben az ezredesné jóslatának be kellene 
teljesülni, hogy nagy embernek született, mert akkor jelent meg az Északi 
fény. Még arról is meg voltam győződve, azért maradt élve, és ha élne az 
ezredesné, a végszükségben már nem titkolózna, de azért nem képzeltem, 
mekkora ára lesz a jövőjének, és mennyi szenvedés következik. 

És megjött szerencsésen Szent Miklós napján, megmenekült, ahogy az 
meg volt írva. Ugat a kutya, elhallgat, boldogan nyüszít, nyílik az ajtó vacso-
rakor. Hogy akkor mi történt, az énnekem elmondhatatlan. Erősen megölel-
tem, alig tudott moccanni, és valami szellem szállhatott meg, annyira meg-
mérgesedtem, elkezdtem ütni, verni, mint kisgyerekkorában, amikor valami 
rosszat csinált, de ő már felnőtt és ellökött magától, én pedig kiabáltam, mit 
csináltál velünk? Meg hogy jó lecke volt, tönkre tetted a jövődet, az anyádat, 
térdeljen le, kérjen bocsánatot. Mi történt velem? Nem csinált semmi rosszat. 
Micsoda gyűlölet nőtt akkorára, hogy annyira kivetkőztem magamból?! Pedig 
ő ártatlan, mindenről az a gonosz világ tehet, és nincs kímélet, a gyereke miatt 
szenved az anyja, az anyja aggodalmától szenved a fia, és hiába ígéri meg, min-
dig belesodródhat a veszélybe, a nők is tönkretehetik, és észre se veszi, nem 
fogja föl, milyen kibírhatatlan félelem, hátha testi-lelki nyomorék válik belőle, 
és azt is megérheti a szülő, hogy élete virágában temeti el a gyerekét. 

  
Részletek az Árokból jön a törpe című készülő könyvből. 

 
 

a cseresznye de a verebek eszik meg Igen sokat lehetne irni Majd megjösz már és 
beszélgetünk Sok sikert a vizsgához 
 

   Sokszor csokolunk Szüleid  
 
Laci két rugót is hozzon a sütő ajtóba 
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KIRÁLY  FARKAS 
 

hobo XIX 
 

álomba szédít e kegyetlen varázs 
szétéget titokban akár a parázs 
 
boszorkány-csókjaidra vágyok újra 
sóhajaim ágyúcsövekbe bújva 
 
fagyodnak hiába üzenek hadat 
kopogásom bezárt ajtókhoz tapad 
 
nevetve kínoznak idegen szavak 
alvadó vérem már hidegen szalad 
 
felszív és magába kavar az éj 
feloldott testemmel játszik a szél 
 
rozsdaálló lelkedre törnek 
felhőiből a hajnali könnyek 

 
 

patt 
 

szavaim visszavonni már nem tudom 
sehogy sem fér be számba a telefon 

 
 

senorita 4 
 

éjszakámba csak téged hív a nappal 
álmom elszálló mosolyodba rekedt 
törötten fekszik a vekker a padlón 
hajnal van majdnem kimondtam a neved 
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hobo XX 
 

nevemre nincsen kitűzve vérdíj 
a szerencse hozzám már nem lohol 
napjaim mint sok haldokló gejzír 
nem fűti őket csak a hű pokol 
vacogok akár a kerti törpék 
hideg sugarakkal döfköd a fény 
szivárványaim mind összetörték 
éles szilánkjai marnak belém 
másokat ölelnek kiket szerettem 
nem engem borítanak csókjaik 
elkorhad lassan poros keresztem 
a magány küldi hozzám pókjait 
énreám vérdíj nincs már kitűzve 
jéggel teli szívemre nincsen ár 
telében fájón énekel egyre 
az életre fagyott higanymadár 
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KIRÁLY ZOLTÁN 
 

Virtuális realitás 
 

csendes temetők dalai voltunk, s vagyunk 
átvészelve időket élő temetők közt eldöntve 
meghalott emberek vagyunk 
...................................................................... 
győzött a lét a teremtés 
mégis virágillat maradtunk egy 
decemberi délibábon 
...................................................................... 
a csalóka gyertyák is mind kiégtek 
a képmutatók is maguk ellen játszanak 
Senkinek Semmi Hatalmat! 

 
 

Logikus elmebontás 
IN MEMORIAM KASSÁK LAJOS 

 
itt nem szállnak alacsonyan a csaptelepek 
elmentek a szamaritánus marslakók 
piroscsizmás dinozaurusz vadászatra hozzátok 
de minden interperszonális kapcsolat véres 
mert nem cseng a fülem... 
T-E-H-Á-T: 
ha nem cseng a kapcsolat 
akkor véres a fülem 
ha a fülem véres akkor 
vadászott dinozaurusz vagyok 
egy szamaritánus csaptelepben 
ami nem száll el a Marsra... 
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Nedves cigaretta és utazási vágy * 
GOTTFRIED HELNWEIN: BOULEVARD OF BROKEN DREAMS I. 

(JAMES DEAN) 1981 WATERCOLOR ON CARDBOARD 83,3X69 CM 
 

I. 
 

New York. Broadway. 
A nem-híres színész, nem-ment be 
egy nem-kocsmába. 
Nem-abba halt meg, hogy nem-volt világsztár. 

 
 

II. 
 

Nem York. Time Square. 
Nedves cigaretta és utazási vágy. 
Nem-Kerouac, nem-az igéretföldje, csak 
nedves cigaretta és utazási vágy. 
 
*Franz Hodjak 

 
 
 
 

Lucky Strike I 
 

miközben gyalog 
haladok 
a te kerted felé 
kinyitom a szemem 
por van 
visszanézek 
köd van és 
téged látlak 
amint ülsz egy 
szürke szivárványon 

 
 



1997. szeptember   59   
 

Lucky Strike II 
HÁROM SZÉDÜLT BUDDHISTA PAP TÁRSASÁGBAN 

 
Hűvösvölgyben kerestünk 
egy nemlétező buszjáratot. 
Ferencjóska ábrázatú rendember 
udvarias ajtónyitogatásait követő 
kékfrankos. 
Letárgyalva Leonardo 
   meg a kubisták is. 
Tizennyolc stop-óra hazáig, 
de B. p. Érthetetlen számomra. 
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FEKETE  VINCE 
 

Hondáját ugratja 
 

Nyalják az égen a fékvizet 
kecses pitbullok, vérebek, 
megannyi expressz-évtized, 
még tegnapról – már félmerev – 
várja, csak azt, hogy megfizetsz, 
s fölötted tort ül vagy törvényt, 
mi meg ... vagy tán meg sem történt. 

 
Még könnyű esti jéghideg 
a bőrruhán és sisakon, 
a gesztenyésné ellibeg, 
átvág a szél a standokon, 
és kardlapozva hinti meg 
– hiába máz, puder, festék – 
rozsdával kólgörlők testét. 

 
Latrok suhannak nesztelen, 
kergettetik, ki kergetett, 
nem veszi senki észre, nem, 
ki elbukik, ki elveszett. 

 
Holdfény vált át a pléhtetőn, 
istennél rezzen kártyalap: 
„csupán csak én, én láttalak!” 

 
A fémzene szaggatva szól, 
s a pult mögött egy várva várt 
szálló portása áthajol, 
szeme mint könnyű bárka jár, 
és szájszögében bamba folt, 
ahogy a pénzt számolja át. 

 
S a pult mögött az óra jár... 
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A Mester. Fiaihoz 
 

Komisz légy, becsvágyó, rideg, 
kaparj, kapaszkodj száz körömmel, 
taposs, tiporj lázzal, örömmel, 
ne szánj, s ne szánjon senki meg! 
 
Bonyodalmak, sikerecskék... 
Eh! Tömd hasad meg osztrigával! 
Élj! Pénzt gyűjts! Légy dosztig avval, 
s lakájok, pincérek lessék, 
ha int kezed, szád kérdezett. 
 
Sziszegj, lebegj a kéj dagályán, 
ringj vendéglői lomha gályán, 
s ne keltsék szíves híredet! 
 
Szarvat rakj minden férj fejére, 
szemednek mind ki kedve-kénye, 
szilaj botodra döfjed azt! 
 
Pogány légy, vad, könyörtelen, 
elillansz úgyis, mint a fing. 
Trónjáról Belzebúb kacsint. 
 
S te? Ragyogsz a gödörbe' lenn. 
 
 

A Jóisten a hintaszékbõl 
TETTEDRE HÍVÁS 

 
Szemed vizében úsztatott, 
hogy villog – nézte – lent a kék, 
míg rángott rajtad, s kapkodott 
levegőért egy szőke gép. 
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Hogy dőltél be te ostoba? 
Böködje, hogy tolva-tolja, 
úgy nyomkodtad magad oda, 
mint éhszomjú komszomolka 
combjai zamatos közét. 
S míg nyelv szánkázott testeden, 
duzzadt golyói döngölték 
farod, s te hánytad, esztelen! 
 
De mit beszélek? Kurvákkal 
s latrokkal tökeink teli. 
Vártam rád vodkával, rákkal. 
 
De vége, asszonyom! El- 
   felejtheti! 
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SÁNTHA  ATTILA 
 
 

Kristóf elmegy, remélhetõen végleg 
 

Elindulok Bécs felé újra,  
társam a hallgatás. 
Lassan évtizede, hogy 
Bordódi Kristóf lovára szállt – 
tíz év telt el, úristen, 
hol van a lány, ki akkor énekelt, 
nevét sem tudom már. 
 
Tíz év dobverés és zaj, 
közben-utána hallgatás, 
néha hittem, hogy szeretnek ők, 
és hogy én is szeretek – 
utána hallgatás. 
 
Tíz év, melyben semmi történt, 
jöttek a nők és mentek, 
játszottam életet-halált, 
tíz év, melyben a megváltásra vártam: 
talán hogy eljussak hozzád. 
 
Most itt vagy te, akiért megérte, 
hogy élek még, a hazudozást, 
és játszasz velem, macska egérrel, 
életet-halált. 
És gyáva vagy, mert nem hiszed, 
érted bekkeltem ki 
(nagy szó!) a halált. 
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Sehonnan vers 
Talán az van, hogy nem vagyok 

        (Kukorelly) 
 

Talán az, hogy nem vagyok 
talán az, hogy mégis igen 
álmodom, hogy álmodom 
hogy mi ketten igen 

 
olyan ez a valami 
néha azt hiszem, hogy igen 
néha látlak talán 
ott vagy a vonaton velem 
hangodat is hallom 
telefon, ez is olyan -telen 

 
„jó lenne bőröd tónusa”* 
vagyok és nem vagyok 
vagy és nem vagy velem 

 
talán az van, hogy nem vagyok 
talán az, hogy vers vagyok 
semmim nincsen 

 
talán a semmi van 
talán a város sincsen 

 
*Fekete Vince 

 
 
 

Grálozás 
 

Eddig csak értettem, 
most már tudom az életet. 
Nem érdekel, hogy nagyképű- 
nek tart majd a kesely, 
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megtelik lassan a kehely, 
nem vagyok jobb, se rosszabb, 
mint annyin, kik szerettek, 
a jó lovag keresnek. 

 
 

Elsõ hó 
 

Csak annyit, hogy ma havazott, 
szép, nagy pelyhekkel esett a hó, 
a városban égtek a fények, 
s ha felnéztél, láthattad, 
a pelyhek fehérek, sárgák, kékek, 
a semmiből jönnek elő. 
 
Látod, megértük ezt is, kettőnk 
felett szállnak az évszakok, 
mi fiatalok, okosak, szépek, 
s kimondjam (nem mondom), 
most annyira, annyira téged. 
(Csak el ne lihegjem a verset.) 

 
 

Magyar! hasad 
 

Nem írok már, csak a versről. 
Enyém a vers, el nem veheti soha 
száz életlen fanyar. 
 
Csend és szó, szó és csend – 
csupán az elme hasad. 
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Versek a klónozásról, valamint újabb 
felfedezésekrõl 

A MAKETTÁK ELSÕBBSÉGE 

      Zsé. Bé.-nek 

A maketták fákon élnek, 
a maketták fennlakók, 
hősi sarj, a legősibbek, 
Skóciában, északon. 
 

Tőlük aztán fára mászhatsz, 
ők-e, vagy afrikák, 
ezen gondolkodnak a kis 
klónok: maketták. 

 
 

A CONNEMARA-I ERDÕ RÉME 
 

Moccan a lomb és reccsen az ág, 
Connemarában az erdő nagy hegyen áll. 
Hussan a szél és zottyan az árny, 
hűti a Felföldet más, égbeli szárny. 
 

Még delelőre leszáll az éj, 
kotlik az erdőn, arca a földre ér. 
Fussatok innen éh vadak, afrikák, 
ember járja az erdőt, kínál ő mokettát. 

 
 

KÉKSZAKÁLLÚ VANEK VERSE 
 

Felmegyek egy létrával a Holdba, 
vagy ha nem, egy szamovárral, 
Neil Armstrong vagyok egy létrával, 
fejemnél repül egy nikkel szamovár, 
elintézetlen földi dolgom, 
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hogy az abszurdban Beckett Samu vár, 
felmegyek a Holdba egy létrát 
a hónom alá csapva, 
kimászhatok vele magamból valami másba 
(most értem apám, ki létráján 
áthajózott Amerikába), 
felmegyek egy létrával a Holdba 
s verseimet szavalom 
a hangfekvést helyileg modulálva 
Hold-isten s a feleség, 
ó igen a feleség verseim biflázza, 
ilyen halál kell énnekem, 
hónam alatt egy létrával! 
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LÖVÉTEI  LÁZÁR  LÁSZLÓ 
 

A kontárság erénye 
Apámnak 

Zöld ágra vergődés, privilégium, 
hogy egyhelyben maradhat. 
S ha kimozdul, csakis az erővonalak mentén. 
 
Előírt kosztja szabályozó hatású 
(nyugodt éjszakát garantál) – 
mint mindig, most is áldásos 
a törvények tisztelete, s a szférát 
mindegyre belengi egy-egy szózat. 
 
Ha csak rövid lejáratra is. 
Lefedi és szabályozza az alakulást. 

 
 

Tettvágyat ébreszt az emlékezés 
 

Ha akarom, fölíratsz terápiára. 
„Vagy inkább hazaküldjelek?” 
 
Pulzusomon mérted a hatás 
intenzitását, a visszajátszásnál 
fény derült betegségemre: 
nincs alkalmam elérzékenyülni, 
hetedhét utat képzelni oda, 
ahol nincs is: „Mániákus alak” 
 
Kínoz a csönd beállta. 
Ha fecsegsz, idegesít. 
A kenyértörés már-már elkerülhetetlen. 
 
Végül elengedsz és lovat adsz alám. 
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A könnyû préda 
 

Rámenős hivatalnokkal akadt dolgom, 
s a győző elvárja az üdvözletet: 
 
legyek fogékony, 
cserkésszem be a látótér övezeteit, 
régi korok gödör-szeme hergeljen föl, 
dühöm majd kicsapódik balladában – 
száraz akták sorában egy újabb. 
 
(Ha köd ereszkedik alá, úgyse látszom majd. 
S ezt mindenképp a javamra írják. 
Felügyelni: már más feladatkör.) 
 
Gondoljam csak el: 
lakható tér ez! 
S az enyém is lehetne! 
 
Rátenyerelek és kapálózom. 
 

 

Kisétálás 
 

Ha az én sétám, akkor szelíd.  
És van benne valami szertartásos: 
Más-más alkalmak, ám ugyanaz a felállás. 
S bár néha szomorú vagyok, nem sajnálkozom. 
 
Ahhoz túl gyakori a helyszínelés. 
Kedvenceimet ajtó mögött építem, 
de mire kisétálok, mindegyik az enyém. 
S csak a visszaúton tévedek el. 
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Mit csinálok a nagyszótárral 
 

Még kér a szakma, most kellene adni: 
 
ügyes legyek, merítőhálómban 
legyen ott minden – ők semmit sem 
rónak föl tartozásként, s így, vagy úgy, 
de piacra kerülök. 
 
A hibákat akkor majd készséggel 
kijavítják. Ez előnyökkel jár. 
S erre amúgy is rájönnek. 
Ne legyek már ilyen makacs. 
Inkább agresszív. 
 
Ők addig is figyelnek. 
Hogy hagyom-e meggyőzni magam. 
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Páros séta a bölcsõhely körül 
MÓSER ZOLTÁN FOTÓI FARKASLAKÁRÓL 

 
„...hátamra vetem a ka-

bátomat, hogy induljak a te-
metőbe. Sógor akkor érkezik 
éppen. Nagy bokor virágot 
tart az ölében, fái és földi vi-
rágokat vegyesen. Mosolyog-
va felém nyújtja, és így szól: 
– Sógor urat üdvözli a ta-
vasz!  

Ölembe veszem a vi-
rágokat, és úgy viszem a te-
metőbe. Messze bent van az 
apám sírja, együtt a nemzet-
ség régi halottaival... Ölem-
ből odateszem a virágot az 
apám sírjára, hadd üdvö-
zölje őt is a tavasz, amelyet 
annyit és oly nehezen várt 
örökké. Aztán mozdulatla-
nul nézem a földet, és az jut 
eszembe, hogy valamikor én 
is itt fogok feküdni. 

Most csend van, és hevesen süt a nap. Fénye zuhog a hatalmas temetőre, és a bá-
dog, a sok kereszt tetején, ezer csillámban veri vissza. S e káprázatban, az apám és 
az ősök sírjánál, vajon feltehetem-e a kérdést: – A miénk ez? 

Nem tehetem fel, mert ez kérdés nélkül a miénk. Miénk a fény, amit lel-
künkbe fogadtunk; s a föld, amelyen élünk és meghalunk.” 

 
Tamási Áron: Szülőföldem 

 

 
Móser Zoltán fotóival a 100 éve született Tamási Áronra emlékezünk.  
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