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Elnémult koboz

Huszonéves koromban Debrecen
ben nagy legendája volt Kiss Tamás 
költőnek. Ama poéták közé tarto
zott, akik átlépték az országos iro
dalmi nyilvánosság ingerküszöbét, 
sőt, Bakó Endre kismonográfiát is írt 
róla. Tamás bácsi a Nyugat harmadik nemzedékéhez tartozott, s egyete
mistaként az élő irodalomtörténetet véltük látni benne, ha szembetalál
koztunk vele a Piac (akkor: Vöröshadsereg) utcán. Nem lehetett könnyű  
a legendás irodalmár, szerkesztő és tanárember gyermekeként felcse
peredni a cívisvárosban.

A fiú, Kobzos Kiss Tamás idővel úgy lépett ki az apja terebélyes ár
nyékából, hogy egy pillanatra nem szűnt meg méltányolni és szeretni őt. 
Sőt, a centenáriumra nemcsak újból kiadatta a legmaradandóbb költe
ményeket, de saját megzenésítéseit is társította a kötethez cd formában. 
Úgy különböződött el, hogy maga is eredetit alkosson: a költött versek 
helyett az énekelt versek mestere lett. A Kobzos előnevet megkülönböz
tetésként és védjegyként is használta: éppúgy háromtagú neve lett, mint 
vállalt elődjének, Tinódi Lantos Sebestyénnek.

Ám november elején elnémult a koboz. Az apának kilencvenegy év 
adatott, a fiúnak mindössze hatvanöt. Ebbe kellett belesűrítenie mind
azt, amiért erre a világra született: előbb a zongora és gitártanulást, majd 
a Délibáb népzenei együttesben eltöltött éveket. Itt tanult meg a kobo
zon kívül citerán, tekerőlanton és brácsán is játszani. Érdekes vargabe
tűként volt a Néprajzi Múzeum és a Déri Múzeum restaurátora, egy 
ideig pedig még a Kaláka együttes tagja is. Több hazai és külhoni zenei 
társulat tagjaként muzsikált, nagy sikerrel koncertezett népzenei és más 
fesztiválokon. Idővel a Zeneakadémia koboztanára, az óbudai népzenei 
iskola igazgatója, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja lett. 

Időnként találkoztunk a Szabados György emlékét ápoló budai társa
ságban, ahová nemcsak zenészek és előadóművészek, hanem építészek 
is járnak. Kobzos Kiss Tamás annak idején nemcsak Szentpál Mónika, 
Erdélyi György előadóestjeiben és Nagy Attila Toldiestjében, ha  nem 
Szabados három színpadi művében is énekes szólista volt. A Szer 
tartászene (1983), Az események titkos története (1985) és A kormányzó 
halála (1999) ma már klasszikus zenetörténet. S bizonyság arra is, hogy 
a jó muzsika nem ismer határokat: a zenei hagyomány és a zenei újítás 
nem kibékíthetetlen vetélytársak, hanem szimbiózisban léteznek egy
mással. Kobzos Kiss Tamás életműve erről a zenei egységről szólt; 
munkásságának pedig az irodalmár pályatársak is igen sokat köszön
hetnek.
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Bűvös szavakban már kész volt a hír,
hogy érkezel. A jelszavam, mikor
kiválasztottam – oly sok éve már –,
valaki fogta akkor is kezem,
ahogy bebillentyűztem azt az öt
betűt. S az ég! Az ég is így üzent,
valahányszor megfestette a Nap
pirkadatkor vagy napszállat előtt,
és versemben hányszor leírtam én,
hogy bíbor ég, ha éjszaka volt bent
az agyamban is, nem csak odakint:
kétely s remény váltólázaiban.
Egy hatalmas Úrnak ahogy terült

palástja szerteszét a múlt idők
igézetében, már abban is ott
voltál, s gyermekek játékaiban,
a bíborba-bársonyba öltözött
kislányalakban: a képzeletem
éter hullámaival ihletett
képeiben – óvodások közül
kihagyva-kitiltva. És majd aki
eleinkről hagyott nyomot nekünk,
Bíborbanszületett Konsztantinosz
neve volt az a legkorábbi jel,
hogy megjössz – kicsi gyermek – 

majd közénk…

Profán legenda

Nem volt teherhordó szamár,
se József, se Mária. Hó
világította út. S a Hold-
fény. Így menekített anyánk.

Bár, hogy éjszaka vagy nappal
volt-e, nem tudhatom, hiszen
úgy voltam itt, mint aki nem 
levő. Élő ugyan, arccal

azonban még nem mutatta
magát. Heródes-haraggal
hogy támadjon egy ős bakó,
elég volt e rejtett való.

Ki elégedett lett volna
halvaszületéssel is, kész
ölni puszta gondolattal,
s átkaival ma is kísért

ilyen-olyan alakokban.
Gonosz ajkán a vigyorral
most már mindörökre látom.
Bosszúnak elég lesz, hogy rá

visszanézek megbocsátón.

Dobozi EsztEr

A legkorábbi jel
Bíborkának

Szemhatár
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Költözők

A nyár s az ősz közé szorult időben
lüktet fülledt szívzaklató feszültség,
már nincs elég erő a kisüléshez,
hogy villámoktól hűljön a hevült ég,
türelmetlenség vár az alkalomra,
amíg az alma le nem hull a fáról,
a lombot borzadt izgalom kavarja,
az első sárga levél riasztása.

Jól ismerem az őszi virágnaptárt,
mintha tulipán nyílna őszi reggel,
sereg gyurgyalag lepte el a kertet,
s mikor ez a tarka karnevál elszállt,
megindult a madarak vonulása,
amit átéltem immár hetvenhétszer,
s elfog valami sejlő régi kényszer 
visszamenni a nomádok korába.

Ellepték az iskolát a diákok,
a gólyák meg eltűntek észrevétlen,
a fecske már a nyárból is hiányzott,
és nincs kottája a csivitelésnek,
talán máshol gyűlnek a villanydróton,
s mennek, mint minden szeptemberben vissza
láthatatlan, a légifolyosókon
a délre fordult csőr iránytűjével.

Csillagképekhez kötött utazásuk
pontos, bár most már felettébb veszélyes
átrepülni a lenti háborúkon,
bárányfelhőkből lélegezve mérget,
s mi vár a déli otthon légkörében?
mennek, ahogy időtlen idők óta,
csak most szembe a szaharai szélben
az északi tél felé vonulókkal.

Ágh IstvÁn

Szemhatár
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Különleges jövevényekről hallok,
és látok is a televízióban,
az afrikai sivár tengerpartról
törékeny dereglyére zsúfolódnak,
mindig csak szembe jönnek, senkinek sem
látok szemébe, a szokatlan látványt
kikapcsolva is megállíthatatlan
nézhetem tovább a vasúti pályán.

Már itt is vannak, szándékunk ellenére
megszállnak, ránk való tekintet nélkül
rendelkeznek velünk, hogy ideérnek,
szolgálatkész vezekléssel segítünk,
élni akarnak csak, bár hódítanak
puszta kézzel, hadd gondolkozzunk róla:
hányszorosára duzzad a csapat,
mibe őszül bele Európa?

Ma esti kérdés

A madarak már rég elültek,
valami mégis előszökkent
a sötétből, s egyszerre itt száll,
a levegőből engem vizsgál,
csőre közben az ereszalja
darázsfészkeit célozgatja,
mintha körülöttem keringne,
eltűnt, s visszajött harmadízben,
maga keltette szélviharban
verdeső szárnya láthatatlan,
azt hittem, csak kolibri képes
megtartani magát röptében,
szárnya felhajtóerején áll,
s a csöpp erőd, tüzelni kész rám,
ez is megeshet, mint akármi,
és sose fogom kitalálni,
a marék toll nem álcás gép-e,
a kozmosz képviseletében?
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Énekeljenek a csillagok

Mint egy leplet, kiterítette az eget,
és kifeszítette, mint a lakósátrat.
Nem készített semmihez vázlatot,
gondolatban tervezte meg a mindenséget.
Amit eltervezett lecsukott szemhéja mögött, 
képzeletében pontosan működött.
Lehunyta a szemét, és látta a teret,
utaztak benne a gondolatai, 
követték és megelőzték egymást, 
és mindegyikből valami született.

Elképzelte a bolygósereget,
és valahány forma eszébe jutott,
képzelt mindenből milliónyi fehér, fekete
és színes, kisebb-nagyobb változatot.
Mindről elgondolta, hogy mire jó,
milyen pályát fut be, mit vonz, és mit taszít.
És hogy legyen, mindnek nevet adott.
Éber gondolatokkal álmodott,
és felébredve a tiszta papírra írta:
„Utasításomra énekeljenek a csillagok.”

Ha szegényen, ha gazdagon
(József Attila változat)

Adj emberséget az embernek,
mert élete nem filmszerep,
amit, ha egyszer eltévesztett, 
még másodszorra jó lehet.

Ne járjon a világban kábán,
önmagától mámorosan,
tanítsd: álljon a maga lábán,
és tudja, Isten merre van.

Ne rázza öklét s szórja átkát, 
mert szegénynek látja hazáját.
(Lelépek, én ezt itt hagyom!)

Ha szegényen, ha gazdagon,
ne legyünk könnyű préda, gyarmat:
adj magyarságot a magyarnak!

Mezey Katalin

Szemhatár
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Marosi Gyula

Balatoni anziksz

Az időt, hogy mikor történt mindez, pontosan ki le 
het számítani: Gergő fiam ’68as születésű, és akko
riban még óvodába járt, négyéves lehetett. 

Nyaralni mentünk a Balatonhoz, egy teljes hétre. 
Magánházba (szakszervezeti vagy vállalati üdülőbe  
a szocializmust nálunk eredményesebben és önzetle
nebbül építők tömegétől nem tudtunk bejutni), azaz  
a ház lakhatóvá összetákolt padlásterébe. Alattunk,  
a meleg vizes fürdőszobával felszerelt lakrészben 
nyugat vagy keletnémetek, a ház tulajdonosa a kert 
végi sufniban húzta meg magát – ahogy a kor szelle
me és gazdasági realitásai megkívánták. Már hetek
kel előbb ez az eljövendő nyaralás tartotta bennünk  
a lelket. Fáradtak voltunk, nyűttek, elhasználtak. A la
 kás és a munkahelygondok, az örökösnek látszó át
meneti, bizonytalan helyzetek, az éjszakai és vasárna
 pi különmunkák, filléres szellemi rabszolgamunkák 
(amelyeknek anyagi eredményét fitymáló mozdulat
tal söpörte be a háztulajdonos) felzabálták utolsó 
csepp életerőnket is, így a nagyszerűnek ígérkező 
nyaralásban nem is a Nap, a víz, a természet közelsé
ge volt a legnagyobb ígéret, hanem az, hogy végre ki
aludjuk magunkat. Hogy nem a kis fekete, elektro
mos ébresztőóra hat órai pimasz nyüszítésére, hanem 
jószántunkból fogunk ébredni – amikor már a ha
sunkra süt a Nap.

Ám az első reggelen, pontosan negyed hétkor, 
amikor ébreszteni szoktuk otthon, Gergő felkelt; az  
ő egészséges, kávéval, dohánnyal nem serkentett, sö
rökkel nem bágyasztott kis szervezete pontosan mű
ködött, mint az elektromos kis óra. Nem lármázott, 
csak motoszkált, aztán ideoda csoszogott, kereste az 
idegen helyen, hol is lehetne pisilni. Erre valahogy 
nem számítottunk. Gy. pedig – a ritka alkalmak egyi
ke – megtagadta anyai kötelessége teljesítését: a ferde 
tető alatti matracon összegömbölyödött, akár egy 
sün, hátát mutatva felém, betornázta magát a sutba, 
arcára húzva a kispárnát, sírós hangon azt nyöszö
rögte: „hadd aludjak még egy kicsit… legalább még 
egy kicsit.” Nem volt mit tenni, nekem kellett felad
nom a mindenről mit sem sejtő, medvemód alvó atya 
szerepét: nehezen összeszedtem magam, megpisiltet
tem és felöltöztettem a gyereket, és néhány kekszet  

a zacskóból kimarkolva elindultunk sétálni. Hogy én 
menjek, valójában nem is a lovagiasság, de az igazsá
gosság kívánta: Gy.nek az „eredj, feküdj csak le, én 
még kivasalom ezt a pár inget” félórákból több res
tanciája jött össze, mint nekem.

Kinn már jócskán felkelt a Nap, de még hűvös, 
párás volt a levegő. Már tündökölt fenn az ég, de  
a földek felett, a távoli fák között opálos ködök úsz
tak, lábunk előtti füveken bő harmat szikrázott: hű 
vös, de már nyári, összetéveszthetetlenül júniusi 
reggel. Mikor minden páramolekulába egyegy illat
mikron csimpaszkodik, illanva a nyirkos, de lágy éj
szakákban buján nedvedző bibékről. Amikor szünte
len moccan a lomb a fiókát nevelő madárság nyomán, 
amikor olajos cseppek tudnak pottyanni a hatalmas 
diófákról. Ilyenkor megborzong a háza melegét még 
őrző emberi bőr, hunyorog a szem a még egyáltalán 
nem vakító fényekben, szinte fájdalmasan tágul a tü  dő 
a belézúduló éjszakahideg, zöldillatú oxigéntől. Per  cek 
alatt ébernek és pihentnek éreztem magam. Mennyi 
vel más ébredés volt ez, mint a kába, ingerült, kapko
dó otthoni! Örvendeztem, hogy így alakultak a dolgok, 
hogy nem medvemód szuszogok a ferde tető alatt, 
hanem szöszke fiacskám meleg kis kezét az enyémbe 
fogva, lépteinket úgyahogy összeigazítva lebegünk 
a reggeli fényekben. Valószínűleg a pöttömnyi fickó 
lelkében is hasonló érzemények dúltak, mert vidáman 
szedte a lábát, nemsokára énekelgetni kezdett, csak 
úgy magának, cini hangon egy óvodásdalt, talán Bó 
bita viselt dolgairól szólót.        

Meredek, köves utcán a faluszéli hegyláb felé igye
keztünk. Errefelé ritkulnak a házak, és egyszer csak 
katonás sorokban megkezdik menetelésüket a hegy
re a szőlősorok. Öreg gyümölcsösök árva rétjein vi
rágot szedtünk a mamának: zsályát, ördögszemet, 
pacsirtafüvet, kakukkszegfűt. Cipőnk, majd nemso
kára zoknink is átnedvesedett a kaszálatlan magas 
fűben. Ahogy araszolgattunk felfelé, és csokrocs
kánk örvendetesen gyarapodott, visszavisszatekin
getve egyre nagyobb felületet láttunk a víztükörből: 
nyugat felé még éjszakai mélykéket, alattunk ébrede
ző türkizzöldet, a Nap irányába már viháncoló, csil
lámokat szóró ezüstöt, rajta már rövidke, de még égő 
aranyhíddal.

A falutól távolodva egy magányos épület felé kö
zelítettünk. Akkoriban errefelé csak borospincéket 
lehetett találni: kényelmesen elhúzódva a hegyben 
csak mállott homlokukat dugták elő, szerényen, egy
egy ablakukkal néztek a világra, maguk mellé húzva 
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egyegy mandula vagy fügefát, a Teremtő által alko
tott táj részeként; de ez a ház úgy vágódott ki a szelíd 
lankából, mint egy óceánjáró orra a hullámok közül. 
Újonnan épült, falán még virított a mész, tetején meg 
sem barnult a nád, talán még be sem volt teljesen fe
jezve. Alsó szintje – valószínűleg egy öreg pince 
kriptájára építkezve – benyúlt a hegybe, de a szint 
elejét jócskán előretolták, megemelték, és ezen, jó
kora teraszt hagyva, emelkedett a ház. Innen vágódott 
fel a hegyláb dombhullámai fölé hegyes, meredek al
pesi tetejével: a megbúvó, legfeljebb csak holmi ba
rokkos főkötőt viselő öreg pincék valósággal a földbe 
tiportattak erőszakossága által. A hegybe futó alsó 
szintet badacsonyi kőből rakták, ridegségében is bár
sonyos, méltóságteljes fekete kőből, de az illesztése
ket fehér cementtel, vastagon kifugázták: egy zagyva 
álcahálóval összetördelték a nemes felületet. Legelő
ször ezt találtam szörnyűségesnek, meg az erősen 
meredek tető nádborítását: mintha az Alpoktól a Ba 
dacsonyig minden építészeti stílust megcsúfoltak vol 
na. Semmi közöm nem volt ehhez az épülethez, 
mégis, mint az ízléstelenség látványa némiképp fel
háborított.

A szekérút jóvoltából oldalazva, óvodás léptekkel 
bandukolva jutott idő alaposan szemügyre venni az 
építményt. Bazaltkő, nád, mélytüzű téglák, selymes 
fenyődeszkák… Csupa drága és nemes anyag, renge
teg mész, cement, homok, géproppantó fuvarok, dé
zsányi emberi verejték… És pocsékba ment az egész. 
Mintha szerencsétlen ház nem tudta volna eldönteni, 
mit is akar formázni tulajdonképpen: parasztbarokk 
borospincét? Alpesi vadászházat? Lendületes bau 
haust? Ódon nemesi kúriát? Mint ahogy azt sem dön
tötte el, mi célból települt a világra: emberek szép ki
látású, kényelmes otthonául szolgálni, vagy csupán  
a bájos lanka finom ívét megtörve, tömegével ural
kodni a környéken?

Az elfuserált ház látványa azonban a fiacskámmal 
töltött biztató reggelen nem dühített fel igazán, még 
kedvemet sem szegte. Mire a gerincre értünk, eltöl
tött az a derűs nyugalom, az a biztonságot sugalló 
biztonság, az az enyhe mámorhoz hasonlatos érzés, 
amelyet csak a természetben való lét képes kiváltani. 
Hirtelen eszembe jutott, hogy még soha nem sétál
tunk így együtt, kora nyári reggelen a harmatos fü
vekben – pedig a fiam már négyéves; ez komoly mu
lasztás volt. Sőt: hiba. Ilyesminek nem szabad többé 
előfordulnia. Leguggoltam a gyerekhez, az ő magas
ságából kezdtem látni a világot – így még biztatóbb

nak, otthonosabbnak látszott. A gyorsan száradó ol 
dal virágain már megjelentek a méhek, a vaskos don
gók, katicák igyekeztek a fűszálak hegyére, szöcskék 
rebbentek, fátyolkák surrogtak, milliónyi hártyás 
szárny zümmögött az éjszakai nektár mézes mámo
rában.

Fiatal voltam, gyorsan regenerálható erőkkel, és 
akkor még munkált bennem olyasféle bizonyosság, 
hogy van helyem ebben a világban. Én is, mint min
den ősöm ezen a magyarnak nevezett földön, képes 
leszek megszerezni a mindennapi betevőt, magam és 
háromnak remélt gyermekem számára, tetőt húzha
tok a fejük fölé, szellemüknek is nyújthatok némi 
pallérozást. E bizonyosság táplálója a magam jelenlé
te volt: gyökereimet a világháborúk, forradalmak, ki
rablások, éhínségek, üldöztetések, járványok keltette, 
a mainál nyomorúságosabb és kilátástalanabb idők 
mélyébe eresztve. Ez a bizonyosság naivvá tett: akkor 
még nem gondoltam, hogy ilyesféle elfuserált, hival
kodó, lényegükben felesleges építmények, persze több
szörös áttételeken át, alaposan megnyirbálják majd 
életlehetőségeimet. 

Az előreugró terasz pár méternyire magasodott fe
lettünk. Fenn, egy üvegburában égett a villany, a már 
ragyogó fényben csak egy vöröses, izzó pont. A reg
geli moccanatlan csendben csak ez mutatta, hogy 
vannak a házban. A teraszra kilépett egy nő – nem 
miattunk, csendben baktattunk. Negyven körülinek 
gondoltam. Mintha most ért volna haza a színházból: 
galambszürke kiskosztümöt, fodros nyakú blúzt vi
selt, az emelt nyakfodrokat egy felfelcsillanó strassz 
fogta össze – megereszkedve és félrecsúszva a fod
rokkal együtt. Hidrogénezett szőke haján fénylett  
a lakkréteg, mintha egy műszőrme parókát hordana, 
és mintha ügyelnie kéne, hogy le ne essen a fejéről. 
Csak úgy kilépett a teraszra, és talán minket megpil
lantva, talpát szinte a földön csúsztatva, szédelgősen 
vonszolta el magát a korlátig. Harisnyái harmoni
kaszerűen a térde alá csúszva. Görcsösen megmar
kolta a korlátot, és mintha már biztonságban érezné 
ma  gát, eleresztette feszesen tartott derekát, felhúzott 
vál  lát, fejét már szinte görcsösen tartó nyakizmait: 
valósággal összehuttyant. A gyerek kezét fogva meg
álltam, s amint felnéztem rá, egy apró biccenéssel 
köszöntöttem. Úgy tűnt, észre sem vett bennünket, 
arca, a csúnyának született és öregedő női arc rezze
néstelen maradt. Mentünk volna tovább, amikor meg
szólalt:

– Dögöljetek meg.
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Félhangos, indulat nélküli, szinte tárgyila
gos üres hang. 

Iszkolnunk kellett volna tovább, de nem 
értettem a helyzetet, ismét felpillantottam rá, 
talán kérdő tekintettel. 

– Dögöljetek meg! – mondta másodszor is, 
immár indulatosan és csaknem kiáltva. 

Ez már a gyűlölet hangja volt. Nem értet
tem, mi oka lett volna egy ismeretlen fiatal
embert gyűlölni, aki kézen fogva sétálgat 
szőke kisfiával? És egy gyereket, aki dalol
gat, és virágcsokrot tart a kezében? Mi szült 
egy nőben ilyen rettenetes szavakat?

Persze tudtam, léteznek emberek, csopor
tok, akár népnyi tömegben is, akik ismeretle
nül is gyűlölnek. Hogy az ember egyik meg
határozó érzése a gyűlölet, a világ történéseit minden 
korban meghatározó kemény tényező. Századom 
gyermekeként, magyarként ostobaság lett volna nem 
tudni. Gyer  mek koromból szinte alig serdülve láthat
tam is egyik véres aratását 1956 novemberében. Ez 
az addig elvont fogalom számomra egy soha el nem 
felejthető képben tárgyiasult: a mocskos járdán el
folyt, megkocsonyásodott vér látványában, amelynek 
egy részét felszívta a családnak szánt, félbevágott 
vekni kenyér. A kivérzett testet már elszállították – 
így bárkit, anyámat, apámat, magamat képzelhettem 
a helyére. Bár a szüntelen osztályharcot provokáló 
primitív ideológia szülte gyűlölet elérhetett, de nem 
irányult személyem ellen, csak jelenlévően úszott a 
kor levegőjében, mint a lőporfüst vagy a kiégett tan
kok gázolajfüstjének szaga. De tudtam, hogy a min
denféle gyűlöltek kibogozhatatlan gu  banca összefon 
személy szerint is – azért, mert fehér a bőröm, mert 
magyar vagyok, mert keresztény, akár a szemem 
színe, termetem vagy férfiúi testi megjelenésem 
miatt… Az ördög tudja, miféle, eddig nem is észlelt 
okok miatt. Tudtam, hogy léteznek valakik, akik, ha 
tehetnék, agyonvernének, megköveznének, tarkón lő
 nének, élve elföldelnének, gázba fojtanának, kiirta
nának a világból minden ivadékommal együtt – és 
akik, ha egyszer majd megtehetik, meg is teszik. Ez  
a tudat, bár létezett, nem irányította napi életemet:  
a remény és az életkedv talán valamilyen naiv hit 
mélységeibe volt jó mélyen ásva – csak néha, reflex
szerű villanásokban bukkant elő.

Egyszer még találkoztam is vele, bár tettlegessé 
nem fajult, inkább csak siralmasan primitívnek ne
vezhető formájában. Előző őszön egy akkori bará

tommal Szatmárnémetiben jártunk, az ő barátainál, 
szegrőlvégről rokonainál. Éppen hogy átléptük a ha
tárt, már ott is voltunk. Megaludtunk, és másnap már 
jöttünk is vissza – megaludtunk az akkori, ottani tör
vényt szegve, mert be kellett volna jelentkeznünk egy 
szállodába. Megaludtunk illegálisan egy kinőtt gye
rekszobában, egy ágyon ketten, néhány órányit. Az 
első nap délutánján az utcákat járva egyszer csak 
elénk toppant egy férfi. Érezhetően elállta az utunkat, 
terpeszállásban és vállát felhúzva, karnyújtásnyira 
elénk hajolva az arcunkba ordított. Nem értettük  
a nyelvét, nem értettük, mit akar. Azt hittük, részeg. 
Arca szederjes, nyakán ki  dagadtak az erek: hátrább 
léptünk, magunk elé tartva a kezünket, ez akár még 
ütni is képes. A járókelők, az eset tanúi mintha észre 
se vették volna a jelenetet, oldalazva, sietve igyekez
tek távol kerülni tőlünk. Hátrálva elindultunk vissza
felé. A férfi nem jött, csak ordítozott utánunk, gyak
ran ismételve ugyanazt a szót.     

Este persze elmeséltük a jelenetet vendéglátóink
nak.

– Biztosan azt ordította, hogy „bozgor”.
– Igen, igen! Az mit jelent?
– Azt, hogy „hazátlan”.
– Hogyhogy „hazátlan…?” 
– Biztosan magyarul beszéltetek. 
– Persze… de…?
– Ezt szokták az arcunkba ordítani, ha magyarul 

merészelünk beszélni az utcán.
A gyűlölet szavai leleményesek, de az ezer éve 

ott lakó, a várost felépítő családok leszármazott
jainak épp azt ordítani az arcába, hogy „hazátlan!”: 
ez valami ősbalkáni, a helyi természeti viszonyok 

Aszófői kőhíd
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alakította evolúció sötét eredménye, úgy éreztem 
akkor. 

De itt, a verőfényes, nyári Balaton partján teljes 
védtelenségemben csapott rám a gyűlölet. Legvadabb 
önkínzásaim, tudatalattim mélyére nyomott, csak ref
 lexszerűen előtörő sikoltásaim során sem gondoltam 
volna, hogy hazám egyik legszebb táján, egy béke  illa
 tú, életdús reggelen, tökéletes lelki ártatlanságban ta  lál 
meg. Megkövülten álltam és bámultam fel a teraszon 
álló nőre. Talán azt vártam, mond még valamit, ami 
magyarázatot ad lelkiállapotára. De többet nem szólt 
– kerestem a tekintetét. Szemében nem gyűlöletet lát
tam, inkább távoli, végtelen idegenséget. Az abbeli, 
számomra érthetetlen világból nézve, lehetséges, hogy 
mi tényleg gyűlöletesek vagyunk? A nő hirtelen meg
fordult, és vonszolódó léptekkel visszament a házba. 

A ház melletti kertben három gépkocsi állt, fe ke
ték vagy mély sötétkékek. Az általunk járt, a hajdani 
borospincékhez vezető, csak vasalt szekereknek és 
taligáknak járható úton aligha kerülhettek oda, és  
valóban, közelebb érve láthatóvá vált egy keskeny 
aszfaltút kékesszürke csíkja. A ház előtt enyhe balos 
kanyart leírva, egy satnya tölgyesen átvágva magát 
lefutott a faluba. Láthatóan nemrég épülhetett: még 
fénylett a háta, amint kígyóként a sok zöld között be
dugta prédára éhes fejét a faluba. Vele egy időben ké
szülhetett a villanyvezeték: még ezüstként fénylett, 
amint a falu utolsó portájáról tíztizenkét, frissen 
szurkozott oszlopra kapaszkodva küzdötte fel magát 
a hegyre, bizonyára az új ház kedvéért. 

Úgy gondoltam, mivel cuppogott a víz a cipőnk
ben, hogy a száraz aszfaltúton fogunk visszamenni. 
Már nem játszadozva, bóklászva szanaszét, hanem 
mint a katonák: vár a tejecske meg a vajas kenyér! 
Gy. már egy jó órával többet alhatott. Hogy átjussunk 
az aszfaltos útra, szorosan a ház kőlábakon álló kerí
tése mellett kellett áthaladnunk. 

A kertben lévő sötét autók között egy férfi állt, 
addig észre sem vettem. Mikor egy vonalba értünk 
vele, szigorú, határozott, afféle rendőri vagy katonai 
hangon azt mondta:

– Vigyázz, szakállas, nagyon vigyázz, nehogy  
a kezem közé kerülj!

Első gondolatom az volt: nem is vagyok szakállas. 
Igaz, nyaralásunk kezdetén nyaraltatni kezdtem arc
bőrömet is, azóta nem borotválkoztam, de hol va
gyok még a szakállasságtól! Legfeljebb borostás… 
Azt hiszem, ha nem lett volna velem a gyerek, vissza
szóltam volna neki valamit, valami gúnyosat – hú  szas 
éveim második felében még bírtam olyan kondíció
val, hogy, hacsak nem lőfegyverrel jön rám, megen
gedhettem volna magamnak. De a gyerek a maga 
Bóbitavilágában mindezekből nem vett észre sem
mit. És nem is akartam, hogy észrevegye. Hogy meg
tudja. 

Trappoltunk lefelé a már jó meleg aszfalton, és az 
járt az eszemben: talán jobb is, hogy nem szóltam 
vissza. Fene tudja, mik történhettek volna. Esetleg 
előugrik még két férfi az autók takarásából, leteper
nek, hátracsavarják a kezem, megbilincselnek… és 
valamelyik független megyei bíróságunk elítél a szo
cialista közrend megzavarásáért, magánlaksértésért, 
botrányt okozó huliganizmusért. Hallani lehetett effé
léket. Esetleg a mainál néhány fogammal kevesebb 
lenne. A szocialista demokrácia játékszabályai sze
rint, akinek aszfaltutat, villanyvezetéket építenek ki 
– persze közpénzből – az újonnan épült házához, az 
bármely szakállast joggal megfenyegethet. 

Gy.t még alva találtuk, de amint felnyikorogtunk 
a lépcsőn a kis padlásszobába, nyomban felébredt,  
és annyira megörült a kis csokrocskánknak, hogy 
mielőtt egy üres tejfölösdobozvázába rakta volna, 
mindkettőnket összecsókolgatott. Reggeli közben el
   me séltük, merre jártunk és miket láttunk, és Gy. 
megígérte, mivel úgy érzi, már ki is aludta magát, 
másnap ő is velünk fog jönni. Az újonnan épült ház 
előtti eseményről nem beszéltem neki: nálam is érzé
kenyebb lévén, nyaralásunk további napjain csak rá
gódott volna rajta. 

Nyaralásunk különben nagyszerűen sikerült. Egész 
héten káprázatos idő volt, megjutalmazott minket  
a Jóistenke. Nagyokat sétáltunk, fürödtünk, és rö
högcséltünk. Ha még egy hétig maradhattunk volna, 
csokoládébarnán jövünk haza. 

Ezeket kellett feljegyeznem egy 1972 nyarán kel
tezett balatoni anzikszra. 
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Bertha Zoltán

Dobos László  
királyhelmeci szobra előtt

Tartása, méltósága, jellemessége Dobos Lász  lót már 
életében legendává avatta. A hosszú huszadik század 
második felének olyan kimagasló alakja volt, olyan 
igazi égtartó ember, akinek munkássága a magyar 
irodalom-, kultúr- és szellemtörténet legmeg ha tá-
rozóbb fejezetei közé emelkedett. Égtartó ember: 
Sütő András gyönyörű fogalma ez, azokra értve, akik 
a magyar szülőhaza fölé magyar kulturális égboltot 
szerettek volna kifeszíteni és felmagasítani, mindig 
és minden nehézségek közepette is. „Szárnyaló gon-
dolatisággal és hitvitázók szenvedélyével közösségi 
létünk új szakaszát hirdetted magad is a Szentírás 
szerint mondván: Ideje van a megőrzésnek és ideje az 
eldobásnak. Őrizzük meg ragaszkodásunkat az em-
beri szabadsághoz! Dobjuk el a rabság láncait, míg el 
nem száll felettünk a történelmi idő!” – ahogyan Sütő 
András, a nagy erdélyi író – aki magát régi társnak 
nevezte a „kisebbségi lövészárkokban” – hetvenedik 
születésnapján köszöntötte őt; mint az „egyetlen 
hazából nyolc szomszéd országhoz áttelekkönyvelt” 
kisebbségiek egyik karizmatikus vezéregyénisége  
a má  sikat. És hozzátéve: „Minden gondolati kihágást 
büntető hatalom idejét élted, éltük valamennyien, 
akik Németh László szellemében választottunk értel-
miségi hivatást. Közös kisebbségi sorsunk azonban 
Felvidéken az erdélyinél zordabbra fordult a kitelepí-
tések idején, az elhurcolások véres éjszakáin. / Me -
nekülhettél volna! Dante poklává lett, amit hazádnak 
hazudott a cinikus demagógia. Maradtál mégis. Jel -
lempróbáló helyzet volt, amely írói mondandóidat ér-
lelte: ábrázolataid sötét színeit az idegeidbe égette. 
(…) Kisebbségi sorsunkban a szellemi köztehervise-
lés valósággal categoricus imperativusa lett minden 
alkotónak. / Közülük való vagy, László! A próféta-
ságot rühellő Jónással kellett mondanod megtiport 
nemzeti közösségednek Babits halhatatlan hangján: 
’Atyjafiáért számot ad a testvér: / nincs mód nem 
menni, ahová te küldtél.’ (…) Sors és jellem követel-
ménye szerint magad is lutheri hűséggel nézel az Idő 
szeme közé: Itt állok, másként nem tehetek.” (Eddig 
Sütő András veretes szavai.)

Dobos László a magyar glóbuszon – mint hagyomá-
nyosan a magyar géniuszok és klasszikusok – te  hát 

valóban egyetemes eszmei jelentőségű magyar igaz-
ságokból és művészi alkotásokból épített őrvárat és 
kilátótornyot. Amilyen sziklaszilárd erkölcsiséggel, épp-
 oly írástudói örökérvényűséggel. Emberi formá  tu  ma 
minden körülmények között megkérdőjelez he  tetlen 
maradt; az emberi lét kiteljesedésének szolgálatát vé-
gezte, a „vox humana harcosa” volt, „a mindenütt és 
mindenkire kiterjesztett emberség szószólója”, „zsol-
táros szívű” megtestesítője, a hűség diadalmának fel-
mutatója, népének emberként, íróként is „őriző pász-
tora”, ahogyan egy másik legendás barátja, Czine 
Mihály is köszöntötte őt évtizedekkel ezelőtt. S ha 
Czine Mihály – Nagy Gáspár szép költői metaforája 
szerint – a „reménység jegenyéjeként” tekintett körül 
a földgolyó szétszaggatott, szétszóródott, s mégis élet-
igenlő magyarságának körében, kedves barátja, hű író
 társa a jóért és a szépért folyó kényszerű hadakozás-
ban, a szintén szálfatermetű Dobos László ugyancsak 
teremtő és megtartó példát adott népünk, nemzetünk 
számbavételének, egybetartásának, öngazdagításának 
erőfeszítéséből – és csodájából. Életművével Dobos 
László a felvidéki, a szlovákiai magyarság kivételes 
személyiségeként a határon túli, a szüntelen kálváriás 
létküzdelmét vívó kisebbségi magyarság önismereté-
nek egész enciklopédiáját boltozta föl, regényei, el-
beszélései, esszéi, tanulmányai, kritikái, publiciszti-
kái, beszédei, tankönyvei, cikkei, interjúi: mind-mind 
a hiteles nemzettudatot kikerekítő szemléletmód és 
írásművészet örökbecsű mintái és monumentumai. 
Műalkotásainak összessége: a „jelent és jövőt for
máló felelős gondolkodás tükre” (Görömbei Andrást 
idézve). Nemzetiségi közössége történetének, évszá-
zados keserveinek sorstükre és foglalata; mint meg-
annyi más felvidéki szociografikus prózaíró és a töb
 bi sokműfajú nemzedék vagy kortársának széles 
ívű életműve is Duba Gyulától Mács Józsefig, Gál 
Sándortól Koncsol Lászlóig, Zalabai Zsigmondig, 
Tóth Lászlóig, Duray Miklósig és tovább. Az annyi 
trianoni és önkényuralmi megpróbáltatásnak, meg-
aláztatásnak és kiszolgáltatottságnak – közte a máso-
dik világháború utáni „hontalanság éveit” jellemző 
szenvedéseknek, meneküléseknek, bujdosásoknak – 
kitett felvidéki magyarok történelmi élményeinek  
a lehető legmélyebb ábrázolását és értelmezését nyúj-
totta, a sajátos kisebbségi sorsproblémák legárnyal-
tabb megjelenítését dolgozva ki. Regényei – a reve
lációként ható Messze voltak a csillagok (1963), 
a Földönfutók (1967) meg az Egy szál ingben (1976) 
és a többiek (megszabva egy egész korszak mérték-
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adó prózaműfaji tendenciáit) – a modern jelképesség 
katartikus látomásformáival érzékeltetik a kisem-
beri, a „bakatörténelem” mélyén is az elidegenít
hetetlen humanitásigény és a személyes, kollektív, 
nemzeti megmaradásvágy magaslatait ostromló igaz-
ságszenvedély sorshistóriáját. Hűséges krónikásként, 
megrendítően árnyalatos elbeszélőművészeti színes-
séggel, szuggesztíven áradó epikum és korszerűen 
sokrétű polifón regénytechnika, lélektaniság és miti-
zálótablószerű kitágítás, valóságirodalmi életképiség 
és felzaklató példázatosság, sugallatos etikum és esz-
tétikum, hagyomány és újítás elválaszthatatlan érték-
minőségeit szintetizálva, s az egyetemes magyarság 
állandó és eleven sorsgondjait elemezve vált Dobos 
László útmutató klasszikussá, életigazító européer 
nagysággá. Irányító és követendő vezéregyéniséggé, 
feltétlen köztiszteletben álló tekintéllyé, korszakos 
jelenséggé. Megvalósította fő elvét: „minél kisebb 
egy irodalom, annál inkább a minőség útját kell jár-
nia”. Könyveivel már a hetvenes években „megvetet-
te a lábát azon a helyen, ahol Sütő Andrással, Szilágyi 
Istvánnal, Gion Nándorral és Duba Gyulával együtt 
látjuk. A nemzetiségi magyar irodalom legjobb epi-
kusai mellett. Az egyetemes magyar irodalomnak is 
legkitűnőbbjei között” – amint monográfusa, Már 
kus Béla fogalmazza. Vagy ahogyan Pomogáts Béla 
hangsúlyozta: nélkülözhetetlenül hozzájárulva törté-
nelmi sebek, lelki sérülések kibeszéléséhez, orvoslá-
sához, gyógyításához.

Gondok könyve (1983) című kötetében így tesz val-
lomást szülőföldjéről, nevelkedéséről az író: „Sokféle 
írásból a Bodrogköz hősi szép tájnak tűnik: bőséges-
nek, áldásosnak, paradicsominak. Tudatunk mélyén 
valahol ez a Bodrogköz él. Szép ez a táj – de szépítik 
is”; mert „a táj az árvizek történelme is, a pusztításé, 
félelemé, a rettegéseké s az örök küzdelemé (…) 
Sárospatak: életem kiterjedése. (…) Meghosszabbodik 
bennem az ősök sora: Lorántffy Zsuzsanna, a Rá 
kócziak, Comenius a pataki iskola pártfogói, szelle-
mének gerjesztői. Neveltjei: Bessenyei, Csokonai, 
Kazinczy, Kossuth, Szemere, Tompa, Móricz… Köl -
tők, politikusok, tudósok, hitvallók – gályarabsorsok, 
mártíromságok, erkölcsi felnövések és magatartások 
példái. Képmásuk a falakról néz, történetük, tetteik  
a könyvekben elérhető, megtapintható közelségben. 
1945 telén a szénior úgy beszél nekünk Kossuth 
Lajosról, mintha a múlt héten fogott volna vele kezet. 
A pataki iskola szellemét előbb minden nemzedék 

magához veszi, s úgy adja tovább kézből kézbe, fami-
liáris mosollyal.”

Dobos László a Bodrogközből, a Hegyaljáról – Ki
 rályhelmecről, Sárospatakról –, ezekről a honfogla-
lói, ősi szakrális tradíciók, apostoli hitekremények
jóakaratok, bátran protestáló és reformáló igazságok, 
kurucos-szabadságharcos és Rákóczi-emlékek fel-
vértezte történelmi szent vidékekről érkezve jutott  
a magyar kultúrateremtés csúcsaira; s pozsonyi írói 
tevékenységét végig a nemzetiségi és az összmagyar 
nemzeti önszerveződés közéleti aktivitásával ötvöz-
te. Alapított, szerkesztett, vezetett: folyóiratot, könyv-
kiadót, színházat, társadalmi-kulturális közössége-
ket, és tanított és elnökölt és politizált szakadatlanul 
(egy demokratikusabbnak remélt pillanatban a hat-
vanas évek végén még miniszterként, az 1990-es eu -
fo  rikus fordulat után egy ideig pedig parlamenti 
kép viselőként is), s mindig oroszlánrészt vállalt a vi-
lágmagyarság összefogásának számtalan orgánuma 
és fóruma körül összesűrűsödő folyamatokból, tö 
rek  vésekből. Mindenre figyelt és ügyelt, a hazára  
a mélyben és a magasban, az aprófalvak népétől  
a csonk jaiban is egész Kárpát-medence és a nagyvi-
lág magyarságáig, „ahol eleven gond a nemzet gond-
ja, a kisebbségbe taszított magyarok reménye és jaj-
kiáltása” (Sütő András). A cselekvő irodalom és az 
önrendelkező integer kultúrnemzeti felemelkedés volt 
az eszménye, miközben minden megszólalása az au-
tentikus magyar önvizsgálat és identitásőrzés mű
vészistiláris megalkotottságával nyűgözhette le ol-
vasóját vagy hallgatóját. Mert olyan irányt követett  
ő, amelynek diákkori indíttatásáról így vallhatott 
keresztyén nemzeti büszkeséggel és elhivatottság-
gal: „Úgy tanultunk meg beszélni, imádkozni, éne-
kelni, hogy meghalljon bennünket az ember is és az 
Isten is.”

Ha a bodrogköziek sorsáról sajnos az elván dorlás 
szomorú jelensége is eszünkbe juthat – a száz évvel 
ezelőtti meg a jelenkori is –, akkor most mégis 
örülhetünk, hogy valaki igazán hazatért – s a táj,  
a város szívébe költözik. A jellegfelmutató s a meg-
maradás, az elsodorhatatlanság távlatait kínáló,  
világhorizontú magyar sorsirodalom egyik legra-
gyogóbb ikonjának avatjuk az emlékőrző szobrát. 
Hogy ahonnan ő most ránk tekint – a magyar szel-
lem halhatatlanjainak az égi panteonjából –, itt  
a földön, a szülőföldön is legyen fényes tüköre. Isten, 
áldd meg a magyart! 
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Gróh Gáspár 
Két hazában hontalanul

Dobos László: Földönfutók

I.
Van, akinek Párizs jut eszébe 1968-ról, van, akinek 
Prága: a kísérlet, amely demokratikus szocializmust, 
tehát fából vaskarikát ígért. Családomban, az akkor 
még nagyon közeli ötvenhatos tapasztalataikra gon-
dolva, nem bíztak mély átalakulásban. Az alapvető 
változásokhoz Moszkvának kellett volna megváltoz-
nia, aminek semmi jele nem volt. Apám úgy gondol-
ta: a Kreml nem engedheti meg, hogy bármelyik or-
szága a demokrácia útjára lépjen, mert akkor a többi 
is követi, ami a birodalom összeomlásához vezet. 
(Ahogyan aztán Gorbacsov idején történt.)

Annak örültünk, aminek lehetett. Annak is, hogy 
megjelent Dobos László Földönfutók című regénye. 
1516 évesen olvastam először. Annyi idős voltam 
akkor, mint a szerző a regény alapját adó élményei 
idején. Valami keveset addig is tudtam már a szlová-
kiai magyarság 1945 utáni törvényen kívül helyezé-
séről. Amit odáig hallottam, néhány családi történet 
volt. De egy gyerek számára az ilyen történetek, kü-
lönösen, ha személyében közvetlenül nem érintik, in-
kább izgalmas legendáknak számítanak, mintsem 
súlyos történelmi valóságnak. Dobos László Földön
futókja ezt a legendáriumot tette számomra történel-
mi valósággá. Néhány évvel később, amikor egyete-
mistaként újraolvastam a regényt, nagyobb tudással, 
több tapasztalattal is ugyanezt éreztem. Aztán évti-
zedekig nem lapoztam bele a könyvbe – egészen 
mostanáig. Örömmel mondhatom: a regény kiállta az 
idő próbáját. Olyan mű, amiért nem lehetünk elég há-
lásak Dobos Lászlónak.

Nálunk szerencsésebb történelmű nemzetek szá-
mára egy regény elsősorban irodalmi mű. Ahol vi-
szont maga az állam akadályozza a legfontosabb  
politikai és történelmi kérdések kibeszélését, illetve 
kutatását, ott az irodalom túlmerészkedhet természe-
tes határain, és elvállalhatja a tiltott témák képvisele-
tét. Okkal gyaníthatjuk, hogy Dobos Lászlót íróvá 
közéletisége, nemzeti felelősségvállalása tette; alko-
tóvá válásában a közép-európai kis nemzetek nyomo-
rúságának meghatározó szerepe volt. Ezt már első re-
génye (Messze voltak a csillagok, 1963) megmutatta, 
amelyben először merült fel a háborút vesztett és  

a Vörös Hadsereg által megszállt országok életében 
kötelezően elhallgatott trauma: a málenkij robot né 
ven számon tartott elhurcolások sorozata, lágerekbe 
kényszerített százezrek megkínzatása és jelentős rész-
ben elpusztítása. 

A Földönfutók (1967) helyi értelemben talán még 
ennél is kényesebb kérdéssel foglalkozik: témája  
a csehszlovákiai magyarság likvidálására tett kísérlet 
okozta trauma. Domokos Mátyás mélyértelmű felis-
merése szerint a diktatúra korának irodalomtörténete 
a cenzúra története. Bármely mű csak a hatalom jóvá-
hagyásával jelenhetett meg. Ezzel a körülménnyel 
minden itt alkotó és publikálni akaró írónak számolnia 
kellett – ahogyan a kritikának is. Előbbinek tu  do  má 
sul kellett vennie a kimondhatóság határait. Tisz  tes sé-
ges író kötelességének tartotta e határ feszegetését, 
tudván tudva, hogy szabadságharcára a kritika nem 
hívhatja fel a figyelmet. Ez ugyanis feljelentésnek 
számított. A kritikus egyet tehetett: a mű irodalmi 
értékeit dicsérve toborzott számára olva sókat. 

Dobos László Földönfutókja jó regény. Ettől azon-
ban nem lett volna korszakos jelentőségű. Attól vált 
kiemelkedően fontossá, hogy nyilvánosan kimondott 
valamit, amiről korábban még a legszűkebb családi 
közegben sem igazán beszéltek. Azt, amiről szól, 
nem lehetett direkt formában elmondani. A regény 
vitathatatlanul azért íródott, hogy feltárja a földönfu-
tóvá tett felföldi magyarság tragikus sorsát. Hogy ez 
kimondható legyen, egy szerelmi történetbe kellett 
beleágyazni. 

Dobos pontosan tudta, meddig mehet el: nemcsak 
író, hanem közéleti ember, politikus is volt; 196768 
nyitása ennyit engedett. Az számít, hogy az adott 
korban mit tudott elmondani. Méltatlan lenne az  
a kérdésfeltevés, hogy mivel maradt adós, egyáltalán: 
adós maradt-e valamivel. 

Hogy jobban értsük, miről is van szó, gondoljunk 
arra, hogy csak ekkor, 1968 decemberében (a Stószi 
délelőttök című kötetbe rejtve) jelent meg először 
nyomtatásban Fábry Zoltánnak a cseh és a szlovák 
ér  telmiség címére küldött, (azóta is) válasz nélkül 
ma  radt 1946-os röpirata, A vádlott megszólal. (Meg -
írásakor, a szlovákiai magyarság vészkorszakának 
ide  jén a Szabad Népben azzal támadták a magyar 
kommunisták, hogy nemzeti elfogultságával a ma-
gyar „urak”, így Esterházy János bűneit mentegeti.) 

Érdemes idézni Fábry szövegéből, már csak azért 
is, mert nemcsak látásmódja, hanem esszé-nyelve, 
stílusa is hatott Dobos Lászlóra.



Szemhatár

2015. december  |  www.magyarnaplo.hu|14 Magyar
Napló

„Nyelvem, mely az emberi hang egyik legcsodála-
tosabb hangszere volt, kihágási objektummá szür-
kült. […] Lekonyult fejjel járok, és némán, és ha 
lehet, ki sem mozdulok emberek közé. Vak, süket, és 
mozdulatlan gettóélet ez mindenképpen: a jogfosz-
tott emberek szégyen- és félelemterhes élete. És az 
ok? Egyetlenegy tény, vádak vádja: magyarságom. 
Magyar vagyok, tehát bűnös vagyok. A faji kizáróla-
gosság német barbarizmusának annyi millió ember-
életbe került letörése után egy újabb keletű faji kímé-
letlenség büntet sommásan, tehát igazságtalanul.”

„Tanúk helyett vádlottak lettünk. Beszélők helyett 
elnémítottak: a felületes egyszerűsítés és általánosí-
tás áldozatai. A német fasizmus csehszlovákiai bűn-
hődésének – a német kitelepítésnek – mi vagyunk  
a ráadása, Potsdam ellenére. Jól jött az apropó: egy 
csapásra két legyet agyonütni, és minden gátlástól, 
kötöttségtől mentesen új célt: nemzeti államot dek-
larálni.”

A magyarellenesség botrányát Fábry értelmisé-
giként tárgyalja. Üzenetének címzettje is a cseh és a 
szlovák értelmiség. Még nem egyéni sorsokról, meg-
próbáltatásokról ír; egy ilyen típusú műre – Do  bos út-
törő vállalkozására – még két évtizedig kellett várni. 

Hogy milyen fontos volt mindez, abból látszik, 
hogy e kérdéskör – sajnálatos módon – máig sincs 
méltó módon föltárva, megírva, és nincs a helyén  
a köztudatban és a közösségi emlékezetben sem. Nem 
csoda: a szomszédos országok (más terminológiával: 
utódállamok) nyílt és durva asszimilációs politikájá-
nak néven nevezése és bírálata ma is ritkaságszámba 
megy. A magyar pártállam mentalitáspolitikája kö-
vetkezményeként a kérdéskör legóvatosabb és legtár-
gyilagosabb felvetése, ahogy a nemzeti jogvédelem 
bármely formája, nacionalizmusnak minősült. Job
bára azért, mert sértette a szomszédos népek nacio-
nalizmusát.

Ha ez ma is probléma lehet, akkor nem nehéz be-
látni, milyen bátor tett volt félszáz éve, hogy Dobos 
az akkor még különösen fájó sebek miatt nyilváno-
san szót emelt – ahogy lehetett. Jelzésszerűen, de 
nagyon határozottan: egyértelműen megfogalmazott 
tör  ténelmi-politikai összefoglalása a leglényegesebb 
pontjain egybevágott Fábry segélykiáltásával. 

II. 
A felföldi magyarság 1945 után a koncentrációs tá -
borokba hurcolástól eltekintve az üldöztetés minden 
más formájának ki volt téve. Erről évtizedeken át 

nem lehetett beszélni. Időről időre akadtak, akik ezt  
a tabut megszegték, amiért sokféle hátrányt szenved-
tek. Fábry sorsa az évtizedes kirekesztettség, Dobo -
sé – egyéb tevékenységeiért halmazati büntetésként – 
a háttérbe szorítás és az írói elhallgattatás, Janics 
Kálmáné a rendőri zaklatás, Duray Miklósé a börtön 
lett. Munkásságuk nélkül a téma szinte meg sem je-
lent volna a magyar közgondolkodásban (ahogyan  
a diktatúra végnapjaiig szó sem eshetett a délvidéki 
magyarság kálváriájáról). Illyés Gyula és Csoóri Sán
 dor bátor kiállása is kellett ahhoz, hogy a Fel  földön 
történtek ismertebbé váljanak.

A hatvanas években Dobos László regénye nem 
mondhatta el a minden részletre kiterjedő, teljes igaz-
ságot, ami amúgy sem a regényíró feladata. Nem ír-
hatta meg az utóbb ironikusan emlegetett szlovákiai 
magyar nagyregényt sem, amely vélhetően már nem 
is születik meg soha. Dobosé mellett azonban több 
olyan mű került az olvasók elé, amely valamennyit 
mégis teljesített e lehetetlen feladatból (Mács József, 
Rácz Olivér, Duba Gyula és mások hagyományos re-
alista ábrázolásai, de a későbbiekben Grendel Lajos 
regényfolyamában is ott van ez az élménykör). E mű
 vek sorát Dobos Földönfutókja vezeti. 

Regénye az 1945öt követő évek krónikájaként  
a bodrogközi magyarság sorsát ábrázolva az őket ért 
megpróbáltatások minden történelmileg fontos mo-
mentumát rögzíti, úgymint: a magyarság kollektív 
bűnösségének deklarálása, az állampolgárság és az 
ezzel járó jogok elvonása, minden tulajdontól való 
megfosztottság, a kitelepítés, lakosságcsere, cseh-
országi kényszermunka, iskolák és orvosi ellátás el-
vétele, reszlovakizáció. Mindaz tehát, ami jogi-po  li-
 tikai-emberi értelemben a Beneš-dekrétumokba fog-
lalt magyarellenességből következett. 

III.
A hetvenes évek elején a pártállam valamelyest lazí-
tott a határon túli magyarokkal kapcsolatos teljes 
körű hallgatás tilalmán. Megjelent a gondolati modus 
vivendi: a kettős kötődés elmélete. Eszerint a Tria
non  ban és Párizsban elszakított országrészek magyar-
sága egyaránt kötődik a nyelve, kulturális öröksége, 
nemzete/nemzetisége szerinti szellemi hazájához, és 
az illetősége/állampolgársága szerinti államhoz. Az 
1945 utáni néhány év azonban nem a (bizonytalan 
tartalmú) kettős kötődés, hanem a kettős árvaság,  
a kettős kirekesztés időszaka volt. Ha nagyon szigo-
rúak akarunk lenni, ekkor kezdődött az a korszak, 
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amely de jure az úgynevezett kettős állampolgárság-
ról szóló 2010-es törvény elfogadásáig tartott.

Dobos regényében kulcskérdés: a szlovákiai ma-
gyarok magára maradása, pontosabban: magára ha-
gyottsága az üldöztetésben. A Beneš-dekrétumok 
em  bertelensége, a (németeket és) magyarokat sújtó 
üldöztetés valamilyen szinten érthető: a „győztesek” 
ellenségessége a háború mármár „természetes” foly-
tatása. Magyarország, a magyarok passzivitása, ese-
tenkénti ellenségessége – más magyarok jóakarata 
ellenére is – fájdalmas, feldolgozhatatlan: mert ki 
mástól várhattak volna segítséget a magyar üldözöt-
tek, ha nem a hirtelen nagyon távol került hontól és 
honfitársaktól? Ehelyett sokszor és sokfelől kaptak 
elutasítást, részesültek nemzettársi üldöztetésben. 
Hogy a magyar nagypolitika, a megszállt, szuvereni-
tását vesztett ország függő és zsarolható helyzetében 
miként viselkedett, miként idomult a külső nyomás-
hoz, azt a világvégi bodrogköziek a maguk bőrén ta-
pasztalták meg. Nem az okokat mérlegelték, hanem  
a következményeket szenvedték el. Nyilvánvalóan 
nem tudhattak a diplomácia boszorkánykonyhájáról, 
így arról sem, hogy a magyarok háború utáni sorsát 
meghatározó döntéseket már két évvel korábban, 
Teheránban meghozták. Azt sem mérlegelhették, hogy 
sorsukat illetően mit jelent Kovács Béla elhurcolása, 
Nagy Ferenc elűzése vagy a Magyar Közösség pere 
– egyáltalán, a szuverén magyar demokrácia esélyei-
nek szovjet típusú fölszámolása. 

Azt azonban tudták, hogy a magyarok vesztesek, 
és a győztesek döntenek sorsukról. Az első impéri-
umváltás, az első cseh megszállás tapasztalatai alap-
ján lehettek elképzeléseik arról, hogy mi következik: 
a Trianon után eltelt huszonöt évet a közösségi emlé-
kezet könnyen átérte. Így nem a retorzió volt váratlan 
a számukra, hanem annak korábban elképzelhetetlen 
mértéke. Más dolog másodrendű állampolgárnak 
len  ni, mint elveszteni minden, állampolgársághoz 
fűződő jogot. 

Dobos leltári alapossággal fölmutatja mindazt, 
ami a kettős hontalanság fájdalmas tényéből követke-
zett. Elsősorban azt, hogy csehszlovák fennhatóságú 
szülőföldjén idegennek és bűnösnek számított min-
den magyar: azon egyszerű okból fakadóan, hogy 
puszta léte akadályt jelentett a homogén szláv nem-
zetállam építésének sem nem elegáns, sem nem hu-
mánus, sem nem korszerű útján. Emiatt az 1945 utáni 
néhány évben mintegy 200 000 magyar kényszerült 
elszakadni szlovákiai szülőföldjétől. Ami történt, nem 

volt más, mint jogilag szabályozott formában zajló 
etnikai tisztogatás. (Tito partizánjai a Délvidéken 
ugyanezt iszonyatos vérengzések keretében hajtották 
végre. Ami az okozott szenvedéseket, egyéni tragédi-
ák tömegét tekintve hatalmas különbség, de a politi-
kai célokat tekintve nem.) 

Dobos a regényét a maga fájdalmas emlékeire 
építi. Emlékezéseit hitelesnek tarthatjuk, annál is in-
kább, mert közreadásukkal szembesítette azokat  
a kortársak emlékeivel. A FelsőBodrogközben vala-
mivel visszafogottabban, lassabban ment végbe a ma-
gyarság elűzését célzó akció, mint nyugatabbra – ez  
a vidék ugyanis távolabb esik a hatalmi centrumok-
tól. A parasztság 1945 nyarán még zavartalanul mű-
velhette a földjeit. A csehszlovák államnak szüksége 
volt arra, hogy vessen, nemcsak arra, hogy arasson. 
„Ezerkilencszáznegyvenöt szeptembere, Bodrog köz
ben tíz hónapja véget ért a háború. Béke van. A pa-
rasztok szántanak. Asszonyaik az üzleteket járják, 
kosaraznak, csereberélnek, kedveskednek a régi üz-
letek új gazdáinak. A pusztítás kábulata után először 
a boltok népesedtek be. Aztán megjöttek a hivatalok. 
Iskolásképű suhancok ültek a magyar szolgabíróság 
asztalai mögé. Előkerültek a fináncok is. Elfoglalták 
a határ menti kaszárnyáikat. Az iskolába katonákat 
szállásoltak. Őrséget állítottak a Magyarország felé 
vezető utakra. Helyreállt a rend! Látszólag semmi 
sem változott, csupán visszakanyarodtunk a har-
mincas évek piros-fehér-kék lobogó viszonyaiba. 
Har  minc  nyolcig Csehszlovákia, negyvennégy végé-
ig Magyarország, most ismét meghúzták a trianoni 
határt.”

A békés táj képén aprócska jelzések árulkodnak 
arról, hogy a helyzet korántsem idilli. Az utak (érte-
lemszerűen a Magyarország felé vezető utak!) le-
zárva, az iskola nem gyerekzsivajtól hangos: lakta-
nya lett belőle. Gyom veri fel az iskolaudvart, a gye-
rekek pedig otthon, hamuba-porba írva tanulják  
a betűvetést. Félő: ha így megy tovább, ismét teret 
hódít ezen a vidéken a középkorra jellemző analfa-
betizmus. 

A közvetlen életveszély fenyegetése után a legfon-
tosabb: a béke. Ezért a „háború utáni hónapok légkö-
re bizalmat áraszt”. Még akkor is, ha az „öröm mégse 
lehet teljes. Nyelvük szerint különválasztják az em-
bereket; jókra és rosszakra, győztesekre és legyőzöt-
tekre. A hatalom új urai törvényt ülnek; nem kérdez-
nek, csak vádolnak. […] Nem a gonoszságot, hanem 
a születést büntetik… Érdeme senkinek, bűne min-
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denkinek van. Aki anyanyelvén szól, az bűnös, azt 
ütni, gyűlölni kell.”

Mintha az 1946-os Fábryt olvasnánk: két évtized 
elteltével ismét megszólalt a vádlott. Visszafogottan, 
halkan, és panaszát kényszerűen relativizálva. Már 
nemcsak azokról a sérelmekről beszél, amelyeket 
„mások” – vagyis a csehszlovák hatalom – miatt 
kellett elszenvednie az itteni magyarságnak. Immár 
beszámol a saját nemzettársaktól kapott sebekről is. 
És nemcsak azért, mert az utóbbiak talán még fáj-
dalmasabbak. Ez a faj  ta kiegyenlítés több, mint 
tár gyilagosság: sajátos, kötelező hűségnyilatkozat. 
Az írónak a hitelesség érdekében pontosan ilyen ki-
fejezésmódot kell használnia, hiszen amit elmond, 
nemcsak panasz, hanem vád is. 

„Kegyelemkenyéren élünk, nem mondják, de érez-
tetik velünk. Minden hónap végén kifüggesztik az 
adósok jegyzékét; akik nem fizettek, nem étkezhet-
nek tovább. Két napig az udvaron hallgatjuk a kana-
lak csörgését. Nincs helyünk az asztalok mellett. 
Éhezünk. Titokban talán azt várják, hogy otthagyjuk 
az iskolát” – írja az iskolájában, a sárospataki refor-
mátus kollégiumban megéltekről. Ez az iskola száza-
dok óta a nemzeti és szociális felelősségérzetéről, 
szelleméről ismert. Aligha gondolkodhattak úgy  
a vezetői, mint ahogy itt esik róluk szó. (Más Dobos
írásokban ez a kirekesztettség élmény soha nem jele-
nik meg, és a nagyjából ugyanebben az időben Sá 
rospatakon tanuló Koncsol Lászlónak sincsenek ilyen 
emlékei…) Meglehet, voltak, akik nem lelkesedtek  
a sok nehezen jóllakatható, éhes, lerongyolódott diá-
kért. De a tények igazsága szerint a diákok maradhat-
nak: „Rendszerint konokságunk győz. Megsajnálnak 
vagy restellik a dolgot, nem tudom. Helyet szoríta-
nak valamelyik asztal sarkánál, és elibünk is tányér 
kerül”. 

A kényszerű szemléleti kiegyenlítés tehát nem 
fedi el a történteket. „Magyarország inflációval küzd. 
Dühöng a feketézés és cserebere. Körülöttünk nincs-
telenség. És mi a nincstelenség morzsáin tengődünk. 
Eltartanak, enni adnak. Megtűrnek, és ezzel meg-
aláznak. Megtűrtek és ezzel megalázottak vagyunk 
mindkét oldalon. Itt is, ott is” – olvashatjuk. A kettős 
mérce kényszerűségét láthatjuk abban, hogy ami az 
egyik oldalon az asszonyok „kosarazása”, az a má
sikon: „dühöngő feketézés”. Még különösebb, hogy 
egyensúlyba kerül az egyik oldalról a teljes elutasí-
tás, a kitelepítésre irányuló akarat (amiről Beneš már 
döntött), és a másik oldal – fogalmazzunk így – mér-

sékelt lelkesedése, ahogyan a maga nyomorúsága el-
lenére is befogadja a fizetni nem tudó, határon túli 
magyar diákokat. 

Így, ha nem is zavartalanul, de folytathatják tanul-
mányaikat. Életük része a tiltott határátlépés: hol  
az iskolába, hol a családhoz szöknek. A tetten ért  
fiatalokra mégsem sújt le a törvény teljes szigora – 
máskülönben aligha folytatódhatnának a látott ter-
mészetességgel zavaros mindennapjaik. Életükhöz 
hozzátartozik a kockázat, aminek vállalása és csök-
kentése egy idő után része a napi rutinnak. Az így 
szerzett speciális tudás amúgy a csempészetben is jól 
hasznosítható: ez is része a határ menti mindenna-
poknak. Az iparszerűen folytatott csempészet olyan 
foglalkozás, amibe a fiatalok is bekapcsolódnak.  
A hatalom képviselői számára nyílt titok, hogy mi fo-
lyik a határokon, mégsem lépnek fel teljes erejükkel  
a csempészek ellen. A veszélyes üzemnek azonban 
még így is vannak halálos áldozatai. 

Nemcsak az üzemszerűen dolgozó csempészek 
között: ez bizonyos értelemben a természetes kocká-
zatból fakad. Az viszont fájóan balladaszerű, ahogy  
a főhős első erotikus fellobbanását kiváltó nagylány 
áldozatul esik a történelmi kataklizmának. Halála  
a közösségi sors kifejezése is. A határon lebukva, de 
a magyar határőrök fogságába esve, kiszolgáltatva, 
azok félreérthetetlen erőszakossága elől menekülve, 
agyonfázva betegszik meg. Kezelés nélkül betegsége 
végzetessé válik: az állampolgárságuktól megfosz-
tott magyaroknak nem jár orvosi ellátás. A magyar 
határőrök alávalósága és Beneš hírhedt, 33/1945ös 
számú dekrétuma együtt okozza halálát. Egyforma 
lenne a két állam felelőssége? Valójában nem. Az 
egyik oldalon egyéni vétkeket látunk, a másikon 
maga az állam követi el a bűnöket. 

Hogy ezt Dobos is így gondolja, az nem kétséges. 
Ahogy írja, 1945 szeptemberében „az ország elnöké-
nek szigorú rendeletét ragasztották a palánkokra és  
a falakra. A szöveg alatt számok is voltak: 33/1945. 
Ezt értették meg a leghamarabb, a számokat. A sza-
vak és mondatok értelmét csak később, akadozva, 
töredékben fordították magyarra: ’Joga sincs, állam-
polgársága sincs, aki magyar.’ […] Nemsokára másik 
plakátot ragasztottak az előbbi mellé. Ez alatt is szám 
volt: 108/45. Vastag, hivatalos betűk adták a lakosság 
tudtára: ’minden magyar ingó és ingatlan vagyona el-
koboztatik...’ Ebből is csak ez a mondat maradt meg, 
a legszörnyűbb. Jog sem volt, haza sem volt, már  
a ház sem azé, aki benne lakott. Pánik csapott a fal-
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vak sötét ablakai mögé. Éjszakánként libasorok kí-
gyóztak a határ felé, menekültek.”

Ilyen mondatokat e regény előtt és után évtize
dekig nem lehetett közreadni, csak a ’68-as olvadás 
táján. A történelmi és jogi tartalom egyértelmű; 
mindent tudhat az olvasó a romlást hozó jogszabá-
lyokról: az elnök írta alá őket, és még a rendeletek 
száma is ott van. Azt, hogy „Benešdekrétumok”, 
még ekkor is csak körülírni lehetett, közvetlenül ki-
mondani nem. 

Amit Dobos bemutat: egy jogrenden kívülre szo-
rított világ, ahol a törvények hiánya a törvény. Lehet 
alkalmazkodni hozzá, ez is egyfajta megszokás.  
A Földönfutókban tanúi vagyunk ennek a folya-
matnak, csak Vonnegut legendás szavai hiányoz-
nak egy-egy tragikus eseménysor leírása után: „így 
megy ez”. 

„A holtak nem tudnak beszélni, képtelenek meg-
magyarázni pusztulásuk okát. Annak van igaza, aki 
életében [sic!, ’életben’ helyett] marad, az élő győz. 
Ha ma nem is, de holnap elhiszik, amit mond. Is 
métlődnek a hírek, a végzések, az ítéletek. Tiltott  
a magyar szó. Hallgass! Némuljatok meg! Bűnösök 
vagytok. Nincs számotokra hely az országban.” Be -
neš Csehszlovákiája a kifordított Szózatra tanította 
a szülőföldjükön maradni akaró magyarokat: a nagy-
világon csak e kívül van számukra hely…

V.
Dobos emlékezéseinek különleges fejezete annak  
a diáktüntetésnek a leírása, amelyről a magyar törté-
nelmi szakirodalom azóta sem szólt; talán nem is tud 
róla. 1945 őszén Sárospatakon helyi körülmények 
közt jelentős tüntetésre került sor: kirobbant a nyo-
morúság, a megaláztatások, a kiszolgáltatottság mi-
atti feszültség. A tömegdemonstráció a nemzeti sé-
relmek elleni tiltakozás volt. Közvetlen előzményei 
közt ott volt az említett két Beneš-dekrétum (az 1945. 
augusztus 2-i az állampolgári jogokat vonta el, míg 
az október 1-én kelt a kényszermunkára hurcolás le-
hetőségét biztosította). A Csehországba kény sze rí tet
tek száma még az erősen kozmetikázott hivatalos 
adatok szerint is meghaladta a negyvenezret. Beneš 
célja nemcsak a már kiűzött szudétanémetek mun
kaerejének pótlása volt, még csak nem is Dél-Szlo-
vákia etnikai arányainak gyors megváltoztatása (bár 
ez a szándék is szembeötlő…). A ki és betelepítések 
a korábbi magyarlakta területek etnikai összetételé-
nek átalakítását segítették (ezt a trianoni béke még 

kifejezetten tiltotta). A szándék teljes megvalósításá-
hoz nem volt elegendő erő: Szlovákiának nem volt ele-
gendő emberanyaga. Reálisabb cél volt a magyar kor-
mány zsarolása, amelynek be kellett látnia, hogy egy 
esetleges „önkéntes” lakosságcsere mégiscsak jobb, 
és bármily furcsán hangzik, humánusabb megoldás, 
mint a szlovákiai magyarság kifosztása és deportálá-
sa fölötti szemhunyás. Ehhez az akcióhoz nem lett 
volna elég a csehszlovák vezetés akarata: Beneš és 
Clementis külügyminiszter megszerezte hozzá a szov
 jet vezetés támogatását is. (A történelmi képhez tar-
tozik, hogy előbbi a KGB ügynöke volt, utóbbit a 
Slánskyper – Csehszlovákia Rajkügye – keretében 
felakasztották. Majd, ha igaz, a mi ÁVH-nknak meg-
felelő cseh testvérszervezet – jeges úton nehezen in-
duló – autójának kipörgő kereke alá hintették hamva-
it. Hiába, mint mondják, az élet nem áll meg…)

Dobos szövegén, ha sejtelmesen és jelzésszerűen, 
de átüt ez a háttér. Feltűnő és joggal kelt gyanút, hogy 
a karácsonyra hazatérő (szökő) diákokat faggató és 
leckéztető perbenyiki vámparancsnok mindent pon-
tosan tud a pataki diáktüntetésről. Amiből sejthető, 
hogy azon ott voltak a csehszlovák államvédelem in-
formátorai (ne adj’ Isten, provokátorai) is. Jellemző, 
hogy a fiúk egyikét azonnal kémkedéssel vádolja, az 
állítólagos megbízók iránt érdeklődik, és tipikus ügy-
nöki kérdéseket tesz fel neki: „mivel bízták meg?”, 
„hol van a kaszárnya?”, „milyen a közhangulat?” 
Cserébe kifejti a csehszlovák álláspontot: a magya-
rok „egyformák, egyiknek kisebb a vétke, a másik-
nak nagyobb, egykutya… Egyformán éreznek, egy-
formán gondolkodnak. Harmincnyolcban kimutatták 
a foguk fehérét. Levizsgáztak… Most a mi kezünk-
ben a hatalom… egy emberöltőig nem lesz kedvük 
lázadni.” Az oktatást a helmeci járási csendőrség 
cseh parancsnoka folytatja. „Miért jöttek haza?” – 
kérdi. A válasz nem tükrözi, ezért fokozza a helyzet 
abszurditását: „Mert ide tartozunk.” 

Az itt született fiúknak bizonyára alaposabb okuk 
van így érezni, mint a pardubicei illetőségű finánc-
nak. A vámparancsnok maga a hatalom, a tervezett 
tiszta szláv nemzetállam hivatalnokaként az állami 
propaganda szócsöve: „A szívük odahúz. Innen élős-
ködnek. Viszik, lop  ják a sót, a cukrot, a ruhát. Ke  res-
 kednek, rabolnak… […] Alig töltjük fel az üzleteket, 
kiürülnek. Már csak a csempészeknél lehet vásárolni. 
[…] Elég a zsiványkodásból, ez a mi országunk! Ha 
nem tetszik, mehetnek… Darócsapkát fejükre, törjék 
a követ… a földet sem érdemlik!” – mondja.
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Ennek a szókimondóan bornírt szövegnek is meg-
van a magyar ellentétele. Egy református pap figurája 
jeleníti meg a trianoni kismagyar önző ostobaságát. 
„Se hazája, se istene” – vágja a hozzá érkezett legá-
tus arcába. És így folytatja: „Ide özönlenek maguk is. 
Ma még csak az iskola kell, holnap már a hivatalok-
ban ülnek…”, „Eleszik előlünk a kenyeret”. 

A szlovák oldali leckéztetés része a pataki diák-
tüntetés számonkérése. Ennek hatására pereg le az 
elbeszélőben az érzelmek és események belső filmje. 
„Igenis, tüntettünk, lobbant bennem a harag. Össze
csődült ezer éhes diák, kopottak, mindig éhesek. 
Vezérek is akadtak, akik az élre álltak, fáklyát lobog-
tattak a kezükben. Nótát is kezdtek: Kossuth Lajos 
azt üzente. Ordítva énekeltünk, és folytunk végig az 
utcán, mentünk, folytunk, mint a homokba öntött olaj. 
[…] Én is ott voltam köztük, a névtelen, éhes diá  kok 
közt. Torkom szakadtából ordítottam: Eskü szünk,  
esküszünk, csehszlovákok nem leszünk.” Kü  lönös, 
hogy ezt még elbírta 1967ben a papír – a Kos  suth-
nóta refrénjét, azt, hogy „éljen a magyar szabadság, 
éljen a haza!” nem. 

Az emléket a kommentár követi: „Számunkra ez 
volt a forradalom, a felszabadulás: védekezés, tilta-
kozás a magyargyalázás ellen, a szolgabírák ellen,  
a százféle megaláztatás ellen, a parasztozás, az urak 
gőgje ellen… […] Elég volt, most a férgek ordítanak, 
megjött a hangjuk. Beneš beszédét és követelését 
előző nap közölték a lapok, ez csak a szikra volt az 
eső nem látta homokban folyó olajra.” 

Az emlékek közt van egy, amit nehéz hitelesnek 
tekinteni. Nem életszerű, hogy a nemzeti szorongat-
tatás sokadik hónapjában, Beneš legújabb fenyegeté-
sének másnapján, az évekkel-évtizedekkel korábbi 
osztálysérelmek gerjeszthetik a tüntetők indulatát. 
Engedtessék meg nekem: ebben az osztályharcos 
motívumban a pártállami újságírásban „vörös farok-
nak” nevezett tartozék klasszikus példáját látom. Az 
olyan frázisokat hívták így, amelyek egy írásba be-
vitték az osztályharc ideológiájának vagy a marxiz-
musleninizmus aktualizált tanításának egy elemét – 
hogy a szöveg elnyerje a szemellenzős ideológusok 
tetszését. Az ilyen szövegrészeket a szerző kényszer-
ből beírta, az olvasó pedig átugrotta. A közírás így 
működött, és olykor az esszépublicisztika feladatát 
átvállaló irodalom is rákényszerülhetett erre. A Föl 
dönfutókat író Dobos nem akármilyen tétekben ját-
szott: ha tenni akart valamit a nemzetéért, csak poli-
tikus módon tehette.

Meg is tette, de sohasem elvtelen szervilizmussal. 
Mert hiszen volt, hogyne lett volna, magyar úri arro-
gancia, voltak, akik kenyéririgységből, ostobaságból, 
politikai számításból ellenségesen fogadták a más-
honnan Magyarországra menekülőket. E jelenségek 
okkal voltak bírálhatóak. Az odahaza és Sárospatakon 
népéhez és nemzetéhez kötő hűséget tanuló, szociá
lisan elkötelezett író osztálytudatos kritikája egé-
szében véve nem alaptalan, nem elvtelen. Az adott 
esemény leírása az egyik legkényesebb helye az egé-
szében véve különlegesen érzékeny témát feldolgozó 
regénynek. A nemzeti megalázottság krónikáját az 
osztályharc ideológiájából merített dekoráció sikere-
sen védte a cenzúra ellen. Dobos gesztusa a szüksé-
ges minimum szintjén marad, nem elvi engedmény, 
nem behódolás. 

Az események felidézése így folytatódik: „Rend-
őrkordon zárta el utunkat. Áttörtük. Esküszünk, es-
küszünk, hogy rabok tovább nem leszünk… Fegy -
vertűz dördült. Egy pillanatig hallottam ezer diák 
ijedt lélegzetvételét. Felbomlott a sor, szaladtunk, ro-
hantunk. Üldöztek, orosz vezényszavak csattogtak  
a szertefutó gyerekcsordák fölött.” Orosz vezénysza-
vak? Patakon? Igen, egy megszállt országról van szó. 
Amelynek sorsába, de még a határszéli városka ese-
ményeibe is egy idegen hatalom bármikor, közvetle-
nül, fegyveresen is beavatkozhat. Ez a tény egyúttal 
jelzi: a magyar politika tompultsága mögött ugyan-
úgy moszkvai akarat áll, mint Prága (Pozsony, Kassa) 
agresszivitása mögött. Az emlékezésben nincs szó 
halottakról; a katonák ezek szerint a levegőbe lőttek. 
A sortűz célja éppen ez volt, a fenyegetés: ha akar-
juk, végezhetünk veletek. Nemcsak a pataki diákok-
kal: Magyarországgal. 

A tüntetés mit sem változtat a helyzeten. Gyorsan 
múlnak a hónapok és az évek. A helyzet alig változik: 
a mélypont körül stagnál. A bodrogköziek alkalmaz-
kodnak ahhoz is, amihez nem lehet. Még a határon 
való átszökés megszokhatatlan izgalma is rutinná vá -
lik. Az életbe beépülnek a veszteségek: a jogé, a biz-
tonságé, a meghódítani vágyott lányé. A kamaszból 
statáriális gyorsasággal felnőtté érő fiú, talán életkori 
sajátosságai okán is, kalandként éli meg a kiszolgálta-
tottságot. Rákényszerül, hogy az államhatárt csu  pán 
kockázatos átjáróháznak tekintse. Ha pedig csak ennyi, 
miért ne csatlakozna a mesterségüket iparszerűen űző 
csempészekhez, akik egy „tiltottan szabad” foglalko-
zást űznek? Idegenné vált a szülőföldjén, otthontala-
nabb már nem is lehet. „Két pont között vergődik az 
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életem: az idegenség és az otthon. Mindkettő bizony-
talan. Nincs állandóság egyikben sem: estéről reggel-
re élünk. Reményke dünk és félünk egyszerre. Kinek 
van igaza ebben a kavargásban? Ki lesz ítélő bírája a 
vészjósló fe  nyege tésnek? A fegyver vagy az értelem? 
Léle gez  ni is nehéz itt, indulatot és a bosszú tüzét szí-
vom magamba minden lépésben. Talán mégis annak 
lesz igaza egyszer, akinek mindez jobban fáj.” Ez a 
válasz csak látszólag bizonytalan. Valójában a ma-
gyarság iga zának kijelentése: egy hideg genocídium 
is jobban fáj azoknak, akik elszenvedik, mint az el -
követőknek.

Ebbe az irányba mutat a műnek az az önálló kisre-
gényként is megálló vonulata, amely a Magyar or-
szágról (vagy Kárpátaljáról?) Palesztinába igyekvő 
zsidók exodusának bodrogközi fejezetét, a tiltott hatá-
ron való átkelés balladisztikus leírását adja. Tör  té -
netünk szempontjából nem lényeges, hogy ennek  
az embercsempészetnek személyes résztvevője vagy 
csak szemtanúja volt-e Dobos. Az ellenben nagyon is 
fontos, hogy így épül a regény szövetébe a magyar-
ságnak – az ellene megfogalmazott politikai „vérvád” 
jegyében történt – jogfosztása és a nácizmus üldözte 
zsidóság sorsa közti párhuzam. „Kiszolgáltatott va-
gyok velük együtt” – érzi az elbeszélő. A zsidók félel-
me átragad rá: fél az őket fenyegető, de szökésük fe-
lett szemet hunyó hatalomtól, fél a haldokló, az élettől 
és szülőföldjétől búcsúzó rabbitól. Pedig az érte is 
imádkozik: „ne érjen benneteket hasonló sors”. A leg-
jobban azonban attól a jövőtől fél, amelyet a menekü-
lő zsidók, köztük a haldokló rabbi sorsa vetít elé. 

Okkal: a kollektív bűnösség elméletéből kollektív 
megtorlás következik. Dobos egész életét végigkí-
sérte az a tragikus emlék, hogy üldözöttként neki is 
az üldözőkkel kellett tartania. „Figyelem, nézem  
a búcsúzásokat: a vergődő jajveszékelés után közöny 
ül az arcokra. Nem tudok a szemébe nézni senkinek. 
Torkot szorító szégyenérzet kínoz. A rám verő te 
kintetek szemrehányók. Szégyellem, hogy a törvény 
oldalán részt kell vennem ebben a felháborító go-
noszságban. Én sem kerülhetem el a sorsomat, lét-
számot egészítenek ki velem. Egy megszökött ember 
helyett a vagonba tuszkolnak, és elindul a vonat.  
A gyűlölet elsorvasztja a reményt, mégis csak az jár 
a fejemben, lesze erő, amely fellázad majd az okta-
lan emberalázás ellen.” Tudjuk: nem lett…

És itt voltaképpen be is fejeződik a földönfutóvá 
vált szlovákiai magyarok sorsának krónikája. A re-
gény azonban nem ezzel ér véget: a kerettörténeten 
belüli szerelmi szál majdnem végzetes fordulatával,  
hősének öngyilkossági kísérletével zárul. Majd
hogy nem allegorikusan, de mindenképp jelképesen. 
A sze  relem lobogása, a sokáig a boldogság lehető
ségét őrző házasság után jön az összeomlás. Egy 
ember totális veresége, minden illúzió és minden re-
mény elvesztése: mélypont, ahonnan nem látszik 
fölfelé vezető út. Mégis: amikor valaki már nem ra-
gaszkodik az élethez, az élet még mindig ragaszkod-
hat hozzá. Szíven lövi magát a repülős, de életben 
marad. 

És életben maradt a történelem által szíven talált 
felföldi magyarság is.

Vízimalom
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Most azt remélem
Két József Attila-sorra

Édes hazám, fogadj szívedbe!
Ezért volt mindenik pöröm,
ezért lett ordas, gyilkos eszme
iránytűm s egyben börtönöm,

atyáink sírját ütlegelve
a százhúsz burzsujt felkötöm,
kibicsaklott, durva keserve,
s a hiába áhított öröm.

Felindultak „testvéri” tankok,
rom a romra döngőn hanyatlott,
de nem a rímeim miatt.

Most azt remélem, van bocsánat,
tékozló fiú, aki lázadt,
hadd legyek hűséges fiad.

Hetedíziglen
Egy Szakály Sándor-idézetre

Ki lát bele a görbült távlatokba,
hol hepehupás Somogy bakáit,
nemzedékünk nagyapáit, apáit
halni, túlélni egy idő sodorta?

Életüket védve, de vérüket ontva
hősen hátráltak a végső hazáig,
s úgy üzennek a frivol szívű máig,
mintha mi nincs már, az is mindig volna.

A tetteikkel akik egyek voltak,
élőknél veszélyesebbek a holtak,
követhetetlen, lidérclángú lelkek.

Tények búvára, talán tőlük tudtad,
hogyan kell megszólítani a múltat,
a hetedízig fájó történelmet?

Oláh JánOs

Szemhatár
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Okváth Imre

Szakály Sándor: A 2. vkf. osztály
Tanulmányok a magyar katonai hírszerzés  

és kémelhárítás történetéből 1918–1945 

A titkosszolgálati tevékenységeket (hírszerzés-kémke-
dés, elhárítás) – funkciójukból eredően is – már kez-
dettől fogva körüllengte valamifajta „titokzatosság”, 
amely félelemmel is vegyített kíváncsisággal, ér  dek
lődéssel társult. Különösen igaz lehet ez a megállapítás 
a XX. század elejétől szervezetszerűleg is önállóvá 
váló polgári és katonai titkosszolgálatok mű  ködésére. 

Az Osztrák–Magyar Monarchia 1918 őszi felbom-
lása után megszerveződő magyar haderő keretében 
kialakított katonai hírszerzésre és elhárításra a há -
borús összeomlás körülményei között azonnal óriási 
feladatok hárultak. Mindenekelőtt a környező álla-
mok ellenséges érzülettel teli politikai és katonai ve-
zetőinek szándékait és törekvéseit kellett felderítenie, 
illetve segítséget kellett nyújtania a magyar érdekek 
védelmét szolgáló politikaikatonai ellenlépések ki-
alakításában. Magától értetődő, hogy – a bennfentesek 
kivételével – a kialakított szervezet szakmai tényke-
déséről keveseknek voltak érdemi ismeretei mindad-
dig, amíg a rendszer fennállt. Majd a második világ-
háború után vezető szerepet játszó politikai pártok 
mindegyike a bukott rendszer legveszélyesebb szer-
vezetei között tartotta számon, vezetőit, tagjait pedig 
gyakorlatilag háborús és népellenes bűnösökként ke-
zelték. A változó elnevezésű, de leginkább a „2. vkf. 
osztály”ként emlegetett szervezetről a ’60as évek-
ben megjelentetett politikai jellegű kiadványok is ezt 
a képet kívánták igazolni, bár az általuk adott re-
konstrukció hitelességét erősen megkérdőjelezte az  
a tény, hogy a szerzők hosszabb időt töltöttek el a po-
litikai rendőrség kötelékében. Csak jóval a rendszer-
váltást követően, 2001ben jelenhetett meg az első 
olyan – az osztály szervezettörténetére koncentráló – 
tanulmány, amely a kutathatóvá vált levéltári forrá-
sokra is támaszkodott.1 

1 Böll Gábor: A VKF-2 szervezettörténete az újabb kutatások tükré-
ben. In Katonaperek a kommunista diktatúra időszakában 1945–
1958. Tanulmányok a fegyveres testületek tagjai elleni megtorlá-
sokról a hidegháború kezdeti időszakában. Szerkesztette Okváth 
Imre. Történeti Hivatal, Budapest, 2001. 71–102.

Szakály Sándor, a két világháború közötti katonai 
elit és a csendőrség nemzetközi elismertségű kutatója-
ként és szakértőjeként az ezredforduló első éveiben 
fordult a 2. vkf. osztály vezetőállományának, illetve  
a katonai hírszerzés és elhárítás talán legsikeresebb 
ágazatának számító attaséi szolgálat történetének fel-
dolgozása felé. Kutatási eredményeit 2003 és 2008 kö-
zött tanulmánykötetekben tette közé. A Magyar Napló 
és a Veritas által megjelentetett kiadvány e tanulmá-
nyok javított és kiegészített változatait tartalmazza, 
így összefoglaló képet nyújt a témáról. A kötet bemu-
tatja az önálló magyar katonai hírszerzés és kémelhá-
rítás létrehozását és működését, az osztály vezetőit és 
a katonai attaséi szolgálat személyi állományát, állomás-
helyeit az 1919–1945 közötti időszakban. A szerző a 
korábbi munkáiban is magas színvonalon alkalmazott 
történelmi statisztikai és szociológiai módszerek segít-
ségével vizsgálja többek között az osztályvezetők és a 
katonai attasék származását, képesítéseit, nyelvismere tét, 
szolgálati karrierjük különböző állomásait. Mind  ez 
azért is különösen fontos, mert az osztály hiteles szak-
mai tevékenységének bemutatásához hiányoznak, illet-
 ve rendkívül szű  kösek az eredeti levéltári források.

A kötet első tanulmánya a katonai hírszerzés és 
kémelhárítás szervezeti kereteinek és működési fel-
tételeinek kialakítására irányuló törekvéseket követi 
nyomon, hiszen ezt megelőzően ilyen szervezettel  
a magyar honvédség nem rendelkezett. A feladatokat 
az Osztrák–Magyar Monarchia közös hadseregének 
vezérkara alá tartozó Evidenzbüro (Nyilvántartó Iro
 da) látta el. Az újonnan, 1918. november 1jével meg-
szervezett magyar Hadügyminisztériumban az 1. 
osztály ügykörébe sorolták a „hadműveletek, hírszer-
zés, nyilvántartás, elvi ügyek intézését”. A szervező-
munka irányítása és az osztály vezetése Stojakovics 
Demeter (Sztójay Döme) vezérkari őrnagyra hárult, 
aki egyaránt szolgált az irodában és a magasabb pa-
rancsnokságok különböző hírszerző részlegeinél is. 
A továbbiakban bepillantást nyerhetünk a kibontakozó 
politikai zűrzavar közepette is következetesen mű-
ködtetett – változó elnevezésű – osztály működésébe, 
és információt kapunk esetleges feladatmódosulásairól 
is. A Stoja kovics vezette osztály 1919. január 1jétől a 
minisztérium 5. osztályává alakult át, majd a Tanács
 köztársaság (1919. március 21.) kikiáltásával az új el-
nevezésű Hadügyi Népbiztosság alárendelt szerve-
ként intézte a hadműveleti, karhatalmi, hírszerzési 
és hadrendi ügyeket. A hamarosan bekövetkező cseh 
(szlovák) és román támadás következtében az osz-
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tályt 1919. má  jus 5i hatállyal, a Vörös Had sereg Pa 
rancsnokság II. csoport elnevezéssel közvetlenül a ve
 zérkari főnök, Stromfeld Aurél vezérkari ezredes fel-
ügyelete alá rendelték. A tanácskormányt el nem is-
merő politikai és katonai erők ezzel közel egyidejűleg 
a Szegeden felállított ellenkormány keretei között szerve-
ződő Nem  zeti Hadseregen belül hozták létre saját hír-
szerző szervezetüket, I. (hadműveleti) csoport elneve-
zéssel. Vezetője Ottrubay Károly vezérkari őrnagy lett, 
aki korábban az uralkodó katonai irodájában is szolgált. 

A tanácskormány bukását követően a kiépülő és fo-
kozatosan megszilárduló új politikai rendszer néhány 
hónapig két hírszerző és kémelhárító szervezettel is 
rendelkezett. A Hadügyi Népbiztosságból ismét Had
ügy minisztérium lett, és ennek 5. osztálya intézte to 
vább  ra is a hírszerzést, a kémvédelmet és a sajtóügyeket, 
míg a Nemzeti Fővezérség II. (nyilvántartó) csoportja 
ugyancsak ilyen jellegű feladatok végrehajtásáért volt 
felelős. A zavaró kettősséget 1919 novemberében sike-
rült felszámolni, amikor a két szervezetet a Fővezérség 
II. csoport elnevezéssel egyesítették Stojakovics De 
me  ter vezetése alatt. A régiúj vezető a szakmához 
értő tisztek meghagyásával kezdte el hármas tagozó-
dású feladatainak végrehajtását (hírszerzés, nyilván-
tartás, kémelhárítás). A végleges és hosszú ideig (1945 
májusáig) működő struktúra 1920. áp  rilis 1jétől szi-
lárdult meg, amikor a Fővezérség megszüntetését kö-
vetően létrejött a Magyar Királyi Vezérkar főnöke szol-
gálati állás, és a Vezérkar főnöke alárendeltségében 
úgynevezett vezérkari irodák (osztályok) szerveződtek. 
A továbbiakban ezek egyikeként működött a Nyil ván
tartó Iroda mint a HM VI2. osztálya. Az elnevezés 
1938tól, a fegyverkezési egyenjogúság visszaszerzé-
sét követően változott meg, és ettől kezdve már nyíltan 
is a Honvéd Vezérkar főnöke 2. osztálya néven szere-
pelt a katonai hírszerzés és kémelhárítás. 

A szerző ezt követően az osztály – nemzetközi 
megítélés szerint is – legsikeresebb területeinek,  
a rejt  jelmegfejtés és a katonai attaséi szolgálat ki 
építéséről ad rövid áttekintést. A X. (rejtjelfejtő) 
alosztály létrehozásában és magas színvonalú mű-
ködtetésében Po  korny Hermann alezredes (majd ve-
zérezredes) játszott vezető szerepet, akit méltán te-
kinthetünk a XX. század egyik legkiemelkedőbb 
kódfejtőjének. Meg ítélését természetesen nem be 
folyásolja, hogy 1947 őszén fogadott fiát, Pokorny 
Zsigmond Ákost az ő közreműködésével szervezte be 
a Honvédelmi Minisz térium Katona Politikai Osz 
tály (Katpol) hírszerzése a nyugatnémetországi ma-

gyar emigráció bomlasztására és a megszálló ameri-
kai csapatok felderítésére. 

Már ebben a tanulmányban számos új információ-
val gazdagíthattuk ismereteinket a 2. vkf. osztály 
talán leghatékonyabb szolgálati ágának, a katonai 
attaséi szolgálatnak a megszervezéséről és a szolgá-
ló állomány kiváló szakmai felkészítéséről. Mindez 
igen tanulságos, hiszen jelentéseik, amelyeket köz-
vetlenül a Honvéd Vezérkar főnökének küldtek, je-
lentősen befolyásolni tudták a korszak politikai, ka-
tonapolitikai döntéseit. 

Ugyancsak rendszereken túlmutató következteté-
seket lehet levonni az alapján: hogyan alakult a kato-
nai attasék sorsa a második világháborút követően.  
A kitűnően képzett, nagy tudású, több nyelven beszé-
lő tisztek túlnyomó többsége – a megtorlástól való 
jogos félelemtől hajtva – az emigrációt választotta, 
míg a többieknek a sok éves szovjet hadifogság, majd 
hazatérésük után – ha túlélték a hadifogolytáborok 
poklait – az itthon maradottakkal együtt a megbé-
lyegzés, a megaláztatás jutott osztályrészül; gyakor-
latilag halálukig figyelte őket a változó elnevezésű 
kommunista államvédelmi/állambiztonsági szolgála-
tok valamelyike. Ebben a sorsban azok is osztoztak, 
akik a túlélés vagy egyéb egyéni motivációk alap-
ján az újonnan megszervezett Katpol vagy az ÁVO 
„munkatársaként” rövid ideig a sikeres beilleszkedés 
hamis illúziójába ringathatták magukat. A legismer-
tebb „kollaborálók” között említhetjük Kuthy László 
vezérkari ezredest (1944 májusa és októbere között  
a 2. vkf. osztályvezetője), aki 1946. február 21. – 1948. 
február 12. között a kezdetektől kommunista befo-
lyás alatt álló új hadsereg felügyelői beosztásáig ju-
tott, vezérezredesi rendfokozattal. A Katpol tiszt
jeként szolgált Gát Zoltán alezredes (1943. március 
15. – 1944. október 15. között a Hírszerző alcsoport 
balkáni arcvonal vezetője); nevéhez köthető az új 
államha talom katonai hírszerző szolgálatának meg 
szerve zése és vezetése 1949. decemberi őrizetbe vé-
teléig. A Rejtjelmegfejtőcsoport havi díjas polgári 
alkalmazottai között találhatjuk a volt tisztek közül 
dr. Andreánszky István, Buda Dezső, Horváth Fe 
renc, Varga József alezredeseket. 

A témával foglalkozó szakirodalomban – s ettől 
jelen tanulmány sem tér el – ismétlődő állításként 
szerepel Szentpétery György vezérkari százados,  
a Defenzív alosztály 1939. november 1. – 1941. no-
vember 1. közötti vezetőjének háború utáni hivatásos 
tiszti karrierje a Katpolon. A félrevezető megfogal-
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mazás először a – már korábban hivatkozott – Böll
tanulmányban bukkan fel, amikor a szerző egy 
Szentpéterytől 1950. október 10én felvett kihallga-
tási jegyzőkönyvben szereplő adatot érthetett félre, 
ahol a katonai elhárítás tisztje őt VKF2es ezredes-
ként szerepeltette. Ugyancsak a Katpol ezredeseként 
említi – igaz, már nyugállományú viszonyban – a Val
 lomások a holtak házából című kötet szerkesztője, 
Haraszti György is, aki szerint 1948 januárjától Szent
 pétery már a HM szolgálaton kívüli miniszteri osz-
tályfőnökeként tevékenykedett.2 A rendelkezésünkre 
álló források azonban nem igazolják ezt a képet. 
Szentpétery 1945–1947 között, a Jóvátételi Hivatal 
alelnökeként buzgón szolgálta a szovjet követelések 
mind teljesebb kielégítését, míg a Katpol 1947 nyarán 
őrizetbe nem vette. Kihallgatása során szervezte be 
Földy Lajos ezredes, a kémelhárítás vezetője. Felada ta 
elsősorban volt tiszttársairól való jelentésekre és szak
 tanulmányok elkészítésre terjedt ki, Majoros Sándor 
őrnagy tartótisztje irányításával. Mindezen tevékeny-
ségéért havi 1500 forint díjazásban részesült, amit rend-
szeresen kiegészítettek az általa közölt operatív kiadá-
sok megtérítésével. Ügynöki karrierje 1950 tavaszára 
érte el csúcspontját, amikor a HM IV. (Felderítő) Fő 
csoportfőnökség támadólagos elhárítását vezető Se  ré
 nyi István alezredes megbízásából megkezdte a NATO
államok és Jugoszlávia elleni ügynökhálózat meg-
szervezését. Elsősorban – itthon és külföldön tartóz-
kodó – volt munkatársainak és azok ügynökeinek 
„újbóli munkába állításával” kívánta feladatát meg-
valósítani. Mindenekelőtt a volt belgrádi katonai at-
taséra, Liszay Aurél vezérkari al  ezredesre alapozta 
tervét a régi 2. vkf.es ügy nökhálózat feltámasztásá-
ra. 1950. májusi őrizetbe vétele miatt azonban nem 
tudta megvalósítani elképzeléseit. 

A második tanulmány a magyar katonai hírszer-
zést és kémelhárítást irányító, az osztály élén 1919–
1945 között álló tiszteket, tábornokokat mutatja be, és 
vizsgálja különböző szempontok alapján. Az időszak-
ban regnáló tíz személy összehasonlító elemzéséből 
számos érdekes és új információval gazdagíthatjuk 
ismereteinket a témakört illetően – így a családi hát-
tér, a vallásfelekezeti megoszlás, az iskolai végzett-
ség, a vezérkari képesítés megszerzése, a fegyver

2 Vallomások a holtak házából. Ujszászy István vezérőrnagynak, 
a 2. vkf. osztály és az Államvédelmi Központ vezetőjének az ÁVH 
fogságában írott feljegyzései. Szerkesztette Haraszti György. 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára–Corvina, Buda
 pest. 2007. 403. 

nemi és haderőnemi hovatartozás kérdésköreiben. 
Az már a szerző korábbi, a katonai elit kutatása során 
felszínre kerülő adatok alapján írt munkái után is el-
fogadottá vált a történeti szakirodalomban, hogy az 
úgynevezett Horthykorszak katonatiszti „társadalma” 
nem a felső körök gyermekeiből szerveződött, hanem 
a középréteg alsó harmadának, illetve a kispolgári 
létben élő családok fiaiból verbuválódott. Ez elmond-
ható a 2. vkf. osztály irányítóiról is, hiszen az ő ese-
tükben a katonatiszti pálya választása a társadalmi 
hierarchiában való előrelépést és valamilyen egzisz-
tenciális biztonság megteremtését jelentette. Érdekes 
adalék az osztályvezetők nyelvtudása: a német és a 
francia nyelv általános használata mellett öten az an-
golt, négyen pedig a szerb és a román nyelvet beszélték 
magas színvonalon. Ebben bizonyára szerepet ját-
szott az a gyakorlat is, amelyet a katonai attaséi szol-
gálat jelentett, hiszen tíz osztályvezető közül hatan 
teljesítettek külszolgálatot a vizsgált periódusban. 

A kötet harmadik tanulmánya a magyar katonai atta-
séi szolgálat kiépítéséről és az attaséi beosztást be  töltő 
hatvan személy összehasonlító elemzéséből le  szűrt 
megállapításokat adja közre. A vizsgálati szempontok 
hasonlóak az előző tanulmányban is alkalmazottakhoz, 
így a származás, a katonai iskolák, a nyelvismeret, a be-
osztásban eltöltött szolgálati idő, a háborút követő élet-
pálya ismertetései itt is szerepelnek. Az olvasóban 
kibontakozó összkép elfogadhatóvá teszi a szerző meg-
állapításait a testület tevékenységét illetően, miszerint az 
1919–1945 közötti időszakban katonai szakelőadói/ka-
tonai attaséi beosztást betöltő honvédtisztek szakmailag 
felkészült, több nyelven be  szélő, megalapozott katonai 
tudással és ismeretekkel rendelkező személyek voltak.

A recenzens a kötet tudományos értékeit messze-
menően elismerő véleménye mellett egy apró kritikai 
észrevételt, megjegyzést is tenne. Az életrajzok is-
mertetésénél kihagyható lett volna azon személyek 
kétszeri szerepeltetése, akik osztályvezetőként és ka-
tonai attaséként is érintettek voltak a szolgálatok mű-
ködésében, nevezetesen Andorka Rezső, Hennyey 
Gusztáv, Ruszkay Jenő, Stojakovics (Sztójay) Döme, 
Ujszászy István, Vasváry József.

Szakály Sándor tanulmánykötete a fentebb ismer-
tetett értékei miatt megkerülhetetlen kézikönyvként 
szolgálhat minden, a témával foglakozó szakember 
számára, és jelentős archontológiai adattárként segít-
heti a két világháború közötti katonai hírszerzés és 
kémelhárítás szakmai tevékenységének hiteles feltá-
rását és bemutatását. 
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Szokolay DomokoS 
„Fegyverbe lép az őrség…”

  

A Történelem és publicisztika című cikk- és tanul-
mánygyűjtemény szerzőjének, Szakály Sándornak  
e könyv megjelentetésével az volt a célja, hogy – sza-
vai szerint – „rövid életű”, napi- és hetilapokban, fo-
lyóiratokban, illetve születésnapi köszöntő kötetek-
ben megjelent írásainak legjava önálló kötetbe gyűjt-
ve hosszabb távon is utat találjon a közönséghez.  
A történelem iránt érdeklődő, de nem szakmabeli 
olvasó számára is befogadható szövegekről van tehát 
szó. Hozzá kell tennünk, hogy ez a szám szerint 33 
írás nemcsak történelmi ismeretterjesztő cikkek csok-
rát jelenti, hanem a történelemről, történetírásról alko-
tott gondolatok, állásfoglalások gyűjteményét is adja. 

Szakály írásainak nemcsak az MTA doktori címe 
vagy egyetemi oktatói pályafutása ad súlyt, hanem 
az is, hogy komoly intézményi háttérrel rendelke-
zik. Az általa vezetett Veritas Történetkutató Intézet 
honlapján szereplő „Lectori salutem…” című kö-
szöntőjében arra tesz ígéretet, hogy ő és munkatársai 
megpróbálják újragondolni és új kutatásokkal „ho-
málytalanítani” az elmúlt másfél évszázad magyar 
történelmét – harag és részrehajlás nélkül. Érdemes 
mindezt szem előtt tartani, és a saját maga által meg-
határozott elvárások szerint olvasni a könyvét. A kö-
tetben a XIX. század második felétől a XX. század 
kö  zepéig terjed az az időszak, amellyel foglalkozik,  
s azon belül leginkább a hadtörténelem és a politika-
történet területét érinti. 

Az első cikk A történelem és a hadtörténelem ok-
tatása a magyar katonatisztképző intézményekben 
1872–1945 címet viseli, amely a Ludovika Akadémia 
képzési kereteinek változásairól, szabályozásairól és 
az intézmény szellemiségéről is képet ad. A történe-
lem- és hadtörténelem oktatásnak – 1920 előtt bele-
értve az uralkodóház genealógiájának ismeretét is – 
nem egyszerűen az általános, gimnáziumi műveltség 
elsajátíttatása volt a célja. A hadtörténelmi munkák-
ból, a nagy hadjáratokról és a modern államfejlő-
désről átadott széleskörű tudásanyag szakmai szem-
pontból is elengedhetetlen volt. Ugyanakkor, amint 
Szakály megállapítja: „az illetékesek úgy vélték, hogy 
ezen tárgyak a katonai tudományokban való jártas-
ság megszerzése mellett a hazafiság és a hazasze-

retet felébresztésére is alkalmasak.” Az írás is -
meretterjesz  tő értékét növeli, hogy a közbeszédben 
forgó „ludovikás” jelzőhöz tényeken alapuló adalékot 
nyújt. 1945 után ugyanis ludovikásnak len  ni egyet  
jelentett a két világháború közötti rendszer „fasisztá-
nak” vagy „reakciósnak” bélyegzett támaszá  val – 
azzal a támasszal, amelyet a kiépülő kommunista 
diktatúra és társutasai pusztulásra ítéltek. Az ön  álló 
magyar katonatisztképzés első modern intézményé-
nek nevével és történetével kapcsolatban a fogalmak 
és a jelzők, illetve a mögöttük álló tények tisztázása 
tehát fontos feladat. Ennek az is hangsúlyt ad, hogy 
tudnunk kell – Evva Ernő ludo vikás indulójának 
szövegét idézve –, milyen őrség „lépett fegyverbe” 
1919–1920 folyamán, és milyen valóságos teljesít-
ményt nyújtott a második világháború végéig.

A katonatisztek életrajzainak megírása, pályájuk 
felvázolása Szakály Sándor egyik módszere arra, hogy 
ezt a teljesítményt meg lehessen vizsgálni. A Két 
„Mária Teréziás” Kaposvárról, illetve A kolozsvári 
magyar királyi IX. honvéd hadtest parancsnokai 
1940–1945 című írások így életutakat ismertetnek, de 
olyan – vitákat is kiváltó – személyek is górcső alá 
kerülnek a kötetben, mint Szügyi Zoltán, a Szent 
László hadosztály parancsnoka és Jány Gusztáv ve-
zérezredes, vagy éppen Horthy Miklós kormányzó. 
Hozzá kell azonban tenni, hogy a vélemények üt -
köztetésére legalább ennyire alkalmasak lehetnek az 
1944. december 22-én megalakult Ideiglenes Nemzeti 
Kormányban szerepet vállaló katonatisztek is. A mi-
niszterelnök, dálnoki Miklós Béla, Vörös János hon-
védelmi miniszter és Faragho Gábor közellátásügyi 
miniszter korábban mind a Magyar Királyság kato-
nai felső vezetésébe tartoztak, Faragho pedig moszk-
vai katonai attasé is volt. 

Ami Horthy Miklóst illeti, a szerző a róla kiala-
kult kép újraértékeléséhez is fontos adalékokat kívánt 
nyújtani. Ahogy a Horthyról – másként című írásban 
megállapítja: annak ellenére, hogy a szakma már az 
1980-as években is árnyaltabban látta Horthy alakját, 
a közbeszédben és a fel-fellángoló vitákban továbbra 
is hamis toposzok élnek a kormányzóról. Pedig ha  
a történészek kutatási eredményei kellőképpen átmen-
tek volna a köztudatba, akkor „nem írnának a Don-
kanyarba Horthy által elpusztulni küldött kétszázezer 
katonáról és munkaszolgálatosról. Nem beszélnének 
a Szovjetunió elleni magyar hadba lépés esetében 
(1941. június 27.) törvénytelenségről. Nem emleget-
nék Horthy Miklóst háborús bűnösként. Nem állíta-
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nák róla, hogy nem tudott még magyarul sem, és  
a sort hosszan lehetne folytatni.”  

Nem véletlen, hogy a kötetben szereplő írások kö -
zül több is a Horthy személye és döntései körüli vitás 
kérdéseket járja körül. Volt-e szerepe az 1919–1920-as 
kilengésekben, szemet hunyt-e felettük, vagy igyeke-
zett azokat mérsékelni? Milyen elvek alapján szerve-
ződött a Nemzeti Hadsereg? Hogyan cselekedett és 
milyen mozgástérrel rendelkezett a magyar katonai 
felső vezetés és a Legfelsőbb Hadúr 1944–1945-ben? 
Szakály ezeknek a kérdéseknek a tisztázásánál igyek-
szik a lehető legtárgyilagosabban eljárni, dokumentu-
mokra, jogi szabályozásokra és tényadatokra alapozza 
érvelését. Nemcsak azt vizsgálja, hogy a következ-
mények ismeretében miben hibázott vagy nem hibá-
zott a kormányzó, hanem azt, hogy az adott helyzet-
ben – a lehetőségekhez mérten – hogyan cselekedett 
vagy cselekedhetett. Az Egy el nem küldött levél. 
Horthy Miklós levéltervezete Adolf Hitler számára, 
1944. július 10. és A magyar királyi Honvédség és 
a magyar katonai felső vezetés 1944–1945-ben című 
írások a német megszállás utáni hónapok kulisszái 
mögött zajló eseményeket foglalják össze, és rávilá-
gítanak az önálló mozgástér beszűkülésének súlyos 
dilemmáira. Az időszak ellentmondásosságát, egyben 
tragikumát jelzi, hogy míg egyik oldalon deportálá-
sok zajlottak, addig a „Koszorús-akció” keretében  
a kormányzó emberei lépéseket tettek a budapesti 
zsidóság megmentésére; míg a német biztonsági szer-
vek szabadon „vadászhattak” az ellenállási mozgalmat 
szervezőkre, azalatt a kiugrási kísérlet előkészítése  
a – végül sikertelen – megvalósításhoz közeledett.  
A kormányzóhoz való hűség kérdése pont az utolsó 
órákban vált volna kulcsfontosságúvá. Szakály érté-
kelése szerint „a katonai erővel nem biztosított, meg-
felelően nem előkészített »kiugrás/kiválás« a háború-
ból gyakorlatilag órák alatt kudarcot vallott. Ennek 
okai között az előkészítetlenség, a bizalom hiánya és 
a határozatlanság említhető.” S Horthy felelősségére 
is utalva – miután más esetben bizonyította, hogy  
a kormányzónak volt lehetősége változtatásokat kez-
deményezni – hozzáteszi: „amennyiben az államfő 
nem bízott a katonai felső vezetés tagjainak egy ré-
szében, az általa kinevezett kormány egyes tagjaiban, 
akkor feltétlenül szükséges lett volna az adott beosz-
tásokban a személycserékre. 1944 őszére a hadi hely-
zet miatt a német katonai és politikai vezetés már 
nem volt képes olyan nyomást gyakorolni az államfő-
re, hogy akaratát ne tudta volna keresztülvinni.”  

Szakály Sándor azonban mértékletes az ítélkezés-
sel, legtöbbször hagyja, hogy a tényadatok és a meg-
történt események beszéljenek helyette. Határozot-
tan szembeszáll a hamisan rögzült toposzokkal, de 
nem kíván helyettük újakat konstruálni. Vallja, hogy 
„múl  tunk egésze a miénk, s lehet, hogy nem min-
denben lehetünk büszkék évszázadok, évtizedek táv -
latából eleink tetteire, de meg- és kitagadni nem 
lehet őket.” Ezt az üzenetet már a történész társada-
lomnak is szánhatja, hiszen Rom  sics Ignác tanul-
mánykötetéhez fűzött gondola tait zárja vele. Hasonló 
módon a Tatár György pontatlanságairól című írá-
sában sem téveszt arányokat, csupán helyreigazít.  
A cikk, amely a 2012-ben lezajlott, több száz törté-
nészt „megmozgató” Gerő András–Romsics Ignác-
vita kapcsán született, egy apró mozaikban rögzíti  
a heves diskurzus addigi menetét, illetve röviden 
bemutatja a szakma számos fontos képviselőjének 
álláspontját az ügyben. 

*

Az adatok gyűjtése és a teljességre való törekvés  
a történész egyik legfőbb erénye, ugyanakkor isme-
retterjesztő írások esetében nehéz ezeket az informá-
ciókat úgy szűrni, hogy a szöveg feszes maradjon, és 
fenntartsa az érdeklődést. Szakály Sándornál ezek  
a kívánalmak inkább többé, mint kevésbé teljesülnek. 
A pontos, szakszerű összefoglalók könnyen befogad-
hatóvá, logikussá és érthetővé teszik a szövegeket. Az 
írások száma és tematikája miatt több helyen előfor-
duló átfedések és néhány eseménysor ismételt emlí-
tése így nem zavaró, sőt: inkább az elmélyülést segíti. 
A szerkesztési elvek azonban nem világosak, hiszen 
az írások nincsenek kronologikus sorrendbe állítva, 
ugyanakkor jól elhatárolható tematika szerint sincse-
nek rendezve. Az olvasást kicsit kényelmetlenné teszi, 
hogy egyes szövegek rendelkeznek jegy zetappa rátus-
sal és irodalomjegyzékkel, míg mások nem. Bár a be-
vezetőben említésre kerül, hogy az ismeretterjesztő 
írásoknak ez nem szükséges velejárója – ami igaz is –, 
talán szerencsésebb lett volna egy egységes ajánlott 
irodalomjegyzék elhelyezése az érdeklődő olvasók szá-
 mára a kötet végén. Ezt a hiányt enyhíti, hogy az írá-
sok első megjelenéséről található egy pontos jegyzék, 
megkönnyítve azok visszakeresését. Összességében  
a kötet teljesíti célját, izgalmas kérdéseket tesz fel, és 
még többet igyekszik tisztázni. Joggal biztosít hosz-
szabb létet a „rövid életű” cikkeknek és írásoknak. 
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kitaposott szőnyeg

ahogy a szüleid hagynak el, s még nem érted,
mit jelent felnőtt ésszel itt maradni árván.  
de a halál és közötted már senki nincsen többé 
pajzsnak, bizalomnak, csalfa egérútnak. 

hagyatékodból elajándékozod a rád 
maradt szekrénysort. lemondasz arról
a fontosnak hitt afrikai kunyhóról 
és fehérgólyákat ábrázoló festményről 
egy távoli rokon javára. de hazacipeled 
azt a régi szőnyeget, amit már akkor sem 
becsültél sokra, mikor apád megrészegülten 
tántorgott vele haza, miután cigaretta-
parázzsal kiégette az elözvegyült nagynénje. 

és valahogy neked ez lett a legfontosabb 
menedék, erre az előre kitaposott maradék 
másfél vagy talán két évtizedre.
most mégis arra az önfeledt rajongásra 
gondolsz, meg anyádra, ahogy fejcsóválva 
ugyan, de együtt terítik le a nagyobbik 
szobában ezt az alig használt, de átlukadt 
kézicsomózású, seszínű szőnyeget.

szénaláng

a huszonöt éve meghalt dédnagyanyám
csűrjének szénaszagát, ahová csöpi
kutyája nyaranta kölykezett, ma
azt a szagot éreztem a bicikliút
mentén.

falvak szénaszagát, rég lefogott,
ki nem nyílt szemhéjak emlékét,
aztán mégis a nyers föld íze
jutott eszembe a kezdeti örömöm
után közvetlenül.

Kürti LászLó

Szemhatár
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Czakó Gábor

Tökfőzelék

Aki feküdt már kórházban, az sem ismeri igazából 
ezt a különös, semmihez sem hasonlítható világot.  
A betegek hevernek ágyukban, szenvednek, sőt, so 
kan túlszenvednek, mert az ő betegségük bizony fáj
dalmasabb a többiekénél. Százszor gyötrőbb, kíno
sabb és reménytelenebb. Elmesélték már ezerszer, 
mindenki mindenkinek, de nem árt ismételni, hadd 
tudják jobban. Kussoljanak, és ne a vacak szamárkö
högésükkel öljék a társaikat. Ezt az erélyesebbek 
rendre ki is nyilvánították: a te tüdőgyuszid semmi 
az enyémhez képest, édesem! 

A közlekedés megkönnyítése és más egyéb szem
pontok miatt a nővérek nyitva tartották a kétszemé
lyes kórtermek, azaz betegszobák ajtaját. Az egész 
belosztály bekapcsolódhatott a közéletbe – kivéve  
a hivatal embereit, a nővéreket és az orvosnőket.

Általában ez a jelentéktelen magánügyekre szorult 
hang töltötte be a kórtermeket, amíg meg nem érke
zett az ebéd. Az áhított ebéd. Illethető nyelvre álló 
más nevekkel is, de a lelke zamata mindig a tökfőze
léket idézte.

Vagyis hát…
Amikor elterjedt a hír, hogy megérkezett a tök

főzelék, akkor – miként a tábláról letörli az okos pél
dákat meg a zagyva firkákat a szivacs – mintegy 
varázsütésre elhallgattak a női kórszobákban nyavaly
 gó asszonyok, mert ők vitték a társalgás alaphangját, 
és a csonkabonkákból, gyomorsüllyedésesekből, lá
zasokból hirtelen fiatal menyecskék teremtek, akik 
lélekben konyhatündérekké változtak, és kipattantak 
betegágyukból. A vetélkedés éles hangütése átváltott 
bársonyos társalgássá, hiszen a tökfőzelék ilyesféle 
állagú, sőt, selymes, mi több, légies – önmagában is, 
de leginkább a kapor illatától. Mindenki tudja, hogy 
kétféle kapor létezik. Az egyik embereket jelent, 
mégpedig egy amazonasi indián törzs fiait, akik arról 
nevezetesek, hogy az őserdejüket irtó fatolvajokat meg
verik, és teherautójukat elégetik. Ez is lehetne holmi 
konyhaművelet, ha a járművet „megsütnék”, s nem 
pedig rituális tűzáldozat során hamvasztanák el. Ők 
ezt teszik. Ráadásul e törzs nevét ka’pornak írják 
latin betűkkel.

A nálunk ismertebb kapor tündérnövény. A tün
dérnövények általában ritkán barnák, míg a ka’porok 

kivétel nélkül azok. A kerti kaprok leginkább zöldek, 
de mindenekfölött illatosak. „Alatt” inkább, mert 
ahogy például a rózsa vagy a szekfű tolakodó, sőt, 
erőszakos, mondhatni durva szagot terjeszt maga 
körül, a kapor éppen csak kapor. Illata akkor érvé
nyesül igazán, amikor magát a növény cérnalevélké
jét is bekapja, sőt, szétrágja az ember.

Már éppen ezt fejtegette valamelyik asszonyság, 
amikor két szobával odébb valaki közbeszólt: ebben 
kevés rágnivaló akad!

Ekkor elszabadult a… nem a pokol, hanem a tök
főzelék! A valódi! A kórházi szakács főztje lehet 
akármilyen hitvány, kit érdekel?! A tökfőzeléket mint 
olyant, ugyan nem!

Eleinte hallatszott némi sercegés, amint ráömlött  
a lázak, a fájdalmak, a görcsök, vagyis a szenvedések 
pokoltüzére. Az alvilág ördögfattyúhada naná, hogy 
erőlködött, de hiába, mert a tökfőzelék visszahozta  
a lelkekbe a régi szép, ifjonti tökhámozások, resze
lések, párolások ízét és illatát, meg a habarásokét! 
Tejföllel? Tejszínnel? Bizony akadtak nézeteltérések 
e ponton, sőt, a fokhagymát meg az őrölt paprikát  
illetően is, mert vajon csak leheletnyi illik bele, vagy 
legalább egy gerezddel tányéronként? A paprika csak 
piros legyen vagy erős is? Mehet bele friss zöld, csí
pős, karikákra vágva? Még élénkebben víttak a né
zetek a feltét mibenlétét illetően: tükörtojás? Sült 
hús? Kolbászkarikák? Pirított szalonna kockára vág 
va, vagy csak behasogatva, ám egyben sütve, sőt,  
a zsírját is használva! Vagy: semmi husadék? A tökfő
zelék maga? Vagy mégse, mert a magyar ember étele 
nem ebéd kenyér nélkül? Leheletnyi zsíron pirított 
kenyérkockák – inkább zsömlekockák? – jöhetnek?

S hozzá az egyéni előadásmódok: lábosban? Fa 
zékban? Födő alatt, na, jó, de meddig? Az egyik szo
bában szekta alakult, a tökhéjpörkölt tiszteletére. De 
erről egyelőre hallga!

Láthatjuk, hogy egy olyan nép, amely milliónyi 
szót használ, úgy, hogy a nemzet valamennyi tagja 
érti őket, a tökfőzelékkérdésben is ugyanennyi meg
oldást talál, ám a közös nevezőt is keresi. És megleli, 
mert minden különbözőség elsimult, amikor meg
jelent a társalgásban, igen, a társalgásban és a külön
böző nézetek ellenére – nem vitában! – a tökfőzelék 
koronája, a kapor!

A kapor – miként József Attila versében az em
lékezés – békévé oldotta az ellentéteket, mert mint 
föntebb fölmerült már: a kapor és tök együtt két tün
dérnövény! 

Szemhatár
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Ágh IstvÁn

Ahogy azt Tőzsér Árpád írja

Talán kettőnkön kívül nincs senki már a magyar köl-
tészetben, aki a Pajtás úttörő újságban jelent meg elő-
ször. Tőzsér Árpád tizenkét éves kori Tábortűz című 
versét említi, én tízévesen Bíztatót írtam elképzelhe-
tő színvonalon, mégis az első költői megnyilvánulá-
saink voltak az olvasók felé. Határozottabb, életre 
szólóbb párhuzamosságunk a faluvégi és az erdei ter-
mészetélmény különlegessége, hányódásaink az al-
bérleti otthontalanságban Pozsonyban, Budapesten. 
Kollégám korai és rendszeres 
megjelenése arra vall, hogy a 
költészetben képzelte el a jö-
vőjét, a kiemelkedést, a sza-
badabb cselekvést, s később 
meggyőződött arról: csak a 
te  hetség és az állhatatosság 
árán, a tájékozódás és a kö-
vetés ihletett kalandjaival le 
het a célját elérni. Első három 
köte té ben hasonló tartalma-
kat fejezhetett ki a verseivel 
Tőzsér Árpád, mint bármely 
magyarországi fiatal költő, 
ahogy magyar nemzetisége, 
az anyanyelv, szülő, család, 
falu, a táj készen állt költé-
szetéhez. De mégsem lehet 
ezt ilyen egyszerűen kijelen-
teni, ha a diák az anyaország-
ban tanuló szlovákiai ma-
gyar gyerek volt, útlevél nél-
kül szök  dösött haza vakációkra, s mikor elkapták, 
megkapta a Maguk eszik meg Magyarországot!, mint 
egy örökké sajgó pofont, mintha maga az anya
ország ütötte volna meg. Rádöbbent a kétszeres ki-
sebbségi sorsra, a kitelepítésnek kiszolgáltatott kö-
zösségre, ahogy a senki földjén állt, állhatna élete vé-
géig. S mikor már visszaadták a szlovákiai magyar 
iskolákat, 1950től Rimaszombatban, Komáromban, 
Pozsonyban, Nyitrán, a hazai kisebbségben kellett  
a sorsát tudomásul vennie. Megtudhatta, hányféle vál-
tozata lehet a nemzetiségi frusztrációnak, amely elő-

ször a tökéletlen nyelvismeret miatt aláz meg, ugyan-
akkor rákényszeríti az ártatlan ifjút a gyanakvásra,  
a talentumot a védekezésre, végül is az igazság költé-
szetére. Hosszú és keserves volt az útja odáig, amikor 
már el kellett ismerni az akkor még hagyományos 
formában szólaló tehetséget. 

Én legújabb válogatását, az Erről az Euphorboszról 
beszélik1 című gyűjteményt, az 1963–2012 közötti 
ötven év összegyűjtött verseit tartom születésnapi 
laudációm alapjának. Onnan folytatom ezt a köszön-
tőt, amikor egy teljesen más, előzményekkel alig sejt-
tetett költészettel lepte meg olvasóit és az irodalom 
közegét. A hetvenes évek nagyobbik felének útkere-
sése, a mámoros ismeretgyarapítás, átgondolások és 
esszégyakorlatok után, a belső szabadság kiküzdésé-
vel a pálya egyenesbe fordult. Arról volt szó, hogy 

nem lehet már írni az eddigi 
módon; de az avantgárd, neo
 avantgárd irányzatokat nem 
látta követhetőnek, bármilyen 
rokonságot is mutat velük, 
mert mindegyik csak a rész, 
a részlet, a töredék művésze-
te, inkább T. S. Eliot, Ezra 
Pound lírai egyetemessége lett 
a példája. Míg okos és empa-
tikus tanulmányokkal gyara-
podnak szellemi lehetőségei, 
térben is nagy távolságokat 
jár be az argentin Borgestől a 
szovjet Jurij Lotmanig, s míg 
a nyitrai főiskolán régi ma-
gyar irodalmat tanít, partne-
reket keres a rokon szemléletű 
magyar nemzedéktársaiban. 
Még irigy ségét is bevallja, 
úgymond, a „féltékenység zöld 
szeme vizs  latja […] Prága, Var

 só és Párizs költői iskoláit”, miközben megfogalmaz-
za őket magának. Orbán Ottó, Tolnai Ottó, Tandori 
Dezső, Oravecz Imre, Szilágyi Domokos a magyar 
költészetben, és a KözépEurópa lényegét magukban 
hordozó Vladimir Holan, Zbig niew Herbert, Vasco 
Popa  ébresztik a saját nemzetiségi nyomorúságára. 

1 Ez a kötet nyerte el a MMA Irodalmi Tagozatának 2015ben alapí-
tott „Az Év Legjobb Könyve Díjá”t. Ágh István írása a díj átadá-
sakor, november 12én, Tőzsér Árpád 80. születésnapi köszön
tésével egybekötött költői estjén hangzott el a Műcsarnokban 
(ÉLŐFOLYÓIRAT I/3.).
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Közössége a régi állapotokat konzerválja, s úgy hi  szi, 
ebből KözépEurópa mint kulturális egység, lírai 
szemlélet és gyakorlat emelhet ki. Különösen a szlo-
vákiai magyar irodalomból, ahol szerinte olyan ala-
csony a mérce, hogy nemcsak a nyelvhelyességi, de 
még a helyesírási hibák is jellemzőek. Ő, a népi szár-
mazék, iparosok és pásztorok  utódaként az illyési 
népiséget, a Nagy Lászlói, Juhász Ferenci tradíció-
váltó lírai forradalmat kimerítve közeledett a Nemes 
Nagy Ágnesi tárgyiasult személytelenség program-
jához, mégis olyan népi tartalmú, urbánus szelle-
met és módszert keresett, amelyben mégsem tagad-
hatja meg eredetét, mint Oravecz Imre sem, aki sze-
rinte „urbánus verset csinált a nehéz szalmaszagból”. 
És Orbán Ottó példájára figyelve csodálta, ahogy  
a „vers kemencéjében nemzedékünk közhelyei ne-
hézfémmé tömörültek”, ahogy Orbán kitenyésztett 
egy mikroorganizmust a népnemzeti egysejtűek és 
az avantgárdposztmodern többsejtűek közti térben. 
Tőzsér Árpád ennek a lehetőségét a középeurópai 
szellemiségben találta meg. S hogy érzékelhetően 
konkrét legyen a megfoghatatlan, kitalálta Mittel 
Ármin költőt, a köztest, közepet jelentő vezeték és  
a germán eredetű utónevével, akiben öthat közép
európai fajta vére egyesült, és sokkal több középeu-
rópai író reflexei, sorsa és gondolatai keverednek. Ez 
a kitalált, ismerős tulajdonságokkal felruházott sze-
mély valami léttelen tudatú versnélküli költő, maga  
a látszat, mégis a kifejezés lehetősége. Ebbe a virtu
ális irodalmi személyességbe a szlovákiai magyar 
költő képes testéből kivetkőzve belépni. Mittel úr 
emlékezetébe mentve át saját emlékeit, a látszatot 
veszi realitásnak, mint Platón barlangja árnyait, és 
az érzékekben létező szubjektív tudat Berkeleyféle 
szolipszizmusát. Tőzsér Árpád így idegeníti el ma-
gától a verset egy látszatvilágba, hogy a lényeg ki-
mondható lehessen.

A megtört szuverenitás, a nemzetiségi kisebbségi 
sors és a szellemi elnyomás csikarta ki a közép 
eu rópai költő megjelenését. Tőzsér Árpád is ott van 
a mindenkori középeurópaiak között, már Mittel 
Ár  min emlékével, azzal, aki után egy egészen más 
költőt veszünk tudomásul a magyar költészetben, 
aki helyet biztosított magának a világlíra terített asz-

talánál. Nem hallottam még említeni, de Balassi Bá
 lint is így tette magáévá a korabeli líra gyümölcseit. 
Aztán Csokonai, mint valami éhes nagyétkű poéta 
kebe lezte be az idegen írásokat, ha nem is nevezték 
azokat vendégszövegnek. Tőzsér álvendégszövegeket 
is használ, például, amikor Juvenalis nevében beszél, 
amikor a görög római mitológia félreeső részeiből 
vagy kitalált eseményeiből teremti újjá azt, ami ko-
runk mítosza is, mert a dolgok és az ember mivoltá-
nak jegyei alig változnak. A trójai háború idején élt 
Euphorbosz lehetne egy mai költő válto zata, aki:

Mindig másban van jelen, 
s más tehetségével vegyülve 
jeles dolgokra is képes… 
Erről az Euphor  boszról beszélik, hogy 
a lélekvándorlás hitét is ő csempészte be 
Hellaszba, Ázsiából, s ő maga később 
Püthagoraszban öltött újra testet.

Ezen a né  ven meg is jelenik az Augustus elleni ösz-
szeesküvésben, mert ő az, aki Odüsszeusztól Szép 
Ernőig bárki lehet. És Tőzsér Árpád mindenképpen. 
Ezek a sze repek kaput nyitnak a jelenből az időn kí-
vüli utazásra, ugyanakkor a jelen megértésének kul-
csát adják. A Finnegan halála egy széttépett családi 
csoportkép újraálmodását rekonstruálja. Zbigniew 
Her  bert szavaival mondja a nemzetről: 

fellázadtam 
mert mégis úgy látom hogy e véres csomó 
lesz az utolsó amit 
a magát felszabadító ember 
szétvág.

Minden mondata szabad, csak a sorsa olyan, mint  
a szikomorfa, amelynek léggyökerei idegenben nőtt 
hontalan lombot táplálnak. Tehát odaenged olyan rej-
tett szívügyekhez is, mint az anyanyelv, a magyar 
nemzeti közérzület, a szülőföld és hazaszeretet. Mi 
közben abba az elvont tartományba vezet, ahonnan  
a világmindenség egészére látni; úgy kísérletezik, 
vizsgál szétszedve az egészet, hogy végül szintézist 
teremt egy izgató, totális költészetben.
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Pára
Lábdobogás fut a parkban,
hangja elejti a testét,
űzi tovább kitakartan
átmenetét a derengés.

Látod, a sarkon a pékség
gőzszövetébe megállna.
Sző sziluett-lebegésén
télikabátot a pára.

Így melegedne, ki múlik?
Pólya se köt sebeidhez.
Visszalop orvul a múltig,

hol anyaméhburok-inged
körbefog, altat üresség.
Légy, aki meg se születtél.

Idegen

Aki rab percei taktusából
szonátát komponál zárkalécen,
hol magánya templom-orgonán szól
egyetlen szál gyufasercegésben,

s bár a szabadság csak egy repedés
kő-hidegig koptatott matracon,
mégis fülét rátapasztva remél
résein átszivárgó dallamot,

csak ő tudhatja, milyen idegen
tőled, világ, kivetett szigetem,
mind, ki veled valaha lehettem,

ezüst repülőd viszi felettem,
már távolságod magamhoz mérem
– kihűlő kondenzcsík kopár égen.

Rózsássy BaRBaRa

Szemhatár
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Z. KarKovány Judit 
Balatonfüred festője 

Protiwinsky Ferencről 

Néhány évvel ezelőtt ezzel a keserű-gúnyos címmel 
is kezdődhetett volna az írás: „egy elfelejtett festő lát-
hatatlan képei”. A mostoha sorsú és mostoha emlé-
kezetű művész sikeresen induló pályája az első világ-
háború miatt tört meg, hagyatékának java pedig  
a második világháború után kallódott el nyomtalanul.

Protiwinsky Ferenc 1884. július 30-án született 
Balatonfüreden. Családja szerény jómódban élt, apja 
a falu felső végén álló Beszálló vendéglő bérlője volt. 
A népiskola anyakönyvének tanúsága szerint tehetsé-
gét már első tanítója felfedezte. Rajz tantárgyból egye-
dül Protiwinsky Feri (sic!) kapta meg a pedagógusnál 
ritkaságszámba menő kitűnő osztályzatot. 1900-ban 
iratkozott be a budapesti Iparművészeti Iskolába, és 
itt kapott végbizonyítványt 1904-ben. A századfor-
dulón az iskola első virágkorát élte; növendékeinek 
legjobb munkáit minden második évben bemutatták 
a nagyközönségnek. A pá-
rizsi világkiállításon nyert 
aranyéremmel világhírűvé 
vált tanintézet 1903-ban Pro-
 tiwinsky magyaros-szeces-
sziós síkdíszítmény-ter  vét 
is a legjobbak között szere-
peltette. Az alma mater ér-
tesítőjében Protiwinsky neve 
mellé 1906-ban ezt írták: 
„Münchenben tanul”. Az 
Aka  démiára való beiratko-
zásáig azonban eltelt néhány 
esztendő: 1907-ben be kel-
lett vonulnia katonai szol-
gálatra. Ekkor még szeren-
cséje volt a katonasággal, 
az Iparművészeti Is  kolában végzettek számára kor-
mányrendelet biztosította az „egyéves önkéntességi 
kedvezményt” és azt, hogy „a hadseregben intelli-
genciájukhoz méltó helyet foglalhassanak el”.

Balatonfüreden már ebben az időszakban festő-
művészként tartották számon. Mészöly Gyula járás-
bíró A Balaton-kultusz és a kisemberek című könyvé-
nek illusztrálásához négy kép megfestésére kérte. De 

felmerülhet a kérdés: miért kellettek a festmények, 
ha a könyvben megtalálható a képek fekete-fehér fo-
tója? A Baross gőzöst és a hajóállomást, háttérben 
a Hidegfürdővel egyetlen fényképen meg lehet mu-
tatni, a tihanyi apátság és a remetebarlangok viszont 
a valóságban jócskán távol esnek egymástól, ráadá-
sul az utóbbiakat eltakarják az erdő fái. Itt a művész 
szerkesztő munkája szükségeltetik: egymáshoz kell 
közelítenie a valóság elemeit. A Vitorlás-szán kemény 
télidőben a befagyott tavat, a Víztölcsér a Balatonon 
egy különleges meteorológiai tünemény ritka pilla-
natát ábrázolja. Ilyet Protiwinsky sem látott, a jelen-
séget Mészöly Gyula elmondása alapján festette meg. 
A négy festményből három sajnálatos módon eltűnt 
az idők során, a Vitorlás-szán néhány éve egy szek-
rény mélyéről bukkant elő váratlanul.

Müncheni tanulmányai megkezdése előtt Proti-
winsky Hollósy Simon szabadiskolájában is meg-
fordult. A kapcsolat kezdetét és időtartamát nehéz 
meghatározni: a mester nem ismerte a bürokráciát,  
a beiratkozást és az anyakönyvet. Protiwinsky ekkor 
készült zsánerképeit is csak a korabeli kritikákból is-
merjük, nem tudhatjuk, hogyan alakította gondol-
kodását, művészi technikáját Hollósy. A mester és 

növendékei az akadémiai 
realizmussal szemben nagy-
 ra tartották és festői gya-
korlatukban alkalmazták is 
a Párizsban már diadalmas-
 kodó plein air technikát,  
s ez később Protiwinsky táj-
kép-festészetében is megha-
 tározóvá vált.

A müncheni tanuló évek-
  nek a képzőművész pá  lyá -
ra készülő magyar fiatalok 
körében sok évtizedes hagyo-
 mányai voltak. Az Isar-par-
 ti város jelentős szerepet 
játszott Európa művészeti 
életében, az ott letelepedő 

művészek munkafeltételeit több tucat bérelhető mű-
teremlakás, megélhetésüket tehetős polgárság, száz-
nál több műkereskedés biztosította. A város kulturá-
lis, gazdasági és társadalmi életének középpontját az 
1854-ben megnyílt Glaspalast, a Kristálypalota jelen-
tette. Évente megrendezett kiállításain a kortárs kép-
zőművészek legújabb műveivel hónapokon át ismer-
kedhetett a szakma és a közönség.

Szemhatár
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Protiwinsky Ferenc 1909. október 7-én iratko-
zott be a Bajor Királyi Festőakadémiára, Ludwig von 
Löfftz professzor osztályába, másolatkészítő szakra. 
Bár a híres professzor 1899 óta nem igazgatta már az 
Akadémiát, szellemi hatása sokáig meghatározta az 
iskola működését. A modern művészeti irányzatokat 
semmire sem becsülte, a „szakmát” azonban ő oktat-
ta a legjobban Európában. Kiválóan meg lehetett ta-
nulni tőle minden rajz- és festőtechnikát, a különféle 
kompozíciós módszereket, de szigorúan az „akadé-
miai realizmus” keretein belül. Tehetséges tanítvá-
nyainak sikerült képeit viszont nem egyszer maga 
vitte a műkereskedőhöz, s arra is ügyelt, hogy a Glas-
 palast kiállításain jelen legyenek. Von Löfftz profesz-
szor magyar tanítványának tehetségével és szorgalmá-
val egyaránt elégedett lehetett: másodéves korában 
már két képet is kiállított a Glaspalastban: egy Remb-
 randt-másolatot és egy saját festményt, egy férfiarc-
képet.

A másolat értéke, megbecsültsége koronként vál-
tozik, nem mindig számít műalkotásnak, néha in-
kább gyanús átmenetnek tekintik a hamisítvány felé. 
Pedig a müncheni akadémiához hasonló művészkép-
zők létrejötte előtt a kópiák készítése fontos peda-
gógiai eszköz volt: a képzőművészek elődeik mun -
káinak másolása közben tanulták meg művészetük 
mesterfogásait. A XIX. században egymás után jöt-
tek létre az úgynevezett másolat-galériák, köztük  
a máig legnevesebb, a Schack Galerie éppen Mün-
chenben. A jelentős vagyonnal rendelkező arisztok-
rata alapító, Adolf Friedrich von Schack képtára szá-
mára készült másolatok neves kortárs festők munkái, 
a különösen fontosnak vélt festményekről a kópiákat 
Franz von Lenbach, a XIX. századi német festészet 
legjelentékenyebb alakja készítette. Kettejük évtize-
des munkakapcsolatából következett, hogy később  
a Lenbach igazgatta Akadémián a másolatkészítés 
tantárggyá lépett elő.

Magyarországon ebben az időben szenvedélyes 
viták folytak arról, hol a helye, lehet-e helye egyálta-
lán másolatnak egy múzeumban. A mellettük érve-
lők a múzeumoknak a közművelődésben betöltött fel-
adatára hivatkoztak, a közönség jogos igényére, hogy 
egy-egy gyűjtemény teljes legyen. Trefort Ágoston 
mű  velődési miniszterként l884-ben önálló másolat-
múzeum létrehozását javasolta, mivel az európai 
festészet számtalan képtárban szétszórva található 
remekműveit fizikai és anyagi feltételek miatt lehe-
tetlen mind megtekinteni, a hazai képtárak pedig  

a műkereskedelem árait nem tudják megfizetni. A mú-
zeum nem jött létre, de a művészi másolat értékét, 
létjogosultságát egyre kevésbé vitatták. 1899-ben  
a nagy spanyol festő, Velázquez születésének 300. 
évfordulóját az európai nagyvárosokhoz hasonlóan 
Budapest is kiállítással ünnepelte. A Velázquez-tárla-
ton bemutatott tizenhat festményből az egyetlen ere-
detit Benczúr Gyula gyűjteményéből kölcsönözték,  
a többi tizenöt erre az alkalomra készült kópia volt.

A XIX–XX. század fordulójára kialakulnak a má-
solatkészítés szakmai szabályai. A múzeumok a máso-
latkészítést engedélyhez kötik, a másolónak a művet 
saját nevével kell szignálnia, a kópia méretének kü-
lönböznie kell az eredeti mű méretétől, a munka vég-
zéséről jegyzőkönyvet vezetnek. (A másolatokat ké-
sőbb egy időre kiszorították az egyre jobb minőségű 
reprodukciós albumok. A csúcstechnikával készült 
másolat azonban ipari sorozattermékké vált, amivel 
akár tapétázni is lehet. A német és svájci galériák 
aukcióin újra igen kelendőek a „nemes másolatok” – 
a Protiwinsky-kópiák egyre borsosabb áron kelnek 
el. 2013-ban egy Van Dyck festmény másolatának ki-
kiáltási ára 1500 euróról, Raffaello Szent családjáé 
2014-ben 2500 euróról indult.)

A huszonkilenc éves művész 1913-ban kapott dip-
lomát; diplomamunkáját, Lenbach Pásztorfiú (Hir 
tenknabe) című képének másolatát az akadémia ta-
nári kara kitüntetéssel jutalmazta. Témaválasztása 
tiszteletadás volt a kortárs-elődnek; ezután csak a 
XVII–XVIII. század neves mestereinek munkáit vá-
lasztotta, leggyakrabban a Lenbach által is nagyra 
tartott Remb  randtot.

Szépen ívelő pályáját ekkor törte derékba az első 
világháború. 1916-ban ott kellett hagynia Münchent, 
és bevonulni a császári és királyi 48. gyalogezredbe. 
Nem harcolta végig a háborút, szívgyengeség miatt 
elbocsátották. Testvéröccse azonban elesett a fron-
ton, így ő maradt édesanyjuk egyetlen gondviselője. 
Nyomorúságos körülmények között tengődtek egy 
udvari szobácskában, alig néhány lépésnyire hajdani 
otthonuktól, a Beszálló vendéglőtől. Egy újságcikk 
szerint a festő ekkoriban „szabadon felvett vázlatait 
(…) fűtetlen, rosszul világított, nedves kis zugban 
dolgozza át művészeti élménnyé.” Az Erzsébet Sza -
natórium vezetői megpróbáltak segíteni a nyomorgó 
művészen: 1920-ban májustól augusztusig a szanató-
rium emeleti csarnokában árulhatta műveit, legin-
kább balatoni tájképeket. Az udvariasan kiállításnak 
nevezett alkalom valójában csak lehetőség volt arra, 
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hogy személyesen is találkozzon olyan emberekkel, 
akiknek az ínséges időkben a balatoni nyaralás mel-
lett a művészet pártolására is jutott még némi pénzük.

1921-ben Protiwinsky visszatért Münchenbe. Má -
sodik müncheni korszakában a másolatkészítés biz-
tos megélhetést jelentett a számára. Sorra látogatta  
a nagy európai képtárakat, Amszterdamban, Remb-
randt városában többször is megfordult. A szakma 
legjobbjai között tartották számon; a Münchenben 
élő és dolgozó magyar művészek közül egy kritikus 
külön is kiemelte: „Van der Meer Csendéletének 
másolatával ismét kiművelt módszeréről tett tanúbi-
zonyságot”. Az anyagi biztonság saját művészi sza-
badságát is biztosította: festett zsánerképeket, gyakran 
és szívesen ábrázolta pasztellel a téli esti hangulatot, 
és kiemelkedően fontos volt számára az arcképfestés. 
Ekkor festett képeit is csak a korabeli kritikákból is-
merjük; egyedül a Müncheni öregasszony portréjáról 
található egy fénykép a Művészet című folyóiratban. 
Az idős asszony sötét öltözetét, egyszerű ruházatát 
csipke nem díszíti, ékszer sem csillan rajta, fekete fő-
kötője alól néhány ősz fürt göndörödik elő. Arc vo-
násait meghatározatlan irányból jövő, lágy fény emeli 
ki, „befelé figyelő” tekintettel, már-már derűs nyuga-
lommal tekint maga elé. Lehetséges, hogy a portré  
a művész édesanyját ábrázolja: erre utalhat, hogy al-
kotója sohasem volt hajlandó megválni e képtől. 

1931-ben Rembrandt Öreg férfi című képének má-
solatát állította ki a Glaspalastban. A kiállítás júni-
us elsején nyílt meg, június hatodikán éjjel leégett  
a Kristálypalota. Háromezer képzőművészeti alkotás 
semmisült meg, köztük a német romantika pótolha-
tatlan művei. A tűzvész okáról a hatóságok semmi 
biztosat nem tudtak megállapítani, a hivatalos véle-
mény szerint a tragédiát a szerkezet öngyulladása 
okozta. A müncheni művészek nyomására pályázatot 
írtak ki egy új kiállító épület megvalósítására, a nem-
zetiszocialisták 1933-as hatalomátvétele miatt azon-
ban ezek a tervek nem valósultak meg. Protiwinsky 
Ferenc a következő évben végleg hazatelepült szülő-
falujába, Balatonfüredre.

Műteremlakást alakított ki a Szépkilátás villában, 
ahonnan akkor még az egész tihanyi öböl belátható 
volt. Szobája nagyobb részét festő-szerszámai, ké-
szülő és néhány régebben festett képe foglalta el, kö-
zöttük főhelyen a Lenbach-másolat és a Müncheni 
öregasszony portréja. Munkája bőven akadt; régi 
füredi ismerősei, barátai „maestró”-nak szólították, 
megbecsülték művészetét. Első jelentős megbízatása 

az 1927-ben felszentelt plébániatemplom – a „piros 
templom” – stáció-képeinek megfestése volt. Néhány 
hitbuzgó hölgy öt hónap alatt összegyűjtötte a szük-
séges 800 pengőt. Tizennégy képért ez nem drága ár, 
a művész „referencia-munkának” szánhatta, amivel 
itthon is széles körben ismertté válhat a neve.

A keresztút stílusa kiválóan illik a neoromán 
templom atmoszférájához, az elhelyezéséhez adott 
nyolcméteres magasság azonban nehéz feladat elé ál-
lította a festőt. A képsorozat afféle „Biblia picta”-ként 
elmeséli Jézus kínhalálának történetét, a szereplőket 
tehát a szokatlan magasságban is fölismerhetővé kel-
lett tenni. Az arcvonások ilyen távolságból nehezen 
kivehetőek, nagy szerepet játszik a kézmozdulat,  
a testbeszéd. A jelenetek kompozícióját az első és utol-
 só kép kivételével mindenütt jelenlévő kereszt hang-
súlyos, sötét átlója alakítja. A barna, kék és zöld szín-
árnyalatú képeken Jézus hófehér köntöse (vagy holt- 
fehér teste) vonja magára a tekintetet. Proti wins  ky 
csak az első és a tizedik képen ábrázolja őt szemből, 
de akár előregörnyed, akár térdre roskad vagy földre 
zuhan, a szemlélő érzékeli, hogy ha fölegyenesedne, 
a Megváltó két fejjel magasabb lenne a környezeté-
ben állóknál. Alakjának észrevétlen „megnyújtása” 
is a művész mesterségbeli tudását bizonyítja.

Protiwinsky az arcképfestésben is csillogtathatta 
művészetét: kilenc személyről festett portrét a család 
kérésére, öt másikat hivatalos megemlékezésként 
vagy egyéb ünnepi alkalomra. Ez utóbbiak közül ki-
emelkedik Gidró Bonifác képe, amellyel hetvenedik 
születésnapján köszöntötték szerzetestársai a tihanyi 
apátot. Az 1916-ban elhunyt Csizmazia József föld-
műves-szőlősgazda képét gyerekkori emlékeire tá-
maszkodva festette meg: nem az arc hasonlóságára, 
hanem a karakter fölidézésére törekedett. A sötétbar-
na ruha semmit sem árul el Csizmazia József foglal-
kozásáról, a deres szakáll negyvenes évei végén járó 
férfire utal. Haja és bajusza azonban barna – az őszbe 
hajló szakáll művészi fogás: a sötét tónusú képen 
azonnal megragadja a néző tekintetét. Az arcot hatá-
rozott irányból, jobbról jövő fény világítja meg, ki-
emelve a szemek környékét és a gondolkodó emberre 
valló magas homlokot. Talán gondterhelt is: a tűnődő 
tekintet erre enged következtetni.

A nyolc portrét 2014-ben a Helytörténeti Gyűj  te-
ményben kamara-kiállításon mutatták be; kettő kö-
zülük a Gyűjtemény tulajdonában van, a másik hatot 
a tulajdonosok kölcsönözték a kiállításra. Négy vagy 
öt kép, a „hivatalos felkérésre” festettek, a háború 
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után eltűnt vagy megsemmisült. A legnagyobb veszte-
ség Kisfaludy Sándor arcképe: a művész nem a meg-
szokott zsinóros-mentés katonaként, hanem polgár-
ként ábrázolta a költőt – igen találóan, élethűen. 

Említésre méltó az is, hogy Protiwinsky – a mű-
gyűjtő és művészetpártoló nagyiparos, a „sósborsze-
szes” Brázay Zoltán villájában – freskón elevenítette 
meg a reformkori Balatonfüredet. Ezt a művét is csak 
a villa egykori látogatóinak leírásából ismerhetjük: 
amikor 1948-ban a villából exkluzív pártüdülő lett, 
az „úri Balatonfüredet” ábrázoló freskót felsőbb uta-
sításra eltüntették. A helytörténészek sokáig remény-
kedtek abban, hogy jóérzésű szakemberek nem sem-
misítették meg az egyedülállóan érdekes alkotást, csak 
fallal, vakolatréteggel takarták el, de freskó-restaurátor 
segítségével sem sikerült nyomára bukkanniuk.

A háború vége felé megritkultak, majd végképp 
elmaradtak a megrendelések; a művész megélhetését 
ismét a szanatórium halljában kiállított tájképeinek 
eladása biztosította.

Tájképeinek témája első pillantásra azonosnak lát-
szik: a tihanyi öböl a Füredet környező dombokról. 
Újra és újra ugyanazt a helyszínt viszi a vászonra, 

még sincs közöttük két egyforma: attól függően, hogy 
Csopak felől, a Tamás-hegy oldalából vagy a Papsoka 
romjai felől néz a tó felé, mindig új és új arcát mutat-
ja meg a tájnak. A néző eligazodását a távolban föl-
sejlő Füred falu piros és fehér temploma, az apátság 
kettős tornya segíti; a környéket otthonukként isme-
rők számára a Csúcshegy vagy a Kerekedi-öböl be-
szögellése is biztos tájékozódási pont lehet. Szem be -
ötlő, hogy ezeken a képeken soha nincsenek emberek, 
még csak tárgyak sem utalnak emberek közelségére. 
Az ábrázolt táj ettől időtlenné, elvarázsolt vidékké 
válik. Protiwinskyt nem a pillanat impressziója, ha -
nem az állandóság ragadja meg.

Neve utoljára 1944 májusában bukkant föl: a Ba -
latonfüred riportere arról tudósított, hogy hatvanadik 
születésnapjára jubileumi kiállítást tervez, „az idők 
engedte szerény keretek között”. A kiállítás és a kiállí-
tástól remélt siker és elismerés elmaradt: a háború már 
elérte az országhatárt. Az 1944 és 1947 között el  telő 
három év fehér folt az élettörténetben, a rá emlékezők 
később a titkolni próbált nyomort idézik fel, s hogy se-
gítséget végső esetben is csak egy-egy festmény elle-
nében fogadott el. 1947. március 28-án halt meg.

Füred a Tamáshegyről (1)
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Berta Zsolt

A víz

Nagyapám behúzta az alacsony, vas kertkaput, és el
ment a háborúba. Illetve a kapu fölött még egyszer 
megcsókolta dédanyám könnyben ázó orcáját, déd
apám feldúltságában is kemény csendőrábrázatát, majd 
csak néhány lépést téve a háborúba vivő úton, meg
állt, és megnézte Zenith karóráját, amelyet a Műszaki 
Egyetemen tett sikeres felvételi vizsgája alkalmából 
kapott dédapámtól. Aztán – bármilyen sürgetőleg 
vár  ta a haza, hogy belevágjon végre kötelessége tel
jesítésébe – megfordult, visszalépett, és letette nagy, 
zöld hátizsákját a kapu elé. Hisz a vonatnak meg 
úgyis az a kötelessége a hazával szemben, hogy pon
tosan induljon. Se előbb, se később.

– Megnézem még utoljára egyszer a vizet.
Mire dédapám nyelt egyet, dédanyám pedig sza

badjára engedte addig valamelyest féken tartott zo 
kogását.

– Úgy értem, utoljára, míg vissza nem jövök – ja
vított nagyapám.

És elindult a háborúval ellenkező irányba. Lassan 
lépett, hogy minél alaposabban megszemlélhesse a szil
 va- és barackfákat a két, egymásra merőleges földút 
ölelésében. Ez a kis darab gyümölcsös már kívül 
esett a kerítésünkön, de birtokilag és hivatalilag a ház
hoz tartozott. 

Még az én kölyökkoromban is szilva és barack ter
mett rajta. Akárcsak nagyapám és anyám, én is abból 
a szilvából és barackból főzött lekvárt kaptam a ke
nyeremre reggelenként. Most egy nagy, ízléstelen nya
 raló áll a gyümölcsös helyén, elnyomva dédanyám 
kicsi, egyszerű, kedves házát, a múltat. Na, de ez  
a történet a nagyapámról szól, nem pedig rólam. 

Nagyapám a gyümölcsös sarkán megállt, és vissza
szólt mozdulatlanul utána bámuló szüleinek:

– Ha megjöttem, ültetek ide egy fenyőfát.
És már gyorsabb léptekkel átvágott a földúton a va

 súti gyalogátjáróhoz, amely után az út egyenesen a Ba
 latonhoz visz. Vagyis a vízhez, ahogy a balatoniak 
mondják. 

Én is így mondom, ha ott vagyok. Nem is igen jut 
eszembe a rendes neve. Hisz mi mást lehetne ott víz
nek nevezni, mint a Balatont. Hozzá képest minden 

patak, befolyás, hátul a berek nádasai között lapuló 
tó csak szivárgás, pocsolya. „A” víznek csak őt ne
vezhetem. Na, de ez a történet a nagyapámról szól, 
nem pedig…

Nagyapám, mielőtt átlábolt a síneken, körülpillan
tott jobbrabalra, mert az a hír járta, hogy a vonat 
gyakran hamarabb érkezik, mint a hangja. Alap
vetően is pragmatikus, műszaki vénájú és intelligens, 
művelt ember lévén, s akkor már túl az egyetem első 
két évén, jól tudta, hogy ez nemigen lehet így, de tisz
telte annyira faluja bölcseit, hogy ne zárja ki teljesen, 
amit állítanak. Mert például a Nyitrai gyerek… an 
nak olyan füle volt, hogy csak rátette a sínre, és  
a még Siófokon döcögő szerelvényről megmondta, 
mikor ér ide, teher avagy személyvonat, s hány ko
csit vontat a mozdony. Aztán mégis, amikor huszon
negyedik évét megünnepelvén, hazafelé tartott a kocs
mából, kettévágta a fejét a vonat kereke. Mondják, ha 
már arra vitte a hazaút, tartott egy kis gyakorlatot, és 
közben elaludt. De mit lehet tudni. 

Amikor én voltam huszonnégy éves, nyaralt Lige 
ten egy nyugatra szakadt hazánkfi, aki egy fene nagy 
dzsippel állított haza. Igen nagy büszkesége volt az  
a terepjáró, s váltig állította, hogy neki aztán nem 
kell a Kápolnatérről (ahol akkoriban már két kis
kocsma, egy halsütő és egy közért gyarapította a le
hetőségeket) kelet vagy nyugat felé kerülnie egy kilo
métert, hogy a rendes autóátjárón szelje át a síneket, 
mert ezzel a döggel úgy átmegy a bazaltkövekkel ki
rakott magas töltésen, mint terminátor a gipszkarto
non. Egy éjszaka aztán az ugyanott poharazgató és 
kétkedő helyiek (magam is közéjük tartoztam) a saját 
szemükkel is látni kívánták ezt a hőstettet. A hős ki
csit kérette magát, de aztán beült a dzsipóba, és neki 
a töltésnek. (Éppen ott, ahol nagyapám ebben a tör
ténetben gyalog készül átvágni, és ahol néhány évvel 
korábban a Nyitrai gyerek olyan csúful járt.) Nem 
nagyon vadult, bekapcsolta a négykerékmeghajtást, 
lassan felkapaszkodott a bazaltköveken, ott az első 
sínen áttette az első kereket, majd áttette a másodi
kon is, ment még vagy húsz centit, akkor a szép nagy 
terepjáró döccent egyet, az alvázát ráfektette a vas
pályára, a motor harsányan felbőgött, a négy kerék 
szaporán meglódult… a levegőben. A fickó kicsit ta
posta a gázt, aztán kapisgálván, mi történt, meg
nyúlt arccal kászálódott ki, és fejét vakarva bámulta 
büszkeségét. A kétkedő helyiek (magam is közéjük 
tartoztam) boldogan röhögtek. A fickó szégyenkezve 
és humortalanul hallgatta a viccesebbnél viccesebb 
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megjegyzéseket, de aztán fontosabb dolga támadt: 
aggódni, hogy mi lesz, ha jön a vonat. A röhögést 
nem hagytuk abba, de azért megpróbáltuk a dzsipet 
lesegíteni a sínekről. De az meg se moccant. Immár 
kevésbé büszke tulajdonosa kétségbeesetten szalad
gált fel s alá, majd megvilágosodva a hetes út felé ro
hant, leintendő valami autót, amely aztán kirántja az 
övét szorult helyzetéből. Ekkor azonban feltűnt a kö
zeledő vonat reflektora. A fickó irányt váltott s vadul 
integetve, teljes erőből rohant a sínen vele szembe.  
A röhögés egy csapásra megszűnt, megrökönyödve 
bámultuk, mi történik. Ha  ma
 rosan felharsant a mozdony 
irdatlan kürtje. Az em  ber fél
relépett a vonat elől, amely 
néhány másodperc múlva hisz
 térikusan sikoltó kerekekkel 
fékezni kezdett (ám az nem 
látszott, hogy lassult volna), 
majd nekirontott a drága tor
lasznak, és irdatlan csö 
römpöléssel tolta maga előtt, 
a töl  tés két oldalára tollként 
okád  va fé  met, üveget, mű
anyagot. Ká  bé nyolcszáz mé
tert tettek meg így, pontosan 
ad  dig az átjáróig, ahol gép
járműveknek okosan, higgad
 tan, szabályosan áthalad  ni il
lendő. A kölykök még hetek 
múltán is szedegették a törött 
tükröket, kilincseket, lámpabu
 rákat, ilyesmit. Na, de ez a tör
ténet a nagyapámról szól, nem… 

Átlábolt a síneken, nekiindult az Árpád utcának, 
amely a partra vezetett. Innen már az utcányi ha
sadékon át látszik a víz. Csillogó, méltóságteljes, 
gyönyörű, ellenállhatatlanul vonzó tükör. Nagyapám 
elhaladt az apró kis templom mellett, s pusztán déd
anyám kedvéért, aki még bizton utánabámult a kert
kapu, a ve  teményes és a töltés fölött, keresztet ve
tett. Akkoriban még a Kápolnatéren a templomon 
kívül semmi egyéb nem volt, csak fák, vastag tör
zsű hársak, lógó bozontú fűzek és sárga kavicsos 
sétány. 

Mintegy harminc évvel későbbről magam is így em
lékszem rá, vagyis amikor kiskölyök koromban, ép 
pen itt, szintén a vízhez tartva, fekete klottgatyám 
korcába beszállt egy lódarázs, és támadt olyan ria

dalom… gondolhatod. Na, de ez a történet a nagy
apámról szól…

Nagyapám elhaladt a templom mellett, szemét  
a víz  re függesztette, és kisvártatva ott állt az egyen
letesen mélyülő, homokos parton, amelynek mentén 
úgy lehetett sétálni mezítláb, ahogy a tengerparti fil
mekben sétálnak a szerelmesek. A vízbe hosszú 
deszkajáratok vezettek a stégekre, amelyeken öltöző
fülkék álltak rendelkezésére az akkor még gyérszá
mú nyaralóvendégeknek. Akkoriban, ha nagy forró
ságban hátul a berekben kiszáradtak a ta  vak, a gulyá

sok lehajtották a csordákat, 
és kicsit arrébb, ahol nem 
zavarták a pan  csizó népeket, 
a sok marha tolongva, élve
zettel tódult a vízbe. 

Én sosem láttam ilyen
nek, az én időmben már be 
ton partvédelem szegélyez  te, 
amelyből nagy, vörös kövek 
kandikáltak, s azokon bajos 
lenne mezítláb sétálni a sze
relmespároknak. Marha, bi
valy is lábát törné, ha a me
redek betongátról a kövek 
közé lépne. Feljebb, a dús, 
zöld gyep azonban megma
radt, és az szintén igen alkal
mas a szerelmes, mezítlábas 
andalgás  ra. Na, de ez a tör
ténet a nagyapámról…

Aki nem született balato
ni, csak nyaralni járt ott vala

ha, az nem tudja, mit jelent búcsúzni a víztől. Az leg
feljebb elköszönhet. Nagyapám búcsúzott. És nem 
tudhatta, nem örökreé. Az ilyen mindig súlyos bú 
csú. Végighordozta tekintetét balról jobbra, a Keszt
helyi-öböl felől az Aligai-öböl felé, majd szembe, az 
északi partra nézett, és halkan morogta maga elé: 
Külsőhegy a Kamonkővel, Várhegy, Badacsony, Gu -
lács, Örsi hegy… Micsoda látvány. És micsoda erő, 
amely ezekből a hegyekből és a vízből árad az ember 
szívébe, onnan pedig minden porcikájába. Az otthon, 
a kedves és nehéz emlékek megtartó ereje. Nagyapám 
elsétált kicsit balra, bakancsa sarkát annak a fiatal 
nyírfának a törzséhez illesztette, amely az én ifjúko
romra már nyírfához mérten jócskán megvastago
dott. És huszonegy bakancsnyit haladt Szig  liget felé. 
Ott megállt, és bámulta a bakancsa orrát. Pontosabban 

Csizmadia József arcképe
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az alatta fél méterrel a homokban lapuló palackot, 
amelyben egy itt nyaraló pesti leány búcsúlevele ra
boskodott, nagyapámnak címezve. Könnyel áztatott, 
zaklatott, szerelmesen kusza sorok. A palack száját 
nagyapám ledugózta, és szurokkal kente körbe. Éjjel 
ásta el, ne lássa senki, és azért éppen ide, mert itt tör
tént, hogy ő és az a leány…

Merő véletlen – pontosabban az én időmben már 
felállított villanyoszlop, és a fényétől tapintatosan óvó 
nyírfa miatt történt –, hogy én is éppen ezen a helyen 
szorongattam meg egy lányt, aki végül egészen nem 
adta be a derekát, mégis kedves emlékemmé vált. Na, 
de ez a történet a…

Nagyapám vetett még egy pillantást a vízre, aztán 
egy lendülettel feltrappolt a házhoz. Dédanyám és 
dédapám már nem a kapuban, hanem a telek gyümöl
csös felőli, az Árpád utcához közelebb eső sarkában 
állt, hogy mihamarabb megpillanthassák háborúba 
induló fiukat. A kerítés éppen olyan alacsony volt, 
épp csak hasig érő, mint a kertkapu. Ugyan ki meré
szelné átlépni egy csendőr kerítését? 

Dédapám és dédanyám visszasorjáztak a kapu
hoz, ahol kívül a zöld hátizsák várta nagyapámat.  
A vállára kanyarította, és újra megcsókolta őket. 

– No, isten áldja magukat!
És katonához mérten még bizonytalan (ám szülő

anya szemében már szokatlanul kemény) léptekkel 
megindult a háborúba vezető úton. 

A kiképzés után légvédelmi tüzér lett, vagyis egy 
égre meredő ágyúval pukkantgatott a Budapest fölött 
garázdálkodó angol és amerikai bombázókra, míg
nem a város elestével szovjet hadifogságba került. 
Otthon, Fonyódligeten dédanyám és dédapám mit sem 
tudott róla; azt sem, éle, hale. A magyar hatóságok 
eltűntnek nyilvánították, az oroszok meg a transz -
szibériai vasút segítségével Szibériáig vonatoztatták. 
Ott egy állomáson leszállították, majd sok ezer ma
gyarral együtt gyalog hajtották a hófútta sztyeppén 
át a száznegyven kilométerre lévő hadifogolytábor
ba. Aki ezt túlélte, az fakitermeléssel foglalkozhatott. 
Nagyapám lepakolt az egyik barakk egyik priccsére, 
s körbenézett a csupasz gerendafalakon. Semmi nem 
volt azokon, ami megnyugtatta volna. 

Amikor – hála istennek békeidőben – bevonultam a 
Magyar Néphadseregbe, körletem falán egy hatalmas, 
színes, nyári balatoni látképet pillantottam meg első
ként. Ottlétem első hat hónapjában igen nyomorultul 
éreztem magam. Az a kép viszont sokat segített elesett 
helyzetemben, sokszor kapaszkodtam belé tekintetem

mel, miközben – bár nem azt a tájat ábrázolta – magam 
elé dünnyögtem: Külsőhegy a Kamon kővel, Várhegy, 
Ba  dacsony, Gulács, Örsihegy… Na, de ez a történet…

A hadifogolytábort hatalmas szibériai erdőség 
szélére telepítették, a tábor másik oldalától azonban 
végeláthatatlan síkság kezdődött. Beszélték, nemcsak 
végeláthatatlan, de bejárhatatlan is. Miközben déd 
szüleim a legnagyobb bánatba és kétségbeesésbe zu
hantak odahaza, nagyapám napi tizenkét órában fát 
vágott, gallyazott, rakodott. Télen is, nyáron is. Ze 
nith órája hamar lekerült a karjáról, az oroszok tud
valevőleg rajongtak az ilyen csecsebecsékért. Így hát 
nagyapám levette, és egy még Budapesten szerzett, 
majd Szibériában (és csajkában) puhára főzött szap
pan belsejébe gyúrta. És vágta tovább a fát. Élelem 
alig, gyógyszer semmi, ruházat gyenge, a hideg ma
gyar nyelven elmondhatatlan, higiénia nulla. Hul  lot 
tak az emberek, éhen, végkimerülésben, megfagy
ván, vérhasban. Nagyapám – erős, egészséges vidéki 
srác lévén – sokáig kitartott. Sok tucat bajtársát elte
mette, pontosabban elkaparta egy közös verembe, 
mire a harmadik tavaszon már egészen csonttá fogy
va, legyengülve maga is vérhast, tüdőgyulladást és 
egyéb nyavalyákat kapott, és priccsnek dőlt. Semmit 
sem tehettek érte. A bajtársai csak figyelni tudták, 
ahogy napról napra gyengül, ahogy rázza a negyven 
fokos láz… ahogy haldoklik. Krumplival, vízzel és 
magyar dalokkal ápolták. Ő pedig feladta, várta a ha
lált. Tavasz volt, sőt, nyár eleje, a fagy nagy duzzog
va engedett jégbe vésett feltételeiből, és a bejárhatat
lan síkságon olvadni kezdett a hó, és egészen addig 
olvadt, mígnem összefüggő vízzé nem változott. Amed-
 dig a szem ellátott. Egy napon az egyik bajtárs (mát
rai illetőségű) befordult a barakkba, s így szólt:

– Öregapám se látott még ekkora vizet.
Nagyapám akkor már napok óta nem evett, csend

ben volt, mozdulni se nagyon mozdult, csak a foga csi
korgott olykor, és megállás nélkül szakadt róla a verej
ték. Erre azonban kinyitotta véres, gennyes szemét.

– Milyen vizet? – suttogta az ágya szélén ülő baj
társának.

– Megolvadt a hó a síkságon, olyan, mint valami 
tenger. Még hullámzik is. Azt emlegeti a János.

– Azt meg kell néznem.
– Hisz mozdulni se tudsz, nemhogy járni.
Nagyapám erőt gyűjtött, nem tovább, mint három 

percig, aztán a bajtárs segítségével talpra állt. Kibo 
torkáltak a barakkból, a sarkánál a síkság felé fordul
tak, elmentek a víz széléig. A Nap erősen sütött, nagy
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apám gyulladt szemét kínozták a vízről visszaverődő 
sugarai, percekig tartott, míg látni tudott. Akkor az 
tán döbbenten és elhűlve bámulta a hatalmas vízfe -
lületet. Túlsó partja nem volt, de a víz maga… vala
miképp… Félárnyékra eresztette szempilláit, kezét 
felemelte, úgy mutatta a bajtársnak:

– Az ott Szigligetnél a Külsőhegy, azon van a Ka -
monkő. Az a Várhegy, a szigligeti vár áll a tetején. 
Az ott Badacsony, azt ismeri mindenki. Az ott a Gu -
lács, a tanúhegyek egyike, háromszázkilencvenhárom 
méter, vulkanikus eredetű. Az meg ott az Örsi-hegy, 
azután jön a…

A bajtárs hallgatta, bólintott. Szegény, már hal
lucinál, félrebeszél. Visszatámogatta nagyapámat  
a ba  rakkba, a priccséhez vezette. De nagyapám 
nem feküdt vissza. Rázta a láz erősen, de csak leros
kadt az ágy szélére, szorosan becsavarodott a pokró
cába, és enni, inni kért. Tíz nap múlva már vágta, 
gallyazta, rakodta a fát. Öt év hadifogság után került 
haza Magyarországra, Budapestre, onnan pedig Fo 
nyód ligetre. Dédanyám elejtette a kapát, a térde 
megroskadt, s le kellett ülnie a földre, amikor meg

pillantotta fiát lépkedni a háborúból hazavezető 
úton. (Anyai szemmel mérten elképzelhetetlenül 
kemény léptekkel.) Dédapám is kiszaladt a házból, 
és… gondolhatod. Sokáig örültek úgy egymásnak, 
ahogy azt éppen elgondolod, aztán nagyapám elő
vette a szappanját, kettétörte, csak megcsavarta az 
előbukkanó Zenith óra kerekét, és az mindjárt ke
tyegni, járni kezdett. Dédanyám és dédapám boldo
gan nevettek. 

Nagyapám ellépett a gyümölcsös sarkáig, szem
ügyre vette a derékig érő kis feketefenyőt. 

– Hát ez?
Dédapám megköszörülte a torkát.
– Hát ez… végül elültettem én magam, amikor… 

amikor nem jöttél. Gondoltam, ez majd hazahoz. Mit 
lehet tudni. És hát itt vagy.

Az a fenyőfa még most is áll. Hatalmas. Anyám néha 
megáll alatta, csípőre tett kézzel felpillant rá… Tu 
dom, ilyenkor a szüleire gondol. Hm. Pénteken leme
gyek hozzá Ligetre. Na, de…

Nagyapám bólintott.
– Megyek, megnézem a vizet.

Füred a Tamáshegyről (2)
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Tamás Kincső 
Huszonkilenc nap 

A meglepetés
Olvad a hó. Este tavaszillatot görget a szél a völgy
ben. Föld és avarszag, mélyen belélegzem, ahogy  
a kazánig sétálok s vissza. Nem kell már iszkolni, 
nem harap az ember fenekébe a hideg. A torkomba 
viszont beakadt valami, délutántól köhögtet. A tükör
ben nem látok semmit.

Újra egyedül, Haik elutazott. Takarítom az autót, 
pakolom a gyerekeket, nekivágunk az útnak mi is. 
Persze, az egyik kutya ilyenkor lesz beteg. Nemez 
nem eszik, ami komoly bajra vall, a szeme fényes. 

Az útról hívom anyám. Sok újat nem mond, de 
azt végighallgatom. Főz, állatokat etet, a ricinusolaj 
hatását várják. Hétfőn visszamegy Csíkba, aztán 
nagybátyám és unokahúgom, Viola tartják a frontot. 
Anyám három hete a patikát két alkalmazottra hagy
ta azzal a figyelmeztetéssel, ha távollétében rosszul 
mennek a dolgok, nincs választása, fel kell számolnia 
a céget. Szombaton már készül, nehezen hagyja ott  
a mamát. 

Fél nap pakolok, majdnem öt órát vezetek. Nem 
esik jól a helyváltoztatás, télen csupa aggodalom el
hagyni a házat. Télen bármi váratlan történhet, elfagy
nak a vezetékek, tavasszal aztán vesz fel a víz tölgy
fapadlóstól.

A gyerekek tudják, a kolozsvári mamánál karácso
nyi ajándék vár rájuk. Türelmetlenek. Mikor vagyunk 
már ott, érdeklődnek tízpercenként. 

– Elvesszük az ajándékokat, és megyünk Ákoshoz, 
igaz? – kérdi Milán.

– Előbb vacsorázunk nagymamánál.
– De, mámá, régebb nagymamáéknál laktunk? – 

kérdi Tünde.
– Nagyon régen, amikor te még nem voltál, csak 

Milán, néha ott aludtunk, igen. Nem férünk jól.
– Én Ákosnál szeretnék aludni – mondja Tünde.
– Én is! – kiabál Milán.
Besötétedik. Elég a vezetésből forgalmas utakon, 

Tordán döntök: inkább végighajtok az autópályán 
Magyarfenesig, majd onnan kanyarodok vissza. Pi  he
 nek az egyenesben, a lejáratnál azonban kilométeres 

autósor. Fél óra, amíg egy sávon elengednek a bal
esethelyszín mellett, és irányba kerülünk.

Anyósom az ablakból lesi érkezésünket. Azonnal 
megjelenik a parkolóban, viszi a gyerekeket, nehogy 
megfázzanak. Utolsónak érkezem, krumplis kenyér
rel a hónom alatt, mindig hoznom kell. Zárt ajtót talá
lok. Anyósom gondosan zárja a bejárati ajtót, nehogy 
illetéktelen kezek kiemeljenek az előszobából egy 
hanyagul ledobott táskát. Földszinten laknak, sok em
 ber járkel a háromemeletes bérházban.

Milán lelkesen kiabál: 
– Mámá, mámá! Élő ajándék! 
Két, fehér foltos, barna hörcsögöt ajándékoz anyó

som angyala január ötödikére, papírlapnyi alapterü
letű akváriumban. Nem hiszek a szememnek.

Az előszoba átjáró, a szomszéd lakásra nyílik.  
A konyha balra, végében fürdő, két szoba jobbra, egyik 
a másikból nyílik. Ennyi a bérelt egyházi lakás. A be
járati ajtó mellett fehér műanyagszék, ledobom a tás
kám. Fogas a konyhaajtó hátán, magasan, alig érem. 
Amíg akasztom a kabátom, rosszkedvűen megjegy
zem: 

– A hörcsögöket itt tartjuk, ha látogatóba jövünk, 
a gyerekek játszanak velük? 

– Nem, dehogy, viszitek haza – jön a válasz. 
– Remek – mondom –, a macska boldog lesz. 
– Hát, valami tőlem is kellett, tudod, hogyan van! 

– szentesíti a dolgot anyósom. 
S boldog, hogy milyen aranyosak. A gyerekek meg 

a hörcsögök. Mutasson parádét, mondja, s bedugja az 
orchideapálcát, hogy a hörcsög rácsimpaszkodjon. 

– Nézzétek, hogy tornászik! De csak az egyik,  
a másik nem akar – mondja. 

Hipnotikus állapotba kerülök a látványtól. 
Először arra gondolok, anyósomnak elment a szép 

esze. Letörlöm a lábam. Előbb nedves lábtörlőn, majd 
szárazon, ahogy megköveteli. Leülök a konyhában. 
Szűk, keskeny, hideg. Az asztalnál két személy fér 
kényelmesen. Gáztűzhely lángja melegít. 

Haik érkezik vacsorázni. „Hülyeség Fenesig men 
ni – morogja –, s onnan vissza.” Én már csak ilyen 
hülye vagyok, bólintom. Kiderül, ő a hörcsögajándék 
értelmi szerzője. Tünde lányunk egyszer mondta, 
hörcsögöt szeretne. „Megkérdezhettél volna – mor
gok –, hiszen otthon én látok el mindent, legyen szó 
tápról, alomról, kajáról.” 

Indulás előtt vásároltam a kutyának, a macskának. 
A tavat feltöltöttem, ne fagyjanak meg a halak. Épí 
tése óta szivárog, vizet veszít télen is. Bosszúsan 
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megjegyzem, engem a kutya nem kérdezett, akaroke 
látni két bezárt kis élőlényt a házban, miközben a ter
rárium falát tapogatva futkosnak körbe egész nap? 
Kiengedni nem lehet, a macska szempillantás alatt 
elkapja. Nyomatékosan teszem hozzá: otthon minden 
állat szabadságban él, elég sok munkám fekszik ben
 ne, és gyakran iszom a levét. Amíg tavaly a tengeren 
nyaraltunk, a macska megbolondult, és az összes bel
téri ajtót megmászta, pedig minden második napon 
kizárta éjszakára a házvezetőnő. Karmai nyoma fe
héren virít, a sötét pác alól kiabál a fenyő. Csak én 
hallom, egyedül engem zavar. 

Kimegyünk az autóhoz telefont keresni, ketten 
maradunk. Haik folytatja az elszámoltatást: 

– Ez mind nem történhetett volna meg, ha betar
tasz egy minimális protokollt, hogy a fa alatt legyen 
valami a kolozsvári mamától is. Bezzeg a pénzt előre 
elvetted az ajándékokra!

Ekkor telik be a pohár. Kiabálni kezdek a parkoló
ban, ordítva lehülyézem. Milyen protokollról beszél, 
aki karácsonykor az angyallal jutott haza? Mindent 
magam vásároltam meg, fizettem ki, cipeltem haza  
a gyerekek legójától a rohadt dézsás lucfenyőig! És 
hogy bassza meg az anyja pénzét, visszaadom azon
nal, és többé nem akarok pénzről hallani, de egy kur
 va palacsintát sem fogadok el ebben a kurva házban! 

De hogy mire költöttem annyit, mert, amikor ha
zajött, üresen találta a hűtőt. 

Ezzel a mondattal rendszerint kiborít. A háromfé
le levest látom sorakozni a hűtőben, az anyjánál há 
rom fazék várja, amikor hazaugrik ebédelni. Nem 
szeretem a többnapos leveseket váltogatni egy héten 
keresztül. 

– Jobban jársz – mondom –, ha átszervezed a prog
ramodat, hétszentség, hogy nem utazok veled Ma 
gyarországra. 

Nem tudja átszervezni, feleli. 
– Pedig jobban jársz. Nem férünk el összezárva 

ilyen hosszú úton – teszek pontot a végére.
Így történik. Másnap visszakéri az autóját, ame

lyet elutazásunk idejére kölcsönadott volna a cégtár
sának. Két kocsival indulunk a határ felé. Ő halad 
elöl Milánnal. Mi, lányok mögöttük. A torkom most 
nem fáj. Alig tudok nyelni. Vezetés közben végiggon
dolom, mi lehet az oka. Azután mama jár a fejemben 
és a rák. Az egyik orvos szerint a rák oka lehet króni
kus jódhiány. Gondoltam, szedjünk akkor jódot, nem 
árthat. Otthon nem sózunk asztali sóval, hanem ró
zsaszínnel, a Himalájából. A főzéshez sós vizet hasz

nálok, sóskútból hordom haza. Tengeri halat nya 
raláskor eszünk, kagylót, egyéb herkentyűt soha. 
In  dulás előtti nap megvásárolom a legerősebb jód
tablettát, és az autóban ülve egyet beveszek. Mellé 
omegahárom kapszulát és Dvitamint. Tíz percre rá 
kezdi a torkom. A pajzsmirigyem kiverhette a biz
tosítékot a jód miatt, hirtelen megnagyobbodott, az 
szorít. Csak kerül egy iskolaorvos. A gyerekek ren
dezése után orvosnál kell folytatnom a reggelt, mert 
ezt így nem bírom sokáig. Addig nyelek valahogy, és 
tartom a kormányt, nyomom a pedált. 

A nyilalló hátfájás, a koncentrálás a karmozdula
tokra, a mama betegsége elfoglalnak mindent, az 
útból nem érzékelek sokat, végül Váradon megcso
dálok két terebélyes cigánynét talpig halványlilában, 
virágcsokor a gyorsuló alkonyban.

A határon átcsusszanunk szorosan, ne legyen gond, 
hogy nincs ott mindkét szülő. A férjem elöl, a román 
vámossal legalább tíz mondatot vált. Érteni vélem 
gesztusaikat. Úgy tűnik, visszafelé jövet már egyik 
szülő is áthozhatja a gyerekeket. Magyarországra ér  ve 
Haik a gázra lép, azt sem tudom, melyik úton jut Deb
 recenbe. A város bejáratánál megvár. Autópályamat
ricát vesz, tankol a kocsimba. Kérés nélkül kávét hoz. 

A benzinkútnál, a bejárat felé lépegetve, bevár ma  ga 
mellé. Ahogy arcát fürkészve közeledem, majdnem 
lendül a karja, hogy hóna alá öleljen, mint régen.

Jó volna. Mezőkövesden a szállásra kísér, majd el
 húz a főváros felé. Köszönéskor megérinti a vállam: 
„Szia” – mondja. 

Azt jelenti, legyünk ügyesek.

Első nap az iskolában
Milán ősszel magántanulóként kezdte az első osz
tályt. 

Nehéz volt megtalálni a módját, hogy ne kelljen 
hajnali hatkor kirángatni a két gyereket édes álmából, 
kihajtani a házból félkómásan. Óvodába sem mentek 
jó szívvel, egész délelőttöm szétverte a két gyerek 
hajnali kirángatása, az óvodai elválások. Itthon dol
gozom, megtehetem, hogy közben magam tanítom  
a gyereket. 

Nem nehéz megtalálni Tardon az iskolát, amelyik 
szerencsésnek tartja a gyereket, ha otthon tanulhat. 
Nehezebb meggyőzni Haikot, hogy a legjobb megol
dás. Egész nyara aggódva telik. Hogy programot kell 
csinálni. Tanuljak metodológiát és pedagógiát, mond
ja. Eszter kérdi, Milánnak esette ki foga, mert az 
jelenti, hogy a gyerek iskolaérett. Eszter gyógypeda
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gógus, ő már csak tudja, így Haik. Beszélteme, meg
vane, tudome. Semmit sem tudok előre, csak azt, 
hogy nem viszem a fiút, ha nem szívesen megy.

A magyarországi iskola, ahová Milánt beíratjuk, 
felekezeti intézmény. A lelkész kérdi mélben, hogy a 
családunk járe templomba, gyülekezetbe, vane ott
hon családi áhítat, a gyerekek járnake hittanra, bib
liaórára, vasárnapi iskolába. Válaszlevélben írom, 
hogy nincs, szabadkoztam, hogy tanyán lakunk, még 
nem tudnak magukra bemenni a faluba. Van egy 
gyerekbibliánk, abból szoktunk olvasni esténként. 
Tegyük rendszeressé, jön az üzenet.

Nem kötöm az orrára, hogy Tündét meg sem ke
reszteltük, Milánt is csak azért, mert éppen akkor 
volt az esküvőnk. 

Egyszeri skypebeszélgetés után és alig néhány 
emailt váltva most, félév végén élesben kell számot 
adnunk Milán haladásáról. Ő a legkisebb az osztály
ban, kortársai nálunk előkészítő osztályba járnak. Mi
 lán helye óvodában lenne. Hiába megyek azonban a 
pszichológusokhoz a Megyei Tanfelügyelőségre szak
véleményért, azt a választ kapom, hogy amennyiben 
a hat évet betöltötte, óvodában tovább nem maradhat. 

Az orvos kimarad, mert torkomban megszűnt  
a szorítás. Köhögök, de az kevésbé zavar. 

Hívom reggel a házvezetőnőt, nem találja sehol 
Nemezt, a kis fekete kutyát, aki beteg. Mondja, csiz
mát húz, indul az erdőbe keresni. Kérdem, fagye ott
hon, ha el kell ásni, egyedül boldogule. Itt tavasz  
a télben, zöldell a vetés, hajtanak a hagymások, és tíz 
fok fölötti a meleg. A kutya megkerül, nem sokkal 
később a baja is: vírusfertőzés. Tényleg, csak veszett
ség ellen oltattam be sebtében a nyáron, kölyökkori 
oltása egy sincs. Járvány van. A cég titkárnője és 
Emő  ke viszik a városba, a férjem szervezi Szent  end 
réről. Meggyógyulhat, mert jól tartottam, vigyáztam 
rá, nem gyenge.

Ötkor kelek, hogy Kövesden óvodába, Tardon is
kolába érjünk hibátlanul. Órák alatt beülhetek a taná
ri szobába dolgozni, egy alkalommal még az igazga
tóiba is. Ölembe vehetném a gépet a folyosón, de oda 
már nem jut a wifiből. Milán délre kimerült. Élmény 
ennyi gyerek között. Az iskolai protokollt láthatóan 
nem ismeri, jelentkezni hamar megtanul, de akkor is 
felel, ha nem őt kérdi a tanító. Beszélget, felfeláll  
a székről. Mire visszatérek Tündével az óvodából, 
egészen jól néz ki. Ebéd után jár egy óra szabadság  
a gyerekeknek, délután könnyebb órák: zene, tehet
séggondozás, rajz, hittan.

A szállás olyan, amilyen, a város Szentgyörgynél 
is szegényebb. A gyerekek a menzán ebédelnek. Ma 
gamnak sütöttem otthon két kenyeret magkeverék
ből, egész héten kitart. Vásárláskor alig tudok bármit 
is levenni a polcról. Hosszú részlegeket járok körbe, 
ahonnan nem kell semmi. A gyerekek zsemlét, ba
nánt esznek. Vágyom haza, a gyerekek a hörcsögök
höz. Milán kijelenti, az apjával akar hazautazni.

Este újra fáj a hátam mozdulatra, mély légzésre. 
Tündével szinkronban köhögünk. Holnap minden
képp meg kell néznem, nem támade a parvovírus 
emberre. Nincs egy hete, hogy játékosan megharap
tam Nemez nedves, fekete orrát. Az is lehet, csak 
izomlázam van a vezetéstől. Vagy hipochonder let
tem, amikor kiderült, hogy nagymama rákos.

Kartonlapok
Szerdán Milánt ki kell rakjuk a hetedik óráról. A rajz 
még jól megy, de hittanórán nem bírja tovább. 

A lelkész fiatal, alacsony termetű, szakállas. Ru 
galmas léptekkel érkezik fél háromkor az osztályte
rembe, kezében három kartonlap. A fotelben ülök 
Tündével, várjuk, hogy Milán végezzen, mehessünk 
a szállásra. Zsong az osztályterem. A gyerekek üvölt
ve, sikítva futkosnak. A lelkész eléri a katedrát, a fiam 
feláll, tenyerét a szájához emelve belefúj. Az osztály 
hatalmas kacagással nyugtázza, hogy a hang isme
rős. A lelkész int Milánnak, hogy menjen oda hozzá. 
A fiam vonakodik. 

– Gyere, gyere – biztatja a hittantanár. 
Milán nem tudja mire vélni, talán tart a fenyítés

től, de elindul kifelé a padból. A tanár két kezét  
a vállára teszi, az osztály felé fordítja a fiút, és azt 
mondja: 

– Gyerekek, tudjátok, hol kell ezt csinálni?
Csend. Amennyire húsz fáradt gyerek csendben 

bír maradni. 
A tanár elengedi Milán vállát, a katedra mögül 

előpenderíti a széket, és int, hogy álljon fel rá. 
– A színpadon! – fordul az osztály felé ismét.  

– Szerepelni a színpadon kell. 
A fiam vigyorog, és habozás nélkül feláll a székre. 

Belefúj a tenyerébe. Ugyanolyan jól szól. Majd hogy
nem tapsot kap, annyira örülnek az osztálytársai.  
A hittantanár megköszöni, helyreküldi, a széket visz
szateszi. 

Kezdi mutogatni a három lapot. A fekete A/4es 
kartonlap a lelkünk, ezzel jöttünk a világra. A fehér 
az isteni tisztaság, arra törekszünk. Az aranyszínű 



Szemhatár

2015. december  |  www.magyarnaplo.hu|42 Magyar
Napló

lap pedig Jézus. A halandó ember számára elérhetet
len, de szem előtt kell tartanunk. 

A fiam áll. Minden gyerek izegmozog. A hittan
tanár talán inkább megszégyeníteni szerette volna 
Milánt az osztály előtt, mint hőst csinálni belőle. 
Megkéri, hagyja el a padtársát, és üljön át egy hátul
só, üres helyre. A fiam ismét vonakodik. Hogy ő in
kább csendben lesz. Nem. A hittantanár következete
sen kéri, üljön át. Megragadja a gyereket, vonszolná  
a padhoz. Milán megveti a lábát. Mindjárt sír, látom 
rajta. 

Ülök a fotelben Tündével. Rajzol. Mondom Mi 
lánnak, fogadjon szót, üljön át, ha a tanár mondja.  
A lelkész rám néz, inti, hogy megoldja, bízzam rá. 
Nem boldogul. Mondom a gyereknek végül, hogy ha 
nem bír magával, menjen ki a folyosóra, az órát nem 
zavarhatja tovább. Ebbe a tanár is beleegyezik. Milán 
szepegvehüppögve kivonul. Csapja az ajtót.

A tanár a táblára krétával szakadékot rajzol, em
berfigurát, amint áll a szélén. 

– Hogyan jutunk át a szakadékon? – kérdi. 
– Átugorjuk! 
– Kivágunk egy fát, és áttesszük rajta.
A gyerekek mindenféle ötletekkel jelentkeznek. 

Létrát kell építeni, a létra Jézus tanításaiból áll. Más
 képpen nem lehet, mondja a lelkész. 

Mikor az órának vége, Milánt a kopott kanapéra 
borulva találom a folyosón. Hideg van. Sajnálom a 
gyereket. Lemaradt a szakadékos rajzról is. Kap egy 
sor dorgálást. A hittantanár kifelé jövet szól, hagyjam 
abba. Felöltöztetem a gyerekeket, hazamegyünk. 

Elegem van. Elég a gázszagból, amikor teát főzök, 
az evőeszközökből a műanyag pohárban, folyton fel
borul, elég az éjszaka hangosan pattogó konvekto
rokból, a két matrac közötti résből, benne alszom.  
A tanárok csúnya nézéséből, ha rosszkor kopogok be 
a tanáriba némi internet reményében. A márból is 
elegem van, amit minden felszólítás mögé odatesz
nek a magyarok. „Arra szeretnélek megkérni, menjél 
már ki szünetben a tanáriból” – így az igazgató teg
nap. Kifizetem a büntetést, mert tilosban álltam Kö 
vesden. „Ezt tartsa már meg egy ideig” – adják ke
zembe a nyugtát. Mintha éppen készülnék cafatokra 
tépni a papírt. 

Lehet, a kifinomult fülemmel van baj, vagy kultu
rális különbség. Tudja a bánat. Otthon ebben a for
mában a már elmarasztal. Akkor csapok már-t az ál
lítmány mögé, ha kezdek ideges lenni. Menjél már, 
csináld már! 

Az orvosi rendelőben tábla az ajtó fölött: Tessék 
befáradni! – írja. Biztatóan hangzik. Reggel egy órát 
várok, hogy megtudjam, baje a hátfájásom. Minden
félét látok. Lefelé görbült szájszegletektől a néniig, 
aki bejön, és úgy ül le, mintha ő maga lenne a pad. 
Sapkás tarkója az ablakot éri, a kabát szétpattan rajta, 
melle furcsa alakzatban lapul a hasán. Megtudjuk, 
hogy onkológiára is jár. Azt fejtegeti, hogy a gyógy
szertől hízik, ő ugyanis válogatós, amennyit eszik, 
attól nem hízhat. Nem titok, hogy az összes beteg 
metabolikus szindrómával jönmegy. Biceg és sántít 
inkább. Egy jópofa mama mellé ülök, végig szóval 
tart. Kedves és őszinte. Harminc éve cukorbeteg, 
mondja. Lefogyott, biciklizik, tartja a súlyát, de nem 
bízik benne, hogy a nyolcvanat megéri. Szomorú 
hallgatni. Viszont megtudom tőle, hogy van a közel
ben, Eger felé egy híres termálfürdő, a Zsóry.

A doktornő szerint semmi bajom. Kérdi, mindig 
ilyen sovány voltame. Ködös, sablonszerű mondatba 
foglalja a soványság és megfázás közti összefüggést. 
Érdeklődik, beszélgetünk. Honnan jöttünk, mit kere
sünk itt, milyen az élet Erdélyben. Pénzt nem vesz el. 
Arra gondolok, hányan várakoznak odakint, és udva
riasan mosolyogva lassanként hátrálok az ajtó felé. 
Mindenkinek érdekesek vagyunk itt.

Két tanítási órát töltök neten. Kevés. Online tea
boltot vezetek. Nehezen viselem, ha nem férek a dol
gaimhoz, rontja a kedvem. Lemaradok, nem tudom 
tartani a lépést a rendelésekkel. A kuncsaftot ki kell 
szolgálni, a rendelést teljesíteni, bárhol legyek. A teát 
otthon csomagolják, a raktárból küldik ki, de a folya
matot összehangolni, igazgatni, az aktákat kiállítani 
a dolgom. Estére nyűgös leszek, a két gyereket türel
metlenül terelem ágyba.

A tanító jelzi, hogy pénteken már nem muszáj is
kolába mennünk. „Hacsak nem szívügyük” – teszi 
hozzá. Sosem ültem az iskolában, ha onnan elen
gedtek. Mennék haza, Milán Pestre metrózni, Tünde 
állatkertbe. Nem tudom, hogyan lesz. Holnap még 
ugyanígy. Hátra a matekházi.

Szabadságvágy
Éjjel a macska rám ugrik, a hörcsögre nem. Valóban 
volt hasonló foglyunk. Ezzel érvelt Haik, amikor ki
vertem a balhét a karácsonyi hörcsögök miatt. 

Az egeret a macska hozza ajándékba. A legjobb tá
 pot ropogtatja, mindig tele a tálka, egeret nem eszik. 
Hálája jeléül nyári hajnalokon az utolsó fogást be
szolgáltatja. A kutyák megszorítják az ajtó előtt,  
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a zsákmányt elkobozzák, aztán legtöbbször 
elszalasztják. Gyakran hallom reggel a soros 
áldozatot cin  cogni, ahogy az ablak alatt játsza
nak vele. A macs  ka egy ideje felfogta, hogy 
nem örülünk az ajándékainak, nem villogtatja 
szemét egérrel a szájában az üvegajtóra tá
maszkodva. 

Az egérrel, amelyről Haik beszél, egy má
jusi délutánon surran be a tologatós teraszaj
tón. Idei fióka. Nyilván ajándéknak szánja, 
mert teljesen él. Beszalad a mosogatógép alá. 
Milán hozza az elemlámpát, ami mindig 
kéznél, mert a legók is imádnak begurulni  
a sötét zugokba. 

– Milyen aranyos gombszeme van! – sut
togja Mi  lán arccal a földön.

Eldől gyorsan, mi tör  tén  jen. Nem adjuk vissza  
a macskának, ki sem engedjük, mert ugye nagy ba  lek 
lehet, ha ebben az órában sétálgat, és nyakon csípik. 
Már csak meg kell fogni. Megtörténik. Bele a doboz
ba. Műanyagba, lássuk, mit csinál, lyukat a tetejére, 
hogy szuszogjon. Elő  túrom az üres akváriumot. Még 
a teknősökkel együtt kaptuk, abban az évben, ami
kor Milán születése után be mertem fogadni az első 
pár állatot. 

Fűrészkorpánk egész zsáknyi, azt keverjük gáz
olajjal begyújtáshoz. Tavasszal tombol a kertész
szenvedélyem. Mindenféle szép edény félretéve. Kis, 
kék fémtálba, melyet madáritatónak használtam, 
müzlit teszek. Zabpehely, mazsola, magok. Kö  rül
nézek, mi  vel élnek ezek az apró lények, s ki ő egé
szen pontosan. Addig megteszi a müzli, a gyerekek 
megnyugodnak, éhen nem hal. Az egérnek jó dolga 
lesz. Vastag fémtálba víz. Alja gömbölyű, de a tálka 
súlyos, nem borul fel, ihat belőle akár tíz egér egy
szerre. Belseje mély királykék, csodásan mutat  
a natúr alomban. Hely akad bőven. Kartont kerítek, 
Milánnal gondosan lefödjük az akváriumot, mert  
a macska továbbra sem érti, mi van a zsákmányá
val. Találok egy cserépedényt, rajta körbe lyukak, a 
tetejére teakiöntő járhatott régen. Madáretetőnek 
vettem a kolozsvári zsibáru piacon. Tíz lyuk az olda
lán, belül tágas. Tetejére lapostányér. Így. Háza is 
van, ahol megbújhat, pihenhet. Beütöm a Googleba: 
erdei egér mit eszik. Hűha! Csigát meg növényeket 
is. Bogarakat. 

A csiga nem ügy, májusi eső csigát terem. Kicsit 
hozok, csíkosat. Gondolkodom, hová tegyem. Nem 
hiszem, hogy különösebben örülne a száraz fafor

gácsnak. Kék, lapos cserépedényt választok, földet 
belé, a földbe salátát. Még egy virágocska is fér, száz
szorszép, a hátsó kertből. Csiga megoldva. 

Hernyót is eszik. Ez sem vág földhöz. A földigi
lisztát nem sajnálom, beeresztem egyenesen az alom
ba. Csúnya. A fűrészkorpa tapad nedves, vonagló 
testére, hordozza körbe. Ennek föld kell. Az egér kap 
egy muskátlit ugyanolyan kék cserépben, mint az 
ebédlőrészleg. Mamától hoz  tam télen, tavaszváró kí
nomban azt sem tudtam, mit, hová, mibe ültessek. 

Másnap találok egy jópofa hernyót a hortenzián. 
Na, ő is bekerül a miniállatkertbe. Kész. 

A kisegér nappal alszik, sötétedés után jönmegy. 
Láthatóan remekül érzi ma  gát. Válogatok néhány 
sárgabarna falevelet paplannak. Mindenki elégedett, 
a gyerekek főleg. Az alvóhelyül szolgáló likas edény 
a sarokba kerül, az ebédlő a másikba, hogy a közben
ső úton megfigyelhessük. Az ösvény fehér, Vama 
Vechéről hozott kövekből áll, háza előtt kiskert mus
kátlival. Kap egy gallyat, szép mohás. Kimegyek az 
erdőbe, letörök egy korhadt tuskódarabot, éppen 
befér. Imád benne mászkálni. A cserépházikót meg
hordja falevéllel, takarózik ve  lük. Meg lehet érinteni. 
Bundája bársonyos, puha, aranybarna, a hasa fehér. 
Dugdossa ki a fejét a lyukakon. Nappal alszik, éjsza
ka kertészkedik. Esz mé let lenül gyorsan mosakodik, 
szemmel követhetetlen tempóban. 

Reggelre kitúrja a muskátli földjét. A giliszta nem 
akart benne lakni, eltávolítom. Rontja a képet, a har 
mó  niát, nem ide való. Ha az egér eddig fütyült rá, 
menjen a dolgára. Néha nem is tudom, miket írnak  
a neten, ma  gam sem néztem volna ki ebből az ara
nyos, gombszemű jószágból, hogy ilyen rusnya dol
got eszik. Sajtot, ordát szereti. A saláta elhervad, 

Bakonyi tájkép
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nem eszi, kidobom csigástól. Szőrös hernyó is ki
kerül, ment körbe eleget.

Haik érdeklődéssel figyeli, mi történik. Hozzá sze
retne tenni az installációhoz. Az akvárium a kávézó
asztal alá kerül. Hoz egy lámpát, a fényénél diákként 
olvastam éjszaka az ágyban. Felcsípteti az akvárium 
szélére. A lefödésen tanakodunk. Kartonpapír. A lám 
pa helyét kivágjuk. Szép. Éjszakára leoltom. 

Reggel nincs sehol az egér. A lámpa mellett szö
kött meg. Csak én tudom, mert mindenki alszik még. 
A macska bejön. Öt perc alatt nyakon csípi a fűtőtest 
melletti sarokban. Oson vele, de az előszobában utol
érem. Add csak ide szépen, mondom. Vissza az akvá
riumba. Ugyanúgy mozog. Ismét megúszta. Reggel  
a gyerekeknek mesélem, az egerünk egyre ügyesebb. 
Vi  gyáz zanak, ha nyitva az akvárium, mert képes 
megszökni.

Jól elvagyunk vele, talán két hétig is. Aztán Mi 
lánra rájön, hogy óvodás társai közül valakit vigyünk 
haza játszani. Jó társaság, mindenki mindenkihez jár. 
Minket is befogadtak, szeretnek. A szentgyörgyi elit, 
aki Waldorfba járatja a gyerekét. A férjem gyakran 
mondja, a gyerekek egymásnál alszanak, a szülők 
összejárnak. Magas, fekete hajú nő, Eszter ajánlja az 
óvodát, segít a két gyereknek helyet szorítani. Haik
kal a gyímesi tánctáborban ismerkedtek meg. Mind
három lánya Waldorfba járt, a legkisebbet éppen 
Tündének hívják. Kapok kinőtt gyerekruhát zsák
számra. Hogy viszonozzam a kedvességét, egy va
sárnap vendégségbe hívom.

Két kisebb lányával érkezik, biciklik a kocsiban. 
Ha akarsz bringázni, itt a férjemé, mondom, te ma  gas 
vagy, éppen, mint Haik, szerintem jól eléred a pedált. 
Tiltakozik. Egy nap Haik mondja, Eszterék nincsenek 
jól, válnak. Hümmögök, nem tudom, mire véljem. 

Tündét, a kislányt haza lehet hozni. Megbeszélem 
Eszterrel, hogy estére visszaviszem a városba. 

Ahogy a kapun belépünk, a halak az első nagy 
flash. A kutyák gyereket nem bántanak, ilyenkor nem 
kötök meg egyet sem. Vigyázok, nehogy Panda be
lökje a kislányt a tóba. A farát mindig jó erősen hoz
zánk nyomja, mint egy macska. Nagy test, durván 
dörgölőzik. A halakat megsimogatjuk, megetetjük.  
A gyerekek pancsolnak a kerti tóban egy darabig. 

– Menjünk be játszani! – javasolja Milán a két kis
lánynak. Nem tetszik, de bólintok. Menjetek. Gyö 
nyörű idő van, én maradok a kertemmel. 

Nem telik bele tíz perc, Tünde, az én Tündém kia
bál, hogy baj történt, az egér felszaladt Milán karján, 

utána pedig befutott a kanapé alá. Morogva jövök be. 
A kertben még nem csináltam semmit. Nincs kedvem 
egérre vadászni. Lámpa, seprűnyél, kotorászunk. Ott 
van, látom. Kuporog, néz a gombszemével. Nem tu 
dom megfogni. Meresztem a szemem a kanapé alatti 
homályba hosszan, majd meggyőzöm a gyerekeket, 
egyelőre hagyjuk békén, a macska várhatóan újból 
besegít. 

Napsütésre vágyom. Imádok hazajönni munka, 
vásárlás, óvoda után. Szeretnék a kertben locsolni, 
gyomlálni. Nézni, ahogy a márciusban ültetett ró
zsáim bontakoznak. 

Az egeret aztán sem a macska, sem én nem tudjuk 
megfogni egész nyáron. Első éjszakákon hallom, 
hogy rág. Nagyon hangosan. Virágcserepet fél dióval 
kitámasztok csapdának. Semmi eredmény. Titkon re
mélem, hogy kirágja magát valahol, és megy a dolgá
ra. Egy idő után a rágás abbamarad. 

Ősszel pillantja meg Tünde, az egér beszalad  
a mosókonyhába. Megfogjuk. Látni akarja Milán is, 
de nem átlátszó dobozba sikerül tenni. Gondolom, 
első találkozásunk óta kitanult, ügyesebb. Kiviszem 
a házból. Ha elszalasztjuk, ne kezdjük elölről a haj
szát. Átlátszó műanyag dobozt keresek, ha csak addig 
is, amíg Milán láthatja. Cirkuszol, ha lemarad va 
lamiről. 

Nem tudom áttenni. A kutyák nagy érdeklődéssel 
állnak körülöttem. 

Egyszer csak ugrik a három kutya. Az egér iszkol, 
a kutyák kergetik. Tudom biztosra, hogy egyik dobo
zomban sincs, mert hallom cincogni az udvar köze
pén. Gyorsan történik minden, másodpercek alatt  
a kőfalon is túljut. Talán sikerült találnia egy egérlyu
kat. Jó irányba menekült, a patak felé. Ott a vakond 
is túr. 

Nemez
A hátam változatlanul fáj, rosszul alszom. Nem tüdő
gyulladás, a doktornő megnyugtatott. Ilyen jellegű 
fájdalmat nem éreztem soha. A gyerekként megélt 
tüdőgyulladás alatt anyám belém verte, hogy ne fe
küdjek a hátamon. Mára sikerült kinevelni magam
ból. A gyerekek között az ágyban kevés a hely, innen 
egy térd, onnan egy könyök az oldalamba. Ha felke
lek, a rés, amelyet a testemmel vágok közéjük, hamar 
összezárul. Odébb kell tolnom egyiketmásikat, de 
csak annyira, hogy ne potyogjanak le. Nehéz emel
nem. A volánnál reggel fáj minden mozdulat. Minden 
reggel köd. Bár korábban világosodik, mint otthon, 
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nem vigasztal. Délután négykor sötét. Az udvaron 
munkások laknak, közös lépcsőház falépcsőin dübö
rögnek fel este hétkor, reggel hétkor le. Három autó 
az udvaron, a reggeli indulást egyeztetni kell.

A gyerekek könnyen ébrednek, rajzfilmet néznek, 
amíg öltöztetem őket. A reggelijük banán és vajas 
kifli teával. Zord villanyfény a konyhában, a fürdő
ben. Nem otthonos. Küldöm őket fogat mosni, köz
ben kiállok az autóval, hogy a munkások elférjenek. 
Feljajdulok, ahogy beülök a helyemre. 

A nedves, ködös levegő ront az összképen. A köd
 be füstszag rekedt, a házban a gázt érzem. Idegen 
mind. Otthon, a Csináltpatak völgyének felső szaka
szába soha nem kúszik a köd. Fehér minden a Bo 
dokihavasokig, az Olt menti pára a falut beburkolja 
egészen, de az erdő alatt, az utolsó kanyarban vége 
szakad. Idefönt foszlányokban viszi, röpíti, oszlatja  
a patak huzata.

Nemez vírusa nem terjed emberre. Esemesben 
kérdem reggel az állatorvost. Ezt válaszolja: „Ha em
 ber elkaphatná, ötvenszer meghaltam volna. A kutya 
ma már jobban volt.” Jó hír. Lesz barna szemű, ron
gyos, fekete kutyám, ha végre hazaérek a tengerima
lacokkal. Hörcsögökkel. 

A rojtos pulikeverékre a férjem haragszik. Jobban 
mondva rám. Éppen üzleti úton, amikor megszánom a 
piac bejáratánál kolduló, sántikáló bohócot. Nem kér
dek senkit, csak a kutyát, jöne. Azonnal indul lábam 
mellett az autó felé. Gyereknapra újdonságul éppen 
kapóra. Már az óvodába magammal viszem. Eszter,  
a három lányos anyuka sandán nézi, hogy Nemezt a 
fához kötöm. Tündének azonnal Nemez a kedvence. 

Haik miatt izgulok kicsit. Leszid. Azt mondja, 
visszakapom még ezt. Mármint, hogy őt meg sem 
kérdeztem, akare egy harmadik kutyát az udvarra, 
aki büdös, képes az ajtó elé szarni, és balhé van mi
atta az etetésnél. Mindenre gondolok, csak hörcsög
re nem.

Gyereknap
A gyerekek rajzfilmet kérnek. Szeretnek délelőtt 
pizsamában heverészni. Lassú, nyugodt reggel, gye
reknap. Haik este érkezett Kolozsvárról. Mérges  
a puli miatt. Csúnya, rendetlen, és főleg nem kérdez
tem őt, mielőtt hazahoztam. Ígérem, mihamarabb ke
resek neki gazdát. Volt egy kan német juhászunk, 
Tróger, ismerős hagyta ránk, gyakran utaznia kellett, 
nem boldogult vele. Mi sem, de sikerült jó gazdát 
találnom Trógernek. Nincs kerítés, amikor a Ci  gány 

dombon tüzelnek a szukák. Végül már csak enni járt 
haza. Szilva haragudott, nem engedte a ház közelébe, 
a parkolóba hordtam a tálját. 

Nemez viszont szuka, mint a másik kettő, és ked
veljük. Játékos, kedves. Néha adok koldusnak pénzt, 
jól érzem magam utána. A macskát is befogadtuk, 
elődje szintén mentett jószágként került a családba. 
Az állatok a reszortom. Nem igazán értem, mi baja  
a férjemnek. Legtöbbször itthon sincs, ha igen, sincs 
türelme a kutyákhoz.

Zuhanyozik. Szentségel, hogy nincs víznyomás, 
hogy hűvös a hálószoba. Megy a villanyradiátor, amíg 
áll meztelen, kezét a zuhany alá tartva. Szép férfi. 
Minden hasizma látszik. Éppen hetven kiló, mintha 
anatómiai atlaszból lépett volna elő. Nyitott zuhany
zó, sem fülke, sem fal. 

A víz és a szomszédok után, akik elhasználják elő
lünk, Nemez a téma.

– Meg kellett volna kérdezned, az a bajom. 
– A piacon?
– Igen. Mielőtt bármit is teszel, kérdezz!
– Azt mondtad volna, hogy nem.
– Honnan tudod te azt? Ne akarj a fejembe látni! 
– Ha nem azt mondod, akkor miért baj, hogy itt 

van?
– Azért.
– Mert nem adtad beleegyezésed?
– Mert büdös, széttúrja a kertet, összeszar mindent. 

De nem baj, a következő kutyát én hozom az udvarra 
– mondja fenyegetőleg.

– Jól van. Beoltatom, rendbe hozom kicsit, keresek 
neki gazdát. Tünde nagyon megszerette – teszem 
hoz  zá rosszkedvűen.

– Persze. Kifogásnak jó. Szedd össze a gyerekeket, 
tizenegy órától akvarellkiállítás a teázóban. Ott lesz 
az egész óvoda.

– A gyerekek rajzfilmet néznek. Most raktam be  
a dévédét. Nem tudunk elkészülni fél tizenegyre. 

– Márpedig készüljetek el! Te maradhatsz, úgyis 
jobban szereted egyedül, ismerjük, tudjuk. A gyere
kek készüljenek, az egész csoport jön, óvó néni, min
denki.

Ebből baj lesz. 
– Jó. De nem érsz be velük tizenegyre, csak mon

dom. Még nem reggeliztek.
– A tököm tele van, hogy ezzel a családdal soha 

nem lehet sehová elérni időre! – tör ki. – Egyedül nem 
kések sehonnan, de amikor veletek megyek, csak  
a pofám égetem mindenhol. 
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Elzárja a vizet, törülközőért indul, elfelejtette oda
vinni. Vizes lábbal lép a padlóra, megcsúszik, majd
nem odaveri magát. Káromkodik. Kirobog a nappali
ba. Emelt hangon jelenti, hogy ő tíz perc múlva indul 
a városba, ki megy vele. A gyerekek merednek a té
vére. Maradnak itthon, mondják.

– Ott lesz az egész óvoda, csak ti nem! A ti képei
teket is kiállítják. Nem akarjátok látni a munkátokat 
a falon? – érvel az apjuk.

Beállok Haik és a gyerekek közé, velem harcoljon. 
– Minden hétköznap fél kilenctől délután négyig 

óvodában vannak, ne csodálkozz, ha nem ugranak 
szombaton is. Hétvégén nyugalomra, pihenésre vágy
nak.

– Te vágysz pihenésre! Csak azon jár az eszed, 
hogy úszd meg a munkát, pedig nem dolgoztál soha, 
munkát is én adtam neked. Hagylak a nyugalmad
ban, tudom, azt szereted, ha nem látsz.

Nyitja a kaput, indul egyedül. Akvarellkiállításra. 
Egész nap nem tudom, merre jár. Hét év után is képes 
meglepni. Sosem gondoltam, hogy ennyire odavan  
a vizes papíron szétfuttatott festékpacákért. 

Délután felkerekedünk, a közeli faluban végigtap
solunk egy gyereknapi koncertet. A dalokat mind 
ismerjük, a gyerekek zenetanára az énekes, szomszé
dunk a basszusgitáros. Hatalmas felfújt csúszda, in
gyen gulyásleves.

Nemezt visszük magunkkal. Jövetmenet behány 
a kocsiba. Oda se neki. Naponta többször etetem, 
tápot keverek főtt rizzsel az állatorvos javaslatára, 
nehogy fehérjemérgezést kapjon a hirtelen gondos
kodástól. Tünde büszkén sétáltatja pórázon a kultúr
ház kertjében. 

Panda és Szilva végigutaztak velünk egyegy nya
rat kölyökként, amíg gyakran ettek, és a nevelés zaj
lott. Minden zsebemben kutyatáp zörög, a jutalomfa
latok. Házőrzőnek képeztem őket, felnőtt kutyaként 
nincs mit keresniük emberek között. Veszélyes és 
kiszámíthatatlan mindkettő, az autóban nem férnek 
kényelmesen. Örülök, hogy végre találtam egy sze
rethető, kisebb kutyát, amelyikkel utazhatok. Terelő 
kutya, éppen jó a gyerekek mellé, gondolom. 

Június közepe. Haik csóválja a fejét, de nem ellen
kezik túlságosan. Nemezt viszem magunkkal egy több 
napos zenei fesztiválra. A rendezvény idejére teázót 
épít, dolgozni megy. Mi kísérőnek.

Már az autóban baj, hogy büdös, hány. Félúton ki
szállunk ebédelni. Látom a táblát a mezőn, hogy ma
gánterület, gondolom, odáig sétálok Nemezzel pórá

zon és vissza. A dombon a helyi kutyafalka, éppen 
csontot rágnak, betolakodónak számítunk. Indulnak 
felénk mind. Dühösen csaholnak, kerülnek. Kiabálok 
rájuk, a vendégek néznek a teraszról, Haik is. Nem 
mozdul senki. Egy kis, fehér korcs elfordítja a fejét,  
a lábszáramba harap. Két hegyes szemfog könnye
dén hatol át a bőrön, mélyen fúródik az izomba. 
Nemezt elengedem, őt is tépik. Kiszabadul, a kutyák 
visszarohannak a csontokhoz. A magas fűben találok 
a pulira, lapul, reszket. Óvatosan ölbe veszem. A sze
mem Haikot keresi a teraszon. Dühösen jön szembe, 
hogy ő megmondta, nem jó ötlet kutyát hozni, mégis 
hogyan képzeltem. Hogy ő tudta, a kutya bajt csinál 
az úton.

Amíg beülteti a gyerekeket, visszabicegek, fel a kö
 vezett lépcsősoron, kérdem a pincért, milyen kutyák 
ezek. Be vannak oltva, mondja, az étteremhez tartoz
nak. Tulaj nincs, hogy panaszt tegyek. 

– Azért hoztad magaddal a kutyát, mert féltél, 
hogy széttúrja a kerted, amíg nem figyelsz rá!

Kérem, rakjon ki valahol. Hazastoppolok ku 
tyástól, ez így tényleg nem jó. Nem, vigyem haza  
a kocsit, ő megy tovább egyedül. Drámázunk egy 
darabig, végül mind a kocsiban maradunk, a kocsi 
irányban Kolozsvár felé. Rosszul vagyok, sajog a lá 
bam, mély a két seb. 

Haik dühös. Ha őt harapta volna meg a kutya, 
gondolom, rögtön telefonál az ügyvédnek, az étte
remben botrányt csinál, előkeríti a tulajt a föld alól is. 

Dühében Tordán benzinnel tölti fel az autót. Mind
   két autónk dízel. Éjszaka háromig szedik ki belőle 
egy helyi műhelyben, utána megyünk a tordai sür
gősségre. Azzal fogadnak, hogy veszettség elleni 
szé  rumuk nincs. Az ügyeletes orvos fertőtlenít, 
kötöz, antibio tikumot ír hét napra. Legalább elmúlik 
a köhögésem.

A fesztiválon a kutyával minden rendben. Egy fa
luban elcsípem a helyi állatorvost, beoltjuk veszettség 
ellen. A lábam szépen gyógyul, bár a fogak helye vár
hatóan megmarad. Ritka látványt nyújtunk egyedüli 
kisgyerekes családként a fekete, ugráló szőrgombóc
cal magunk után. Több tízezer ember hétvégén, fiatal 
mind. Zene mindenféle, pergő, dübörgő. Nemez éj
szaka őrzi a gyerekeket a sátorban. Én őrzöm őt, mert 
mindenkit meg akar enni a sátor körül. A fesztivál 
idején a kutya igazán a szívemhez nő, státusa azonban 
nem szilárdul meg annyira, hogy család tagként te
kintsek rá, és rendesen beoltassam. Haza érve fizethe
tem a védőoltás többszörösét a perfúziós kezelésért.
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Haik az óvoda előtt vár. Autója orral felém. Nem 
hittem, hogy tényleg itt lesz. Írtam esemest, hogy  
a tanítóval kilenc után megbeszélhetjük Milán hala
dását. A tanító elégedett. Az írás tanulása bizonyul  
a legnehezebbnek, Milán nem kivétel. Helyes lően bó
logat, amikor mondom, külön zeneórára jár. „A zene 
remek gyógyír” – mondja az ősz tanító. Haik egyszer 
szólal meg: „Emlékszem, milyen sokat gyakoroltatta 
anyám az írást, házi feladatként.”

Karácsony napján, december huszonnegyedikén 
az irodájában levelet találok, a gyerekeknek szánt 
ajándékok mellett. A karácsonyi vásárban szerezte be 
őket. Elköszön. Azt írja, ő mindent megpróbált, hogy 
eleget tegyen a család elvárásainak, többre nem ké 
pes. Legyen az elválásunk puha, segítsek ebben, kéri.

Nem számítok rá. Meglep a levelével, de csak zak
latottságot olvasok benne és temérdek helyesírási 
hibát. Most láthatóan igyekszik itt lenni, hallani a ta
nítót, mit műveltem a gyerekkel, amíg ő dol gozott.

Délben elhozza Tündét az óvodából, együtt érkez
nek az iskolába. Megnézünk közösen egy zeneórát. 
Két fotel az osztályterem végében, bármikor beül
hetek. Fél háromkor vége. Indulunk a szállásra, pa
kolás, osztjuk a cuccokat a kocsikba. Milánnak az 
utolsó pillanatban esik le a tantusz, hogy nem egy 
irányba indulunk. Számukra addig nem jelent sem
mit, hogy két autóval utazunk. Szükséges mindkettő. 
Haik dühöng a dupla kiadástól, attól is, hogy hazain
dulok. Ő a hétvégét a barátaival tölti Budapesten,  
a gyerekek vele maradnak. Engem várnak a saját dol
gaim otthon, beteg nagymamám. 

A gyerekek útlevele nálam. Egyikünk sem lépett 
még autópályára, amikor hívom, találkozzunk az 
útlevelek miatt. Én a várost ismerem jobban, Haik 
az autópályafeljárókat. Ellenkező irányba indul
tunk ki Mezőkövesdről. Negyed órába telik, mire 
sikerül egyeztetni, hol várom. Átadom az útlevele
ket, és kérdem, ugye hazafelé már nem lesz gond, 
hogy nem vagyok jelen a határnál, áthozhatja a gye
rekeket egyedül, hivatalos papír nélkül.

– De! – válaszolja csúnya nézéssel. – Tudod jól, 
hogy mindkét szülőnek ott kell lenni!

– És akkor hogyan? – kérdem, de már nyomja  
a pedált, tekeri a volánt, nem hallja. 

Az autópályát imádom, csak fogni kell a kor
mányt. Ezzel a határos dologgal viszont felzaklat. 
Üzenetet pötyögök: „Miért nem szóltál tegnap?” 
„Minden rendben lesz” – jön a válasz. – „Haza 
megyünk.” 

Nem értem. Repülök a határ felé, hogy megtudjam 
az igazságot. Hogy hazafelé átléphetike a gyerekek  
a határt egyik szülővel. Ugyanaz a határőr fogad. 

– Dar domnul a întrebat exact acest lucru la ieșire 
(A férje pontosan ugyanezt kérdezte kifelé jövet) – 
néz meglepetten. Arra is emlékszik, az úr azt mond
ta, én jövök haza a gyerekekkel. 

A dolgok közben megváltoztak, mondom gyorsan.
Nagyon megváltoztak.
– La revedere! – köszönök fellélegezve, intek in

duláskor.
Örülök, hogy megérkeztem a románjaim közé.  

Ér  tem, ismerem, szeretem őket.

Vitorlás szán
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Tállya song

Itt a lélekajtó halkan nyílik,
itt megbékélek most minden mással,
és a léleklyuk is megtelik színig
a vízözönt hozó felhőszakadással.
A nyár végre reccsen, nyílnak a felhők
s a nehéz kovácsoltvas kapualjak,
kisgyermek szívem mára felnőtt,
kiáltanom kell, hangom hogy halljad.
Ott ér az éj, hol ágyamat bontják
az ablakrésben a zempléni dombok,
s kiből mostanra kőszobrot formált
a társtalanság, a mindennapi gondok,
tányéron kínálja életét mégis
nekünk, itt idegen zarándokoknak.
(És azokkal vágyom már élni én is,
kik torz békatetemek fölött zokognak.)
Itt a lélekajtó koppanva zárul,
és koppan az asztalon a palackdugó,
és az augusztus a tenyerünkre ráhull.
A Holdon landolunk mind. Tállyán lenni jó.

Talán még mindig…

talán még mindig megfordítható
a számba tartott hűvös puskacső
mögém a szégyen omló gödröt ás
és puszta sár az alja puszta kő

ma úgy ereszkedik az alkonyat
közénk akár a nyíló félelem
a visszatértek s nem vártak közé
egy agyonlassított felvételen

halálraítélt szürke arcaként
torzul szilánkossá a szemhatár
halkan zsebébe nyúl a fájdalom
összpontosít becéloz eltalál

Simon Adri

Szemhatár
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Beke Mihály András

Javaslatok
a magyar irodalom külföldi  

népszerűsítése ügyében*

Bevezető

„Új jelenség tanúi lehetünk világszerte: a kulturális 
kérdések kerülnek a politikai vita középpontjába. Na 
gyon hosszú időn keresztül ugyanis az ideológia uralta 
a politikai vitákat. Az ember vagy baloldali volt, vagy 
jobboldali, és a világ is blokkokra volt osztva. A nem
zetközi rendszer működésének alapvető motorja ideo
lógiai jellegű volt. Mióta azonban véget ért a hideg
háború, megváltozott a polémiák jellege is. Úgy tűnik, 
a kultúra került előtérbe. Nem osztom ugyan a kultúrák 
törésvonalairól, a kultúrák és a civilizációk összecsapá
sáról született, nagyon is vitatható elméletet, ám tény, 
hogy ma éppen a kultúra vált a konfliktusok nagy ré
szének meghatározójává, kiindulópontjává.” 

Ghassan Salamé1 

A kétpólusú világrend sokat emlegetett felbomlása 
erőteljes kihatással volt a diplomáciai „világrendre”, 
és így a kultúrára is. A kommunista ideológia buká
sának lényeges következményeként felértékelődött az 
addig lefojtott kulturális tényező. A klasszikus diplo
mácia, a gazdaságdiplomácia és a kulturális diplomá
cia területei között súlyponteltolódás ment végbe az 
utóbbi javára. A kultúra ilyenformán a nemzetközi 
politika viszonylag önálló elemévé vált, az új nem
zetközi kontextusba került kulturális diplomácia je
lentősége megnőtt. Mind tartalmát, mind társadalmi 
potenciálját illetően megváltozott. Tartalmilag a nyil
vánvaló gazdaság és kisebbségpolitikai vonatkozásai 
mellett növekvő jelentőségű nemzetközi biztonság
politikai tényezővé vált. A másik lényeges fejlemény 
a „külpolitika társadalmiasodása”:2 a külpolitikai 
kérdésekben mind szükségesebb a társadalom jóvá
hagyása, másrészt pedig egyre több nem állami sze
replő vesz részt a külpolitika formálásában. Ezért  
a diplomácia rákényszerül a public diplomacy eszkö

1 Éger György–Kiss. J. László: Kulturális külpolitika – avagy egy 
kutatás dimenziói, in: Stratégia és kultúra. Kulturális külpolitika 
az új kihívások tükrében, Teleki László Alapítvány, Bp. 2004.

2 Éger GyörgyKiss. J. László, i. m.

zeire, keresnie kell a párbeszéd lehetőségét a foga
dó ország közvéleményének egyes csoportjaival. Ez 
a változás nyilvánvalóan kihat a kulturális diplo
máciára, amely természeténél fogva egyfajta public 
dip  lomacynak tekinthető. „Korunk nemzetközi rend
szerét a külpolitika és a kultúra egyre intenzívebb 
összefonódása jellemzi. A korábbi diplomáciai esz
közrendszer bővülésével, a döntési folyamatok tár 
sadalmiasodásával, valamint a médianyilvánosság 
robbanásszerű növekedésével a külpolitikai döntések 
meghozatalában egyre jelentősebb szerepet kapnak  
a kulturális megfontolások. Annak felismerése, hogy 
a közvélemény és ezzel együtt a döntéshozók befo
lyásolása elsősorban kulturális csatornákon keresztül 
lehetséges, felerősítette azt az igényt, hogy az álla
mok és nemzetek egyre inkább más államok és nem
zetek kultúrájához való viszonyuk által határozzák 
meg stratégiai helyzetüket” – írja Pröhle Gergely.3

Magyarán a kultúra nemzetközi fölértékelődésé
nek, a kulturális cselekvés lehetőségnek korát éljük 
– még ha mindennapi életünkben ezt olykor másként 
éljük is meg!

Számunkra, európaiak, illetve magyarok számára 
e felismerésnek van egy sajátos és aktuális dimen
ziója. Az „óhajtvaóhatatlanul” is egyre virtuálisab
bá váló schengeni államhatárokkal együtt, fokoza
tosan – az útlevelünk helyett – a legfőbb identitáské
pező tényezővé éppen a kultúra – annak egész spekt
ruma a gasztronómiától az irodalomig – növi ki 
magát. (Itt talán előnyünkre fordítható az a tény, 
hogy immár közel száz éve államnemzettudatunkat 
kultúr nem zettudatra cseréltük fel.) Szerencsés kö
rülmény, hogy az európai integrációval járó önkéntes 
nemzeti szuverenitáskorlátozás alól egyedül a kultú
ra képez kivételt. 

Európa ma küzdelmes válaszút előtt áll: az egyik 
irányban, az út végén található az Európai Egyesült 
Államok, amely – a brüsszeli szirénhangok ellenére – 
valójában az erősebb államok által dominált európai 
konstrukció lenne; és szintén ez út végén lelhető fel  
a ma még roppant homályos „európai identitás”, egy 
olyan kulturális sokszínűség, amelyet a lélekszámban 
erősebb kultúrák színei dominálnának, vagy más
ként: egy olyan „európai kórus”, amelyet túlharsogna 
a német–francia–angol bariton! A másik út a Nem

3 Pröhle Gergely: A magyar kultúra szerepe Magyarország nemzet
közi politikai és gazdasági kapcsolatainak fejlesztésében, MTA 
Kisebbségkutató Intézet, Bp. 2007.

Szemhatár

* Ezt a javaslatot a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Ta  go 
zatának munkacsoportja által készített tanulmányok alapján, Me 
zey Katalin szerkesztésében adjuk közre. A munkacsoport tagjai 
voltak: Beke Mihály András, Ferdinandy György, Jávorszky Béla, 
Kovács István és Tőzsér Árpád. 
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zetek Európája, amelyről nekünk, „kis népnek” nem 
lenne célszerű letérnünk. Nem kellene elveszítenünk 
a hangunkat a nagy kórusban. A „kis népek koalí
ciójának” kívánatosabb lenne arra törekednie, hogy  
a politikai schengeni térségben létrejöjjön egyfajta 
„schengeni kulturális tér”, amelyet – az UNESCO 
által Nyilat kozatban és Egyezményben is szentesí
tett, az Európai Parlament által is megerősített – kul
turális sokszínűség jellemez. 

Ehhez azonban nekünk, magyaroknak az egész 
magyar nyelvterületen meg kell erősítenünk kultu
rális jelenlétünket és identitásunkat. E cél elérésében 
pedig a magyar irodalomnak mint számunkra hagyo
mányosan egyik legjelentősebb nemzeti identitáskép
 ző és egyben legjelentősebb identitásmegjele nítő té 
nyezőnek igen jelentős szerepe van. Lehet. Kell lennie!

Javaslat
1. első lépésként javasoljuk a Magyar Művészeti 
Akadémia, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
(NKA), valamint a Külgazdasági és Külügy mi nisz
térium (Balassi Intézet) közös munkacsoportjának 
létrehozását. A Munkacsoport alapvetően koordinál
ná az általa felállítandó bírálótestületek (zsűrik) 
munkáját, az irodalomnépszerűsítő programok mű
ködését és az állami támogatásokat. Amint lehetővé 
válik, második lépésként, a Munkacsoport szakmai 
ellenőrzése mellett ki kell alakítani a programokat 
koordináló, a támogatásokat kezelő intézményt, a Ma
 gyar Könyvcentrumot (MKC).

2. a Munkacsoport részletesen kidolgozza a ma
gyar irodalom külföldi népszerűsítésének program
rendszerét a következő célokkal:

a) szelekció
b) műfordítástámogatás
c) műfordítótámogatás
d) promóció
e) utógondozás 

Szelekció
Nemzetközi irodalmi jelenlétünk tekintetében az első 
és mindjárt legkényesebb pont: a szelekció! Kik, mi
lyen szempontok és értékrend alapján, milyen műve
ket választanak, támogatnak és ajánlanak ki a nagy
világ szeme elé: fordításra és terjesztésre? 

A kultúrdiplomácia – a magyaré különösképpen – 
legkényesebb kérdése a külföldre szánt kulturális és 
irodalmi kínálatunk itthoni szelekciója: a nemzetkö 
zi színtéren megjeleníteni kívánt kulturális értékek 

kiválasztása. A magyar közéletben régóta jelentős 
szemléleti viták és nézeteltérések vannak a tekintet
ben, hogy mi tekinthető a nemzeti kultúra részének, 
egyáltalán valós, korszerű kulturális értéknek, és mi 
nem. E tekintetben ma a nemzeti karaktert alig vagy 
nagyon közvetetten kifejező, az általánosabb, elvon
tabb értékeket preferáló, az idegen nyelvű kultúrák 
által nyilván könnyebben befogadható értékeket te
remtő szemlélet dominál – elsősorban képviselői ha 
zai és nemzetközi közvéleményformáló pozícióinak 
köszönhetően. A magyar kultúrdiplomáciára jelentős 
többletfeladat hárul: mind itthon, mind nemzetközi 
színtéren meg kell teremtenie a magyar kulturális 
értékek egyensúlyát, és tekintettel (meg ráhatással)  
a külhoni közönség elvárásaira, itthon és külföldön is 
helyzetbe kell hoznia a magyar kulturális élet több 
évtizede hátrányos helyzetbe szorított szegmenseit, 
különösen az irodalom terén. Meg kell szüntetnünk 
értékrendi szempontból alapvetően aszimetrikus iro
dalmi jelenlétünket a világban. Magyarán alapvető 
cél az irodalmi kánon értékalapú kiszélesítése, kiegé
szítése (nem valamilyen irányba történő szűkítése!). 
És ebben talán szövetségesünk lehet a mai politika is 
(amely talán végre megérti, hogy számára sem mind
egy, hogy kit kérnek fel az Unió alkotmányának  
a megszövegezésére…).

Magyarországon a nemzeti, a közösségi szempon
tokat, érdekeket előtérbe helyező politikai oldal tá
gabb szellemi holdudvara – évtizedek óta tartó mo 
rális és anyagi kiszolgáltatottsága folytán, valamint  
a szellemi életben elfoglalt pozíciók hiányában – nincs 
közvéleményalakító helyzetben. Célszerűek lenné
nek az olyan erőfeszítések, amelyek ezt a holdudvart 
közvéleményformáló „helyzetbe hozzák” (a kulturá
lis szervezetekben, intézményekben, alapítványokban, 
a médiában stb.). Ezzel egyben kultúrpolitikai misz
sziót is teljesítenének, hiszen ilyenformán egyensúly
ba hoznák a jelenleg egyenlőtlen belső kulturális  
kínálatot is, és ezzel a magyar szellemi életben is elő
segítenék a természetes értékrend kialakulását. 

E hivatás teljesítésében a kulturális intézetek háló
zata komoly segítséget nyújthat: külföldön népszerű
sítheti, fellépésekhez juttathatja az eddig „hátrányos 
helyzetű” magyar művészeket. Ez igen régi és szé
leskörű igény. „Ahhoz, hogy folyamatossá lehessen 
tenni az írók és művészek külföldi jelenlétét, és az 
ottani írókkal és művészekkel kialakítható kapcsola
tait, ehhez megfelelő struktúrára, intézményekre van 
szükség, mint amilyennel sok európai nemzet ren
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delkezik, elég, ha a Rómában működő 
amerikai, francia, lengyel, német, oszt
rák vagy spanyol művészeti akadémi
ákra gondolnunk… Nagyon remélem, 
hogy 25 évi bizonytalanság után a ma
gyar írók és művészek szervezetei  
a Magyar Tu  dományos Akadémiával 
és a Magyar Művészeti Aka  démiával 
összefogva elérik, hogy a nagy hagyo
mányú külföldi kulturális intézetek fő 
tevékenysége ismét a magyar írók, mű
vészek és tudósok befogadásából és 
alkotó munkájának segítéséből álljon 
Bécsben, Berlinben, Párizsban és Ró 
mában is. Így ezek az intézetek előbb
utóbb (remélhetőleg előbb!) ismét tény
legesen tudományos mű  hellyé válhatnak, amelyekben 
történészek, régészek, művészet és irodalomtörténé
szek, klasszikafilológu  sok, írók és zeneművészek 
dolgozhatnak a jól felszerelt szakkönyvtár segítségé
vel, és mellettük az is  mét berendezett művészhá
zakban, műteremlakásokban festők és szobrászok 
él  nek, és hozzák létre újból alkotásaikat” – írja 
Sárközy Péter (Nyugaton a helyzet változatlan? Az 
„olasz országi magyar irodalom” és intézményeinek 
helyzete a rendszerváltás után. Elő  adás a Tokaji Író
 tábor 2014. évi tanácskozásán).

Az a kultúrdiplomácia kiemelt hosszú távú straté
giai feladata, hogy a magyar kultúrát (beleértve az 
irodalmat) a maga földrajzi (lásd: határon túli ma
gyarság) és szemléleti egészében jelenítse meg a nem
zetközi közvélemény előtt. Ilyenformán erőfeszítése
ket kell tenni arra, hogy például a nemzeti karaktert 
és sorsot hitelesen és erőteljesen kifejező irányzatok, 
például az úgynevezett népinemzeti irodalom érté
kei (Németh László, Illyés Gyula stb.) is helyet kapja
nak a kulturális kínálatban. Elképzelhető, hogy ez 
utóbbiaknak jelentősebb a „helyi értékük”, és a nem
zetközi közönség esetleg kevésbé fogékony a sajátos 
magyar sorskérdésekre és azok sajátos magyar be
mutatására és jelképrendszerére, ám e feltételezéssel 
ellenkező példákat is felsorakoztathatunk: a latin
amerikai irodalom „mágikus realizmusának” világ
sikere jó példát szolgáltat nekünk arra vonatkozóan, 
hogy e sajátosságainknak is megvan a maguk lét
jogosultsága a világirodalom színpadán és piacán 
is. Ha már arról beszélünk, hogy a kulturális diplo
mácia legfőbb hivatása: megteremteni  a lehetőségét 
annak, hogy a nemzetek kölcsönösen és hitelesen 

megismerjék egymást, ak  kor el kell fogad(tat)nunk 
azt, hogy a hiteles magyarságképből nem hiányoz
hat nak ezek a  kulturális dimenziók sem. 

Javaslat
A programokhoz két különálló bírálótestületet (zsű
rit) kell felállítani:

a) az egyik, az irodalmi testület lényegében – saját 
kezdeményezésére és pályáztatás révén –  kiválasztja 
és eldönti, hogy mely műveket javasolja magyar álla
mi finanszírozással lefordíttatni idegen nyelvekre.  
A zsűri (a szerzők, műfordítók, illetve a kiadók pá
lyázatai alapján) kiválaszt évente 1020 magyar mű 
vet, amelyeknek részfordí tásait kedvcsinálónak eljut
tatja a számba jöhető külföldi kiadóknak, valamint 
közzéteszi irodalmi honlapján.

b) A másik, a pályázat lebonyolító, ellenőrző  tes
tület a magyar pénzügyi támogatásra pályázó kiadó
kat ellenőrzi szakmaipénzügyi szempontból.

Az eltérő kompetenciák miatt eltérő módon választ
ják ki a két testület tagjait.

a) Az irodalmi testületbe az ország legjelentősebb 
kulturális folyóiratainak, kiadóinak, irodalmi intéz
ményeinek írásos opciói alapján a legjelentősebbek
nek ítélt, különböző műfajokban (költészet, próza, 
esszé, filozófia, memoár, jelenkori történelem, szín
ház) alkotó magyar szerzőket, illetve irodalomtörté
nészeket, kutatókat hívjunk meg. 

b) A szakmai testületnek technikai szerepe van: 
szervezi és ellenőrzi a pénzügyi műveleteket, hogy  
a magyar állami támogatásra pályázó külföldi kiadók 
betartjáke a jogszabályi követelményeket; valamint 

Felhők, hullámok
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figyelemmel követi a művek utóéletét. A testület tag
jait is ennek megfelelően a Munkacsoport fő  ként ki
adóipénzügyi szakemberekből válogatja össze.

Műfordítás-támogatás
Javaslat
A Munkacsoport indítsa el a következő műfordítás
támogatási programokat:

1. Fordítástámogatási Program: a bírálótestületek 
(zsűrik) által kiválasztott magyar művek műfordí
tásának támogatása. A Munkacsoport igyekszik ér
dekeltté tenni a magyar irodalom iránt érdeklődést 
tanúsító műfordítókat a – főként kortárs – magyar  
irodalmi művek műfordításában. 

2. A magyar zsűri által kiválasztott és kiajánlott 
művek műfordítására, utóbb kiadására és terjeszté
sére is a Munkacsoport pályázatot hirdet, amelyen 
egyaránt indulhatnak hazai és külföldi kiadók. A pá
lyázat nyertesei a Munkacsoport támogatásával való
sítják meg a kettős feladatot: a Munkacsoport – illet
ve az általa kezelt pénzügyi forrás – teljes mértékben 
finanszírozza a műfordítást (közvetlenül szerződve  
a fordítóval), és jelentős részben, esetenként akár tel
jes mértékben fedezi a kiadás költségeit. 

3. A – külföldi vagy magyar kezdeményezésre – 
magyar kultúrának szentelt külföldi folyóiratok / fo
lyóiratrészek / mellékletek, valamint nem magyar 
szerzők által jegyzett könyvek, albumok  kiadását tá
mogató program. Ennek a programnak két külön 
szekciója legyen: 

A) az egyik szekció azokat a külföldi kiadókat 
támogatja, amelyek érdekeltek a magyar kultúrá
nak szentelt (de nem magyar szerzők által jegyzett) 
albumok, könyvek kiadásában a következő témák
ban: történelem, filozófia, művészettörténet, kul
túrtörténet, kulturális örökség, nyelvészet, magyar 
írókról írt monográfiák. A támogatási igény meg
ítélésében tekintetbe veszik a kiadó presztízsét, a 
téma időszerűségét, a terjesztési és népszerűsítési 
terveket, valamint az igényelt támogatás összegét 
az összköltségvetés és a példányszám fényében.

B) a második szekció olyan (magyar és/vagy 
nem magyar szerzők által jegyzett) magyar kultu
rális témának szentelt kiadványok, folyóiratok, pe
riodikák stb. (cikkek, interjúk, irodalomtörténeti, 
kultúrtörténeti, magyar történelmi és társadalom
tudományi kutatások) – utólagos – támogatását 
biztosítja, amelyek megteremtik a párbeszéd le  he 
tőségét a téma magyar és külföldi szakértői között. 

(A Munkacsoport teljes mértékben finanszírozza  
a szerzők és műfordítók honoráriumát, valamint  
a kiadási költségeket összesen egy később megha
tározandó összeghatárig). A támogatási igénye
ket lényegében az első szekcióban alkalmazott 
szempontok és pontszámítás szerint bírálják el. 

Műfordító-támogatás
Javaslat
1) A Munkacsoport indítsa el a két műfordítókép 
zési, támogatási ösztöndíjprogramot:

A) fiatal műfordítók képzése
B) már elismert, neves műfordítók támogatása

A program megvalósítására a Munkacsoport a nem
zetközi kulturális életben járatos szakemberekből lét
rehoz egy harmadik, mentortestületet, amely a kép
zésre jelentkező műfordítókat választja ki, és gondos
kodik róluk: előkészíti magyarországi útjukat, mun
kájukat, de utólagosasan is kapcsolatot ápol velük,  
figyelemmel követi munkásságukat.

Mindkét – külön meghirdetett – műfordítótámoga
tási ösztöndíjprogram – pályázat alapján – lehetőséget 
(ösztöndíjat) biztosít a mentortestület által kiválasztott 
fordítóknak, hogy egy bizonyos időt Magyarorszá 
gon vagy a magyar nyelvterületen (határon túli ma
gyar nyelvterületen) töltsenek, és közelebbről megis
merjék a magyar irodalmat és az azt meghatározó 
környezetet. 

A két alprogram képzési struktúrája eltérő a je
lentkező műfordítók előzetes ismeretei alapján, ám 
egyformán komplex: a Magyar Művészeti Akadémia 
által felkért irodalmárok, műfordítók tartanak szá
mukra előadásokat a kortárs magyar irodalomról,  
a műfordítás elméletéről és gyakorlatáról; a képzés
ben résztvevő műfordítóknak kívánság szerint lehe
tőségük lesz látogatni a fontos könyvtárakat, oktatási 
és kutatóintézményeket stb., alkalmuk lesz találkoz  ni 
magyar szerzőkkel, irodalomkritikusokkal és műfor
dítókkal, a könyvkiadók képviselőivel. 

2) A Műfordítótámogatási program keretében va
lamelyik külföldi Balassi Intézet bázisán (Brüsszel?, 
Párizs?) létre kell hozni (a létrehozandó műfordítói 
adatbázis alapján) a Magyar Nyelvből  Fordítók Nem
 zetközi Szövetségét (és lehetőség szerint annak nem
zetközi hálózatát) a barátiszakmai kapcsolatépítés, 
valamint szakmai programok, találkozók, konferen
ciák megszervezésére. 

3) A Műfordítótámogatási program keretében 
éven  te egy alkalommal, mindig azonos helyen (a Ba  la
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 ton partján?, Villányban?) vagy változó helyszíneken 
a Munkacsoport vagy a Mentortestület megszervez: 

a) egy hónapos műfordítótábort (szakmai szemi
náriumokkal)

b) a táborzáró hétvégén a magyar irodalom műfor
dítóinak több napos világtalálkozóját, amelynek gaz
dag tematikus programjai során találkozni lehet magyar 
írókkal, költőkkel, valamint a záróünnepélyen komoly 
összegű fordítói díj(ak)kal jutalmazzuk a magyar iro
dalomnak elkötelezett kiemelkedő műfordítókat.

Promóció 
(a magyar művek eljuttatása a fordítókhoz)
Tény, hogy kétféle piac létezik: egy hazai és egy kül
földi, és mindkettőnek megvannak a maguk igen el
térő értékpreferenciái, amelyek még a nagy kultúrák 
esetében sem fedik egymást. Ám azt is hozzá kell 
tennünk, hogy a piaci szempontok itthon is, külföl
dön is befolyásolhatók. A magyar kulturális diplomá
cia (lásd: kulturális intézetek) eddig jobbára a külföl
di közönség igényeit vette figyelembe. E téren sokkal 
inkább az igazodás, mintsem a kezdeményezés (a ke
vésbé ismert értékeink érvényesítése) volt rá jellem
ző.  Mindannyiunk érdeke egy olyan irodalmi ajánló 
rendszer fölállítása, amely az értékes magyar irodal
mat a legszélesebb spektrumában jeleníti meg a nem
zetközi piacon.

Megfontolandó az a koncepció, amely szerint a be
fogadó országok közvéleményének az eddigi kultu
rálisirodalmi ismereteire építve kell kitágítani is
mereteinek horizontját a bemutatni kívánt művek 
megismertetésének, lefordításának és – lehetőleg kül 
földi – kiadásának óvatosan célirányos ösztönzésé
vel. Hiába adjuk ki állami pénzen például Arany 
Jánost mondjuk dánul, ha az tonnaszámra eladatlanul 
porosodik a raktárakban; a dán közönség (és műfor
dítók) érdeklődését kell felkelteni előbb például a ma 
divatos Márai, majd utána, Márai kapcsán Arany iránt.

Javaslat
1. mindenekelőtt létre kell hozni egy műfordítói adat
bázist, a magyar nyelvről fordítók, a magyar lefor
dított műveket kiadók, valamint a magyarság iránt 
érdeklődő külföldi kulturális újságírók minél telje
sebb (nem publikus) adatbázisát (a Balassi Intézet és 
a Külügyminisztérium támogatásával).

2. létre kell hozni egy különálló, a célnak megfe
lelően szerkesztett magyar / angol / német / francia  
nyelvű (interneten is elérhető) időszakos kulturális fo

 lyóiratot, amely a magyar irodalom fordításra ajánl
ható műveinek leírásait tartalmazza, a vonatkozó 
írók, költők portréival, elérhetőségével együtt, és 
amelyről a fenti adatbázisba (is) rendszeresen, de leg
alább havonta egy magyar és angol nyelvű hírlevelet 
postáznak ki.

3. Évente ki kell adni – világnyelveken – a Magyar 
Írók Lexikonát és / vagy A magyar irodalom évkönyét;

4. ki kellene adni a Kulcsok a magyar történelem
hez című kiadványsorozatot a magyar irodalom tör
ténelmi szimbólumrendszerének megértéséhez (szlo 
vák mintára);

5. külön figyelmet kell fordítani a magyar irodal
mat értelmező, kontextusba helyező idegen nyelvű (!) 
irodalomkritikai, történeti, elméleti művek kiadá
sára (legalább a fenti honlapon).

6. Külön a sajtónak kiírt ösztöndíjjal, valamint ese
tenként külön meghívás alapján 24 hetes lehetőséget 
biztosítani a külföldi kulturális sajtó szakújságírói szá
mára abból a célból, hogy közvetlen tapasztalatokat 
szerezzenek a magyar kulturális életről; hogy fogé
konnyá tegyük őket a magyar kultúra értékei iránt; 
hogy kapcsolatokat építhessenek ki a magyar kulturá
lis sajtó szakújságíróival, és ilyenformán a ma  gyar kultú
ra közvetítőivé váljanak a nemzetközi kulturális piacon.

7. Az Európai Műfordítóközpontok Chartája alap
ján intenzíven együtt kell működni az európai műfor
dítóközpontokkal (kiemelten a visegrádi országok 
műfordítóival).

Utógondozás 
(a lefordított magyar művek eljuttatása a külföldi kö
zönséghez)
Bár az idegen nyelvekre lefordított magyar művek 
utóéletéről való gondoskodás, a külföldi közönség
hez való eljuttatása elsődlegesen az illetékes kiadó 
vagy kereskedőcég marketingfeladata, számunkra sem 
lehet közömbös, hogy a magyar támogatással le
fordított könyvek végül egy – csupán a  pályázati tá
mogatásra „utazó” – kiadó raktárában kötneke ki, 
vagy valóban eljutnak a külföldi közönséghez. Rá 
adásul a magyar kulturális diplomácia a maga saját 
és sajátos eszközeivel (külföldi kulturális intézetek, 
külföldi magyar lektorok) rásegíthet a marketing
munkára. 

Javaslat
1. A Munkacsoportnak legyen kiemelt feladata követ
ni a külföldön megjelent könyvek utóéletét, gondos
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kodniodahatni, hogy a külföldi magyar kul  turális 
intézetek könyvbemutatókat tartsanak számukra, a ma 
gyar szerzőket meghívják, alkalom adtán gardíroz
zák a könyvvásárokon, szakmai rendezvényeken.

2. A Munkacsoport szoros együttműködésben az 
egyes Balassi Intézetekkel évenként más és más or
szágban megrendezi a magyar irodalom évét. Ilyen  kor 
maga a Balassi Intézet is lefordíttat(hat) a működési te
rületének nyelvére könyveket, illetve meghív a könyv
bemutatókra magyar írókat. Az ilyen rendezvények, 
kiadói vállalkozások költségeit a Könyv cent  rum fede
zi. Ez az állandó költségvetési gondokkal küszködő in
tézetek működését eredményesebbé teszi.

Végezetül
Végezetül le kell szögeznünk, hogy sem a magyar 
irodalom külföldi népszerűsítése, sem általánosab
ban véve a kultúrdiplomácia nyilvánvalóan nem lehet 
öncélú, az országkép alakításán kívül a kötelezettsé
gek nélküli, ám perspektivikus kapcsolatépítések nél

 külözhetetlen terepeként a nemzetigazdaságibiz
tonságpolitikai érdekeinket szolgálja. (Egysze rűbben 
szólva: egy zenei vagy irodalmi est nem csupán arra 
kiváló alkalom, hogy üzletemberek kötelezettségek 
és előfeltételek nélkül megismerkedjenek lehetséges 
jövőbeli üzletfeleikkel, hanem arra is, hogy ízelítőt 
kínálva a magyar kultúrából, hangulatot és kedvet 
gerjesszenek a behatóbb, hosszabb távú kapcsolatfel
vételre, építésre.)

Éppen ezért a döntéshozóknak – a bevezetőben 
említett érveken túl – érdemes megfontolniuk a nem 
a legszegényebb országban élő kanadai kultúr  dip 
lomáciai szakíró, Saul John Ralston véleményét, aki 
szerint „a kérdés nem az, hogy megengedhetjüke, 
hogy költsünk a kultúra exportjára, hanem az, hogy 
megengedhetjüke, hogy ne költsünk.”4 

4 Ralston Saul, John: Kultúra és külpolitika, Culture and Foreing 
Policy – Media Awareness Network

Papsokai templomrom
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Arvo vAlton

A halászléről

Természetesen nem ismerem az emberi nyelvet. A ven-
dégek amúgy is olyan zajosak, hogy nem vagyok biz-
tos benne, beszédükből akár csak egyetlen szót is ki 
tudnék venni.

Amit most olvasnak, egy író soron következő kita-
lációja.

Mi ebben a kicsi medencében túl sokan vagyunk. 
Valahogy tudunk mozogni benne, de állandóan ösz-
szeütközünk. Egy csőből eresztik be a lélegzethez 
szükséges buborékokat. Nem támadunk egymásra, 
nem ilyennek vagyunk teremtve. Várunk a sorunkra.

Olyan képet vágunk, mintha nem tudnánk. Talán 
nem is tudjuk. Amikor a vízbe nyúl egy szőrös, töm
 pe ujjú kéz, és valakit kiragad közülünk, arra gondo-
lunk: kiszabadult innen, talán szerencséje van.

Ők időnként megállnak előttünk és csodálkoznak, 
hogyan tudunk ilyen szűk térben mozogni. Testünkre 
nézve tökéletesek vagyunk. Olykor lelkileg is, ha az 
egyiket a másiktól egyáltalán el lehet különíteni. Így 
teremtett minket a természet.

Életben vagyunk, s ez, úgy látszik, érdekli a min-
ket csodálókat. Fel sem foghatjuk, hogy a bámulóink 
közül valaki éppen meg akar ölni néhányunkat. Nem 
a szőrös kézről beszélek. Annak a viselkedését titok 
fátyolozza. Egy kicsit hiszünk benne.

A mi helyünk a nagy vizekben van, ahol sok ked-
ves veszély leselkedik ránk. Az itteni életmód, lehet, 
hogy átmeneti. Mindenesetre nem normális.

Egyre új lakókat hoznak ide, egyszerre többet is  
– de csak egyesével visznek el. Néha többet egymás 
után, aztán megint hosszabb szünet következik.  
A szőrös kéz a sors. Kit ér el, véletlen.

Ha a zsúfoltságból nem akarsz kiszabadulni, so 
káig kitérhetsz előle. Minél kevesebben maradunk  
a medencében, annál valószínűbb, hogy a kéz éppen 
engem fog megtalálni. Minél nagyobb és szebb va-
gyok a többihez képest, annál tudatosabban fog en 
gem keresni.

Hogy honnan veszem ezt? Sehonnan, ez csak 
amolyan megérzés.

A zsúfoltság gyötrelmében azt gondoljuk, hogy 
a távozónak szerencséje volt. De valóban ezt gondol-
juke? Akkor miért térünk ki a kéz elől, és siklunk ki 
a tömpe ujjak közül?

A kéznek vannak eszközei. Néha hegyes szerszám-
mal jön, legtöbbször merítőhálóval. Az eszközök elől 
kitérni sokkal nehezebb. A véletlennek is van szere-
pe, meg a természetünkből fakadó ügyetlenségünk-
nek. Mintha a természettől csak arra rendeltettünk 
volna, hogy az ügyesebbek tápláléka legyünk.

Éppenséggel táplálék. Némelyik látogató nem is 
leplezi, hogy ízletesnek talál. Ott, abban a levesben, 
amelyben állítólag a mi húsunk van.

Híres a hely, a húsunk miatt jönnek a házba, és pa-
pírokkal fizetnek, amit annyira becsülnek.

Boldogoknak kell-e lennünk, hogy ízletesek va-
gyunk? Hogy a távozó emberek, ha elénk érnek, elége-
detten böfögnek? A hasuk most tele van, nem él  ve 
zet  ből ölnek meg bennünket. Hiszen őérettük vagyunk 
ilyen elevenek. Némelyikük talán még bánja is azt, 
hogy evett.

Bejövet többnyire észre sem vesznek bennünket. 
Hiszen mi, hozzájuk képest, a sarokban vagyunk. 
Megrohanják az asztalokat, hogy kielégítsék vágyu-
kat. Ha észrevették volna a mi tökéletes elevenségün-
ket, vajon lemondtak volna szándékukról, és vissza-
fordultak volna?

Medencénk a külső bejárati ajtó mellett van, a te-
remből jőve egyenesen felénk tartanak. Mielőtt ki-
mennének, észre kell venniük bennünket. Most moz-
gásuk lelassul, figyelmük lustább, de látnak bennün-
ket, és az okosabbjának talán eszébe is jut, mit evett.

Akade köztük olyan, aki bánja már, nem tudom. 
Senki nem beszélt erről, és én nem is értem.

Valószínűleg van köztük olyan is, akinek újra meg-
jön az étvágya, amikor elhaladva megpillantja kövér 
testünket.

Sok ember rendszeresen jár ide. Nyilvánvaló, hogy 
a lelkiismeretük nem kínozza őket. De azok közül, 
akiket elvitt a szőrös kéz, még senki nem jött vissza, 
hogy mesélhetne a hosszú, éles késekről és a tűzforró 
vízről. Azon a nyelven mesélne, amit mi is értünk, a 
mozdulatok és a szemvillanások nyelvén.

A leves ízéről és a mohó emberek száját égető 
anyagokról semmit nem tudok. Nem is akarok tudni. 
Még ha a világot a megismerés végett teremtették is 
volna.

Állítólag mindennek van kezdete és vége. Nekem 
is. Egyikre sem kell gondolnom. Amíg tudok, kitérek 
a kéz elől. Megpróbálok nem nagyon elszédülni  
a zsúfoltságban. Nem valami bajtársias az a gondolat, 
hogy minél sűrűbben vagyunk, annál valószínűbb, 
hogy valaki mást kapnak el.

Szemhatár
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Még ha mesélik is, hogy odakint jobb, nem hiszem 
el. Bár egyszer majd előfordulhat, ám a magam aka-
ratából nem fogok a levesbe kerülni.

Az élet folyamatos küzdelem azért, hogy megma-
radjunk, de összességében ez is olyan ideiglenes. Mi 
hasznom van abból, hogy ezt tudom? Sokkal inkább 
az ügyes mozgásból.

A végsőkig ellenállok. Mindvégig, hogy is tehet-
nék másként…

Onnan jön az a kéz… A félresiklás izgalmassá 
teszi az életet. Minden megmenekülés győzelem. En
 nek nevében érdemes cselekedni.

Neked bizony ízletes vagyok, de senki nem tudja, 
mennyire ízlek magamnak – mennyire ízlik nekem 
az élet itt, ennek a budapesti halétteremnek az akvá-
riumában.

 Pusztay János fordítása

Az utazó
A hirdetést a világhálón találtam
mostantól látogatható a pokol
jöhetnek üzletemberek turisták
bűnös lelkekhez hűséges rokonok
a vízum körül egy kis vita támadt
mi az hogy mindegyik három csepp vérbe kerül
aztán itt van ez a valutakorlátozás
sárga nyírfalevelek vannak forgalomban
de a földi levelek nem érvényesek a Sátán képmása hiányzik róluk
mégis csak úgy özönlött a sok kíváncsi
hosszú sor kígyózott a konzulátus előtt
beálltam én is a sorba bűnös barátommal szerettem volna találkozni
egy alagútban találtam magam
a vámos lelkem legmélyebb bugyrait kiforgatta
a határőr pecsétet nyomott a homlokomra
visszatértem de a jel a homlokomon maradt
a szomszédok kíváncsian tapogatóztak
miért nem akartál ottmaradni

Hír

Két hullám paskolta csónakom
egyfelől az egyik másfelől a másik
mit akartok tőlem kérdeztem unottan
csak azt hogy tudd
mekkora kín az örökkévalóság

Oláh János fordításai
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Jávorszky Béla 
„Akkor írok, ha Isten fölszólít 

rá, vagy ha úgy hozza a kedvem”
80 éves Arvo Valton, 

az észt novellaírás mestere 

December 14-én tölti be nyolcvanadik életévét Arvo 
Valton, a mai észt irodalom egyik legtermékenyebb 
és legnagyobb hatású prózaírója.

Arvo Valton (polgári ne  vén Arvo Vallikivi) 1935-
ben született a közép-észtországi Märjamaa-ban. Mi-
 vel a család a szovjet megszállók megítélése szerint 
módosnak számított, előbb ko
 holt vádak alapján apját tar-
tóztatták le, majd az 1949. 
márciusi kitelepítések során 
őt és szüleit húszezer észt 
polgárral együtt Szi  bériába 
deportálták. Ott végezte isko-
 láit, és csak 1954-ben térhe-
tett haza. Ennek a szenvedé-
sekkel teli korszaknak pozití-
vumai is voltak: szibériai 
évei alatt ta  lál koz hatott elő-
ször a kis nyelv rokon népek 
képviselőivel, és ekkoriban tett 
szert tökéletes orosz nyelvtu-
dására is, amely számára igen-
csak hasznosnak bi  zonyult. 
1954 és 1959 között a tallinni 
műszaki egyetem vegyész 
és bányamérnöki szakán ta-
nult, végül bányamérnökként 
szerzett diplomát. 1959–68 
között a szakmájában dolgo-
zott különféle vegyészeti kombinátokban. 1968-ban 
lett szabadfoglalkozású író, de közben levelező ta 
gozaton elvégezte a Filmintézet dramaturg szakát, 
és többször vállalt munkát a Tal  linnfilm stúdiójában 
is. 1987ben egyik kezdeményezője és motorja volt  
a „foszforitháború” néven elhíresült környezetvédel-
mi mozgalomnak, va  lamint részt vett az Észtország 
eloroszosítása ellen tiltakozó ún. „negyvenek levelé-
nek” megfogalma  zásában és terjesz tésében. Aktívan 
közreműködött a függetlene dési harcban, tagja volt  
a nemzeti szellemű Észt Kong  resszusnak és az Észt 

Bizottságnak. 1990 és 1992 között az Észt Író szö-
vetség alelnöke, 1992–95 között parlamenti képvise-
lő. Közben nagyon sokat tett a kis finnugor népekért, 
és a finnugor írók összefogásáért: 1993tól a Finnugor 
Írók Egyesületének alelnöke, 1996-tól pedig elnöke. 
Számos hazai elismerés után 2015-ben a Magyar 
Érdemrend Lovag ke reszt jével tüntették ki.

Arvo Valton par excellence novellaíró. Nem mint-
ha ez volna az egyetlen műfaja, hiszen írt regényt, 
verset, aforizmát, filmforgatókönyvet is. Mint ahogy 
az egyik vele készült interjúban kijelenti: „akkor 
írok, ha Isten fölszólít rá, vagy ha úgy hozza a ked-
vem. És az igazat megvallva, Is tennel jó viszonyban 
vagyok, és mint minden író, egy kicsit hajlok a grafo-
mániára.”

Valton novellaíró mun kás-
 sága két, egymástól jól el ha -
tárolható periódusra oszt ha  tó. 
Az elsőben még hagyomá-
nyos, alapjában véve realista 
íróként alkot remek, helyen-
ként az egzisztencializmus-
sal kacér kodó novel lákat, má-
   sodik kor  szakában pedig a 
groteszk, sőt az abszurd felé 
tájékozódó modern irodalom 
képviselőjévé vá  lik. Első kö-
teteit, melyekből a Fehérvári 
Győző által szerkesztett A hu
   rok és más elbeszélések című 
kötetben (1974, Európa) ol-
vashat a magyar olvasó válo-
gatást, friss szemléletmód és 
szelíd hu  mor jellemzi. Valton 
mindig kisemberekről ír, akik 
vágyaik és a lehetőségek meg-
szabta korlátok közt vergőd-
nek, és végül megrekednek  

a hétköznapok fogaskerekeinek szorításában. Ahogy 
Fehérvári Győ  ző megállapítja: az író „általában  
a szemlélődő, a meditáló, a társadalom ügyeitől visz-
szahúzódó em berek közül választotta ki hőseit, akik 
érzékelik ugyan az őket ért sérelmeket, igazságtalan-
ságokat, a tilta kozásig, a cselekvésig azonban már 
nem jutnak el.”

Valton korai novelláinak témavilága változó ugyan, 
a férfi és a nő viszonya azonban kivételezett helyet 
foglal el írásművészetében. Ezek az írásai sokszor 
légiesek, szürrealisztikusak, mint például a Nyolc 

Szemhatár

Arvo Valton L. Simon Lászlótól vehette át a Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztjét 2015. szeptember 4én 
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ja  pán lány, A körhinta vagy A csók című írás, máskor 
vaskos humorral és tündéri líraisággal fölskiccelt 
élet képek, mint amilyen novellatermésének egyik 
gyöngyszeme, a Lélekharang, amely egy harangozó és 
ked  vese szerelmi együttlétének mesteri ábrázolása. 
Há    rom  részes novellafüzérének (A hurok) hőse pedig 
vadfogó hurokba esve (vagy bújva) mutatja be az em-
beri gyámoltalanságot, saját ostobaságának követ-
kezményeit, és a tényt, hogy életünk során hiába aka-
runk tetteink következményeitől megszabadulni, az 
önként választott hurok tartósan fogva tart.

A ’60-as évek végén Valton novellái egyre gro-
teszkebbé válnak. A stílusváltás a ’80-as évekig tart: 
azt követően az író szinte minden írása groteszk vagy 
abszurd. A magyarul Végjáték címmel megjelent vá-
logatás (2005, Széphalom), amelyet e sorok írója 
szerkesztett és döntő részben fordított is, szürrealis-
ta, vad képzettársításokkal teli novellákat helyez egy-
más után, és alkot a többnyire egyszerű történetekből 
hol nyomasztó, hol groteszkül humoros kisprózai re-
mekeket. Az öt kötetből (Idegen városban, Temp lom
lépcsőn, Egy óra Toledóban, Szép kis börtön, Ketten) 
„szemelgető” összeállítás két évtized írásműveit fog 
ja össze, és ad keresztmetszetet mindazokból a té-
mákból, amelyek az idősödő Valtont foglalkoztatják. 
Találunk benne lidérces álomra emlékeztető fantá-
ziaképet (Idegen városban) vagy abszurd humorral 
átitatott művet (Az aktus) éppúgy, mint mesteri hor -
rorisztikus novellát (A sziklasziget). Egyik emlékeze-
tes elbeszélésében (A mártír) a szovjet idők megve-
tett besúgójának állít emlékképet; a spiclit először 
egy arra bóklászó kutya vizeli le leselkedés közben, 
majd kiderül, hogy – „biztos, ami biztos” alapon – őt 
is megfigyeltetik egy másik spiclivel. Mesteri a no-
vella befejezése: „Ekkor hirtelen megpillant valakit. 
Tekintete a szomszéd ház irányába téved, ahol egy 
nyomorult alak próbál a ház sarka mögé behúzódni. 
Rögtön tudja, hogy ki az. Nem kétséges: Iván. Ko 
rábban többször dolgoztak már együtt. Munkatársi 
szolidaritás, népek barátsága, ilyen és ehhez hasonló 
érzések dagasztják Eduard kebelét.” A már említett 
Az aktus című írás pedig egy hölgy „elfogyasztásá-
nak” bemutatása során a női önfeladás és a „hím” 
kannibalizmus végletekig kiélezett leírását adja. 

A Levelezés Goethével, amely a közel két évszáza-
da elhunyt német költőfejedelemmel levelező, kissé 
egzaltált vénlány, Veera történetét meséli el; Az első 
sorban, amely egy furcsa festőnő és egy neki kiszol-
gáltatott, festménnyé átváltozó férfi abszurd szerel-
mét örökíti meg; a Kútban, amely a szovjet megszál-
lás áldozatait mint a falusi kerekes kút kísérteteit 
idézi meg, valamint az Egy óra Toledóban, amely 
egy lett pár különös, finoman érzéki és álomszerű 
toledói találkozásáról szól: e művek mindmind Val 
ton kései korszakának remeklései közé tartoznak.

Arvo Valton rendkívül termékeny író, életmű
kiadása már a huszonnegyedik kötetnél jár. Mint 
már említettem, kisprózán kívül írt verseket (egy kis 
kötetét kétnyelvű kiadásban megjelentette a szom-
bathelyi egyetem finnugor tanszéke), kiadott három-
kötetnyi aforizmát, és írt regényeket is. Történelmi 
regényeinek cselekményét azonban – Jaan Krosstól 
eltérően, és Karl Ristikivihez hasonlóan – nem az 
észt múltba helyezi, hanem más földrészekre és más 
korszakokba, többek közt Dzsingisz kán korába, 
megteremtve ezzel az észt történelmi parabolát. Nem 
sokkal később Ma  sen  dus ja loodus (Csüggedés és re
mény, 1989) címmel megírta sorstársai, az 1949 már-
ciusában deportált észtek szibériai szenvedéstörténe-
tét. Film forgató köny  vei közül legismertebb Az utolsó 
relikvia (1969), amelyből nagysikerű filmet forgatott 
a Tallinnfilm stúdió. 

Valton sokat és sok nyelvből fordított. Köztudott, 
hogy Észtországban ő a kis oroszországi finnugor 
népek kultúrájának legszorgalmasabb és legavatot-
tabb közvetítője. Kiadott több finnugor versantológiát, 
észtre fordította többek között mari, komi, mordvin, 
udmurt és moksa költők verseit. Csoóri Sándor és 
Kányádi Sándor költészetéből is megjelentetett egy
egy kis válogatást, és ugyancsak a két magyar költő 
észtre fordításával vett részt a XX. század második 
felének magyar líráját bemutató, Minu ema, must roos 
(Anyám, fekete rózsa, Varrak 2004) címmel megje-
lent terjedelmes antológiában.

80. születésnapján nem is kívánhatunk neki többet, 
mint hogy ápoljon minél jobb viszonyt a Jóistennel, 
és legyen kedve és ereje újabb novellák, aforizmák, 
versek és műfordítások megalkotására!
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– 1940-ben született Buda  pes -
ten. Hogyan élte meg a kommu-
nizmus évtizedeit?

– Középosztálybeli családból 
származom. Apai dédapám még 
„magyar királyi főkémlészként”, 
azaz valamiféle vegyészként mű
ködött a Szepesség déli csücskében 
fekvő Szomolnokon. Nagy  apám 
már Budapesten élt, számvizsgáló 
volt a Pénzügyminisztériumban. 
Nagy időbeli ugrások voltak a nem
zedékek között. Apám a bank cég
 ve zetőségig vitte, aztán az ötve
nes évek elején kényszernyugdí
jazták, és attól kezdve igencsak 
szerény körülmények közt éltünk. 
Anyá  mat még a nagy gazdasági 
válság idején nyugdíjazták, de ket
 tőjük nyugdíja sem volt elég a 
megél  he tésre. Perzsaszőnyegek és 
a korábbról átmentett más vagyon
tárgyak eladogatásából tartották 
életben a családjukat. Nekem a ke
mény diktatúra éveiből ennek el
lenére csupán kevés rossz emlé
kem maradt: képek a kertünkbe 
besétáló ávósokról, akik kisajátí
tásra érdemes családi házak után 
kutattak; a reggeli csengőfrászról, 
mely szüleimet többször is csak

nem halálra rémisztette; katona
tiszt nagybátyám kitelepítéséről, 
akinek „bú  csúz tatását” végigbőg
tem gyerekként, mert érte talán 
apámnál is jobban rajongtam. 
Tudtuk, hogy mást kell mondani 
az iskolában, és hogy jobb, ha az 
igazság az otthon biztonságos 
falai között ma  rad. Hazai rádió
adót nem, csupán a Szabad Európa 
Rádiót hallgattuk, apám sokszor 
reggeltől estig képes volt végig
hallgatni minden híradást. De egy 
kisgyerek mindezt könnyen éli 
meg, hiszen még nincs felelős
ség és félelemérzete. Mindezzel 
együtt azt mondhatom: annak el
lenére, hogy a negyvenesötvenes 
években voltam gyerek, nagyon 
szép volt a gyermekkorom.

– Serdülő korától kezdve érde-
kelte a szépirodalom?

– Nem mondhatom, hogy gye
rekkoromban a könyvek illata len
gett volna körül: ha jól emlékszem, 
összesen három könyv akadt a há
zunkban: egy Zsolt Bélaregény; 
Antalffy Gyulától A honi utazás 
históriája; továbbá egy Jurij Szo 
kolov nevű régi orosz szerzőnek 
az egyébként igen informatív és 

olvasmányos műve, a Szibéria meg-
hódítása. Igazából csak találgatni 
tudok, miért nem voltak könyve
ink, hiszen édesanyám nagyon ol
vasott asszony volt, minden sza
bad idejét olvasással töltötte – igaz, 
könyveket a könyvtárból hordott 
haza. Buda 1944 karácsonyán kez
dődő ostromakor mi Pestre mene
kültünk, nagyapám Rákóczi téren 
lévő kis műhelyébe, az ostromot is 
ott vészeltük át. Budai házunkat 
ezalatt az oroszok vették birtokuk
 ba. Mindent elvittek és mindent 
föltüzeltek, ami éghető volt: lehet, 
hogy a könyvek ekkor estek a lán
gok martalékává. (Érdekes módon 
a porcelán étkészletet ugyanezek  
a katonák gondosan becsomagolva 
betették az egyik ledöntött szek
rénybe, amely számukra fekvőhe
lyül szolgált.) Egy tény: kiskamasz 
koromban a könyvek nem játszot
tak meghatározó szerepet az éle
temben.

– Hogyan emlékszik vissza az 
1956-os forradalomra?

– 1956 életem legnagyobb él
ménye volt. Tizenhat évesen, már
már felnőtt szemmel nézhettem 
végig a történéseket. És bár tevő
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legesen nem vettem részt semmi
ben, a retinámra kitörölhetetlenül 
ráégett mindaz, amit a városban tett 
csavargásaim során láttam: a szét
lőtt házak, a menekülő emberek,  
a kiégett tankok, az elesett civil és 
katona áldozatok látványa. És még 
ma is a fülembe cseng az az eu 
fória, amely apámat eltöltötte, és 
amely rám is átragadt: két hétig 
valóban hittük, hogy Magyar or
szág felszabadult; hogy kivonulnak 
az oroszok, és megszűnik az az 
iszonyú légkör, amelyben addig 
éltünk.

– Mikor döntötte el, hogy iro-
dalommal fog foglalkozni?

– Elég későn, tizennégy éves 
koromban csapott meg először a 
szépírás, általában a művészetek 
szele. Gyerekként világcsavargó, 
felfedező szerettem volna lenni (jel
lemző a naivitásomra, hogy ilyen 
álmokat dédelgettem egy olyan or
 szágban, ahol a határokon ki sem 
lehetett lépni). Mindenesetre búj
tam az útleírásokat és a térképeket: 
születésnapra, karácsonyra min  dig 
útikönyveket kértem és kaptam. 
Azután tizenhárom éves korom
ban a szüleim úgy döntöttek, hogy 
egy polgári családból származó 

gyereknek illik megtanulnia né
metül (akkor még az volt az ural
kodó idegen nyelv): szereztek te 
hát egy némettanárnőt, aki rendsze
resen német verseket és elbeszélé
seket olvastatott velem. Ben  nem 
pedig érdeklődés ébredt az iroda
lom, elsősorban a versek iránt: 
roppantul izgatott, hogyan lehet 
egy verset egy másik nyelvre le
fordítani. Ekkor született legelső 
műfordításom: Schiller Polük rá
tész gyűrűje című versének magyar 
változata. Sajnos, a vers később el
 kallódott, de visszagondolva úgy 
emlékszem, hogy egészen tisztes
séges magyar verset sikerült fa
ragnom belőle. Gimnáziumi éveim
ben hebehurgya módon sok nyelv
be belekaptam: tanultam franciá
ul, angolul, spanyolul, egy kicsit 
lengyelül is, ami azért furcsa, mert 
közben mindvégig Észak vonzott 
a maga hűvös, egzotikus világá
val. 1958ban érettségiztem, és ak
 kor támadt az az ötletem, hogy 
modern török irodalmat fogok for
dítani. Jelentkeztem is annak rend 
je és módja szerint az ELTE ma
gyar–török szakára, felvettek, majd 
nem egészen három hónap múlva 
közölték, hogy a felvételemet ér

vénytelenítik, ugyanis hely hiányá
ban mégsem nyertem bebocsátást 
a tudomány várába. Ezen szegény 
Németh Gyula, a híres turkológus 
professzor sem tudott segíteni, pe
 dig minden követ megmozgatott, 
úgyhogy egy évet vendéghallga
tóként töltöttem nála abban a re
ményben, hogy később mégis sike
rül bejutnom. Nem sikerült. Amit 
évek múltán a pártközpontban tett 
panaszommal elértem, csupán annyi 
volt, hogy megtudtam kizárásom 
okát: a Művelődési Minisztérium 
„illetékese” megismertette velem 
a mappát, miszerint „felvételét ké
sőbb hatálytalanítottuk, mert az 
IB jelentése szerint környezete 
vallásos”. Ígérték, bejuttatnak az 
egyetemre, csak adjam be a jelent
kezésemet. Addigra azonban én 
már megnősültem, fiunk született, 
és mert akkor budapesti lakosokat 
csak esti tagozatra vettek fel (leve
lezőre nem), a pártközpont meg
ígért támogatása ellenére sem vál
laltam a munka melletti tanulást. 
Mindez életem egyik súlyos hen
dikepje, mind a mai napig bánom, 
és magam előtt egy kicsit szégyel
lem is, hogy nincs felsőfokú diplo
mám.

– Finn nyelvből fordított elő-
ször. Miért ezt a nyelvet választot-
ta, és hogyan indult el a fordítói 
pályája?

– Egy távoli rokonom hagya té 
kából örökült rám Szinnyei Jó zsef
 nek valamikor az 1880as években 
megjelent, mostanra rend kívül el
avult finn nyelvkönyve, amelyben 
népmeséket is közreadott. A könyv 
nehéz nyelvezete ellenére én a finn 
nyelvet roppant dallamosnak és eg
 zotikusnak találtam. Eldön töt tem, 
hogy búcsút mondok a töröknek, 
és inkább finn irodalommal fogok 
foglalkozni. Döntésem kezdetben 
teoretikus volt, hiszen finnek alig 

Legelső bemutatkozásom. Édesanyám karján
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éltek Magyarországon, utazni nem 
lehetett, a nyelvet legfeljebb a bu
dapesti finn lektornővel próbáltam 
időnként gyakorolni. Azután be
köszöntött az 1963as nevezetes év, 
amikor első ízben adtak ún. „nyu
gati” útlevelet. Gondoltam, veszte
nivalóm nincs, beadtam hát a ké
relmemet finnországi kiutazásra, 
és megkaptam a passzust. Ez ak 
kor valóságos csodának tűnt, hi
szen nem voltam még katona, és 
egyedülálló voltam. Édesanyám 
elsiratott: mint utólag bevallotta, 
biztos volt benne, hogy többé nem 
lát viszont, disszidálok. Zse  bem 
ben az akkor engedélyezett hetven 
dollár költőpénzzel ültem vonatra, 
és Prágán, Berlinen, Malmőn, Stock
 holmon át kizötyögtem Finn  or 
szágba. Amint a vonat legördült  
a kompról Trelleborgban, kicsordult 
a könnyem, annyira meghatott, 
hogy kijutottam a vörös kalická
ból. Turkuban léptem először finn 
földre, amelynek azóta, idestova 
ötvenkét éve szerelmese vagyok. 
Akkor láttam először a nyugati 
világ egy keskeny szeletét, akkor 
vágott mellbe először a romlatlan 
természet szépsége, a tavak harso
gó kékje és az erdők zöldje, a szí

nek tisztasága. És a szó hitele: az, 
hogy elhiszik, hogy én én vagyok, 
és nem kell minduntalan igazol
nom magam; és ha mondanak va
lamit, mérget vehetek rá. 1963ban 
még nem igazán tudtam megszó
lalni finnül, így alighanem biz
tatásul kaptam útravalónak finn 
levelezőtársamtól egy könyvet: 
Pentti Saarikoski híres, az előző 
évben megjelent Mitä tapahtuu 
todella? (Mi történik tulajdonkép-
pen?) című kötetét. Az ő verseit 
olvasva szembesültem egy, a ha
zaitól merőben eltérő versvilág
gal, amelyben a költő a hétköznapi 
nyelv szavaiból alkot szómágiát. 
Nincs itt koturnus, sem emelke
dettség, a sorok mégis mellbe vág
nak. Első döbbenetem egy rövid
ke vers volt, mely már a címével 
– Nem főzünk kávét? – fölkeltette 
a figyelmemet: nem értettem, ho
gyan lehet ilyen banális sort leírni 
egy lírai alkotásban. Azt hiszem, 
ez a kötet volt hosszú műfordítói 
pályám kiindulópontja, alfája és 
ómegája. Saarikoskit egyre újabb 
modern finn költők versei kö  vet 
ték, amelyeket végül 1973ban egy
begyűjtve jelentettem meg a Tá  vol
 ba futó utak című antológiámban. 
A kötetet az Európa Kiadó elutasí

totta, ezért magánkiadásban látott 
napvilágot, és négy kiadást ért meg. 
Ez még cenzúrázott kiadás volt:  
a Művelődési Minisz  té  riumban tró
noló cenzor két, úgymond a Szov
 jetunió érdekeit sértő verset kido
bott belőle. Ma már csak moso
lyogni lehet rajta, de az egyik vers 
az egyébként kommunista Pentti 
Saarikoskié volt, aki egy versében 
le merte írni, hogy „egy pöttöm
nyi faluban születtem, / amely a 
Szovjetunióhoz tartozik azóta”.

– Mi jellemzi az 1949 utáni finn 
lírát, amelynek elkötelezett fordí-
tója lett?

– A hagyományos finn költészet 
gyökeresen megváltozott a máso
dik világháború után. A finnorszá
 gi svéd költők az európai izmuso
kat követve már a húszas évektől 
kezdve szabadverset írtak, meg
szűnt a kötött forma, megszületett 
az avantgárd. A finnekre ez akko
riban nem gyakorolt hatást: gya
korlatilag nem volt átjárás a két 
költészet között. Aztán, mintegy va 
rázsütésre, 1949ben a költők egész 
sora (Anhava, Haavikko, Holappa, 
Nummi, Kunnas, Heikkilä, kevés
sel később Manner) lépett a nyil
vánosság elé olyan kötetekkel, 
amelyek teljes szakítást jelentettek 

Először családostul Finnországban (1973). A jobb szélen Martti Joenpolvi finn prózaíró

Érettségi előtt
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a hagyományos versformával. El 
vetették a rímet, szabad formákra 
tértek át: azt vallották, hogy a tar
talom az elsődleges, a forma feles
leges dísz. Azóta Finnországban 
nem lehet rímes verset írni. Ez 
persze a líra egyfajta beszűkülését 
is magával hozta: még akkor is, ha 
finnül nehezebb rímelni, mint pél
dául magyarul, a költő kénytelen a 
nyelvet megerőszakolni, megvál
toztatni a szórendet, mesterkéltté 
válni. Ezt vetették el az ötvenes 
években indult nemzedékek kép
viselői. Ugyanakkor rendkívül kép
 gazdag, érzéki költészetet hoztak 
létre. A hatvanasok generációja ezt 
is sokallta, és áttért a szikárabb, 
tárgyiasabb költészetre. Mára a rí
 mes vers a kuplék, slágerek vilá
gába szorul vissza.

– Helsinkiben négy, Tallinnban 
három évig volt nagykövet. Ho 
gyan élte meg ezt az időszakot?

– A két nagyköveti poszt hatal
mas váltás volt az életemben. Hel 
sinkibe az Antallkormány nevezett 
ki, Tallinnba az első Or  bánka 
binet. 1990 őszén kerültem ki Hel

 sinkibe, négy kerek esztendőt töl
töttem kinn, amit 1991től tovább 
gazdagított a három balti országba 
szóló akkreditációm. Hihetetlenül 
szép négy esztendő volt ez, jólle
het ez idő alatt sem írni, sem for
dítani nem tudtam. Kárpótolt vi
szont az a rengeteg tapasztalat, 
amire diplomataként szert tettem. 
A finnek számára Magyarország 
akkoriban a csodák földje volt, és 
számukra külön szenzációt jelen
tett, hogy egy, az ország mindkét 
hivatalos nyelvét beszélő, Finn  
országban ismert és az országot 
jól ismerő kultúrember került a 
nagyköveti posztra. 1991től pedig, 
a Baltikumban szolgálva, feledhe
tetlen élményt nyújtott az, hogy  
a három kis ország államiságának 
helyreállítását, három európai nép 
identitásépítését, ál  lam  gépezeté  nek 
kialakítását, gazdaságának kiépü
lését testközelből követhettem nyo
 mon.

– A kettéfűrészelt csónakok 
földjén címmel esszékötetet írt 
– többek között – a lívek sorsáról; 
fordít a finn mellett észtből is. 

Mennyire volt tudatos, hogy a ma-
gyarral rokon népek mellett tette 
le a voksát?

– Mindez nem feltétlenül volt 
tudatos. Az észtnek például csak  
a két nagyköveti időszakom alatt 
rugaszkodtam neki. A finn után 
svédül tanultam meg, ami ugyebár 
nem finnugor nyelv. A nyolcvanas 
évek elején jártam egy finnországi 
utam keretében a nyugati tenger
parton fekvő Vaasában, ott ismer
kedtem meg Kaj Hagmannal, a Ho
 risont című svéd irodalmi folyó
irat akkorra már legendássá vált 
főszerkesztőjével. Számomra ő volt 
az első, aki a finnországi svédek 
múltjába beavatott: ő mesélt elő
ször e kisebbség (amely a finn al
kotmány szerint egyébként állam
alkotó nemzet) kultúrájáról, és 
an  nak hatásáról az egész finn iro
dalomra. Akkor döbbentem rá, 
hogy nem ismerhetem meg Finn 
országot anélkül, hogy ne tudnám 
a másik hazai nyelvet. Olyan ez, 
mintha a magyar történelmet latin 
és német nyelvtudás nélkül szeret
né kutatni valaki. A svéd nyelvtu
dás természetesen ablakot nyitott 
előttem egész Skandináviára, hi
szen annak birtokában a norvég és 
a dán – legalábbis írásban – vi
szonylag könnyen érthető. És el
kezdtem svéd költőket és regénye
ket fordítani, barátságba kerültem 
olyan írónagyságokkal, mint Gö 
ran Tunström és Torgny Lindgren: 
lefordítottam a fél életművüket. 
Úgy alakult, hogy ma már csak
nem annyi svéd fordítást vallha
tok a magaménak, mint amennyi 
finnt. A finneken és az észteken 
kívül más rokon népekkel nem 
foglalkoztam, egyedül a lett ten
gerparton élő lívekhez kerültem 
közel, hozzájuk is Lettországban 
akkreditált nagykövetként. Sok 
szor jártam köztük, részt vettem  

A finn Állami Irodalmi Díj átvétele 1976 májusában. A díjat Kalevi Kivistö kulturális 
miniszter adja át.
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a nemzeti ünnepeiken (amely au
gusztus első szombatjára esik); 
azt hiszem, a hosszú vendégasztal 
mellett minden élő lívvel kezet 
szoríthattam. Akkoriban nagyjá
ból másfél tucat lív anyanyelvű élt 
még, ők is hetvennyolcvan éve
sek voltak. Funkcionális stílusban, 
finn, magyar és lett állami támo
gatással épült központjukat, a ma 
zirbei Lív Házat, amelyet közvet
lenül a világháború kitörése és 
Lettország szovjet megszállása kü 
szöbén avattak fel a három rokon 
nép képviselői, most igyekeznek 
újraéleszteni. Kis létszámuk miatt 
ez persze ma már inkább csak 
mú  zeum és archívum, ahova a vi
lágban élő lív leszármazottak do
kumentációját igyekeznek össze
gyűjteni.

– Részt vett magyar költők finn-
re és svédre fordításában. Hogyan 
kell ezt a munkát elképzelnünk?

– Finnre tizenhárom kötetet ül
tettem át Hannu Launonen finn 
műfordító barátommal együttmű
ködve. Svédre pedig hármat, két 

svéd költővel. A finnre fordítás 
egyszerűbb feladat volt: én válo
gattam a verseket, én készítettem 
el a nyersfordításnál valamivel 
jobb finn szöveget, végül pedig  
ellenőriztem a kész változatokat. 
A svédre fordítás már kalando
sabb és időigényesebb vállalko
zásnak bizonyult: Nagy László, 
majd Csoóri Sándor verseit úgy 
fordítottuk le Folke Isaksson svéd 
költővel, hogy ő egy árva szót 
sem tudott magyarul. Nagy László 
hosszúversei nyolcszortízszer utaz 
tak odavissza Budapest és Vax 
holm között, minden változat tele 
volt piros kérdőjelekkel és kérdé
sekkel, és mindez abban az idő
ben, amikor még írógépen kellett 
őket újraírni. Évekig tartott a 
munka – ezalatt kétszer vagy há
romszor tudtunk személyesen ösz
szeülni. A Nagy Lászlókötet rend
kívül pozitív kritikai visszhangja 
viszont meggyőzött róla, hogy a 
munka nem volt hiábavaló. Isak
sson annyira „beleszerelmesedett” 
a magyar költőbe, hogy később te

levíziós filmet forgatott róla, és 
élete egyik legszomorúbb hiányá
nak nevezte, hogy Nagy László 
korai halála miatt nem volt alkal
ma vele személyesen is találkozni.

– Melyik volt a legnehezebb for-
dítása?

– Minden igényes fordítás ne 
héz. Főleg a líra átültetése embert 
próbáló feladat – prózával köny
nyebb boldogulni. Az északi re
gények fordítását általában idő
igényessé teszi az északi ember 
természetközelsége, a sok madár 
és növénynév azonosítása. Torgny 
Lindgren esetében pedig a stílus,  
a megfelelő nyelvi fordulatok meg
találása volt nehéz, merthogy ő, 
ahogy egyik interjújában mondja, 
„olyan nyelven ír, amely se nem 
irodalmi, se nem tájnyelv, hanem 
egy olyan nyelv, amelyet nagy
anyám beszélt volna, ha megpró
bált volna a rendőrfőnökkel irodal
 mi nyelven szót váltani”. Egyéb  ként 
azt vallom, hogy nincs nehéz for
dítás, csak rossz fordító…

LackfiMargit

Nagykövetként Lennart Meri észt köztársasági elnökkel 1999 őszén
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Varázsolás 
rosszkedvünk 

telében 

Ha jól számolok, Szentmártoni János esetében ma már 
tovább tolódott az emberélet útjának fele, az első ko
moly számvetés ideje. Amikor a még mindig ifjú em
 ber elégedetlenül visszatekint az elhagyott napokra, 
végiggondolva a változtatásra ingerlő múlt jeleneteit; 
és amikor már szembe találja magát a mindenkiben 
benne fészkelő maradandóság-vágy mérlegelő szám
vetésével. 

Szentmártoni újabb versgyűjteményét és mellékelt 
válogatását átélve a számvevő és számvető tekintetek
nek egymásba fűződő, egymást ellenpontozó, az elé
gedetlenséget a játszi elgyönyörködés színeivel keve
rő leírásaival találkozom. Maga az egész kötet eb  ből 
a keveredésből varázsolódik elő. Sajátságos ellentmon-
 dás: művészeti életünk egyik, személyében a kultúrát 
reprezentáló alakja költői magára és a világra tekin
tésében az állandó elégedetlenség szószólója. Azt bi
zonygatja, hogy a kötelező szerep és a költői beteltség 
egymásnak ellentmondóan élteti ezt a valójában ma 
gas szintű költői számvetést. Egyfajta szürkeség mű
vészi megjelenítését teremti meg verseiben. És ez nem 
leértékelteti a művek összképét, hanem éppen hogy 
egy nagyon is aktuális számvetés igen ritka, vallomá
sos bemutatása. Szentmártoni, aki gyermekfővel az őt 
környezetükbe befogadó mesterektől megtanulta a kert-
teremtés művészi módozatait, most önmagába néz -
ve épp ennek a kertnek valamifajta intézményesített 
lehetetlenüléséről panaszkodik. Mer kétség beesni 
amiatt, hogy egyszerre csak elveszítette a művészeti 
alkotás tökéletességének igénye a köz érdeklődésre való 
törekvés valaha meglévő szereple  hetőségét. Ő, aki 
va  lóban szervezői pozícióban ül le versének megfo
galmazásához, őszintén beszélni kezd az érdektelen
ség lehangoló környezeti ártalmairól. Mintha Arany 
Jánost hallanánk főtitkári évei alatt pa  naszolkodni. 
„Mostanában haldoklik bennem egy költő.” 

És amikorra mindezzel telítődünk, rájövünk, hogy 
Szentmártoni nem(csak) személyes elkeseredésének ad 
hangot, hanem egy közösség kulturális lehangolódá
sát éli át, és a kultúrában „tehetetlenülés” tudatosodá
sát vágja szemünkbe. Létfontosságú költői üzenetet 
fogalmaz: az elkeseredés hangjait küldözi felénk. És 
mi, olvasói a legfájdalmasabbat olvashatjuk ki versei
ből: bármelyikünk panaszkodhatna hasonlóképpen. 

Az országban a mélyebb szellemi ér
deklődés hanyatlásának valamilyen, 
szú által megrágott hangulatát fe
dezi és fedezteti fel. Nem magát 
sajnálja; akiknek alkot, azokat fi
gyelmezteti, hogy miként felejtik 
érdeklődésüket, majd pedig kultú-
 rájukat magukban újjáéleszteni. 
Döbbenetes figyelmeztetés hangzik a 
kötet szinte minden egyes mondatából. Ma  gyar  or  szá-
 gon, ahol egyegy lapszámnak, valamely versnek akár 
meg nem jelenése is országos izgalmat tudott a törté
nelem során kiváltani, reményt és félelmet egyszerre, 
ma szinte a folyóiratok létét sem ismerjük már. Szent
 mártoni János nem érdeklődést akar felkelteni, ha -
nem rádöbbenteni az érdeklődés vészes lankadására. 
És ezáltal legmerészebb költőink közé emelkedik. 
Nem politizál, hanem a jelenlegi művelődési össz
hangzatot jellemzi verssoraiban.

Ha ilyen kulturális közérzetű világ adatott számá
ra, költeményeiben két irányban is szembefordul vele. 
Varázslóként korunk Weöres Sándorhoz kötődő poé
tikai vonulatához kapcsolódva ifjúsága valaha volt 
kertjét csodákkal telepíti be. Művelődésünk remény
szegett világába a remény metafizikai erejét vonzaná. 
Az élet mindennapjainak csodáira biztatásul hívja fel 
önmaga – és ezzel a világ – figyelmét.

Kevés költőnk tud ilyen pontosan rátalálni azokra 
a pillanatokra a napok egyformaságában, a hétköz
napokban, amelyek felvidíthatják az embert. És felfe
dezi azokat az embereket, és versekkel feléjük fordul
va a költőtársakat, akik példázattal szolgálhatnak, 
erőt adnak a mindennapi lét elviseléséhez. Társa ság-
kedvelő költészetével az életigenlő ember képletét 
szorgalmazza, amelyik akkor is ragaszkodik az így 
megtalált pillanatokhoz, magatartásokhoz, amikor 
egyébként borúra hajlamos idők veszik körül.

Mostani kötetében ehhez egy csodálatos varázslókész-
 ség is társul. Jól oda kell figyelnünk, mert ez a fergete
ges örömjelenlét elbújtatva, ritka feltűnéssel jelenik meg, 
mégis meghatározó, példával szolgáló erőt visz versei
be. Ezek az eldugott, zugokban megbújó, mégis ferge
teges varázsolások a múltat számba vevő-leíró, jövőt 
áttekintő versekben felülírják a búbánat világon elúr-
ho  dó erejét. Miféle földet akar? A kétségbeesett világ
ból az öröm felé nyí  ló tekintet szabad kilátását vará
zsolja földi életünkre. Boszorkányos készséggel, bárha 
az elkeseredettség fájdalmával. 

 Kabdebó Lóránt

Szentmártoni János: Miféle föld  et 
– válogatott és új versek,  
Orphe  usz Kiadó, Budapest, 
2014.
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Bábuk a Játékos 
kezében 

 
 

Fogott bábu lép. Nem sokat tehet, sakkfigura csupán. 
Sőt, még aki mozgatja, sem gondolhatja meg magát, 
hiszen a játék egyik alapszabálya, hogy a fogott bá-
bunak lépnie kell („így mindenik determinált”). Mi 
előtt a Nagy Játékos letenné a Huszárt a d4es mezőre, 
meglengeti kissé ujjai között a fából készült figurát. 

Ezt a pillanatot rögzíti Nagy Zoltán Mihály. A ne 
ves kárpátaljai novellista új kötetének számos szerep-
lője élete egy adott pillanatában olyan dolgot tesz, 
vagy valami olyasmi történik vele, ami végzetes, visz-
szavonhatatlan. Úgy, mint az író nagy regényében  
(A sátán fattya) is megjelenített, Kárpátaljáról elhur-
colt negyvenezer magyar sorsa is az volt: a gulágok 
távoli földje nem küldi többé vissza őket. 

Sinka István balladás juhászsorsai ötlenek föl Nagy 
elbeszéléseiben. A tömör, olykor csattanós történetek-
ben a szereplők megkerülhetetlen érintettségét a kü-
lönleges élethelyzet adja. Ezáltal bárki számára sze-
mélyesen is átélhetővé, általános érvényűvé válnak  
a kárpátaljai falvakban játszódó történetek. Pél  dá  ul 
kit ne hozna lázba a váratlanul, egy községen átveze-
tő árok ásása közben kifordult, ládányi aranypénz 
látványa, melynek tallérjai ott gurulnak szét a lába 
előtt? Ki maradna tétlen, ha a szűkebb pátriájába 
eleve megszállóként érkező, a helyi kocsmában pimasz 
módon provokáló idegenek vinnék táncba menyasz-
szonyát? A terület újabb elcsatolásának első hónap
jaiban játszódó novella – a községbe érkező szovjet 
katonák összeverekednek a helyi fiatalokkal, majd 
egyiküket meg is gyilkolják – nemcsak a kitűnő dra-
maturgia, a rövid, jól követhető történet, hanem a kor-
szak kortárs irodalmi, művészeti alkotásaiban szinte 
teljes feldolgozatlansága miatt kiált kamera, megfil-
mesítés után. 

A kötet históriáinak visszatérő helyszíne Szilas,  
a szerző által gyakran szerepeltetett kisközség, ami 
talán szűkebb pátriája, a kárpátaljai Csonkapapi, vagy 
a szülőfalu, Nagymuzsaj megfelelője. Arany és kato-
nák, szerelem és gyilkosságok – mint Marquez Ma 
condójában. Apró falvacska, nem messze a trianoni 
határtól, ahol „nem történik semmi”. Mégis, itt min-
den megtörténik. Nemcsak mulatnak vagy temetnek 

az emberek egy ilyen faluban, de 
dolgoznak vagy szeretnek is – ez 
utóbbit sorsszerűen, szofisztikáltan, 
miként a kötet egyik igazi fogott 
bábuja, egy sakkfigurát szoronga-
tó fiú frissen meghódított kedve-
se is elmondja. Ahogy szeretnek 
Nagy figurái, az néha Márait jut
 tatja eszünkbe: vállalnak valamit, 
akár hűtlenséget vagy gyilkos-
ságot, „annak minden következményével együtt”. 
Felelőtlen civilizációnk várható következményeit ku-
tatva a szerző ellátogat a bolygó teljes összeomlásának 
végnapjaiba is. Az utolsó űrhajó próbál elemelked  ni 
az élhetetlenné vált Földről; az igencsak korlátozott 
kapacitású járműre hatalmas tömegek próbálnak be-
jutni. Mintha csak napjaink menekültválságát látnánk, 
az összeomló Európa hajóját súlyukkal fenntarthatat-
lanná tevő menekültekkel. 

Persze nem mindenki menekül. Kárpátalja még-
sem emigrálhat Kárpátaljáról. De ki az, aki helyben 
marad? A szőlejéhez makacsul ragaszkodó gazda, 
vagy éppen a kolhozos főelvtárs, akiből gazdag helyi 
vállalkozót csinál a sors. A vendégmunkás, aki szin-
te belopakszik az anyaországba, hogy összegürcöljön 
némi pénzt, és visszasiessen a családjához. Ostor csa
pásként hasít arcunkba a több mint fájó szembesítés: 
miképpen bánnak még ma is a határon túliakkal a ma
 gyar hatóságok. Az illegális munkavállalásért előállí-
tott kárpátaljait a rendőrségi kihallgatáson így veszik 
át a járőrtől: „Megint egy büdös?” Az egyik rendőr 
megjegyzi: úgy lepnek el bennünket „ezek”, mint 
„negyvennyolcban a muszkák” (Az 1120-as ügy). 

A sokszor megrendítő történetek hangulatát sze-
rencsésen oldja, fűszerezi Nagy nyelvi gazdagsága, 
játékossága – a tájnyelvi szavaktól a kötetben a ha-
gyományos formátumú írások között szereplő, próza-
versként megírt, költői képektől zsúfolt alkotásokig. 
Iktató apó, akinek már a neve is játékos, rímes kissé, 
megtagadja régi barátját – mégis egyedül a megtaga-
dott az, aki megkönnyezi őt a temetésén. Mint a kötet 
egy másik írásában olvashatjuk: „ilyenkor sírnak az 
angyalok”. Ez a verseskötetbe való sor nem az egyet-
len olyan mondat, amelyet inkább gondolhatnánk 
lírai, mint prózai mű részének. Például: a veszekedni 
kezdők között „a civódás tarka madarát Klára röpí-
tette fel” (Ragyogás). Gazdag szókészlete néha utána
la  pozást, némi kutatómunkát is kíván – mint a dancs, 
aminek jelentése szenny, mocsok. Ezzel szemben 

Nagy Zoltán Mihály:  
Fogott figurák,  
Magyar Napló,  
Budapest, 2015.
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vasárnapian tiszta a kötény, csak úgy ragyog „ünnepi 
surcod makulátlan kékje” (Magyar durák). A régeb-
ben katonáskodók ismerhették még ezt a kifejezést, 
krumplihámozáshoz kaphattak „surcot” – de itt még 
népviseletről, díszes férfi kötényről van szó. Ez a nyel
 vi réteg adja meg az elbeszélések hitelességét – ami-
kor valakinek „az oldala, mint a törekrázó, szaporán 
ver”. Az igényesen megfogalmazott képek, lírai me-
taforák Szabó Dezső sajnálatosan elfelejtett vagy túl 
keveset idézett írásaira is emlékeztetnek. Nagy arra 
szólít: nevezd meg az emlékeidet, „pergesd a szavak 
guruló gyöngyeit” (Egy az élet). 

Fölmerül, melyik szereplő lehet a szerző rejtett al-
teregója, ki jeleníti meg őt leginkább. Székely János 
írja le A másik toronyban, miképpen szereti játszani 
a bolondot az erdei ember, a rengetegek lakója, ha 
gyanús városival találkozik. Ilyen értelemben defek-
tes a földijeivel templom után, a járdaszélen kártyázó 
„Magyar durák” is. Az idős férfi barátainak meséli el 
játék közben a sorsát, amellyel felettébb elégedett. Fi
 nom iróniával festi le, miképpen próbálják a saját há-

zában őt egy kis, odúszerű szobába száműző fiatalok 
magukkal és vele is elhitetni, hogy méltó körülmé-
nyek között él. Megelégszik a feketefehér tévével, és 
még enni is adnak neki, igaz, vele együtt soha nem 
étkeznek. Most is örülhet, hogy magukkal viszik, hi-
szen átköltöznek a fiatalok Magyarországra. Csak  
a feleségét kell itthagynia, pontosabban: az asszony 
sírját. De nem tehet semmit. Leosztották már a lapo-
kat, és szétosztották, széthordták a régi országot is  
– képébe röhögnek a vesztes lapokat, a teljes paklit  
a járdaszélen kézbe fogó szegény magyarnak, aki így 
lett bolond, avagy oroszul, ukránul durák. De ugyan-
így duráknak hívják az egyik helyben ismert kár tya
 játékot is, valószínűleg a Fekete Péter megfelelőjeként: 
a bolond, a balek az, akinél a lapok megmaradnak. 

Nagy tehát kártyázik („azé az érdem, ki játszha-
tott”), de folyton emeli a tétet. Elbeszéléseiből kitű-
nik, miképpen nyomorodhat meg az, aki kiáll saját 
maga vagy társa becsületéért. Többször is fölveti: mi 
hát az igazság? Mit tehet a fogott bábu a Nagy Játékos 
kezében?  Udvardy Zoltán

Emberek az 
embertelenségben 
– életek a kom mu 

nizmus és a rock 
and roll árnyé  kában 

 
Berta Zsolt Kalef című regénye korszakos alkotás. 
Filmszerű élénkséggel eleveníti meg a korabeli Bu 
dapestet. Drámai fordulatokkal teli mű, amely hű 
tükre a hatvanas évek diktatúrájának. A zsarnoksá-
got realista, néhol naturalista eszközökkel ábrázolja. 
Izgalmas kordokumentum, a korabeli attitűdök vala-
mennyi lehetséges felbukkanásával. A főhős sorsán 
keresztül megtapasztaljuk az ötven évvel ezelőtt tör-
ténteket, és megtudjuk, mit (miért és hogyan…) éltek 
át elődeink itt, a vasfüggöny mögött. Nem hagyhat-
juk elveszni ezeknek az éveknek a sajátos itthoni 
han gu  latát, amelyekből tanulni kell. Hallhatjuk szü-
leinktől, nagyszüleinktől a történeteket, mégis hol 
hisszük, hol meg nem a mesébe illő, néhol borzonga-
tó, egyszersmind távoli világot.

A regény láttatni akar, dokumentálni és megmu-
tatni a kor szabadságát és rabságát. A lázadó fiatalok 

nézőpontjából jeleníti meg a tör
ténelmet és a múltban megbúvó em-
beri sorsokat. A Kalef egy kettős 
családregény második darabja, a Jan-
 csiszög előzménye. Az előbbi mű 
főhőse Cseke Zsolt, aki az utóbbi 
regényben is megjelenik, mint a 
rendszerváltoztatás után lecsú-
szott, megtört mellékszereplő. 

A mű narrációja egy közös-
ség létrejöttére és működésére fókuszál egy 
szimbolikusnak is nevezhető tér keretei között.  
A cselekmény legmeghatározóbb, egységesítő moz-
zanata az, hogy a Moszkva téren, a „Kalefon” rend-
szeresen összegyűlnek a környék különböző gyöke-
rű fiataljai. Akik természetesen sokban hasonlítanak 
is egymásra. Például abban, hogy szeretik az életet,  
a szabadságot, élvezik a testilelki örömöket. És ab 
ban is, hogy mindannyian energikusak, tettre készek, 
ám egy jó ideig tapasztalatlanok, jóhiszeműek is. 
Kezdetben a legkevésbé sem gyanakvóak, majd fok-
ról fokra rá kell döbbenniük arra, hogy veszély le-
selkedik rájuk minden sarokból; hogy a járókelők 
mosolya éppoly veszedelmes lehet számukra, mint  
a rendőrök igazoltatásai. 

Berta Zsolt: Kalef, 
Magyar Napló,  
Fokusz Egyesület, 
Budapest, 2014.
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A szereplők a maguk kamaszos módján: farmer 
és hosszúhajdivattal, örömteli és egyszerre gyászos 
március 15ék babérkoszorúba kötésével, tiltott iro-
mányok olvasásával, a rock iránti rajongással lázad-
nak az elnyomó rendszer ellen. A diktatúra ellen, 
amely megpróbálja felszámolni a ha  gyományos ér
tékeket: így a becsületet (mindenekelőtt a besúgó-
rendszer kiépítésével), a másik em  ber tiszteletét, az 
emberi méltóságot, illetve azt a több mint ezer év 
értékeiből táplálkozó kultúrát, amely az érzéseknek és 
gondolatoknak egy specifikus módját jelenti. A törté-
nelmi tényeket és a korabeli történetek szereplőit mu-
tatja be a könyv, akik nemcsak az író szócsövei, 
hanem az akkor élők „lenyomatai” is. A regényben 
található újságcikkidézetek, amelyek a hatalom hi-
vatalos álláspontját tükrözik, ma is olvashatóak a ko-
rabeli orgánumok megmaradt példányaiban. 

A Kalef galeri története Berta Zsolt életének is ré 
sze volt: a szerző ismerte a szereplőket, és ez az élet-
rajzi szál olyan többletet ad a műnek, ami által még 
hitelesebbé válik a történet. A személyes érintettsé-
gen túl alapos kutatómunka áll a regény hátterében: 
az író igen otthonosan mozog a kor történelmében és 
mindennapjaiban. A zene – a folyamatosan jelenlévő, 
életigenlő rock and roll és a ritkábban, de ismétlődő-
en megjelenő katonainduló – kitüntetett szerepet kap 
a műben. Ezáltal életszerűbbé válik a regény, vagyis 
képes közelebb vinni az olvasót a korhoz, a ’60as 
évek közepéhez. 

A Kalef ban nincs direkt üzenet, nincs konklúzió, 
nincs ítélet: a szereplők annyiféleképpen éreznek és 
vélekednek, ahányan vannak. Csak mese van, időtál-
ló mese, fiúk és lányok, férfiak és nők, felnőttek és 
kölykök, szerelmek és barátságok, harc és béke. Kor
 jellemző emberi sorsok. 

A főszereplő börtönbe kerül, olyan vádak miatt, 
amelyek manapság nevetségesnek tűnnek, de akkor, 
1964ben nemcsak „valutázás” esetén, hanem Illyés 
Gyula Egy mondatának Mambó magnóra vétele 

vagy a Petőfiszobor megkoszorúzása következté-
ben is könnyen bajba keveredhetett bárki. Kádár bör-
töne azután megváltoztatta a személyiséget. Egész 
életre szóló testilelki sérüléseket szerezhetett, akit 
okkal vagy ok nélkül leültettek. És Cseke Zsolt, ami
 kor kikerül, valóban máshova tér vissza, és másho-
gyan is kell élnie a börtönben eltöltött hónapok után. 
Barátja meghal, élete szerelme külföldre szökik az 
áruló vamzerrel. A leszámolásra is lehetőség kínál-
kozik, de ez sem olyan egyszerű a Bertaregényekben. 
A katarzis elmarad. Idővel azután egy új szerelem, 
egy gyermek megszületése mégis lehetőséget ad az 
újrakezdésre. A mű azt sugallja, hogy a nem is olyan 
képzeletbeli padlóról fel lehet, fel kell állni egy szebb 
jövő reményében. Így az élet újra értelmet nyerhet. 

A regény egyik legfőbb erénye, hogy a vágyódás 
hangja érezhető a hirtelen felnőtt fiatalokban (illetve 
az elbeszélőben); újra szeretnék élni illúzióikat, áb-
rándjaikat a diktatúra gyakorlati elnyomása ellenére 
is. Az egyes szám első személyben elbeszélt mese  
a szemünk láttára születik; az olvasó szinte be van 
zárva a főhős testébe, az ő fejével gondolkozik, az  
ő szemével lát. A mű legfőbb erényei: a dokumen-
tumfilmszerűen megjelenített családi krónikákban 
is tükröződő magas szintű korismeret; a ’60as évek-
beli generáció – gyakran zsákutcás – sorsának va 
lósághű ábrázolása, valamint a drámai hitelesség 
következetes megőrzése. Mindezek mellett a nyelvi 
igényesség is a regény pozitívumai közé sorolható. 

Találó a regény zárlata is. Egyáltalán nem véletlen, 
hogy a történet 1967. július 18án ér véget. A megszo-
kott korláton ekkor már egy új generációhoz tartozó, 
az érett férfivá váló főhős számára ismeretlen fiatalok 
ülnek; a Magyar Nemzet arról tudósít, hogy Kádár 
János egy beszédében meghirdeti az „aki nincs elle-
nünk, az velünk van” programját, de az is jelzésérté-
kű, hogy a posta sarkánál még mindig ott áll egy fur-
csa ballonkabátos férfi, aki egy nőt fényképez… 

Takács Tamás

Látogasson el a Magyar Napló webáruházába,  ahol kedvezményes áron vásárolhatja meg kiadványainkat:
Vers • Próza • Dráma • A Magyar Irodalom Zsebkönyvtára • Nyitott Műhely albumsorozat • Mesekönyvek 

Németh László irodalomtörténete • Ismeretterjesztő könyvek • Műfordítások • Művészeti albumok 
Szociográfia • Irodalomtörténet, tanulmány, esszé • Antológiák  ► www.magyarnaplo.hu
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 Ágh István (1938, Felsőiszkáz) kétszeres József 
Attila-, Kossuth-, Radnóti- és Prima-díjas, Balassi 
Bálint-emlékkardos költő, író, műfordító. A Nem-
 zet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia tag  ja. 
A Hetek alkotójaként indult. 1975-től az Új Írás 
munkatársa, jelenleg a Hitel szerkesztője. Leg -
utóbbi kötetei: Összegyűjtött versek I–II. (2013), 
Szavak honvágya (2013), Válasz hazulról (2015).

 Beke Mihály András (1956, Bukarest) író, újság-
író, műfordító, kul  túr    dip  lomata. A Babeş-Bolyai 
Tu  do  mányegyetem magyar–orosz szakán végzett. 
A Pázmány Péter KTE-n szerzett Európa-szakértő 
diplomát. 2003–2012 között a Magyar Televízió 
munkatársa. 2003–2008 között a bukaresti Ma -
gyar Kulturális Intézet igazgatója. Leg  utóbbi kö-
tetei: Hunok Euró pá ban, Gondo  la  tok a magyar 
kulturális diplomáciáról (2010), Alain Minc: Új 
középkor (fordítás franciából).

Berta Zsolt (1966, Budapest) író, zenész. Buda-
pesten él. Az Egykutya zenekarral játsza saját da-
lait. Regénye, a Jancsiszög (2008) a Magyar Nap -
ló regénypályázatán 2007 -ben különdíjat nyert. 
2015-ben Bertha Bulcsu-emlékdíjban részesült. 
Legújabb kötete: Kalef (2014).

 Bertha Zoltán (1955, Szentes) kritikus, iro  dalom-
történész, a budapesti Ká roli Gáspár Református 
Egye tem Modern Magyar Iro dal  mi Tanszékének 
do cense. Többek között Köl csey- (1996), Tamási 
Áron- (2003) és Jó  zsef Attila-díjas (2004). Deb re-
cen ben él. Leg  utóbbi tanulmánykötetei: Erdé  lyi 
ség és modernség (2006), Sorsjelző (2006), Sors  
met szetek (2012), Erdély felé (2012).

 Czakó Gábor (1942, Decs) író, kritikus, képzőmű-
 vész, a magyar katolikus újságírás megszervező-
je, a Duna Televízió Beavatás című esszésoroza-
tának szerzője. Jogi diplomája megszerzése után 
szerkesztőként dolgozott a Mozgó Világnál (1978–
1983), az Igennél, a Magyar Szemlénél. Többek 
között József Attila-  (1975), Arany János-  (2000), 
Babits Mihály - (2000), Pro Literatura- (2008), 
Stephanus-  (2009) és Kossuth- díjas (2011). Leg -
utóbbi kötete: Történeteink az almáspitével (2015).

 Dobozi Eszter (1956, Cegléd) József Attila-, Pi -
linszky-, Köl  csey-, Arany János-díjas költő, író.  
A JATE Bölcsészettudományi Karán végzett. A kecs-
keméti Kodály Zoltán Ének-zenei Álta  lános Is -
kola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú 
Művé  szeti Iskola igazgatója. 1989 óta a Forrás kül  ső 
munkatársa. Legutóbbi kötete: Ahogy ő néz, ahogy 
ő lát (válogatott és új versek, 2015).

Gróh Gáspár (1953, Budapest) Pethő Sándor-dí -
jas kritikus, irodalomtörténész, szerkesztő, köztiszt -
viselő. A KLTE magyar–történelem szakán végzett 
1977-ben. Volt könyvtáros az OSZK-ban, kiadói 
szerkesztő a Múzsák Kiadóban, olvasószer  kesztő 
a Magyar Naplónál, újságíró, rovat vezető a Heti 
Magyarországnál, kormányfő ta nácsadó (1998–2002), 

óraadó a PPKE-n. Jelenleg a Köztársasági Elnöki Hivatal igazgatója 
és a Magyar Szemle Körkép rovatának szerkesztője. Főként az iroda-
lom és a nemzet mentalitása közötti kapcsolat, illetve a nemzeti mo-
dernizáció problematikája érdekli. Legutóbbi kötete: A kultúra irány
tűje (2015).

Jávorszky Béla (1940, Budapest) író, műfordító, 
diplomata. Finn, svéd és észt irodalmat fordít. 
Csoóri Sándor, Kassák La  jos, Nagy László és 
Weöres Sándor műveit fordította finn és svéd 
nyelvre. Finn állami irodalmi díjas (1976), Füst 
Mi  lán- (1998), József Attila- (2002) és Magyar 
PEN Club Janus Pannonius műfordítói díjas (2013). 

Legutóbbi műfordításai: Doris Kareva: Tavaszban élek (versek, 2015), 
Ulla-Lena Lundberg: A marcipánkatona (regény, 2015),

Kabdebó Lóránt (1936, Budapest) irodalomtör-
ténész, kritikus, egyetemi tanár, Szabó Lőrinc 
monográfusa. Számos önálló kötet és monográfia 
szerzője, Szabó Lőrinc -életműkiadások gondo-
zója, a Pécsi és a Miskolci Egyetem tudomány-
szervező egyénisége. Szabó Lőrinc - (1989), József 
Attila-díjas (2012), és kitüntették a Magyar Köz  -

társaság Érdemrend tisztikeresztjével (1998). Leg  utóbbi kötetei: 
Rö  gesz  merend: Turczi István művének tragikus derű  je (2007), 
„Nyílik a lélek” – Kettős látás a huszadik századi lírában. Szabó 
Lőrinc „rejtekútja” (2015). 

Kürti László (1976, Vásárosnamény) költő. 2014-
ben a Tokaji Író tábor díjában részesült. A Deb -
receni Egyetem filozófia szakán és a Semmelweis 
Egyetem testnevelő és gyógytestnevelő tanári 
szakán végzett. A Partium főmunkatársa, A Vörös 
Posta  kocsi szerkesztője. Legutóbbi kötete: Testi 
misék (versek, 2012).

Lackfi Margit (1995, Budapest) egyetemi hallga-
tó, illusztrátor. 2013-ban volt kiállítása az Erkel 
Galériában, és ő illusztrálta Lackfi János Szaki 
mesék (2014) című mesekönyvét. Svéd és norvég 
irodalommal is foglalkozik, azon belül Knut 
Hamsun, Göran Tunström, Sofi Oksanen munkás-
ságával.

Marosi Gyula (1941, Bu dapest) 1966 óta publikáló 
író. 1973-ban a József Attila Kör alapítója, majd tit-
 kára. Volt a Mozgó Vi  lág prózarovatának vezető  je, 
majd a Magyar Tele  vízió dramaturgja. József At -
tila- (1981) és Balázs Béla-díjas (1997). Leg  utóbbi 
kötetei: A nílusi krokodil (elbeszélések, novellák, 
2011), A Dunánál (elbeszélések és novellák, 2014).

Szomorúan tudatjuk, hogy Kőváry E. Péter újságíró, író, a Magyar Írószövetség tagja hosszan tartó betegség után 2015. november 22-én 
vasárnap Békéscsabán elhunyt. A 68 éves korában elhunyt Kőváry E. Péter a Békés Megyei Népújság, a Békés Megyei Hírlap és a Nép -
szabadság munkatársa, 1994-től 2002-ig a Békés Megyei Nap főszerkesztője és kiadóigazgatója volt. Emellett több sikeres könyv, egyebek 
mellett a Nem jön többé a drótostót, A szik virága és az Ütött az óránk című regények szerzője. Ez az a föld… című, a ’80-as években és 
a ’90-es évek első felében zajló alföldi földtulajdonlási változásokról szóló riportgyűjteményét kiadónk jelentette meg 2001-ben.  
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Mezey Katalin (1943, Budapest) költő, író, mű   -
fordító, a Kilencek költőcsoport tagja. A Szép ha-
lom Könyv műhely igaz ga tója, 1992-től 2008-ig az 
Írók Szak szer vezetének főtit ká ra. 2012-től a Ma -
gyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának 
vezetője. József Attila- (1993), Prima- (2007), 
Bethlen Gábor- (2009), Partiumi Írótábor (2013) 

és Kossuth-díjas (2015). Leg  utóbbi kötetei: Ismer  nek téged (2014), 
Csutka  jutka meséi és újabb történetek (2015). Összegyűjtött versei-
nek kötete megjelenés elött áll kiadónknál.

 Oláh János (1942, Nagy berki) költő, író. A Ki -
len cek költőcsoport tagja. 1994-től a Ma  gyar Nap-
 ló folyóirat fő  szerkesztője. Greve- (1992), József 
At  tila- (1994), Már cius 15-e (2007), Beth  len Gá -
bor- (2009), Márai Sán  dor- (2012), Partiumi Író  tá-
 bor (2012) és Magyarország Babér koszorúja-díjas  
(2014). Legutóbbi kötete: Az őrült (regény, 2015).

Okváth Imre (1956, Gyöngyös) történész, a KLTE 
történelem–népművelés szakán végzett, a történet-
 tudomány kandidátusa. Volt a Hadtörténeti In  té  zet 
és Múzeum tudományos munkatársa (1981–1988, 
1991–1997), az MTA lexikonszerkesztőségének had-
tudományi szerkesztője (1988–1991), a Tör   té neti 
Hivatal osztályvezetője (1997–2003). Jelenleg az 

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főosztályvezetője 
(2003–). Meghívott óraadóként oktatott a PPKE és a KRE Tör ténet-
tu  dományi Intézeteiben. Kutatási területe az 1945–1990 közötti idő-
szak katonapolitikája és a katonai titkosszolgálatok története. Leg-
utóbbi kötete: A megtorlás szervezete. A politikai rendőrség újjászer
vezése és működése 1956–1962 (2013, társszerkesztő). 

 Pusztay János (1948) a nyitrai Konstantin Filo  zó-
 fus Egyetem Közép-Európa Tanulmányok Ka  rá -
nak professzora, a Nyugat-magyarországi Egye -
tem (Szombathely) professor emeritusa. Finnugor 
nyelvész, de rendszeresen adja ki és fordítja finn-
ugor népek irodalmát is. Legutóbbi kötete: „Ön  ma
 gad útját járd!” – Pusztay Jánossal beszélget Fűz
 fa Balázs (2015).

Rózsássy Barbara (1979, Budapest) József 
Attila-díjas, Bella István- és Gérecz Attila-díjas 
költő. Pályáját a Stádium Fiatal Írók Körében 
kezdte. Művelődésszervező–olasz szakon tanult. 
Legutóbbi kötete: Feketefehér fénylés (válogatott 
versek, 2014).

Simon Adri (1974, Szeged) 1998-ban diplomázott 
a JATE bölcsészkarán, magyar–irodalomelmélet 
szakon. Szegeden OKJ rendszerinformatikus ké-
pesítést szerzett. Verseket, recenziókat publikál. 
2010 óta Budapesten él. Legutóbbi művei: Komp 
lemente (2010), Földerengés (versek, 2015).

Szokolay Domokos (1989, Békéscsaba) történész. 
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történet-
tudományi Doktori Iskolájának PhD-hallgatója,  
a Nemzeti Emlékezet Bizottságának munkatársa, 
tudományos kutató. Kutatási területe: az 1938–
1948 közötti magyar történelem (elsősorban a ma-
gyar ellenállás a II. világháború idején; az 1944–

1945-ös év eseményei, illetve a „népi szervek” és az új közigazgatás 
megszervezésének folyamata a korszakban).   

Takács Tamás (1982, Székesfehérvár) irodalom-
történész. A Páz mány Péter Katolikus Egyetem 
hallgatója volt. Régi  és kortárs magyar irodalom-
mal foglalkozik. Írásai a Lyukasórában és más fo-
lyóiratokban jelentek meg. Főként kritikákat és 
recenziókat ír.

Tamás Kincső (1982, Csíkszereda) író gyógy-
szerészként végzett Kolozsváron. Kisprózáit ed -
dig a terasz.hu és az Irodalmi Jelen közölte.

Udvardy Zoltán (1964, Budapest) újságíró. Előbb 
a Berzsenyi Dániel Főiskolán végzett művelődés-
szervezőként, majd a Károli Gáspár Református 
Egyetemen szerzett mentálhigiénés szakember 
végzettséget. Évtizedekig dolgozott újságíróként 
különböző sajtóorgánumoknál (Köztársaság, Esti 
Hírlap, Pesti Hírlap, Új Magyarország, Napi Ma -

gyarország, Magyar Nemzet). Emellett az SBS ausztrál közszolgálati 
rádió magyar nyelvű adásának egyik budapesti tudósítója is volt. 
2011 óta pártfogó felügyelőként dolgozik. Legutóbbi kötete: 12 elgé
pelt oldal (novellák, 2015). 

Z. Karkovány Judit (Pestszentlőrinc, 1934) ta  nár, 
irodalom- és helytörténész. 1956-ban szerzett ma-
gyartanári diplomát az ELTÉ-n. 1963-tól 1995-ig a 
budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Gim názium-
ban tanított. Gyakorlóiskolai vezetőtanári munkája 
mellett magyar és világirodalmi tanulmányokat írt, 
legtöbbet a Móra Kiadó „Híres…” sorozata számá-

ra. Helytörténeti témájú írásai 2001 óta Balatonfüred folyóiratában,  
a Füredi Históriában jelennek meg. Legutóbbi kötetei: Protiwinsky 
Ferenc balatonfüredi festőművész (2005), Hiányjel (2008), Fegyver
gyáros és gyümölcstermesztő – Brázay Zoltán Bala ton füreden (2012). 

Arvo Valton (1935, Märjamaa, Észtország) író, 
dramaturg a mai Észtország egyik legnagyobb ha-
tású prózaírója. 1968-ig bányamérnökként dolgo-
zott, azóta szabadfoglalkozású író. 1990–1992 kö-
zött asz Észt Írószövetség elnöke, 1992–1995-ben 
parlamenti képviselő. Sokat tett a kis finnugor 
népekért, a finnugor írók összefogásáért: 1993-tól  

a Finnugor Írók Egyesületének alelnöke, 1996-tól elnöke. Számos ha -
zai elismerés után 2015-ben a Magyar Érdemrend Lo  vagkeresztjével 
tüntették ki. Legutóbbi, hazánkban megjelent kötetei: Végjáték (válo-
gatott novellák, 2005), Ezer évig hordott engem a fény (2008). 
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