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Mit ér az ember?
Orbán Ottó hagyatékából

KATI-PATIKA

Mi ez, talán
 káprázat?
Mi ez a sötét
 ábrázat?

Anyuka ideges?
 Gyalázat!

Gyere, Kati,
 űzzünk egy kis praktikát,
nyissuk meg a Haha-Hihi
 Kati-patikát!

Anyuka ránk néz, meggyógyul.
Úgy nevet, hogy elgurul.
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RÉZ BÁCSIK

 Tudod-e, Kati, mi
  világít?
 Ott jönnek a
  Réz bácsik.

 Világítva,
 mint az izzó
  szénszál,
 mind a kettő
 piros hajjal
  sétál.

Tilos-jelzés a fejük,
zsebükben a névjegyük:
RÉZ ÁDÁM meg RÉZ PÁL.
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Föld-nagymama

Ő soha nem mondta, hogy ő magyar. Ő Gaskó Julianna volt, földönfutók lánya, 

nyolcvan kiló. Az ő köreiben MÁV néven tisztelték az istent. Nyugdíj – ez volt 

a legtávolibb csillag, amit az ő falujából látni lehetett. Végül az isten egyszü-

lött fi a, a Beszkárt szállt le érette a földre; a remiz mellett laktak évekig, hat 

gyerekéből az a négy, amelyik megmaradt, kenetlen nyikorgásban nőtt fel. 

Később gyakran vigyázott rám. A konyhában gáncát ettünk, fokhagymás pirí-

tóst – képzelete ehető költeményeit. Jóságos tészta-arca sütött mint a hold. 

Lassan fojtotta meg a szegények sorsa, előbb a térdéig majd a szívéig ért a 

víz. Aztán vályogtüdeje összedőlt, egy-két bitang holmi úszkált a hörgő áradat 

színén. Köztük találmánya, a „nyitott nadrág”, az egy pár férfi zokni meg egy 

fl anellbugyogó összepárosításából született ruha-masztodon, a bugyogó alján 

tenyérnyi hasítékkal, hogy ne kelljen levetni akkor sem – ott láttam először 

harisnyanadrágot, Kelenföldön, abban a kalyibában. A szegényszag még élt, a 

vaskályha kihűlt. És a borostás udvaron tüszkölt az ősz, a taknyos óceán.
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Válogatta: Lator László

Szemelvények kiadónk Hang–Kép–Írás könyvsorozatának új darabjából

Lég-nagymama

Ő bezzeg jobb körök neveltje volt. Erre adott, az apja még Bácskában batyu-

zott. Családi audienciáinak egyikén hirtelen hanyattvetette magát és a dívány 

huzatát markolászva vonítani kezdett, mint teliholdkor a kutyák: „A fi amat!… 

azok a nyomorultak!…” Tragikus népszínmű, könnyes közönség. A bádogdo-

bozban színes krokodilok – páncélos savanyúcukor. A családi vagyont ő vesz-

tegette el, tizennyolc elején, egy seprűüzleten. Negyvennégyben fáspincékben 

lakott, a fa mögött. Ha egyedül maradt, hangosan társalgott halott fi ával, akit 

nem taníttatott a költségek miatt és akit egyszer ki is tagadott. Amíg járni tu-

dott, ő szaladt ajtót nyitni – hátha nem a nyugdíjat hozza a postás. Holtában 

úgy feküdt a diványon, mintha szárnyak nélkül repülne. A család őrültje letépte 

róla a paplant: „Most legalább láthatod, mit ér az ember!” Láttam; a két fehér 

mellet bolondul duzzadni, a szeméremdombon profánul életteli volt a szőr – a 

női test vadul élt még, csak az álla, az esett a nyakára. Percek vagy évek teltek 

így, mit tudom én. „Ez nem normális!… a gyerek előtt!…” – hívott vissza a föld. 

A szobát aranyba akarta fojtani a nap. Autók, tejeskannák; zörögve élt a Szondy 

utca. Az óra nem állt meg, a tavasz mellkasában dobogott a szél.
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A szép és a jó fia
Bella István hagyatékából

Albérleti szerződése 1964-ből, bérlőtársa Módos Péter író volt.

A lap túloldalán kézírásos szöveg:

„A megállapodást f. év november hó végéig meghosszabbítjuk.

Bella István       Zimonyi János”

Drága Édesanyám, Drága Nagymama!

Nem tudom elmondani, mennyire vártam ezt a levelet, és mennyire elkeserített. 

Már nagyon régen akartam írni, de valahogy nem bírtam leülni megfogalmazni 

(mindazt), ami állandóan bennem van, bennem kavarog. Itt akarom elmonda-

ni, hogy ne higgyétek el, hogy én menekülök, vagy hogy elhagylak benneteket. 

Állandóan veletek vagyok, rengeteget gondolkozom, problémázom, de pilla-

natnyilag olyan keveset tudok segíteni, hogy az kevesebb a semminél. Csak 

ezt az egy évet bírjátok ki valahogy, aztán megjelenik majd könyvem, és abból 

veszek lakást, televízióval, mindennel. De most nem tudok segíteni, haza se 

tudok menni, mert csak egy könnyű nyári cipőm van, s ezt mégsem adhatom 

tudtára a falunak. De a következő héten, huszonhatodikán vagy huszonhetedi-
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kén hazamegyek, hiszen olyan régen akarok már hazamenni, s valamit meg-

próbálok csinálni. Olyan esett a mi sorsunk, édesanya, de olyan esett. De bízzál 

bennem, egy év, két év, és minden megváltozik.

 Novembertől nekem is jobb lesz. Az Írószövetségtől kapok 500–600 forin-

tot havonta. Kezdenek egyre inkább megjelenni a verseim. Karácsonyra tudok 

magamnak venni egy ruhát, meg cipőt. Cipőt talán már a következő héten ve-

szek. Csak ezt a kis időt várjad ki, Édesanyám, és segítek, segíteni fogok. Ami 

a Kádár elvtársat illeti, inkább írok egy verset arról, hogy nincs lakásunk, és ez 

inkább hatásosabb, mert száz meg száz embernek mondom el, s az illetékesek 

is jobban felfi gyelnek. Ne feledd el, Édesanya, hogy a vers: fegyver.

 Sokat tanulok, sokat dolgozom, egyre erősebb hittel és szenvedéllyel, mert 

hivatott vagyok arra, hogy mindenki helyett beszéljek, mindenkiért, értetek is.

 Ölel és csókol mindkettőtöket 

Pista

Önarckép – vers helyett

Anyámat Joónak hívják, apám neve szépet és háborúkat jelent. A szép és a 

jó fi a vagyok tehát; háborúk, halálok közé vetett ember, mint az a nemzedék, 

amelynek sorsosa vagyok. Örökségem gyermekkorom, szegénységünk, ami 

csak nyomorúság volt, egy hadiözvegy s egy félárva gyerek szűkölő harca sze-

retetért – vagyis kenyérért, fáért, meleg ételért.

 A költészet számomra éhség, szerelem, szüntelen készenlét, a játék és a 

teremtés indulata. Munka, vagyis belső lényeg, az egyetlen létezési forma, ami-

ben embernek mondhatom magam. Éppen ezért a költészet számomra nem 

világmegjelenítés, de önkivetítés, önmegvalósítás. Nem költő vagyok – lírikus, 

a Juhászgyulák, Jeszenyinek szomorú fajtájából.

 1940-ben születtem.

Vázlat – magamról

Anyakönyvem szerint 1940-ben születtem Székesfehérváron. Igazi szülőföl-

dem azonban Sárkeresztúr, ez a hétszáz éve élő színtiszta jobbágytelepülés, 

Illyés hazájának északi csücskében, ahol felnevelkedtem. Az itteni tájak, arcok 

ivódtak idegeimbe, a becsapódó ólajtók keserűsége, a kutak, egy messzement 

óriás földbe ásott kulacsai, az égaljú házak: ők éltetnek engem. Igaz, idegenek 

voltunk, ideszakadt tanítócsalád, de a háborúban megváltottuk a honfoglalás-

hoz szükséges jogot és földet; húgom itt halt meg tífuszban, s itt fekszik – mert 

így találtam ki valamikor –, sír nélkül, apám is, aki eltűnt a hadifogságban.

 A háború után anyám napszámos lett, markot szedett, répát egyelt, gépen 

dolgozott. Én kilencéves koromban, mert nekem volt a legszebb hangom és 

legfoltosabb nadrágom a faluban, kántor lettem. Ez, hogy én temettem, es-
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kettem, hogy öreg, ötven-hatvan éves embereket tanítottam énekelni, meg az, 

hogy ettől kezdve félig-meddig magam ruháztam, etettem magamat, felnőtté, 

koraéretté tett. S itt véget is érhetne életrajzom, hiszen ami ezután történt, 

hogy „egyetemi polgár” lettem, hogy „költő” vagyok, csak reprodukció, máso-

lat. Ennél többet nem tudok élni, itt kezdődtem és itt értem véget. Talán ezért 

van az, hogy most, huszonnégy évesen egyre eszelősebben vágyom valami 

félig állati, félig gyermeki öntudatlan létre, s néha úgy érzem, hányódó, önma-

gamba száműzött vagyok, és félek, mert olyan boldogságot vágyok, amit csak 

a zene, a nagy vizek, s az anyaméh szeretete adhat.

Az írógép

A legemlékezetesebb mégiscsak az volt. Az írógép. Babits bombasújtott író-

gépe. Ott, a kecses asztalkán, a könnyed, miniatúrákkal, fi nom faragásokkal 

díszített két doboz, Osvát dohányszelencéje és Szép Ernő dohányos ládikója 

között, a Nyugat kiállításon. Mint egy ismeretlen őskori bogár. Mint egy ős-

szörny, liliomok között. József Attila sorai jutottak eszembe, a védtelenségről: 

„Hanyattesett bogár búja ráz / kezem és lábam ríva hadonász / mint viharban 

ezer rózsatő.”

 Ez a kín, s ez a kiszolgáltatottság azért más volt. Vaskosabb, kegyetlenebb, 

tárgyszerűbb. S hiába próbáltam az összetöpörödött pléh- és acélcsonk helyé-

be képzelni az egyik legnagyobb magyar humanista költő munkaeszközét, az 

egymásba csavarodott billentyűk görcsösen ágaskodó ujjak voltak, egymásba 

égett kalimpáló vasfüvek, levegő után kapkodó béna hangszálak. S hiába pró-

báltam elképzelni a meggörbült hengeren fénylő fehér papírlapot, a fürgén 

kopogó, föl-fölágaskodó billentyűk mögött, csak a jeges hómezőket láttam, 

s a fagyott lábak, menetelő mankók kopogását hallottam a trocheus könnyed 

lejtése, a jambus deli tánca helyett. S a vers fölé hajló fekete szikár arc helyett 

is azt a másikat, az utolsó fényképről, a gégerákkal tusakodó némaságot, akiről 

még Radnóti szólt így, mert akkor volt még, hol és kinek: „Csak csont és bőr és 

fájdalom.”

 Mintha az az eleven, megdermedt kín sose lett volna más, csak bárddal 

bezúzott arc, megkövült szó, emberségásvány a huszadik század vitrinében. 

Cinikus és kegyetlen dokumentum: íme, ezzé lesz, ennyit ér az emberi szó, a 

vox humana, ennyit tehet az írástudó az embertelenséggel szemben. Lám, nem 

fegyverekből, az emberi szóból, de a tollból, az írógépből gyártja az ember az 

ócskavasat.

 Ha egyszer szobrot készítek az elembertelenedés ellen – ezt az írógépet 

másolom le, fi gyelmeztetőül.

(Az 1969-es Ünnepi Könyvhétre, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 6-ik kerületi 

könyvtárában 1969. április 6-án tartott szerzői est meghívójába készült írás.)
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Üzenet

„Bátorság! Boldogulni fogunk!” – a kicsike kis ember negyven éve üzeni ezt 

az emberiségnek. Megy az országúton, ormótlan cipőjében, csámpás léptei-

vel kacsázva a kék vagy a szürke hegyek felé, megy, oldalán az ágrólszakadt 

lánnyal, mint a reménnyel, megy karonfogva. Hová? Még maga se tudja. Csak 

egyet tudhat: el kell indulnia, mennie kell a boldogság vagy a jövő felé vivő 

országúton, nagy cipőben ladikolva a bajok, az összetorlódó semmik fölött, 

mintha a vízen járna.

 Vagy a vízen jár valóban, mint a szentek, a csodatévők? Lehetséges, hogy 

ez a kis ember kellékeivel, a nagy kemény kalappal, buggyant, rogyadozó nad-

rágszárával, bajuszával, fölkunkorodó orrú cipőjével valóban föltalálta a vízen 

járást? Még ezt is elhisszük neki, mert a nagy csodatévők közül való.

 Charlie Chaplin – mert őróla volt szó eddig – 1936-ban, a Modern idők 

vásznán szólal meg először a fi lmben. Addig csak némafi lmeket készített, s a 

Modern időkben is csak egyetlen egy mondatot ejt ki, a nagy énekhalandzsa 

után, ezt az üzenetet: boldogulunk.

 Vajon hogy boldogultak azok, akik először hallották, látták ezt a fi lmet? Bol-

do gultak-e a szüleink, nagyapáink, akiknek először kellett volna megtenniük 

mindazt, amire Chaplin biztatta őket? Chaplin azt válaszolja: talán. Mert emlékszik 

előre, mi minden történt azóta azon az országúton, a Modern idők országútján.

 Mert az az út azóta már rég történelem.

 Miképp Chaplin is az már. Sőt! Kissé már apáink-nagyapáink is azok.

 Mégis, bármit is ért meg az emberiség, Chaplin üzenete ma is ugyanolyan 

fénnyel ragyog. Talán, mert nem hazudik. Nem boldogságot ígér, hanem bol-

dogulást. Nem a semmi kék madarát röppenti fel az elérhetetlen boldogság 

képében, de azt mondja, ne add föl, indulj el, boldogulsz. Vagyis, hogy csele-

kedned kell neked és nekem. És akkor – hidd el – sikerülni fog.

 Megy a kicsike kis ember, oldalán a reménnyel a szürke hegyek felé.

 Tartsunk vele. Neki van igaza.

 Magyar Papír, 1974. január 7. (V./1.), 1. old.

Önarckép – most?

Valamikor, kicsinél is kicsinkébb koromban két Napom volt, mint a világvégi 

balladákban. Az egyik odafönn az égen, a másik itt lenn a földön, a fekete kút-

ban. Az égi: fénygubancos, árny-csimbókos fenevad-arc, akire tilos volt ránéz-

ni, mert karmaival belemart az ember szemébe, s megvakíthatta, netán örökre. 

A másik, a békességes, a víz színén szelíden lebegő nagy aranykorong. olyan 

kerek és fényes, mint a nagy ingaóra alatt jobbra és balra lengő réztányér, 

ahogy nálunk mondták, az óra – vagyis az időnk – holdja. Soká tartott, talán 

már harmadik nyaram is elkezdődött, amire magam is elhittem, amit mondtak 

róluk, hogy a két nap egy és ugyanaz, bár mégis más.
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 Valahogy így voltam másik arcommal, első tükörképemmel is. Már rég túl 

azon az ősemberi döbbeneten, amikor is az első emberek egyike – és magá-

nak mindenki az – először pillantja meg arcát az elnyugvó víz tükrében. Lehet 

– képzelem –, meghőkölésében odaszegeződött a földhöz s bámulta, mint a 

csodát. De az is lehet, megijedt és világgá futott önmagától, a mástól. És tud-

tam azt is – milyen ijesztő és boldogságos volt a fölismerés –, hogy az a másik, 

az a folyton elmozduló és folyton össze-összeálló fényálarc valami módon én 

vagyok. Az én arcom, ami van is, meg nincs is. Van, mert látom, és mások 

is látják, és az istenek, életem igazszavú mindenhatói, apám és anyám is azt 

mondják. Nekik pedig el kell hinnem mindent. S mégis, ha elsötétül a világ, 

vagy hozzáérek ahhoz a másik archoz, ha óvatosan megcsendítem a víz tükrét, 

összezavarodik és eltűnik minden. Talán ezért is vágtam bele ököllel a nagy 

fehér tükörbe, hogy megtudjam, hogy lehetek ott, ha itt kint vagyok.

 Ezek a szépséges szorongások és fényes félelmek vezethettek egyik későb-

bi, bár nem sokáig űzött játékomhoz, ami szigorú szemmel nézve talán a vivi-

szekció sajátos formájának, szelíd változatának is mondható. Volt egy kutyám, 

Szuli, és volt egy macskánk. És volt ama kétajtós, nagy fehér szekrényünk, az 

egyik ajtaja tetőtől talpig tükör. Magányos óráimban, s mennyi ilyen akad egy 

egyedül játszó gyerek világában – nem egyszer becsalogattam a szobába s 

odavonszoltam őket külön-külön a tükör elé, s néztem, mit is csinálnak. Szuli, 

ahogy a másikat megpillantotta, rögvest neki akart ugrani. Ugatott, morgott, 

fogát vicsorította, fölcsapta a farkát, s uzsgyi neki. Ahogy a tükör lapjába bever-

te az orrát, hátrahőkölt, szűkölni kezdett, majd újra morgott, fogát vicsorgatta, 

és újra és újra a másiknak ugrott, az meg neki. Aztán a többszöri roham után 

lekushadt a tükörrel szemben, s nézte a másik pihenő ebet, vinnyogott, majd 

elsomfordált. Macskánk, ahogy észrevette a másikat, nyugodtan nézelődött, 

majd elébb fújt egyet, prüsszögött, hátát görbítette, farkát csóválta, s látván, 

hogy az is ugyanazt teszi, közelebb lépett a tükörhöz, nézte a fújó, prüsszögő 

szörnyet, majd némi tűnődés után megpróbált odakapni a mancsával, s hogy 

ez nem sikerült, megpróbált a tükör mögé nyúlni, majd körbesettenkedve a 

tükör mögé kerülni.

 Azóta is egy láthatatlan fény előtt állok, s mintha Krisztus sebébe nyúlnék, 

meg-megpróbálom kitapogatni benne magamat. Néha ököllel vágok bele, mint 

hajdanán, mikor arcmásom – arcmesém – elkezdődött és összetörött. Néha 

meg-megpróbálok a tükör háta mögé nyúlni, hátha ott vagyok.

 Ilyenkor írok verset, vagyis önarcképet.

 Önarckép helyett.
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Modern Állattan – A költő
Dr. Balgacsovics előadásaiból

A költő rendszerint nem éri meg halála napját,

mert előtte, csupán ravaszságból, éhendöglik.

A költő szárnyas állat. Négy részből áll: fej, kéz, potroh, papír. Különleges is-

mertetőjele: hatodik ujját, amely a törzsfejlődés folyamán tollá vagy ceruzává 

módosult (lásd: darwini fejlődéselmélet), egy papíron időnként párhuzamosan 

mozgatni kezdi. Ilyenkor azt mondjuk, hogy a költő ír.

 Rendszerint kávéházakban található, de néha egyéb helyeken is előfordul. 

(Pl: lexikon, könyvek, utcák, terek stb.)

 Különböző költők vannak. Nagy költő, kis költő, költőcske, költőke. Nagy 

költő újabban csakis a Szovjetunióban található.

 Ha megvizsgálunk egy költőt, ahogy a kávéházban ül, azt tapasztaljuk, hogy 

időnként a hajához kap és a plafonra réved. Aztán hirtelen, mintegy belső intu-

íciótól megragadva, egy szimplát rendel. Ilyenkor először megjelenik a pincér, 

aztán nem jelenik meg semmi, majd megint semmi, s aztán, valahol messze, 

sántítva jön az ihlet.

 Az ihlet egy szagtalan, íztelen, színtelen anyag, vegyjele nincs. Ezt az anyag-

talan anyagot a költő szavak alakjában beveszi. Pillanatok múlva, módosult 

ujjából egy kékes, zöldes folyadék kezd folyni, miközben ujja fel-alá rángatózik. 

Ekkor azt mondjuk, hogy a költő ihlik.

 Történelmi időkben a költők lantokat pengettek. Némely kivételes időkben 

pedig forintokat és fi lléreket. A legújabb természettudományos megállapítás 

szerint inkább fi lléreket, mint forintokat.

 Ma semmit sem pengetnek.

 Rendkívül szerény állat. Hihetetlenül kevéssel beéri. Hetekig képes szalon-

nán és kenyéren eltengődni. Idővel aztán éhendöglik. Ilyenkor azt mondjuk, 

hogy a költő halhatatlanná vált.

 Ha már meghalhatatlanodott, közköltségen eltemetik. A temetésen két jól 

táplált úr elérzékenyül, beszédet mond, s legjobb barátjának nevezi a költőt, 

akit senki sem értett meg, csak ők. A hallgatóság szintén elérzékenyül, még a 

másik sírásók is elérzékenyülnek, mindenki sír és elhatározza, hogy ha vége 

lesz a halhatatlanításnak, akkor – – – akkor hazamegy.

 Mindez ideig nem sikerült megszelídíteni, s így, eltérően egyéb hasznos 

háziállatoktól (úgymint: politikus, hadvezér, államminiszter), semmi munkára 

nem fogható.

 Néha hetekig lehajtott fejjel járja az utcákat, és keresgél. Az utcán hever a 

téma, amelybe a vaksi költő rendszerint belebotlik. Ezután káromkodik egyet, 

s óvatosan, hogy a többiek ne lássák, megtörüli s zsebreteszi. Azután ő hever. 

Ezt nevezzük szaknyelven élménygyűjtésnek vagy élménykeresésnek.

 A legtöbb költő halála napjáig él, némelyik azonban tovább is.

 A tovább is élő költők utcákon, tereken fordulnak elő, ahogy kezüket fel-

emelve mozdulatlanul állnak, évtizedekig és évszázadokig. Ebben a tulajdon-

ságukban a hindu fakírokra emlékeztetnek.
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 Ha már a költő igazán éhendöglött, akkor jön a rendszerváltozás, s az új 

rendszer kijelenti, hogy senki más, csak ő valósítja majd meg a költő elveit. 

Ekkor vonul be a költő a tankönyvekbe s az utcai falvédőkre. A többi élő költőt 

azután ez a rendszer is éhenhalasztja, mondván, hogy tehetségtelen, államel-

lenes marhák. Ez évmilliók óta periodikusan ismétlődik.

 Némelykor a költő megmakacsolja magát és azt mondja: ló....t fogok 

éhendögleni. S többet nem ír. Ilyenkor a rendszer Kossuth-, Lenin-, Sztálin-

díjjal jutalmazza.

 A költőt hülye emberek idézik, szavait fegyverül használják fel a népbutításban 

és népelnyomásban. Könyveit, melyek közkincsek, egy fajnak, egy népnek, egy 

osztálynak a leple alatt kisajátítják, s egy szűk hatalmi csoport céljainak álcázásá-

ra használják fel. Ilyenkor döglik meg szellemileg is a költő, s elhatározza, hogy 

inkább átalakul lótetűvé, hogy legalább valami hasznosat tegyen életében.

 (A Markó utcai fesztiválon Silt-díjjal kitüntetett írás.)

Bella István sírbeszéde Koczkás Sándor temetésén

Drága Sándor,

barátaid, tanítványaid és barátaiddá lett növendékeid szavával szólok most 

Hozzád, szólítalak meg Téged. Megszólítalak, mert nem beszélni akarok Rólad, 

hanem beszélgetni Veled mint annyiszor a negyven év alatt, jóban és rosszban: 

földi és égi örömeimben, testi és lelki nyomorúságaimban. Beszélni szeretnék 

Veled, csak most nem négyszemközt, de sokak előtt, szeretteid és tisztelőid 

előtt. Hogy miről is? Talán arról, hogy nem jól tette megfáradt tested, hogy 

megvonta szellemed fényét tőlünk, még ha tán sokat is szenvedett, még ha tán 

nem is akarta, nem is így akarta, még ha ebben nem is Ő, hanem valaki más, a 

kimért sors, netán Isten a bűnös. Beszélgetni szeretnék Veled, hiszen a beszél-

getés – a szemtől szembenéző, de szívtől szívig érő szó – volt a Te legcsodálato-

sabb műfajod, tapintatos tanárságod lelke, szemérmes szereteteid titka, ember-

séged varázsvesszeje. Te úgy voltál tanárunk, hogy a tükrünk, benső barátunk 

voltál, s úgy voltál barátunk, hogy jaj, csak rá ne jöjjünk, a tisztelt Tanár Úr Te 

vagy, a Te fényedet sugározzuk vissza. Pedig nemcsak az elménket palléroztad, 

a szívünket és szavainkat is fényesítetted, s egy sötét és hazug korban látni nem 

akaró szemünk ólmos szemhéját úgy érintetted meg valami láthatatlan virággal 

– tanárod, Sík Sándor humánumával, Radnóti, Bálint György, Sárközi és az élő 

nagyok fényével –, hogy föl kellett nyitni azt, meg kellett tanulnunk látni.

 És most hadd szólongassalak azok szavával, akik nemcsak tanítványaid, 

de növendékeid is lehettünk, növendékeid a literatúrában, a poézisban, mai 

tanárok, tudósok, írók, szerkesztők, költők, akkor izgága diák-krisztusok, kó-

cos, éhenkórász poéták, Tiszta szívvelesek, alkotókörösök. Szerettél minket, 

és szereteteddel úgy szabadítottál szabaddá minket, hogy óvtál, féltettél is 

bennünket. Óvtál, féltettél annak a pokolnak a messzire nyúló lángjától, ami 

tombolása idején, a forradalom leverése utáni első hónapokban téged is meg-

égetett – el is pusztíthatott volna akár. Mennyire magától értetődő, mennyire 
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szemérmes lényedből fakadó, hogy soha nem beszéltél erről; hogy ezt is most 

kellett megtudnunk, halálod után, az Ady-kutató tudós előtt fejet hajtó Vezér 

Erzsébet szavaiból.

 Mit is akartunk mi akkor? Nem nagyot és nem sokat, csak valami nagyon 

természeteset: szabadok akartunk lenni. Szabadok, mint minden, ami él: ember, 

fák, szív, levegő, száj, tüdő, lélegzetvétel és zászló. És szabadok, mint minden 

élettelen: kő, ház, sár, por, országút, kilométerkő, országhatár, még a börtönrács 

is. Ez volt az a nagy bűn, a Te és a mi bűnünk, a Tiszta szívvel, a Te szabad szelle-

miséged és a mi fogékony ifjúságunk szerelemgyereke; a szamizdatok korszakáig 

az első és egyetlen szabad, független, szerkesztésében még Tőled is független 

irodalmi és esztétikai magyar folyóirat. Máig is csoda, hogyan születhetett meg az 

első száma, hiszen valami spirituális módon, amolyan Szentlélek-szerű rejtéllyel 

fogantatott, és mivel némi diákos mismásolás árán nem kapartatott el, világra is 

jött 1965. január 28-án. Aztán másnap vagy harmadnap fölzúgtak a heródesi hor-

dák, suhogni kezdtek a kardok. A lapot elkobozták, betiltották, Téged – helyettünk 

– felelősségre vontak. Mi azt hittük, minket is. Hogy Rád rossz esetben börtön, 

rendőri zaklatás, a tanítástól eltiltás vár, ránk meg szelídebb változatban elta-

nácsolás, rosszabb esetben kitiltás az ország összes egyeteméről. Három riadt 

szerkesztők, futottunk is hát Hozzád, a lakásodra, február első ködös és ragacsos 

estjén, a ránk zúdult nagy társadalmi télben: mi lesz Veled, mi lesz velünk, mit 

tegyünk?! Te nemcsak jó szavakkal, de borral is nyugtatgattál minket, s a végén 

azt mondtad: „Fiúk, ne csüggedjetek, sursum corda, föl a tiszta szívekkel!”

 Téged aztán eltiltottak tőlünk, a fegyelmi tárgyaláson, ahol kiálltál mellet-

tünk és megvédtél minket, megfosztottak az alkotókör vezető tanára tisztétől. 

Mi megúsztuk, látszatra Te is, de Téged vagy tíz-tizenöt évre félreállítottak. 

Talán ekkor és ezért szálltál föl szerelmetes istened, Ady Illés-szekerére, sze-

gődtél Ady Endre életművének halálodig tartó szolgálatába.

 Drága Tanár Úr! Keveseknek adatik meg, hogy már éltükben azzá legyenek, 

amire lettek: tüzes, gyorsszívű lángok, eföldi Illés-szekerek. Te ezt a lobogást, 

ezt a lángot önemésztőn magadba rejtetted, lassú máglyává szelídítvén, ma-

gadba ölted; a lélektől lélekig, nemzedéktől nemzedékekig ívelő szolgálatba, a 

tudós munkájába és tudásod tanításába menekítetted. Hiszen mi más lehetett 

számodra tálentumod fénye és ragyogása, ha nem az örökkön örök magyar 

irodalom hűséges szeretete, az ifjú és újabb és újabb új költők és írók gyámo-

lítása. Joggal hiszem hát, hogy Téged, aki egész életedben a magyar irodalom 

röpítő lángja voltál, most már Téged is röpít az a szekér. Ott ülsz Ady jobbján, 

és azokkal beszélgetsz, akikért egész életedben éltél, a halhatatlanjaiddal. És 

azt is hiszem, hogy most, eltávolodóban hozzánk is közelítsz, idejössz mellénk, 

itt maradsz velünk, barátaid, tanítványaid, növendékeid és szeretteid között, 

hogy valahányszor, ha szükségünk lesz Rád, ha megszólítunk, ha kérdezni aka-

runk valamit, ha beszélgetni akarunk Veled, meghallhassuk azt, amit mondasz, 

meghalljuk válaszod.

 Drága Sándor! Isten veled!

 Légy áldott haló porodban is!

Összeállította: Zsille Gábor

Részletek kiadónk Hang–Kép–Írás könyvsorozatának készülő darabjából
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Tömjén helyett szurkot
Részlet Tamási Áron 1956-os 

kiadatlan erdélyi (farkaslaki) naplójából

Helynevek: Malomhágó, Égett csere, Bükkfű, Nagymocsár, Gyilkoshegy, Ugron 

dombja, Jalasza, György orotása, Szálas, Orotás, Szászkele, Gálmocsára, 

Deckás, Cinigető, Bükkbele, László dombja, Kertszege, Vízlapos, Dani sűrűje, 

Demeslaka, Gordon, Vágás, Iligy, Égett patak, Márton orotása, Jalusza pataka. 

Vele a vízhez közel szeret lakni.

 A Mars (majdnem) másfél ölre a Göncöl két ölre északon ragyog, 1/2 9-kor. 

A hold még nem jött fel.

Este 10 órakor, Gordon jobb oldalán, jött fel a félhold. Tündöklő csillagos ég.

Helyszín: Három méteres válu, beléje vezet fából csatorna (4 m.) A csatorna 

végénél két nagy kő, nyomtaték. Onnét folyik a forrás vize. Állandóan csorog a 

váluba, csö-csö-csö-mondikál. A válu félig vízzel. A csatorna mögött, balról há-

rom nagy egerfa, körülötte egerfa csemeték. Jobbra (5 ölre) nagy bodza bokor. 

A válu, belől, kövekkel föl van támasztva. Szembe a váluval állva, észak. Ott az 
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egerfák mögött pityóka föld, amögött fel elég meredeken, bükkfa erdő. Jobbra, 

a bodza bokortól, szilvafás. (Medve letördöste.) Kaszáló, nagy almafák. A válutól 

lefelé folyik a víz, a meglyukadt váluból. Hátul is bodza.

Sír a baba. Férj: látod, mért csaltad ki tőlem, amíg én hordoztam, nem sírt.

IX. 26. Szerda
Hűvös, felhőtlen ég. Hóharmat. Délelőtt tíz órakor még nyugaton (kissé észak 

felé) a félhold tisztán látszik. Az ég közepe és pereme között félúton. Melegen 

süt a nap. Az ég tiszta kék, az alja felé kissé tejes kék. Orda, sajt, ebédre lucskos 

káposzta, ordás palacsinta. Kérvény Márton számára, hogy Szentkeresztbányán 

vegyék fel sofőrnek.

Tömjén helyett a templomban szorultságból szurkot (fenyőfa) használnak. 

Kászuba teszik s abba belegyömöszölik.

 Virágok (ősszel):

 Gazsalyülő (kaszálókon, nefelejts (vizes, források körül), margaréta, vadmu-

rok (fehér, tetőn. Kis ernyő; közepében egy piros petty, melyről azt mondják, 

hogy a leánynak annyi szégyene van, amennyi piros a vadmurok virágjában); 

kék pézsma virág.

Ferenc sógor a román katonaságnál. Új székely ruhában elment Váradra, 86-ik 

ezredhez. Ruhát le, összeköti; nevét rá. Februárban. Rokona van-e Magyaror-

szágon? Van. Áthelyezik Gyulafehérvárra. Ruha raktárban nincs meg. Adnak egy 

román ruhát: hosszú posztónadrágot, két nagy bakancsot, óriási fekete kalapot. 

Felveszi. Megy Fehérvárra. Senki sem ismeri meg. Ott jött a nyári szabadság. 

Csak az mehet, akinek civil ruhája van. Inkább a román ruha, mint lemondani a 

szabadságról. Haza indul. Udvarhelyig jó. Onnét már szégyenkezve jön. Más ka-

tonák között közből. Otthon el akarja kerülni a falut. Nagy a búza. Mégis vissza. 

Falu között. Nem ismerik meg. Vasárnap. Jönnek templomba az emberek. Anyja 

is jön. Nem ismeri meg. Másnap a kemencében elégetik a ruhát. Történt 1928.

Marius, adóhajtó (1920-40), egy polgár és egy csendőr. Gonosz, rossz ember 

volt. Gyermekek is féltek tőle. Egyszer üstöt keresett. Mondták: bent van a disz-

nó-pajtában. Bement. Oda rekesztették. Ott megverték.

Asszonyok ivása, részegsége. Szirupos bortól, musttól.

Egy ember, aug. 23. Hu-há! Kereke Segesváron belement a kirakatba.
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Bombázáskor. Mondjuk el a Miatyánkot. Jaj, az nem jó, mert benne van, hogy 

„legyen meg a Te akaratod.”

Ágnes a barátokhoz, Úrnapján. Bement vízért. Egy barát csipkedte. Dénes: da-

rázs természetű volt, még jó, hogy a fulánkját belé nem eresztette belé.

Ártán disznó= kiherélt kan. Gője a nőstény. Az ártán hizlalásra többet ér.

Este 11 órakor: a hold még nem jött fel. A Mars jó fent, inkább délnyugaton; a 

Göncöl egészen északon, de az ég pereme fölött alacsonyon.

Az ember nem oda esik, ahova tervezi. (Vonatról való leugrás.)

Ragyogó csillagos ég. Ismét nagy rokoni társaság, mint az utolsó estéken min-

dig. Aliszka felolvassa Ruffy cikkét. Aztán történetek. Sok nevetés.

IX. 27. Csütörtök
Felhőtlen, ragyogó ég. A félhold, reggel 7 órakor, a déli ég közepén, majdnem 

a tetőn. Nincs hóharmat, mert a tegnapi meleg nap után enyhébb volt az éjsza-

ka. De párás. A fény megtölti a párát. A nap 1/27-kor kel, délkeleten.

Ez a hét (21-28) Szentmihály hete. Ezen a héten kéne elvetni a búzát, mert azt 

tartják, hogy az a legjobb búza. Most azonban vetés még nem volt. Szántás is 

alig. Ássák a pityókát, kezdik szedni a törökbúzát.

A kicsi gyermeket, ha szél kínozza, kömény- és hagyma-teát itatnak véle; ha azt 

akarják, hogy jól aludjék.

Legalább 20 fok meleg van. Délen kevés felhőfoszlány, mint gyér vatta.

A kotlás nagy szenvedély a tyúknál. Sem hidegvizes fürösztéssel, sem zavar-

gással nem tudná elverni róla Ágnes. Fát kötött rá, melyet mint nagy koloncot 

húzott. Végül vesszőkosár alá tette, s a kosárra tököt. A tököt leverte, majd a 

kosár fülinél kidugta a fejét és elindult. Olyan volt, mint egy óriási teknős.



 

2828

Nagymocsárban jártunk, helyet nézni a telepedéshez. A hegy fölött, az országút 

peremén, magas akácos. Teherautó ment az úton. A por, amelyet fölvert, áttört 

a fék és a bokrok között és leszállva a kaszáló fölé, úgy vonult befelé, mint a 

köd. Azt mondták rá, hogy a dér viszi.

Fülöp= Fütyi (így becézik.)

Ajnád, Tartód, Firtos.

Estére, az enyhe időben, elfelhősödött az idő. Nappal olyan hőn sütött a nap, 

mint nyáron.

IX. 28. Péntek.
Vékony felhős az ég. Enyhe az idő. Igen törekszik, hogy felverődjék. Készülünk 

Mihály napra.

Fenyőfából csinálnak: kártyát (vízhordó, a fenekét ami perem tartja: azt hívják 

ontorának, a faabroncsot kávának) , kádat, csebret, dézsát (abban tartják a túrót, 

dobonkát, ami vízhordó edény. Építenek belőle, gerendát, koszorúfát (gerenda-

tartó fa, mely a ház két szélén végig ér, be van építve; mestergerendát, mely a 

keresztgerendákon keresztül megy hosszan (a gerendák alatt inkább), azokon 

tartanak mindenfelét. Ez már (a mestergerenda s csak régi házakon van, szarvazat, 
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amely tartja a födelet; kakasüllő, mely a szarvazatot köti össze. Mindenféle bútort. 

Szerszám-fák: villát mogyoró-fűzfából csinálnak, gereblyét is, de annak a fogát 

akácfából. A keréknek van agya (bükkfa) fentők (10-12), ez a küllő, mely kőris és 

akác; a kerék fala bükkfából. A tengely fölött van a vánkos: a tengely és a vánkos 

közé van beépítve az ágas. A vánkos fölött van a fergettyű. Az ágas két hátsó végét 

a szekér alatt összeköti az éha. A jármot inkább vadcikófából (könnyű és erős), 

vagy nyírfából; a járomszeget a tövisfa gyökere részéből; a járomszeget is tövisfá-

ból, A szekérrúd bükk- vagy nyírfa, a lajtorja álla (alsó-felső rúd) fenyő, vagy nyír, a 

bordái fi atal fából. A hordó szekéren hátul van (alul és a kötőrúdon) a csiga (bükk-

fa, vas is); kötőrúd fenyőfa. Az eke-kabala, amire fölszerelik az ekét s úgy viszik. 

A borona kőrisfából, fogai akác, most vasból. A lajtorják fenyőből, a fogai sarjadós 

bükk, vagy mogyoró. Fejsze-nyelet gyertyánból. Vörösfenyőből olyan szerszámot 

is lehet csinálni, ami a vízben, vagy föld alatt is tart. Van fekete fenyő, melynek a 

törzse és hosszú tűi feketék; rendes fenyő (luc) közönséges; a vörös fenyő egyedül 

olyan, hogy a tűit ősszel elhullatja. Más fenyőknél amikor tavasszal búvik az új tű, 

lemarja a régit. Fenyőtoboz (itt fenyőalmának hívják). Ősszel szétszórja a magot, 

telén lehull. Amikor megérik a toboz és kinyílik (a lucban), a magjai kihullnak. 

A magnak szárnyai vannak, melyen messze száll. A bükk-makk akkor hull le, 

amikor megüti a hóharmat. Általában mindent megpecsétel a hóharmat: a csere-

makkot, bükk-makkot. A fenyőtobozt gyűjtötték, a pergetőben (rostákon) nagy 

meleget csináltak, melyben a toboz kinyílik és a magot kiejtik. A magot (ősszel 

pergetik), tavasszal elviszik csemete-kertbe s ott ágyasokban elvetik, nyáron két-

szer-háromszor megkapálják; három-négyéves korban elültetik (így erdősítenek.) 

A csere-makkot (és a tölgyet és az akácot) mindjárt a makkjáról ültetik.

Fonákol = bolondosan, helytelenül cselekszik.

Fityeg az eső = erősen, fonalban esik.

Tárgyaláson a bábaasszony, kinek keze alatt egy asszony meghalt, kérte Anna 

nénémet, hogy az ő vallomása alatt imádkozzék érte. Rá is ért, amíg várakozott.

Szontyolú, de enyhe idő. Felhők fehérek, fehéres szürkék. Néha csendesen 

esik, máskor szakadoznak a felhők.

Bagzos, Mihály nap.

Bíró Pál. – Czincziri Jóska: szegény embernek jó név.

 Az uram nagy „növetje” kilátszik. – A venyige felmegy bokrosan a fára is, 

ezüstös rojtos virágai vannak ősszel.

 A tolvajság: a tolvaj természetet az ember kiszopja az ujjából.

 Tárogató (házigazda):

 „Lehullott a rózsalevél,

 Nem vihetek a babámnak rózsát.”

 Elekes Süket Péter:
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 27 felesége volt, sok helyen szolgált, de egy évig egy helyen sem szolgált.

 Öreg korában tanácsot adott: 1. Sokat ne házasodjál, 2. sokat ne költöz-

ködjél, 3. sokat ne vásárolj.

 Rebi feleségével, aki nem tudta a marhahúst megfőzni. A szolgával megfő-

zette, a felesége felmenekült egy fára. Hívta, nem jött, a fát levágta alatta.

 Tangó: „Gyönyörű így este Budapest,

 Mikor minden csendesedni kezd.”

 „Kopog már a fakopács az..: (?)

 Lombosodik mifelénk a táj.”

 – Író:

 – Ő író, én maradtam savanyú tej.

 – (Meg is csámporodtál.)

 A vadnak sok és forró vére van: azért bírja jobban a lövést is.

 Puskaport újsággal fojtotta le. Úgy lőtt rá a vaddisznóra. Jaj, a malacokból 

mind ügyvéd lett.

 – Kikönyököltek a malacok a disznóból.

Nyakas Marci. magos egit!

fene a héját.

A pityókát az Isten mért teremtette?

– Hogy a szegény embernek is legyen amiről lehúzza a bőrt.

Verestói – Tószegi

Legjobb vadászengedély: a bokor-parancsnokságtól van.

Kiállok a kapujába,

Kibeszélgetem magam

–

Ellőtték a jobb karomat,

Nincsen ki bekösse nékem.

Ceruzával írva ez áll a kép hátlapján:

Tamási Áronék
és

Annuska

1942/43
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Egyik szőke, másik barna

„Jaj Istenem, beh víg voltam azelőtt,

Míg a rozsom sétált a kapu előtt,

Már ezután víg sem leszek sohasem,

Az hagyott el, ki igazan szeretett.”

(Igazi csárdás!)

Rebi, te velem mit akarsz,

Hogy engem kitakarsz?

A napló eredetije Timár Máté író tulajdonában volt, halála után ismeretlen 

helyre került. Fénymásolatban részletek Bán Péter tulajdonában.

Bán Péter közlése

„Szeretett, Kedves Uram! Egy estére bementem Pestre. Hallottam örömmel, hogy kóbor útjáról 
hazajött. Én már harmadik hete a túloldali havas tájon lakom. Karácsonyra hazamegyek. Sándor 
ügyvédet üdvözlöm; nővérednek kézcsók. Minden jót!
 Szeretettel ölel: Áron.
 Mátraháza, 1963. XII. 17.”
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Köpöczi Rózsa

Otthonról írták
Szőnyi István és Bartóky Melinda levelei 

Szőnyi Zsuzsához és Triznya Mátyáshoz (1949–1960)

Egy olyan leveleskönyvet tervez kiadni a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, 

melynek megszületésében a történelem kényszere is szerepet játszik. A má-

sodik világháború utáni Magyarországon nagyon sok fi atal érezte úgy, hogy 

vállalnia kell a kockázatot, neki kell vágni az ismeretlen világnak azzal a tudattal 

is, hogy talán sohasem térhetnek vissza hazájukba. Így tett 1949 februárjában 

Szőnyi Zsuzsa és férje, Triznya Mátyás is. Többszöri kísérletre, egy hideg febru-

ári napon sikerült átlépniük a magyar–osztrák határt. Akkor és ott kezdődött el 

a levelek által kirajzolt történet. Zsuzsa az izgalmas szökés minden mozzana-

tát naplójában rögzítette, melyet rendelkezésünkre bocsátott, így a valóságos 

történések összevethetők a levelek virágnyelvbe bújtatott üzeneteivel, ugyanis 

sajátos jelrendszert kellett kialakítaniuk a cenzúra megtévesztésére.

 A fi atalok a szülők teljes egyetértésével indultak el, pedig a Szőnyi házas-

párt Budapest ostromakor soha ki nem heverhető csapás érte, elvesztették fi u-

kat, Pétert, aki alig volt húszéves. Mégis úgy 

gondolták, hogy az akkor már fi atalasszony 

lányuk és férje a jobb élet reményében 

induljanak el, mert itthon a megváltozott 

politikai helyzetben nem tudtak számukra 

elfogadható jövőt elképzelni. Az áldozat 

nagy volt, de a szülői szeretet nem ismeri 

az önzést. Annak tudatában vettek búcsút 

gyermekeiktől, hogy talán sohasem láthat-

ják őket többé. A kapcsolattartás egyetlen 

eszköze a levelezés maradt.

 Ez a szomorú helyzet különös jelentő-

séggel ruházza fel az írógéppel vagy tollal 

sűrűn telerótt, sárgás lapokat, melyek néha 

hetente kétszer is vitték az itthoni levegőt, 

a kis és nagy események krónikáját Grazba, 

Milánóba, Rómába. Nemcsak az apró örö-

mökről, de a mindennapi szorongásokról, 

a kiszolgáltatottságról, a mindezek mellett 

megőrzött derűről is tudomást szerezhe-

tünk mi, késői olvasók.

 Zsuzsa és édesanyja voltak a vérbeli 

levélírók, életelemükké vált a mindennapok 

eseményeinek írásba foglalása. A kis, jelen-

Az írógép, mellyel 
Szőnyiné a leveleket írta
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téktelennek látszó történések rögzítése által, ha önkéntelenül is, de beemelték 

életüket az írott történelembe. Zsuzsa szavaival: „Így a legszürkébb esemény 

is színt kap, és a régi leveleket olvasva elcsodálkozunk, hogy tulajdonképpen 

milyen érdekes, izgalmas, mulatságos volt az életünk.”1

 Az apa, Szőnyi István ritkábban írt; de levelei valóságos gyöngyszemek, 

tele szeretettel, humorral, bölcsességgel. Nagyon fontos és máshonnan meg 

nem szerezhető utalások olvashatók alkotói módszereiről, művészetről alko-

tott nézeteiről, egy-egy mű megszületésének körülményeiről. Az utóbbi meg-

jegyzések néhány bizonytalan datálású kép meghatározásában is segítenek. 

Lenyűgözők az Olaszországról vagy a világ más táján található műemlékekről, 

festményekről, szobrokról szóló leírásai, egy-egy művészi problémáról kifejtett 

nézetei. A briliáns esszévé kerekedett szenvedélyes elemzések szinte művészi 

hitvallásnak is tekinthetők.

 Új aspektusból derül fény Szőnyi István mélységesen humanista személyi-

ségére, arra a heroikus erőfeszítésre, ahogyan a maga értékrendjét megtartva 

át tudta vészelni a háború utáni Magyarországon kibontakozó szörnyű dikta-

túrát, a Képzőművészeti Főiskola átszervezését, ahonnan jó barátait, hűséges 

művésztársait kiszorították. Jószerével Bernáth Aurél és Szőnyi István marad-

tak meg a régi gárdából, akiknek volt akkora tekintélyük, hogy a maguk elvei 

szerint folytathatták a tanítást. Többet tudhatunk meg feleségéről, Bartóky 

Melindáról, aki mindvégig szellemi társa volt a festőnek, de egész életében 

szerényen, a háttérből fogta össze a családot.

 Az ötszáz darabból álló levélfolyamot Szőnyi István 1960 augusztusában 

bekövetkezett halálával lezártuk, bár 1967-ig, Szőnyiné haláláig még folyta-

tódott a levelezés. Szőnyi Zsuzsa gondosan megőrizte, időrendi sorrendben 

katalogizálta őket, majd 2004 nyarán átadta az egész köteget a Szőnyi István 

Emlékmúzeumnak. Olyan jelentősnek ítéltük ezt a levélgyűjteményt, hogy 

könyv formában szeretnénk közkinccsé tenni. Kétezer-ötben hozzájuthattunk 

a Szőnyi Zsuzsa által írt levelek egy részéhez is, melyeket édesanyja gépelt le, 

és szerencsésen visszajutottak a feladóhoz, így ezek kiegészítik, színesítik a 

szülők közléseit. A leveleket folyamatosan olvasható, összefüggő szövegként 

adjuk közre, természetesen az intim családi vonatkozásokat, magánjellegű 

közléseket kihagytuk. A megszakításokat egyértelműen jelöltük: [---]. A levelek 

a Szőnyi Múzeum adattárában teljes terjedelmükben kutathatók.

 Legfőbb értékük a megszakítatlanság, a naplószerűség. A hétköznapok 

folyamatos leírásán mint alapszöveten minduntalan át- meg átcsillan a Szőnyi 

szülők alakja, akik saját értékrendjüket a legnehezebb időkben is meg tudták 

őrizni és a távolba szakadt „gyermekeknek” mint muníciót közvetíteni, sugároz-

ni. A levelek segítettek abban, hogy túl lehessen élni az elszakadás fájdalmát, 

sőt olyan mértékig beavatták egymást életük legapróbb eseményeibe is, hogy 

kialakulhatott a folyamatos együttlét illúziója.

 Nagyon érdekesen egészítik ki a szöveget a fotók. Szőnyiné albumokba 

rendezte a Zsuzsa által küldött képeket. A Szőnyi házaspár is próbálkozott 

fotózással, több-kevesebb sikerrel, s Gink Károly és más hivatásos fényképé-

szek jóvoltából nagyszerű felvételek készültek róluk, melyek Zsuzsa levelei-

1 Szőnyi Zsuzsa: A Triznya-kocsma. Kortárs Kiadó, Budapest, 1999. 78. o.
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vel együtt visszakerültek a múzeumba. Így képekkel illusztrált levélregénynek 

is tekinthető a kötet, mely más forrásokból nem ismerhető tényeket, isme-

reteket közöl a Szőnyi család sorsán keresztül az ötvenes évek Magyarorszá-

gáról.

Az előzmények. Az elindulás részleteit Szőnyi Zsuzsa Triznya-kocsma című 

könyvéből és kézzel írt naplójából ismerhetjük meg.

 A sok gyász és veszteség ellenére a háború után az élet újra megindult. 

Rendbe hoztuk mi is a lakásunkat, melyben 11 kisebb bomba robbant, ám 

olyan szerencsésen, hogy az egyik fal mindent betemetett. Mint a vajas ke-

nyér, az egyik fele felfogta, a másik ráomlott és megvédte a középen maradt 

könyvtár minden kötetét. Matyi boldogan porolgatta a kedvenceit, Thomas 

Mannt, Szabó Lőrincet, Tóth Árpádot… Kár volt porolni, néhány év múlva min-

dent ott kellett hagynunk. Eleinte bizakodtunk az oroszok ígéretében, hogy 

a megszálló csapatokat kivonják és abban, hogy a kommunisták az 1947-es 

választásokon csak 17%-ot értek el! Hiú remény volt, mint tudjuk. Mi azonban 

fi atalok voltunk, barátainkkal vacsorázni, táncolni jártunk, és sok gyereket 

szerettünk volna. Amikor elérkezett a Mindszenty-per, úgy éreztük, hogy me-

nekülnünk kell… Első határátlépési kísérletünk nem sikerült, Soporonban el-

fogtak, és a középkori városháza pincéjéba zártak sorstársainkkal együtt, majd 

áttoloncoltak a szombathelyi ÁVO börtönébe. Innen Matyi előrelátása mentett 

ki, ugyanis még Pestről levélben értesítette a bőr- és kiskereskedőket, hogy 

dunántúli körútra indul mintakollekciójával. (Matyi édesapjának a Váci utcában 

volt neves cipészüzlete.) A táskájában valóban vitt is néhány fi nom bőrmintát 

magával. A börtönből szerencsére egy hónapi fogság után kiszabadultunk, 

míg akiket velünk együtt fogtak el, talán Szibériába vagy Recskre deportálták. 

Ekkor viszont a tapasztalatok alapján elhatároztuk, hogy akár életünk árán is, 

de innen elmegyünk. 1949 februárjában kijutottunk Ausztriába, és a szovjet 

zónán át végre Grazba érve szabad levegőt szívhattunk.2

 Egyenesen Grazba értek, ahonnan az első levelet Zsuzsa 1949. február 24-

én írta szüleinek. Előre megbeszélték a szöveget a bocsánatkérésről. Az első 

levél a híradáson túl arra szolgált, hogy az otthon maradottakat védje, mente-

sítse őket a felelősség alól.

Graz, 1949. február 24.

Kedves Anyu és Apu!

Ne haragudjatok, hogy minden búcsú nélkül jöttünk el és nem szóltunk Nek-

tek semmit, de gondoltuk, hogy úgyse engednétek meg, hogy elutazzunk.

 Most már Grazban vagyunk, egy hotelban, de idáig elég kalandos volt az 

utunk. Szeretnénk szerencsét próbálni a világban. A holminkat még Pesten el-

adtuk, abból van egy kis pénzünk, reméljük majd csak kapunk valami munkát 

és boldogulunk. [---] Az osztrákok nagyon barátságosak, amit lehet segítenek. 

Hál istennek itt nincs túl sok magyar, így lehet szobát kapni. Egyelőre még 

2 Szőnyi Zsuzsa: A Triznya-kocsma. Kortárs Kiadó, Budapest, 1999. 25. o.
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nem jelentkeztünk, mert akkor az IRO3 lágerbe tesznek 2 hétre és ott megvizs-

gálnak, hogy nem vagyunk-e betegek. [---] Graz egy nagyon helyes városka, 

egy Gellért hegy szerű várhegy van itt és a közepén folyik a Mura, egy haragos 

folyó. Csupa régi házikó van itt. A nők mindig úgy néznek ki, mintha éppen 

vadászni indulnának, zöld kalapban és nagy sastollak vannak a kalapjukba 

tűzve. A férfi ak is fehér zoknit és térdnadrágot viselnek. Enni mindent lehet, de 

nagyon drága és nincs jegyünk. A sör irtó jó!!! A hotel is nagyon rendes, ma 

este fürödni fogunk. [---] Egész nap sétálunk és intézzük az ügyeinket, közben 

nézzük a várost. Remélem, megbocsátjátok, hogy eljöttünk és senkinek sem 

szóltunk, majd fogunk írni minden héten. Egyelőre itt egy pár napig maradunk 

ebben a hotelben, mert nem tudjuk, hogy kell-e lágerbe menni vagy se. Majd 

megírjuk. Mindkettőtöket sokszor csókol Zsuzsa. /2006.499.1./

Graz, 1949. február 26.

[---] Már van egy saját albérleti lakásunk, kapunk kosztot is, egyelőre nagyon 

jó. A szobában van egy szép régi kályha, csak azt nem tudom kisütni, hogy 

milyen öreg lehet. Az ablakból az óratoronyra látunk ki. Az utca olyan szűk, 

hogy ha kihajolunk, majdnem elérjük a szemben lévő háztetőt. A címünk: 

Triznya bei Frau Heckel 36. Sporgasse, Graz. Itt már sokáig maradunk, ide 

lehet írni! Sokszor csókol Zsuzsa. /2006.499.2./

 Itt éltek 1949. július végéig, és próbálták megvetni a lábukat a nyugati világ-

ban. Legfőbb segítőjük Korda Vince festőművész, a híres Korda fi vérek egyike 

volt, aki az első világháború után, 1918–19-ben együtt járt Szőnyi Istvánnal a 

Képzőművészeti Főiskolára, Réti István osztályába. A két festő egész életre szóló 

barátságot kötött egymással. Korda Vince később a fi lmes pálya kedvéért feladta 

művészi karrierjét, 1931-ben Londonban telepedett le, csatlakozott testvéreihez. 

Bátyja, Sir Alexander Korda megalapította a London Filmvállalatot, amelynek 

Vince művészeti vezetője, díszlet- és jelmeztervezője lett. Számtalan nagyszerű 

fi lmet készítettek közösen, melyek világhírűvé tették a három testvér nevét. Kö-

zülük csak néhányat említve: VIII. Henrik magánélete (1933), A vörös Pimpernel 

(1935), Rembrandt (1936), A bagdadi tolvaj (1940), amelynek díszletterve Oscar-

díat kapott, és még hosszan folytathatnánk a sort.4 Az 1949-ben már majd két 

évtizede Nyugaton élő apai jó barát vette szárnyai alá a fi atal házaspárt és próbált 

munkát találni a művészi ambíciókat dédelgető Triznya Mátyásnak. Ő tanácsolta 

azt a fi ataloknak, hogy ne Angliába, hanem inkább Olaszországba menjenek 

tovább, ahol már újra megindult az élet a háború után.

 Az alábbiakban két levelet emelünk ki az ötszáz darabból álló levélkötegből.

Zebegény, 1949. június 12.

Édes Zsuzsókám

Kösz szépen a fotót és az érdekes pünkösdi beszámolót. Igazán nagyon kedves 

és szép látványokban lehet ott részetek; a múltkori állatnap és állatverseny, 

a gyerek verseny, most meg ez a virágos bérmálási felvonulás. Felvonulások 

3 Az IRO menekülteket segítő nemzetközi szervezet volt.
4 Telepy Katalin: Korda Vince, Dénes Natur Műhely Kiadó, 2000
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ugyan itt is vannak, de ezek nem változatosak. Zebegényben ugyan ilyen nincs, 

itt csak a malackák és kecskék járnak csapatosan. Ez a hét a széna jegyében 

zajlott nálunk. […] Ma Iván5 volt kint. Apu említette a múltkor neki, hogy van itt 

egy részben hiányos rézkarcnyomó gépe s abban maradtak, hogy ha használ-

hatóvá tudja Iván tenni, úgy neki adja Apu. […] A gazdaságban más újság nincs 

legfeljebb még csak az, hogy a malackák olyan céltudatosan jönnek már haza, 

mintha mindig kijártak volna gyermekkoruk óta.

 Most folytatom Apuval együtt, hogy az orvietói látnivalókat leírjuk.

Kedves Fixi-Faxi kollegák6,

ha lekerültök Orvietóba, amit nagyon ajánlok, hogy tegyetek, mert az érin-

tetlensége a legérdekesebb. Tekintve, hogy egy hegykupac tetején van, nem 

fejlődhetett, mert nem volt neki helye hova nőni. Az egész város körül van 

véve az eredeti falakkal s az utcák végtől-végig középkori és reneszánsz há-

zakkal. Egyszóval a legjobban talán itt lehet élvezni azt, hogy milyen lehetett a 

középkorban egy ilyen falak közé zárt városkának az élete. S mindehhez jön, 

hogy kevés idegen fordul meg benne. Nincsenek az idegen forgalom számá-

ra berendezett giccsárudák és „vakulj magyar” intézmények. A Dóm a város 

közepén áll, egy nagyon szép téren, egyike a legépebb gótikus épületeknek 

Olaszországban. A legszebb a homlokzatán kívül a kapuktól jobbra-balra 

elhelyezett bronz dombormű sorozat. / Anyu szerint a legszebb dóm, amit 

valaha látott, a domborművek gyönyörűek, a világítás a templom belsejében 

nagyon fi nom. Vékonyra csiszolt márványlapok vannak üveg helyett. A temp-

lomtéren fű nő a macskakövek között, olyan kevesen járnak rajta. / A dom-

borművek alkotója ismeretlen, egyike a legnevezetesebb korai reneszánsz 

munkáknak.…]

 Bent a Dómban van a Luca Signorelli freskója, ami miatt tulajdon-
képpen odamentünk, azonban várakozásomat nem elégítették ki, de 
azért nem bántam meg, hogy Orvietóba elkerültem.
 Külön mulatság, ahogy felviszik az embert a vasúttól azon a siklószerű lif-

ten, ami vízzel működik. Fent van egy forrás, ennek a vizéből megtöltik a fent 

lévő utazóskatulyát a lenti skatulyából meg lent kieresztik a vizet, s így mikor 

eleresztik őket a felső súlya húzza fel az alsót. / Anyu úgy emlékszik, hogy a 

Dóm múzeumban láttunk miseruhákat, amiket hímzés helyett kolibri tollakkal 

színeztek és díszítettek. / Valószínűleg van még Olaszországban több ilyen 

érintetlen városka is, de mi csak ezt ismerjük, Perugia és Siena is ilyesféle, de 

valamivel nagyobb, közismertebb s forgalmasabb. Ha csak lehet mindkettőt 

meg kell nézni.

5 Iván Szilárd (1912–1988) festőművész ’28–’29-ben Szőnyi István magániskolájába járt, majd 
Réti István és Varga Nándor Lajos volt a mestere, 1962–1984-ig a Képzőművészeti Főiskolán 
tanított.

6 A Fixi-Faxi elnevezés Szőnyitől származik. Egyszer Zebegényben egy olyan cirkuszi társulat 
lépett föl, amelynek csak két tagja volt, az egyik a kasszában ült, a másik a közönségből 
hívott egy vállalkozó kedvű gyereket, akit így szólított meg: „Kedves Fixi-Faxi kollega…” Ez 
annyira megtetszett Szőnyinek, hogy azután minden gyermeket így hívott, Zsuzsáékat is 
rendszeresen így szólította meg leveleiben.
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 Elkezdtem már gondolkodni a pályázat megoldásán, melyről Anyu a 
múltkor írt s oda lyukadtam ki, hogy csinálok egy rendes, nekem meg-
szokott témájú vázlatot, építkezés, cséplés, hídépítés, munkások stb. s 
a két végére a képfelületnek egy-egy katonát teszek, amint őrködnek a 
békén. Így azután még gusztussal is csinálom a tervrajzot. Egy csomó 
időmbe és pénzembe is fog kerülni, mert a méreténél fogva a pesti mű-
teremben kell megcsinálni, tekintve, hogy 2,85 m a szélessége. De nem 
bánt a dolog, úgy is van egy pár képem, amit be kell fejezni, legalább 
ezeket is meg tudom csinálni.
 Pá, pá, sokszor csókol benneteket Anyu és Apu

(2006.21.1. Első rész Szőnyiné, második rész Szőnyi, géppel írva)

1949. szeptember 5.

Kedves Fixi és Faxi!
Tekintve, hogy némileg elültek a viharok s nyugodtabb széljárás mellett 
vitorláztok, aktuálisnak tartom, mint gondos atya, a jövővel is foglal-
kozni. Óvatos duhaj előre néz, látja már, mint forgatják a „nagy” fi lmet 
Fixi-Faxiék. Tehát: találkoztam honunk nagy fi lmesével Gertler Viktor-
ral7, kivel együtt vagyok a Művészeti Tanács nevezetű, örök agóniában 
szenvedő testületben. Megkérdeztem tőle, ismeri-e Balázs Béla8 fi lm-
könyveit, mikről is egyet mást már hallottam. A legnagyobb elragadta-
tás hangján nyilatkozott róluk, mondván, hogy az egész fi lmirodalom-
ban az egyetlen hasznavehető és komoly szakkönyv az övé. Nem tudom, 
érdekelne-e benneteket, azt sem tudom, ha érdekelne ki tudjuk-e kül-
deni, de mindenesetre írjátok meg, hogy utána nézzünk-e?
 Múltkoriban egy alkalommal gyanútlanul mentem a műtermem felé 
a Bajza utcában, mikor láttam, hogy Pór Bertalan9, kitűnő kollégám 
célba vesz és egyenest nekem tart. Kisült, hogy a műtermében kirakta a 
falakra élete munkásságát, miket most kapott meg külföldről s hívott, 
hogy nézzem meg. Nagyot nyeltem, kitérni a dolog elől nem lehetett, 
mert közben már odaértünk az Epreskertbe, a műterem elé. Istennek 
ajánlottam lelkemet és mindenre készen bementem vele. Eléggé vihar-
vert egyén vagyok, de elakadt a lélegzetem s hebegtem, hápogtam a 
nagy benyomásoktól. Még ilyet nem láttam. Úgy, mint valaha Csontváry 
tervezte, hogy a Nyugati Pályaudvar üvegcsarnokát kellene kibérelni, az 

7 Gertler Viktor (1901–1969) fi lmrendező, főiskolai tanár. Színészként indult, 1927–33 között 
Berlinben, Bécsben, Párizsban, Londonban dolgozott, 1933-ban hazatért. A második világhá-
ború idején külföldön tartózkodott, az 1948-ban államosított Hunnia Filmgyár első igazgatója 
volt. Számos népszerű fi lmet rendezett.

8 Balázs Béla (1884–1949) költő, forgatókönyvíró, fi lmesztéta, ő írta Bartók Béla Csodálatos 
mandarinjának és A kékszakállú herceg várának forgatókönyvét.

9 Pór Bertalan (1880–1964) festőművész pályája kezdetén rövid ideig Münchenben a Hollósy-
iskolát is látogatta, hazatérve a Nyolcak csoport tagja lett, a két világháború közötti időt 
Európa különböző országaiban töltötte, 1948-ban hazatért, s a Képzőművészeti Főiskola 
tanára lett.
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ő képeiből egy nagy kiállítást rendezni és a hadba vonuló csapatokat a 
képek között elvonultatni, hogy a képekből kellő bátorságot merítse-
nek a csatára, úgy kellene az egész fi atalságot a Pór műtermén keresz-
tülvezetni, hogy lássák: hogy nem szabad festeni. Az első kép 1902-ből 
való, még müncheni akadémista korából és nagyon szépen, igen ko-
moly tehetséggel van megfestve; attól fogva kezd romlani a dolog olyan 
mértékben, ahogy meg akarta váltani a világot. Itt szerepelnek azok a 
képek, melyek a „Nyolcak”10 kiállításán annak idején az egész művésze-
ti életben a legnagyobb visszhangot keltették. Én már gyermekkorom-
ból emlékszem nagy hatásukra. Óriási méretű vásznak, nagy gonddal és 
munkával megfestve s ma az ember tisztán látja és tudja, hogy az egész 
egy nagy marhaság. Vagy jóakaratúlag meghatározva, tévedés. A leg-
csodálatosabb az egészben, hogy egy tényleg tehetséges ember, akinek 
a tehetsége úgy látszik nem elég kemény kötésű, hogy potyázhatja el a 
tehetségét, ha a teóriák hínárjába kerül, mert hogy tehetséges volt, azt 
bizonyítja az 1902-ben festett kitűnő képe.
 Már régen készültem megírni egy mulatságosabb művészeti vonat-
kozású dolgot. Pár hónapja, hogy Stróbl Zsiga11 65. születésnapját 
ünnepeltük a Fészekben. Tekintettel arra, hogy akkor a műteremben 
dolgoztam Pesten, elmentem én is. Többek között Szép Ernő12 is fel-
köszöntötte. A beszédének egy része nekem nagyon tetszett, ezt meg-
próbálom leírni. A dolog úgy kezdődött, hogy a Japán-beli13 társaság 
legkonszolidáltabb tagja Zsiga volt. Mindig keresett, volt pénze, mű-
terme, rendes lakása. Pólya Tibinek14 pedig sosem volt egy vasa sem 
és lakása sem. Többször elment Zsigához, ki aztán egy kanapét adott 
neki hálóhelyül. Tibi egész nap azon hentergett, Zsigához pedig jöttek 
a komoly polgári elemek portréhoz ülni, de Tibi semmi szín alatt nem 
volt hajlandó, se fenyegetésre, se könyörgésre odébb állni. Így aztán 
Zsigának annak rendje és módja szerint meg kellett egyeznie Pólya 
Tibivel pénzben, hogy a kellő időben eltűnjön, és Zsiga fogadni tudja 
illusztris vendégeit. Egy alkalommal, azonban Zsiga vidéken volt és Tibi 
hiába kereste. Ő azonban nem jött zavarba, volt neki egy másik hálóle-

10 Nyolcak – 1909-ben létrejött művészi csoportosulás, tagjainak stílusa Cézanne festészetében 
gyökeredzik, törekvéseik a kortárs nyugati stílusokkal mutattak rokonságot. Tagjai: Kernstock 
Károly, Berény Róbert, Pór Bertalan, Tihanyi Lajos, Czigány Dezső, Czóbel Béla, Márffy Ödön, 
Orbán Dezső.

11 Kisfaludi Strobl Zsigmond (1884–1975) szobrászművész pályája a két világháború közötti 
időszakban teljesedett ki, frappáns portréi tették világhírűvé, ő készítette a Gellért-hegyi 
Felszabadulási emlékművet 1947-ben, és a Parlament előtti Kossuth-emlékmű főalakját.

12 Szép Ernő (1884–1953 ) népszerű költő, színpadi szerző, regényíró volt, mostanában újra 
felfedezik mint a modern abszurd irodalom hazai előfutárát.

13 Japán kávéház – az Andrássy u. 45.-ben működött, ma az Írók Könyvesboltja van a helyén. 
Híres asztaltársaságai írókból, költőkből, színészekből, képzőművészekből álltak.

14 Pólya Tibor (1886–1937) festőművész, karikaturista, könyvtervező 1912–19-ig a kecskemé-
ti művésztelep tagja volt, az 1930-as évektől a szolnoki művésztelepen élt, jeles magyar írók 
(Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes) műveit illusztrálta.
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hetősége. Szép Ernő a Margit szigeten lakott két szobában. Tibi fogta 
magát és elment abba a kávéházba, amelyikben Szép Ernő állandóan 
tanyázott, írta cikkeit és főleg kártyázott. Akkoriban is kártyázott; Tibi 
szépen megvárta, amíg éjfél felé a kártyaparti befejeződött s Szép Er-
nő busás nyereséggel kelt fel a kártyaasztaltól. 60 koronát nyert. Úgy 
egy óra felé mentek gyalogosan a (Margit) Szigetre (ez a gyaloglás volt 
Szép Ernő egészségügyi sétája), s ahogy andalogtak szépen a hídon 
Szép Ernő egy kukliprédikációt tart Pólya Tibinek s szidja veszettül, 
hogy milyen lusta disznó, nem dolgozik semmit; vegyen példát őróla, 
mármint Szép Ernőről, az igaz, hogy ő sem dolgozik, de legalább kár-
tyázik s megkeresi ezzel a napi kenyerét. S azt ajánlja Tibinek, hogy 
holnaptól fogva kezdjen új életet. Az új élet kezdéséhez forgótőkét ad 
neki a mai nap nyereségéből 10 koronát, ha Tibi megígéri a javulást. 
Tibi mindent megígér, s már tervezik, hogy holnap mindjárt rajzol a 
Borsszemjankónak és a Fidibusznak15 egy-egy rajzot, ott úgy is alig 
várják, hogy kapjanak tőle valamit. Tervezgetés közben lassan hazaér-
nek s Szép Ernő mondja Tibinek, hogy van neki egy csodálatos francia 
pálinkája, mit csak drága pénzen a Gerbeaud-nál lehet kapni, de ő bi-
zony nem sajnálja, mert ezt az ünnepélyes pillanatot koccintással meg 
kell pecsételni. Egy-egy pohár pálinkát spendíroz, mert a Gerbeaud-nál 
1 korona egy ilyen pohár pálinka. Ez meg is történik, s utána lefek-
szenek, hogy másnap megkezdje Tibi az új életet. Szép Ernő átmegy 
a hálószobájába, Tibi pedig a kanapéra lefekszik. Szép Ernő nem tud 
elaludni. Egy jó idő múlva hallja, hogy Tibi halkan átszól: Ernő! Ő nem 
válaszol, teteti, mintha aludna. Utána Tibi hangosabban újra kezdi: 
Ernő! Szép Ernő most sem válaszol. Erre hallja, hogy szép csendesen 
Tibi felkel a kanapéról, mezítláb odasettenkedik az asztalhoz. Szép 
Ernő a nagy csendben hallja: glu-glu, önti Tibi a pálinkát a kupicába 
és iszik. Erre Szép Ernő elkezd kiabálni, hogy mégis szemtelenség, te 
pernahajder, hogy megiszod a pálinkámat, de nem baj, holnap reggel a 
beígért tízesből levonok egy koronát, s csak kilencet kapsz. A glu-glu 
és a többi megismétlődik többször, hasonló körülmények között, ami 
mindig egy újabb korona levonását eredményezi. Már hajnalodik, mikor 
öt koronánál tartanak, s Szép Ernő szidja Tibit, mint a bokrot. Erre Tibi 
megjelenik a hálószoba ajtóban a pálinkásüveggel és két kupicával s 
azt mondja, fene egye az új életet, van még öt koronám, legyél a vendé-
gem s leül Szép Ernő ágya szélére s mindketten isznak. Ez a története 
annak, miért nem sikerült Pólya Tibinek új életet kezdeni.
 Nekem nagyon tetszik ez a história, de nem tudom Zsiga mit szól 
hozzá, mivel róla alig van benne szó.
 Pá, pá sokszor csókol benneteket Apu.

(2006.44.1. Szőnyi István, géppel írva)

15 Borsszem Jankó, Fidibusz – korabeli karikatúraújságok.
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„mennyi újat tudsz 
közös sorsunkról”

Csorba Győző és Fodor András levelezése

Az ezredforduló idején riasztó tapasztalatok és jelzések szaporodnak a szel-

lemi értékek elfeledéséről és elsorvasztásáról, jobbra érdemes életművek 

mellőzéséről, az intellektuális közöny és a nyegle előkelősködés veszélyeiről. 

A védekezésre szorító légkörben megkülönböztetett fi gyelmet érdemel minden 

olyan kísérlet és vállalkozás, amely az irodalmi közelmúlt (amnéziának talán 

leginkább kitett) korszakát igyekszik emlékezetünkbe idézni és dokumentálni. 

Érdemleges szerepet vállal a felelős hagyományőrzésben a pécsi Pro Pannonia 

Kiadói Alapítvány rangos sorozata, az Irodalmunk Forrásai; itt jelent meg az a 

hézagpótló kötet is, amely a közelmúltban elhunyt két kitűnő költő kevés híján 

fél évszázadon át tartó levelezését tartalmazza.

 1947-ben Fodor András érettségi és Eötvös kollégiumi felvételi vizsga előtt 

álló kaposvári diák, Csorba Győző 13 évvel idősebb Baumgarten-díjas költő, a 

Sorsunk című pécsi folyóirat versrovatának szerkesztője. Takáts Gyula ajánlása 

nyomán ő küldte nyomdába a középiskolás költőjelölt országos fórumban meg-

jelent első versét. A dél-dunántúli, somogyi és baranyai kettős indíttatás Fodor 

számára nem maradt a pályakezdés véletlen esetlegessége. Takáts és Csorba 

fölfedező gesztusát és bizalmát minden lehetséges alkalommal viszonozta és 

továbbadta. 1948-ban és 1949-ben a kíméletlen bolsevista irodalompolitika 

minden polgári és „népi” fórumot megszüntetett, a Sorsunkat előbb, a Fodort 

fölkaroló Választ valamivel később. Egzisztenciájuk veszélybe kerül, szellemi 

létfennmaradásuk válik fenyegetetté. Ekkor írja le Fodor a kölcsönös támogatás 

és a lelki közösség értékelvű fogadalmát: „Nem a kéz kezet mos elve alapján, 

hanem a sokkal mélyebb, művekkel és barátsággal igazolható barátság jogán 

kérlek és biztosítlak, ha valamiben segítségedre vagy segítségetekre lehetek, 

számíthatsz rám.”

 A személyes barátsággá átalakuló kölcsönös rokonszenv később egyre job-

ban kidomborodó motívumai, a helyzetérzékelés, a közérzet és az ízlés közös-

ségének vagy hasonlóságának alapmozzanatai manifesztumszerű világosság-

gal fogalmazódnak meg Csorbának abban a levelében, amelyben Fodor első 

kötete, a Hazafelé olvasói élményéről számol be; a mester bátorító szavain átüt 

a pályatárssá avató, a kettejüket közös táborban elhelyező gesztus nyomatéka: 

„Jó úton jársz és tehetséges vagy; még sok szép verset várok tőled. Látható 

mai líránk csúnya züllöttségében különös öröm egy fi atal költő első kötetében 

ilyen nemes hanggal és formával találkozni. A nagy művészet egyik fő erénye 

az árnyaltság. Líránkból szinte teljesen kipusztult; manapság nagyfejszével 

szokás a külső és a belső jelenségekhez közeledni. S így születnek a tuskóver-

sek, amelyekkel nem tud mit kezdeni az ember. A Te költészeted a fínomság, 

a mívesség lírája. S tömény dunántúlisága számomra még kedvesebbé teszi.” 

Fodor András 1959-ben, A szó ünnepe című Csorba-kötet megjelenése után üti 
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le azt az alaphangot, amely később is, évtizedeken át folytatódik és variálódik, 

amikor kettejük kapcsolatáról és Csorba „régi erényeiről”, verse „megrázó igaz-

ságáról”, „mélységesen emberi vallomásáról” értekezik. „A kötet olvasása köz-

ben sokszor és jólesően ismertem föl azt a Csorba Győző-i hangot, amelynek 

komor őszintesége már kaposvári diákkoromban is olyan mély hatással volt 

rám. Magadról tudhatod, az ember milyen örömmel fedezi föl újra meg újra 

a forrást, ahonnét kapott valami személyiségéhez szólót, valami fontosat. Alig 

van nagyobb szellemi élmény annál, mikor a régi elfogultság ismét igazolódik, 

ha az emlékünkben élő ragaszkodás új ízekkel, színekkel gazdagodhat.”

 Kettejük számára a levelezés nem utolsósorban a hiányzó kritikai visszhang 

pótlása, a kölcsönös odafi gyelés jelzése, egymás megerősítése az irodalompoli-

tika és a kritika igazságtalanságaival szemben. Csorbát sokáig elkísérte a „pesz-

szimizmus” vádja (erről a jelenségről annak idején Illyés Gyula kezdeményezett 

nagy hullámokat vető vitát). Fodor kritikát írt az Ocsúdó évek című önéletrajzi 

versciklusról, bár nehezményezték, hogy elfogadja és megmagyarázza Csorba 

pesszimizmusát. Csorba együttérzően refl ektál egy sokáig késleltetett Fodor 

András-kötet (Tengerek, dombok) sorsával kapcsolatos hírre: „Csakhogy köteted 

körül is elsimultak a hullámok! Ez megnyugtató, bár egy lírikusnál, főként egy 

fi atal lírikusnál, nem is olyan kevés a 3 esztendős várakozás egy kész kötettel.”

 Teljes visszhangtalanságra a szó szoros értelmében egyikük sem panasz-

kodhatott. Csorba már a Weöres Sándor pécsi időzése éveiben kialakított bírá-

lati módszert gyakorolta és adta át több nemzedékhez tartozó pécsi és onnan 

elköltöző pályatársainak: egyenként minősítették, „osztályozták” a műveket, ez 

megkönnyítette a lapszerkesztés munkáját és ellenőrizhetővé, összehasonlítha-

tóvá tette a versekről, novellákról kialakított véleményeket. Fodor is jegyzetelve 

olvasott, kontrolláló baráti kört alakított ki azok közreműködésével, akiknek 

adott a véleményére. De a hivatalos műbírálat, főleg a hetvenes évek elejéig, 

tartózkodó, gyakran ellenséges volt velük szemben; Csorba még azután is 

kevesellte s részben a vidéki írók magányával magyarázta a visszhangtalansá-

got: „Köszönöm szép szavaidat újabb verseimről. Megvallom, nagyon jólestek, 

itt helyben ugyanis a szó szoros értelmében semmi visszhangja nincs annak, 

amit csinálok, még annyit se nyögtek felém, hogy látták a verseimet itt vagy 

ott. A távoli (pesti) vélemények pedig – ahogyan gondoltad is – nem jutnak el 

hozzám.” Fodor is sokszor érezhette magát idegenül a közösséghiányossá tor-

zított, az egyéni és a csoportérdekeket egymás rovására kijátszó kádári-aczéli 

korszak légkörében. Jó ügyekben való buzgalmát olykor meddőnek, hiábava-

lónak érezte. A Szólj költemény című József Attiláról szóló könyv fogadtatását 

ecseteli, de általánosabb érvénye van következő panaszának: „Mindig beleesem 

jóhiszeműségem csapdájába, hogy tudok valamit nemzedékemért tenni. Ezt 

a könyvet kifejezetten nemzedékem nevében akartam asztalra tenni – s akár 

hiszed, akár nem, Nagy László kivételével senki se akadt még, aki magától és 

szívesen szóba hozta a puszta tényt is, hogy megkapta és elolvasta a könyvet. 

(…) Igazán nem önérzetem éhezik a társak elismerésére; itt valami többről van 

szó. Idestova húsz éve vagyok író, de mindinkább belátom: barátság, ember-

ség, okosság inkább a céhen kívül terem.”

 Közös szívügyük volt a vidéki kulturális központok erősítése, egyáltalán 

az irodalom decentralizációjának támogatása a kórosan túltengő Budapest-
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imádattal szemben (a Jelenkor és a Somogy szerkesztése, a Berzsenyi- és a 

Csokonai-kultusz fölkarolása, a költészet ünnepének győri rendezvényei stb. 

– gyakori témái a levelezésnek). Egymás küldeményeire (olykor az ismertebb 

lapokban, folyóiratokban olvasott írásaira) gondosan, fölkészülés és nem egy-

szer piszkozatban való előzetes megfogalmazás után térnek vissza. Recenzió 

hosszúságú és esszéigényű levélrészleteikből szinte az egész termésre kiter-

jedő szöveggyűjteményeket lehetne összeállítani. Nemcsak a verses életműre 

fi gyelnek, más műfajokba is követik egymást, többek között a műfordítás, az 

esszé, a napló, a pályaösszegző interjú területére. Fodor András olyan műfor-

dításkötetről is megemlékezik (folyóiratban megjelent kritikában), amely in-

kább keserves kötelességteljesítés volt Csorba számára, mint lelkesen végzett 

alkotás (A. P. Mezsirov: Búcsú a hótól), Csorba pedig örömmel fedezi föl Fodor 

zenei tájékozottságát és értekező prózájának művészi kvalitásait. A Vallomások 

Bartókról című kötetet így méltányolja: „Végül nem hallgathatom el, meny-

nyire élveztem ritkaszép, hajlékony, elegáns, szellemes, fínom felhangokkal 

kísért stílusodat. Nem sokan tudnak manapság így prózát írni.” – A szemlélet 

és az ízlés rokonságán kívül a fi nom különbségek is kiviláglanak olykor, ha 

egymás verseiről beszélnek. Fodor a maga ősélményéhez tér vissza újra meg 

újra, amint Csorba beteljesedő pályáját nyomon kíséri. Mégsem ismétli magát; 

észleli a korábbról ismert hang folytonosságát, de a bővülést, a megújulást, a 

terjeszkedést és hódítást is számon tartja. „Nemcsak a korábbi jellegzetes hang 

él tovább, de változtatni, újítani is tudsz. (…) És hogy volt erőd, kedved, olyan 

szarkasztikus és bölcsen igaz megnyilatkozáshoz, mint a Sok költő…” Együtt 

szemléli, összehasonlítja Csorba költészetét nemzedéktársaiéval (Weöres, Vas, 
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Takáts, Kálnoky), észreveszi a Pilinszkyhez hasonló és tőle eltérő vonásait. 

Kitapintja a műfordítások legeredetibb, legegyénibb vonulatát, és szerényen 

megállapítja, ha egy-egy versük „konzekvenciájának” hasonlóságában fölfedezi 

az életérzés rokonságát.

 Csorba Győző értékelő elemzése általában két részre osztható. Először 

a főleg egyetértő, dicsérő összbenyomását rögzíti, azután azokat a verseket 

taglalja (mindig címeket társítva jellegzetes típusokhoz), amelyek „kevésbé tet-

szettek”. A Kőnyomat című kötet elemzéséből hosszabban idézek: „Új köteted-

ben örömmel találtalak meg újra Téged, minden emberi értékeddel, szíveddel, 

szépségeddel. Elsősorban is azzal, amit a kötet olvasása közben a legtöbbször 

följegyeztem magamnak, t.i. hogy ’kötődés’, ’kapcsolat’. A legkülönfélébb vál-

tozatban: baráti, szerelmi, szülői, gyermeki, pályatársi stb., stb. Azt hiszem, ez 

az oka, hogy a kötetben véges végig valami nagy emberi melegséget éreztem. 

Ugyanakkor féltő, gyakran harcos aggódást minden és mindenki ellen, ami és 

aki az emberi kapcsolatokat föl akarja dúlni, meg akarja rontani, támadja vagy 

elárulja. S ezzel a magatartásoddal – úgy érzem – végképp lefegyvereztél, vég-

képp meggyőztél róla, hogy Neked az ilyen értelmű életforma ’a más ügyében 

ollózás’ egzisztenciálisan szükséges, még akkor is, ha rengeteg energiádat 

fölemészti, s elveszi a közvetlen írói tevékenységtől.” Vissza-visszatérő kifogá-

sai éppen ennek az energiapazarló „életformának” a költői lecsapódását illetik. 

Kritikával fogadja a „csalódás” verseit. „Melyekben gyászolod volt barátaidat, 

híveidet. (…) Azt hiszem, hogy aki menni akar, azt hagynunk kell menni! A Te 

fő hibád (erényed? gyöngeséged?) mindig a túlzott bizalom, segíteni akarás 

és -készség volt. Ne gyötörd magad a hálátlanság miatt!” Legszívesebben tiltó 

táblát állított volna Fodor némelyik versihlető témája és erkölcsi aggályosságra 

valló gesztusa elé: „Elszorították szívemet a barátságokat gyászoló, számonkérő 

versek. Ezekkel a versekkel (vagy Veled?) azonban vitatkozni is szeretnék. Én 

például semmiképpen nem írnék verset, (vagy ha igen, legfeljebb epigrammát) 

arról, hogy valaki nem fogadta a köszönésemet (…). Igazat adok a levélírónak: 

Nem lehet folyton adni, meg adni… Főként olyannak, aki nem érdemli meg. 

Meg kell tanulni rúgni is. –”

 Hajlottak rá, hogy a maguk felismerten korlátozott eszközeivel beleavatkoz-

zanak az irodalom értékrendjébe, ízlésüket, társadalmi és esztétikai kultúráju-

kat, ahol lehet, érvényesítsék a politikai szempontok dogmatikus képviselőivel, 

az ideológiai diktátumokhoz igazodó apparátusemberekkel szemben. Csorbá-

nak Pécsett – bár olykor visszaszorították vagy szándékosan húzódott háttérbe 

– feltétlen tekintélye volt, s ezt a hatalmon lévő vagy a hatalomtól függő partne-

rei is elfogadták. Fodor felemás helyzetben, a kiemelt főszereptől ódzkodva, de 

másokét meghaladó munkavállalással, felelősséggel és szervezői tehetséggel 

töltött be olyan pozíciókat, amelyek szavazati vagy legalább hozzászólási lehe-

tőséget biztosítottak számára művek közléséről, értékeléséről, személyek legi-

timációjáról, díjazásáról szóló vitákban. A levelezés tanúsága szerint is fontos 

szerepük volt például Bertók László fölfedezésében és abban a drámai dönté-

sében, hogy idegenkedését legyűrve élete egy fontos pillanatában visszahúzó 

nosztalgiái ellenére Pécsett maradt. „Bertók Lacit, ha elmegy Hozzád, karold 

föl, támogasd, nagyon árvának, becsapottnak érzi magát szegény.” Fodor e le-

vele után néhány nappal Csorba higgadtan foglalja össze az időközben lezajlott 
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beszélgetés lényegét: „Úgy látom, a hely- és helyzetváltozással természetesen 

együttjáró lélektani billenést fantáziájával eltúlozza. Nyilván nem kaphat egé-

szen rövid idő alatt lakást; nyilván meg kell szoknia új munkakörét; nyilván ide-

gen arcok veszik körül mindenfelé. Mindezt azonban tudnia kellett vagy kellett 

volna, mert magától értetődő. És azt is, hogy a Pécsre költözéssel mit nyerhet. 

Én ebben a szellemben iparkodtam a lelkére beszélni, egyébként megért-

ve lelkiállapotát, s vele érezve.” A történetnek a levelezésből hiányzó epikus 

részleteit kitűnő lábjegyzet segít rekonstruálni. – Más pártfogoltjaik esetében 

is igazolta őket az idő. Csorba fedezte föl, Fodor is egyengette Kalász Márton 

pályáját, több-kevesebb sikerrel szót emeltek a protokoll-listákról rendszere-

sen lemaradó Szabó Ede mellett; egyetértettek több dunántúli, köztük pécsi és 

onnan elszármazott író támogatásában. Fodor mindent megtett, hogy Csorba 

az országos elismerés dolgában is a helyére kerüljön. Érdekes fényt vetnek az 

aczéli kulturális diplomácia és az azt kiszolgáló irodalmi vezetők cinizmussal, 

önkénnyel tetézett hatalmaskodására az irodalmi díjak odaítélésével kapcsola-

tos visszaélések. Fodor 1971. III. 4-i levelében írja: „Talán eljutott Hozzád a hír, 

hogy a költői Szakosztály vezetősége Kalásszal együtt József Attila-díjra jelölt. 

Örültem, hogy titkári minőségemben én inicializálhattam a javaslatot. Elődöm, 

Somlyó György engem is beajánlott az I. fokra Pilinszky és a Te neved mellé 

– de Darvas magasabb szempontú előterjesztésében már Sípos Gyula neve 

szerepel az én nevem helyén, hiszen ő a felszabadulási regénypályázat jutalma-

zott hőse, ki meri azt mondani, hogy nem jár neki még több babér.” Egyikük 

sem kapja meg akkor a díjat, de Csorbát nem éri meglepetésként a mellőzés: 

„örülök, nagyon örülök neki (ti. a fölterjesztésnek), de alig számítok rá. Vannak 

itt erők…” Fodor nem tudja így visszafojtani ellenérzését: sajnálja, hogy idő 

előtt elújságolta a „jóhírt”, és szinte azok helyett is szégyenkezik, akiket „ezért 

vagy azért mégis kitüntettek”. „Másik nagy naívságomért Tőled kérek bocsána-

tot. Kár volt elhinnem, hogy Te mindenképpen ott maradsz a J. A. díj listáján – s 

nem lett volna szabad Benned a józan kétségek közé szorított, de mégiscsak 

jogos reményt fölkelteni. // Legfrissebb értesüléseim szerint a lista immár egé-

szen pocsékká vált. Az első kategóriában dísznek, álságos kompenzációként, 

meghagyták Pilinszkyt – s beraktak csomó nevet, akiket egyik szakosztály sem 

kért.” Szégyellné magát, írja, Bertha Bulcsú bőrében, s Kalász Márton esetében 

is „úgy mutatkozik, mintha (…) diplomáciai megbízatásához kapná a pótjutal-

mat. Így alakulhatott át egy művészeti díj a vélt hűségért járó obsittá.” Az idézet 

világosan tanúsítja, amit különben is tudunk, hogy Fodor nem az egyes díjazot-

taktól sajnálja a sikert és a támogatást, hanem a visszaélésre rendszeresen le-

hetőséget nyújtó mechanizmust és azt a korrupt, megalkuvó szellemi közeget 

bírálja, amely a saját vélt érdekében elvtelenül együttműködik a hatalommal, 

és demokratikus jogaival sem tud mit kezdeni.

 Visszatérő témája a levelezésnek és a szerkezeti egység egyik tartópillére 

Fodor szervezői agilitása. Minden érdemesnek látott jó ügy mellé odaáll, a 

távolinak, esélytelennek látszó vállalkozást sem becsüli le „provinciálisként”; 

éppen ellenkezőleg, lehetőleg mellékesnek látszó, kevés feltűnést keltő köz-

lönyöket használ föl súlyos mondanivalók terjesztésére. Egyetlen példát fölna-

gyítva: országos fi gyelmet ébresztett a Széchényi Könyvtár könyvtárosokat tá-

jékoztató folyóirata, az Új Könyvek iránt. Jónevű, részben ellenzéki szerzőkből 
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válogatta a recenziókat író törzsgárdát, gyakran jobb anonim kritikák jelentek 

meg ott, mint az ismert folyóiratokban a neves hivatalosaké. Csorbának is 

másolatot küld vagy értesíti, ha érdemleges, fi gyelemre méltó írás jelenik meg 

róla.

 Alapeszméjét, a kölcsönös segítségvállalást és támogatást gyakran a ren-

dező, a szervező félig bújtatott hatáskörében szolgálja: Vas István éleslátása és 

megnevező képessége kellett hozzá, hogy a „kötőanyag” metaforával érzékel-

tesse ennek a minőségnek és funkciónak a nélkülözhetetlenségét. Panaszok 

és belső konfl iktusok is támadnak az önként vállalt terhek túlnyomásának 

érzékelésekor: „Úgy alakult a sorsom, hogy túlságosan nagy szerepet kapott 

benne az emberi kapcsolatokba vetett hit (…) pedagógiám másokon észlelt 

csődje”; „Én az agyonhajszoltság tüneteit érzem.”; „Nehezen élek: lelki szabad-

ságom semmi. Státusügyemet mindmáig nem oldották meg, félpénzen látok 

el két munkakört”. Nem időrendben illeszkedik ide, de Csorba vigasztaló ta-

pintatára kiváltképpen jellemző a következő levélrészlet: „Nem szeretném, ha 

félreértenél, de én úgy érzem, hogy a próbáltatások jót tettek költészetednek. 

Az utóbbi időben azok a verseid szaporodtak, amiket én a régiekből is főként 

szerettem: a drámai, gyakran tragikus hangú, kevésbé csiszoltra formált, nem 

epikus alapszövetű, igen lírai versek. Ha az elmúlt évnek volt része ebben (azt 

hiszem, nagyon is), akkor már ezért egyedül sem szabad annyira haragudnod 

rá.” A „próbáltatások” előnyének gondolata sztoikus alapelv, és vezérfonala, 

sok részletet megvilágító világnézeti tartalma ennek az egyszerre szolgálatsze-

rű és bensőséges barátságnak.

 Növelte és színezte kölcsönös rokonszenvüket velük született családszere-

tetük, a feleség, a gyermekek és az unokák iránti ragaszkodás és aggodalom. 

Formulaszerűen ismétlődik, de sohasem hat őszintétlennek, hogy a búcsúzás-

ban kézcsókot, csókot küldenek a Családnak, a dedikációkba belefoglalják a 

hozzátartozókat. Betegségekről, balesetekről, rosszullétekről ismerősöktől is 

tájékozódnak, levélben is érdeklődnek, részletek dolgában is informálják egy-

mást. Csorba rajongó családi elkötelezettségét talán közvetlenebb kinyilatkozta-

tásoknál is beszédesebben jellemzi, hogy számára viszolyogtató szakszervezeti 

beutalós üdülést vállal övéi érdekében. „Tele vagyok borzadállyal. Rettegek a 

tömegtől, a nyüzsgéstől. Csak a család érdekében vállaltam, mert más lehető-

ségem nem volt.” Hogy milyen belülről átélt szolidaritással élte meg a másokat 

érintő csapásokat és kríziseket, azt érzékeltesse ezúttal két példa. Nem maradt 

meg az a Csorba-levél, amely Fodor nagyobbik fi ának, Dávidnak a villamosbal-

esete után tanúsítja együttérzését 1966 szeptemberében, de Fodor „testet-lelket 

átjáró érzésekkel” olvassa és köszöni meg a belőle sugárzó „baráti szolidari-

tást”. Csorba még november végén is visszatér az esetre, egyforma beleérzéssel 

vigasztalva a szülőket és a „kis Dávidot”: „Elképzelem, mennyire szenvedtek Ti 

szülők, hiszen nálunk még csak hasonlítható baj sem történt a három lánnyal, 

de a szabvány-betegségek nyomásait azért múlhatatlanul hordozom magam-

ban. (…) Dávid nyilván emlékszik ránk, szeretném, ha elmondanád neki, hogy 

az egész család aggódó szeretettel várta a híreket róla, és mindannyian büszkék 

vagyunk rá, mert olyan erős kisfi ú volt a legnagyobb bajban, és férfi  módjára 

viselkedik most is. Azt üzenjük Dávidkának, hogy siessen meggyógyulni, mert 

a tél hamar elmúlik, s a Balaton várni fogja, hogy fürödjön benne, mintha mi 
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sem történt volna.” A másik kiemelt példa Csorba megdöbbenése Colin Mason 

váratlan halálán: „Azért írok Neked, mert Általad ismertem meg, s így Te vagy az, 

akinek el kell mondanom szomorúságomat, úgy is, mint régi barátjának.” Vála-

szában Fodor is megilletődötten szólal meg, személyes emlékeken kívül a közös 

emberi veszteséget hangsúlyozza, szinte előrevetítve a későbbi Kettős rekviem 

alapmotívumát: „Te tudhatod legjobban, mit jelent a Testvér elvesztése. Mert ő 

nekem nemcsak barátom volt, valamiképpen egész életem, minden törekvésem 

osztályosa, igazolója. Éppen amiért léte nem volt közvetlenül fogható realitás, 

az időn, távolságon is győzedelmeskedő legenda eleven megtestesítője lehetett, 

sorsunk minden irracionális vállalásának értelme.”

 Fülep Lajoshoz való viszonyuk dolgában több különbség is elválasztotta 

Csorbát és Fodort; másképp, más oldaláról ismerték Fülepet. Csorba inkább 

személyes tapasztalatok alapján, extravagáns, öntörvényű különcöt látott ben-

ne, akinek a római Magyar Akadémiába érkezésekor egy rokonszenves festőt 

„ki kellett lakoltatni és máshová költöztetni”, „mert Fülep megszabta, hogy 

melyik szobában akar lakni”. Fokozta a kapcsolat efféle disszonanciáit, hogy 

Fülep talán nyersen és keményen torkolta le (ugyanott és nagyjából ugyanak-

kor) a Csorbához költőként és barátként egyaránt közel álló Weöres Sándort; a 

Magyar művészet szerzőjének akkor még kötetben hozzáférhetetlen műveit a 

pécsi költő nem ismerte. Fodor András a mesterhez csatlakozó tanítványként 

került kapcsolatba Füleppel az Eötvös Kollégiumban, és lett a későbbi Széher 

úti csoportos találkozások egyik fő szervezője; két vaskos kötetnyi naplófüzér-

ben és emlékező meg vallomásos versek sorában tett tanúságot arról az em-

beri és intellektuális élményről, amelyet a Füleppel töltött „ezer este” jelentett 

számára. A kételkedő kritikus és a meggyőződéses hívő ellentétes kiindulása 

érezhető abban a vitában is, amely Fodor naplórészleteinek a Jelenkorban való 

megjelenése előtt bontakozott ki közöttük. Nézeteik leginkább a naplóműfaj 

„impertinenciájának” a megengedhető határai dolgában ütköznek. A naplóíró 

egy idő után megsokallta az indiszkrécióival kapcsolatos aggodalmakat („lehet, 

hogy meg fognak lincselni – az is jobb volna, mint ez az áldatlan állapot”), de 

Csorba sem adta föl azt a nézetét, hogy „Ami 5o év múlva esetleg jellemző 

anekdota, az most ízléstelen pletyka netán.” Barátságuk mindkettejük számára 

becsesebb érték volt, mint ez az átmeneti (bár lényegbevágó) vita. „Roppantul 

sajnálnám, ha több mint 30 éves barátságunkat ez a Fülep-ügy megzavarná, 

remélem, hogy nem így lesz” – írta Csorba, megelőlegezve a kapcsolat harmo-

nikus jövőjét. De ez nem akadályozta meg abban, hogy az Ezer este… kötetben 

való megjelenésekor is szóvá tegye az ellentmondást: „irodalomtörténetileg 

alapvetően fontos könyvnek tartom, aminek az értékét azonban erősen csök-

kenti az olykor már beteges szubjektivitás különféle bántó megnyilatkozása”.

 Egy másik emlékezetes példa arra, hogy barátságuk falán „repedések” is 

támadtak, s ezeket nem elvtelen takargatással, hanem vitázó érveléssel pró-

bálták betapasztani: a Fodor András és a Szederkényi Ervin által szerkesztett 

Jelenkor közötti konfl iktus. Tüskés Tibor leváltása után (lásd: Volt idő. Mészöly 

Miklós és Tüskés Tibor levelezése) Fodornak a Jelenkorral való kapcsolata 

hosszú ideig megszakadt: nem küldött kéziratot a folyóiratnak, köteteiről nem 

jelentettek meg bírálatot. Tüskés és Fodor távolmaradása már-már bojkottnak 

számított, ami a városi (pécsi) kulturális politikai vezetőknek is szemet szúrt. 
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Csorba békülékenyebbnek mutatkozott, hamarabb elfogadta Szederkényit, és 

Tüskésnek, Fodornak is mielőbbi kiegyezést javasolt. A város oldalában című 

interjúban később így magyarázza magatartását: „lehet, hogy viselkedésem op-

portunizmus volt. Nem szégyellem. Mindig az volt a jelszavam, hogy amit meg 

lehet csinálni, azt meg is kell csinálni. Az embernek legyen mindig annyi esze, 

én ezt mondtam magamban, hogy egyetlen párt se hozhassa olyan helyzetbe, 

hogy fejjel nekimenjen a falnak. Nekem is van annyi eszem, mint bárkinek. Ezért 

nem ugrottam be soha ellenálló ingereimnek, pedig lettek volna.” Jó érzékkel 

idézik a lábjegyzetek a szokásosnál hosszabban ezeket az önkommentárokat, 

mert „Csorba és Fodor kapcsolatára, Csorba hatalommal szembeni magatartá-

sára” is fényt vetnek. A konkrét viszonyok beható ismeretében kisebb-nagyobb 

gyakorlati engedményeket elfogadó és megcselekvő kompromisszumkészség 

válik itt el egy olyan magatartástól, amely szívósabban hallgat a belső „ellenál-

lás ingereire”, bár lehetőleg szintén kerüli a végleges szakítás kockázatát.

 A Csorbára emlékező kortársak többféle arcképet őriznek róla, de nem egé-

szen úgy és nemcsak annyiban, mint majdnem minden összetett egyéniségről, 

aki az alkalomtól, a hangulattól, a körülményektől függően hol ezt, hol azt az 

oldalát teszi láthatóvá. Albert Zsuzsa irodalmi legendáiban fölidéződik férfi asan 

szép arca, sajátos humora, életszeretete, lobogása a fi atalság és a női nem 

iránt, de egy másik énje is, a szorongó, depresszióra hajló, a váratlan elroha-

násra hajlamos és tombolni tudó. (Arról a depresszióról van szó, amelyet Illyés 

naplójegyzeteiből ismerünk, és amely nem zárja ki, sőt esetleg inkább stimu-

lálja az alkotóképesség működését: „A depresszió igazi átka a túlérzékenység. 

Nemcsak a pillanat tűszúrásai lesznek dárdadöfések. A múlttól éppannyi táma-

dás jő.”) A levelekben is fel-feltűnnek az idegesség és túlérzékenység riasztó 

tünetei: kimerítik az utazást megelőző izgalmak, „nehézkes ember vagyok – tu-

dod – idegesítenek a bizonytalanságok”. Láttuk, olykor még a családi együtt-

létet is terhesnek érezte, lányaiban talált örömét is megkeserítette a várt, de 

fenyegető elszakadásuk bizonyossága. Pécsi költőfejedelemsége nem kímélte 

meg a munkahelyi megaláztatásoktól, a pécsi kertes háza környezetének meg-

óvása és a révfülöpi építkezése kapcsán fölgyülemlő terhektől. Rendszeresen 

panaszkodik „a folytatódó könyvtári gyalázatosságokra”. (Főállásban Fodor is 

könyvtáros lévén, szakmai kérdésekben is együttműködtek és konzultáltak.) 

Az ingerültségig fölzaklatja 1974 májusára tervezett, de csak szeptemberben 

megvalósított hivatalos olaszországi kiküldetésének bürokratikus késleltetése.

 1972-ben a Költészet Napja Fészek Klub-beli országos estjén a Fodor által 

elgondolt műsorszerkezet dramaturgiailag fontos pontján, kiemelt helyen kel-

lett volna szerepelnie; a tervről már március elején értesült, de négy nappal a 

rendezvény előtt kétségbeesett levélben lemondta részvételét: „Arról van szó 

egészen egyszerűen, hogy a 14-i estre nem bírok elmenni. Nem a fi zikai fá-

radtság akadályoz (bár így is éppen elegem van), hanem a szinte teljes idegki-

merültség. A különféle itteni események (nem az okvetlenül rosszak, a jók is), 

olyan feszültséget teremtettek bennem, hogy időnként (minden túlzás nélkül) 

idegrohamoktól félek. (…) Ha belém láthatnál, talán még nagyobb sötétséget 

látnál, mint amit én hiszek és érzek magamban.” Ennek a látleletnek az őszin-

teségét, lelki hitelességét Fodor empátiája egyetlen pillanatig sem kérdőjelez-

te meg, de arra indította, hogy ezután a megértő beleélés jegyében alakítsa 
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Csorbával is kapcsolatos irodalomdiplomáciai terveit: bármilyen elgondolását 

és szervezői kötelességvállalását úgy hajlította, hogy számolt a „dunántúli köl-

tő” sebezhetőségével és biopszichikai állapota ingadozásával. Javaslatait olyan 

feltételes módban igyekezett megfogalmazni, hogy a visszakozás, az elhárítás 

lehetőségét eleve magukba foglalják. Amikor a Csokonai-, a Berzsenyi-, a 

József Attila-évfordulók (és más hasonlók) kapcsán mindig bizakodva számít 

Csorba rangjához méltó szereplésére, azt is hozzáteszi fölkéréséhez, hogy 

„de terhelni nem akarlak semmiféle kényszermunkával”. Ez az együttműködés 

végül is gyümölcsözőnek bizonyult, oldotta Csorba elszigeteltségét, s olyan 

versek inspirációjában játszott közre, mint az Egry Józsefet, a Takáts Gyulát és 

Illyést köszöntő, az alkalmiságot messze meghaladó, ihletett megemlékezések. 

Így lehetett tartós és sikeres az Írószövetség választmányában való együttmű-

ködésük is; Csorba személyesen dönthette el, hogy részt vesz-e a budapesti 

összejöveteleken, vagy levélben jelzi javaslatait, szavazatát a díjazásokkal, tag-

felvétellel és más ügyekkel kapcsolatban. Részben ennek a laza és bizalmas, de 

felelősségteljes kapcsolatápolásnak köszönhetjük, hogy írásos nyoma maradt 

az aczéli kultúrpolitika egynémely bizarr intimitásainak, például hogy a nyolc-

vanas években azt is mérlegelni és szabályozni kellett, meghívhatják-e Pécsre 

„közvetlenül egymás után” Mészöly Miklóst és Csoóri Sándort.

 A levelezéshez Tüskés Tibor írt előszót, összeállította, a jegyzeteket készí-

tette és az utószót írta: Pintér László; az ő hozzájárulásáról a kötethez külön kell 

megemlékezni. Előzőleg megszerkesztette ugyanebben a sorozatban Csorba 

Győző és Bertha Bulcsú levelezéskötetét, nagyon valószínű, hogy ezután is lesz 

kedve és alkalma a Csorba-fi lológia és -szöveggondozás szolgálatára. „Csorba 

Győző az apósom volt”, írja keresetlenül, majdnem negyedszázadon keresztül 

éltek „családi kötelékben”. Ez könnyíti is, nehezíti is munkáját, akárcsak céhen 

kívülisége, outsider mivolta az irodalomban és az irodalomtörténetben. Hely-

zetéből következik, hogy kommentárjai több személyes emléket, a családban 

közszájon forgó információt tartalmaznak, mint amennyit hasonló műfajú mun-

kákban megszoktunk; Csorba Győző szövegeit magyarázva nézőpontja egé-

szen közel esik a levélíróéhoz, de ahol lehet, Fodor naplóit és felesége, Sárika 

eligazításait is fi gyelembe veszi. Szándéka szerint óvakodik a kívülálló okos-

kodásától, nem akarja összezavarni „a jól bevált irodalomtörténeti kliséket”. 

„Mindössze őszintén megírtam, ami nekem, mint az egyik fél közeli ismerősé-

nek a papírra vetett gondolatokról eszembe jutott”, így foglalja össze jegyzetírói 

koncepcióját. Ezt a becsületesen vállalt szubjektivitást tiszteletben tartva és 

méltányolva, Pintér számos megfi gyelését ajánlatos szemtanúi adatközlésként 

fi gyelembe venni; ilyenek például Csorba Győző családi életével, munkahelyi 

gondjaival, mindennapi szokásaival, testi állapotára és a lelki életére vonatkozó 

panaszaival kapcsolatos észrevételei. („Csorba mindig érzékeny ember volt, a 

legkisebb jó vagy rossz esemény is erős reakciót váltott ki benne. A hetvenes 

évek második fele pedig az öregség és a család szétesésének rémét vetítette 

eléje. /…/ Nem omlott azonban össze, ideggyógyászhoz sem ment…”) A gyűj-

teménybe bekerült szövegeket előzőleg csoportosítani és rostálni kellett. Pintér 

az inkább többet, mint kevesebbet’ elve alapján dönt, ha nincs meg az eredeti, 

közli a fogalmazványt, ha valami elkallódott, következetesen fi gyelmeztet rá. 

Néhány esetben éppen a teljességigény túlzásából eredeztethető a választott 
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kétséges megoldás. Nehezen indokolható a 63/1. számú kézírásos piszkozat 

közlése: első bekezdése nincs kapcsolatban a levéllel és Csorbával, a többi 

nem tartalmaz újdonságot az elküldött végleges változathoz képest. Több mint 

gyanús a 75. és a 75/1. számú levelek eredeztetése, a kitépett kockás írólapok 

és a bizalmas(kodó) hang nem vall a Fodor család levelezési stílusára. – A le-

vélközlés technikája lehetne egyszerűbb, jól bevált hagyományok, kínálkozó 

minták sokasága áll rendelkezésre. A sorszám után elég lenne mondjuk: CSOR-

BA GYŐZŐNEK (a nagybetűs szedés elősegítené a levélszövegek szétválasztá-

sát, a második sorszám felesleges). A leveleket közrefogó idézőjelekre nincs 

szükség, helyettük a valóban indokolt helyekre macskakörmöket kell beiktatni. 

Megkönnyítené a kötet kezelését, ha a leírt vagy kikövetkeztetett dátum mindig 

a szöveg elejére (fölülre) kerülne. Csak dicsérni lehet az ügynöki jelentések 

közlését a 32. és a 145. levél jegyzeteiben, ezek kézzelfoghatóan érzékeltetik 

a besúgások és a kötelező, de sohasem eléggé eredményes óvatosság akusz-

tikáját a „kommunista-szocialista rendszerben”. Üzenhetnek „barátok útján”, 

rejtjelezhetnek bárhogyan a levelezők: maguk is tudják, hogy a mimikri átlát-

szó, éppen ezért a tessék-lássék színlelés ironikus és következetlen.

 A lábjegyzetekben előforduló pontatlanságok vagy félreérthető egyszerű-

sítések közül néhány felötlőbbet említünk meg: tárgyi tévedést is tartalmaz 

a Válasz folyóiratról szóló összefoglalás és korszakolás (2./5); Tőzsér Árpádot 

akaratlanul is lefokozza „a szlovákiai irodalomtörténész” meghatározás (36./7), 

Pór Juditról sem mond eleget a 95./3 számú jegyzet; a 154. számú levél szö-

vegében értelemzavaróan el van írva a Sinka-idézet (helyesen: „az egész műbe 

értelmet vitt”), ugyanazon a lapon Takáts Gyula verskötetének címe így helyes-

bítendő: Villámok mértana. – A nagy szorgalommal és odaadással készített 

apparátus kezelhetőségét csökkenti, hogy túlzsúfolt és heterogén (különösen 

a Betűrendes mutató): ömlesztve tartalmazza a levelekben és jegyzetekben 

előforduló „személy-, hely, testület és intézmény-neveket, valamint mű és kö-

tetcímeket”. A Függelékben a két költő egymásnak írott dedikációi olvashatók, 

a Csorbának küldött küldemények esetében terjedelmesebb annotációval.

 Pintér László érezte a feladat nagyságát és fölismerte időszerűségét; össze-

foglalásul és befejezésül egyetértően idézzük Utószavának néhány mondatát, 

amelyekből a hibázás lehetőségének szerény megvallásán túl a jól és örömmel 

végzett munka jogos öntudata is kicsendül: „Olyan személyes ismereteket ka-

punk olvasás közben, amelyeket Fodor naplói, Csorba vallomásai, nyilatkozatai 

sem tartalmaznak: a levelek két ember kapcsolatának hol drámai, hol hétköz-

napi, ritkábban mulatságos, gyakrabban szomorú, néhol tragikus epizódjain 

keresztül teszik lehetővé két alkotó életútjának megismerését. Az emberi 

kapcsolat és az alkotó munka egymásba állandóan áttűnő együttese az, ami 

a levelezést számomra is élvezetessé tette, revelációként hatott, s átsegített a 

mechanikus irodalomtörténeti ’aprómunka’ nehézségein.”

 („… hűséges baráti ölelésemet küldöm…” Csorba Győző és Fodor András 

levelezése [1947–1996])

Csűrös Miklós
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Mi lesz avval a szerelemmel?1

Válogatás Polcz Alaine és Ablonczy Anna leveleiből (2. rész)

Annácska,

olyan nagy anyagot zúdítottál rám (rémes, szorít a szerelem), hogy kapálózom 

alatta. Mintha a Niagara-vízesés alatt állnék. Ezt a hasonlatomat Miklós szellemi 

és tárgyi hagyatékára szoktam mondani. Láttad a Niagarát? Még a közelébe 

menni is csak védve lehet – csuklyás esőköpenyt adnak rád, és egy erre a célra 

épített helyre vezetnek (persze fi zetsz érette), és akkor megdöbbenve állsz. 

Az élet megszűnik körülötted, Ő uralkodik. A dübörgés minden hangot kizár, 

elnyom. A látvány is. Nincs semmi más. És lassan ellep a vízpermet (azért is 

adnak rád esőköpenyt csuklyával). Alatta csak meghalni lehet. Ilyen az életem 

is: mint vízesés, mely elszakadt önnön robajától. De majd – hamarosan – ki-

ment a halál.

 Emlékszel, a múltkor mondtam, hogy élni szeretnék és meghalni. Mind a 

kettőt teljesen. És nem lehet. Egyik kizárja a másikát. De csak azért, mert mind 

a kettő túl sok. Ezek után kérlek, meríts egy vödörrel ebből a szerelem-Niaga-

rából: nézd át és írjuk meg a különböző korok szerelmi felfogását. Úgy, ahogy 

akarod, vagy ahogy látod. Erre szükségünk van. Ez egyúttal megfelel Márai 

felfogásának a szerelemről. Ő egy mondatban megfogalmazta a lényegét.

 Azután nézd meg az Értelmező Kéziszótárban, mit írnak a szerelemről, 

hadd mulassunk egy kicsit. Írjak dátumot? Ne írjak? Véletlenül tudom, hogy 

május 30-a van, mivel az előbb mondtad telefonon. Nem, nem gondoltam, 

hogy lavina lesz, amit rám zúdítasz. Nem is csak ez, hanem a melléklete, amit 

összeszedtél, igen nagy anyag. Te jó ég! Hát vannak, akik ma is komolyan 

foglalkoznak a szerelemmel? Mármint az elmélettel. Persze az irodalom. Nádas 

Péter a hatszáz oldalas Emlékiratok könyvében egyebet sem tesz. De hogyan? 

Mindenféle szerelemmel.

Ölellek: Alaine

Képzeld, édes Alaine,

most is egyhuzamban gépeltem le a kazettádat, mikor a munkából és a könyv-

tárból hazaérkeztem, és fél tizenegyre végeztem is. Meg szokott fájdulni köz-

ben a hátam, de egyszerűen nem bírom abbahagyni, annyira kíváncsi vagyok, 

mi következik. És mindig következik valami, amire nem számítok. Most például 

a különös álmaid és megrázó emlékeid (Miklóssal, barátaiddal, családdal, Kis-

oroszival kapcsolatosak) után a kazetta végén a javaslatod, hogy állítsunk össze 

a leveleinkből egy szerelem-könyvet. Persze, mondtad ezt már nekem előtte 

telefonon is, de az a helyzet, hogy akkor nem vettem komolyan. Szóval hiába 

voltam hullafáradt és álmos, a megismételt javaslatodtól pillanatok alatt felug-

rott a vérnyomásom, a gondolataim meg százfelé szaladtak. Fölmentem ugyan 

1 B. Hrabal: Harlekin milliói
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a galériára aludni, és le is hunytam a szemem, de a gondolataim tovább kerge-

tőztek, és nem is hagytak békén mindaddig, míg el nem kezdtem osztályozni 

őket: fontos, nem fontos, érdekes, nem érdekes, igaz, nem igaz, s a többi. És 

a hirtelen támadt nagy rendrakásban odáig jutottam, hogy megkérdőjeleztem, 

létezik-e egyáltalán igazi, kétoldalú szerelem? Mert ha magamat nézem, vagy 

Téged (az életed és a történeteidet), de még a szűkebb környezetemben is, a 

szerelem szinte kivétel nélkül magányos műfajnak látszik. Az egyik leggyönyö-

rűbb és legmegrendítőbb magányos műfajnak. Aztán még az is eszembe jutott, 

miközben végre elhomályosodtam, hogy jó lenne megálmodni, mit is tegyek, 

úgy értem, merre induljunk el? Írhatok-e arról, ami engem érdekel, vagy arra 

kell fi gyelnem, ami másokat érdekel? De mikor felébredtem, szomorúan állapí-

tottam meg, hogy én bizony nem álmodtam semmit. Senki nem súgott semmit 

szerelemügyben.

 Viszont kicsit korábban ébredtem, mint általában, és elkezdtem olvasni a 

párnám mellett árválkodó kulturális antropológia tanulmánykötetemet. Éppen 

Ruth Benedictnél tartok (ennél a „tündéri”-nek nevezett antropológusnőnél, 

akinek fi atalkori nagyothallása felnőttkorára süketségre váltott, mégis kitűnő 

és népszerű előadója volt egyetemeknek, mert megtanult szájról olvasni). Az ő 

tanulmánya adta meg nekem az első lökést, hogy merre is induljunk el szere-

lemügyben. Egyáltalán az antropológia, azt hiszem, ez a legérdekesebb tárgy, 

amit most tanulok, és amiről eddig keveset tudtam, most meg már ott tartok, 

hogy ha újra születnék, talán nem lélekbúvár, hanem antropológus lennék, 

édes Alaine.

 Szóval Ruth Benedict is a kulturális mintákkal foglalkozott és azzal, hogyan 

befolyásolja az emberek viselkedését az adott kultúra. Azt írja, hogy ez annyira 

összetett és bonyolult, hogy fölösleges erőlködni egy olyan rendszer kialakí-

tásán, amivel az emberiség összes kultúrája leírható. Azért kell éppen a kis 

népeket, törzseket, falvak lakóit, hagyományőrzőit megfi gyelni, mert kicsiben 

ez a folyamat sokkal jobban megfi gyelhető. Tehát nem a kultúra milyensége a 

lényeg, hiszen a kutatók a primitív kultúrát sem tartják kevesebbnek, hanem 

a minősége, az integráló ereje, a személyiségjegyek formálásában, az értékek 

és tiltások, a szokások és minden egyéb közvetítésében játszott szerepe miatt 

fontos.

 Miután a szerelemfelfogásunk is a kultúránk, a szocializációnk része, talán 

kezdhetnénk mi is azzal, hogy vázolunk egy általános képet, miközben leszű-

kítjük a kört közvetlen környezetünkre, és a saját tapasztalatainkkal vetjük 

össze tudásunkat és eszményeinket. Ez lenne a nagyban a kicsi, amelyben az 

egész folyamat jobban megfi gyelhető, egyetértesz?

 Eldöntöttük egyáltalán, hogy mit szeretnénk megtudni? A szerelem lénye-

gét vagy a titkát? Ó, Istenem. Annyit és annyian írtak már róla, s mi is olvastunk 

már róla éppen eleget. A szerelem egyfelől olyan, mint a foci: mindenki ért 

hozzá. Másfelől senki sem, mert aki volt már szerelmes, az tudja, hogy mindig 

a szerelemnek lesz hatalma rajtunk, és nem fordítva. A leveledben említetted 

például Nádas Péter könyvét, amit én sajnos még nem olvastam, de mit tegyek, 

ez az ember túltesz Dosztojevszkijen. Hát kinek van ennyi ideje manapság ol-

vasásra? De nem is ez az érdekes, hanem hogy az a könyv nyilván férfi tudással 

van tele. A mi levelezésünk pedig valami mást, mondjuk egyfajta női tudást 
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képviselne (már ha egyáltalán van értelme egy ilyenfajta megkülönböztetés-

nek). Vagy nem?

 Megfi gyeltem különben, hogy ha egy kapcsolatban az érzelmek némileg 

kiegyenlítődnek, akkor tulajdonképpen minden rendben van. Nem fi rtatunk 

körülményeket, nem keresünk logikát, értelmet, okot, miértet. Természetes-

nek vesszük, örülünk, hogy szeretünk, és viszontszeretnek minket. De, ha nem 

kapjuk meg, vagy másképpen éljük át, mint ahogyan azt megálmodtuk, egy-

ből beindul a verkli. Vagyis a tudat a viszonzatlan érzelmeknek mindig keres 

valamilyen értelmet (nyilván, mert annak nem sok értelme látszik, hogy valaki 

annyira bamba, hogy egy másik embert viszonzás nélkül, sőt érdemtelenül is 

szeret). Pedig gyakran nincs más magyarázat, mint hogy a legszentebb érzel-

meink azért hiábavalóak, mert a kiválasztottunknak arra semmi szüksége. Na 

de fel tudja ezt fogni egy szerelmes ember? Nem tudja, hogy tudná, nem is le-

het elviselni, ezért tovább keres, mert valamit kapnia kell cserébe, az érzelmek 

helyett legalább értelmet.

 Sajnálom, hogy fáj a szemed, és megértem, ha félsz, hogy nem tudják 

megállítani a folyamatot. Képzeld, még imádkoztam is érte, hogy kapjunk rá 

időt (bár, azt hiszem, az én imádságom kicsit káinos, nem sokat ér, de hátha 

a cél szentesíti az eszközt). Nem, még nem adjuk föl. Semmit nem adunk föl, 

drága Alaine – ha engem kérdezel. Sem a könyveidet, sem a szemedet, sem 

az írást, sem a lakásodat. Ne menj a nyugdíjasok házába. Vegyél le inkább az 

előadásokból (bár az is igaz, hogy ezért legalább fi zetnek). Majd találunk meg-

oldást. Persze minden legyen, ahogy akarod. De ismerlek, tudom, hogy milyen 

sok kedved van hozzá. Nekem is.

 Ahogy kérted, kinyomtattam azt az összeállítást, amit az Interneten találtam 

a szerelemről2 (elképesztő, hogy ezen kívül is mennyi anyag van róla!). Melléke-

lem, és nyáron, ha lesz legalább egy szabad hetünk, végigbeszélhetnénk Kis-

orosziban. És érdemes volt megnéznem az Értelmező Kéziszótárt, mert tudod 

mit írnak a szerelemről?

 „A szeretett személy iránti vágyban, odaadásban megnyilatkozó, nemi 

vonzalmon alapuló érzelem.”

 Nemi vonzalom, nagyon eredeti. Igazad van, Márai Füveskönyve ezerszer 

többet ér! Ott írja (többek között), hogy: „A szeretet szuverén.” Vagyis abszolút 

független. (Az akaratunktól is.) És azt is ott írja, hogy eleve féloldalas, mert az 

egyik mindig jobban szeret (és hogy ez törvényszerűség, teljesen fölösleges 

harcolni). Amikor először olvastam, azt gondoltam, hogy na persze, így gon-

dolkodik egy megkeseredett öregember, akinek nem volt szerencséje. Ma már 

tudom, hogy nem tévedett, de ha egyből egyetértünk, már be is fejezhetjük a 

levelezésünket, nem?

Csókollak: Anna

Ui: Nem tudom, miért, de a Kéziszótár készítőinek a „nő” és a „férfi ” fogalmá-

nak meghatározása sem jelentett igazi kihívást, mert tudod, hogy mit írnak?

 „Nő: nőnemű felnőtt; feleség”;

 „Nőies”: – (nincs ilyen meghatározás);

2 Mozaik Stúdió, Szeged
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 „Férfi : hímnemű felnőtt személy; A férfi as tulajdonságok megtestesítője.”

 „Férfi as: aki a férfi  jellemző testi tulajdonságait mutatja – szilárd jellemű, 

határozott, tetterős.”

 Gondoltad volna, édes Alaine? És mi az, hogy a nőiességről a szótár készí-

tői teljesen megfeledkeztek? Ha van férfi as, lennie kellene nőiesnek is, nem? 

Természetesen rögtön arra gondoltam, hogy biztosan férfi ak állították össze az 

anyagot. De nem. Megnéztem, és a lektorok, anyaggyűjtők között szép szám-

mal találtam női neveket is. És mielőtt megkérdeznéd, megmondom, hogy a 

szótár egészen friss, előszavának dátuma: 2003. március 10. Na jó, nem dü-

höngök. Nyilván nem érdekelte őket annyira a téma, mint minket.

Annácska, virágom

ez az internetes összeállítás, amit küldtél, már végképp hosszú az én szemeim-

nek. Tudod, még az ép is hamar fárad. Kaptam ugyan egy csodálatos nagyítót, 

de azt meg tartani kell az írás fölött, fél kézzel. Nagyon érdekel, mit írnak, ezért 

kérlek, röviden foglald össze nekem, és úgy beszélgessünk róla.

 Ami pedig a foci-hasonlatodat illeti – én nem gyakorlom és nem is értek 

hozzá – de egy alkalommal, hogy valamit mégis megtudjak róla, megkérdez-

tem Kisorosziban a telekszomszédunkat, Kukorelly Bandit, aki barát is. Azt 

válaszolta: „A foci egyszerűen minden!”

 A kutyaharapást szőrével gyógyítani mondás, amit próbáltál (volna), min-

dig azt hittem, hogy azt jelenti: egy új kapcsolatba kapaszkodva gyógyulni. Most 

(a sírhoz közeledve) kapok egy ismeretlen olvasómtól levelet, aki elmeséli, hogy 

gyermekkorában, vendégségben megharapta a nagynénje kutyája. A nagynéni 

megfogta a kutyát, szőrcsomót vágott le a bundájából, azt elégette, és a hamu-

jával beszórta a sebet. Látod a szimbólum mélységét? És ezt csak most tudom 

meg, miután százszor használtam a mondást (sajnos, csak a mondást). A törté-

net vége: otthon az anya felháborodva mosta le a hamut és paradicsomszelete-

ket tett a sebre. Természetesen meggyógyult.

Ölellek: Alaine

Édes Alaine,

sajnálom, hogy fi gyelmetlen voltam, de annyira belelkesedtem. Nem is tudom, 

mi volt a célom a kinyomtatott anyaggal? Csak megtetszett, és gondoltam, 

használhatnánk sorvezetőnek: átvesszük, ami tetszik, amit mi is fontosnak tar-

tunk, a többit meg jól megkritizáljuk. Rendben?

 Természetesen, a szerelemfelfogásról szóló legkorábbi írásos anyagok is az 

antikvitásban születtek. A görög-római megközelítés jellemzője a sokszínűség, 

de az is érdekes, hogy a szerelmet általában isten átkának, büntetésének tart-

ják. (Talán ez az oka annak, hogy pozitív archaikus szerelmi történet egy sem 

maradt fenn?) A görög kultúra hatására lesz később istenek átkából egyfajta 

társas kedélybetegség a szerelem. Fontos megjegyezni, hogy ekkor fogalma-

zódtak meg az európai kultúra és emberkép szerelemre vonatkozó alapelvei is, 

illetve ebben az időszakban született és vált elfogadottá a szerelemfelfogásban 

Catullus újítása: az, hogy a szerelem mindenre kiterjedő monogámia.
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 Mit jelentett ez a monogámia? „Egyetlen érték van, amely értelmet adhat 

az ember életének: mégpedig a minden életmozzanatra kiterjedő, a választott 

személy minden jellemvonását elfogadó, monogám és halálig tartó szerelem 

vállalása. Minden életmozzanatra kiterjed, mert a választottal nem csak kivé-

teles alkalmakkor kíván együtt lenni. A választott személyiség teljességének 

elfogadását jelenti, annak hibáival együtt, mert tudván tudja, hogy a másik 

is ember. Monogám, mert kisajátítólagos: csak egyetlen személyben találhat 

teljes elfogadást, csak egy olyan ember van, aki bennünket olyannak ismer, 

amilyenek vagyunk, s csak egyetlen olyan ember lehet, akinek mindent meg 

tudunk bocsátani. Halálig tart, mert ezt a választást nem lehet ismételni, to-

talitása sérül közben. Catullus értelmezésében a szexualitás alá van rendelve 

a társas létnek, az érzéki örömök pedig annak a biztonságnak, hogy szá-

míthatok a másikra, és a másik is számíthat rám. Vagyis a szerelem nem az 

istenek akaratlagos vagy véletlenszerű büntetése, nem betegség, nem fi zioló-

giai probléma, hanem az értelmesen élhető, teljes, alkotó lét egyetlen biztos 

pontja.”

 Gyönyörűséges, nem? Rájöttem, hogy az én eszményem is éppen a 

catullusinak felel meg. Hogy miért? Mert ebben minden benne van, amit én egy 

nő és egy férfi  kapcsolatának teljességéről gondolok – a további korokban egy 

kicsit kevesebbel is beérik. És talán azért is tetszik, mert egyedül ez a megfo-

galmazás olyan, amibe nincs kedvem belekötni. Persze elismerem, hogy sérül 

benne az egyéni szabadság, a szabad akarat elve, mert mi az, hogy monogá-

mia, mi az, hogy kizárólagosság, mi az, hogy halálig? Valóban sérül benne sok 

minden, de hát ez természetes, mert ez az eszmény a teljesség-alapú. Aki a 

szabadság-érzékiség-individuális alapúra vágyik, az jobb, ha választ magának 

egy másik eszményt, például a romantikusokét vagy a felvilágosultakét, vagy 

akár a huszadik századi egyenrangúakét. Azt is belátom, hogy az utóbbiak sok-

kal életszerűbbek, és jobban megvalósíthatónak tűnnek, mint a teljesség-ala-

púak, de hát mit tegyek, ha azok nekem a teljesség igénye nélkül hiányosak? 

A teljesség-alapú szerelem megvalósíthatóságát nyilván nagyban befolyásolná, 

ha minél többen hinnének benne, és minden kapcsolatnak jót tenne, ha min-

denki, akinek van már valamilyen eszménye (hite), azt (és nem valaki másét, 

mondjuk a szüleiét) mindjárt az első, na jó, a második alkalommal megosztaná 

választott partnerével. Beszélj az eszményedről és megmondom, ki vagy. Na 

persze.

 És akkor most az egész, szépen felépített teóriámat fölborítva jöjjön egy 

idézet Weöres Sándortól, aki a következőket írja a teljességről A teljesség felé-

ben:

 „Minden ismereted csupán arra jó, hogy a változók közt eligazítson, de 

a változatlanról nem nyújt semmi bizonyosságot. Ismeret csak a változóban 

van és csak a változóról, mert benne külön-külön vizsgálható a Van és Nincs, 

helyes és helytelen, domború és homorú; de a teljességben mindez bontatla-

nul azonos, ezért nincs benne semmi megnevezhető. A teljesség nem egy és 

nem több, nem én és nem más, nem valami és nem semmi. Ha a teljességet 

ismerni akarod, ne kérdezz semmit, mert rá vonatkozólag minden igen és 

nem ugyanazt jelenti: hanem merülj el önmagadba, személyed alá, s ahol 

nincs tovább, ahol minden mindennel azonos: ez a teljesség.”
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 Most mit csináljak, drága Alaine? Ezek szerint a szerelem nem lehet teljes-

ség-alapú, hiszen változó; mi sem bizonyítja jobban, mint mulandósága és vál-

tozékonysága életünkben. Na és az eszménye? Az is mulandó és változó? Nem, 

nem, itt valami nem stimmel. Nem tudok semmit, fogalmam sincs a teljes-

ségről. „A teljességben nincs semmi megnevezhető.” Uramisten. Vagyis csak 

körülírható mindazzal, ami nem az, jól értettem? Istenfogalom nélkül beszélni 

a teljességről meg eleve tévedés. Vagyis nem úszhatom meg, el kell merülnöm 

önmagamba, ráadásul nem is kérdezhetek semmit mindaddig, amíg „minden 

mindennel azonos” nem lesz. (Akkor meg már minek?)

 Rendben van, de merülés előtt idézek még egy rövid részletet Nádas Péter 

egyik néhány év előtti interjújából, amit éppen a korábban említett könyvével 

kapcsolatban készítettek vele (ezt legalább olvastam), aztán abbahagyom: „Az 

Emlékiratok könyve a szabadság és a spiritualitás hiányának regénye. Az 

egész könyv az Istennek, az abszolútumnak, a teljességnek, az egésznek a 

rettenetes hiányáról és ennek a rettenetnek a következményeiről szól. Azért 

mondom a sok nevet, hogy mindenki a maga világnézete szerint érthesse. 

Az európai kultúrában van egy mindenkori törekvés az elveszített teljesség 

visszaszerzésére, a tiszteletünkre egyedül méltó személy megtalálására, ami 

abban a pillanatban hitnek nevezendő, amikor megtalálták, és valakiben 

ténylegesen testet öltött, vagy testisége éppen szellemivé változott át. Ettől 

kezdve imádott névként jelenik meg…”3

 Az elveszített teljesség visszaszerzése, ugye milyen szépen mondja? Le-

het, hogy ezzel kellett volna kezdenem! Szóval ez az oka a nagy tülekedésnek, 

sóvárgásnak! Mindenkinek hiányzik. Még annak is, aki egyébként tagadja. Ott 

van az valahol legbelül, jól elrejtve. A megérintőből pedig – akárki is az – imá-

dott név lesz. Tényleg. (Lám, lám, ez a büntetésem. Már csak azért sem értek 

semmit, mert nem olvastam el a Nádas-könyvet.) Szóval így hangolódik össze 

a földi és az égi szerelem? Vagy ahogy Te is fogalmaztál, a földi szerelem elő-

képe az isteni szerelemnek. De hát akkor a szerelem egyszerűen hit kérdése 

lenne?

Ölellek: Anna

Annácska,

Nagyon szép, amit a catullusi szerelemfelfogásról írtál. Csakhogy nem árt 

meggondolni a monogám szerelemmel kapcsolatban, hogy Catullus újítása 

előtt és után, az előkelő római férfi , amikor a nemi vágyait akarta kielégíteni, 

akkor a rabszolganőjéhez ment, ha szerelemre vágyott, a hetérákhoz, ha ne-

mes utódokat kívánt nemzeni, akkor meg a feleségéhez. És akkor jön Catullus 

a monogám felfogásával.

 Különben mindkét szerelemfelfogás örök érvényű: a nő szerepe tulajdon-

képpen hosszú ideig: legyen jó háziasszony, jó anya és jó szerető. Ha kell, 

múzsája is a férfi nak. Vagyis a férfi  igényeit kiszolgálni – mindenestül.

 De nem óriási dolog ez a minden? Mert a nő hozza az életet, a nő szüli a 

gyermeket, a nő váltja ki a szerelmet, a nő táplálja és gondozza a gyermeket 

3 Interjú Nádas Péterrel, Magyar Narancs, 2001. május
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(és a férfi t). Hogy mit kap mindezért cserébe? Nyilván ez a szerep önmagában 

is képes boldoggá tenni a nőt. Mert a nő tudja, hogy ő tartja fönn az életet. 

Tudod, Jungot szoktam idézni, aki azt írja, hogy egy kor szellemiségét a nők 

határozzák meg, a férfi akon keresztül.

 Persze, jogos a kérdésed, hogy mindezt tudja-e a férfi , és a társadalom 

elismeri-e, és vajon meddig szerelmes egyáltalán a férfi ? De ne ragadjunk 

le már az elején. Erre térjünk vissza majd később. Vegyük át a középkort: itt 

egyértelműen lemondást, áldozatot jelent a szerelem. Miért? Mert a középkori 

szerelemfelfogásra a keresztény teológia rányomta bélyegét (és ez a bélyeg, 

engedményekkel ugyan, de eltartott egészen a huszadik századig). A keresz-

tény felfogás szerint a szerelem az érzékiséggel együtt üldözendő és bűnös 

dolog volt. Istenre hivatkozva gyakorlatilag elutasítják a szerelmet, mert Isten 

és ember közé áll, ékelődik, vagyis eltávolít tőle. Nem is engedi meg (a kato-

licizmus napjainkig) a szexualitást, csak házasságon belül, és csak gyermek-

vállalása céljából. Hajmeresztő, nem? Ugyanakkor küszködik a cölibátussal. 

Döbbenetes például a pedofíliával megvádolt papok száma, ismerem katolikus 

pap bará taim szerelmi problémáit – hát mit tehettek szegények, ha nem mer-

tek szeretőt tartani? (Már aki nem tartott.)

 Persze, a szerelem és az ember közben kísérletezik, és igyekszik áttörni 

a szigorúságon, mint például a trubadúr- és a lovagi szerelem is mutatja (a 

Madonna-képek modelljei is rendszerint a festők szerelmei voltak), hogy test 

nélkül is lehet valakit imádni? Az érdekes ebben az, hogy tényleg lehet, sőt az 

a tartósabb.

 A középkori szerelem nagy áttörési kísérletének legmagasztosabb pél-

dája Abelard és Heloise szerelme. Heloise bátran vállalja a titkos, az őt min-

denképpen megbélyegző ágyasi-leányanyai szerepet. És csakis szerelmese 

büszkeségére való tekintettel választja később a visszavonulást és lesz apáca. 

Szerelemélménye azért fontos, mert ez az első kísérlet és példa arra, amelyben 

megpróbálja a catullusi felfogást a keresztény elvárásokkal egyeztetni. De mi-

csoda áron. Örök téma maradt az irodalomban az ő szerelmük, mint ellentéte, 

a Rómeó és Júlia. Ugyanakkor mind a két nagy szerelemnél ott a beteljesedés 

elérhetetlensége, mint Trisztán és Izolda szerelmében is. „Örökké tartalak, 

mert sohase öleltelek”, írja Rilke. Hát mi van a szerelemmel?

 Megjegyzem, Einstein azt javasolja az aforizmagyűjteményében, hogy ha 

boldog akarsz lenni, ne emberhez kösd célodat.

Ölellek: Alaine

Drága Alaine,

hát nem ez a középkori eszmény gyűrűzött be az én életembe is? Előző leve-

lemben már írtam róla. Persze nem a katolikus, hanem a puritánabb protestáns 

változatával. Mai fejjel nem is értem, hogy volt bátorságunk házasságot kötni, 

annyira nem ismertük egymást. Csak mert szerelmes voltam és hittem, hogy 

a választottam is az? Igen. Hittem, mert hinni akartam, hogy ő az, akit mellém 

rendelt az Úristen. A házassági esküm szövegét ma is kívülről tudom, és csak 

azért írom le Neked, hogy érzékeltessem, milyen gyönyörű, és hogy micsoda 

erő, ugyanakkor milyen teljesíthetetlen ígéret van benne: „Én xy, esküszöm az 
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élő Istenre, aki atya, fi ú, szentlélek, teljes szentháromság, egy, örök és igaz 

Isten, hogy xy-t, akivel most Isten színe előtt, kézen fogva állok: szeretem. 

Szeretetből megyek hozzá (veszem el őt) Isten törvénye szerint, feleségül. 

Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem 

egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotá-

ban, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom. Hanem teljes életem-

ben hűséges segítőtársa leszek. Isten segítsen engem ebben, Ámen.”

 Az eredeti szövegben az eskü végén szokásosan az „Isten engem úgy se-

géljen!” szerepel, amit az Édesapám (aki minket is esketett) egy kicsit megér-

tőbbre változtatott (nem a gyerekei miatt). Érezni a különbséget, ugye?

 Nyilvánvaló, hogy egy ilyen totális fogadalmat csak két szerelmes (módosult 

tudatállapotú) ember képes félelem nélkül kimondani. Mert szerelem nélkül 

mégis milyen alapon tehetne ígéretet valakinek, ráadásul egész életére, akiről 

csak annyit tud, hogy hány éves, hogy néz ki, mi a foglalkozása, és kik a szülei? 

A hit csodákra képes, persze. Meg a szerelem is. (Most ne menjünk bele abba, 

hogy jó néhány keleti országban ma is gyakorlat, hogy a szülők választanak 

társat és döntenek gyerekeik házasságról, mi itt élünk Európában.)

 A valóság sajnos a mi szép időnket (és eszményeinket) is kikezdte. De 

igazán rendes voltam, vállaltam az utána következő nehezebb éveket is. Csak 

akkor váltam el, amikor a gyerekeink már főiskolások lettek. És huszonnégy 

évi házasság után a családomban mégis azt olvasták a fejemre, hogy az eskü 

szerint akkor is a férjem mellett a helyem, ha már nem szeretem. (Amilyen virá-

got szakítunk, azt szagoljuk? Na persze.) De hát az emberek azért házasodnak, 

hogy önként és szeretetből boldogabbá tegyék egymást, vagy ahogyan a Biblia 

is fogalmaz, mert „Sokkal jobban van dolga a kettőnek, mintsem az egynek… 

(Préd 4,9)”. Erre teszik le a nagyesküt. De ha évekkel később mégis gond van, 

akkor mégis mitől lesz jobban dolga a kettőnek, talán az eskütől?

 A szerelem különben amennyire közel hozza, úgy el is távolíthatja az em-

bert Istentől. Nálam legalábbis így történt, mert a férjem, akibe szerelmes vol-

tam, egy idő múlva szinte észrevétlen átvette Isten helyét a szívemben – és így 

a hatalmat fölöttem. De törődtem is én mindezzel! A lényeg, hogy a korábbihoz 

képest egyszeriben kivirágzott az életem. Hogy mitől voltam olyan boldog? 

Ennyit nyomott a latban az, hogy a vágyott férfi , a szerelmem vett feleségül? 

Ennyit és még többet. Nem láttam, nem hallottam, nem érdekelt semmi más, a 

szerelem betöltötte szívemet, testemet, a fejem búbjától a sarkamig. Mint egy 

vajas-mézes kenyér, úgy csöpögtem… és addigi életemben először (akkor 

még nem tudtam, hogy csak rövid időre) kikezdhetetlenül teljesnek éreztem az 

életem.

 Pedig sok minden ellenünk dolgozott: nem volt lakásunk, egy komfort nélküli 

szoba-konyhába fogadtak be minket anyósomék, és laktunk náluk-velük egy szo-

bában, öt és fél évig. Persze, mehettünk volna albérletbe, de akkor egy fi llért sem 

tudtunk volna félretenni és reményünk sem lett volna saját lakásra. A konyha és 

a lavór volt a fürdőszobánk, hátul meg a budi. Több mint egy évig, míg terhes 

nem lettem, az anyósommal együtt, hárman aludtunk a kinyitott rekamién. El 

tudod képzelni? Ma már én sem. És mert én a mostoha körülmények ellenére is 

nagyon vágytam gyermekre, így az öt év alatt két kislányunk is megszületett. Két 

hónapos volt a kisebbik, mikor végre megkaptuk a kiutalást, és átköltözhettünk 
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a hatalmas, az ötvennyolc négyzetméteres szövetkezeti lakásba. Ahova, miért 

is ne, átjöttek velünk idős, betegeskedő anyósomék is. Igazán megérdemelték 

öregségük idejére az összkomfortos lakást. A három szoba pont elég volt a há-

rom generációnak. Na, ehhez mit szólsz, édes Alaine?

Csók: Anna

Annácska,

rádöbbentettél valamire ezzel a vallomással. Egyrészt a szerelem lényeges ösz-

szetevőjére – amire Miklós is hivatkozik, hogy a szerelem felfogása szocializáció 

kérdése: így, ilyen hittel esküdtél. És az esküben is hittél. Jó, ez így van. De 

hogyan tarthatja magát évszázadokig egy túlhaladott életfelfogás, hogy ennyi-

re meghatározza még ma is egy ember életét? Persze, aztán jön a lázadás, a 

séma és a korlátok széttörése. De milyen áron, mekkora bátorság, keserűség 

és csalódottság kell hozzá? Ugyanakkor a kor is tördeli a korlátokat. Amikor 

mindannyian tördeljük, az nem nehéz, sőt könnyű. De mit csinál a következő 

generáció, a korlátlanul élhető szerelemmel? Jó, hagyjuk ezt is későbbre. Nézd 

csak meg, hogy mit csinált a reneszánsz a szerelemmel?

Ölellek: Alaine

Drága Alaine!

Amikor telefonon vagy személyesen beszélgetünk, nem is tudom, miért, mindig 

újabb lendületet veszek és meglódulok. Mondtad is, hogy most rögtön írjam le, 

amit mondtam telefonon, de mire hazaértem, szépen elfelejtettem. Ráadásul 

kicsit zaklatott is vagyok, mert alig tíz perce mentek el tőlem erdélyi asszonyok, 

akik az utolsó árujukkal becsöngettek hozzám. Könyörögve kértek, hogy ve-

gyem meg az utolsó gyapjútakarót, párnával, ágyneművel együtt nagyon olcsón 

odaadják, mert várja őket a busz, indulni kell haza, és ha nem tudják eladni, 

elveszik tőlük a határon. Fényképet is mutattak, a családról, éhező gyerekekről 

meg Isten áldásáról beszéltek, és én hiába kívántam nekik hasonló jókat, va-

lahogy megérezték, hogy nem fogom elküldeni őket. Megvettem a takarót, az 

ágyneműt is, és még egy használt papucsot is adtam az egyiknek, amelyiknek 

feltörte a lábát a saját szandálja. Szóval ez a vásárlás csakis Erdélynek köszön-

hető, meg Neked, mert amióta ismerlek, ha Erdélyre hivatkozik nekem valaki, 

egyből Berta barátnőd jut eszembe, és azzal vége is az alkudozásnak.

 Szóval a szerelem. „Szerelem, szerelem, édes mennyországban átkozott 

gyötrelem”, jól kitalálta nekünk a Fennvaló ezt a szépséges világjátékot. Vajon 

mit mondtak volna a fáradt erdélyi asszonyok, ha fi zetés közben megkérdezem 

őket, mit gondolnak róla? Mert hogy gondolnak róla valamit, az biztos. De hogy 

nem ugyanazt, mint én, az is.

 Hanem a reneszánsz felfogásban a szerelem végre már egyenlő az élet-

örömmel. Vagyis a szerelem és az érzékiség bűnösségét nemcsak megkér-

dőjelezik, de tagadják is. Persze, ebben a korban már általános az addig 

követett erkölcsi és világi értékek változása, kicserélődése, és az újak von-

zásával együtt járó létbizonytalanság. Bár ismerik (és elismerik) a catullusi 

szerelemfelfogást, mégsem ez érvényesül, mert a szerelemben magát az 
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érzéki gyönyört keresik, miközben vállalják és tisztelik egymás szabadságát. 

(Belemenjünk, hogy miért?)

 És mert nagyon közel állnak egymáshoz, most rögtön hozzáveszem a 

következő részt, a felvilágosodás korát, amikor a szerelem egyben a konven-

ciók elleni lázadás eszköze is. Mindeközben dúl a szentimentalizmus, írják a 

szerzők. Szentimentalizmus és lázadás? Ez hogy jön össze? A szenzualisták 

az emberi érzelmek szabadságára hivatkozva állítják, hogy a szerelem két fél 

egyenrangú kapcsolata (ez idő tájt kezdtek mozgolódni a feministák?). Ugyan-

akkor kísérletet tesznek a magánélet és a közösségi lét összehangolására is, de 

ez inkább csak a művészi alkotásokban sikerült. A korszak másik szerelemfel-

fogása individualista alapú, és csak az én-központú kapcsolatot helyeselte. Akik 

éppen az öröm és érzékiség vállalásával mondtak le az odaadó, a kizárólagos, 

a teljes kapcsolat lehetőségéről. Az érzékiség változatossága fontosabb szem-

pont volt a kapcsolat tartósságánál… Ez nagyon érdekes. Mármint, a rövid 

távra tervezés. Ez ma is így van valahogy, nem?

Ölellek: Anna

Egek, Annácska!

Te egyszerre legalább hatot kérdezel. Hogy tudjak én válaszolni? Rendben, 

nem akarjuk és nem is tudjuk megváltani a világot. Tudjuk, hogy nem tudjuk 

megtenni – csak beszélgetünk a szerelemről. És azt is tudjuk, hogy minden, 

amit elnyomunk, egy idő múlva fokozott erővel tör fel. „Ne nyomd el vágyaidat, 

mert párzanak és fi adzanak” – írja Weöres Sándor. Aztán mit csinálsz a sok kis 

fi ókával?

 Így minden felelősséget elhárítva, az utolsóra válaszolok: azt gondolom, 

hogy minden kapcsolat, ami az érzékiségnek van alávetve, magában hordja a 

pillanatnyiság veszélyét. „Rövid távra tervezés.”

 Így van ez ma is. Még fokozottabban. Ha a rész uralja az egészet, fölborul 

az egész. És mi lesz azután? Hogy jön össze a szentimentalizmus és a lázadás 

a konvenciók ellen? Ugye minden lázadás a meglévő szabályok ellen lép fel. 

Nemcsak a test élvezete volt bűnös, hanem a szerelem, a vele együtt járó min-

den szenvedély és érzelem is. „Tudat alatt kicsiny házban / Ül az ösztön talpig 

gyászban” – mondja Freud (vagy Szondi). Talán nem is pontosan idéztem. Hát 

hogy lehet az egyik legnagyobb erőt, a fajfenntartás ösztönét az örömétől, a 

gyönyörtől megfosztva a szerelemről leválasztani? Bumm, kitörtek! És itt a sok 

hozzá tartozó fi óka, burjánzanak az érzelmek. Ez a szentimentalizmus. (Mind-

eközben te templomban esküszöl az életre szóló szerelemre. Mi több, hiszed 

is. Anélkül, hogy legalább egy kevéssé ismerted volna a szerelmedet. De ismer-

ted a szerelmet, a nagyot. És ez nem kicsi dolog!)

 Annácska, meg kell nézzük, keleten mi van „Isten” és a szex összefüggé-

sében. A kórházban, a könyvárusnál találtam egy könyvet, A tao és a szerelem 

a címe (leértékelve 100 forint az ára), és csak elméletileg találtam benne taót. 

De remek, igazi szexet, pontosabban: a szeretkezés kultúráját viszont igen. (A 

Káma szutrát már elfelejtettem. Megvan Neked?) A kínai felfogás a szerelemről 

nagyon érdekes, mert a nőnek sokkal nagyobb hangsúlyt ad. A férfi  a jang, a 

tűz, a nő a jin, és a víz. A víz erősebb, mint a tűz. A tűz föllángol, hódít, veszélyt 
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hoz. A víz el tudja oltani. Mindenképp a nő az erősebb. És végigveszi a kettő 

egységét, s pontosan, világosan fogalmaz: egyrészt kínai szimbólumokkal, 

másrészt áttéve azt a mi gondolatvilágunkba, és elemzi, hogyan közvetítették 

ezt az európai és amerikai társadalomhoz egyes fordítók, olvasók. A szerelem 

testi részének olyan pontos és gazdag a leírása, az utasítások is, ami valóban 

az „ars amandi”: a testi szerelem művészete. A mai fi ataloknak nem ártana erről 

olvasni. Tehát a partnerre fi gyelés és uralkodni tudás azon a szerelmi kultúrán, 

technikán, amit megismernek. Ez számomra új és ismeretlen, és csodálkozva 

olvasom: valóban ragyogó, még a leírása is hat az érzékiségre. Ugyanakkor ott 

áll mögötte a két nem teljes összeforrása.

 Szóval megvettem a raktárocska összes példányát, hogy odaadjam fi atal 

barátaimnak. Na és én? Halálig tart a szerelem utáni vágy? Jó, más a szex, és 

más a paradicsomi állapot vágya, egy kapcsolat teljessége, a teljes bizalom.

 Erről jut eszembe, tudod, honnan jön a „paradicsom” szó? Az óperzsa 

nyelvben a „paradice” kerítés, elkerített hely. Csak a királyoknak, az uralkodók-

nak voltak ilyen körülkerített, gyönyörű kertjeik. Az Isten az első emberpárt „a 

paradicsomkertbe”, vagyis az elkerített kertbe helyezte el. De ez nem a nagyvi-

lág, hanem a védett, körülkerített hely. Alighanem igaz. A szerelem, a boldog-

ság nem a világ – hanem a körülkerített hely. De Éva átlép a kerítésen.

 Minerva és Pallasz Athéné is nők voltak. Pont a tudásnak van istennője, nem 

különös? Gaia is nőnemű. Hát hogy is lehetne férfi ? Mit tudunk mi, amit mégis 

elfelejtettünk?

 De kicsit hátrébb az agarakkal. Nem olyan régóta van szavazati jogunk. 

A középkorban a teológusok még azon is vitáztak, hogy „habet mulier animam” 

(van-e a nőnek lelke)? Előfordul, hogy kiharcolt jogaink időnként a fejünkbe 

szállnak? Majd elmúlik. Nem a jog a mi lényegünk.

 Annácska, gondolkoztam egyik reggel, és eszembe jutott a következő: hogy 

a régi tiltás és merev erkölcsök milyen vágyottá és kívánttá tették a szerelmet, 

de volt neurotizáló és tragikus hatása is. Főként a nőkben. Például, ha teherben 

maradt egy szegény és fi atal lány, vége volt az életének. Egy főúri nő elment 

vidékre vagy valahova, titokban megszülte és kiadta dajkaságba a gyermekét. 

Folytathatta az életét. Polgári osztályban látszatházasságot kötött valakivel, 

olyan vallás szerint, amelyik szerint lehet válni. Szerintem Apám azért lett unitá-

rius, hogy többször házasodhasson. És az a gyanúm, hogy Egon bátyám apától 

született, de előbb gyorsan férjhez adták valaki máshoz anyámat névházasság-

gal, míg apám lebonyolította a válását, hogy utána elvehesse anyámat. Tehát 

akit tudtak, kimentettek. Egyébként egy lefekvés után, már nem szűzként, 

megalázott lett a nő, ha nem tudott férjhez menni. Leányanyaként is meg volt 

pecsételve a sorsa. No, legalább ennek vége, hála Istennek. A genetikai vizsgá-

lattal, amit a gyámhatóság elrendelhet, a biológiai apának is felelnie kell.

 De a nehézségek akkor is csak egyes embereket érintettek. Most pedig szé-

les rétegeket érint a szex- és a szereleméhség. A szerelem, a szex fogyasztási 

eszköz lett. Persze, vannak ma is igazi, nagy szerelmek, de ez inkább a kivétel. 

A fi atalság bukdácsol. Olvasom az újságban, hogy a tizennégy éveseket föl 

kell világosítani a védekezés módjáról, az óvszer, a tabletták használatáról. És 

egyetlen szó nem esik arról, hogy lelkileg is föl kell készíteni őket, és főleg az 

nem, hogy éretlenül, korán kezdeni a szexuális életet veszélyes. Ma a társada-



 

6363

lom inkább elnézi és elfogadja a korán kezdést, sőt segít is abban, hogy ho-

gyan védekezzenek a fi atalok (a lányok) a terhesség ellen. Kész. Ez a szerelem? 

A biológia, a testismeret? De az is milyen? Néha egy-két lagymatag, elavult szó 

az érzelmekről. A tetejébe tablettákkal beavatkozni a hormonháztartásba egy 

kamasz, fejlődő szervezetben, nem tanácsos. Döbbenetes ez a társadalom. 

Ma még nehezebb a fi atalok helyzete, így csak veszíteni lehet. Ráadásul szé-

les rétegek veszítenek azzal, hogy lecsúsznak egy monoton ürességbe. Ezt az 

ürességet jól jellemzi a dugni szó, amit a fi atalok szeretkezés szó helyett ma 

leggyakrabban használnak.

 A magánélet és a közösségi lét összehangolása szintén örök téma. Em-

lékszel, Freud azt írja, hogy a szerelmesek aszociálisak, mert úgy el vannak 

foglalva egymással, hogy nem nyitottak a közösség felé. De nem ám: csak az 

enyém légy és senki másé. A görögök, ahol a demokrácia született (na persze 

a rabszolgaság vállán), ezért tartották kicsit beteges állapotnak a szerelmet. 

A szerelmeseket türelemmel kell elviselni. Majd magukhoz térnek. (Ez rendsze-

rint meg is történt.)

 Tudod, milyen volt egy spártai esküvő? Csak rövid időre tért be az ifjú férj 

a feleségéhez, a kőből készült tűzhelyhez, hogy utódokat nemzzen, aztán visz-

szatért barátai körébe, hogy nemes gondolatokkal és tettekkel foglalkozzanak. 

(Még a római katolikus Isten, illetve a pápa sem volt ilyen szigorú.) Az újszülöt-

tet pedig hideg borban mosták le. Ha kibírta, jó. Ha gyönge volt vagy satnya, 

ledobták a Taigetosz hegyéről egy szakadékba (ne legyen közel a tetem és a 

bűz).

 Ennyit a szerelemről. Bocsánat, mégiscsak elölről mentem hátrafelé. Azt a 

kutyafámat.

Ölellek: Alaine

Ui: Annácska, ma tépelődés, azaz gondolkodás közben rájöttem, honnan ered 

a „kutyafáját” kifejezés, amit régen, valami bosszantóval kapcsolatban használ-

tunk. Ha egy kutya rápisil egy fatörzsre (a kutya fája), azzal megjelöli a terüle-

tét, és ahány kutya arra jár, szintén odateszi a bélyegét (azaz rápisil). Az ám, 

csakhogy a lánykutyák guggolva pisilnek, mint a nők. Hát már itt kezdődik? Azt 

gondolom, nekünk fölösleges megjelölni a területünket, az úgyis a miénk. Az 

élet bennünk van.


