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Jeszenszky Géza  

 

Meghaladni a balsorsot 
 

       A balsors nemzete va-
gyunk, hisszük Kölcsey nyo-
mán, és Trianon ezt nyoma-
tékosan aláhúzta. Történel-
münket tanulmányozva 
azonban már fiatalon rájöt-
tem, hogy rossz döntéseink, 
Wesselényi szavával 
„balítéleteink” nagyban hoz-
zájárultak vereségeinkhez és 
veszteségeinkhez. Sokat 
merengtem azon, hogyan és 
miért tévesztettünk utat és 
veszítettük el gyönyörű or-
szágunk két harmadát, miért 

lettünk szovjet gyarmat, és hogy mit lehet tenni a magyar nemzet sorsának jobbra 
fordításáért. Ez vitt engem a tanári, történészi pályára. A kommunizmusban fel-
nőve és a nyugati demokráciák működését közelről látva lettem a tartósnak látszó 
kommunista rendszer határozott ellenfele, a rendszerváltozás aktív előmozdítója. 
Ez vitt a politikába, így lettem a külügyekért felelős miniszter. Egész életemben 
egy jobb Magyarország és egy elégedettebb magyar nemzet célja vezérelt, ezért 
dolgoztam tanárként, könyvtárosként, miniszterként, országgyűlési képviselőként, 
diplomataként. Élettörténetemet, tapasztalataimat, gondolataimat már számos 
írásban megosztottam a hazai és a külföldi közönséggel, de még előttem álló fel-
adat mindezt egy vagy több könyvben összegezni. Itt csak igen vázlatosan tudok 
minderről számot adni. 
 

1941. november 10-én születtem, amikor Magyarország már háborúban 
állt, a rossz oldalon, de ezt és ennek a várható következményeit kevesen látták. 
Apám, a legnagyobb magyar pénzintézet, a Hitelbank cégvezetője, ezzel tisztában 
volt, bízott az angolok, a demokrácia győzelmében, és azt remélte, hogy a háború 
végén a trianoninál jobb békét kap hazája. Ő is elszakított területen, a Romániá-
hoz került Nagyszentmiklóson született, felmenői evangélikus lelkészek, megyei 
hivatalnokok, katonák, földtelen Turóc megyei köznemesek voltak. 1947-ben a 
vízivárosi Pala utcában újra megindult angol iskolába íratott be, amit a következő 
évben az államosítás megszűntetett. Anyai nagyapám, Miskolczy-Simon János 
verselő, író ember, Nógrád vármegye főlevéltárnoka volt, amikor az első világhá-
ború egyik első csatájában, 34 évesen, Lemberg mellett halálos fejlövést kapott. 



Hét éves voltam, amikor özvegye, az erdélyi Tekén szász anyától született zongo-
ratanár, nagy tehetségű művész, nekem adta János nagyapám négy vastag kötetes 
Magyarország történetét, amit egy év alatt végigolvastam. Másik nagyapámtól, 
Jeszenszky Géza ügyvéd-újságírótól Jókai írásainak 100 kötetes díszkiadását örö-
költem, azokat is mind elolvastam. 

Budán, a Krisztinavárosban, a Tabán mellett felnőve, barátaimmal az akkor 
még bombatölcsérekkel teli elvadult parkban indiánosdit játszva, a Gellérthegy 
sziklafalán mászkálva, a Vár romos pincéit kutatva, és rengeteget olvasva lettem 
a történelemnek, a szabad természetnek, a független gondolkodásnak és a spor-
toknak elkötelezett ember. Mi, az 1940-es évek elején születettek – a nagyszüle-
inket és szüleinket érő megpróbáltatásokhoz képest - szerencsés nemzedéknek 
mondhatjuk magunkat. Rákosi diktatúráját ugyan már megtapasztaltuk, de gyer-
mekek számára a nélkülözés és a félelem légköre kevésbé nyomasztó és könnyeb-
ben elviselhető. Viszont kamaszok voltunk az 1956-os forradalom idején, s aligha 
van közöttünk olyan, akinek azok a napok nem vésődtek volna be kitörülhetetle-
nül, fájdalmasan szép emlékként a tudatába. 

A patinás Toldy Ferenc gimnáziumban érettségiztem 1959-ben. Osztályfő-
nököm és történelemtanárom Antall József, a rendszerváltozás miniszterelnöke 
volt. Az ő szelleme, tudása és politikai felfogása minden tanítványában mély nyo-
mot hagyott. Egyetemre két éven át hiába jelentkeztem, mert az 1956-os forrada-
lom első évfordulóján az áldozatokra emlékezve iskolatársaimmal együtt "némán 
tüntetettem," azaz az iskolai szünetekben csöndben álltunk a folyosón, ezért Ben-
ke Valéria miniszter egész osztályomat eltiltotta a továbbtanulástól. Két éven át 
fizikai munkás voltam, közben olvastam, nyelveket tanultam. 1961-ben végül 
fölvettek az ELTÉ-re és 1966-ban kitüntetéses történelem - angol nyelv és iroda-
lom szakos tanári diplomát szereztem. Két éven át iskolában tanítottam, majd az 
Országos Széchényi Könyvtár munkatársa lettem, ahol remek légkört, kiváló, a 
kommunista rendszert utáló kollégákat találtam. 1973-ban a könyvtárosi diplomát 
is megszereztem. A 19. és a 20. század magyar és egyetemes történelmét kutat-
tam, egyetemi doktori fokozatot szereztem, tanulmányokat írtam. Ennek köszön-
hettem, hogy 1976-ban megvalósult régi törekvésem, a nemzetközi kapcsolatok 
történetének tanára lettem a diplomatákat is képező Marx Károly Közgazdaságtu-
dományi Egyetemen - anélkül, hogy beléptem volna az élet minden területét el-
lenőrző kommunista (Magyar Szocialista Munkás) pártba, vagy besúgó szerepet 
vállaltam volna, amikor „a szervek” megkörnyékeztek. Az 1960-as évek közepé-
től, amikor a külföldi utazásokat a hatóságok engedélyezték, autóstoppal, vasúton 
és gyalogosan bejártam a szomszédos országokat, meg Angliát, Skóciát és Sváj-
cot. Később, mint vizsgázott síoktató, diákjaimat és turistacsoportokat vittem a 
hazai és a külföldi hegyekbe.  

Történetkutatóként a jelenhez vezető utat vizsgáltam, az 56-os forradalom 
leverésének okait szerettem volna megtalálni. Rájöttem, hogy ehhez visszafelé 
kell haladni: hogyan lettünk szovjet csatlós, mi vitte hazánkat az ezt előidéző II. 
világháborúba, és az utóbbi hogyan következett az elsőből és az azt lezáró békék-
ből? Így találtam rá az engem máig tartóan foglalkoztató témára, külföldi megíté-
lésünk alakulására. Kutattam, hogyan vált az 1848/49-ben az akkori művelt világ 



csodálatát kiváltó magyarság már 1914 előtt egy belpolitikájáért széles körben bí-
rált országgá, hogyan foszlott semmivé a magyar presztízs, lehetővé téve, hogy a 
háború végén a győztesek könnyű szívvel mondják ki fölötte az ítéletet: bűnös 
nemzet, földaraboltatik. Éppen e folyamat, a nemzetiségi kérdés és annak külföldi 
visszhangja tanulmányozása tett a dunai gondolat, a közép-európai népek sorskö-
zössége meggyőződéses hívévé. Beláttam, hogy a balsorsot, Trianont, nemzetünk 
harmadának elveszítését, csak úgy lehet túlhaladni, ha a németek és az oroszok 
közé szorult kisebb közép-európai népek nem egymás ellen keresnek nagyhatalmi 
támogatókat, hanem összefogva igyekeznek visszanyerni önrendelkezésüket és 
függetlenségüket. 

1984-ben Fulbright ösztöndíjat nyertem az Egyesült Államokba, s 1986 
végéig a Kaliforniai Egyetemen, Santa Barbarában tanítottam Kelet- és Közép-
Európa történetét. A világ legerősebb és legjobban működő demokráciájában élni 
és ott tanítani tovább tágította látókörömet. A marasztalás ellenére családommal 
együtt hazatértem, és bekapcsolódtam a formálódó ellenzéki mozgalmakba. A poli-
tikába nem az ambíció vitt be, nem Antall, akinek az unokahúgát még 1967-ben 
feleségül vettem, hanem az, hogy az 1980-as évek vége felé, egy kedvezővé váló 
nemzetközi helyzetben, sokan esélyt láttunk a rendszer lényegi megváltoztatására. 
Ott voltam 1987-ben Lakiteleken, majd a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja 
lettem (1988), egy év múlva annak külügyi bizottságát vezettem. Az 1990-es sza-
bad választások után az Antall-kormány külügyminiszterévé neveztek ki. Minisz-
terként célom – a kormányfőt segítve - a nemzeti érdeken alapuló magyar külpoliti-
ka kialakítása volt, tehát a Varsói Szerződés felszámolása, kapcsolódás a Nyugat-
hoz, szoros politikai és gazdasági együttműködés a közép-európai országok között, 
a határainkon túli magyarok támogatása. A 1994-es választások után ellenzéki or-
szággyűlési képviselő lettem. 1995 márciusában a Magyar Atlanti Tanács elnökévé 
választottak, s ebben a minőségemben erőteljesen kivettem a részemet a NATO-
tagság ügyében kiírt népszavazási kampányban, attól a meggyőződéstől vezérelve, 
hogy a tagság nyújtja a legbiztosabb garanciát a történelmünkből ismert tragédiák, 
külső agressziók és ellenséges szövetségek ellen. 

Politikusként, majd washingtoni nagykövetként is történész maradtam, ma-
gam írtam beszédeimet, érvelésem mindig a történeti-politikai háttérre épült. Mér-
hetetlenül bánt, hogy a rendszerváltozás után szomszédjaink – sem okos felisme-
résből, sem külső nyomás hatása alatt – nem vették át a nemzeti kisebbségekkel 
szembeni türelem és támogatás nyugat-európai modelljét, s ma is a legmerevebben 
elzárkóznak a kisebbségben élő magyar közösségek jövőjét garantáló autonómia 
elfogadásától. Ezt az igényünket, követelésünket azonban nem adhatjuk fel, mert 
ez létkérdés. Ehhez érvekkel, jó bel- és külpolitikával, meg kell nyernünk Európa 
és Amerika támogatását. A mi két szép szemünkért ez ugyan nem fog egykönnyen 
megtörténni, de ha rájönnek, hogy a világ országainak nagy többsége többnyelvű 
és több nemzetiség alkotja, s hogy a béke alapfeltétele a különböző nyelvű, hagyo-
mányú és vallású közösségek harmonikus egymás mellett élése, akkor a magyar 
nemzet ügye rendeződhet, a balsorsot magunk mögé tudhatjuk. 
 
 
 



     Tilajcsik Roland  munkája 



 
Lászlóffy Csaba 
 

                    T.T.-TRILÓGIA 
 
    „egy ablakból egy távcsöves férfi, 

                          láttam, a tengert nézte” 
                                         (Tomas Tranströmer) 

 
 

 
1. A citadella-barlang leigáz. 

 
 Ha ilyenkor télelején holtfáradtan, de élénk  
színekben játszó vagy párakékkel elmaszatolt 
kimetszett tájképekkel érkezel haza (hisz messze voltál 
saját magadtól), eszedbe ötlik, hogy egy órával korábban  
a kényszerből kimetszett nyelv is miként csúszott,  
futkározott a jégen, mint egy vért köpködő egér. 
 
Hallja-e még rajtad kívül valaki, hogy Edison réz hallókürtjén,          
telefonkészülékén keresztül 
milyen hangokkal üzennek a legmodernebb  
eszközökkel szétrobbantott agyvelők? 
(Melléd szegődnek ötven-hatvan év után. 
Ha netalán nem érsz ma épségben haza, 
számodra véget is ér a világkaland!) 
 
Egy rendőregyenruhás hölgyemény orángután- 
gesztussal, mégis szelíden – te vagy neki  
az oltalomra szoruló citoyen(!) – a rekeszizmod 
alá nyúl, hogy át ne gázoljon rajtad ez az elvadult 
(vagy csak nagyvonalú) robogó menet. 
Ághegyek szurkálnak a légbe, tar ágak hadonásznak 
a hűtlen angyalok után, miközben nő benned a   
rémület, hogy Európa rothadása közben egészen  
szétfoszlik olcsó úti cipőd. 
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2. „Mi több: a retorika itt lehetetlen.”* 
 
Taszítások /nem fikciós/ élménye: mikor az ember 
iszapban hányja föl lelke mélyét.** Az ösztönélet 
tiltott sóvárgásai (mohos emlék): a pinceboltív alatt  
érlelődő bor, csípős szeszillat. Torokszo/á/rító 
szippantások, pergamenbőrön égő ajkak; nem létező 
bűnlajstroma a vonaglásoktól végképp megszabadult, 
üszkösödő szépségnek. 
                                     Mint pálmaházi korhadás, 
kis barna törmelék; bizalomközhely: télialma- 
lét. Ingerlékenyen; ha kell, éles fogakkal szaggatva 
– különben (Erasmus intése legyen elég: könnyen 
ágyat vet minden lélekben a tespedés! a béklyó 
nem menedék) fog-e még derülni az ég mint lehiggadt  
házi-áldás? vagy kódolt virradatok szuvas sebeit 
ondókrémmel kenegető, kies álom: orgazmust kiváltó  
ostor?... Rosszabb nem jöhet, csak, amit a föl- 
darabolt test magába fogadhat. Míg kőléptekkel 
haladsz, kicsinyességnek tűnik leporolni pantallódat. 
 
* (Tomas Tranströmer) 
* * Arany János 
 
 
        3. Az idő logikája 
 
Búvóhelyet kerestél. Ezek a csábító napsugarak 
– a gyermekkor echósszekeréről lehullott szalma- 
szálak – megszólalásig emlékeztetnek a „leveleken 
gyöngyszemek, faodúban hangyák”-kor nyarához.  
Egy érintés, mely éget; egy futózápor… A rontás 
elől nem szégyen itt találni végső menedéket. 
 
2011. november 
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 Tomas Tranströmer-variációk 
 
 
Dilettáns portrék 
 
Veszedelmes a gyáva hóhérkodása 
(önmaga bizonytalanságát zárójelbe teszi), 
árnyéka hosszát végképp kicentizné: 
jobban siet, mint a fényt elnyelő sötét. 
 
 
Haiku-rejtvény 
 
Megkérgesedett  
agy – a démon őhozzá 
képest már Valaki! –  
 
mocsári létben 
süllyed az álom, nőnek 
a daganatok. 
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                         Hegel búcsúlátogatása Hölderlinnél 
       
   A szamárbőr lassan fogyott a 

harminckét esztendő alatt, 
el-elrágta középen az ablakrácsokat, 
időnként azért unatkozott; 
néhányszor felgyúlt a bútorozott 
emeleti „cella”,  az asztalos lent buzgón 
gyalult, szegecselt – észre sem vette,  
vagy talán arra gondolt: a fizetségből 
mindennemű kárra bőven futja majd. 
  

   Hegel szórakozottan bólogatva ölelte  
keblére örök szobafogságra ítélt barátját, 
közben a metafizikai spekulációk gyötörték vagy a  
vulgármaterialisták ökörségeire vadászott ismét – 
Hölderlint nem zavarta elbambult házi jószág, 
sem ravasz vad, zárolva volt előle minden fegyver, 
ámde filozófustársát kikísérve, ezúttal sem 
mulasztotta el a falakon túl jajgató törzsi 
rengetegből kiszedni a láthatatlan söréteket. 
 
2012. április 
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Tar Károly 

Summa 
 

 Részlet szerző regényes életrajzának második,  
Saját lábon  

című kötetéből  
 
Egy mondat az útról - 2 
Folytatás előző lapszámunkból 
 
Havazott azon a délelőttön, mire előkerült a munkásokat szállító kis busz, az 

utakat friss fehér lepel fedte, az építőtelep kezdetleges épületeit és a sártéglákból 
emelt, földhözragadt falusi házakat megszépítette a hótakaró, a kosz fölé simuló 
patyolat békéssé tette a tájat; Lala kihúzta magát, mutatta szépfiúságát, ápolt ha-
lovány képéről leolvasható volt selyemfiúsága, de halk szavúsága, okosan visel-
kedő tudása is; a tőle hallottakat, amiket magáról mondott, továbbgondolva, meg-
győződésemé vált, hogy regényekből táplálkozó kalandvágya késztette erre az 
útra, miután nem jutott be az orvosira, és özvegy édesanyja évek óta tartó párkap-
csolata útjában érezve magát, összekapart merészsége buzdította önállóságpróbá-
ra, hogy valahol valami könnyű munkával boldogulva, a következő egyetemi 
felvételi vizsgákig eltöltse az időt; közöttünk ő volt a jól öltözött: bőrspencere 
felett  halványkockás, kaki színű télikabátot és bundássapkát hordott: rajtam lö-
työgött az egérszürke béleletlen lóden, micisapkámat, felváltva hol egyik, hol a 
másik fülemre húzva hordtam, mert valahol azt hallottam, a fülek és a kezek me-
legétől függ az ember hidegérzete, lábamnak fúrt járnia kellett, hogy félcipőmben 
el ne zsibbadjanak; egyszer megtörtént, fehérré fagytak lábujjaim: a háború befe-
jezésének évében, valamivel karácsony előtt kukoricáért  mentünk egy Bács köz-
ség közeli falu malmába, erős, szétrúghatatlan, duplatalpú bakancsom volt, D 
alakú rézbevonatos acélkapcsokkal, amelyekbe élvezet volt beakasztani a lapos 
barna fűzőt, apám szakértő szemmel felfigyelt rá és megvásárolta az ószeren; a 
háború alatt, amikor sok minden összeomlott, öregesen töpörödött, vagy szétzilál-
ta a felgyorsult idő, nekem úgy tűnt, egyedül  csak én növekedek valamelyest, 
testmagasságban persze alig, de lábméretemben fájdalmasan, mert nyűhetetlen 
bakancsom egy esztendő múltán szorított, a következő évben pedig lábujjaimat 
összekucorítva  kellett belepréselnem  patinás bakancsomba, s mérgesen rugdal-
tam minden lábam elé kerülő követ, abban a hitben, hogy sikerül szétrúgnom 
bakancsom, szüleim kénytelenek lesznek mást, nagyobbat szerezni; volt bennük 
ilyen irányú hajlandóság, szelíden magyarázták, ha lesz rá pénz, és bakancs is 
akad, rögtön kapok megfelelő lábbelit, persze, ha nem szabódnak és jobban kö-
rülnéznek a város közeli helyeken, és elég bátrak lettek volna, bizonyára találtak 
volna nekem valót, ha nem is teljesen megfelelőt, de vastag harisnyákkal, kapcá-
val kitölthető csizmát, katonabakancsot bizonyára, hiszen a Burcă fiúkkal akkori-
ban rendszeresített erdei fagyűjtéseink alkalmával, a Hója- erdő szélén félig elföl-
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delt hősi hallottak lábán napokig ott volt, irtózva figyeltük, volt bizony nekik egé-
szen használhatónak tűnő lábbelijük, ki tudja  hány száz kilométert gyalogoltak 
benne, amíg itt nálunk végleg megpihentek?, eszembe nem jutott, hogy magam-
nak ilyen csizmát vagy bakancsot szerezzek, nem a gyerek dolga, hanem a szülő 
feladata ez, mondogattam magamban durcásan, s addig vacilláltam, amíg a követ-
kező fagyűjtéskor szomorúan konstatáltam, nálam bátrabbak és okosabbak, az 
ésszerűségnek engedelmeskedve, bátran cselekedtek: a halottaknak semmi, de 
semmi szükségük nincs lábbelire, a háborút túlélőknek pedig élniük kell, járni, 
gyalogolni, rohanni mindenért, ami a megélhetéshez szükséges, a tél pedig szigo-
rú, nem érdekli, hogy az emberek háborúban vagy békében élnek, ölik egymást és 
rombolnak esztelenül, a tél éli a maga megszokott életét, havat hoz, jeget és meg-
mutatja a leheletünk, erről még a marhák is tudják, hogy hideg van, jobb behú-
zódni a meleg istállóba, ezt akarja a gazda is, ha maradt még háziállata a fegyve-
rek cunamija nyomán, az ember pedig olyan állat, ösztönösen éltetnie kell az álla-
tokat, akiknek nincs szükségük lábbelire, de a gazda  e nélkül, nem több falhoz 
állított óriásnál, egyetlen jeges fuvallatával  ezreket helybenhagy a tél, cipő nélkül 
az ember védtelenebb a csigánál, házát képtelen hátán hordozni, mezítláb vagy 
lyukas cipővel minden háborút átvészelt polgár csupáncsak félember, pont olyan, 
mint amilyen én voltam azokban a nehéz időkben, éppen tíz esztendősen, elszán-
tam gyalogoltam duplatalpú szorítós bakancsomban a havas úton, s amikor feltűnt 
a patakparti kicsiny malom épülete már nem érezem a lábam, nem fázott, jókora 
hideg követ hordtam mindkét bakancsomban, csodák csodája járt a malom, akadt 
egy gubás ember, aki  hajlandó volt jó pénzért, ezüst ötpengősökért  félzsáknyi 
kukoricát eladni nekünk, a molnár, hajlott hátú öregember, intett, várnunk kell, s 
a gabonaőrlés orromban érzett melegével tébláboltam órányit, míg reánk került a 
sor, a máléliszt sárga színe mutatta, hogy nevelőapám hobbiból gyűjtött, Horthy 
Miklós arcképével díszített ezüst ötpengősein vásárolt  gabonánk: aranyat ér: há-
tunkon vittük, cipeltük vissza a város felé vezető havas úton, ember sehol, csak 
Kardosfalván, a vámház előtt ácsorogtak néhányan, Gyere!, szólt katonásan neve-
lőapám, és balra el, akár a színpadi utasítás, két ház között felkapaszkodtunk a 
domboldalra, belevetettük magunkat a térdig érő hóval fedett temetőbe, kerestük 
a sírok közötti legrövidebb utat, hogy elkerüljük a vámházat, ahol szigorú hatósá-
giak nem vámoltak, hanem elkoboztak mindent, azoktól, akik engedély nélkül 
élelmet vittek a városba, csúnyát mondtak róluk, azt állították, hogy feketéznek, 
pedig még a helyi lapban, a Világosságban is megírta valaki, hogy ezeknek a so-
kat utazó, cipekedő embereknek köszönheti a város az életét, mert betevő falatok 
nélkül többet éheznénk, mint amennyit kibír az ember és őszi legyekként vánszo-
rognánk tétován, pedig  dolgoznunk kell, erre figyelmeztetett még születésem 
előtt a fehér hajú, jó Benedek Elek apó is, persze pontosan érthető üzenete sokkal 
később jutott el hozzám, mert nem olvashattam az általa szerkesztett Cimborát , a 
magyar időkben kevéske ideig járt nekem a Jó pajtás, ebből is átsütött valamicske 
eligazító apróság  bölcsességéből arról, hogy miként kellene nekünk helyesen 
élni, de az nem vitás, hogy már az Óvárban, ahol gyermekkoromban nyargalász-
tam, a falakból, az utcaburkolatba  taposott tapasztalatokból  és az emberek szüle-
tésük óta magukkal cipelt melegéből, a nép leheletéből, amit az okosok aura 
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popularisnak neveznek, teljesen átitatott és munkált bennem a hajdaniak intése, 
akik már Apáczai Csere Jánossal kimondatták máig érően, hogy az időt iparkod-
nunk kell  szorgalmasan kihasználni, különben barmok maradunk halálunk után 
is; az életbe kapaszkodó szorgalom hajtotta nevelőapámat is, hogy a mindig bün-
tető hivatalok ellenében kiskaput keressen, még akkor is, ha a kardosfalvi temető-
nek nem volt semmiféle kapuja, csak domboldalra sorakoztatott sírjai voltak, a 
város felüli szélén pedig tömegsírja, ahova az 1944 június eleji, állomáskörnyéki 
bombázás több mint kétszáz halottjának összegyűjtött maradékait temették, térdig 
érő hó és a sietős feledés borította ezt a közös sírhelyet is, Látod?, intett nevelő-
apám, szőke Jávor-bajuszkája zúzmarás volt, Aha!, nyögtem, és igyekeztem a 
nyomába lépni, szerettem volna, ha gémberedett lábaim gólyalábak lettek volna, 
segítettek volna a mindenfajta felülemelkedésben, de csak csökött falábak voltak, 
nem volt bennük érzés sem az élők, sem a halottak iránt, szomorúságos napon 
történt, a szürkeség a beláthatatlan egekből a hótakaróig ért, bizonyosan össze-
gyűlt akkor városunk fölött az sok háborús nyomorúság és korompernyeként le-
begett fölöttünk, mint a nyári vakációnkba tülekedő „égi bivalyokból” szórt fé-
nyes alufólia szecskákat ellentételező nyomorúságszálak, amelyek 
feltartózhatatlanul beleitatódott a gondolatainkba is, miközben izzadva tapostuk a 
havat, csak annyi öröm jutott nekünk, hogy a domboldalon araszolva, a házaktól 
nem láthattuk a vámházat; Kitoltunk velük, mondta nevelőapám, amikor átvág-
tunk a Kerekdomb aljától nyílegyenesen húzódó Nagy Lajos király út végén az 
egyetlen kanyart, amely a vámházhoz vezetett, bevetettük magunkat a lábon ha-
gyott száraz kukoricagórék közé, s a Nádas-parti lucernás mentén elértük a város-
végi Királyhágó utca végét, hogy utcánk ötvennél több háza között, a házszámo-
kat csökkenő sorban olvasva, idegességünk maradékát morzsolgatva, végre az 
utca elejére, haza érjünk a 7. szám alá, és elvárjuk anyám és lánytestvéreim nagy-
lelkű elismerését: Szenzációs!, lelkesedett a nővérem, ma sem érzem ezt túlzás-
nak, legfentebb egyenlőnek azzal a szenzációval, amikor a környék lakóival repü-
lőgépet látni siettünk a lucernás rétre, ahova egy az utcánkban lakó széplány ked-
vét keresve, kétfedelűjével  feszállt a szamosfalvi repülőtérről  fékezhetetlen ud-
varló kedvében magasra emelkedő pilóta, s vitézkedve leszállt a városvégi Ki-
rályhágó utca lucernására; a környék lakói mosolyogva fogadták és szenzációs-
nak nevezték ezt a nem szokványos szerelmi vallomást, ellepték a lucernást, a 
látványtól bezsongva a felszállást előkészítő utasításokra  sem figyeltek, és a két-
fedelű román vadászgép jobboldali szárnyának vége, amikor a gép hirtelen a Ná-
dasra merőlegesen fordulva, a patak magas martját dobbantónak kívánta  használ-
ni, az erre nem számító bámészkodók közül, a nyugdíjas Gyuri bácsit éppen deré-
kon kapta, s mire odaértünk, sárga beleit földre omolva találtuk, élettelenül sápadt 
fehér volt minden, ami belőle megmaradt, anyám békeidőben boncolt, kopasztott 
tyúkjához hasonlított szegény ember, furcsa, hogy sajnálatomban mindkét eset-
ben ugyanazt a megdöbbenést éreztem; a repülőst a Nádasba borult gépből szed-
ték ki, s még sokáig mesélték a környéken, ha a pilóta nem figyelmez a repülő 
szárnyával elgázolt emberre, sikerült volna felszállnia, és elrepülhetett volna a 
cserbenhagyás emésztő érzése nélkül, de mert oldalra pillantva, látta az öreg  ki-
forduló gyomrát, elvesztette uralmát a gép fölött és a gép orrával a patakba zu-
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hant; s ha ez nem olyan szenzáció, amit a mi málészerzésünk mellé állíthat az em-
lékezet, akkor sorakozik sok más között egy évekkel későbbi délelőtti történés: a 
Nádas jobbpartján fémipari üzem működött, a patakpartra ürített formázó homok-
ból, hozzáértő  cigánynék mögé  állva, csak úgy passzióból addig guberáltuk a  
sok színes fémhulladékot, amíg az államosított gyár átterjeszkedett a patakon, 
elfoglalta a lucernást, az új szerelőcsarnokban kis töpörödött mester keze alá ke-
rültem a fémipari középiskolából gyakorlatra érkezőkkel együtt, hatalmas kerek 
asztalra szerelt satuk mellé osztott, reszelni való több volt a soknál, s miközben a 
mester szaporán irányította a szerelőcsarnokban dolgozók munkáját, a kerek asztal  
egyik füstölnivalókkal tele fiókjából  cigarettát vett elő, egyiket a másikról gyúj-
totta, szünet nélkül dohányzott, szenzációsnak találtam, s számoltam, déli egy 
óráig száz cigarettát szívott el, ma is emlékszem vértelen arcára, sajnáltam, mert 
akkor én már rég, tizenéves korom előtt, kigyógyultam a dohányzásból, úgy talál-
tam, hogy éppen olyanformán volt ideges, mint mi, amikor a havas temetőn át 
beloptuk a városba a mindennapi máléhoz szükséges lisztet, hogy együnk minden 
étkezéskor, amíg tart belőle, s mert volt éppen elég, egyszer tízórait is vittem belő-
le, s a gimnáziumban elterjedt, hogy felvitte az isten a dolgom, tortát zabálok 
nagyszünetben, a lényeg az, hogy puliszkazabálókként megmaradtunk, a lakatosok 
mestere pedig, mint később szavahihető szakiktól megtudtam, nem érte meg ötve-
nedik életévét, kifehéredett a sok dohányfüsttől és eltemették a már nem 
kardosfalvi, hanem a városhoz névváltoztatás nélkül tartozó temetőben a bombá-
zásban másvilágra repített áldozatok tömegsírja mellé, ahova olyan valószínűtle-
nül fehér  halottakat temettek, mint amilyen fehérek voltak lábujjaim, amikor vég-
re lefejthettem róla a páncélerős bakancsom, anyám felkiáltott, Mit történt veled, 
drága fiam!, s miután az egész család megcsodálta fehérre fagyott lábujjaimat, 
erősödő fájdalmat éreztem, hideg és forró vizes mosdótálban kellett váltogatnom 
lábaimat, és szerencsémre megmenekültem az ujjcsonkítástól; Bodocant emlegette 
nevelőapám, aki térdén csúszkálva érkezett haza a Don-kanyarból, s itthon már 
csak lábujjai nélkül állhatott talpra, hogy lovaival fuvarozzon s rengeteg gyereké-
nek a mindennapi betevő falatját valamiképpen megszerezze; mindez ott kavargott 
agyamban azon a havas délelőttön, amikor  csatornaépítők kis autóbuszán elindul-
tunk  rendeltetési helyünkre, átvágtunk egy szegényes dobrudzsai  településen, 
kinn a pusztában kavargott a Crivaţul, amely az itt ismert három szél közül a 
legkegyetlenebb északi szél, sofőrünk panaszkodott, hogy nem látja az utat, Lala 
mellett egy festett nő ült és vihogott, magyarul beszélt és kiderült róla, hogy ő is 
Kolozsvárról indult munkát keresni; időnként megállt a busz, egy-egy melós 
leszállt és nekivágott a havas pusztaságnak, hogy a kivehetetlen messzeségben 
házára vagy szállására találjon, végül csak mi maradtunk a buszban, Bandi 
szipogott, szótlanul bámultuk és hallgattuk a hóvihar koncertjét, aztán kettőt 
rángatózott a kocsi, a sofőr káromkodott, az út közepén álltunk, kikászolódtunk, 
körbejártuk a buszt, próbáltuk tolni, hogy újra beinduljon, a sofőr fülére húzta 
báránybőr sapkáját, kotorászott egy darabig a motorházban;  Megette a fene!, szólt 
dühösen, és mint a kámfor, eltűnt a hóviharban; Lala, Bandi és a  festett nő 
visszaültek a kocsi hátsó ülésére, ahol közrefogták a kacarászó nőt, azt állították a 
fiúk, hogy melegíteni szeretnék, s amikor Lala  a szoknyája alá nyúlt, Fiúk!, szólt 
a nő határozottan; Ennek ára van!, Hát persze, felelte Lala, és erre kiléptem a 
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buszból, topogtam a hóban, hogy elkerüljem a lábfagyást, ami, ha nem mindig 
súlyos betegség, de tapasztaltam már, hogy időváltozáskor erős viszketegséggel 
jár, két karomat ütemesen lendítve csapkodtam a hátam, csodára vártam, de már jó 
órája nem találkoztunk más járművel az úton, ott maradtunk magunkra, ahol még 
madár sem járt, két évtizeddel később tapasztalhattam, hogy a dobrudzsai tájakon 
mennyi rengeteg és az ornitológusoknak rendkívül sok értékes madár jár erre felé, 
Kiss János Botond a magyardécsei pap madarakba bolondult fia a saját maga 
alapította deltai múzeumban jégmadarat is mutatott egyszer, amiről azt képzeltem, 
hogy neve szerint a jég hátán is megél, s olyan emberi arca lehet, nem látszik rajta 
a szenvedés és a nagy magasságok betegségei, szelekkel vívott versenyei közben 
sem veszíti el a reményt, hogy kicsi agyában megálmodott célját elérve úrrá lesz a 
természeten; a kis busz ütemesen himbálózott, nyilvánvalóvá vált, hogy társaim a 
szórakozás legősibb formáját választották, már akkor utáltam a kukkolókat, előre 
indultam az úton, vagy hátra, ma sem tudom merre, öt percet mehettem, 
kerítéstelen falusi házat láttam, két kicsi ablakából sárga fény jelezte, hogy ott 
emberek laknak, házőrző kutyáktól tartva óvatosan közelítettem, ijesztően fütyült a 
szél, messzire cibálta a kicsiny ház kéményből a füstöt, Oázis,  adtam nevet a 
helynek, a havat homokként szórta arcomba a vihar, sálamba rejtettem az orrom és 
kisvártatva visszamentem a buszig, amely fáradtan szunyókált az út közepén, 
beszóltam társaimnak, Gyertek, találtam közelben egy házat!, nógattam őket, 
kikeltek zsibbadásukból és bekopogtunk az  oázis palotájába; négyen ültek a 
konyhaasztal közül, köztük volt sofőrünk, mondta, hogy éppen utánunk indult 
volna, nem jó fagyoskodni a kocsiban, Bine aţi venit!, mosolygott az idős 
háziasszony, török arcú férje pálinkával kínált, forró csörögeféle is került az 
asztalra és belőlünk is megeredt a szó, kérdeztek és mi feleltünk, mondtuk, honnan, 
s mi végre jöttünk, közben kinn elült a vihar, sötétjét megerősítette az esti 
félhomály, megfeledkeztünk a hóviharról, a világról és az időről, a sofőr közben 
elment és jó hírrel visszajött, talált egy traktorost, aki bevontat minket a néhány 
kilométernyire fekvő nazarcseai építőtelepre; ez neveztük később viharos 
kezdetnek, a munkatelepen kivilágos reggelig egy közös háló vaskályhája körül 
bóbiskoltunk, másnap nyilvántartásba vettek, pufajkát, nemezcsizmát és 
kantinjegyet kaptunk, a pufajka nadrág nekem bő volt és hosszú, ha kioldottam a 
tetején a pertlit és leengedtem a fejembe nyomott usenka két fülét, szemöldökömet 
is takarta, Ebben a felszerelésben kifeküdhetünk a hóra!, röhögött Bandi, és a 
faszolt ágyneművel berendezkedtünk  a közös hálóban, a kantinban viszontláttuk a 
kolozsvári nőt, akit Linának hívtunk, festék nélkül, szomorúan sápadt volt, 
pufajkájában furcsán teltkarcsú, hasonló nagyszájú nőkkel forgolódott a konyhán, 
erőltetett vidámsággal kiszólt a tálaló ablakon, a kacérkodó Hogy ityeg? után, 
kuncsaftjainak nevezett minket, és mi röhögve teletömtük magunkat 
paszulyfőzelékkel, amibe bőven aprítottunk a kiporciózott fekete téglakenyérből, 
délután pedig gyűlésre kellett mennünk, azt hittük valami eligazítás, ehelyett a 
Kommunista Ifjúsági Szervezet közgyűlése volt, ahol néhányan rögtön egymásnak 
estek, nem értettük, hogy miért, és miért oly nagy buzgalommal, felszólalt Lina is, 
valakiknek pártját fogta, olyan lelkes volt, hogy a csömör mindjárt kiütött a 
számon, mondta, hogy ő még új a telepen, de nem mehet el szó nélkül, és bár nem 
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ismeri a vezetőséget, de úgy érzi neki is meg kell védenie, mert  ezt kívánja a 
párt, a szocializmus és a becsület, és további nagy szavakat kevert össze, és 
kavarta buzgón, mint a konyhai nagy üstben a paszulyra öntött vizet, hogy 
elkeverje a lényeget a hideg vízzel és valami hosszú lére engedett ehetetlen főztet 
készítsen nekünk, a zsibbadtan hallgató, messziről jött vándoroknak, és elítélte a 
kritizálókat, a kákán csomót keresőket, az elnökség pedig bólogatott, és néhány 
nap múlva Lina egy másik konyhai tündérrel külön szobát kapott az egyik 
barakkban, ahol Lalának futó látogatásáért valamivel többet kellett fizetnie, mint 
a kocsiban végzett egymásmelegítés címén kapott élvezetekért; ólomszürke volt 
az égbolt, hasonló pufajkánk színéhez, az emberek vasárnapiason tébláboltak a 
barakkok között, a fagyott sártengerre terített hótakarón, ráérős csoportokban az 
ország minden részéből idecsalogatott emberek kíváncsian méregették egymást, 
szerencsevadászok voltak, mind csupa szürke pufajkában, jó volt elvegyülni 
közöttük, ruházatunk miatt úgy éreztük befogadnak; egy még nálam is fiatalabb 
fiú apró traktoron robogott közénk, szovjet katonafilmekben ilyen gyerek volt a 
század vagy az ezred üdvöskéje, akit mindnyájan óvtak, jó volt nekik valamilyen 
otthonról hozott családias érzéssel pátyolgatni az ilyen gyereket, akinek 
fogadatlan bátyuskái lehettek, itt is ez történt, a kisember felegyenesedve a traktor 
üléséből, büszkén feszített, mindenkinek volt hozzá egy jó szava; Nyomás, 
Angyalbögyörő! kiáltotta egy Sztálin-bajuszos alak, mosolyogtunk mind, 
magamra figyeltem, mintha rágott volna belülről valami, a sápadt irigység 
vasfoga kikezdett alig cseperedő józanságommal, mert nem én voltam a dajkálni 
való öcsi, nem engem bizsergetett képzelt bátyáim meleg mosolya, kinőttem a 
kislegény sorból, apátlan, anyátlan, testvértelen lettem, nagy távolságra kerülve 
megszokott környezetemtől, nem közelébe, hanem a közepébe annak, amit a 
felnőttek, mindannyiszor engem is figyelmeztetve, a tőlük telhető legnagyobb 
komolysággal életnek neveztek; és a traktort ide-oda, magabiztosan forgató 
gyermek, miután bezsebelte az összes dicséretet, elrobogott játékával valamerre, 
mi pedig Bandival biztattuk egymást, hogy nem lehet nagy ördöngősség  a 
gépkezelés, amelynek elsajátítására felvettek minket és beosztottak az exkavátor-
iskolába; Érettségizett városi gyerekek vagytok! Technikusi diplomátok is van!, 
biztatott a káderes az irodán: Nagy szerencsétek van, nemsokára három villamos 
lépegető exkavátort kapunk, ti majd könnyen elsajátítjátok e korszerű gépek 
kezelését. Fel a fejjel! Egyelőre tanuljatok hagyományos exkavátort vezetni, 
szívós Diesel-motorja van mindeniknek, bivalyerős. Figyeljetek! Szedjétek össze 
magatokat, nyissátok ki a szemeteket és jó dolgotok lesz!, leszerelt katonatiszt 
volt a káderes, nehezen értettük gyors oltyán beszédét, Lelépni!, parancsolta, és 
intett, mi pedig kimentünk a dobrudzsai táj kellős közepére, jelentkeztünk egy 
oktatónál, aki kedvetlenül végignézett rajtunk, nem szólt semmit, de lesújtó 
tekintetéből kiolvastuk, nem érünk egy fabatkát, a selejtes márványdarabot 
szemlélő szobrász szemével pásztázott rajtunk, akinek nem érdemes 
hozzákezdenie a faragáshoz, aztán, Ez van, nincs más! beletörődéssel, elvitt egy 
öreg géphez, öt perc alatt elmagyarázta működését, beosztott az egyik 
tanulócsoportba, s amikor sorra kerültünk, rendre  felkapaszkodhattunk a 
vezetőfülkébe, ahol mindkét kezünket lefoglaló hideg irányító-karok, és lábbal 
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taposható, csökönyös pedálok vártak, és megbizonyosodhattunk, hogy 
akaratunktól függően földvájásra kényszeríthetjük a páros fogaslécek végén 
silbakoló, vasfogaival reánk vigyorgó kupát, s miután megtelt földdel, magasba 
emelhetjük, tetszés szerint jobbra vagy balra parancsoltuk, a talajhoz 
támasztókkal erősített exkavátor alapszerkezetén gépházzal együtt forgó 
markológép engedelmeskedett, az ideiglenes sínpáron álló tehervagon fölé 
kormányozhattuk, majd a kioldó kart meghúzva, rendre feltölthettünk minden 
soron következő vagont az egyre mélyülő csatornából kiharapott, homokos, 
agyagos, máshol pedig krétás talajjal; apró, semmi emberkék voltunk a behemót 
gépekkel csúfított tájban, pici vakondokok, akik valamelyik központi irodában 
pöffeszkedő fővakondnak engedelmeskedve robotolnak a betevő falatért; ha az 
exkavátort vezető elbámult vagy a fogasléceken ég felé emelkedő kupa láttán 
megfagyott ereinkben a vér, az oktató ordított és lecsapott az állítókarra, a gép a 
hirtelen fékezésre megvonaglott, a légy zümmögését is hallani véltük a halotti 
csendben, de a nagyobb gubanc akkor keletkezett, amikor a tele kupát kiürítve, 
félfordulatot parancsolva kellett az exkavátor „szarvait” helyére igazítanunk, 
hogy a harapni való hegyoldal aljába igazítsuk az acélfogas kupát, a magasból 
zuhanó tonnányi csukott száj vészesen közeledett a vezető fülkéhez, néhány napi 
gyakorlat után, úrrá lettünk ijedségünkön, a fékpedált kifinomult érzékkel 
kezelve, sikerült a kabintól centiméterekre megállítani a szörnyű súlyt, jó játék 
volt, az oktató eleinte felhördült, káromkodott, néhány tudatos ismétlés és sikeres 
próba után, szótlanul legyintett, magunkra hagyott a vezetőfülkében, elég okos 
volt ahhoz, hogy tudja a gép tökéletes kezeléséhez kedv kell a gyakorláshoz, 
nekünk pedig  játék volt, mindez, szívesen próbálgattuk a merítés-ürítést és 
később már munkafolyamat ésszerű rövidítésének lehetőségeit kerestük, hiszen a 
cél adott volt: minél rövidebb idő alatt telerakni az ásítozó vagonokat dobrudzsai 
földdel; de Lalából hiányzott a ritmusérzék, a felé zuhanó kupa szele, mintha 
elfújta volna benne a cselekvés pislákoló gyertyalángját, fagyos sötétségbe borult 
az agya, a lábából kifutott az erő, alig nyomta, hát nem működött megfelelően a 
fék, az üresen is többmázsás kupa ismételten becsapódott a vezetőfülke mellé, 
ahova elővigyázatosságból az iskolagépekre  két-három talpfát erősítettek, hogy 
védje az exkavátor motorházát; az oktató magyarázott, mutatta, hogy kell, aztán 
szidta, káromkodott, miután pedig Lala, egyre sápadtabban, a sokadikszor is 
olyan erővel engedte vissza a kupát, hogy a talpfák pozdorjává zúzódva 
telefröcskölték a környéket, pulykavörösen lekergette a gépről, amelyért anyagi 
felelősséggel tartozott; Bandi vigyorgott, Mondtam, hogy selyemfiú!, elhúzta a 
száját, sercintett cigarettája mellől, mert nem ismerte a sajnálkozás mások által 
könnyedén megjátszott egyetlen olyan módját sem, amellyel elfedhette volna a 
szókimondástól keserű véleményét; exkavátor vezetés tanulása közben vidáman 
kergetőztek a napok, egyik a másik után könnyedén múltak, búcsú nélkül 
eltűntek, sorjáztak ikertestvérekként, úgy éreztem, ha ez munka, akkor a munka 
játék, kellemes órák sora, amelyek nem fárasztanak, és a megszerzett tudás 
beleitatódik a zsigereimbe, mire tizennyolcadik évemet betöltöm, alig dudorodó 
izmaimba rögződik minden a gépidomítók varázslatos tudásából, az élet fölötti 
uralkodás, bizonyára a gépek fölötti uralkodással kezdődik, talán éppen 

Irodalom                                                  5103 



ilyesmiről gondolkozhatott Bandi is, amikor mindegyre szivarozni támadt kedve, 
miközben valamelyik földhányáson gondterhelten álldogálva, cigarettája hamuját 
félpercenként gépiesen lepeccengette, kedve szerint szipogva a munkatelep 
nyersolajgázos levegőjében, tehette, mert olykor helyette is szívesen tapostam a 
pedálokat, rángattam a behemót gép vezénylő karjait, 1952 december közepén 
jártunk, enyhült az idő, a karácsony előtti héten elolvadt a hó, majdnem azt írtam, 
hogy nagyhéten, pedig akkor még nem ismertem, mert nem volt honnan 
tapasztalnom a nagyhét ünnepélyességét, az építőtelepen sem láthattam semmit a 
karácsonyi előkészületekből; az egyik nap valamiért az irodába küldtek, éppen 
ebédidő volt, a főnökre kellett várnom, valami normateljesítést bizonyító papír 
aláírása véget, de a vezető valahol kinn, ki tudja merre császkált a santieren, vagy 
a kantinban, nekem mindegy volt hol, beosztottja, beteges kinézetű, középkorú, 
sovány figura helyet mutatott egy piszkos padon, aztán íróasztala fiókját kihúzva, 
zsírpapírba bugyolált heringet tett maga elé, olajosan fénylett a jókora, 
arasznyinál is nagyobb  hal szobrozott előtte, szalvétányi varrottas kendőből 
puliszkát tett a zsírpapírra, három ujjával lecsípett belőle egy kis darabot, s 
miután komótosan végigtáncoltatta a puliszkát a heringen, élvezetét szeme 
vágásával is mutatva, szájához emelte a falatot; nem voltam éhes, laktatós 
árpakását etettek velünk aznap reggel, így aztán egyet sem nyeltem szárazon, 
bámultam a tisztviselőt, hiszen  a Duna és a tenger között élők étkezési 
szokásaiból kaptam ízelítőt,  az ebédelés nyugodt tempója miatt tiszteletet 
éreztem, tanult ember nem esik állat módjára az ételnek, de amikor elfogyott a 
puliszka és emberem  elégedett arckifejezéssel  egészben csomagolta vissza a 
heringet, megcsapott a háború idején általam is tapaszalt szegénység sanyarú 
levegője; a következő héten Lala bejelentette, hogy torkig van az építőtelepi 
élettel, Itt minden olyan bizonytalan!, mondta, és hozzátette, hogy lopnak is, azt, 
hogy valóban eltűnt a bőrspencere vagy a közeledő karácsony sivársága csapta 
meg, és ezért  mondott nekünk búcsút, sohasem tudtuk meg, Tiszteltetjük a 
kolozsvári leányokat!, mondta neki nyeglén Bandi, és miután egy napig jártatták 
irodáról irodára, a munkavédelmihez, a raktárba, a kantinba és szállásunk 
adminisztrátorához, a gyűjtött aláírásokkal telt papírral elszámolt, minden 
felszerelését visszaadta, elvitte egy kisbusz a vasútállomásig, hogy a maga 
pénzén utazzon vissza szülővárosunkba, teherként magával cipelte nem éppen 
kellemes emlékeit az életbe való kilépés első próbájának sikertelenségéről, 
amelynek keserűségét bizonyára csak az anyja öröme oldhatott fel 
viszontlátásukkor, amit mi, hasonló helyzetben nem mondhattunk volna el 
magunkról, búslakodni emiatt nem akadt időnk, mert parancs jött a központból, 
és nagyjából nekünk is végig kellett járnunk a nazarceai 7-8-as  építőtelepről való 
elszámolás aláírásokat gyűjtögető kálváriáját, mert átirányítottak Konstancára; 
akkor még így, magyar betűkkel  írtunk minden helynevet, pedig a város 
névtábláján Constanţa állott, még a főváros sem Bucureşti volt nekünk, hanem 
csak Bukarest, ahogyan a román-magyar szótárakban állt, Kolozsvár pedig 
Kolozsvár, amit elfelejteni csak később szoktattak hatalmilag; velünk az történt, 
hogy a Szovjetunióból ígért lépegető villamos exkavátorok helyett hatalmas 
úszódaru érkezett a konstancai kikötőbe, az összes műszaki leírás és rajz cirill 
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betűs volt, arra kellettünk, hogy a rajzokat pauszpapírra másoljuk, román 
feliratokkal és magyarázó szöveggel lássuk el, végzettségünk alapján erre 
látatlanul is rögtön képesnek ítéltek, szobát kaptunk a Duna-Fekete-tengeri 
csatornaépítők igazgatóságának szállodájában, az ablakból  Ovidius szobrát 
láthattuk és a díszes városháza mögötti  raktárerdőn túl az emelődarukkal sűrűn 
telerakott rakpartot, irdatlan nagy tengeri hajókat, amelyek messzi földek 
levegőjét hozták magukkal, ponyvaregények titokzatos világát, izgalmas kaput, 
amely a felfedezni való messzeségbe vezet, már a kikötő katonákkal őrzött  
bejáratánál tapasztaltuk, hogy ezt a kaput szigorúan őrzik, kísérővel érkeztünk, 
aki iratainkkal jó időre eltűnt az irodában s miután előkerült, Bandi minden 
további nélkül beléphetett a kikötő területére, engem kihallgató szobába vittek, 
körülálltak és komor arccal faggattak, Ismered-e Tar Pált?!, kérdezte a hadnagy, 
igenlő válaszomra felkapta a fejét, Áhá! köhintett jelentőségteljesen, társai pedig 
úgy néztek reám, mint akit  torkosságon kaptak az éléskamrában, Milyen 
kapcsolatban állsz ezzel a személlyel?!, jött a következő kérdés, bizonygattam, 
hogy bensőséges családias kapcsolatban, Rokonod, ugye!?, Hol tartózkodik!?, 
Mivel foglalkozik!?, Mikor kaptál tőle utoljára levelet?, záporoztak a kérdések, az 
utóbbi megválaszolását tartottam célszerűnek, de lehetséges, hogy érthetetlen 
kérdések fölötti ijedség miatt igyekeztem sietve kimászni a csávából; Nem 
levelezünk, még nem, mert…, Ne tagadd!, csattant a tiszt hangja, Tudjuk mi a 
helyzet!, biztatott a maga módján, a rám húzott feszültség kényszerzubbonyából 
menekülve felsóhajtottam, Az jó… nyögtem, Akkor hát rendben 
van…,motyogtam, aztán mielőtt még eluralkodott volna  kihalhatóim arcán a 
győztes vigyor, rendre elmeséltem, hogy Tar Pál a féltestvérem, első osztályos 
elemista, Kolozsváron lakik és még nem volt időm levelet írni neki…; fél óra 
múlva kezemben volt a kikötőbelépést engedélyező papír, kioktattak, hogy a 
rakparton sétafikálni, bámulászni nem szabad, az idegen hajók közelébe nem 
mehetünk, nézni sem szabad, mert az őrök nyomban letartóztatnak és szigorú 
büntetés vár reám, a városból is rögtön kiutasítanak, aztán az úszódaruhoz vezető  
zegzugos úton kísérőnk elmesélte, hogy az a bizonyos Tar Pál, akiről kérdeztek, 
néhány évvel ezelőtt egy idegen hajóra lopózva hagyta el illegálisan az országot 
és minden valószínűség szerint nem ússza meg büntetlenül, sejtelmem sem volt, 
hogy ezt honnan tudhatta, Annak már bottal üthetik a nyomát!, jegezte meg alig 
palástolt kárörömmel Bandi, engem pedig az izgatott, hogyha már feljutott egy 
idegen hajóra névrokonom, és elhajózott valamely neki tetsző távolabbi országba, 
ez miként tudódott ki?, feljelentette valaki?, vagy a hajó indulásakor  ő maga 
kiállt a fedélzetre és röhögve fügét mutatott az őrségnek: Szervusztok, hülye 
gyereket, jól kiszúrtam veletek! Ne keseregjetek! Isten veletek!, az úszódaruig 
mendegélve, miközben félszemmel egy  fölénk öt emeletes háznál is magasabb 
görög hajót kémleltem só rakodás közben, eljátszadoztam a gondolattal, hogy 
annak az a bizonyos Tar Pálnak Jávor-bajusza volt-e szökéskor, vagy még álla 
sem pelyhedzett, mint ama Toldi Miklósnak, akit kevés magyar irodalmi kötelező 
olvasmányaimból vitézkedéseiért számon tartottam: a hajók előtt, úgy  
harmincméterenként elcsigázott kiskatonák álltak unottan, háttal a 
tengerjáróknak, bizonyára azért, hogy országhatárunkig terjedő kicsi világunkból 
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nehogy ki, hanem csakis befelé lássanak; az úszódarun csak egy öreg tengerészt 
találtunk, kékcsíkos inge és dörmögő hangja elég volt, ahhoz, hogy 
képzeletünket kitágítva világot látó tapasztalatokkal felruházzuk és 
megbámuljuk; másnap egy helyi tanárember, aki nem fogolytáborban sajátította 
el az orosz nyelvet, hanem anyanyelvként beszélte, és közreműködésével, a hajó 
ebédlőjét rajztábláinkra kiteregetett rajzainkkal elfoglalva, tusba húzott 
másolatainkhoz román szöveget írtunk, s így naponként látványosan 
gyarapítottuk az úszódaru tekintélyes mennyiségű dokumentációját, Van itt 
vagy három hónapra való munkánk, mérte fel a helyzetet a szikkadt tanárember, 
akinek ráncos arca kislánysimaságúnak tűnt az öreg tengerész gyűrött 
fizimiskájához képest, Bandi gyakran kilépett a fedélzetre cigarettázni, a tanár is 
füstölt keményen, néha velük tartottam, hogy a munkából a szocialista 
szabályok szerint egyaránt merítsünk, és beszédbe elegyedtünk az öreg 
tengerésszel, akit jó volt hallgatni, mert szívesen mesélt, egyedüllétének testet-
lelket sorvasztó mérgeit így kiizzadhatta magából, nekünk is lett volna bőven 
panaszolni valónk, de nem láttuk értelmét annak, hogy ezt idegenekkel 
megosszuk, tűrtük az éhséget is vitézül, ugyanis fizetést decemberben az 
áthelyezés miatt Nazarceáról már, új helyünkről pedig még nem kaptunk, csak 
január második felében volt esedékes, otthonról kapott pénzünk aprópénz volt, 
sanyarú helyzetünket az is fokozta, hogy közben a szállodából áttettek az 
Ovidius térről a város központi pályaudvara felé vivő másik utcába, a közös 
hálóba, ahol egy régi üzlethelyiségben felállított vaságyakon aludtak a 
csatornaépítők igazgatóságán munkát vállaló, távoli országrészből érkezettek, 
többnyire fiatal műszaki tisztviselők, válogatott, s mégis szedett-vedett társaság, 
kitűnt közülük egy levitézlett, sűrűn italozó fővárosi gyorsúszóbajnok és a  
tartományi bokszbajnok, aki a csatornaépítők ökölvívó csapatának edzője volt, 
szállásunkkal átellenben a sarki tengerparti vendéglőhöz és a közeli városi 
strandra vivő kis sikátorban, utcára nyíló üveges ajtó mögött volt az edzőterem, 
s benne a szükséges felszerelések, nem hiányzott a bordásfal, a birkózószőnyeg, 
az árnybokszoláshoz szükséges nagytükör, és a vállamig érően magas 
emelvényen a vastag kötelekkel kerített ring sem; és az L alakú közös háló 
kisebbik szára tekintélyes, az utcára felöli fehérre festett üvegfalával szembeni 
sarkában egy műlábas magyar fiatalember lakott, németes volt sok szempontból, 
szőke, kékszemű, választékosan öltözködő, mindig frissen borotvált, tartása 
katonás, szava a parancsoláshoz szokottak biztonságával csendült, reggel korán 
távozott, este későn jött, és később, amikor ismeretségünk elmélyült, bizalma 
jeléül megmutatta mutatós utazóládájának féltve őrzött tartalmát, amelyben 
többek között, ropogós tisztán, tizenkét fehér és ugyanannyi kikeményített kék 
inget őrzött, hogy naponta válthasson fehérneműt: Egy úriembernek, akárhol is 
tartózkodik, mindig kell, hogy tucatnyi tiszta inge legyen!, mondta  kioktatóan, 
és mi, akiknek  a képzelete egyetlen egy váltóingnél megrekedt, már azelőtt is 
felnéztünk rá, mert az igazgatóság gépkocsiparkjának ki nem nevezett 
vezetőjeként mindent tudott a motorokról; vasárnaponként ráérősen keltünk, és  
láttuk, amint a legkisebb feszélyezettség nélkül csonka combjára húzza 
pneumatikus műlábát, amelynek biztosító öve olyan volt, mint a Tom Mix 
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filmekben a cowboyok pisztolytartó öve; olykor, a megerőltető gyalogolásoktól 
kisebzett combjába pedig szenvtelen arccal, injekciót nyomott, helyette mi 
szisszentünk, amikor magába vágta a nikkelezett dobozkából fertőtlenített 
csipesszel válogatott, a sűrű penicillinkészítményhez szükséges vastagabb 
sterilizált injekciós tűt, s mert többször is kérdeztük, elvesztett  ballábának 
történetét, hetek múlva, amikor, mint mondta kiérdemeltük a bizalmát, hajlandó 
volt elmondani, de ez még odébb van, most szomorúságunknak a története van 
soron, merthogy fizetés nélkül, akármilyen fiatal az ember, nem lehet vidám, a 
pénztelenség kikezdte Bandival való barátságomat is, sorsunkkal nem lehettünk 
elégedettek, hiszen, ha jól meggondolom éheztünk, koplalva dolgoztunk tizenhat 
órákat is az úszódarun; a tanár, aki tulajdonképpen tolmács volt, nyolcórai 
kényelmes gürizés után rendszerint lelépett, mi  tovább forgattuk a tuskihúzókat, 
káromkodtunk, amikor pacákba folyt belőlük a tus vagy beleszáradt a ritkábban 
használt körzőkbe a fekete lé, igyekeztünk megfelelni az elvárásoknak, 
erőlködtünk, hiszen csupán inasok voltunk a műszaki rajzolás tekintélyes 
szakmájában; gyenge öltözetünk miatt csak néha merészkedtünk a tengerparti 
város szeles utcáira, reszketve nem volt érdemes bolyongani a kicsi, minden 
tekintetben provinciális városban, inkább maradtunk a nagy, négyszögű 
úszóalkalmatosságra telepített, toronymagasságú daru alatti meleg nagyteremben, 
ahol meg kellett szoknunk a kikötői vizet is megmozgató szelek okozta 
imbolygást, a hullámközeledtével idejében felemeltük a pauszpapírról a 
tuskihúzót, ha pedig  vétettünk és elkenődött a vonal, Bandi találmányaként, 
kéznél volt az ő egyetlen borotvapengéje, amivel hetenként egyszer, a húszévesek 
komolyságával borotválkozott, óvatosan kikapartuk a papírra száradt hibát, 
erélyesen visszanyomkodtuk a fellazított felületet, hogy a következő tusréteget ne 
szívja itatósként magába; az íráshoz redisztollat kértünk és kaptunk, magamra 
vállaltam az írást, mert a Bandi betűi olyan messzire estek a szabályos műszaki 
írástól, mint Konstanca Kolozsvártól, ennél nagyobb távolságot mi még nem 
tapasztaltunk, nekem legalábbis néha úgy tűnt, hogy nincs is ennél nagyobb 
távolság a földön, nincs nagyobb messzeség, mert a szülőföldtől való távolságot 
hiába mérjük kilométerekben, hiába konstatáljuk, hogy ez kicsi vagy óriási, 
egyetlen mérő sem mutat igazat, mert valamilyen más mértékkel mérik ezt azok, 
akiket időnként valamiféle, talán születésből adódó szívfájdalom-féle bánt, 
miután elsodorta őket otthonról a sors; ki emlékszik arra, talán már csak én: a 
kenyeret jegyre kaptuk, naponta 35 dekát, kiszámítottam, fizetésig annyi pénzünk 
volt, hogy kiváltsuk a kenyéradagot és hozzá  gyufásdoboznyi marmeládét, 
vagyis vegyes ízet vásároljunk, de Bandi meggondolta magát, kenyérre aló 
pénzéért inkább cigarettát vásárolt, s miközben ettem a magam adagját, sajnálatos 
képpel addig szipogott mellettem, amíg megfeleztem napi ízes kenyeremet, amit 
pofátlanul elfogadott és sietve felfalt, ahelyett, hogy szépen majszolta volna, így 
inkább csillapítható az éhség, a leejtett morzsákért is kár, közben kiszámolhatja 
az ember, hogy még hány nap van a fizetésig; az éhség rossz kedvcsináló, 
ilyenkor az élő fába is beleköt az ember; a kikötő és a Vraja Mării (Tenger 
varázsa) sétány Kaszinóig tartó, népszerű korzó felé vezető Tudor 
Vladimirescuról elnevezett úton nem volt fa, ezért élő fába nem köthetett, 
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maradtam én, a hallgatag gyerek, bátyámnak hittem, felnéztem rá, hiszen 
megyei ifjúsági pingpongbajnok volt, iskoláskorunkban tőle tanultam 
bekhendből  és csuklóból úgy leütni a labdát, hogy porzott, és amikor védekezni 
tanított órákon át, az asztal alól és az asztaltól öt méternyi távolságból is vissza 
kellett adnom, ehhez persze volt türelme, cigaretta nélkül pedig csak szipogó 
méregzsák volt, ha sajnáltam is; vasárnap pedig a mi utcánkon több volt az 
ismeretlen járókelő, a főtérről a régi állomás felé, vagy onnan vissza sétálgattak 
télen is, Bandinak sem volt köztük ismerőse, így hát belém akadt, cifrákat 
káromkodott, anyámba küldött; nem voltam rest, mondtam, hova menjen maga 
is, mindezt vidékiesen, mondhatnám falusiasan és indulatosan hangoskodva 
tettük, hiszen „úgy sem értik a járókelők”, és egy vasárnap délelőtt, amikor 
ünnepélyes képpel  és többnyire  ünnepi ruházattal járkálnak az emberek a 
városban, megállított minket egy töpörödött öregember, Ezt azért mégsem 
kellene!, mondta szemérmesen, és elmagyarázta, hogy még az utcáknak, a 
házaknak és a köveknek is füle van, a trágárságokat pedig, ha már elhangzottak, 
nem lehet összeseperni, mint a szemetet, elszállnak mindenfelé, talán még 
szülőhelyünkig is eljutnak, s akkor mit szólnak majd szüleink, szomszédjaink, 
barátaink, ismerőseink; leforrázva álltunk szótlanul, mint az akaratlanul 
nadrágjukba rondítók, az öregember csóválta a fejét, majd búcsút intett és eltűnt 
a járókelők között, fejünkben hagyta a tanulságot, amit jómagam később minden 
világrészben tapasztalhattam: magyarok mindenütt vannak, s az se rossz, és az is 
valami, ha tőrödnek egymással; nem tudom már hogyan, de kihúztuk fizetésig, 
és aznap estére szalámit, túrót, vajat, cukrot  vásároltunk, és az úszódaru 
hatalmas szamovárján, a tűzoltó-felszerelések közül kölcsönzött, cinezett vedret 
tele töltöttük orosz teával, vendégül láttuk az öreg tengerészt, és degeszre ettük 
magunk, másnap persze tele voltunk tenyérnyi piros és viszkető foltokkal, 
tudálékos pofát, orvos-képet öltöttem, elmagyaráztam Bandinak, hogy kiéhezett 
szervezetünk nem bírja a nagy zabálás miatti megterhelést, vissza kell térnünk a 
böjtös napok étrendjéhez, s csak apránként adagolhatjuk a zsíros ennivalót, 
csodák csodája hallgatott rám, egy hét alatt rendbejöttünk és mert tanulékonyak 
voltunk, a tengerparti csontig ható jeges szelek ellen, helyi specialitásként, korsó 
sörünkbe deci rumot kértünk, aztán röhögve  feszültünk a szélnek, a városháza 
előtti széles tér sarkán pedig bevártuk a többi járókelőt, ötön-haton 
összefogózva keltünk át a széles és huzatos Ovidiu téren, néhány percig úgy 
éreztük befogadott ez a város, mert a szükségben összefogózva ezt nem nehéz 
elképzelni, és az aszfaltra fagyott tükrön vitorlának nézett a szél, belénk 
kapaszkodott és vitt kedve szerint, vidámak voltunk, tetszett, hogy anélkül 
haladunk, hogy felemelnénk a lábunk, és az is, hogy mégis mi győztünk, 
átjutottunk a huzatos téren és a házak között mentünk dolgunkra, aztán 
észrevétlenül beköszöntött a tavasz, az úszódaru minden rajzát lemásoltuk és 
ráírtuk a román szöveget, úgy látszik elégedettek voltak munkánkkal, mert 
jelentkeznünk kellett az igazgatóságon, a főmérnök, középkorú, műlába ellenére 
is délceg, tekintélyes, katonás ember, bizonyára hős, akinek a zakója ünnepek 
alkalmával telis teli van háborús kitüntetésekkel, tetszett nekünk és ő is 
rokonszenvesnek talált minket, oroszul biztatott, beosztott az igazgatóság 
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tervezőosztályára, az Ovidius téren, éppen a díszes városháza előtti római költő 
szobrával szembeni egykori szálloda mutatós épületének manzárdtető alatti két 
szobáját nyitották meg számunkra, ott dolgoztunk egy jóképű bukaresti vidám 
fiúval együtt, aki mindenütt, a hivatalban is szívesen játszott gitárján. a 
fülbemászó dallamokhoz olyan röhögtető szöveget dúdolt, amelynek  foszlányai 
még most is fülemben zengnek:  Duduie! Vino la fereastră, măncaţi-aş ochii şi nu 
mai face figurine la băiatu…, hárman voltunk, mint Ovidiu idejében a 
triumvirátus, tussal rajzokat másoltunk és ozalid papírra sokszorosítottuk, a rajz 
méretű fémhengerből köhögtető ammónia gáz szivárgott, s amikor szünetelt a 
villanyszolgáltatás, előkerült Constantin Gelu gitárja, a vonalzókkal egészen 
tűrhető dobszólókkal tarkítottuk a táncra ösztökélő dallamokat, ringott a manzárd, 
ablakaink a tengerpart felé nyíltak, a napsütés és a fodrozó tenger varázslatától 
kábultan belefelejtkeztünk a ritmusok élvezetébe, a főmérnök, akinek irodája 
éppen alattunk volt, felüzente, hogy egy darabig nagyon élvezte előadásunkat, de 
órákig nem szívesen hallgatja, nézzünk más elfoglaltság után, lecsendesedve, 
igazat adtunk a szimpatikus főmérnöknek, tisztelettel gondoltunk rá, hiszen ki is 
dobhatott volna, mert a munkahely ugyebár nem diszkó, vagyis nem bál, mert 
akkor még nem találták  fel a diszkót és táncos helyek sem voltak a háborús 
sebeit nyalogató tengerparti városban, és dolgoztunk keményen, amikor nem volt 
áram és sütött a nap, az üveges fakeretbe, a fényérzékeny papírra fektetett 
tusrajzokat felvittem a tetőre és a napsütés erejéhez mérten addig tartottam 
fényben, amíg  tökéletes másolatot kaptam, ehhez elment néhány négyzetméter 
ozalid, mert eleinte vagy igen keveset számoltam vagy  száznál is többet, s így 
vagy igen vörös, vagy halovány másolatokat  kaptam, Bandi segített, s a 
tervezőiroda egyik régebbi alkalmazottja ösztönzött, hogy módszerünket adjuk be 
újításnak, irattartóba került a rövid leírás és néhány példaanyag, az újítóirodában 
szívesen fogadták, két hét elteltével félfizetésnyi újítási pénzen osztozkodtunk, 
életünk tűrhető mederben zajlott, az igazgatóság földszintjén, a vendéglőt 
kantinná alakították, a meleg tavaszban kiülhettünk a vendéglő előtti teraszra és 
soha nem ízlelt ételeket ettünk, amelyek közül még mai is emlékszem egy 
fenséges leves ízére, amit borjúbecsináltnak hittem, arasznyi csont is volt benne, 
amit leszopogattam, s amiről kiderült, valamely hatalmas hal kopoltyújának 
alkatrésze, máskor tányéromról, mindkét oldalán lelógó, ízletes sült kígyóhalak 
krumplipürével volt a második fogás, két kézre fogva, akár a főtt kukoricát ettük 
húsát, fizetésemből tízóraira is futotta, közelünkbe, a Tudor Vladimirescu út  első 
utcakereszteződésének sarki épületében tatár joghurtos üzlet nyílt, néhány kis, 
kockás terítővel takart asztal a kiszolgáló pult előtt térben, a tulajdonos termetes 
felesége nagy, a férje által pincéből cipelt cseréptálból, szemmértékre jókora, 
kagylós törésű joghurt darabot mért tányéromra, amit vidáman„mélyen aludt”- 
nak neveztem, kiderült, hogy juhtejből készül és alig savanykás íze kitűnően 
társult frissen sütött, még meleg vajaskiflijükhöz, minden tízóraimat náluk 
fogyasztottam, egyszer nem volt aprópénze a joghurtos néninek, mondtam, hogy 
nem gond, maradjon a pénz másnapi tízóraimra, végül, talán mert anyai érzéseket 
is keltetem a kedvesen és figyelmesen kiszolgáló néniben, megegyeztünk, hogy 
havonta fizetek, egyszer előre, aztán pedig fizetés után fizettem egész havi 
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fogyasztásom, erősödtem és növekedésben is megindultam, mint a gondos 
házigazdák kertjében a facsemete, Pop Vasile, a bokszbajnok, reggelenként 
magával vitt, szaladtunk egy jót a közeli tengerparton, ahova a házaknál magasabb 
martba vágott lépcsőkön jutottunk, takarítók gyűjtötték a napozók előző napon 
elhullatott szemetét, az egyik áprilisi korareggelen edzettségünket magunk előtt 
bizonyítandó, megmártóztunk a tengerben, jól esett az álmosságrepesztő tenger 
simogatása, frissen indultunk munkába, a tengerparti lépcsőlejáró mellett kicsiny 
templom mellett haladtunk el jövet- menet, a templom zárva volt, évtizedek 
elteltével jártam ott egy lánnyal, aki arra biztatott, hogy a félhomályban gyertyát 
gyújtsunk, talán azért, hogy vágyaink teljesüljenek, nem hittem, de a sárga 
méhviaszgyertyák biztatóan álltak a homokkal bélelt keretben, a félhomályban 
Doina hangja lágyan, szerelmesen simogatott, remény hajthat ilyen szelíd módon 
rügyet és levelet, amit rendszerint megéget és  könnyen elpusztít a külvilág 
hidegen is égető fénye; tizennyolcadik évemben szerelmetes hely volt nekem ez a 
város, meglátott egy érett lány, az igazgatóság titkárságán dolgozott, az ilyen 
helyekre való, mutatós kis teremtés volt, az újításunk irataival jártam nála, de lehet, 
hogy már első jelentkezésünkkor az igazgatóságán kinézett magának, valamiért 
tetszhettem neki, anyás érzései támadhattak gyermeteg külsőm láttán, tejfölös 
szájúságom miatt, nem tudom, csak éreztem, hogy  dőlt belőle a jóság, mindig is 
szeretetre vágytam, apró, tökéletesen arányos termete, vállig érő hajának 
hullámzása elbűvölt, megbabonázott, elöntött a forróság, olyan kincsre bukkantam, 
amit kincskeresőként sem találhattam volna, s ez az érzés, ha megfagyott is később 
az élet szabványos medrébe terelten, a közöttünk lévő korkülönbség miatt, sokáig 
elkísért a szenvedélyes szerelem édesből méreggé vált íze, első regényemben, de  
más írásaimban is felbukkan a lány alakja, hagytam, hogy hőseim ebben is 
osztozzanak valamennyire velem. 
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Bendes Rita 
 

A sárvári temetőben 
 
 

Rád hajoltam életemben – 
rád hajolok halálomban. 

Támasz vagy, ha lehanyatlom. 
Átölellek oltalmazón. 

Együtt korhadunk, 
eggyé porladunk, 

két karunk a kereszt ága. 
Megváltásunk drága ára, 

Jézus urunk, add meg nekünk: 
tebenned is egyek legyünk! 
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 Jehrbo (Hegedüs) Emese  
 

A menekülés  
 

Részlet  Pillantás az örökkévalóságba című regényből 
Fordította Soós Anita 

 
Vi er ikke frie til at vælge, hvad der sker med os.Men vi er frie til at vælge, 
hvordan vi vil reagere over for det der sker os. - Nem választhatjuk meg, mi törté-
nik velünk. Abban viszont szabadon dönthetünk, hogy miként reagálunk a történ-
tekre.  

Fernando Savater  
  
Frosten lukker sig om de frie og afprøver dem. Skrøbeligheden har ingen alder. -  
A fagy körbezárja és próbára teszi a szabadokat. A törékenységnek nincs határa. 

 
 

A sötétség lassan ereszkedett 
a konyhára. Heten ültek a 
félhomályban, csendben, a 
lehető legtávolabb egymás-
tól, jó ideig mozdulatlanul, 
erőtlenül, gondolataikba 
mélyedve. Csak a tűzhely 
sercegése hallatszott, egy 
parázsló fatuskó kellemes 
melege hamarosan megsza-
badította őket a sok-sok ru-
hától, amibe be voltak bu-
gyolálva. 
 1957. január 19-ét 
írunk. 
 Odakint csikorgó 
hideg volt, vastag hótakaró 
borította a tájat és a falu 
házait. A néma társaságon 
érezni lehetett, hogy idege-
nek egymás számára. 
 Az ablak előtt ala-
csony, zömök férfi állt. Te-
kintetét az utcára szögezte, 
és pontosan megfigyelte, mi 
történik odakint, de a hideg-
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ben a város lakói nem merészkedtek elő otthonukból. 
 Gömbölyded, fekete kendős felesége és az idős nagymama kötésével fog-
lalatoskodott. Munkájukban nem zavarta őket a sötétség és a helyiségben várako-
zó idegenek. A két idegen asszony, Nóra és a két kislány, valamint Ila szótlanul 
ültek, nehogy megzavarják a konyhában honoló csendet. 
 A kisebbik lány, a hároméves Réka, valószínűleg érezte a feszültséget és 
azt, hogy valami szokatlan történik fiatal életében, mert ő sem szólt, hanem fejét 
nyugodtan hajtotta a sötéthajú asszony vállára, aki az anyja volt. 
 Nóra még csak negyvenes éveinek közepén járt, de idősebbnek látszott a 
koránál. Sötét, valamikor dauerolt haja csapzottan keretezte sápadt arcát. Üres 
tekintettel meredt maga elé, mintha karikás szeme lelke ürességét tükrözte volna 
a messzi távolba, a szellem senki földjére, miközben kopott kézitáskát szoronga-
tott. 
 Nehéz döntést hozott. Végleg elvágta a köldökzsinórt, a kapcsolatot koráb-
bi életéhez. Egy olyan élethez, melyet eddig a gond és a nyomorúság árnyékolt 
be, mely hatalmas, feneketlen, sötét tengerként szívta magába, és csak nagy ritkán 

engedte felbukkanni a 
felszínre, megpillanta-
ni a napot, teleszívni 
tüdejét, hogy utána 
még nagyobb erővel 
kerítse hatalmába. 
 Gondolatai ösz-
szefüggéstelenül cikáz-
tak az emlékezet kép-
tárában, aztán vissza-
tértek a konyha valósá-
gába, az idegenek kö-
zé. 
 Szorosan átölel-
te a gyereket, aki las-
san megadta magát a 
fáradtságnak, a meleg-
nek és a sötétségnek. 
 A másik kislány 
tizennégy éves volt, 
szeme barna, rövidre 
nyírt haja szintén. Arca 
lángolt, ilyen színben 
csak akkor ég az arc, 
ha a kinti fagyból me-
leg szobába lépünk. 
Hamuszürke kabátja 
alól több réteg pulóver, 
nadrág és szoknya 
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kandikált elő. Majdnem eltakarták kamaszos párnás idomait. 
 Ez voltam én. 
 Figyelmesen ültem, elmerülve az utóbbi hónapok sűrű élményeibe. Nem 
volt alkalmam unatkozni. Úgy éreztem, fiatal éveim ellenére kijártam az élet isko-
láját. Mintha minden nap új ablakot nyitottam volna ki, melyen keresztül új világok 
tárultak fel új arcokkal, kihívásokkal anélkül, hogy sejtettem volna, mit rejt a kö-
vetkező ablak, hogy mit hoz a holnap ebben az új világban, fantáziám nem volt 
elég élénk, hogy elképzeljem. 
 Szemem kíváncsian fürkészte a szobát. A berendezés valahogy ismerősnek 
tűnt, meszelt falak, csecsebecsékkel teli vitrin. Az előkelő porcelán, melyet generá-
ciók gyűjtöttek össze, és a polcok a kikeményített csipkeszegéllyel. A kicsi ablako-
kat horgolt függöny keretezte, a tűzhely feketén csillogott, középen asztal, az egyik 
oldalán paddal, egy karosszék a nagymamának, néhány fénykép és egy esküvői 
fotó. 
 Spártai egyszerűség, de mégis csinos, takaros. Olyan volt, mint a többi falu-
si ház, ahonnan én is származom, mégis más. A levegő feszült vibrálása, az isme-
retlen férfi és családja. Nevét ne kérdezzük, mondta, amikor a pályaudvaron talál-
koztunk. Csak követtük. Tulajdonképpen nem is volt miről beszélgetnünk, minél 
kevesebbet tudtunk, annál biztonságosabb volt az út mindannyiunk számára. 

A másik magas, karcsú asszony, Ila, valószínűleg egykorú volt anyámmal, 
Nórával. Világos loknijai lágyan keretezték szép arcát. Sminkelt volt. Szemét kék-
re festette, arcán pirosító, száján rúzs. Világos hajához szőkítőt használt, persze 
csak módjával. Tetszetős egyenes tartása, izzó tekintete már önmagában is tisztele-
tet parancsolt, ahogy ott ült kezét táskájára és kesztyűjére kulcsolva. 

Odakint teljesen besötétedett. 
A férfi megfordult és újabb cigarettára gyújtott. 
-Indulunk – mondta. – Néhány métert előre megyek,a  kezemben égő cigaret-

tát, hátrafelé tartom, így könnyen követhetnek. Ha gond van, azaz őrjáratba bot-
lunk, lelépek – fejezte be tömören és határozottan. 

Mind a négyen felálltak. Anyám táskájából egy borítékot húzott elő és a férfi-
nak nyújtotta. Ugyanezt tette Ila is. A borítékban volt minden spórolt pénzünk, a 
fizetség, a család teljes havi keresete. Hatalmas összeg, ha a semmiből kell megta-
karítani. 

Begombolták a kabátjukat, felvették sapkájukat és bekötötték cipőiket. Bic-
centéssel elköszöntek a nagymamától és a férfi feleségétől, aztán útnak indultak. 

Odakint arcunkba csapott a hideg, a férfi felhajtotta gallérját, egészen a fülé-
ig, melyet báránybőr kucsma védett, majd egy szó nélkül elindult. 

A falu olyan volt, mint a többi nevenincs település, hosszú utca, bolt, temp-
lom, iskola és az állomás. A férfi az elhagyatott, sötét csűrök és pajták tövében 
haladt, nagy ívben elkerülve a főutcát és a kivilágított parasztházakat. Az utolsó 
félreeső istálló előtt megálltunk. Odabentről a tehenek kellemes neszezése hallat-
szott, amint láncukat csörgették és csendesen kérődztek; a marhák és a trágya me-
leg illata megcsapta orrunkat, szinte csalogatott a metsző, hideg januári éjszakában. 

Anyám táskájából fehér lepedőket húzott elő és kiosztotta. Még mindig szót-
lanul kibontottuk őket és beburkolóztunk. A fehér álca láthatatlanná tett minket a 
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vakító hóban, így nekivághattunk az útnak. 
A férfi valamivel előttünk járt. Időnként megfordult, hogy ellenőrizze, meg-

vagyunk-e és hogy lépteit hozzánk igazítsa, az égő cigarettavéget még mindig 
felénk fordította. 

A mezei út keményre fagyott, teli volt a nyári eső áztatta lyukakkal és a sú-
lyos lovaskocsik nyomaival. Réka a két felnőtt között bandukolt, ahogy apró lá-
bacskái bírták, mindent elkövetett, hogy el ne essen. Én voltam az utóvéd, a ke-
zemben lévő táskákban minden földi javainkkal. 

Az eget sötét, gyorsan tovaúszó felhők borították, időnként előbukkant mö-
gülük a hold és bevilágította a hófödte tájat. A férfi irányt változtatott és befordult 
a szántóföldre. Réka nem bírta tovább, fel kellett venni. Ez nem volt könnyű fel-
adat olyan úton, ahol az ember maga is bukdácsolt. Nóra a hátára kötözte és foly-
tatta útját. 

Közeledhettünk a határhoz, mert már észleltük az ellenőrző rendszert, mely 
erős fényével újra és újra megvilágította az éjszakai égboltot. Állandóan felvilla-
nó, árulkodó fénye elől félve vetettük magunkat a mély barázdákba. 

Az őrtornyok ijesztő körvonalakként, mint leselkedő szemek meredtek az ég 
felé. 

Jó óra múlva már úgy éreztük, hogy sok-sok kilométert tettünk meg. Lábunk 
csonttá fagyott könnyű lábbelinkben. Cipőnk feltörte lábunk, minden lépés fájdal-
mas volt. Nem szóltunk egymáshoz, a hideg és a fáradtság felemésztette utolsó 
tartalékainkat, egyre lassabban haladtunk. 

Éppen egy kisebb patakot kereszteztünk, amikor anya megcsúszott, lába 
sehogy sem akart engedelmeskedni. 

Elesett. 
Ilával megálltunk, hogy bevárjuk, de nem mozdult, a földön maradt belega-

balyodva a lepedőbe és a gyerekbe. 
- Nem bírom tovább. Nem bírom – mondta rekedten, és még csak jelét sem 

mutatta, hogy fel akarna kelni. Megpróbáltam felsegíteni, de eltaszított magától, 
az oldalára fordult és hányt. 

Olyan volt, mint egy halom rongy; megpróbálta kioldani a lepedőt és Rékát, 
de ereje elhagyta, keze erőtlenül zuhant a fagyott földre. 

Bénultan álltam, a rémület riasztóként zakatolt az agyamban. 
-Anya, gyere, segítek – félelemmel teli hangom könyörgőre fogtam. Eszem-

be sem jutott, hogy anyámnak talán sem testi, sem lelki ereje nem volt, hogy ke-
resztülvigye tervünket. Kimerült, megadó hangjától megrémültem. A váratlan 
helyzet és a felfedezés, milyen törékeny, megdöbbentett; egy felnőtt, az anyám 
elérte a határt, ahol minden véget ér.  

- Anya, már majdnem ott vagyunk, én majd viszem Rékát és a szatyrokat, 
kelj fel. Rám támaszkodhatsz. – Térdre estem, lázasan próbáltam felültetni. 

- Gyere, innen el kell mennünk, itt veszélyben vagyunk, bárki megláthat. 
Ilának sikerült kioldania lepedőt, a zavart Rékát maga mellé ültette a földre, és 
anyámat, a hóna alá nyúlva, felemelte. 

A kicsi hol egyikükre, hol a másikukra nézett, nem értette, mit keresünk a 
szántóföldön az éjszaka kellős közepén, fáradt és nyugtalan volt, sírva fakadt. 
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Először csendesen, aztán egyre hangosabban hüppögve, miközben karját anya felé 
nyújtotta. 

Néhány végtelennek tűnő perc után anyám felnézett, fénytelen tekintete elré-
vedt. Réka odamászott hozzá, karját nyaka és arca köré fonta. 

- Anya... 
A férfi, látván, hogy nem követjük, várt egy kicsit, majd megfordult és visz-

szajött hozzánk. Attól félt, hogy anya bokája eltört vagy kificamodott, de amikor 
látta, hogy nem ez történt, megkönnyebbült. Kissé kurtán felszólított, hogy szedjük 
össze magunkat és induljunk. 

Anya csendesen megismételte, hogy elfogyott az ereje. A férfi anyára és ránk 
nézett, szánalmas látvány lehettünk. Rékát a vállára vette és odasúgta, hogy már 
közel a cél, a határ csak néhány kilométerre húzódik, itt már nem adhatjuk fel. 

Közben egy kis erdőre mutatott. 
- Csak a fákig kell elérnünk – mondta –, ott erőt gyűjthetünk az utolsó sza-

kaszhoz, már nem vagyunk messze, csupán pár kilométer. 
- Túl kockázatos itt maradni, az őrjárat bármikor erre járhat. – Biztosan arra a 

kockázatra is gondolt, amit azzal vállalt, hogy a vezetőnkül szegődött. 
Sokat hallottunk róla, hogy a katonaság milyen könnyedén húzza meg a ra-

vaszt a határvidéken, nem is beszélve az azokra a helyi lakosokra kimért büntetés-
ről, akiket dezertőrök társaságában kapnak rajta. 

- Induljunk – mondta. 
Anya Ila segítségével felállt és követte a férfit, aki az alvó Rékát levette a 

válláról és a karjában vitte. 
Össze kellett gyűjtenünk az utolsó erőnket, hogy kiálljuk a próbát. Fogunkat 

összeszorítva, nekifeszültünk az útnak az ismeretlen felé. 
Jól esett a fák védelme a metsző szélben és hófúvásban, mely belevágott és 

apró kristályokat hordott arcunkba, nyakunkba és minden fedetlen helyre. 
- Nézzenek oda – mondta a férfi. – Körülbelül egy kilométerre már ott a senki 

földje, az a határ. Úgy negyven méter, utána a kukoricás, az  már Jugoszlávia. In-
nen talán nem nagyon látszik, de ott van, ahol lábon áll a kukorica szár. Addig kell 
eljutnunk, ott már takarásban mehetünk. Körülbelül fél óra múlva lesz az őrségvál-
tás, ezalatt kell átlépnünk a határt. Elesni vagy bármilyen hangot adni tilos. 

A fényrakéták és a katonai fényszórók rövid időre kialudtak, a férfi pedig 
karjában Rékával, elindult. Kimeresztettük a szemünket, hogy lássuk, hova lépünk. 
Ő gyorsított, szinte futott. 

- Most! – mondta és megiramodott. 
Egyszerre megfeledkeztünk a fáradtságról, és igyekeztünk a sarkában marad-

ni. A nyílt szántóföldön kavargott a hó, ez megnehezítette a tájékozódást, de a hó-
fúvásban előbukkant a kukoricás, mi pedig összeszedtük a maradék erőnket, hogy 
odaérjünk.  

Kifulladva másztunk be a magas szárak közé és lerogytunk, percekig nem 
tudtunk megszólalni. 

Réka pityeregni kezdett, és átkérezkedett anyához. Kintről hirtelen hangokat 
hallottunk. Anya sietve befogta a gyerek száját és szorosan magához ölelte. 

Az éjszaka csendjében a legkisebb nesz is élesen, árulkodóan hallatszott. A 
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lábak alatt a hó ropogása egyre közeledett. Bénultan ültünk, fejünket a hang irányá-
ba fordítva. A kimért léptekből tudtuk, hogy az őrjárat közeledik felénk. A férfi 
kezét anya vállára tette, kicsit megszorította és odasúgta. 

- Nyugalom, az őrség messze van és mindjárt távolodni fognak. 
Lélegzetvisszafojtva ültünk, még azután is sokáig, hogy a hangokat elnyelte 

az éjszaka. 
Névtelen vezetőnk megmozdult, megköszörülte a torkát, mintegy jelezve, 

hogy indulnunk kell. Hosszú út állt előtte, körülbelül tizennyolc kilométert kellett 
megtennie hazáig. 

Nehéz volt újra felkerekedni. Odakint harapott a hideg, szerettem volna ösz-
szekuporodva a kukoricásban maradni. 

- Arra – mondta és a sötétség felé mutatott. – Nemsokára egy úthoz érnek, ott 
forduljanak jobbra; az út egy kivilágított tanyához vezet. A feleségem unokabátyja 
és családja már várja magukat. Remélem a hátralévő úton nem lesz semmi gond, 
már nincs sok hátra. Kívánom, hogy megtalálják a szerencséjüket új hazájukban, 
de soha ne feledjék, hol születtek, hogy magyarok. 

- Kezet nyújtott, aztán hátat fordított és elindult, majd váratlanul megtorpant 
és visszanézett. 

- Géza vagyok – mondta és elindult. 
Elhagyatottan álltunk ott, és addig követtük szemünkkel, míg el nem nyelte a 

sötétség. Aztán megfordultunk, hogy kövessük utasításait. 
Az úton sokkal könnyebb volt lépkedni, mintha kicserélték volna a lábunkat. 

Még mindig sötét volt, és ezen a felejthetetlen éjszakán a gyorsan tovaúszó felhők 
mögül csak ritkán bukkantak elő vezetőként a csillagok. 

Gyorsan haladtunk. Még mindig némán. Úgy éreztük, hogy még sietős léleg-
zetünk is felveri a fagyos éjszaka csendjét. De a szótlanság már korántsem volt 
olyan nyomasztó. Lépteinkben volt valami könnyedség. Talán a győzelem mámo-
ra, talán az adrenalin repített az új élet felé. 

Hamarosan megpillantottuk a fehérre meszelt házakat, és a tanyát, mely vilá-
gított a holdfényben. 

Az ott lakók barátságosan fogadtak, a nyílt tűzhöz ültettek. Az asszony meleg 
levessel kínált. Mohón, egy szempillantás alatt elfogyasztottuk. 

A kályhában lobogó láng fényében megállíthatatlanul reszketni kezdtem. Szo-
rosan magamra húztam a kabátot, kezemmel hónom alatt szorítottam. A férfi el-
mondta, hogy hamarosan magukkal visznek minket az őrjáratozó jugoszláv kato-
nák. A katonaság éjszakánként többször is erre járt, és ha a házban egy bizonyos 
időpont után fény égett, akkor az azt jelentette, hogy újabb menekültek érkeztek, 
akiket biztonságba kellett helyezni.  

Az asszony rám pillantva észrevette, hogy nem vagyok jól. Hozzám lépett, 
megmasszírozta a kezemet, majd levéve a cipőmet meleg kezével megdörzsölte a 
lábamat. Éreztem, ahogy a vér lassan keringeni kezd. A fagyos hús égett, de a fáj-
dalom hamarosan alábbhagyott a szeretetteljes ujjak között. 

Ekkora szeretetet láttán nem tudtam tartani magam. Égő arcomon hirtelen 
könnyek gördültek. Közelebb húzódtam a tűzhöz és megmelegítettem a talpamat. 
Hamarosan tehetetlen álomba zuhantam, csak az új hangokra tértem magamhoz. 
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Csodálkozva nyitottam ki szememet és körülnéztem. 
A határőrség volt, a jugoszláv katonai rendőrség. 
Köszönetet mondtunk vendéglátóinknak, majd követtük a katonákat a kint 

várakozó autóhoz. Ők vitték Rékát és szegényes csomagjainkat, végül engem is. 
Lábfejem annyira megdagadt a melegben, hogy képtelen voltam felvenni a cipő-
met. Hatalmasra hízott, kerek, nehéz elefántlábamat rettentő kínosnak éreztem. 
Összekötöttem a cipőimet és a kezembe vettem. Nem volt más választásom. 

Ott álltam a komor valóságban, csukott szemmel és borzasztó zavarban ami-
att, ami rám várt. A szegény katonának le kellett térdelnie, hogy felemeljen kama-
szos hurkáimmal, melyek tetőtől talpig kipárnáztak. Olyan kicsire összehúztam 
magam, amilyenre csak tudtam. 

A katona nem panaszkodott, aprókat sóhajtott.   
Az őrsre vittek bennünket, ahol már volt néhány menekült. Itt kellett meg-

várnunk a reggelt. 
Igazi lepusztult, kelet-európai katonai építmény volt. Két vaságy a jól ismert 

acélrugókkal, melyek a sok éves használatban szinte a földig értek. Pár szék. Az 
asztalon a viaszosvászon terítő úgy megfakult, hogy rikító színei már csak a szé-
leken voltak láthatóak. Az asztal közepén teli hamutartó bűzölgött. A falak vilá-
goszöld olajfestését lekoptatta az idő, és lyukat ütöttek bele a széktámlák. A pla-
font gyengén megvilágította egy villanykörte. 

Az ágyakon keresztbe-kasul már feküdt katonai durva gyapjúpokrócba csa-
vart gyerek, és az igazak álmát aludta. Már hajnali három óra is elmúlt. Rékát a 
többi apróság mellé fektették. Óvatosan az ágy lábához kuporodtam, ráhajolva az 
alacsony vasrácsra,  még mielőtt eszembe jutott volna, hogy ez milyen kényel-
metlen, álomba zuhantam. 

Nemsokára újabb menekültek érkezése zavarta meg a nyugalmunkat. Az 
alvás hiú ábránd maradt. 

 
* 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Emese Jehrbo –  
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 Hegedüs Emese 
 
        Budapesten született. 1957 január-
jában, nyolcadikos korában menekült 
szüleivel együtt Jugoszláviába, onnan 
Dániába, 1965-ben műszaki rajzoló ké-
pesítést szerzett, és szakmáljában dolgo-
zott a számítógépes tervezés bevezetése 
után is, egészen 1995-ig,.közben a Dán 
tévének fordított magyar híreket. 1997-
ben írói tanfolyamot végzett. 
          2006-ban családjáról írt könyvet: 
Et stykke af evigheten (Pillantás az örök-
kévalóságba), amit egy évvel később 
Soós Anita fordított magyarra.  2011-
ben megjelent  Tilfældighedernes år 
(A  véletlenségek éve) című könyve is a 
menekültek életéről szól. 

 
* 
 

Könyvtárhálózati tanácsadó jelentése (06/48) 2 639 589 5 (A) 
 
     Jehrbo, Emese: Az örökkévalóság része 
     Emese Jehrbo. – Attika. -304 oldal. DK 99.4  - 
 
     Emese édesanyjával és húgával politikai menekültként érkezik Magyarországról 
Dániába 1957-ben.  
     A könyv a menekülés előtti időszakot eleveníti fel, bemutatja a család történetét 
kezdve a nagyszülők fiatalkorával az előző századfordulón.  
     A könyv az 1900-as évek első felének magyar történelmébe enged bepillantást, 
de a szerző felvillantja az ország történelmének korai szakaszát is. Emese nagyapja 
patikus, a család a jómódú polgárság körébe tartozik, de az orosz forradalom hatá-
sa, valamint a 2. világháború és a kommunista hatalomátvétel a családot is nehéz 
helyzetbe hozza. Emese tinédzserként kikényszeríti, hogy hagyják el az országot, 
drámai körülmények között jutnak át a határon Jugoszláviába, ahol különböző tá-
borokban élnek a legnagyobb bizonytalanságban mindaddig, amíg az anya tuberku-
lózisa meg nem nyitja számukra Dánia kapuit.  
      A könyv lírai hangvételű, érzelemmel teli, mély személyes vallomás a mene-
kült család tragédiájáról egy tinédzser szemszögéből, de egy felnőtt visszatekintő 
ábrázolásában.  
      Olvasmányos, személyes tudósítás olyan olvasók számára, akik igazi emberi 
sorsokat akarnak megismerni. 
 



 
Grundström Helmer három verse  

Gaál Zoltán átköltése 
 

 
Az aggastyán 
 
Pusztuló kertben elnyűtt gyalupad fölé hajolva 
öregember farigcsál. Tálat készít  
egy görcsös nyírfacsonkból. 
Kilencven fölött jár, falujában ő a legidősebb. 
Látása gyenge, erőtlen balkeze s balkarja  
ellenszegül akaratának. Ha szólsz hozzá,  
értelmes válaszra ne számíts. Hallása gyatra. 
A tálak aljára bevési kézjegyét és az évszámot. 
A tálak idomtalanok; egyik oldaluk gyakorta 
vaskosabb, mint a másik. Szerszáma olykor félresiklik 
s a félkész munkát el kell dobni. 
De a reményt nem veszti el. Száz év multán 
művei nagy értéket fognak képviselni. 
Ebben holt biztos. Az emberek a tálakért 
vetekszenek majd s akkor ő megtisztelő helyet foglalhat el  
a népi legendák szájról-szájra szálló könyvében. 
Az idő eljárt felette, de elmeszesedett agyában 
kételynek helye nincs. 
Csaknem mindenki elfeledte már. A szomszédos 
kunyhókban fiatal emberek az övéinél 
sokkal jobb és tetszetősebb tálakat faragnak. 
(1976) 

 
 
 
     A régi dalok 
 

A régi dalokat nem tudom elfeledni 
Mikor még nagyon kicsi voltam   éppen csak formálódni kezdtem az élet ol-

vasztótégelyében  anyám dalaival álomba ringatott. A Madonnáról énekelt, a 
Gyermekről és szent Genovéváról. Régimódi asszony volt az én anyám. Hitt a 
dalokban. Olyanok voltak  számára, mint az ópium. 

Reggelente apám ébresztett énekével. A dalokat apjától tanulta, az apja pedig 
egy nála idősebb valakitől. 

Később, mikor már az iskolapadban űltem, körűlvettek a régi dalok. Behatoltak 
lelkembe, tudatomba, agyamba. Bennem éltek és szinte egybeolvadtak velem. 
Néha lázadtam ellenük, szerettem volna szabadulni  tőlük, de minden kísérletem 
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meghiusult. Egy szép napon magamévá akartam tenni a Marseillaise-t ,de 
legnagyobb meglepetésemre helyette mind csak a svéd Király-himnuszt 
fütyörésztem. 

Végül már kezdtem kételkedni abban, hogy vannak új dalok. 
Ha egy felhő vitorlázott tova a kék nyári égen, ekképp szóltam magamhoz: ez 

nem igazán új felhő. Régi ez, nagyon régi. Már korábban is elhaladt itt, talán 
tegnap, talán sokkal-sokkal régebben. Lehet ugyan, hogy olykor kissé 
megváltozott: egy erőteljes szél átformálta, sötétebb lett, vagy több lett benne az 
elektromosság.   

Mikor kedvesem egyszer azt mondta, hogy nincs még két hozzánk hasonlóan 
boldog ember, kedvem lett volna megjegyezni, hogy ezeket a szavakat a világ 
legrégibb szerelmes verseiből kölcsönözte. De nem akartam őt megbántani, vagy 
szemében csökkenteni a ragyogást. Szomorúsággal töltött el, hogy nem voltam 
képes örülni, hogy nem voltam ugyanolyan naiv és tudatlan, mint ő. Bántott 
engem az én nagy okosságom. 

Én a régi dalokban éltem. 
Most itt valaki azt állítja, hogy a régi dalok használhatatlanok. Új melódiákra 

és új szavakra van szükségünk. Még nem győződtem meg erről egészen. De ha így 
áll a dolog, megtanulom én is az új dalokat, és el is éneklem majd , miutám egy 
nyári napon,  a világot  langyos eső tisztára fürösztöti. 

De a régi dalokat sohasem fogom elfeledni. 
 
(1931) 

 
      A csúcstól a mélypontig 
     (Egy névtelen hódító különös sorsa) 
 

Az első évben messzire jutottt. 
A másodikban mindössze 63 centimétert hatolt előre.  
A harmadikban megkezdte a visszavonulást. 
A negyedik, ötödik és hatodik esztendőben minden csatáját elvesztette. 
A hetedikben visszakerült a kiindulóponthoz, szülőfalujától mintegy két és fél 
kilométernyire, dél-délnyugati irányban. 
Aztán a túlerőtől kényszerítve léghajón egy közeli városkába repült. 
Ott csont- és porckereskedést nyitott valamint az őszi szürkületben egy kis 
tanyán sikeresen elcsábított egy félbolond cselédlányt. 
 
Ettől kezdve a természet ölén folytatott szuperegészséges életmód iránt táplált 
hajlama egyre csökkent. 
Nem fogott többé lazacot, 
nem épített a tóparton csónakházat, 
nem tett tönkre egyetlen rókalyukat sem, 
még a csodálatosan kipingált budit is kerülte.  
De a démontól, mely szivét marcangolta, megszabadulni nem tudott. 
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A csontot s porcot megúnva, undorral kűzdve kötötte batyuba ócska cuccát és 
egy kanyargós kecskeösvényt választva nekivágott a hosszú útnak  egy távoli, 
jóformán ismeretlen, helység felé. Célba ért-e vagy most is kódorog? A nemrég 
elhúnyt püspökhelyettes hátrahagyott irataiban erről nincs tanúság. 
Szavahihető bogyószedők állítják, hogy a múlt ősz során látták őt odaliszk-
öltözetben a hét fátyol táncát lejteni a sivatagban fekvő Karakorumban. 
(1980) 

 

 

Grundström Helmer  
(1904-1986)  

 
     Észak-Svédországban jött a világra. Apja 
napszámosként és favágóként kereste 
kenyerét. A kilencgyermekes család nagy 
szegénységben élt. Kezdetben Grundström is  
nehéz testi munkát végzett. Később két vidéki 
népfőiskola növendéke volt, majd 
Stockholmban próbált szerencsét. A ú.n. 
Klara-bohémek közé került, s mint legtöbb 

társa, ő is napilapoknak írt munkáiból próbált megélni. (A Klara-negyedben volt 
akkoriban a legtöbb nagyobb napilap szerkesztősége.) 

Grundström 1929-ben debütált. Első jelentős verskötete, Detta är mitt land (Ez 
az én hazám) 1939-ben jelent meg. Legfontosabb munkái az 1940-es, valamint az 
1950-es években jöttek létre. Grundström a hagyományos kifejezésmód híve volt, 
de olykor a modernizmus eszközeit is igénybe vette. 

G.Z. 
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Székely Péter 
 

 ODIN AZ EURÓPAI KULTÚRKÖRBEN 
Folytatás előző lapszámunkból 

 
3. Wotan – A germán mitológia reneszánsza 
 

3.1. Harmadik – A görögös germán istenek 
 

A mítoszokat keletkezésük idején az emberek valóságként élték meg és hitték, 
hogy amit a mítosz elbeszél az egyszer tényleg megtörtént úgy, ahogy azt megis-
merték. A mitológiai személyek éppoly valóságosak voltak számukra, mint az 
objektív valóság emberei, vagy állatai. Így ezek a személyek ezeknél az embe-
reknél nem szimbólumok, jelképek vagy hajdanvolt királyok voltak, hanem mi-
tológiai lények, óriások, törpék vagy épp istenek. 121 „Elvileg semmi sem utal 
arra, hogy a primitív ember másképp gondolkodna, érezne vagy észlelne, mint 
mi. Lelki funkciói lényegében ugyanazok, azonban az előfeltevései má-
sok…”122 

Snorri Eddája a Bibliai teremtés történettel kezdődik, s a történetet egé-
szen Noéig viszi. „Hajdan az emberek elhagyták Istent, aki Özönvízzel és Bábel-
lel büntette őket, de istenített királyaival (Szaturnusz, Priamosz, majd Oðin) Tró-
ja utóbb új aranykort teremtett. Ezt zilálta szét Róma imperializmusa, menekü-
lésre kényszerítve Oðint és népét, egyre északabbra, ahol is ősi trójai törvények 
alapján új országokat (Szászföld, Dánia, Svédország, Norvégia) virágoztatnak 
fel. Magyarul: a pogány istenek végtére is csak istenített mediterrán királyok 
leszármazottai, ahogyan azt Euhémerosz görög író is magyarázza.”123 Ez az 
euchemerisztikus magyarázat keresztény szerzőknél szinte általános volt. Csak 
így tudták összeegyeztetni ezt a pogány vallást a kor keresztény szemléletével.  

Később ezek a pogány istenek teljesen beépültek a keresztény mitológi-
ába. „A pogány isteneket démonokká degradálta, teendőik egy részét saját szent-
jeire ruházta át (Szent Péter és a mennydörgés!), vagy megtérítette őket.” 124 

A XIX. századra ezek az istenek már csak, mint jelképek voltak jelen az 
európai ember tudatában. A klasszicizmus így elevenítette fel ismét alakjukat, de 
csak, mint egzotikus mesék szereplőit.  

Ekkor egy új eszmeáramlat született: az újhumanizmus. „Ez a szemlélet 
fejlődhetett ki, ennek kellett kifejlődnie, amikor egyesült a klasszikus német ide-
alizmus és a görög kultúra, amelyek előre meghatározott rokonsága nem vitatha-
tó…” 125 Itt dogmatikus irányelvként kezdték felfogni a görög kultúrát, s így 
mindenben követni kívánták azt. Ez legfőképp a művészetekben tükröződik, 
hiszen ekkor épültek olyan épületek és festettek olyan festményeket, melyek a 
görög művészetre hasonlítanak.  

Ez a felfogás azt eredményezte, hogy a germán illetve skandináv istene-
ket a művészek úgy jelenítették meg, mint a görög isteneket. Ezekben az időkben 
Wotan inkább emlékeztet Zeuszra, mint az Eddákból jól ismert Vándorra. Ezeken 
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az ábrázolásokon nem megy vándorútra, nem bújik álruhába, hanem teljes pom-
pájával, tógában ül trónusán, akár Jupiter. (22.ábra) Ilyen ábrázolásokkal talál-
kozhatunk Lorenz Frölich illusztrációinál (23.ábra), H. E. Freund szobrainál, 
Johannes Gehrts metszetein (24.ábra) és másutt (25.ábra 26.ábra).  

Itt tehát nem a mitikus Wotannal találkozunk, hanem egy olyan pogány 
istennel, ki inkább hasonlít a görög ’kollégájára’, Zeuszra, semmint az eddikus 
mítoszokban lefestett alakra. Így tehát magától adódik a két főisten összehason-
lítása. „A germán hagyomány első pillantásra a göröggel pontosan összehason-
líthatónak tűnik… [hasonlóságuk azonban csak] üresen általános megállapítás-
ban foglalható össze, hogy mindegyiküknek volt egy ’hőskora’… A görög és a 
germán mítoszokban található hasonlóságok és különbségek olykor informatí-
vak, de többnyire lényegtelenek.” 126 Mindezek ellenére megkísérlem összeha-
sonlítani a két főistent, s ezzel a két panteont is.  

Zeuszt és Wotant egyaránt hívták Harmadiknak (Thirdhi, Tritos), mivel 
mindkét esetben apjuk harmadik gyermeke. 127 Mindkét főisten fellázadt apja 
uralma ellen, s egy új világot teremtettek a régi romjain. Ez azonban minden 
indoeurópai vallás és panteon sajátja.   

Az alapvető különbség már családi kapcsolataikban is feltűnik. Míg 
Zeusz nővére, Héra egyben felesége is, addig Wotanról ez nem mondható el. Az 
ő felesége Frigg, ki egy mitikus alak – valószínűleg óriás – Fjörgynn leánya. Ez 
a lényeges különbség a két mitológiai rendszert teljesen eltávolítja egymástól.  
A görögök panteonja igen ősi, ezt mutatja a testvérnász ténye is. Freud is erre a 
következtetésre jut, viszont ő mindezt az Oidipusz történetből vezeti le. Az 
egész görög korra jellemző szemlélet, hogy „…az ember a sors kénye-kedvére 
szánt jószág. Az ember azt teszi, amit a sors tétetett vele. Nincs felelősség; sze-
rencse vagy szerencsétlenség van, a sors dönti el, hogy jó, boldog, elégedett, 
vagy éppen boldogtalan, rossz és megvetett ember lesz belőle. Ez a felmentés, 
ez az etikai feloldás általában jellemzi, főleg az Arisztotelész előtti görög kultú-
rát…” 128 Freud azonban továbbmegy, s rávilágít arra, hogy ahogy fejlődnek, 
gazdagodnak és differenciálódnak a társadalmak a szexuális tabuk gyarapodnak. 
„És való igaz, ezt akármelyik ezzel foglalkozó néprajzos már Freud előtt tudta, 
hogy a szexuális tabuk úgy vezetődnek be, hogy először a szülő-gyermek, és 
aránylag hosszú idő eltelte után a fivér-nővér közötti szexus válik tiltottá. Nem 
erkölcsi megfontolásból, hanem a társadalom épségét garantálandóan.” 129 En-
nek szankcionálása a nyilvános megszégyenítés, más esetekben halál. Mivel a 
görög isteneket semmiféle büntetés nem érte vérfertőző kapcsolatukért, látható, 
hogy maga a panteon meglehetősen ősi. Olyan időkből maradt ránk, mikor ezek 
még nem voltak normasértőek, deviánsak. Később születtek olyan történetek, 
amik ezt szabályozzák, mint például Oidipusz története. 130 

Ez azonban a skandináv panteonban nem ismeretlen, annak ellenére, hogy a 
testvérnász az Arany Ászok között tabu volt, a vánok közt még nem. Loki, mi-
kor csúfolódik, célpontjává épp Njördöt 131 teszi, aki a vánok egyik elismert 
istene. „Hagyd el Njörd/ mérsékeld magad, tovább nem fogom titokban tartani:/ 
nővéreddel is/ nemzettél fiút/ és nem rosszabb-e ez a szokásosnál.” 132  N. Ba-
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logh Anikó rávilágít a vánok ősibb kultuszára, hiszen a testvérnász náluk még 
nem volt tabu. Loki azzal, hogy egy lakoma közepén előhozakodik ezzel, s meg-
feddi Njördöt,  nyilvánosan szégyeníti meg az istent (27.ábra). „Az egyén azzal 
kényszerül a társadalmi normák betartására, hogy megszegésüket nyilvánossá 
teszik, s ennek a gúny az eszköze.”133  Ezért a vérfertőző kapcsolatért még az 
isteneknek is bűnhődniük kell.  

Freud azonban hangsúlyozza, hogy ezen minden ember fejlődése során 
keresztül megy, s ez normális. A gyermeknek van egy olyan korszaka, mikor az 
ellenkező nemű szülőjébe szerelmes, ezzel egyidejűleg az azonos nemű szülője 
természetesen ellenlábasként jelenik meg előtte, de ezt hamar kinövi. „Az embe-
rek döntő többsége túljut mindenfajta megrázkódtatás, katarzis, mindenfajta rossz 
emlék nélkül ezen az oidipális korszakán.” 134 Később kifinomultabban ez jele-
nik meg a párválasztásnál is, többnyire tudattalanul, olyan emberhez fogunk von-
zódni, mint amilyen - nő esetében – az apám vagy – férfi esetében – az anyám.  

A két főisten hasonló neveik és titulusuk ellenére igencsak különböznek. 
Zeusz testesíti meg mindazt, amivel igazán érvényesülni lehet ebben a patriarchá-
lis társadalomban. Mindent megtesz annak érdekében, hogy hatalmát kiépítse, s 
megszilárdítsa. Fő motivációja a tekintély és hatalom, aminek eléréséért nem ret-
ten vissza a kockázat vállalástól sem. Mindenre van rálátása Olimposz magasáról, 
nem hiába egyik szimbóluma a sas. Az ő szava a törvény, s hideg logikával méri 
fel szövetségeseit és ellenfeleit. Saját magán kívül nem tisztel semmit és senkit. 
Miért is tisztelne, ha ő az istenek ura, a legtiszteletre méltóbb? Az „…égi biroda-
lom a tudatosságot jelképezi, ahol az irányítás, az értelem és mindenek előtt az 
akarat igencsak nagyra értékelt tulajdonság.” 135 Ábrázolásai ennek megfelelően 
mindig középkorú férfi, ki céltudatosan, s magabiztosan tekint előre. Általában 
szakállasan ábrázolják, arányos izmokkal (28.ábra).  

Wotan kezdetben ilyen lehetett, mikor magához ragadta a főisteni rangot. 
Mindent megtett a hatalomért, s el is érte kitűzött célját. Azonban volt annyira 
bölcs – Zeusszal ellentétben – hogy elődjét nem pusztította el, hanem időnként 
hozzá fordult tanácsért. Wotan így átengedte a thing gyűlések irányítását Tyrnak 
– az előző főistennek – s ezeken a gyűléseken határoztak mindenről, ami az iste-
neket érintette. Vándorlásai során megtanulta tisztelni a tudást, s nem félt tanácsot 
kérni a nála idősebbektől és okosabbaktól. Megtanulta azt, amit Zeusz sohasem 
fog ismerni: az alázatot. A hatalomhoz való viszonya is eredendően eltér Zeusz 
hatalom mániájától. Wotan a hatalmából átengedett egy részt Tyrnak, Thornak és 
a többi istennek, ő megmaradt egy öreg s végtelenül bölcs királynak, kihez a 
vészterhes időkben fordulni lehet.136  Ő volt az első az egyenlők közt. Rá telje-
sen igaz az a mondás, hogy útjai kifürkészhetetlenek. Általában vándorként ábrá-
zolják, ki inkább idősebb férfi, semmint középkorú (29.ábra). 

Zeuszhoz hasonlóan ő is az égi birodalomban Asgardban él, azonban ő 
fontosnak tartja halott fiait, a harcban elesett hősöket, kiket csarnokában fogad. 
Így ő egyszerre megtestesíti az égi hatalmat, tudatosságával és rálátásával min-
denre; és a holtak birodalmát, ami pszichológiai értelemben a kollektív tudattalan. 
„Ott rejtőzik minden elfojtott emlékünk, gondolatunk és érzésünk, melyek túl 
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fájdalmasak, szégyenteljesek vagy elfogadhatatlanok mások számára a fenti vi-
lágban. Itt találjuk még ezen kívül az olyan vágyakat, amelyek soha nem valósul-
tak meg, illetve azokat a lehetőségeket, melyek csak haloványan körvonalazódtak 
bennünk. A kollektív tudattalan világában az összes valaha elképzelt és meg nem 
valósult lehetőség megtalálható…”137  Azonban ez nem a klasszikus értelemben 
vett alvilág, itt jelen esetben úgy fogalmazhatnék ez a ’felvilág’. A tudattalan nem 
csak az eltemetett, s elmúlt lehetőségek birodalma, hanem a még be nem teljesült 
jövőé is, a reményé, hogy azzá válunk, akikké akarunk.  

A skandináv panteonban a holtak világa három rész együttese: Hel alvi-
lága; Wotan Walhallája; s Rán tengeri birodalma. Felosztása hasonló a görög iste-
nek világfelosztásához: Hadész alvilága; Zeusz Olimposza; Poszeidón tengere. Itt 
azonban ezek nem rendelkeznek olyan fontossággal, mint a görögöknél. A skan-
dináv mitológiában a tudás a fontos, s ehhez ismerni kell a tudatosságot – Asgard 
magasságát – és a tudattalant – Walhalla mély s tekergő csarnokait. Ebből az egy-
ségből származik Wotan sámánisztikus ereje és tudása, hiszen ő már megismerte 
ezeket a világokat, s biztonsággal elkalauzol bárkit. Túlnőtt Zeuszon, ki csak az 
élő dolgokkal foglalkozik. Wotan kiterjesztette hatalmát a holtakra is, de nem 
kényszeríti mindenre rá az akaratát. Ő ennél megértőbb s belátóbb.  

A klasszicizmus ezzel szemben úgy formálta meg, mint Zeuszt. Ez ké-
sőbbiekben igencsak rányomja bélyegét személyiségére, s ábrázolásaira.  Itt nem 
egy bölcs király, ki ügyei intézésében bevonja a többi istent is, hanem egy uralko-
dó, kinek szava a törvény. Romantika művésze már, mint harcos és dühös pogány 
főistent lát benne (30.ábra),138  kit inkább középkori vagy keleti jellegű király-
nak képzeltek (31.ábra). Mindezekkel együttvéve ez az új típus is nagyon népsze-
rű, s sokan így is azonosulnak vele. Ekkor a pogány istenek ismét teljes erejükben 
mutatkoznak meg, minden hatalmukat bemutatva, azonban ezek már nem azok az 
istenek, akikkel az Edda művekben és régi mondákban találkoztunk. Ezek az iste-
nek már szinte mentesek minden sérüléstől és sérthetetlennek tűnnek. 

 
3.2. Bűvös Vadász és Völsung – Weber és Wagner 

 
A romantika teljesen új viszonyt alakított ki a mítoszokkal szemben. A 

romantikus filozófia valóságnak fogadta el a mítoszt és a nép alkotásának tekin-
tette azt. Elfogadta azt a tényt, hogy a mítoszt valóságként élte meg az a közös-
ség, melyben az létrejött. „Másfelől azonban a romantika úgy tekintette valóság-
nak a mítoszt, mint a költészetet (márpedig a romantikusok jó részénél a költészet 
maga a Valóság) vagy mint vallást (márpedig a romantikusok jó részénél a vallás 
azonos az Igazsággal, aminthogy a természet azonos Istennel)… ha a mítosz köl-
tői fikció, akkor azt kell keresni, mit fejez ki vagy mit jelképez ez a fikció. Ha 
pedig a mítosz vallás, akkor a benne rejlő vallásos igazságot kell megkeresni.” 
139  

Az irodalomban Friedrich Hebbel (1813-1863) tette meg az első lépést 
ősi pogány istenei felélesztésére. „Régi és új, pogány germán heroizmus és ke-
resztény erkölcs konfliktusa Hebbel utolsó nagy vállalkozásában, a Nibelung-
mondából készült és 1861-ben Weimarban bemutatott drámatrilógiában is fontos 
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szerepet kap.” 140 Azonban Hebbel művei német nyelvterületen nem voltak 
igazán népszerűek, valószínűleg elvontságuk és spekulatív alapvetésűk miatt. 

A romantika szellemisége új korszakot nyitott a német opera történet-
ben is. Az új eszme elsősorban a nemzeti kultúrát, a nemzeti nyelvet és a nép-
meséket célozta, s a művészek ebből próbáltak meg korszakalkotó műveket lét-
rehozni. Ezek természetesen kedveztek az operatörténeteknek is, hiszen a német 
operák német mítoszok alapján íródtak, német nyelven, s a német népdal illetve 
néptánc felhasználásával készültek. „Midőn valami új születik a zene-, illetve 
kultúrtörténetben, akkor a mesterek mindig elődöt, ’őst’ kerestek, akinek ered-
ményeivel és tekintélyével mintegy megerősíthetik az új alkotás, az új stílus 
gyenge palántáját.”141 

Karl Maria Weber ebben a szellemben készíti el leghíresebb operáját: a 
Bűvös Vadászt (1821). Alapja már nem az a Vad Vadász, ki karácsony és vízke-
reszt között riogatta az egyszerű népeket, hanem inkább Herne vadászé. 
Weberre tehát inspirálóan hatottak a német népmesék, melyek olyan szorosan 
kötődnek a régi pogány mítoszokhoz, hogy elválasztani őket olyan, mintha egy 
fát választanánk el gyökerétől (32.ábra). 

Lényegében véve két vadász versengéséről szól: Max a dráma főhőse, s 
Gáspár, ki sötét erőkkel szövetkezett. Gáspár Sátánnal kötött egyezsége alapján 
6 olyan golyót öntött, amik minden esetben célba találnak, azonban az utolsó 
golyót, csak maga a Sötét Vadász, Sátán irányítja (33.ábra). A konfliktus adott: 
egy versenyen Maxot behálózza Gáspár, s titokban odaígéri Max szerelmének 
lelkét a Sötétség Urának. Az utolsó pillanatban egy bölcs szent remete beavat-
kozása menti meg a helyzetet a katasztrófától, aminek következtében Gáspár 
meghal, Max pedig egy utolsó esélyt kap a bizonyításra. 142 

A szent remete a történetben kulcsfigura, hiszen nélküle bekövetkezett 
volna az, amit Gáspár és a Sötét Vadász kitervelt. Ő tehát egy olyan valaki volt, 
ki ismerte ezeket a sötét praktikákat, s vissza tudta fordítani azt. Tudása messze 
meghaladta mindenkiét, bölcsessége pedig mértékletességre intette még a királyt 
és fővadászát is. Olyan tekintéllyel és beszédkésséggel rendelkezett, mint az 
egykori germán főisten, kinek szavára akkor is odafigyeltek, ha koldusnak öl-
tözve járta a világot. 

Weber munkássága természetesen inspirálólag hatott sokakra, főként a 
fiatal Wagnerre. „Tizenhárom esztendős, mikor a muzsika mélyebben kezdi 
érdekelni. Két döntő élmény vezeti el a zenéhez: megismeri Beethoven két re-
mekét, a Fidelót és a IX. szimfóniát, majd találkozik Carl Maria Weberrel, aki 
gyakori vendég a Geyer-háznál.”143 

A germán mitológiát igazán ismertté Richard Wagner (1813-1883) tette 
a Nibelungok-gyűrűje című opera-tetralógiájával, aminek szövegét maga a zene-
szerző írta. 144 Wagner nem az eredeti történetet mesélte el újra, hanem egy 
teljesen újat mondott el, ehhez viszont felhasználta a Nibelung-mondát, az Edda 
műveket és a német népmesék történeteit. Így a régi mítoszokat teljesen átírta a 
kor ízlésének megfelelően.  

Wagner 25 évig dolgozott ezen a monumentális alkotáson, melynek 
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következtében egy 4 estét betöltő, csaknem 17 óráig tartó Ring lett. Wagner egy 
új közösségi művészetet próbált létrehozni a kor szellemének megfelelően. „Ez az 
új dráma Wagner hite szerint ’Gesantkunstwerk’, vagyis az összes művészetet; a 
zenét, az irodalmat, a képzőművészetet magába olvasztó és ezáltal valamennyinél 
magasabb rendű lett volna.” 145 Mindezt a romantikus mitizáló felfogásban, ami 
a civilizáció tagadásával keveredett.  

Richard Wagner 1876-ban saját színházat, Festspielhaust nyitott Bay-
reuth-ban. Az épület homlokzatán Wotan és népe őrködik. „A szimbolikus értel-
mű freskón a Wagner-zenedrámák hőse az örökvándor Wotan – akiben a szerző 
saját személyét jelenítette meg – a békevárnak nevezett lak fölé terjeszti kezét. S 
mint házigazda, így mutatja be otthonát: Mit balul vétettem, im e házban nyugo-
vóra lelt, vélt válságok békevára – így hívom hát e helyt…”146  

A Nibelung gyűrűje egy meglehetősen összetett mű, mely tele van utalá-
sokkal, s olyan részekkel, melyek cselekményére csak utalás-szerű párbeszédek-
ből ismerhetünk meg. Néhány kulcsfontosságú részletet elhagy, de a párbeszé-
dekben utalnak ezekre az eseményekre, így azt a hatást éri el, hogy az egész törté-
net mélyebbnek és ősibbnek hat. Ez az elhagyás művészete. Emiatt a teljes törté-
netet prezentálni nem tudom, csak nagyvonalakban ismertetem. 

Az idők kezdetén, mikor a Fényes Istenek még aludtak, Alberich a 
nibelungi törpe elment a sellőkhöz szerelemért. Ám a sellők, ahelyett, hogy meg-
adták volna neki a szerelmet, kigúnyolták és csúfot űztek belőle. Ez volt az a 
pont, mikor Alberich megpillantotta a Rajna kincsét, s megszerezte magának. 
Ebből később fivérével, a legendás kováccsal, Mimével kovácsoltatott magának 
egy gyűrűt, ami hatalmának záloga lett. A gyűrű ugyanis beszélt a gazdájához, s 
megsúgta neki, hol talál a föld mélyében aranyat. Ezek után az Arany Ászok fel-
ébredtek, s egy tisztáson gyűltek össze. Mindannyian csodálattal adóztak az újon-
nan elkészült Asgardi várnak, amit két óriás, Fafnir és Fansolt készítettek. A két 
építőmester ekkor megérkezett, s követelték jussukat Freyát Asgard falaiért. Ter-
mészetesen ezt Wotan semmiképp nem akarta kifizetni, így Loge (Loki) segítségét 
kérte. Loge azt mondta a két óriásnak, hogy ismer valamit, ami többet ér, mint a 
szépséges Freya, s azt akarják az istennő helyett odaadni. Ez a valami pedig 
Alberich gyűrűje, melyet Nibelungok gyűrűjének is neveznek. Az óriások bele-
mentek az egyezségbe, így Wotannak és Logenak nem maradt más választása, 
mint megszerezzék a gyűrűt (34.ábra). Ezt csellel meg is tették, s vele együtt a 
Nibelungok összes kincsét is megszerezték. Fafnirt és Fansoltot a fizetség kielé-
gítette, de mikor egymás közt kellett azt szétosztani, akkor Fafnir agyonütötte 
testvérét. Ez volt a Rajna kincse. 

Wotan Erdától megtudta, hogy a jövő számukra vészterhes, mivel a gyű-
rű veszélyezteti a fennálló hatalmat. A jóslat alapján csak egy félelem és törvényt 
nem ismerő hős törheti meg az átkot, amit Alberich mondott rá. Így Wotan sok 
időt töltött az emberek világában keresve ezt a hőst, később Völsung néven nem-
zett egy fiút, Siegmundot, kiben titkon reménykedett, hogy apja lehet a hősnek. 
Siegmundot titkon Sieglindéhez irányította, ki ikertestvére volt a férfinak. Kette-
jük nászából (testvérnászból) született Siegfried, azonban ezért az erkölcsi tör-
vényszegésért – amivel egyébként a két szerelmes tisztában volt – az életükkel 
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fizettek. Wotan eszköze Brünhild volt, a legkedvesebb valkűrje, azonban a kriti-
kus pillanatban mégis Siegmund oldalára állt, így Wotannak közbe kellett avat-
koznia (35.ábra). A fiú meghalt, s Brünhildét megfosztotta hatalmától. Arra kár-
hoztatta, hogy aludjon addig, míg egy férfi fel nem ébreszti és ahhoz a férfihez 
nőül kell mennie (36.ábra 37.ábra). Ez volt a Valkűr. 

Siegfriedet Alberich fivére, Mime nevelte fel, s bosszújának eszközeként 
akarta használni. Mime célja mindig is a Nibelungok kincse volt, mindent ennek 
rendelt alá. Tudta, hogy Fafnir az óriás, akinél a kincs van, sárkány-álcában egy 
barlang mélyén alszik. Mime megtalálta Siegfried apjának törött kardját, 
Nothungot, ám azt ismét egybe kovácsolni nem tudta, így azt Siegfried tette meg. 
Ezzel a karddal hívta ki párbajra a sárkányt, kit le is győzött. A sárkány vérében 
megfürödve sebezhetetlen lett, s megértette az összes élő beszédét. Így a madarak 
tanácsára hallgatva megölte nevelő apját, ki életére tört, s elment felébreszteni 
Brünhildét. Mikor kihívta a sárkányt félelem nem volt a szívében, de mikor csók-
jával fel kellett ébresztenie az alvó leányt félelem költözött a szívébe. Természe-
tesen egymásba szerettek, ám mielőtt egybe kelhettek volna Siegfried még elment 
világot látni. Ez volt a Siegfried.  

Ezek után Siegfried elment a Burgundokhoz, ahol Günther király és Ha-
gen megkörnyékezték a legendás hőst. Mivel messze földön híres volt, s vagyona 
is mérhetetlen, így a burgundok magukhoz akarták láncolni Siegfriedet, Günther 
húgával Guthrunnal. Ez sikerült is egy főzettel, amit Hagen az apjától, 
Alberichtől kapott. Ezek után Günther rávette Siegfriedet, hogy segítsen neki 
megszerezni Brünhilde kezét. A hős természetesen segített királyának. A próbá-
kat lényegében véve Siegfried teljesítette a ködsisak segítségével 147 Günther 
helyett, s egy éjszakát el is töltött Brünhildével. Reggel aztán Siegfried, Günther-
álcában elvette azt a gyűrűt, amit még korábban távoztakor adott a valkűrnek 
(Nibelung gyűrűjét), s visszament hitveséhez Guthrunhoz. Günther és Brünhild 
csak később érkeztek meg a burgundok várába, s mikor megérkeztek Brünhild 
elképedt Siegfried árulásán, amit ellene követett el, majd azon, hogy nála van az a 
gyűrű, melyet Günther vett el – mivel nem tudta, hogy az Siegfried a ködsisak-
ban. Mindezt elmondta az egész udvarnak, s igazságot követelt. Így Siegfried 
Hagen lándzsájára esküdött, hogy semmi rosszat nem tett. Később a király érezte, 
hogy ez az egész helyzet túlnőtt rajta és egyetlen megoldásként Siegfried halála 
mutatkozott, amihez Hagen lándzsája volt az eszköz. A tragédia egy vadászat 
alkalmával esett meg. Siegfriedet hősöknek kijáró pompával temették el, egy 
máglya-hajóval, ahová Brünhild is elkísérte egy igaz szerelmét. Brünhild az utol-
só pillanatban visszavette a gyűrűt, azonban a máglyán állva, azt visszaadta a 
sellőknek. Ez a tűz lángot vetett Asgardra is, s beteljesedett az istenek alkonya. 
Ez volt az Istenek Alkonya.  
Döntően Wotan ábrázolását Carl Emil Doepler (1824-1905) határozta meg, mivel 
ő tervezte meg a jelmezeket Richard Wagner Nibelungok gyűrűje című operájá-
hoz. 148 Nála jelent meg először a szárnyas sisak, mint Odin sisakja (38.ábra 
39.ábra). Ez abból adódott, hogy „…a késő római időkben Woden (Wotan) néven 
a Merkúrról, a szélhámosról, utazóról, kereskedőről, vezetőről és tanítóról elneve-
zett nap lett az övé.”149  Emiatt kapta meg Mercurius szárnyas sisakját a 
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Mindennek Atyja, mivel a római istenhez hasonlóan nagy utazó és szélhámos. 

Az opera alapkérdése: szerelem vagy hatalom, hiszen aki a szerelmet választja, 
elesik a hatalomtól és a világuralomtól; aki pedig a hatalmat választja, le kell 
mondania az igazi szerelemről, s vele együtt az igazi boldogságról. Sokan úgy 
gondolták, hogy a mítosz leple alatt korát bírálta. 150 Wagner saját bevallása 
szerint maga a gyűrű az akkori tőzsdei tárca, mely a pénz és a hatalom képviselő-
je. Schopenhauer nagy hatással volt rá, így ő is azt hirdeti, hogy az „…ember 
igazi mivolta a vak akarat. Az értelem csak másodlagos! Akarni annyi, mint híján 
lenni valaminek, s aki nélkülöz, az egyben szenved is. Hiába a kielégülés, mert az 
akarat támad, új vágyakozás és új kín. Az egyetlen megoldás: az akarat megszű-
nése, mert ezzel maga a világ is megsemmisül s bekövetkezik az egyetlen üdvös-
ség – a Nirvána.” 151 

„A nagy dráma voltaképpeni, bár szenvedő hőse Wotan; az ő lelkében, mintegy 
tükörben, egyénileg is végbemegy az önző hatalomvágy és a megváltó szeretet 
világkonfliktusa…” 152 Wotan a történet elején aktívan alakítja az eseményeket, 
s minden cselekedete mögött a hatalom iránti vágya húzódik meg. Mindent irá-
nyítása alá akar vonni, s nem akar olyan hatalomnak teret engedni, amely veszé-
lyezteti az ő hatalmát. Ezért ragaszkodik a gyűrűhöz is. „Kérjetek bármi mást,/ 
megadok mindent,/ de ezt a gyűrűt/ míg élek, nem engedem.” 153 Később, mikor 
látja a gyűrű átkos hatalmát,154  hallgat a bölcsebb szóra.  

Ez a gyűrű olyan, mint Pandora szelencéje, ami gyűlöletet, viszályt és 
fájdalmat visz szét a világokban.  A gyűrű azonban ismételten Wotan hatalmát 
veszélyezteti, így Erda, a Földanya tanácsára elkezdi keresni a hőst vándornak 
álcázva magát (Völsung), kin a törvények nem fognak. Ezeket a törvényeket 
azonban Wotan alkotta, s lándzsájára ezeket a törvényeket véste fel. Így Wotan 
lándzsája, maga a világjogar, ami a Világfa, az Yggdrasil törzséből készült. Ezen 
a fegyveren semmiféle fegyver nem fog, míg a törvények állnak.  

Azonban ezeket a törvényeket éppen maga Wotan kezdi ki, mikor 
Siegmundnak, sugalmazza, hogy testvérével üljenek nászt. Ugyanakkor készít egy 
varázserejű kardot (Nothung) is Siegmundnak, hogy igazi hőssé válhasson. Ám 
Fricka (Frigg) hatására mégis lándzsát emel kiválasztottaira, s eltöri azt a kardot, 
amivel ő fegyverezte fel Siegmundot. Ahhoz hogy saját törvényeit betartassa, s 
hatalmát érvényesítse, azokra kell kezet emelnie, akik szívéhez a legközelebb 
állnak. „Itt támad Wotan lelkében a tragikus szakadék. Nejének, az erkölcsi tör-
vények felett őrködő Frickának követelésére meg kell tagadnia jobbik énjét, a 
földanyától született kedvenc leányát, Brünhildét, hiszen ez volt az, aki 
Siegmundot az ő parancsa ellenére segítette, és aki haragja elöl megmentette a 
bűnös testvérnász gyümölcsével áldott méhű Sieglindét. Brünhildét halálos álom 
büntetésével sújtja, vagyis elaltatja saját ösztönös, belső akaratát és a maga szá-
mára egy menekvést lát az önmeghasonulás életundorából: a megsemmisülést…” 
155 A történet vége felé Wotan teljesen passzív lesz, s nem tesz semmit annak 
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érdekében, hogy törvényei és hatalma megmaradjon. Saját maga áhítja saját pusz-
tulását. Wotan halálvágya teljesül, mikor Siegfried és Brünhild elégnek a mág-
lyán, ami üszköt vet Asgard falaira is, így az ember egyedül marad istenek nélkül.  
            Wotan halálvágya, vagy halálösztöne koránt sem ismeretlen az egyes em-
bernek. Freud az, aki pszichológiai alapon írja le ezt az ösztönt. „Alapvető ösztön 
ez is – mondja -, és az emberben majdhogynem kezdettől fogva megvan, csak én 
fedeztem fel későn. Tehát nem igaz az, hogy először életösztön van bennünk, 
azután jön a halálvágy; dehogyis, szinte párhuzamosan futnak ezek…”156  A 
halálösztön lényegében véve destruktív, leépítő és megsemmisítő vágy, ami az 
agressziótól sem mentes. Ennek az ösztönnek a kiélése azonban igen változatos, 
hiszen ez az ösztön felelős azért, hogy a szerelemben a másikra kizárólagosan 
tartsunk igényt, másképp megfogalmazva: „másik ne létezzék, csak velem 
együtt…” 157 Visszatérve Wotanhoz, az ő halálvágya lényegében véve egy belső 
feloldhatatlan konfliktusból adódik, ami depresszióssá teszi, s emiatt teljes passzi-
vitásba vonul. Mindent elhanyagol, s nem érdekli semmi és senki. Egyetlen társa 
ekkor már csak a magány, s a halál szinte megváltásként éri. „Walhall hőseit 
Wotan úr/ elhagyta:/ zord vándorként/ egyedül bolyong/ világokon végig lován./ 
Minap, hogy hazatért,/ nála volt ércgerelye/ ámde csonkán:/ egy vakmerő hős 
törte széjjel… Így – gunnyaszt/ szótlanul/ a büszke trónon/ hallgatag./ A dárda 
csonkját/ fogja keze,/ Holda étkét/ nem ízleli meg… Esedezve fogjuk/ térdeit, 
Walkürök./ Ő hallgatva/ fordul el tőlünk,/ bús aggodalom/ gyötri és marja szí-
vünk…” 158  Wotan egy olyan lelki úton megy végig, melyet előre sejt, de meg-
akadályozni nem tud, s a történet végén már nem is akar. Sőt maga áhítozik a 
végkifejletre. Egy olyan leckét ad az embernek, hogy még az istenek sem élhet-
nek örökké, s bűneikért fizetni kell.  

Oðin és Wotan között is van azonban különbség. Oðin jelen esetben az 
eddikus mítoszok szereplője, míg Wotan Wagner istene, mindazonáltal egyek, de 
különböznek, mint germán/ skandináv főistenek. Oðin halálvágya azonban telje-
sen eltér Wotanétól, így a Ragnarök és az Istenek Alkonya is teljesen eltér.  

Mindketten ismerték a jövőjüket, ám erre eltérően reagálnak. Látszólag 
mindketten megpróbálják felülírni az eseményeket, de míg Oðin az eseményeket 
lényegében tudatosan idézi elő – készül rá aktívan -, addig Wotan minden erejé-
vel azon van, hogy mindezt megakadályozza. Amikor látja, hogy nem képes ezt 
megakadályozni, passzivitásba merül. Kettejük között ez a fő különbség. Oðin 
megérti, hogy az élete célja a halálban teljesedik ki, s elfogadja az elmúlást; 
Wotan viszont teljesen bezárkózik, és beletörődik az elkerülhetetlenbe, abba, 
hogy nem menekülhet el a halála elöl.  

Oðin, mikor elérkezik az idő, az Istenek Végzete, a Ragnarök akkor ő 
még egy utolsó csatára szólítja fel embereit, egy olyanra, mit a világ is megemle-
get. Harcban, küzdelemben esik el, egy erősebb ellenfél által. Így a halál már nem 
is olyan nyomasztó, hiszen az eszme, melyet képvisel, nem hull vele a sírba. Em-
lékezni fognak rá úgy, ahogy az utolsó csatában kivette a részét. Itt azonban a 
remény nem hal meg az Arany Ászokkal, sőt nem mindenki hal meg a végső csa-
tában. Maradnak túlélők, s ők fogják élvezni az új aranykort, Gimlét. 
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           Wotan ezzel szemben már akkor meghalt egy kicsit, mikor saját vérére, 
Siegmundra 159 fogta a fegyverét, s megbünteti kedvenc leányát, Brünhildét, aki 
parancsával szembeszegült, de akaratát, vágyát teljesítette. Később mikor Sieg-
fried kardja kettéhasította dárdáját (40.ábra), már beletörődött az elkerülhetetlen-
be, hiszen a Világfát felaprítatta és Asgard köré tette. Siegfried máglyája ezután 
üszköt vetett Asgardra, az égi városra. „A meghasonlott Wotan halálvágya telje-
sül. Az isteni eszme lemond a világ irányításáról és saját romjaiba temetkezik. A 
gyászinduló, mellyel Siegfriedet utolsó útjára kísérteti Wagner, a világfájdalmas 
pesszimizmus hatalmas szimfóniájaként siratja el a jóság és nemesség világural-
mának reménytelen reménységét…”160 

 
3.3. Vándor – A fantasy születése 
 
 A költő, író és a művész minden esetben egy keretben – ami főként társa-
dalmi megkötéseket és a kor szellemének értékrendjét tartalmazta - dolgozva biz-
tosította azt, hogy a társadalom megértse munkáit. Ezt Németh Lajos 
’preformáció’- nak nevezte.161  Ez ugyan megkötötte a kezét, viszont ennek kö-
szönhetően az emberek többsége meg is értette azt, amit a művész közölni akart.  

Az eddigiekben sokszor láthattuk, hogy egy-egy ősi mítoszt a kor szelle-
mében átírtak, mivel eredeti formája felett eljárt az idő. Azonban mondanivalóját 
még mindig érdemesnek tartják arra, hogy széles körben ismertessék, így mind-
ezeket a történeteket új köntösben mutatják be. Ezt történt a XII. században a 
Jósnő szavával, hiszen az eredeti mítoszt Snorri Sturluson keresztény szellemben 
átírta. 162 Ahogy a keresztény vallás teret nyert, úgy fogadta be és alakította át az 
ősi germán mítoszokat is. Végül Richard Wagner alakított ki egy új mítoszt az 
eredetiek felhasználásával. Ezeket az új mítoszokat azonban nem lehet összeté-
veszteni az eredeti mítoszokkal, hiszen teljesen új történetet mesélnek el, új konf-
liktusokkal, azonban maga az eszme, amiért mégis megírták: ugyanaz. Ugyan-
azok a motivációk és célok vezették a költőt, mint korábbi kollégáit, legfeljebb a 
hangsúlyt máshova tette.  

Így az Edda művekre és a középkori Nibelung-énekre épült a 
Nibelungok gyűrűje, azonban mint minden mítoszt később ezt is átírták.  

Ha fantasyról beszélünk, akkor mindenkinek J. R. R. Tolkien és a Gyű-
rűk Ura jut az eszébe. Azonban nem ez volt az eső fantasy regény, habár teljesen 
kimeríti ennek a terminusnak a fogalmát. Mit is értünk fantasy alatt? A meghatá-
rozás meglehetősen szabadon értelmezhető, de egy-két dolog mindben megvan. 
163 A fantasy „…elsősorban a külső jegyekre koncentrál: különböző, középkor-
szerű környezetben játszódó kalandos [történetek]… varázslóval, mágiával, misz-
tikával… egy másik, kitalált világban…” A fantasy műfaj alapját azonban én 
Wagnerhez kapcsolom, annak ellenére, hogy ő még nem fantasyt írt. Wagner egy 
valós mitológiát és legendát vett alapul, s saját szájíze szerint formálta át azt. In-
nem már csak egy ugrás a fantasy. Wagner szereplői és az eredeti szereplők kö-
zött több a különbség, mint a hasonlóság.  

A szakirodalom William Morrist jelöli meg, mint első fantasy-szerző. 
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Kezdetben műfordító volt és többek közt lefordította angolra a Völsung-sagat 
(41.ábra). Ezt követte egy költeménye a Wolfing-ház, amiben a Völsung-sagat 
dolgozta fel, írta át. Ezek voltak a közvetlen előzményei az első fantasy történe-
teknek, a The Wood Beyond the World (1895) és a Well at the World’s End 
(1896) című munkáinak. 164 Ezekben a történetekben már számos olyan elem 
megjelenik, ami kimondottan jellemző a fantasy műfajára. Ilyen a középkor-szerű 
környezet, de egyben időtlenség jellemzi. Megjelennek azok a csodálatos kalan-
dok és heroikus küzdelmek, melyek továbbiakban kimondottan a fantasy sajátjai 
lesznek.  

Tolkien közvetlen előzményeként még meg kell említeni Lord Dunsany-
t, ki megírta a nyolcrészes ciklusát The Gods of Pegana címmel (1919).165  Ő 
alkalmazta legelőször a kitalált mitológiát, s így történeteinek mélységet adott.  

J. R. R. Tolkien Gyűrűk Ura című munkáját azért tartom fontosnak, mi-
vel egy olyan irányzatot indított el az irodalomban és a szórakoztató iparban, ami 
jelentősen befolyásolja a kultúrát. Tolkien tovább ment, mint Wagner, s levetette 
azokat a láncokat is, amik még Wagnert megkötötték. Mindazonáltal ő is felhasz-
nálta ezeket az ősi mítoszokat, s ezért hatnak történetei is olyan régieknek. A 
Gyűrűk Ura, hasonlóan a Nibelung gyűrűjéhez a Hatalom Gyűrűje körül forog, s 
mindenki ezt akarja megszerezni. Mindkét esetben a Sötét Úr (Alberich, Sauron) 
kovácsoltatta a föld mélyében (Nibelheim, Végzet Hegyének gyomra 
Mordorban). Tehát az alapkonfliktus ugyan az, azonban a világ és a benne sze-
replők mások. De ennek ellenére nem ismeretlenek. Mindkét történetben megta-
láljuk azt a hős ifjút kin nem fog a gyűrű ereje (Siegfried, Aragorn), s azt a sze-
mélyt is, aki nem tud meglenni nélküle, így mindent feláldoz az Egy Gyűrűért 
(Mime, Gollam). Témám szempontjából azonban nem elhanyagolható a bölcs 
vándor személye, ki titkon vagy közvetlenül, de segíti hőseinket (Wotan, 
Gandalf). 

Ebben a történetben tehát ismételten találkozunk Wotannal, illetve azzal 
a személlyel, akivel ő teljes mértékig megfeleltethető. Tolkien így írja le Szürke 
Gandalf alakját: „Nagy, hegyes, kék süvege volt, hosszú, szürke köpenye és 
ezüstszínű nyakravalója. A szakálla hosszú fehér: bozontos szemöldöke kiállt a 
süveg karimája alól…” Küllemre teljesen megegyezik Wotan megjelenésével 
(42.ábra), mikor járja a világot, mint Vándor. „Búsan ültem/ én, amig ittak/ s egy 
idegen tért ime be:/ egy szürke köntösü agg./ A széles kalap/ sötéten fedte félsze-
mét,/ de a másik szem/ oly zordul villant,/ aki látta,/ megdermedt.” 167 Azonban 
nem csak ilyen csekély külsőségekben mutatkozik meg hasonlóságuk.  

Gandalf is sokat járta a világot, s mérhetetlen bölcsességre tett szert, 
akárcsak Wotan. Mindketten ismerik a varázslás művészetét, s útjaik során min-
dig rejtve próbáltak maradni. Wotant nevezték még Pálcát Hordó Glondirnak is, 
jelezve, hogy nem minden esetben volt nála lándzsa. Mindketten a régi rendhez 
ragaszkodnak. Gandalf emiatt feljebbvalóval, Sarumánnal is megküzdött. A Szür-
ke Zarándok Tolkien történetében kulcsfontosságú szerepet kap, mivel ő mutatja 
meg azt az utat, amit Frodóéknak meg kell tenniük, s később a többi hőst ugyanő 
kíséri. Sok esetben nincs fizikailag ott, de tetteivel vezeti a jóravaló embereket. 
Wotan is hasonló minősítésben szerepel, hiszen ő eleve lélekkísérő minősítésben 
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jelenik a wagneri operában. Ezt ki is szokták hangsúlyozni Hermész (Mercur) szár-
nyas sisakjával is.  

Tehát annak ellenére, hogy két teljesen különböző történetben két eltérő 
személyről van szó, mégis oly hasonlóságok vannak köztük, melyek arra engednek 
következtetni, hogy valamiféleképp Wotan lehetett Gandalf személyiségének az 
alapja s mindkettőnek az eddikus Odin. Azonos mintát követnek, egy archetípust 
képviselnek.  

A később megjelenő fantasy-k is ezt a mintát használják fel a jóságos va-
rázsló személyéhez.  

 
 

3.4. Szerda úr – Tudomány és misztikum 
 

A mai modern szemlélet szerint mindennek megvan a maga természetes észlelhető 
oka, melyet a tudomány képes feltárni előttünk. „Ebben az értelmezésben a kauza-
litás a legszentebb dogmáink egyike.” 168 Azonban a tudomány, ami által világun-
kat tudjuk rendszerezni, általános törvényekből áll, melyben a ’kivétel erősíti a 
szabályt’ elve működik, tehát a ritka kirívó eseteket a tudomány és a statisztika 
egyszerűen figyelmen kívül hagyja. Ebben a világnézetben a nagy számok törvé-
nye szerint állapít meg általános igazságokat. „Ezek az igazságok kizárják a ritka 
határeseteket, amelyeket a tudomány képviselői amúgy sem szeretnek, mivel nem 
tudják megérteni őket. Ennek következtében olyan világkép alakul ki, amely nor-
mális esetekből van összerakva. Ezek lényegében véve a ’normálemberekhez’ ha-
sonlóan fikciók, amelyek – például a pszichológiában – végzetes tévedéseket okoz-
hatnak.” 169 

Ennek hiányosságát az emberek érzik, s olyan rendszerező elvet keresnek, 
mely mindenre választ tud kínálni. Ezért is élednek fel ismét az ókori és antik mi-
tológia történetei, s sok esetben már a régi és új világszemlélet ellentmondása is 
kiütközik egyes munkákban, szemléletekben.  

Ha ma megnézzük az ilyen témával foglalkozó könyveket, filmeket és 
sorozatokat láthatjuk, hogy majd mindegyik valóságként mutatja be ezeket a míto-
szokat. Ezek természetesen összeférhetetlenek a mai materialista felfogással, így 
két lehetőségük marad ennek feloldására. Az egyik az, hogy visszatérnek a spiritu-
ális nézőponthoz, s a materialista szemléletet úgy mutatják be, mint valami téves 
utat; a másik lehetőség, hogy a materialista szemléletmódba illesztik bele ezeket az 
isteneket, mitológiai személyeket és elemeket a spiritualitás és miszticizmus rová-
sára.  

Ezekkel a példákkal csak azt akarom szemléltetni, hogy nem egyedülálló 
esetekről van szó, hanem tömegesről, mely a társadalom egészére hatással van.  

Neil Gaiman is az Amerikai istenekben egy ilyen világot tár elénk. Itt nem 
csak a skandináv népek isteneit szerepelteti, hanem valamennyi nép valamennyi 
istene a terítékre kerül Anubisztól Csernobogon keresztül a Magyarok Istenéig. 
Szerinte az emberek hite teremti meg az egyes isteneket. Így lehetséges, hogy a 
történetben két Odin szerepelt. 170 
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Ebben a történetben azonban a germán főisten nagyon is halandónak 
bizonyul, ám ismeri a feltámadásának titkát. Gaiman koncepciója szerint az iste-
nek ereje a hozzájuk intézett imákból illetve a nekik bemutatott áldozatból szár-
mazik. Így Szerda úr (Odin/ Wotan) megengedhette magának azt, hogy meghal-
jon, hogy később egy hatalmas kiengesztelő áldozattal újjászülessék. Ehhez azon-
ban hatalmas cselszövésre van szükség, s Amerika isteneit lóvá kellett tennie. 
Ebben segített neki Világ úr (Low Key/ Loki), s ketten együtt majdnem sikerrel is 
jártak.  

Szerda úr meglehetősen ambiciózus istenségként jelenik meg, ki isteni 
mivolta ellenére inkább emlékeztet egy piti kis csalóra, aki úton-útszélen minden-
kit megpróbál átverni. Célja, hogy minél nagyobb befolyással rendelkezzen, s 
minél nagyobb legyen a hatalma. Kétségtelen az eddikus Odinnak is volt egy 
ilyen oldala, ám ez még száműzetése idején volt. Gaiman lényegében bemutatja 
azt az elhallgatott történetet, ahol Loki és Odin együtt járták a világot, s elénk 
tárja, hogy hogyan is teltek a napjaik.  

Hasonlóképp mutatja be a keresztény mitológia lényeit egy népszerű 
tévésorozat a Supernatural (Odaát), ami annak ellenére, hogy a keresztény mito-
lógiára épít, s annak elsőbbségét hirdeti, szerepeltet pogány ősi isteneket is. Így 
került bele Odin is, ki külsőre egy teljesen hétköznapi embernek látszik (43.ábra), 
ám ereje jóval meghaladja a többi emberét. A sorozat logikája szerint azonban az 
angyalok jóval erősebbek ezeknél a pogány isteneknél, így Lucifer végez is vele.  

Ezzel szemben a Marvel képregény stúdió egy olyan ötlettel állt elő, 
hogy az Asgardi istenek nem mások, mint egy idegen civilizáció képviselői. Te-
hát itt nem istenekként jelennek meg, hanem földönkívüliként, kik magasabb 
technológiát képviselnek (44.ábra). Ebből adódik a felsőbbrendű hatalmuk. Má-
gia helyett tudomány. Azonban a Marvel Comics nem Odin személyét helyezte 
előtérbe, hanem Thort.171  

 
 

Mindennek Atyja - Összefoglalás 
 
Bemutattam, hogy a történelem folyamán megannyi germán/ skandináv 

főisten (Oðin, Odin, Wuodan, Wodan, Wotan) létezett. Voltak idők, mikor egy-
más mellett léteztek, de voltak korszakok, mikor csak egy ilyen istenség uralta 
Európát. De mindig jelen voltak. 

Ez mindenképp azt jelenti, hogy személyére, kisugárzására és arra, amit 
képvisel, az embereknek szükségük volt, különben nem támasztották volna fel 
annyiszor emlékét. Az egyszerű halandóknak szükségük van isteneikre, s Odin 
egy, ezek közül az istenek közül.  

Tanulmányomban megpróbáltam Odin személyiségét meghatározni tet-
tein – történetein és meséin – keresztül, s láthatjuk: így is nehéz a dolgunk. Nem 
egy isten áll előttünk, hanem több. Koronként eltérő személyiséggel tért vissza a 
halandók közé, mivel koronként más és más volt az igény. Ő pedig alkalmazko-
dott.  

Erről eszembe jut a szobrász esete, mikor kifaragja élete fő művét egy 
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gránittömbből. Mikor a szobrász kész van, bizton azt állítja, hogy egész életében 
ezt az egy szobrot akarta kifaragni. Így ő csak formát adott egy olyan eszményi 
figurának vagy egy ködbe burkolózó árnynak, aki mindig is benne volt, sőt elődeit 
is kísérte. A szobrász itt tehát csak a szobor eszköze volt arra, hogy matériát kap-
jon, hiszen ő egy sokkal ősibb és sokkal mélyebb törekvés volt, hogy csupán egyet-
len ember műve lehessen. A szobor már a szobrász előtt készen állt, de csendben 
megbújt az árnyékban, s várta a megfelelő embert, aki formát tud adni neki. Ő egy 
eszmény volt, kit már korszakokkal ezelőtt ismertek, s korszakok elteltével is is-
merni fognak. 

Ebben a hasonlatban a gránitszobor maga Odin, s mi mindnyájan szobrá-
szok vagyunk, akik kifaragják maguknak a saját istenüket. Itt azonban nem csak 
költőkről és művészekről szól a történet, hanem mindenkiről! Hiszen azt a közeget, 
amiben ezek a kivételes tehetségű emberek dolgoznak, mindenki más alakítja ki. 
Egy jó mű akkor válik igazán értékessé, mikor már a társadalom is tudja értékelni.  

Odin, Wodan és Wotan megformálásában és elfogadásában mindenkinek 
része volt és van a mai napig. A germán főisten személyisége folyton változott, s 
ma is változik a szemünk előtt. Gondoljunk csak az idén bemutatott THOR (2011)
172  című filmre, hol Odin egy indulatos, de végtelenül igazságos apa, ki nem 
akarja, hogy fiai is elkövessék azokat a hibákat, amit ő elkövetett (45.ábra). 

Így tehát Wotan köztünk, s bennünk él. Sokak azonban sokkal jobban 
megértik ezt a haragvó, de végtelenül bölcs apát, hiszen kis része bennük él. Jean 
Shinoda Bolen hívta fel a figyelmemet arra, hogy ősi isteneink és hőseink minden 
esetben mintául szolgáltak nekünk. Tetteikkel, döntéseikkel és motivációikkal év-
ezredeken átívelő példát mutattak mindannyiunknak és mivel sokan ismerték és 
szerették őket, hozzájuk hasonlóvá akartak válni. Shinoda annyit tett, hogy a míto-
szok és legendák mögé nézett, s megkereste az embert ezekben az istenekben. Rá-
jött, hogy egy olyan viselkedési mintát hordoznak magukban, amik mindig is ve-
lünk voltak. Tehát nem véletlen, hogy Zeusz oly hideg, számító, s érzelemmentes, 
hiszen ő uralta az eget, az ész birodalmát, ahol az értelem szárnyal. Ezt hívta Jung 
archetípusnak. Mitológiáink egyfajta lélekvezetők, s megmutatják saját történetei-
ken keresztül, hogy mik a gyengeségeink, erősségeink, mit kell fejleszteni, s mi az, 
amin változtatni kell. 

Odin, Wodan és Wotan így mind egy archetípus részei, annak ellenére, 
hogy olyan különbözőek. „Mint ahogyan az anyai őskép az előző korok összes 
anyjának összesített képe, akként az anima-kép is egyén fölötti kép, amely sok 
egyénileg nagyon különböző férfinél pontosan egyező vonásokat mutat…” 173 
Tehát különbözőségük ellenére a bemutatott istenek, mind egy archetípushoz tar-
toznak. Változatosságuk abból a környezetből fakad, amiben megfogantak.  

Shinoda rámutat még egy lényeges dologra. Isteneink amellett, hogy kö-
vetendő példát állítottak, olyan személyiségjegyekkel is rendelkeznek, ami sok 
emberben megtalálható. Ő ezt a görög panteon elemzésével mutatta be, azonban a 
germán és skandináv panteon is alkalmas ilyetén az emberek bemutatására. Ezáltal 
meg lehet határozni Odin személyiségét, őstípusát az egyes emberekben. Termé-
szetesen nem mindenkire jellemző Odin személyisége van, aki jobban hasonlít 
például Thorra, Freyre vagy épp Lokira.  

5136                                                  Törzstér  



Odint sokan úgy képzelik el, mint egy magányos remetét, ki sokat látott, 
s akinek nagy múltja van (46.ábra). Egy olyan ember, ki egyszer megízlelte a 
hatalmat, de ezzel együtt a felelőséget is, így inkább visszavonult magányába. 
Ezért hasonlít oly annyira Gandalfra, Merlinre és az összes többi fehér mágusra, 
hiszen erővel magukhoz ragadhatnák a hatalmat, de nem teszik. Azért nem, mivel 
nem csak egy-egy ember, nép vagy ország sorsa foglalkoztatja, hanem sokkal 
több. Fél szemével messzebbre lát, s látja, hogy mindez csak időleges lenne, ő 
viszont igazán maradandót akar alkotni. Céljai sokkal magasztosabbak, elvontab-
bak annál, mintsem ezt más megértené. Így megmarad öreg magányos vándornak, 
kinek célját senki sem ismeri, s inkább utat mutat, semmint vezetné az embert. „A 
bölcs, ha hatalomra jut,/ erejével vissza nem él,/ gyűlöletet nem gyűjt fejére./ Hiá-
ba erős – sok haragos közt/ nála erősebb lehet egy.” 
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 RETRO kiállítás RETRO kiállítás   

a göteborgi Cosmopolitan galériábana göteborgi Cosmopolitan galériában  
  

 
   Már egy évvel ezelőtt is izgatott, az akkori, 
Hu.Se.t 7 kiállításon, hogy honnan jönnek ezek 
a misztikus jelek Ács István kisméretű festmé-
nyein. Mostani képeinek alapja/hordozója 3 
különböző nagyságú hanglemez, LP és kétféle 
CD, amelyek már önmagukban is jelek tömke-
legének hordozói, ezek a géppel írt vonalas 
felületek átalakulnak a művész keze alatt festő-
ien fogalmazott képekké. Különböző létező és 
kitalált írásrendszerek, mint a Brail írás a va-
kok számára, a székely ABC, de ritmika, és 
zenei jelek is megjelennek.  Egy archaikuskor 

jelei és játékossága tűnik fel ismét, tér vissza a jelenbe. 
   Istvánnak nemrégen volt tematikus kiállítása, „Tizenegy perc a jövőből” cím-
mel. Filozofikus, fantasztikus játék a gondolattal, mire asszociáljunk? Foglalkoz-
tatják az aranyszabály arányai, a Φ ≈ 1,618 szám (görög nagy fí), amely a vég-
telenig terjed. A természetben, a zenében, az építészetben mindenütt megtalálható 
ez az arány. Nagy festménye 2x3 méteres, az aranyszabály szerint felszabdalt.. 
Vajon megmarad-e a harmónia, ha a részeket összecseréljük? Számítógépes 
Flash programot szerkesztett, amellyel bárki előhívhatott ezekből 5 képet, és azo-
kat tetszőlegesen összeillesztethette a monitoron. Mi az anyagi értéke a művészet-
nek? Az aranyszabály az árak alakításánál is szerepet kapott.  

   Ezeknek a szögletes képeknek az ellensú-
lyozására jöttek létre a mostani, korong alakú 
festményei. 
 
   Bokor Botond viszont kedveli a durván 
megmunkált deszkafelületekben rejlő festői 
lehetőségeket. „Dobozok” című három részes 
munkáján a mértani képszerkesztés és az áb-
rázolás számára új lehetőségei izgatják. Néző-
ponttól függően változik a kép mélysége, 
vagyis annak illúziója. A természetábrázolás 
visszatérő, de egyúttal megújult, és elvonat-
koztatott formájával találkozunk másik két, az 
„Eső” és „Vihar” című, vászonra festett mun-
káján. 
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Bánovits András halálosan komoly fénykép instal-
lációja a hiteles földi létezés tanúbizonysága. A se-
bész pontosságával veszi szemügyre sorsa alakulásá-
nak korai stációit, a zsarnokoskodó gyermeki ént, és 
férfiasan farkasszemet néz kínzó félelmeivel. Az 
ember legnagyobb lehetséges haditette az önmaga 
felett aratott győzelem. András tudja ezt, és előttünk, 
szemlélődők előtt is kaput nyit. Szelíden mondja: 
csak így szabad. Ebből az alázatosságból és elmé-
lyültségből származik kiállított művének gondolati-
sága és szemet gyönyörködtető esztétikája. 
    
 
 
Jómagam előszedtem a javarészt kilencvenes évek-
ben festett és nyomtatott munkáimnak reprodukcióit. 
Ezeknek a képeknek a hátoldalára új folyamatfest-
ményeket készítettem, a régi festmény színeivel. 
Ahhoz, hogy ezt a néző elé tárjam, a képet kivezet-
tem az azt lezáró papírkeretből, és visszafordítottam, 
vagy tekercsbe sodortam. Ehhez szükségem volt 4 
cm mély, készen vásárolt IKEA keretre. Az üveglap 
és a hátlap szorítása őrzi meg képeim alakítható for-
máit és kompozícióit. A formátlanított folyamat fest-
ménytől elmozdultam a művész-tárgy, az objekt 

irányába, és izgalmas lehetőségekre lettem figyelmes. 
       
Páhi István monumentális fényképe izgalmas, tob-
zódó fény-ünnep festői megörökítése. A mű címe 
„Göteborg visszatérése”. A Kínát eredetileg három-
szor megjárt Göteborg háromárbocos vitorlás hajó 
korhű, pontos mása 2006-ban tért vissza a távoli 
országból göteborgi kikötőjébe. Az emelkedett ün-
nepi hangulatot jól érzékelteti a tenger sötétkék fe-
lületén látszó rengeteg sok kísérő hajó és csónak, és 
azoknak a fehérre festett oldalán csillogó napfény.   
Ezért nevezhetjük a felvételt 
impresszionisztikusnak. A kép felső sarkában heli-
koptert látunk, és a távolban modern komphajót. Ez 
jelzi számunkra világosan, hogy egy korhű hajómá-
solat visszatérésének a tanúi vagyunk. Két másik 
felvétele is gondosan megörökített, jól értelmezhető 
RETRO jelenség. Mesterien komponált, 300 éves 

porcelándarabok az elsüllyedt hajó rakományából. 
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     Tilajcsik Roland szobrai az emberi kapcsolato-
kat és elidegenedési határokat boncolgatják. Kiállí-
tott munkáinak címei: „Én – visszhang”, „Emlék” 
és „Árnyékok”. Munkáiban az emberi figura fron-
tális beállítása, és szobrainak az anyaga kapcsoló-
dik a nagy ókori civilizációk, ezen belül is Egyip-
tom művészetéhez. 
     A fekete gránit megmunkálásának folyamata 
számára jelentős inspiráció forrása. 
     
 
 
 
 
 
Urbán Attila videó és performance művész külön 
kis terembe, a galéria egy raktárhelyiségébe invitál 
bennünket, saját világában való elmélyült szemlé-
lődésre. Szintén frontális beállítású, préselt fale- 
mezekből (playwood) készült szobra ujjának moz-
dulatával figyelmeztet bennünket a csendre. Mind-
két munkájának címe „Quaiet”. A mozdulatlan 
figura mellé mozgókép társul, a művész egysze-
mélyes előadása, amelyben az emberi gesztusok 
nyelvezetét vizsgálja. 
 
 

 
 

Csikós Tibor 
 
 

A kiállítók munkáját lásd a Képtár mellékletben is  
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Tóth Kati munkái  
a växsjöi Olasz Palotában  
Visszakapcsolás címmel ren-
dezte, tizennyolc svédországi 
fiatal kiállítása nyílt meg néhány 
teremben. Ötletes plakátjuk el-
árulta, hogy  valamikor együtt 
lehettek, innen rajzottak ki a 
világba. A belső körben Linda, 
Anders és Peter, a külső körök-
ben a többiek, Lundból, Göte-
borgból, Malmöből, csak így 
egyszerűen keresztnevükön je-
lentkeztek mindnyájan korszerű 
látásmódjukat hirdető alkotások-
kal. 

 Katy Newcastleból, ahol 
hosszabb ideje, a tőle már meg-
szokott videós-tévés alkotásai-
hoz folytat tanulmányokat.  
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Nagy Melinda ömagáról: 
 
Marosvásárhelyen születtem és ott 
is nőttem fel. 
Tizenkilenc évesen Budapestre 
mentem meglátogatni a barátaimat, 
rokonaimat és ott is „ragadtam”. 
Vegyésztechnikusként dolgoztam 
az Országos 
Környezetegészségügyi Intézetben, 
Budapesten. 
Tizenkilenc év után Oslóba költöz-
tem. 
Azóta itt élek. 
Óvodában dolgozom asszisztens-
ként. 
Mindig szerettem rajzolni, festeni, 
ez mindig is része volt az életem-
nek. 

Mindenre festettem, ami a kezembe került: üvegre, cserépre, vászonra, papírra. 
Saját kedvemre teszem, főleg amióta itt élek Oslóban. 

5158                                                  Törzstér  

Nagy Melinda:  Picasso portré (18x24) 
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Nagy Melinda: Paradicsom (18x24) 



 
   Ferencz J. Réka festőművésznő Oslóban 
  
  
    Tavaly ősszel ismerkedtem meg Ferencz J. Rékával. Hamar kiderült "egy húron 
pendülünk" és az első fél óra után úgy tűnt mintha régi barátnők lennénk. Csodá-
latos házában látott vendégül Visegrádon, ahova 10 éve "menekült" a város zajá-
tól. Itt a jó levegőn, a gyönyörű Dunakanyarra és a Fellegvárra néző műhelyében 
festi képeit. Háza nagyon otthonos, jó  ízléssel van berendezve. Természetesen ott 
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van Buksi kutya és Cirmi Cica is, mert nélkülük nem teljes a család. Ők is nagy 
bizalommal, szeretettel fogadják a látogatót, aki ettől természetesen azonnal jól 
érzi  magát! Buksi nagy lefety csókokat is osztogat, ha nem vigyáz az ember!  

 
– Egy percig nem csodálkozom azon hogy kiköltöztetek ide a nyugalomba, 

messze a nyüzsgő várostól. Megkérlek meséld el hogyan is volt az a sitty-sutty 
döntés hogy otthagytátok Pestet, leköltöztetek ide Visegrádra a nyaralótokba? 
Azért ez nem lehetett olyan egyszerű, miután a lányotok Pesten járt iskolába és a 
férjedet is a fővárosba kötötte a munkája. 

– De, egyszerű volt-mondja nevetve. Csak elhatározás kérdése. Miután több 
éve már, hogy nyarainkat Visegrádon töltöttük, sőt a karácsonyt is, egyre inkább 
azt éreztem, hogy Visegrád kezd az otthonommá válni. Önző voltam a családom-
mal szemben, de ma már mindenki hálás, hogy ezt a döntést akkor meghoztam. 
És szép lassan kialakult az itteni életünk.  
  
    Nehéz Rékáról konkrétan meghatározni, melyik stílusirányzathoz tartozik. Ter-
mészetesen hatást gyakorolnak rá a nagy mesterek, amit Réka így határoz meg: 
Leonardo da Vinci a színek, René Magritte a láthatóvá tett gondolat és Chagall a 
költészet festője mozgatja ecsetemet. Engem magával ragadott képeinek sajátos 
színvilága és líraisága, amit néha kis szomorúság leng körül.  
Bornai Tibor zenész, zeneszerző  (a KFT zenekar billentyűse, alapítója) és író, 
akivel Ferencz J. Réka több projekten is szorosan együttműködik, így ír Rékáról a 
mostani oslói kiállításra készült katalógus előszavában: 
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     A képeket nem csak a jellegzetes színvilág, és a formák lágy hullámzása köti 
össze, hanem maga a szeretet. Különösen akkor nagy élmény ezt megérezni, ami-
kor a kép témája szomorú, amikor tragédiáról szól a regény adott fejezete. Akármi-
lyen nehéz is a képen ábrázolt sors-pillanat, a mindent átlengő szeretet felemeli, 
megnemesíti azt. 
     Ígéret van ezekben a képekben, hogy a jelen mögött ott a fontosabb, a szebb 
valami, ami nem a múlt, és nem is a jövővel azonos. Egy magasabb jelen, amely-
nek meglátására, hétköznapi állapotunkban nem vagyunk képesek. Amelynek üze-
nete éppen Ferencz J. Réka képeiből érkezik hozzánk. Ennek a magasabb jelennek 
tanújává válni nagy élmény."  

– Tulajdonképpen ékszerész szerettél volna lenni, de másként alakultak a dol-
gok.  A Képzőművészeti Főiskolán sem festészetet tanultál, hanem textiltervezést, 
megismerkedtél a szövéssel. Sajnos nem volt alkalmad ezzel foglalkozni, mert a 
szövőszék nem fért be a lakásba. Sokáig egészen más pályán mozogtál és csak 6 
éve kezdtél el újra komolyan foglalkozni a festészettel. 

Mondanál erről néhány szót? 
– Nem volt egyszerű ezt a döntést meghozni. Vén fejjel elkezdeni felépíteni egy 

"művészi karriert", elhiheted, nem egyszerű. A családom, a barátaink biztatása 
nélkül ma sehol sem tartanék. Számomra a legfurább az volt, hogy senki sem lepő-
dött meg, amikor bejelentettem, hogy akkor én most festeni fogok. Valahogy ki-
nézték belőlem, elhitték nekem, és bíztak bennem. És persze agyon dicsértek egy-
egy újabb festmény láttán, – mondja mosolyogva. Ma már tudom, nem is lett volna 
jó, ha 20 éve úgy hozza az élet, hogy festhetek. Kicsit más a rálátásom az életre, a 
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társadalomra, mint akkor volt. Ezekhez a munkákhoz kellenek az évek az ember 
háta mögött.... 

Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy a párom tiszteletben tartotta az 
elhatározásomat, sőt mellém állva, a háttérből tartva a sziklaszilárd falat körülöt-
tem, első perctől támogatott. Féltett a csalódásoktól, a kudarcoktól.  

– Ez alatt a néhány év alatt, mióta a festészetre koncentrálhattál, nagyon sok 
szép képet készítettél. Látszik, hogy hosszú idő óta égett benned a vágy, hogy 
alkothass. Számodra nem az az alkotás, hogy pár ecsetvonás és kész, hanem belső 
szükségleted a munka, a vászon „megdolgozása”. Egy-egy festményed nagyon 
sok gondolatot indít el az emberekben, különböző hatást váltanak ki belőlük. Cí-
meiddel is igyekszel irányvonalat adni. Golovics Lajos művészettörténész így ír 
erről: 

„Könnyű helyzetben van a kiállítás nézője, amikor Ferencz J. Réka képeivel 
találkozik, hiszen a művész beszédes képcímekkel kényeztet bennünket. Ad egy 
nagyon hasznos fogódzót a művek befogadásához. Tehát, akit megfognak ezek a 
művek, annak a vizualitáson túl a verbalitás is a rendelkezésére áll, hogy szoros 
barátságot kössön a festő lelkével.” 

Természetesen részt veszel kiállításokon, nem csak Magyarországon, hanem 
Marosvásárhelyen, Kolozsváron is voltak már a képeid, sőt tavaly ősszel New 
Yorkban, a manhattani National Arts Galleryban is részt vettél kiállításon, amihez 
őszintén gratulálok, hiszen nem kis dolog NY-ban kiállítani. Ráadásul nagy sike-
re volt a képeidnek, 3-tól meg is kellett válnod. Tudom, neked mindegyik olyan 
mint a gyermeked és fáj eladni őket, de megnyugtató érzés számodra, ha tudod, jó 
helyre kerülnek. Most készülünk megnyitni a kiállításodat Oslóban, az S9 Galéri-
ában. 

Magyarország oslói nagykövete fogja a megnyitót ünnepélyessé tenni. Nagy 
számú közönségre számíthatunk, miután két nagy magyar közösség is van ott és 
mindenhova eljutott a kiállításod híre. Szeretném hallani, mit vársz ettől az oslói 
bemutatkozástól? Azt ugye tudjuk hogy Norvégia kicsit speciális ország, nyitot-
tak ugyan az idegen kultúra felé, de nekik a tökéletes az, ami ott készült norvég 
alkotó által. 

– Lehet, hogy meglepődsz a válaszomon, csak magammal szemben vannak 
elvárásaim. Ha azt érzem, hogy én és a csapatom (szervező,  jelen esetben Te, 
galéria, szállító, nyomda és sorolhatnám, mi minden kell egy kiállítás létrejötté-
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hez) mindent megtettünk egy sikeres kiállításért, akkor az az én lelkemben már egy 
sikeres kiállítás. A többi már nem rajtam, rajtunk múlik. Amit viszont a norvégok-
ról mondasz, azt eddig nem tudtam. Jobb is így, mert lehet, hogy ennek tudatában 
nem is mertem volna belevágni – mondja Réka, de nem gondolja komolyan, mert 
nevet közben.  

Nem árulok el nagy titkot olvasóink számára, ha bevallom: időközben lezajlott 
a kiállítás, ahová a szabadságos időszak kezdetének ellenére, szép számmal eljöttek 
honfitársaink megtisztelni a művésznőt és megnézni alkotásait. Miután sok norvég 
vendég is volt, így a nagykövet úr angol nyelven köszöntötte az érdeklődőket, akik 
ezután hosszasan elidőztek a kellemes atmoszférájú kis galériában a csodálatos 
hangulatot sugárzó képek között. Sokat mondó alkotások, fantáziadúsak, illetve 
elgondolkoztatóak, valami mély tartalom árad a képekből, állapították meg a ven-
dégek. 

– Megkérem Rékát néhány szóban foglalja össze itteni benyomásait.   
– Nagyon örülök annak, amit itt tapasztaltam, hogy Oslóban valóban ennyire 

erős, összetartó a magyar közösség. Sokan eljöttek a megnyitómra, és elmondha-
tom, hogy az itteni magyarságnak köszönhetően otthon éreztem magam, ami kül-
földi megnyitóimra nem jellemző. Hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy itt is kö-
szönetet mondjak Jeszenszky Géza nagykövet Úrnak, hogy elfogadta a felkérést és 
megnyitotta a kiállítást.  

– Végül feltennék egy kérdést, ami talán az olvasókat is nagyon érdekli: meg 
lehet-e élni ma otthon a festészetből? 

- Van, aki megél, és van aki nem. Azt hiszem az utóbbiból többen vannak. Ren-
getegen vagyunk festők (ha jól tudom kb. 8000 fő), és válság ide vagy oda a ma-
gyar piac amúgy is kicsi és zártkörű.  Ezért is  szükségesek a külföldi kiállítások, 
tágítani kell a piacot, mozgolódni, szervezkedni állandóan. Ezen kívül fontos, hogy 
ma egy festő egy művészeti közösséghez tartozzon. A Kertész29 Galériában, ahová 
én tartozom, kialakult egy nagyon jó kis közösség, és a csoportos kiállítások mel-
lett igyekszünk minél több közös projekten részt venni. Legutóbb Visegrádon, egy 
Gasztrojazz fesztiválon alkotott a közösségünk. Ispán Márta barátnőm szervezte, 
aki Visegrád kulturális életét igyekszik lendületben tartani. Tervezzük, hogy kül-
földi festőket is ide csábítunk, hogy a Dunakanyar szépsége, nyugalma minél több 
alkotáson megjelenjen.  

Amikor nem dolgozol, akkor elsősorban anya és feleség vagy. Volt szeren-
csém megkóstolni főztödet, kiváló háziasszony vagy. Hármasban éltek itt a fiaddal, 
aki még tanuló. Lányod Helga, aki elkísért ide Oslóba, a kiállításodra, már nem él 
veletek, a Műszaki Egyetemen végzett menedzser szakon és most Frankfurtban, 
egy ottani bankban dolgozik. Ezt, mint anya, kicsit nehezen éled meg –gondolom, 
de örülsz a szíved mélyén, hogy ilyen kapuk nyílnak meg lányod előtt. Botond fiad 
16 éves, ő még évekig a szárnyaid alatt lesz. A festészet nem érdekli a gyerekeidet?  
– Nem tudom, hogy sajnos vagy sem, de ez idáig nem nagyon mutattak érdeklődést 
a festészethez. A lányom, akire nagyon büszke vagyok, már elindult a maga útján, 
és remélem megkapta tőlünk azt a térképet a kezébe, mellyel boldogulni tud az 
életben. Hosszan mesélhetnék róla, hogy fiatal kora ellenére mennyi mindent ki-
harcolt, elért már. Azt szoktam mondani, hogy ha kilöknék a tízedik emeletről, 
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akkor is talpra esne. El sem hiszed, hogy mekkora könnyebbség ez nekünk, hogy 
érzed és tudod, hogy bízhatsz a gyerekedben, hogy bárhol is van a nagyvilágban, 
megállja a helyét.  

Botond, Ő a gimnáziumi éveit gyűri amolyan fiúsan – mondja nevetve Réka. 
Még három éve van érettségiig. De idén angolból már leérettségizett, méghozzá 
97%-os eredménnyel. Valószínű, hogy a számítógép világát fogja választani.  

-– Végül, de nem utolsó sorban, pár szóban elmondanád, hogy a festészet, a 
család  mellett még mire szakítottál időt az utóbbi időben? A Tesztoszteron pro-
dukcióra gondolok, Bornai Tibor szerzeményére, amit cd-n már magaddal hoz-
tál.    

– Nem is tudom, hol kezdjem... Kevesünknek adatik meg, hogy munkáit il-
lusztrációként felhasználják. Nagyon megtisztelő számomra Bornai Tibor felkéré-
se, hogy ennek a nagyszabású produkciónak kicsit részévé váljak. A most megje-
lenő CD borítóján  a "Sehol sem igazán" című festményem díszeleg, valamint a 
CD kisfüzetben egy-egy dalrészlet mellett a festményeim láthatóak. Ezen kívül a 
koncert alatt egy-egy dal háttereként újabb festményeim jelennek meg a több 
méteres vetítővásznon. Kérdem én, hányunknak adatik meg, hogy munkájukat 10 
méteres nagyságban lássák kivetítve? Nagy fájdalmam, hogy a lemezbemutató 
koncert éppen most zajlik Miskolcon az Opera Fesztiválon, és én nem lehetek ott. 
De hát, ilyen az élet, nem lehet mindent egyszerre. Remélem, hogy a szeptemberi 
koncerten már ott csápolhatok az első sorban -– mondja Réka, boldogan nevetve.  

Ez a 16 zenészből  álló produkció, amelyben többek között nyolc dobos, egy 
koloratúr szoprán operaénekesnő és egy népi hegedűs prímáslány is szerepet kap, 
hihetetlen összefogással, csapatmunkával került színpadra. A viszonylag nagy 
létszámú produkció minden tagja megtiszteltetésnek vette, hogy együtt dolgozhat 
Bornaival, és színpadra állhat, két órán át önfeledten zenélhet egy őszművészeti 
előadásban. A hang- és fénytechnikus, a videós,  a divattervező, a sajtó  mind-
mind lelkesen a produkció mellé állt. Ezt ma átélni ritka, és megbecsülendő érzés, 
talán még itt Norvégiában is, nálunk, otthon mindenképp. Talán nem vesz kárba 
ez a rengeteg munka, szervezés és több nézőhöz jut el az előadás, mint azt remél-
jük. Akár ide is, Oslóba, az itteni magyar közösségekhez. Egyébként van 
facebook oldal, TESZTOSZTERON név alatt, ahol nyomon követhető, hogy ép-
pen mire készülünk, kik a zenészek, és néhány dalba bele is lehet hallgatni.  

– Tervek, jövő?  
– Idén, még novemberben, Budapesten a Kertész29 Galériába lesz egy nagy önál-
ló kiállításom (itt egyébként állandó jelleggel láthatóak a munkáim). Júliusban a 
Kertész29 Galéria közösségével tervezünk csoportos kiállítást, és októberben 
bécsit. Jövőre egy Los Angeles-i, valamint egy római kiállítás van kilátásban, de 
ezeknek a megbeszélései még csak most következnek, Oslo után. Gondolkodunk 
Göteborg-i és Stockholm-i megmutatkozáson is...www.ferenczart.hu 
 
 

Karádi Éva Henrietta 
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Skandináv könyvespolc 

  
A Nagyvilág Kiadót főként a világirodalmi fordításokat közlő, azonos nevű 

folyóirat révén ismerjük, de könyveket is megjelentet, mint a Könyvfesztiválon 
bemutatott Ibsen-monográfiát, Helge Rønning művét. Az egyébként médiát okta-
tó professzorral Masát András egyetemi tanár beszélgetett, miután Fázsy Anikó 
kiadóvezető és főszerkesztő köszöntötte a résztvevőket, az írót, beszélgetőtársát, 
valamint a kötet két fordítóját, Kovács Katáng Ferencet és Kunszenti Ágnest. 
Masát András körbeadta az Ibsenről szóló első magyar könyvet, Rubiny Mózes 
munkáját 1911-ből. Sok mű jelent meg ezt követően a norvég drámaíróról, többek 
között Kosztolányié, de egyik sem olyan átfogó, mint az itt bemutatott  A lehetet-
len szabadság - Henrik Ibsen és a modernitás. Miben áll a népszerűsége Ibsennek, 
aki Shakespeare után a legtöbbet játszott színműíró Mozambiktól Kínáig? 
(Budapesten épp frissen mutattak be egy Peer Gynt-előadást.) 

 
Ibsen fő témája a szabadság és a modernitás, egyén és közösség, illúzió és való-

ság közti feszültség. Nóra a női egyenjogúság szimbóluma, a szabadság lehetősé-
géről szól, arról, hogy lehet-e teljesen szabaddá válni. Mint a tanulmánykötet címe 
is mondja, nem. Darabjaiban többnyire nők reprezentálják ezt a küzdelmet, akik 
akkoriban egyszerre voltak ideálok és elnyomottak. (Jellemző, hogy Kínában ma a 
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feminizmust »noraizmus«-nak hívják.) A Vadkacsában arról ír Ibsen, hogy renge-
teg idealista álmodozik a világ megmentéséről – amiben ő maga nem hitt. 

Színművei a regény hőskorában születtek, és úgy épülnek fel, mintha egy 
regény utolsó fejezetétől olvasnánk visszafelé a történteket. A drámának ez az 
epizálódása vezetett el azután Brechthez, Becketthez, az epikus és abszurd szín-
házhoz. Strindberggel összehasonlítva Ibsen német, míg a svéd drámaíró francia 
nyelven vált Európa-szerte ismertté. A norvég író sokkal zárkózottabb volt, a 
társadalmi életben sem vett részt különösebben. Valószínűleg emiatt kapta kevés-
bé jelentős írótársa, Bjørnstjerne Bjørnson a Nobel-díjat 1903-ban, amiről a kö-
vetkező anekdota maradt fenn. Bjørnson eltévedt Stockholmban, és útbaigazítója 
kíváncsian megkérdezte, ki ő? Mire Bjørnson önérzetesen felelte: a legnagyobb 
norvég író. Ó, Ibsen úr! – örvendezett az útbaigazító. 

Ibsentől egyébként nem állt távol a humor, emlékeztetett a bemutatón Helge 
Rønning, aki még sok érdekességet mesélt monográfiája „hőséről”, s egyben nor-
végról angolra váltott, hogy többen követhessék tolmács nélkül. 
  

Sír melletti szerelem 
Sok humor jellemezte a következő, svéd bestseller bemutatóját, melyből Für 

Anikó és Seress Zoltán színművészek olvastak fel részleteket. Már a címe is külö-
nös: A pasi a szomszéd sír mellől. Írója, Katarina Mazetti – a fesztivál megnyitó-
ján ő mondott köszöntő beszédet az északi országok részéről – a beszélgetés so-
rán elmondta, maga is meglepődött könyve remek fogadtatásán. (A regényből 
nagy sikerű film is készült.) A korábban gyerekkönyveket író tanár, majd rádiós 
újságíró ebben a regényben sok humorral és életismerettel beszéli el két, első 
látásra ellentétes érdeklődésű ember, egy könyvtároslány és egy gazdálkodó fia-
talember egymásra találását, mely a hozzátartozóik sírja mellett indul – innen a 
cím. A történethez az írónő a saját életéből, környezetéből meríthetett tapasztala-
tokat: maga is egy farmer felesége négy gyerekkel. 

A két főszereplőt két narrátorként hallhattuk, helyenként ugyanazt az ese-
ményt elbeszélve a férfi és a nő szemszögéből. Mazetti, aki olaszos csengésű ne-
vét Ausztrián keresztül érkező, kőtörő dédapjától örökölte, elmondta, hogy a 
megszokottal ellentétben nem a nő, hanem a férfi az érzelmesebb ebben a páros-
ban, a nőnek rideg gyerekkora határozza meg az egyéniségét. Ami összetartja 
őket, a jó szex és a humor. Sokan megkérdezték tőle, ki volt az ihletadó a férfika-
rakter megformálásában. Senki, mondta Mazetti, csak megpróbálta beleélni ma-
gát. Ami azt mutatta meg számára, hogy valójában nincs nagy különbség férfi és 
női gondolkodás között, és ha ő férfi lenne, nagyon macho lenne, tette hozzá de-
rültséget keltve. Nemzetközi fogadtatásáról elmondta, a franciák kissé nyersnek 
találták a szerelmi leírásokat, míg az oroszok túl feministának érezték. A könyv-
nek folytatása is készült, de erről az írónő nem árult el részleteket. 
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A skandináv könyvek egyik legfontosabb magyarországi publikálójának számí-

tó Scolar Kiadó már tizenöt éve jelenteti meg a régió irodalmát, így az idei 
Könyvfesztivál egyik főszereplője. Nyolc művet mutattak be ebből az alkalomból, 
Janne Teller, dán írónő díszvendégségével, aki előző, Semmi című ifjúsági regé-
nyével nálunk is sikert aratott. Mint Csobánka Zsuzsa egy korábbi rádióinterjúban 
elmondta (Gondolatjel, Csepcsányi Éva interjúja), a nagyon életszerű, mai, kama-
szok körében játszódó történet gimnáziumi tanároknak ad alkalmat arra, hogy a 
kortárs irodalmat élményszerűen dolgozzák fel diákjaikkal. A korábban diploma-
taként dolgozó Teller fő témája a konfliktuskezelés, így a Ha háború lenne nálunk 
című, a fesztiválra kiadott könyvében, valamint a szintén itt bemutatott Dán novel-
lák első írásában. A továbbiakban Stian Hole és Thorbjörn Egner gyerekkönyveit, 
az ugyancsak norvég Karin Fossum írónő krimijét, Per Petterson és Erlend Loe 
regényeit, a nálunk már jól ismert finn Sofi Oksanen,  valamint a svéd Linn 
Ulmann és férje, Niels Fredrik Dahl műveit ajánlotta még a kiadó stábja. 
  

Még mindig bűnügyek 
Kerstin Ekman Egy gyilkos praxisa című, társadalomrajzba ágyazott bűnügyi 

történetéről a Svédországban élő Lipcsey Emőke, a kötet fordítója beszélt első-
ként. Mint elmondta, egy későbbi bemutatóra szeretné elhívni Magyarországra az 
írónőt is, aki a Nobel díjas Tomas Tranströmer és az egyik korábbi Könyvfesztivá-
lon már díszvendégként szerepelt Per Olov Enquist nemzedékéhez tartozik. E mű-
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vét, ha a hagyományokba próbáljuk beágyazni, Ibsen Vadkacsájához lehetne ha-
sonlítani, ahol nem az a legfontosabb, kit ölnek meg, hanem a körülötte folyó 
események. Itt a történet az 1800-as évek végén és az 1900-as évek elején játszó-
dik, főhőse egy orvos, aki egy másik, valóságos könyv, Söderberg Doktor Glas 
című műve orvos szereplőjének képzeli magát. Ekman könyve valójában lélek- és 
társadalomábrázolás, az orvos látásmódjában, és nőképében párhuzamot vonha-
tunk az Ibsen-monográfiánál szóba került, ideálként elképzelt, elnyomott nőre. A 
Bűn és bűnhődéssel ellentétben az elkövető itt nem akar bűnhődni és nem roppan 
össze. 

 
Jellemző a zárkózott északi lélekre a regényen végigvonuló folyamatos önboncol-
gatás, a feszült önreflexió – gondoljunk csak Strindbergre vagy Bergmanra. Az 
Orpheusz Kiadó nevében Erős Kinga mondott köszönetet a fordítónak a gondos 
munkáért, Szentmártoni János pedig az Írószövetség nevében köszöntötte a 
könyv létrehozóit, kiadóját és szerkesztőjét, Vincze Ferencet, aki Lipcsey Emő-
kével beszélgetett a könyvről és szerzőjéről, valamint a fordítás hátteréről.  

A frissen megjelent regényből, mely egy nappal a bemutató előtt jött ki a 
nyomdából, Lázár Balázs színművész olvasott fel részleteket. 
 

Szöveg és fotók: Csanda Mária 
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A megosztó Quisling-mű 
  

Szondi György, a kötetet megjelentető Napkút Kiadó vezetője bemutatta a 
Bolgár Kulturális Intézet igazgatóját, Pejkov Plament, és a meghívott írónőt, aki 
egyben a XIX. Budapesti Könyvfesztivál vendége volt, és a rendezvény központi 

helyszínén dedikált is. 
Antall István, a Magyar Rádió 
szerkesztője friss élményekkel vetette 
bele magát a beszélgetésbe, mert – mint 
említette – előző éjjel olvasta el Cecilie 
Løveid Maria Quisling című könyvét. 
Elmondta, mennyire szívügye az északi 
irodalom, illetve hogy szerinte egyre 
jobban megerősödtek a magyar–norvég 
irodalmi kapcsolatok. Az írónő 
magyarul most megjelent drámájával 
kapcsolatban kiemelte, hogy ilyen 
dramaturgiával még nem találkozott: 
hihetetlenül „pörgős” és eseménydús 
szöveggel van dolgunk, melyben 
klipszerűen váltják egymást a színpadi 
jelenetek. Cecilie Løveid drámája 
egyébként négyrészes, harmincöt 
jelenetből álló, szürrealisztikus darab, 
mely az érzelmek felől közelít a 
történelmi traumákhoz. A finneket és a 
norvégokat különösen foglalkoztatja a 
történelmi konfliktusok feldolgozása; a 
fasizmus a mai napig a kibeszéletlen, 
felkavaró múlt része. Antall István 
észrevétele szerint ezt a művet 
különösen izgalmas lenne magyar 
színpadon bemutatni, egy „kis életet” 
vinni a sodró dramaturgia által a lassú 
magyar színházakba. Egyébként a 
beszélgetés folyamán a norvég írónő 
többször is elmondta: ittlétének egyik 
célja, hogy magyar színházi bemutató 
szülessen a művéből. 
A kötet és a színdarab hátterének e 
bemutatása után Cecilie Løveid tolmács 
segítségével válaszolt a feltet t 
kérdésekre. Kovács katáng Ferenc, a 
mű fordítója volt az írónő „jobb keze”, 
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aki a magyar hallgatóság számára egyéb tudnivalókkal egészítette ki Cecilie 
Løveid szavait. 
Antall Istvánt az érdekelte, miért ezt a filozofikus és szürrealisztikus hangot 
választotta darabjához a szerző.  Az írónő elmesélte, hogy a dráma a norvég 
Nemzeti Színház kérésére íródott 1994-ben. Mivel nagy színpadra írta, a mű 
terjedelmesebb szöveggel készült, a színház igényei szerint. Megírása előtt őt 
magát nagyon foglalkoztatta a norvég háború és különösen annak morálisan 
elítélhető szereplői. A II. világháború sokáig abszolút tabutéma volt Norvégiában. 
A két főszereplő, Maria és Vidkun Quisling viharos kapcsolatát mutatja be a 
könyv egy szerelmi háromszögön keresztül. Maga Vidkun Quisling a norvég 
fasiszta párt első embere volt, Hitler helytartója. Nagyon elszánt, hatalomra 
szomjas ember, aki Hitlert ugródeszkának használta karrierje kiépítésében, és arra 
törekedett, hogy egyszer ő vegye át az egész világ feletti uralmat. A színdarab 
vegyes fogadtatásban részesült: igencsak felkavarta az állóvizet a norvég 
kultúrában és a közvéleményben, de legfőképpen a személyes érzelmek terén. 
Élnek még jó néhányan, akik személyesen ismerték a Quisling családot, és 
nehezen tudnak lelkiismeretükkel elszámolni. Sokan úgy gondolták, hogy korai 
volt a darab megírása, hiszen jó néhány embernek a szüleit, nagyszüleit Quisling 
végeztette ki. A helyzet paradox, mert Quislinget pozitív hősként is számon 
tartják, aki Oroszországban részt vett a Vöröskereszt segélycsomag-osztó 
tevékenységében, és segítette a Sztálin által kizsigerelt rebellis orosz pórnépet. 
Ma is vitatott és központi kérdés Norvégiában, hogy helyes volt-e Quisling 
kivégzése. A súlyos téma ellenére a szerző az iróniát sem kerüli a darabban, és 
kitekint Quisling gyermekkorára is – ezekben a színekben a diktátor kisfiúként 
jelenik meg, rövidnadrágban. 

A dráma nemzetközi fogadtatására is kíváncsiak voltak a vendéglátók. Cecilie 
Løveid elmondta, hogy Norvégián kívül eddig csak Amerikában játszották a 
darabot, de már sok nyelvre lefordították. Az írónő azt sem titkolta, hogy 
igencsak megosztotta a közvéleményt. Noha Norvégiában nagyot alakítottak a 
színészek a két Quisling bőrében, a témát akkor is roppant kényesnek találta a 
kritika. Az idősekben fájdalmas emlékeket ébreszt, a fiatalok körében pedig nem 
annyira ismert: nem tudják átérezni sem a groteszk oldalát, sem a komolyságát. 
Az író-olvasó találkozó végén Cecilie Løveidet költőként is megismerhette a 
közönség: Cserna Csaba előadásában hallhattuk a Napút folyóiratban korábban 
megjelentetett néhány versét. Az író-költőnő norvég nyelvű felolvasása még 
színesebbé tette a programot. 

Grecz Andrea 
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Tar Károly 
                                             Titoktáramból 

Folytatás előző számunkból 
 

Nyírő József levelezőlapja 
 
      Miközben Nyirő József  
földi maradványait, szellemi vég-
rendeletnek megfelelően vissza-
fogadja az udvarhelyi föld: „Ha 
testemet nem is, de legalább lel-
kemet vidd haza a házsongárdi 
vagy az udvarhelyi temetőbe, 
vagy terítsd le az áldott földön, 
hogy attól is nőjön  
a fű, szebbüljön a világ”, szelle-
mi öröksége megbecsülésének  
is tanúi lehetünk, és életének egy-
re több részletére fény derül. 
 
 

Tavaly  a Duna-melléki Református Egyházkerület Ráday Levéltárába von-
zott az önkéntes szolgálat, amelyre lundi orvos barátom kért. A Ráday Levéltár 
egyik öreg  fémpolcán félszáznyi dokumentumtól dagadt irattartóban találhatók a 
Nyugat-Európai Magyar Református Lelki gondozó Szolgálat egykori tiszteletesei-
nek tanulmányozásra érdemes iratai. Az első -, majd a második világháború után a 
nyugatra menekülők lelki gondozására Ravasz László püspök megbízottakat kül-
dött, és Nagy Sándor volt bukaresti egyházmegyei esperest bízta meg a lélekgon-
dozás vezetésével.  Rövidesen a nyugatra menekült honvédségi tábori lelkészek, és 
Magyarországra visszatérni nem óhajtó félszáz lelkipásztor segítségével hatalmas 
gondozói munka bontakozott ki egész Európában. A Magyar Segítő Szolgálatnak a 
Nemzetközi Vöröskereszt segítségével végzett jelentős munkáját egészítették ki az 
emigráns magyarok érdekében. 
Munkájuk jótékony hatását ma is érezni, hiszen a ma is működik a NYEMRLSZ, 
szolgálata dicséretes. Világi elnökének, Dr. Békássy N. Albert lundi kutató főorvos 
irányításával, közel évtizede dolgozunk a szolgálat történetén. Nagy Katalinnak, a 
Duna-melléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára igazgatójának segítségé-
vel több napot tölthettem a patinás dokumentumok között, bepillanthattam a szol-
gálatot vállaló tiszteletesek hatalmas levelezésébe, és jóleső érzéssel nyugtázhat-
tam, hogy  a világháború utáni szűk esztendők megpróbáltatásainak idején a szol-
gálat nemcsak sokféle anyagi, hanem széleskörű lelki segítséget nyújtott  a szülő-
földjükről menekülni kényszerülő családoknak. A lelkes lelkipásztorok képesek 
voltak maguk köré gyűjteni mindazokat, akik közösségkialakító erővel bírtak, ké-
pesek voltak közösségüket tudatosan szolgálni. Elismeréssel nyugtázhatjuk, hogy a 
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kivándorlók nem feledkeztek meg anyanyelvük ápolásáról, az értelmiségiek tették 
a dolguk, lapokat alapítottak és működtettek, hagyományainkat őrző művelődési 
tevékenységet indítottak. Nem véletlen, hogy két jeles erdélyi magyar író is kö-
zöttük volt. Örömmel fedeztem fel Wass Albert és Nyírő József nevét a különféle 
megbeszélések, jegyzőkönyveiben, névsorokban, levelekben. 
Az egyik jól olvasható levelezőlapot Szigethy Béla református lelkésznek címezte 
Landshutba Nyíró József. Gépírása jól olvasható. Alatta Nyírő Ilona aláírással, az 
író feleségének kézírása, amely a levelezőlap címzésre fenntartott oldalán folyta-
tódik. A levél 1948. október 12-én érkezett meg rendeltetési helyére. A levelező-
lap szövegéből megtudhatjuk, hogy a tiszteletes úr udvarhelyi újságot küldött 
Nyírő Józsefnek, aki 1945. március 28-án egy minisztériumi tisztviselőket és or-
szággyűlési képviselőket szállító vasúti szerelvényen menekült Németországba. 
Hányattatás, légitámadások után, április közepén feleségével együtt, de gyerme-
kei nélkül egy bajorországi faluba, a cseh határ közelében fekvő Wollabergbe 
került, majd1946 őszén a Passau melletti Waldkirchenbe, egy magyar menekültek 
számára nyitott barakktáborba. 

Az író ekkor még egészségesnek mondja magát, négy évvel később Spa-
nyolországban végez vele korunk sokakat kerülgető betegsége. Udvarhelyi házát 
fiára kívánja bízni, nem csodálkozik, hogy az Ellenséges Javakat Kezelő és Felü-
gyelő Pénztár (CASBI) ráteszi a kezét vagyonára. (Ma a Nyírő háznak két lakója 
van. Határozat született arról, hogy a villa 21 négyzetméternyi része a Haáz Re-
zső Múzeum gondozásába kerüljön, a Székelyudvarhelyért Alapítvány  pe-
dig szorgalmazta Nyírő-emlékszoba létrehozását, amelynek megnyítása éppen 
mostanában volna a legidőszerűbb. A házon emléktábla áll az íróról készült dom-
borművel.) Nyírőné kézzel írt soraiból megtudjuk, hogy „Csabánk is hazakerült  
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végre a fogságból” és hogy „Otthon van Erdélyben.” Szó esik a rövid levélben 
Zoltánról, a címzett fiáról és Harangszóról is. Ezt a lapot a protestánsok 
lelkigondozó és segítőszolgálata indította el. 
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„A Németországba került és szétszórtan élő protestáns lelkészeket 1945 végén 
Nagy Sándor református konventi titkár (előzően bukaresti magyar református 
lelkész) gyűjtötte össze Landshutban, létrehozva ott a németországi protestáns 
lelkigondozó központot és megalkotva a Nyugat európai Magyar Református 
Lelkigondozói Szolgálat Szervezeti Szabályzatát. Nagy Sándor és társai indították 
el –Harangszó címen – 1946-ban az első németországi kőnyomatos időszaki la-
pot. Ugyancsak 1946-ban létesült a protestáns segítőszolgálat, amely felekezeti 
különbség nélkül támogatta az ínségben szenvedő magyarokat” – írja Borbándi 
Gyula A magyar emigráció életrajza című munkájában. 
A lap szervezője, szerkesztője Szigethy Béla református lelkész, vallástanár volt. 
A Ráday Levéltárban található félszáznyi vaskos irattartóban őrzött dokumentáci-
ókból kideríthető, hogy Szigethy Béla 1910-ben született, a háború végéig besz-
tercei református lelkész volt, felesége nyolc évvel fiatalabb. Zoltán fiúk 1939-
ben született. A lelkész sűrű levelezéséből kiderül, hogy a Harangszót nemcsak az 
alkalmi igehirdetés lehetőségének tekinti, hanem például levelezési rovatának 
segítségével, nagyon is szükséges emberbátorító társadalmi munkának. 
A lelkész Nyírő Józsefnek írt rövid válaszleveléből kitűnik, hogy a Harangszó 
terjesztése főleg postai küldemények formájában történt. Rábukkantam egy majd-
nem kétszáz nevet tartalmazó névsorra, amely csupán a Stuttgarhoz tartozó hely-
ségekben, Heidelbergben és más helyeken tartózkodó Harangszó olvasók nevét és 
címét tartalmazza. Kimutatások bizonyítják, hogy az alsó bajorországi 
Eggenfeldenben és környékén 15 000 magyar tartózkodott. A Németországban 
tartózkodókról, USA-, francia-, és britzóna szerinti kimutatásokat is készítetek, a 
különféle protestáns felekezetekhez tartozók mellett nyilvántartásba vettek min-
den magyart. Rendre, pontosságra való törekvésükkel máig érően példát mutat-
tak, hiszen az EU-ban és külföldön szórványban alakult magyar egyesületek még 
ma sem képesek elvégezni a magyarok fölöttébb szükséges összeírását. Egy Dr. 
Bakó Elemérnek címzett levélben azt írja Szigethy Béla, hogy a karácsonyi szám-
ra egy-egy íróra hasábnyi helyet tart fenn, és a szerkesztőként reméli: a Harang-
szó szellemében sikerül a menekülteket vigasztalni és erősíteni hitükben. 
Kétségtelen, hogy Nyírő József is azok közé a felelős értelmiségiek közé tarto-
zott, aki rögtön bekapcsolódott a nemzetmentő munkába. Pomogáts Béla nemrég 
a kolozsvári Helikonban megjelent írásából idézem: „ Nyírő József vezető szere-
pet vállalt az emigráció kulturális mozgalmaiban is: 1948-ban a Münchenben 
létrehozott Magyar Kulturális Szövetség, ugyanebben az esztendőben a Magyar 
Újságírók Külföldi Egyesülete elnöke, erről a tisztségéről 1951-ben mondott le, 
utódja Wass Albert lett. Az emigrációs közélettől, már csak mind törékenyebb 
egészsége következtében vált meg amiatt is, hogy mindinkább kilátástalannak 
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látta a horthysta emigráció helyzetét, lassanként visszavonult. Egyik utolsó nyil-
vános megnyilatkozásában több, a nyugati világban élő magyar író, így Wass 
Albert, Flórián Tibor, Ölvedi János, Kannás Alajos, Bakó Elemér, Zathureczky 
Gyula, Szathmáry Lajos, Rónai Zoltán, Könnyű László, Horváth Béla és Kere-
csendi Kiss Márton társaságában aláírta azt az írói nyilatkozatot, amely Mind-
szenty József hercegprímás bebörtönzése ellen tiltakozott.” 
 Az 1944–1945-os menekültek között Wass Alberten és rajta kívül nemigen akadt 
jelentékeny és népszerű írói személyiség. Nyírő József maga is tapasztalta, hogy 
mily reménytelen a németországi menekülttáborokban megélhetési gondokkal 
küzdő magyarok sorsa. Az 1948. szeptember 25-én megalakult a Magyar Kultu-
rális Szövetségben, elnöksége alatt tíz szakosztályban végezték munkájukat. De a 
Münchenben vagy Németországban élő magyarok szellemi igényeinek kielégítése 
helyett ,világméretű terveket dédelgettek. Lázár Pál, a Németországi Magyar Va-
gyongondnokság elnöke Magyar Szellemi Központot tervezett. Nyírő Józsefnek 
nyílt levélben kellet felvilágosítást nyújtania ahhoz, hogy ne kezdjenek fölösleges 
munkába.  A Nyírő–Lázár-vita eredménye, hogy a Szövetség rájött, nem elég 
előadásokat rendeznie. Ebből a vitából eredeztethető a következő későbbi célkitű-
zés, amelyről érdemes volna ma is elgondolkozniuk a magyarság otthoni és kül-
földi vezetőinek: „Célunk a magyar szellemi értékek felkutatása, velük szoros 
kapcsolat létesítése, fenntartása és megmentése a jövőre; a magyar sajátos kultú-
rának ápolása és továbbfejlesztése. Működésünk teljesen politikamentes, csak 
egyetemes nemzeti összefogást ismerünk. A kultúra az egyetlen szilárd kapocs, 
amely az idegenben élő magyarságot összetartani képes és az alámerüléstől meg 
tudja menteni.” Hogy ez a célkitűzés, Nyírő József és más nagyjaink reánk ha-
gyott örökségéből táplálkozva, mennyire benne élt a mindenkori változtatások 
levegőjében, erről a szerénytelenség vádját vállalva, elmondhatom, hogy a romá-
niai rendszerváltozás utáni hetekben, vezércikkekben hasonlókat hirdetve szóltam 
a kolozsvári Szabadságban. 
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Nyírő József két regényt írt a menekülttáborban: Íme, az emberek és A 
zöld csillag címmel, amelyek aztán Madridban jelentek meg.  Mindkettőben a 
menekültsorsra jutottak fizikai és szellemi a megpróbáltatásairól szól. 
„Mindenüket elvették és kitaszították őket erre a szemétdombra, ahol évekig les-
ték, mikor mehetnek haza. A belső érték, szellemi öntudat egyenesen tartotta 
őket. Megalázták emberi méltóságukban is, és morzsánként mérték a kenyeret, 
hogy fel ne forduljanak, rajtuk táncolt az ördög, de nem bírta megtörni őket, hiá-
ba taszították ki a társadalomból, törülte beléjük a lábát minden ripők. Tovább 
azonban nem várhatnak. El kell kezdeniük valahol az életet. Ott, ahol lehet. A 
tanár talán téglát hord az építkezésnél, az orvos padlót sikál a szanatórium folyo-
sóján, a színész autót fényez, a költő mosogat az egyetemi menzán, a királyi 
ügyész cipőt fog tisztítani, az ezredes új cowboy lesz a prérin, a méltóságos asz-
szony cseléd, és alázatosan sziszegi majd: – »Oh missis!«”  Szelídebb körülmé-
nyek között ma is hasonlót él meg  az, aki szülőföldjét elhagyva máshol pró-
bál  megélhetést találni. Bölön Ferenccel, A zöld csillag hősével mondatja ki szé-
kelyudvarhelyi házát, s benne könyvtárát elveszítő író: „ A menekült csak maga 
hiszi, hogy ember még, lelke és jogai vannak. Minél jobb, nemesebb valaki, na-
gyobb ember belül, annál nagyobb a megaláztatása. Azoknak, akiket még nem ért 
utol a végzetük, csak anyag, munkaerő, érvényesülési eszköz vagy teher. Ha 
nincs izmod, nem vagy ifjú, vagy a röntgen nem mutat jót, a fogaid hiányosak; 
nem kellesz, ha fogantatásodtól napjainkig evangéliumokon nevelkedtél is.” 
Nyírő József végső vallomása ez. 
S most hazaérkezve, sírjából felemelt ujjal hirdeti: az ember dolga éltében és hol-
tában is - otthonra találni. Mert az igaz élőknek és életükkel is alkotóknak, holtjuk 
után is mindig figyelemre méltó a mondanivalójuk. 

 
A Székely Apostol  

többszörösen is jelen volt az elmaradt újratemetésen,  
avagy a fekete táska titka 

 
Hivatalos címei nélkül, nagy fekete táskával jelent meg Szőcs Géza költő 

Székelyudvarhelyen, a csakazértis népes tisztelőtábor jelenlétében megtartott, 
újratemetés helyett, sok mindenre emlékező, emlékeztető és fölöttébb tanulságos 
áhítaton. A kolozsváriak üdvözletét hozta, amely az ókoriaktól máig érő példáival 
együtt elfért irattartójában, s mert a keserűség és a meghatódottság hangján olvas-
ta, kiterjedt gyászos világunkra, a jelenlévők és a tévénézők értelmét gazdagítva. 
Bizony, bizony olyan tettek elszenvedői vagyunk, amelyek visszahozzák rossz, 
elfeledni akart emlékeinket az embertelenségről, a jogtalanságról, a méltóság és a 
kegyelet kisemmizéséről. 

A nagy fekete táskát Géza magával vitte a ravatalnak állított emelvényre, 
felkapaszkodva a lépcsőn, letette nehéz terhét a ravatal fekete leplére, s nemcsak 
hozzánk, holtakat tisztelőkhöz intézte szavait, hanem a kiásott sír helyett, abba a 
fekete táskába kényszerített íróember földi maradékához. Mi volt abban a nagy 
fekete táskában? Nyílt titok. 
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Sokunk előtt nem titok, hogy Nyirő József lelke, de hamvai is  jelen voltak az 
ünnepségen. Az érzéketlen hivatalok és elembertelenedett politikusok előtt kellett 
ez – szégyenükre - rejtve maradjon. 
A Székely Apostol tehát többszörösen is jelen volt a székelyudvarhelyi Papkert-
ben. Lelke, írásainak mondandója, végakaratának megfelelően, emberöltőkön át 
gazdagítja és nemesíti Székelyföldet és minden magyart. 
Tamási „rendes feltámadásából” ismert hősök sorsában osztozva járja kálváriáját 
Nyirő József is. Az őt megillető rendes temetéséig. 
 
 

Erdélyi Kiskönyvtár 
. 

 
 Újabb köteteket szerkesztek, amelyeket az Ághegy Könyvek sorozatában való 

megjelenés mellett a félbemaradt Erdélyi kiskönyvtár gyarapítva az erdélyi olva-
sók figyelmébe ajánlok. 

Húsz esztendővel ezelőtt, amikor a rendszerváltás nyomán újra lehetőség adó-
dott a magyar művelődés valóságos mértékű szolgálatára, akadt egy naiv szer-
kesztő, aki elődeink példáiból erőt merítve és az időszerű szükség parancsának 
engedve olcsó népkönyvtári sorozatot álmodott. A nagy E és kis k betűből alakí-
tott, számozott, az addig tiltott, harsogóan zöld színben pompázó vékony könyvek 
(inkább füzetek) hátlapján ez állt: 

MINDEN ROMÁNIAI MAGYAR CSALÁD OLCSÓ KISKÖNYVTÁRA 
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  A könyvsorozat hirdetéseiben pedig figyelemfelkeltő volt az ígéret. Az Erdélyi 
kiskönyvtár köteteinek ára sohasem lehet drágább négy-öt tojás áránál! Inflációs 
évek voltak, ehhez kellett igazodnia a sorozatszerkesztőnek, aki olvasmányt, publi-
cisztikát, erdélyi érdekességeket és kézikönyvet kívánt az egyszerű emberek kezé-
be adni. Azoknak a magyaroknak készült a sorozat, akiktől a hatalom tiltotta törté-
nelmünk, földrajzi nevein használatát, a nagyjainkra emlékezést és nyelvünk pallé-
rozását sem nézte jó szemmel. A szerkesztő igyekezete találkozott egy nemzeti 
érzését nem titkoló, sikeres vállalkozó mérnökemberével: nem a haszonszerzés 
hajtotta őket, hanem a sokszor elfelejtett, de az erdélyiekben örökségként élő nép-
szolgálat. A nép pedig nekik is a Tamási Áron fogalmazásában nem osztályokat 
jelentett, hanem az erdélyi magyarságot. Legközelebbi példának a helikoni írók 
tízedik tanácskozásán, Kacsó Sándor által javasolt Hasznos könyvtár sorozatot 
gondolták, és abban reménykedtek, hogy kezdeményezésük szükségességét igenel-
ve mindenfelé értő és segítő társakra találnak az akkori megbolydult világban. 
       Első kiadványunkat a szükség sürgette. A szerkesztő jó társra találtam a 
könyvszerkesztő, Sztranyiczki Mihályban, és erőfeszítésünk gyümölcseként meg-
született a Románia Magyar Nyelvvédő Szótár, amely elrománosodásunknak és 
kevertnyelvűségünk állított gátat örökös nyelvvédelemre szólítva az olvasót a kö-
vetkező indoklással:                                     
Az a magyar ember, aki megalakította már a maga egyszemélyes Erdély Pártját, és 
ezzel búcsút mondott a nálunk különösen piszkos politikának, az értelmes apró-
munkában keres elfoglaltságot, és talál megnyugvást, hiszen maradásunk szem-
pontjából itt ma mindnyájunknak rengeteg hasznos teendője van. A közmű-
velődésben mindenekelőtt. És nyelvünk tisztántartásának mindnyájunkra ki-
terjeszthető kötelességében. 
     „A nyelv fontosabb az alkotmánynál is. Új alkotmányt szerezhet a nemzet, de új 
nyelvet nem, mert akkor már megszűnt magyarnak lenni." Pintér Jenő fél évszázad-
dal ezelőtt több kiadásban is megjelent Magyar Nyelvvédő Könyvéből, Felsőbüki 
Nagy Páltól az idézet, amely most nagyon reánk illik. A politikában nincs mit ke-
resnünk, de mert nyelvé-ben él a nemzet, nem többet, hanem mindent meg kell ten-
nünk rohamosan románosodó nyelvünk védelmében. Mi, akik „adunk egy telefont", 
„vesszük a buszt", „vizsgát adunk", „kilincsbe csukjuk az ajtót", a buletinnek, az 
aviznak, az aprobálásnak, az aprovizionálásnak, a doszárnak, a bonnak, a 
borderónak, az apartamentnek, az audenciának, a balkonnak, a szkárának, a 
blokknak, a csentrálénak, a datálásnak, a depónak, a deputátnak, a 
dezinfektálásnak, az exámennek (és így tovább) már alig használjuk a magyar meg-
felelőjét, be kell látnunk, hogy ez így nem mehet tovább! Hemzseg beszédünkben a 
román és más idegen szó. Ha ötven évvel ezelőtt szükség volt egy nyelvvédő könyv-
re, amely több-zör 10-25 ezres példányszámban elfogyott, ma egy ilyen zsebkönyv 
megje-lentetése felér egy megváltással. Fél évszázaddal ezelőtt sem volt erre pénz, 
és valószínűleg még sokáig papírhiánnyal küszködnek a nyomdák. Pintér Jenő, aki 
előbb a kereskedőknek; aztán az iparosoknak nyomtattatott nyelvvédő füzeteket, 
végül könyvét a maga költségén jelentette meg. Pénz akkor sem volt; de munkatár-
sainak száma meghaladta a félszázat. És a szerzőnek jutott ereje arra, hogy ne 
csak a gyakori magyartalanságokat, az elbur-jánzott idegen kifejezéseket gyűjtse 
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szótárba, hanem ilyen aranymondásokkal is bíztassa kézikönyve gyakori haszná-
latára a „művelt közönséget": 
 

„Amely nemzetnek nyelve nincs, annak nincs hazája, csak szállása; nincs ha-
zafisága, mert nincs hazája. És csak a szerencsés időknek tudhatni be, hogy az 
ilyen nem-nemzetet, hanem csoportot, a másik nemzet el nem nyeli. Nem a föld, 
nem a folyók tartják össze a nemzetet, hanem a nyelv.” 
 
     Higgyünk Kisfaludy Sándornak, és ne bizakodjunk a szerencsés időkben. 
 
     A sorozat indulását a Magyar Újságírók Szövetségének elnökeként is erdélyi 
Bodor Pál köszöntötte előszavában. 

A sorozat kötetei, a kezdeti csekély támogatás után, a szerzők költségén ke-
rültek nyomdába, a szerkesztést ingyen végeztem. Anyagi eszközök hiányában a 
kötetek terjesztése megoldhatatlan volt. Ennek ellenére a sorozat jó fogadtatásban 
részesült, és megfelelő nyilvánosságot kapott a médiában: többek között Dávid 
Gyula is méltatta televízióban. A népkönyvtár fontosságának tudatában ötven 
tervezett könyvet tartalmazó tervvel Sütő Andrást is felkerestem, aki baráti segít-
ségét ígérve, további munkára biztatatott. Két esztendő alatt, a lelkes Nistor Gás-
párnak, a NIS Kiadó tulajdonosának segítségével, 22 számozott könyvet ért meg 
az Erdélyi kiskönyvtár (lásd a kötet hátlapján). Öttel többet, mint a Hasznos 
Könyvtár, amely a helikoni írók erkölcsi támogatása ellenére kiszenvedett. 
Ugyanilyen sors várt az Erdélyi kiskönyvtárra is. (Külön elemzést érdemelne, 
hogy miként sikkadt el egy ilyen, napnál világosabb, alulról jövő, közhasznú kez-
deményezés.) 

Némi betekintést adhat erre az a másik, még ma is időszerűnek mondható 
kezdeményezésem. Köztudomású volt, hogy az erdélyi magyarság megmaradásá-
ért folytatott küzdelemben nagy jelentőségű múltunk, történelmünk ismerete. 
Ennek gyors orvossága, magától érthetően az a javított Történeti kronológia lett 
volna (lenne), amely helyreállítaná az Kriterion Könyvkiadó kiadásában 1976-
ban megjelentetett, erősen cenzúrázott  munkát, és napjainkig tartóan tartalmazná 
mindazokat a jelentős történelmi dátumokat és adatokat, amelyek nélkülözhetetle-
nek alapfokú műveltségünk pótlásában. Sürgős teendő volt ez az ezerkilencszázas 
évek elején. Sztranyiczki Mihály segítségével a Magyar Tudományos Akadémia 
Történelemtudományi Intézetének Magyarország történeti kronológiája című 
négykötetes munkájának engedélyezett kivonatolásával és egész sor munkatárs 
közreműködésével összeállítottam és kiadásra előkészítettem az Erdély Történeti 
Adattárat. 
 
      

1994 elején a kötet előszavában ezt írtam: 
 

    „Az elmúlt évtizedekben a hatalom történelmi tudatunkból törölni szándékozott 
az erdélyi magyarság múltját. Évezrede élnek magyarok Erdélyben. vívódásunk, 
küzdelmünk olyan történelmi tapasztalat, amely nélkül tudatos megmaradásun-
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kért folytatott küzdelmünkben kevesebbek vagyunk és tovább kisebbítésünket el 
nem kerülhetjük. Ezért sürgősen pótolnunk kell mindazt, amit történelmünkből 
elhallgattak és feledésre ítéltek. 
Nagy szükség van ma a történelemkönyvekre, történelmi regényekre, történel-
münket népszerűsítő írásokra. 

De figyelembe véve kisebbségi létünkben fölénk nehezedő, az erdélyi magyar-
sággal nem számoló, csak a többségiek nemzeti büszkeségét gyarapító, mindenkor 
a politikához igazított hazai történelemírást, jelenlegi helyzetünkben a legcélrave-
zetőbbnek történelmünk adatainak és tényeinek ismertetését gondoljuk. Rengeteg 
adat egyszerűen hiányzik köztudatunkból. Jórészt fejedelmeink nevét sem ismer-
jük, példaképeink cselekedeteiről, az erdélyi civilizációt megteremtő igyekezetük-
ről is hallgatni kellett. 
    Meggyőződésünk, hogy a történelmi igazság visszaállítását leginkább egy tudo-
mányos megalapozottságú Történelmi Kronológia szolgálhatná, amelyet magyar, 
román, és angol nyelven is kiadnának. A sajtóban néhányszor már szóvá tettem 
ezt a nyilvánvaló igényt. Remélhetőleg történészeink belátható időn belül elké-
szülnek Erdély Történeti Kronológiájának megírásával. Ennek az akadémiai szin-
tű és valószínűleg terjedelmesebb munkának az elkészültéig, mi az iskolai oktatás 
és népnevelő történelemnépszerűsítés céljára ajánljuk az érdeklődők figyelmébe 
az Erdélyi Történelmi Adattárat, amelyet Magyarország Történelmi Kronológiá-
ja, és más forrásművek felhasználásával állítottunk össze. 

Kézikönyvünk Erdély történetének fontosabb adatait és tényeit időrendben 
nyújtja, politikai és kultúrtörténeti eseményeket rögzít, a függelékben pedig felso-
rolja az államfők, fejedelmek, vajdák nevét, és jelzi uralkodásuk idejét. Eltekintet-
tünk a személy- és helységnévmutatóktól, amelyek a gyors kiadást hátráltatták 
volna. Térképeket sem közlünk, hogy elkerüljük az ezek láttán már unalomig űzött 
rágalmakat. Reméljük, hogy az összeállításban alkalmazott tényszerű, a tudomá-
nyos magyarázatokban is mértéktartó közléssel jó szolgálatot teszünk a történel-
münkről tárgyilagos véleményt kialakítók egyre bővülő táborának.” 
 
     A kötet kéziratát előbb az egyik neves történelemtudósunkra bízták az összeál-
lítók, aki egy esztendei gondolkozás után az önkéntesen, minden anyagi juttatás 
nélkül dolgozóktól szerződésben lefektetett juttatást kért, hogy a munkát egyete-
mi hallgatóira bízva ellenőriztesse. A szerkesztő visszavette tőle a kéziratot, és 
számos helyen biztatókra találva, előbb egy fotós erdélyi képeivel díszített, majd 
számos társszerzőkkel megjelentethető kiadásba is beleegyezett. Végül egy heti-
lap anyagi támogatását ígérte, de anyagiak hiányában elfektette a kéziratot, 
amelynek végleges és javított példánya kézen-közön eltűnt. 
    1995-ben a kötet szerkesztője családi okokból Svédországba telepedett le, 
munkája kárba veszett, mert kezdeményezése is elhalt. Ma is szükség volna törté-
nelmi kronológiánkra. A hiányt pótolja némiképpen az a tankönyvsorozatba talál-
ható időrendi táblázat, amelyet A magyarság rövid története címmel, Lászlóffy 
Csaba és Varga Domokos jegyzett és a Tinivár jelentetett meg anyaországi támo-
gatással az ezerkilencszázas évek végén. 
    Az Erdély Történeti Adattár fiaskójától eltekintve az Erdélyi kiskönyv-
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tár kezdeményezés sikeresnek mondható, és újrakezdése hasznos lehet, amennyi-
ben a jövőben nemcsak erkölcsi támogatókra talál. 
     Az újraindulást azért kezdeményeztem, mert a svédországi Magyar Li-
get (http://magyarliget.hhrf.org) névvel család lap, majd Ághegy (http://
aghegy.hhrf.org)címmel skandináviai magyar irodalmi és művészeti folyóiratot 
évtizede szerkesztve, műhelyünkben eddig huszonnyolc Ághegy Könyv látott 
napvilágot. Mivel a könyvsorozat szerzői többnyire erdélyi eredetűek, s írásaik 
témája szülőföldjükön is olvasmányélményt jelent, magától értetődőnek találtam, 
hogy ezek az Erdélyi kiskönyvtár borítójával a félbe maradt sorozatot gyarapítsák. 

    Megjelent a sorozat 23. köteteként Tóth Ildikó: ajtó, ablak nyitva van… című 
mérai visszaemlékezései, és a 24. kötet: Tar Károly: Ami eszembe jut című kis-
prózai írásai. Előkészületben: Veress Mária: Életre, halálra (kisprózák), Bartha 
István: Ábel Svédországban(életrajz) és id. Tar Károly: Nem így akar-
tuk (emlékirat) 

Ligeti Pál 
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Jubileumi ABEL-díjátadáson Szemerédivel 

 

2012. május 22-én ismét  egy magyar matematikus kapta meg a Norvég Tudo-
mányos Akadémia által gondozott szakmai és életműdíjat, 7 év után immár má-
sodszor. Professzor Szemerédi Endre a diszkrét matematikában elért eredményei-
ért, valamint a fiatal generáció felkarolásáért vehette át idén az ABEL-díjat V. 
Harald norvég királytól az oslói Universitetsaulaen-ban. Ez az alkalom nemcsak 
azért jelentős, mert magyar kutató vehette át a díjat, hanem azért is, mert az idei 
alkalom sorban a tízedik. 

A nagyjából másfél órásra kerekedett díjátadáson mind a külföldi és norvégiai 
szakmai közönség, korábbi díjazottak, családtagok, érdeklődők és sajtó is részt 
vett. Mert bár ez nem egy Oscar gála, nem is egy Nobel-díj átadás, a vörös sző-
nyeg is hiányzik, de legalább egy kisebb fanfárokkal és dobbal támogatott foga-
dóbizottság várja az érkezőket. Az idő előrehaladtával a több száz főt befogadó 
nagyterem szinte teljesen megtelt.  

Az idén teljes homlokzat-felújításon áteső épületben nem zavartatták magukat 
a meghívottak. Egyesek a nagyterem bejáratánál társalogtak, ahol mások előre 
felállított plakátokról olvashattak Niels Henrik Abel életéről, a korábbi díjazot-
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takról, illetve Szemerédi Endre röviden összefoglalt munkásságáról. A nagyte-
remben az idő előrehaladtával egyre többen és többen foglalták el a helyüket, s 
így a hangzavar is egyre erősebb lett. Körülöttem matematikusok, hölgyek és 
urak egyaránt, szakmai kérdésekről fecsegtek. A hátam mögött például egy nor-
vég hölgy az asztrofizikában elért legújabb kutatásokról kérdezett egy urat. Bár a 
férfiak nagyobb arányban vannak jelen, a terem mégis női parfümök kavalkádjá-
val van teli. Elcsodálkozom, mégis hányan is kíváncsiak e nemes alkalomra. S 
vajon fel lehetne írni egy képlettel a jelenlevők számát, korát, parfűmje típusát, 
ismerősei számát... 

Ezalatt a nagyteremben kellemes háttérzene szól, és egy vetített kisfilmben 
mutatják be az Abel-díj elmúlt 10 évét. A közönség rövid képet kaphat a díjazot-
takról, és a fiatalok között végzett népszerűsítő munkáról is. Vidám, mosolygó 
gyerekarcok, felnőttek látszanak a vásznon. A képek gyorsan pörögnek, ismerőst 
nem vélek felfedezni. Talán nem is furcsa, hiszen számomra nem ezt a szakmát 
szánta az Isten. 

Az Abel-díjhoz szorosan kapcsolódik a Holmboe-díj, melyet minden évben 
egy nappal az Abel-díj előtt osztanak ki. Bernt Michael Holmboe Niels Henrik 
Abel tanára és mentora volt, így ennek a díjnak is megfelelő szimbólikus jelentő-
sége van. Holmboe-díjjal azokat a norvég tanárokat díjazzák, akik a fiatalok kö-
zött népszerűsítik a matematikát. Idén Gina Onsrud trondheimi tanár részesült 
benne. 

V. Harald király és Szemerédi Endre kézfogása 
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A kezdés előtti utolsó 10 percben a film véget ér, a vászon felgördül, és egy ked-
ves női hang figyelmeztet mindenkit, hogy kapcsolják ki a mobiljaikat. Mintha 
színházban, koncerten, vagy moziban ülnénk. A közönség is el-elhalkul, s egyre 
többen fordulgatnak hátra, várakozva a nap legfontosabb személyeinek bevonulá-
sára. Nagy különbség egy színházi előadás és a mai nap között, hogy a színpad 
nem sötétül el, függöny sincsen, de főleg, hogy a pódiumon most kamerák, tudó-
sítók, és fényképészek hada várja az érkezőket. 

Egyszer csak, pontban délután kettőkor mindenki feláll. Megérkeztek. A te-
rembe legelőször az Abel-díj bizottsági tagjai lépnek be, a díjazottal egyetemben. 
Szépen, lassan vonulnak előre. Kereső, figyelő szemek vetődnek rájuk. Teljes 
csönd, csak kamerák kattogása hallatszik. Majd a király és az oktatásügyi minisz-
ter lépkednek gyors, határozott léptekkel az első sor felé, mögöttük-közöttük biz-
tonsági őrök figyelnek minden gyanús mozdulatra. Sosem lehet tudni, mit tervez-
het egy-egy elméleti matematikus... A hátsó sorokban kisebbfajta bizonytalanság 
érezhető. Nem a biztonságiak miatt, hanem inkább mert nem tudják, mikor lehet 
már leülni, mikor  érkeztek meg végre a promines személyek a helyükre. De pár 
másodperc után a közönség, mint egy nagy hullám, elfoglalja helyét a székeken. 
Elkezdődik a hivatalos program. 

Zenét hallunk a terem végéből, pontosabban mondva trombitahangot. Az igen 
fiatal, tehetséges, többször díjazott Tine Thing Helseth játszik előre-előre lépked-
ve Griegtől egy darabot. Majd a színpadra fellépve a közönség felé fordul, min-
den egyes hangot pontosan, tisztán gesztikulálva játszik tovább. Zongorán 
Gunnar Flagstad kíséri. 

Ezek után Nils Chr. Stenseth, a Norvég Tudományos Akadémia elnökének 
beszédét hallhattuk. Jövőbe tekintő, pozitív, előrehaladó programja magával ra-
gadta a publikumot. Beszédében többször kiemelte a gazdaság és az akadémia 
együttműködésének fontosságát, ahol a két szereplő csak együtt képes ösztönözni 
a természettudományos kutatást. Mivel a életünket szoros szálak fűzik a matema-
tikához, ezért fontos, hogy ezt a tudományágat erősíteni kell! Még több matemati-
kusra van szükség. Ehhez nagy segítséget szolgáltatnak a nemzetközi és a norvé-
giai matematikaversenyek, valamint az Abel-díj is, mely a matematikában nagy 
eredményt elérő tudósokat jutalmazza. 

Kristin Halvorsen, oktatásügyi miniszter veszi át a szót, beszédében több aktu-
ális téma is felmerül. A fiatalok természettudományos képzése fontos a ma Nor-
végiájának, ezen kívül a matematikai kutatásokat is erősíteni kell. A képzéssel 
kapcsolatban sikeresnek tartja a KappAbel matematikai versenyeket, de 
Halvorsen szerint ez nem elég, további pozitív példák szükségesek ahhoz, hogy a 
fiatalok ezt az életpályát választhassák. A kutatásokkal kapcsolatban semmi 
konkrét példa nem hangzik el, de Halvosen kitér arra, hogy az Abel-díj nemzet-
közi nívóját folyamatosan emelni kell, fel a Nobel-díjig. Az oktatásügyi miniszter 
össze is zavarodik a sok díjat említve, így bár pár másodpercre is, de Szemerédi 
Nobel-díjas is lett. 

A két beszéd egyfajta segítségkérés is volt. Norvégia pár éven belül megérheti, 
hogy nem lesz elég képzett tanár az általános és gimnáziumi oktatásban. Ehhez 
mindenképp szükség van magas szintű egyetemi, főiskolai természettudományos 
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képzésre. Valamint a jelenleg aktuális norvégiai sztrájk által megfogalmazott kéré-
sek teljesítésére. Hiába beszélünk pozitív példákról, és a gazdaság-akadémia 
együttműködéséről, ha nem áll megfelelő anyagi háttér és társadalmi elismertség a 
tanárok mögött. 

A következő napirendi program zene, Sibelius csodás muzsikáját Helseth és 
Flagstad előadásában hallgathatta meg a közönség.  
Ragni Piene professzor, az Abel-díj Bizottsági elnöke egy teljesen más beszéddel 
készült, melyben elhangzott, hogy Szemerédi Endre professzor tulajdonképpen 
miért is kapta meg a Norvég Tudományos Akadémia díját: A diszkrét matematika 
és az elméleti-számítógép tudomány területén végzett megalapozó munkássága 
miatt érdemelte ki az Abel-díjat. Piene asszony érthető, egyszerű magyarázata a 
tudósító által beszélt szintre emelte a matematikát. A diszkrét matematika olyan 
jelenségekkel vagy struktúrákkal foglalkozik, amelyek nem-folytonosak. Folyto-
nos jelenségről akkor beszélünk, ha például megfigyelünk egy naplementét, ahol a 
nap fénye egyre és egyre gyengébb lesz. Viszont ha egy sötét pincében fel-le-fel-
le kapcsolgatunk egy lámpát, akkor diszkrét jelenségről beszélünk. A diszkrét 
matematika tudománykörébe tartoznak a gráfok, sorozatok, permutációk. Gráfok 
esetén a legjobb példa, Piene professzor szerint, a háló. Na nem kifejezetten a pók-
háló, hanem az internet. Ahol különböző pontok vannak egymáshoz és további 
oldalakhoz kötve. Ezeket mind elemezni lehet a gráfelmélet segítségével. Szeme-
rédi Endre forradalmasította a diszkrét matematikát, új és korábbi elméletek segít-
ségével oldva meg korábban megoldhatatlannak tűnt kérdéseket.  Központi elmé-
letté emelte a kombinatorikát is, feltárva annak kapcsolatait az elméleti-
számítógép tudomány, az additív számelmélet és az ergodikus elmélet területén. A 
beszéd ezen részén a tudósító a fejét fogta, az egyetem aulájában a többi matema-
tikus pedig szinte sziporkázott. Közösen mosolyogva a professzorasszonnyal, ami-
kor elnézést kért a túl sok szakszóért. Piene professzor kiemelte Szemerédi koráb-
bi munkáit, főleg az 1975-ös Erdős-Turán sejtés megoldását, mint az életmű kezdő 
lépését. 

A professzorasszony ezután felkérte V. Harald királyt, hogy adja át az Abel-
díjat. Fotósok hada követte az eseményt. Kattintás, mosoly, kézfogás, gratuláció, 
még egy kattintás, mosoly. Taps kísérte a ceremóniát. 
A nap talán legfontosabb eseménye még váratott magára. Végre, maga a díjazott, 
Szemerédi Endre állhatott a pódium mögé. Eddig róla beszéltek, s ha csak egy 
rövid időre is, most végre ő beszélhetett magáról. A legfontosabb norvég matema-
tikusok felsorolásával kezdte. Niels Henrik Abel, Sophus Lie és személyes isme-
rőse Atle Selberg megemlítésével. Beszéde második részében Szemerédi röviden 
beszámolt arról, hogy jutott el idáig. Gimnáziumi tanulmányai után az orvosi 
egyetemre iratkozott be, majd otthagyva azt, egy gyárban helyezkedett el. 
Jóbarátja, Ellmann Gábor, és volt gimnáziumi tanára, Bende Sándor javaslatára 
végül matematikát kezdett el tanulni. Tanárai közül sok nagy, neves magyar mate-
matikust említett meg beszédében: Turán Pált, Erdős Pált, Hajnal Andrást, Ajtai 
Miklóst és Komlós Jánost. Beszéde vége felé így fogalmazott "a matematikában 
az a legjobb, hogy a fáradozás és több ember együttműködése elképzelhetetlen 
magasságokba érhet". Majd megemlítette, hogy ez a díj egyben a diszkrét mate-
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matika és az elméleti-számítógép tudomány elismerését is jelenti.  
Az utolsó percekben, amikor Szemerédi professzor a családjának, feleségének 
kívánta volna megköszönni a kitartó támogatást, hirtelen elvörösödött, hangja 
elcsuklott. Az idős professzor meghatódott, elérzékenyült, könnyeivel küzdött. 
Majd szép lassan, mintha fiatal, kezdő tudós volna, szépen lassan kihátrált a pódi-
um mögül és elfoglalta a helyét a számára kijelölt széken. A közönség hatalmas 
tapsban tört ki, boldog együttérzés lepte el a termet, hirtelen mindenki jó barátjá-
nak érezte a díjazottat. 

Minden pontos, "punktlig og presis", semmi sem késhet, mindennek megvan a 
maga magáraszabott ideje. A norvég Abel-díj masínéria nem állhat meg egy-egy 
könnyes pillanat miatt. Egy kisebb zenekar lép fel a színpadra, a korábbi zenész-
palánták kibővültek egy dobossal és egy nagybőgőssel, kezdődhet a Libertango, 
Astor Piazzola műve norvég feldolgozásban. Nem éppen a hangulathoz illő; gyors 
és meglepő stílus, nem bekalkulálva, hogy a matematikusok is érző lények. 
Az esemény végén a díszvendégek fordított sorrendben vonulnak ki, egy boldog 
és felszabadult tömeget hátrahagyva. Majd szépen lassan átballagunk az egyetem 
mögötti Frokostkjelleren-be, ahol pezsgő és almalé várja az egybegyűlt ünneplő-
ket. Szemerédi professzort lehetetlen megközelíteni a sok gratuláló-érdeklődő-
jóbarát között, így a személyes interjú elmarad. Semmi gond, a beigért program-
ban szerepel, hogy az ideiglenesen felállított pódiumon Tonje Steinsland kérdezi 
majd a kamerák kereszttüzében a professzort. 

A félórásra sikeredett beszélgetésből kiderül, hogy a matematikus professzor is 
ember, akinek ráadásul lehengerlő a humora. Akit a kissé erőltetett brit akcentusú 
kérdező sajnos túl kíván misztifikálni. Fény derül többek közt arra, hogy ha Sze-
merédi nem lett volna gyenge fiatalkorában, akkor talán sose került volna sor erre 
a beszélgetésre. Ugyanis az iskolában a verésektől és a piszkálgatásaktól az men-
tette meg a fiatal Szemerédit, hogy az egyik erős fiúnak cserébe mindig megírta a 
matematika házi feladatokat. 

2012 Abel-díjasa Szemerédi Endre. A norvégiai magyarok és az otthon élők 
egyaránt büszkék lehetünk egy magyar kutató újabb, nagyszerű sikerére. Május 22
-én jól esett magyarnak lenni. 

Forró Tamás 
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Ághegy Könyvek  

 
 
 1. Tóth Ildikó: Múltbanéző — elbeszélések 
 2. Tar Károly: Száraz oázis — groteszk színjáték-sorozat  
 3. Szakács Ferenc Sándor: Kettéhasadt lélek, a  
Magyar Ligetben megjelent Lélekgondozó rovat írásaiból 
 4. Bernhard Nordh: A hódtavi újtelepesek –  
fordította Bartha István  
 5. Erdélyi Szépmíves Céh  Emlékkönyv –  
összeállította Tar Károly  
 6. Lőrinczi Borg Ágnes: Állapotok - versek  
 7. Agnes Borg: Tillstånd - svéd versek  
 8. Bjerck-Amundsen: Søren Kierkegaard kezdőknek – Fordította: Lázár 
Ervin Járkáló.  
 9. Dohi Alexandru: Altermundia — Képzelt népek képzelt nyelvén írott 
versek —  Fordította Tar Károly  
10. Tar Károly: Itt és ott—versek 
11. Dohi Alexandru: Altermundia — svédül.  Fordította Lőrinc Borg Ág-
nes 
12. Dohi Alex: Illatok könyve — Fordította Tar Károly  
13. Tar Károly:  Pánik —  regény 
14. Skandináviai helyőrség — az Ághegy-Liget Baráti Társaság pályázatá-
ra érkezett írásokból, lemezmelléklettel  
15. Elekes Ferenc: Éden Bádenben — kisregény és Leborult szivarvég — 
egyszerű történetek 
16. Asztalos Morell Ildikó: Feloldozás — versek 
17. Hjalmar Söderberg: Jézus Barabbás —regény — fordította Szente Imre 
18. Gödriné Bedő Ilona: Gondolatok idegenben—versek 
19. Molnár István: Mint pillangó a tűzhöz– regény 
20. Dohi Alex: Definíciók könyve—versek. Fordította: Tar Károly  
21. Veress Mária: Életre, halálra — kispróza 
22. Janáky Réka: Válogatott versek  
23. Tar Károly: Táncház — gyermekversek –Pusztai Péter rajzaival 
24. Tar Károly: Birka firka — gyermekversek—Pusztai Irina rajzaival 
25. Gaáll Zoltán: szemünk kinyílik—talán ,versek 
26. Gaál Zoltán svéd versei. 
27.Tóth Ildikó: Ajtó, ablak nyitva van. Elbeszélések 
28. Tar Károly: Ami eszembe jut– kisprózai írások 
 
Előkészületben 
29. id. Tar Károly: Nem így akartuk 
30. Bartha István: Ábel Svédországban 





Képtár melléklet 

Ferencz J. Réka munkája 



Képtár melléklet 

Nagy Melinda: A Paradicsom (30x30) 



Képtár melléklet 

Nagy Melinda: A tüzes ( 24x30) 



Képtár melléklet 

Nagy Melinda munkája  



Képtár melléklet 

Nagy Melinda: A kétarcú (40x50) 



Képtár melléklet 

Nagy Melinda: Az álom (30x40)akril 



Képtár melléklet 

Nagy Melinda: Mese (40x50) 
 
 
 
◄ Nagy Melinda: Brüsszeli házrész (29x26) 



Képtár melléklet 



Képtár melléklet 

Csikos Tibor kompozíciója 
 
 
 
 
 

▲   Nagy Melinda: A szakállas (20x25) 
 
 
 
 
 

◄   Ács István: Tizenegy perc a jövőből  



Képtár melléklet 

  Bokor Botond : Eső 



Képtár melléklet 

Páhi István: Göteborg visszatérése (fotó) 



Képtár melléklet 

Urbán Attila: Quaiet  (falemezek) 



Képtár melléklet 

   
 Bánovits András fotója: András 
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