
S A R U S I  M I H Á L Y

Zarándból jövet

Aradi Zarándtól mosoni Zarándig mi nem történt velünk… Személyesen velem.
Körülöttem. Bennem? Kíváncsiságomnál fogvást.
Apróságok! Apraja… Szóra sem érdemes.
Vagy mégis? Netán.
Ím, négy az asztagnyi, földolgozásra‒összerendezésre váró jegyzethalomból. Kurta
nyalábnyi.

JUSTH, TORNYA, (ÉS A PARASZT) SHAKESPEARE
Békés, Csanád, Párizs…

Lönni vagy nem lönni lett a címe kisiratosi írói falurajzomnak, amihez az ötletet nagy-
varjasi asszony adta. Szabó István, a ma Sarkadon élő, varjasi születésű és neveltetésű
erdélyi történelemtanár mesélte, hogy apai ágon való öreganyja, Kiss Mária, aki 1895-
ben Kaszaperen született s házasságkötés hozta Varjasra, Tornyán is szolgált. Még-
pedig Justhéknál. Hogy ott hallotta társaitól ezt a hamleti majdnem-mondatot
(persze a dél-alföldi, szögedi nemzet ö-ző nyelvén): 
– Lönni vagy nem lönni…!

Ami valóban nem akármi. Volt, maradt, s tán örökétig marad.
Igen, Justhéknak nem csak a parasztszínházával elhíresülő békési Szenttornyán

(Puszta-Szentetornyán) volt birtokuk és kastélyuk, hanem az akkor csanádi, ma aradi
Tornyán is. Ám az Orosháza melletti Tornyával ellentétben az Arad szomszédságában
fekvő Tornyáról szólván eddig soha senki sem említette, hogy Justh Zsigmond
(1863–1894) ott is színdarabokat adatott volna elő a parasztjaival.

A Justh Zsigmondról szóló tanulmányokból és a fiatalon elhunyt földbirtokos
író vallomásaiból kiderül, miket játszottak a szenttornyai dohánykertészek, adtak elő
Justh „fölbujtására” az általa oly nagyra becsült gányó fiatalok. Shakespeare, Molière,
Czóbel Minka, Justh, Szophoklész, Plautus, Beaumarchais és mások darabjai kerültek
színre a szentetornyai népszínházban. Ugyanebből a körből kerültek ki a szeretett
parasztjainak szervezett olvasókörben fölolvasott művek szerzői, például Feszty Ár-
páddal kibővítve – vendégeit ugyanis rendre bevonta a fölolvasásokba. (Nem mellé-
kesen: Justh vendégei közt szerepelt mások mellett Jókai Mór és Jászai Mari is.) És
Justh Szenttornyán időzve gyakran átnézett Tornyára, s nem egyszer vitte magával
vendégeit is.

Ez derül ki a Justh Zsigmond naplója és levelei című, Pestbudán 1977-ben kiadott
kötetből, amelyet a jegyzetünk elején említett ellentmondást tisztázni kívánva vet-
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tünk a minap kézbe. Arra gondoltunk, hogy naplója és levelezése választ ad kérdé-
sünkre: szóba kerülhetett-e Tornyán a parasztszínház? …És mi mást mondhatunk:
miért ne!?

Utóbb, amikor a későbbi Szabóné cseperedni kezdett. 
Ráadásul Justh egy helyütt megjegyzi: Szentetornyán helyi és környékbéli pa-

rasztfiatalok álltak össze vasárnapi nyárestéken parasztszínházi társulattá, avagy vol-
tak olvasókörének hallgatói. Tehát nem csak pusztaszenttornyaiak, azaz akár
kaszaperi is lehetett az ottani Justh-birtokon dolgozók között. S mi sem természete-
sebb, hogy a táj népe emlékezetében megőrizte e színház létét, és az ott látottakat,
hallottakat. S ha a Hamlet nem szerepelt is műsorukban („Sekszpír”-től a Hamletet
nem, csak A makrancos hölgyet játszották a parasztszínészek), az olvasókörben is
szóba kerülhetett… Hát még a próbákon, a Justhékkal folytatott beszélgetéseken!
Vagy épp a másik, csanádi Tornyán…

Lönni, vagy sё.
A Justh által 1885 és 1894 közt írt leveleket átnézve kiderül, többet is Tornyáról

keltezett. A zömét valóban Szenttornyáról, jó néhányat pl. Párizsból, Cannesból, Bu-
dapestről, vagy épp Rómából, Kairóból, Bombayból, Algírból, Malagából, ám jó
párat csanádi birtokukról adott postára címzettjeinek. Mindjárt a kötetben közzétett
elsőt 1885. június 23-án írta tornyai kastélyukban gróf Kreith Béla aradi születésű
újságírónak és föltalálónak, az 1848–49-es aradi ereklyemúzeum gyűjtőjének (Re-
viczky-költeményt elemez benne Justh). Az 1890 szeptemberében megint Tornyáról
levelező Justh Czóbel Minkának – levelei tanúsága szerint igazi szellemi társának –
írja, utazik Pestre, majd Fesztyvel Velencébe, meg hogy beküldte a költőnő verseit az
Arad és Vidékének s az közölte is – sőt, a lap „pár meleg sort is írt önről”… 

Arad? Hogyne, ugrásnyira csanádi Tornyától. Úgyannyira, hogy amikor a kulcs-
regénynek tartott Műkedvelők című művének a – szerzőre igencsak hasonlító – fő-
szereplője előtt Párizsban az Aradról hozott cigánygyerek (aki „Vérbeli Rácz
leszármazott”) a Cserebogár, sárga cserebogár…-nótát hegedüli, szülőföldje, az Alföld
jusson eszébe. S aki egykor aradi műlovarnőbe volt szerelmes… (Nem akármilyen
műlovarnők lehettek akkoriban a Maros-parti városban, hogy az egyik így – mond-
hatni örökre – belopja magát a tornyai úrfi szívébe!)

1891-ben Budapestről írja Czóbel Minkának: „Jún. 1-ig címem: Est utca, aztán
Tornya, Csanád megye.” Majd két héttel később: „…ez utolsó hét pakolással etc. volt
elfoglalva, elutazás Pestről, megérkezés Tornyára, elutazás Tornyáról, megérkezés ide
(nyilván Szenttornyára), holnap innen Pestre…” Július 11-én Szenttornyán írja Czóbel
Minkának: Aggházy Károly zeneszerző (meg nem nevezett) sógorával és Szabolcska
Mihály költővel „Ha az időjárás kedvez, a jövő hetet Tornyán töltöm”. Augusztusban
ezt írja: Pekár Gyula író‒politikussal és Szabolcskával „Voltunk odaát Tornyán és Ara-
don. / Tornyán azonban nagy bajban vannak, szegény sógornőm is meg az egyik fia
is difteritiszbe estek.” (A difteritisz: torokgyík.) Majd: Czóbel egyik költeményét az
Arad és Vidékében helyezi el, és „Pár igen szép plántát vettem Aradon, laurus fajt(a),
kibírja a telet”. E nyáron Tornyán kelt levelében köszöni meg Palágyi Lajos költőnek
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a neki ide küldött kötetét. Tornyáról számol be Justh Szabolcska Mihálynak könyv-
kiadási terveiről. Augusztus végén megint Czóbel Minkának fogalmaz Tornyán le-
velet, amelyben erről szól szeretett barátnéjának: „Itt borzasztó vihar dúlt vasárnap.
Azt a nagy nyárfát is tökéletesen tönkretette… s azonkívül még vagy tíz nagy fát a
kertünkben, nem is szólva a pusztításról, amelyet az alléban véghezvitt.” 

Tornyai Justh-kastély, kastélykert, allé… (Vajon az „idő” azóta mekkora pusztítást
végzett?) 

1891. szeptember 6-án Czóbel Minkának vall levelében… arról, mennyire szereti
a parasztjait. „Én most a gányókat (dohánykertészeket) tanulmányozom. Egy egész
külön világ, roppant érdekelnek, ezekről majd megint lehet valamit írnom. Egyet
közülük, egy fiatal fiút kocsisnak fogadtam, Szamosyval most legnagyobb mulatsá-
gunk, olyan originális dolgokat mond.” (Aki tudja, milyen gyönyörű a szögedi világ
népének a nyelve, nem csodálkozik, hogy Jutshék elbámulnak…) Majd lassan szóba
kerül szenttornyai parasztszínháza is. 1893 nyarán Szabolcska Mihálynak írja: „Tán
tudod, hogy én itt egy kis színtársulatot is szerveztem a mi ide való parasztjainknak.
És nagy kedvvel csinálják, s milyen jól… Túltesznek nem egy pesti nemzeti színházi
kókleren.” Hogy legyen mire emlékeznie szinte máig az ide való – e nagytájban gyö-
kerező – népnek?

1894-ig élt a Justh-féle népszínház Szenttornyán (akkoriban hivatalosan Puszta-
Szenttornya, ma Szentetornya – Justh pedig előszeretettel hívta a falut Kopognak,
gányójait kopogiaknak). Előbb a birtok kiürített virágházában s az ott kialakított
kisszínházban, aztán a vályogból épített körszínházban. Hogy abban – az ifjú földe-
súr halála miatt – 1895-ben már ne szólaljon meg Sekszpír, Molier… A Cannesban
elhunyt Justhot a körszínház közepén temették el – ott, ahol a legjobban érezte
magát, ahol a legboldogabb volt? (A magát – kedve s érdeke szerint – hol népinek,
hol proletárnak, hol épp kommunistának nevező hatalom a „felszabadulás”-t köve-
tően – az általános dúlás jegyében – mindent eltakarított az útjából: kastélyt, kertet,
színházat a sírral.)

A legnemesebb arisztokrata szellemet képviselő Justh Zsigmond emléke, lám,
mégis tovább él a békési‒csanádi‒aradi tájon. 

Él, míg van, aki élteti. Igen, e táj magyar népe. Mi magunk? 
Ha nem maradunk magunkra.

Lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés. 
Akkor nemesb-e a lélek, ha tűri 
Balsorsa minden nyűgét s nyilait; 
Vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen, 
S fegyvert ragadva véget vet neki?... 

Hogyne emlékezne Hamlet monológjának leglényegére, aki csak egyszer is hal-
lotta!… Édösanyanyelvén. 
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MÉSZÖLY MIKLÓSSAL A BUNKERBAN
Bcsaba, 1981

Tüskés Tibor tanulmányából tudom meg, hogy Mészöly Miklós Bunker című – az
író szerint 1959-ben, irodalomtörténészünk szerint 1961-ben írt – darabja nyomta-
tásban 1965-ben másokkal közös kiadványban, saját drámakötetében 1979-ben látott
napvilágot. Miskolcon 1964-ben fölolvasó színházi esten adták elő, magyarországi
bemutatója pedig Békéscsabán volt 1981-ben kamaraszínházi előadásként, rendezője
Giricz Mátyás vala. Tüskés említi, korábban Lengyelhonban adták elő: Nova Hutá-
ban 1967-ben, Poznańban 1977-ben. Azaz a csabai a magyarországi (ős)bemutató
leve, s azóta sem híre, sem hamva a Mészöly-mű színházi életben tartásának, netán
föltámasztásának.

Alexa Károly kért egykor, írjak az előadásról. Mert beszélgettünk róla. A Mozgó
Világba, vagy az évtized végén már a Hitelbe? Amelybe Mészöly-összeállítást ter-
veztek? 

Azért nem írtam meg, mert a csabai bemutató utáni színészköri szakmai megbe-
szélésen Giricz (igen ingerülten) kikérte magának, hogy bárki a jelennel hozza össze-
függése, „aktualizálja” az előadást, a mondandót. Íróét, darabét, rendezőét… Ugyanis
nekünk épp azért tetszett. Mert igen is magunkhoz, a magunk ellehetetlenített, óvó-
helyre kényszerített létünkhöz mértük – láttuk igazolva – megnyomorítottságunkat,
ellehetetlenítettségünket. 

Nagyon nem tetszett Giricz tiltakozása. Ellenemre volt. Az általam (a Viharsa-
rokba ki nem küldött, mert hogy állandó jelleggel, majd negyed századig ott tevé-
kenykedő hírügynökként) föltehetőleg elkövetett MTI-hírben ennek nyilván nincs
– nagyon – nyoma. Hogy a bemutatót követően halljak valakitől (Gálfytól, a darab
egyik főszerelőjétől?...) arról, hogy Giricznek köze volt a győri forradalmárok ötven-
hat utáni kivégzéséhez. Tanúskodott, ellenük – pontosabban a főrendezője, Földes
Gábor ellen.

Teremtő Isten.

Számomra elképzelhetetlen volt, hogy írjak a Bunker csabai bemutatásáról; kép-
telen voltam egyetlen jó szót leírni olyan rendező művéről, aki a kádári rémuralom
idején bitóra juttatott ötvenhatért bárkit. Bármily jó… a mű, amiről szó lenne. 

Pedig a színészek megérdemelték volna. Mészöly különösen.

Tüskés Bunker-tanulmányában látom a világhálón – http://www.napkut.hu/
naput_2004/2004_03/084.htm ‒, nem sok jó hangzott el, íratott le a darab honi ős-
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bemutatójáról (azóta sem). Pedig… (kérem szépen:) lehetett volna mit összehozni
róla. 

A Magyar Nemzet egyik 2018 eleji hétvégi mellékletében (jan. 3. 20.) Földes
Gábor meghurcolásáról, hazug pöréről, elítéltetéséről és kivégzéséről olvashattunk.
A győri színház főrendezőjének halálra ítéléséhez hozzájárult Giricz rendező – egy-
ben épp helybéli párttitkár – vallomása is. Hogy kimondott szava mihez járult hozzá,
akkor érthette meg (eshetett le neki a tantusz), amikor a főrendezőt kötélhalálra ítélte
a moszkovita vérbíróság – óvást nyújtott be, de már késő volt.

Volt miért… sértődöttnek lennie, hogy valaki közülünk a színészklubbéli beszél-
getésen szóba merte hozni: a darab, a rendezés, az előadás, a színészi játék hatására
mi magunk is hajlamosak lehetünk arra, hogy azonosuljunk az önkénynek kitett bár-
kikkel! Bunkeron (helyen, koron, mindenen) innen s túl. 

„Önkény”-ről beszélni a „proletárdiktatúra” korában… Kikérte magának! Az „ak-
tualizálást”.

Úgy lehettünk ezzel, mint a viccbéli Móricka, akinek mindenről ugyanaz jut
eszébe. Nekünk a zsarnokságról… a magunk (zsarnokság keltette) nyomora. (1981-
re kezdett mindenből nagyon elegünk lenni.) (Csabán innen, Csabán túl.) 

Megtette ezt helyette… Mészöly. Meg a közönség. Tán a színész is. (Őt – netán
őket – nem kérdeztük.) (Pedig jóban voltam velük…) 

(Hadnagy: Kárpáti Tibor. Őrmester: Gálfy László. Tizedes: Basa István. Közle-
gény: Nagyidai István. Lány: Bökönyi Laura. Botos öreg: Kátó Sándor. Tarisznyás
öreg: Béres Károly.) (…tudod meg a világhálós színházi adattárból.) (Gálfyval igen
jó barátságba keveredtünk; ő a kisgazdákat erősítette a viharsarki megyeszékhelyen,
magunk a demokrata fórumnál cövekeltünk le, a felesége, Felkai Eszter pedig az a
színésznő volt, aki a Fészek-beli estemen írásom megszólaltatásával erősítette a jelen-
létemet. Bökönyi a szépségével fogott – volna – meg, Kátóval meg erdélyi szülőha-
zájáról társalkodtunk, ha összefutottunk valahol a Jókai Színház mellyékén.) 

Ahogy Tüskés írja (a Napútban): „…a konfliktus forrása: az embertelen, pusztító
külső hatalom, az erőszak, a fenyegetés és az emberi értékek, a humánum, a szerelem
összeütközése…”. Amire nyilván nem véletlen eszméltünk 1981-ben a darabban a csa-
bai színészeknek – akarva-akaratlan, a rendezőnek is? – köszönhetően. 

Akarva, akaratlanul? Amennyiben valaki valóban művész (s mit tegyünk, a szín-
házi rendező is az), ha betéved is a közélet helyett a közbűntény mocsárvilágába, „ki-
lóghat a lóláb”, azaz „nem menekül”… Előítéleteit‒balítéletét‒téveszméjét „fölülírja”…
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a Mű. Ez esetben Mészöly darabja. (Valahogy így járt az a gyulai várszínházi – egyéb-
ként kitűnő – rendező is, aki az Ember tragédiáját akként állította volna színre, hogy
nem Ádámot, hanem Lucifert helyezi a madáchi játék közepébe… Szerencsére nem
sikerült neki, a darab legyőzte, kitűnő előadás volt!) (Ez – azaz az – is.) 

Kár. 

Mégiscsak meg kellett volna szólalnom! (Szólalnunk.)

Jobb későn, mint soha?

Ami nem sikerülhetett (mert lehetetlen lett volna?): megírni frissen – de ki nem
adatni – a Körös-parti Jókai Színházban kapott Bunker-élményt és csak most befe-
jezni, kínálni szerkesztőnek e pár bekezdésnyi szösszenetnél nyilván jóval alaposabb
mészölyi, Békéscsabán 1981-ben átélt Bunker-járásunk leírását?

Csak hát… Amikor az embert mind az értelme, mind az érzelmei elviszik.

Ám így csak az előadás hangulata maradt meg bennem. S ugyanilyen mélyen a
rendező (azt követő) döbbenete.

Isten óvja… az igaz művészetet! (A hazuggal, a hamissal, a talmival… – az árulással
– szemben.) …Amelyet nem lehet legyőzni? Semmi fifika nem használ? Még a ma-
gunk óvatossága sem? (Hogy írhatnám bárkiről, hogy gyilkossághoz nyújtott segéd-
kezet, míg nincs rá bizonyíték?...)

Mire föl Jókai Anna 2017-ben megjelent, Átvilágítás című – utolsó pillanatában
tett – életgyónásában rosszallóan említi (200. l.): Mészöly Miklós is rátámadt Csoóri
Sándorra, aki 1990-ben a Nappali hold című széptanulmányában úgy mert fogal-
mazni, hogy a szabadelvű hazai zsidóság az SZDSZ-szel országgyűlési dobbantót
ácsolt magának. Mindketten alelnökei voltak az írószövetségnek, és mivel emiatt
nem zárták ki Csoórit a szervezetből, Mészöly lemondott.

Azaz…
Azaz.
Valóban jobb, hogy hallgattam?
Kár. Valamennyiünkért.
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K. E. P.
Kőváry Ernő Péterrel komázva

– Ugye, apukám, jó, hogy ’44-ben bejöttek a szovjetek?
Az édesapja munkaszolgálatos a háborúban. A világégés után az ávó honvédségi

testvérszervezetének, a HM Katonapolitikai Osztályának (a katpolnak) a tisztje, ami-
kor 1948-ban főnökeit, Pálffyékat lefogják majd kivégzik, ő elbocsátással megússza.
S haláláig várja, hogy visszakapja a párttagkönyvét. Péter regényt írt róla az 1980-as
években Apám, a katpolos címmel. A két nagy pesti kiadó közül az egyik még vállal-
kozna is a közreadására; 1990 után újrafogalmazza, igyekszik átpofozni, de… ez már
nem megy.

Én másképpen gondoltam, de értettem, miért veszi a családja olybá. (Én csak ol-
vastam az auschwitzi halálgyár főnökének szenvtelen tanúvallomást, ők a családjukkal
átélték: megélték s túlélték.) 

Mozgó Világ-est az 1980-as évek derekán Csabán, Alexa főszerkesztő-helyettestől
földalatti kiadványt kapok. Amikor már vége az estnek, a (valahai) Búzapiac (utóbb
Ferenc József, még utóbb, mindmáig Szabadság) téri ifikör előtt áll Péter kocsija. Be-
szállunk, már csukva az ajtó, a lehúzott ablakon adja be Károly a Beszélő lengyel szá-
mát. Péter meglátja, mit kapok, rakok a tarisznyámba, rémülten szól ránk:

– Mi az!?... Én nem láttam semmit… – és már indít, rohanunk tova.
Nem is látja, nem akarja.
Nyilván tudta (a pártházból), hogy az estre kiszállt az állambiztonság. Az hiányzik

neki…

Valamivel később, 1988 táján bejön az MTI ávó-székház verőterméből lett csabai
szerkesztőségébe Endrődi Szabó Ernő költő barátunk. Mint megírtuk volt, Ernő kis-
ded irodánkban eléggé ittas állapotban kegyetlenül szidalmazta a kommunistákat,
amit egy idő után megunt Péter és rászólt: azért nem volt minden kommunista pisz-
kos gazember! Például Nagy Imre. Amit Ernő elfogadott. Magunk mélyen hallgat-
tunk, mert parányi szerkesztőségi szobámban soha sem mertem őszintén megszólalni.
(Ezért többnyire mélyen hallgattam.) 

Másnap ebéd után bejött Péter és elmondta, a pártházi étteremben a szomszéd
asztaltól átszólt egy nyomozó: Köszönjük, Péter, hogy megvédted a kommunistá-
kat!

Amikor elment, azonnal kihúztam a telefon dugóját a falból, és az egész készülé-
ket, madzagostul, letettem a másik szobában dolgozó főnököm asztalára. Mire föl?
Zavar a munkámban, nem tudok tőle összpontosítani!

Akárhogy erőltette volna, vissza nem vittem a távrecsegő készüléket a kis szo-
bámba!

Egy némileg kábult pillanatában elkottyantotta:
– Abban van a membrán!
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Nem tudta, hogy rezgőlemezt minden távbeszélő alkalmatosságba tesznek?
Ebbe ráadásnak még egyet.

Az 1980-as évek végén Csöbörcsökre kérek kiutazási lehetőséget az Írószövetség-
től, s ígérik, hogyne, már mehet oda is az ember… Annyira azért nem, mert Moldá-
viában (a mi Etelközünkben, ami másoknak Besszarábia-számba megy) épp forró a
helyzet, miután Gorbacsov hadat üzen az italozásnak, s hírek szerint irtani kezdik a
szőlőtöveket is, visszafogják a bor- és a vodkatermelést… Moldávia vezető iparága
pedig a pezsgőgyártás: ők állítják elő a szovjet sampánszkojét… (a Sovetskoe Cham-
panskoe nevű italneműt). 

Úgyhogy oda nem mehetünk. Engednek viszont Kisoroszországba, Kijev mellett
egyenesen Tolsztoj Leó emlékházáig!

Elhárítom. Eredetileg én kezdeményeztem, ám ez már nem érdekel. Így nem. Vál-
lalja viszont az utat két eredeti útitársam, Körmendi Lajos, Karcagról és Kőváry mel-
lett egy önként csatlakozó író személy is, a Taar nevezetű színházi és irodalmi ember,
akiről utóbb kiderült, hogy darab ideig a kedves magyar (?) titkosrendőrség ellenünk
hadrendbe állított embere Hajdúságunkban. 

Kőváry, tudván, mi a rend, Pesten a Népszabadság székházában bement a rovat-
vezetőjéhez, hogy tájékoztassa, milyen megtiszteltetés érte, mehet az Írószövetség
küldöttségével (az akkor még a Szajúzhoz tartozó) Kisoroszországba. Egyben, ugye,
tán engedélyt kell hozzá kérnie…

– Menj E. F. P.-hoz, ebben ő dönt!
Nyugodjék békében (ha tud), mert ő sem él már.
– Mutasd a listát!
Mármint hogy kikkel mész.
Nézi, méregeti; olvassa, fontolgat. Sarusi, Körmendi, Kőváry, Taar (F.). (Nem Tar

Sándor, nem.) (Pedig ő is lehetne, mert ismeri mind a három gézengúzt.) (Sőt, ő is
alföldi.) (Ajaj.) 

– Mehetsz.
De a listát nem adta vissza.
Megnyugodott, nem mennek ezek a gyanútlan fiúk ellenőrzés nélkül a nagy Sza-

júzba! Az kéne csak. 
– A KGB még szolgálatban lévő tábornoka volt.
(…ha igaz.)
Az ő kezében futott össze minden hasonló, Szajúz-gyanús ügy a Népszabinál.
Ha tudta volna (Ferenc), hogy nélkülem zajlik le e kirándulás, cimboráimmal tar-

tott-é volna? Biztos. Körmendi Lajos nálad is gyanúsabb lehetett. 
Pétert megbízhatónak tarthatták (ott!), de nyilván – mert ezt tapasztalták – a barátai

által befolyásolhatónak, nem elég „osztályharcosnak”… Jobb a békesség; hívták a már
(látszólag?) nyugalomba (készenlétbe?) helyezett Feri bácsit. (Nyugodjék.) (…ha tud.) 

Haha. Vaklárma volt. A fiúk nem akarták tovább rombolni a Szajúz egységét!
Fölbomlott az nélkülünk is.
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„Osztályharc”… Szülővárosunkban pártházunk embereinek az egyike állította
meg az utcán Pétert a rendszerváltozás dandárján.

– Elárulod az osztályod!
…mondott neki valami ilyesmit. Vagyis hogy osztályáruló! A Népszabadság mun-

katársaként a polgári bagázsnak tetsző hangon írja tudósításait.
Mit lehetett tenni, az igazsághoz ragaszkodván.
Péter kispolgár – parasztpolgár és tisztviselő – családja, meg a proletariátus… Per-

sze, mert ezeknek a fölvett hit számított, nem a valós társadalmi beágyazottság.

A rendszerváltoztatáskor nyilvánvalóvá válhatott – ha még addig nem tudta
volna ‒, hol áll a barátja. Egyértelműen a többpártrendszer mellett, az úgynevezett
proletárdiktatúra és a szovjet megszállás ellen, a szabad Magyarországért. Ennek el-
lenére… (vagy éppen ezért?) kijárja, hogy a Népszabadság időnként közölje az írá-
saimat, amelyekből nagyon világosan kiderül az álláspontunk. Mást ne mondjunk:
1991 elején (!) ők közölnek először részletet az épp akkor elkészült Kazalból – hogy
a Népszabadság-beli megjelenés utáni napokban keressen a megjelenés előtt álló Új
Magyarország (az újjászülető nemzeti demokrata polgári napisajtó első terméke):
kíváncsiak a regényemre… A lap első számától folytatásokban hetvenvalahány rész-
letben közli az alföldi paraszt ’56 kollázsregényét. Köszönhetően a Népszabinak,
azaz Kővárynak.

1991, ’92? Amikor megkezdődik az árverés, vissza földet! Mindent vissza. Péter,
a Népszabadságnak a fél Alföld mezőgazdasági történéseiről tudósító munkatársa…
maga is beáll licitálni! Mert hogy középparaszt – és evangélikus – anyukája (Uhrin
lány) kezébe nyomta a kárpótlási jegyeket, s ugyanezt tette szintén középparaszt csa-
ládból való anyósa, Szabó néni. Mit lehetett ott tenni? Kommunista apukája akkor
már az örök vadászmezőkről leste, visszakapja-e elvtársaitól az 1940-es évek végén
tőle szerinte jogtalanul elvett párttagkönyvét… Péter ott emelgeti a tárcsát a földár-
veréseken parasztemberek, ügyvédek s mások társaságában.

Összehozza a megye második napilapját. A Békés Megyei Napot ő hordja a hátán,
viszi a vállán… Neki adnak támogatást a megye nem kis részben korábbi szocialista
gazdasági vezetői. A régi kapcsolatokból megél… a lap. Hogy amikor mégis csak beáll
a csőd, minden igyekezete ellenére vége a lapnak, amelyet azért igyekezett életben
tartani, hogy kenyeret adjon majd’ 50 családnak, leköpik azok, akiknek munkahelyet
biztosított.

Fölbiztatott újdondászgyerekek nekiállnak megújítani a lapot! Hogy majd ők!
Majd ők kihúzzák a szekerét a kátyúból. Ki. Be. Ott is maradtak.

– Majd mi, fiatalok! Péternek ez már nem megy.
Az ifjúság. Ifjúkomm..., akarom mondani ifjúbal… Ifjúlib.
Hagyjuk.
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Pétert puccsal leváltották, hogy pár számot még kihozzanak, de aztán: annyi.
Nem volt tovább.

Az utcára kerültek egyike belehal e szörnyűségbe. Temetésén az egyik balfék ne-
kiment Péternek. Honnan tudná szegény, neki köszönhette (köszönhették), hogy
addig is kitartott a munkahelyük.

Péter állása biztos volt (Pesten, a Népszabinál), nem neki volt szüksége erre a
lapra. Másoknak tartotta fönn. S mit ad Isten, az ország utolsó második megyei lap-
jaként számolták föl.

Ebbe rokkant bele? Mármint hogy azok támadtak rá, akiknek segíteni igyeke-
zett.

Amikor lapját a Népszabadság leányvállalataként indították, a csabai Télikertben
megtartott fogadáson a pesti főnöke, Eötvös Pál mondta néhányunk társaságában:
Péter olyan lapot csinál, amilyet akar! Mire csak kibújt belőlem a kisördög (mivel
Veszprémből ismertem Eötvöst, mertem csipkelődni): 

– És ha egy kicsit elviszi jobbra? 
– Azt nem lehet – válaszolta némileg meglepődve, de egyben magabiztosan.
Nem is vitte sehova. Nagyon tisztességes lap volt – pár tisztességtelen firkászának

az igyekezete ellenére, mert Péter rendet tartott. 
A bukást megelőzően mi nem történt! Az országgyűlési választásra készülődés

csúcspontján a szombati kampánycsend előtti utolsó, szabadon heccelődhető cikke-
ket is megengedő pénteki szám szerkesztésekor bejött egy szoci politikus, a mozgalom
régi tagja, s átadott a főszerkesztőnek egy cikket, amely hazugságokkal igyekezett be-
feketíteti a jobboldali jelöltet. Hogy másnap már ne tudjon rá válaszolni, a hazug-
sággal a fülükben menjenek szavazni az emberek kies megyeszékhelyünkön. Péter
elutasította a közlést, amelyet ebben a helyzetben tisztességtelennek tartott. Attól
fogva nem jött a pénz.

Nem sokan tettek annyit – mondhatni: ennyit – az újságírók közül Békés vár-
megyénkben a demokráciáért az időben, mint Kőváry E. Péter. 

Jó tollú, művelt, tisztességes – ízig-vérig csabaiként vérbeli alföldi – újságíró volt. 
Baloldali. A jobbik fajtából. 
1990-től ő volt B.csabán a legrátermettebb lapszerkesztő, neki kellett volna a me-

gyei napilap főszerkesztőjének lennie. Hogy jutott volna a hatalmukat átmentő mosz-
koviták eszébe... Akkor nem uszít mindvégig az Antall-kormány ellen a helybéli lap. 

VATHYVAL
Szigligeten, Tokajban, Pesten

Zsuzsával, Tokajban! Muris volt.
Lett. Jött össze.
A Gólyafészek gyorsétterem kerthelyiségébe telepedve kis társaságunkból egyen-

ketten elmentünk rendelni. Én a páromnak, magamnak, meg Zsuzsának hoztam in-
nivalót. Tudtam, mit szeret, dupla vodkát kértem neki.
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– Szto gramm – tettem elé.
Ha nem ez a kedves, szeretni való kis nő lenne, azt mondanám, füléig szaladt a

szája. Mosolyog, tetszik neki. Tán a férjére, Lázár Ervinre gondol, aki nem jött el ide.
Most sem? Régebben esetleg – amikor meg én nem jártam Tokajba, az írótáborba.

Írótáboriak egy kis csapata. Páran. Négyen, öten?
A feleségemet nem mindenki ismeri, hát bemutatom.
– A volt menyasszonyom! – adom a bambát.
Annak is gondolt a lírai költő, amúgy lapszerkesztő, könyvkiadó János, mert cso-

dálkozva néz rám.
Mellettem Zsuzsa, mellette Gyöngyvirágom. Kicsattanó szépség! Negyvenöt éves,

de húszat nyugodtan letagadhatna. Alexa barátunk szerint ő nemzedékünk legszebb
írófelesége.

Tehetek én róla?
János bámul, ámul, majdhogynem csóválni kezdi a fejét. Sajnál? S káröröm helyett

boldog pillantást vet Gyöngyünkre – amiben benne van: eszerint szabad vagy?! Ha
Miska olyan ökör volt…

Mert mellette, jobb kézről ki nem, Zsuzsa irul-pirul a deci vodka súlya alatt. So-
molyog, iszogat. S barátian néz rám. Szinte köszönettel. Hogy érti őt valaki!

E kies tájon. Tisza vize martján, a szálláshelyünkhöz legközelebb eső csapszékben. 
A marha Sarusi nem odahagyta ezt a gyönyörűséget a Kossuth-díjas jövő előtt

álló nagy írónőért! Megáll az ész. Nyilván érdekből. És már ülne át a feleségem mellé.
Utóbb megtette. Az írókirándulási íróbusz íróüléseinek egyikét, épp a feleségem

mögöttit elfoglalva némileg hevült állapotban (úgymint furmint, sárgamuskotály,
hárslevelű, no meg a szépség hatása alatt) próbált volna közeledni asszonyunkhoz,
aki szelíden elhárította.

Látván, mekkorát téved, hogy kiegyenesítsem a dolgot, csak megjegyzem:
– A menyasszonyom volt, hogy 25 éve a feleségem legyen.
Paff.
Zsuzsa mintha semmit észre nem vett volna. Tovább mosolyog. Hogy lettem

volna én az embere? Volt neki, megfelelő. Meg hát a poharában a.
Szigligeten hol nem futottunk össze a kilencvenes évek elején!? Még hogy a kas-

tély ebédlőjében, vagy a fövenyfördőben, de vasárnap a kedves falusi istenházában,
szentmisén! Ketten (hárman, mert az asszonykámmal) vettük a fáradságot az alko-
tóházból. Ő Pápáról, én Csabáról hozott Jézus-tisztelettel. (Mécs képviselő úr az is-
tentisztelet előre haladtával toppan be közénk népes családjával, s láthatóan egyikük
sem tudja, a szertartás során mikor mi a teendő. A lényeg, hogy lássuk: itt van, kö-
zülünk való.) (…Lehetett volna.) S velünk tartott a Szent György-hegyi kirándulá-
sunkon is egész az Emmaus remetelakig.

A Hitel indításának 25. (?) évfordulón Buda várában, a Mátyás-templommal át-
ellenben lévő palotában az ünnepélyhez készülődvén mellém ült, hogy a következő
pillanatban félhangosan megkérdezze magától:
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– Jó az nekem, ha Miskával látnak? – és óvatosan (mondhatni, föltűnés nélkül,
kicsikét) arrébb húzódott.

Micsoda híremet költötték bizonyos hölgyek és urak?! Ha szegény Zsuzsának
tartania kellett a magam fajtától.

Mert Kornél, hozzánk érve, kezét nyújtva megjegyzi a körülöttünk állóknak:
– Egy magyar író!
A hangsúlyt a középső szóra helyezvén.
Hogyne, ez lehet a baj.
Akkortájt terjesztette rólam Feri (Porlódról):
– Miska a legmagyarabb író!
Kellett ez nekem? 
Még egy ilyen beköpés…
A halála előtti nyáron kérdi, megyek-é Tokajba. Nem, az idén kihagyom az író-

tábort. Miért? – kérdé. Mert nem hívtak meg. Rövidesen jött a hívogató levél, mi-
szerint a vendégük vagyok. Mert nyilván rákérdezett, Miska miért nem? Azóta már
nem volt, aki érdeklődjék, hogy s mint. (Tokaj egykor a népiek találkozóhelye vala.
Volt.)

Arany-díjamat az Írószövetségben ő indokolta. 
Zsuzsa, aki a feleségemet is szerette. (A kettő nála összefért.) 
Béke, béke.
Nyugodj. Nyugodjunk…(?)

136


