
T Á B O R I  O T T Ó

Asztalra borulva
C S E N G E Y  D É N E S  H A L Á L Á R A

Meghaltál, fiú? Nem hihetem,
hisz’ minket e föld
úgy szeret – és így visz el?

A Dunántúl robban,
és összeroskad Pest,
tapsolhat Bukarest…

Tőrszúrásként ért a hír,
átdöfte dobhártyámat,
szíven döfte az országot.

Ökölbe szorul a kéz, 
s az arcra könnyek 
lavinája zuhog.

Elmarad a párbaj, amire 
kihívtalak, s elröppennek 
a madarak, lelőve, holtan 
a Balatonba hullanak.

Azt hittem, én hamarabb
megyek el, de megelőztél,
és mindenkit legyőztél.

Az 1980-as évek végén Csengey Dénes jó néhányszor megfordult Vas megyé-
ben, a rendszerváltónak ígérkező idők önjelölt politikusai, helyi írók és költők
között. Ismeretségbe, majd jó barátságba keveredett az Ikerváron élő Tábori
Ottóval is. Gyorsan megtalálták a közös nevezőt: mind a ketten szerettek hor-
gászni, és egyikük sem vetette meg a jó vörösbort.
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1990 nyarán Ottó Keszthelyre utazott, hogy egy közös horgászás erejéig
meglátogassa Csengey Dénest. Megegyeztek, hogy a „horgászpárbaj” vissza-
vágójára Ikerváron, a Rába partján kerítenek sort a következő évben.

1991. április 8-án a Kossuth Rádió 22 órai híradása adta az ország tudtára,
hogy váratlanul elhunyt Csengey Dénes országgyűlési képviselő. Asztalra bo-
rulva találtak rá. Állítólag egy üveg vaskeresztesi vörösbor is volt mellette az
asztalon.

Ottó éppen az írógépét csépelte, mikor meghallotta a hírt. Elkeseredésében
– olyanformán, mint Petőfi juhásza a botjával a szamár fejére – hatalmasat
csapott öklével az írógépre. Összekuszálódtak a betűk, a masina használha-
tatlanná vált. Ottó nem bírta belepötyögtetni, amire a halálhír ihlette, így
aztán kézírással rótta papírra, és másnap egy rokonával gépeltette le emlékso-
rait. A fekete keretbe foglalt verset, alsó sarkában Csengey Dénes fényképével,
kitűzték az Ikervári MDF Híradó nevű faliújságra. Az idő múlásával megsár-
gult a papír, foszladozni kezdett, aztán el is tűnt, csupán az ikerváriak emlé-
kezetében maradt meg.

Az elveszettnek hitt kézirat a közelmúltban került elő a 2014. augusztus
7-én elhunyt költő hagyatékából. Nem lehetetlen, hogy az immár huszonnyolc
éve halott Csengey Dénes és az öt évvel ezelőtt elhunyt Tábori Ottó egy más-
világi folyó partján mégiscsak sort kerített az elmaradt horgászpárbajra… – 

M. M.
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