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Egy nyíregyházi diáklány pusztulásra
ítélt naplója (1940–1946) 

és újjászületései

Példaértékű és az utóbbi 
idők történelmi naplóiro-
dalmában példátlan sorsú 
könyv bemutatóján vehet-
tünk részt 2019. december 
12-én a szabolcsi megyehá-
zán.1 A korabeli Nyíregy-
háza iskolaéletét, a háborús 
menekülés félelmét és a túl-
élés hitét is felvillantó, meg-
rendítő és elgondolkodtató 
kiadvány, egy érettségi előtt 
álló diáklány reménytelen 
szerelmének dokumentuma, legféltet-
tebb, magának szánt önvallomása napról 
napra, hónapról hónapra és egy háborús 
trauma – ahogyan egy szovjet katona erő-
szakolja meg 1944 karácsonyán – feldol-
gozási, megértési kísérlete.
 A példaértékű könyv – „Belső várkas-
tély”. Bicskey Erzsébet, egy fiatal lány nap-
lója 1940–1946 – négy szerző rendkívül 
precíz, gondos és közös munkájának 
eredménye, 477 lábjegyzettel és fejeze-
tekre bomló, történészi, irodalomkriti-
kusi elemző tanulmánnyal, színes és fe-
kete-fehér fényképekkel.
 Példátlan sorsú ugyanakkor, mert a 
napló írása után 70 évvel (2008-ban) Bu-
dapesten, egy VII. kerületi idősek otthona 
mellett elhaladva, a lomtalanítás során ut-
cára kikerülő kacatok között figyelt fel rá 
Szabó Piroska egyetemista (jelenleg az Or-
szágos Széchenyi Könyvtár könyvtárosa). A 

1 A kötet első bemutatója a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) Országos Levéltárában volt 2019. november 28-án. 
http://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/belso_varkastely_konyvbemutato

„véletlen” pillanat, a szürke, a 
régi kockás füzetekre és a szép 
kézírásra való rácsodálkozás 
nélkül most nem írhatnánk 
róla. Nem lenne az akkori 
társadalom meghatározó ré-
szének, az ún. úri középosz-
tálynak, a felfelé kapaszkodó 
kispolgárságnak és a fiatal 
lányoknak gondolkodásmód-
ját, szellemiségét tükröző kor-
dokumentumunk sem.
 A könyv szerkesztői, 

szerzői Kántás Balázs, Kunt Gergely, Sza-
bó Piroska, Szerényi Ildikó arra töreked-
tek, hogy a napló minden részlete szó sze-
rint olvasható legyen, a jegyzetek, kísérő 
magyarázatok révén pedig „…a beleérzés 
és a kritikai távolságtartás kettős lehető-
ségét” kínálják fel az olvasónak. 
 A naplóbejegyzéseket olvashatjuk 
napról napra, évről évre 1946-ig, majd 
azok átfogó társadalom- és politikatör-
téneti kontextusban történő elhelyezése 
következik: a napló története, Bicskey 
Erzsébet családi háttere, iskolája (az An-
golkisasszonyok Nyíregyházi Női Fel-
sőkereskedelmi Iskolája), ideáljának, 
Gencsy Tibor főhadnagy, háborús hős 
életútjának bemutatása, a kamasznapló-
ból világháborús krízisnaplóvá alakulás 
elemzése és végül a naplóíró és családja 
háború utáni sorsa (vagy legalábbis amit 
erről tudni lehet). 
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 A fejezetek tartalmából itt csak két fon-
tos megállapítást kell kiemelni: a feljegy-
zések rendkívüli történeti források abból 
a szempontból – hogy a zsidóüldözésekkel 
nem is szembesülve – a társadalom többsé-
gének mentalitását és világképét dokumen-
tálják. Ahogyan a különböző társadalmi ré-
tegek egyaránt menekültté válnak, ahogyan 
a német katonák barátok, hősök, s a felsza-
badulás helyett történik Buda „eleste”, aho-
gyan a naplóíró számára a kereszténységen 
belül is kiemelkedik a katolikus szellemiség 
(a reformátusokkal szemben). 
 A másik: különösen ritka, ahogyan a 
II. világháború női „áldozati perspektívá-
ját” megismerhetjük. Egy vallásos, kato-
likus lány elmondhatatlan fájdalmát és a 
trauma meghaladásának módját tudjuk 
nyomon követni egykorú feljegyzéseinek 
köszönhetően.2

 Kiegészíti így ez a forrás a háborús 
női sorsokat megrázó erővel megjelenítő 
irodalmat: a későbbi visszaemlékezést, a 
máig nyolc nyelvre lefordított Polcz A - 
lain Asszony a fronton c. könyvét (1991) 
és Kováts Judit oral history kutatási ered-
ményeit, a huszonhárom személlyel ké-
szített közel száz órás anyagot magába 
sűrítő Megtagadva című regényt (2012). 
Valójában pontosítani kell: az irodalom 
igazi mélységében az élet, a „csodálatos/
szörnyű” ember esszenciája, s ezek az írá-
sok is nem egyszerűen olvasmányok. A 
legfontosabbakról szólnak: a múlttól való 
menekülés helyett a szembenézés bátor-
ságáról, élet- és halálvágyról, a kimond-
hatatlan kimondásáról, a szenvedést 
megélő, megszenvedő és azt meghaladó 
Ember drámájáról és méltóságáról.
 Nagy részletességgel köszönik meg a 
szerzők a kötet létrejöttében segédkezet 

2 A témát bővebben tárgyalja: Kunt Gergely: Kipontozva... – Nemi erőszak második világháborús naplókban. 
Budapest, 2019. Osiris.

nyújtók munkáját, különösen Komiszár 
Dénes hozzájárulását, akinek személyes 
kötődése (anyai nagymamája révén) lehe-
tővé tette, hogy a korszak nyíregyházi és 
iskolai képei gazdagon megjelenhessenek. 
 A kötet előszavát dr. Kovács Ferenc, 
Nyíregyháza polgármestere jegyezte. A 
könyvbemutatón Seszták Oszkár, a Me-
gyei Közgyűlés elnöke és Felföldi László, 
általános püspöki helynök mondott kö-
szöntőt, a szerzőkkel pedig e sorok írója 
beszélgethetett a népes, mintegy százfőnyi 
hallgatóság, közöttük nagy számban a nap-
lóíró Bicskey Erzsébet egykori iskolájának, 
az Angolkisasszonyok intézményének rész-
beni utódja, a Nyíregyházi Zrínyi Ilona 
Gimnázium és Kollégium diákjai előtt. 

A napló világa
Drámai és szen-
timentális nap-
lót olvashatunk, 
egy 17 éves lány 
vágyakozását a 
tiszta szerelem, 
a női sors, a fe-
leséggé és anyává 
válás útján. Mot-
tóját, értelmét és 
célját is éppen a 
napló címe adta, amelyet Bicskey Erzsé-
bet maga választott, idézve Avilai Szent 
Teréz írását. „Belső várkastély” – az is-
tenhez fűződő lelkiség menedéke, vára, 
amely csak beavatottak számára lehet 
nyitva s egyben a női sors szimbóluma 
és elképzelt kiteljesedése: erős, mint egy 
vár, s mégis kastély, csipke oromzatával, 
kecsességével és alatta azzal a hős, nemes, 
hazájáért halni kész tiszta tekintetű lo-
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vaggal, aki ennek a várkastélynak lehet 
majdani ura és őre. Mikor s hogyan érke-
zik el? Bicskey Erzsébet, a Nyírbátorból 
nap mint nap Nyíregyházára utazó diák-
lány számára 1940-ben: csupán egy pil-
lantás volt a vonat fülkéje előtt elhaladó, 
ott épphogy megálló szép kiskatona sze-
mébe nézve. Elegendő volt ez a rajongó 
szerelem a testiségéről semmit sem tudó 
lány számára, hogy ettől kezdve minden 
sorában, a napló csaknem egészében róla 
írjon. Az ő tiszta és reménytelen szerel-
méről. Hamarosan a nevét is megtudta, s 
ez a tudás a napló gondozói számára is ér-
dekessé tette, kortörténeti dokumentum-
má emelte a poros kis füzeteket: az ideál 
Gencsy Tibor, a kislétai birtokos egyetlen 
fia, a kor egyik ünnepelt és legkiválóbb 
lovasa volt, a huszárfőhadnagy, aki a há-
ború utolsó évében a szovjet csapatok ol-
dalára állt.3

 A katona családja révén kötődött 
Nyíregyházához és az Angolkisasszo-
nyok nyíregyházi iskoláihoz is, hiszen a 
naplóíró iskolája, az Angolkisasszonyok 
elemije és felsőkereskedelmi iskolája ere-
detileg a Gencsy nagyapa által épített, a 
Széchenyi utcán álló ház volt – fényképét 
láthatjuk a „várkastélyt” idéző módon a 
kötet elején is. 
 Bicskey Erzsébet naplóját olvasóként – 
ezekkel a kitalált címekkel – tartalmi szem-
pontból négy részre, belső üzenetre oszthat-
tam: A plátói szerelem, Közelebb a földhöz, A 
pokol és a Hogyan lehet (túl)élni?.
 Mindegyikben tükröződik kicsiben a 
legelső kezdő sor. Az 1940. szeptember 
2-i indítás szerint: „Isten legszebb virága 
a földön a leány.” A virágmotívum még 

3 Gencsy Tibor életrajza: Bene János – Szabó Péter: A magyar honvéd huszár tisztikar 1938–1945. Nyíregyháza, 
Jósa András Múzeum, 2003. 96–97. Ifjúkori fényképe:

 https://www.geni.com/photo/view/6000000013101746955?album_type=photos_of_me&photo_
id=6000000081962680369

több ízben visszatér a naplóban, mint a 
liliomos tisztaság, a szüzesség, majd a le-
tört, megtaposott virág, a nemi erőszak 
áldozatiságának jelképe. 

A plátói szerelem
Ez az 1941. november 22-től 1942-ig, 
sőt 1943 végéig tartó korszak a plátói 
szerelem, a „kétévi meleget fakasztó bol-
dogság” szentimentális leírása és a hábo-
rú itthoni félelmeinek és reményeinek 
megörökítése – dicsőségről és győzelem-
ről nincs szó, már a nyíregyházi katonák 
frontra való kivonulásának leírásában 
sem: „Elindult az ezred meghalni.” Itt 
olvashatunk szeretett iskolájáról, tanára-
iról és a tanulás nehézségeiről, elszórtan a 
külön élő anya és apa közötti hányódásá-
ról. Itt fogalmazza meg – idézve a Máter 
Hatvani történelemóráján elhangzotta-
kat – a nő hivatását is: „Nekünk felada-
tunk, hogy a szenvedésben eltorzult arcra 
mosolyt tudjunk varázsolni, és nekünk 
kell a pokollá vált földön mennyországot 

Az utolsó háborús (de itthon még békés) karácsony 
– Bicskey Erzsébet szép kézírásával
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teremteni.”4 A sor mögött nincs a kijó-
zanító valóság már mai kétkedő hangja: 
lehetetlen, bukásra és kudarcra ítélt hő-
sies vállalás!
 Gondolatisága a magasba szárnyaló 
hit és akarat: szeretetet adni és kapni. 
Nem a munkában, nem is a világtól elzár-
tan apácaként, hanem majd feleségként 
és anyaként élni. A teljesség képéhez a 
Szűzanya óvó alakja és a Haza megkérdő-
jelezhetetlen parancsszava, a férfi képéhez 
pedig a hős, bátor és megközelíthetetlen 
(mert ismeretlen) képe társul.
 Egyetlen egyszer ülnek egymás mellett 
a vonaton (1942. december 20-án), de 
nem szólnak egymáshoz. „Nyugodtan ül-
tem, igazán kifogástalanul viselkedtem”. 
Csak két kar fekszik egymás mellett a 
könyöklőn. „Ilyen a szerelem, ilyen fehér, 
ragyogó mennyország?” – kérdezi.5 Plá-
tói, mennyországi magasságok – lehet-e 
tapasztalat nélkül e magasságokban, szel-
lemvilágban élni?
 Az első józanító mondatok utolsó 
lelki gyakorlati időszakában 1942. októ-
ber 31-én Gausz Tibor jezsuita pátertől 
a lány szemében egy szent, földön járó 
embertől hangzanak el. Ő az első, akinek 
egy gyónás keretében Erzsébet egy kér-
déssel megnyílik (addig sem családtagok, 
sem barátnők, iskolatársak, sem tanár 
nem tudnak reménytelen vágyódásáról.): 
„Lehet-e szerelmes valaki anélkül, hogy 
ismerné azt, akibe szerelmes?” „Igen” 
– hangzott a válasz. A helyzet maga is 
bensőséges és a szóhasználat is az, amely 
vígasztal és közelebb hozza a valósághoz: 
„Mondja, édes, nagyon fáj?” – kérdezte 
a páter. Rendkívüli pillanat életében és 
valami összedől benne. „Ha akart volna 

4 1942. október 13. Lásd i. m., 89.; 1942. október 20. Lásd i. m., 90.
5 1942. december 21. Lásd i. m., 107.
6 1943. augusztus 31. Lásd i. m., 140.

már régen bemutatkozhatott volna.” „Ne 
sírj, kedves én tudom, hogy ez egy kicsit 
nehéz lesz, az első szerelmet elfeledni, de 
annál boldogabb leszel majd később.” Er-
zsébet kitántorodik a gyóntatószékből…

Közelebb a földhöz
Az érettségi és annak izgalmai utáni to-
polyai (apjánál) és nyírbátori (anyjánál) 
napok a következő korszak az életében és 
a naplóban is. 
 A szerelemkapcsolat érzelmi örvényei 
kavarognak itt is, a munka, amely iro-
dai – kezdetben – csak kényszerként van 
jelen. Van azonban három olyan mozza-
nat, amely az ideális, égi világot és a földi, 
sáros valóságot egymáshoz közelebb hoz-
hatja és összeolvasztja!
 Az egyik: elhatározása, hogy mindazt az 
idealizmust, azt a szépet és jót, amit az isko-
lából hozott, itthon is megtartja: „Háttérbe 
szorult a test és felragyogott a lélek.”6

 A másik: az irodai munka, amely kezd 
gyógyír lenni beteg lelkére, s egy remény-
telibb, bensőségesebb kapcsolatot is hoz 
munkatársával, Pistával: „örömmel diktál 
nekem gépbe, mert akkor fejét a vállamra 
hajthatja…” „…tiszta lelkiismeretű, egye-
nes jellem, talpig becsületes férfi, ha nem 
is olyan szép, mint az első, és nem is úgy 
szeretem, mint az örökre feledhetetlent.”
 A harmadik, a lelki változás, a szétsza-
kított két világ találkozása egy álomban: 
egy erdőben egy nagy társasággal van, 
ő egy gyönyörű lepkét kerget, s sikerül 
hálójával megfogni. Aztán felülnek a vo-
natra, nagy zökkenés – ő Pista mellett ül. 
Lassít a vonat, majd leszállnak, a másik 
szorosan átfogja derekát egyik kezével. 
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Erzsébet barátnője jön gratulálni, arcán 
kaján mosoly, de Erzsébet nem akarja 
észrevenni – boldog. A két fiatal egyedül 
marad egy erdei úton. A lány rózsás arca 
és a másiké (a fonnyadt, sápadt) majd-
nem összeér – ekkor felébred. 
 Erzsébet maga fejti meg az álmot: 
„Nem azért adott nekem Isten ennyi 
szépséget, jóságot, ilyen meleg szívet, 
hogy azzal azt tegyem boldoggá, aki ha-
sonlókkal rendelkezik, hanem azért kap-
tam, hogy ezekből adjak annak, aki reám 
szorul. Engedelmesen meghajtom fejem 
a nagy Törvény előtt.” A mosoly pedig a 
rosszabbak lenézése, amely kíséri az apát-
lan, csúnya fiút és egy szép leányt, ha ta-
lálkoznak.7 A szerelem, mint szánalom és 
részvét itt elnyeri a maga méltóságát.
 Csak pár nappal később ír arról, hogy 
ekkor következik be egy nagy, de elő-
re nem látható változás az országban is, 
aktívabb háborús részvétellel: „a német 
csapatok jöttek az országba, a kormány 
lemondott.” Ennyi.
 A háborús menekülés és a megerősza-
kolásának eseményeit már csak utóbb, 
1945 nyarán tett naplóbejegyzéseiből 
tudjuk. A háború lehetetlenné tette a 
naplóírást, s a fájdalmas események leírá-
sára, feldolgozási kísérletére csak később 
kerül sor. Ekkor tudjuk meg, hogy Nyír-
bátort hogyan hagyta el. 1944. október 
19-én verték fel őket: pakolni kell, itt 
vannak az oroszok. Az irodából hazakül-
dik, Pistától sem tud búcsúzni. Miskolc-
ról Budapest felé tartanak egy teherau-
tón, az ellenség a nyomukban, közben 
egy német katona, Auguszt támogatja, 
tartja erős karjaiban. „Ő is kék szemű és 
szeret.” Élete első csókját kapja és adja. 
Zokog s közben boldog. Félelme, vágyai 

7 1944. március 19. Lásd i. m., 183.

egy pillanatra eloszlanak: most mindenre 
figyelni kell. Egzisztenciális éberség ez, 
minden érzékszerv fokozottabb működé-
sével és az élni akarás hajtóerejével. S itt is 
egyetlen találkozás, a menekülés izgalma 
elég ahhoz, hogy a katona megkérdezze a 
teherautó platóján: nem telepednek-e le 
Németországban?

A pokol
„Istenem mégsem lehettem az övé. Let-
tem egy orosz katonáé, akit szívem mé-
lyéből utáltam.” 1944 karácsony éjszaká-
ján a Pest melletti Bián (Biatorbágyon) 
erőszakolja meg egy orosz katona. Az ágy 
fölött a Szűzanya képe…
 A trauma részleteit itt nem idézem – a 
könyvben/naplóban olvasható. Olvasói 
provokációnak is szánom itt az üres lapo-
kat és emlékeztetőnek is: naplója lapjai a 
valóságban is 1944. október 19. és 1945. 
június 24. között üresen maradtak. 
 Szinte lehetetlen vállalkozás erről írni, 
de éppen ez „szinte” a traumatizált ember 
számára elegendő: „…ki szépen kimond-
ja a rettenetet, azzal föl is oldja” (Illyés 
Gyula: Bartók).

Hogyan lehet (túl)élni?
Egy emberi sors és négy ideáljának bu-
kása ez az időszak: az ideális férfi, az 
ideálisan alakuló női élet (a szüzesség, a 
nászéjszaka, a gyermekvállalás), a haza és 
a hit próbája. Minden kaotikus. Gencsy 
Tibor a naplóíró szemében hazaáruló lett 
(Budapesten elszakadt alakulatától és je-
lentkezett az ún. Demokratikus Honvéd-
ségbe). Választott égi anyja, Szűz Mária 
sem jelenthet mintát, segítséget – „Ó, de 
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Istenem bocsáss meg, nem, ilyet a Te Szűz 
Máriád nem élt át.” Nem tudja engedel-
mesen meghajtani fejét, s közben mégis 
imádkozik, hogy hitét ne veszítse el.
 Az utókor számára kiemelkedő, aho-
gyan a fájdalmas emlékkel próbál meg-
küzdeni. Ebben segítségére volt a Magyar 
Püspöki Kar körlevele, 1945. július 21-i 
és 28-i álláspontja: „Ha azonban erősza-
kot szenvedett valaki és abba belsőleg 
bele nem egyezett, nyugodt lehet, mert 
vétek nélkül van és Isten előtt szüzességé-
nek, vagy házas tisztaságának épségében 
ragyog.”
 Feltűnő, hogy két olyan dátum kap-
csolódik a véres emlékek első naplóbeli 
felidézéséhez, amelynek alakjai mintát 
és példát adnak a túlélésre és hitének 
megőrzésére: az egyik 1945. június 27., 
a lovagkirály Szent László napja – az igazi 
lovag alakja érinthetetlen lett légyen. Itt 
ír először röviden arról, hogy szenvedett 
némán, s hogy menekült meg csodásan 
húga, Idus. A következő bejegyzés július 
25-én már egész nyersességében írja le 
a történteket. Csak pár napja vagyunk 
Bűnbánó Mária Magdolna ünnepétől. 
Látja, hogy „csak az ártatlanok szenved-
nek” s már imádságos lélekkel mond – 
vagy próbál mondani – hálát Istennek.
 A magyarázat, talán az identitás hely-
reállításának narratív kísérlete, az ál-
dozatmotívum: „az ellened elkövetett 
vétkeknek én is elégtételül kerültem 
oltárodra.” Fogódzót jelentettek számá-
ra ismét az iskola, pontosabban Máter 
Hatvani szavai, amikor még annak idején 
„Hazánk fekete jövőjéről” beszélt. Isten 
az ártatlanokat sem kíméli, s az ő tiszta 
ártatlanságuk fogja megengesztelni az Úr 
haragját. A dátum most is vallásos: 1945. 

8 1945. október 14. Lásd i. m., 203.

augusztus 15-én, Nagyboldogasszony 
napján írja ezt.
 A valóság is segítségére van, hogy fe-
lülemelkedjen a lelki káoszon. Naplójá-
ból úgy tűnik, ismét kapcsolatba kerül-
hetett a nyírbátori munkatárssal és most 
már szabadon, „amit szűzlány korában 
soha-soha” nem gondol el, kendőzetle-
nül és direkt módon írja le szeretkezé-
süket és a vágyat is: „Tudom, hogy gyer-
mekem lesz Pistámtól, mert kell, hogy 
foganjak.”8

 A napló valójában mindezek ellenére 
a megroncsolt test és lélek képével ért 
véget. A napló sorsa is eredetileg ez lett 
volna: „Halál a harmadik és egyben vég-
állomás.”
 Az utolsó szó a könyvbemutatón Er-
zsébet szavaival és üzenetével együtt még-
sem a halálé volt.

Ami a naplóból kimaradt 
– a feltámadás méltósága

A könyvbemutató hallgatói azzal is „vi-
gasztalódhattak”, ahogyan a naplóbe-
jegyzések Somos Zsuzsanna Sára, a Zrí-
nyi Ilona Gimnázium és Kollégium 11. c 
osztályos tanulójának hangján átérzéssel, 
ha kellett vidáman és rajongva, ha kellett 
kétségbeesetten és fájdalmasan megszó-
laltak, és közelbe hozták a 17 éves szőke 
kislányból 22 évessé lett nő alakját és lel-
kiségét. 
 A bemutatón nem hagyhattuk a szen-
vedés mélységében a hallgatókat. Mert 
túlélve a háborút, „de profundis” felkiál-
tott Bicskey Erzsébet is, s csodásan meg-
maradt és feltámadt naplója is. 
 Az eriksoni pszichoszociális fejlődés-
modell szerint a személyiség fejlődésében 
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a serdülőkor lényege az identitás megta-
lálásának időszaka, amit fiatal felnőttként 
a „Tudok szeretni?” egzisztenciális kér-
désére való válaszadás követ. Bicskey Er-
zsébetnek pedig volt mibe kapaszkodnia. 
1945. augusztus 5-én írja, s ez egyben 
vallomás szeretett városáról és iskolájáról 
is: „Jó apáca tanáraim nem erre az éltre 
neveltek. De igen, erre neveltek, ha nem 
is mondták meg a nevét az élet százrétű 
ostorának. Az utat megmutatták és az 
eszközöket megadták nekem. Útirány a 
szeretet, az eszköz az imádság.”9

 Egy napló indító sorai visszahangozzák 
az egész szellemiségét, ahogyan a szüle-
téskor tükröződnek az elkövetkező egész 
élet jegyei (genetika, környezet, kultúra). 
Éppígy mutatja azonban a megélt élet 
summáját annak vége és üzenete is.
 A Szabó Piroska által a Magyar Nem-
zeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Levéltárának ajándékozott nap-
lófüzetekben lapuló későbbi bejegyzé-
sekből, idézetekből, levelekből látjuk: a 
vég felől visszatekintve, mi maradt meg 
Erzsébet fiatalkori énjéből. 
 Ma sem tudjuk, hogy a naplótól Er-
zsébet maga vált-e meg 86 évesen (2010. 
október 24-én bekövetkezett halála előtt 
két évvel), vagy – ez utóbbit inkább való-
színűsíthetjük – a lomtalanítás során egy-
szerűen mások kidobták. Így önmagában 
is csoda, hogy olvashattam azt a levelet, 
amely innen, a vég felől mutatja: a há-
borús trauma, a magában hordozott fáj-
dalom, testi problémája, fájós lába, mint 
fátum, s szülei bűnnek gondolt házasság 
előtti testi kapcsolata, tisztaságának véres 
elvesztése nem lett erősebb, mint mind-

9 1945. augusztus 5. Lásd i. m., 196.
10 Ezek szerint 1973-tól a Nemzeti Bankban dolgozott, általában gépírónőként, s feltehetőleg innen is ment nyug-

díjba. Férje egy Gelencsér József nevű, gyöngyösi születésű rendőrtiszt, belügyi tisztviselő volt, de korán elváltak, s 
gyermekük nem születetett. Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár Z 1680 – 5890. tétel.

ezekkel szemben 
az azokon felüle-
melkedve hite és 
képessége a sze-
relemre és sze-
retetre. Testvé-
rének, Idusnak, 
címzett sorai, s 
a dátum (2002 
karácsonya) ön-
magában is bi-
zonyíték: nem 
volt, nem lehetett olyan gyalázat, amely a 
karácsony igazi fényét elvette volna. Ezért 
lett az alábbi idézet Bicskey Erzsébet 
alakjának utolsó felidézése a könyvbe-
mutatón. Ahogyan csak testi értelemben 
tűnt el névtelenül, hamvait szétszórva va-
lamely budapesti köztemetőben és utód 
nélkül. 
 „A jó Isten segítségével – imádságos 
lélekkel – még 2002 Karácsony előtt ün-
nepekre küldtem a csomagot.”
 A levélben ez az utolsó sor alá van 
húzva, a vonal hullámos, s áthúzza a sza-
vakat, de mégis jól olvasható: „A jó Isten 
segítségével – imádságos lélekkel…”
 A sors, a véletlen – Bicskey Erzsébet 
gondolkodásmódját megismerve – a 
gondviselés ajándéka az is, hogy Kántás 
Balázs és Szerényi Ildikó éppen most, e 
cikk írása idején találta meg személyi 
anyagát – köztük itt közölt fényképét – 
az Országos Levéltár óbudai épületében, 
a Magyar Nemzeti Bank fondjában.10

 A kötet megjelenéséről örömmel ér-
tesültek bátyjának, Bicskey Istvánnak a 
gyermekei, s az egyik fényképet utólag ők 
küldték a könyvbe.

Bicskey Erzsébet
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Meghitt hangú számvetés
Oláh András: Visszafelé (válogatott versek)

Válogatott verseinek kötetét 
különböző szempontok sze-
rint állíthatja össze a költő. 
Törekedhet arra, hogy köl-
tészetének minden iránya, 
jellemző verstípusa meg-
jelenjen a gyűjteményben, 
dönthet úgy, hogy iránytól, 
típustól függetlenül csak az 
általa legjobbnak vélt mű-
veit teszi közzé, s válogathat 
azzal a szándékkal is, hogy 
költészetének fő vonulatát 
mutassa be (ebben az esetben úgy jár el, 
mint az a festő, aki önarcképén csak a 
legkarakteresebb, legjellemzőbb vonásait 
tünteti fel). Visszafelé című könyve alap-
ján Oláh András a költők e harmadik kö-
rébe tartozik.
 A szerző, aki az 1990-es évek eleje 
óta novelláskönyvet, történeti drámákat 

tartalmazó gyűjteményt és 
több mint tíz lírai kötetet 
publikált, ezúttal is igényes 
kiállítású könyvben kínál-
ja írásait az olvasóknak. A 
mintegy három és fél évtized 
terméséből kiválasztott mű-
vek – néhány korai, boldog 
szerelmi együttlétre emlé-
kezőt leszámítva – elégikus 
hangoltságúak (a múltat 
sokszor értékekben gazdag-
nak, a jelent értékhiányos-

nak festik), s a közvetlen (autoreprezen-
tációs) lírának azt a változatát képviselik, 
melyre az érzések vallomásszerű szavakba 
foglalása jellemző. A versek szinte mind-
egyike valakihez szól, s megidézi az el-
hangzó monológ életrajzi körülményeit. 
Tipikus vershelyzet a kedveshez fordulás 
az éjszakai, hajnali együttlét alkalmával 

 A napló és naplóíró története is ezzel a 
nappal és a bemutatóval – amelyre szin-
tén karácsony előtt került sor – hazaér-
kezett, s közös történelmi identitásunk 
részévé vált. A kötet a Magyar Nemzeti 
Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Levéltára Kiadványaként 500 példány-
ban jelent meg. Legutóbb rangos elisme-
rést is kapott: az „Év Levéltári Kiadványa 
2019” díjat nyerte el.
 Azon csak a „fiatal nemzedékek erköl-
csein” búsongók álmélkodhatnak, hogy 
tanítványaim – a mostani Z generáció – 

közül nem egy kérdezte: mikor olvashat-
juk? 
 Azon pedig nem is lehetne csodálkoz-
ni, ha Erzsébet emberi, megrázó és igaz 
történetéből egyszer majd film és színda-
rab születik.

Belső várkastély. Bicskey Erzsébet, egy fiatal lány napló-
ja 1940–1946. Szerk., a kísérőtanulmányokat írta, 
a szövegeket gondozta és magyarázatokkal ellátta: 
Kántás Balázs et al. Nyíregyháza, 2019. A Magyar 
Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Levéltára, 276 p.

Szilágyi László
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az ágyban. Íme példaként a hajnali töp-
rengés című alkotás:

alhatnál tovább:
válladba masszírozódnak
az apró kis grimaszok
legtöbbször nem szorulsz gyámolításra
ez is csak egy szokványos hétvége volt
séták a kiszáradt utcákon
csak úgy bele az őszbe
hogy onnan is elkívánkozz
– bárha feledhetné szomjúságodat
a közénk szorult múlt:
elengedsz és visszakönyörögsz
belefáradsz a sírásba
sebeimből vérzel
idegenül múlnak el a szürke hajnalok
kezem álmos bőrödhöz ér
s rájövök miért nem tudsz már félni se

Jellemző jegye továbbá az ilyen típusú, 
az én-te viszonyt s az intim helyzeteket 
felidéző költeményeknek az az itt is meg-
figyelhető jelenség, hogy a párkapcsolat 
válságából fakadó érzés egy általánosabb 
idegenségérzetbe, negatív korhangulatba 
ágyazódik. A versek szinte kivétel nélkül 
kedvetlen, lemondó gesztussal zárulnak 
(pl.: „eltűnök hát belőled mint homo-
kórából a perc / s holnap már magam 
számára sem leszek elérhető” – kényszer; 
„mi magunk vagyunk a kérdés / egy rosz-
szul összeállított rejtvényben / aminek 
nincs megfejtése” – kérdések; „s már nem 
szerettél rég csak maradtál / keserű falat – 
azóta hagyom elaludni / a reggelt a taka-
ró alatt” – kísértés; „csak csömör és üres-
ség… / az utolsó ultimátumot kaptuk: / 
múlt és jelen egyszerre fojtogat / lázadá-
sunk már csak fikció / mellőlünk min-
denki elmenekült / – s marad az örökös 
cserbenhagyás” – ultimátum az élőknek). 
Nem felejthető, persze, hogy a minden-

napi csalódások, vereségek s az általá-
nos magányérzet a lehetetlent ostromló 
embert (művészt) gyötrik, aki nem tud 
belenyugodni az emberi kapcsolatok tö-
rékenységébe, a szerelem intenzitásának 
csökkenésébe, a mindentől óvó, otthonos 
menedék elérhetetlenségébe.
 Az említett versekkel rokonságban 
állnak az önmegszólító alkotások, me-
lyek szintén csalódásról („rongyos ki-
festőkönyv az élet” – tested megbontott 
anyag) és magányról („hogy szorult beléd 
ennyi magány” – menetrend szerint) tu-
dósítanak, a rokon sorsúnak érzett kor-
társ alkotók verses portréi (maradj közel; 
kiszámoló; a kitagadott), valamint azok a 
művek, melyek a nemzeti fájdalmaknak s 
a rendszerváltást követő kiábrándulásnak 
adnak hangot (lásd pl.: szemlesütve; ide-
gen test; nem mindegy; az alkalmatlanok 
provinciája).
 A lélektelen világban a szerelmen kívül 
kapaszkodóul kínálkozik a lírai szubjek-
tum számára az Isten, a vallás. „Megyünk 
valami titkos terv szerint / miként sok 
bolygó a kozmoszban kering // Isten kihűlt 
szavak közt ténfereg / kezét szorongatom – 
még meleg…” – zárul például a holnaptól 
című lírai kontempláció, a bezárva zárlata 
viszont Isten elérhetetlenségét panaszolja 
(„s hiába hívjuk Istent: / csak az üzenet-
rögzítő felel”), a kötet két utolsó művének 
(az utolsó vacsora; finálé) tanúsága szerint 
pedig ez a szféra sem mentes a nyugtalaní-
tó bizonytalanságoktól, az álságosságtól, s 
így igazi támaszul nem szolgálhat.
 A kötet visszatekintő jellegű, hisz az 
elmúlt évtizedek terméséből ad váloga-
tást, ám a címe – Visszafelé – egyben arra 
is utal, hogy az időben visszafelé haladva 
közli a költeményeket, a közelmúlt mű-
veivel kezdődik tehát, s az 1980-as évek-
ben írtakkal zárul.
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 Oláh András sok mitológiai tárgyú 
verse, a magyar történelem jelentős alak-
jait, eseményeit megidéző költeménye 
és számos játékos, erotikus műve helyet 
kaphatott volna még válogatott versei 
között. Ám a szerző ezúttal – néhány ki-
vételtől eltekintve – azokat az alkotásait 
gyűjtötte csokorba, melyek talán a legjel-
lemzőbbek rá: vallomásait a legfontosabb 
kötelékeiről. Időszembesítő költemé-
nyeknek, közérzetverseknek is nevezhe-

tőek e művészileg hiteles monológok, 
melyek megerősítenek mindannyiunkat 
abbéli hitünkben, hogy „egy másik kéz 
nélkül mindegyik kéz üres”, másként 
szólva: életünk értelme emberi kapcsola-
tainkban van.

Oláh András: Visszafelé. Válogatott versek. Hungaro-
vox Kiadó, 2019. 107 p.

Antal Attila
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