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MMeg-megroggyanó lábbal öregember lépdegél – de inkább 
vánszorog – a főutcán. Ahogy meglát, odaimbolyog hozzám 
a kertkapuhoz.

– Jó napot, főnök!
– Jó napot, Józsi!
Ismerem őt, hosszú évek óta. Annak idején vékony, nyurga 

fiúként tűnt fel a tómelléki településen, ruganyos mozgással, 
élénk, vidám szempárral. Ifjúkorában motorkerékpáros baj-
nok volt, később ipari alpinista lett, magas házfalakat, gyár-
kéményeket mászott meg. Keresett szépen. Aztán egyszerre 
csak megneheztelt a világra.

Annak idején elmondta nekem, hogy miért. „Belevágtam a 
vállalkozásba, főnök. Káefté. Számlát adtam, embereket foglalkoztat-
tam, adóztam. Jogkövető állampolgárként. Érden laktam, ott volt 
há zam, szép kis családi ház, kerttel. Megrendelés, munka bőviben, 
ment minden, mint a karikacsapás. De ugyanígy jöttek a számlák is. 
Mindegyre több, csak jöttek, jöttek. Jöttek a felszólítások az adóhiva-
taltól, az önkormányzattól, csak jöttek, jöttek. Mindenféle pin-kódokat, 
számokat, jelszavakat jegyeztem meg, telefonhoz, mobiltelefonhoz, 
in ter nethez, bankhoz, ügyfélkapuhoz és így tovább. Hol ilyen adó, 
hol olyan adó, hol ilyen számla, hol olyan számla, hol ilyen büntetés, 
hol olyan büntetés. Egy szeptemberi napon történt, a jelszót kellett 
megadnom a mobiltelefonomhoz, de nem találtam. Ekkor szakadt el 
a cérna. Kisétáltam a kertünkből, egy szál kabátban, úgy ahogy 
voltam. Kiléptem belőle. Kiléptem abból a világból. A szabadságot 
választottam.”

A tóparti települést választotta. Hol itt húzza meg magát, 
hol ott. Hol a szőlőhegyen, hol a temetőben.

Még nincs ötvenéves, de mostanra vénemberré aszott, fejét 
deres, borzas haj, arcát kusza szakáll borítja. Ebben a sűrű 
szőrbozótban elvesznek az arcvonásai, mélyre temetkezik, 
szinte eltűnik a szeme. A hangja fakó, színtelen, a beszéde fá-
radt, mint a járása. No persze a kannás bor, a szabad ég alatt 
töltött telek, a fagyott lábujjak, a betegségek… Az egyik lábát, 
érszűkület miatt, le kellene vágatnia. Már lilul, feketedik. 

– Egy kis manit, ha adhatna, főnök! Nem borra kell, Isten 
bizony, kenyérre! A kenyeremet megrágták az egerek.

– Adok én, Józsi, de hát maga nem is lenne erre rászorulva…
– Én, főnök?
– Azt beszélik a faluban, hogy örökölt! Egy egész vagyont, 

a nagybátyja után!
– Örököltem, igaz…
– És nem veszi át az örökséget!
– Nem én!
– De hát miért nem, Józsi? Kimászhatna ebből a nyomorú-

ságból, meleg szobája lenne, kocsija, pénze! Meggyógyítanák 
a kórházban!

– Nem főnök, nem, soha! Visszamenni a számlás világba, a 
kódokhoz, a jelszavakhoz, az adóhivatalhoz, a hivatalokhoz? 
Soha többé.

– Inkább a tél, a fagy?
– Csakis, főnök! A szabadság! Köszönöm a manit! Ez most 

kenyérre kell, Isten bizony!
És elindul, ferdén, imbolyogva, a két lábát vonszolva, megy 

a szőlőhegyre, ahol most éppen szállása van egy térdre esett 
présház oldalában.

Kósa Csaba novellái

Józsi örököl

Könyv – Orosz István grafikája
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Toncsi bácsi bőrcsizmás, súlyos léptű, sziklatömb férfiú volt. 
A mihályfai búcsún, legénykorában, két andrásfai társával 
tizenkét helybéli legényt hajítottak át a kerítésen. Ők úgy 
mondták: „Megfogtuk és áttettük őket.”

Toncsi bácsi ereje, virtusa férfikorára is megmaradt, tán 
éppen ezért lett ő a falu böllérje. Méghozzá a legnehezebb 
időkben, az 1950-es évek elején, amikor akár egyetlen fekete-
vágásért éveket lehetett kapni a megyei bíróságon. Hozzánk 
is ő járt januáronként, hogy legyen nekünk is sütnivaló kol-
bászunk, disznósajtunk, tokás szalonnánk, remegő kocso-
nyánk, füstölt sonkánk.

Ilyenkor, januárban mindig megjelenik előttem Guszti göm-
bölyded alakja. A kocánké. 

A nagyanyámtól megtanultam, hogy a disznó okos állat. 
Még ennél is több: intelligens. Nagyanyám mindig elbeszélge-
tett a kocáival. Gusztival is. Beleöntötte a moslékot a vályú-
ba, és míg az ól lakója boldogan beletúrta az orrát a krump-
liból, korpából, levesmaradékból kevert ételbe, az ujjaival 
megvakargatta a disznó fejét. 

Ilyenkor társalogtak. 
– Jó koca vagy… Okos koca vagy… Kedves koca vagy…
Nagyanyám dicsérte őt, és kérdéseket tett fel neki, a koca 

pedig – kiemelve a fejét a vályúból – hálásan felröfögött a 
nagyanyámra.

Guszti az okos, az intelligens disznók közül is kiemelkedett. 
Nemcsak meghallgatta a dicsérő szavakat, hanem válaszol-
gatott is a kérdésekre. Hol rövidebb, hol hosszabb morraná-
sokkal, változatos hangmagasságban, változatos hangerővel. 
Éppen csak emberi hangon nem szólalt meg. De én elképzel-
hetőnek tartottam, hogy egyszer még ezzel is meglep ben-
nünket.

Minél inkább megismertem, annál jobban megkedveltem őt. 
Különösen azok után, hogy velem is szóba elegyedett. Ki-ki-
mentem hozzá a hátsó udvarra, felhajtottam az etetővályú aj-
taját, s beszélgettem vele. Széles, élénkvörös, nedves orrát felém 
nyújtogatta, kereste a kézfejemet, hogy jelezze a barátságát.

Nyáron kiengedtem a hátsó udvarra, túrta a földet, szalad-
gált a lábam alatt, kedvesen, hízelgőn, bugyborékolva neve-
tett. Hamarosan az osztálytársam, Tamás barátom is csatla-
kozott hozzánk. Guszti szívesen fogadta.

Még ősszel is minden békésnek, megnyugtatónak látszott. 
Guszti szépen terebélyesedett, és tovább pallérozódott. Értet-
te minden szavunkat. Busa fejét felemelte, ránk függesztette 
a szemét, hallgatott bennünket türelmesen, aztán elröfögte a 
válaszát.

Azon a hajnalon Tamással kilopóztunk az udvarra, azzal 
az indokkal, hogy előkészítjük a szalmát a perzseléshez. Szal-
mahordás helyett azonban elhúztuk a reteszt a disznóól aj-
taján, és szólítottuk Gusztit. Jött mindjárt. Halkan, hálásan 
morgott, és futott utánunk, ahogy az elnehezült testével fut-
ni bírt. 

A hátsó kertbe vezettük, a szalmakazalhoz, betereltük az 
előre kivájt barlangba. Aztán visszamentünk a házba, ahol 
már mindenki együtt volt. Toncsi bácsi a nagy, kifent késével, 
segítője, Miklós, a télen ráérő busafejű kőműves, akinek két 
kupica pálinkáért Guszti hátsó lábát kellett leszorítania és a 
szomszédunkban lakó Málvin néni, aki már rakta a tüzet a 
nagy kondér alatt. 

Az utolsó pillanatig reméltem, hogy a nagyanyám meggon-
dolja magát, és egy erélyes kézmozdulattal mindenkit haza-
küld. De nem, a Gusztival ápolt jó viszonyát, mélységes csa-
lódásomra, elárulta. A menet, élén a súlyos léptű böllérrel, el-
indult az udvarra.

– Az áldóját! – kiáltotta Toncsi bácsi, és káromkodott egy 
cifrát. – Ez megszökött!

Diadalmas érzés hatalmasodott el rajtam, ahogy ott téb-
láboltak az ól körül. De az éjjel hullott porhóban felfedezték 
a nyomokat. Gusztit visszahozták, leteperték, Toncsi bácsi egy 
sziklatömb súlyával térdelt a barátomra. Megvillanó kés, hosz-
szú sikoltás.

Aztán fellobbant a tűz, a disznóperzselés tüze. Máig feléb-
redek a sárga fényére a januári hajnalokon.

Orosz István grafika olvasata

Élek, éldegélek a világ közepén
Zárva, univerzumom gömbjébe
A síkra terítve is állok a kör közepében
Megállok egy percre, néma számvetésre
Egy pillanatra kizökkent az idő
És rálátást nyújt az Élet Könyvéről!
Előttem a Könyv, ím nyitva áll:
Öt emelet már a múlté
De öt még a jövőé
Elárulják, a rojtos-hullámos lapok
A Könyvet nem először olvasom!

A könyvjelzők, mint szájukat nyalintó nyelvek
Kandikálnak a lapok közül
És emlékeztetnek a fontosra, sok emlék közül
Még a könyv felénél járok
De hátra van még hat emlékeztető
Jó lenne végre annyira megérnem
Ha a könyvben odaérek
A helyes válaszokat tudjam
Hogy ne kelljen, még ki tudja 
Hányadszor is újra olvasnom a regényt,
Ami, ha helyesek válaszaim, akkor lesz enyém.
Hibáimból, ha tanulok újabb osztályba léphetek!
Vár rám a magam szintjétől magasabb 
Egy más, tágasabb dimenzió!

Téli hajnal

Valek Tünde

Az Élet Könyve közepén
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Amit egynek tesztek a legkisebbek 
közül, azt nekem teszitek.

(Mt 25, 40)

A kolduló szerzetes vagy vándor (barát, dervis) a keresztény 
és muszlim spirituális gondolkodásban, valamint a lelkiségi 
hagyományban és irodalomban felértékelt, áldott emberek. 
A buddhista szerzetesek Thaiföldön gyakran élnek vándor- 
életet, a nevük is innen ered (dhutanga: vándorolni, menni). 
A dhutangák penzumai közé tartozik a napi táplálék koldu-
lása házaknál (sapadánacárika). A keresztény világban első-
sorban a kolduló rendek sugárzó szentjei, és legkivált Assisi 
Szent Ferenc szakrális igénytelensége és eszköztelensége jut-
hat eszünkbe. Louis de Wohl A vidám koldus címmel írt regényt 
Assisi Szent Ferencről, Kazantszakisz pedig Isten szegénykéje 
címmel. Gyakran eszembe jut, (egyszer írtam is róla) hogy ha 
József Attila első kötete címének szórendjét – Szépség koldusa 
– megfordítjuk, (irodalmi szaknyelven szólva inverziót alkal-
mazunk) az jön ki, hogy koldus szépsége. És ez mennyire találó 

lenne egy Szent Ferenc-életrajz címéül. Jézus a betlehemi is-
tálló kiszolgáltatottságában született. Szülei, Mária és József 
átmeneti szállást kerestek a születendő kisded számára. A szü-
letendő Istenség kiszolgáltatta magát az emberek befogadó 
vagy elutasító magatartásának. A betlehemező népi játékok-
ban és az adventi, karácsonyi népénekekben gyakran vissza-
térő motívum a kiszolgáltatott szent család és az áldott em-
berek, pásztorok, fogadósok, stb. akik befogadják vagy segítik 
a szállást kereső családot. Szépen idézi ezt a népi lírai hagyo-
mányt Nagy László is, a Játék – karácsonykor című versében, ahol 
az egyszerű pásztorok így drukkolnak a Heródes gyilkos ha-
ragjának kitett, veszélyeztetett kis Jézusnak: „Megmenekül, 
úgy remélem / a fiú, a fiú, / kívánjuk, hogy sose féljen, / ne legyen 
szomorú.” A földön járó Krisztus hasonlatos a Mark Twain 
Koldus és királyfi című regényében szereplő királyfihoz, aki a 
koldusfiúval ruhát cserél és végig kell szenvednie a koldus-lét 
kiszolgáltatottságát. Megverik, bolondnak tartják, gúnyolják. 
Jézusnak pedig ezt mondják: „Ha király vagy, szabadítsd meg 
magad!” Egyfajta királyparódiát játszanak Jézussal kínzói, a 
római katonák, amikor unalmukban bíborpalástot, nádpálcá-

bozóK FerenC

A vándorló
és kolduló istenség

Szent Ferenc és a madarak – Vámos István grafikája
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ból jogart adnak neki és tövisből font koronát helyeznek a 
fejére. A Koldus és királyfiban aztán a történet végén a koldus-
fiú ismét visszatérhet a maga királyi dicsőségébe. A lelkiségi 
irodalomban és szépirodalmi alkotásokban Isten gyakran ölt 
álruhát, hogy „tesztelje” az emberi szíveket. Szergej Jeszenyin 
híres versében koldusként jeleníti meg Istent: „Emberszívet 
mérni ment az Isten, / koldusrongyban járt az erdőszélen. / Fatörzsön 
ült egy vén a tölgyesben, / száraz cipót rágcsált fogatlan ínyével. / 
Meglátván a koldust az apóka, / az ösvényen, vasbot a kezében: / 
Szerencsétlen ember! – azt gondolta – / éhségtől támolyog betegen, 
szegényen. / Odaért az Isten, gondját hordva: / Az emberszív soha föl 
nem ébred… / S az öreg dörmögve kezét nyújtja:/ Nesze, falj… egy 
kicsit megerősít téged.” (Emberszívet mérni ment az Isten) Az iménti 
Jeszenyin-verset Weöres Sándor fordította, akit szintén fog-
lalkoztatott az alárendelődő és a szolgáló Istenség gondolata. 
A Rongyszőnyegben így ír Weöres: „Valaha én is úr akartam lenni; 
/ ó bár jó szolga lehetnék! / De jaj, szolga csak egy van: az Isten, / s 
uraktól nyüzsög a végtelenség.” Az idézett Jeszenyin-versnek szin-
te kísértetiesen párhuzamos verse lehetne a Jeszenyinhez ha-
sonlóan szintén igen fiatalon elhunyt és Jeszenyin – kortárs 
cseh Jirí Wolker Koldusok című verse: „Az Úristen egyszer eljött 
a portámra / Vállán koldustarisznya, gúnyája: folt hátán folt, / szé-
nában aludt bizonyára, / mert mint nyáron a rét, olyan illatos volt. / 
Megállt a küszöbön és alamizsnát kért. / Sok mindenem volt akkor, / 
sok fojtogató kacatom. / Fekete ruhám, bőrkötéses könyvem, s gallér a 
nyakamon / és mert tele volt a gyomrom, / jobb-e meghalni, mint élni, 
/ ez volt a gondom. / Nem adtam neki semmit – nem volt kezem – / 
ó, mennyire égetett a szégyen / mikor a szemembe nézett az a két szem 
/ oly kéken, mint a tenger, nyugattól keletig. / Az Isten elment. / Az 
ajtó nyitva maradt. / S az ég a nyitott ajtón át a szívemet húzta, / 
kicsábított, s fiús mosolyt adott az útra, / no meg sok bánatot, sérelmet 
a tarisznyámba / s ezüstös emlékezést édesanyámra. / Most a vá rost 
járom s az Istent keresem. / Tudom, hogy koldustarisznyával erre lát-
ták menni, / tudom, hogy egyszer majd csak meglelem, / de most már 
nem fog fájni semmi, / mert elhagytam minden fojtogató kacatom. / 
Elvisz magával. Kiállunk az utcasarokra / kezünkben kalap, fejünk 
felett a nap. / Szeretetért esedezünk emberek – nyissátok ki a szíveteket!” 
(Zádor András fordítása) Felismerés ez a vers. Meg kell szabadulni 
a fojtogató kacatoktól, amelyek elfojtják a szívet, ha nagyon 
körülpakoljuk magunkat a tárgyi világ lomjaival. Egyetlen 
gazdagság van: Isten oldalára állni és Istent kísérgetve sze-
retetet koldulni az emberektől az utcasarkokon. Ovidiusnál 

Philemon és Baucis történetében az idős házaspárt az istenek, 
Zeusz és Hermész emberi alakban, szállást kereső tikkadt 
vándorok képében látogatják meg és megjutalmazzák az idős 
házaspár szegényes, de áldozatos vendégszeretetét. Homérosz 
Odüsszeusza ugyan nem istenség, de a hosszas távollét után 
szintén koldusnak álcázva érkezik haza, hogy meggyőződjön 
feleségének és szolgáinak iránta való hűségéről, lojalitásáról. 
A bibliai Lótot Isten angyalai egyszerű vándorokként látogat-
ják meg, és Lót szállást ad nekik. Isten küldöttei így győződ-
nek meg róla, hogy vannak Szodomában igaz emberek is, pél-
dául Lót és családja. A dúsgazdag ember és a koldus Lázár 
evangéliumi példázata örök intelem a hívők számára. A 3. 
századi egyiptomi sivatagi atyák történeteiben is előfordul, 
hogy Isten álruhás angyalt küld, hogy próbára tegye a reme-
téket. Agathón atyáról jegyezték fel, hogy amikor elment a 
piacra értékesíteni a kosarakat, melyeket pálmalevelekből 
font a kellionjában, a vásárba vezető út szélén kérlelte egy 
leprás, hogy vigye el őt a hátán a vásárba. A vásárban pedig 
folyamatosan kuncsorgott a leprás, hogy Agathón atya vásá-
roljon neki ezt-azt (lepényt, bort, miegymást) az eladott ko-
sárkák bevételéből. Végül arra kérte az idős atyát, hogy vigye 
vissza oda az országút szélére, ahol a történet elején talál-
koztak. Amikor elköszöntek, és az idős atya már némi távol-
ságból visszapillantott a koldusra, helyette Istennek egy fé-
nyességes angyala ült ott a koldus helyén. A Mátyás király 
mesékben az álruhás király gyakran vándor képében teszi 
próbára az emberek jószívűségét, erényét, becsületességét. 
Móricz Zsigmond közismert, Hét krajcár című novellájában 
a szegény család számára az isteni gondviselést, a megoldást, 
az utolsó, hetedik, hiányzó krajcárt a koldus adja. Az álruhás 
Istenség Isten-mivoltát leggyakrabban a tekintete árulja el. 
Gyakran jut eszembe a Ben Hur című filmben az a jelenet, 
amikor az épp szomjan halni készülő Ben Hurnak Jézus egy 
kis cserépedényben vizet nyújt. A filmben Jézust csak hátul-
ról lehet látni, egyszerű gesztusairól és hosszú hajáról lehet 
csak felismerni. Egy római katona (rabszolgahajcsár) tekinte-
tének tükrében mégis érzékeljük Krisztus tekintetét. A rab-
szolgákkal és a lakossággal kegyetlenkedő római katona te-
kintetét láttatja a film, amint Jézus tekintetével találkozva 
megenyhül, megszelídül. A már említett Wolker-versben a kol-
duló Isten tekintete nyugodt és oly kék, mint a tenger. Sánta 
Ferenc Isten a szekéren című novellájában így jellemzi a parasz-
ti álruhába öltözött Isten tekintetét: „A szeme tiszta volt és szo-
morú. Barna tekintete volt és mély, mint az erdők.” A legtöbb vallás-
ban az Istenség a szegényeknek, kiszolgáltatottaknak gyámo-
lítója, oltalmazója és jutalmazója. Ezért tréfásan meghökken-
tő Tamási Áron keserűen humoros Rendes feltámadásában a 
végkifejlet, miszerint a szegény ember bízik a túlvilági jutal-
mazásban, aztán szembesül azzal, hogy a túlvilág is a gazda-
goké és a rangosaké, a szegényt a sor végére küldik feltáma-
dáskor. A koldus Isten itt jár-kel köztünk. Szeretet-alamizsnát 
kér tőlünk, igen gyakran önmagát „felebarátunknak álcázva”. 
Számos olyan irodalmi alkotás is van természetesen, amely-
ben nem az Istenségnek, hanem az embernek Isten iránti 
szomjúsága jut kifejezésre. Ezt írja meg például Szenci Molnár 
Albert a XLII. zsoltárban: „Mint a szép híves patakra / A szarvas 
kívánkozik, / Lelkem úgy óhajt Uramra / És hozzá fohászkodik.” 
József Attila nem szomjúságról, hanem Isten-éhségről ír a 
Kutya című versében: „egyszer csak előbúvik / nappali rejtekéből / 
belőlünk / az az oly-igen éhes, / lompos, lucskos kutya / és Istenhulla-
dékot, / Istendarabkákat / keresgél.” Az embernek Isten utáni 
szomja és éhe azonban már egy másik esszé témája lehetne. 
Töprengésemet evangéliumi idézettel nyitottam, azzal is zá-
rom: „Aki titeket befogad, engem fogad be, és aki engem befogad, azt 
fogadja be, aki engem küldött.” (Mt 18, 5)

Almássy Katinka versei

Kapu
a feltámadás kapujában

hosszú a sor,
porló csontok szilárdulnak,

imbolygó lelkek lökdösődnek,
állnék végére: kilöknek

sorból – sorsból.

Anyám
diófakéregből tekint ki anyám

kócbabát ringat halálba
engem
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Almádira gondolok, a napsütésre, 
sirályként szálló távoli vitorlákra, 
reflektorokra, melyek ezüstseprővel 
hadonásztak a sötétbeveszett utakon 
– Almádira gondolok és sajnálom, 
hogy az üvegben nem morfium van.

Fekete István

Bodosi György költőt, írót Isten a Közép-Dunántúl talán 
legszebb részére helyezte. Pécselyt kis kanyar hajlítja, hamar 
kürtővé fogy, viszont hasas közepe: anyaméh; a táblamezők-
től Derék-hegy kacsint. A falu felül Barnagot, Vöröstót kapcsol, 
alulról Vászoly, Dörgicse érhető el; délnyugati sarokból kiszö-
kő út a Káli-medencébe hatol (nyáron a repcetáblák könyö-
kénél boldogasszony-papucsa hivalkodik szépségével), nyuga-
tabbra a Hegyes-tű mentén újabb letérő következik: Kornyi-
tó, Salföld, ahol tán az idő is kinyújtóztatja szellőlábait.

Tudjuk már: Bodosi György körorvost, művészt az Úr a 
Balaton-felvidék egyik ékkövébe vezérelte. Jó oka volt rá. Fel-
adatot kapott. Gyógyított és teremtett, kifogta szelét a nagy 
rohanásnak. A táj inspirálja a költőt; művészetében rend és 
azonosság alkotja az egységet. Megfigyeléseit haikuk tömör-
sége, gázelek pátosza hatja át. Felismerései jelen pillanataiban 
tágulnak, azonban észleletei már a múlt és a jövő kontinuitá-
sát képezik. Életével példázza: nincs örömtelibb egy otthonra 
lelt zarándoknál.

Bortás körtefa alatt ülünk egy vak kutya és fél emberöltő-
nyit megért macska társaságában; mint néha szürkületkor, 
felhődaráktól koszmósodik az ég, terebélyesedő sztrátuszok 
rózsás spirálba fésülődnek. Délben még az akkurátusan sep-
rűző zsinóreső csillámló szegeket ugrasztott a pocsolyákon. 
Súlya lesz a pillanatnak: lipitlotty felhők többszörösükké öt-
vöződnek, alsóbb rétegeik a látóhatárt kupolázzák.

– Íróként az élet legbékülékenyebbnek tűnő pontján köze-
lít alakjaihoz: áhított vagy véletlenszerű találkozásaikkor 
gerjeszt heves érzelmeket. Nemegyszer szembesülésre késztet, 

ilyenkor is az álom ködébe von; önnél a szeretet ígéret, egye-
dül a szomorúság, amely beteljesít.

– Álmok házában az ember a megvalósulások emlékével 
ébred. A szavaktól a tapasztalatlan pezsdül.

– Alkotásaiban egyszerűnek tűnő epizódokat csendéletsze-
rű reflexióival fokozza; ön számára egyetlen tett válik érde-
messé: a befogadás.

– Talán a csend lakozik idebenn. A csendben: Isten.
– Lénard Sándor hitte, hogy puli csak magyarul ért. Úgy 

tartotta, nem mindegy, hogy szólítunk meg egy növényt. Sok 
nem is tanul meg idegen nyelvet. Szerinte a teához kínaiul 
vagy japánul ildomos szólni, különben elbúsul. Thoreau meg-
bizonyosodott, hogy a növényekből hiányzik az együttérzés.

– A természetbe nem valók gondolatok; oda nem kell más, 
mint rácsodálkozás.

A kertnek zegzugos az eleje, kihesbe simul barázsolt vége; 
a szedervesszők alatt nyugalom súlyosodik. A száradó tócsa-
alj nyírkéregként pöndörödik, szívogató bengeboglárkák vi-
torlázzák. Figyelmet kér egy terméskő, tetejéről más világot 
látni. Vendéglátóm feláll, körbevezet. A partoldalt bicsakolt 
füzek pántlikázzák, közepükben szarka tikácsol. Fölöttük, 
ahol megrogy a sötét, hamarabb szőkül az ég. A földbogok al-
ján páragyöngyök villantóznak; a vadeprek sárbocskorát bu-
zogó forrás tisztogatja. Itt előbb cselleg a tavasz a határba, az 
öröm hirtelenszíneivel jelöl. Mostanra hátrébbfészkelődnek 
Badacsony hegyei, közöttük a nap fényösvényt terít; rezes fut-
rinka fullározik a fövenyen, kertkapu nyikkan, betolakodik 
a fuvalom. B. Gy. előttem jár, tárlójában cigánykereket hány 
a világ. Érezni a fűszeres reggelek leheletét, csalogat a lombok 
zenéje; a napok már lelassultak, változást hoz a nyári napfor-
duló. Átbong a múlt; színre színt ölt a nap, szikrát vet a kerí-
tésdúc; az idő, mint a szottyós barack, tottyan. Távoli neve-
tés dolomitkolosszusok üllőjén pendül. A hajló berkenye a 
nagy patakkal csendet sző. A Zádor-vár mögött látszik Óbu-
davár mosóháza, felette teheneket hajtanak; Csobáncnak 
copákás út biccent, a csordás minden lépéssel közelebb ke-
rül a mennyhez.

Derzsy-Ben OnD

Álmokból jöttem
A 90 éves Bodosi György köszöntése

Ország László fotója

H
Bodosi György

Vízparton
Ha megszólalnék, tüstént összetörne.
Vízparton állok, gondom van e csöndre.
Kavics, hínár, s bogár s mi csak itt
Látóhártyámon összetartozik.

Még együtt reszket enyhe bánatommal
egy könnyű szél, de nemsokára meghal.
Ott lenn a kristálytiszta és nyugodt
Tó tükrén, hol a világ fordított.
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SShrek Tímea, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskolán szerzett diplomát. Jelenleg a Beregszászi 
7. számú Általános Iskola szervező-pedagógusa és tanára, to-
vábbá a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság alapító tagja. Pálya-
kezdő irodalmár. 

– A tavalyi ünnepi könyvhéten ismerkedtünk meg személyesen, de 
a műveidet már olvastam az Együtt című folyóiratban. Mikor jelent 
meg az első műved? Gondolom egy vers volt…

– Az első írásom egy rövidpróza volt, Maugli címmel, ami 
2014 januárjában jelent meg. Előtte próbálkoztam a szokásos 
módon, internetes portálokon, persze csak álnéven. 

– Azóta rendszeresen publikálsz a Vári Fábián László vezette folyó-
iratban, ezen kívül hol jelensz még meg? 

– Jelentem már meg a magyarországi Szózatban, a Partium-
ban, és természetesen rendszeresen publikálok a Kárpátaljai 
Hír mondóban is. 

– Hogy kerültél kapcsolatba az irodalommal? 
– Már egészen fiatalon, iskolás koromban is vonzott az iro-

dalom, éppen ezért jelentkeztem a II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főiskola magyar nyelv és irodalom szakára. 
Ötödéves hallgatóként, csoporttársaimmal együtt gyakran 
beszélgettünk az írásról. Abban az évben néhányan közülük 
már publikáltak, és társszerzői voltak a Szárnypróba című an-
tológiának. A meghívásukra érkeztem én is az Együtt művé-
szeti és irodalmi folyóirat szerkesztőbizottságának kerekasz-
tal-megbeszélésére, amit Vári Fábián László vezetett. Nem volt 
ismeretlen számomra, hiszen előtte évekig tanított.

– Úgy értesültem, hogy Ferdinandy György József Attila-díjas iro-
dalmár ígéretet tett, hogy a prózáidat lefordítja portugálra. Ez azt 
jelenti, hogy már Magyarországon is ismert vagy? 

– Igen, jól értesültél, ez az ígéret megtörtént, azóta valóra 
is vált. Ferdinandy Györggyel az MMA beregszászi rendez-
vényén találkoztam először. Vári Fábián László felkért ben-
nünket, olvassunk fel írásainkból. Gyurka mellettem ült, s a 
felolvasás után elkérte az elérhetőségemet és az Együttet, 
amelyben az akkori rövid prózám szerepelt. Azóta tartjuk a 
kapcsolatot, rendszeresen levelezünk, sokat segít a fejlődé-
semben, tanácsokkal és bíztató szavakkal lát el. Talán mond-
hatom, hogy mentorommá vált. Azt, hogy az anyaországban 
mennyire vagyok ismert, még nem tudom eldönteni.

– A Kovács Vilmos Irodalmi Társaság alapító tagja vagy. Hogyan 
kerültél kapcsolatba a társasággal? Voltaképpen mit jelent a KVIT 
általában és persze számodra? 

– A már említett kerekasztal-megbeszélés után a fiatal toll-
forgatókkal és irodalomkedvelőkkel úgy döntöttünk, havi 
rendszerességgel szervezünk találkozókat. Már az első alka-
lommal jó érzés volt olyan csapatba tartoznom, ahol megbe-
szélhetjük alkotásainkat. Másrészt fontosnak tartom a kárpát-
aljai magyar kultúra megőrzését és megerősítését. Mi azon 
dolgozunk, hogy az irodalmi, valamint a művészeti élet fel-
lendüljön, rendezvényeinknek köszönhetően olyan helyekre 
is ellátogasson az élő költészet, amelyek távol esnek a nagyobb 
városoktól, tehát a szórványvidékekre. Ebben óriási segítséget 
nyújt számunkra Dupka György, a MÉKK elnöke, valamint 
Zubánics László, a KMMI vezetője. 

– A költészetet emelted ki, akkor ezek szerint inkább ez a műfaj áll 
közelebb hozzád? 

– Nem igazán. Én a rövidprózákban érzem otthon magam, 
társaim többségében versekkel foglalkoznak, talán ezért em-
lítettem a költészetet. A lényeg így is ugyanaz marad, az élő 

Üzenet Beregszászról

VVan egy vitrinem. Sötét, diófa borítású, lakkozott ajtajú, szé-
les, kétpolcos üveges kirakattal. Tükör sosem volt a hátára 
függesztve. Hordoztam magammal, bárhová is mentem, velem 
jött. A család öröksége. Anyámé, nagyanyámé, dédnagyanyá-
mé és így tovább. Amikor már valakinek nem kellett, tovább-
adta. Így kaptam meg én is.

Mire is használhatok egy képzeletbeli üveges szekrényt? 
Lelkem szentélyének dísze lehet, ahová a legbecsesebb dolgo-
kat rakom. Az is lett. Elmém titkos kamrája, minden emlék 
őrzője. A fiókokba képeket pakolok az elmúlt időkről. A szek-
rényrészbe illatot, hangokat, ízeket zárok. De az üveges polc, 
az a legkedvesebbeknek fenntartott hely. Olyanoknak, akiket 
minden nap látni szeretnék. Elég, ha bezárom a szemem, el-
vonulok és kiveszem onnan, újra és újra tudom idézni az ese-
ményeket. Giccsek és értékes tárgyak vannak benne, arany, 
ezüst és porcelán. Törött orrú elefánt, angyalka órával és sár-
kányra hasonlító szobor. Mind-mind különálló eleme az éle-
temnek és mindegyik egyformán kedves. Mondhatnám…

Addig gyűjtöttem a kacatokat, hogy az értékesek hátra 
kerültek a diófadeszkán. Por lepte be őket, és nem töröltem 

le, csak gyűlt egyre a sok mihaszna holmi. Egy napon aztán 
nem bírta tovább a súlyt. A polc megrepedt, a fa elcsattant, 
majd hatalmas robajjal zuhant a földre az üveg. Kiszakadtak 
a lakkozott ajtók. Magatehetetlenül néztem az összetört pil-
lanatokat, megkopott emlékeket. Arra gondoltam, hogy én is, 
mint elődeim, átadom, vagy csak egyszerűen kidobom a jó 
öreg vitrint. Megsajnáltam. Nem tehettem, hiszen belső szen-
télyem egyik legféltettebb kincse. Nem a kacatok voltak fon-
tosak, hanem a matuzsálem-bútor, ami már egészen részem-
mé vált. Fogtam a seprűt, a szilánkokat felsepertem, az ajtó-
kat visszaerősítettem. Hatalmas szemétkupac maradt a szoba 
közepén.

Az épségben maradt kacatok közé nyúltam. Ahogy meg-
érintettem, úgy törtek fel bennem az érzések. Legszívesebben 
még a szilánkokat is visszaraktam volna, de tudtam, nem 
lehet, különben újra megtörténik a törés, amit lehet, hogy nem 
bírnék elviselni. Szelektálok. De mégis hogyan?

Csak ültem és hosszasan bámultam tovább a törött dara-
bokat.

Semmit sem hagyok meg, majd újra gyűjtök. Okosabban.

Shrek Tímea

A szekrény
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irodalmat el kell juttatni minden olyan fiatalhoz és időshöz, 
aki igényt érez rá.

– Az iskolában szervező-pedagógusként dolgozol, de másjellegű, 
főként kulturális rendezvények lebonyolításában is részt veszel. Mit 
takar a szervező-pedagógus kifejezés? Mit jelent ma Ukrajnában tanár-
nak, magyar tannyelvű iskolában dolgozó pedagógusnak lenni? 

– 2009 óta dolgozom a Beregszászi 7. Számú Általános Is-
kolában. Először csak néhány órát kaptam, később a szerve-
ző-pedagógusi pozíciót tölthettem be. Közben másodállásban 
a Beregszászi Járási Központosított Könyvtárhálózatban dol-
goztam, ahol nagyon jó kapcsolatot alakítottam ki a kollek-
tívával és a vezetőséggel. Később a két munkahely közül az 
iskolát választottam, úgy éreztem, és mai napig is úgy gondo-
lom, ott nagyobb szükség van rám. Ukrajnában nem csak a 
pedagógusi munkakör nehéz. Az árak emelkedése miatt ren-
getegen hagyták el az országot, a tanév elején a kárpátaljai 
magyar iskolák tanárhiányban szenvedtek, nehezen indult 
az év. Lett volna több lehetőségem külföldi munkára, én még-
sem megyek. Szeretek itthon lenni. 

– Optimista embernek vallod magad, de vajon ez mennyire igaz a 
kárpátaljai magyarságra? 

– Ha nem lennénk optimisták, már régen nem élnénk itt.
– A KVIT fiataljai közül már sokan rendelkeznek saját kötettel, 

mikor várható az első könyved megjelenése? 
– A kérdésedet javítanám. A KVIT fiataljai közük csak az 

elnök, Csordás László és az egyik idősebb tag, Bakos Kiss 
Károly rendelkezik saját kötettel. Hogy nekem mikor jelenik 

meg az első? Ha a mennyiséget számolnám, akkor akár már 
holnap is lehetne, de a minőség fontosabb. Amikor elég éret-
tek lesznek a szövegeim. 

– Igazad van, relatív a sok, de a felsoroltakon kívül Lőrincz P. Gab-
riellának két kötete is megjelent már. Szoktál kapni olvasói visszajel-
zéseket? 

– Sokszor hallottam már vissza, hogy az olvasóknak és a 
hallgatóknak tetszenek a műveim. Idén, a Együtt Irodalmi 
Karaván ideje alatt többször is arra kértek a hallgatók, hogy 
olvassak még fel. Ez felbecsülhetetlen érzés, hogy van valami 
olyan a prózáimban, ami megragadja a közönséget.

– Sok vita tárgyát képezte már, hogy létezik-e kárpátaljai magyar 
irodalom. Én ezt úgy definiálom, hogy a magyar irodalom Kárpát-
alján művelt része. Neked mi a véleményed erről? 

– Ez a kérdés nem vita tárgya, él, tanítják és létezik.
– Kik a kedvenc honi szerzőid? Ki, vagy kik azok, akik tevőlegesen 

segítik a fejlődésedet és a szakmai előmeneteledet? 
– A hazaiak közül Lőrincz P. Gabriella az, aki a legtöbbet 

segít, mind a szakmai előmenetelemben, mind az irodalmi 
fejlődésemben. Ezen kívül a már sokat emlegetett Vári Fábián 
László.

– Shrek Tímea, a Beregszászon élő irodalmár-pedagógus mit üzen 
az olvasóinak? 

– Először is az üdvözletem Kárpátaljáról és Beregszászból, 
valamint azt, hogy érdeklődjenek a kedves olvasók a határon 
túli magyar irodalom iránt is. 

LengyeL JánOs

– Az I. világháború a modern totális háború próbaköve volt, szétzúz-
va hagyományos erkölcsiség és vallás maradékát is. Milliók tanulták 
meg szinte hónapok alatt a tömeghalál, a tömegjárvány, a népirtás és 
civil áldozatok fogalmait. Ez az új „narratíva” megváltoztatta-e a mű-
vészetek viszonyát a mindenkori háborúhoz?

– Jócskán. Főként a filmművészet területén, hiszen a film-
művészet paradox módon, az egészségügy mellett, kíméletlen 
tényeivel nagyon sokat „nyert” a háborúval. Mindez a töme-
gek korszakával van összefüggésben: az orvostudomány és a 
Vöröskereszt is a történelemben először találkozott ennyi sú-
lyos sérülttel, a halál ilyen kíméletlen és azonnali jelenlétével. 
Nem véletlen a vérátömlesztés, vérbank, traumatológia ugrás-
szerű fejlődése. A filmipar pedig szintén a világháborúnak 
köszönheti, ha nem is a létét, de a felfutását bizonyosan, hi-
szen a tömegekkel való kommunikációs kapcsolattartás, a 
tömegek ábrázolása és általában a filmnyelvben lévő vizuális 
erő, tulajdonképpen ekkor alakultak ki, tömegeket bevonva, 
sodorva a nagyobb történésekbe.

Az egészségügynek és a filmezésnek egyaránt katonai jelen-
tősége van: az egészségügyben ezt nem kell magyarázni, a film 
pedig ekkor alakul olyan eszközzé, amivel földről és levegőből 
egyaránt le lehet fényképezni a harcteret, hajszálpontosan rög-
zíteni koordinátáit, és ennek alapján a tüzérség precíziós tá-

madást tud vezényelni. A film maga is gépezet, s a háború is 
gépszerűen működik. A modern-totális gép, amely a háború 
metaforája is, a XXI. század felé mutat, izgalmasan, érdekesen 
és tragikusan, ebből és így születik meg az egész modern világ. 

– A dokumentum- és híradófilm pedig egyenesen behatol a háború 
közepébe, mintegy elevenné téve a fikciót…

– Már Lenin és Mussolini is felismerte a film mindent átjá-
ró erejét, mivel az egy olyan beszédmód, amely megtöbbszö-
rözi bármely akarat egyidejű jelenlétét és távolra vivését, 
azaz úgy működik, mint a háború, hatványozottan, korlátla-
nul terjeszkedik. Tehát egy beszéd levetítése – ahogy Lenin a 
kemény fagy közepette is gesztikulál, vagy ahogy Mussolini 
mediterrán erővel egy erkélyen „átszellemül” – az így létrejö-
vő képek mágikus erővel bírnak. Nem véletlen, hogy egyrészt 
a reklám mint ipari marketing, másrészt a diktatúrák, azaz 
az iparosított politika milyen hihetetlen erővel használták fel 
a filmet a maguk nagyon is megtervezett céljaikra.

– A mind nagyobb háborúk egyre jobban bevonják a civil lakossá-
got a frontbeli történésekbe, az I. világháborúban pedig egyenesen be-
avatja, belerántja a hátországot a megtervezett gyilkolásba.

– Tökéletesen. A mozivászon is ugyanezt teszi. A nézők fur-
csa kettőségben élnek: egyszerre álomban és valóságban, folya-
matosan mindkét létezésben.

Kamera
a lövészárokban
Beszélgetés Békés Mártonnal, a Terror Háza Múzeum kutatási igazgatójával
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– Az I. világháború időszakában már készültek játékfilmek is?
– Elég sok, sőt az ekkor és később készült játékfilmekbe be-

vágnak dokumentarista igénnyel készített katonai felvételeket. 
Tulajdonképpen a katonai és civil mozgóképrögzítés nem igen 
válik el egymástól. Ezt majd a II. világháborús német és ame-
rikai filmipar fogja tökélyre vinni. A modernkori USA egyik 
hírhedt elnöke, Ronald Reagan nemcsak „nemzeti” western 
hős, hanem a katonai filmipar egyik üdvöskéje volt az 1940-es 
években. Ez egy nagyon komolyan működő iparág volt ekko-
riban, I. világháborús gyökerekkel; és nem kevésbé stratégiai, 
operatív és katonai szemlélet irányította. 

– Leírható filmek által – ősképekkel vagy valamilyen rendszer alap-
ján – minden háború; különösen az I. világháborútól kezdődően?

– Szerintem, minden háborúról készültek olyan filmek, ame-
lyek valamely oknál fogva (a rendező zsenialitása, a megtalált 
korszellem, a választott eszközök sokszínűsége: vágástechni-
ka, operatőri munka, képkompozíció, egyedi dramaturgia stb.  
vagy mindezek összessége révén), a háborút olyan döbbenetes 
erővel adják vissza, mintha az maga a valóság volna: pl. a Nyu-
gaton a helyzet változatlan kegyetlen lírai látomásának 1930-as 
ősverziója (L. Milistone) és későbbi színes újraforgatása (D. 
Mann, 1979), vagy akár a Stanley Kubrick-féle Dicsőség ösvényei-
nek (1957) I. világháborús geometrikus kompozíciói és géppé 
deformálódott katonái. 

Tulajdonképpen az I. világháborúról sokkal több jó és sok-
kal több klasszikus film van, mint amennyit ismerni szokás. 
A II. világháborúról szintén sok ilyen készült. Egyébként a 
vietnami háború mozgóképi mítosza is kezd hasonlóvá formá-
lódni (A látogató, Szarvasvadász, A szakasz, Apokalipszis most, Az 
acélnál is keményebb golyó, Hazatérés, Született július 4-én, Rambo, 
Forrest Gump stb). Mindegy, hogy melyik korban, de mindegyik 

filmben van legalább egy olyan jelenet, amely mágikusan ma-
gába ránt. Az I. világháborús jelenetek közül ilyenek, amikor 
gyerekeket látunk lövészárkokban mászni, gránátfelhőben 
reszketni, rohamozni, elesni, lekaszabolni, legépágyúzni, gáz-
tól megfulladni. Újabban már a műfaji filmek (horror, thriller, 
sci-fi) is behatolnak erre a személyes, tragikus területre, a va-
lós borzalomban keresve a megkopott ihletet.

szűk BaLázs

Szlafkay Attila írásai

Filmkocka
megfáradt nap után

– Chopin vagy Liszt?
– Ezt azért illene tudni!
– Nem vagyok zenész.
A zongoránál egy lány ült.
A billentyűk süllyedtek és emelkedtek engedelmesen az uj-

jai alatt. Fekete-fehér nyakuk ünnepélyes csillogást kapott a 
reflektorégőktől. Olyan az akkordok ölelkezése, mint a siető 
óraketyegés. Erősödik, izzik, megáll a levegőben. A mellékté-
ma bizonytalanul imbolyog. Egyre gyengébb. Erőtlenebb. 
Halkul. Fokozatosan meghal…

A szemrés kissé összeszűkül. Alig észrevehetően. Mintha 
már az agy sem koncentrálna. Részletek siklanak. Bátortala-
nul összeomlanak.

Halványabb lesz a zenész, a hangszer, a zene.
Mintha milliónyi láng ágaskodna. A hangszer egyetlen tű-

ző láng, a vonó átizzott kísérő. Tűző láng cikázik az izzott 
kísérőn.

Egyre kisebb a befogadott kép; az üstdob kirepült; a helye 
is eltűnt.

Egy kép az egész zenekar. Milliónyi láng egy lánggá olvad.
Mindig kisebb lesz a szem. Fokozatosan szűkül a kép. 

Halványul minden, homály-végtelen és végtelen homálybi-
rodalom.

Filmetüd
japán film nyomdokán

a távolban köd gomolylik. megoldódik minden határ.
emberek jönnek hozzánk hasonlók.
évek óta készülnek. évek óta úton vannak.
gyalog jönnek és elszánt öntudattal.
(aki eddig elért már nincs visszaútja.)
van  aki rég elindult. nem kiváncsiságból.
közelednek. messze úton.
kibomlanak a ködből. mint a fák tavasszal.
mennyi harkály minden fán.
szólni akarnak. üzenetet hoznak. nekünk.
felénk jönnek, hogy találkozzanak velünk.

évek óta készülnek. évek óta úton vannak.
évek óta – gyalog jönnek. évek óta és erős tudattal.
készülnek.
idegen piramisok fognak majd kezet idegen szigetekkel.
útjukon szüntelenül szót formálnak. arcot szabnak
  a köszönéshez.
mennyit gyakorolják. lehet, hogy érkezéskor
   nem is szólnak.
csak megérzik egymás vágyait – ősi sejtelemmel.

Zsanna Prohorenko és Vladimír Ivasov
a Ballada a katonáról című filmben
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AAmikor még nem egészen tavaszodott ki, s még az eresz is 
csak csepegett – úgy farsang tájékán –, az emberek maskará-
ba bújtak. No, akkor járta meg Miska. Hajnalban fázósan bújt 
ki az ágyból, ellátta az állatokat, kitámolygott egy pipadohány-
ra a kapu elé körülnézni. Fagyos volt még minden, nem akart 
sehogy sem felengedni az idő, de már mindenki kergette vol-
na el a dermesztő napokat.

Miska, az istenverte ember, most is csak bambult, mind 
borjú az új kapura. Kedvetlen volt és keserű. De mitől is lett 
volna vidám? Olyan szerencsétlen volt egész életében, hogy 
nem is remélte már, egyszer még valami jó is történhet vele. 
Jámbor vénlegény vált belőle, mire feleszmélt. Pedig dolgos 
volt, a munka égett a keze alatt, s nem is vétett ő soha sen-
kinek. Hiába, a szerelem veres madara sehogy sem akart kö-
zelíteni feléje. Igaz, ami igaz, elég nyeszlett volt a szerencsét-
lenje, de akkor is: erősen hiányzott az asszony a háztól, aki 
nadrágba rázta volna. Erősen kívánta a fehérnépet, főleg éj-
szaka, amikor a Hold csillagcsókot hintett a sötét égnek. 

„De jó es volna, ha valaki megmelengetné az ágyam!” – sóhajtozott 
nemegyszer.

Mégis, hol terem az az asszonycseléd, aki reá néz? „Hiszen 
akkora az orrom, mint egy kovászos uborka!” – nyomogatta meg 
mindjárt magának. A nadrág is csak ritkán találkozott hátsó 
felével, ha leült, legfeljebb akkor.

– No, Miska – gondolta magában, elnézegetvén a gyüleke-
ző embereket –, ez a farsang es eltelik, s a házad esmént üres 
marad. – Félreköpött a hóba, s jó nagyokat szívott pipájából.

A farsangosok meg csak szaporodtak az utcasarkon, a meg-
beszélt találkahelyen. Onnan indulnának bolondozni a faluba.

– Miska! Gyüssz velünk? – kiáltott feléje egy emberforma.
– Menyen az istennyila, hogy essen a jó dógotokba! – mor-

dult vissza –, de ekkor hirtelenjében beléje csapott a ménkű 
egy szépen ringó kerek fenék alakjában. Ott riszálta magát 
a medvetáncoltatók között. Ilyen kerekséget, amióta felcse-
peredett, és nézegetni kezdte az asszonyi formát, még nem 
látott!

– Hű, az annyát! E má igen! Ezen a csípőn osztán elfér a 
vékás kas es, s ha rendes ember kezibe kerül, aki nem sajnájja 
tőle az ételt, még a mundrizsáknak es lenne hejje deréktájt. 
– Álljatok meg, hé! Bundát veszek magamra, osztán belévágok. 
Isten neki! – Azzal befordult a portán, fejébe akasztott egy 
nagy kucsmát, a bundát kifordította, csihányzsákot vett a ke-
zébe, egy üstöt, na meg egy botot, s így, ebben a „cicomában” 
máris a többieknél termett. 

– Itt volnék! – Vénlegényes zavarában azt sem tudta, merre 
forduljon, mit csináljon. Csak annyit érzett, hogy a menyecs-
ke csípeje úgy vonzza a szemét, mint a delejes mágnes.

– Hát mihez vóna kedved? 
– Mit tudom én? Maj’ kitalálok valamit, mókáztam én ele-

get az éltembe’, még az es vicc, hogy megszülettem, de az még 
nagyobb, hogy fel es nőttem. 

– Mit keseregsz, hé? – szólt rá az egyik ember, nem tudni, 
kicsoda-micsoda, mert mindenféle kacatot magára akasztott, 
ami csak a keze ügyébe akadt.

– Kesereg a nyavaja, csak mondom: ha annyi pofont kaptál 
vóna, mint én, akkor most nem kérdezősködnél!

– Azé lett ojjan lökött szegény feje – suttogták a háta mögött, 
de hamar befogták a szájukat, mert Misi erős paprikásan né-
zegetett hátra, mint aki meghallott valamit. 

– Akkor reád bízzuk, hogy mit kumulálsz ki, de osztán gyer-
mek ne maraggyon csendben, amerre elhaladunk! És sikoltoz-
zanak, ahogy a torkikon kifér, a fehérnépek is!

– Bízzátok reám! 
Addig-addig somfordált, hogy a nap folyamán a domboru-

latok mellé keveredett. De nagy lett egyszeriben a kedve! Mint-
ha megtáltosodott volna! Csodaszer volt neki minden perc, 
de gondolatában megszületett valami, s egyszeribe megijedt:

– Hátha ember ez, nem es asszony? Ennek utána kell járni! 
– Nem habozott sokat, annyit azért tudott, hogy az asszony-
népség csiklandós, s ha olyan helyre nyúl, akkor a szájukat 
sem tartják csukva. S hogy ne furdalja tovább a kíváncsiság, 
egyszeribe ölébe kapta a maskarába bújt kerekséget, mintha 
betyár rabolna cselédet. Nosza, volt nagy sivalkodás, rúgkapá-
lás, még csak csiklandozni sem kellett a kicsikét, mert azon-
mód elárulta magát. 

– Asszony ez, a javábúl! – Olyan öröm szállta meg, hogy a 
Nap is előbújt a fellegek mögül, mintha csak megérezte volna 
lelke repdesését. Csillogott a fény a szürke havon, a varjak mesz-
sze elkerülték a zajos felvonuló csapatot, és Misi szíve körül 
megmozdult valami. Csak úgy szálldostak lelkében a dalos pa-
csirták, na meg a fejében döngicsélni kezdtek a méhecskék. 

– De hátha csúf? – fűzte tovább gondolatait. – Ette a bánat, 
mit érdekel engem, ha rusnya, zsákot húzok a fejire! Mit szá-
mít, mijjen a képe!

– Hátha rosszféle, csúf a lelke? – morfondírozott tovább. 
– A’ bijjon nagy baj lenne! – Bevakart a kucsma alá, mert igen-
csak melege lett erre a gondolatra. Ismét a leányzóra nézett, 
s okosságától egyből elszállt minden félelme.

– Ijjen szép hátsót rossz lelkületű némber nem növeszt. 
Hisz’ az ideges, veszekedős asszonyok olyan cingárak, mint a 
piszkafa! 

Egész álló nap erősen jól mulatott. Csak úgy viháncolt, mint 
egy fiatal csikó, pedig már rég megette a csikósága javát. 
Amerre eljártak, torkuk szakadtából sikoltoztak a leányok, 
asszonyok. Szem nem maradt szárazon, mindenkit megka-
cagtatott bolondos mozdulataival. De belül igencsak nyug-
talankodott. Várta az estét, amikor fény derül arra, hogy ki 
is dobogtatta meg rég szunnyadó szívét. Az esti mulatság kö-
zepe táján, éjfélkor, mindenki leveszi a maszkot. Addig csak 
kibírja valahogy. A felvonulás után hazasietett, hogy tisztá-
ba vágja magát. Jól befűtött, lavórt vett elő, mosakodni kez-
dett, s úgy prüszkölt a víztől, mint egy megbokrosodott ló. 
Volt is valami igaz benne, mert igencsak keszekuszának érez-
te magát. Kinyitotta a szekrényt, a naftalinszag csak úgy 
áradt belőle. Válogatni kezdett ruhái közül. Ilyen sem esett 
meg vele – nem is emlékszik rá –, hogy keresgetnie kellett 
volna, mit vegyen fel. A gatyái, ingei külön polcra voltak be-
rakva, valamikor még szegény anyja vette s pakolta be neki 
hozományul. „Nehogy majd az asszony, akit elvesz, azt merje mon-
dani neki, hogy rendes gatyája sem volt, amikor megházasodott!” 

Végre elkészült, de úgy sietett, le ne késsen semmiről, hogy 
a kucsmát még a kezében szorongatta, s fedetlen fővel fordult 

verzár Éva

Mikka! Mikka!
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ki a kapun. Már jó messziről hallatszott a zenebona. A terem 
tele falusiakkal. A bejáratnál is sokan álltak, leskelődtek be-
felé. A fal melletti padsorok lassan megteltek. Az első sorban 
fiatal lánykák sorakoztak ünneplőben, bodorított hajjal; hát-
rébb, a belső sorokban, az öregek, komolyan, mereven. Ők nem 
táncoltak, csak leselkedtek, mert mit szólna a világ, ha vén-
ségikre ropni kezdenék? Farsangi bál lévén, nem hiányozha-
tott a hajalt kukorica meg a kürtőskalács sem. Azonnal meg 
is érezte, amint belépett a friss levegőről, a kürtőskalács finom 
vanília és az asszonyok erős, pacsuli kölni illatának keverékét. 
Máskor már a kalács puszta gondolatától is gyűlt a nyál a 
szájában, ám ez most száraz maradt, a szemgolyója viszont 
annál élénkebben ugrándozott ide-oda.

Miska nem cövekelt le az ajtónál, hanem egyenest a színpad 
felé vette az útját, hiszen ő is maskarás, neki is ott a helye. 
Mint az iskolások, a nagyok is mind bevonultak a terembe, 
s mindenki vihogva találgathatta, kit takarnak az ilyen-olyan 
álarcok és tarkabarka ruhadarabok. Messze volt még a boszor-
kányok órája, pedig Miska már erősen kívánta, hogy elüsse 
a toronyóra az éjfélt, olyannyira dolgozott benne a kíváncsi-
ság. Addig is összeszedte bátorságát, felkérte s meg is táncol-
tatta a nőszemélyt, s itta annak egyre édesebb illatát. Míg a 
ritmusra illegették magukat, igencsak melege lett, mert nem-
csak a lelkében érezte, hogy valami mocorog, hanem az ágyé-
ka sem hagyta nyugton. Ki is szaladt nem egyszer a hidegbe, 
hogy valamiképp csillapítsa magát. Aztán végre kondult a refor-
mátus templom órája. Elütötte az éjfélt. Mindenki szedte-vet-
te le magáról az álarcot. Miska visszafojtotta lélegzetét. Vajon 
Isten áldása vagy Isten csapása? Aztán megkönnyebbülve fel-
sóhajtott: nem volt a lány képin semmi kivetnivaló! Azt is 
megtudta, kihez tartozik szíve választottja. A szomszéd faluból 
jött át rokonaihoz, itt is marad pesztrálni azok kisgyermekét. 

– Egy kicsit beszédhibás szegényke – mondogatták az asz-
szonyok, de ez a legényt cseppet sem érdekelte. Jó erősen ma-
gához szorította Márist; eleinte ugyan rendesen ellenkezett, 
ám az erős karok ölelésére végül teljesen – azaz majdnem 
teljesen – átadta magát a legénynek. 

A bál után egyre melegebbek lettek a napok, az égi fény 
sugarai egyre többet csókolgatták a Földet, Misi meg a kapu-
aljban Márist. Addig-addig melengette a napsugár a növé-
nyeket, szelídítette a szelet, hogy a kinti világ zöldbe borult. 
A tavasz megbolondított mindenkit, de főleg egy valakit, aki 
mán nagyon nem bírt magával.

Szent igaz, hogy a méheknek sokkal könnyebb dolguk volt 
a virágokkal, mint a legénynek a lánnyal. A jólelkű, kedves 
teremtés nem sokat akadékoskodott másban, de azt az egyet 
nem akarta. Ezért hát hamaroson kihirdették a templomban 
a lakodalom napját. Nem hívtak sok vendéget, szegények vol-
tak mind a ketten, mint a templom egere, még ünnepi vacso-
rára sem jutott. A rokonság kísérte el őket a tanácshoz, s 
utána az oltár elé. 

Élték is aztán a boldog házasélet ama szépséges minden-
napjait, amelyről Miska olyan sokat álmodozott. A szerelem 
buja heteiben még a Nap is elszégyellte magát. Hogy semmit 
se lásson, elbújt jól a fellegek mögé, s esett is az áldott eső 
egy hónapon át. Nem hiába, mert alig pár hónap múltán 
Maris már peckesen, a hasát előretolva sétálgatott a Fő utcán, 
fel s alá. S nem kellett több, mint egy év, s már Miska is meg-
hasasodott, igaz, ő a rendszeres koszttól. 

Akkor már ott sírt Maris karjaiban az utód – fiúgyermek 
képében. Ezen a tavaszon már hárman mentek ki a mezőre 
kapálni. A gyermeket egy paplanba csavarták. Amikor kiér-
tek, leültek a föld szélére, egy fa alá. Maris komótosan kénye-
lembe rakta lábát, elővette tejtől duzzadó mellét, hogy meg-
szoptassa szerelme gyümölcsét. Bontogatta a batyut, a pap-
lant már egészen szétterítette, de a gyermek nem volt sehol. 
Egyből sikoltozni kezdett:

– Mikka! Mikka! Hun a dermek? – Keresték, kutatták, s 
nem találták. Kiesett útközben a paplanból…

Nagy szomorúság lehetett volna, ha végül nem találják meg 
egy árnyas bokor tövében a békésen alvó kisdedet, de így 
születhetett a szólás az én falumban, ha valaminek lába kelt, 
és nem találja a gazdája, Marissal kiáltja:

– Mikka! Mikka! Hun a dermek?

Lacza Márta rajza
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FFebruár volt, farkasordító hideg. Az ifjú költők még mindig 
dideregtek. A kinti jeges szél átsüvített vékony kabátjukon. 
Ültek a mester jól fűtött szobájában. Lesték szavait. Különben 
sem merték volna félbeszakítani, tudták, hogy ilyenkor düh-
rohamot kap. Igaz, ez máskor is előfordult, olykor egészen 
nagy írók említése is felkeltette prófétai haragját. Egyoldalú 
eszmecseréjüket időnként gyomruk kordulása festette alá. Az 
ifjú lírikusok éhesek voltak. Egy idő után Füst Milán is fölne-
szelt a szokatlan hangra.

– Éhesek, nemde? – Az ifjak bólintottak. Megszólalni még 
mindig nem mertek.

– Ne csak igével töltekezzünk, hanem a föld javaival is. – 
Azzal a mester a konyha irányába indult. Az ágrólszakadt köl-
tők összenéztek, arcukon a várakozás boldogsága ömlött el.

– Itt is vagyok! – Míves porcelántállal s egy kisebb edénnyel 
egyensúlyozott.

– Talán valami leves – suttogta Z. Z. –, jólesik majd ebben 
a hidegben.

Izgatottan hajoltak a tál fölé. Eper piroslott benne. A kiseb-
bik edényben tejszínhab.

– Lássanak hozzá! Ritka csemege februárban.
Ímmel-ámmal mártogatták az eperszemeket. Túl erős volt 

a meglepetés. Közben a mester egy kérdést tett fel. – Melyik 
a legszebb magyar vers? – Várakozva tekintett rájuk.

Címek hangzottak el. Nevek. Vörösmarty… legyintés. Arany… 
nem. Talán Ady?… ugyan! Babitsot nem merték mondani. 
Kosztolányi? Esetleg a Boldog szomorú dal?

– Az valóban szép. De ezt hallgassák csak! – Füst Milán 
tagoltan, egyre emelkedő hangon mondani kezdte:

S minden tudásban kerestem egyre új tudást 
S a dicsőségben nagyobb dicsőségeket
S hol világos volt az ég, nagyobb világolást
S az asszonyölnél égetőbb és még nagyobb sötétet.

Az utolsó sornál elcsuklott a hangja. Hallgattak.
– Na? – törte meg a csöndet a mester és megismételte: – Na?
– Csodás – suttogta Z. Z., s nagyot rúgott szomszédja boká-

jába, mert szóra nyitotta száját.
– Tudják, ki írta? – Megint nevek röpködtek, de egyik sem 

talált. Végül tanácstalanul tekintettek egymásra.
– De hát akkor ki?
– Én – mondta Füst Milán még mindig meghatottságával 

küzdve.
Az ifjak lábujjhegyen távoztak, ám az utcán hatalmas ne-

vetésbe kezdtek. Egy kifőzés felé vették az irányt, ahol Jókai-
bablevest ígért a fekete tábla felirata.

A mester közben új lapot kezdett naplójában, amelyet egy 
szekrény aljában őrzött, ruhákkal eltakarta, ugyanis állan-
dóan elveszettnek mondta, s közben könnyeit hullatta. Ismét 

átkokkal körítve jellemezte benne egyik írótársát, kinek ne-
ve új és új átkokra késztette.

– Keresnek – szólt be a felesége.
– Dolgozom. Ne zavarjanak!
– Valamelyik színháztól jöttek.
– Az más – meglehetős sietséggel pattant föl karszékéből. 

A félig írt lapot azonban gondosan megfordította. Hellyel kí-
nálta az érkezőt, és várakozva tekintett rá.

– Arról van szó – a szemüveges emberke fázósan dörzsölte 
össze kezét –, hogy szeretnénk műsorra tűzni a mester szín-
darabját.

Ezen elcsodálkozott. Korábban nem tapasztalt hasonló ér-
deklődést. Semmilyen érdeklődést sem tapasztalt.

– Sikeresek. Nagy a közönségvonzásuk. Alighanem hosszú 
ideig tarthatnánk műsoron.

– És a honorárium? – A látszat ellenére Füst Milán prakti-
kus ember volt.

A színigazgató mondott egy összeget.
– Kevés.
– Kicsit talán följebb mehetünk.
– Az is kevés.

Füst Milán,
a harcos
pátriárka

Elárvult
panoptikum

rónay lászló
rovata

Füst Milán
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Hosszú és heves alkudozás következett. Mint a piacon. Végül 
megállapodtak. A mesternek még néhány kikötése volt a sze-
replők megválasztásának ügyében. A direktor ebbe is bele-
nyugodott. Megállapodtak a bemutató időpontjáról is. Az író 
felsorolta, kinek küldjenek majd tiszteletjegyet.

– A miniszter úrnak majd én. Mellékelek egy levelet is.
Az igazgató készülődni kezdett. Megkönnyebbülést érzett. 

A hírek rosszabbak voltak a valóságnál.
– És az előleg?
– Manapság nem szokás előleget adni. Előadásonként fize-

tünk. – Ez a megoldás ráncokat vont a mester homlokára. – 
Természetesen megpróbálunk kivételt tenni – az igazgató úgy 
érezte, kelepcébe került. – Majd beszélek a gazdasági igazga-
tóval.

– Tegye ezt – mondta az író, és kegyesen elbocsájtotta ven-
dégét.

Visszaült asztalához. Elfelejtette mondani, hogy a havi prog-
ram élén nagybetűkkel szerepeljen neve és a dráma címe. 
Elment a kedve a napló írásától. Holnap telefonálni fog. Első 
helyen és nagybetűkkel, hogy a plakátra tekintőnek is felkelt-
se figyelmét. Hogy lehetett ennyire figyelmetlen?

Megfordította a papírlapot, amelyen a naplórészletet kezdte. 
Beírta: „Darabomnak sikert jósolok, hacsak az az aljas – és itt az 

írótárs neve következett – meg nem fúrja.” Ez a név annyira indu-
latba hozta, hogy lecsapta a tollat. Ennyi elég. Tudja csak meg 
az utókor, ki volt ez a minősíthetetlen fráter.

Valamelyest megnyugodott. Egy fotelbe telepedett, és a fa-
lon függő festményeken legeltette szemét. Nagy műbarát volt, 
kivételes festmények függtek a falon.

Napok óta egy verssor járt a fejében. S az utolsó sort rend 
szerint követik a többiek. Megint visszaidézte azt a sort. Tu-
lajdonképpen a vers is kezdett formát ölteni, de manapság nem 
is érdemes költeményt közölni, annyi a sajtóhiba. Borzalmas! 
Hiába gépelteti le őket hét példányban, hiába írja mindegyik 
margójára a hangok rövidségére és hosszúságára vonatkozó 
utasításait, fütyülnek rá. Régen a mettőr urak, a szedők pon-
tosan dogoztak, mióta ezek az átkozott gépek vették át a ha-
talmat, már a szavak elválasztása is pontatlan. Hová jut így 
a világ?

– Mit kér vacsorára? – Felesége vetett véget töprengésének.
– Mit is? Valami könnyűt.
– Pirítóst vajjal?
– Maláta… nincs már?
– Elfogyott. Rég elfogyott, s már nem is gyártják.
„Így múlik el a világ dicsősége” – sóhajtott szomorún az író. – 

„Hát akkor jöhet az a pirítós.” – Felkelt és az ebédlő felé indult.

Talán nincs testület, amiről annyi elképesztő dolgot hordtak össze 
liberális újságírók, hazaáruló történészek, pártkatona politológusok 
és újsütetű politikai elemzők, mint a leventemozgalomról. Elképesztő 
a leventenevelést átkozó és félremagyarázó tudatlanság, tudatos aljas-
ság, ami mindmáig kísért a magyar ifjúságnevelés tárgyában. Ezért 
kötelességünk közzétenni olyan dolgokat, amikről a hungarofób firká-
szok sosem hallottak, az említett történésznek mondott vöröskatonák 
pedig olvasni sem volnának hajlandók. Mindmáig átkozzák, és fogal-
muk sincs mit, és ez még akkor is így van, ha annak halványan deren-
gő visszfényével találkoznak az oktatásban.

Horthy és a nemzet titka
Aki csak sejti is, miféle nemzet a magyar, gondolkozás nélkül 
megesküdhetett volna, hogy a trianoni gyalázatot sohasem 
fogjuk lenyelni. Sem akkor, amikor lenyomták a torkunkon, 
sem az után. A második világháború után sem. Ha most a 
harmadik folyik már, akkor sem.

Vitéz Nagybányai Horthy Miklós, aki kivételes stratéga volt, 
miután kezébe vette az ország maradékát, minden tudásával 
és bölcsen kiválasztott segéderőkkel a nemzet javát szolgálta. 
Ebben nem ismert pardont. Elsőként – hiszen a nemzet létéről 
és jövőjéről volt szó – az oktatást és a megkínzott nemzet gaz-
daságát emelte fel.

Érteni kell a szót: revideálta a bekövetkezett nemzeti nyo-
mort mind szellemi, mind anyagi vonatkozásában. Tíz eszten-
dő alatt a magyar hagyományokhoz méltó módon oldotta 
meg a legsúlyosabb tennivalókat: a nemzet tetszhalálból való 
újjáélesztését, valamint megmaradásának, a világhírű tudás-
nak és a nemzeti öntudatnak helyreállítását. Rendkívüli ne-
hézséget okozott, hogy a lelki elsüllyedésből úgy hozza vissza 

az egész nemzetet, hogy annak alig iskolázott, lelkileg össze-
roppant tagjait ismét hittel és optimizmussal, végső soron tes-
ti és lelki erővel felruházva emelje fel.

Nem volt elég az antantnak iparunkat, ásványi kincseinket 
aljas és hazug magyargyűlölők kezére adni, sőt, még volt szö-
vetségesünknek, Ausztriának is ajándékozni az Őrvidéket és 
gazdag bányáit, azt az aljasságot is elkövették, hogy megha-
tározták országútjaink szélességét, nehogy azon katonai erők 
vonulhassanak.

Európa pimaszsága és cinizmusa példátlan a történelemben: 
meghatározták, hogy Magyarországnak nem lehet 35 000-nél 
több katonája. Ezek nem vonulhattak se gyalog, se harci jár-
művekkel a keskeny utakon.

Összehasonlításul: a két cikluson át országot pusztító li be-
rál bolsevista szégyenkormány a magyar „haderő” teljes állomá-
nyát, amelynek zöme íróasztal mögött üldögélt a pénzünkért, 
32 780 főre duzzasztotta úgy, hogy 2009-ben a Honvédelmi 
Minisztérium további 3000 íróasztali munkahelyet kapott.

Maradva a témánál: ha Horthy az oktatásban és a gyaláza-
tos helyzet túlélésében a gazdasági emelkedés revízióján dol-
gozott, minden világosfejű ember tudhatta, hogy határreví-
zióra is készül. Ehhez elsősorban erős, edzett és hazaszerető, 
keresztény magyar fiatalokra volt (és van) szükség. A Ludovika 
Akadémia is működött, de szükség volt a nyomorban legyen-
gült nemzet testi táplálására is.

Az 1921. évi LIII. törvénycikk testnevelési törvény volt. 
Amint a katonai vezetés részben hazai, részben az elrabolt 
területekről ide menekült magyar, tisztiiskolán megfelelően 
felvételizett fiatalok oktatásával a leendő vezérkart építette 
titokban, ugyanúgy működött ez a testnevelési törvényben is. 
Az iskolákban végzett ifjakat is testedzésre fogták. 21 éves ko-
rig kötelesek voltak rendszeres testedzéseken részt venni. 

szitányi GyörGy

A leventemozgalom
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A lányokra, asszonyokra más, nőknek való nemzetépítés 
vonatkozott. Ne felejtsük el, hogy abban az időben még nem 
„egyenlők” voltak hölgyeink, nem kerültek traktorra, nem let-
tek vasesztergályosok, hanem a család fenntartásában, az ő 
képességeiket és tudásukat jellemzően otthon, számukra így 
is jelentős terheket viselve, nevelési, fizikai és lelki, biológi-
ailag is természetes feladatokkal kötötték le. Csak példaként 
említem, hogy nem a nap közben fizikailag is megfáradt apák, 
hanem jellemzően a bölcs anyák a saját szavaikkal mesélve 
adták át részben a mesék tanulságait, de legalább ennyire fon-
tos tudásként a róluk elnevezett anyanyelv ismeretét is.

Nem volt televízió, pláne internetes álvilág a maga hazug-
ságaival, a gyerekek anyjuk szavain keresztül tanulták meg azt, 
amit napjainkban a felnőttek sem mind mondhatnak magu-
kénak: a magyar anyanyelvet, a magyar tudást.

Testnevelési órákon is tudni kellett bizonyos „alaki” gya-
korlatokat, nem beszélve a mai cigányokat és liberálisokat 
oly nagyon megrémítő egyszerre lépésről, amit kisebbségi 
önkormányzatok „rossz emlékeket ébresztő” menetelésnek ne-
veznek. Ez nem is olyan régen még része volt a testnevelésnek, 
mert egymásra figyelésre, koncentrációra és rendre nevelték 
az ifjakat. 

Testnevelési törvény alapozta meg a leendő Levente Egye-
sületek kiképzését. Az 1921., LIII. törvényt a Magyar Nem-
zetgyűlés 1921. december 19-én hagyta jóvá.

A magyar nemzet mentalitásához tartozik (vagy csak tar-
tozott?) a tervezés és az előre való gondolkozás is, ez a kije-
vi levéltár hazatérő magyarjairól írott anyagaiban olvasható. 
Ne csodálkozzunk, hogy az 1921 végén hozott törvény, amely-
ben a világon elsőként a magyar állam szabályozta a testne-
velést, csak 1924. január 31-én kapott végrehajtási utasítást 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter 9000/1924. sz. rende-
letében. Meghatározta, hogy a testnevelés az állam feladata. 
(A mai kormány végre eldöntötte, hogy a hét minden napján 
lesz testnevelés. Emlékeztetem az olvasót, hogy aki korábban 
járt iskolába, ha nem volt, vagy éppen újjáépítették iskolájuk 
tornatermét, akár egy-egy téren, vagy télen az osztályterem-
ben, a padokon tartottak tornaórát. A testnevelés elsősorban 
felelősség és politikai akarat kérdése, A tornaterem-építésre 
is köteles egy nemzeti kormány pénzt adni, de amíg nincs 

kész tornaterem, a testedzés egy órányi, rendben való sétával 
(ha tetszik: meneteléssel) még télen is megoldható az iskola 
közelében vagy épülete körül.

Hogy a liberálisok által hiszteroid nyavalygással átkozott 
állam ellenükre bár, de a nemzetért megfeleljen a törvénynek, 
létrehozhatja akár ma is a Levente Egyesületeket. Ha a név 
bizonyos kisebbségek érzékenységét (miért is?) sértené, akár-
minek el lehet nevezni, a cél és az eszköz a fontos, nem a sok-
kos liberálisok ricsaja.

A leventék
A Levente ősi magyar személynév, jelentése: „levő”, „létező”. A 
nyelvújításkor leventére változtatott „leventa” szó értelme: 
„vitéz”. Régi török vagy horvát jövevényszó. A magyar vitéz a 
megfelelő értelme a szónak.

Hogy ellenőrizhető legyen a kötelező testedzés, kötelezővé 
tették a levente mozgalomban való részvételt. 

Ajánlott jól megjegyezni: egészen addig volt általánosan 
kötelező a benne való részvétel, amíg nem kényszerítették a 
háborús idők biztonsági okokból a diákok nemzethűségének 
ellenőrzésére a mozgalmat, amihez se valláshoz, se fajhoz való 
tartozást nem vettek figyelembe.

Az 52000/1924. sz. vallás- és közoktatásügyi miniszteri 
rendelet legfeljebb 8 hónapig tartó, heti két órában és egy 
délutánon való testedzést a 800/1935. VKM sz. rendelet leg-
alább 8, de legfeljebb 9 hónapi heti három órában való test-
gyakorlásra kötelezte a fiatalokat.

Ennek a kötelezettségnek elmulasztóját a testnevelési bi-
zottság első ízben figyelmeztetésben, ismételt mulasztás ese-
tén dorgálásban részesítette; továbbá kötelezte a leventéket 
„vallásfelekezetük rendes istentiszteletén részt venni”. Mindenki a 
maga hitének megfelelő vallásgyakorlásra volt köteles. Tehát 
antiszemitizmusról és más utólag kitalált megkülönböztetés-
ről szó sem volt. 

A mozgalom előzményének az 1868. évi XXXVIII. tc. által 
létrehozott Ifjúsági Véderő tekinthető, mely a katonai okta-
tást és testgyakorlást a népiskolai rendes tantárgyak sorába 
iktatta.

A Tápiógyörgyei Levente Egyesület
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Összehasonlításul a „felszabadulás” utáni idők gyakorla-
tához: az 1950-es években mind az általános iskolák felső ta-
gozatában, mind a középiskolákban kötelező tantárgy volt a 
légoltalom.

A VKM 1943. évi 9800/sz. rendelete értelmében lányok is 
csatlakozhattak: „A leventeleány-mozgalom célja, hogy a leányifjú-
ságot a hagyományos női erények szellemében való nevelés útján a 
haza és a család szolgálatára, különösen pedig a magyar anya felada-
taira és a honvédelmi szolgálatra előkészítse.” 

A leventeintézmény kettős irányítás alatt működött. A fel-
színen a kultuszminisztérium alá rendelt Országos Testneve-
lési Tanács (OTT) irányította, míg a rejtett, katonai szerve-
zetet a tanács tábornoki rangú társelnöke vezette. A szakbi-
zottság vegyesdandár-kerületenként egy kerületi testnevelési 
felügyelő, vármegyénként egy-egy testnevelési felügyelő és 
járásonként egy-egy testnevelési vezető elnevezéssel álcázott 
hivatásos tiszt közvetítésével végezte munkáját.

Az egyesületek gyakorlatain való részvételt a hatóságok a 
szülőkön kérték számon, és adandó alkalommal az elmaradá-
sokért őket büntették pénzbírsággal vagy elzárással. A leven-
teoktatók gyakorta tényleges tisztek voltak, akik a katonaság-
nál megszokott engedelmességet és fegyelmet várták el.

A honvédelemről szóló 1939. évi II. törvény kiterjesztette 
az iskolai ifjúságra is a levente-kiképzési kötelezettséget.

A katonai előképzés 1941 nyarán nyerte el végleges szer-
vezetét, amikor a kormányzó 1941. július 18-án rendeletileg, 
„Legfelsőbb Elhatározás” útján „az ifjúság katonás szellemű nevelé-
séről és a testnevelés erőteljesebb végrehajtásáról” címmel szabályoz-
ta a kérdést.

Felállították a Honvédelmi Minisztérium VIII. Csoportját 
„a testnevelési és sport vonatkozású ügyek intézésére”.

Mindazoknak, akiknek nem érdekük hazudni, csak arra 
szükséges felhívnom a figyelmét, hogy Horthy 1941. július 
18-án rendelte el a katonás szellemű nevelést. Kassa bombá-
zása pedig három héttel korábban, június 26-án történt.

Vagyis: „miről beszélünk?” A gyalázatos országcsonkítást 
követő revízió elvárása természetes, jogos cél volt, készült is 
rá az ország, de a hivatalosan honvédelmi célú testedzést csak 
Kassa bombázása után rendelte el a kormányzó.

A háborús provokáció után három héttel (ezúttal is kö-
zömbös a máig megoldatlan rejtély, hogy valójában kik bom-
báztak), nincs abban meglepő, hogy megkövetelték a katonás 
fegyelmet.

A megoldatlansághoz tartozik, hogy Kun Miklós történész, 
akinek vonásai erősen emlékeztetnek Béla nevű nagyapjáéi-
ra, azonban nagyon messze esett a fájától, bár a Szovjetuni-
óban született, határozottan állítja, hogy a kassai bombatá-
madást szándékosan, és az NKVD utasítására hajtották 
végre. Tehát bizonyított, hogy nem a németek, hanem a szov-
jet légierő bombázta Kassát. A háborúba így nem német 
kényszerre, hanem a haza becsületéért voltunk kénytelenek 
belépni.

Láthattuk, hogy a fiúk és a lányok leventeszervezetei a tes-
ti-lelki erősödésre késztették tagjaikat, ami mögött (csakúgy, 
mint a Ludovikán a tisztképzés) a honvédelmi, illetve revíziós 
célok húzódtak meg. Ezekhez különösebb erőfeszítésre nem 
volt szükség, hiszen a magyaroknak mindig fájt, és ma is nyi-
tott, égő seb Trianon. 

A trianoni diktátum kijátszása – függetlenül szükségessé-
gétől – része a magyar virtusnak.

Tiszteljük a frontra parancsolt leventéket, mozgalmuk, hő-
seik nemzeti hőseink maradnak.

Közülük sokan meghaltak, hadifogságba, vagy a nyugatra 
vonuló hadsereggel Nyugat-Európába kerültek. A leventeszer-
vezeteket 1945-ben rendelettel feloszlatták, országos parancs-

nokát, Béldy Alajos altábornagyot „hazaárulásért” kötél ál-
tali halálra ítélték, de ezt kegyelemből életfogytiglanra mó-
dosították. A börtönben megbetegedett (mint sok más politi-
kai fogoly – vajon mi baja lett?), és 1946. december 22-én a 
rabkórházban meghalt. Az ellene emelt koncepciós vádak alól 
1994-ben mentették fel.

A leventék hagyatéka
Azon felül, hogy mindazt példásan beteljesítették, ami az 
oktatási törvénykezés célja volt, a leventék a cserkészek pél-
daképeivé is váltak. Ez kézenfekvő következmény, a cserké-
szet is az életre nevelt, és olyan alapelveken nyugodott, ame-
lyek az oktatás révén váltak a tanulók benső értékeivé.

A testi-lelki építkezés éppúgy célja volt az oktatásnak, mint 
a folytonos testnevelésre épülő társadalmi rendnek.

A testi építkezés majdnem egyértelmű: a testi erő önmagá-
ban csak edzőtermek poszterein létezik. A testedzés értelme 
nem a különböző étrend-kiegészítő mérgekkel és a „gyúrással” 
való testtömeg-növelés. A testedzés lényege: úrrá lenni saját 
testünk fölött, és erősnek lenni az önvédelemre. Ez a fegyelem, 
ami belülről, a lélekből építkezik. A test nem parancsolhat a 
léleknek. Aki nyafog, hogy izomláza van, jó példa a selejtre. 
Nem hindu bölcselet szükséges ehhez, hanem hittel alapozott 
önuralom. A jövőért kemény, tisztességes magyar embert vi-
lágra hozó és nemzetünkhöz méltón nevelő szülők és iskolák 
feladata. 

A testi erő és a teherbírás szorosan összefügg, és terheink 
ma is bőséggel vannak, nemcsak az akkori fiataloknak voltak. 
Ezeket hittel és erkölccsel el kell viselnie, le kell győznie annak, 
aki magyar. A magyar ifjúságnak akkor is küldetése volt, és 
ma is van. Nem görnyedt, vaksi, számítógéphez szoktatott, 
egészségtelen életet élő, becstelen és szájaskodó senkikre, 
hanem emberekre.

Olyan testedzésre, testnevelésre volt és van szükség, amely 
a lelket is erősíti.

A forma tisztelete nem az alak iránti hódolat, hanem a 
rendezett tartalom iránti szeretet és vágy. Ezért helyeztek kü-
lönös, a mai puhányok és hasonló, dédelgető szüleik számára 
túlzott hangsúlyt a „katonás” rendre, amit a szellemi értékek-
ben is meg kellett tartani. Akinek nem rendezett, világos a 
világképe, aminek lényege tudni, hogy mi a dolgok rendje a 
világban, annak zavaros fogalmai vannak.

Ha zavarosak a fogalmai, zavaros az erkölcse is, ami össze-
függ a világképpel. Ez a világlátás nem egyéni, mindig közös-
séghez kötött, amint ez maga a jónak tartás is. Ezek a fogal-
mak, a szellemi értékek jellemeznek egy közösséget.

A valláserkölcsi nevelés normatív: önuralomra tanít, ezért 
függ össze szorosan a leventemozgalommal. A mozgalom ere-
je a nemzeti és hitbéli normák lehető legteljesebb betartásá-
ban és a gyakorlati erkölcs értékrendjében van.

Ennek az értékrendnek volt, és a nemzet jövője érdekében 
elvárt, rendező elve a keresztény magyar erkölcs, és Szent Ko-
ro nánk tana, ami nem pusztán ereklyénk, hanem jogi személy-
ként mindennek forrása a magyar nemzet életében, akár hisz-
nek benne, akár megtagadják a Korona szak ra li tá sát.

A hazaszeretet Isten adománya, mint maga a keresztény 
magyar államiság, olyan hagyatéka a leventék tiszteletre mél-
tó közösségének, mint a becsület, a magyarok szabadsága és 
a nemzet védelmében önfeláldozásra való készség.

Annak a kornak jeles székely íróját, Tamási Áront idézem: 
„Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan”.

E tudásnak biztonságát hagyta ránk a magyar leventemoz-
galom is, a világ minden gárdamozgalma között a legkiválóbb.
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Találós kérdés a tisztelt Olvasónak, de még inkább a magyar-
ból érettségizőknek: Milyen irodalmi műfajt jelöl az alábbi 
meghatározás?

„A 18. században keletkezett, virágkorát a 19. században élte, a 
20. században elhalt. A műfaj legkiemelkedőbb képviselői a magyar 
irodalomban: Petőfi Sándor, Arany János, Erdélyi József, Illyés Gyula 
és Juhász Ferenc.” 

Nos, a Wikipédia (világhálós enciklopédia) elbeszélő költemény 
szócikkét idéztük. S valóban úgy tűnik, a műfaj az ezred vé-
gére kihalt: sok-sok évtizede már, hogy egyetlen verses elbe-
szélés, költői beszély sem került figyelmünk homlokterébe. 
De az iskolai tankönyvekbe se.

Ám a 2015. évi ünnepi könyvhét ajánlatai között, sőt az 
ottani gyermekkönyv-bemutatón váratlanul felbukkant egy 
friss elbeszélő költemény, Tévé a tanyán címmel, Varga Domo-
kos György alkotása (a Hét Krajcár kiadványa).

Egyszerre több kérdést is azonnal felvetett a tetszhalott 
állapotból való hirtelen felébredés. Például: mitől halt el egy-
általán a költői beszély modern korunkra? Mi olyat nem tud 
– nem nyújt –, amire a jelen irodalomkedvelőinek amúgy igé-
nyük, fogékonyságuk lenne? (Most ne arra gondoljunk, hogy 
ma már milyen kevesen olvasnak szépirodalmat, hanem azok-
ra a kevesekre gondoljunk, akik azért még mindig olvasnak…) 
Az előbbiből aztán rögtön adódik a következő kérdés: és vajon 
mi olyat tud nyújtani a Tévé a tanyán, ami okot ad a műfaj 
tetszhalott állapotból való költögetésére?

S van még egy kérdés, amely óhatatlanul felmerül bennünk, 
belelapozván a Tévé a tanyán vékonyka – amúgy szép kivite-
lezésű – kötetébe: hol van ennek a műnek bármiféle közvet-
len előzménye? Varga Domokos György ismert mint politikai 
témájú könyvek szerzője; ismert mint gyerekvilágról szóló 
mesekönyvek szerzője (a Habocskához Gryllus Vilmos írt zenét); 
de egyáltalán nem közismert költői vénája. Márpedig a Tévé 
a tanyán esetében úgy ugrott elő teljes fegyverzettel, akár 
Pallasz Athéné Zeusz fejéből.

Az elbeszélő költemény elhalása
Nem szándékozom tudományos alaposságú fejtegetésbe bo-
csátkozni a jelenség okáról; inkább csak logikusan adódó fel-
vetésekkel élek.

Mindenekelőtt: az elbeszélő költemény ún. átmeneti műfaj 
– átmenet líra és epika között. Diákoknak szóló meghatározás 
szerint: „Verses formájú epikus műfaj, az erőteljes líraiság és a költői 
eszközök sűrű alkalmazása jellemzi. Valamilyen cselekmény elbeszélését 
adja, leírás, jellemzés, párbeszéd tarkítja.” Nos, elég nyilvánvalónak 
tűnik, hogy átmeneti műfajban míveset alkotni nagyobb erő-
feszítést kíván, mint tiszta műfaj esetén. Nem lehet véletlen, 
hogy a szóban forgó műfajban épp a legnagyobbjaink jelesked-
tek leginkább (vö. Petőfi: János vitéz; Arany: Toldi; Fazekas Mi-
hály: Lúdas Matyi).

De ez csak a kínálati oldal. Legalább ennyire érdekes a ke-
resleti oldal: mennyire érezhet vágyat a mai olvasó arra, hogy 
elbeszélő költeményeket olvasson? Ha nagy lenne rájuk a ke-

reslet, csaknem bizonyos, hogy megszületnének, kiforrnának 
hozzá a kiváló alkotók is.

Értékrendszerünk elképesztően ingatag. Amíg bírjuk lendü-
lettel, jobbára ész nélkül rohanunk, és az irodalmat is „gyors-
ételként”, „gyorsétteremben” fogyasztjuk. Nem ülünk körül 
ünnepi asztalokat, nem értekezünk ráérősen szellemi és lelki 
táplálékainkról.

Úgy tűnik, leginkább háromféle könyvre – irodalmi műal-
kotásra – van nyitva szemünk. Egyrészt olyanokra, amelyeket 
– üzleti megfontolásból – a tömegmédia tukmál. Divatosnak 
lenni annyit tesz, mint létünket a siker látszatához kapcsol-
ni – és ezzel átmenetileg kevéske kapaszkodóhoz és önbecsü-
léshez jutni… Másrészt olyan világmegváltó könyvek után 
kutat tekintetünk, amelyek a boldogság gyorstalpalós elérését 
ígérik… Végezetül pedig olyan könyvekért vagyunk hajlandók 
pénztárcánkba nyúlni, amelyek kiüresedett lelkünknek köny-
nyű szórakozást, gyors, fáradságmentes időmúlatást ígérnek.

Szép szavú költőink, íróink szerencséjére lopva létezik azért 
még egy negyedik keresleti kategória is, mégha ez a fajta ol-
vasói vonzalom manapság már meglehetősen ritka is. Minél 
jobban kiüresít bennünket a rohanó idő, annál tisztább és tar-
tósabb értékekre igyekszünk szert tenni, például szépségekkel 
és mélységekkel megáldott könyvek által. Itt jöhetnek számí-
tásba a míves írói és költői eszközökkel megírt irodalmi alko-
tások, legyenek ezek akár versek, akár epikák.

De számításba jöhetnének-e az elbeszélő költemények is?
E műfaj két fő jellemzője, ugyebár, hogy (1) kerek története 

van (2) erőteljes lírai tálalásban. Vagyis mai, sodró világunkban 
lassú és körülményes. Ráérős. Nincs benne a regények kalan-
dozó célratörősége, amelynek révén – kellően dús képzelettel 
– seregnyi más életet, élethelyzetet is viszonylag hamar kipró-
bálhatunk. Nincs benne a novellák feszültsége, amely a legel-
ső pillanatban beszippantja kíváncsi énünket, s el sem engedi 
a legutolsó mondatig. De az alanyi líra megrendítő mélységei 
is hiányoznak belőle, amidőn mások lelkével ugrunk fejest a 
világba, s vagy megtisztulunk, vagy megpörkölődünk, de va-
lami fajsúlyos biztosan történik velünk.

Az elbeszélő költeménynél azonban inkább csak kívülálló-
ként, békés távolságtartással szemlélődünk. Ha jó a kivitele-
zés, természetesen beleéljük magunkat a történetbe, átéljük 
minden míves szavát, de mégsem érezzük úgy, hogy a cse-
lekmény a mi bőrünkre mehetne. Mondhatni, a költői beszély 
nem helyzetmegoldó műfaj. Inkább csak a mesélés kedvéért, 
a líra ráérős élvezetéért fújja a magáét, s nem akarja sem az 
egyén gondját megoldani, sem a világét. Nem tekinthetjük vé-
letlennek, hogy a korábban említett legfőbb három példánk 
(Toldi, János Vitéz, Lúdas Matyi) mindegyikére igaz: múltbéli té-
mát ölel át, s nem egy időszerű társadalmi problémával foglal-
kozik közvetlenül.

Ezek a nagyszerű elbeszélő költemények csupán annak 
köszönhetik, hogy még mindig benne vannak a magyar kul-
túra napi vérkeringésében, hogy az iskolai tananyagok köte-
lező részét képezik. Akármennyire nagyszerű művek is, ha 
ma jelentkezne velük valaki a magyar irodalmi kánonon kí-
vülről, aligha nyerne figyelmet akár a kiadók, akár a divatdik-

Tévé a tanyán
Vajon felébredt a tetszhalott?

Olvasólámpa
KönyveKről, íróKról
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tátorok, akár az olvasóközönség részéről. Ha valami csoda 
folytán mégis a bolti könyvespolcokra kerülnének, nagy biz-
tonsággal valószínűsíthetjük, hogy egyetlen gyermeki vagy 
fiatal lélek nem nyúlna értük, de még a szüleik sem – éppen 
az imént soroltak okán.

Akkor viszont miben reménykedhet egyáltalán a Tévé a 
tanyán? 

Régi műfaj, új vonások
Nemrégiben interjú készült a Toldy Ferenc Gimnázium igaz-
gatójával és magyartanárával. A Magyar Nemzet újságírója az 
iránt érdeklődött, hogy minek köszönhető az iskola sikere: 
a diákoknak a szövegértés terén elért első helyezése. Egyebek 
közt a következőket tudhattuk meg:

– a középiskolás korosztály olvasáshoz való viszonya drámaian 
megváltozott az utóbbi másfél évtizedben; például a Bánk bánt végig-
ol vastatni ma már sokszor lehetetlen; nehéz a szöveg, a tanulók világá-
tól első pillanatban nagyon távol áll a történet is;

– részszempontokat kell adni, problémákat kell felvillantani, más-
hogy nem megy;

– a legfontosabb motiváló erő, ha a diákok úgy gondolják, közük van 
ahhoz a dologhoz, amit éppen tanulnak; el kell tudni hitetni velük azt 
a tényt, hogy ezekben a művekben róluk, az ő életükről is szó van, és az 
olvasás segít választ kapni a kérdéseikre.

A Tévé a tanyán szerzője mintha ösztönösen is ügyelt volna 
mindarra, amire a jeles iskola képviselői hónapokkal később 
(2015 novemberében) figyelmeztettek. A szövegének zenéje 
van, s mindössze 66 (tizenkét soros) versszakból áll, tehát nem 
oly nehéz és hosszú, hogy szinte lehetetlen legyen végigolvasni. 
Témájának tárgyát a diákok nap mint nap óraszámra bámul-

ják; tehát könnyen elhitethető, hogy a televíziózás kérdése 
róluk, az ő életükről is szól, s e könyvecske elolvasása segíthet 
választ adni arra, hogyan viszonyuljanak életük e szinte meg-
kerülhetetlen, markáns szereplőjéhez.

Csak illusztrációképpen egy rövid részlet. Tanya ablakán 
beleső, tévére meredő, gépesített tehénistállót szemlélő sza-
már látja épp a következőket:

Egy későbbi jelenetben a szamár így lelkesedik a disznónak:

A koca pedig így felel: 

Lehet-e ennél időszerűbb kérdéseket feszegetni, akár felnőt-
teknek, akár diákoknak? Ráadásul úgy, hogy a szerző óvako-
dik a rámenős, didaktikus javallatoktól.

Költői eszközök
Versezet, nyelvezet, zeneiség – ha előre megfontoltan, ha nem, 
mind a befogadás megkönnyítését szolgálják.

A szerző úgy bánik a költői nyelvvel, ahogyan kevesen. Él-
hang súlyos nyelviségünkből természetes módon adódó verse-
lésével könnyedén ragadja magával az olvasót.

Az epikai jellegű alapgondolat koncentrikus körökben bő-
vül és gazdagodik.

Forgó csűrpadon 
vagy min, micsoda égi csoda! – 
egy másik
csorda 
köröz lassúdan,
ráérőst: 
a tejelő. 
Körmenet közben,
hopp, 
szippantó cuppan 
a tőgyre, 
a duzzadóra, feszülőre. 

S míg
a forgó csűrrel a marha, 
a tejelő, 
körbeér, 
kígyózó csőbélen
árad mind 
a habos,
friss tej
hatalmas,
kerekes 
hodályba –
s indul is távoli útjára.

S a forgó csűr? 
Látod, koca, oda elmennék, 
ha rajtam állna – 
s magam degeszre 
enném.
Ott senkit sem ütlegel
a gazda, 
s a friss réti széna is
így, magától érkezik.
szinte berepül – 
látod, 
a szád épp csak eltátod.

El ám, 
szamár, a bámulattól, hogy 
mekkora 
ökör vagy!
Jó, én sem végelgyengülésben
végzem,
embertemetőben,
de a hideg kiráz: 
lelketlen önjárók
jönnek,
csak jönnek,
s műkajával tömnek. 

Bizony mondom, 
addig örülj, míg itt ehetsz, 
taligás, 
s kimehetsz a friss rétre
tavasszal –
istenadta 
körmös
csülködön. 
A többi: 
mézesmadzag.
Hamis ének.
Kell a fenének!
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A játékos tartalom játékos ritmushoz társul, ám ritmusa nem 
metrikus, mert a szótagok szintjén nem ismétlődik sorozato-
san és rendezetten. Sokkal inkább a prózához mért kötöttsé-
gek jellemzik, mint pl. a gondolatritmus, vagy a versritmus 
metrikán túli elemei, a hangakusztika és a dallam.

A ritmika és a belső lüktetés egyszerre érzelmi, gondolati 
és hangulati töltésű. Az érzelmi megragadottságon túl intel-
lektuális képességeinkre is hatással van, amit leginkább szel-
lemes soráthajlásaival vált ki, s egyszersmind továbblendíti 
a cselekményt. A metaforák, a hangutánzó és hangulatfestő 
szavak, de a hihetetlen leleménnyel alkalmazott hangszim-
bolika, amivel képes egy-egy hangulatot fölerősíteni, egyben 
a vers üzenetét is alátámasztják.

A direkt- és gondolatritmusok, ahogyan játszik a szavakkal, 
a sorvégi és belső rímekkel, a tiszta és groteszk asszonáncok, 
a bravúros alliterációk, és etimologicák, a költői nyelv stílus-
eszközeinek egész tárháza, vagy óriási felkészültségre, vagy 
elemi sodrású költői vénára vallanak.

Sajnálom, hogy Weöres Sándor már nem olvashatja az el-
parentált műfaj e modern változatát, mert némi jóindulatú 
atyai kritikán túl, minden bizonnyal kedvét lelné benne.

Mire elég?
Most jutottunk el talán a legfontosabb kérdéshez: habár szá-
mos, fentebb felsorolt jellemvonása mintha eleve arra rendel-
tetné elemzett költeményünket, hogy hosszú tetszhalott ál-
lapot után ő legyen elhalt irodalmi műfajunk feltámasztója, 
valóban remélhető-e ennek beteljesülése?

A fentebb említett interjúnak folytatása is van. Ebből pedig 
az is kiderül, amit jószerivel már valamennyien tudunk: a 
digitális eszközök, okoskészülékek elterjedése óta a gyerekek 
még kevésbé olvasnak könyveket. Viszont sokkal több rövidebb 
szöveget olvasnak: például amiket egymásnak írnak a közös-
ségi oldalakon. Vagyis a digitális írásbeliség a felületesség irá-
nyába csábítja a diákokat. Az interjúalany szerint „a tanárok 
feladata és felelőssége arra ösztönözni őket, hogy ne elégedjenek meg 
az egyszerűbb, felületes értelmezésekkel, hanem próbáljanak meg a 
dolgok mélyére nézni”.

Csakhogy itt támadnak a legerősebb kétségeink: van-e zak-
latott korunk szülőiben, nevelőiben, tanáraiban elegendő fe-
lelősségérzet, és van-e a kezükben elegendően hatékony esz-
köz arra, hogy a digitális sebességre kapcsolt gyermekeinket, 
fiataljainkat – vagy akár csak saját magukat – megállítsák a 
rohanásban? 

Szóval, jómagam nem igazán hiszem, hogy egy régi műfaj 
feltámadásának lehetnénk szerencsés, kortárs tanúi. E kései, 
modern változatnak aligha lesz olyan zajos sikere, amely kö-
vetésre buzdíthatná az alkotótársakat. Már annak is örül-
nünk kell, ha valami csoda folytán mégis akad majd néhány 
iskolaigazgató és magyartanár, aki úgy gondolja: szembeme-
részkedik a digitális kor digitális rohamával. S odaadja diák-
jainak a Tévé a tanyánt.

Személyes reményem
Egyszer arra a könnyelműnek tűnő lépésre szántam el magam, 
hogy felolvasok néhány versszakot Arany Toldijából az én hat-
éves keresztfiamnak. Hangszálgyulladás lett a vége. Olvastam 
hosszú órákon át, a gyerek ugyanis nem engedte, hogy abba-
hagyjam. Az egyébként kis „sajtkukac” nyugodtan ült az ölem-
ben egész délután. Már lázrózsák égtek az arcán, féltettem őt, 
meg-megkérdeztem: abbahagyjam-e. A válasz azonban min-
dig egy átszellemült, áhítatos kérlelés volt: „Ne! Olvasd még!” 
S föl kellett olvasnom mind a 12 éneket!

Ha rajtam múlna, még olvasni is e műfaj révén tanítanám 
meg gyermekeinket. S akkor az egyetemi felvételiken talán 
nem kerülnénk szembe azzal az elképesztő helyzettel, hogy 
sokuk számára még az olvasás is nehézséget okoz, a szövegér-
tésről már nem is beszélve. A minimál-szintre csökkent szó-
kincset meg se említsük!

Ezért személyes reményem is, hogy az élet nem hagyja 
győzni a tendenciát és a statisztikát. Feltámad az elbeszélő 
költemény, méltó helyet kap a Tévé a tanyán.

MarsaLL ágnes

Varga Domokos György: Tévé a tanyán, Hét Krajcár Kiadó, 2015 

„Mi azonban, kik oly nagy titokra éhezünk… meg tudnánk-e lenni 
nélkülük…” – ajánlásként Rainer Maria Rilke sorait írta köny-
ve címoldalára Albert Gábor. Talányos sorok, de hát maga a 
könyv is titkokat rejt, titkokat fejt. Dokumentumpróza, levél-
regény; persze mindkettő hozzájárul a könyv műfaji árnyalá-
sához, de leginkább a magyar és a világtörténelem, olyan írói 
fények-árnyak, mint Mereskovszkij és Rilke, mint Berzsenyi és 
Weöres Sándor. És a nagy regényszervező: a véletlen.

A levél „kétélű írásmű”, tele érzelemmel és szubjektivitással, 
elrejtett véleménnyel és tetten érhető tévedéssel. Hordozza 
magában mindeközben a levélírónak és a levél címzettjének 
a korát, a környezet kisugárzását, az előző levélre a választ és 
a következő levelek reményét.

Két alkotóművész vált levelet a kötet lapjain – alig egy fél 
évtizeden át, de a levelekben foglaltak a XX. századnak szin-
te az egészét karolják át, amiképpen a történelem belenyúlt 
családok életébe, és amiképpen a levélírók egyike belenyúlt 
– amikor a pillanat úgy követelte – némiképp még a hazai 
történelem menetébe is.

Albert Gábor (1929–)író, szociológus, publicista, az Emelt 
fővel c. kötettel a szocialista államrend egy sor torzulásáról 
és évtizedek rejtett igazságtalanságáról rántotta le a leplet, 
később személyes fellépésével szállt szembe a pártállam irá-
nyító apparátusával (éppen a levelek keletkezése idején, az 
Írószövetségben). Levelezőtársa, Kürz János festőművész (1907–
1990), aki ugyan még Budapest ostroma előtt elhagyta Magyar-

Pillantás
a hídra…

Olvasólámpa
KönyveKről, íróKról
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országot, és a világ távoli szögleteiben élt évtizedeken át, de 
sose szűnt meg aggódó érdeklődése az elhagyott szülőföld 
iránt. Az Emelt fővel visszhangja (idővel maga a könyv is) elju-
tott Amerikába, Kürz a XX. századi, magyarországi ki-, be- és 
áttelepítések számbavétele során, mint „vonatlakó menekült” 
némiképp érintve érezte magát, s levélben kereste meg a könyv 
szerzőjét. Az ismeretlen ismerősök között két magyar alkotó-
művész igényes levélváltása alakult ki, majd személyes, meg-
hitt barátság, a gondok és remények felsorakoztatása; 1984 
és 1990 között ezekből Amerikában és Közép-Kelet-Európá-
ban egyaránt volt elég.

Kürz János levelei arra szolgálnak bizonyítékul, hogy az 
emigrációba kerülő, külhoni szülött (értsd: magyar) valójában 
sem a befogadó ország hagyományába, szokásrendjébe, men-
talitásába nem képes élete során végérvényesen beilleszked-
ni, sem az elhagyott szülőföld problémáit nem tudja a maga 
valóságában értékelni. Kürz érdeklődik a felgyorsuló magyar 
társadalmi-politikai változások tényei, tendenciái iránt, ezek-
ről kérdezi Albert Gábort, válaszait azonban gyakran héza-
gosan érti már, az amerikai fogalmak szerint átértelmezve. 
Információit – természetesen – szintén elsősorban az amerikai 
sajtóból, tévéből nyeri, világ- és magyarságképét is ennek hír-
adásaiból építi fel, illetve pótolja. Mindeközben lelkesen gyűj-
ti az amerikai magyar nyelvű (elsősorban protestáns) egyesü-
letek és újságok híreit, reakcióit, a reflexiókat politikai esemé-
nyekre és szellemi teljesítményekre. Ezeket folyamatosan 
eljuttatja Magyarországra, Albert Gábor kezéhez. Afféle híd 
alakul közöttük, amelyen hírek és vélemények, nézetek és bő-
séges félreértések is útra kelnek a világ másként szerveződött 
másik fele irányába. Albert Gábor némi bizalmatlansággal (sőt, 
talán értetlenkedéssel) figyeli a Kürz családtagok gyakori és 
meghökkentő foglalkozás-változtatását (tanár, tengerész, ban-
kár, nyomdász – így követik egymást a Kürz fiú munkahelyei), 
a levelezőtárs ezt önérzetesen a lehetőségek 100%-os kihasz-
nálásának tekinti. A „híd-lét” és a „híd-probléma” éreztetésére 
Gábor egy mondata Jánoshoz: „Jó volna hosszan megbeszélni azt 
is, hogyan változik, és milyen irányba torzul vagy válik reálisabbá 
a Magyarországról és egész térségünkről kialakult amerikai kép”. 
Egymás jó szándékú olvasása és tájékoztatása igyekszik „felül-
írni” az alkalmi félreértéseket.

Két magyar költő van, akik mindkét levelezőtárs értékrend-
jében magasra értékelődnek, a klasszikusok közül Berzsenyi, 
a kortársak közül Weöres Sándor. „Ha azt hallom, hogy »hervad 
már ligetünk«, vagy akár csak annyit, hogy »ligetünk«, azonnal meg-
jelenik előttem Berzsenyi Dániel melankolikus alakja, a magyar sza-
vak, szókapcsolatok így vannak elraktározva bennem. Magyar verset 
idegen nyelven olvasva a szavak elveszítik ezt a ruhájukat…” – álla-
pítja meg Albert Gábor. Weöres verseit Kürz lassanként mind 
megrendelte, meghozatta magának, mintegy ebből merítve 
pótlást hézagosodó nyelvismeretéhez (azért nem olyan ijesz-
tő ez a nyelvromlás, fia levelei jóval gyengébb nyelvezetűek).

Kürz János személye, vagy inkább alakja sajátos módon lett 
része a magyar (vagy inkább a magyar vonatkozású) iroda-
lomnak. Az 1930-as években, Budapesten francia nyelvtaná-
ri (talán lektori) állásban tartózkodó F. Gachot regényt írt 
Budapesti szerelmesek címen, a regény egyik hősét Kürz Jánosról 
mintázta, meglehetős hűséggel. Bár egy tüntetésen a regény-
hős agyonver egy detektívet, – ez a fordulat rendhagyó epizód 
volt 1945 előtt is, az lett volna utána is. Gachot-t ugyan 1949-
ben kiutasították Magyarországról, de Kürz évtizedekig figye-
lemmel kísérte életútját (1945 után Gachot francia követségi 
sajtóattasé volt Budapesten). Hasonlóképpen megemlékeznek 
mindketten A. Sauvageot-ról, a két háború közötti magyaror-
szági francia kulturális élet másik kiválóságáról, akinek nevét 
leginkább az apáink idejében megjelent magyar-francia szó-

tár őrzi. (Ideje volna a magyar szellemi és irodalmi élet e két 
hajdan-jeles alakját kiemelni a felejtés homályából, nem voltak 
sajnos túlságosan sokan, akik, mint ők, a magyar humán értel-
miség jó hírét elvitték francia hazájukba.)

Albert Gábor és Kürz János egyaránt tiszteli R. M. Rilke 
Duinoi elégiáit, költői ihletet, de inkább filozófiai világszem-
léletet meríteni belőle kiválóan alkalmas, magyarra fordítani 
pedig nem hétköznapi feladat. Kürz töprengő sorai a kodifikált 
fordításokkal vetélkedő teljesítményt jelentenek. (A levélregény 
címe – …minden, ami voltunk… – is az egyik elégia rész lete.)

1989 táján Magyarországon felgyorsulnak az események, 
Albert Gábor ama emlékezetes írószövetségi felszólalását nem 
olvashatjuk ugyan a kötetben, de ez a szöveg, ez a tett külön 
kötetet érdemel (kapott is!), csupán Kürz néhány bátortalan, 
lelkendező reflexióját olvashatjuk vele kapcsolatban, ő aligha 
lehetett tisztában az esemény jelentőségével. Az amerikai 
sajtóreflexiók arról árulkodnak, hogy ha „nyílt beavatkozás 
a belügyekbe” nem is történik, de hangulatkeltés bizony igen, 
– mármint valamelyik párt irányába, amelyiknek a győzelmét 
várják, és az új magyar kormány megalakulása után is hir-
detik. Az erdélyi események magyar vonatkozásait láthatóan 
figyelmen kívül hagyják.

Albert Gábor minden közéleti megbízatása mellett is meg-
maradt ekkor is, ami volt: író, Kürz János pedig festőművész, 
aki szenved, hogy egyre kevesebb kedve és indíttatása van 
az ecsetet, a ceruzát kézbe venni. Reményeiket, gondjaikat 
azonban egyre őszintébben és árnyaltabban osztják meg egy-
mással. János örömmel közli, hogy Itt-Ott Találkozó néven a 
magyar eseményeket hitelesen bemutató előadássorozat indul 
Amerikában, amire akár Albert Gábor is eljöhetne. Ebben az 
óvatosan reménykedő kapcsolatban érkezik a híradás, hogy 
Kürz János 1990 novemberében, nyolcvanhárom éves korá-
ban elhunyt. Kettejük levélváltásából egy gazdag élet és egy 
sajátos életút kései állomásairól kapott hírt az íróbarát, Albert 
Gábor, és az utókor magyar olvasója.

Lukáts JánOs

Albert Gábor: …minden, ami voltunk… Budapest – Allentown 1984–
1990. Albert Gábor és Kürz János levelei, Bp., Pont Kiadó, 2015
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CCelofánteremtmények otthonához nem vezet út, semmiféle 
térkép nem jelöli, senki sem hallott róla soha – mégis létezik. 
Az a különös, tarka köntösű, hókristályszemű vándor, aki be-
széd közben hasonló hangot hallatott, mint a száraz kóró, ha 
szél zörgeti, másnap reggel úgy köszönte meg az éjjeli szállást 
és a vacsorát, hogy csillámbetűs könyvecskét rakott az aszta-
lunkra, aztán váratlanul, ahogy érkezett, a szobán kivonuló 
huzattal elhussant a messzeségbe.

A könyv meséli el a titokzatos közösség életét, de azt már 
nem árulja el, hol található földjük; legfeljebb annyit fed fel 
a rejtélyből, hogy a birtokot fehér süvegű, egymásból kinövő 
hegyek őrzik, melyek négy égtáj felől engedik besurranni a 
kódor szeleket.

Celofánból épültek a házak, hidak, keletkeztek a növények, 
állatok és azok a légies szerzetek, melyek recsegő végtagjaik 
éppen úgy tudtak meggyűrve kornyadozni, ha fáradtak voltak, 
mint kisimultan sugározni, akár fogyó hold alakú arcuk, ami-
kor meglegyintette a boldogság. Minden áttetsző volt, ámbár 
kicsit úgy, mintha füstös üveget néznénk; a tárgyakra vetülő 
fénysugár szivárvány színeire tört, segítségükkel tájékozódtak 
világukban.

Egyszer az egyik záporszagú délelőttön a celofánjósok ret-
tenetes jövendölést olvastak ki a Nap és a csillagok állásából: 
teliholdat követő nap reggelén elkomorul az ég, árnyakból szőtt 
palást ereszkedik a Nap elé, s a fény, amely körvonalazta alak-
jukat, végleg elenyészik.

A sérülékeny lények felbolydultak a pusztulással fenyegető 
jóslatra, zizegtek, hófergetegként kavarogtak; neszezéseik sok-
sok tücsökciripelésnyi hanggá összeállva tengerként morajlot-
tak, a pánik megfonnyasztotta testüket.

Akkor a ciszternák remetéje, egy körömhegynyi sztaniol-
papírrá töpörödött aggastyán, biztató tanácsot adott: festők 

pingáljanak be mindent, attól fogva nem kell félniük a szürkü-
lettől, a tompa színek között is kiismerik magukat.

Reménységet jelentő szavak után futárok szaladtak minden-
felé, felkutatták a legügyesebb mestereket. Hajnalra, akár egy 
hadsereg, festékes vödreikkel és ecseteikkel felsorakoztak a 
virradat kapujában, és napkeltekor nekiláttak a munkának. 
Először bemázolták a ropogó udvarokat, majd a fuvalomtól 
is imbolygó kerítéseket és a házakat, utána az érdesre karis-
tolt tereket, sejtelmesen surrogó erdőket, hegyoldalak nyikor-
gó lankáit, legvégül pedig valamennyi állatot, apróktól a leg-
nagyobbakig, s mire elérkezett a végzetes nap, harsogó színek-
ben tündökölt a szurdok.

Alig száradt meg a festék, fakó árnyékcserepek tülekedtek 
az ég alján; baljóslatú félhomály terült a vidékre. Ekkor egy 
hosszúuszályú celofánhölgy, aki szürkéskéken borongó sár-
gasipkás domb tetejéről heves szívzizzenéssel kémlelte a belo-
pakodó rettenetet, miközben habbuborékokkal bélelt ruhája 
úgy sercegett, mint a gyufa, amikor végighúzzák dobozán, 
felsikoltott: – Jaj! Mi nem vagyunk befestve! Végünk van! – Ezek 
voltak az utolsó szavai, a sötétség keresztülszivárgott cellux-
derekán.

Legsűrűbb éj borult mindannyiuk szemére; körbe-körbe ta-
pogatóztak, végül magányosságot cipelve a szívükben, kibotor-
káltak a hegyek nyiladékain, és megkezdték bolyongásukat.

Némelyek erdők avarában rejtőznek, mások nyirkos utakat 
róják rendületlen, kiszolgáltatva a zúgószelek kénye-kedvé-
nek; leggyengébbek a falak repedésében várják, hátha jobbra 
fordul sorsuk. Örökké készenlétben állnak, nem sejthetik, mi-
kor talál rájuk a fény. Amint rejtekeikből előjőve egyik-má si-
kát melegen megérinti a napsugár, csillanásait máris viszi haza 
csikorgó köpenyében, hogy szemernyit feloldhasson birodal-
muk sötétjéből.

Derzsy-Ben Ond

Celofánváros

Ország László fotója
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FFelsőfokú tanulmányait a Képzőművészeti Főiskolán folytat-
ta, ahol Domanovszky Endre, Papp Gyula, Hincz Gyula voltak 
a mesterei. 1953 óta él Egerben, és ott dolgozott nyugdíjba 
vonulásáig. Az Egri Tanárképző Főiskolán tanított.

– Komoly mestereket tudhat maga mögött – gondolok itt a főiskolai 
évekre –, melyeket követően kialakult sajátos kifejezésmódja, festői 
stílusa. Hogy emlékszik vissza a kezdetekre, az első önálló lépésekre? 
Akadtak-e mentorai az induláskor?

– Valóban kiváló mestereim voltak. Az Ön által is említett 
Domanovszky, Hincz és Papp Gyula, valamint Barcsay Jenő 
meghatározóak voltak festői látásmódom kialakulására, a tech-
nikai tudás megszerzésére, de nagy hatással volt rám Szőnyi 
István, Poór Bertalan és Bernáth Aurél is, akik akkoriban szin-
tén a főiskola tanárai voltak.

A gond csupán a mesterek és tanítványok kapcsolatának 
alakulásában volt, hogy a politika meghatározóan beleszólt 
az oktatásba. Az 1950-es éveket meghatározta a szovjet „élen-
járó művészet”, az ún. szocreál, amely gyakran a teljes natu-
ralista jegyeket tartotta követendőnek. Így a kitűnő mesterek 
nem adhatták át teljes tudásukat és sajátos művészi látásmód-
jukat, amely az akkori tanuló ifjúságnak valóban a művelt-
ségét, művészi kifejezőkészségük fejlődését szolgálta volna. 
Ez szörnyű baj volt, mert a mesterek is kínlódhattak miatta. 
Megalkuvás volt a részükről, mivel – gondolom – állandó el-
lenőrzés alatt álltak ők is.

Mindezek miatt mentoraim nem voltak. A művészeti élet-
ben bevezették az ún. 3T-t, tiltás, tűrés, támogatás. Ez gátolta 
a kibontakozást a művészeti életben. Nagyon nehezen kezdett 
kibontakozni sajátos művészi kifejezésmódom is.

Az indulással kapcsolatosan meg kell említenem két jelen-
tős korszakot és egy emlékezetes eseményt:

A képzőművészeti főiskola előtti tanítóképzős éveket (1941–
1944), amelyet megszakított a II. világháború, de ahol ennek 
ellenére kiváló vizuális és általános művészeti ismeretekre tet-
tem szert. Rajztanárom, Hamza Tibor volt rám nagy hatással. 
Felfedezte a rajzolás iránti különleges érdeklődésemet, és fo-
lyamatos figyelemmel ösztönzött a rajzolásra. Hatására már 
elsőéves koromban első díjat nyertem a Tanítók Miskolci Or-
szá gos Kiállításán, és egyhónapos művésztelepi meghívást 
kaptam a Miskolci Művésztelepre. 

A világháborúban besoroztak leventeként. Négy év orosz 
hadifogság várt rám. Itt az egyetlen saját tárgyamnak tekint-
hető evőedényem, a csajkám díszítgetését észrevették fogva 
tartóim. Igen tetszett nekik, és egyre több „megrendelést” kap-
tam tőlük saját edényeik díszítésére, míg nem „jósorsomnak” 
köszönhetően fogságom második két évében – már a láger ve-
zetőitől – fő feladatom lett a nagy orosz festők – Siskin, Ajva-
zov szkij, Repin, … – képeinek másolása. Alighanem ennek 
köszönhetem a hosszú rabságból való élve szabadulásomat is.

A kezdeti lépéseknél emlékezetes számomra az egri mozi-
üzemi vállalatnál töltött két év is, ahol dekoratőrként dolgoz-
tam. Vezetője akkor, Strbák István – a későbbiekben az egri 
tanárképző főiskola földrajz tanszékének tanára volt. Az egyet-
len ember, aki munkát adott nekem az 1955-ös egyházi eskü-

vőm után. Sőt biztatott, tehetségesnek tartott, némileg még 
anyagilag is támogatott.

– Többféle technikával dolgozik, a grafikai megoldások mellett ott 
a pasztell, akvarell és az olaj. Mennyiben kapcsolódik az alkalmazott 
technika a témaválasztáshoz? 

– Festészeti technikáim: az olaj, tempera, quache, akvarell, 
pasztell és olajpasztell, valamint a sokszorosító grafikák közül 
a linó és rézkarc. A témaválasztás és technika szorosan össze-
függ munkáimban. Példaként említeném a Képzőművészeti 
Alap vagy helyi (tanácsi) önkormányzati pályázatokra benyúj-
tott képeim technikáit.

A Gutenberg-évfordulóra, a modern könyvnyomtatás feltalá-
lójának emlékére nyomdatechnikával volt természetes a megva-
lósítás. A linóleummetszet technikát választottam a témához.

Látogatóban Nagy Ernő 
festőművésznél

Eger-patak – Nagy Ernő festménye
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Egy másik kiírás, az „Egri hősök” pályázat sorozatkészítés-
re alkalmas pályaműveket kért – így egyértelmű volt a sokszo-
rosító grafikai eljárás választása. 

Szívesen emlékszem vissza a Heves megyei tájházak soro-
zatra, amelyet rézkarcban készítettem.

Sok üzem, ipari létesítmény megörökítése is volt képzőmű-
vészeti pályázati téma, amelyeket ajándékozási céllal is gyak-
ran készíttettek. 

Kedvelt sokszorosító eljárásaim a rézkarc, a linóleum- és pa-
pírmetszet, amelyeket e pályázatokon való részvétel kapcsán 
ismertem meg részleteiben is alaposan, és amelynek nagy hasz-
nát vettem későbbi tanári pályafutásom alatt.

A különböző festészeti technikák már gyermekkorom óta 
rendkívül érdekeltek. A képzőművészeti főiskolai éveim alatt 
az akvarell- és az olajtechnika rejtelmeit, a Tokaji Művészte-
lepen pedig – ahová több mint tíz éven át jártam rendszere-
sen – a quache-, pasztell- és olajpasztell-technikákat is meg-
ismertem. Sok képi kifejezési lehetőség, eszköz nyílt meg 
számomra, amelyet a technikák kínáltak.

Nekem az olajpasztell lett a legkedveltebb. Örömmel alkal-
mazom a mai napig. Ezzel tudom a legjobban kifejezni bizo-
nyos festői törekvéseimet. E tapasztalatokat szívesen megosz-
tottam pedagógus kollégáimmal is a Heves megyei rajztaná-
rok továbbképzés-sorozatán – amelynek 15 éven át voltam 
vezetője –, és közülük is többen megszerették.  

– De ha már szóba került a témaválasztás – itt is széles a paletta. 
Pályája kezdetén gyakran ábrázolta a paraszti lét pillanatait, így szü-
lettek a Kaszálás, Aratás, Cséplés vagy a Halott siratás című képei. 
A bensőséges csendéletek mellett tájképeket, portrékat, aktokat és ut-
caképeket festett. Voltak-e olyanok, amelyekhez többször is visszatért 
vagy átdolgozott?

– Az 1950-es, kezdeti években olyan életet éltem, mint a 
korabeli parasztgyerekek. 1958-ig, a tsz-ek megalakulásáig 
arattam, kaszáltam, különböző mezőgazdasági munkákat vé-
geztem, mint a társaim, természetesen az apám mellett. Részt 
vettem az aratásban, cséplésben, éltem a falusi emberek éle-
tét, láttam és részese voltam a temetéseknek, stb. – így ezek 
a festői témák kézenfekvőek voltak. Különösen érdekelt a ken-
der termesztése és feldolgozása. Az akkori időben, odahaza 
természetes volt, hogy a nők fonnak, tilolnak, a patakban 
áztatnak. A szövés különösen megfogott. A szövőnők témát 
többször megpróbáltam, de az 1950-es években nem sikerült. 
Minduntalan vissza-visszatértem a témához, de csak 2014-ben 
fejeztem be. Sok évig kínlódtam, küszködtem vele, míg a kom-
pozíció megnyugtató lett számomra. 

A tájképek és utcaképek? Gyalog jártam be a polgári iskolá-
ba és a tanítóképzőbe Felnémetről Egerbe. Csodáltam és cso-
dálom ma is a Líceum tekintélyes szépségét, az Érseki palo-
tát, a gyönyörű székesegyházat, a múlt szépséges építészetét.

Sok akvarellem ma is megvan a sok szép barokk és kora-
beli más stílusú épületről. Pl.: a Kispréposti és a Nagyprépos-
ti palotáról, az Érseki palotáról, a Kálvin-házról, a Hild József 
által tervezett bazilikáról, a várról, az Eger-patakról a Dobó 
tértől az Almár-völgyig.

Az Almár-völgy gyermekkorom legkedveltebb játszóhelye 
volt, felnőtt koromnak pedig legszebb festői témája.

Az Eger-patak mellett másik kedves folyóm és képeim ki-
fogyhatatlan forrása a Tisza. A Tisza-tó – szerintem – vetekszik 
a Balaton szépségével. A Tisza partján megpihenni, rajzolni, 
festeni és látni a napszakok váltakozását csodálatos élmény. 
Csábít az akvarell- és az olajpasztell-képek alkotására.

Képeim örömteli témái a családtagjaim babakoruktól a 
felnőtt korukig. A férfiember a feleségét festi a legszívesebben. 
Én éjjel-nappal festettem volna. A gyermekeimet és az uno-
káimat is sorban, mind megörökítettem.

Visszatérő témám az évszakok váltakozása a Bükkben. A lil-
lafüredi út csodálatosan szép télen: ahogy az autók megcsú-
szásukkal nyomot hagynak a hóban vagy a sárban, olyan szép 
látvány, a faktúra változásának olyan gazdagsága, hogy szeb-
bet el sem lehet képzelni.

Ezekről a témákról sokat festek a mai napig is, azt remélve, 
hogy a kiállítás-látogatókat is megfogja valamelyik.

– Sokáig az egri főiskola rajz tanszékének a vezetője volt. Akadtak-e 
olyan tanítványai, akik már túlestek a megmérettetésen és azóta ko-
molyabb sikereket értek el? 

– Volt tanítványaim között szép számmal akadnak, akik 
Munkácsy- vagy Kossuth-díjat, illetve egyéb magas rangú szak-
mai elismerést kaptak. Mégis, nem úgy fogalmaznék, hogy az 
én tanítványaim sikerei, mert hárman együttműködve, Blaskó 
János, Seres János és én voltunk a hallgatók mesterei.

Név szerint Csáji Attilát, Türk Pétert, Jószay Zsoltot, Ma kol-
di Sándort, Földi Pétert, Herczeg Istvánt, Hrk Máriát, valamint 
egy egész művészettörténész csapatot: Kárpáti Lászlót, Dob rik 
Istvánt, H. Szilasi Ágotát, Goda Gertrúdot, Lengyel Lászlót 
említem meg, de a fel nem soroltakat sem szeretném megbán-
tani. A fent említettek azok, akik most jutottak eszembe.

– Elég csak egy pillantást vetni a képeire és érezni, mélyek a gyö-
kerek, a kötődés a hevesi tájhoz, Egerhez. Mi az, ami ennyi időn ke-
resztül idekötötte, megtartotta?

– „Itt születtem én ezen a tájon…” – vallom Petőfivel együtt. 
Ma is felnémeti gyerek vagyok. Szeretem a földön végezhető 
fizikai munkát. Hiányzik, ha nem áshatok, kapálhatok, gereb-
lyézhetek. Szeretem, mint apám szerette a földet. A földdel 
való munka jelentette számára az életet. Ebből örökölhettem 
én is valamit. A földet számomra ma a kis kertem jelenti.

– Egy író, alkotó, művészember számára mindig meghatározó a kör-
nyezet. Eger városképét olyan neves építészek formálták, mint Josef 
Ignaz Gerl, Fellner Jakab, Grossmann József, Hild József, Wälder 
Gyula, Makovecz Imre, stb. Mennyire ragadták meg a képzeletét épí-
tészeti örökségük, mennyire adtak ezek ihletet?

– 1944-ig, 18 éves koromig nekem Eger volt a legnagyobb 
város, amelyet láttam. Ide jártam iskolába Felnémetről a pol-
gáriba és a tanítóképzőbe is.

Szerencsés vagyok, mert Eger lenyűgözött építészetével, 
esztétikai mércét adott. Talán sokan észre sem veszik, de Eger-
ben még ma is sok, nagyon szép parasztbarokk kapu van, 
csak észre kell vennünk azokat utcai sétáinkon. A paraszt 
építészet szívesen utánozta a barokk építészetet. Ezt lehetett, 
ill. lehet még ma is észrevenni a házak tornácain, verandáin. 
Szükségszerűnek éreztem, hogy a barokkot, mint festő, meg-
örökítsem. Ennek jegyében Az egri barokk egy egri festő szemével 
címmel egy 22 db-os akvarell-sorozatot készítettem. A kiál-
lítást Losonczi Miklós, a Műcsarnok művészettörténésze 
nyitotta meg.

„Méltó ez a kiállítás azokhoz az alkotókhoz, akik ezeket az épülete-
ket tervezték és létrehozták.” – mondta méltatásában.

– Eger a térség egyik gyöngyszeme, vagy zászlóshajója, rengeteg szép-
séggel bír, van-e, vagy vannak-e olyan helyek, amelyek valami miatt 
kedvesek az Ön számára, ahol jó egy kicsit elidőzni, elücsörögni, ami 
valami belső békét, feltöltődést ad?

– Az Érsekkert padjai, a szökőkút és egész környéke, az 
Érsekkert régi hídja a tóval mindig felüdülést nyújtanak, gyö-
nyörködtetnek. A Vár, azon belül a székesegyház romjain sze-
retek megpihenni, gondolkodni.

És végül, az otthonom: a Leányka utcában, ahol lakom, min-
den évszakban és időszakban – reggel, délben, este, de még 
éjjel is – gyönyörködtet a város. Szépséges völgyben telepszik 
az Eger-patak két oldalán. Szeretem, nekem ez a „hazám”.

BOtz DOMOnkOs 
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LLogó, izé, hogyishívják (le)lógója…
Jóska lógója időközben elhervadt.
Most akkor logó, vagy nem logó?
Lógó! Mert így már érthető.
Amúgy a lógó: lógó. A logó meg: cég, szervezet, szolgáltatás 

csak rá jellemző jele. A lógó, persze, más. Pedig az sem kutya! 
Ha lóg az embernek. Ahelyett, hogy.

Csúnya!
Piha.
Azért ilyen durvának lenni.
Kikérjük magunknak!
Ők ki, és mi?
Lógóját a logónak.
A logóját a.
Cégér; jelkép; címer; und zo wajter!
– Te tudsz dajcsul?
Mi igen.
De hogy a lógót válasszuk logónknak… 
Lógósai a nagyvilágnak. 
Lógós a ló is lehet, ötös fogatban?
– Lógóba fogott ló, csikó; olyan ember, ki csak úgy könnye-

dén, mellékesen csinált valamit, mint a lógóba fogott csikó, 
melyet a kocsis nem igen szorít, hogy meg ne rontsa. 

(Forrás: Pallas Nagylexikon (adott szócikke).)
Mert abból aztán kerül szép számmal.
Lóból?
Lüke…
– Logója a micsodának.
– Ne mondd, az is van neki?!
Lájtos kocsi?
Mi?
Micsoda?! Hallod, az ökör mit nem mond? „Lájtos kocsi”… 

Bruhaha.
Lájt… – hallja az egyszeri koma, s ánglusul-ámerikaiul (új-

ma gyarul) nem értvén a régi szódás a lovával jut eszébe, ahogy 

a lajtos kocsival szállította azt a jó alföldi – állítólag arzénos, 
pedig csak finom! – ártézi vizet a szikvizes műhelyébe, hogy 
megtölthesd szódavízzel a szikvizes üvegeit (a szikvizes szik-
vízüzemében).

– Szódás, szó-dát vegyenek, szó-ódát!
Megjött a szo-ódás. A lajtos kocsival.
Lájt?
Lajt.
Lejt. 
(„Lej”… Jó, hogy nem bani.)
Csak nehogy ezt is ellájkold!
Micsodát a micsodáddal a micsodában?!
Azt a rézfánfütyülőjét ennek a kibalzsamozott világnak. 
Tetszik, nem tetszik; tesz rá az ember?
Intézménynév, együttes neve… jappánul, mint lógó logó.
Ki, be, le, föl, alá, mögé, fölé, elé… lógatván.
– Ne mondd azt, hogy „idegen”, megsérted őket! 
– Mért, te hogy mondod? 
– Külföldi. 
– Hogyne, Sütő, Gion is „külföldi”: határainkon túli. Miköz-

ben nem idegen! 
– Nem vagy te egy kicsit nácionalista? – …
Modem – kiállítóhely Debrecenben.
Roma Hungaricum. Csak nem a Száztagú Cigányzenekar? 

Nem, most induló zenekar, hajdúsági föllépéssel a nyáron…
Szimfonik Live 2.0 – zenekarnév (ha jól értem, a Rádiózene-

kar változata, kinövése, újítása, kisegyüttese… modernyül). 
Modernyizálva. 

Marina Port: vitorlás hajókikötő Kenesén a 2000-es évektől.
Logója nyilván neki is van!
Lógó nélkül mit ér a világ?
Az élet.
Lo-lo.
– Az volt ám csak színészné!
A mozivásznon.
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