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Burokban és partvonalon

Huszadszor gy�jtöttük egybe évkönyvünkbe, idehazulról és a határon túlról, het-

venedik életévük betöltésének küszöbére ért jelességeink kurta életvallomásait. 

A  legels� megszólított évjárattól, a  ’28-asokétól errefelé kezd mind több sze-

mélyes közöm lenni a korosztályos mez�nyhöz, engedtessék meg, hogy ezért a 

jubileumon, kivételesen, két földimet soroljam el�re, akikhez egyébként is régi 

szálak f�znek. (Támpontot kínálva egyúttal olyasfélék majdnem elképzelhetetlen 

képzetéhez, amit két jubilánsunk örökít meg: Cserna Csaba a Zeneakadémia m�-

vészszobájának zongoráját egy jubileumon körülálló nyugatos írókat megjelenítve 

Szanyi Péter meg gyermekkori kuckóját a szárnyas zongora alatt – egy vályogház 

ötödik szobájában…)

Három éve nincs már közöttünk (62. születésnapján halt meg) a  legendás Új 

Symposiont átment� Danyi Magdolna, akinek f�szerkeszt�i bolygókörében kóvá-

lyogtunk Újvidéken cimborámmal, Böndör Pállal, a  legképzettebb szabadversel�vel 

(mestermív� versköteteib�l csak néhány: Vérkép, Vígeposz, A gázló, Eleai tanítvány, 

A változásom könyve). Magdi (akinek els� kötete a veretes cím� Sötéttiszta volt) nem 

akármilyen úri sporttal hagyott fel a költészetért: el�tte országos és nemzetközi rangon 

evezett Palicson! Böndör is dédelgette úri sportok álmát: teniszpálya, vagy legalább 

kosárpalánk temerini telkére a fi ainak esetleg kennel uszkárokkal. (Nekem az úri sport 

speciel a sakk lett volna, ha hátat nem fordítok neki jóval a fi scheri címszerzés el�tt, 

sihederkoromban. Bravúros kombinációk, pazar áldozatok, feszes végjáték, igen! – de 

az a rengetegféle megnyitás…)

Hát, nem is tudom, nem érte volna-e meg jobban az úri sportoknál megmarad-

nunk…

Egyvalami biztos: amivel helyette beértük, az írást azt sohasem tekintettük úri 

sportnak.

És ott volt közöttünk, ebben a tehetségek palettájának b�ségét tekintve a 

’28-asokkal felér�, majdnem észrevétlen határvidéki nemzedékben az a született 

úrilány is, aki zongorázni tanult (emlékezetes könyvei a M�kedvel�k és a Gyöngyhalá-

szok), a topolyai Juhász Erzsébet, 51 évesen halt meg, így nem lehet jöv�re hetven-

éves. Egy másik legendás sajtóorgánumnak, a Képes Ifjúság hetilapnak (mely hetven 

alatti veszteséglistáján jegyzi Podolszki Józsefet és Hornyik Miklóst) volt munkatársa 

– melyben itt szerepl� másik jubiláns földim, Dudás Károly fi atalon nevet szerzett. �t 

aztán végképp nem kísértették meg „úri sportok” – hacsak a nemzet, a kisebbség 

makacs szolgálatát nem tekintjük úri passziónak, hiszen a riportok mellett a vidékjáró 

Tanyaszínház, róla a Ketrecbál, majd a szabadkai Hét Napban folytatott f�szerkeszt�i 

küldetése port kavartak.

Történetesen mindkettejüknek szerkesztettem egykor (anno), igen szép, nekem 

kedves gyermekkönyvét: Böndör Páltól az Örökhatbét, Dudás Károlytól A gyalogtörök 

cím�t. (Távolabbra nyúló titkos kapcsolatunk pedig: hogy Dudás kibocsátó Csantavér-

je, a zsákfalu, melynek piacterét apám gyermekkora játszóhelyeként emlegette, úgy 

tudom, Böndörnek is a felmen�ir�l tud.)

Határvidéki barátaimon túl is, azon akadt meg a szemem, a ’47-esek jó részét ez 

jellemezte, partvonalon, majdhogynem észrevétlen munkálkodás a partvonalon. Bár 

gy�zték – és gy�zik – a gy�r�dést. Optimizmusuk csorbítatlan.
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„Megboldogult Esterházy barátom mondta gyakran, ez tud valamit, amit más nem, 

de alkatilag menedzselhetetlen, innen a magánya” – írja magáról Aczél Géza. Ke-

szeli Ferenc, aki magyar szül� gyermekeként Csehszlovákiában „csak háborús b�-

nösként láthatta meg a napvilágot”, „visszavonulva és kirekesztve, szinte szótlanul 

él”. Falus András felidézi: „Apámmal vasárnaponként az utca végére kell mennünk, 

a rend�rségre, ref-es, mondják, lassan megtanulom, mit jelent.” Heged�s Erzsébet 

így von mérleget: „Mi lett volna, ha nehezítések nélkül élhetem saját sorsomat? 

»Csupán« az arányok lennének emberiek. Mert magánéletemmel fi zettem ezért a 

másokat kiteljesít� szolgálatért.” „Mindenemet szétosztottam, azt hittem, életem 

végéig játszani fogok”– szakad fel Maros Gáborból. „Az id�, melyben élnem ada-

tott, az emberi nem krízisének kora” – állapítja meg Mózsi Ferenc. Keményebben 

ítél Kiss Endre: „A huszadik század mindent jól oldott meg (…), és semmit sem 

oldott meg.”

„Önvallatásában” Kelecsényi László ragadja meg a legszebben ezt a kett�sséget. 

„Megkaptam az élett�l a ziccereket, csak éppen akkor és ott nem rúgtam a hálóba 

�ket” – gyötri magát egyik énje. „Hát mi érdekel?” – kérdez vissza a másik. „Ami lesz, 

ami még lehetek. – Mi akarnál még lenni? – Hú, ha azt elmondanám, egy toronyba 

zárnának – ahogy Krúdy írta.” Beszédes az irodalmi konklúzió: „– Merj! – írta Kosz-

tolányi egy Esti Kornél-sztori végén. – Merj, mert kés� lesz.” És valóban, nincs még 

egy korosztály, amely a ’47-esekhez foghatóan tele van hittel, merészséggel. Alább 

következik, amit ennek alátámasztására vallomásaikból szemezgettem.

Q

A boldog jöv�be vetett hittel bekövetkezett nászban foganhattam. (Trencsényi László) 

– Burokban születtem. (Szanyi Péter) – Hiszem, hogy Istennek nemcsak velem volt, 

van terve, senki sem érkezik véletlenül a Földre. (Perjés Klára) – Aki hisz a gondvise-

lésben, akkor látja, m�ködik. Én végig éreztem az életemben ezt a véd�erny�t a fejem 

felett. (Pászthy Júlia) – A  Mindenható kezét homlokomon tartja. Ha rossz vagyok, 

felemeli az egyik ujját, ha még rosszabb, a másodikat, harmadikat, negyediket, de az 

ötödiket mindig magamon érzem. Igen: ez az er�m a mai napig! (Markó Iván)

Sokan gondolhatták, mondhatták – gondolhatják, mondhatják –, hogy nekem nehéz, 

hányatott gyermekkorom volt. Nem. Nekem boldog gyerekkorom volt. (Mohai Gábor) 

– Semmi világmegváltás (Szigethy Anna) – Örülök, hogy élek. Örülök, hogy még 

tudok dolgozni. (Földeák Iván) – Alapvet�en elégedett vagyok! (Tarr Kálmán) – Én 

a Világot gazdagnak látom (Balás Eszter) – Sokféleképpen lehetünk javára-hasznára 

a körülöttünk él�knek, és ez a „hasznosság”-tudat egyre többet jelent számomra. 

(Stefanovits Péter)Lehet, hogy aktívabb szakmai életet élek azóta, mióta nem va-

gyok „munkaviszonyban” (Feledy Balázs) – Szobrászként, nagyapaként, kosarasként, 

zenekedvel�ként lelkesen aktív (Fritz Mihály) –Jelenleg is aktív kutató- és küls� 

oktató-professzor vagyok (Surányi Dezs�) – Az id�múlás a természetben lassú és 

végtelen id�t sejtet. És ez válik számomra szinte diadalmas érzéssé: így m�ködik a 

teremtett világ s benne én magam: voltam, vagyok, leszek, de máshogyan. (Kopócsy 

Judit) – Semmi nem tudta elvenni a kedvem (Gór Nagy Mária) – Kell a tornáztatás a 

tevékeny agynak, / s teszem is, míg bírom, és ameddig hagynak! (Szalai Lajos)



 

Ami a jöv�t illeti, még nem tudok múlt id�ben írni. (Kecskeméti Sándor) – Hogy mit 

hoz a következ� hetven év? Az itt a kérdés… (Erdélyi Z. János) – Az életem a sorok 

között, mögött zajlott kevés csenddel és sok eseménnyel, mindig mindenért hálát 

adva Sorsomnak. Eddig ennyi! Lelkemben csendes várakozás. Bármi lehet. (Bencze 

Ilona) – Újabb és újabb ötleteimet valósítom meg, ma is több könyvön munkálkodom 

(Nagy Bandó András) – Ma is úgy állok az üres vászon elé, mintha oltár lenne. Talán 

ma lesz az a nap, amikor sikerül megtalálnom a Képet (Krajcsovics Éva) – Szükség 

van a m�vészet e min�ségére, a „visszalassításra”, hogy legyen id�nk megfejteni: kik 

vagyunk (Péreli Zsuzsa) – Miközben egyre er�sebben vágyom a lélekmozdító csönd-

re, egyre több feladatot látok magam körül. (Juhász Judit)

Alapvet�en szerencsés ember vagyok. Egész életemben azt a munkát végezhettem, 

amit szerettem. (S. Sárdi Margit) – Mégiscsak azt csinálhattam egész életemben, 

amihez kedvem volt (Masát András) – Ha elölr�l kezdhetném, tuti, hogy nem élnék 

másképpen (B. Tóth László) – Ha újrakezdeném, semmit sem tennék másképpen. 

(Miskolczy Ambrus) – Nem érzem magamat sem öregnek, sem csalódottnak. Ha az 

élet egy nagy vidámpark, akkor mindenképpen fel kell ülni a hullámvasútra is, többször 

is, és én, azt hiszem, ezt meg is tettem… (Forgács József) – Úgy érzem, az „Úton” 

jártam. (Piros Ildikó) – A sors kegyeltjének tartom magam. Mindegy, hány éves vagy, 

élj úgy, mintha életed els� felét élnéd! (Wolf Péter)

Az élet csodája mellé újabb kihívás-ajándékokat kaptam. Aztán minderre ráadásként 

az igazit: a magam békéjét. (Káli Király István) – Nem kevés feladat vár: hat unokám, 

akiket szerethetek! (Horváth Anikó) – A gyerekek n�ttek, a világ kerek volt. Mindig az 

élet kínálta lehet�ség állította fel a sorrendet.” (Csavlek Etelka) – Amikor hallgatóim 

segítségével felépítettünk egy mászóka-labirintust, és a gyerekek birtokba vették, az 

ugyanolyan felemel� érzés volt számomra, mint egy köztéri szobor avatása. (Farkas 

Pál) – Hálás vagyok a sorsnak, hogy fi atalok között lehettem, jókedvük és kreati-

vitásuk mindig er�t adott. (Scherer József) – Ifjúságom dédelgetett vágya teljesült 

(Szelestei Nagy László) – Karmatikusan szerencsés voltam-vagyok, mert mindig 

találtam nekem való szellemi-lelki társakat (Tábor Ádám) – Ahol kellett, bátorítottak, 

átlendítettek a nehézségeken, és bízva bennem, egyre nagyobb feladatokkal láttak el. 

(Szemereki Teréz)

Hajrá tehát, sötéttiszta m�kedvel�k és gyöngyhalászok, örökhatbések, gyalogtörökök 

a partvonalon, a gázlón, a szakadónál! – Át?! Ne még! Partvonalról csakis beljebb vezet 

út a nagy játékban, ami az élet. Fogadja ezt ki-ki szívb�l jöv� marasztalásnak: jöv�re, 

velünk, ugyanitt!

Bognár Antal
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