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Kedves Olvasónk!

Húsz évvel ezelõtt Debrecenben született egy gondolat. Egy, a kelet-magyarországi 
értelmiség törekvéseit, érzéseit közvetítõ irodalmi, mûvészeti folyóirat gondolata. 1988-
at írtunk akkor. Jómagam épp csak a Beijing színes televízión néztem az általános iskolá-
ban az olimpiai közvetítéseket, Egér és a többiek diadalát. Drukkoltunk a hõseinknek 
(mert azok voltak és mindig is azok lesznek az olimpikonok) és nagyot dobbant a szívünk, 
amikor felhúzták a magyar zászlót a Himnusz kíséretében. Bár alig tizenkét-tizenhárom 
éves gyermek voltam, éreztem, hogy nagy változás van készülõben. Olyan dolgokról 
kezdtek el beszélni az emberek, amikrõl addig csak otthon, vagy még ott se mertek. Pu-
hult a diktatúra. Már ki sem rúgtak azért, mert egy énekórán megkérdeztem, hogy a Szé-
kely Himnuszt miért nem tanuljuk? Igaz, nem is nézték jó szemmel és szüleim is magya-
rázkodhattak miatta a szülõi értekezleten, családlátogatáson. Talán még abban az évben, 
vagy már ‘89 lehetett, nem emlékszem pontosan, a Várban az autónkon a Bécsi kapu tér-
nél egy piros cédulát találtunk. Nagy Imre volt rajta. Aztán 1989. január 28-án Pozsgay 
Imre híres rádióbeszéde alapjaiban rengette meg a „népi demokráciát”. 1956 népfelkelés 
volt… Nem a fasiszta, nyilas, horthysta csõcselék ellenforradalma, nem. Népfelkelés. 
Még a suliban is téma volt, nemhogy a munkahelyeken, s mindenhol. Akkor már tudtuk, 
innen nincs visszaút. Vagy Pozsgay és a formálódó ellenzék együtt megy a börtönbe, 
vagy engedni kell. Nos, ilyen idõk jártak a PARTIUM születésekor. 

Talán merészség párhuzamot vonni a fenti megújulás és egy másfajta megújulás közt, 
de az idei év a PARTIUM életében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyûlés támo-
gatásának köszönhetõen fordulópont. A megyei Közgyûlés, annak régi és új elnöke, Fü-
löp István és Seszták Oszkár méltóképp elismerte a két évtizedre visszatekintõ misszión-
kat, így reményeink szerint tovább tudjuk folytatni munkánkat a régiót feszítõ szellemi 
erõk közvetítésében. Másfelõl a reneszánsz, mint megújulás, lapunk hasábjain is jelen 
van, jelen lesz. Téli és tavaszi számunk ennek jegyében fogant. Alapító fõszerkesztõnk, 
Ószabó István írása is errõl tesz tanúbizonyságot. 

Kedves Olvasónk!

Majd egy éve, hogy megtörténtek az elsõ kapavágások Széphalomban a Magyar 
Nyelv Múzeumának építése végett. Errõl lapunk is beszámolt tavaly nyári számában. Vi-
szont azt nem gondoltuk, miszerint alig egy év elteltével már arról tudósíthatunk, hogy át 
is adják a Múzeumot. Márpedig április végén Sólyom László, a Magyar Köztársaság el-
nöke, Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Ódor Ferenc, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei közgyûlés elnöke, Hörcsik Richárd és Szamosvölgyi Péter, 
Sárospatak és Sátoraljaújhely polgármesterei, valamint a nagy nyelvújító Svédországban 
élõ ükunokája, Kazinczy Ferenc társaságában felavatta az intézményt. 

A Radványi György Ybl-díjas építész által tervezett Múzeum létrehozása 13 év meg-
feszített munkába került. Sok küzdelem és nagy anyagi áldozat áll mögötte, amihez az 
Európai Unió is hozzájárult az Összefogással Tokaj Világörökségéért projekt keretében. 
Hosszú kitartó munka kellett a megye vezetésétõl, hiszen képzeljük csak el, ez az egyet-
len olyan épület Magyarországon a Második Világháború óta, amit kimondottan múzeum 
céljára terveztek, no és meg is valósítottak. Azonban ennél a ténynél nyilván többrõl van 
szó jelen esetben. Ahogy Sólyom László fogalmazott: „Mai nemzetfelfogásunk az állam-
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polgárságon alapuló politikai nemzettel szemben a kulturális nemzet fogalmát vallja. En-
nek alapja a kulturális identitás, a magyar nyelv közössége.” Ezt a közösséget éljük meg 
az ország jelenlegi határain innen és túl élõkkel kommunikálva. Ez az egy, ami biztosan 
közös nevezõt ad, hiszen a vallástól a politikai nézeteken át megannyi kérdésben eltérõek 
vagyunk. De egy nyelvet beszélünk.

A minap kezembe akadt egy régi Wass Albert könyv, a Jönnek! Még a háború elõtt 
nyomtatták, elsõ kiadás. Az én tempómhoz mérten azt mondhatom, hogy egynapos 
könyv. Úgy száz oldal lehet. Kisregény. Tömör sûrítménye az erdélyi magyarság huszon-
két nehéz évének, amely 1918-tól Észak-Erdély visszacsatolásáig telt el. Aki ismeri Wass 
Albert munkáit, elsõ olvasatra sok meglepõ dolgot már nem lelhet ebben a könyvben. Aki 
újabb kiadásában olvasná, talán át is siklana azon gondolat felett, amit tán épp számunkra 
jelöltek meg az elõttem olvasók. Ki tudja, még az is lehet Ida volt az, ki megjelölte a soro-
kat halvány ceruzavonásokkal. Vagy Gyula bátyja, ki vélhetõleg a bejegyzés szerint ‘41. 
február 11-én ajándékozta a könyvet Idának. Néhány héttel a második Bécsi Döntés után 
s pontosan négy évvel azelõtt, hogy a magyar és német katonák megpróbálnak kitörni a 
szovjetek által körülzárt Budai Várból. Négy év, amely újra lelket öntött ez erdélyi ma-
gyarságba. Négy év, amely egyúttal megpecsételte a reménykedõk sorsát hosszú évtize-
dekre. 

A háború kimenetelét természetesen ekkor még nem lehetett pontosan látni, viszont az 
emberekben elevenen élt az elmúlt huszonkét év megaláztatása, elnyomása. Amiben a 
sorsközösség a magyar nemzethez tartozás, a magyar nyelv használata volt. A ceruzával 
aláhúzott sorok a következõképp emlékeznek erre a mai napig tartó érzésre, ami összeköt 
minket: „Ti budapesti magyarok s ti többiek, Alföldön és Dunántúl: tudjátok, ti, mi az, a 
himnuszt énekelni? Halljátok templomban, iskolában, ünnepélyen, gyûlésen, mindig. 
Gyermekeitek az iskolában megtanulják. A mi fiataljaink nem hallották soha. Csak néha 
rádión, ha hozzájutottak, figyelték áhitattal és imádkozó szívvel, a bûvös dallamot, mely-
nek szavát csak elgondolni tudták, nem megérteni. Ha valaki mégis tudta s énekelte, bajt 
szerzett vele magának, családjának, falujának. Aki tudta is, magában tartotta. De élt a 
himnusz mégis! Tudták, hogy van és tudták, hogy imádság.” Reméljük, soha sem térnek 
vissza ezek az idõk s kívánjuk, hogy a Wass Albert által megörökített – a magyar nyelv 
használata miatti – keserûségeink egyszer s mindenkorra múzeumba kerüljenek. 

Budapest, 2008. május 4.

Biró Albert
a PARTIUM szerkesztõbizottságának elnöke
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Alábbi írásommal a hatvanéves Dinnyés Józsefet köszöntöm

Nem tudom meddig – ez nem valóságos: meghatározhatatlan idõ –, legszemléleteseb-
ben úgy fogalmazhatom meg, a József Attila-i költõi képben, e költõi képben láttatva ma-
gam: „gyémánthegyen” álltam, s a kavicsokért le-lehajolva, amiket képes volt meglátni 
szemem, szedegettem a szürke kavicsokat. „Gyémánthegyen” álltam, szedegettem a 
szürke kavicsokat, s ott a földön, arra, ahova való vagyok, a föld felé nézve csak képzelet-
ben poroszkáltam, sokáig csak képzeletben, mintha kihullva a „teremtés örökségébõl”, 
már nem emlékeztem volna, honnan jöttem. 

Megszerettem a jelmezeket. Mintha elfelejtettem volna, hogy minden ruhánknál 
szebb lehet testünk, s egyre csak azt mondanám: szebb a jelmez, a maszk, szebb a ruha, a 
vérrel átitatott szövet a szülõnõ ruhájánál. 

Lassan, fokról-fokra, mintha kezdtem volna elfelejteni anyám szavait, s észrevétle-
nül, mintha már egy másik nyelvet kezdtem volna beszélni – azt, amelyet szüntelenül hal-
lottam, s parancsolatokat közölt, kérdés nélkül mindenre az a hang válaszolt. Valami ide-
gen, elnémíthatatlan nyelv beszélt helyettem. 

Egymáshoz olyan közeli, mint amilyen távoli kis népek bábelében, itt, úgy tûnt, nem 
szólhatok többé saját szavaimon – ahol mást sem hallottam, csak hogy mik nem voltunk 
és mik nem vagyunk; úgy látszott, nincs mód számomra, hogy kilépjek némaságomból. 
Csak torz szellemi képmásom létezett.

Amiket kisgyermekként pillantottam meg, majd hosszú idõre elfelejtettem, újra meg 
kellett látnom mindent még egyszer. 

Ahogy ismét megláttam a földet, a napot, a holdat, a csillagokat, a világ elõször meg-
pillantott õsképeit, többé nem vettem le róluk a szemem, hogy örökké emlékezzek. Mikor 
ismét megláttam, a föld úgy volt elõttem, amit jelent; a csillagok, mintha arany rügyekbõl 
kinyíltan látszanának, már virággá bomolva az Élet Fáján.

Messze az út eleje halálba tart. Ez a nyelv az enyém? Mintha nem is sajátom… Érzem 
idegenségeit. Mintha a nyelven belül is kizárólag csak egyetlen költõé volna, amit én 
mégis teljes mélységéig, szavakba foglalt titka legmélyéig megértek.

De még hogy? Mintha hallanék szólni angyalt.
Pedig hát Balassi nem volt angyalka, de szavainak mágikus hatása többé nem hagy 

szabadulni. Itt a szavak, fölismerhetõen, mégis megfoghatatlan módon, mert szinte ön-
törvényük szerint, egy nagy, egyetlen nagy érzéssé rendezõdnek. Szinte mindig mintha 
valami képet is látnék, mikor olvasom. De nem holt ábrázatokat. Mintha távoli múltunk-
ból jönnének felém lovakon a halott daliák, a szavak, lován ezüstös fõkötõvel maga Ba-
lassi. Keskeny arc, szép ívû sasorr…Minden megnyerõ rajta. Ujjatlan ezüstös vértben, 
ezüstös sisakban. Tiszta ezüst a ló szügyelõje. Farmotringja, zabolája ezüstözött, ara-
nyozott. Ha õ költõ, olyan költõ, akit nem emberi, hanem isteni akarat tett azzá, ahogy 
Mátyást királlyá „a mennyországból oltalmunkra”. 

Azért teli pohár sem volt kedve ellen, amint a jó ló, s hamar agár, vitézek társasága, 
éles szablya. 

ÓSZABÓ ISTVÁN 

Reneszánsz
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Elõttem összes versei, Szép magyar comoediája és levelezése. Jóelõre megírt végren-
deletét olvasom. Az avittasan-szép, leltárba vett vitézi eszközök neve, s az egész Balassi-
as-lelkiállapot ma is úgy hat rám, mint 1972-ben, amikor az elsõ, azóta énekké is lett Ba-
lassi-versemet írtam:

Hagylak handzsárom, dupla páncélom, ejtek könnyet rátok.
Farmotring, merõ aragy szügyelõ, mostan tüled válok.

Kit lát szeretõm, szép nyakbavetõm hagyom itt, s itt hagyom
kinek pofája, nyakvasa, pántja ezüst: a sisakom.

Két hegyes téröm, gyönyörûségöm, kikkel bajba mentem:
egyik mint másik, csak úgy csillámlik. Üket én szerettem.

Mint belga csipke, tajték fejírje borított zabolám;
más lovat vezess, sose töredezz én régi nyeregfám.

Jó Isten áldjon, ezen világon, más drága sisakom:
hol reám vernek, voltál fejemnek mint óvó angyalom.

Vígre vannak ló fejében való fõkötõk, a szebbek:
már ezt mind hagyom, öcsémnek adom, Balassi Ferencnek.

„Morte moriaris”. Ugyanezt kimondani a magyar nyelv ilyen csodára képes: „Halálnak 
halálával holsz.” Majdhogynem elveszett a középkor idegenbõl elküldött „béke angyalai-
nak” uralmán az ó-magyar kultúra és mûveltség. Mintha az ember szemei elõtt következett 
volna be az, amirõl próféták jövendöltek: hogy új világ támad a réginek pusztulásán, új 
nap, új ég és föld. Szemük láttára omlottak és temettettek a föld alá kentauros, szirénes 
gyámkövek, paloták oratóriumát hordozó kõkonzolok. Mi maradt? Felbecsülhetetlen ér-
ték hûlt helye. Szövegemlékek. Hamu. Hamu és hamu – ahol egykor az írástudók s az iro-
dalom tûzhelyei voltak. Mi maradt? Mindabból szinte semmi, ami valahol írva volt, amit 
olvasni lehetett – szinte semmi abból, ami olvasandó (a legenda szónak van egy ilyen je-
lentése is, ami látható, mint pecsét, olvasandó, mint pecsét körirata). Mi maradt? Csak ami 
szájról szájra terjedt, hogy az, ami volt, légben lebegjen. Mint minden alapot nélkülözõ. 
Kétes hitelû. A mesék világába utalható. Hogy csak a nép ajkán terjedõ szóbeszéd legyen. 

Mintha Boldog István király elõtt legendák nem is lettek volna. A legrégebbinek mon-
dott legenda, mely írva fönnmaradt, két szláv szerzetesrõl ad hírt, két, a Vág völgyében la-
kó mártírhalált halt szláv remetérõl. Hát igen. Más hatalma alá vettetve szolgálni tartozunk 
azt, aki megfoszt a földi javaktól. Vértanúságot szenvedni is készen, „édesdeden, zúgoló-
dás nélkül”. A vaskos Magyar irodalom története szerint nekünk nincsenek balladáink 
sem. A magyar nyelven ismertté váltak mind „átvételek”. Lehet, hogy meséinkbe is, a ma-
gyar népmesékbe a környezõ népek fiai szõtték a neved, és a mûveltebb népek fiai, igazsá-
gos Mátyás? Akit Mathias Corvinusnak mondtak az idegenek, második Attilá-nak Ma-
gyarországon innen és túl. Az igazságos Mátyás is csak mese. Mikor aranypénzt találhatott 
a szemétdombon kapirgáló kiskakas is. Nem egyéb, mint legenda, mese. Vándordiákok, 
Tinódik énekhangja, ami elszáll. Hogy válhatott a gazdag jólét honában király és nép idilli 
együttélésének emlékévé Mátyás harminckét évig tartó uralkodása, mikor súlyos adókkal 
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nyomorgatta népét? Zsarnok volt, kegyetlen, népszerûtlen, gyûlölt uralkodó. Mint a hagy-
mát, száraz héjait leszedve, meg kell tisztítani tudatunkat e romantikus képtõl, s magában, 
kénytelen-kelletlen is megenni azt a hagymát. Finoman ezt érzékeltetnék a mindent tudók. 
Az összeesküvés fõ kitervelõje, az Itáliából hazatért humanista, Janus, bírája vérnõszõ, 
aberrált papok „töketlen szüleményeinek”, Janus, a lángelme Janus is halálát kívánta. De 
nem tehették el láb alól (akkor még nem) a harcias, vitézlõ és nagy tudású királyt. 

Így írtam, a fent mondottak fölött tûnõdve, már szándékoltan megtöredezve a híres 
Balassi-strófát, a kizökkent idõhöz önként, készakarva ki-kidöccentve szabályos ritmu-
sát, így írtam a második verset a haldokló Balassiról:

Kantárodat szorítják, szolgáim felfordítják,
tarpán lovam, nyergedet.

Amit az idõ szétmorzsol,
a szél megépíti porból.
Támaszaim eldûltek.

Lám-lám, így lettem, Uram, muzulmán.

Mennyi kárörvendõ!
Tág, szellõs rét, mezõ, mennyi élõsdi

él benned
elvesztegetett hazám.

Aranyat õrzõ griffek,
gulipán, kacagó csér.
Levágott lábom csonkján a piros turbán:
átitatja a vér.

Bármit is mondjanak a történettudósok, a 
tíz bibliát kitevõ Magyar irodalomtörténet 
tudorai, nekem Mátyás kora a földi paradicsom, országokat szelve át, itt lent ragyog a 
Mátyás-i hadak útja, s a magyar reneszánsz fénykorában Balassi napja ragyog. 

Homálytól tisztul a távoli hegy. Balassi szerette-tájain kikelet van. Áldott pünkösdnek 
ideje. Harmat. „Hûves szellõ”. A tél után megújuló természet. Mi más ez, mint ma nekem 
is, reményed, hited, örömöd, boldog-boldogtalan szerelmetes élet? 

S akkor egy mély, nagy sóhajjal harmadszor éreztem leküzdhetetlen vágyat, Balassi 
Bálint, magyar nyelvi paradicsomod fagyokig ért, jó ízei után: 

Hit, álmok, sejtelmek, Táj, zúzmarás vidék,
sárrá ázó selymek szó, szavunk, holt igék;
szála szemfedõinkben. túl s a halálon innen.

Fölkerekedõ szél,
végtelen idõ, tér –
mindenben te élsz, Isten.

Cseh Gusztáv: Janus Pannonius.
rézkarc
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A reneszánsz csak az elpusztított régiek újjászületése – az elhallgatott magyar nyelvû 
költészeté, s kivételesen ritka „írástudók” a végbeliek, vitézlõ katonák, akik hosszú idõ 
után elõször és magyar szóval mondták ki: „Ídes a hazának szerelme”.

Tõlük tanultam mindenekkel szemben küzdelemben élni. Becsülni az ellentámadás 
vitézi virtusát.

Tanuljuk ezt tovább, végbeliek! Tanuljunk önmagunk lenni. Tanuljuk az elõttünk való 
példákon át. Aki magyarnak nem jó, az embernek is hitvány. Ha alólunk is kibukik a ló, el-
veszett Magyarország – minden, ami sajátunk, szabadpréda. Ahogy katonaként Balassi 
Bálint magas irodalmi rangot szerzett, nem hagy el az Isten bennünket sem.

Kiknek jószívvel küldted
mert kérték, megadtad
„kegyelmed egy-egy szép lovát”.
Kívántam én is: szálljunk lóra.

Karod, Istenem,
karod úgy fog át,
ahogy nem ölelt senki
gyermekkorom óta.

Béklyók rezében elragadt,
hány s hány lovam
eldobrokolt pusztának eresztve:
s hozza Isten nyergem. Vágta! 

Már errõl szó se volt. Elharaptam 
nyelvem. S mindig újat ad;
ez Isten kegyelme:
várhatok mindig új lovára.

Vágta hát tovább!
Kiknek jószívvel küldted,
Istenem, megadtad
„kegyelmed egy-egy szép lovát”.

Nekünk is volt, volt idõ, mikor „vígan 
laktunk”. Álltunk mindenek elõtt kétes hír-
ben. Bevádoltak ellenünk „praktikáló” ellenségeink…, „de sem a kurva anyjok gyapjú 
szekér borát, sem a kurva bestia atyjok keresményét nem ittuk”. Mondhatjuk ezt bátran 
úgy, mint Balassi, aki, mint mi, ugyanaz a bujdosó fajta is volt. Ránkhagyta legjobb lovát, 
s váltópárját is ennek, amelyiket ha nem éppen a harcos derekasságával ült, õt is, részeg 
lovagját, levetette, s csak nehezen foghatták meg valahol Zólyomon túl.

Úgy tetszik szememnek, hogy mind elõttem forog… „Júlia szép képe” – írja Balassi. 
Lelke „érte forr, buzog”. Nem hagy neki nyugtot, kínozza ez az egy nagy érzés; hogy egy-
szer már hamuvá vált nagy tüze, hat év után, lobogva ég, újra föléledt. 

Õ, ha hozományvadász is, a pört, a csatákat várakért vívta. Úrként. Hatalmasként. Im-
périumokért. Én eszköztelen vagyok már mindehhez. Lovam is látomás: csak égi virtu-

Thuróczy Iohannes: Cronica Hungarorum.
Nyomtatott könyv. Augsburg, 1488.
Pergamenre készült nyomtatvány,
a Mátyás királynak szóló ajánlást

a nyomdász aranybetûkkel nyomtatta.
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sunk lova. A költõk „Júliáival” minden, ami „isteni”, kimúlt az életbõl. S amint azt a fen-
tebbi költõi képpel érzékeltetve próbáltam megfogalmazni: a „gyémánthegyen” fölsze-
dett kövek a a világról gyermekként szerezhetõ ismeretek, elképzelések kõvé változott 
meséskönyvei voltak. Mítoszok, legendák, „mesék”, amelyekkel együtt elvesztek a fo-
gódzók, az anyai szóval (kalács helyett is) adott jó tanács, a féltõ figyelmeztetések. 

S így majdnem reménytelenül kerestem az utat. A kerekerdõbõl nehéz volt kitalálni. 
Vasorrú bábák helyett, akik egy falat kenyérért tündérré változva útbaigazítást adnak, 
szüntelenül a kilencágú szederindába botlottam, mert nem volt kard a kezemben, hogy le-
vágjam az indát, s a gonosz varázst megtörjem.

Talán hiába is lett volna? Egy ellen Balassinak sem volt. „Júlia”. Az eszményi nõt meg-
testesítõ, Isten helyébe álmodott nagyasszonnyal szemben mást nem tehetett, minthogy 
„összekulcsolt kézzel, hajlott térddel, fõvel” lehulljon elõtte. Ungnádné „két szép szemé-
vel, mint két éles tõrrel” szemben le kellett a földre hajítani szablyáját, kardját. Halálnak 
halálával halt. Mert az kellett, miután elvesztette is, a „megnyerhetetlen”. S mikkel rá se 
nézett: hatalmas szemei. „Júlia”. Mindannyiunk „Júliá”-ja. Az egyetlen, akit nyílt úton al-
sónemûre nem vetkeztethet, nem csaphat le rá a magyar reneszánsz e szkíta-hollója se. 

Bár én nem írok szerelmes verseket, s jutván eszembe Balassi, midõn már nagy kínok 
közt fekszik, s egy pillanatra elszenderültében darvakat lát, eképpen kezdtem mégis 
emlékezni:

Enyém volt,
mikor a legszebbé
lett alakja.

Ki tudja majd,
hogy voltunk, Anna?

Bámulok. Tûnõdöm.

Mentek, darvaim?
Távolodó jelek,
sapkák szláv betûkön.

Északra száll a fehér fény.

Álom fehér lova,
fölhorkan lélegzetem.

Halva talál az éjfél.

Nem veszíti emlékezetét, öntudatánál 
van a halál pillanatáig: fohászkodik nagy is-
tenségéhez, oldja fel bûnei alól; hulljanak le, 
mint fejtül való kemény fáról lenyûtt kéreg – 
viselt kámzsák; vetkeztesd ki, ó Szentlélek: 
hagyd levegye vérrel átitatott ruháját; isteni 
gõg, elhitetés, mindig más-más álságos pó-

Thuróczy Iohannes: Cronica Hungarorum.
Beatrix fametszetû, kiszínezett portréja
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zát; töredelmességében hagyná Isten meg felemelt feje megõrzött földi méltóságát. Pél-
daként így kívántam megörökíteni mindig új s újabb verssel:

„Szívem állását és kívánságát voltaképpen tudod” – szól, ilyen természetes egyszerû-
séggel Istenhez.. Megpróbált, igaz emberek, s hozzáteszem: a legnagyobb költõk, akik az 
egeknek tetszõen tudnak beszélgetni Istennel. S íme a hetedik vers, amit pünkösd havá-
ban, hogy az esztergomi vár rohamakor kapott „fene ötte sebé”-be belehalt, pünkösd ha-
vának utolsó napján írtam, 1594 után négyszázhat évvel. Példázva ezzel is, hogy mi volt 
Balassi számára a költészet:

Csak még ezt… S forduljon egeknek
sarlóformában hajló hajóm orra.

Ne félj leromlott testben feléled
megvert vitézed s még lóra kap.

Elkívánkozót, szánj meg Uram,
ki haldokló vígasztalója vagy.

Ne sajnálj, hogy vérbe fagyva látsz!
Csak még egy… egy vitézi ének,

s nyomj a víz alá. Akaszd a holdra:
forduljon egeknek
sarlóformában hajló hajóm orra.

Csak még ezt… Az utolsó búcsúfohászt.

Magad. Egyedül, Uram: Nincs jártányi erõm.
te légy az én vétkeimmel szemben. Lábamból a vér kiszállt.
Már széledõ seregedben. Ha a halál terít is le…

Uram! A te ügyedben.
Kiütvén vak lovam szemét, A föld se kemény. Széna-ágy.
ne fosztd meg reménye csillagától 
fiad, szolgádat, szegényt. Moháján, hol régi sereged 

megy, a harcmezõn…
Uram, el kell essem.

Thuróczy Iohannes: Cronica Hungarorum.
Mátyás fametszetû, kiszínezett portréja
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1. Városi Venus

– Gráma István festményére

1Mióta  vártunk –, megszületett közénk,
akit nem ékít semmi varázs, se smink,

csak önmagát mutatja mindig,
egyszeri mint az örök szerelmünk!

Te nem habokból parti homokra lépsz,
hajad se fújja Auster, akár Zephyr;

virágköpenyt se nem borít rád
Flóra szemérmesen eltakarni!

Kitörsz a falból: tested a téglaszínt
rubint-vörössel áttüzesíti; állsz

merészen és ruhátlanul, most
partra vetett, mi elénk: a kagylód!

Magára hagytad ciprusi templomod,
magányosan jöttél; szemeid komoly

tekintetével elvegyülten
fényt ad az ünnepi tisztaságod!

E kép(p)en együtt: klasszikus és modern
kibékül; újjá, most született, miénk; –

akár e metrumok zenéje,
dallama új minekünk: a zajban!

SZABÓ PÁL

Magyar Botticelli–diptichon

1
 alkaioszi versszak
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Tavasz-idõ

„Solvitur acris hiems”
– Horatius

2
Hiába szóltál!  – Ablaküveg mögött
a napsütéshez már meleg is vegyült;

fehér, szelek-szaggatta felhõk
úsztak elõttem a kék szemedben.

Sietve mentem…,hol van a hóvirág?
De mit találtam? Fák koronái közt

csak jégcsapot, havat, didergést!
Szép tavaszunk idejében éghet!

Idõ a vágynak, nem szerelemnek árt,
türelmesebb és nem csapodár. Ne nézz

se vissza túl, s ne várd elõre
téli tavaszban az õszi nyárt is!

Zsoltár, tavasszal…

„a kikelet künn már hangolja húrját”
– Juhász Gyula 

A költõ 125. születési évfordulójára 

Megtépett zsoltár, fagyos hangú bánat,
zsong, dereng, sír a Tisza parti csendben.
Szeged lüktet benned, s az emberekben
a városát szeretõ poétának

emléke mélyen él. Emléked márvány.
Lélek-vásznaidon a toll ecsettel
birkózik, az ösztön az értelemmel.
E barna, bús zenét letörve, árván

Bennünk folytatod, nincs halál hiába,
mert lelked az Alföld Itáliája,
felolvad szívünk, feltámad, Szegeddel.

Felzsong tavasszal derûje-borúja,
hangodtól egyedül hegedül újra,
húrja: magyar bánat, magyar szemekkel.

Cseh Gusztáv: Báthory István
rézkarc

2
 alkaioszi versszak
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(Curriculum)

A benne-lét útjának negyedén
szemeim végre én is fölnyitottam,
és körbenéztem: mi lehet enyém
e nagy világból. És csak álltam ottan,
és vártam én is azt, mit várva vár
az ifju. Minden kellett volna nyomban,
igen, de sorsunk szigorú tanár.
Máskor mesélem el, hogy én, a léha,
miképp tomboltam, mint a vad szamár,
hogy ágyról ágyra szálltam, mint a méh a 
virágra; és az Isten asztalán
cserélte bibliám a kártya néha.
A benne-lét útjának harmadán,
midõn már szart és kártyát megkevertem,
agyamról fölszáradt a harmat, ám
kiégve, céltalan s a porba verten
láttam magam. És ekkor jött felém
a Szépség, s Õt köszöntöm ím e versben
én, ki az útat végre meglelém.
Ó, ha le tudnám én azt írni mostan,
hogy mennyi minden költözött belém,
midõn a lelkem hófehérre mostam!

(Ars conventionalis)

Fehér felhõszoknyáját ölti föl
a szirt, s a tenger óriás smaragd,
a lét szerelme ég, mindent kitölt,
magát kinálja, versbe hogy faragd.

(Faraghatod, míg széttörik a toll,
míg megtudod: felszínig sem hatol,
elérhetetlen Õ, csalod magad,

s a Szépségnek csak rossz szolgája vagy.)

ORBÁN JÁNOS DÉNES

In Aesthetica
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E versben is, Horatio

És hamutartó az egész világ,
hitvány csikk benne minden egyes ember.

Ó, Lear, a líra téged is megöl,
kék lángra gyúl az álladon a kender.

(Egy hamutartó, csikkekkel. Ki lát
egyebet itt? Csak ennyi a világ.)

(Hogy színház? Igaz, úgy lehet.
Ám a darab kit érdekel?!)

Helyes a bõgés, bár fura.
Úgy vélem, Ön is arra érti,
bár kissé transzcsendes, Uram!

Júlia, 
mért nem vagy te férfi?!

Kétségünk nincs, ez itt a kérdés.
Határtalan az egyetértés.

(Több dolgok vannak, ím, e versben,
mint sárga ember Ázsiába'.
Végtére is bevált a tervem.)

Valami bûzlik, ám hiába.

Horatio, ne értsd balul!
Félre ne érts, Horatio!
Hogy õk felül és én alul
– így kívánja a ráció.

országomért lovat ha kértem
hitvány gebét kaptam csak érte
így is úgy is bõrömbe fértem

úgy hiszem ennyi is megérte

Nulladik szonett

Miként is nyújtsam át szonettemet
– tizennégy sort, száznegyven szótagot,
ezen rövid meg hosszú lépteket –,
hogy megtudd: önmagamnál több vagyok?
Téli virágként nõjenek ki tán
papíromból a mondatok, szavak,
hogy téged, kit a lelkem úgy kiván,
e virágokkal elborítsalak?
Vagy inkább tetszik, minden sor ha rács,
s a vers kalitka, melyben átadom
– hisz bármi fényes, úgyis csak harács,
egy más világban áll a nagy vagyon -
a lelkem, mely a rácson át ha jár,
széthajlik az, de mindég visszaáll?

Xenophon: De respublica Lacedaimonion.
Országos Széchenyi Könyvtár



Segíts szavadra lelnem

(Balassi-strófák)

Ó, dzsukel beköpõ
vamzer masnikötõ –
balhéztam, markecoltam!
Sosem lettem ajser:
kapcarej, jassz, kajfer,
ganef, hímringyó voltam,
brancsban mindig vatta.
Hesszül leszívatva
kaptárba sóheroltak.

Ó jaj, görény téglák
baknink mószerolták,
bevirítottak minket !
Kampec házerbalhé –
deklik, fõ- meg alhé ;
de csak rám vertek cinket.
Tyurmában ki lötyög,
megint vagyok köcsög,
csicskázok genny csóringert.

Ó, mázsa van olló!
Micsa girnyó pondró
leszek, ha tré a hajlak!
Hangosfõzeléktõl
slisszerektõl, léttõl
majd hogy herótot kapjak!
Jaj, brunyálom mind le,
télakolok blindre!
Zsarvak felhõre raknak.

(Recrementum)

test börtönébe’ lelkem
nem tudni égi zsargon
segíts szavadra lelnem
a törvényt újravarrnom

17P iumart
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V.

rácsok között akár ha rab lennék
s hát az is vagyok szereknek rabja
bolyongok itt amíg meg nem kapja
testem azt amire most van szükség

rácsok között bolyongok ha tudnék
kitörnék alig várom hogy adja
az Úr de szabadulásom napja
nem ám hogy itt most de közel sincs még

várok hát teszem amit mondanak
most õk mondják meg hogy nekem mi jó
hátamon fekszem így telik a nap

idebenn bolyongok nincs semmi szó
amit keresnék maguktól jönnek
záporként hullnak akár a könnyek

VI.

a toll keresi most kezemet és
vezeti akár egy égbeli erõ
maguktól jönnek a versek elõ
tehetek bármit nincs ellenvetés

kábultan fekszem agyamban mesés
álmok cikáznak csak forr a velõ
bennem s ami jön nem puszta merõ
képzelet hanem ez az ébredés

maga ki tudja hogy milyen mélyen
aludtam eddig s hittem valódi
s elhittem úgy jó hogy fájjon égjen

idebenn minden nem mondható ki
az hogy mit érzek most ébredezve
égbeli erõ feszít keresztre

ILLÉS ZOLTÁN



19P iumart

VII.

zajok zajok egy sem hagy pihenni
minden kis zörej kalapácsütés
ha nincs elalvás hogy lesz ébredés
kérdem de válasz nem jön hát ennyi

egyedüllétem gyümölcse enni
nem lehet belõle íze nincs és
illata sincs maga a felejtés
bár azt is tudnék már felejteni

ha már aludni nem tudok talán
ez lehetne az egyetlen módszer
átvészelni míg ereim falán

tisztára seper mindent a gyógyszer
amit itt adnak talán túlélem
s fellélegezhet végre a vérem

VIII.

emelj magadhoz ó Uram ne hagyd
testem a porba hullani némán
fogd meg a kezem vezess a létrán
fölfelé ne hagyd magára fiad

kérlek jó Uram mutasd meg magad
égõ szemeddel tekints le énrám
mosolyogj rajtam egyszer már léhán
melléd szegõdtem s elhagytam utad

szükségem van most hívó szavadra
beszélj hát hozzám fülem nem süket
számítsz-e még eltévedt fiadra

vagy rám sem vár más csak egy feszület
megbántam mindent mi rosszat tettem
engedj hát újra fiaddá lennem

2007. augusztus 11–13.
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Ópiumillatú esték
kocsonyás homályában
mindketten átlényegülünk
valami egészen mássá,
mely már nem csak
vízbõl és sárból gyúrt elegy.

A halántékzsibbasztó vér vágtáját,
a körömágy – feketítõ
 zsiger-zsugorító
   hajhagymaírtó
     foggyökérroppantó
gyönyör zsarátja
TRANSZ-CEN-DEN-TÁ-LIS
szikrákat gyújt a sárszövetben…

S mintegy varázsütésre -
szétfolyt a tér
 eltûnt az arc
   megszûnt a test…
Csak a legõsibb Harmónia
érdes rezdülése
veri a taktust
a végtelen csendben…

CSÍK MÓNIKA

Metamorphosis
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Nyáridézõ

Fénybe
burkolózva,
fogózva

olajbogyó, só
és fokhagymaízû
szerelemben
tobzódva

apollói
tökélyként
emlékszem
rád

s arra, hogy
szemünk, fülünk,
a körmünk alja , sõt
a fürdõbugyim is
telis-tele volt
púder-finom
kimoshatatlan
történelmi
homokkal…

Cseh Gusztáv: Jeles házak,
Aranyosmeggyes

rézkarc
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Tarkómba liheg a nyomor,
nincs pénzem és nincsen lakás,
csak állok, mint béna szobor,
késik az isteni áldás.

Hízik agyamban a tumor,
szitkozódni is már minek,
jókedvem asszonya komor,
nem kellek én már senkinek.

Akartam valaha szépet, 
valami igazán nagyot,
ám dermedté szoborodva
minden vágyam cserben hagyott.

LENGYEL JÁNOS

Szobor

Ismeretlen lombard szobrász: Mátyás és Beatrix dombormûvû arcképe 
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Adom neked a fény-hazát, Feri, a magasságosat – azt, ahova hõsei lelkét költöztette át 
a régiek képzelete. Mert az erényesek jutalma, hogy ezt a helyet lakják Mint arra érdeme-
sek útjaként, adom neked az égbe-vivõ utat. Adom neked a Hadak útja csillagait, apáink 
õs csillagos egét. Mert úgy hallottam, így mondta és mondja Rege arany szája: a földi ha-
landók, az igaz életûek emberségük, erényeik révén válnak méltóvá a visszatérésre, a 
visszatérésre oda, ahonnan erednek. 

De nem is én adom ezt; rosszul fogalmazok – csak hitemet mondom, amihez nem kell 
még írónak se lennem. 

Csillagkép vezet atyai barátom, mint engem, csillag a csillagimádás tilalma ellenére, 
mint Esti Vénusz engem, mikor az útban és a csillagokban bízva elindultam, s alig húsz-
évesen levelet kaptam tõled. Ne tûnjék dicsekvésnek nekem mondott (írt) elsõ mondatod, 
ne tûnjék dicsekvésnek, hogy idézem, most is erõt ad: „…jó költõ vagy, ha bárki mást 
mond, csak mosolyogj”. 

Próbáltam mosolyogni, szorongva mosolyogni… Sõt, volt, idõnként, hogy el is szállt 
velem ló, de valami azonnal visszahozott a földre. Ahogy teltek az évek, (s most idézve 
akkor József Attilát: „az évek, mik sorsom összetörték”), ahogy teltek az évek, már erre a 
szorongó mosolyra sem voltam képes. Eltûnt az Esti Vénusz; eltûnt elõlem. Úgy látom, a 
mennyet köd borítja.

Ó, nem is a menny ez. Ez a föld. A haza kertalja-vége. Az „alulsó Magyarország”. 
A határ széle felõl Mátészalka felé döcögõ kisvonaton, átláthatóvá törölt szemüvegnyi 

fényen nézek kifelé; s kint, mint a kocsmákban régen záróra után a székláb-erdõ, mered-
nek föl a napraforgószárak Messze vagyok még nagyon. A temetésedre sem érkezek meg. 
Azt is csak elképzelem… Ide. Csak elképzelem, körül kórószárakkal egy vizenyõs fol-
ton: a halál utánozhatatlan csendéletét, amin én is rajta vagyok, mint ismerõs, mint távoli 
barát. Elképzelem, vagyunk szépszámmal, állunk egymás mellett, s úgy nézünk egy 
irányba, mint… mint nem lefejezve még a hazájukba vágyakozó napraforgók Elképze-
lem; de ez is egyre nehezebb. Lassan ez sem segít: a haza-igézet, a segítségül hívott szü-
lõföld ereje. Semmi sem segít. A mitológia sem. A mítoszok, a hetvenhét magyar népmese 
sem; a jellegzetesen írói, mesterkélt nyelven mintha nem hatnának már, mintha elveszí-
tették volna lényegük varázsát.

Próbálok mosolyogni, szorongva mosolyogni. S hogy ne hagyjam el magam, a fent 
idézett mondatra gondolok: „…ha bárki mást mond, csak mosolyogj”. Bíztatva magam, 
mondom magamban egy régi – a szerkesztõ által ünnepre eltett, de hiába várt – neked 
ajánlott versemet:

Csöndben lépdel.
Jön az ember
gyertyakoppintóval
gyertyát oltogatni.

ÓSZABÓ ISTVÁN 

Búcsú Kunszabó Ferenctõl
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S jön valaki.

Kámzsát húzgál a fejekre.
Mit olt, Uram?
Nézd mit
oltogat ki?

Arról, hogy Kunszabó Ferenc halott, barátunktól hallottam. Tom Lantost siratta a Mé-
dia. És íme még ez is… Szinte szó szerint következik be, szinte szó szerint, az elképesztõ 
körülmények folytonossága okán, okos atyai barátom, íme ez is:

Minket nem kérdeznek
milyen volt élni.
Tollal kûzdve, elnémíttatunk
toll fegyvere által.

Fejvértet, az értünk gyújtott
gyertya is, nehéz vértet ölt,
amíg sisakjukkal
fojtják ki a lángját
a gyertyakoppintók.

Minket nem visznek
akkor sem hintók.

Adom neked a fény-hazát, Feri, a magasságosat, azt, ahova hõsei lelkét költözteti át a 
régiek képzelete. Mert az erényesek jutalma, hogy ezt a hazát lakják. Mint arra érdemesek 
útjaként, adom neked az égbe-vivõ utat. Adom neked a Hadak útja csillagait, apáink õs 
csillagos egét. Mert úgy hallottam, így mondta és mondja Rege arany szája: a földi halan-
dók, az igaz életûek emberségük, erényeik révén válnak méltóvá a visszatérésre, a vissza-
térésre oda, ahonnan erednek.

Cseh Gusztáv:
Jeles házak, Bonchida

rézkarc
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Lávakövön sütünk

– Lávakövön sütünk – mondta Szerencséni és bekopogott a hentesbolt piszkos ablakán. 
A hentes éppen a község kurváját tapogatta és vasalós szemekkel zárta fel az ajtót.
– Mi kõ? Nem lássa, hogy leltárazzuk a témát?!
– Lávakõ kõ – viccelt Szerencséni. – Van az itten?
– Mi vagyok én, tüzép? Vegyen darált húst, nyesse meg!
Szerencséni kedvetlenül nézett szét a világban. – Egyszer akarunk modernül fõzni, erre 

nincs hozzá elegy. Na, csak tárazza fel a többit is, nyesõs! 
– Nyesse meg a bika …okos pesti, fõeszû… – morgott tovább a hentes.
Én arrébb tettem gondolataimat, mert úgy látszik, itt Kierkegaard vagy Heller Ágnes nem 

dominál.
Amúgy vidéken voltunk és garden partirozást szerveztünk frissen.
Jellemrajz: én, fordulatos egyén, szeretem az igazságot, támogatom a szegényeket és bát-

ran kiállok a véleményem elõtt. Õ (vagyis Szerencséni) hasonló, de nem találja meg könnyen 
a kivezetõ utat (ti. a konfliktusokból kivezetõ utat). Gumidefekt esetén viszont nagyon hasz-
nálható, mert nagy lapát tenyerekkel bír. 

– Akkor most hogy a francban fogunk lávakövön sütni, erre lett bolondítva a sok hívott… 
az ördögét… – morogtam.

A fõtéren gazdagon kirakott árubõség lepett el egy Dácsiát. Szomszéd népek élelmes leá-
nyai õrizték a szépet.

– Izé…csángó néni, van-e lávakõje?
– Van hát. Milyet akar lelni, úriember? De vegyen távcsövet inkább, ócsó. Este megtanálja 

a bolhát a vaddisznó fülin.
– Na, na.
Vettünk két originál lávakövet és belenéztünk a távcsõbe grátisz, de az nem kellett. Jobb a 

közelség, bár – tenmagam jellemembõl folyólag – vettem volna egyet, csak Szerencséni ki-
verte az ötletet a pénztárcámból.

Tájleírás: harmatos volt a fû reggel, mostanra mire visszaértünk a kies lakig, láttuk, tök 
szárazság vette uralma alá a terepet. Könnyû lesz a tûz, de nehéz az oltás. Ezen véleményem 
mellett szilárdan megállok.

A hús már fagyott fel.
De mikor jön a Polonézes?
Kezdtük az elõkészületet megkezdeni.
A lávakõ négyzetes volt, fehéresen piszkos, gusztusos. 
Na dudáltak végre. Bezördült a Polonéz, rajt a népek és a keverõ. A talicskát hátul õriztük 

az árnyas erdõben.
A legények (szám szerint négyen) vidáman, énekelve, dalolva szálltak fel a magosba. 

Közben magam tüzet gerjesztettem a rozsdás tûztérben, na nem ám a lávakõhöz, hogyne, azt 
majd csak este, ebédre inkább a sárgaborsó fõzelék pörkölttel, modern megoldás, a konzerv 
tépõzáras, tele van vitaminnal.

KARNER OTTÓ

*Haruspér malaca

* Részlet a készülõ regénybõl
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Szerencséni fentrõl bíztatott és kormányozta az ácsokat.
Milyen szép az építkezés!
De most akkor a részletekbe gyorsan!
Mert eddig csak hülyéskedtünk feszt, de az élet komoly, nem lehet csak úgy belekarmi-

zsolni a felszínbe, abból nem lesz semmi, mert a semmibõl nem lesz semmi – kivéve a világot, 
mert az úgy lett, ahogy lett, ebbe majd késõbb gabalyodunk, filozófia nélkül nem élet az élet, 
hát még a mienk! 

Körülbelül félig lettek készen a padlási legények, mire leparancsolta õket Szerencséni, 
hogy most már huss haza, elég volt a rontásból, holnap is lesz nap, pláne vasár.

Így a Polonéz elmotorizált s egyedül maradtunk. 
Nevem Haruspér. Haruspér Endre Béla, mert most a bérmakeresztnév is divatos, a Béla 

bácsi után lettem én is Béla, mikor a püspök úr megkente a homlokomat és Manci néni hideg 
sültet csinált petrezselymes krumplival, aki a keresztmamám volt (nem a krumpli), és a 
krumpli totál savanyú lett a petrezselyem miatt, de befaltam, mert kisfiú voltam és mindig 
éhes. Aztán (negyven év múlva) kijártam a marxista egyetemet, mert mondta a Kronics elv-
társ, hogy a munkásosztály belém fogja helyezni a bizalmát, ha ideológiailag fejlesztem ma-
gam, ezért szociológiát tanultam a Feneketlen tó mellett, abban a szép kocka épületben, ami-
nek nagyon örült Béla bácsi (még akkor is élt), aki rendes klerikális ember és rokon volt, mert 
azt mondta, hogy milyen jó, hogy a munkásõrök éjjel-nappal ott vannak szolgálatban, mert 
így legalább télen, amikor korán sötétedik, megvédik az öreg mamzikat, akik az esti misérõl 
haladnak tova. 

A szociológia olyan nagyon nem érdekelt, de Kronics elvtárs rábeszélt, mert arra kevesen 
jelentkeztek és az egyenletes beiskolázás miatt rám ott volt szükség. Engem sokkal jobban ér-
dekelt a filozófia, amit viszont kénytelen voltam autodidakta módon kitanulni, de sikerült, 
büszke is vagyok rá. 

A szociológiai bizonyítványomat most már nyugodtan eladhatnám az Ecserin valami sze-
rencsétlen külföldinek, aki kutat a komcsi relikviák után, annyit sem ér, hogy egy pohár sört 
igyak az árából. Ebbõl is látszik, hogy a papír semmi, bezzeg a filozófia, amit suttyomban töltö-
gettem a fejembe, az megmaradt örökre, eladni nem tudom, de nem is akarom. Apránként csö-
pögtetem ki a világba, nem hencegésbõl, csak hogy lássák az ismerõsök, vagy a testvérek a 
kocsmában, hogy van más is, mint a direkt valóság, van belsõ szellem is, amit nem lehet meg-
fogni, csak el lehet mesélni, aki hallja, hallja, aki meg bunkó, az maradjon a söröskupak mellett.

Szerencséni külön kategória. Elõször is az nem mindennapos, hogy valaki ilyen nagy me-
lák létére szelíd legyen, mint a bárányka. Nem hiszem, hogy tévedek, de legalább egy mázsa 
húsz élõsúlyban, pacal rajta alig, csak ami megengedett. Lehetne éppen gyáva is, de nem az, 
egyszer meccs után, amikor még volt csapata a gyárnak, pardon: és még volt gyár is, régi szép 
idõk… néhány szájhõs barom nekiesett a bíróknak, mire Szerencséni négy stricit kifektetett, a 
többit meg elzavarta egymaga, hát ez volt Szerencséni. Megjegyzem, én is kifektettem volna 
a strigókat, de ötven kilóval könnyebb vagyok Szerencséninél, hát nem röhögtetem magam, 
mert az erõn felüli kapaszkodás tiszta szánalom.

Ami a garden partírozást illeti, az az én ötletem volt.
A múlt héten Basa bácsi megzörrentette a mobilomat végre, hogy lesz egy könnyû fuvar 

Aggtelekre, álljak elõ szombaton hajnalban a Mester utcához, kirándulunk az iskolásokkal. 
Én valójában tripla státusban vagyok, halmozom a lehetõségeket, ún. leszázalékolt, munka-
nélküli és kisvállalkozó. Ebbõl a biztos gázsi csak a rokkantnyugdíj, hét ezer magyar forint-
ban, ezért nem járok sehova, a sört olcsón veszem és otthon szétiszom magam egyedül. (Nem 
kell mindent készpénznek venni, amit mesélek, van költõi túlzás is, ugyebár…) Különben 
olyan egészséges vagyok, mint a makk, a szemem is jó, most éppen félig vagyok egy Her-
mann Imre könyvben, ami az emberi ösztönökrõl szól és borzalmasan unalmas, persze lehet, 
hogy csak nekem, mert én filozófus alkat vagyok, csak idõnként bújok bele más tudományba, 
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ha valamit akarok magamtól, valami magyarázatot a világ soráról és megrekedek a tiszta gon-
dolatok között. 

Az iskolásokat nem kedvelem, mert totál disznóólat csinálnak a buszomból, takaríthatok 
utánuk legalább két napot, de mit csináljak? Valamibõl meg kell élni.

A rokkantnyugdíjat Kronics elvtársnak köszönhetem, aki azt mondta, hogy most kell ösz-
szetartani a munkásembernek, amíg lehet. Neki már kezében volt a papír, mehetett pihenõbe, 
írása volt, hogy tiszta lyuk a gyomra, ha még dolgozik, halál lesz belõle. A mõr-század volt or-
vosa engem is megvizsgált, még a seggembe is beletúrt, és csak szuszogott magában, már azt 
hittem, hogy nem érem meg a holnapot sem, de végül kinyögte, hogy olyan egészséges va-
gyok, mint egy csecsemõ és kizárólag Kronics elvtársra való tekintettel igazolja az ideggyen-
geséget. Annyit jegyeztem meg az egészbõl, hogy a mindennapos élethelyzetekben kiszámít-
hatatlan reakciókra vagyok képes, ezért a környezet védelme céljából jobb ha otthon ücsör-
gök és bámulom a televíziót. Ezt konkrétan nem így mondta, hanem valami latin szöveget 
morgott, amit magamban lefordítottam kocsmai nyelvre. Mindjárt gondoltam, hogy a Tüzes 
Kancsóban halálra röhögik magukat a kollégák, de valamit valamiért, ingyen nincs semmi. A 
hivatal piszok gyorsan dolgozott, gondolom ott is szezonvégi hajrá volt, hogy a haverok még 
átcsússzanak a küszöb alatt. Én egyébként véletlenül keveredtem a csapatba, a mõrséget ki-
hagytam, tisztán Kronics elvtárs rokonszenve miatt lettem felkarolva munkásmozgalmilag, 
lám nem kell mindenkivel összerúgni a port, ha nem muszáj. Igaz, elolvastam az egész Marx-
Engels válogatott mûveket, Lenin elvtársnak a mezõgazdaság átszervezésérõl írt gondolatait 
és a végén az Anti-Dühringet is, pedig azt már nem is kellett volna. Õszintén mondom, nem 
hazudok, annyit kellett várni egy-egy rakodáskor, hogy eluntam volna az életem, ha nem tu-
dok olvasni. És ezek komoly vastag könyvek voltak, kitartottak több hónapig, nem kellett 
újabbakat kunyerálni senkitõl. Eleinte nagyon hamar elfáradtam a tömény tudománytól, sze-
rencsére a tudásvágy legyûrte az ásítást. Ha az ember filozofálásra adja a fejét, akkor ne féljen 
az erõfeszítéstõl. Biztos voltam benne, hogy a végén megtalálom az élet értelmét, Kronics 
elvtárs is bíztatott, mondván, hogy õ betéve tudja az egész Marx Engelset, így nekem csak kö-
vetni kellett. Az Anti-Dühring elõtt már éreztem is egy kicsit, hogy sokkal jobban látom az 
élet nagy problémáit, na erre mi történt? Megint pechem lett, mehetek a fenébe a korszerû tu-
dásommal, mert összeomlott a felépítmény. Utána pedig az alap is. 

Mert összeomlott minden, szépen egymás után, ahogy nem várta senki. 
Én most nem nosztalgiázom, mert nekem édes mindegy, hogy faszisták rúgnak-e seggbe, 

vagy a natúr tõkések, megjegyzem, hogy a komcsik a magam fajtát ritkán bántották, mondja-
nak mások amit akarnak, nekem nem lett kék-zöld a farom, persze, lehet, hogy ügyesebb vol-
tam az átlagnál, de az élet már csak ilyen, aki ügyes, az boldogul. Hanem a fiatalságom az oda-
lett. Pardon, nehogy mellébeszélésbe keveredjek: a faterom funkcionárius volt és Újpest biká-
ja. Azért emelték ki a tömegbõl, mert neki volt a legnagyobb pofája és szükség esetén minden-
kit elzavart a kocsmából, éppúgy, mint Szerencséni doki, bár manapság már nem annyira ki-
választási szempont a testi tehetség. És mert a háború után erõ kellett a takarításhoz, a faterom 
rögtön munkásigazgató lett a Fûrészgyárban. Ehhez értett, mert asztalos volt Újpesten. 

Úgy eltértem a tárgytól, mint részeg pályamunkás az egyenes vonaltól a tizenhatos mesze-
lése közben, mondaná Hornyacsek szaki. Az Ipar utcából visszaszálltam Újpestre, ötven év-
vel késõbbre, ezért kell kordában tartani a gondolatot. Az Ipar utcában állítottam le ugyanis az 
Ikaruszt, hogy várjam az iskolásokat, de nem jött senki, rég elmúlt nyolc óra, kiszálltam az 
ülésbõl, ténferegtem a galambszaros járdán ide-oda, látok egy lehúzott redõnyû boltot, majd 
elájultam a meglepetéstõl, mert a felirat: MUNKÁS TÁRSKERESÕ KÖZPONT. Ez még 
csak hagyján, de alatta: Ct. Kronics és tsa. Bt. Ha ez nem a Kronics elvtárs, lenyelem az izzító 
kulcsomat!

Fél kilenc után öt percig ott gondolkodtam a dolgokon, amíg meg nem szólalt a mobilom. 
Basa bácsi érdeklõdött szigorúan, hogy hol a bánatban vagyok, egy órája várnak rám az isko-
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lások. Nem szégyen, ha kifingik a buszom, de legalább szóljak, küld egy másik nyugdíjcsalót, 
de szóljál, ember, a rosseb ott egye meg a kurva világot! 

– Elõször is itt vagyok hét óra óta, itt dekkolok az Ipar utcában, az iskola mellett.
Másodszor meg maga mondta, hogy nem kell sehova jelentkezni, mert ki vannak tanítva 

az utasok. Na erre mondjon valamit! - vertem vissza a támadást.
– Persze, de azt is mondtam, te balfék, hogy fél nyolckor állj az iskola elé, de az iskola a
Dandár utcával szemben van, te világ hülyéje, te! – édelgett velem szokásos hangnemben 

az öreg.
– Majd legközelebb kiszopom az ujjamból, hogy melyik iskolát szervezte le. Egyébként 

máskor figyeljen a diszpozícióra! Azt hiszi maga fuvarozásba belekeveredett vasúti bakter, 
hogy mindenhez ért, mi?! A sofõrnek meg kell mondani, hogy…stb…stb… – oktattam az 
amatõr fuvarszervezõt. Az ember mindig kifekszik a sok önjelölt szakembertõl, olyanok, mint 
a régi pártkáder, akit ide-oda helyezett a bizalom és két nap múlva már komoly pofával osztot-
ta az észt, a melós meg röhögött rajta. 

Kifordultam a Mester utcába és tovább a Dandár utca felé, nem nagy ügy, a hülye sem tud-
ja eltéveszteni, csak az, akinek nem mondják meg pontosan a célt, mint nekem. A tömeg már 
ott sorakozott a technikum elõtt, készültek rá, hogy letapossák egymást beszállás közben. Le-
légfékeztem elõttük, becsuktam a szemem, jöjjön, aminek jönni kell, ajtó ki és vártam. Majd-
nem elájultam a meglepetéstõl, amikor szépen egymás után lassan (lassan!) fellépdeltek a 
buszra. Néztem elámulva a csapatot. Mi ez, csak nem kispapokat fogok fuvarozni? Azokat 
biztosan nem, mert vegyesen voltak a lányokkal a fiúk, így hát ugye…valami melák pali te-
relte a társaságot, háttal állt nekem, olyan volt, mint egy szekrény, csak mozgott és valahon-
nan ismerõsnek tûnt…nahát!

– Dokikám, maga az?! – szóltam ki a kormánykerék mögül Szerencsénire, az énkedves 
dokimra. – Rosszul vagyok…

– Fel a fejjel, öreg fiú, nem téved – válaszolt vidáman textilgyári régi kollégám. 
Alig vártam, hogy elhelyezkedjen a közönség, indítottam és nekiálltunk emlékezni, úgy 

ahogy az két jó ismerõsnél megszokott.

Én, Haruspér Endre, bármilyen furcsa is, megszereztem Borbálát. Az egész helyzet telje-
sen elképzelhetetlen volt számomra, de végül is Borbála az enyém lett. Hogy egy ilyen félpe-
riférikus egyén magáévá tegyen egy autóbuszt, egy magántulajdonba sosem kerülhetõ ingó-
ságot, nos ez még egy évvel ezelõtt is kilátástalan volt. A buszt, ezt a jól karbantartott és kímé-
letesen vezetett érzõ lényt én neveztem el Borbálának. Szerintem nõiesen szeszélyes volt, ér-
zékeny a bánásmódra és a Volvo teherautónál annyival gyengébb, mint a paradicsompaprika a 
hegyes erõshöz képest. Így kizárólag cammogásra volt alkalmas. Nyugdíjasok és diákok szál-
lítására a legjobb. Amikor az összes üzleti kilátást elképzeltem, nem is gondoltam másra. Jani 
bácsik, Mari nénik és öcsi pöcsik, hajrá! Ebbõl állt az üzleti tervem. A magam szintjén ennél 
nem is kellett több. A megvalósítás más csak kapcsolat kérdése, azzal meg tele voltam. 

Kezdtünk nagyon ráérni ott a gyárban. És ritkultunk, mint a ritka búza. Én mint sofõr, ha 
nagyon akartam lógni, akkor lógtam. A trükkökrõl ne beszéljünk. De most semmi trükk nem 
volt és napokig ki sem mozdultam a garázsból. Nem volt mit szállítani. Én jól elvoltam, a töb-
biek a nagy unalomtól épp hogy fel nem gyújtották a gyárat. A garázs mellett csináltunk egy 
kis kertet. A lestrapált gumiabroncsot kitöltöttük virágfölddel és teleraktuk muskátlival. Mire 
jött a meleg, piroslott nekünk, jó volt oda kiülni, tiszta otthonos érzés. Garincsa, vagyis a fél-
sánta üzemi dekoratõr, aki szobrásznak képzelte magát, valahányszor elcsámpázott elõttünk 
gonoszul fintorgott, hogy micsoda ízléstelenség és lesajnált bennünket, mi meg visszasajnál-

A lakhatás nehézségei 
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tuk, így kvittek voltunk. Mit tesz az, ha valaki el van torzulva belsõ személyiségileg. Agyag-
ból formázott mindenféle öreg, meztelen csajt, nekünk is megmutatta, mi meg vágtuk a pofá-
kat hozzá. Én még csak értettem valahogy, mert kitanítottak a mûvészet lényegérõl, de a töb-
biek, mind tahó egytõl egyig, persze leugatták, amitõl hetekig megsértõdött és nem állt szóba 
velünk. Szerintem idegbõl irigyelte a kis kertet is, hiszen a virágok nem bántottak senkit, az 
abroncsok pedig a gyári környezethez kapcsolódtak, vagyis hû visszatükrözõdési voltak a va-
lóságnak. Hogy jutott neki eszébe az ízléstelenség, fel nem tudom fogni. Jó, nekem könnyû 
volt, mert két éve fejeztem be a szociológia után a marxista esztétikát is, ráadásként. Ehhez is 
járt pótszabadság, amit mindig nyáron vettem ki, még jó, hogy a kutyát sem érdekelte, mikor 
kell vizsgázni. Hát erre télen jött egy újfiú a munkaügyre és elkezdte firtatni a tanulmányi 
szabadságokat, de Kronics elvtárs leállította, hogy ne kötözködjön a munkásifjúság mûvelõ-
dési helyzetével, mert bajok lesznek. Én ugyan már nem a legfiatalabb évjárat voltam, de jól 
esett, hogy megvédenek. Az ipse pedig behúzta fülét farkát és a táppénzeseket kezdte vegzál-
ni, de azzal sem jutott sokra. Az esztékások fõnöke Daru elvtárs volt, aki a kerületi honvédel-
mi szövetséget képviselte nálunk, ráadásul civilben nyugdíjas alezredes elvtárs, szóval me-
gint csak lesre futott a kis szimat.

A muskátlikat távolról szemléltem, hátamat nekitámasztottam a garázs falának és gondol-
kodtam a világ során. Amikor nem olvasok ugyanis, akkor a világ állapotán tépelõdöm, pró-
bálom megfejteni a titkát, ami nem is olyan nagy titok, amióta ismerem az anyag és a tudat fo-
galmát, azt hiszem majdnem mindennel tisztában vagyok. Csak azt nem tudom, hogy mi ez az 
egész, mert az anyag fogalmával nem vagyok képes átfogni a csillagos eget, engem pedig az 
érdekel, hogy mi van ott, ahol nincs semmi, vagyis ahol nem mi vagyunk, hanem valaki más. 
Az esti marxista egyetemen egyszer megkérdeztem, hogy mi a világ értelme, mert az anyag az 
szép-szép, a valóságot kapiskálom, a tudat is megy, de a lényeg csak nem akar összeállni ben-
nem. Nagyon rendes elvtárs adott elõ nekünk, mondta is gyakran, hogy kérdezzünk bátran, 
elõadás közben is lehet, ne zavarjon bennünket, hogy egyenruhában van, nincs mindig ideje 
hazamenni a szolgálatból átöltözni, mert nagyon felelõs beosztást tölt be a kiegészítõ parancs-
nokságon, mondta, hogy miben, de elfelejtettem. És a kérdésemre az ezredes elvtárs nagyon 
készségesen kibõvítette a mondanivalóját, Lukács elvtársat is felhozta, aki ha jól tudom a Ko-
mintern igazgatója volt, vagyis régi káder. Még a Tamási Ábel írót is beidézte, aki az Áron a 
fergetegben címû mûvében megmondta, hogy azért vagyunk a világon, hogy valahol benne 
legyünk. Ezt ugyan nem értettem egészen, de az ezredes elvtárs még hozzátette, hogy vannak 
ilyen írók, akik társasutazással vannak a néphatalommal, vagy már nem is emlékszem milyen 
érdekes hasonlatot mondott, a lényeg, hogy nem kell nekik elhinni mindent, a legjobb, ha a 
klasszikusokat ismerjük a kérdés felvetõdése kapcsán.

Erre jó a muskátli. Persze a sok bunkónak virágozhat reggeltõl estig, azoknak a muskátli-
ról nem fog semmi az eszükbe jutni, az biztos. 

Sulyom Jóska ténfergett elõ a takarásból. Õ az egyik szövõ részleg mûvezetõje. Szépen ci-
garettázva áll meg elõttem. Ha valaki nem tudná, a textilgyárban kirúgás terhe mellett tilos füs-
tölni, mert olyan gyúlékony a gyár, hogy az nem közönséges. Úgy látom Sulyom Jóska meg-
bátrult.

– Na mi van? Elkap Bonzó tûzoltó aztán ugrik a prémiumod, hülye vagy?!
– Engem már nem kap el senki – szívja tovább nyugodtan a csikket. 
– Akkor mesélj! 
– Nincs itt mit mesélni. Velünk kezdenek. A szövöde a jövõ héten megszûnik. Jön a lapát és 

kész. A rohadt tõkések kirúgnak mindenkit. Nemsokára ti is sorra kerültök, apukám.
Püff neki!
– A sofõr mindig kell – vigasztalom magam.
Erre elkezd velem ordítozni, hogy a többiek is kijöttek a garázsból. 
Én még Sulyom Jóskát ilyen mérgesnek nem láttam. Pedig aki annyi asszonyt dirigál, mint 
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egy szövödei mûvezetõ, annak aztán van alkalma, hogy a sok hisztériás tyúk között felmérge-
sítse magát. De a Jóskát nem lehetett kihozni a béketûrésbõl. Most viszont elvörösödött a feje, 
elfehéredett a szája széle és még a nyála is habzott. Ez tisztára megkergült! Össze-vissza ka-
szált a kezeivel, hátrább is léptem, mert még összegabalyodunk egymással, és szóltam a kis 
Zagyvának, hogy hozza gyorsan az elsõsegélyes dobozt. Mire Jóska levegõt vett, a kis Zagy-
va már nyitotta a vöröskeresztes ládikót. Mindenki kapott a markába egy-egy mustáros poha-
rat, aztán elõ a ládikóból a kisüstit és beszívtuk a nyugtatót.

Ettõl megnyugodott Sulyom Jóska.
Rohadt érzés, amikor megtudja az ember, hogy felesleges. Olyan ez, mint amikor hívatla-

nul beállítasz a barátnõdhöz, õ meg éppen a szomszéddal etyeg-petyeg. Van ilyen. Tetejébe 
éppen ezt a barátnõt akartad a tanácsban papírral összekötni magaddal. Nagy bukta az ilyes-
mi. Mondjuk, ha valamit már sejtettél, kisebb a tragédia, de ha leütött a döbbenet, hát az keser-
ves. Átéltem egyébként, tudom mirõl beszélek. A gyárunk már nem volt olyan szûzies ebbõl a 
szempontból, mert mi sem voltunk egészen hülyék. Ha az embert minden hónapban kényszer-
szabadságra küldik, akkor jó lesz gyanakodni. Csak az a baj, hogy az ember nem akarja elhin-
ni a rossz közeledtét, hanem nekiáll púderezni a helyzetet. Hogy így, meg úgy, majd jobbra 
fordul, majd megsegít az Isten, aztán megsegít azzal, hogy nem kell könnyes búcsút venni a 
törzsgárdától, mert még búcsú sem lesz, csak felmondólevél bele a markunkba, ne is lássunk, 
húzz el a náthásba, öreg! Vagy öreglány, mert õk vannak többen. Ilyenkor vagy sírunk, vagy 
káromkodunk, ki milyen fajta. Aki sírós, az ijedtében feleségül veszi Buta Rózsit. Ha valaki 
káromkodós, az elgyapálja a hûtlen dögöt, már ha bírja és napirendre tér az ügy felett. Most 
kérdés, hogy ha az utcára tesznek, mit csináljunk? Ezen tanakodtunk jó ideig.

Én meg még annál is tovább, mert olyan messze lakom a gyáramtól, hogy elképzelni is ne-
héz. A Lágymányostól eljutni a Csepel sziget szélére, szép kis túra. Vissza dettó. Hát még reg-
gel, pláne hatra. Ezért jó a filozófia, mert azt fejben is lehet gyakorolni, kinézve a gyorsvasút 
párás, mocskos ablakán, nézni az õszi esõt, örülni, hogy nem gyalog kell bandukolni az or-
szágúton és nem ázol bõrig, mint az egyszeri kondás a disznók mögött. És az egész kirándulás 
azért van, mert kertes házban szerettem volna lakni, ami sikerült, mert amit én eltervezek, azt 
meg is valósítom, hogy hencegjek egy kicsit.

Disznót is tartok. Tilos, de fütyülök rá. 
A ház nem egy nagy etvasz. Régebben Muci néniék mûhelye volt benne, de az öreg Muci 

magától meghalt, béke poraira és itt hagyta a nénit. Muci bácsi egyedül gyártotta a szikvizet és 
egy öreg háborús Zündappal szállította a környék összes kocsmájába. Ebbõl jól megéltek ket-
ten, mert gyerekük nem volt. A baj a halálból származott. Muci néni nem értett a gyártáshoz, a 
géprõl nem is beszélve, kénytelen volt alkalmazottat fogadni. Az alkalmazott pedig – ahogy 
ez lenni szokott –, a környék legrészegesebb palija volt és úgy tönkre tette a gépet, hogy nem 
tudták megjavítani. Igaz, a gépet még Ferenc József halála elõtt gyártották Morvaországban, 
amikor vitték el a fémgyûjtõ cigányok, láttam az alján, hogy Brünner Sodawasser Fabrik 
1916, ha jól emlékszem. Akár a múzeumba is lehetett volna vinni, de ki figyel oda ilyen hülye-
ségre. Ebbõl következõen amikor Muci néni árva lett, rászakadt a szegénység. Nyugdíj alig, 
azt se a saját jogán, mert Muci bácsi nem fizetett neje után egy alzó grandot sem. Így bízzon az 
ember a férjében! Az öreg csóka minden pénzét a totóba fektette, nyeremény pedig nyista. 

Erre jöttem én, a megmentõ. Nem részletezem, megvettem a mûhelyt hozomra és kipofoz-
tam, azóta benne lakom, idestova két éve. A néni abból él, amit törlesztek. Ha meghalok, vagy 
elüt a Hév, vagy valami más veszedelem ér, ami egy sofõrnél nem ritka, éhen hal az öreglány. 
Teljesen ki vagyok szolgáltatva neki. 

Na de valamit valamiért. Ha az embernek van saját háza, az már valami. Amikor megtud-
ták a gyárban, hogy nem a kolóniában bérlek ágyat, kezdtek rám szállni a lányok. A sok vidéki 
tündér mind fehér lovas hercegrõl álmodik, de végszükségbõl jó nekik a családi ház, disznó-
tartással. Komolyan mondom, az egész szövöde visszhangzott volna a „családi ház-disznó”, 
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„családi ház-disznó” mondókától, ha nincs ott akkora zaj, hogy nem lehet hallani semmit, 
csak a gépek csattogását, kereplését, sivítását, ahogy ez egy szövödében megszokott. Azok a 
lányok, akik csak a nagy pofájú szép fiúkat vették észre, most egyszerre szemezni kezdtek ve-
lem, kijöttek a futballmeccsre és mellém álltak, meghívhattam õket egy kólára rummal, úgy 
megváltozott minden, mint az orosz fronton a forradalmi munkásosztály helyzete, amikor Le-
nin elvtárs feltûnt a Bruszilov-offenziva kellõs közepén. 

Ilyenkor kell óvatosnak lenni. 
Szerencséni doki nagyon jó szakember. Elmagyarázta nekem, hogy a hülye szabályok miatt 

nem kaphatok annyi kölcsönt a ház megvételére, amennyi kell. Nekem persze pénzem nem 
volt elég, elõször is keveset kerestem, már úgy értem a ház megvételéhez képest, és fizettem 
rendesen a tartásdíjat, ahogy kell. Mi maradt volna? A kölcsön, csak nem a banktól, hanem 
mástól. A doki azt mondta, ezt bízzam rá, olyan szerzõdést csinál, hogy ha véletlenül beüt a 
krach, még akkor is ki tudok mászni a gödörbõl, nem muszáj öngyilkosnak menni. Engem a 
részletek már nem is nagyon érdekeltek, úgy megbíztam a dokiban. Azt a pénzt, amit zacskó-
ban hozott a doki, rögtön odaadtam Muci néninek foglalóul és kezdhettem helyre hozni a lakot. 

Elhatároztam, hogy utána járok annak a társkeresõ központnak. Mérget teszek rá, hogy az 
a Kronics ott a cégtáblán az Kronics elvtárs, nem lehet más, ez nem lehet véletlen, ki van zár-
va. A kíváncsiság mellett volt még valami, ami tettre ösztönzött. Szégyen ide, szégyen oda, 
untam már az egyedül létet. A szégyen nem az egyedül létre vonatkozik, hanem arra, hogy 
nem bírtam találni valakit, akinek imponáltam volna, mert valahogyan mindig lecsúsztam a 
nõkrõl. Ennek persze sok oka volt, de a legfõbb, hogy aki nekem tetszett, annak én nem vol-
tam az esete, vagy már máshoz volt lecövekelve. Én nem vagyok olyan, hogy el kezdek tilos-
ban járni és beletúrok a másik ember érzelmébe. Bevallottam magamnak, hogy az ide-oda 
szálldosásból elegem van, mert szép dolog a kanhuszárság, de megvannak a veszélyei, lásd 
Buta Rózsi és a kis gyermek esete. Olyan nagyon nem mertem volna megesküdni, hogy a kis-
leányka megszületésében nekem semmi szerepem nem volt, de abban sem voltam biztos, 
hogy csak én vagyok a hunyó, hát ebbõl teljesen elegem lett. Az a sok vidéki vadóc kislány 
nem volt válogatós, némelyikük hónapokig lógott rajtam, de a természet erején túl – érthetõ, 
nem? –, más közöm nem volt hozzájuk. A szégyen tehát a saját tehetetlenségemre vonatko-
zott, mert a szerencsétlenséget mindig magamra fogtam, nem bírom az áldozati szerepet, ha 
eltoltam a kapa nyelét, verjem csak én a fejemet a falhoz és ne más. Hogy ezt honnan tanul-
tam, nem tudom, ez csak is a jellemembõl következett, de hogy a jellemem mitõl lett, hát az 
egy nagy rejtély. Már úgy értem nekem, az okosok mindenre találnak magyarázatot, de azok 
nem is kormányzói státusban vannak, mint én, azoknak én kormányzok, az pedig – legyek 
õszinte –, nem valami nagy dolog. 

Mármost, ha nem tévedek, a kellemes találkozással két legyet üthetek egy csapásra: berú-
gunk Kronics elvtárssal barátian és kifaggathatom a választékról, mert nem lehet, hogy nincs 
neki választéka, hiszen egy céget nem lehet fenntartani forgalom nélkül. A kirakat redõnye 
fénylett a pucolástól, az ablak tiszta volt, mint az erdei forrás vize, ami jó jel. Ugyan be nem 
láttam, mert sötét volt, és függöny is álcázta a terepet, ami egy ilyen bizalmas iparnál nyilván 
elõírás. Jól is néznénk ki, ha mindenfajta lepcses helyi öregasszony kikémlelné a történéseket, 
oda lenne a diszkréció.

Bármibe mernék fogadni, hogy a mi családi életünket is az utcai öreg spinék nehezítették 
meg. A ház, amiben laktunk, a Tél utcában volt, villanegyedben, ötven méter hosszú földszint, 
hangulatos kert, mint a gyárban, budi a sarokban, mindig más takarította – kint Újpesten. Ott 
mindenki ismert mindenkit, de az apám ezzel nem törõdött. Õ abból indult ki, hogy aki a falu 

A munkásosztály társat keres
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bikája, annak mindent lehet, az erõ mindent überol, a gondolatot, a lelket, az érzést és a bánatot 
egyformán. Hát ebben nagyot tévedett, de erre csak vén fejjel jöttem rá. Egy ideig én is ilyen 
voltam, már úgy értem ilyen lettem volna, mert hála istennek a természet az anyám fajtájára 
alakított, cingár pali voltam világéletemben, ezért csak gondolatban utánoztam apám kemény-
ségét. Bár ha jobban belemélyedek a helyzet elemzésébe, az öregnek ez a durvasága abszolút 
szándéktalan volt. Próbáljon valaki egy elefántot megkérni, hogy húzza ki a szálkát az ujjából. 
Hogy mi lesz belõle? Az elefánt tiszta jóindulatból leszakítja a kezed, persze vele együtt a szál-
kát is, világos a helyzet, ugye? Én az egészbõl csak annyit láttam, hogy amikor az anyám kikül-
dött a kocsmába, hogy jöjjön haza apám, mert kész a vasárnapi ebéd, hát az apám egy gyönyö-
rû nõt szorongatott a haverok között és azt üzente, hogy ma nem ebédel otthon, mert dolga van, 
csak vacsorázni jön. Aztán mondta nekem, hogy álljak ide Joli elé, mutatkozzak be és adjak ne-
ki egy puszit. De Joli megelõzött, vérvörösre rúzsozott szájával két cuppanós csókot nyomott 
az arcomra, éreztem rajta valami meghökkentõ pacsuli illatot, amitõl egybõl szerelmes lettem 
belé, annyira, amennyire egy nyolc éves gyerek szerelmes tud lenni. És csak nagyon soká nem 
gondoltam Jolira szerelemmel, aki éppen húsz évvel volt idõsebb, mint én, és egy idõben volt 
apám nõje, balkézrõl való felesége, anyám tönkretevõje és a környék boszorkánya.

Mondhatnám azt is, finoman, hogy apám csélcsap volt, de a mi környékünkön nem finom-
kodtak az emberek. Haruspér Elek kurválkodik és ott hagyta a családját, tudtam meg kis idõ 
múlva a grundon. Én ezt nem értettem, mert apám sokszor volt otthon, otthon is aludt, néha 
még puszilkodott is anyámmal, nevettünk, nem tudtam semmirõl igazán, nem is akartam tud-
ni a felnõttek világáról, jobban érdekelt a grund és a Phoebus gyár kerítésének megmászása. 
De az öreglányok nem hagytak békét nekünk. 

Mire tíz éves lettem, felfogtam egyet s mást a világ sorából, bár a tragédiák elkerültek. Ab-
ból nem csináltam nagy ügyet, hogy anyám néha sírdogált este a konyhában, tudtam miért és 
kegyetlen voltam hozzá, mert csak a durvaságot láttam apámtól és én is férfiasan viselkedtem. 
Visszanézve tiszta szerencse, hogy nem lettem állatkínzó vagy valami hasonló lelkület, vagyis 
nincsen eleve elrendelés, bár a történelmi szükségszerûség az emberi jellem fejlõdésében is do-
minál. Kegyetlen voltam anyámhoz, mert vállat vontam a könnyeitõl, ahelyett, hogy… hát ez 
az, semmi nem jut eszembe, hogy mit kellett volna tennem, mert hiányzott a nevelésembõl a 
megértõ szeretet, mondom most, akkor nem voltam ilyen tudós, olvastam össze-vissza minden 
könyvet és tudtam, hogy a törököknél a férfi egy sereg nõvel él, hát akkor mit sír mindig 
anyám?

A hárem sokáig megmaradt. 
Tõlünk a második lakásban olyan Muci néni-szerû öreg spinkó éldegélt, ájtatos, becsületes 

szemekkel. A férje persze rég meghalt, villamosvezetõ volt a Beszkártnál, szokásos bajuszos 
képrõl vigyázta az özvegyet, ahogy mesélte nekem Kercsi néni, akit jelzem még kezdetben 
szerettem is, na de késõbb… Kercsi néni ugyanis engem unokájává fogadott, azon okból, hogy 
kiszedjen belõlem mindent a családomról és szüleim összes hóbortját frissen elhíresztelje az 
egész utcában, amit én már másnap visszahallottam a grundon, mondjuk, hogy a Haruspérné 
tegnap szilvás gombócot fõzött az urának, de az mólésan ment haza és egyet sem evett belõle, 
mert ha este hazamegy, akkor neki pörköltet fõzzenek, ne golyót, kuglizni a kocsmába jár, nem 
haza. Én amikor ezt tegnap elmeséltem, még akkor is úgy nevettem, hogy majd megszakadt a 
hasam és boldogan szopogattam Kercsi néni savanyú cukrát, amit a mese után kaptam tõle. 

Ezért van igaza Kronics elvtársnak, ha elfüggönyözi a kirakatát. Ha jól emlékszem, õ is 
külvárosi gyerek volt. 

A Fûrészgyár nem volt messze tõlünk. Már elkezdtem az iskolát, amikor egyszer apám 
egy tragacs Adlerral jött haza, sofõr vezette, õ pedig ott ült elõl, a legjobb helyen. Nem szállt ki 
a ház elõtt, a letekert ablakon át beszélt hozzánk, még akkor is bent maradt, amikor anyám ki-
szaladt a kapuba és el volt varázsolva a boldogságtól és olyan szép volt a nevetése, hogy azt 
már soha nem felejtettem, ahogy Jolit sem, akibe akkor még nem voltam szerelmes, mert még 
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nem volt Joli, csak anyám. Aznap lett apám igazgató a Fûrészgyárban.
Mikor forradalom lett, apámat nem zavarták el a gyárból, bár vittük mindketten a zászlót 

lelkesen május elsejéken. A kommunista becsületes, mitõl féljek? – mondta apám egy isme-
retlen látogatónak, aki egyszer beállított hozzánk délután, már esti sötétségben, mert október-
ben hamar esteledik. Az az ember viszont félt, láttam rajta és ott maradt nálunk éjszakára, kint 
aludt a konyhában, de mire reggel felébredtem, már nyoma sem volt.

Nemsokára befejezõdött a lövöldözés, volt aki megnyugodott, volt aki eltûnt, másra nem 
nagyon emlékszem. Apámat viszont anyám kitiltotta otthonról, rémes volt az egész, pedig Joli 
békítette õket, ott volt õ is, de aztán szétszakadtunk, mint a vászon, ha ügyesen tépik. 

Most megint van idõm, hét közben szinte sosincs fuvar, nem ér rá senki, csak a nyugdíja-
sok, de azok is szombat-vasárnap kirándulnak, a fene érti ezt. A telefonkönyvben nem talál-
tam a Kronics céget, ezért lesz ami lesz alapon csütörtökön nekivágtam a Csepel-Ferencváros 
viszonylatnak. Délelõtt mentem, gondoltam, hogy a munkásosztály nappal üti a vasat és nem 
ér rá a magánéletével szórakozni. Legszívesebben Borbálával mentem volna, láttam is a sze-
mén, hogy zokon veszi a parlagon heverést (vagyis inkább a parlagon parkolást), de gyorsan 
gyõztettem a józan eszem. A buszom úgy zabálja a gázolajat, hogy azt csak az utasok bírják 
megfizetni, az olcsó idõmmel versenyképesebb vagyok, jöjjön a HÉV!

Egy lendülettel jutottam a cél közelébe, csak az Ipar utca elején fogtam vissza az akaratom. 
Nyitva lesz, nem lesz nyitva? Hát már nehogy fél tizenegy múlt öt perccel ne legyen nyitva!

Nyertem.
– Szabadság! – robbantam be az ajtón, jóízû munkásöntudattal.
Kellemes légtisztítós spray-s illat fogadott, egy íróasztal komputerrel, két elegáns szöve-

tes fotel, perzsaszõnyeg és hátul nyílván valami külön helyiséget álcázva, bársonyfüggöny. A 
falon, mindjárt szembe a belépéssel két olyan buja nõi akt nézett le rám, hogy egybõl elfogott 
a jóérzés. Köszönésem a körülményektõl függetlenül válasz nélkül maradt.

– Mondom szabadság! – kezdtem elölrõl az ismerkedést.
Erre végre megmozdult a függöny és kidugta a fejét egy vénasszony.
– Bocsánat, csak éppen… – állította helyre a mûfogsorát v… rendezést tettem itt, mi 

tetszik?
– Hát ha lehet, társat keresek…és a Kronics elvtársat – lettem õszinte. 
– Az igazgató úr csak délben visszajön, mert tárgyalgat… – bújt ki a függöny mögül egé-

szen a hölgy – …én vagyok helyettes, Halmózerné, de nyugodtan mond nekem Verocska… – 
nyújtott kezet a banya.

Én még életemben ilyen ronda nõt nem láttam, komolyan mondom, nem túlzok. Nálam 
termetesebb volt, már úgy értem széltében és hosszában is. Nem kövér volt, hanem nagyda-
rab, imponáló kebellel, sõt, tejgyárral. Haja mint a szénaboglya, szõke, borzalmas kontyba 
csavarva, itt-ott vöröses csíkkal. Arcából kiemelkedett kárminpirosra festett szája, mint vala-
mi mindent elnyelõ hatalmas barlang. Arca többi részét púder simította egészen a nyakáig. 
Olyan Muci néni húga korosztály volt, ha nem avasabb. Ettõl függetlenül, amikor rám mo-
solygott, volt valami bizalomgerjesztõ a szabálytalan arcán. Ahogy odacsámpázott az író-
asztal mögé, elõttem ment el, kicsit hátrébb húzódtam, de azért megcsapott a Vörös Moszkva 
megrendítõ illata, tisztára átszellemültem. Hatalmas combjai úgy viharzottak bõ szoknyája 
alatt, mint a tenger. Ha ez a mamzi nem béemes volt, akkor én vagyok a római pápa, értékel-
tem a helyzetet. A legjobb helyre kerültem, állapítottam meg. 

– Üljél le velem szemben – lett közvetlen Verocska –, nem félni tõlem, csak az igazság le-
gyen mondva és kapsz olyan gyévuska, hogy köszönsz elõre nekem, értem?

– Mint a vöcsök – lelkesedtem. 
– Ne használjál idegen szavat, mert akkor lesz félreértés – intett pontosságra a szaknõ. 
Néztem, néztem Verocskát és alig bírtam megállni nevetés nélkül. Fogadni mertem volna, 

hogy ez valami itt felejtett szovjet káder kanca, talán a néhai Halmózer elvtárs özvegye, vagy 
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ki tudja, Halmózer elvtárs lehet, hogy még ma is aktív és odavan Verocskáért, aki nem vitásan 
figyelemre méltó személy.

– Itt van neked egy papír, látod, tiszta kérdés, kitöltöd és eljön a messze távolból a király-
lány, na jó lesz? – mosolygott a bárusnya, mint a vasorrú bába. Vastag ujjai között lengette a 
papírt, mint a lottószelvényt, lehetõséget a boldogságra.

– De én szeretnék elõbb Kronics elvtárssal találkozni – próbáltam kibújni a gyors megol-
dás alól.

Verocska még jobban mosolygott.
– Én vagyok teljesen helyette, úgy megbízol bennem, mint õtõle, na itt van, olvassál bele 

és töltögessed meg! Mire megvisszajön Kronics úr… te, mióta tudod Kronicsot?
– Régóta, együtt dolgoztunk a Textilgyárban.
– Jól van, jól… akkor itt ez világos. Én tõlem te nem félsz. Én bennem a titok az titok. Mint 

halott ember temetõje. Kronics elvtárs régi ember. Verocska régi ember, na? Én voltam elle-
nõrzõ a belügyben, titkos iratok voltak elõttem nem titkok. Hátha te kitöltesz papírt, aztat ami 
kezedbe adok, az titok lesz, mit fasiszták sem tõlem kínzással sosem…értem?

Elérzékenyültem Verocskától, mint az olvadó jég. Úgy éreztem magam, mintha az Ifjú 
Gárdát olvastam volna, sõt, mintha én lettem volna az egész Ifjú Gárda. Már csak ezért is meg-
érte idejönni.

– Oké, hölgyem, adja ide a belépési nyilatkozatot, majd visszajövök délre, addig elolva-
som és kitöltöm és beszélgetünk hármasban Kronics elvtárssal.

– Ravasz ürge vagy te! – húzta össze szemöldökét a helyettes. – Ez a papír ez titkos papír, 
mert üzlet az üzlet. Van sok kém, ha nincs kitöltés, akkor is kell nekik felderíteni mit mi kérde-
zünk tõled. Ez a papír innen nem megy ki az utcára, nem ám. Sok diverzáns hemzseg minden-
holfele és fürkész, mint a géstápó, világos? De látom, hogy te vagy éber. Ez jó. Megdicséret 
tõlem is jó. Neked fogok olyan lányka keresni, hogy csak. Na akkor húzzál el, majd jön Kro-
nics elvtárs és akkor Halmózerova meg te… hogy is hívják a neved?

– Haruspér Bandi.
– De furcsa név. Meg se tudom feljegyezni… – vigyorgott Verocska –, na nem kell félni, 

megjegyez én ennél furcsább is, Bandi, ez jó, ez könnyû. Most én segít még. Jobbra a Mester 
utca, ha fordulsz arra, ott van utca még és a sarokon van jó kocsma… pincekocsma… meleg, 
jó bor, az kell aki társat felderít, mert a hideg miatt megfázol, és jön halál, kaputt, és nõ lesz 
tiszta felesleg, igaz? 

Ennyire azért nem láttam borúsnak a helyzetet, de belenyugodtam. 
Ezzel útra lettem bocsátva. Verocska hatalmas testét meghazudtolva fürgén elõjött az asz-

tal mögül, hozzám nyomakodott, megragadta a kezemet, megszorította és kitolt az ajtón. 
Olyan acélos volt a szorítása, hogy Kormos Bécinek is becsületére vált volna, igaz, õ birkózó 
volt a Testvériségben. 

Kényelmesen indultam el a Mester utca irányába. Még egyszer visszanéztem, mert ma-
gam sem hittem el a történteket, pedig valóság volt: Verocska várt a kapcsolat megerõsítésére, 
arcomat meglátva energikus integetésbe fogott a messzi távolban, hát igen, visszavár az elv-
társnõ, vár az elvtárs is, mi lesz még ebbõl? 

A pincét könnyen megtaláltam. Majdnem szemben volt az iskolával, ahol találkoztam 
Szerencséni dokival. Megjegyzem, tényleg kezdtem fázni, de ez olyan belsõ fázás lehetett in-
kább, mert pulóver is volt rajtam, vigyázok én magamra, ha túrára indulok. 

– Két decit trisztán izolda nélkül, a pirosabbikból – adtam a rendelést gyorsan, hasalva ne-
ki a bádogpultnak. Szinte csak egymagam voltam a pincei félhomályban, távolabb a fal mel-
lett még valaki roskadozott egy asztalnál, más senki. 

– Mindig ilyen vicces? – nézett rám egy gyönyörû asszony. Bronzvörös haját õ is kontyba 
csavarta, mint Verocska, de a különbségrõl nem érdemes beszélni.

– Csak ha fázom… brrr!
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– Teszek bele rumot is, na? 
– Tegyen, életkém – néztem bele kék szemébe és tudtam, hogy nem lenne olyan, amit ha 

kérne, ne teljesíteném. Vastag, erõteljes karjai úgy mozogtak, mint jégtáncosok a jégen. Vi-
dám mosoly ült az arcán, látszott, hogy szereti mérni a bort, szereti bugyborékoltatni a rumos 
üveget és szereti elvenni a pénzt a piásoktól. Amikor nyújtottam a papírt, ujjam hozzáért me-
leg, nedves tenyeréhez, amitõl még jobban elfogott a remegés.

– Maga lázas, kisfiam, várjon… – és az istennõ lehajolt a pult alá, csak a hátát láttam, a kel-
lemesen ívelt zsírpárnákkal körbevett gerincét, amit könnyû, átlátszó blúz fedett. A blúzon át-
ütött a melltartó pántja. Micsoda asszony! És ez az asszony visszajött a mélybõl, egy tablettát 
nyújtott felém.

– Ezt vegye be, aszpirin, leszáll tõle a láza. 
Kivettem a kezébõl a tablettát és felhajtottam a bor elsõ felével. Az istennõ rákönyökölt a 

pultra és nézett. Erõteljes arca és vastag orra tiszta harmónia. Rögtön az ujjait vizsgáltam, de 
nem volt rajtuk jegygyûrû. Hosszú, erõsen csontos ujjai voltak. Akinek ez az asszony lehúzott 
egy pofont, azt mindjárt jobb belátásra bírta. És a keblek, ó Istenem! 

– Maga elég egy nyápic alak, hallja – kezdett dicsérni õszintén. – Nem láttam még magát, 
vidéki, mi?

Megittam a maradék boromat, hogy lássa, nem vagyok akárki. Azért még egy kicsit ké-
rettem magam. Elgondolkozva néztem magam elé.

– Miért nem hízik meg egy kicsit? Aki ilyen cingár, abba jobban beleszállnak a bacilusok, 
pláne ilyenkor õsszel, nincs igazam? Még egy jöhet? Adja a poharát!

– Most a fehérbõl – mutattam a hozzáértõt egy kicsit felhõsödve. 
– Rendicsek, a jobbikból kap – hajolt le megint az istennõ a pult alá.
Az a hát, az a domború hát, megint elõttem!
– Ebbe nem teszünk semmit, csak tisztán, mint a szerelmet – omlottak rám a szavak.
A bor rémes volt, de fokozta az elérzékenyülésemet. 
– Ha törzsvendég lesz, mindig ebbõl kap, na? – kacsintott rám új barátnõm. 
– Hol lehet jelentkezni? – vettem vissza a viccelõdést textilgyáriasan. 
– Nálam. Csak nálam – igazította meg haját kacéran.
Most már nem volt mese, át kellett venni a kezdeményezést. 
– Én Haruspér Bandi vagyok, ha meg nem sértem.
– Miért sértene? Piroska – nyújtotta át a pulton a kezét. 
Kezeltünk, ahogy illik. Én szerettem volna megcsókolni is, de az önuralom visszatartott. 

Majd ha tegezõdni fogunk, na majd akkor…
Egy szikkadt alkoholista került valahonnan elõ, ezért Piroskának szolgálatba kellett áll-

nia. Hihetetlen szakértelemmel mérte ki a bort, töltötte rá a szódát és lökte oda a szomjas 
egyénnek. Amíg kasszírozott, rám vetette bizalmas tekintetét és szemünk egymásba kapasz-
kodott. Ez a nõ legalább nyolcvan kiló, éppen az én esetem – merengtem. Meg kell ismernem 
a lelkét is, határoztam el. Éppen nyitottam a számat, de Piroska megelõzött.

– Amikor a második férjem elhagyott, megfogadtam, hogy többet férfival nem kezdek.
Maga hány éves… ahogy így elnézem, olyan… nyugdíjas már, nem?
– Még egy pohárkával, ha lehet, de a vörösbõl – voltam kénytelen témát váltani. – Ettõl a 

fehérbortól kinõ a szakállam, pedig reggel borotválkoztam. A másik tablettát is ideadhatta 
volna az aszpirin mellé, jobban szeretem külön bevenni, mint feloldva.

– Szóval szakember? Miért nem mondta? Jelzem a vörös meg vizezve volt, na mindegy – 
legyintett az én Piroskám és elvonult a színfalak mögé.

Hosszan néztem utána még akkor is, amikor ringó csípõje eltûnt a „Tilos a belépés” táblá-
val védett helyiség ajtaja mögött. Napraforgó színû sárga mini szoknyája pompásan kiemelte 
nagyszerû vonalait. Biztos voltam benne, hogy felejthetetlen nap lesz ez a mai.

Hogy hogyan hozta ki a vörös borral teli poharat a rejtekhelyrõl, azt nem tudtam megálla-



36 P iumart

pítani. Köténye nem volt, blúzába nem rejtette, szoknyája alá nem fért – a lényeg, hogy letette 
elém a rubinvörös terméket az orrom elé.

– Nehogy rosszul legyen itt nekem, pont ma, hogy megismerkedtünk – nézett rám bízta-
tóan.

Tudtam, hogyan kell kóstolni szakértõen a bort, olvastam eleget a borissza filozófusoktól, 
bár magam nem voltam oda ezért a fennkölt szertartásért. Végül is mindenbõl lehet ideológiát 
gyártani, miért éppen a borivás maradjon ki ebbõl a sorból? Nem bánt ez senkit, sõt, keveseb-
bet árt, mint néhány világmegváltó tökfej más irányú kezdeményezése. 

Ilyen nagyszerû gondolatok nálam sajnos ritkán bújnak elõ a tudatalattimból, ehhez dop-
pingszer kell, amit megkaptam a tablettáktól, kezdtem is már izzadni. Úgy tekintettem szét a 
katakombában, mint gladiátor az arénában. Piroskám csillogó szeme bátorított, ezért próbál-
tam ellenfelet találni, de a két elfáradt délelõtti cimborán kívül senki nem volt a közelben.

Ízleltem, forgattam a bort, csettintettem, bugyborékoltam, beledugtam az orrom a pohárba 
és végül eredményt hirdettem.

– Olyan szép ez a bor, mint maga – szögeztem le, úgy, ahogy illik. Utána a maradékot is le-
nyeltem. – Jöjjek máskor is?

Piroskám ragyogó arca megelõlegezte a választ.
–- Mit képzel maga, mi vagyok én, kurva?! – nézett rám mosolyogva.
– Félreért, drágaságom. Nekem tisztességes szándékaim vannak – nyugtattam meg. – El-

végre, bár nem látható rajtam, én filozófus vagyok, bennem megbízhat.
– Micsoda?! Jézus Mária! 
Ezt nem kellett volna mondanom, de már késõ. Eggyel több zsákutca, nos, nem dûl össze a 

világ, feldolgozzuk a kudarcélményt. 
Piroska olyan furcsán nézett rám, mintha most szöktem volna meg a Lipótmezõrõl.
Ettõl egy kicsit elveszítettem a biztonságérzetemet. A poharamba nem kapaszkodhattam, 

mert minek. Segítséget nem kaphattam senkitõl, mert nem volt kitõl. Mit tudtam tenni, bámul-
tam Piroskát és nem jutott eszembe semmi okos.

– Maga egy nagy gengszter – nézett szigorú szemmel. – Akar még bort… a protekciósból? 
Fellélegeztem. Piroska egy klasszissal jobb, mint az átlag. Belemerültem kék szemeibe. 
– Úgy várom, mint paraszt aszálykor az esõt.
– Tudtam, hogy vidéki. Disznója van? – évõdött velem Piroska.
– Kettõ, édesem, kettõ.
– Imádom a töpörtyût… – mélázott és kiválasztott egy tiszta poharat a szárítóból. – A véres 

hurkát pedig csak akkor szeretem, ha zsemlével csinálják – nézett szigorúan a szemembe. – 
Hozok valami különleges fehéret – és indult a titkos raktárba.

Ez, ha jól számolom, a negyedik pohár lesz, amihez jön az elsõbe öntött rum is, nem csoda, 
hogy kapaszkodnom kellett a pultba. Tisztára berúgok, de ma mindenre képes leszek, érzem. 
Ide-oda jártak a szemeim, furcsa képek kerültek az agyamba, mint a moziban, milyen régen 
voltam moziban? Ha mélyeket lélegzem, visszaáll az öntudatom, vagyis megszûnik a körbe-
körbe imbolygás, pedig állok szilárdan, mint Mátyás király a várkapu elõtt. Ez honnan jutott 
eszembe?! 

Nem nagyon emlékszem a továbbiakra, csak arra, hogy mindent elborított Piroska iránt ér-
zett szerelmem. Azt tudom, hogy Piroska bekasszírozta a mámor árát, megpuszilta mutatóuj-
ját és a homlokomra nyomta, közben megnyugtatott, hogy nagyon bírja a fitt nyugdíjasokat, 
mert azok nem akarnak már tõle semmit, viszont tele vannak pénzzel és nem jönnek zavarba, 
ha már csak a drágábbikból tudja adni a két decit tisztán.

Kint a felszínen megkapaszkodtam a falba. 
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(a rádióinterjú írott változata)

A Vörömarty kör és a mátészalkai értelmiség a Költészet Napja alkalmából Csoóri 
Sándor Kossuth- és József Attila-díjas költõt, esszéírót, és mint politikust hívta köreibe.

R: – A vele készült rádiós beszélgetésben elsõ kérdésként a politika és a költészet viszo-
nyát értelmeztük, elemeztük, hiszen a XIX. századtól a költõk voltak politikai életünk meg-
határozó személyiségei. Ma azt tapasztalja az átlag ember, hogy a politika, a politikusok 
diktálnak, a költõkkel szemben.

Cs: – Valóban így van, valamikor az irodalmi életben jelezték a fonákságokat, az el-
lentmondásokat a költõk, írók és azt követõen emelkedett a politika síkjára. – Egy szem-

léletes példát is említett: 1848-ban 
Arany János azt írta barátjának – aki 
nem volt ott a pesti eseményeken –, 
hogy egy újság az írta, nem is volt az 

olyan nagy esemény, mármint márci-
us 15-e, még vér sem folyt. Erre Petõfi 

azt válaszolta barátjának, hogy forra-
dalom volt, mert amely esemény megvál-

toztatja a társadalom szerkezetét, az forrada-
lom. Ezen kívül eltöröltük a cenzúrát és az csak külön 

érdem, hogy vérnélküli volt a forradalom. Ha az egyének közül 
egyre többen és többen hangoztatják lelkük lázadását, mert elõ-
ször az egyénnek kell lázadni, belül, akkor rájön, hogy mások is 
hasonlóan gondolkodnak és az erõt ad.

R: – Ez az ön életében is megvolt, 1956-ban, amikor az egyé-
ni lázadások összeadódtak és lett belõle a magyar történelem 

egyik legszebb, legtisztább – igaz nem vér nélküli – forra-
dalma. A másik esemény életében l989-ben következett 
be és a változás itt már vértelenre sikeredett.

Cs: – Változás? – kérdezett vissza, és folytatta: – Jó 
lett volna, ha jelentõs változás következik be. Együgyû-
en azt gondolták, az írók, a humán beállítottságú tudó-
sok, professzorok, hogy a gyõzelem, az gyõzelem is 
lesz. A Szovjetunióban alkalmazott és nálunk sem is-
meretlen titkosszolgálati módszerek a „gyõzelem” 
után is éltek tovább. A rendszerváltók a történelmi is-
mereteik alapján erre nem gondoltak. Ezért nem is 
járta a saját útvonalát végig a magyar rendszerváltás. 
A magyar változástól a szomszédos országok is 
megrettentek, hiszen a határon túli magyar terüle-

ZSOLDOS BARNABÁS

Csoóri Sándor Mátészalkán

Kövesházi Kalmár Elza: Nyilazó
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tekért való aggódásukban minket, magyarokat azonnal nacionalistáknak neveztek. Azt 
csak mi tudjuk a legjobban – a napi politika igazolja –, õk az igazi nacionalisták Romániá-
ban, Szlovákiában.

R: – A Kádár-korszakban nem is beszélt a hivatalos politika arról, hogy az ott élõ ma-
gyarok hozzánk tartoznak. Ezért van az a furcsaság, hogy mindenki román és ukrán, be-
szélje is bármilyen szépen és tisztán a magyar nyelvet.

Cs: – Aczél György mondta el neki, hogy találkozott Ceauºescuval Nagyváradon és a 
Kárpátok „géniusza” háromnegyed óráig beszélt a magyar politikushoz. Õ öt perc alatt 
összefoglalta mondandóját, mert a magyar politika tiszta és világos volt ebben a kérdés-
ben. Akkor azt mondtam Aczélnak, hogy nem öt percet, egy pillanatot sem lett volna sza-
bad tovább maradni. Azzal jelezte volna, hogy az alárendelt szerepet nem vállalja. Nai-
van, jó szándékúak voltak õk is. Ez volt a bajuk.

R: – Bekövetkezik még belátható idõn belül, hogy a költõk érzékenysége, közléskény-
szere megelõzi a politikát, a politikusokat és társadalom-formálóvá válnak?

Cs: – Mindenki elhitte, hogy az emberek sorsáról a parlamentben döntenek, az írók pe-
dig csak foglalkozzanak az irodalommal, ne ártsák magukat a politikába. Nos, ez a csap-
da. Hogyan lehet ilyet állítani, amikor az emberek életét kilencven százalékban áthatja a 
politika, s ekkor nincs szükség írókra? Ez badarság. Sajnos az írók között is vannak, akik 
az öszödi beszédet zseniálisnak tartják. Sõt, voltak, akik tovább mentek, például Nádas 
Péterék regényhõst láttak benne. Nem az, mert élõ hús-vér ember, itt elõttünk.

R: – A regényhõsnek tenni is kell valamit.
Cs: – Azon fáradozom, hogy az irodalom visszakerüljön a közéletbe, ha nem követke-

zik be, elvész a szellemi élet is. 

(2008-04-21)

A Nyugat folyóirat címlapja
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Együtt jöttünk ide Pozsonyból 1945-ben menekültként. A benesi dekrétumok elûztek. 
Gyalogoltunk hóban, fagyban, esõben a harminc kilométeres Duna-gáton, átúsztuk a fo-
lyót, csónakkal jöttünk Izsánál, Komáromnál, Bõsnél, Rajkánál és számtalan helyen, hu-
szonhétszer lógtunk át a határon „feketén”, oda-vissza, ide-oda, oda-ide és voltunk szlo-
vák börtönökben Ipolyságon, Léván, Pozsonyban (átszállítva bilincsben), Péterfi Vilmos 
meg én, és sok magyar sorstársunk. Hazát vesztettünk, hazát kerestünk, és talán a senki 
földje lett hazánk. Péterfi Vilmos meg én alig felállva az iskolapadból együtt kezdtük itte-
ni életünket egy romos, egerekkel, patkányokkal teli, ablakok nélküli óbudai házban (a 
Lajos utcában), reggelre többször havas lett a takarónk… nem messze attól a helytõl, ahol 
aztán ötvenhét év múlva meghalt Vilmos barátom. Micsoda életút, csupa Nagybetûkkel, 
útvesztõkkel, jelzõtáblák nélkül, micsoda circulus vitiosusok… éheztünk és fáztunk, 
nyomorogtunk, fõiskolára, egyetemre jártunk – magyarok akartunk maradni a közös 
sorsviselésben. Ezért nem kellett a reszlovakizáció nyújtotta kedvezmény s felajánlott 
csábítások, lehetõség, hisz Péterfi Vilmost akkor még Petrovics Vilmosnak hívták – 
mondhatnám szlovák háttérrel is, rokonsággal. Hûek akartunk maradni önmagunkhoz, 
hagyományainkhoz, iskolánkhoz, szellemiségünkhöz, egy város történetiségéhez, ott-
hagyva anyát, rokonságot, barátokat, halottakat, a szülõváros megannyi varázsát, az év-
százados otthont, múltunk – tele gyógyíthatatlan nosztalgiával. De vállalva minden ne-
hézséget, hogy erõnkkel, képességeinkkel gyarapítsuk majd egy kissé ezt a nyomorú-
ságos országot.

Péterfi Vilmost a pozsonyi Madách utcai gimnáziumban ismertem meg, ahol olyan ki-
válóságok tanítottak, mint Szalatnai Rezsõ, Peéry Rezsõ, Arany Albert, Orbán Gábor, 
Antalffy Vilmos, Tóth Ferenc, Schleicher László. Vilmos fölöttem járt egy osztállyal. Az 
önképzõkörben együtt szerepeltünk írásokkal, muzsikával. Ott kezdõdött a barátság. 
Nos. Frissen szerzett jogi doktorátus után 1951-ben letartóztatták. Mindszentyt védõ röp-
cédulákat szerkesztett és terjesztett. Halálra ítélték, majd életfogytiglanra változtatva azt 
Vácra került, ahol együtt raboskodott a Füvesekkel, Kárpáti Kamillal, Tóth Bálintékkal. 
1956-ban a forradalom idején kiszabadult, pontosabban kitörtek a börtönbõl, és elég ké-
sõn, december végen sikerült elmenekülnie az országból. Amerikában lapot szerkesztett, 
Minnesotában az ottani campuson egyetemi tanárként harminchét évig tanította a nem-
zetközi jogot és külpolitikát. Negyven évig nem tudtunk egymásról. Senkinek sem írt - 
nehogy bajba keveredjen miatta. De készült a hazatérésre, hitt benne nagyon, akarta, otta-
ni élete negyven év honvágy: mint Zilahy Lajosé, Máraié, Bartók Béláé, Dohnányié és a 
többieké: a desiderium patriae; gyötrõdés, zsugorodás, szorongás, remény, reménytelen-
ség az idõ, mely már-már idõtlenségbe fulladt.

Tudom, milyen fontos volt számára ez az általa alapított irodalmi díj, a kuratórium, a 
legalizálás. Sokat beszélgetett velem errõl a tervrõl, megvalósulásáról, életcéljának te-
kintette szinte… hogy segítsen – önzetlenül, nagyvonalúan – a nevetséges keresetekbõl, 
szerzõi honoráriumokból, sovány nyugdíjakból élõ, tengõdõ pályatársakon. Sürgette az 
idõ, mintha megérezte volna a közeli véget, türelmetlen is volt a jogi buktatók, nehézsé-

ÉBERT TIBOR

Péterfi Vilmosról és a Péterfi-díjról
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gek, hosszadalmas processzus miatt, és boldogan újságolta, amikor végre realizálódott az 
egész, s végre valahára összeülhettünk (a kuratórium) döntéshozatalra – számára elõször 
és egyben utoljára – a díj(ak) odaítélésére.

A humanista lelkiismeret tisztasága, az õszinteség, a gondolat, a szó szabadsága. Hitt 
benne. Irodalmi vezéreszméje, elkötelezettsége: a nemzet-kereszténység-Európa hár-
masoltárának egységes értékrendje. Ez a szellemiség manifesztálódik eddig kevéssé is-
mert írói munkásságában. Számtalan regényt írt – egyik fõmûvébe, A pozsonyi boszor-
kányba belekomponálva kedvencét, Pázmány Pétert – de írt esszét, drámát, verseket, no-
vellákat  is. Mûveit, azt hiszem, tizenöt kötetet, az Omnis Fabula Kiadó jelentette meg és 
gondozza.

1922-ben professzor emeritusként hazatért zaklatott lelkével, de egy kissé mindig ha-
zátlanul a senki földjén maradt. Mondogatta is: extra Posonium non est vita… bolyon-
gunk, bolyongunk… Igen, haza jött – haza? – hogy itt maradhasson örökre. Meghalt 
2002. május 18-án. Nem hagyott hátra végrendeletet. Ez a díj a testamentuma.

Appendixként: Péterfi Vilmos írt hét regényt, három drámát, számtalan novellát, esz-
szét, verseket… És mit kapott a magyar irodalomtól, magyar irodalmi élettõl? Semmit. 
Eszembe jut, mit is mondott nekem irodalmunk egyik fejedelme, híres drámaírója: nem 
az a fontos, hogy az ember zseni-e vagy sem, hanem az, hogy az ember elfogadtassa zse-
nialitását. Hát igen! A rang, elismerés, besorolás sokszor, igen sokszor karakter kérdése – 
ahogy Voltaire írja. Az, hogy a kánon befogadja-e – abba a bûvös, szent körbe, közösség-
be, mely olyan, mint egy archimédeszi nolita tangere circulos meos... zárt közösség, a 
legelitebb elit a hatalmával, mindenhatóságával… és mindig csak nekik van, lehet iga-
zuk, õk dönthetnek, ítélkezhetnek minõségrõl és következményeirõl, mert õk a Jupiterek 
(Quod licet Jovi, non licet bovi) fölényesen, kirekesztéssel, mákonyos magabiztossággal, 
elhivatottsággal… És ez a törvény, szabály, hagyomány, kontinuitás…

No de visszatérve Péterfi Vilmoshoz, valóban semmit se kapott a magyar irodalomtól, 
irodalmi élettõl. Ellenkezõleg. Õ adott nekünk sokat, nagyon sokat, mûveket, magatar-
tásformát… szerényen szeretettel. Irodalmi díja az anyaországon kívül immár elkerült , 

Erdélybe, a Felvidékre, a Délvidékre, és most elkerült Írországba is – hirdetve ugyanazt a 
szellemiséget – Péterfi Vilmos örökségét.

Cseh Gusztáv:
Jeles házak, Gyulafehérvár

rézkarc



1. 
A reneszánsz festészet XVI. századi kanonizált alakjai közé nehéz beférkõzni. Sõt, va-

lójában lehetetlen. Legalábbis így gondoltam addig a napig, amikor az egész elkezdõdött.
Aznap kifejezetten elfáradtunk a Louvre végeláthatatlan útvesztõiben, de megálla-

podtunk, hogy még megnézzük az itáliai festészetet bemutató, hátralévõ két termet. Leül-
tünk a középen található ülõhelyre, s vártuk, hogy az idegenvezetõ befejezze a japán cso-
portnak a Raffaello-kép elõtt tartott elõadását. Pár perc után kiderült, hogy hosszabb vára-
kozásra kell felkészülnünk. Mivel ragaszkodtunk a képek idõrendjéhez, megadtuk ma-
gunkat a fáradt izmok és az angolul szónokló nõ terrorjának. Mindketten beszéljük a 
nyelvet, hát belehallgattunk a korabeli festészet ismertetésébe. Elégedetten nyugtáztuk a 
korai reneszánszból Andrea Mantegna, Domenico Ghirlandaio és a többiek nevét, de 
egyszer csak egy idegen név ütötte meg a fülem. Idegesen megrándult az arcomon egy 
izom. K.-ra néztem. Õ nem vett észre semmit. A japánok is egykedvûen hallgattak. Való-
színûleg nem figyeltek, vagy…?

Igyekszem ébren tartani ismereteimet a festészet kultúrtörténetérõl, ami persze nem 
okoz nehézséget a tárgy szeretete miatt, mégis olykor akad egy-egy név, ami az adott 
pillanatban ismeretlenül cseng egykori figyelmetlenségem miatt. Ilyenkor utánanézek 
apám régi könyvtárában, s bepótolom a hiányt. Ott, akkor, Párizsban, nehezebb helyzet-
ben voltam.

Szóltam K.-nak, aki álmos szemekkel fordult felém. Elmosolyodtam. Mondtam a ne-
vet, láttam, hogy elméláz, majd tagadólag rázza a fejét. Ki lehet ez a festõ, vájkált bennem 
a bosszantó gondolat. 

Tíz perc után a csoport elhagyta a termet. Végre megtekinthettük a Raffaello-képet, de 
már nem sokáig maradtunk. Az utolsó termet csak felületesen futottuk át, majd távoztunk. 
K. a vállamra dõlt a metrón. Fáradtan néztem magunkat a tükrözõdõ ablaküvegen. A fe-
jemben szárazon lüktetett az idegen név: Piero della 

2. 
Másnap a Chatelet-nél, egy internet-kávézóban kezdtünk. Egy órát töltöttünk ott, tel-

jesen feleslegesen. Nem találtam semmit.
A Louvre-ban, a Richelieu-képtár bejáratánál, ahol a szakmai anyagokat árulják, lát-

tam, hogy egy idegenvezetõ nõ cseverészik a biztonsági õrrel. Odaléptem hozzá, elnézést 
kértem, és rákérdeztem az itáliai festõre. A nõ tágra nyitotta szemeit, aztán ajak bigy-
gyesztve, mögém küldte a tekintetét. Látszott, hogy az emlékei közt kutat. Pár másodperc 
után tagadólag rázta meg a fejét. Megemlítettem neki a tegnapi mûvészettörténészt a 
japán csoporttal. Leírtam a külsejét. Biztosan külsõs, mondta vállvonogatva. 

Köszöntem a kedvességét, nagyot sóhajtottam, majd intettem K.-nak, hogy fejezzük 
be, amit tegnap elkezdtünk. Titokban reménykedtem, hátha valamelyik eldugott terem-
ben kiállítottak pár Graziani képet, de tudtam, hogy ez az óhajom úgysem valósulhat 
meg. Ismerem a tárlatot, sokszor láttam már. Nincs hely, sem fizikailag, sem szellemileg 
új festõknek.

Graziani.
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Nyugtalanító ikonok
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Mikor kifelé mentünk, a kijáratnál, a reggeli idegenvezetõ nõ intett nekünk, hogy vár-
junk. Meglepve pillantottam K.-ra, aki finoman megrázta a fejét, mutatva, hogy fogalma 
sincs, mit akarhat. 

A nõ egy ötvenes, õsz hajú, öltönyös férfit tessékelt elõre, aki könnyed léptekkel jött 
elénk. Tekintete kellemetlenül, szinte vájkálóan hatolt belénk, de delejes sugaraitól, bár-
mennyire is szerettünk volna, képtelenek voltunk szabadulni. Biztosan nagyon ostobának 
tûnhettünk, mert tátott szájjal, mereven bámultunk az arcába. Úgy hajolt meg köszönés-
képpen, hogy egy pillanatra sem engedett minket tekintetének fogságából.

– Kérdésükre egyszerû a válasz. – mondta könnyed hangsúllyal. – Õ egy harmadik 
vonalbeli festõ az XVI. századi itáliai reneszánszból. De miért érdekli ez magukat? – 
kérdezte bal szemöldökét felhúzva. 

– Öö… szóval tegnap… szóval az a mûvészettörténész nõ a japánokkal…
– Hogyan?
– Tudja, mi csak… – hebegtem, s K.-ra néztem, majd vissza a férfire.
Ekkor váratlanul közelebb lépett hozzánk, és kezét a vállunkra téve, félrevont egy 

csendesebb sarokba. Akaratának képtelenek voltunk ellenállni. Elõször rám nézett, majd 
tekintetét K. szemébe mélyesztette.

– Ha tényleg meg akarnak tudni valamit Graziani mûvészetérõl, akkor ajánlok önök-
nek egy késõ esti programot.

Elhûlve néztünk rá.
– Nálam éppen ma lesz egy kisebb összejövetel. Pont ilyen érdeklõdésûek lesznek ott, 

mint önök.
Színtelen szája hirtelen felgörbült a két szögleténél. 
– Rue de Rivoli 29. Elsõ emelet. Tízre jöjjenek.

3. 
A palota korinthoszi oszlopokkal díszített termébe, az utcai bejárattal átellenes ajtón su-

hant be puha léptekkel Gian Cristoforo de’ Medici bíboros, pontosan a megbeszélt idõben. 
Piero della mester tekintete az ismét összezáró ajtónállókra siklott, majd fel-

állva, meghajolva köszöntötte a papi méltóságot.
A bíboros biccentett, majd finom kézmozdulattal, hellyel kínálta a mûvészt. Gian 

Cristoforo herceg – a bíboros hercegi rangban volt, s jobban szerette használni ezt a világi 
címet a hivatalosnál, hisz úgy érezte ez jobban áll az egyéniségéhez – a festõhöz hasonló-
an éveinek közepén járt, szép arca, tudatos tekintete rögtön magára irányította 
a figyelmet, ha belépett valahová. Fejének tartása, ajkainak összepréselése, gõgös öntu-
datról árulkodott. 

– Üdvözöllek fiam. Sajnos kellemetlen híreket hozok számodra.
A mester, viszontagságoktól egyébként is megtépázott arca, még komorabbá vált. Egy 

Civitavécchia melletti kis halászfaluból származott. Nagy nyomorban élõ családja nem 
tudta taníttatni, ezért nagy megkönnyebbülés volt számukra, mikor a fiú tizenkét évesen 
elszegõdött Sandro Botticelli mester házába szolgálónak. A mester hamarosan észrevette 
a fiú kézügyességét, és tanítani kezdte. Rendkívül jó rajzoló volt, de nem tûrte a kötött 
formákat. Egyéni utakat próbált ki, ami nem tetszett a mesternek. Miután elhagyta az is-
kolát, kisebb megbízásokat teljesített, s a siker rögtön meghozta kísérletezõ kedvét. Külö-
nös lényekkel népesítette be festményeit, s az eredmény inkább sokkolóan, mint lenyû-
gözõen hatott. Itáliában ez a stílus teljesen ismeretlen volt. Több munkát is elbukott ez-
után. Kegyvesztett lett.

Graziani 

 harmincas 



43P iumart

– Valóban? – kérdezte a mester.
– Nos, igen. A pápa õexcellenciája rendkívül nagy hangsúlyt fektet az auctoritas eccle-

siae-nek [az egyház tekintélyének] megerõsítésére. Az Isten házában megjelenõ mûvek 
spettacoli grandiosi-jának [nagyszerû látványának], vissza kell vezetnie a tévelygõket a 
hit aklába. Rajztudásod, színhasználatod virtuozitása ismert elõttünk, mégis úgy gondol-
juk, hogy ilyen formátumú oltárképek esetében, nincs helye a kísérletezésnek. A vázlat-
ként, elõzetesen készített festményeden ábrázolt furcsa, képzelt lények, meglehetõsen 
zavarossá teszik az összképet. 

A pap mondatainak értelme korbács volt az arcába.
– Megbocsásson excellenciás uram! Ezek a szellemi lények, nem a képzelet szüle-

ményei. Ezek bennünk élnek, s a rosszra hajlamosítanak. Az volna a célom… 
– Természetesen a bíráló bizottság értette a szándékodat, de ez az eszmei vonal, félre-

értésekre adhat okot.
A herceg felállt, jelezve, hogy a meghallgatásnak vége. Megigazította a ruháját, alig 

láthatóan biccentett, majd sarkon fordult s az ajtónállók tisztelgése mellett, elhagyta a ter-
met. Ruhájának hideg susogása, éles penge volt a mester agyának.

A rideg elutasítástól kóvályogva lépett ki az utcára. A nap sugarai kíméletlenül bom-
bázták a homlokát. A szeme elé tartotta a kezét, hogy megszokja az erõs nappali fényt. A 
Via di Bicci zsongott a járókelõktõl. Elindult hazafelé. Az odú, ahol szobát bérelt, a kül-
város szélén volt. Mielõtt belépett volna a házba, benyitott egy italra a szemben lévõ 
kocsmába. 

Estig ivott. Kilenc körül tántorgott haza, s bezuhanva a vackába, rögtön elaludt. Haj-
nalban ébredt. Minden csontja fájt. Úgy érezte, képtelen bármire is. Evett egy kis aludt-
tejet. A hûvös valamelyest észre térítette. A kis koszos ablakon az eget kémlelve látta, 
hogy hamarosan pirkad. Eszébe jutott a tegnapi visszautasítás. Eszébe jutott, hogy tegnap 
majd összes pénzét elitta. Ökölbe szorult a keze. A harag vért pumpált elgyötört izmaiba. 
Fogta a kocsmából lopott gyertyát, s a három napja szerzett fatábla mellé állítva meggyúj-
totta. Lehunyta a szemét, s mélyet lélegzett. Érezte, hogy átjárja testét a pusztító erõ, s mi-
kor a fogai ketrecén átszûrt levegõt kifújta, méregpermettel telt meg a szoba. 

Akkor éjjel festette az elsõ, rejtett, gyilkos szimbólumokkal telerajzolt képét. 

4. 
Természetesen ujjam tízkor a csöngõn volt. Az idegenvezetõ nyitott ajtót. Most azon-

ban egészen másképp volt öltözve. Elegáns fõúri ruha; a gallér azonban éjfekete. A lakás 
meglehetõsen elhanyagoltnak tûnt, a berendezési tárgyak mégsem nélkülözték a XVI. 
századi pompát.

A társaság a lehetõ legérdekesebb alakokból állt. Félszemû, feketeruhás, fiatal nõ, a 
vállán patkánnyal. Rodrigo Borgia, Savonarola és még sokak gyilkosa. Fia, Cesare Bor-
gia a testvérgyilkos, s rajongója a célszerûség jeges mes-
tere. A nápolyi Alfonso Ferrante a vérengzõ fenevad, ellenségeinek élve vagy holtan be-
gyûjtõje. Caterina de’ Medici a véres Szent Bertalan éjszakájának kitervelõje és még so-
kan mások. Kifejezetten furcsának találtuk viselkedésüket. Barátságosan beszélgettek, 
társasjátékoztak. Egyesek a földön ültek és pirospacsiztak, mások erejüket fitogtatva bir-
kóztak. Egy irtózatosan kövér, középkorú nõ – biztosan valamelyik fõúr felesége –, igye-
kezett a vendégek figyelmét az asztalokon felhalmozott finomságokra irányítani. Min-
denkihez volt egy kedves szava. Vastagon rúzsozott szájából ömlött a báj és a kellem.

Machiavelli. Lodovico il Moro 
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Mikor K.-val félénken megemlítettük Graziani nevét, moraj futott végig a termen, 
majd néma csönd lett, és minden szem ránk szegezõdött. 

– Biztosan fel vannak készülve rá, Messire? – kérdezte a patkány a házigazdát.
Megingattam a fejem. Hogy nem ismertem meg eddig?!
– Hát persze! – hangzott a magabiztos válasz. – Azért vannak itt!
– De csakis egyesével…
– Csakis! … Csakis! – hallatszott mindenhonnan.
– Hogy lelkesednek! – nézett körbe az õsz hajú házigazda. – Mintha nem tudnák, hogy 

õk is sorra kerülnek.
A társaság a feddõ szóra, pár másodpercre elcsendesedett, aztán a vihorászás, sustor-

gás folytatódott tovább. A házigazda legyintett rájuk, majd hozzám fordult.
– Tehát? – állt mellém a Messire. – Melyikük megy be a szobába elõbb? – kérdezte egy 

nagy fekete ajtóra mutatva, s közben felváltva pásztázta az arcunkat.
Megéreztem, hogy a szobában lehet valami Graziani-val kapcsolatos.
– Én! – kiáltottam.
– Én! – kiáltotta K.
– Egyezzenek már meg! – ingatta meg fejét a Messire. – Jöjjön elõbb maga! – intett fe-

lém. – Maga az erõsebb idegzetû.
Durván megfogta a karom, és a szoba felé vonszolt. Épphogy csak hátrafordulni volt 

idõm, így még láthattam K. elképedt arcát.
A szobában, a négy falon, egyenként egy-egy kép lógott. Idióta mázolmányoknak tûn-

tek. Mosolyogva néztem a Messire-re. Bólintott, és ugyanolyan durván, ahogy behozott, 
ki is rángatott.

K. következett. Miután becsukódott mögötte az ajtó, kisvártatva velõtrázó üvöltések 
kezdték szaggatni az idegeim. A feketeruhás nõre, majd a vállán lévõ patkányra néztem, 
de õk csak a vállukat vonogatták. Kétség-
beesésemben az ajtó felé rohantam, de 
két féllábú férfi odalépve hozzám, meg-
ragadta a karomat, s a macska, igen az a 
fekete macska, akkora pofont adott, hogy 
az ajtóig röpültem. 

5. 
Másnap reggel a ház elõtti padon éb-

redtem. Pár perc múlva eszembe jutott az 
egész tegnapi történet. Félelmemet le-
küzdve behatoltam a lakásba, de teljesen 
üres volt. Tanácstalanul álltam a lépcsõn, 
és éreztem, hogy a pánik jeges marka, 
szorítani kezdi a torkomat.

Agnolo Bronzino: Lorenzo Medici képmása.
Vászon, olaj. Firenze, Galleria degli Uffizi
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Hol lehet szegény K.?, kérdeztem az ürességtõl, s végigsimítottam izzadt homlo-
komat. És hogyan keveredhettünk bele ebbe az egészbe? Szívem majd kiszakadt a he-
lyérõl. Valamit tennem kell, törte át félelmemet a gondolat. A francba… A rendõrségre 
kell mennem, jutott eszembe végre a lehetõ legjobb megoldás. Hát persze… Sehol egy 
taxi… Egyáltalán van pénzem? Zsebeim üresek. A szemetek! Még ki is raboltak. 

Gyalog indultam el a Rue de Rivoli-n, majd a saroknál jobbra fordultam. Tíz perc ro-
hanás után, végre megpillantottam a Police feliratot. Felindultságomat, elhanyagolt öltö-
zetemet öt percig magyaráztam az ajtónállónak, míg végre beengedett.

A karomat markolva elkísért a belsõ szobáig, ahol pár szóval jellemezte a helyzetemet 
az ügyeletes tisztnek, aki addig az íróasztal mögül, vizslató tekintetével bizalmatlanul 
méregetett. Mikor az ajtónálló befejezte, a tiszt az asztal másik oldalán egy székre mu-
tatott. Négyszemközt, figyelmesen végighallgatta történetemet, majd összefont ujjait az 
asztalra helyezte, s közelebb hajolt hozzám.

– Értem. Szokott ön altatót szedni? Esetleg drogot?
– Nem… Miért? – kérdeztem.
– Oké, – mondta hátradõlve. – utánanézünk a barátnõjének. 
Intett egy kollégájának. 
– Addig igyon meg egy kávét. – mondta. – Ott, a folyosó végén van egy automata.
Húsz perc várakozás után jelent meg a tiszt. Arcán a bizalmatlanság utálattá merevült. 

Helyet foglalt velem szemben az íróasztalnál, karjait az ölébe ejtette, s kényelmesen hát-
radõlt. Tekintete a szemembe döfött.

– Utánanéztünk. A Hotelben, amit említett, nincs bejelentve K. kisasszony.
– Hogyan?
– Azt mondta, hogy bejelentkeztek, nem?
– Hát persze.
A tiszt nagyot sóhajtott. A mellé lépõ helyettesre pillantott, majd vissza rám. Az asztal-

ban megkapaszkodva, közelebb húzza magát hozzám. 
– Szerintem egy pszichológus sokat segíthetne. – suttogta felém a fejét ingatva. 

6. 
Szinte azonnal hazautaztam. Vagy inkább, hazamenekültem. A szállodában még sze-

rencsére maradt annyi pénzem, hogy ezt megtegyem. K.-ról azóta sem tudok semmit, de 
nem merek szólni senkinek, mert még hülyének néznek. Orvoshoz viszont nem akarok 
menni, mert tudom, hogy normális vagyok. 

Próbáltam megfejteni, hogy miért éppen mi… Képtelen vagyok választ találni. De 
hogy meg vagyok bélyegezve, azt biztosan érzem. Azóta, számomra Graziani bevonult a 
kanonizált festõk táborába. Azóta minden nap rettegve várom, hogy azok becsöngetnek 
hozzám, és mûvészettörténeti kérdésekrõl faggatnak. Egészen pontosan a XVI. századi 
itáliai reneszánszról.
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Beszélgetés Zoltáni Zsolt székelyföldi unitárius, énekes elõadómûvésszel

– Ha egy rövid életrajzot kellene megírnod magadról, mit foglalnál bele mindenképpen?
– Természetesen elmaradhatatlan, hogy honnan származom. Székelyderzsbõl, Erdély 

egyik szép falucskájából, szegény családból való származásom ellenére saját erõmbõl si-
került megvalósítanom az álmaimat, hogy elõadómûvész legyek. Ezt a pályát azért válasz-
tottam, hogy az embereknek adni tudjak, kicsiknek és nagyoknak valami olyat, aminek 
mondani valója van, amitõl kikapcsolódnak, feltöltõdnek, és új erõt kapnak mindennapi 
életükhöz. Elõadásaim során a szeretetet, összetartást és az egymás iránti tiszteletet hirde-
tem.

Megemlíteném még a kis tanítványaimat, mert öröm számomra, hogy a felnövekvõ 
generáció érdeklõdik a múltunk iránt, és nagy élvezettel tanulják a verseket és a gitáro-
zást. Gyerekekkel hat éve foglalkozom, 5 évet önkéntesként foglalkoztam hiperaktív 
gyerekekkel, akik sikereket értek el különbözõ zenei versenyeken.

– Mióta foglalkozol a zenével? Eleve elõadómûvésznek készültél? Apropó, te milyen 
megnevezéssel illeted magad? 

– 1994-ben billentyûn kezdtem el tanulni, de tanulmányaimat abba kellet hagynom, 
mert besoroztak, a katonai szolgálatom alatt elkezdtem gitározást tanulni. Leszerelés után 
beiratkoztam egy három éves klasszikus gitár iskolába, amelyet sikeresen be is fejeztem.

Zenekari próbálkozások voltak Erdélyben, ez idõ alatt kezdtem el verseket és dalokat 
írni, hittem, hogy egyszer a nagyközönség is megismeri a szerzeményeimet. 

2001-ben jelentkeztem a Dévai Nagy Kamilla által alapított Krónikásének Zeneisko-
lába, Magyarországra. Ahová sikeres felvételt nyertem, és híres elõadóktól tanulhattam 
az elõadó-mûvészet fortélyait. Az iskolai évek alatt rengeteg elõadáson vehettem részt, 
így gyakorlatban is tapasztalatokat szerezhettem, milyen kiállni a színpadra, akár több 
ezer ember elé, és énekelni.

Gyerekkoromban nem elõadómûvésznek készültem, a szüleim más pályára indítot-
tak, ennek ellenére mikor tehettem, énekeltem, az elsõ gitárt is szüleim tudta nélkül vásá-
roltam. Nem adtam fel az álmaimat, pedig a sors gördített elém sok követ. 

Mivel a repertoáromban elég sok stílus megtalálható, megzenésített versek, dalok, 
népdalok, saját szerzemények, így elég nehéz bekategorizálni magam.

Talán énekes-gitáros elõadómûvésznek nevezném magamat. 
– Hol szoktál fellépni? Milyen nagyobb koncertjeid voltak eddig? 
– Különbözõ rendezvényekre kapok felkéréseket. Állami ünnepek, karácsonyi ren-

dezvények, emléktábla avatások, évfordulók, egyházi rendezvények, falunap, gyerekek-
nek szóló rendezvények stb.

Már a Krónikás évek alatt is szerepeltem önállóan a Hungexpo rendezvényen, Buda-
pesten, kb. 2000 ember elõtt. Legutóbb szülõfalumat, Székelyderzset bemutató rendezvé-
nyen szerepeltem Erdélyben, közel 350 ember elõtt a székelyudvarhelyi mûvelõdési ház-
ban. Májusra egy újabb nagy rendezvényre visszahívtak Székelyudvarhelyre.

LENGYEL JÁNOS

„Szívemben az õsi ország az otthonom…”
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– Mint tudjuk, a zenében számtalan stílus létezik, neked melyek a kedvenceid? Mivel az 
idei a reneszánsz éve, meg kell kérdeznem, hogy állsz ennek a kornak a zenéjével? 

– Kedvenc zenei stílusomat a szerzeményeim tükrözik. Melyekben ötvözöm a nép-
dalt, bluest, világzenét. Zenei repertoáromban nem szerepelnek a reneszánsz megzenésí-
tések, de ettõl még e kor zenéjétõl nem zárkózóm el, szeretettel hallgatom azokat is. Igaz, 
az idei év a reneszánszkor éve, de azért teret kap még más korok zenéje is. 

– Gondolom, az életedben nagy szerepet játszik a hit. Mit jelent számodra unitárius-
nak lenni? 

– Igen, a hit mindennél fontosabb az életben, hit nélkül nincs élet. Unitáriusnak ke-
reszteltek és e hitben nevelkedtem, e hitben hiszem és vallom, hogy egy az Isten, amely 
fenntart minket és igazgat. Más felekezetû templomokban is fellépek, hiszen egy az Iste-
nünk, és hitünket mi saját magunk határozzuk meg.

– Mi az UART és mióta vagy a tagja? 
– UART, az Unitárius Alkotók Társasága, amelynek célja, hogy összefogja az unitá-

rius vallásban nevelkedett és hitben élõ gondolkodókat és alkotókat, és minél több ember-
rel ismertesse meg az unitárius vallást. Az UART-nak 2004 óta vagyok tagja.

– Javíts ki, ha tévedek! Tavaly megjelent egy cd-d. Beszélnél errõl bõvebben?
– Tavalyi évben két hanglemezem jelent meg, az elsõ lemezem áprilisban. A Krónikás 

vizsgakoncertem egyben lemezbemutató koncert is volt. Szerzõi kiadásban jelent meg 
„A hegyek közt felsüt a nap” címû, kilenc saját szerzeményt tartalmazó lemezem, amely 
egy kis történetet foglal magába 1506-tól napjainkig, és egyben életemet és hitvallásomat 
bemutatva.

A második, karácsonyra kiadott hanglemez címe „Jégvirág az ablakon”. Ez a lemez a 
télrõl, szeretettrõl, otthonról szól. Két saját szerzeményem található rajta, a többi dal is-
mert magyarországi és még kevésbé ismert határon túli zeneszerzõktõl, és megzenésített 
versekbõl válogatva került a lemezre. Lemezbemutató koncert a füzesgyarmati unitárius 
templomban volt megtartva.

Dolgozom a következõ lemezemen, mely általam megzenésített verseket fog tartal-
mazni. A tervek szerint a jövõ év elején lesz a bemutatója, valószínûleg a Heltai Gáspár 
Unitárius könyvesboltban.

– Elõször a Kárpátaljai Szövetség rendezvényén találkoztunk, ahol te is felléptél. Mi-
lyen kapcsolatod van szûkebb hazámmal? Mit tudsz róla? 

– Nagyon nagy öröm volt számomra, hogy a Kárpátaljai Szövetség rendezvényén lép-
hettem fel, mint erdélyi. Hasonló a sorsunk, hiszen valamikor egy lobogó alá tartoztunk, 
és elszakítottak minket is az anyaországtól. Annyi a különbség, hogy mi egy picivel töb-
ben vagyunk Erdélyben, mint a kárpátaljai magyarok. De egy nehézségben küszködünk, 
ami nektek még nehezebb, hogy fennmaradjatok annak, amik vagytok, aminek születte-
tek. Remélhetõleg közelebbrõl lesz lehetõségem megismerni Kárpátalját, sajnos a hatá-
rok eddig elszakítottak egymástól. Ahányszor Kárpátaljáról esik szó, elsõsorban Mun-
kács szép vára, Beregszász, Ungvár jut eszembe és az ott élõ emberek.

– Hát nagyon köszönöm a beszélgetést, még csak arról kérdeznélek, hogy Erdélyben 
vagy Magyarországon képzeled el a további életedet? 

– Elsõsorban jelenleg Magyarországon tartózkodom, mivel itt alakultak ki a lehetõsé-
gek és a feleségem is magyarországi. Természetesen nincs kizárva, hogy valaha nem köl-
tözök vissza Erdélybe, hiszen az az én szülõföldem.

Szívemben az õsi ország az otthonom, így jelenleg Magyarországon is „otthon” va-
gyok.
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Guillaume Apollinaire

Felhõs az ég egy májusi reggelen

(Le ciel se couvre un matin de mai)

Göcsörtös árnyvetõ citromfák kornyadoztak
Jaj reggel illata ámde az este jött
Friss volt a lelkem és tudtam fejem fölött

Értelmét a csillagoknak

Ez a gömbölyü gép elaltat úgy forog
A lét halálos itt s él még ha már halott
Németül Erde ez latinul pedig terra
Szilaj visszhang felel és igazítja Szarra

Rájöttem hogy csak az unott kedveszegett
Örök jó verssorok szeretnek engemet
És lila volt az ég mint csúnya zúzódások

De téged dicsérlek te nap
Visszatérsz eszelõs erõvel a világot
Elvered suhogó ostor sok sugarad

Jean Cocteau

Tavasz a tenger mélyén

(Printemps au fond de la mer)

A tenger mélyén is vannak évszakok. Akárcsak a földön, a tavasz az egyik legszebb 
közöttük. Rügyezik a korall, a szivacsok pedig teli tüdõbõl szívják be a kéklõ vizet. Vö-
röslõ szarvasok erdeje fülel a tengermélyi ég magasából érkezõ csiga-búgásra. Olykor 
egy-egy ejtõernyõs hullik alá a tengeri ég magasából. Lassan hull, meghemperedik a ho-
mokban. A virágok állva alszanak, s nagy tömegben búcsút intenek. Félkarú halak telep-
szenek le rájuk. Cuppanósan csókolgatják a tengert. A világítás és a díszletek miatt az em-
ber azt hinné, egy fényképész mûtermébe került. A sarokban fürtnyi buborék csicsereg. 
Egy apró csapból csöpög, mely átszûri a sós vizet.

LACKFI JÁNOS

fordításai
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Jacques Roubaud

Mûvész
(Artiste)

Párizs utcáin át járok figyelmesen
Nézem a járdaszélt autóval pettyegetve
Ott punnyad bestiák kérõdzõ lomha teste
Hogy márkájuk milyen totál egál nekem

Ám ormányuk s faruk cicomáját igen
Nagy kedvvel firtatom csak lesve-várva egyre
A kedvemre valókat. Egy áprilisban kezdtem
Rendszámtáblájukon a betûsor ja nem

Számsor megbabonáz. Egy verset akarok
Alkotni felhasználva némely feliratot
Fura szöveg. Ezért fotózok ahol érem

Gátlástalan habár még ügyetlenkedõ
Vagyok e sport terén. Remélem, kis idõ
S oly mûveket szülök melyek maguk nemében 

Ritkák

Párizs, 2006 április 6, a Gare de Lyonra menet

Guy Goffette

Nemzedék
(Génération)

A vándorútról visszatérõ ritka madarak jöttén
minden motor felteszi újra bukolikus zenéjét
a lassan forgó napok korongjára:
láncfûrész traktorok lázadó motorbiciklik
döntik recsegve le gödörbe a tavaszt
s te, ki az éjbõl most sápadtan, komoran
lépsz ki, mert csõrödbõl etetted éber versed
itt állsz, és rajtakaptak, akár a tranzisztorral 
fûtött konyhában az ingaórát – lám, fiad
kürtöli, te pedig legbelül mosolyogsz
mert madár-hangja már a gyújtogatóra vall
ki minden szavadban felizzítja szíved. 
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Jean-Pierre Lemaire

Elmúlik majd az ég...
(Le ciel passera...)

Elmúlik majd az ég
pedig minden reggel megújul
mintha frissen mosott ruhába bújtatná életünket.
Elmúlik majd a föld
és mind gyorsabban kopnak a tavaszok.
Félünk elmúlni, 
elismételjük Júdás
Pilátus vagy épp Péter szerepét
fülünk mellett elengedjük az egy Igét
s nem is sírunk, a pénzt se dobjuk el
s nem térünk vissza tiszta kézzel
gyûrött arccal, betegen
mielõtt még a három órája megfeszített nap 
csontjaink mélyére hullana.

Cseh Gusztáv: Temesvári Pelbárt.
rézkarc
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Vagyunk a rángó békaláb
Csak szerv a savban amputált
Csak végtagok és rugdosás
Csak teste nélkül Teste más
Szike-élnek van kitárva
Tû s a cérna kulcsra zárva
S az edzett acél fémlapok
A mindig metszõ tegnapok
A mindig fájó vagdosás
Csak tátogás és csapkodás
A vesetál s az eszközök
A steril ég és földközök
Köpeny-fehér hab a szájban
Ere-tépett tag a tálban
S amputáltan darabokká
Önmagunkban is rabokká
Szervekké s nem szervezetté
Békalábbá s békatestté
Sejtjeinket is megosztva
Megmaradni így kifosztva
Hogy írni sincs erõm tovább

Vagyunk a rángó békaláb

Hull a felleg, alja rozsdás.
A bodza most is illatos.
Jár a város. Csupa mozgás.
Sárga csík a villamos.

A kádvíz csöndes és piros.

BAKOS KISS KÁROLY

Vagyunk

Kijelentõ mondatok
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………….

fogalom nélküli lárvák vázak kísérnek
valami lidércen maradványszerûség
maradványlátszatok látszatmaradványok
kíséretük a csönd foszlányai
a csöndmúmiák visszhangjának

visszhangtalansága
emlékezéseim emléktelensége

önmagunk hiánya

………………

Micsoda rétegek
ki tudja honnan meddig
flitteres ocsúdásokkal
belecsúszva
fekete geometria átlóin
a lepedõk lyukas éjszakáinak
csonka görbületei közé
torlódva bennem
még lét a létezés
ismerõs ismeretlen
elszakadva széjjeltöredezve
egymástól önmagától
kioldódó föltornyosuló
lebegéssel

…

Miért nincs miért
és nincs hova
csak a honnan érvényes

fénytelen késein
tapogatózó botladozó
kérdõjel alkonyat

ÉBERT TIBOR
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1.

Képernyõn látom szívem koszorús erezetét,
mint ágbogas tar fát szél rázza és száraz villám,
hû terheim kimért súlyát még tán tovább bírnám;

mert nem igaz, hogy így is, úgyis kiterítenek.
Mûszeren túl is hat, s több a szellem, s lesz jelenés,
a lecsupaszított szerv sem békacomb-remegés.

Orvosom csuklóm erétõl katéterrel matat,
ki nemrég körünkben kedves gyermek volt, hallgatag,
ajkán most fagyott szívereim beszédes szavak.

Lassan hûltek ki, nem, mint az Arany-balladákban:
ott rögvest; bár Baradlaynál hatvan perc csupán,
Jókai tudta, a mûben mi jön minta után.

Három verõérbõl csaknem mindegyik megkövült.
Egy közülük egyedül is, az özvegycsináló.
S épp az EKG-m viszont miért olyan kiváló?

Volt két infarktusom, s az élet-kõ hordaléka.
Úsztam elszántan, munkáljon hajszálér, szívizom,
de kellett pihegnem a kirakatoknál bizony.

2.

Legyen meg a Te akaratod. Nem kõ e kebel,
Uram. Elaltatnak. Vigyázz a sebész kezére,
mondják, imádkozik elõtte, hogy legyen készen,

s ujjadtól ügyes, mivel alázattal nyúl bele
rendelt teremtésedbe; megállítva a szívet,
vargaként toldozza-foldozza, megbecsült híved.

LÉVAY BOTOND

Angina pectoris,
avagy Isten olykor görbe vonallal ír egyenesen
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Hamlet híres kételye hívõnek nem kétséges.
Inkább: átvészelt mélyaltatás után érdemes
élni hecc-korszakot, mely direkt magyarellenes?

Némely titok virág-szirmának a hervadását
még szeretném megélni; a rozsda hogy s mint ette
az érdek-idõt, mi népünk s nyelvünk eredete?

Vagy: az a költõ, kinek az életnél fontosabb
a szó  Kosztolányi nyomán; mi felhõkarcoló,
az koronként pince, bunker; jelentéssarcoló,

a változó érték kapitulációjában.
Majdnem egy napra ébresztnek, s jó észlelni bármit,
ha nem is tudsz minden falevelet külön látni.

Körforgásunk az óramutató járásával

Halottaink, a sohasem látott eleink tartják fejünk fölött a fülledt gerendát,
kisebb-nagyobb meccsünket végigszurkolják: „kínlódva tanuljon az öcskös!”,
vér szerint a genetika rejtett poénja lüktet a história hajszálgyökerébõl; 
iratok, cetlik íródnak tovább, ügyek intézõdnek vagy kimosódnak.
Olykor gerle röppen be az ablakon, hogy a dühöngõ szív ritmusát
halkítsa a falevelek és a fû növéséhez, s te bambán azt hiszed, 
megúsztad a vizitdíjat, meg a politikát. Miként benned, 
az elfogyasztott pörkölt vagy csirkepaprikás ugyanúgy 
porrá bomlik, mint maholnap becses szerveid a homokban.
Innen átszûrõdnek a dolgok, a földi harangok, de fordítva nem!
Csak az óramutató járásával egyezõ lehet ez a körforgás;
akár, mint a faragatlan életjeleink, ha számítógépbe surrannak,
s közben elvont adatlény lettél valamiképpen, csakhogy, már mérlegelve, 
s hasonlatos megítélt fényed és árnyékod a túlvilági képernyõhöz.
S onnan visszafelé nincs kövesút, már nincs meg az elhagyott test
és nincsenek antennák sem. A jelenetet bonyolítja, 
hogy mindez a feltámadás drámai kereszttüzében zajlik.
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Az öregség bölcs kegyelemfája

Poklokon rostált vén tudás párlata,
mely már nem nyög érdek-gyökerek alatt,

háborúk, kényszerek, elvek, divatok
a fát nem rengetik, s mire hivatott,

érlelte a beleojtott gyümölcsöt,
amit csak õ tud, mint nap s fény fürösztött.

Nem a lexikonok hiú fölénye,
(az párolog), üledéke a lényeg!

Már nincs éles kockafordulós pánik,
gyõzhet több igazság, gyönge elvásik

majd kényszerzubbonyban. S nincs aranygyapjú,
mi nõne. Jutalmul azt egyben kapjuk.

Hála Isten, nem korán jött a vendég:
érdem, s csak a jó. Zsákutcában lennék,

rettegvén, hogy zsarolható a múltam,
aszúsodván minden zûrt kitanultam.

Erdõrengetegben harkály kopácsol,
a gyökeret õrzi, és trónust ácsol.

Cseh Gusztáv:
Jeles házak, Fogaras

rézkarc
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Hamupipõke bájait mutogatja
egy színes magazin címoldalán
Piroska farkasa megasztár
Csipkerózsika valóság-showban hetyeg
a kis hableány olcsó kávét reklámoz
a török bazárban ahol Ali Baba
kínálja alkalmi áron Aladdin 
lámpását a bámész turistáknak
odébb rágógumit rágcsáló amerikai katonák
alkusznak Harun al Rasid repülõszõnyegére
Hófehérke Csizmás Kandúr 
mulatójában táncol – vetkõzik is ha kell –
a hét törpe ugyanitt kidobó-ember
csak az ólomkatonák állnak
rendületlenül emlékeim konyhaasztalán
egykedvûen véve tudomásul hogy valamiképp
ismét kinõtt a sárkány levágott hét feje

záróra után

egy füstös lebujban temettük az estét
merítkeztünk álmos sörhabokban
míg a faliórából ki nem fogyott az idõ…
magányosan botorkáltunk s céltalanul
a parkban egy pad lett a kikötõnk
közelebb hajoltál hozzám s én izmos hasad
hullámveréséhez támaszkodtam bizalmasan
ám öledben hamar partot ért a baj
s e siralomházban az üres bokrok között 
csak parázna mosolyod maradt ott velem

OLÁH ANDRÁS

újkori mesék
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a temetõõr vallomása

hazafelé menet 
árokpartok marasztalták
az idõ fölfalta halott éveit
megfojtotta emlékeit…
szépen formázott sírhantok
szálltak szembe a föltámadó széllel
s mikor a toronyóra éjfélt ütött
s angyalok énekeltek spiccesen
a tuják és a borostyán szegte
fejfák között akkor látta meg
a koponyával barátkozó
dán királyfit

takarásban

fénytelen hold… üres padok…
kilöttyent bor az abroszon
– melletted magányos vagyok:
közénk orgyilkos szél oson

sörösdobozt gurít a szél
nézel reám miként a vak
virág a szív – de ha elmégy
vajon fölkél-e még a nap…
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Mi is a kultúra? A latin „colere” szóból származik, melynek jelentése mûvelni. A kul-
túra tehát egy tevékenységet, cselekvést jelent, melyet már a mûvelés szóval fejezhetünk 
ki, és amely tevékenység eredménye lesz maga a mûveltség. Ennek az egyetemes kul-
túrának és mûveltségnek része a testkultúra is. Ennek egyik legfontosabb eleme az egész-
ség, amely ma nagyon divatos téma. Egy magát kulturáltnak gondoló embernek tehát tö-
rekednie kell a minõségi életre, az egészséges életmódra, figyelnie kell rá, mit eszik, 
mennyit mozog, hisz egy minõségi életnek elengedhetetlen kelléke az egészség.

Ahogy a közismert mondás is tartja, az egészség ízét a betegség adja. A World Health 
Organisation (WHO) meghatározása szerint az egészség egy testi, lelki, szociális jólét ál-
lapotát jelenti, ezt pedig csak egészséges életmóddal érhetjük el. Ennek alapelvei a rend-
szeres fizikai aktivitás, a helyes táplálkozás, melyekre a késõbbiekben majd kitérek. 

A civilizáció áldásai egyben civilizációs ártalmak közé sorolhatók, ilyen az urbanizá-
ció, az infrastruktúra fejlõdése, a telekommunikáció és a soha nem látott termelékenység. 
Ezek mind kényelmessé tették az emberiséget, négykézláb állapotba ismét, ahogy elõde-
ink is jártak, hiszen a közlekedés fejlõdése révén már a saját lábán gyakorlatilag nem is 
közlekednek az emberek, még ennyi mozgás sem maradt a mindennapokban. 

A kényelmesedés tulajdonképpen történelmi távlatokban, az elsõ ipari forradalommal 
kezdõdött. A manufaktúrák mellett döntõ többségbe került a gépesített ipar, illetve megje-
lent ennek az ipari forradalomnak a szimbóluma, a gõzgép. Fulton és Stevenson révén 
megszületett a gõzhajó és a gõzmozdony, és a közlekedés fejlõdése révén létrejött az úgy-
nevezett nehézipar, ami pedig gyárak születését hozta magával. Ennek eredményeképpen 
pedig megkezdõdött a városiasodás, gyárak köré települések épültek ki. 

Következõ fordulópont az úgynevezett tudományos technikai forradalom, vagyis a 
második ipari forradalom volt. Elõször kiemelném a távközlés fejlõdését, mint késõbbi 
„kényelmesedési tényezõt”, hiszen Bell révén megszületett a telefon, ill. Morse révén a 
távíró. Közlekedésben magával hozta az elõrelépést a robbanómotor megszületése, ill. 
létrejött a petrolkémia. Belsõ égésû motorok tulajdonképpen az egész ipart forradalmasí-
tották, könnyû benzinmotorok révén pedig lehetségessé vált az addig még csak álom, a 
repülés. Az ipar a mezõgazdaságban is fejlesztett. Gõzhajtású cséplõgépek, robbanómo-
toros traktorok segítették a mezõgazdaságban dolgozók munkáját.

Végül, ami a „kényelmesség” kialakításának a végsõ lökést adta, az nem más, mint az 
információs forradalom. A személyi számítógép, a mobiltelefon és az internet megjele-
nése gyökeres változást hozott, gyakorlatilag a mai embereknek már ez elengedhetetlen 
kelléke a mindennapokhoz. Gépesítés és automatizálás révén mára drasztikusan lecsök-
kent a fizikai aktivitás az úgynevezett „fizikai munkások” között is. Ma már az úgyneve-
zett „fizikai munkások” gyakorlatilag nem magát a munkát végzik, hanem gépeket irá-
nyítanak, gombok révén, amelyek aztán majd elvégzik a feladatot. Nem feledkezhetünk 
meg a teljesítmény és idõ kényszerrõl sem, ami a mai világban egyre nyomasztóbb, és 
stresszt vált ki az emberekbõl. A túlfogyasztás fogalma sem ismeretlen már számunkra, és 

Egé z é es é etmó
s s g l dGERGELY MÁRK

„Az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi”
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itt nemcsak a táplálékban történõ túlfogyasztásra gondolok, hanem nyersanyagokban és 
energiában történõre is. Ehhez szorosan kapcsolódnak a környezeti ártalmak is, mint pél-
dául a kemizálás, az erdõirtások vagy akár az üvegházhatás, amelyek globálisan egész-
ségkárosító hatásúak, ránk és élõhelyünkre nézve.

Az egészségügy problémája mindennapos téma, hogy Hérakleitoszt, ókori filozófust 
idézzem, „Az emberek egészségért könyörögnek az istenekhez. Hogy õk maguk is befo-
lyással vannak rá, nem tudják”. A WHO különbözõ kutatásokat végzett és a következõket 
találta az egészségi állapotra ható faktorokról. Mindössze 25%-ban határozzák meg 
egészségünket az öröklött tulajdonságok, 18%-ban az egészségügyi ellátás, 20%-ban a 
környezeti ártalmak, és a legjobban, 37%-ban az egyén egészségmagatartása és életmód-
ja. Ez az utolsó egyértelmûen egyénileg mindenkinek a saját felelõssége. Magyarorszá-
gon a rendszeresen testmozgást végzõk aránya mindössze 8-9 %, míg a skandináv orszá-
gokban ennek aránya esetenként 80% felett van. Ez a rendszeres testmozgás mindössze 
heti két alkalommal, alkalmanként fél órát jelent. Ez a számarány visszaköszön a népes-
ség átlagéletkorában is. Európa „nyugati” országaiban 6-8 évvel magasabb az átlagélet-
kor férfiaknál és nõknél egyaránt. A várható élettartam egy nép életminõségét, civilizált-
ságát, kulturáltságát mutatja. 

Megoldását a prevencióval kellene kezdeni. Napjaink népbetegsége az elhízás. Ezt 
1998-ban, a WHO önálló betegséggé nyilvánította. Az elhízás a keringési és egyéb daga-
natos betegségek, a cukorbetegség, valamint többek közt a csontritkulás kialakulásában is, 
mint független kockázati tényezõ játszik szerepet. Gyakorlatilag a keringési és daganatos 
betegségek adják a halálozások több mint 70 százalékát hazánkban. Ezeknek a betegsé-
geknek a rizikófaktorai a helytelen táplálkozás, dohányzás, stresszhelyzetek, mértéktelen 
alkoholfogyasztás és legfõképp a fizikai aktivitás hiánya. Az egészség-gazdaságtani elem-
zések mutatják, hogy a fejlett országok költségvetésének 5%-át az elhízásnak az egész-
ségre direkt és indirekt módon kifejtett hatásaihoz kapcsolódó költségek teszik ki. Ezeket a 
költségeket a megelõzés révén lehetne lecsökkenteni, amit gyermekkorban lehetne a leg-
hatékonyabban belenevelni gyermekeinkbe.

De miért is híznak az emberek? Ennek okai igen sokfélék. Nincs meg az úgynevezett 
energia egyensúly, a bevitt és felhasznált energia nincs egyensúlyban, többet viszünk be, 
mint amennyit elhasználunk, és ezt az „energiatöbbletet” elraktározzuk, ami elhízáshoz 
vezet. Fokozott energiafelvétel sok nassolással és az éjszakai evések révén történik meg. 
Rossz a bevitt táplálék összetétele is, nemcsak zsíros ételek, hanem legfõképp a rendkívül 
sok egyszerû cukor bevitelével (édességek) melyek aztán – mivel nem használódnak el – 
zsírrá alakulnak. Nagyon fontos tényezõ az elhízásban a rendszertelen étkezés is. A leg-
többen nem is reggeliznek, viszont este jól bevacsoráznak, és jó esetben naponta 3-szor 
esznek összesen. Egy nap legalább 5-6 alkalommal kellene táplálkozni, a sokszor keveset 
elvet kellene követni. Következõ ok a már említett csökkent energia-leadás, vagyis a 
mozgáshiány. Végül megemlíteném a stresszt is, amely szintén szerepet játszik az elhí-
zásban. 

Az egészséges táplálkozás jelenlegi irányelvei a következõk. 5-6 alkalommal kell ét-
kezni naponta. Kerüljük a zsíros ételeket, csökkentsük az édességek fogyasztását. 
Együnk sok zöldséget, gyümölcsöt, teljes kiõrlésû gabonákat. Kerüljük a cukros üdítõ-
ket, az alkoholfogyasztást ne vigyünk túlzásba. Kerüljük a túlzottan feldolgozott, kész 
ételeket, ill. vigyünk be sok rostot. Fontos, hogy nincsen igazából olyan élelmiszer, amit 
tilos lenne bevinni, a lényeg az arányok megtalálása, betartása.

Végül a szerintem legégetõbb problémáról, a mozgásszegény életmódról egy pár gon-
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dolat. A gyerekkori attitûd nagyon komoly hatással van a felnõttkori sporttevékenységre. 
Azon felnõttek 74%-a, akik jelenleg nem kívánnak sportolni, már gyermekkorukban sem 
sportoltak. Ez is mutatja, hogy mennyire fontos a fizikai aktivitásra nevelés gyermek-
korban. Ennek az alapja lenne az iskolai testnevelés. Sajnos ez a tantárgy az oktatási rend-
szer mostoha gyermeke hazánkban. Az átlagban 2 és fél testnevelésóra hetente nagyon 
kevés. Mindennapos testnevelésre lenne szükség. Ez ma utópisztikusnak tekinthetõ egy 
olyan országban, ahol nemhogy emelni szeretnék a tantárgy (testnevelés) megbecsülését, 
hanem inkább degradálnák azáltal, hogy még osztályzásának létjogosultságát is megkér-
dõjelezik, így végképp elveszítené értékét a tanulók és szülõk szemében.

Ébresztõt kellene fújni, hiszen gyermekeink egészsége a tét. Ahogy Schopenhauer 
mondta: „Az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi”. Aki valaha is 
volt súlyos beteg, annak nem kell bizonygatni e mondásnak az értelmét… 

Kondor Béla: Dózsa-sorozat
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Szívbõl örülök, hogy sor kerülhetett erre a rangos eseményre, a vallásszabadság kihir-
detésének 440. évfordulója szellemében, s amelyen én is részt vehetek.

Sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit, akik ma velünk együtt ünnepeknek!

I. Elõzmények
Ahhoz, hogy jobban megérthessük a beregi népfõiskola létrejöttét és egyáltalán miért 

lett itt a keleti végeken Balázs Ferenc a követendõ példa és névadó, a beregi unitárius 
szórvány kialakulásával kell kezdenem az elõzmények kibontását.

Szellemi és lelki igény keltette életre az 1970-es évek végén a beregi unitárius ébre-
dést. Bereg központjában, a vásárosnaményi gimnáziumban sokakat megismertettem az 
általam felfedezett unitárius hittel. Tanítványaimat is elvittem a hozzánk legközelebb lé-
võ kocsordi gyülekezetbe unitárius prédikációt hallgatni. Az akkori hatalom nem nézte jó 
szemmel ezt a ténykedésem. Elbocsátottak gimnáziumi állásomból, s a városi könyvtár-
ban helyezkedtem el. Az unitárius vallással továbbra is foglalkoztam, és tartottam a kap-
csolatot az unitárius fiatalokkal. Eleinte 2-3, majd az 1980-as évek közepére 8-10 tanít-
vány tért az unitárius hitre, akiknek a többsége hitetlen volt. A lelkes kis csapattal életre 
hívtuk a beregi unitárius szórványt.

1985-re már 4 család és 10 ifjú vallja az unitárius hitet.
1985-89-ig az építkezés kora zajlik. A beregi szolgálatot a mindenkori kocsordi unitá-

rius lelkész végezte és végzi.
Az 1980-as évek végére már 10 család tartozik a beregi szórványhoz. Minden forra-

dalmi változás, amely itt a megsanyargatott beregi térségben elindult az 1980-as évek vé-
gén, mind az itt létrejött kis unitárius magból fejlõdött ki.

1988-ban a megerõsödõ szórvány aktívan bekapcsolódott a beregi közéletbe. Már 
érzõdött a változás szele, így megalakítottuk a beregi népfõiskolát és a protestáns kört 
(amely ernyõszervezetként mûködött). Ezen szervezetek munkálkodása nyomán alakul-
tak meg az akkori MDF helyi szervezetei, és a mi istápolásunkkal és pártfogásunkkal 
bontott zászlót az MDF Beregi Szervezete.

Kocsordon megismerkedtünk dr. Abrudbányai János unitárius lelkész munkás-
ságával, aki 1946-56-ig volt a kocsordi gyülekezet lelkésze. Õ korábban kövendi lelkész-
ként (1932-33) szoros kapcsolatba került Balázs Ferenccel, és aktívan részt vett a fiatal 
erdélyi értelmiség progresszív, a magyarság kulturális értékeinek és hagyományainak 
megõrzését, ápolását magáénak valló mozgalmában.

Kövenden Hangya szövetkezetet, takarékpénztárt létesített, mûkedvelõ elõadások 
sorozatát szervezte meg.

Kocsordra kerülvén folytatta a kövendi munkálkodását. Az õ lelkészsége idején épült 
fel a székelykapus unitárius parókia a templom mellé. A kulturális életet itt is fellendítet-

FELHÕS SZABOLCS

*A Balázs Ferenc Beregi Népfõiskola születése és tevékenysége

* Elhangzott a lakiteleki Balázs Ferenc unitárius népnevelõ lelkész szoboravatása alkalmából rendezett 
konferencián 2008.április 28-án
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te, (mûkedvelõ elõadások, színvonalas irodalmi mûsorok, teaestek). Az egyház földjén 
kisszövetkezetet alakítottak ki. A vállalkozó atyafiakkal együtt mûvelték a földet. A kö-
zös jövedelembõl kultúrházat építettek, benne mozigépet üzemeltettek. Egyháza rendel-
tetésének tartotta az öntevékeny életre nevelést. Jól tudta, hogy a hitet, a magatartást a 
személyes példa útján lehet átadni. Balázs Ferenchez hasonlóan, õ valóban a falu minde-
nese tudott lenni.

1950-ben Kistarcsára internálták. 44 hónapot kapott.
1953-ban ismét lelkész. A nép papja - írták a korabeli sajtóban.
1956-ban a járási forradalmi bizottság egyik vezetõjévé választották, az emberek ma-

radéktalanul bíztak benne.
12 évre ítélték, többé már nem került vissza a lelkészi állásba, ám a kocsordiak lelkében 

és emlékezetében tovább élt a falu iránti elkötelezettsége, közösségformáló szelleme. Az õ 
tevékenységén keresztül jutottunk el a forráshoz, Balázs Ferenchez, aki emberöltõnyi-
vel járt kora elõtt; úgy éreztük, mintha a mi kortársunk lett volna, a rendszerváltó korszak 
egyik nagy szellemisége. Mindezt csak megkoronázta irodalmi munkásságának megisme-
rése. Mit is tanult tõle Abrudbányai János, és mire tanít bennünket Balázs Ferenc?

Az angliai ösztöndíjas évei alatt megismert dán szövetkezeti minta európai példa volt 
számára, de ugyanakkor a globalizáció víziója is felsejlett benne.

Tisztán látta, hogy az iparosodó világ, amely piacra termel, az egészséges faluközös-
ségek felszámolásához vezet. Ezért hirdette, hogy magunknak kell kifejleszteni a hazai 
viszonyokra épülõ szövetkezeti formát. Természetesen ezzel a sajátos szövetkezéssel az 
ún. kolhozmintát is kizárta. Az önerõbõl való talpraállást hirdette. Erre Mészkõn öt év állt 
rendelkezésére, hogy az önszervezõ társadalom modelljét megteremtse.

Tudta és hirdette, hogy a nemzet megtartó ereje a falu. Tagoréval személyesen talál-
kozva megerõsödött benne az a felismerés, hogy mennyire fontos a gazdasági és kulturá-
lis felemelkedés a falu életében. (ld. Bejárom a kerek világot)

Ezért tevékenykedett az Aranyos mentén (Isten völgye), és olyan feladatokat tûzött ki 
maga elé, mint a tejszövetkezet létrehozása, gazdakör, kenderfonás, hitelszövetkezet. 
Nála a népfõiskola a jövõ építésének az iskolája volt: ez az igazi népszolgálat! Emléke és 
örök érvényû munkássága mindannyiunkat kötelez!

II. 
Az Õ példája nyomán elsõként bontott zászlót a hátrányos helyzetû térségünkben a 

beregi népfõiskola. Évadnyitó ünnepségét 1989. dec. 3-án Tarpán tartotta. Az elsõ foglal-
kozásokra a beregi falvakban (Barabás, Csaroda, Tiszaszalka, Jánd) és Vásárosnamény-
ban került sor.

A népfõiskola munkáját a Kelet-magyarországi Szabadelvû Protestáns Kör és az 
MDF Beregi Szervezete támogatta. Állandó székhelye Vásárosnaményban volt és van. 
Hallgatóságának száma állandóan változott 20 és 50 fõ között.

Mivel az 1989/90-es év a társadalmi átalakulás, s az ún. rendszerváltás idõszaka, ez 
alapvetõen meghatározta a beregi népfõiskola elsõ évfolyamának jellegét.

A névadónk Balázs Ferenc népnevelõ lelkész szellemében igyekeztünk segíteni a 
beregieknek az új közéletiség kialakításában, az öntudat építésében, hogy minél jobban 
megállhassák a helyüket. Tõkés László szellemi rokonként és napjainknak szóló példa-
ként említi emlékkönyvünkben nagy névadónkat. Az elindulásban ösztönzõleg hatott Ba-
lázs Ferenc munkássága mellett a Nyíregyházi Közéleti Népfõiskola és a Keresztény 
Népfõiskola mûködése, élõ kapcsolata. Mindkettõjükkel állandó kapcsolatot építettünk 
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ki, így a közéletiség és a keresztény szellemiség a beregi népfõiskola alapvetõ tényezõjé-
vé vált. Az elõadásokkal arra törekedtünk, hogy buzdítsuk az itt élõket:

Beregért szólni nemcsak jogunk, hanem kötelességünk is. Névadónkkal vallottuk, 
hogy a népi alkotóerõ õsi, kimeríthetetlen forrása a falusi ember. Az elsõ két évben az elõ-
adások a földhöz, az ifjúság erkölcséhez és a közéleti kérdésekhez kapcsolódtak (a szö-
vetkezeti átalakulási törvény, az egyetemes magyarságtudat, beregi ellenzéki kerekasz-
tal, Orbán Balázs halálának 100. évfordulója tiszteletére kopjafaállítás a diófás ligetben 
1990 augusztusában – ma az Orbán Balázs körút szívében van a kopjafás liget; a beregi 
magyar nyelv hetének megszervezése és rendszeressé tétele, a költészet napja, a magyar 
kultúra napja, területi népfõiskolai találkozók, bekapcsolódás a beregi ünnepi hét rendez-
vényeibe – a Váci Mihály szavalóverseny Balázs Ferenc különdíja, mészkõi zarándoklat, 
honismereti cserkésztábor). Fontos feladatnak tartottuk a polgármagatartás, a vállalkozói 
szellem kialakítását. Balázs Ferenc példáján megtanultuk, hogy a jelenlegi helyzetben a 
legfontosabb teendõnk, hogy a demokratikus kibontakozást elõsegítsük. A népfõiskola 
munkája számunkra is népszolgálat volt. 1991 decemberében elnyertük a Mûvelõdési és 
Közoktatási Minisztérium 127 ezer forintos közmûvelõdési pályázati támogatását. A tá-
mogatást az ifjúság nevelésére fordítottuk.

A cél olyan honismereti, valláserkölcsi alapon álló, ökumenikusan gondolkodó kö-
zösségek nevelése, amelyek majd a jövõ haladó szellemû nemzedékét képezik. Ennek a 
többéves (1991-95) rendezvénysorozatnak „Szolgálat a jövõért” a központi témája, az if-
júság nemzettudatának fejlesztése, és az egyetemes magyarságban való gondolkodás el-
mélyítése volt. Elengedhetetlen volt ezért a nemzeti és közösségi szellem elvárása min-
den munkatársunktól.

Hittük, hogy a lelki és szellemi élet eltorzulásából az egyetlen kiút a beregi ifjúság 
szellemi és lelki egyensúlyának visszaállítása, nagy elõdünk szellemében (errõl sokat 
cikkeztünk a népfõiskola idõszaki kiadványában, az Õrlángban). A népfõiskola célja 
olyan közösségi, közéleti emberek felkészítése, akik tájékozódni akarnak a jelen idõszerû 
kérdéseiben, és készek a helyi kezdeményezésékben részt venni. A Magyar Fórum 1994. 
márc. 24-i számában Tiszta szívvel a beregi végeken címmel méltatja a népfõiskola ifjúsá-
gi munkáját. Az ifjúsági munkát elsõsorban a beregi cserkészcsapatok (az 1923. sz. Bras-
sai Sámuel cserkészcsapat Tiszaadonyban, a Kemény János és Kriza János csapatok Vá-
sárosnaményban) életre hívásával véltük segíteni. (Pl. 1993. nov. 4-én Vásárosnamény 
fõterén, a posta falán elhelyeztük és felavattuk a cserkészfiatalok segédletével a saját 
erõnkbõl a z 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére állított emléktáblát (azóta 
is ez az egyetlen 56-os emlékmû a kisvárosban).

Az 1990-es évek második felében a helyi önkormányzatok segítségére szorultunk, a 
központi támogatás hiányában, hogy az önszervezõdõ kis közösségünk továbbra is mû-
ködhessen.

A beregi népfõiskola a már hagyományossá vált három csoportban indította be a fog-
lalkozásait:

– Gazdaköri csoport
– a. biotermesztés (Tiszaszalka központtal)
– b. õsi cigánymesterségek (Vásárosnamény központtal)

– Mûvészeti csoport (kerámia, üvegplasztika) (Tiszakerecseny központtal)
– Számítástechnikai csoport (Mándok központtal)
Közben a Gazdaköri csoport önállósodott Frenczel Bertalan elnök úr vezetésével 

1995-ben.
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Két csoport mûködött tovább: az õsi cigánymesterségekkel foglalkozó és a számítás-
technikai. Mindkét csoport feladatául tûzte ki az ifjúság nevelését.

A számítástechnikai csoport 2000-ben anyagi támogatás hiányában befejezte mándo-
ki mûködését.

Egyedül a cigányfiatalokkal való foglalkozás maradt meg Vásárosnaményban. Mivel 
itt a keleti országrészben igen magas a cigány lakosság lélekszáma, az óvodás kortól a ki-
öregedõ romákig a cigányság minden rétegére próbálunk valamilyen kiutat, megoldást ta-
lálni életkörülményeik javítására. A Balázs Ferenc-i szellemiség lényege – a másokért való 
áldozatos cselekvés és a kisebbségi önszervezõdés elõmozdítása. „Szépséget, szeretetet, 
megértést nemcsak prédikálnom, megvalósítanom is kell a lehetõségek határán belül.”

III.
A népfõiskola tevékenysége nem maradt hatástalan. Ezt leginkább a megyei és a helyi 

sajtó visszhangjából tudnám érzékeltetni.
Már 1988-ban a megyei napilap méltatta Balázs Ferencet. 1991-ben pedig Balázs Fe-

renc hagyatéka címmel írnak munkásságáról a tiszaszalkai Balázs Ferenc Tájház kap-
*csán.  A sajtó rendszeresen tudósított rendezvényeinkrõl, és cikkeket is közölt egy-egy 

népfõiskolai elõadásról.
Több neves politikus (Mádi László, Vinnai Gyõzõ) és közéleti személyiség látogatott 

meg bennünket (Jacob Horn német népfõiskolai vezetõ, dr. Benda Kálmán, a Magyar 
Népfõiskolai Társaság elnöke, Tõkés László püspök úr, Medvigy Endre irodalomtörté-
nész – õ volt a névadó ünnepség szónoka); és a beregi iskolaigazgatók is szívesen láto-
gatták rendezvényeinket.

Ám nemcsak a sajtóban figyeltek fel a közösségépítõ munkánkra, hanem Balázs Fe-
renc apostoli lelkülete a beregi mûvészeket is megihletett.

Költemények születtek: Oláh András mátészalkai, Antal Attila nyíregyházi, Magyar 
József nyírbátori, Bakos Pál kocsordi, Deák József vásárosnaményi költõk részérõl.

A képzõmûvészetben Beregszászi Szabó Tibor (Nyíregyháza) több grafikát is készí-
tett a megyei lapnak és a Partium folyóiratunknak. Festmények is készültek a prófétai lel-
kületû népnevelõrõl: Gyõrffy Sándor (Budapest); Török Levente (Tiszaadony) - az ifjú 
népnevelõ portréja a dunafüredi egyházi üdülõben látható; Vári Zsolt Beregbõl elszárma-
zott cigány festõmûvész, az UART tagja egy modern hangvételû portrét festett a lelki-
szellemi példaképünkrõl.

Bronzérmek is születtek:
Nagy József (debreceni) – aki unitárius nagyjaink sorozatát örökítette meg.
Zombori László (nyíregyházi – a Balázs Ferenc-díj megalkotója).
A vásárosnaményi Bozó Sándor formatervezõ mester üvegplasztikát készített nagy 

példaképünkrõl (régebben ezt adtuk a Balázs Ferenc-díjjal).
Simon Mihály tiszaaadonyi népi fafaragó pedig emléktáblákat készített Balázs Ferenc 

portréjával.
A szabadelvû protestáns kör ill. az UART folyóirata állandóan foglalkozik Balázs Fe-

* Miklós Elemér Tiszaszalkáról írt munkájában (1992 ) „1990-ben a Balázs Ferenc Tájház a beregi térségben 
élõ, alkotó népmûvészek találkozójának adott helyet... Az emlékház falán egy táblafaragvány Balázs Ferenc 
nevével és stilizált portréjával adózik a névadó emlékének… A kiállítóterem elõterében a névadó legfonto-
sabb gondolatait olvashatjuk a falakon. Egy tárlóban a Balázs Ferenc Beregi Népfõiskola oklevelei, kiadvá-
nyai és érmei láthatók.”
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renccel. Hol az évfordulók kapcsán megemlékezõ írásokban, hol a híranyagban, hol pe-
dig valamelyik írását közlik.

Az itt megismert alkotók Balázs Ferenccel vallják, hogy az életbe kell bevinni azt a 
teljességet, ami csak a mûvészetben van.

Balázs Ferenc otthon van Beregben is.
Tiszaszalkán utcanév, tájház emlékeztet rá; Vásárosnaményban emléktábla, gyüleke-

zeti terem õrzi emlékét, és a Balázs Ferenc-díj, amely túllép Bereg határain, hisz kiemel-
kedõ alkotók és jeles személyiségek kapják meg. A nemzetközi Váci Mihály vers- és pró-
zamondó verseny díjasai, pedig szerteviszik hírét a Kárpát-medencében.

Befejezésül hadd olvassam fel az egyik megyei költõnk, Antal Attila Balázs Ferencrõl 
írt versét:

Talán akad majd,
ki fölneveli növendék falvaimat
leoldja róluk örökölt,
s újdonatúj félelmeik
szálkás iszalagjait
s kerül tán

melengetõbb évszakok jöttén
üdvükért szavamnál messzebb
ható szóval csatázó pásztor
de süllyedve trágyás havukba
telente csontig égetõ lázat
ki tûr értük fordítva
szeretetre lázadó haragot,
kétséget is, ha égi parókiámra
szólít az Úr? 

1. Népfõiskolai Jeles Nap (füzet) 5. Kelet Magyarország (Szabolcs-Szat-
Nyíregyháza, 1995. február már-Bereg független napilapja)

XLVI. évf. 241.sz., XLVIII.évf. 81.sz. 
2. Népfõiskola Újság I. évf. 12. sz., (Ke- 103.sz., 180.sz, 250.sz., XLIX. évf. 

resztény Népfõiskola lapja) 12.sz., 16.sz., 109.sz., L évf. 19.sz., 81.sz.
Nyíregyháza 1989.

6. Határszél (Szabolcs- Szatmár-Bereg me-
3. A hetedik napra (antológia) (Szabadelvû gyei hetilap)

füzetek 2.) I. évf. 14.sz., 15.sz., II. évf. 8.sz., 10.sz.
Vásárosnamény, 1993.

7. Partium (A Kelet-Magyarországi Sza-
4. „Virágozzék száz virág” Alternatív moz- badelvû Protestáns Kör és az Unitárius 

galmak, hagyományos egyesületek me- Alkotók Társasága negyedévi folyóirata)
gyei katalógusa 1997. õszi szám, 2001. téli szám, 2005. 
Nyíregyháza, 1989. nyári és õszi szám, 2007. tavaszi szám. 

Forrásmunkák:
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– Ebben valami nagyon megzakkant! Hallottátok, hogy súrol? 
– Mint egy mákdaráló. 
– Biztos jól raktuk össze? 
– Nem maradt ki semmi. A lavórban legalábbis nem maradt semmi. Ha csak el nem ejtet-

tünk valami kis szart a fûben. 
– Jól van az; nem lehet ezt elrontani. 
– Biztos, hogy jó az a motor, amit most beleraktunk? 
– Üzemképes Trabantból szedtük ki; nem azzal van itt a baj. 
– Akkor a kuplung. 
– Kuplung meséi. 
– A kuplunghoz hozzá sem nyúltunk. 
– Akkor meg mi recseg úgy? Más nem recseghet. 
– Toljuk meg még egyszer? 
– Tologáljuk már egy órája. Csak recseg. 
– De hátha most jó lesz. 
– Olyan nincs, hogy recseg, mint a mákdaráló, aztán meg egyszer csak jó lesz. 
– Szét kell ezt szedni, oszt megnézni, hogy mi van. 
– Meg kéne nézni, hogy van-e gyújtás. 
– Az lett volna az elsõ, hogy megnézzük, csak le van merülve az akksi. 
– Nem „le van merülve”, hanem rövidre zártad és lemerítetted. 
– Még jó, hogy fel nem robbant. 
– Nem robban az fel attól. 
– Dehogynem. 
– De most nem robban fel, na. 
– Még az a szerencséd. 
– Basszátok meg; ha az jó lesz, én állva leszopom magam. 
– Á, hagyjad; itt vagyok én. 
– Hülye buzi. 
– Mennyi az idõ? 
– Toljuk vissza, oszt hagyjuk a francba. Majd megnézem holnap. 
– Meg kéne nézni, hogy van-e gyújtás. 
– Hagyjad már. 
– De ha úgyis toljuk… Legalább az kiderül, hogy a generátort jól kötöttük-e be. 
– Mennyi az idõ? 
– Egy óra múlt. 
– Egy óra múlt! Jól elszarakodtunk ezzel a szarral! Reggel nyolckor meg referátumot tar-

tok a humanizmusból. 
– Toljátok már meg. 
– A gyújtást nézzük már meg. 
– Elõbb forduljunk már meg vele, majd aztán megnézzük a gyújtást. 

TÓTH BARNA

Synopsis philosophiae
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– Hova tolod, bazmeg! 
– Borítsuk be az árokba, oszt gyújtsuk fel! 
– Hülye. 
– Toljátok már meg. 
– Toljuk már arrébb; az egész utcát felébreszti ez a szarházi. 
– Ha arrébb toljuk, akkor meg a másik kezd el ugatni. 
– Nem takarodsz! 
– Aha. Hogy elhallgatott. 
– Sehogy. 
– Hat és fél óra múlva referátumot kell tartanom a humanizmusból. 
– Szard már le a humanizmust, inkább szedd ki a gyertyát. 
– Hol a gyertyakulcs? 
– Na, bazmeg. 
– Visszaszaladok érte; mindjárt hozom. 
– Na, bazmeg. 
– Míg visszajön, az fél óra. Toljuk vissza nélküle. 
– Várjuk már meg. Hadd dolgozzon õ is. Még nem csinált semmit, csak az akksit zárta rö-

vidre. 
– Meg bekötötte a generátort. 
– De lehet, hogy szarul. 
– Ne dobáld már; attól úgysem hallgat el. 
– Utálom az ilyen dögöket. 
– De lámpát biztosan nem hoz. Biztosan nem jut az eszébe, hogy a sötétben nem tudja ki-

szedni a gyertyákat. 
– Majd visszamegy érte. 
– Hát a faszomat. Mi meg itt várunk reggelig. 
– Jön már. Nézd, hogy trappol. 
– Elemlámpát hoztál? 
– Nem. Minek az? 
– Nagyon jó. Akkor hogy szeded ki a gyertyákat? 
– Hát majd kiszedem valahogy. 
– Majd kiszedi Erasmus. Erasmus írta a Marhaság dicséretét? 
– Balgaság, nem marhaság. Õ írta. 
– Jól van, megdicsérlek. 
– Ne baszd már; hadd csinálja. 
– Tudok egy viccet. Nem jó vicc, de azért elmondom. Hányan dolgoznak a Trabantgyár-

ban?
– Na hányan. 
– Ketten. 
– Aha; ez jó vicc volt. 
– Azért ketten, mert az egyik vág, a másik meg ragaszt. 
– Aha; így is jó vicc ez. 
– Az a lényege, hogy az egyik vágja a papírt, a másik meg összeragasztja. Hogy az egész 

autó papírból van. 
– Nem autó; Trabant. 
– Mondtam, hogy nem jó vicc. 
– Hogy haladsz, Erasmus? 
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– Be volt szorulva. De kiszedtem. 
– Akkor mostmár nincs kec-mec! 
– Na. Toljátok meg. 
– Nekem itt kell lennem elöl, hogy lássam, hogy van-e gyújtás. Majd ide felülök az elejére. 
– Nekem meg be kell ülnöm, hogy sebességbe tegyem. 
– Nekem meg bekaphatjátok a farkam. Én egyedül nem fogom tolni, az biztos. 
– Hagyjuk a gyújtást a francba. Toljuk vissza, oszt kész. Reggel mennem kell dolgozni. 
– Én meg referátumot tartok. 
– Baszhatod a humanizmust; hárman nem tudunk megcsinálni egy Trabantot. 
– Na. Gyerünk visszafelé! Ad fontes, vagy hogy is van. 
– A padláson van valahol egy gépkönyv; majd megnézem, hogy hogy kell bekötni a gene-

rátort. 
– Sola scriptura! 
– Mi van? 
– Engem cseszeget. 
– Hova tolod már, bazmeg! 
– Hovatovább. 
– Csak azt nem tudom, hogy most mit csináljak. Vagy másfél óra, mire innen hazagyalog-

lok. Legkésõbb hatkor meg kelnem kell, mert még át kell néznem a humanizmust. A bu-
szok is majd csak ötkor indulnak. 

– Mondanám, hogy aludj itt, dehát nálunk nincsen hely. Esetleg befeküdhetsz a gyerekek-
hez. 

– Nem tudsz adni egy biciklit? 
– Megyünk reggel dolgozni; az asszony is meg én is. 
– Micsoda dilemma! Mens mundana! 
– Elalszok én itt a Trabantban. 
– Aludtál te már Trabantban? Biztosan nem, mert nem mondanál ilyet. 
– Zsiguliban már aludtam. 
– Az nem ugyanaz. Ez feleakkora. 
– Mit számít az egy aszkétaéletû humanistának! Csak nála legyen kedves, 1585-ös kiadá-

sú Calepinus-szótára és álmában Marsilio Ficinoval beszélgethessen a neoplatoniz-
musról. 

– Fejezd már be. 
– „Ha egy rockkendrollert kaphatnék, egész rendes lány lennék!”
– Na, már meg ez. 
– Töltsd fel az akksit, és holnap délután megnézzük. 
– Lefáradt már az agyam. 
– Hát azt észrevettük. 
– Ott oldalt azzal a kis szarral lehet hátradönteni az ülést. Odaadom a kulcsokat; szerintem 

nem bírod ki benne reggelig. Majd zárd be és dobd be a kulcsokat a postaládába…
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Akinek nem jut nõ, abból lesz a költõ, dünnyögte Misu a kocsmaasztalra könyökölve; 
a hatodik felesnél járt, illetve ahogyan ezt leírom, már a hatodik után. Eseménytelen volt a 
délután, már fél ötkor itt volt, rendelt, elõször nagy söröket, nyáron már négykor bezárják 
a könyvesboltot, kilencre kiüti magát, persze nem eszik rendesen, reggelire kefír, kicsi 
kifli, igazából akkor még nem alkalmas a gyomra, ebédre nincs idõ, meg hát hol is, mind-
egy; vacsora helyett itt ül, iszik: marad a földimogyoró. Na, hozok még egy konyakot.

Régebben érdekelték a nõk, igaz, verseket már akkor is írt, viszont kevesebb konyakot 
fogyasztott, enni is bírt, illetve fordított gondot az evésre, most azonban, már évek óta; la-
pozott az elõtte fekvõ könyvben, sci-fi, izgalmas, ide való, a kocsmába, ilyenkor még tud 
figyelni, késõbb már nem érdemes olvasni, úgyse fog emlékezni semmire, egyébként is 
megérkeznek az ismerõsök, barátok: egyet-kettõt utál, a többi elmegy, bár azért szeretné, 
ha néha még hagynák kicsit olvasni, mindegy; nem lázad sorsa ellen.

Hol egy jó nõ, egy igazi lány, akit a költõ olykor megkíván; vagy megkínál?, mindegy, 
dünnyögött tovább, tán ha Kosztolányi lehetnék, minden más lenne; egyébként ez sem 
fontos, csak a konyak, ahogy ringat, kotorászott az ingzsebben, megkereste a kicsi üres 
papírlapokat, a toll már az asztalon volt, a söröskorsó mellett, élni egy nõvel, mi is az?, 
egy hónapig voltam házas, de a szex ma már fáraszt, vagyis; eh, mindegy, ott valaki köze-
lít, habár jó lett volna még olvasni, izgalmas a sci-fi, egy doktor, aki; ja, nem, hiszen már 
elkezdtem írni a verset, vagy mit, és alá kell majd írni, hogy kétezerkettõ május hét, írtam 
a Kikötõben, ahogyan mindig is, minden este, de ez így jó, erre rendezkedtem be, ez a fo-
lyása a dolgoknak, más már régen nem érdekel, csak hogy még egy konyak legyen; Misu 
bizonytalan mozdulatokkal tápászkodott fel, Vörösmarty bezzeg bírta a piát, Petõfi meg 
nem, úgyhogy. Ennél a gondolatnál elaludt, tápászkodás közben.

Férfiember ült az asztalánál, mikor felébredt, elõtte sör és konyak, sõt, Misunak is ho-
zott rövidet; némán bólintott, ittak, órákon keresztül. Mindketten beszéltek közben, órá-
kon keresztül. Rokonszenvesnek találták egymást, mindketten írtak és ittak. Misu jóval 
többet, mármint írás-ivás. A szomszéd asztaloknál egyetemista lányok ültek, beszélget-
tek. Megjelent a virágárus asszony is. Misu felvásárolta a készletét, aztán kiosztotta a lá-
nyoknak a virágot; igazából gáláns vagyok, de nem sétálok be a ti utcátokba, nem hagy-
nátok élni. Ezekrõl mondott valamit a másiknak is, vagy valami ilyet, körülbelül. Bólo-
gatott, bólogattak.

Bent szólt a zenegép. Más nem is történt aznap este.

VARGA JÁNOS

Akinek nem jut nõ
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Amikor jöttem le a hídról, már este volt. Fények csillogtatták sziporkázva a kecses 
hídlábakat, a teret, a várost. Szebb, mint gondoltam, gondoltam akkor. És csak suhantam, 
suhantam lefelé, mígnem egyenessé vált az út. Aztán már csak utcasarkok, egy bódé, egy 
villogó reklámplakát, két járókelõ.

Most benyitok hozzád, mondtam kacagva. Gyorsan magadra kaptad a fürdõköpe-
nyed. Este van, mondtad, késõ este, járõrök járkálnak a városban, a ki- és bejárási tilalom 
szövegével ragasztottak be minden ablakot, ezek csak az utcai fények, nézzél szét jobban. 
Szétnéztem jobban. Csiklandós sugárnyalábok viháncoltak bennem, apró csillagok tán-
coltak szájam szögletében, balettcipõs jobb lábam a Monti csárdás ütemére verte a tak-
tust. Most tényleg benyitok, mondtam megint, megint kacagva, ne húzzál fekete köpenyt, 
tudok egy jó játékot, tényleg tudok. Bereteszelted az ajtót. Vaspántos, valódi tölgyfából 
készült, különben is tökéletesen záródó ajtó. Ezt még nem játszottuk, mondtam kitartóan, 
napokig fogsz mosolyogni rajta, meglátod. Várj, mondtad, tündérek dörömbölnek az ab-
lakomon, várj, míg a nyakukat elcsavarom, mindnek sorban, mint a kisgalambok, nahát, 
épp olyanok.

Már láttam, hogy felhúztad mégis. A feketét, igen. Miféle árnyak ezek, mondtam, mi-
féle árnyak, hogy olyan otthonosan járkálsz közöttük, errefelé végig ki van világítva a sé-
tány, nincsenek ablakok. Akár kint is eljátszhatjuk, hajnalhasadásig.

Az arcomra tetted a kezed, egészen puhán. Ujjaid alatt mosoly-magzatok próbáltak 
megszületni, a tenyérvona-
lakba ütögetve porcos kis ko-
ponyájuk. Távolodtak a fé-
nyek. Tülkölt egy autó. 
Hagytál egy kis rést, hogy 
azért szabadon lélegezhessek 
tovább.

KOVÁCS JOLÁNKA  

Amikor jöttem le a hídról

Cseh Gusztáv:
Jeles házak, Küküllõvár

rézkarc
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„Minél kevesebb bizonyítékod van a természetfelettire,
annál jobban hiszel benne.”

Mirko Kovaè

A városi temetõben sétált. Szerette a hatalmas platánfák tavaszi árnyékát és a bénító 
csendet. A heti temetõi séta úgy tartozott életéhez, mint a vasúthoz a vonat. Ha nem járnának 
vonatok, semmi értelme sem lenne a végtelenbe veszõ párhuzamos sínrudaknak. Két szokat-
lan cselekedete: a heti temetõi séta és a vágányok végtelenbe veszõ vonalainak hosszú szem-
lélése még gyermekkorában vált számára rítussá. Szertartássá válásának oka egy egyszerû és 
folyamatosan felkínálkozó kérdés volt: hogyan tovább? 

Temetõi sétái alkalmával talán õ volt az egyetlen ember, aki a huszadik század legvégén 
nem sietett sehová. Elnyújtott lassúsággal lépegetett. Minden keresztrõl és sírboltról leolvasta 
a neveket és a sírverseket. Legjobban a nevek érdekelték. Saul Dávid, olvasta az egyik ke-
resztrõl. Ennyi, még dátum sem. Egy másikon: Anika Gyula szobrász. Fura név. Nem Anna, 
nem Anikó, egyszerûen Anika. Néhány lépéssel arrébb: Fürj Tasziló szerzetes. A nevem után 
ítélve – gondolta – szerzetesnek kellene lennem, nem tanárnak. A világon nekem van a legne-
vetségesebb és a leghülyébb nevem, mondta magában Gyökér Titusz. (Diákjai egyszerûen Tí-
fusznak, vagy ritkább esetben Tífuszgyökérnek csúfolták.) Nevelõi közül senki sem ismerte 
származását, csak egy nagyon idõs, vak ember, aki valamikor szintén tanár volt, emlékezett 
egy Gyökér vezetéknévre, amelyet õ is valahol egy temetõben látott, mielõtt a felszabadító 
partizánok puskatussal kiverték a szemét.

Gyökér Titusznak számtalan temetõi sétái alkalmával soha sem jutott eszébe megszemlélni 
a kerítés melletti sírokat, most azonban szinte a mellét és a bõrét feszítette a kíváncsiság. „Az 
öngyilkosok vannak a kerítés mellett, õket a pap nem akarta eltemetni” – hallotta egyszer az 
egyik sírásótól. A temetõ szélén, gazzal benõtt lapos sírhalmok sorában, félrebillent, mohás 
betonkeresztre, alig leolvashatóan, a Gyökér Fülöp név volt bevésve. Titusz a félrebillent ke-
reszt elsõ betûjének csatornácskájába helyezte mutatóujját, és a vakolvasás módszerével 
többször is leolvasta a nevet. A másik keresztrõl, amely prédalány módjára hanyatt fekve ter-
peszkedett a lapos sírhalmon, a Gyökér Ágnes nevet betûzte ki. Megtaláltam az õseimet – 
gondolta Titusz –, furcsa, öngyilkos gyökereim. Ezek után az egyszerû önkínálkozó kérdés 
(hogyan tovább?) súlyát veszítette. Valószínû – gondolta a tanár –, hosszú utánajárás és kuta-
tás idõszaka következik ezután és ezeregy kérdés vár majd elfogadható válaszra. 

Ahogy a temetõ fõkapujához közeledett, a sugárúton haladó embertömeg rikácsoló skandá-
lásától irtózat és félelem elektromos ereje futott végig gerincén. Gyökér Titusz irtózott a tö-
megtõl. A városi közlekedés autóbuszaira is csak akkor szállt fel, ha azokon kevés volt az utas. 
Máskor gyalogolt. Ha kellett, kilométereket is. A sugárúton vonuló tömeg, leállítva az autós 
forgalmat is, rosszul vezényelt kórusként énekelt és skandált: „Miénk lesz Tirana, Szerbia, 
Szerbia!” Amikor kilépett a temetõbõl, meggyorsította lépteit. Sietve, szinte futva igyekezett 
a város központja felé, szeretett odújába, a Katedrális tér bal szögletében elhelyezkedõ étte-
rembe. Észre sem vette, hogy a tiltakozó tömeg vele egy irányban a város központja felé ha-
lad. Hirtelen megválaszolhatatlan kérdések sokasága célozta agyvelejét. Mi ez? Mi történik? 
Miért? Mit tegyek? S ekkor Gyökér Titusz agyában megfogalmazódott egy új kérdés. Mi lesz 

N. CZIROK FERENC

A másik lélek
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velünk? Amíg arra várt, hogy a két sugárút keresztezõdésén a villanyrendõr zöldet jelezzen, 
rádöbbent, hogy most életében elõször gondol másokra is. Kollégáira, diákjaira, embertársai-
ra. Mégsem gyökértelen a Gyökér! – ujjongott magában. Kollégái csodálták és tisztelték vég-
telen türelme miatt. „Vaskötélbõl vannak az idegeid” – mondták neki már többször is. Gyökér 
Titusznak csak egyetlen kitûzött célja volt az életben. Tanítani, egyszerûen, békésen és szere-
tettel. Amint átjutott a sugárutak keresztezõdésén, csakhamar a Vasút utcában találta magát. 
Az õ utcája, amelynek közepén a század elején épített emeletes lakótömbben egyszobás, ám 
igen tágas helyiségekkel rendelkezõ lakása volt. Csak öt percre ugrott fel a lakásba. Egy köny-
vet vett magához, s máris távozott. Ma péntek van, gondolta, délután nincsenek óráim. Ebéd 
után olvashatok egy keveset. 

Az étteremhez a legrövidebb út a város fõterén keresztül vezetett. Titusz kénytelen volt egy 
kerülõ utat megtenni, ugyanis a skandáló, tüntetõ tömeg, akár erõszakos árvízhullámok, a fõ-
tér felé igyekezett. Az étterem elõcsarnokában, amikor a gardróbos pult elé lépett, hogy bead-
ja tavaszi kabátját, az ott dolgozó fiatal nõ rászólt: „Vigye magával a kabátot, én megyek a tér-
re!” S mint a csalogatott csuka, amely horogról menekül, cikázva kisiklott a forgóajtón. Az ét-
teremben csak két középkorú hölgy ebédelt és csevegett. Gyökér Titusz törzsvendégnek szá-
mított itt, s a teremfõnök minden nap lakáji meghajlással köszöntötte. Ezen a napon csak a 
pincérinas üdvözölte, meghajlás nélkül.

– Jó napot kívánok, tanár úr. Hogy szolgál az egészsége? 
– Még szolgál az fiam, még szolgál – motyogta Titusz, és helyet foglalt kedvenc asztalánál. 

Az inas figyelmeztette a tanárt, hogy ma egy kicsit várni kell az ebédre, mert a személyzet ki-
ment a térre a szónokot hallgatni.

– A szakács is? – kérdezte Titusz. 
– Õ is. Parancsoljon!
– Tudsz te kávét fõzni? 
– Rummal, tanár úr? Hát persze! – mondta az inas, és már futott is a konyhába.
A katedrális tornyában kétszer kondult az órát jelzõ harang. A tüntetõk rikácsoló skandálá-

sa, tompulva ugyan, de eljutott az étterembe. A tanár fülében refrénként ismétlõdött: Bia, bia! 
Titusz tavaszi kabátját a szék karjára helyezte. Zsebébõl kihúzta a regényt, amelyet íróaszta-
láról vett magához, amikor idejövet felugrott lakásába. A könyvjelzõ a Hazatérés címû rövid 
fejezetnél nyitotta a már néhány nappal elõbb olvasni kezdett könyvet. A tanárnak volt egy ki-
tûnõ képessége. Amikor olvasott, hermetikusan elzárkózott környezetétõl, illetve ahogy 
egyik barátnõje fogalmazott, teljesen kikapcsolta magát a világból. Olyannyira, hogy ilyen-
kor még a durva zajok sem jutottak el agyáig.

A kisportolt vállú, õsz hajú, ötvenéves férfi többször is megkérdezte: „Uram, megengedi, 
hogy whiskymet az ön társaságában fogyasszam el!?” Titusz csak akkor emelte fel tekintetét a 
könyv lapjáról, amikor az inas a rumos kávét szinte az orra alá helyezte. „Nos, uram, megen-
gedi!?” – ismételte az õsz hajú férfi, s most, hogy a tanár ránézett, szusszanás nélkül folytatta: 
„Igazán megtisztelne! Természetesen, ülhettem volna bármelyik másik asztalhoz, de ma nem 
szeretnék egyedül lenni. Ma nem tudnám elviselni a magányt, de a hölgyek társaságát sem. 
Ma szívesen töltenék egy órányit önnel, iszogatva és beszélgetve akár Mirko Kovaè regényé-
rõl, amelyet éppen olvas, vagy mondjuk egy másik életrõl. Igen, ismerem a regényt, azt is 
mondhatnám, jelen voltam a születésénél, ám a Bevezetés a másik életbe eléggé földhözra-
gadt és egy társadalmi rendszer másik, másmilyen életének igényérõl szól, míg önnek, azt hi-
szem, egy performált, légiesebb élet felelne meg, hiszen önnek két lelke van! Tudja-e, hogy az 
élet kezdetén minden élõlénynek két lelke volt? Természetesen, nem. Az alkotó a kiûzetéskor 
döntött úgy, hogy azontúl minden állatnak, beleértve az embert is, csak egy lelke legyen. Ter-
mészetesen, a rendszerben – lévén, hogy semmi sem tökéletes – vannak kivételek. Ön is egy 
kivétel, ám fogalma sincs arról, hogy önnek két lelke van! Egy archaikus és egy mai. Az ar-
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chaikus lehet az egyik õséé is. Mondjuk az apjáé, akit ön nem is ismert.” Most az õsz hajú, jég-
hidegkék szemû férfi úgy nézett a tanárra, mint Titusz legszeretõbb nevelõje gyermekkorá-
ban. A tanár, aki végtelen türelemmel hallgatta az idegen férfit, hosszan szürcsölt kávéjából, 
majd így szólt.

– Hadd gondolkodjam egy kicsit!
Az õsz hajú férfi bólintott.
– Ön nem lehet sem író, sem teológus, mégis jól ismeri az irodalmat és a pszichológiát – 

mondta kevés szünet után a tanár, majd így folytatta: – Izgalmasnak tartom bizonyos fel-
tevéseit. Ön esetleg pszichológus, vagy nem szeretném megsérteni, de õszintén szólva ön egy 
intelligens, ravasz rendõr! 

– Ó nem! Dehogy, barátom, bár igaz, hogy én a mesternek dolgoztam a mai napig, és két 
órával ezelõtt felmondást kaptam, de eljön a nap, amikor majd beállítok az irodájába és az 
mondom: Munkaadó mester, ön engem átejtett, köszönöm, és puff! Ha hiszi, barátom, ha 
nem, nem vagyok rendõr és nem nekik dolgoztam. Én a mesternek dolgoztam, a munkaadó-
nak. Most ennek is vége.

– Mióta dolgozott a mesternek? – érdeklõdött a tanár.
– Már régóta – mondta az õsz hajú férfi. – Hozzád nem õ küldött, a magam szándékából jöt-

tem. Természetesen, régóta ismerlek és figyelem, mi lesz veled. Tudod, mi volt a döntõ ténye-
zõ, hogy felkeresselek? Részben az, hogy felmondást kaptam, másrészt az, hogy két lelked 
van. Különben bocsánatodat kérem, mert letegeztelek. Ám idõsebb lévén most arra kérlek, 
hogy ezentúl tegezõdjünk! Esetedben számomra a legjelentõsebb az, hogy téged nem érdekel 
a jövõ. Tudom, számodra állításom kontraszt és végletes, hiszen mindig azt kérdezted a másik 
lelkedtõl, hogy hogyan tovább. Akit valóban komolyan érdekel az elkövetkezõ idõ, vagy aho-
gyan ti mondjátok, a sors, az most mind ott tolong a város fõterén és a vezért élteti a tömeges 
tudatalatti energiájával. Te nem vagy köztük. Téged valójában nem érdekel, hogy mi lesz ve-
led. Te tudod, kihalásztad a kollektív tudatalattiból, hogy neked két lelked van.

– Ha arra céloz – szakította félbe az idegen fejtegetését Titusz –, hogy titokban egy költõi lé-
lek is lakozik testemben, ahogy tanárkollégáim is feltételezik, bizonyára téved. Életemben 
egy verset sem írtam!

– Ez igaz. Bár diákjaidnak merõben más a véleménye. Ma, amikor a temetõben jártál és szá-
modra hosszú idõ után megtaláltad gyökereid, a másik lélek is intenzívebben kezdett élni ben-
ned.

– Ön valóban egy rohadt spicli! – mondta Titusz az õsz hajú férfinak.
– Én a mester biztonságáért voltam felelõs! Téged viszont soha senki, semmiért sem vont 

felelõsségre. Azért nem, mert kivételesen két lelked van. Nekem pedig a segítségedre van 
szükségem, hogy választhassak jó és rossz közül.

– És most azt fogja mondani – szólt közbe a tanár –, hogy az ún. két lelkem közül adjam köl-
csön az egyiket.

– Gratulálok, már a gondolataimat is olvasod, ám mielõtt eljutunk odáig, hogy megismerj 
engem, jól nézz meg!

A tanár hosszan figyelte az idõs férfi arcát. A szeme színe megváltozott. Nem hidegkék töb-
bé, hanem meleg zöldessárga. Valószínûleg az étterem üvegfalán megtörõ fény miatt – gon-
dolta. Ekkor azonban észrevette, hogy az õsz férfi hajszálai megbarnultak. Amikor vizsgáló 
szeme a férfi állára irányult, Titusz felkiáltott: – Nem lehet igaz!

– Folytasd csak – biztatta az idegen. – Volt egy szeretõd…
– Volt egy szeretõm – mondta a tanár –, akkor esküdni mertem volna rá, hogy õ is bolondul 

szerelmes belém, és hogy a világon egyetlen nõ sem tud oly érzékien és felemelõen kefélni, 
mint õ. A vagina minden izmának mozgását érzékeltem, amikor a farkamra tapadtak. Izmai 
oly különös és felemelõ érzékkel szívták húsomat, hogy szinte lebegtem… A tanár elhallga-
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tott és rövid ideig abszolút csend volt az étteremben. Az idegen kifeszítette ujjait és balról jobb 
irányba elhúzta jobb tenyerét a tanár szeme elõtt.

– Ön a szeretõm, Viktória apja! – kiáltott fel Titusz.
– Igen. Ez a lényeg, és nem a szexuális élményed Viktóriával. Azt mondd meg, milyen apa 

voltam én akkor!?
– Bohém, jókedvû és barátságos – válaszolta a tanár. – Nem ismerhettem önt igazán, mert 

mi csak egy alkalommal találkoztunk.
– Tudod, egy katonatisztnek mindig sok a dolga – mondta az idegen, akinek ismét õsz haja 

volt és jéghidegkék szeme, majd így folytatta: – A lányom katonatisztként temetett el.
– Meghalt?
– Viktória számára igen.
– Hány nyelvet beszél ön? - kérdezte Titusz
– Csak néhány európait. Különben nem vagyok egyedül a szakmában, de azt hiszem, kihûl a 

kávéd!
Gyökér Titusz kétszer szürcsölt a langyos kávéból, ám jólesett neki, hiszen a benne lévõ fél 

deci rum melegítette nyelõcsövét és mellkasát.
– Milyen figyelmes! – szólalt meg a tanár. – De hát ön nem ezért jött!
– Természetesen nem. Adod vagy nem adod? Úgy tudom, a bizniszhez is van érzéked.
– Még mindig nem gyõzött meg. 
– Tudom, viszont egy igazgatói poszt a gimnáziumban nem kis dolog. Két év múlva pedig 

oktatásügyi miniszter leszel!
– Egy szolgalélekkel. Köszönöm, nem!
– Az apád is keményfejû volt, ám az lett a veszte.
– Öngyilkos lett – mondta csendesen a tanár.
– Tévedés, tanár úr! A sajátjai végeztek vele, és az anyáddal is.
– Mi volt az apám, bûnözõ?
– Ellenkezõleg. Nem akart azzá válni.
– Hol voltam én akkor?
– Csak kétéves voltál és aludtál. Én elvittelek és otthagytalak a kolostor kapujában. Szüleid 

halála megrendezett színjáték volt.
– Tehát megmentett engem, hogy ma eljöhessen az ún. másik lelkemért!
– Nézd, ember, a mi fajtánk, amely nem az abszolút rossz megtestesítõje, eleve számol a bu-

kással.
– Jól értem? Ön lebukott, és azért kapott felmondást.
– Ha igennel válaszolok, ha nemmel, te mindaddig nem fogod elhinni, amíg meg nem isme-

red egész lényegem.
– Olyan sokat tud rólam és az emberi létrõl. Fedje fel a titkát, és lehet, hogy segítek önnek – 

mondta Titusz.
– Nem tehetem. Egy: az idõben mindennek hajszálpontossággal kell megtörténnie. Kettõ: 

azért van két lelked, hogy te oldd fel a titkot.
– Nos, ha egyik lelkem odaadom, nem lesz lehetõségem feloldani a titkot!
– Okos vagy. Múlatattod az idõt, amelybõl most nekem igen kevés van, de hogy párbeszé-

dünk ne váljék unalmassá, beszéljünk kapcsolatodról a tizenhétéves diáklánnyal!
– Elcsépelt ügy, és én szívesebben beszélgetnék az ön lebukásáról!
– Csak az történt, hogy megtagadtam egy parancsot, ám a te ügyed, a tanár-diák viszony az 

emberi normák szerint elítélendõ! Nem ítéltek el, mert gondodat viseltem. Az állásod is meg-
tarthattad. Figyelj ide! Nincs sok idõnk. Az étterem személyzete nemsokára visszajön, és ne-
kem akkor el kell tûnnöm. A vezér füle már kivörösödött, és hamarosan vége a mítingnek.

– Az öné is – szólt hirtelen a tanár.
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– Tudom. Lassan átváltozom.
A tanár most úgy érezte, ura a helyzetnek, és elhatározta, hogy ezután csak kérdezni fog a 

jéghidegkék szemû férfitól.
– Mondja kérem, önök közül mindenkinek pecsenyeszíne van?
– Olyan a színünk, amilyennek elképzelnek minket. A vörös archaikus szín.
– És félnek önöktõl az emberek?
– Ma már csak kevesen. Nem is értem igazán, miért.
– Önnek nincs is lelke, csak értelme, igaz!?
– Felesleges válaszolnom, látod már a lényegem.
– Milyen parancsot tagadott meg?
– A nagymosást.
– Ezt nem értem – mondta a tanár.
– Ha az ember mindent megértene, megszûnne fajként létezni, ám ha meg akarod érteni, 

adod a lelked!
– Inkább ne értsem. Pár nap múlva elfelejtem azt is, hogy érdekelt!
– Most már mennem kell, de hamarosan találkozunk!
– A haja és az arca! – kiáltott a tanár.
– Lejárt az idõm – mondta a vöröshajú, vörösarcú férfi, és sietõs léptekkel az étterem kijárata 

felé osont. Az ajtóban megállt egy pillanatra, és visszanézett. Gyökér Titusz közömbös tekin-
tettel nézte a meztelen emberi test lapockáiból kinyúló, elkorcsosodott, pecsenyeszínû, kopasz 
madárszárnyakat. Néhány pillanat múlva csak a forgóajtó napfénytõl villogó üvegét látta.

A rozsdás sínek között sétált. Vonat évtizedek óta nem járt a tájon. A falusi vasútállomás vá-
rótermének kétszárnyas ajtaját a huzat csapkodta. A tanár, amikor az ajtó irányába ért, megállt 
és hosszan bámulta a végtelenben elveszni látszó síneket. Szigorú párhuzamos vonal. Behatá-
rolt terület, amelynek „falai” között az emberi szabadságról alkotott politikai dogma a jövõbe 
fut. Filozofikus gondolat, amellyel valójában semmit sem tudok kezdeni – mondta magának 
Gyökér Titusz, a matematika szerelmese és tanára, aki erõs belsõ kényszer hatására látogatott 
el az elhagyott és az idõ mindent megrágó-õrlõ állkapcsára bízott falusi vasútállomásra.

Egyetlen alkalommal, még gyerekkorában járt ezen az állomáson. Hétéves lehetett, amikor 
a kedves öreg néni – akit nagymamának szólított – kezébõl leszállás közben, véletlenül kirúg-
ta a lakodalmas tortát. A lakodalmas ház száz méterre lehetett a vasúti átjáróhoz. (Akkor még 
rendszeresen közlekedtek a vonatok.) Ebbõl a gyerekkori élménybõl még arra emlékezett, 
hogy rengeteg gyerek volt a lakodalomban, akikkel akkor egész délután a vasúti töltés oldalán 
játszott. A lakodalmas ház udvarában felállított sátorból, állandóan ismétlõdve, a sínekig hal-
latszott a dal: „Zime zum, zime zum, sütik már a rántott békát! Puskás Gábor késõn futott, ne-
ki csak a farka jutott, zime zum zime zum.”

– Mielõtt lemásztál a vonat lépcsõjén, ki kellett volna számítanod a mozgásod gyorsaságát, 
öregségemhez viszonyítva – mondta a nagymama –, miközben a sóderral töltött két sínpár kö-
zötti útról, egyetlen gyors mozdulattal felemelte és az üveg tortatartóra visszahelyezte a félig 
szétlapult tortát. A nagymama ésszerûnek tûnõ, kedves dorgálása indíthatta útjára azt a kisfi-
út, aki akkor még nem is sejthette, hogy két lelke van, és egykor a matematika elismert tanára 
lesz – gondolta magában Titusz, ám azonnal felismerte gondolatmenetét, és most úgy érezte, 
végrendeletét írja. Az erõs empirikus gondolat a végrendeletrõl enyhén nyugtalanná tette. 
Esze ágában sem volt a halálra gondolni. Arról, hogy ha eljön az idõ, majd félelem nélkül ve-
szi a lapot, már régebben megállapodott tudatával, hiszen a halál eljövetele is csak egy egy-

A második találkozás
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szerû számítás végeredménye. Egyelõre pedig még túl korai lenne ilyen matematikai mûve-
lettel foglalkoznia. Hirtelen sarkon fordult, és elképesztõ gyorsasággal az elhanyagolt állo-
más várótermébe futott. Orra csorgott, könnye patakzott a terem ammóniákszagú-kocsonya-
szerû levegõjétõl. Néhány perc pislogás és hunyorgás után csodálatosan tisztán látott. Szürke 
öltönyben, kék színû arccal az õsz hajú férfi állt elõtte. „Mondtam, találkozunk nemsokára!” 
A tanár lélekbõl fakadó nevetése visszhangzott a valamikori váróteremben. 

– A madár… szárnyai – szólt nevetéstõl fuldokolva a tanár – egyre kisebbek… és kékek a 
madár szárnyai!

– Nevess csak! Mi nem vagyunk sértõdékenyek, repülni pedig szárnyak nélkül is tudok – a 
kékbõrû, õsz hajú férfi ekkor hirtelen felszökkent, és kezeit széttárva lebegett a tanár feje fe-
lett a vizelettõl bûzlõ teremben.

– Illúzió, szemfényvesztés! – kiáltotta Gyökér Titusz. 
– Lehetséges – mondta a kék ember, és lassan talpra ereszkedett. – Az orrfacsaró bûz viszont 

nem illúzió.
A tanár fuldokolni kezdett az ammóniákos teremben. Ismét csorgott a könnye és az orra. Ki 

innen mielõbb, gondolta, de moccanni sem tudott. Mintha betonba lenne öntve. Képtelen fel-
emelni a lábát. Mélyen köhögött.

– Biztos van… megoldás… ébredj fel! – parancsolta Titusz önmagának.
– Nem álmodsz, ébren vagy. Figyelj!
A váróterem levegõje hirtelen kitisztult. A tanár mélyen lélegzett, többször hosszan szívott a 

friss levegõbõl, ám lábai továbbra sem engedelmeskedtek akaratának. A kékbõrû ember szo-
rosan a tanár elé állt, mélyen a szemébe nézett, és így szólt: 

– Természetesen, létezik megoldás, de nem egy matematikus számára! Így legalább nyu-
godtan tárgyalhatunk. Amint láthatod, nem vagyok túl kegyetlen. Én szeretem szép, okos sza-
vakkal megnyerni a lelkeket. Folytassuk talán a diáklánnyal. Erkölcstelen cselekedet volt, 
mégis megúsztad.

– Ez az erkölcstelen jelzõ nagyon sántít – mondta a tanár. – Ön is tudhatja, nem vagyok nõs. 
A lány nem az én diákom volt, és nem abba az iskolába járt, ahol én tanítok. Nagyon tiszta sze-
relem volt. Ezt õ is elmondta. Nem állt fenn semminemû haszonlesés sem. Egyébként az ön 
vádja azért is sántít, mert elhallgatja a teremtõi törvényeket, amelyekrõl önnek kitûnõ ismere-
tei vannak! Az ön cselekedete aljas, és haszonlesésre épül. Gyerekkoromban azért mentett 
meg, hogy ha majd eljön az idõ, eljöhessen a másik lelkemért!

A kék ember mosolygott.
– Nade tanár úr, az idõ nem jött el, az idõ nem volt, az idõ van. Körkörös, majdnem spirális 

folyamat. Ám azt sem mondhatjuk, hogy ismétlõdik. Nem is kopírozza önmagát, mint a DNS. 
Ugye, most azt akarta mondani? Az idõ titkát nem lehet megfejteni úgy, mint az életét. Az idõ 
önmagába tér vissza, úgyhogy ki sem mozdul lényegébõl. Felfoghatatlan, igaz?

– Egyelõre – mondta a tanár. 
– Túl optimista vagy!
– Mindenre van megoldás!
– Természetesen. Arra is, hogy elmozdulj onnan, ahol földbe gyökerezett a lábad, hiszen a 

mindenséghez viszonyítva… Miért is dumálok ennyit, hiszen te már nagyvonalakban isme-
red a lényegem, és tudod, hogy én sem tudok mindent, csakhogy te sokkal kevesebbet tudsz!

Most Gyökér Titusznak egy erõs belsõ hang (talán a másik lelke) azt súgta, hogy véletlenül 
se használja a matematikai logikát. Hosszú ideig a kék ember homlokát figyelte, mintha né-
zésével lyukat szeretne fúrni a férfi koponyáján, majd így szólt. 

– Azt gondolom, rájöttem a megoldásra. Ki kell mondanom a nevét, és megszûnik a varázslat.
– Elképesztõ a butaságod, tanár úr! Ha egy költõ állítaná azt, amit te, talán még lenne benne 

némi logika.
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– Kezdetben volt az ige. Így van? – kérdezte a tanár.
– Lássuk, hová akarsz kilyukadni!
– A megoldás a hitben van! 
– Érdekes. Te nem hiszel a kabalaszámokban sem, és hiába van két lelked is, költõ sem vagy!
– És ha kimondom az igét? 
– Tökéletlenebb vagy nálamnál.
– Próbáljuk meg!
– Próbáld csak! Nem egy népmese hõse vagy te, hallod-e!
– Sátán! Távozz tõlem, sátán!
A kékbõrû, õsz hajú ember hosszan kacagott. 
– Láthatod, a megoldás az, ha adod a lelked!
– Nem adom, de fel sem adom! Mefisztó! 
Az õsz hajú ember újra kacagott.
– Ördög! – kiáltotta a tanár.
– Felõlem büdös ördögnek is nevezhetsz. Nincs megoldás.
– Van, csak hadd gondolkodjam!
– Tudod, hogy olvasom a gondolataid. Tessék, mondd ki! Mondd ki azt a szót, hogy Lucifer! 

Nincs hatása, nincs megoldás.
– Belzebub – szólt hirtelen a tanár. – Belzebub összezúz! Ez az, láttam, hogy megremegett!
– Tanár úr, az csak a huzattól volt. Még mindég itt vagyok. Szerintem kössük meg a szerzõ-

dést, és szabad vagy!
– Ha aláírom, soha többé nem fogom önt látni? 
– Arról biztosítlak.
– Akkor Zimezum – kiáltotta a tanár – Zime Zum!
A hirtelen kerekedett forgószél Gyökér Tituszt a rozsdás sínek közé sodorta. Lassan feltá-

pászkodott, leporolta ruháját, bal kezével megmasszírozta jobb vállát, amelyhez az ajtó egyik 
szárnya csapódott, amikor a forgószél kirepítette a terembõl. Igazított zakóján és könnyû lép-
tekkel elindult a faluba vezetõ úton.

Gyökér Titusz, egykoron a matematika elismert és tiszteletre méltó tanára, aki a város jóne-
vû gimnáziumában, majd késõbb néhány évig a Természettudományi Egyetemen tanított, al-
bérleti szobájában ült, és versein dolgozott. Javítgatta, csiszolgatta õket, nyelvileg és stiliszti-
kailag.

Ekkor megcsörrent a „kis õshüllõ”-nek becézett, fehér számlapgombokkal ellátott telefon-
ja. Elõször csak egyet csörrent. A matematika volt tanára feltekintett a szabályosra szabott pa-
pírlapról. A téglalap alakúra szabdalt papírlapokra, amelyek hatalmas reklámplakátokból ké-
szültek, részben a 2025-ben kezdõdõ papírhiány, másrészt az Unió déli részére vonatkozó 
rendelet miatt volt szüksége.

Gyökér Titusznak nagyobb szüksége volt a papírra, amelyre verseit kézzel leírhatta, mint a 
génkezelt rozskenyérre, amelyet az Unió Élelmezési Minisztériuma ugyancsak rendelet útján 
vásároltatott meg a lakossággal.

A tanárnak volt ugyan egy régi számítógépe, amely még funkcionált, ám amikor verset írt, 
azt elõször kizárólag papírra vetette, s csak többszöri csiszolás után táplálta a komputerbe. Ez-
zel a kézírásos verssel úgy volt, mint egynémelyik öreg horgász a zsineggel, aki villantót azért 
nem használt, hogy az ujjai között eresztett és feszített zsinór segítségével azonnal érezhesse 
az „ütést” (fõleg a ragadozók esetében), amikor a hal rákap a csalira.

Harmadik találkozás
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A kis hüllõ évek óta nem szólalt meg. A huzalos telefonok hetven százalékát kivonták a for-
galomból, részben azért, mert a mobiltelefonok hetedik generációja kiszorította a Bell által 
feltalált készüléket, másrészt pedig azért, mert az évek folyamán jónéhány telefonszolgáltató 
társaság csõdbement. Amikor a kis õshüllõ megcsörrent Gyökér Titusz albérleti szobájában, a 
naptárak 2027. április 19-ét jeleztek.

A régi telefonkészüléket Gyökér Titusz amolyan old time, múzeumi értékként õrizte.
Tíz perc múltán újra felcsengett a kis õshüllõ, ezúttal kétszer.
Régi ismerõs, talán egykori tanítványom lehet, aki nem jutott sokkal elõbbre az életben – 

gondolta Titusz. Rokonaim alig voltak, barátaim pedig már évek óta nincsenek. A „Nettes” fo-
lyóiratok szerkesztõi is nagyritkán jelentkeznek, hiszen az õ számítógépe már a múlté, hat-
vannégy bites, az aktuális szerkesztõségek viszont már 77-es Roy-okkal rendelkeznek, s emi-
att eléggé bonyolult az üzenetek vagy egyéb szövegek átjátszása, küldése.

Ahogy a telefonokat, úgy a régi típusú komputereket is csak azok használják, akik nem vol-
tak hajlandók elfogadni egy európainak számító politikai párt programját sem.

A gazdasági-politikai régiók létrehozása, a génkezelt robotok megjelenése, majd késõbb 
széles körû alkalmazásuk újabb ellentéteket váltott ki az egyesült társadalmakban. Az ember 
ember marad, mindaddig, amíg a génkezelt robotok teljesen fel nem váltják.

Gyökér Titusz számára semmi sem volt annyira idegen és elfogadhatatlan, mint a génkezelt 
robotok. Néhány nappal ezelõtti kulturális mûsorában már a mûszakilag legelmaradottabb 
ENSZIDÉ is beszámolt a génkezelt robotok költészetérõl.

A génkezelt-robot költészet egyik, az angol régióból szláv régiós nyelvre fordított, legjobb-
nak tartott haikuja például így hangzik:

Vérzõ ég vizek felett
Fut meztelen lábad
A naplemente felé

„Nem a haikuban van a hiba, hanem a génkezelt-robot költõ lábában, az viszont teljesen 
mellékes, a vers a fontos!” – mondta az egyik szerkesztõ Gyökér Titusznak, amikor az emlí-
tést tett a díjnyertes, gyenge haikuról és a rossz fordításról.

Amikor a kis hüllõ háromszor végigcsörgött, Titusz felemelte a kagylót.
„Üdvözletem, tanár úr! Kapcsolja be a számítógépét, perceken belül e-mail-je érkezik!” A 

vonal megszakadt. Gyökér Titusz tanácstalanul állt a kis õshüllõ mellett, kezében a telefon-
kagylóval.

A hang olyan volt, mintha régi magnetofonszalagról hallotta volna. A háttérben susogás és 
beteg tüdõ zihálása hallatszott.

Néhány perc múlva a tanár bekapcsolta hatvannégy bites számítógépét. Az e-mail gyorsan 
megérkezett.

Kedves Titusz,

számításaid szerint huszonnégy év telt el találkozásunk óta. Ha figyelembe vesszük, hogy az 
utóbbi tíz évben lerövidültek az évszakok, akkor úgy is mondhatjuk, hogy felgyorsult az idõ, s 
akkor csak tizennégy éve nem találkoztunk. Saját mércém szerint három éve. Nos, nem szeret-
nék váratlan meglepetést, esetleg szívszélhûdést okozni neked, hiszen ma pontosan hatvanöt 
éves vagy, ezért fogadd jókívánságaim és ajándékom, amellyel hamarosan tiszteletem teszem 
nálad!

Sorstársi üdvözlettel: Zime Zumm
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Gyökér Tituszt nem érte gutaütés, sem infarktus. Tudta, vagy inkább csak erõsen érezte, 
hogy Zime Zumm nem pusztult el. Lévén, hogy csak értelemmel rendelkezett, természetes, 
hogy beszökött a cyber-elektronikába.

Gyökér Titusz albérleti lakása tulajdonképpen egy régi kisvállalkozó átalakított, nyolcszor 
öt méteres autójavító mûhelye volt. Stabil elválasztó falakat nem építettek bele ugyan, de a 
helyiséget bármikor kettéválasztható, vagy síneken mozgatható falakkal négy részre osztható 
lakássá lehetett változtatni. Ily módon, a matematika egykori zseniális tanítója egy egész la-
kással rendelkezett. Most a kis elektromos motor segítségével elrekesztette a dolgozószobá-
nak kijelölt negyedet. Néhány másodperc múlva, a polieszter falakon pókhálóra emlékeztetõ, 
villogó kék szálak kezdtek vibrálni. A hang, amely megszólította, a falakból szólt hozzá.

„Barátom… biztosítalak, hogy nem az EUDEPOK trükkjének vagy az áldozata. A falakon 
lényegem vibrál. Zime Zumm vagyok, és elhoztam az ajándékom. A CD-t kiveheted a kom-
puterbõl, és azonnal apró darabokra zúzhatod, ám arra kérlek, hallgass meg, mielõtt csele-
kednél!”

– Nagyon naivnak és butának kellene lennem ahhoz, hogy higgyek neked – mondta a tanár.
Zime Zumm nevetett és a polieszter falakon a kék fény úgy vibrált, mint villám az éjszakában.
– Mit kérsz cserébe az ajándékért? – kérdezte Titusz.
Zime Zumm újra nevetett.
„Nekem nem kell bizonyítanod, hogy milyen okos vagy, azt úgyis tudom, de tanár úr, a nép, 

az sajnos nagyon buta, sõt írástudatlan!”
– A népet egyének alkotják – szólt a tanár –, az írástudatlanok pedig azok az egyének, akik-

nek nem felelt meg semmilyen fajta pártoskodás.
„És a szegény munkások, akiket a hatalmas korporációk kihasználnak? Közös ügy oldalán 

állunk, tanár úr!” –- mondta Zime Zumm.
– Nem hiszek neked! – mondta a tanár.
„Tudom, de kérlek, helyezd a CD-t a számítógépbe! A filmen az emberiség jövõjét láthatod.”
– Inkább a génkezelt-robotokét – mondta Gyökér Titusz, amíg a CD-t a számítógépbe he-

lyezte.
– Mi ez? - kérdezte késõbb a tanár. – Vérfürdõ? Vagy csak egy hollywoodi rémfilm arról, 

hogy a robotok lemészárolják az embereket!
„Ejnye, tanár úr, már csak egy lelked van, a költõi. Azt viszont az Õsok, az Örök Forrás a te-

remtéskor hittel is felruházta. Gondolkodj csak! Már az elsõ találkozásunkkor megmondtam 
neked, hogy én nem kizárólag a rossz megtestesítõje vagyok. Én az Egyensúly ügynöke va-
gyok! Egy rohadt spicli, ahogy te neveztél, nem oly régen, a vendéglõben. A feladatom az 
egyensúly megõrzése! Ettõl õszintébben még egyetlen ügynök sem beszélt!”

– Nem vagyok a robotok híve, tudhatod! – szólt a tanár. – Az egyensúly mérlegét inkább az 
emberek javára billenteném!

„Ismétlem: egy ügy oldalán állunk, tanár úr! A film végén néhány általad is tiszteletben tar-
tott politikus, történész, író és pszichológus véleményét hallhatod. A jó és a rossz örök harca 
arra jó, hogy a teremtés koronája eljusson a tökéletesig, ha úgy tetszik, a Nirvanáig!”

– Ha az ember tökéletessé válik, mit fog kezdeni önmagával?
„Erre a kérdésre én nem válaszolhatok. Annyit azonban elárulok, hogy azon a szinten már 

az Õsoknak teheted fel a kérdéseidet! Gondolkodj tovább! Hatvanöt éves vagy, és senkid 
sincs. Se feleséged, se gyereked, se kutyád, se macskád! Csak a verseid. Elismert költõ vagy, 
de azok, akik vállalták a pártoskodást, többre vitték. Õket majd tanítják iskolákban, interroy-
os újságok védjegyeként használják neveiket, neked meg csak egy emléktábla jut majd a 
garázslakásod falára.”

– Maradék hiúságomra építesz, alapok nélkül! – szakította félbe Zime Zumm érvelését 
Gyökér Titusz.
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„Látod, már emberi hiúságodból is csak töredékek maradtak. A matematikusok szerint, hol 
az egyensúly? A végeredményben, vagy a folyamatban?”

A falakon vibráló-cikázó kék fényszálak lecsillapodtak. Szinte mosolyogtak Gyökér Ti-
tuszra, a költõre.

„Most a szemembe néz, én meg az õ szemébe” – gondolta a tanár, ám bizonytalan volt szá-
mára, gondolja-e ezt, vagy csak a lelkébõl fakadó érzés tûnik gondolatnak. „Mit tehetek, ho-
gyan cselekedjek?” – kérdezte csak úgy magában, lényegétõl, a költõi Én-tõl.

„A legkevesebb, amit tehetsz, hogy megírod. Valamennyivel több, ha közzé is teszed vala-
melyik képernyõs újságban! Amit a filmen láttál, a Déli régió katonái voltak, robotoknak ál-
cázva. Céljuk pedig az Unió felbomlatása és a Nyugati régiók politikai-gazdasági életének el-
lenõrzése, irányítása. Ha elérik céljukat, nem lesz többé egyensúly! Ha nincs egyensúly, be-
zárul az út a tökéletesség felé. Ha nincs út, nincs jövõ. Ha nincs jövõ, az Örök Forrás vissza-
húzódik önmagába!”

Gyökér Titusz ismét a számítógép képernyõjére tekintett. A képernyõrõl az õsz hajú, hideg-
kék szemû ember, a volt katonatiszt, az ügynök integetett.

„Tanár úr, köszönöm, hogy megértettél! Nemsokára találkozunk a tökéletesség világában! 
Vagy a harc mezején, ahogy tetszik, tanár úr!” – mondta Zime Zumm nevetve, és eltûnt a szá-
mítógép képernyõjérõl.

A garázslakásban még sokáig visszhangzott az ügynök nevetése.

A sósvizû gyógyfürdõ parkjában sétált, mankókkal a hóna alatt. Verset már hónapok óta 
nem írt. A génkezelt robotok írásain sem tudott már felháborodni, és az emberek harca a robo-
tok ellen sem érdekelte annyira, mint egy évvel elõbb. Igyekezett mindentõl távol tartani ma-
gát, mindentõl, ami számára idegesítõ, esetleg veszélyes lehet. Tulajdonképpen a balesete óta. 

Azon a márciusi napon kissé szórakozottan lépett az úttestre. A személygépkocsi ütésétõl 
bal lába két helyen törést szenvedett. Közvetlenül a boka felett és a lábszárcsont, valamivel 
feljebb. A fájdalmak, és késõbb, a gipsz által befojtott bõr viszketése türelmetlenné tette, oly 
mértékben, hogy hónapokon keresztül csak jegyzetek írására volt képes, afféle naplótöredé-
keket írogatott. A gipsz eltávolítása óta havonta három-négy napig a fürdõ vendége volt. 

Le a kalappal Ön elõtt! – mondta gyógyfürdõi kezelõorvosa. Gyors és sikeres a rehabilitá-
ció. Meg kell jegyezni, Gyökér Titusz, a költõ, hatvanhat éves korában is igen vitális ember 
volt, azonban vitalitása, erõs hite és akarata ellenére is állandó félelmet érzett mellkasában, 
valamint gyomorszája tájékán. Önelemzõ matematikai taktikája (saját megfogalmazása sze-
rint) sem bizonyult megfelelõ orvosságnak a félelemérzet megszüntetésére. „Képzelõdöm, 
vagy teljesen becsavarodtam?” – kérdezte többször is önmagától. A harmincöt éves nagy-
becskereki fiatalasszony, akivel az érkezése utáni második napon megismerkedett, a negye-
dik napon köszönés nélkül távozott. „Hazament – mondta az egyik masszõr –, nem tudta elvi-
selni a terápiát!” Érdekes, hogy az ápolók semmit sem tudnak, és a betegek közül sem látta 
senki civilbe öltözve, útra készen. A gerincsérüléses fiatalember hirtelen és logikátlan halála 
egy hónappal elõbb történt. Akkor feltett kérdéseire Gyökér Titusz csak ködfátyolba takart 
válaszokat kapott, majd kíváncsisága kielégítéseként egy bõvített felszólító mondatot: 
„Okosabban teszed, ha a jövõben csak a saját gyógyulásoddal törõdsz!”

A forró júliusi levegõ a fürdõ parkjának terebélyes fái közé is betört. „Rövidebbre kell szab-
nom a mai sétát” – állapította meg Titusz, a matematika egykori tanára. A hang, amely a háta 
mögül érkezett, nagyon ismerõsnek tûnt számára. 

– Ebben a hõségben tükörtojást süthetünk a betonon, tanár úr! 

Negyedik találkozás



Gyökér Titusz a hang irányába fordult. Az automatikus tolószéket irányító, középkorú férfi 
ismeretlennek tûnt a tanár számára. 

– Ismerjük egymást?–- kérdezte Titusz. 
– Nagyon remélem, hiszen tanítványa voltam a gimiben. Halász Áron vagyok!
– És honnan? – kérdezte a tanár.
– Zentáról, emlékszik?!
– Talán – szólt a tanár –, valami rémlik, te rajzoltad a diákújság számára a karikatúrákat? 
– Bingó, tanár úr! Egyébként volt már máskor is telitalálata?
– Egyszer sem, de a szerencsejáték sohasem érdekelt!
– És a kocka?
– Az sem!
– A másik lelkét mégis elkockázta!
Gyökér Titusz percekig bámult a tolószékben ülõ, középkorú férfira. Gesztenyebarna haja, 

világoskék szeme, valamint jellegzetesen felperdülõ álla egy régi ismerõsre emlékeztette.
– Déja Vu - mondta, ám gyorsan hozzátette:
– Mondd, miért kísértesz még mindig? 
– Dehogy kísértem, tanár úr! Ez én vagyok, Halász Áron! Itt vannak a szemölcseim, a seb-

hely az arcomon és a térdsérülésem nyoma 1985-bõl!
– Ha valóban te vagy Halász Áron, honnan tudsz a másik lelkemrõl? - kérdezte a tanár. 
– Álmodtam, Déja Vu tanár úr!
– Akkor sem hiszek neked! – mondta Gyökér Titusz felemelt hangon.
– Természetesen – szólt a férfi –, hiszen Ön az örök kételkedõ!
– Mit akarsz tõlem? 
– Semmi különöset, csak szeretném elmondani az álmomat. Amikor felébredtem, magam 

sem hittem az egészben, abban pedig még annyira sem, hogy valaha találkozom Önnel!
– Most pedig nem hagysz nekem nyugtot, amíg el nem mesélheted!
A középkorú férfi nadrágszárába markolt, megemelte és kissé áthelyezte látszólag megbé-

nult lábát.
– Rengeteg energiát érzek magamban ma hajnal óta – mondta. – Ez, amióta megbénultam, 

elõször történik velem. Pedig az orvosok szerint, hamarosan elhalhat az egész gerincvelõm. 
– Õszintén sajnálom az eseted, ám ha oly sok energiát érzel magadban, kelj fel a székbõl és 

járj! Lehetséges, hogy még futni is képes vagy. 
– Futottam is álmomban, csakhogy utolértek, elkaptak, és egy asztalra kötöztek. Kivették a 

vesémet, azután pedig a szívemet. A tanár úr pedig ott állt az ajtóban, és szótlanul nézte mit 
mûvelnek velem! Ezek itt szervkereskedelemmel foglalkoznak! Én megszököm innen!

– Ha valóban te vagy Halász Áron, és igazán béna a lábad, reménytelen a szökés!
– Tanár úr, az Isten áldja meg, segítsen! Kísérjen el a kapuig, tegyen úgy, mintha sétálnánk, 

hívjon taxit, hívja a rendõrséget, tegyen valamit! 
– Rendben, induljunk lassan a kapu felé, a rendõrséget pedig inkább kihagynám! 
A kapunál fehér egyenruhás, enyhén kreolbõrû fiatalember állta el útjukat.
– Simon Hanifia vagyok, hat hónapja masszõr a fürdõben – szólt a fiatalember. – Csak én se-

gíthetek! Látják a túloldalon azt a zöld félholdas mentõkocsit? Oda menjünk!
– Te muzulmán vagy? – kérdezte a tanár.
– Elsõsorban az ETESZ ügynöke lennék, de nem mindegy? Isten egy és oszthatatlan – 

mondta a fiatalember.
– Még egy álmom volt, tanár úr! – mondta Halász Áron, amíg a tolószéket a mentõautóba 

helyezték.
– Könyörgöm, inkább ne meséld el!
– Ott voltam az esküvõjén tanár úr!
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– Nem, nem! Én ebbõl a játékból kiszállok, nagyon elegem van mindenbõl!
Simon Hanifia már a vezetõ ülésén ült. Mielõtt megérintette az ajtókat záró gombot, oda-

szólt a tanárnak:
– Vigyázzon, kérem, az ajtók záródnak! 
A mentõautó szirénája felvisított. Gyökér Titusznak úgy tûnt, a mentõautó köddé foszlik a 

fenyõfákkal övezett út elsõ kanyarában. Nem sokkal ezután mobiltelefonja hívást jelzett. A 
mobil képernyõjén egy õsz hajú férfi képe jelent meg. Alatta a következõ szöveg:

„A misszió sikerült. Elnézést a testcseréért!
Zimme Zum”

A városi temetõben járt. Azon az õszön korán beálltak a reggeli fagyok. A naptárak 2029-et 
jegyeztek. Hazafelé jövet benézett Ágnes asszonyhoz, aki egy lakótömb legfelsõ emeletén la-
kott. Ágnes asszony, egykori biológia szakos kolléganõje hetvenkét éves volt, és immár húsz 
éve özvegy. Az asszony ritkán hagyta el lakását. „Messze van az anyaföld háta – mondta tré-
fálkozva Ágnes –, innen a tizedikrõl fõleg, ha nem mûködik a lift! Mit tehetek, ezt a lakást is a 
gyerekeimnek köszönhetem!”

Gyökér Titusz havi két-három alkalommal „ugrott fel” volt kolléganõjéhez, ha éppen arra 
vitte az útja. Amikor úgy történt, kicsit beszélgettek, teáztak vagy kávéztak, megemlékeztek 
diákjaikról, azokról, akiknek a nevére még emlékeztek, vagy éppen valamelyik napilapból, il-
letve elektromos újságból „ismerték fel” õket, a gyászjelentések alapján.

– Te Ágnes – szólt a matematika egykori tanára – egyre több rajtad a fekete színû ruha!
Ekkor Ágnes asszony hosszú történetbe kezdett. Gyökér Titusz a „Tudod, az úgy kezdõ-

dött…” bevezetõ félmondat után már egyáltalán nem hallotta kolléganõje szavait. A nagyma-
ma járt az eszében. Õt látta biológiai és lelki szemeivel egyaránt.

Nagymama mindig feketében járt. Amióta tanárunokája csak az „eszét tudja”. Amióta gye-
rekkori emlékeiben (amelyek egyre sûrûbben törnek be agyába és lelkébe) a nagymama vala-
hogy mindenhol ott van. Templomba tetõtõl talpig feketében járt. Cipõje is fekete színû volt, 
amely széles orrával inkább férfibakancsra hasonlított. A kötött, téli harisnyanadrág is csak 
hétköznapokon lehetett szürke. Ünnepeken kizárólag fekete. Azután nagymama pulóvere. 
Sötétkék színût is csak jelentõs családi ünnep alkalmával öltött magára. A nagymama kékfes-
tõs köténye már egy kis hangulatváltást vitt a mindennapi életbe, mert abban, valamelyest a 
fehér szín is dominált. Ebben a pöttyös kötényben még a szomszédba is átszaladt tejért vagy 
túróért. A péknél vagy az élelmiszerboltban vétek lett volna ilyen kötényben megjelenni. 

Gyökér Tituszt a fekete szín mindig is a halálra emlékeztette, habár régtõl tudja, vannak 
nemzetek, akik kultúrájában a fehér szín a gyász jelképe, és örülnek is, ha valaki meghal közü-
lük, hiszen annak lelke, lényege megszabadul a földi élet terhétõl, a hús-vér, kilogrammokban 
mért test lehúzó súlyától, börtönétõl. 

– Nem figyelsz rám, Titusz – emelte fel hangját Ágnes asszony. – Azt mondtam, a vérrel írt 
üzenet a falon szanszkrit nyelven jelent meg! Lehet, hogy Jézus valóban járt Indiában, sõt a 
Dalai Láma földjén is! Krisztus életének majdnem húsz évérõl semmit sem tudunk! 

– „…s lesznek kérdések, melyekre sohasem kaptok választ!”: idézet a Bibliából – mondta 
Gyökér Titusz, a költõ –, de most bocsáss meg nekem, Ágnes, ma még rendbe kell szednem 
lakásom környékét! 

A matematika egykori tanára szinte futva távozott gimnáziumi kolléganõje lakásából. 
Amint hazaért, elõszedte az udvar és az utca tisztításához szükséges gépet és szerszámokat. 

Garázslakása utcai környékét tisztogatta, amikor a postakocsi számítógépes irányítója kürt-

Ötödik találkozás
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jelzett, majd két perc elteltével egy alumínium kéz kinyújtotta a távirat-dobozocskát. Mintha 
nem is neki jeleztek volna, bizonytalan léptekkel, szinte csoszogva indult a postakocsi felé. A 
dobozocskáról könnyen leolvashatta saját nevét és címét. „Ezek szerint nekem szól” – mo-
tyogta magában. Kis ideig kezében forgatta a henger alakú dobozkát, majd a sárga alapszínû 
részen a kis piros nyíl és két szó, open here regisztrálása után megnyomta a zöld színû gom-
bocskát. A dobozka hosszúkás ekránja mûködésbe lépett.

Gyökér Titusz a következõ szöveget olvashatta:
„Fájdalomtól megtört szívvel értesítelek, kedves Titusz, hogy nõvérem, az általad is szere-

tett Viktória tegnap éjjel elhalálozott! Temetése holnap délután lesz a református temetõben! 
Sára.”

Gyökér Titusz kapkodva szedte össze a szerszámokat, s csak úgy „bevágta” kicsiny udvara 
egyik sarkába. Azután megborotválkozott, megfürdött, csomagolt, felöltözött majd vonatra 
szállt. 

Sára a vasútállomáson várta. 
– Hogy…hogy? Honnan…? – dadogott Titusz.
– Tudtam, megéreztem – mondta Sára.
Gyökér Titusz mosolygott és csak állt mozdulatlan, mint egykoron az elhanyagolt falusi 

vasútállomás várótermében. 
– Meg sem ölelsz, meg sem csókolsz? – kérdezte Sára.
– Bocsáss meg! – szólt Titusz – Valahogy nem tudom elhinni, hogy ismét itt vagyok, s azt 

sem, hogy te alig változtál tizenhét éves korod óta!
– Légy szíves – mondta Sára nagyon kedvesen –, azért van egy kis hasam, a fenekem is 

megnõtt kissé, és a melleim sem olyan feszesek már! 
– Azért még mindig szeretlek!
– Tudom – mondta Sára – mi is nagyon szerettünk. Viktória, én és az öcsénk is!
– És most? – kérdezte Titusz.
– Most nagyon jó, hogy itt vagy – mondta a negyvenöt éves, szexepilis nõ. 
– És a férjed?
– A férjem is azt akarta, hogy te legyél a sógora, de sajnos, vele már nem találkozhatsz! Vik-

tória egy év múltán megbánta, hogy szakított veled, de akkor már szerinte lehetetlen volt 
„visszacsinálni” mindent.

„Uram – szólt a kalauz, és megrázta a tanár vállát. Arra kért, hogy ébresszem fel, amikor 
megérkezik! Igyekezzen, kérem, mert a szerelvény csak néhány percet idõzik!”

Gyökér Titusz leszállt a vonatról. Sára tetõtõl talpig fekete öltözékben, egy ismeretlen férfi 
társaságában várta az állomáson. Amikor a tanár felismerte és elmosolyodott, a nõ a „nyakába 
ugrott”, ölelte, csókolta, simogatta frissen borotvált arcát, majd így szólt:

– Õt ismered? Emlékszel rá? Õ Áron, az öcsénk, a másik anyukától! 
A két férfi kezet fogott, majd átölelték egymást.
– Fogadd õszinte részvétem – szólt a tanár.
– Te is – mondta Áron –, hisz még mindig a családhoz tartozol!
– Induljunk! – szólt Sára –, Viktória vár!
– Vár! – illetõdött meg a tanár.
– Látni fogod az arcáról! – mondta a nõ.
Viktória arcán mozdulatlan mosoly ült. Boldognak látszott. Gyökér Titusz a koporsóhoz 

ment, s csókot lehelt Viktória arcára és homlokára. Amikor ajka megérintette a halott homlo-
kát enyhén zsibogó cikázást észlelt fülkagylójában, majd Viktória suttogását hallotta: „Kö-
szönöm, hogy eljöttél! Tegyél róla, hogy hamvaimat szétszórják a tónál!”

A költõ kilépett a kápolnából. Megfogta Sára kezét, és így szólt:
– Sétálj velem egy kicsit! 
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Szótlanul sétáltak. Végül is Sára törte meg a csendet. 
– Szeretnél mondani valamit?
– Igen. Viktória hamvait szét kellene szórni a tónál.
– Ott, ahol megszerettétek egymást. Tudom. Álmomban Viki engem is megkért, csak van 

egy apró bökkenõ. A költségek túlszárnyalják lehetõségeinket.
– Van némi megtakarított pénzem – mondta Titusz –, segíthetek!
– Majd gondolkodom rajta –mondta a nõ. – Beszélek az öcsénkkel is.
Egy hét múlva a gyászolók a tóhoz mentek. A tó környéke ismeretlennek tûnt Gyökér Titusz 

számára. Legutóbb kezdõ tanárként járt itt. Most alig sikerült felismernie egy fát vagy egy 
hétvégi házat. 

– Minden ismeretlen, furcsa és valahogy gazdagabb –mondta a tanár.
– Természetesen – szólt Sára –, hiszen az utóbbi húsz évben csak gazdagok építkezhettek 

itt! Alig maradt telek, amelyet nem vásároltak fel. A fa, az a nyírfa még megvan, csak a padot 
cserélték újabbra. 

– Akkor ott szórjuk el? 
– Azt hiszem, õ is így szerette volna.
Miután szétszórták Viktória hamvait és elénekelték legkedvesebb dalát, Sára átölelte Ti-

tuszt, szorosan hozzásimult, és azt suttogta: 
– Maradj velem! Csak néhány napig. Kérlek! 
A férfi megcsókolta a nõ ajkát, majd hosszan figyelte, hogyan remeg.
– Maradok – mondta –, néhány napig. 

Gyökér Titusz, a költõ garázslakásában téblábolt. Olyan nap volt ez számára, amikor nem 
tudta eldönteni, mihez is kezdjen. Készítse-e el reggelijét, vagy üljön azonnal a számítógép-
hez és dolgozzon valamin, esetleg a hóolvadás következtében létrejött latyakot söpörje le a 
betonról az udvaron. Semmihez sem volt igazán kedve. Végül is kávét fõzött, egy öblös csé-
szébe töltötte, és fél deci rumot öntött hozzá. Ezután a számítógéphez ült és bekapcsolta.

„Szétnézek egy kicsit a netten” – gondolta. Hosszú próbálkozás után sem sikerült felkap-
csolódnia a világhálóra.

– Mi van, a kurva életbe?! – szólt hangosan, és egy ideig dühösen nézett a számítógépre, 
majd kikapcsolta. Felhörpintette maradék kávéját, és hátat fordított a „bûnös” komputernek. 
Azután csak bámult maga elé. Késõbb a szemközti falon függõ, félrebillent, berámázott fény-
képre szegezõdött tekintete. A fényképen nagymama a nõvérével, közöttük pedig õ, hétéves, 
matróznadrágos kisfiú. Nagyapa sehol. Egy megsárgult fotón sem! Emlékszik, egyszer vala-
milyen oknál fogva megkérdezte:

– Nagymama, miért nincs nekem nagyapám is?
– Édes gyerekem, a te nagyapád korán meghalt!
– Miért?
Nagymama nem válaszolt. Kötényébõl zsebkendõt húzott elõ, és könnyeit törölgette.
– Mondd meg nekem, miért?! 
– Azért, mert a felszabadulás után a szerb rendõrök elverték. Pedig nem vétett õ senkinek. 

Olyan hosszan verték, amilyen hosszú a nagyutca.
– Az milyen hosszú, nagymama?
– A templomtól a falu végéig.
– Nagymama, mondd meg nekem, mi az a felszabadulás.
– Nem tudom. Menjél játszani inkább, vagy szedd össze a tojásokat az udvaron! 

Hatodik találkozás

84 P iumart



Titusz sohasem ellenkezett. Ment, és összeszedte a tojásokat. 
– Ma is gazdagok vagyunk, nagymama, tizenöt tojást találtam!
Gyökér Titusz kitekintett az ablakon. Havazott. „Bolond idõ” – gondolta. „Egyszer olvad, 

egyszer fagy!” Gyerekkorában erõs telek voltak, és vastagon borított mindent a hó. A tõle hét-
nyolc évvel idõsebb lányok rendszerint bekiáltottak a kapuból:

– Vera néni, elvihetjük játszani a Pityukát?! 
Így nevezték, így szólították, hiszen ritkaságszámba menõ, különös nevét még a felnõttek 

sem voltak képesek megjegyezni.
– Vihetitek, csak felöltöztetem! – kiáltotta vissza nagymama.
Nyáron a lányok be sem szóltak. Egyszerûen elvitték Pityukát a ház elõl. Mentek a faluszéli 

kis akácos erdõbe, vagy a terebélyes citrusbokrokkal övezett telekre. A bokrokban alagutat, 
barlangokat, vagy ha úgy tetszett, „szobákat” formálhattak. A tizenéves lányok így két-három 
éven keresztül anyukát játszottak. Pityuka, a kisgyerek pedig mohón és élvezettel szophatta a 
serdülõ lányok mellét, hiszen szófogadó kisgyerek volt. 

„Istenem, akaratom ellenére milyen korán megismertem az élet titkait” – sóhajtott Gyökér 
Titusz, a hatvannyolc éves költõ –, ma mégis itt ülök egyedül, s már csak emlékeimben léte-
zem!”

Ekkor, mint akit váratlanul nyakon csípnek, felugrott forgószékébõl. A számítógép képer-
nyõje kékesszürke fénnyel árasztotta el négy alapnégyzetméteres dolgozószobáját. Kis idõ 
múlva a következõ szöveget olvashatta a számítógép képernyõjérõl:

Üdvözletem, tanár úr! Igazán örülök kitûnõ egészségednek! Szeretném, ha meglátogatnád 
Sárát! Jó utat! 

– Mi a szart készítettél ismét a számomra, te kurva spicli?! – kiáltotta a tanár.
A képernyõn újabb szöveg jelent meg:
Ami elkészült, ahhoz semmi közöm! Jól tudod, hogy én csak az Egyensúly ügynöke vagyok! 

Érzelmekbe és élvezetekbe nem avatkozhatom! 
Gyökér Titusz tehetetlenül állt dolgozószobája közepén. Úgy érezte, most a legszívesebben 

felhajtana egy deci rumot. Nem tette. Reggelizett, rendet tett lakásában, zuhanyozott, taxit hí-
vott és elutazott.

A vasútállomáson senki sem várta. „Rám fér egy kis séta” – gondolta Titusz. 
Sára házáig ezerötszáz métert kellett gyalogolnia. Semmiség. Valóban az volt. Amikor a 

házhoz ért, úgy érezte, kilométereket tehetne meg, s akkor talán elfáradna. 
A bejárati ajtót zárva találta. Megnyomta a kaputelefon gombját. Senki sem jelentkezett. 

Újra próbálkozott, ezúttal mutatóujját hosszabb ideig tartotta a gombon. Ismét eredményte-
lenül.

Körülnézett. Az utca üres volt, sehol egy járókelõ. Egy közeli vendéglõbe ment. Útközben 
egy napilapot vásárolt. Kávét rendelt, természetesen, rummal. Egy óra múlva ismét Sára háza 
elõtt állt, és eredménytelenül nyomkodta a kaputelefon gombját. Visszament a vendéglõbe. 
Útközben egy folyóiratot is vásárolt, hogy legyen mivel kitöltenie a várakozásra ítélt idõt. 
„Mekkora barom vagyok, hogy a temetéskor nem kértem el Sára mobilkódját. Esõ után köpö-
nyeg. Most akkor várok! Akkor is, ha a pincér hülyének néz, mert le-fel sétálok egy bõrönddel 
és egy csokor virággal.” – morfondírozott magában Titusz. Megebédelt, azután fél liter fehér-
bort és szódát kért, majd lapozgatta, olvasgatta a folyóiratot. 

Valamennyivel több, mint két óra múltán úgy döntött, még egyszer próbálkozik, s ha akkor 
sem jár sikerrel, hazamegy, mint egy csalódott szamár, aki kíváncsiságból elhagyta a bizton-
ságos farmot. 

Amikor becsengetett, az ajtó pillanatok alatt kitárult. A folyosó mélyébõl Sára hangját hal-
lotta.

– Szióka, megjöttél?!

85P iumart



A nappali szoba ajtajában megállt. Sára néhány pillanat múlva elõbukkant. 
– Édes istenem! Te hogy kerülsz ide?
– Elmondhatom, ha érdekel, s ha nem valaki másra számítottál! – mondta Titusz.
– Csak az öcsémet várom az ebéddel! Mostanában õk fõznek nekünk! – mondta boldogan a 

nõ, közben megölelte és megcsókolta az ajtóban ácsorgó férfit. 
Gyökér Titusz gyengéden eltolta magától az asszonyt, és percekig bámulta gömbölyödõ ha-

sát. A virágcsokrot szó nélkül nyújtotta át. Sára pedig csak állt elõtte és mosolygott. 
– Kösz a virágot, de lépj már be és foglalj helyet! – szólt az asszony – kissé rendetlenségben 

vagyok, de ma ellenõrzõ vizsgán voltunk! Eltartott néhány órát, de megérte. Azt mondta a 
doktor bácsi, hogy mindent összevetve meg beszámítva, szépen fejlõdünk.

– De hát a te korodban… – motyogta Titusz. 
– Igen, – szakította félbe Sára –, kissé kockázatos, de egészséges vagyok és minden elõírást 

betartok! Négy hónap múlva ismét anyuka leszek! – mondta a nõ, amíg a virágot egy vázába 
helyezte. – Az öcsém majd elkészíti számodra a lányom szobáját, õ úgyis ritkán látogat haza! 
Pesten dolgozik, van lakása és egy rendes barátja, úgyhogy jól elvan nélkülem is.

– Inkább szállodába mennék! – mondta Titusz.
– Miért? – kérdezte a nõ – Tudod, hogy nincs férjem és apuka sem – mondta kissé visszafo-

gottan.
– Akkor esetleg maradok néhány napot – mondta csendesen a tanár. 
– Rendben – szólt a nõ –, maradj néhány napot! Holnap majd ellátogatunk a tóhoz.
Sára második mondatát Gyökér Titusz már alig hallhatta. Ülve aludt el a fotelban. A nõ taka-

rót terített rá, és csendesen a konyhába vonult.

Hat hónappal késõbb, vacsora után, egy vetélkedõmûsort néztek a televízión. Gyökér Ti-
tusz a heverõ végében ült. Sára, a felesége, a heverõn feküdt, lábait férje ölében pihentette. A 
matematika egykori tanára felesége lábfejét és talpát masszírozta. A csecsemõ már aludt. 
Gyökér Titusz elmondhatatlanul büszke volt önmagára és fiára. Sára boldog volt, és annak 
örült legjobban, hogy végül is „összejött” a család.

Az állami televízió megszakította mûsorát. A bemondó egy – valószínûleg távcsöves pus-
kával elkövetett – merényletrõl beszélt, amelynek következtében a jól ismert politikus megse-
besült, egyik testõre pedig életét vesztette; a képernyõn a politikus fotója után a testõr arc-
képét is bemutatták. A tanár enyhén meglepett arckifejezéssel bámult a képernyõre. Amikor 
az õsz hajú, hidegkék szemû ember, Viktória és Sára apja, a képernyõrõl rájuk kacsintott, a te-
levíziókészülék pattogva, szikrázva, füstölögve kigyulladt, majd egy durranás után a képer-
nyõ üvege kisebb-nagyobb darabokban szétrepült a szobában.

Epilógus
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Éktelen zaj veri fel a világot. A veszekedések és viszálykodások, a szidalmak és ká-
romlások, az ellenséges propagandabeszédek és a politikai rangra emelkedett hazugsá-
gok mindent elárasztó hangzavarának bábeli állapotában a meg nem értés, az egymástól 
való idegenség és az ellenségeskedés oly méreteket ölt, hogy az már egyenesen az értel-
mes emberi életet, az egész társadalmat, a népek közötti együttélést, sõt magát az emberi-
séget is veszélybe sodorja. „A nyelv bûnei”, melyekrõl Jakab apostol ír: a bûnös ember 
menthetetlen állapotát tükrözik.

Ebben a világraszóló, éktelen hangzavarban száll reánk Istennek Lelke és megy végbe 
bennünk az elsõ Pünkösd mélyreható csodája. Azok, akik nem értették egymást, és an-
nakelõtte idegenül és gyûlölettel fordultak szembe egymással – íme „megtelnek mind-
nyájan Szentlélekkel, és kezdenek szólni más-más nyelveken”; akik pedig azelõtt semmit 
sem értettek ebbõl, íme most „mindegyik a maga nyelvén hallja szólani õket” (Csel 
2,4.6).

Istennek Lelke hasson át bennünket Pünkösd szent ünnepén, hogy a világ zajában 
meghalljuk Jézus szelíd hangját, mely szeretetre, békességre, egyetértésre és közös szol-
gálatra buzdítja az embert.

Az Európai Parlament valamennyi nemzet képviselõi a saját nyelvükön hallják a be-
szédet és olvassák az írásokat. Nagy dolog ez, de mégsem elég. Az is kevés, hogy mi, ma-
gyarok értjük egymás nyelvét, hogyha ugyanakkor értetlenség, különérdek és viszály 
oszt meg bennünket. Több kell ennél. Az kell, hogy beszéljünk bár százféle nyelven – de 
érezzünk együtt, értsük egyet és szeretetben szolgáljuk egymást.

Sokféleségünkben és különbözõségünkben csak Istennek Szentlelke tehet eggyé ben-
nünket. Az Õ akaratát követve juthatunk el a szavak útján a megértésig, a holt betût meg-
elevenítõ lélek hídján embertõl emberig 
és nemzettõl nemzetig, és mindezt bete-
tõzve: a szótól a cselekedetig.

Gyertek, járjunk Krisztus útján és a 
Lélek hídján – hogy Istenre és egymásra 
találjunk!

2008. április 22.

Hit rõsíte õ

Krisztus útján és a Lélek hídján

TÕKÉS LÁSZLÓ

Cseh Gusztáv:
Jeles házak, Vajdahunyad

rézkarc



88 P iumart

Hogy a Biblia évében a Bibliáról valamire méltatható véleményt tudjak alkotni, tud-
nom illene néhány idõszerûséget, mint: hol tart a bibliakutatás, kik és mit írtak róla az 
utóbbi negyven évben, melyik korosztályt mennyire érdekli ma a Biblia, a fiatalabbak mit 
találnak idõszerûnek a Bibliából, mit és miért tartanak idõszerûtlennek, miért nyilvánítot-
ták 2008-at a Biblia évének, milyen párhuzam vonható mai szemmel a Biblia és a Világ 
többi szent könyve között, van-e jövõje a biblikus létszemléletnek.

Ezek olyan kérdések, melyekre magam is keresem a választ, és nincs egyikükre sem 
saját válaszom. Dr. Sztankóczi Zoltán munkái és fordításai kínálják kérdéseimre a választ 
a közelmúlt hazai unitárius bibliakutatói közül. Az összehasonlító vallástudomány leg-
utóbbi unitárius mûvelõje, Dr. Bende Béla azonban már 1964-ben elhunyt, és azóta nincs 
újabb magyar nyelvû kutatás az összehasonlítás szakterületén. Tudtommal angolból sem 
jelent meg újabb fordítás, pedig szerintem szükségessé teszi a közérdeklõdés erõsödése a 
keleti vallások iránt. 

Az Unitárius Élet, egyházunk lapja tudományos tárgyú írásokat is közöl, de inkább 
esemény-beszámolók, történeti, életrajzi írások, tanítások képezik erõsségeit a Bibliából. 
Ezek azonban nem a véleményalkotás célját követik, és senki sem tud az én negyvenéves 
tapasztalatomból meríteni. Mindannyian kíváncsiak vagyunk egymás tapasztalataira, és 
folyik is közöttünk ilyen eszmecsere. Ennek részét képezze ez az én véleményalkotásom 
is, mely egy emberélet teljes aktív idõszakát próbálja meg összegezni a Biblia szolgála-
tában.

Én csak azt tudom összefoglalni egy dolgozatban, amit én látok benne a Bibliában. Az 
egyházak tanításait nem jellemzi az egyénieskedés. Nálunk unitáriusoknál nem érvényes 
a keresztény dogmarendszer. Ez mégsem jelenti, hogy minden teológiát végzett unitárius 
a maga útját járja a véleményalkotásban. Nálunk is körvonalazódva van, hogy mi számít 
unitáriusnak és mi nem. A véleménynyilvánítási szabadság nálunk sem abban áll, hogy 
véleményt alkothatok a Bibliáról, ha nem ismerem, vagy idegenektõl ismerem. Ilyen kér-
désekben a kialakult unitárius véleményt fogadom el, és nem alkotok azzal ellenkezõt. De 
megköveteli és követem a lelkiismeretemet abban, hogy a Bibliáról alkotott általános ke-
resztény véleményhez is igazodom az ökuménia szellemében. Szent meggyõzõdésem, 
hogy unitárus felfogásunk nem föltétlenül és korántsem mindenben ütközik a keresztény 
felfogással. Én pedig arra alapozom a véleményemet, ami közös. Meggyõzõdésem, hogy 
a lelkiismeretre alapozott vélemények nem különböznek egymástól lényegükben, és 
igaznak kell elfogadnunk azt, ami közös. Fenntartást ebben csak annyit engedhetünk meg 
magunknak, hogy a teljes igazság Istennél van, és minden ismeret a Földön csak „rész 
szerint való”.

Mindazon felül, ami közös keresztény és ami unitárius, van egyéni véleményem is. Ezt 
azonban szigorúan körülhatárolja a keresztény és az unitárius, amivel ütközni semmi-ben 
nem akarok. Az, hogy mit tartok unitáriusnak, és mit kereszténynek, „nem Szentírás”, 
hadd ítélje meg azt a tisztelt Olvasó, illetõleg bízzuk Istenre és a jó lelkiismeretre. Még a 
lelkiismeret sem „Szentírás”. Sok önkényeskedést követtek már el a lelkiismeretre való 
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hivatkozással. Bízom abban, hogy „ahol Isten Lelke, ott a szabadság”. „Megismerjük az 
igazságot, és az igazság szabaddá teszi mindannyiunkat”. Ha erõteljesen kifejezett szere-
tettel fogalmazom véleményemet, sõt tisztelettel mindenki más véleménye iránt, talál-
nom kell néhány olvasót, aki engem is viszont szeret, és tisztelni fogja véleményemet. 
Vagy legalább azt a negyven évet, amit a Biblia szolgálatában igyekeztem végigküzdeni.

– Sorompóba botlott a Biblia, ha Jézus két genealógiai táblázata valóban nem egyezik! 
– mondta nekem 1975 körül egy görögkeleti román lelkész. Unitáriusnak tûnt a véle-
ménye.

– Korántsem botlott bele –, válaszoltam én neki, mert a Biblia nem azokról a tábláza-
tokról szól, hanem Isten félelmérõl és a felebaráti szeretetrõl, és ezekrõl soha sehol nem 
írtak több és hitelesebb igazat, mint amit a Bibliában találhatunk. Tudományosan én ezt 
igazolni nem tudom, és azt hiszem, nem is tudományosan kell azt bizonyítani, hanem 
buzgó keresztény vallásgyakorlattal. Sohase lesz a Biblia tekintélye a tudomány, jóllehet 
szükség van rá. Sõt sohasem elég. Mindig többet kell tudnunk a Bibliáról. De a Biblia 
nem a tudományért van, hanem a tudomány van a Bibliáért. A Biblia pedig a vallásgya-
korlatért van és az üdvösségért. Igazságának bizonyítéka, ha azt mondják rád a román 
szólás szerint, hogy „keresztény ember” vagy. Látszik rajtad, hogy olvasod és ismered a 
Szent Bibliát. – Ortodox volt vajon a véleményem? Várom válaszát a nyájas Olvasónak. 
Nem fogom kérdezni, hogy milyen vallású, vagy éppen vallástalan. Bárkit kíváncsiság-
gal hallgatok.

Mirõl szól tehát a Biblia? – És mirõl nem…
Szerintem a Teremtõ akaratáról, azokról, akik azt felfogták és arról, ahogyan felfog-

ták. Egyáltalán nem akarom mondani, hogy tökéletesen fogták fel. Úgy fogták fel, ahogy 
a maguk korában csodába illõ nagyszerûséggel képesek voltak az arra legalkalmasabbak. 
Vagyis szerintem az ószövetségi, illetõleg az újszövetségi kánon szerzõit Isten ihlette 
munkájukban, de emberi adottságaik, és nem utolsó sorban az olvasók emberi adottságai 
is befolyásolták az üzenet Írássá fogalmazását. Ezzel nem akarom tagadni a verbális 
inspiráció, úm. a szószerinti ihletettség elvét. Kénytelen vagyok állítani, hogy az emberi-
ség sok szent és nem szent könyve Istentõl verbálisan inspirálva van. – De tagadni is 
kénytelen vagyok, hogy mindenben, hogy kizárólag Isten által vannak inspirálva. A Bib-
lia is csak részben van, mert erõsen hatottak rá nagyon is világi és nagyon is emberinek 
számító körülmények.

Ezt jó volna valamivel alátámasztani a tanulmányaimból, de sajnos, engem nem taní-
tott Dr. Kiss Elek, akinek tankönyve, az Isteni Törvény útja az Ószövetségrõl szól, és aki 
azt a Közel- és Távol-Kelet többi szent könyvével össze is hasonlította. Nem sokat értek a 
Zend Avesztából. Nem olvastam a Tripitakát, a Mahabharátát, a Ramajánát, Kung-fu-
csét, Lao-csét, az amerikai indiánok szent iratait, nem ismerem az egyiptomiak, a mezo-
potámiaiak mitológiáját, a Mitrász-kultuszt, a dravidákat, a manikeizmust, nem olvastam 
a Koránt. Csak tanultam róluk. Déjà vu élményem volt, amikor az Arvisuráról hallottam, 
de fogalmam sincs, hogy mirõl szól. A franciák hõsi énekeirõl, a Roland-énekekrõl is ke-
veset tudok. Alig tudom, mirõl szólnak a Niebelung-énekek, a Kalevala. Amikor középis-
kolába jártam, már nem tanították a görög-római mitológiát. Ezekbõl is szánalmasan ke-
veset tudok. A történelem mostoha volt önmagához. Sok szent iratból nem õrzött meg 
annyit sem, amennyibõl egy véleményt megalkothatnánk. 

Nem tudom alátámasztani a véleményemet, még akár a Biblia alapos ismeretével sem. 
Nem vagyok Bethlen Gábor, aki állítólag még lova hátán is a Bibliát olvasta, és elolvasta 
huszonötször, vagy huszonhatszor is. Dávid Ferenc se vagyok, aki úgy ismerte a Bibliát, 
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mint a tenyerét, de nem is reformálom a hitet, mint õ, aki várbörtönben halt meg az egyet-
len magyar hittételért, a „non adoramus”-ért. Amiért õ tudatosan vállalta a mártíromsá-
got, de Dr. Iván László kiderítette, hogy azt sem õ fedezte fel. Ez is Nyugatról érkezett 
hozzá menekült hittudósok közvetítésével.

De van véleményem arról, hogy a Biblia mirõl szól és mirõl nem. Tartozom vele azok-
nak, akiket negyven éven át tanítottam a Bibliára .Veszem a két Szent Szövetséget alapos-
nak közel sem mondható bibliaismeretem szerint, és véleményezem, tartva magam elõre-
bocsátott elveimhez abban a meggyõzõdésben, hogy bármit tanulmányozzak belõle, ami 
még mindig ismeretlen, ugyanarra a következtetésre vezet. Olyan oldaláról, amihez rész-
let-ismeret kell, nem vállalom a véleménynyilvánítást. Amint a fent említett ortodox kol-
lega véleménye is igazolta, olykor épp a részletismeret az, ami a lényeglátást megingat-
hatja. A Bibliát versenként kell ismerni, de részleteinek ismeretét nem az egészrõl szóló 
vélemény kialakításához tudjuk felhasználni.

Véleményemet abban az õsrégi, egyszerû kifejezésben tudom összefoglalni, hogy a 
Biblia a Könyvek Könyve. A Biblia kezdetben csak annyit jelentett, hogy: Könyvek. De 
már kezdetben jelentette azt is, hogy Könyvország, Könyvbirodalom. Nem csak azért, 
mert 39+27 kisebb-nagyobb írást foglal magába. Az akkori Alexandriai Könyvtárhoz ké-
pest nem volt valami nagy szám. Tartalmánál és jelentõségénél fogva mégis többet jelen-
tett az egész Alexandriai Könyvtárnál. A Bibliát ismerni lehetett az Alfától az Ómegáig. 
Különös adottságú emberek, mint a l2 éves Jézus meg az újszövetségi szerzõk, az egyház-
atyák ismerték is. Mindent, ami meg van írva, bárhol és bármikor idézni tudták.

Jézust azzal vádolták, hogy eltörli a Törvényt, ellentétes vele a tanítása. Õ pedig azzal 
védi az Evangéliumot, hogy az maga a Törvény betöltése. Olyanok tudták ellene emelni 
ezt a vádat, akik felfigyeltek a Törvény és az Evangélium közötti eltérésekre. Jézus rámu-
tatott arra, hogy ezek látszólagosak, és nem érintik, sõt alátámasztják a Törvény szellemét.

Jézustól kezdve a Bibliát megszámlálhatatlan egymástól eltérõ, sõt egymással ütközni 
látszó változatban értelmezték. A lényeget, a Biblia szellemét ezek nagy része sem érinti. 
A legtöbb Biblia-értelmezõ felfogja és tiszteletben tartja, hûséggel követi a Biblia szelle-
mét.

A véleményem az, hogy a Bibliának életben, a mi életünkben kell benne maradnia. De 
ezt nem úgy tudjuk elérni, ha kierõszakoljuk „az egyedül érvényes” Biblia-értelmezés el-
fogadását, az összes többire rásütve az eretnekség bélyegét. Hanem megtanulva minden 
Biblia-értelmezõ „nyelvét”. Azt a módot, amiben a Bibliáról gondolkodik. Azt a megvilá-
gítást, amiben a Bibliát látja. Ráérezve arra, ami a Biblia-értelmezések legtöbbjében azo-
nos: a Biblia szellemére. 

Dávid Ferenc, az erdélyi német-magyar reformátor azzal tette magát „elrettentõ” pél-
dává a hitújítók között, hogy a Nyugat-Európából érkezõ forrásokra támaszkodva a Bib-
liát nem betûje, hanem szelleme szerint igyekezett a változó lelki szükségletekhez alkal-
mazni. Amit tehát ma állított, hitvitákon ékesen bizonyítani tudott, másnap maga cáfolta 
meg. Sõt azt is bizonyítani tudta, hogy szellemében mindenik következõ állítása azonos a 
megelõzõvel. Õ tehát sohase mondott ellent önmagának, sem pedig a Szentírásnak, mert 
ugyanazt állította, mint Jézus a Hegyi Beszédben: az Isteni Törvény lényegét, és csak a 
kifejezés módján változtatott. Azon sem önkényesen, hanem csak nagynevû kortárs tudó-
sok eredményeire támaszkodva. Nem önkényesen, de sokat. Korát messze megelõzve 
fogta fel, hogy mennyire elengedhetetlen dolog követni a világ változó lelki és szellemi 
változásait.

Ma már ott tartunk, hogy amerikai testvéreink tekintélyes része lehetségesnek, sõt 
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szükségesnek se látja e változások követését. Beszédeikhez alapidézetet már nem is a 
Bibliából vesznek, hanem fejlettebb szellemi szinten álló más írásokból. A magam részé-
rõl ezen erõsen csodálkozom, mert az egykorú kijelentés irodalomban sem lehet hozzá 
hasonlót találni. Az utána következõk pedig könnyen felismerhetõ lemaradásban vannak, 
ami az ihletettséget illeti. Mert ezt nem közvetlenül kapják, hanem a Bibliából. Ezek a 
kollegák már nem rendelkeznek érzékkel az ihletettség felismeréshez. Azt már nem is ke-
resik. Helyét a szellemi érték tölti be nekik.

Lehet, hogy késõbb majd mi is erre az útra tévedünk, miután a világ képtelen lesz érzé-
kelni az Isteni Kinyilatkoztatást? Erre a kérdésre én a választ nem tudom. Errõl is csak az 
a véleményem, hogy aki hálóját nem a mély vízbe veti, a halak aprajával kell megelé-
gednie. 
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Gyászkeretben hozzuk a mi kedves Barátunk és Atyánkfia nevét, aki oly sok szép remény-
re jogosított s aki elõtt a lelki emelkedettség isteni lépcsõfokain gazdag és fényes jövendõ tá-
rult fel mindnyájunk örömére és büszkeségére.

Benne láttuk az igazi unitáriust, aki ezt a fennkölt és felvilágosult hitet a maga erején, ifjú-
kori eszmélkedések és vívódások között tette magáévá s boldog volt, hogy a mi szellemi kö-
zösségünkben fejthette ki testi és lelki erõinek legjavát. Törékeny testben – törhetetlen lélek. 
Ez jellemzi õt legjobban. És ez a kulcsa és magyarázata annak a buzgó igyekezetnek, amellyel 
minden hivatalos és önként vállalt kötelezettségét a legapróbb részletekig híven teljesítette.

Oh milyen boldog volt tanítványai körében, akiket kis testvéreinek tekintett s akiknek ve-
zetése és oktatása közben – leszállva a katedra magaslatáról – elvegyült közöttük, hogy ezzel 
is megszüntesse a Mester és tanítvány közötti különbséget, és hogy magához emelje õket. 
Mind e mellett a komoly tanulmány és áhítatos buzgólkodás csak nyert a maga erkölcsi kiha-
tásában, aminek az új nemzedék jellemében és fejlõdésében máris örvendetes jeleivel találko-
zunk. Szerette a gondjaira bízott kicsinyeket, mert bennök látta egyházunk jövõjének biztosí-
tékait. S nemes érdeklõdését irántuk az iskola padjai közül kivitte és rokonszenves módon ki-
terjesztette a cserkészek és a konferenciás tábor ifjaira is, akiknek körében szívesen elidõzött 
– nyári szabadságának megszakításával – ahelyett, hogy fizikumának megfelelõbb üdülõhe-
lyei keresett volna.

Bibliás ember volt. Benne élt annak légkörében. És onnan merítette azt az evangéliumi 
szellemet, amelyet át óhajtott ömleszteni nemcsak közvetlen tanítványaiba, hanem úgyszól-
ván minden egyháztársadalmi intézményünkbe, amelyet elevenséggel és gyakorlati problé-
mák fölvetésével és mélységes magyarázataival föllendíteni igyekezett.

Elemében érezte magát a szószéken is, ahol a nagy vonások és a jézusi fenség magaslatai 
érdekelték s ahol az õ lelke szabadröptû szárnyalásának csak egyetlen határ-mesgyéje lehetett: 
az isteni tökéletesség – amely elõtt gyermeki alázattal és fiúi engedelmességgel meghajolt.

Amit a szó hatalmával egy idõ multán már nem tehetett, azt pótolta az írótoll szakavatott-
ságával, azzal az apostoli készséggel és tisztult ideálizmussal, amelyrõl tanúskodnak tudomá-
nyos értekezései és tanulmányai mellett azok az idõszaki cikkek, amelyekkel az „Unitárius 
Értesítõ” hasábjait gazdagította. Irásait komoly elmélyedés mellett meggyõzõ érvek és a sze-
mélyes bizonyságtétel vágya és legyõzhetetlen akarata tették vonzóvá és lebilincselõvé; úgy-
hogy annak hatása alól még az ellenkezõ véleményen levõk is nehezen tudtak szabadulni.

Ezt az érdemet méltányolta az erdélyi Unitárius Irodalmi Társaság, amikor évi rendes köz-
gyûlésében tagjai sorába beválasztotta.

Ez a koszorú a maga hervadatlan babérlevelével leginkább díszíté a ravatalt, amelyen a fá-
radhatatlan munkás, a szeretõ testvér, az engedelmes fiú, tanítványainak hûséges nevelõje, Jé-
zus Krisztusnak jánosi szelídségû követõje – nemes harcának megharcolása után – csöndesen 
elpihent.

Könnyeinket elsírtuk. Részvétünknek megható módon kifejezést adtunk. Lelkének üd-
vösségéért szeretteivel együtt imádkoztunk. Utolsó útjára kikísértük.

Istené legyen a hála és a dicsõség, hogy õt nekünk adta!

JÓZAN MIKLÓS

Dr. Iván László



Történelmi dátum, amelyre föltekint a mûvelt világ. Azt jelenti, hogy a jogaiban örökletes 
erdélyi fejedelemség már a XVI. század derekán országgyûlési végzésben állást foglalt az 
ember legszentebb joga, a hit- és lelkiismereti szabadság mellett. S ezen az alapon kimondot-
ta, hogy „a prédikátorok az evangéliumot saját belátásuk szerint szabadon hirdethetik s min-
den helység olyan prédikátort tartson, aminõ neki tetszik. A superintendensek az ilyeneket 
üldözni ne merjék, senkit tanításáért papságától meg ne fosszanak, mert a hit Isten ajándéka”.

Ennek köszönhetjük, hogy Dávid Ferenc lángelméje és János Zsigmond fejedelem bölcs 
kormányzása nyomán megalakult és egyre több és befolyásosabb hívõ lelkeket csatolt magá-
hoz az unitárius egyház s hogy az idõk során a három nemzet fiai és a négy bevett vallásfe-
lekezet tagjai egymással jó békességben éltek s élnek mind a mai napig. Nem tévedünk, ha 
történelmi távlatba állítva, úgy tekintünk a mi Erdélyünkre, mint a „vallásszabadság klasszi-
kus földjére”.

Torda városa a Millennium idején, 1896-ban, az ezeréves magyar dicsõség örömére, ép-
pen ezt a jelenetet s ennek megörökítését adta fel téma gyanánt az ihletett mûvésznek, hogy az 
utókor számára örökre felejthetetlenné tegye a híres tordai országgyûlést.

Címképünk, kicsinyített alakban azt a magasztos pillanatot ábrázolja, amikor Dávid Fe-
renc, az unitárius egyház elsõ püspöke és alapítója, kimondja és vállalja a Golgotha elõérze-
tében is az apostoli küldetésben fogant jeligét: ,,a hit Isten ajándéka".

Nem a puszta okoskodás szüleménye. Nem világi bölcselkedés, hanem spontán megnyi-
latkozása az örök Teremtõben bízó léleknek, amely gyermek módra tekint maga körül s min-
denben Õt látja, Õt imádja s engedelmességre és alázatra indul iránta. Ilyen felvilágosult szent 
hitre volt szüksége annak a nemzedéknek, amely az események kereszttüzében megmutatta, 
hogy számára a vallás nem alku tárgya, hanem a legszentebb eszmény és igazság, amelyért ér-
demes az életet is feláldozni.

És Dávid Ferenc, az õ Mesterének nyomdokain haladva, csakugyan hû maradt az általa 
megismert igazsághoz. Csak a mennyei Atyát imádta. Csak annak dicsõségét hirdette. Békés, 
boldog önérzettel vallotta magát „az megfeszült Jézus Krisztus szolgájának”, de a Teremtõt a 
teremtménnyel soha föl nem cserélte.

Ez volt az a fõbenjáró bûn, amelyért Déva várában keserû rabságot kellett szenvednie, el-
hagyatva mindenkitõl, még legjobb barátaitól is. Csak egy nem hagyta el: töretlen hite és bi-
zodalma, hogy a jövõ igazságot fog neki szolgáltatni.

Lám, Torda megbecsülte õt és megbecsülte önmagát, amikor ezeréves történetébõl éppen 
az õ tisztes alakját ragadta ki, hogy az utókor elé állítsa követendõ példa gyanánt.

És megbecsülte és megbecsüli a magyar reformátort a saját egyháza is, amikor szabadabb 
lélekzetvétellel hirdeti az „Igaz tudományt”, amelyet a századok viharai közt kinek-kinek a 
saját véres verejtékével és nyugodt erkölcsi fölénnyel kellett magáévá tennie és minden pok-
lokon keresztül megvédelmeznie.

Torda – 1568. Ez a mult. Pozsony – 1848. Ez a jelen… A jövõ Isten kezében van, hogy itt 
is, ott is diadalra juttassa az örök igazságot, a hit- és lelkiismereti szabadság velünk született 
jogát, mennyei törvényét...

Torda – 1568.
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Diákkori éveimnek egyik szép, mondhatnám legszebb emléke az a pillanat, amikor a Fe-
lek-tetõrõl elõször pillantottam meg a hajdani Erdély fõvárosát: Kincses Kolozsvárt. Az a kép 
ma is ott vibrál a lelkemben, felújítva és megelevenítve a sokszázados történelmet, amelynek 
során ez a város az unitárius egyház bölcsõje lett.

Reggeli szürkületben érkeztem jó Szüleimmel a város fölött emelkedõ magaslatra, ahon-
nan kanyargó út vezet le a Szamos partján kitáruló szépséges völgybe. A nap sugarai már itt-
ott felcsillanlak és nesztelenül hatoltak át a ködfátyolon, amely a környékre ereszkedett. 
Templomok tornyai, ódon középületek, iskolák, gyárkémények már messzirõl jeleztek, hogy 
itt a magyar szellemi és gazdasági életnek kiváló gócpontja van. Itt fogok tehát tovább tanulni. 
Abban a háromszázéves gimnáziumban, amely évrõl-évre rajként bocsátotta ki kebelébõl a 
nagyreményû ifjakat, hogy itt vagy másutt az életpályára felkészüljenek.

Öreg tanáraink úgy vigyáztak erre a gárdára, mintha mindannyian a családjuk kötelékébe 
tartoztunk volna. Az elméleti oktatás mellett megtanítottak életbölcsességre is. És a nevelés 
zsinórmértéke az volt, hogy akik a kezük alól kikerülnek, azok a szilárd férfiúi jellemvonás 
erejével meg is állják a helyüket az élet különbözõ munkamezõin.

Az elsõ nap benyomásai még frissen élnek emlékeim között. Ma is látom a városi ifjakat, 
akiknek ott helyben volt az otthonuk, és a távoli falvakból odasereglett székely tanulókat, akik 
a lakószobákban egy-egy kicsiny köztársaság képét mutatták a maguk tízes-húszas csoportjai-
val a bolthajtásos ívek alatt. Arra is jól emlékszem még, hogy amikor az otthoniaktól búcsút 
vettem, könnyes szemmel még sokáig elkísértem hazavívõ útján az egyszerû falusi szekeret. 
De mit volt, mit tenni: ott állott elõttem a való élet a maga mindennapi gondjaival és teendõivel, 
a hajnali csengettyûszóval, és sûrû órarenddel s azonkívül a házitanítványok igényeivel.

Mindezekben ott volt az õsi tanterv; és én a boldog gyermekkor után egymagamra utalva, 
az iskolára támaszkodtam, mint ahogy az iskola a maga emlékezetes karjaival – a második 
emelet magasságában a szûk utca felett – a templomra támaszkodik. Bíztatják és erõsítik egy-
mást Az örökkévaló egy igaz Istenen kívül másban nem igen bízhatnak, mint saját magukban 
s azokban az „élõ kövek”-ben, amelyek és akik mind a kettõt a letûnt századok üldöztetései 
között a saját testükkel védelmezték vagy romjaiból mintegy csuda-módra újjáépítették.

Nemcsak vándor-kövek vannak a nagy természetben ezen a világon… Vannak vándor-
templomok és vándoriskolák. Ilyen volt a miénk: a templom is, meg az iskola is. Mind a kettõ-
nek megvolt a maga tragédiája. És mind a kettõnek megvolt – kéz a kézben, hittel, reménység-
gel, áldozattal, gyõzhetetlen erõs akarattal – a maga újjászületése. Nem hiába volt az egyik a 
„Múzsáknak és az Erényeknek”, a másik pedig „ln honorem Solius Dei” szentelve.

Címképünk ezt a majdnem 150 éves templomot mutatja be olvasóinknak, hogy akik még 
nem látták volna, ismerjék meg; akik pedig hosszú éveken át imádkoztak benne, hálát adhas-
sanak a jó Istennek ezért a különös kegyelemért. Homlokzata nemes egyszerûséggel van ki-
képezve. Fölötte a karcsú égbenézõ torony szelíd önmegadással tekint a Mátyás király-téren 
pompázó Szent Mihály székesegyház felé, melynek boltívei egykor Dávid Ferencnek és 
apostoli utódainak igehirdetését visszhangozták. Kolozsvár a dicsõség útján elindult, hogy 
meghódítsa s az õskereszténység evangéliumával, mint isteni ajándékkal, felvilágosítsa és 
boldoggá tegye a magyar népet és áldott fejedelmét.

Ezt a boldogságot és ezt a dicsõséget átörökíti minden poklokon keresztül a gyönyörû szó-
szék, amely a méltóságteljes boltívek alatt az isteni kijelentés orakuluma, és az új templom 
ereklyéi között az az évezredes kerekkõ, amelynek tisztes hagyománya õrzi „Kincses Kolozs-
vár” egész lakosságának áttérését az unitárius vallásra a hatalmas hitszónok, Dávid Ferenc 
idejében. (1566.)

Más idõk… más emberek… Sic fata volunt.

„Kincses Kolozsvár.”

94 P iumart
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– A Biblia éve alkalmából hogyan látja Iván László küzdelmét a vallásos megújulá-
sért? Szerinte hogyan lábalhatunk ki a lelki szellemi válságból?

– Igaz Látó álnéven dr. Iván László terjedelmes dolgozatot írt Korunk lelki válsága 
(Küzdelem a vallásos megújulásért) címmel, amit Budapesten közölt 1936-ban. A szerzõ 
az elsõ világháború borzalmainak rémületében hívja fel a figyelmet arra, hogy az adott 
kor válsága nem katonai, politikai, gazdasági, vagy szociális, hanem gyökereiben lelki-
szellemi válság. A szerzõ a pécsi egyetemen doktorált filozófiából, Kolozsváron végezte 
az unitárius teológiát, és Budapesten volt vallástanár. Meglátása szerint a világháborút a 
lelki-szellemi világválság okozta, amirõl tudomást kell venni, és orvosolni kell. A hábo-
rúhoz vezetõ, felületes, sõt álságosan vallásos polgári társadalom képtelen a valóság tu-
domásul vételére, ami konfliktust eredményezett a lelki-szellemi megújulást követelõ 
szenvedõ tömegekkel.

Szerinte a polgári tudomány tudománytalan, a mûvészet mûvészietlen, az erkölcs er-
kölcstelen és az egyháziasság hitetlen. A lelki-szellemi megújulás valódi testvériesség és 
igazi emberszeretet útján vezethet el az igazi Istenhez, aki a népek megváltója és szabadí-
tója lesz az akkori jelen tengernyi nyomorúságából.

– „Az egyházat jelenleg nem az Evangélium harcias, forradalmi szelleme tölti el, ha-
nem a megcsontosodott ún. egyháziasság” (Iván László). Valóban válságban van a „hi-
tetlen, semmittevõ, önelégültségben” levõ egyháziasság?

– Ha a jelenrõl akarunk beszélni és természetesen nemcsak a saját egyházunkról, ak-
kor nem hagyhatjuk figyelmen kívül azokat az egyháziakat, akik valódi szeretetszolgá-
latot folytatnak, és semmittevõnek, önelégültnek nem mondhatjuk elismerésre méltó 
munkásságukat. Ha a szerzõ koráról szólunk, akkor is volt minden egyháznak egy tekin-
télyes megújulási mozgalma, és annak részvevõi nem voltak azonosak önelégült és sem-
mittevõ ellenfeleikkel. A megújulási mozgalmakat tehát az egyházak, és nem az egyhá-
zon kívüliek mozgalmának kell tekintenünk. Ami pedig a hitetlenséget illeti, a terebé-
lyesedõ ateizmushoz képest az egyházakban senki sem volt és ma sem hitetlen, csak tét-
len. A megújulni vágyók hite pedig cselekedetekben is kifejezõdést akar.

– „A vallás mindörökre forradalom, az Evangélium hõsének forradalma minden el-
len, ami alacsony, ami önzõ, ami maradi” (Iván László). Iván Lászlóval együtt miben lát-
ja Jézus forradalmiságát?

– Iván László forradalomnak látja Jézus fellépését a farizeizmussal, úm. a képmutató 
formalizmussal szemben. Az „Igaz Látás” erélyével és kétségbeesésével kiáltja bele kora 
lelkiismeretébe, hogy a válságból nem a fegyveres forradalmak tudnak kivezetni, mert 
azok nem szüntetik meg a bajok okait, ennél fogva pedig megoldás helyett csak súlyosbí-

FELHÕS SZABOLCS

Beszélgetés a beregi unitárius szórvány beszolgáló lelkészével,

Nyitrai Leventével Iván László unitárius lelkész és egyházi író

halálának 70. évfordulója alkalmából
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tani képesek azokat. Európában lelki forradalmat lát, melyet lebírhatatlan éhség és szom-
júság jellemez az igazi Isten után, aki megváltója és szabadítója lesz Európának akkori je-
lene tengernyi nyomorúságából. A német fajelmélet az Übermenschtõl várta a megvál-
tást, valamint a csodafegyvertõl a háborús agresszió gyõzelmét. Mert mûvelõi felfigyel-
tek arra, hogy a világ hõsökre vágyik, akik életüket áldozzák a megújulásért. A szerzõ sze-
rint azonban Jézus, az Evangélium hõse az az Übermensch, aki már évezredekkel ezelõtt 
megtett mindent, amire a világ vágyik. Nincs más megújulás, mint az õ követése. A meg-
újult vallásosság az az egyetlen célravezetõ forradalom, amin kívül minden más út vér-
fürdõbe, a bajok mérhetetlen tengerében való további süllyedéshez vezet. Meg kell je-
gyeznünk, hogy Iván doktorral csak teljes egyetértésben lehetünk, jóllehet a jelen a vallás 
teljes mellõzésével keresi a bajok megoldását, amik akkor is tovább súlyosbodnak, ha 
enyhülni, sõt megszûnni látszanak, és akkor is, ha nem érzékeljük azokat.

– Hogyan lehet egy új szellemiséget teremteni a mai ember életében?
– Ezzel ön nem az Iván doktor véleményére, hanem a kérdezett meggyõzõdésére 

kérdez rá. A bölcsek kövét könnyû megnevezni, de nem lehet megmondani, hogy honnan, 
hogy vegyük elõ. Szerintem a bölcsek kövét tudatvilágunk evangéliumivá nevelésében 
kell keresnünk, csak arról ne kérdezzenek, hogy annak ellenkezõjérõl, az anyagiasságról, 
a fogyasztói szemléletrõl mivel lehet a többség érdeklõdését az Evangélium felé terelni a 
harmadik évezrednek ezen a jelent képezõ kezdetén.

– Miért nagy erõ a hit, a vallásosság?
– Aki a választ nem tudja, annak telje-

sen hiábavaló fáradság ezt magyarázni, 
mert semmit sem fog belõle megérteni. 
Aki pedig tudja, azt kár benne erõsítget-
ni, hiszen a világ alapvetõen már rég val-
lástalan, és még vallástalanabbá lesz. 
Vallástalan világban a sorból kilógni nem 
szerencsés dolog. Arra biztatni, hogy aki 
amúgy is kilóg, lógjon ki még fokozot-
tabban, valószínûleg rossz tanács. De el 
kell mondanunk, hogy a világ sodrásá-
nak kiszolgáltatott embert a vallásos hit, 
az õsi tapasztalat ereje a valódi Istennek 
rendeli alá, aki sohasem él vissza kiszol-
gáltatottságunkkal, hanem meg fog sza-
badítani tõle.

Kályhacsempe Mátyás trónoló alakjával.
Budapesti Történeti Múzeum
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Talán merészségnek tûnhet az, hogy annak ellenére, hogy nem igazán ismerem életét és 
munkásságát, most mégis egy jelentõs munkája alapján kívánom vizsgálni, értelmezni Iván 
Lászlót. Ám azt hiszem, ez nem hogy szembe menne az általa képviseltekkel, hanem megfelel 
azoknak, legalább is amennyiben a róla alkotott véleményemet, s az õt olvasván támadt gon-
dolatokat kívánom megfogalmazni. Iván László 1935-ben publikálta Dávid Ferenc arca a 
szellemtudományi lélektan tükrében címû munkáját (Cluj - Kolozsvár, Pozsonyi Nyomda, 
1935.). Mûvének IV. részét kívánom górcsõ alá vonni (35-59. oldal), mellyel a XVI. század 
hitújítójának és vallásalapítójának portréját kívánta megfesteni, s elhelyezni a XVI. század-
ban és saját korunkban, szakítva minden korábbi Dávid Ferencrõl született bevett értelmezés-
sel. Dávid Ferenc koráról így ír Iván László:

„A XVI. század egyike a történelem legérdekesebb és legtermékenyebb korszakának. Alig-
ha van párja az emberiség történelmében, s még a bonyolult újkori századok sem tudnak fel-
mutatni olyan lelki összetettséget, mint a XVI. század. Itt ugyanis két világ született meg, 
amely egymásnak nemhogy kiegészítõje, de gyökeres ellentéte volt. Az egyik világ volt az új-
kori immanens jellegû kultúra, amely az ókori latin-görög kultúra felújításából született meg. 
A másik pedig egy új transzcendens jellegû lelki kultúra, amely a Biblia újra felfedezésébõl 
táplálkozott.”

Osztom Iván László véleményét legalább is abban a tekintetben, hogy a XVI. (és kiegé-
szítve mindezt a XVII.) században az emberi gondolkodás olyan kihívásokkal találta magát 
szemben, amely felforgatta a kor vallási és tudományos életét. A középkori teológia a filozó-
fiát és a tudományokat a teológia szolgálóleányának tekintette, s az egyházi dogmákon túl 
nem beszélhettünk tudományról. Azonban az ébredezõ emberi öntudat sem hitbeli, sem tudo-
mányos tekintetben már nem vélte kielégítõnek azt a kényszervakságot, melyet az egyház 
sokszor ellentmondást nem tûrõ szigorral kényszerített reá. Az empirikus tapasztalatok sorra 
igazolták a bevett dogmák ésszerûtlenségét és az egyház kicsinyességét. Kopernikusz, Gior-
dano Bruno és Galilei csillagászati felfedezései nyílt támadást jelentettek s alapjaiban renget-
ték meg a kor áltudományos vélekedéseit. Luther, Kálvin, Szervét Mihály pedig a hitbéli elõ-
írásokat érezték elégtelennek, alkalmazhatatlannak. Az elnyomástól szunnyadó szellem ön-
tudatára ébredt, s új alapokon kívánta értelmezni a vallást és a tudományt. Ám véleményem 
szerint ez nem osztotta meg olyan mértékben a kor gondolkodóit, amint Iván László írja, mi-
vel nem volt közöttük igazán mély ellentét, sõt, leginkább az egyház által intézményesültté 
tett dogmák elleni harc fonta össze õket. Iván László így folytatja:

„A két világ egymásnak szellemi ellensége volt. Luther szívbõl gyûlölte a reneszánszot s 
ebben a vallásos ember ösztönössége vezette, s ez az ösztön nem csalt. Ugyanígy a szemben-
álló irány, a latin-görög humanizmus végül is a XVIII. század felvilágosodásához vezetett, 
amely a vallást õsi ellenségének tartotta. Ne tévesszen meg bennünket az a hiedelem, hogy 
minden úgynevezett felvilágosodás csak a babonát, csak a sötétséget, és csak a megátalkodott 
tanbeli maradiságot gyûlöli; a felvilágosodás kiirtani igyekszik minden vallást, bármily egy-

* Elhangzott a II. beregi unitárius pünkösdi búcsún, amelyen Iván László halálának 70. évfordulójára emlé-
keztek

JOÓ ADRIÁN

*Reflexiók Iván Lászlóról
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szerû és igaz legyen az, ha a vallás a világot meghaladó, az embert felülmúló metafizikai 
valóságokra mutat rá.”

A felvilágosodás és a vallás kapcsolata érzésem szerint sokkal összetettebb annál, mint 
ahogyan azt Iván László látta és láttatta. Valóban akadtak olyan felvilágosult gondolkodók, 
akik ateistának vallották magukat. A francia enciklopédista Diderot valóban inkább a tudo-
mányban, mint Istenben hitt. A szexualitáshoz való abszurd viszonyáról elhíresült Sade márki 
sem volt hívõ, azonban utóbbi esetében fontos megemlíteni, hogy kora tudománya Sade-ot 
tudománytalannak tekintette, s csak a XIX-XX. században ismerték fel filozófiai relevanciá-
ját. Azonban az olyan gondolkodók, mint Rousseau vagy Voltaire, nem tekinthetõk fenntartás 
nélkül ateistának. Rousseau talán mondhatjuk, hogy a természetet azonosította Istennel, míg 
Voltaire nem Isten, hanem sokkal inkább az egyházi korrupció és hatalom ellen skandálta 
ismerté vált „Tiporjátok el a gyalázatost!” jelmondatát. Azonban az anekdoták szerint otthon 
a szolgálóinak fennen hirdette az evangélium erkölcsi tanításait. Emellett pedig mindaz, amit 
Iván László a felvilágosodás megtévesztõ erejének nevez, azaz a hiedelmekkel és babonákkal 
való leszámolást, amely valójában szerinte minden vallás kiirtása, azon meghatározása a fel-
világosodásnak pedig pontosan Immanuel Kanttól származik, akinek istenhite és vallásos lel-
külete nem pusztán vitathatatlan, hanem talán példaértékû is volt. Én inkább azt mondanám a 
felvilágosodásról, hogy nem a hit, hanem az egyház addig csorbíthatatlannak vélt hatalmát 
igyekezett megnyirbálni, s ne felejtsük el, hogy a háttérben nem csak tudományos indokok 
álltak, hanem az a tény is, hogy az intézményesült egyház kivételes hatalommal bírt a világi 
politika tekintetében. Így a felvilágosodás egyik legfõbb célja az volt, hogy elválassza a val-
lást a politikától, megfossza az egyházat világi hatalmától, azon indokból, hogy az egyházat 
nem anyagi, hanem lelki dolgok illetékesének tekintette. A továbbiakban Iván László ezt írja:

„Ez a magatartás (mármint a felvilágosodás metafizikaellenes magatartása) következik 
abból az alapténybõl, hogy minden felvilágosodás teoretikus jellegû, amely az élet mélyebb 
érzései és követelményei elõtt értelmetlenül áll, azokat az emberi életbõl, mint fölöslegeseket 
és veszélyeseket eltûntetni igyekszik. A felvilágosodás racionalizmusa sosem éri fel ésszel, 
hogy mi szükség van az embervilágot meghaladó istenségre, amikor oly szépen el lehet kor-
mányozni az emberiséget puszta etikai elvekkel, józan, tiszta erkölcsösséggel és bölcs törvé-
nyekkel is. A felvilágosodás emberei csonkalelkûek, hiányzik belõlük a metafizikai ösztön s e 
nélkül a vallást megérteni teljes lehetetlenség.”

Nem kívánok most belemenni a metafizika fogalmának jelentésbeli körülírásába, azonban 
az tagadhatatlan, hogy a metafizika nem pusztán a vallásos gondolkodásnak, hanem a tudo-
mányosnak is sajátja volt (sõt az is maradt, s egyéni véleményem, hogy maradni is fog). Mivel 
a metafizika a tudományos hipotézisek megfogalmazója is, emellett az olyan létigazságoké, 
amelyeket az ember biztosan állít önmagában, ám indoklására, bebizonyítására (vélhetõleg 
talán nyelvi akadályai miatt) képtelen. A felvilágosodást követõ modernség, XVIII-XIX. 
század német idealista filozófusai a felvilágosodást részint metafizikussága miatt bírálták. 
(Zárójelben azt is megjegyezhetjük, hogy majd ezen idealistákat utódjaik, Kierkegaard és 
Nietzsche részben szintén metafizikusságuk miatt marasztalták el.) Ám ha Iván László me-
tafizikáról szóló nézeteit nem is osztom, az viszont biztos, hogy az említett Kierkegaard filo-
zófiai írásai számomra is megerõsítik Iván László abbéli vélekedéseit, hogy a vallás és hit 
sokkal inkább érzület, mint ráció dolga. Így azt rációval magyarázni lehetetlen. Talán az érzel-
mi megközelítés fontosságára utalhat a következõ passzus is:

„A XVI. század egy olyan forrását nyitotta meg a vallásos életnek és a felsõbb inspiráció-
nak, amely újabb és újabb évezredekre képes kielégíteni az emberi lelket, de sokkal magasabb 
színvonalon, mint az elmúlt középkor tette. Mégis e magasba lendülés helyett mit látunk? Ép-
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pen azt, hogy ez az új vallásos szellem egy átmeneti idõre (XVIII-XX. század) teljesen aláha-
nyatlik, a Bibliát mind ritkábban olvassák, s végül mint elavult könyvet a poros mester-
gerendára teszik. De ez nem halálát jelenti az új szellemnek, csak idõleges gyõzelmét az im-
manens jellegû újkori kultúrának. A XX. század teszi meg az elsõ lépést egy új középkor, egy új 
transzcendens világnézet feltámasztásához, amely világnézetnek középpontja ismét az evan-
gélium lesz az elkövetkezõ századokban. S ezek a jövendõ századok a XVI. századra fognak hi-
vatkozni, mint szülõanyjukra. Nem a római egyházi felfogás külsõségeire, hanem a reformá-
torok szívbõl jövõ mély vallásosságára, amely sokkal inkább illik az új középkorhoz, mint az a 
régi, amelynél egy fokkal magasabbra lép az új vallásosság."

Azt semmiképp nem állítanám, hogy az Iván László által immanensnek nevezett kultúra 
képviselõi a Bibliában járatlanok voltak akár a XVII., akár a XVIII., vagy a XIX. században. 
Hiszen még az olyan szerzõk is, mint Nietzsche – akit Isten halottá nyilvánítása révén sajnos 
sokkal inkább vallás- és egyházellenessége tett ismerté, mintsem filozófiai gondolatainak új-
szerûsége – még õ is kiváló ismerõje volt a Bibliának és a kereszténység történetének. Hát 
még az olyan gondolkodók, akik emellett istenhívõk is voltak. Abban viszont egyetértek Iván 
Lászlóval, hogy a hit érzelmi megközelítése nem pusztán a XIX-XX. században vált hangsú-
lyossá, hanem valószínûleg a XVI. század hitújítói is jól tudták mindezt. Azonban a késõbbi-
ekben mintha megfeledkeztek volna errõl mindazok, akik a vallásról írtak. Pedig a XVI. szá-
zad reformátorainak egyik legfontosabb törekvése volt, hogy a vallást a személyes hit felõl 
közelítsék meg, úgy, ahogyan az olvasó maga értelmezi a Bibliát. Ennek megfelelõen az uni-
tárius hitalapító Dávid Ferenc is jól tudta ezt. Iván László errõl beszél, amikor így ír:

„A XVI. század szülötte Dávid Ferenc, vajon századának melyik irányához csatlakozott? 
Egész élete, küszködése, tanulása, érdeklõdésiránya azt mutatják, hogy a Bibliát felfedezõ 
vallásossághoz. Dávid törekvéseinek lényege ez: minél közelebb lépni a Bibliához. S miért 
akar teljesen tisztába jönni teljesen a szentkönyvvel? Mert alapmeggyõzõdése, hogy a szent-
könyvben mindent meg lehet találni, amire egy vallásos embernek szüksége van. A Biblia vilá-
ga iránt érzett rajongása magyarázza, hogy az õ korában a Bibliát nála senki jobban nem is-
merete.”

„…a Biblia igazságai mind életigazságok, és Dávid a Biblia igazságain kívül soha mást 
nem keresett.”

„…Dávid az egész vallási igazságkörre, az összes evangéliumi értékekre nézve nagy és 
fojtó nyugtalanságban élt: érezte valamilyen ösztönös mélységgel, hogy az egész evangélium 
el van temetve a zsinati határozatok tömkelegével, s amíg onnan ki nem szabadítják, addig az 
Istent szeretõ, az evangéliumot keresõ lélek nyugalmat sohasem fog találni.”

Dávid Ferenc lelki nyugtalansága ebben a tekintetben teljesen indokolt volt, hiszen elegen-
dõ belegondolni abba, hogy a vallási dogmákkal szembenállók többnyire milyen súlyos meg-
torlásban részesültek, annak ellenére, hogy szembenállásuk akár az érzelem, akár a ráció olda-
láról is megalapozottnak tûnt. Azonban az elégedetlenség legfõbb oka, amelyre szerintem Iván 
László e passzusban céloz, a leginkább abban a korlátozottságban ragadható meg, amely nem 
engedte a hívõk számára, hogy szabadon olvassák a Bibliát. Hiszen a kor eszmei vezetése csak 
egy módot, az egyház által képviselt módot tekintette jogosultnak a szentírás értelmezésében, s 
azt már bûnnek tekintette, ha valakinek másféle értelmezés tûnt helytállóbb-nak, azt pedig 
eretneksége miatt egyenesen el is elítélte, ha valaki egy másik módszert javasolni is mert. Eb-
bõl az elnyomásból kívánt kilépni Dávid Ferenc, megbotránkozva mindazon, hogy legfõbb el-
vében, Isten és a szeretet követésében korlátozzák, rabláncot vetnek reá. Iván László érzékle-
tesen festi le Dávid Ferenc és egyáltalában a vallásos ember célját, amikor így ír:
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„Az evangéliumi ember leginkább abban a felfogásban nyilatkozik meg, amit a Biblia is-
mereti értékérõl táplál Dávid Ferenc. Õ ugyanis meg volt gyõzõdve mindig, hogy a vallási 
ismeret: a kinyilatkoztatás több, mint a pusztán emberi ismeret. Meg volt gyõzõdve róla, hogy 
az az állásfoglalás, vagy az a megérzés, amely a világ dolgai mögött az élõ Istent fedezi fel, s 
az emberi életet is Isten kezébe helyezi, ez a meglátás nem a mi mûvûnk, hanem felülrõl adatik 
nekünk. De ennek a felülrõl való megajándékozásnak minden ember életében újra meg kell 
történnie, vagyis az evangélium csodájának, a Szentlélek kitöltésének újból és újból ismétlõd-
nie kell. A hit az Isten ajándéka, azt nem mi szerezzük, hanem kapjuk, tehát rajtunk felül álló, 
magasabb valami. Ez a felülrõl történõ megragadás a legnagyobb mértékben jelentkezett Jé-
zus Krisztusban, s ezért az evangélium a legvilágosabb tükre a legnagyobb tudománynak: a 
hitnek. Ezért kell visszatérnünk az evangélium egyszerûségéhez, hogy annak szemlélete által 
nekünk is megadassék a felülrõl jövõ ajándék."

Érzésem szerint ezzel Iván László arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy szükségszerû le-
hántani azokat az idõszerûtlen, használhatatlan és hamis vélekedéseket, amelyek az evangéli-
umi írásokhoz hozzátapadtak, s már dogmává merevedtek. Mert ha pusztán csak az evangé-
liumban leírtakra figyelünk minden magyarázat nélkül, s magunk próbáljuk felderíteni mon-
danivalóját, akkor megszûnik a merevség, s egy olyan változatosság és szabadság tárul fel, 
amely megengedi, hogy hitét mindenki önmagához mérhesse. Összegzõen így ír Iván László:

Itt van az ideje és most van az az óra, amikor Dávid Ferencet ki kell szabadítanunk a múlt-
nak a ködébõl és az utána következõ századok félreismerésébõl, és õt, mint az evangéliumi vi-
lágnézetnek: a tiszta unitárizmusnak képviselõjét a tisztelettel körülvett igazságnak kell ma-
gas piedesztáljára állítanunk."

„Mit jelent hát ez a hõs, ez a XVI. századbeli ember minekünk, a XX. század szenvedõ em-
berének? Tud-e még ma is valamit mondani nekünk, kik oly sokat próbáltunk és oly sokat csa-
lódtunk? Az a meggyõzõdésünk, hogy a körülöttünk szétbomló világba csak az evangélium, 
még pedig a dávid-ferenci szellemben újjáéledt evangélium fog új értelmet, új értékeszményt 
hozni. Úgy érezzük, hogy Dávid Ferenc elõképe az eljövendõ vallásos embernek, akinek elmé-
je fejlett, de ezért szíve nem hogy hûvösebben dobogna, de annál forróbb, annál hevesebb.”

Olvasatomban Iván László olyan javaslatot tesz Dávid Ferenc értelmezésére, amilyet Dá-
vid Ferenc tett, az evangélium értelmezésére. A szerzõ arra buzdít bennünket, hogyha igazán 
meg akarjuk érteni Dávid Ferenc gondolati örökségét, akkor magát Dávid Ferencet olvassuk, 
s mintegy hermeneutikailag, pusztán arra hagyatkozzunk, amit nekünk jelent. Ugyanis mások 
vélekedései sosem a sajátjaink, még akkor sem, ha azokat rokonítani tudjuk a mieinkkel, mert 
ekkor nem magunktól jutunk el hozzájuk. Arra van szükség, hogy akár a hitben, akár a min-
dennapi életben, a vélekedéseink igazán a sajátjaink legyenek, s ehhez az kell, hogy ne má-
soktól vegyük, hanem magunk alkossuk, teremtsük meg õket. Talán ez teheti a hitet s az Isten-
nel való kapcsolatot igazán bensõségessé és személyessé.

Ha a tudományról alkotott nézetei, s a korleírásai néhol talán hagynak is némi kívánniva-
lót, azonban mégsem tagadhatjuk el Iván Lászlótól azt az õszinteséget és nagyságot, mely az 
egyszerûségben rejlõ szabadság hangsúlyozásával teszi õt Dávid Ferenc méltó szellemi örö-
kösévé, s az unitárius hit példaértékû követõjévé és hirdetõjévé.
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Az ember életében többször is elõfordulnak olyan pillanatok, amikor megpróbál vála-
szokat keresni a legalapvetõbb kérdésekre. Gondolatai az ontológia és a metafizika sötét 
és kanyargós folyosóin kezdenek el bolyongani kiutat vagy legalább magyarázatokat ke-
resve, hogy miért is keveredett ebbe a furcsa, sokszor érthetetlen és rögös utakkal baráz-
dált élet nevû labirintusba. 

Ennek a labirintusnak a mélyén, amikor a kezünkben tartott fáklya fénye már csak alig 
pislákol, és azt hisszük, hogy végképp eltévedtünk, különös és megejtõ találkozásokra 
kerülhet sor.

Így találkoztam én is az unitárius gondolattal és eszmeiséggel. Az életem fordulópont-
hoz érkezett. Mindaz, amiben korábban hittem, és amiért korábban dolgoztam, tartalmi-
lag kiüresedett számomra, és miután az orromra csapódott néhány ajtó, amelyet lehet, én 
nyitottam ki túl nagy lendülettel, új utakat kellett keresni magamnak.

Úgy döntöttem, hogy életem egyik eddig parlagon hagyott területére csusszanok át, 
feltörve a saját ugaromat, amelyrõl késõbb kiderült, hogy valóban magyar ugar, alkotói 
pályára lépek. Korábban írtam már verseket, zenés és zenétlen színdarabokat (persze nem 
kell shakespeare-i magaslatokra gondolni), dalszövegeket, novellákat, újságcikkeket és 
beszédeket számolatlanul, de egy valamibe soha nem mertem belevágni, mégpedig a re-
gényírásba.

Mindig úgy gondoltam, hogy képtelen lennék rá, túl nagy falat az nekem. De aztán az 
élet mégis úgy hozta, hogy tovább már nem volt mit kockáztatnom, így bátran belevág-
hattam a regény nevû vállalkozásomba. 

Ha már lúd, legyen kövér, gondoltam magamban. Ha már regényt írok, akkor legyen 
jó is, vagy legalábbis nekem legyen szórakoztató, hogy amíg dolgozom, ne unatkozzam. 
Egy valamiben biztos voltam, hogy témaként mindenképpen olyan dolgot választok, 
aminek köze van a magyar kultúrához és a magyar történelemhez, és méltánytalanul ke-
vés szó esik róla.

Így jutottam el az unitárius világhoz és Dávid Ferenchez. Regényírás közben egyre 
jobban elmélyedtem az unitárius eszmeiségben, amely titokban, apró lépésenként egyre 
közelebb lopózott a szívemhez, majd késõbb a szellememhez is.

Most, hogy már a harmadik regényem dandárjánál járok, a sok kutatómunka és olvas-
mányélmény után kialakult bennem egy kép, amely egyelõre még csak egy összefércelt 
vázlat ugyan, de a koncepció már kiviláglik belõle. Ebbõl a vázlatból, amikor kicsit távo-
labb lépve önmagamtól ránéztem, egyértelmûen kiderült számomra, hogy miért is fogott 
meg ennyire.

Az elsõ dolog, ami megragadott, az a szellememnek volt kedves. Bölcsész hallgató-
ként és késõbb mint irodalomtanár sokszor találkoztam a Bibliával, és meg kell monda-
nom õszintén, a Könyv ószövetségi része nem sokat nyújtott számomra. Nem tudom, 
miért? Lehet, hogy bennem van a hiba. Az evangéliumok elolvasása, többszöri elolvasása 
után viszont megszületett bennem egy gondolatcsíra, egy apró mag, amely késõbb új 
sarjat kezdett hajtani, és ez csíra nem volt más, mint az, hogy az emberiség történelmének 

KINCSES ZOLTÁN

Az unitáriusok koronája
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gyújtópontjában ott áll egy ember, hangsúlyozom EMBER, aki megváltoztatta a világ 
gondolkodását, új alapokra helyezte az ember és ember közötti kapcsolatokat, és új 
dimenziókat nyitott a társas és közösségi élethez.

Ez az ember nem volt más, mint Jézus.
Hangsúlyoznom kell, hogy soha nem a halála, a keresztre feszítése és áldozata inspi-

rált, hanem a csodálatos életútja, a szellemisége, a lelki ereje és a gondolatai, amelyek kö-
vetendõ példát mutathatnak minden emberfiának.

A krisztusi életút döbbenetes ereje sokakat megindított, és nem is lehet csodálkozni 
azon, hogy vallássá, vallásokká terebélyesedett, de sajnos az idõk folyamán a dogmatizá-
cióra és az eltévelyedésre hajlamos emberiség hitem szerint meglehetõsen eltávolodott az 
a priori szándéktól és a két legfontosabb alapelvtõl, amely magát Jézust mozgatta. E két 
elv a SZERETET és a MEGBOCSÁTÁS. Nem véletlenül megbocsátást mondok és nem 
bûnbocsánatot, mert a kettõ között elsõ pillantásra csak leheletnyinek tûnik a jelentésbeli 
különbség, de mégis óriási szemantikai szakadék húzódik közöttük. A bûnbocsánat egy 
önmagában nem értelmezhetõ fogalom, csak magával a bûnnel együtt értelmezhetõ, az 
eredendõ bûnre, és annak megbocsátására utal. 

Számomra az eredendõ bûn eleve megfoghatatlan fogalom volt, hiszen hogyan is le-
hetne, bûn az, ha az ember a Tudás fájáról szakít. A tudás az, ami az embert igazán ember-
ré teszi. Tudás nélkül nincs bölcsesség, és bölcsesség nélkül nem létezhet a teljes oda-
adással járó szeretet. A tudás, a bölcsesség és a szeretet egymással ugyan rokonságban 
vannak, de mégsem fedik le egymás jelentését. Túlcsordulnak egymáson. Én úgy képze-
lem el, mint egyfajta halmazelméleti ábrát, amikor a három fogalom jelentésének metsze-
tében ott áll Jézus, és mindaz, aki az õ útján szándékszik járni.

A megbocsátás a bûnbocsánattal szemben önmagában is értelmezhetõ fogalom. Ez 
egyfajta képesség, amely lehetõvé teszi számunkra, hogy a szeretet erejét kiterjesszük 
másokra is, tehát nem feltételezi a bûnt magát. Inkább egyfajta kitárulkozás, megnyílás, 
amely képessé tesz bennünket mások feltétlen elfogadására, még ha nem is azonos úton 
járunk, még ha éppen egymással szemben haladunk is.

Az unitárius szellemiségben éppen ezért tartottam sarkalatos pontnak és hozzám kö-
zel álló gondolatnak, hogy nem tanítja az eredendõ bûn fogalmát. Az embert magában az 
emberségében fogadja el, és nyitott szívvel fordul mindazokhoz, akik sokszor pásztor 
nélkül bolyonganak saját emberi korlátaik által körülhatárolt börtönükben.

A másik dolog, ami magával ragadott az unitárius világban, hogy habár megvan a ma-
ga hierarchiája, és saját belsõ intézményi rendszere, mégsem tartom igazán a szó szoros 
értelmében vett egyháznak. Inkább közösség ez, ahol a lélek a lélekre találhat ahhoz ha-
sonlatosan, ahogy Jézus és tanítványai egymásra találtak, és osztották az Igét mindazok-
nak, akik hozzájuk fordultak.

A harmadik ok, ami közelrántott ehhez a világhoz az volt, hogy az unitárius hit egyér-
telmûen magyar. Magyar földbõl, magyar tõrõl fakad. Higgyék el, ez nem valami túlzott 
magyarkodás, hanem annak elfogadása, hogy egy fa, legyen a törzse akármilyen göcsör-
tös, csak a saját gyökerébõl tud táplálkozni. Ez a gyökér viszont sokkal terebélyesebb 
rendszert alkot odalent a történelem porlepte humusza alatt, mint ahogy azt feltételeztük, 
mint ahogy azt tanítják, és leszek elég bátor, mint ahogy azt hamisítják és hazudják szá-
munkra.

Az unitárius hit a magyar hitbõl, a sajátos magyar kereszténységbõl fakad. Miért mon-
dom, hogy sajátos magyar kereszténység? Mert szerintem létezik ilyen, és alapjaiban tér 
el a két nagy irányvonaltól, a római és a bizánci iskolától.
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Hangsúlyoznom kell, hogy amit most leírok, az nem bizonyított, és talán nem is bizo-
nyítható, de mégis érzem a zsigereimben, hogy igaz. Persze azt is ki kell mondanunk, 
hogy ennek az ellenkezõje sem bizonyított, így bátran felvállalhatom e gondolatok ki-
mondását.

Ahhoz, hogy elmondjam a véleményem szerinti igazságot, segítségül kell hívnom egy 
személyt, hangsúlyozom személyt, a magyar Szent Koronát. A koronánkon mindent 
megtalálhatunk, ami az álláspontomat alátámasztja, és ha nem lengené körül a koronát 
mindenféle hazugság és titkos praktikákkal átszõtt hamisítás, akkor mindenki számára 
világossá válna, hogy amit mondok, az nem minden alapot nélkülözõ állítás.

A Szent Korona alapjaiban tér el a többi európai koronától. Egyfajta beavatási korona, 
amelyre példa nincs az utóbbi ezerötszáz év európai történelmében. Magyarországon a 
korona a mindenkori hatalom birtokosa, és nem az a személy, akinek a fejére helyezik 
egyszer, amikor megkoronázzák. A beavató korona funkciója az, hogy a koronázás szer-
tartása alatt beavatja a megkoronázott személyt abba a tudásba és hatalomba, amellyel 
rendelkezik, tehát a magyarság körében nem a királyhoz keresnek koronát, hanem a koro-
nához királyt. Ha az adott király nem méltó a korona eszmeiségéhez, akkor az lecserélhe-
tõ. Ezért alakulhatott ki az nálunk, hogy a többi európai országgal szemben Magyarorszá-
gon a király hatalma nem szent és nem sérthetetlen. Hiába próbálták a Habsburgok ránk 
erõltetni a saját abszolutista eszmerendszerüket, hogy az õ hatalmuk Istentõl való, csak 
annyit értek el, hogy meg kellett mindig küzdeniük azért, hogy egyáltalán megkoronáz-
hassák õket, és ehhez le kellett mondaniuk a magyarság elõtt a saját isteni mivoltukról. 
Aki ezt nem tette, az nem állhatott a korona alá.

De kissé elkalandoztam, de hát a téma teszi. Azt mondtam, hogy a koronán minden 
rajta van, hogy miért sajátos a magyar kereszténység. A magyar Szent Koronán 19 moza-
ikkép található, és az ábrázolt alakok közül egyetlen egy sincs az Ószövetségbõl. Kivéve 
a két arkangyalt, Gábrielt és Mihályt, de õk a Jelenésekben szerepet kapnak.

Ezek a mozaikképek sajátos koncepciót alkotnak, amelynek kiindulópontja Jézus. 
Onnan indul az egész történet. Ezen kívül a keresztpántokon két-két sorban nyolc apostol 
látható, míg a korona alsó részén elõl Krisztus, mellette az említett arkangyalok, majd 
jönnek a szentek.

De ami a számunkra a leginkább érdekes, az a korona hátulján található három kép: 
Dukász Mihály, Bíborbanszületett Konstantin és I. Géza királyunk. Szemmel láthatóan 
ezek a képek sem formailag, sem koncepciójukban nem illenek a többi kép közé. Dukász 
Mihály képét valósággal úgy kellett beleerõltetni a foglalatába, és meg szegecsekkel oda 
is fogatták, nehogy leessen. Ez a kontármunka sehogy nem fér össze a többi mozaikkép 
precizitásával. Ezek nem oda valók. Ezeket úgy rakták oda. De miért?

Mert meg akarták hamisítani a Korona üzenetét és tartalmi erejét. Ezzel a három kép-
pel tudták csak bizonyítani, hogy a korona két részbõl áll, egy latin és egy bizánci koro-
nából, és azt, hogy 1070 után készült, az egyházszakadás utáni idõkben.

De mi volt rá az okuk? Mitõl féltek ennyire? Mi lehetett a három kép helyén, hogy nem 
maradhattak a koronán? 1613-ban egy Révai Péter nevû koronaõr leírja, hogy milyen ké-
pek szerepelnek a Szent Koronán. A hátsó három képen szerinte, mondom szerinte, aki 
személyesen a saját szemével látta, a jelenlegi Dukász kép helyén Jézus anyja Mária volt 
látható. Mária országában ez egyáltalán nem meglepõ, és mellette jobbról és balról Buda 
és testvére, Attila helyezkedett el.

Ha feltételezzük, hogy igaz, akkor mi következik ebbõl? Sok minden, ami hajlamosít 
arra, hogy átgondoljuk eddigi történelmi és vallástörténeti ismereteinket.
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Az elsõ következtetés, hogy a Korona jóval hamarabb készült, mint azt számunkra el-
hitetni igyekeznek, mintegy hatszáz évvel korábban. Bizonyítékom nincs rá, de szerin-
tem Attila udvarában készíthették Csaba királyfi számára.

A második következtetés, hogy a hiedelemmel szemben Attila nem barbár volt, hanem 
keresztény. Csak az õ kereszténysége eltért a római és a bizánci kereszténységtõl.

A harmadik következtetés az, hogy a magyarság szoros kapcsolatban áll a hunokkal és 
Attilával, bárhogy próbálták ennek az ellenkezõjét, fõként Habsburg nyomásra, szá-
munkra az évszázadok során bizonygatni.

A végsõ következtetésem az, hogy az eddigi ismereteinkkel ellentétben nem csupán 
két nagy keresztény eszmerendszer van, hanem a római és a bizánci alapokon nyugvó 
dogmák elõtt már létezett egy harmadik is, ez pedig Attila kereszténysége.

Sõt azt mondhatjuk, hogy kétféle kereszténység van. A római birodalom által szente-
sített kereszténység, és a kívül maradottak kereszténysége. Ne felejtsük el, hogy a római 
birodalom évszázadokon keresztül irtotta a kereszténységet, és még a hivatalos vallássá 
tétele elõtt is néhány évvel is halálba küldtek embereket, mert Krisztus útján próbáltak 
járni.

I. sz. 325 óta, amikor a níceai zsinat meghozta a határozatait, az európai kultúrtörténet 
kézzel-lábbal azon igyekszik, hogy elfogadtassa velünk, hogy õk az egyetlen igazi út. Az 
arianusokat perifériára helyezték. Pedig õk voltak azok, akik szembeszálltak elõször a 
szentháromság fogalmával, és Krisztust emberként tisztelték.

Mintegy száz esztendõvel késõbb megjelenik Attila, és hasonlóképpen gondolkodik. 
És mind a mai napig annyira félnek ettõl a másfajta kereszténységtõl, hogy nem hajlan-
dók elfogadni a tényt, hogy amit a történelemrõl tanítanak, az alapjaiban hamis.

A magyarság itt a Kárpát-medencében, ahol Attila birodalmának központja volt, 
megtartotta ezt a sajátos kereszténységet, és véleményem szerint ebbõl a gyökérbõl nõtt ki 
a sajátosan magyar unitárius szellemiség is.

Legvégül még egyszer hangsúlyoznom 
kell, hogy mindez, amit leírtam, az én sze-
mélyes véleményem, de talán sokakban 
gondolatokat ébreszthet, hogy utánanézzen 
a korai krónikáinkban, balladáinkban, mon-
dáinkban, és mindenhol hasonló gondola-
tokat fognak látni.

A visegrádi Királyi palota Hermes-kútjának
medenceköve Mátyás címerével
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Minap a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola vendégei voltak a kelet-ma-
gyarországi Partium irodalmi, mûvészeti és közéleti folyóirat szerkesztõi és szerzõi. Az 
alábbiakban Felhõs Szabolcs felelõs szerkesztõvel beszélgettünk a lap céljairól. 

– Mit kell tudni a Partium folyóiratról?
– A folyóirat 15 éves múltra tekinthet vissza, ami lényegében három korszakra oszt-

ható. Az indulás 1992-re datálódik és szellemiségét Ratkó József költõ határozta meg. 
Ratkó szeretett volna egy kelet-magyarországi fórumot teremteni az itt élõ íróknak és köl-
tõknek, akik nemzetben gondolkodnak és haladó polgári értékeket vallanak. Ezért alakult 
meg még 1987-ben Tokajban Ratkó József elnöklete alatt a folyóirat szellemi elõzményé-
nek tekinthetõ Partium Irodalmi Társaság is. A folyóirat sokrétû tematikájából különösen 
a szûkebb haza irodalmi hagyományainak, népmûvészetének figyelése, a szomszédos 
térségek magyar és nem magyar kulturális életének követése, a roma kisebbség és az uni-
tárius szellemiség felmutatása jellemzi arculatunkat. Az elsõ korszak Ratkó József halá-
lával ért véget még a kilencvenes évek elején. Ekkor Ószabó István debreceni költõ vette 
át a folyóirat szerkesztését. 1994-ben támogatók hiányában válságba került a Partium, 
ekkoriban úgy tûnt, a megyei önkormányzatok, intézmények szempontjából nincs szük-
ség a folyóiratra. Azonban még ugyanabban az évben a Kelet-Magyarországi Szabadelvû 
Protestáns Kör (KMSZPK), melynek magam titkára vagyok, felkarolta a kiadványt. Ek-
kor kezdõdött a folyóirat második korszaka, mely egészen 2001-ig tartott. Ebben az idõ-
szakban Dusa Lajos és jómagam vettük kézbe a lapot, majd 2001-tõl 2005-ig Babosi 
Lászlóval együtt szerkesztettük, továbbra is a KMSZPK támogatásával. Végül 2005-ben 
kezdõdött a harmadik korszak, amikor Bíró Albert vállalkozott a lap támogatásának meg-
szervezésére, s lett egyben a szerkesztõbizottság elnöke is. Elsõsorban arra vagyunk 
büszkék, hogy a második korszakban új rovatok jelentek meg a lapban, mint amilyen pél-
dául a hitéleti, vagy a bölcseleti rovat és a híranyag. Büszkék vagyunk arra is, hogy olyan 
neves személyek publikáltak a Partiumban az évek során, mint Küllõs Imola, az ELTE 
néprajzi tanszékének professzora, Újvári Zoltán, a Kossuth Lajos Tudományegyetem 
néprajzi tanszékének professzora vagy László Gyula professzor. A kárpátaljai szerzõk 
közül hadd említsem meg Füzesi Magda, Bakos Kiss Károly költõket és Lengyel János 
állandó munkatársat és riportert, de megjelentek nálunk Szöllõsy Tibor novellái is.

– Miért választották a lapnak a Partium címet?
– Távolról sem csupán Nagyvárad környékére gondoltunk. A latin partium szó része-

ket jelent, ami alatt mi azt az országrészt, azt a félkaréjt értjük, amely Ungvártól Temes-
várig terjed, s amely hasonló történelmi múlttal bír. Ez a térség ma valóban részekbõl áll, 
mi azonban mégiscsak egy egységes területnek tartjuk a maga nemzetiségeivel együtt. 

KACSUR GUSZTÁV

Felhõs Szabolcs: Szükség van az értékek közvetítésére
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– Szerkesztõként hogyan látja, olvasnak ma még az emberek, van még igény arra a 
fajta mûveltségre, amelynek terjesztésére a Partium is vállalkozik?

– Néha valóban úgy tûnik, hogy abszolút nincs szükség a kultúrára, de azért mi verjük 
a vasat. Sokan azt mondják, belterjes az a közösség, amely olvassa és írja az efféle folyó-
iratokat, én mégis úgy látom, hogy igenis vannak olyan rétegek, amelyek igénylik ezt a 
fajta olvasnivalót. Azon dolgozunk, hogy a Partium eljusson a térség oktatási intézmé-
nyeibe és könyvtáraiba, hogy mindenki hozzáférhessen, aki érdeklõdik iránta. Így példá-
ul olvasható a folyóirat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola olvasótermé-
ben és kapható a beregszászi magyar könyvesboltban is. 

– A régi korok nagyjait utólag könnyû kijelölni. De vajon napjainknak is megvannak a 
maga nagyjai? Lehetnek egyáltalán olyan szellemi nagyságai korunknak, mint amilyen a 
maga idején a már említett Ratkó József vagy László Gyula volt?

– Úgy érzem, hogy minden kornak megvannak a nagyságai. A tekintéllyel viszont már 
baj van, mert az értékvesztés megtörtént. Mi ennek ellenére hiszünk abban, hogy szükség 
van a kimûvelt emberfõkre, akik a múltunkat, történelmünket, hagyományainkat, mûvé-
szetünket megismerik és ápolják. Az lenne a Partium célkitûzése is, hogy lapjain keresz-
tül ezeket az értékeket sugározzuk, illetve lehetõséget biztosítsunk a publikálásra az eze-
ket az értékeket közvetítõ embereknek, így szeretnénk mûhelyt nyitni a kárpátaljai ma-
gyar fõiskolán is a leendõ szerzõk és olvasók számára.

Mátyás király képmása. Papír olaj.
Szépmûvészeti Múzeum



P iumart 107

„Zsinati Határozat A Magyarországi Református Egyház Teológiai Doktorok 
Kollégiuma Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosításáról” címen határo-
zott nevezett egyház legfõbb törvényalkotó szerve 2007. november 22-én, ami meg is je-
lent a Református Egyház 2007. november-decemberi (LIX. évf. 11-12.) számának 263. 
lapján. 

1972. október 17-én alakult A Magyarországi Református Egyház Teológiai Dokto-
rainak Kollégiuma, kevert latinos írásmód nyomán elterjedt rövidítéssel DC, (amit a to-
vábbiakban mi is alkalmazunk). A magyar református Zsinati Tanács alapította tudós tár-
saságnak Szervezeti és Mûködési Szabályzatát (továbbiakban SzMSz) ugyancsak a Zsi-
nati Tanács alkotta meg és tagságát is ugyanez a testület választotta meg elsõ alkalommal. 
Késõbb egészítették ki az SzMSz-t azzal, hogy nem teológiai doktorok is tagjai lehetnek a 
DC-nek. Ezzel fontos bõvítést vittek végbe, másfelõl kiküszöböltek egy jogi ellentmon-
dást, mégpedig azt, hogy a DC-ben alapítása óta fõtitkári tisztet betöltõ Makkai László 
debreceni teológiai professzor bölcsészdoktor volt. 1997. november 19-én kelt a DC ha-
tályos SzMSz-e, mígnem 2007. augusztus23-án új SzMSz tervezetet körözött a DC el-
nöksége a Budapesten tudományos ülésszakot tartó szekciókban, amirõl másnap a köz-
gyûlésen kellett volna határozni, hogy a Zsinat elé terjeszthetõ legyen, hogy a DC-t mû-
ködtetõ testület, a Zsinat határozzon az új SzMSz ügyében. A 2007. augusztus 24-i köz-
gyûlésen az Egyháztörténeti Szekció és a felszólalók többsége tiltakozott az új SzMSz 
tervezet ellen. A közgyûlés határozata értelmében 2007. december 27-én az SzMSz-szel 
kapcsolatos elutasító javaslatot terjesztett a DC elnöke elé az Egyháztörténeti Szekció el-
nöke és titkára, melyet szó szerint közlünk: 

„Fõtiszteletû Elnök Úr! A 2007. augusztus 24-én, Budapesten 14,45 órakor kezdõdött 
Doktorok Kollégiuma közgyûlésén elõterjesztett új SzMSz tervezetét az Egyháztörténeti 
Szekció aznap délelõtt megbeszélte. Véleménye az volt, hogy szükségtelen ez, maradjon a 
régi, a szekció elnöksége ezt az álláspontot képviselje. A közgyûlésen végül is az új SzMSz 
tervezet megtárgyalása nem zárult le, 2008. január 15-ig javaslattételre adódott idõ, mi-
vel a közgyûlés döntõ szavazása a 2008. augusztusi közgyûlésre halasztódott.

Alulírtak az Egyháztörténeti Szekció nevében ezúton is kifejezésre juttatjuk azt az ál-
lásfoglalásunkat, hogy a Magyarországi Református Egyház Doktorai Kollégiumának 
maradjon az eddigi Szervezeti és Mûködési Szabályzata, egyszersmind a 2007. augusztus 
24-én elõterjesztett új Szervezeti és Mûködési Szabályzat tervezetét szíveskedjenek visz-
szavonni. Állásfoglalásunkat a következõkkel indokoljuk:

1. A jelenleg is hatályban lévõ SzMSz mûködõképes. Az új SzMSz tervezete maga sem, 
de annak elõterjesztése sem tartalmazott indokolást, hogy miért kellene újjal helyettesíte-
ni a jelenleg érvényben lévõ SzMSz-t. A Egyháztörténeti Szekció az indokolás hiányát úgy 

CSOHÁNY JÁNOS

Hátrányos megkülönböztetés a doktorok kollégiumában?
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tekinti, hogy valójában nem is indokolt új SzMSz elfogadása. 
2. Az új SzMSz-tervezet egyéb fogyatkozásai mellett egy alapvetõ hibát tartalmaz, ez 

pedig a lelkészi jellegû és teológiai doktorátussal rendelkezõ DC tagok kettõs hátrányos 
megkülönböztetése. Hátrányos megkülönböztetést szenvednek a lelkészi képesítésû és 
hittudományi egyetemen doktorátus szerzett DC tagok egyfelõl azért, mert míg a nem lel-
készi jellegû és nem teológiai doktorátussal rendelkezõ tagok életük végéig rendes tagok 
maradhatnak, addig a lelkészi jellegû és teológiai doktorátussal rendelkezõk csupán 
munkaviszonyban létük ideje alatt lehetnek rendes tagok, s nyugdíjazásukkal automatiku-
san elveszítik rendes tagságukat. Ez a hátrányos megkülönböztetés egyházi tudományos 
testület részérõl érné saját belsõ munkatársait, akik egész életüket az egyház szolgálatá-
nak szentelték, vállalták és hordozták az 1990 elõtti politikai rendszerben annak minden 
hátrányos következményét. Ez ellent mond az Újszövetségi Szentírás szellemének. Legyen 
szabad csupán a Galata 3,28. versére hivatkozni, de ellent mond a Magyar Alkotmánynak 
is, ami semmiféle hátrányos megkülönböztetést sem engedélyez. A Magyar Köztársaság 
Alkotmányát pedig minden valóságos és jogi személynek kötelessége megtartani. A Ma-
gyarországi Református Egyház jogi személy lévén, a kebelében mûködõ DC sem hozhat 
olyan jogszabályt, jelen esetben SzMSz-t, amiben alkotmánysértés van.

Mindezek figyelembe vételét kérve, az Egyháztörténeti Szekció nevében ismételten ki-
fejezzük azon véleményünket, hogy új SzMSz adására nincs szükség, különösen nincs a je-
lenleg tervezetben elõterjesztett SzMSz-re, ezért kérjük annak napirendrõl való levételét 
és új SzMSz adása szándékától történõ eltekintést. Kérjük Elnök Urat, hogy állásfoglalá-
sunkat tegye bölcs megfontolása tárgyává, tegye magáévá és szíveskedjék képviselni azt. 

Jelen véleményes javaslatunkat szolgálati úton, a Fõtitkári Iroda útján terjesztjük be.
Debrecen-Budapest, 2007. december 27. Testvéri tisztelettel: Dr. Ágoston István 

György szekciótitkár sk. Dr. Dr. Csohány János szekcióelnök sk."
Amikor jelen levelünket megírtuk és postáztuk, akkor még nem értesültünk arról, 

hogy cikkünk elején közölt határozatát 2007. november 22-én a Zsinat meghozta, sõt azt 
a hivatkozott sajtótermékben közzé is tette. Figyelemre méltó a szóban forgó Zsinati Ha-
tározat záradéka, ami így hangzik: „A Doktorok Kollégiumának közgyûlése elhatározza a 
fenti módosításokat azzal, hogy a szervezeti- és 
mûködési szabályzat teljes áttekintése és az 
egybeszerkesztett módosított szöveg a 2008-as 
közgyûlésre készüljön el. A Doktorok 
Kollégiuma módosított szervezeti- és mûködési 
szabályzatának tervezett hatálybalépési 
idõpontja 2009. január 1. (Zs-166/2007.)”

2008. január 10-i kelettel a DC fõtitkárától a két 
aláíró udvarias levelet kapott, mely szerint a 
beadványt köszönettel megkapta és felhívta a 
figyelmet arra, hogy az SzMSz módosításával 
kapcsolatos dokumentumban ben-ne szerepel az a 

Patikaedény (alborello). 1470 körül.
Deruta. Iparmûvészeti Múzeum



P iumart 109

megjegyzés is, miszerint a DC 2008-as közgyûlésén a beérkezett módosításo-kat 
figyelembe véve ismételten tárgyalja azt. Ehhez azt tesszük hozzá hogy úgy legyen. Tár-
gyalja és vegye is figyelembe és a teológiai doktorok diszkriminációjának minden 
vonat-kozását hagyja ki belõle, ha már mindenképpen új SzMSz-hez ragaszkodik, 
de azért a DC köz-gyûlés hadd döntsön arról, akar-e új SzMSz-t és milyet. 
Remélhetõleg nem olyat, hogy a DC teoló-giai doktorátussal rendelkezõ tagjainak 
tagságát azok munkaviszonyban létének idõtartamára korlátozza. Ilyen nincs a 
tudományos testü-letekben. A nyugdíjazással a tagok netalán tudományos minõsítésüket, 
avagy szellemi képességüket is elvesztik? Ez a munkaviszonyban lévõ teológiai 
doktorátussal rendelke-zõ tagtársakkal szemben is hátrányosan különbözteti meg a 
munkaviszonyból kilépõket.

Bevezetné az új SzMSz a rendes tag és a tiszteletbeli tag kategóriáját. De kik lehetnek 
tiszteltbeli tagok? A Zsinati Határozatban az áll, hogy „tiszteletbeli tagok lehetnek azok 
az aktív szolgálatban már nem álló, korábban rendes tagsággal rendelkezõ személyek”. 
(A tiszteletbeli tagok további lehetséges csoportjaival most nem foglalkozunk.) Ezek sze-
rint a nyugdíjazásukkal rendes tagságukat elvesztett teológiai doktorok is? Ez már látszó-
lag haladás, mert az az SzMSz tervezet, aminek ismeretében az Egyháztörténeti Szekció 
tiltakozott, még úgy tervezte, hogy a rendes tagságát nyugdíjazás miatt elvesztett teoló-
giai doktorátussal rendelkezõ volt rendes tag közül csupán bizonyos körülírt kiválasztot-
tak kaphatnak külön elõírt procedúra után tiszteletbeli tagságot. Most mindennek a ki-
hangsúlyozása és a rendes tagságukat vesztõk közül tiszteletbeli tagsággal megtisztelen-
dõk tiszteletbeli taggá választásának eljárása kimaradt, de hogy nem automatikusan min-
den nyugdíjba menõ rendes tagból lesz tiszteletbeli tag, az kitûnik a szövegbõl, ami meg-
engedõ formában fogalmaz: „Tiszteletbeli tagok lehetnek…” Ez diplomatikus fogalma-
zás, de a csapda világosan látszik mögötte. A jogászi nyelvhasználatban ez egyenes be-
szédnek számít, vagyis nem lesznek a nyugdíjazás miatt kiesõ volt rendes tagok tisz-
teltbeli tagokká, csupán lehetnek. Hogy nincs megmondva, milyen úton és közülük kik, 
az szabad kezet ad a döntéshozóknak a cseppet sem demokratikus döntésre. Azok lehet-
nek majd tiszteletbeli tagok a nyugdíjazás miatt rendes tagságukat vesztettek közül, aki-
ket a mindenkori döntéshozó kevesek akarnak. Persze a tiszteletbeli tagok így sem vá-
lasztók és választhatók. Érdemes átgondolni a DC új SzMSz tervezetének egész kérdés-
körét. A pluralitás jegyében jó, ha a DC tagjai, de a zsinati tagság és az érdeklõdõ közvéle-
mény is megismeri a sajtóban is nyilvánosságra hozott Zsinati Határozat SzMSz terveze-
te mellett az azzal kapcsolatban felmerült más véleményt, így az Egyháztörténeti Szek-
ciójét is. 
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Isten igéje, az élet szava
Az idei esztendõben minden idõk legnagyobb példányszámban, legtöbb kiadásban napvilágot 

látott és legtöbb nyelvre lefordított, a könyvek könyve kerül a vallásos és kultúrember figyelmé-
nek középpontjába.

Ez a könyv olyan patinás, hogy már a latin eredetit is arámiról, ill. ógörögbõl fordították. A 
BIBLIÁT, hiszen 2008-at a történelmi egyházak a Biblia évének nyilvánították. Sokan történelmi, 
régészeti, mások néprajzi vagy szépirodalmi forrásnak tartják. Az egyházak, ill. a hívõ emberek 
Szentírásként tisztelik. Szebik Imre evangélikus püspök szavaival élve: „A Biblia az élet könyve, 
rólunk szól, kiutat mutat az ember nehéz helyzetébõl.”

A magyar nyelvû Biblia története szoros kapcsolatban áll a magyar nyelv történetével. Az elsõ 
jelentõsebb fordításrészletek a 15. század elsõ felébõl, a Bécsi-, Müncheni-, és Apor-kódexekben 
maradtak ránk.

A humanizmus és a reformáció valamint a nyomtatás technikája új korszakot hozott a 
bibliafordítás történetében. A betûszedéses könyvnyomtatás feltalálója, Johannes Gutenberg új 
találmányával 1454-55-ben, elsõként a Bibliát nyomtatta ki. Ennek magyar nyelvû fordítására és 
megjelenésére alig nyolcvan évet kellett várni. Komjáthy Benedek 1533-ban Krakkóban tette 
közzé munkáját, majd jött Pesty Mizsér Gábor, Sylvester János és Heltai Gáspár, akik akárcsak a 
késõbbi bibliafordítók, valamennyien nyelvmûvelõ prédikátorok voltak.

Az elsõ teljes magyar nyelvû fordítás, a vizsolyi Biblia 1590-ben jelent meg Károlyi Gáspár 
nagyszerû alkotásaként.

A Biblia évének mottóját természetesen a Szentírásból kölcsönözték: „Boldog, aki olvassa, és 
akik hallgatják a prófétálásnak beszédeit és megtartják azokat, amelyek meg-írattak abban”.

* * *
A Mátészalkai Mûvészbarát Egyesület rendezésében február 25-én Költõk között – itthon 

címmel Losonczi Léna, Oláh András és Kürti László költõkkel találkozhattak az érdeklõdõ 
versbarátok a mátészalkai Mûvelõdési Központ kamaratermében. A mûsorban közremûködtek: 
Kapturné Bíró Beáta és Kovácsné Kiss Csilla felolvasással, ill. szavalatokkal, valamint zongorán 
dr. Bereczky Kálmán és dr. Cservenyák László.

A Partium Mûhely képviseletében Felhõs Szabolcs is részt vett a színvonalas esemé-nyen.
* * *

Az idei Balassi-emlékkardot Serfõzõ Simon József Attila-díjas költõnk, a Tokaji Író-tábor 
elnöke kapta. Szívbõl gratulálunk!

* * *
Gratulálunk az idei Kossuth-díjas alkotóknak: Kertész Ákosnak, Rába Györgynek, Baranyi 

Ferencnek, Koncz Zsuzsának és régi szerzõnknek, Utassy Józsefnek; továbbá a Széchenyi-díjas 
Kenyeres Zoltánnak.

* * *
100 éves a NYUGAT ( 2008. március 28- december 31. )
A Nyugat folyóirat indulásának századik évfordulóját a Petõfi Irodalmi Múzeum nagyszabású 

kiállítással ünnepli meg. A kezdetre emlékezve a tárlat a modern magyar irodalom és mûvészet 
születésére tekint vissza irodalmi dokumentumok, képzõmûvészeti alkotások, filmek és zenei 
mûvek segítségével, összefoglalva azt, miként ösztönözte a Nyugat a társadalmi és mûvészeti 
megújító szándékok egyik fõ hajtóerejeként a modernizáció jegyében az európai kultúra jeleseinek 
befogadását, az irodalom és a társmûvészetek megújulását. A tárlat a folyóirat történetét és 
jelentõségét a Nyugat elsõ, alapító nemzedéke nagy egyéniségeinek bemutatásával reprezentálja: 
Ignotus, Osvát, Fenyõ Miksa, Ady, Babits, Móricz, Kosztolányi, Tóth Árpád, Karinthy Frigyes, 
Füst Milán, Kaffka Margit, Schöpflin Aladár, Hatvany Lajos.

A kiállítás egyik bizonyosan nagy érdeklõdésre számot tartó része a Rippl-Rónai József által 
készített íróportrék bemutatása: „Le akarom festeni mindazokat, akik ezt a viszontagságos, kis 
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maradék országunkat naggyá, kultúráját elismertté teszik” – írta a festõ 1923-ban Ernst Lajosnak.
Így készült el sorra Babits, Osvát, Móricz Zsigmond, Szabó Lõrinc, Karinthy Frigyes, Schöpflin 

Aladár és Fenyõ Miksa portréja.
* * *

125 éve született Juhász Gyula.
Szeged: A szegedi költészet napját, azaz Juhász Gyula születésnapját ünnepelte a költõ szüle-

tésének 125. évfordulója alkalmából Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a Szege-
di Írók Társasága, a Dugonics Társaság, a Szeged szerkesztõsége, a Bába és Társai Kft. és a 
Regionális Összmûvészeti központ április 4-én, pénteken. 

A szegedi belvárosi temetõben a költõ sírját koszorúzta meg Szeged Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Szegedi Írók Társasága. Köszöntõt az írótársaság elnöke, Veszelka Attila 
Kölcseyérmes költõ mondott. A megemlékezésen részt vett Tandi Lajos, a Dugonics Társaság 
fõtitkára, a Szeged címû folyóirat felelõs fõszerkesztõje, Dr. Péter Lász-ló, a Szegedi Tudomány-
egyetem professzora, Polner Zoltán költõ, a Szegedi Szépírás fõszerkesztõje. Elhangzott továbbá 
Szabó Pál, a Szegedi Írók Társasága alelnöke a költõ emlékére írt „Zsoltár tavasszal…” címû 
verse. 

Ezt követõen a Bába és Társai Kft. szervezésében a Mars téri pavilon adott otthont az 
„Olvasda” IV. Szegedi Könyvkiállítás és Vásárnak, amelynek keretében a Szegedi Vers Ünnepe 
alkalmából irodalmi összeállítást tartottak Sándor János, Jászai Mari-díjas ren-dezõ, Érdemes 
Mûvész, színháztörténész rendezésében. A rendezvényen a kiadó kedvezményes áron kínálta 
eddigi megjelentetett kiadványait.

Délután a REÖK Palotában Ars Longa – a 125 éve született Juhász Gyula és a testvér-múzsák 
címmel zenés és vetítéssel egybekötött irodalmi esten összeállítás hangzott el Juhász Gyula verse-
ibõl. A mûsort összeállította és rendezte: Sándor János. A mûsor írásos változataként a Bába és 
Társai Kft. kiadásában erre az alkalomra jelent meg a Szegedi Írók Társasága és a Szeged 
szerkesztõségének ingyenes irodalmi melléklete, a Szegedi Szép Írás. A költõ tiszteletére az év 
folyamán Szeged városa számos további rendezvény-nyel készül. 

Nagyszabású kulturális egyetemi rendezvénysorozat kezdõdött immár ötödik éve „Egyetemi 
Tavasz” címmel. Az április 10. és május 10. között a programsorozatban változatos irodalmi, 
zenei, képzõmûvészeti rendezvények szerepelnek.

* * *
Április 11-én az Újszegedi Rendezvényházban Dinnyés József-estet tartottak. A 60 éves 

daltulajdonost Veszelka Attila, a Szegedi Írók Társasága elnöke köszöntötte. A mûsorban József 
Attila megzenésített versei mellett elhangzottak a mûvész szegedi és Sze-gedrõl elszármazott 
költõk (Petri Csathó Ferenc, Szepesi Attila, Veress Miklós) költeményeire írt dalai is.

* * *
Partium-est a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskolán
Zsúfolásig megtelt a fõiskola díszterme április11-én, a magyar költészet napján, ahol 

bemutatkozott a Partium folyóirat szerkesztõsége és költõgárdája (Felhõs Szabolcs, Dusa Lajos, 
Kürti László, Oláh András, Mátyus Attila, Bakos Kiss Károly). 

A Partium történetének rövid ismertetése után (Felhõs-Dusa), a költõk legfrissebb költemé-
nyeikkel mutatkoztak be.

A végén Partium-számokat kaptak az érdeklõdõ fiatalok.
* * *

A Mátészalkai Vörösmarty Kör vendége volt április 14-én Csoóri Sándor Kossuth- és József 
Attila-díjas költõ, író a helyi mûvelõdési ház kamaratermében. A mûsor házigazdája Görömbei 
András akadémikus, Kossuth-díjas irodalomtörténész volt. A mai közállapotokra utalva a költõ 
sürgette, hogy a Terror Háza mellé fel kellene építenünk a Tol-vajok Házát is, hogy a nemzet 
szembesüljön a valósággal.

Továbbá kifejtette, hogy a mindenkori magyar kormánynak a nemzetfogyással, az egészség-
üggyel és az oktatással kell elsõdlegesen foglalkoznia. Ezt a népet csak lángelmékkel szabadna 
vezetni, olyan bonyolult a történelme. Most csak lázadni lehet, forra-dalmat nem lehet csinálni, 
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mert a körülmények okozója nem bent tartózkodik. A becsület lázadása mindenkinek megadatott, 
a tiszta ösztönünkre kell hallgatnunk!

A költészete mellett ezekre az égetõ kérdésekre is kitért a nemzet sorsáért aggódó költõ.
* * *

A XV. Beregi Ünnepi Hetek (április 11-25.) keretében április 19-én ismét sor került a Váci 
Mihály vers- és prózamondó versenyre, ahol a hagyományokhoz híven idén is kiosztották a Balázs 
Ferenc-különdíjat az UART (Unitárius Alkotók Társasága) égisze alatt.

A három csoport (három korosztály) zsûrijében Karner Ottó író, az UART elnöke, Bakos Kiss 
Károly költõ és Tóth Miklós Balázs Ferenc-díjas tag vettek részt az UART részé-rõl.

Az alsós csoportban Balogh Levente tiszaadonyi cigány tanuló, a középsõ csoportban Gáti 
Károly csetfalvi diák (Kárpátalja), s a felsõs csoportban Gazdag Ivett, a helyi gimnázium tanulója 
vehették át az idei Balázs Ferenc-különdíjat az oklevéllel és értékes könyvjutalommal, amely a 
Heltai Gáspár Unitárius Könyvesbolt ajándéka volt.

* * *
Április 23-án Sólyom László köztársasági elnök Széphalomban felavatta a Magyar Nyelv 

Múzeumát. Három idõszakos kiállítás látható, õsszel pedig megnyílik az állandó kiállítás. 
* * *

Szobrot avattak Balázs Ferenc népnevelõ unitárius lelkésznek a lakiteleki Nemzeti 
Panteonban.

A beregi népfõiskola névadójának, Balázs Ferencnek szobrot avattak Lakiteleken. Iskolai 
végzettsége szerint csak unitárius lelkész volt, valójában író, irodalomszervezõ, világjáró, a falu 
kulturális és gazdasági felemelésének fáradhatatlan szószolója, a falukutató mozgalom elõfutára, 
igazi népnevelõ.

Az ünnepség április 26-án volt, ahol az unitárius egyház püspökségei mellett erdélyi profesz-
szorok, írók méltatták a lelki-szellemi példaképet.

A Balázs Ferenc Beregi Népfõiskola múltjáról Felhõs Szabolcs titkár és Frenczel Bertalan tb. 
elnök beszélt. A nagy szellemi elõd szobrát is ketten koszorúzták meg Beregbõl. 

Az ünnepség felemelõ színfoltja volt a Balázs Ferenc-díj átadása Lezsák Sándornak és Balázsi 
Lászlónak, a Balázs Ferenc Beregi Népfõiskola részérõl.

* * *
Az Erdélyi Magyar Írók Ligája és a Magyar Írószövetség szervezésében az Írószövetség 

Közép-dunántúli Írócsoportjának bemutatkozó estje volt Kolozsvárott május 9-én a Bulgakov 
Kávéház Irodalmi Szalonjában.

Bemutatásra került a székesfehérvári Vár címû irodalmi folyóirat és a kolozsvári Helikon. Az 
esten közremûködtek és felolvasást tartottak: Borbory Zoltán, Dienes Ottó, Király Zoltán, Orbán 
János Dénes és L. Simon László.

Az esten részt vett egy beregi delegáció: Szalóczy Béla és Felhõs Szabolcs is.
* * *

Szilágyi István Kossuth-díjas író munkásságát méltató konferenciára került sor május 15-én a 
Nyíregyházi Fõiskola dísztermében.

A konferencián Mester Béla, Antal Balázs,Takács Péter és Karádi Zsolt méltatták az író 
munkásságát. A délutáni programban a Miskolci Egyetem doktoranduszai olvasták fel 
dolgozataikat Szilágyi István prózájáról.

17 órától a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban beszélgetés volt az író vendéggel.
* * *

Esze Tamás halálának 300. évfordulójára emlékeztek május 22-én Tarpán és 23-án Vaján. A 
tarpai ünnepségen elõadást tartottak : Köpeczi Béla, R. Várkonyi Ágnes, Takács Péter és Kovács 
Ágnes.

A vajai megemlékezésen Kovács Árpád, Zachar József, Mezey Barna, Gebei Sándor, Kónya 
Péter és Mercs István tartott érdekfeszítõ elõadást. 

* * *
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Az idei ünnepi könyvhéten (június 5-6.) a Partium folyóirat is képviselteti magát a Heltai 
Gáspár Unitárius Könyvesbolt sátránál.

A látogatókat és érdeklõdõket Felhõs Szabolcs, Gergely Márk, Karner Ottó és Mátyus Attila 
fogadja.

* * *
Mesterlövészek vs. Alkalmi otthonok

2008. április 28-án a Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár Kamaratermében A HÉT 
MESTERLÖVÉSZ címmel kritikai beszélgetéssorozat indult, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Írók Társasága (SZIRT) és a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület szervezésében. Elsõ 
alkalommal Kürti László Alkalmi otthonok (Parnasszus Kiadó, Budapest, 2007) c. kötetérõl 
beszélgetett Ács Zoltán költõ; Elek Ottó irodalomtörténész PhD-hall-gató; János István iro-
dalomtörténész, tanszékvezetõ fõiskolai tanár, a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület elnöke; 
Mogyorósi László költõ; Onder Csaba irodalomtörténész, A Vörös Postakocsi társszerkesztõje; 
Szilágyi Péter tanár, a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület alelnöke. Az est házigazdája Antal 
Balázs, a SZIRT elnöke volt. Vendégek: Kürti László költõ, a Partium c. folyóirat szerkesztõje; 
Török-Szofi László a Parnasszus Könyvek szerkesztõje. 

A kritikai beszélgetés vitaindítója Nagy Zsuka Boldog, szomorú kötet c. recenziója volt. Ezen 
írás megállapításait, téziseit vitatták meg a résztvevõk. Szóba került a kötet dokumentarista 
szintje, a borító (konkrétan a fotók), elhangzott az is, hogy Kürti költészetében megtalálható az 
univerzalista-unitárius jelleg, valamint a népi irodalom (Ratkó-féle) hatása. Vitatéma volt az 
irodalmi hagyomány, az intertextuális utalások, a különbözõ allúziók kötetbeli tettenérésének, 
megfejtésének szükségessége is.

A sokféle kritikai megközelítést, az eltérõ esztétikai alapállásból megfogalmazott szakmai 
vélemények sorát a szerzõ által felolvasott versek színesítették.

V. J.
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A Partium folyóirat megvásárolható:

Heltai Gáspár Unitárius Könyvesbolt Budapest, Alkotmány utca 12.

Írók Boltja- Parnasszus Kiadó Kft. Budapest, Andrássy út: 45.

Litea Könyvesbolt és Teázó Budapest, Hess András tér 4.

Magyarok Háza Budapest, Semmelweis út 1-3.

Bereg Könyvesbolt Beregszász, Ivano Franko út 19.

Betûbirodalom Kft. Antikvárium Könyvesbolt Debrecen, Jászay Mari út 2.

Antikvárium-Könyvesbolt Mátészalka, Zöldfa út 2-4.

Esze Tamás Gimnázium Mátészalka

Illyés Gyula Református Könyvesbolt Nagyvárad, Jan Calvin 2.

Szent István Könyvesbolt Nyíregyháza, Szent István út 4.

Városi Könyvtár Fehérgyarmat, Kossuth tér 38. 

Városi Könyvtár Kisvárda, Flórián tér 19. 

Balázs József Városi Könyvtár Vásárosnamény, Szabadság tér 5.

"Ibolya" Könyvesbolt Nagykálló, Szabadság tér 15.

Ratkó József Városi Könyvtár Nagykálló, Bátori út 1.

Ennek a számnak a megjelenését támogatta:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

Mátyás király címere Thuróczy János krónikájából.
Országos Széchenyi Könyvtár


