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ÓSZABÓ ISTVÁN

Juhász Ferenc szempillái

„Ószabó István, mint a népmese harmata
lángol és fénylik ifjúsága gyönyörében.
Az édes, édes hazát keresi mindig,
hogy ott énekeljen, zengő tisztasággal,
az anyanyelv és az anyaföld szívének
magzathordozó húsában, a Kivágyódás
Magzataként.” 

                                        Juhász Ferenc

Hogy elhullt a nemzedékem!

A halálban.
A várakozásban.
A világ gyűlöletében.

Nagy kár -- a rézpénz,
amit szemükre tettem
a nap már.

Nagy falaink. A pást.
S amint vívunk, a szavak...
A még ki sem hűlt helyek...
   Mind sír- s urnahely...
   Temetők, hol már
   pengéink: keresztek.

Egy fénysugár damilja,
   ami beragyogott...
A szerkesztőségbe épp betért V. I.
Kalapja a ruhafogas horgán,
   még ahogy
   leng, inog.
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Juhász Ferenc
őstenger, ős hajnal-ég szemhéja.

   Mint a házak
   ajtaján, ahol
   halott volt,
   a gyász-drapéria...

Csillanó, ridegen-tört
   szurokszilánkok,
nagy, néma rebbenéssel, meredten,
ahogy mind egyszerre reppen,
   nyitott sírokra
   hulló szempillái.

1976-ban, mikor
verseimet kezébe adtam...
Mintha lennék, csak lennék,
csillagként -- kiállni.

Csodaszarvasok!
Hogy elhulltatok!

S még magam úgy látom,
úgy járok, ahogy az
   idő jár;

szél fúj bele,
kigömbölyíti rajtam
   félkabátom.
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BAKOS KISS KÁROLY

Ószabó István tiszteletére
„A költészet készenlét és remény.” 

Így fogalmazott Ratkó József, az egyetemes magyar irodalom immár vitathatatlanul 
klasszikus óriása Ószabó István pályabéli indulásakor. S mindezt 1971-ben, a Tiszatáj 
hasábjain. „Balassi, Sinka, Nagy Imre nyelvének ízeit érzem ennek az alig tizenkilenc 
éves balmazújvárosi fi atalembernek a verseiben. És Weöres gyönyörűséges hajlamát a 
játékra. S felelősséget, szigorút.” Micsoda példákat sorakoztat fel a Mester, literatúránk 
mennyi zamatát. S mindezek felett a megvalósítás hitét: „Hiszem, hogy Ószabó István 
költő, fogantatása, születése pillanatától. Amit még nem tud, arra rájön vagy megtanul-
ja. Amit már tud, beleénekelte ezekbe a versekbe”.

Ószabó István költő! És valóban fogantatása és születése pillanatától, mert másként 
nem is lehetséges. Mert a költészet nem valami lényétől elkülöníthető melléktevékeny-
sége a teremtett léleknek. Az ember, ha erre a hivatásra méltónak találtatott, ekként vesz 
levegőt. A vegetatív funkciók is ezért vannak. Ha akarna, sem tudna nem költő lenni 
többé. Rimbaud hiába állt kufárnak Afrikában, s még ha egy sort le nem írt tovább a fel-
jegyzett életműbe, önnön lényegétől nem szabadulhatott meg. Mert a költészet princípi-
umában ott van a múlhatatlan. Ez a lényegiség elementárisabban a költőé, mint a bőre, 
mert a halál sem vehet rajta erőt. A lírikus és műveinek hatósugara az évek múlásával 
csak tágulhat, gazdagodik, szinte exponenciálisan.

A művészetben mindig az utókor ítél! Kortársnak, legyen szava bármennyire hiteles 
és igaz, az érvényében mégis csak részleges marad. Annál is inkább, mert egy dinamiku-
san növekvő univerzum adott időbeli állapotáról készíthet csak beszámolót.  Az életmű 
értelmezése csak addig a kiterjedés nélküli határvonalig terjedhet, amit jelennek hívunk. 
De az eddigi tágulás folyamatában máris egyfajta horizontot sejttet. Már megtapasztal-
hattuk ennek a lírai világegyetemnek az elemi fi zikáját. Kirajzolódnak a vers-galaxi-
sok struktúrái. A verscsillagok színképe már ismerős jellegzetességeket mutat. S mert a 
makro- és mikroszkopikus világ lényegében azonos természetű, költőnk szempontjából 
kötelességszerű a szemlélet jóval nagyobb felbontású megfi gyelése. Ereszkedjünk hát 
a Földre, a magyar tájba.

Ószabó István az Alföld költője. Hívhatnánk a hortobágy poétájának is, ha Ady sorai 
nem kísértenének. Ha az Ady-vers lírai „tárgya” nem szimbolikus töltetű teremtett alak 
lenne. De szerzőnk szerencsénkre egyáltalán nem kényszerül „káromkodásra” és „fü-
työrészésre”. Sőt! A Szép meglátására és megláttatására annál inkább. Ez viszont itt nem 
kényszerűség.  Ez nála adottság. Hiszen a Szép mindenütt jelen van. És most messze 
nem a tetszetősségre gondolok. A tetszetősség hívei számára talán nincs is unalmasabb 
tájegysége a magyar vidéknek az alföldnél; csupa laposság, csupa egysíkú horizontális 
kontúr. Már annak, aki csak nézni tud, de látni nem. Csak a képfelbontás mértékén kell 
állítani, s máris új élmények lehetősége előtt áll az ember. A füvek dzsungele csak addig 
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nem őserdő, amíg bokáig ér. Távolodván a Mount Everest is így enyészik semmivé az 
űrben.

És mégsem csak a léptékek játékán múlik az Ószabó-líra megközelítése. Alapvetően 
nem.  Nem utolsó sorban szakrális vetülete van. Elég annyit idéznem: „A líra Istenhez 
kapcsol.”(A Toronykalapos fi ú című kötetének ajánlásából.) Abban a lírai eszközökkel 
megfogalmazott közegben, ahol a „zápor önt harangokat”.  És alaposabban szemlélve 
ebben a költészetben lényegében mindennek szakrális jelentéssugara van, a legkisebb 
fűszáltól az egyetemes emberi történelemig. A szinte panteisztikusságot sugalló termé-
szetszereteten át a keleti holisztikus szemlélettel rokon világnézetig. Közben nem feled-
ve az alapmondatot: a líra Istenhez kapcsol.

S amint a szakralitás szóba kerül Ószabó István költészetét illetően, máris elérkeztünk 
a hazaszeretet, a hazakép fontosságához. Mert tagadhatatlanul szerepet játszik lírájában 
e sokak által elvontnak tűnő kategória. Sokat elárul szerzőnkről Juhász Ferenc ajánlá-
sa:  „Ószabó István, mint a népmese harmata lángol és fénylik ifjúsága gyönyörében. 
Az édes, édes hazát keresi mindig, hogy ott énekeljen zengő tisztasággal az anyanyelv 
és az anyaföld szívének magzathordozó húsában, a Kivágyódás Magzataként.”  Mert a 
„kivágyódás magzata” bizony most is ott keresgél, ahol hazát kell lelnünk. De minden 
magyar nyelven megszólaltatott beszélt vagy írott módon rögzített nyelvi jelenség bi-
zony a Hazánk, mégpedig közös és az egyetlen!

Ami az Ószabó-költészetben egyből szembeötlik, az az egyszerűség. No nem annak 
a hétköznapi értelemben vett, a költészet fogalmát eleve nélkülöző változata. Hanem 
azon művészek nyelvezete, akik úgy tudják elmondani a legbonyolultabbat is szépen, 
hogy az az avatatlan fülnek is érthetően hangozzék. Talán ez a legnehezebb. Az erre 
való képesség emelte Móricz prózáját is a világirodalom csúcsára.

Ószabó István költő! Vitathatatlanul. Ratkó József, Juhász Ferenc tudta ezt. Tudjuk 
mi is. És nem csak az egyetemes magyarság költője, de ebbéli minőségében minden 
unitáriusé is, éljen az e picike bolygó bármelyik szegletén. Vallanak erről értő drámái 
Dávid Ferencről, vagy akár Balázs Ferencet idéző művei. És nem véletlenül e felsorolás 
végére hagyott érdem, hogy folyóiratunk, a Partium alapító főszerkesztője. A hasonne-
vű irodalmi társaság kohójának életében játszott szerepe nélkül ez az írás sem született 
volna meg itt, így és ekképpen.
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ÓSZABÓ ISTVÁN

Válaszok
Felhős Szabolcsnak

Kerek évforduló ez az év nekem. 1952. április 23-án születtem, azaz 60 éves vagyok. 
Zavarba ejt, mert túlságosan is megtisztelőnek érzem, hogy ebből az alkalomból kér-

déseket tettél fel, kérve, hogy beszéljek a kezdetekről, hitről, költészetről. Megpróbálok 
röviden, két felidézett emlékképpel válaszolni. Mindkettőnek költészetemet meghatá-
rozó szimbolikus jelentése van.

Egy fél szabadnap

A méregzöld ZIL úgy fénylett, mint a kőrisbogár páncélja. A vadonatúj autóval egy 
nap apám egyedül jött. „Be kell járatni”, mondta. Anyánk felöltözött. A vasárnapi ru-
hánkat adta ránk is. Öcsém az ölében, én – a négyünknek szűk helyen – szorosan a 
testéhez simulva. Mintha a föld, az ég, egy-ág vizeként, mely a forró anyaméhé, eggyé 
olvadt volna, minden földi tenger végső, legvégső terévé. Nyár volt. Délután. Csillámló 
fodrain a nap fényét rezsegtető őskor tengerét láttam az út felett áthullámzani, s ahogy a 
távoli hullám az út végtelenévé simul autónk előtt. Nagynak láttam apámat. A kormányt 
szinte meg se mozdítva nézett egy végtelen, felénk robogó nyíllal szembe, s mintha a 
nyíl, és a közöttünk meglévő pár centiméter állandó megtartására fi gyelt volna, hogy ne 
szúródjon át rajtunk, hegye ne érje el a szívünket.

Éjjeli szénásszekér

A másik emlék ideje a 70-es évek. A helyszín az a kert…, a géberjéni iskola tölgyes, 
füzes, hatalmas cseresznyefás kertje,s a kert alatt a Holt-Szamos, ahol olykor össze-
gyűltünk. Egy alkalommal (lehet, hogy mégiscsak bosszúból?) „elkötöttük” egyik ba-
rátnőnk, egy magas beosztású papa egyszem leánykájának autóját, hogy az akkor már 
híres-neves költőért száguldjunk Nagykállóba. A legjobbkor érkeztünk. Még éjfél előtt. 
Akkor fejezte be – már nem tudom pontosan – a Halott halottaim, vagy a Törvénytelen 
halottaim című nagy versét. Az arca sugárzott. Tudjuk, az a pillanat ez, amikor a költő 
elégedetten tekint ki az ablakon, s azt mondja magának: most akkor megpróbálunk egy 
kicsit a vízen járni. S már fordultunk is. Jó kedvvel suhantunk az éjszakában, amikor  
– honnan, honnan nem – egy hatalmas szénásszekér tűnt föl előttünk az út közepén. A 
mozgó szénarakás bal oldalából leszelve egy boglyányit, épp hogy csak sikerült a ha-
lált elkerülnünk. S miközben barátaim hüledezve megállapították, hogy élnek, s ebben 
megint csak Isten keze volt – én, boldogan, a hátsó ülésen, képzeletben láttam ma-
gunkat, ahogy a kocsiból kirepülve percekig madártávlat-magasságban kerengünk egy 
kicsit, majd ahogy holtan egymás után zuhanunk a szekér halványzöld, s holdfényben 
csillogó szénakazlába.
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Valahogy így voltam a barátsággal, a hittel, a költészettel kezdettől fogva. 

*
„Megdöbbentő – írta évekkel ezelőtt egyik barátom – a költői szerep és a személyes 

sors ilyen egybefonódása, ahogy az nálad van. Ezt kevesen értik, érthetik. Mert lehetet-
len a létezése. Az emberek csak azzal képesek (esetleg) azonosulni, amit olvasás, vagy 
egyéni élmények által megtapasztalnak.”

*
A napokban Jelenszky István „És ámulok, hogy elmúlok” címmel József Attila ver-

seiből összeállított művét hallgatva a rádióban, ki tudja hányadszor szorított szíven az a 
kimondhatatlan érzés, hogy ez a szerelem, ez a fájdalom borzongatóan, fölfoghatatlanul 
gyönyörű. Van, akinek ez a szerelem, ez a fájdalom, ez az élet és ezért az életért való föl-
áldozottság kell, a „nyelvben létezés” sorsa. Ennél többet, az aki ír, már nem képzelhet 
el. Ez a költői üdvözülés. Mikor a remény már nem reménység tovább, hanem az lesz, 
amiben reménykedtünk.

Ószabó István (Debrecen 2011. október) 
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OLÁH ANDRÁS

bizonytalan idő 

csak lapozgatom a megbarnult időt 
rezesbanda harsog valahol távol
nem nyafogok – nincs bennem semmi gőg:
másik színpadról fi gyelem halálom  

díszszázad menetel: vesztésre állok
két vágy közt sok a mulasztott alkalom
– voltam hiába: vert a sors vagy áldott –
magamat immár kívülről hallgatom

akár egy makacs kapucsengőt s félek…
mint züllött vágyra gyorsan ható mérget
magamba iszlak: van pulzusom – élek –

kocsmapultig üldöz a szajha végzet 
monoton léptek koppannak a járdán 
s mint beteg szív ritmusa: elhalnak árván 

kiszámoló
Balázs József emlékének 

az idő önelégült mosollyal várta
hogy kiszámolósdit játszhasson véled
percnyi haladék volt csak – melodráma –
hamis vágy és beteg szenvedély éledt

az örvénylő időspirál meglazult
harang kondult: már vége az egésznek
Justicia mérlege rossz szívben lapult:
szétesett a szó mit fejfádra véstek
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körben a nyírfák mind boldogtalanok
s ha egy jegyzőkönyvből kiásnak megint
pár fontos statisztikai adatot 

időszerű leszel – de hallgatsz majd mint
Isten ama jeruzsálemi erkélyen
Pilátus képében valaha régen

leltár

a párás ablakhoz préseled homlokod

a teavíz elforrt almáink ráncosak
a homályos idő rekedt nyarakba vész

arcodat tegnap óta ismeretlen hordja 

szótagolva olvaslak 

eldobott csikkeken taposnak 
és rázzák az utcát a szélbe nőtt fák

hajadba fésülve ujjaim nyoma

szeretnék beleférni az életedbe
de az indulási oldalon magam vagyok

megtanulok hát múlt időben élni

kiretusállak zugaimból 
mérgezett lélegzetvételedet hallgatom 

rátenyereltél az álmaimra
haldoklunk mint a törött nyakú üveg

térfi gyelő rendszered lebuktatja 
a zárjegy nélküli álmokat
és lassan elfogy körülöttünk a csönd
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LACKFI JÁNOS

Pezsgő

Jókorát taszított a lengőajtón, a farkasordító hidegből kifulladtan beesve perzselőnek 
érezte a benti száraz levegőt. Hirtelen kiverte a víz, a gallérját eddig jegesen áztató, 
mellkasára fagyos gyöngyökben kiülő verejték egyszeriben patakokban szakadt róla, 
érezte, amint az inge eleje, hónalja, háta átnedvesedik, maga előtt látta a térkép-foltokat, 
olyan országok izzadságos körvonalait, ahol még sose járt, soha nem is fog járni, főként 
akkor nem, ha most sikerül elkapniuk, ha egyszer s mindenkorra lekapcsolják. Ahogy 
ez eszébe villant, rögtön gyengülni kezdett, mintha minden tagjából kiszivattyúznák az 
erőt, legszívesebben egy sarokba omlott volna üveges szemmel, puha rongykupacként, 
ismerte már ezt a kísértést, ha enged neki, akkor mindennek vége, össze kell szednie 
magát, összeszedte magát. Lehunyta a szemét, legszívesebben mindenkit félrelökdösve 
előreszaladt volna ezen a novellán, mert érezte, hogy egy különteremben behűtött pezs-
gők várakoznak, és a jeges, buborékos kortyoknál most semmire sem vágyott jobban, de 
tudta jól, hogy minden elbeszélésnek megvan a maga ritmusa, és aki elébe akar vágni az 
eseményeknek, nagyon könnyen kizuhanhat az irodalomból, és örök keringésre ítélte-
tik, a megíratlanság terében súlytalanul lebegő űrszemét lesz belőle.

Egy-két tekintet máris megakadt rajta, zilált ruházatán, széteső vonásain, nem cso-
da, a színház a kifogástalan külleműek, a kisminkeltek és frissen borotváltak közege, 
egy színházban minden összeszedett, cirádás és működőképes, az utca termékeny ká-
osza után itt a márványpadlótól a stukkózott plafonig minden a helyén, a néző néz, a 
jegyszedő jegyet szed, a színház színészkedik. Harsány kinézetű nézőre éppúgy semmi 
szükség, mint művészallűrökkel tüntető pénztárosra vagy éppen süketnéma színészre. 
Úgyhogy lesz szíves valamit kitalálni, már csak a saját érdekében is, így, ez az, nagyon 
ügyes, kabát összehúz, lihegést mérsékel, diszkrét félrefordulással orr kifúj. 

Megfi gyelték már, hogy az orrfújás művelete mintegy varázsütésre láthatatlanná 
tesz? Nos, akkor jobb, ha eszükbe vésik! Az ellenkező neműek ajzott érdeklődése rög-
tön megszűnik, a különleges fi gurákra vadászókat pedig kiábrándítja egy ilyen földhöz 
ragadt tevékenység. Barátunk talán fél perce sincs, hogy belefogott a kényes műveletbe, 
máris levált róla egy-két alkalmatlan tekintet. Immár hátat fordított, és a nézőtér felé 
indult a két papagájszerűen kifestett kis hölgy, akik fejüket vihogó kíváncsisággal ösz-
szedugva, csitri módra lesték őt az imént. A leplezetlenül és kicsit ijedten bámuló, hajá-
ban művirágkoszorút viselő, hercegnőruhás kislány már anyukája selyem nagyestélyijét 
cibálja, nyilván éhes, szomjas, vécére menne vagy törődést igényel. A biztonsági őr 
közömbösséget színlelő vadászkutya-tekintete is más célpontot keresett magának, bár 
időnként visszaváltott az orrfújó alakra, jelezve hogy az ő éberségét nem lehet csak úgy 
kijátszani. Az ilyen smasszerok önérzetesek, hiúak sebezhetetlenségükre és szimatukra. 
Ha egyszer kiderülne, hogy a gyanús elemet nem szúrták ki már jó előre, vagy nem tud-
ták pontosan, milyen módon tegyék ártalmatlanná, egész belső világuk omlana össze.

A sikeres manőver után a jövevény a kassza felé vette útját. Huzamosabban az elő-
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csarnok köztes terében maradni feltűnés nélkül szinte lehetetlen. Megjátszhatta volna, 
hogy vár valakire, óráját minden percben megnézve, fejét csóválva, újsággal türelmet-
lenül csapdosva, kesztyűjét fel-le húzogatva, fel-alá járkálva, idegesen ciccegve. Töké-
letesen alakíthatta volna ezt a szerepet, de semmi szüksége sem volt szerepre. Mostani 
szerepe éppen a szereptelenség, a beleolvadás, vagyis esze ágában sem volt átalakulni 
az Idegesen Várakozó Férfi  eleven szobrává. Az ilyen alakokat ugyanis mindenki ter-
mészetesnek veszi, ám senki nem felejti el egykönnyen. Márpedig ő fel akart szívódni 
nyomtalanul, mint vízcsepp a forró homokon. Míg a négy-öt sorban álló pepecselését 
kivárta, volt ideje szemügyre venni az üveglap mögött lapuló plakátokat, és gyorsan 
ráakadni arra, amit keresett. Habkönnyű vígjáték fergeteges szereposztással, a szerelmi 
végzet örök tragédiája, egy igaz ember útkeresése a bűn útvesztőiben, valamelyik az ő 
sztorija is lehetne, nem emlékezett már, melyik, nem is kotorászott utána az agyában, 
csókolom a kezét, legyen szíves, a Radnai művész úr nevére szóló tiszteletjegyet, nem 
hagyott itt a Misi? Nahát! Lehet, hogy az Álmos művésznő nevére tették le, tudom, nin-
csenek olyan jóban mostanában, de így volt megbeszélve, hosszú lenne elmesélni, hadd 
ne tartsam fel a sort, köszöntem szépen. 

Ekkora pofátlanságot senki sem néz ki egy átlagos fi gurából, igen, most már átlagos 
fi gura, jeggyel a kezében, kellemes szórakozást, uram, ahogy a papír behasad az idős 
hölgy ezüstszínűre lakkozott körme között, az emlékezteti valamire, igazolványokat 
szaggatott széjjel valaki lakkozott körme között, a kandallóba dobta a fecniket. Talán 
egy krimiben, talán egy másik életben, talán a sajátjában, amikor az még egy másik 
ember élete volt, erre nem szeretett gondolni, azzal a másikkal már késő lenne cserélni, 
nem is biztos, hogy akarna. A saját élete egy ideje valami rossz tucatkrimire hasonlít, 
amelyet zavarosra álmodik össze az ember nappali élete közömbös szereplőiből. Most 
mondd meg, rossz klisé ez is, ahogy itt megtorpan a DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT 
HELY tábla mellett, néhány reszkető kézzel, feszülten cigarettázó fi gura közelében, 
tüzet kér, kifújja az első füstöt. Lehunyt szemhéja mögött újra megjelenik a hűvösen 
gyöngyöző, sárgás ital, cigi és pezsgő, pezsgő és cigi, megint legszívesebben kivetette 
volna magát a történet ablakán abban a reményben, hogy sikerül bevetődnie abba a bi-
zonyos különterembe, és átvágni a cselekmény gordiuszi csomóját. 

Hirtelen összerezzent, fura sercenés és az égett szaru összetéveszthetetlen illata, rög-
tön a tarkójához kapott, ez meg mi a fene, kezében néhány töredező, elszenesedett haj-
szál, valami megperzselte a haját, sebesen távolodó sziluett a folyosón, a két másik, 
idegesen cigarettázó férfi  is eltűnt. Zakója zsebébe nyúlva szögletes, hűvös tárgyat talál, 
öngyújtó, lehet, hogy nem jelent semmit, de nem kizárt, hogy a fémdobozkát szétcsava-
rozva egy cetlire akadhat, benzinben ázó üzenetre, nagyon is lényeges üzenetre, bármi 
múlhat rajta, bárkinek az élete, akár az övé is. Ekkor kapcsolta össze a két mozzanatot: 
az a valaki szélsebesen elsuhant mögötte, öngyújtójával fellobbantott a tarkóján egy 
tincset, majd zsebébe csempészte a szerkentyűt. Miféle idétlen, suhancos tréfa ez, mi-
csoda pofátlanság! Képtelenség is ugyanakkor! Ha az illető az ő vesztét akarná, ennyi-
ből szíven szúrhatta volna, meg se várva, hogy összerogyjon, nem, ezt vagy jó szándé-
kú fi gyelmeztetésnek szánták, vagy az idegeire utazik valaki, meggondolatlan reakciót 
akarnak kiváltani belőle, de hát mi ez az egész, az Isten szerelmére, mi ez?
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Elég gyatra darab, aki írta, sosem járhatott a bűn városában, a szagát sem érezte, a 
bűnnek szaga is van pedig, és bűnnek se hívja senki, csak ügynek, üzletnek, egy-két 
cuccot be kéne szerezni, mondják. Hol a darabra fi gyel, hol a nézők arcát vizslatja, csak 
diszkréten, a krimikben mindig roppant jól jön egy színházi nézőtér, a sorokba rendezett 
fi gyelem, az anonim félhomály, idelenn mindenki egyforma, mindenki egyetlen test 
része, a lényeges dolgok odafenn történnek, a nyílt színen, tarkára mázolva, valósze-
rűtlenül, hát nem ezért imádjuk a színházat? Minden azonnal felbolydul, amint ez az 
egyensúly megbillen, a legtöbb krimiben lövés dörren a sötét térfélen, széksorok közt 
zajlik az üldözés, behatárolt térben, sikítozó nézők között, akik nem szerepelni és nem 
szenvedni jöttek, hanem asszisztálni mások szerepléséhez és színlelt szenvedéséhez. 
Minden borul, ha a nézőtér fi gyelmet kér, ha elkezd valószerű valóságként működni, 
ezért csinálják a rendezők a marhaságaikat, a széksorokat is bevonják a darabba, megtö-
rik a határvonal a színpad szentélye és a főhajó között, most is leözönlik odafentről egy 
gengszterbandának álcázott színészcsapat, műanyag pisztolyukat a nézőkre szegezve, 
hadonászva vonulnak kifelé. Senki sem lepődik meg túlzottan, néhányan felnevetnek, 
egy-két apró sikoly a forma kedvéért. Barátunk elérkezettnek látja a pillanatot, felpattan 
a helyéről és csatlakozik a színészekhez, előrántja fegyverét, igazi ugyan, de nem tudja 
senki, fi lmből tanult módon hadonászik vele ő is, mindenki azt hiszi, csak egy beépített 
ember, kamuból ült eddig odalenn, szerepére várva. 

Sajnálja kicsit, hogy a felöltőjét beadta a ruhatárba, jó kis darab volt, most már nem 
lesz ideje kivenni, anélkül viszont megfagy odakinn, kénytelen elkapni egy járókelőt, 
megfenyegetni a fegyverével, és kihámozni a kabátjából, utálja ezt a szerepet, no meg 
feltűnő is. Jópofa szerep viszont ez a színházi, a valódi üldözők sem mernek felpattanni 
a nézőtérről, ők tudják, hogy az egyik pisztoly igazi, de amint kiér a folyosóra, futni 
kezd, belöki az egyik oldalajtót, léptek csattognak a nyomában. Igen, ez a különterem, 
amelyre annyit vágyakozott már lehunyt szemhéja mögött, frakkos fi gurák töltögetik az 
aranyló folyadékot, döbbenten bámulnak rá, nem törődik velük, felkap egy poharat a 
vágyott itallal, belekortyolna futtában, de kiesik a kezéből, a pohár szétrobban a köve-
zeten. Csapódik mögötte a lengőajtó, addigra ő az erkélyen jár, kilendül a tűzlépcsőre, 
keze rádermed a perzselően fagyos vasra, a pezsgő, a pezsgő, ez lüktet a halántékában, 
bár most kezd vacogni, kezdi nem kívánni a hűvös italt, nincs állomás, nincs megállás, 
nincs hátország, elmaradoznak a plakátok, habkönnyű komédia, a szenvedély örök har-
ca, egy igaz ember a bűn labirintusában.

Bika

Ugyanebben a jegyben születtünk, egyik barátnőm, aki ért az asztrológiához, óvott 
az egésztől, úgyse jutunk egymással semmire. Két fújtató, zömök dúvad „elszabadult 
szörnyként bebolyongva a knósszoszi dombot”. Ugyan kire hallgat ilyenkor az ember... 
Az unokatesóm még nagyobb horoszkópmániás, azt mondta, hülyeség ez a bikákkal, 
minden az aszcendensen múlik. Megígértem, hogy elküldöm mind a kettőnkét, vala-
mit magyarázott a holdnegyedekkel is, de végül hagytam a túróba, csak sodródtam az 
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eseményekkel, kapaszkodtam és sikítottam, mint a hullámvasúton szokás. Igen, még a 
hányinger is stimmel. 

Mindig a radiátorhasú pasikat szerettem, én is tudtam vigyázni az alakomra, 
Marcuskám után gyorsan visszafogytam, és diadalmasan vágtam zsebre az rám tapadó 
gülü pillantásokat, ez volt a kis saját valutám. Szerintem ennyi kijár, de a férjem foly-
ton piszkált, szerinte riszáltam, mint egy ribanc, később mégis összeállt egy igazival, 
aki épp ezt a deresedő halántékú playboyt szemelte ki, hogy kiszabadulhasson örökös 
titkárnői munkaköréből. „Hét siheder fi u, hét fi atal szűz volt ama szörnynek a préda.” A 
gyerekemnek szüksége van rám, konokul elhatároztam, nem kezdek inni, nem kezdek 
édességet zabálni, bőgtem egy sort, na jó, kettőt vagy hármat, igazság szerint átbőgtem 
két hetet, aztán úgy döntöttem, ennyi elég lesz méregtelenítésnek. Fújja fel magát, azért 
se lát engem összezuhanni!

Marcus már tizenkét éves nagyfi ú, szépen hazaköltöztünk anyámékhoz, akik úgy tet-
tek, mintha nagyon sajnálnák a férjemmel történteket, de valójában alig tudták leplezni 
ujjongásukat. Anyámból minduntalan előtört, hogy ezt ő megmondta előre, Miskának 
már a szemén látszott, mekkora simlis, de amit én egyszer a fejembe veszek, azt onnan 
ki nem veri senki. Kifakadtam, hogy dehogy láttad, anyukám, nem láttál semmit, kettő 
perc alatt olvadtál el, mint a vaj a napon, ahogy Miska rád villantotta azt a mélybarna 
tekintetét, amivel már hetvenhét szüzet és kevésbé szüzet levett a lábáról. Jól odamond-
tam, erre jött a tipikus anyám-féle duzzogás, de mit törődtem vele, sokkal jobban örül ő 
annál, hogy végre újra karma közé keríthet unokástul, semmint hogy tényleg összerúgja 
velem a patkót. 

Leslie-vel, pontosabban Lacival az unokatesóm kezdett ismerkedni a neten, de aztán 
gyorsan kiderült, hogy inkább hozzám illő valaki, átpasszolta secpec. Gondolom, gu-
micsontnak is szánta, addig sem a házasságomon rágódom. Szinte azonnal berobbant 
az a valami közöttünk, hadd ne adjak most neki nevet, két hét alatt négyszáz mailt 
váltottunk, sistergett a drót, szinte alig aludtunk, milyen is a szerelem, élve temeti el 
az embert! „Falta mohó állkapcsa az ifjakat, és ropogott puha csontjuk” Hatórányi el-
tolódásban éltem, minden gondolatom az ottani időben zajlott, kentem Marcus iskolai 
uzsonnájához a kenyeret, és közben szinte láttam magam előtt, amint Leslie kimerülten 
alszik, hiszen éjfél utánig váltották egymást az üzenetek. Aztán mire végeztem a vásár-
lással, és hazaértem, már pittyent is az állandóra beállított postafi ókom, hajnali négy 
volt a tengerentúlon, de Laci felébredt, és nem bírt visszaaludni, muszáj volt valamit 
megosztania velem. Klipeket küldöztünk érzelmes zenékkel, ajándék szíveket és ró-
zsákat, meg virtuális kisállatokat, amiket aztán naphosszat pátyolgathattunk. Édesanyja 
elvesztését is átéreztem nagyon, belegondoltam, mi lenne most velem anyu nélkül, és 
persze égi jelnek tűnt, hogy tizenegy éves a fi a, Tim, igaz, más csillagjegyben született, 
mint Marcus. 

Később a hangja bezavart, először akkor émelyegtem kicsit, amikor egyik este tele-
fonon is felhívott, és akcentusa, torokköszörülése nem passzolt a róla kialakított belső 
képemhez. Addigra már felkészítgetett, hogy nem egy Adonisz, és idővel a beszédét 
is megszoktam valahogy, ő pedig kezdte levedleni a idegen kiejtést, öblös és bárso-
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nyos volt az a hang voltaképpen. „Thészeusz elszánt szívvel szállt a hajóra, sodorta 
a hullám.”

A felesége rettenetesen elbánt vele, valósággal kifosztotta, én mondjuk ebben az egy-
ben semmit sem vethettem Miska szemére, fi zette a tartást, mint egy katonatiszt, bár 
mindig kiköptem, ha elvitte a fi át, pontosabban a fi unkat, az én fi amat, ketten jöttek érte 
azzal a szőkített nősténymajommal. Nem szűkölködtünk semmiben, ráadásul anyám 
még takarított, mosott, főzött is ránk, lassan a fakanál fogását is elfelejtettem, úgy él-
tem, mint akit eltéphetetlen köldökzsinór köt a számítógéphez. Vak torreádorként min-
den idegszálammal éreztem, hogy vágtat felém az állat, ez a sötét, meghatározhatatlan 
tömb, dübörög a föld alatta, és ha nem vigyázok, felöklel, mégsem álltam félre. „Kréta 
királyának széparcu fi át is holtra taposta patája”

Előbb láttam képeket a rég meghalt anyukájáról, összes rokonáról meg a kaktusz-
gyűjteményéről, mint róla – volt ott kicsi, nagy, közepes, egyágú, bozótos, húsos és 
légies, virágzó és ember méretű. Akkor lettem rosszul másodszor, amikor megpillantot-
tam az embermagas kaktusza mellett állni a kaktusztüske-hajával, szélesen mosolyogni 
a furcsa, csempe fogával, napokig nézegettem azt a képet, míg hozzászoktam, csak 
akkor tüntettem el a képernyőről, mikor Marcus rákérdezett, hogy ugye az a Tengeren 
Túli Pasi, akiről a Nagyi sutyorog folyton. Utálom, hogy anyám könyékig vájkál az éle-
temben, de nem szólhatok egy szót sem, teljesen ellátja Marcust, míg én odaát leszek.

Köpni-nyelni nem tudtam, amikor Laci előállt a repülőjegy-küldési ötletével, én is 
ábrándoztam róla, hogy szép lassan majd összespórolom, erre ő kihajít egy kosár pénzt 
az ablakon, pedig honnan tudná, nem valami gigászi tévedés ez az egész. Megint csak 
borsózott a hátam, fi cegett valami rossz érzés bennem, mit is akar voltaképpen ez a 
pasas, mi ez az egész, ékezet nélküli betűk halmaza, két hét kábulat, amely idő alatt én 
is, ő is csak lézengtünk a munkahelyünkön, mindenkinek olyan, de olyan hálás vagyok, 
hogy ezt elviselte. „Már a habok taraján játszódik a tengeri nap ragyogása.”

Meg vagy te őrülve, mondták a barátnőim, kiutazol egy vadidegenhez egyetlen füty-
tyentésre. Őrüljek csak meg, annyi baj legyen, inkább, mint hogy itthon punnyadozzak 
és a sebeimet nyalogassam. Anyám is sápítozott egy sort a forma kedvéért, de legbelül 
megint ujjongott, így még jobban kiszolgáltatom neki magamat és az unokáját, egy 
életen át hallgathatom, milyen hálás lehetek, nem érdekelt már ez se. Hálás voltam, mi 
tagadás. A repülőn aztán rendesen megtöltöttem a hányós tasakot, a rosszullét erre nem 
kifejezés.

Laci azt mondta, még tizenhat évesen is egy ágyban aludt az anyukájával, a mellére 
hajtotta a fejét, ő pedig azt suttogta, itt vagyok, picikém, és nekem megint összerándult 
a gyomrom. Legyűrtem ezt is, egy ágyban aludtunk az első éjszakától fogva, bár azt 
hittem, sosem szokom meg a teste szagát, a puha tömböket, mellemhez szorítottam a 
fejét, és azt suttogtam, itt vagyok, picikém. „Széphaju szűz, engedd kebeledre lehajtani 
fürtim”.

Az azért enyhe túlzás volt, hogy New Yorkban lakik, gurultunk csak a prérin az or-
mótlan terepjáróval, és megálltunk valahol a világ végén, se kerítés, se aszfalt, a szom-
szédok egy gyufaskatulyának látszó, roggyant faházban laktak a láthatár peremén, 
ahogy Leslie rozzant faháza is gyufaskatulyának látszhatott onnan nézve. A kötelező 
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hintaszék azért ott ringatózott a tornácon, egy amerikai fi lm díszlete, sírhatnékom tá-
madt, valahogy jól esett mégis nagyon ezzel a mackóforma pasassal meg a félénk fi ával 
sörözgetve nézni a naplementét, tényleg pazar volt a fény, az aztán pazar!

Egy óra alatt benn voltunk New Yorkban, ez tény, felmentünk az ilyen meg olyan 
bildingek tetejére, rámtört az émelygés, ahogy lenéztem az üveglift aknájába, az alat-
tam tátongó szakadékába. Rettenetes honvágy tört rám nagyon rövid időn belül, írtam 
a naplómat és nyafogtam, leveleztem az otthoniakkal, sírt a kicsi szám. Jártam ugyan 
nyelvtanfolyamra, de zömmel mégiscsak idegen környezetben éltem, Leslie dolgozott, 
és nélküle még a közeli shopping centerbe sem tudtam átmenni, pedig ott élt az egész 
környék, az utcákon csak kocsikat lehetett látni, gyalogost sosem. Egyszer azt álmod-
tam, hogy sétálok a plázafolyosón, és nagyon furán méregetnek a szembejövők. Lené-
zek magamra, hát látom, hogy meztelen vagyok, de a kezemet hiába kapom magam elé, 
mert átlátszó a húsom, üveges, ott van kitéve közszemlére minden, a csontom, a belső 
szerveim.

Kezdtek eltünedezni a gépből egyes emailek, csak amikor Leslie-nek szóvá tettem, 
akkor bukkantak elő hirtelen újra, és ugyanez történt pár titkos naplóbejegyzésemmel. 
Máskor olyasmikre kérdezett rá anyámmal és a fi ammal kapcsolatban, amit nem tud-
hatott, csak ha olvasta a leveleimet. Persze tagadta, hogy megtette volna, félig-meddig 
hittem is neki, és csak fokozatosan esett le, hogy informatikusként simán totális el-
lenőrzése alá vonhatott mindent, amit a gépen műveltem. Betegesen félt a kudarctól, 
attól, hogy másnak lássam, mint amilyennek mutatni akarja magát, erre csak utólag 
jöttem rá. Fontolgattam, hogy komolyan beszélni kellene erről a tesztkapcsolatról, ám 
ő megelőzött, azzal rukkolt ki, hogy időt kellene adnunk egymásnak, ha szabad döntést 
akarunk hozni, és hasznos lenne most átmenetileg hazautaznom. Megkönnyebbülten 
mondtam, hogy pontosan így gondoltam én is, mire elővette a zsebéből a jegyemet: 
előre megváltotta, két nappal későbbi dátummal. A döbbenettől szóhoz sem jutottam, 
bármit mondtam volna, csak még megalázóbb lenne. „Majd kivezet kusza barlang mé-
lyéről e fonál.”

Azóta minden kapcsolat megszakadt közöttünk, egyszer utoljára beolvastam neki 
emailben, jobb, ha mindketten vesztegek maradunk saját labirintusunk mélyén, várunk 
mozdulatlanul. Rendszeresen eszembe jut a fi a, Tim, és az a jelenet, ahogy az éjszaka 
kellős közepén ott áll a küszöbön, tágra nyílt szemmel bámul, én pedig fekszem kita-
karózva, szinte csontig meztelenül. „Barna szemében tükröztetve kicsiny bábú a sze-
relmese teste.” Órák óta tanuljuk a memoritert Marcussal, halvány gőzöm sincs, miért 
kell egy tizenkét éves srácnak ilyesmivel szenvednie, mi köze ezeknek az ócska régi 
szövegeknek az életünkhöz.
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FARKAS GÁBOR

Harmadnapon

a tér szükséges alkalmatlansága
magukra hagyott szögek a kereszten
a folyosón égve felejtett lámpa
fénye penge-éles, fénye kegyetlen

ahogy meg van írva, bevégeztetett
a folyosón éjjel magányát őrző fény
ahogy ő leírta, ma ontják véremet
ma töviskorona szögesdrót önkény

a fény betekint a véres akolba
a szűz mellén nyugtatja a kisdedet
állatok között ahogy meg van írva

a Golgotán krisztustalan fakereszt
a feltámadás biblikus magánya
mert megadatott és Mennybe vétetett

Apokrif

Aznap vörös köntösében
jelent meg közönsége előtt,
meghallgatta a vádakat,
a gyilkolni vágyó nép
hökkenéseire érvelt, bólogatott,
majd megmosakodott.

És harmadnapra véget ért a böjt,
mindenki várta, hogy testet ölt,
és beszédet mond az üres sír előtt.

(Vagy legalább elűzi a rómaiakat.)
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A feszület alatt

hidegebb napok
a harsonák hangjánál
is hidegebbek

lábai alatt
márciusi zokogás
bevégeztetett

Passio

Embert idézni
egy embertelen korban
krisztusi szándék.

Nézem az arcát:
magára hagyottan le-
omló verejték.

Parasztház Lónyán
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KÖDÖBÖCZ GÁBOR

„Evangélium és esztétikum” találkozása
(Farkas Gábor Törzsét tartó ág című kötetének előszava)

Az igényes és meglepően érett versvilággal rendelkező Farkas Gábor művei tanúsága 
szerint nemigen gondol arra, hogy esetleg fáziskésésben volna. Habár krisztusi korban 
van, aggodalomra valóban nincs oka, hiszen jól ismeri tehetsége természetét és ponto-
san olvassa önmagát. Bizonyos fokig szerencsés alkat, mivel a talentumot nem annyira 
keresztként, sokkal inkább lehetőségként, felelősségként és kötelességként éli meg. Ez-
által bele is köti magát a magyar líra sok évszázados vonulatába; a költészetet etikai fe-
noménként tételező, közösségi elkötelezettségű, nemzeti horizontban szemlélődő költői 
hagyományba és értéktudatos cselekvésbe. Értelemszerűen az Ady Endre, József Attila, 
Illyés Gyula, Nagy László, Kányádi Sándor, Csoóri Sándor, Utassy József, Nagy Gáspár 
nevével fémjelezhető lírai tradíció jelenti számára a legerősebb példát és kötődést, de 
másféle értékvilágok és beszédmódok iránt is nagyfokú nyitottságot és affi nitást mutat. 

Farkas Gábor alapvetően evangéliumi ihletettségű, a kreatúratudat tisztaságát és 
teljes odaadottságát recitáló költészete leginkább Pilinszky János lírájával rokon. A 
versvilágot uraló biblikus képzetkörök és értékképzetek úgy tágítják és távlatosítják 
a lírai paradigmát, hogy abban a jellegzetes keresztényi tartalmakon túl a szeretet- és 
tudásmisztika manapság fölöttébb ritkán föltárulkozó, épp ezért unikálisnak tetsző él-
mény- és érzékenységformái is nagy súllyal és maradandó esztétikummal vannak jelen. 
A szokatlanul összetett intellektuális üzeneteket, komplex spirituális tartalmakat műfa-
jilag-formailag széles skálán artikuláló kötetből a személyes érintettség és megszólított-
ság okán ragadok ki néhány emblematikus, az alkotói törekvéseket poétikai és világképi 
vonatkozásban is hűen tükröző opust: Credo; Breviarium; Harmadnapon; Csendország; 
Otthon;; Hommage; Megírja ha megírja más; Csontváry; Eljövetel; Kezdet; Nincs irga-
lom. A fölsorolt versek a nyelvi erő, a fi gyelemre méltó formakultúra és emberi mélység 
mellett a szuverén világteremtésre hivatott költő egyik legszembeötlőbb és legrokon-
szenvesebb vonását is reveláló erővel tárják elénk: Farkas Gábor líravilága az emberi lé-
tezés talányos-tragikus misztériumát, ezen belül egzisztencia és transzcendencia párbe-
szédét kontemplatív megragadottsággal, egészen kivételes metafi zikai érzékenységgel/
éberséggel fejezik ki. Ezáltal nemcsak saját létélményét, hanem emberlétünk egyszer 
s mindenkorra adott alaphelyzetét és alapmotiváltságát is képes fölmutatni. A kereszt 
metszéspontjában élő lírai személyiség a liturgia költészetét úgy stilizálja a költészet 
liturgiájává, hogy eközben általánosabb tanulságokkal is szolgál. Az egyik fontos üze-
net az lehet, hogy lélekteljes ima nélkül Istennek tetsző élet nemigen képzelhető el, de 
a legszebb imádság mégiscsak az igaz élet. 

Valódi kegyelem, ha egy első kötettel jelentkező költő szinte teljes vértezetben lép 
a nyilvánosság elé. A tanulhatatlan talentumon túl ehhez nem kevés kitartásra, türe-
lemre és alázatra van szükség. Jelen kötet darabjait talán éppen az alázat misztikája 
avatja a szakrális versbeszéd igézően szép példájává. Másképpen fogalmazva: Farkas 
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Gábor versei evangélium és esztétikum találkozásának izgalmasan újszerű olvasatát ad-
ják. Bizton állítható, hogy Farkas Gábor számottevő értékekkel bíró, szép reményekre 
jogosító, karakteres első kötetet tesz le a magyar irodalom asztalára. Egy olyan ver-
seskönyvet, amely fi nom nyelvi strukturáltságával, összetett szemantikájával, illetve a 
kultúrhistóriai hagyományt egyéni módon átlényegítő és újrateremtő metaforikájával is 
sokak érdeklődésére tarthat számot. 

A súlyosságában szerény és szerénységében súlyos verseskönyvet jószívvel ajánlom 
mindazon reménybeli olvasók fi gyelmébe, akik változatlanul hisznek a szerves és tuda-
tos építkezés fontosságában, valamint a szakralitáson alapuló, hiteles emberi szó meg-
tartó erejében.

Baraté Ágnes grafi kái (2.)
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BERECZKI-CSÁK HELGA

Az irodalom nagyon távol van a mai társadalomtól
(Az interjút lapunk a civishir.hu hírportáltól vette át)

Debrecen – Farkas Gábor fi atal, debreceni, költő. Kell ennél több április 11-én? A 
lírai mélységek helyett (de nem megfeledkezve róla) a hazai kulturális életről, a mai 
irodalomművelők nem épp fényes sorsáról, kis politikáról és József Attiláról is beszél-
gettünk.

Farkas Gábor Miskolcon született 1977-ben, ott is érettségizett. A gimnáziumi évek 
alatt megjelent egy – ő hívja így – kötetecskéje. Ettől fogva viszonya a lírával nagy utat 
járt be. Ahogy saját maga a térképen is. A következő állomás Debrecen egyeteme, ahol 
magyar szakon végzett – ezzel párhuzamosan drámapedagógus képesítést is szerzett. 
Családot alapított, majd Szigetszentmiklóson kötött ki, ahol 7 éven át tanított. Két éve 
újra Debrecenben él. Középiskolásoknak oktat irodalmat és nyelvtant. Tanárembernek 
vallja magát. Közben csángó és erdélyi irodalommal foglalkozik. Tavaly decemberben 
jelent meg első – immár igazi – kötete Törzsét tartó ág címmel.

A jövés-menés nem strapálja le a múzsákat?
2002 és 2010 között egy sort sem írtam. A diplomaosztó után azért költöztünk a fő-

város mellé, mert úgy voltam vele, Budapest mellett könnyebb jól fi zető állást szerezni, 
ami majd tisztes polgári létet biztosít – amiből el tudom tartani a családomat. Aztán 
rájöttem, ez nem én vagyok, ráadásul a tanításból se tudtam „kitörni”. Hazatérve visz-
szajött az íráskedvem; mégsem versekkel, hanem tanulmányokkal jelentkeztem. Lassan 
ezekből is összeáll egy kötetnyi. PhD-ra készülök, a csángó és az erdélyi kortárs irodal-
mat kutatom.

Akit beoltanak irodalommal, az minden bizonnyal emlékszik az első szúrásra…
A Miskolci Katolikus Gimnázium (ma Fráter György nevét viseli – a szerk.) légköre 

meghatározó volt ebből a szempontból. Magyar tagozat, heti 8 magyar óra. Már akkor 
kiderült, érdemes csoportosuláshoz tartozni. A fi atalokat keresték is akkoriban: megala-
kult az Új Bekezdés irodalmi egyesület, aztán jött a Debreceni Egyetemen a LÉK, ami 
legnagyobb meglepetésemre még most, 10 év után is létezik – büszke vagyok rá. A 4-5 
alapító közül egyedüliként néha még betévedek, örömmel látom, hogy mint hivatalos 
egyetemi önképzőkörnek gondos továbbvivői vannak.

A gazdasági válsággal párhuzamosan a kulturális válság is tetten érhető?
A magyar kulturális életnek a gazdasági válságtól függetlenül is vannak válságele-

mei. Elsősorban etikai válságról van szó: a kultúra még mindig nem vetkőzte le a kádári 
rendszer hozadékát. Megy az egymásra mutogatás, érdekcsoportok alakulnak. Nem az 
számít, ki milyen jelentős művész, hanem az, hogy hova tartozik. Ez például a díjak 
odaítélésénél is megmutatkozik – nem pártatlanok a döntések. A lapokat rég leosztották. 
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Szűkebben, az irodalmi élet vonatkozásában pedig az a meglátásom, fölösleges ennyi 
párhuzamosan működő írószervezet. Megosztottságot gerjeszt, továbbá a (pályázati) 
pénzek is szétszóródnak. Egy szervezet kellene, ami hatékonyan működik és támogatja 
a mindenkori kormányzat. A mai magyar kulturális élet erősen átpolitizált.

Tegyük fel, van otthon a fi ókomban 35 jó vers; mik az esélyeim?
Kevés kiadó engedi/engedheti meg magának, hogy teljes mértékben fi nanszíroz egy 

kötetet. Általában két út van. A kiadó több szerző több kötetének kiadására pályázik, és 
köztük mondjuk lehetőséget kap egy elsőkötetes is. Ez a gyakoribb. A másik: a szerző 
kerít támogatókat, a kötet pedig vegyes fi nanszírozásban (a kiadó és a szponzorok pén-
zén) jön ki. Ám ezzel még nincs vége. Hátszél nélkül nem megy. Kell valaki – például 
egy irodalmár, egy már többkötetes szerző –, aki a kiadó vezetőjének fi gyelmébe ajánlja 
a kéziratot. Az írószervezetek tagjainak könnyebb: a csoporthoz tartozás révén olajozot-
tabban mennek a dolgok.

2012-ben miről szól a vers? Mi a divat tartalomban és a stílust illetően?
Azt mondják, a posztmodernen már túl vagyunk. Pedig még ma is sokan élnek az 

intertextualitás adta játékkal, a nyelv lehetőségeivel. A stíluspluralizmus jegyében azon-
ban mindenki azt és úgy ír, ahogy akar. Én például nem vagyok divatos költő, mert erő-
teljes a verseimben a vallási tematika; ezt vizsgálom az erdélyi és csángó költészetben 
is. Noha van reneszánsza a vallásosságnak: író-olvasó találkozón tapasztalom, igénylik 
az emberek a hitről való beszélgetést. (Most kezdtem el Szegeden a teológiát. Nem volt 
ez tőlem soha messze).

Van, akinek a szavai mindig a füledben fognak csengeni? A kis költőnek adatott 
nagy költő példakép?

A középiskolai tanáraim hatottak rám, mint emberre. Az utóbbi időben Görömbei 
András, Ködöböcz Gábor és Bertha Zoltán irodalmárok, Oláh András költő. Valamint 
Iancu Laura – büszke vagyok rá, hogy a barátomnak mondhatom. Csodálom, honnan 
hova jutott: egy csángó faluból érkezett Budapestre, néprajzból doktorált, három diplo-
mája van, a Magyar Írószövetség elnökségi tagja. Amiket verseiben és prózájában leír, 
az többletet ad.

Érdeklik egyáltalán a diákokat a versek?
Azon túl nem nagyon gondolkodnak, hogy a napi teendőkhöz mi szükséges. Az iro-

dalomhoz az kell, hogy az ember igényelje a mögé látást. Úgy vannak vele, megvan 
nekem a magam baja. Néha még látok a kezükben divatos kortárs világirodalmat, pél-
dául az Alkonyatot, de lírát nem. Szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, a kortárs mű-
vészet valaha méltó helyére kerül-e. Jó esetben úgy van vele a társadalom, hogy mel-
lékes; rossz esetben: púp a hátamon. A színművészet kicsit jobb helyzetben van abból 
adódóan, hogy szórakoztat. Egy jó rendező ugyanolyan művész, mint egy drámaíró. 
Vidnyánszky Attilát, mindamellett, hogy bírálható, művésznek tartom; nem hiába ka-
pott annyi elismerést.
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És József Attilát? Mégiscsak a költészet napja van.
Úgy érzem, kinőttem. Kamaszként ő volt a költők költője, viszont ma már sok írásá-

tól idegenkedem. A melankólia, a végtelen mély érzékenység tőlem távol áll. Könnyű 
félreértelmezni, és az elmúlt évtizedekben sikerült is. Belemagyaráztak az avantgardtól 
kezdve a modernségig mindent. Pilinszky például azért több nála, mert neki megvan a 
kegyelembe vetett hite.

Farkas Gábor
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BAKAJSZA ANDRÁS

A téeszesített falu pusztuló portái
Nagy László, Csoóri Sándor és Oravecz Imre elégikus verseiben

„Menjünk haza? 
Mi maradt ott nekünk?”

(Csoóri Sándor: Menjünk haza?)

Félszázada fejeződött be a magyar paraszti társadalom minden eddiginél súlyosabb 
tragédiája. Két drámai kérdés szerepel dolgozatom mottójában. (Ha volna életem, 1996.) 
A döntést váró-sürgető kérdést háromszor szögezi mellünknek a költő: a címben, a fel-
ütésben és a zárlatban. A kiegészítendő kérdésre viszont azonnali felkiáltójeles választ 
kapunk: Az üres ház fölött az üres ég! Azelőtt régen, gyermek- és ifjúkorában, mikor 
sürgő-forgó volt itt az élet, lakói voltak a családi háznak, és Istennek is hajlékot adtak 
benne. Élt a gazdasági udvar, az istálló, az ól, csűr, szérű, kert. 

A siralmas leltár készítésekor Csoóri úgy alakítja a vers szerkezetét, időrendjét, hogy 
föl- fölemelje tekintetünket a „pókos múzeum” maradványai közül az emberi sors tra-
gédiái- és örömeiig. Múlt, jelen most már örökkévalóság. „Legalább mi feszüljünk 
szembe” a látásával és látomásával, a falu nyár- és tél-képeivel. 

Elégiák járnak emlékezetünkben, fájdalmas, borongós hangú költemények; enyésző 
eszközök emlékeztetnek gyermekségünk és (kora) ifjúságunk idejére. Egy szekérab-
roncs, egy jászolkarika, egy szeplős csoroszlya… Apám és anyám között ülök a tehén-
szekér ülésén. A búza most hányja fejét, apám leszáll, s a kalapjához tűzi az első kalászt. 
Mikor szántásban találta a hajnali harangszó, levette kalapját, az eke szarvára tette s 
szántás közben imádkozott. A téeszben a tehenészetbe jelentkezett, hogy állandó mun-
kaegysége legyen s meg tudja venni a fél portát bátyjától. Így hát csordáskodnia kellett a 
volt parasztgazdának a volt parasztgazdák szeme láttára. Mit gondolt s mit érzett vajon? 
És mit érzett, mikor elvették tőle az örökölt és hozzá szerzett földet, jószágot, szekeret, 
ekét…, mikor mások álltak be aratni az őszi búzájába?

Félszázada, hogy 1961 tavaszára – a közvetett eszközök után a parasztprés közvetlen 
eszközeivel – szovjet típusú kolhozba (kollektív gazdaság) kényszerítették az önálló 
magyar paraszti társadalmat. A két eszköztár vasvégű ösztökéit a kényszerítők cserél-
gették persze, úgy a Rákosi, mint a Kádár-diktatúrában. Egyre azonban kommunista 
éberséggel és kíméletlenséggel ügyeltek: a prés – amibe a többi társadalmi csoportot 
is beledömöckölték – az levegőtlen legyen az újabb és újabb csavarások között. Majd 
csak beadják derekukat az egyéni gazdálkodók, addig nyúzzák őket: beszolgáltatással 
(a nép nyelvén beadás), adózással, földtagosítással, kulákká nyilvánítással, deportálás-
sal, megszégyenítéssel… (A vonakodók palánkjára pl. csigabigát meszeltek, miszerint 
EZ A GAZDA A BEADÁSBAN HÁTUL KULLOG. Ha netán előbb teljesítette valaki, 
repülőgép került a deszkakerítésre, mert EZ A GAZDA A BEADÁSBAN ÉLEN JÁR.) 

Az „árutermelő kapitalista” parasztsággal végül a „Forradalmi Munkás-Paraszt Kor-
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mány” terrorja végzett. 56’ november 4-ére sortüzes december, fekete karácsony követ-
kezett. Vadászok lépnek, lépnek, lépnek, / villogásuk az égig ér […] talpuk alatt ropog a 
dér – írta Nagy László az országos félelemről. (Vadászok lépnek) 

S nem először zaklatott történelmünkben. Századok óta eleven az emlékezete: Mint 
a kopó, jár vadászni Szapolyai / katonája…, ahogy Dózsa után történt, s ahogy Juhász 
Gyula hasonlata érzékelteti. 

Kádár rémuralma olyan dermesztő volt, hogy alig telik el két év és nekiláthatnak a 
parasztság kerékbetörésének, az ezeréves falu felbomlasztásának. 

Három tél, három bekerítő hajtóvadászat, falkányi kopó falunként s faluszerte. A va-
dászkürtöket hangszórók helyettesítették, behangszórózták a téli csöndbe kushadt fal-
vakat. 1961. Jégtörő Mátyása előtt aztán megtört a jég. Szabolcs-Szatmárban pl. 38 
„népnevelő”, vagyis agitáló brigád 4500 aláírás-vadásszal tetetett pontot a belépési 
nyilatkozat aljára. Ez volt az igazi gerinctörés: a téeszesítés – mondja Csoóri Sándor. 
(Elveszett utak, 2003, Megleltem igazibb hazámat)

Fel lehetett írni a helységjelző táblákra, nyomtatott nagybetűkkel: TERMELŐSZÖ-
VETKEZETI KÖZSÉG. Béres igricek fakadtak műdalra: Nem messze innen, hol a kis 
Túr a Tiszába siet, / a parasztokat egy csoportba gyűjti a termelőszövetkezet. (Nyári 
napnak alkonyulatánál.)

Az első riasztó jelzések a falu széthullásáról az orosz Jeszenyin 1920-as évekbeli 
lírájában tűnnek fel. Váteszként mondja: Én vagyok a falu utolsó / költője, híd az én 
dalom. Ezen a hídon vissza lehet jutni a még sértetlen faluba s határába: Szelíd mező… 
De holnap rajta / mohó vasvendég robog át, / és tépi erőszakos karja / a hajnalszínű 
gabonát. // Idegen vaskarok, mogorvák, / az ilyen dalt nem tűrik el. / Kalász-lovak a 
fejük lehajtják- / nekik a régi gazda kell. (Én vagyok) A paraszt-puhítás végeredménye 
a lehajtott fej. Így is, úgy is új barázdát szánt az eke. A vers hatalma itt véget ért: Nincs 
orvosságtok pusztulásra, / az ellenség elől nincs menekvésetek…

S ha keservesen is, Jeszenyin tudomásul veszi az elavulóban lévő gazdálkodás ideje-
múltágát: Réti Oroszország! Béke már rád! Szíken tolni szuvas faekét? (Hideg holdfény) 
A változtatók viszont nem békét hoztak, hanem háborúságot, végítéletet: a mezőgazda-
ság siralomvölgybe taszítását. Hiába kérdi a költő a címben: Hol vagy, hol vagy atyai 
ház? Siratóéneket mond a faluért, ihletének bensőséges forrásáért. Majd maga is bele-
pusztul a pusztulásba. 

Szabó István fájdalmas-szép s igazmondó novellái járnak eszemben, a Sirató-dal, az 
Otthon a szőlőhegyen. Úgy vagyok a téesz-előtti és téesz-utáni világgal, mint utóbbi 
novellájának hazalátogatója, Dobos (maga az író):[…] visszagondolt itthoni életére, az 
elmúltra, elveszítettre-. Tudom magam is a paraszti származású író igazát (amit baráti 
levélben bátorkodott csak megfogalmazni): Az egyénileg gazdálkodó falu közösségibb 
volt, mint a mostani, látszólag közösen gazdálkodó, de egyedeiben önzően magába-for-
duló téesz-tagság. Ha ehhez a témához nyúlnék, a szocializmus alapjait támadnám meg. 
Ez pedig nincs szándékomban.

Milyen volt a még bolygatatlan falu parasztembere? József Attila Falujában találó a 
jellemzés: … itt más szó / nem eshetett, mint ami dereng: / eke és ásó. // Szó, mert velük 
szólal a paraszt / napnak, esőnek, földnek. 
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A takarosan elvégzett munkájuk beszélt helyettük. Föld, ember, munkaeszköz kap-
csolata azonnal megromlik, mihelyt elveszik a föld mellől a jogot. Aztán a földet. Végül 
az önbecsülést. A fi ak elidegenülve elmennek ingázónak városi munkásszállásra. S akit 
egy búcsúra hazahúz / még a szíve, az is megy újra… és huszonnégy torkával a csűrben 
/ utánuk sóhajt búsan a vetőgép. Majd kiírják az atyai házra: EZ A HÁZ ELADÓ, s 
megritkul a hazajövetel, tovább pusztul az ősi porta, mert előbbi lakója viszi a mara-
dék jussát: …egy-egy ojtóággal és néhány / szőlővesszővel, parány diófa- / csemetével 
megy el, hogy …valami emléket megőrizzen / az ősiből, halott apákéból, / ha már teljes 
felejtés úgysincsen, / ha már a kor neki merő téboly. (A Bazsiban született s ott nyugvó 
Simon István két verséből való a két idézet, a Falusi búcsúban és az Eladó ház elégiája 
címűből.)

Az országos bajok látása és látomássá növesztése Nagy László 50-es évekbeli költé-
szetében a döbbenet erejével hatott a sematikus, szocreálos versikék virultakor. Olvas-
suk csak a Gyöngyszoknya víziós sorait! Jégverés zúdul „bizánci erősségben” az aratás 
előtti határra egy csupa gyöngy céda asszony szoknyájából mázsaszám rázza, szórja / 
fűre, fára… s mindez egy valóban despotikus „bizánci” hatalom országlásakor. 

1959 márciusában Nagy László édesanyja tudatta költőfi ával: „Iszkáz elésett”. Iszkáz 
(is) beállt a téeszbe. A pártállamon belüli „idegen test” (az egyéni parasztság) ellen foly-
tatott hosszú háború véget ért. 

Rokonaink arca c. versét így zárja a költő: Arcukat gyötrelem / széjjel ne szedje, / mi-
kor a földek forradnak egybe… Búcsúzik a lovacska – írta címül monológja fölé 1963-
ban: Szomorúságra szorítva immár / nem etet senki, nem itat, / porban kattogó csont 
vagyok… Ember és ló több ezer éves kapcsolata sorvad el a közös gazdálkodásban. 
Hányszor megörökítette rajzban a költő! 

Csoóri Sándor írja Nagy László lovairól: Forognak saját kíntengelyük körül, mintha 
épp búcsúznának… (Nagy László: Szárny és piramis.) A szülőház udvara c. tollrajza 
kiscsikóját szoptató anyakancát ábrázol – emlékezetből.

A szántszándékkal elvéreztetett falusi porták megrázó drámáját hagyományos (s 
egyébként is idillre hajló) tárgyias-leíró költői eszközökkel nem lehetett bemutatni. Úgy 
bemutatni, hogy a vers olvasója a maga valóságában értelmezze és érzékelje (lássa, 
hallja, tapintsa szinte) a ház körüli gazdaság teljes pusztulását, s mindeközben számon 
tartsa a határon inneni és túli magyarság általános pusztulását.

A portapusztulást csak nagy erejű költői forradalomban kibontakozó képi- jelképi és 
látomásos, mítoszteremtő líra fejezi ki igazán. 

A felgyorsult pusztulás apokalipszisét – mintha a Jelenések könyve-t olvasnánk – A 
Zöld Angyal c. hosszúvers a maga teljességében és kettőségében állítja szemünk elé. 
Ady nagy, víziós versei A halottak élénből asszociálódnak önkéntelenül, de Nagy Lász-
ló-s szóképi zuhatagban, strófa és rím kötöttségétől szabadon. Csoóri Sándor értelmezé-
sében: …elejétől végéig egyetlen drámai beszámoló arról, hogy vége van egy világnak, 
a parasztinak… vége van, tehát le kell vele számolni, s el kell tőle búcsúzni illendően. 
(Tenger és diólevél)

A természet végzi a maga dolgát; nem igazságos, nem igazságtalan. Nem züllenek el a 
fák, a füvek, a gyomok… szól a felütés. Ezért törvényszerű, hogy még a szülők életében 
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(mikor már nem emberei a paraszti munkának) zúdulva jött a Zöld Angyal a házra, ahol 
születtem / megjelölte a házat s világát az ítélet jeleivel, / jött a Zöld Angyal tomboló 
zöld paripákkal, / szügyük a palánkon betör az elárvult jászol elé[…] Megállíthatatlan-
nak látszik a vegetáció túlsarjadzása, amint elnyeli a parasztélet központját, a telket. 

A költő országos és egyetemes érvényűvé emeli az iszkázi Nagy-porta enyészését. 
Nagy kultúrhelyek le- és eltűnte villanhat át agyunkon. A perui Machu Picchu romjai-
val, ahol teraszos földműves kultúra virágzott hajdan, mígnem sorsára hagyták lakói, s 
bekebelezte a vadon. 

 – Az udvarod gyepesedjen be! Ez volt az elképzelhető legnagyobb átok falun. (Va-
gyis szekér ne járja, igavonó állat ne tapossa, baromfi had ne legelésszen rajta.) 

A Zöld Angyal mint a végítélet végrehajtója, a magáénak tartja a házat, az ólakat és 
minden talpalatnyi helyet az udvaron, szérűn, kertben. Mintha a Jelenések könyve-beli 
angyalok egyike szabadult volna el harcra kész paripáival. A Zöld Angyal egyesíti ön-
magában a jó és a gonosz princípiumát. Vagy a népmesék jó és gonosz tündére öltött 
egyre gyarapodó testet, hogy időről időre visszakövetelje ősi jussát? Céltudatos lovai 
tudják az utat, a pusztító-parancstól egészen a totális térfoglalásig s egy egészen más vi-
lág építéséig. Ezen lovas előtt nincs szent dolog, vihog és röhög, mert győz s nem téved 
el, mint Ady örök magyar lovasa, az ős sűrűben. De a falvak lakói ugyanolyanok, mint 
a háborúban: Alusznak némán[…] Multat álmodván dideregve[…]

A Zöld Angyal a kultúrtáj halálát hozza: violát, rózsát eszik a konda[…] zöld kocái 
telemalacozzák a kertet[…] Ám a költő-fi ú nem merül el a borongásban, kordában tudja 
tartani fájdalmát. Ki tudja mondani a számvető szót, hisz ambivalens érzések ütköznek 
benne: a vízözönelőtti / fölszerelését lerakta eléjük fehéren / apám[…] ámen az eke tük-
rére. Innen nem vezet út: lerohad kereke agyáig a földbe a szekér[…] Aztán groteszk 
látomásban megelevenedik mint kísértetfogat, amit dérfejű ember, édesapja holdfényos-
torral hajt – a halálba. Groteszk? Akit bánat fog el, annak tragikus (akkor is, ha gépi kul-
túra váltja fel az elavulót). A parasztember a tragédiában is fel tud magasodni. Reymont 
Parasztokjában Boryna gazda, mikor magához jött béna és néma szélütöttségéből, nya-
kába akasztja a tiszta búzászsákot, és vetni kezd… Van Gogh festményét társíthatnánk 
hozzá: Magvető lemenő napnál.

(Egy kiöregedett falumbeli gazda, M. Károly bácsi a csordalejárónál várta, várta te-
heneit, mikor már rég nem volt a falunak csordája. Ha elakadt agyukban az emlékezet, 
a munkánál akadt el.)

Nagy László művében elégikus hangnem jeleníti meg az irgalmatlan időt az anya 
arcán s közvetlen környezetén, a házban. A látomás látója is benne áll a pusztító-építő 
időben s térben: őt is elfoglalja a mitikus szörny, ám fölülemelkedik szomorúságán: 
Végeladás, nincs maradástok, emlékeim[…] De szivárványt nem von a pusztuló porta 
fölé, ahonnan eltűntek a dolgos kezek. Nem így gondolta az érvényét vesztett világ le-
váltását.

A magyar történelem és irodalom megszentelt hagyományai viszont továbbot parancsolnak 
a költőre: induljon a zsákmány vitézek bástyái ellen; tovább az otthonok morzsalékán[…] Joga 
a kritika interjúban is: Ma, ha hatalmam volna, angyalbrigádokat vezényelnék a földekre. Mert 
úgy látom, az elszármazott munkaerőket visszavonni az iparból s más helyekről nehezebb.
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Az emlékek persze visszajárnak. A végső búcsú a Jönnek a harangok értem: Lépke-
dek haza, hazának. Torony iránt és anya iránt.

Nagy László nem érte meg a múlt-törlő hatalom végét. Tisztaságát, hűségét, meg-
vesztegethetetlenségét Csoóri Sándor siratója, a Furulya-csonk a szánkon katartikus 
költői erővel állítja példaképül: te bazalt szemefénye, / a zsuzsannás világnak / ballasis 
jó vitéze[…] A fegyvertárs és barát egyet tehet: végzi a folytatandó munkát tovább, mert 
más út nincsen, csakis a dolgos emberségé (amit hetedízigleni őseik örökítettek rájuk.) 

Az 1930-ban Zámolyon született Csoóri Sándor az egyéni- (családi) gazdálkodás 
utolsó két-három évtizedének egyik utolsó ismerője, tanúja és részese. Pályája elején 
leszögezett hitvallása nem másult, inkább szigorodott s véglegesült: ami megtörténik, 
ne történjen meg szótlan, / soha tanútlanul, a tanút írtó korban- (Zavaros délután) 

A Menekülés a magányból 1962-es verskötete otthoni jelzéseket hoz a veszni induló 
zámolyi portá(k)ról, öregedő szüleiről, akiknek talpa alól kihúzták a talajt: Apám riad-
tan alszik ott bent, Kint pedig Recseg a szérünk, mint agyagtál / talpam alatt, pusztul a 
múltja- (Falusi árnyképek) 

Közbevetőleg jegyzem meg, Csoóri két prózai kötete, a Tudósítás a toronyból – 
1963-ban – és az Iszapeső – 1981-ben – a gyökeres változtatás lélekrengéseit és baljós 
következményeit veszi számba. Az emberi áldozatok mellett a lovak sorsát is nyomon 
követi.

Megváltozik lírájának hangneme is, elégiák mérik föl a pusztulást. 
Költészetének ezt az elégikus hangoltságát nemzeti múltunk beható megismerése föl-

erősíti benne, s alkalmassá teszi saját korának egyetemes érvényű kifejezésére. Csoóri 
adott világa: a magyar ótestamentumi bűnök[…] s az újtestamentumi mocsok. (Láttam 
arcodat Bibó István emlékére)

Olykor egy-egy versében egy-egy kép, hasonlat váratlanul bukkan elő, hogy emlé-
keztessen, láttasson s megnevezze a főbűnt: s az élet olyan, mint beázott cséplőgép / egy 
messzi szérűn.

Ám a lehangoló látvány elégiái nem siránkozások, hanem cselekvésre ösztönző kiál-
lások, legalább mi hitvallások.

Nem is késik a hatalom hajszája. Csoóri helye kijelöltetett a kilövésre engedélyezett 
nagyvadak listáján. Előbb azonban ő jelölte ki végleges helyét: Országos vad, akit ha 
űznek … zöld fák üszkösödnek. 

A hazatérő – A látogató emlékei c. kötetében – folyamatos pusztulással szembesül: 
A kerékagy: szétrohadt agárfej a vadcsalán közt. / Arrébb a küllők csontja[…] kis for-
gószelek a kazlak helyén[…] Szerte a faluban, szerte az országban mindenütt egy-egy 
teleknyi temető. Azelőtt mindene volt az ott lakóknak: vasárnapra felgereblyézték, fel-
seperték az udvarát, a ház előtt, aztán templomba indultak fehérben-feketében. Most: 
egy öregasszony és egy öregember országa / tárva nyitva- (A hazatérő) Volt gazda, aki 
baltával aprította szekerét, miután aláírt. Aztán ráborult a szekerére és keservesen sírt. 
Így emlékszem Tóth-Máté Miklós novellájára, a Szekérsiratóra.

Csoóri azonosulása, eggyé válása a hasonló sorsúakkal természetes: a megnyúzottak 
bőre lesz majd kiva- / salt ingem, halántékdobolásuk pedig golgotás óraketyegé- / sem- 
(A látogató emlékei) A parasztság 56’ utáni passiója méreteiben túltett a Szapolyaiak-
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Werbőcziek büntető hadjáratán, mert nem volt az országnak olyan zege-zuga, ahol 
ne jártak volna csapatostól a „Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány” janicsárjai. A 
Bölcsőhelyem, esőben egy kemence-meleg szóval nevezi meg a szülőföldet, idősebb 
Csoóri Sándor portáját, a szülőházat, míg a helyhatározó a felütésben nyeri el elégikus 
jelentését: nagy eső zuhog, minthogyha én hullanék[…] A versbéli eső az idő suhogá-
sa, ami elmos minden emberi, állati nyomot, eltünteti a régi földművesélet alkotásait, 
eszközeit, el a paraszti gazdálkodás szókincsét, tájnyelvét, dűlőneveit, szigorú, zárt 
erkölcsi világát. 

(A pusztulás kezdetén, 1963-ban Bárczi Géza nyelvészprofesszor drámai fölhívást 
tesz közzé: G y ű j t e n i ,  g y ű j t e n i !  g y ű j t e n i !  (Már mint a földrajzi neveket.) 
S amit ezután mond, ódai magasságba emeli mondanivalóját: Megragadni a pusztulót, 
menteni a veszendőt, feltárni a jelent, melyben múlt és jövő ölelkezik. Szép, hasznos 
munka, s ki másé, ha nem a paraszti gyökerű értelmiségé?!

Pár főnév a fönti versben őrzi a paraszti szakszókincs és nyelvjárás nyomait: szérű, 
fészer; vasvella, rudalófa, de a mű nem billen át szociográfi ai leírásba. A lírai hangnem 
személyes: emlékező, búcsúzó. A költő emlékező önmagától is búcsúzik: paradoxonnal 
él az utolsó előtti szakaszban: Ti is elmúltok bennem magammal együtt, múlhatatlanul. 

A bölcsőhelyre emlékezést a halál oltja ki csak. Egy Jeszenyin-elégia címe hiába 
kérdi az őrlő időt: Hol vagy ház? Gyorsnyilú eső szakad. 

Az ismétlő sor Gyorsnyilú eső szakad a kérlelhetetlen természeti és társadalmi válto-
zásra utal, akárcsak a Csoóri-elégiában a keretes megoldás, melyben az első szó, a Tol-
lászkodom hangulatfestő szó, a tárgyak, emlék-tárgyak és az egymásra vetülő fájdalmak 
rendezgetését s magát a nekikészülést láttatja. 

A Bölcsőhelyem, esőben huszonhárom igéjéből huszonkettő jelen idejű, csupán egy 
múlt idejű. Ez az egyetlen múlt idejű ige maga az elmúlt szó. Ez a kulcsszó, ez kerül 
a befejező részbe (a megismételt első versszak elé): Valami most múlik el, / valami 
végleg elmúlt[…] Itt mondja a legtöbbet, a legsúlyosabbat a műalkotás. Az emlékezés 
időtlensége elől nincs menekvés. A –t igeidőjelet azonnal követi a veszteséget és a fo-
lyamatosságot szemléltető „gurul” ige: lapulevél alá ezer év gyöngye most gurul[…] A 
gyöngy-metafora Csoóri értékrendjének szóképi kifejezője. A birtokos jelzős szerkezet 
Szent Istvánig, az ezer éves Magyarország alapítójáig vetíti vissza az időt. Olvassuk 
csak újra: ezer év gyöngye most gurul. Hol hallottuk a bűnösök bűnének ilyetén megfo-
galmazását? Az Idegszálaival a szél c. „reprezentatív” (így írták a tankönyvek) Csoóri-
versben: Ezer esztendő törik szét velük[…]

Ahol bölcsője ringott, ott az idő szekerén látja önmagát, amint „zöttyen” a kerék; 
ugyanakkor látja hajdani fészerüket, kézbe koptatott munkaeszközeik árnnyá válását, s 
ezt az emberiség egyik legnagyobb kataklizmájának látleletével tudja hitelesíteni: S a 
fészer falán kezek, vasvellák árnya, / beleégve a vakolatba, mint hirosimai emberárny- 
(Csoóri szóképei gyakran meglepik s kizökkentik nyugalmukból a „békés” olvasót, ma-
gasfeszültségi villámlásukkal.)

Hogy mondja Ady: Ez itt falu, az én falum, / Innen jöttem[…] S itt jaj, átkos, fojtó 
az élet. Csoóri tudatosan kapcsolja egybe versét a Séta bölcsőhelyem körül Adyjával. 
Szülőfalu-vallomásukat mindketten kiterjesztik Érmindszent, illetve Zámoly tragikus 
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múltjára is. Fojtó az élet Zámolyon is: a munkaeszközök maradványai maradtak csak. 
Pára és árny lett gyermekkorából és koraifjúságának magyar zsoltáraiból.

(Hogyne bántaná öregedőn is hazavivő útjainak ritkulása: Egyre kevesebb út haza, / 
az udvarba, a dohos házba, / hol csizma-múmiák feküsznek / a padláson örökös nászban 
– írja Czine Mihálynak küldött Száll, száll a füst c. elégiájában. Hányszor járta meg a 
zámolyi utat gondolatban, az Isten tudja csak.) 

Amikor álom kerülte, nagy lapulevél-talpakon szököm haza[…] Ilyen mesebeli kez-
désű az Éjszaka, otthon. Otthon viszont a múlandóság vert tanyát: A vályunk teli van 
megöregedett vízzel[…] s az istálló, / mint egy kirámolt múzeum, tárva-nyitva. // Ki 
néz itt körül éjszakánként? A gondos gazda, a költő apja sorvad a házban, / anyám a 
temetőben. Erre a szomorú valóságra üt rá a látomás, a valóságfölötti „megoldás”:[…] 
ponyvákat teregetek a holdfényben szét. / hátha[…] visszajön még az augusztusi fekete 
babot kicsépelni.

A mély csöndre mi következhet még? A valóság, a Csoóri-versek vitathatatlan hite-
lesítője: de csak egy siralomházi denevér / sodorja le a kútról / az üres bádogkannát. 
A berekesztés két jelzője, a váratlanságával ható siralomházi és a szokványosnak tűnő 
üres a szabad paraszti élet halálát, kiüresedését képileg is szemlélteti. 

Csoóri mindegyik alkotói időszakában találunk olyan verset vagy prózát, amelyik új-
fent fölméri „a mezőgazdaság szocialista átszervezésé”-nek kóros következményeit. A 
látogató emlékei kötet megrendítő, de megnyugvást s így katarzist nem nyújtó elégiája, 
az Otthoni udvar, ősz előtt emlékeztet a Bölcsőhelyem, esőben és az Éjszaka, otthon c. 
versre. 

Hogy néz ki egy falusi belső telek harminc évvel a kolhozba darálás után? Hogy néz 
ki az őszi betakarítás előtt s az őszi búza vetésének évadján? A felütés most is a termé-
szetből kiinduló helyzetkép, társadalmi helyzetkép. A természet most is a kiszámítha-
tó, a földi időt mutatja itt Közép-Európában, ám a nagyhatalmi históriai idő a szovjet 
zónáét: Szeptember. Hosszú napfény az udvaron / s kifakult mályvák a konyhafal előtt. 
/ Lesántult kőrisbogár / biceg el köztük az éjszakák felé. Az alapkép (egyben zárókép) 
meghatározza a költemény atmoszféráját. A jelző-alany-állítmány szórend állítmány-
jelző-alanyra módosul a végén: biceg a lesántult kőrisbogár. 

Az ország sántult itt le, az biceg a sorozatos éjszakák felé (Mint mi, akkori magyarok 
a mindennapi sötétség felé.) A szomorú (egyben groteszk) kép hátterében Az elnép-
telenedett ólak húzódnak meg. Nyomasztó helyen járunk, s úgy érezzük, jártunk itt 
már, ilyesféle helyen, József Attila versvilágában: A gally alól / bicegő cinke sírdogál. 
(Tiszazug) Vagy olvassunk bele az Elégiába: átcikkan, donog, / egy-egy kék, zöld vagy 
fekete légy. Otthon, Zámolyon üres az istálló, az ól, a ház; a bogarak népéé a porcfüves, 
lapuleveles udvar. Döglegyek gazdálkodnak, illetve gazdálkodnának, ha volna miben: 
fekete bandájuk ma / a jászol alá temetett / halott lovaknak muzsikál.

Elbújhat-e előlük a pergőtűzben s elnémítási kísérletekben megedződő költő? Hová? 
A gőgös városba? A jó és engedelmes látszat-létbe? A magánlírába? 

Kihalt az otthon, az itt élők, a fi atalok nincsenek sehol. Arany Toldi-beli szavával 
élve, bitangul hagyták az ősi házat. 

József Attila Téli éjszaka-beli földmívese hazatérhetett még, vérző vasú kapájával a 



tavasz 33

vállán, de Csoóri Sándor parasztportáira hazatérhet-e, aki egyszer levette kezét az eke-
szarváról, mert mást nem tehetett.

Hazatérhet, de nem gazdálkodni. A lovak árnya is elmegy innen, száműzetésbe. Ha-
zatérhet, de csak emlékezni és megnevezni, mint a költő, aki önmegszólítással él, s most 
sem a könnyebbik utat választja: nem önmagába vonul vissza, hisz a küldetés elől nem 
lehet kitérni: meg kell tanulnod végre itt maradni / a romlás színhelyein[…]

A küldetés Ninivébe szól, ellene kell kiáltania, a pusztuló falu-Ninivékre / emlékező 
Jónásnak. 

Jónás a nagyváros pusztulását jövendölte következetes meggyőződéssel, Csoóri a 
magyar parasztság balsorsát, a pusztulás folyamatát és múlt idővé válását, vagyis jóvá-
tehetetlenségét menti szellemi műalkotásokba. Ninivét az Úr, bűnössége ellenére nem 
pusztítja el, mert - mint Babits írja – évszázak folytán épült vala fel. A magyar földmíves 
kultúra is évszázadok alatt épült fel, mégis sorvadásra és felejtésre merülésre szánták a 
szovjet kolhozítás kritikátlan és nemzetietlen követői.

Csoóri századokkal mér, véges és végtelen terekkel. Ő az űrből is csikónyerítés, pata-
dobajt hall és cseréptányérok repedését. A próféta-párhuzam szemléletes önmeghatáro-
zásra nyújt lehetőséget: az itthoni udvaron is / már csak te vagy az egyetlen, / magasba 
fölcsapó arcél, aki a pusztulás mértékét naturális szóképpel is aláhúzza. (Döglegyek 
muzsikálnak halott lovak felett.) 

Az idő szekere persze halad megállíthatatlanul. Az Augusztusi elégia költője elszá-
mol vele. Az utak, a hazavivő utak egyszer a temetőbe ballagnak és akkor el kell kö-
szönni tőlük. De úgy, ahogy egy hajdani tengerihántó a házigazdáéktól az őszi nagy 
betakarításkor a zámolyi portán: Jó éccakát kívánt holnapig. Az emlék fi lmszalagján 
meg- megakad egy-egy kép s hang, s látomássá nő. A zámolyi temetőben / most itatja 
apám vasderes lovát. / Konduló vödre: fölfele fordított harang. // Lába alól idáig zörög 
/ az augusztusi szalma. // De aztán csönd lesz. // Meghalnak egyszer végleg a lovak is. // 
Jó éjt, te megtöretett szalma s te, ló! / Jó éjt, ti sírkövek! / Jó éjt neked is emlékezet!

Akinek falu volt a bölcsőhelye, de el kellett hagynia annak idején, hogy tovább ta-
nuljon, hogy országot- világot lásson, hová máshová térhetne haza, mint emlékei falu-
jába? 

Menjünk haza? De hová haza? Az a falu, ami gazdasági és társadalmi egység volt (a 
maga szigorú erkölcsi ellenőrzésével) s amit a jó szomszédság és természetes közvet-
lenség jellemzett, az vagy nincs sehol, vagy visszaszorulóban van. A történelmi paraszt-
sággal letűnt, letűnik kultúrája, munkaerkölcse s egész erkölcsi világa.

Pesten idegen vagyok. / Szajlán csak a halottak várnak. / Hová menjek? –    - kér-
di szomorúan az 1943-ban Szajlán született Oravecz Imre Hova? c. háromsorosában. 
(Halászóember, 1998, 2006.)

Az otthontalanság kétségbeesése süt a sorokból. Eszünkbe juthat róla az örökké hon-
talan, fi atal néger intelme az Ábel Amerikában Tamási-regényből: Azért vagyunk a vilá-
gon, hogy valahol otthon legyünk benne. (Késlekedés nélkül indul hát haza, a Hargitára. 
Volt hová hazamennie, változatlanul vagy alig változva fogadta a szülőföld. Erdély fal-
vai ma is épebben őrzik és örökítik tovább a paraszti erényeket és kultúrát.)

A téeszesítés után viszont hamar romlásnak indultak a falvak, telkek s megváltozott a 
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határ is. Meglazultak a családi-nagycsaládi kapcsolatok, elvesztették erejüket az öregek 
s a várhatónál hamarabb hanyatlottak a sír felé.

Öröm és fájdalom Oravecz vallomása (egy interjúban): … a földműves indián kultú-
rán keresztül találtam rá Szajlára … pedig addigra alig maradt belőle valami, később 
pedig már semmi, legalábbis abból, amiről a Halászóember szól.

A Halászóember alcíme szerint: Szajla Töredékek egy faluregényhez (1987-1997) Fa-
luregény? Történelmi regény? Társadalmi? Családregény? Én-regény? Mindez együtt. 
A gyermekkortól, a koraifjúságon át a felnőtt korig, vagyis a hagyományos paraszti lét 
szétveréséig s fékezhetetlen megsemmisüléséig.

Oravecz Imre, a magyar-német szakos középiskolai tanári diplomájának megszerzé-
se után Amerikába „disszidált”. Ősei nyomát s önmagát kereste s „honját a hazában”. 
Egyik szerelmes versének József Attilát idéző kezdése szomorú bizonyítéka folytonos 
hazakeresésének: Íme, hát megleltem, nem hazámat, / hanem a nőt, kiért nem szűnök 
meg égni, (Oska) 

A hazáját, ahol otthon lehetne a valóságos életben, azóta sem lelheti föl, csak a vir-
tuális (nem valódi) életben. Az ő Szajlája (és a korosztályabeliek faluja) nincs már. Az 
irodalmi alkotásban azonban, pláne egy faluregényben életre keltheti az olvasó ismét, 
s ez mégiscsak valóság neki. (Oravecz interjúvallomása nem hagy kétséget: … amiről 
a Halászóember szól … az én autentikus végső valóságom. (Nincs olyan falumúzeum, 
ami teljesebb lenne, mint egy szellemi alkotás.) 

Oravecz műve szigorúan szerkesztett, ciklusokból álló verseskönyv. Én még láttam, / 
de már nem halászott, / ahhoz már túl öreg volt, / és nem lett volna hol, - ennyi a címadó 
prózavers felütése. Ehhez a szikár közléshez kötődik a vers és a könyv ars poeticája: … 
emlékezetében halászik, / fogni szeretne még valamit, / mielőtt elmegy a tó után.

Szajla, a „mezőgazdaság szocialista átszervezésének” 1959-ben történt meggyorsí-
tása évében tehetetlen: Csak a fejit, ahun nem sántú, / mondta a párttitkár a városi elv-
társnak Lőrincz bátyámra mutatva, / és elhúzta előle a belépési nyilatkozatot, / nehogy 
összekenődjön, / aztán kiment a tanácstitkár szobájából, / mert nem bírta a vért. Íme, 
a tetthely a tettestársakkal! Szatíra és irónia a Mátra-alji tájszólásból is ízelítőt nyújtó, 
epigrammatikus tömörségű Érzékenység című Oravecz-versben.

Hogyan éli meg a hazajáró és hazaköltöző halászóember? Vörösmarty megrendülé-
séhez méri a magáét s a magyarságét, Előszó c. rapszódiájának felütését építve a maga 
Előszó-versébe: Midőn Lőrincz bátyámmal aláíratták a belépési nyilatkozatot, / tiszta 
volt az ég[…] Az igazi vész és csend ezután jött. Itt tragédia történt, kozmikus méretű 
tragédia (mint 1848-49-ben) és mint a mítoszi-bibliai időkben: abban az esztendőben 
kéneső esett … abban az esztendőben megnémult a harang … abban az esztendőben 
patás angyal járt házról házra[…] Az utolsó sor visszaránt a XX. századba: s nevén 
nevezi a rettenetes eseményt: abban az esztendőben, mikor elvették a földeket, és meg-
alakult a téesz. (Abban az esztendőben…) 

Meghasonlott költő a XIX. század derekán, meghasonlott költő a XX. század végén.
Mi történt itt akkor, Közép-Európában? A Barczai-had befejezése ad rá választ: Elek 

maradt utolsónak a nagy portán… neki kellett levezényelnie a gazdaság felszámolását, 
/ megtagadnia, elfelednie egy tudást, egy életmódot, egy kultúrát[…]
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És mi történt a porták igahúzó állataival? Be kellett adni a még gépesítetlen vagy alig 
gépesített téeszbe. Kinek a teheneket, kinek a lovakat. (Az egyéni parasztember annyira 
vigyázott rájuk, hogy a legény és a még nem öreg házasember az istállóban hált dikón.) 
A Lovakról c. vers témájában is eszünkbe hozza a legnagyobb magyarnak a lovakról 
írt munkáját. Akkor még nemzetgazdasági és katonai érdek fűződött tartásukhoz. Most 
nemzetietlen gazdaságpolitika végzett velük; nem volt állandó gazdájuk, nem kímélték, 
hajszolták őket […] így szakadt meg ember és állat bensőséges kapcsolata[…] Trauma 
volt ez embernek, állatnak: elszorult torkuk, / és keserűség fogta el őket, mint otthon, / 
ha az üres istállóba léptek, / 

Oravecz számot vet: Ha az ő nemzedéke nem tartja fenn az egyéni (s így szabad) 
parasztság emlékezetét (mindegy, milyen műfajban), akkor jóvátehetetlen a mulasztás: 
szólaljatok meg végre e föld alól, / hová idő előtt költöztetek […] még itt vagyunk, / még 
felmentünk benneteket. (Könyörgés az apákhoz) Az apák felmentése - megrendülésre 
megtisztulás - olyan, mint egy kései sirató. Gondoljunk csak bele! […]mindent kibírta-
tok, / háborút, hadifogságot, beszolgáltatást, akkor viszont összeroppantak vagy felad-
ták. Milyen lehetett akkor a vörös voluntaristák fi zikai és lelki kényszerítése?! Még csak 
ki sem tántoroghattak Amerikába! Itthon hallgatag a falvak népe. Vagy mindenki száját 
ugyanaz a vidravas préselte össze? - amint olvashattuk Galgóczi Erzsébet Vidravas c. 
regényében. 

A helyrehozhatatlan pusztulás, a végleges értékvesztés tipikus műfaja az elégia. Úgy 
látszik, a fájdalom elejitől fogva ismerősebb és elemibb erővel igényli a kifejezhetősé-
get, mint más intenzív élmény. Ha így nézzük, Csoóri Sándor elégiái mindig megindító-
ak, egy ízig átjárják érzékszerveinket és tudatunkat.

Oravecz Imre – tudatosan törekszik bár a prózavers objektivitására – hajlik az elé-
gikus megjelenítésre, a személyes lírára, különösen utolsó könyvciklusában, A közelítő 
napban. De hát elkerülheti-e – a szociografi kus húzóerő ellenére – a borongást, a bána-
tot, ha élő múlt az, ami a „belső” időben nem akar véget érni? Már nincs más, csak ami 
volt, / a falu[…] 

Elégia – írta címéül hétsoros versének. Mikor utoljára dolgoztunk a magunkéban[…] 
– így indítja, minden szándékolt emelkedettség nélkül. Rögtön utána tárgyias, szociog-
rafi kus felsorolás részletezi, mit termelt abban az évben az Oravecz-család a szajlai ha-
tár egyes dűlőin. Mintha földrajzi népkutató dolgozatát olvasnánk. Hogy elégia mégis, 
arról az utoljára időhatározó szó s a volt létige (zárszóként) gondoskodik.

A Szociofoto falurombolást rögzít: lehetne akár újévi statisztikai beszámoló temp-
lomban, hivatalban: tavaly ketten születtek a faluban, / és tizennégyen haltak meg. 

A négysoros Mise záró sora: Szajlán az Úrnak már se munkása, se aratása. (A szat-
mári Nagygéc jut eszembe az: 1970-es árvíz után párthatározat törölte el. Új gazdája A 
Zöld Angyal.) 

Néprajzi jellegű Oravecz-vers a Kender. Feldolgozását, vászonná szövését el lehet-
ne végezni a sorok tanulmányozása révén. Hogy szépirodalom mégis s átüt rajta az 
elégikusság, a hangütésből kitűnik: A 60-as évek közepén tűnt el életünkből, / akkor 
került fel végleg a padlásra az orsó, a guzsaly[…] Egy régi elégiaköltő siratóban tör-
ne ki: - Jaj, hová tűnt… Oravecz személyes fájdalmával fejezi be tárgyias hangnemű 
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művét: néha megtapintja a szekrény mélyén az anyjától kapott három hímzett vászon-
törülközőt[…] 

A falunyomorítás könyvekbe örökítője úgy igyekszik végezni munkáját, hogy mit 
szólna hozzá a magyarság (hangsúlyosan a magyar szegényparasztság) balsorsának köl-
tője, írója: Illyés Gyula. Jóváhagyná-e A puszták népe irodalmi szociográfi a alkotója, 
aki nem teljesítette a hatalom elvárását, miszerint írná meg – folytatását – „a szocialista 
parasztság megváltozott életét”. 

Ezt az Illyést „hívta meg” szülőfalujába Oravecz. Az Illyés Gyula Szajlán utaztató 
vers. A fi zikai valójában már eltűnt nagy nemzeti költőnek, írónak bemutatja a pusztu-
lás előrehaladottságát vagy befejeződését: Találkozott valakivel / a még itt lakók közül? 
Látta a düledező bognárműhelyt? Üresek az istállók, roggyannak a csűrök. 

Oravecz azért is foglalkozik többet falujával, a faluval, mert az övét – úgy néz ki – 
elintézi az idő. (Iszkáz és Zámoly megváltoztatva megmarad, Szajla nemigen.) Úgy 
vélem, e versben bukkanunk rá a költő „falukutató” és ábrázoló irodalmi munkássá-
gának igazságtartalmára: Mesélek magának. Arról, mi történt itt, és miért… hogy jól 
mondom-e.

A Halászóember hiteles könyv: Oravecz életének egyetlen valóságos és pontosan 
feltérképezett pontja. (A feltérképezés sokszor a szó szakmai értelmében is igaz.) S 
vallja azt is, hogy A könnytelen emlékezés felfedezés[…] Ami elpusztul, nem szűnik meg, 
emlékezetté válik[…] Ez „költészetté válhat” (Költők egymás közt, 1969.) 

De mi lesz a helyén s milyen következményekkel jár? Ez sűrül címbe: Epilógus. 
Négy naplójegyzetszerű sor után halaszthatatlan a kérdése, melyre válaszolni kénysze-
rül minden nemzedék: Elkelt a ház, nyaraló lesz belőle, / a pincétől a padlásig ki kell 
üríteni, … meg lehet őrizni, meg lehet semmisíteni egy élet, egy kultúra feleslegessé vált 
kellékeit? 

A faluregény egyes darabjainak (töredékeinek) vannak kapcsolódási pontjaik. Az öre-
gek látogatása „örkényi” groteszkséggel indul. Ám itt kedvezőre fordulnak a sírból élet-
re támadtak első tapasztalatai:[…]visszaveszik a cigányoktól, a nyaralóktól az ófalut, … 
felépítik a lebontott házakat, csűröket, disznóólakat,[…] feloszlatják a téeszt,[…] nem 
kérnek számon,[…] Egy elképzelt reprivatizáció zajlik, illetve több annál. A nagy vád, 
a nagy csalétek ugyanis az volt a téeszagitálók virultakor, hogy a „nadrágszíjparcellás” 
parasztgazdaság elavult, korszerűtlen, nem gépesíthető. Ám, van aki a ló mellé traktort 
is vesz,[…] haladni kell a korral[…] És mikor már élő ismét a falu, s az öregek átadták 
összes tapasztalatukat, elégedetten költöznek vissza a halott faluba. (Hisz attól falu a 
falu, hogy „élő” temetője van – ahogy írva leljük a Száz év magányban. Temetője, va-
gyis hagyománya. 

A költőt ez izgatja, nyugtalanítja változatlanul. Miért hullott szét a történelmi paraszt-
ság, a többnemzedékes (nagy)család, miért maradtak magukra az öregek, miért áldozott 
le hadunk napja? 

Ezért fogott tollat az utódjuk, hogy ő mondja el helyettük. (Verset írunk: - ők fogják 
ceruzámat, s én érzem őket és emlékezem – vallotta József Attila.)

Oravecz is az igazat mondja: Gyerekkoromban Szajlán középkori állapotok uralkod-
tak, / Középkoriak voltak eszközeink, vágyaink,[…] (Középkor) Testvérverse, A Tizen-
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nyolcadik század a szakadatlan munka- és életfolyamatokat sorjázza s mindig határozó- 
tárgy- állítmány sorrendben, és erre csattan ítéletként egy egysornyi külön „versszak”: 
és legnagyobb dologidőben félkegyelműként lézeng a faluban a történelem. Évszázadok 
változatlanságának, a zártság kis kerek világának, a jó volt akkor élni érzésnek, íme, ez 
az ára (a kívülmaradás a történelmi változásokon). 

Amikor viszont nem lézengett a helytartói hatalom, akkor átgázoltak rajta!
Az „átlelkesített” tárgy vagy dologi versek a faluregény vége felé, a klasszikus Ber-

zsenyi-elégiát idéző Közelítő nap fejezetcím alatt elégikus vonásokat mutatnak. Ezt (és 
a romantikus elvágyódást/visszavágyódást) készítette elő az előző rész, Az erdő óhaj-
tása. Az egyes szám első személyt hamar és végleg felváltja a főnévi igenév: (…) azt a 
réges-régit szeretném látni, abba belépni,[…].Oravecz természetérzése bukolikus jelle-
get ölt, azonosulási vágya (eltévedni, beleveszni, beleolvadni, hozzáhasonulni) pedig a 
nagy európai romantikát asszociálja.

A közelítő nap (halála napja) a költő életét, legalábbis Szajlához fűződő életét is mű-
alkotássá formálja. Úgy érzi, a halál pitvarához közeledik (elégiásodik a hangneme): 
Visszamegyek az udvarra,[…] egyszer visszatérek régi portánkra) […] csak előbb meg-
halok. (Fokozat)

A szülőfaluját eltemette már magában (vagy mégsem?), ő következik. Az október 
végén klasszikus elégia, számvetés. Emlékezetünkbe hozza kedvelt költője, Rilke Őszi 
napját. És Berzsenyit (Sárga levél zörög), míg Oravecznél az utolsó levél, / zörögve hull 
a földre, (…) csak eltűnsz a föld színéről […] 

A költő-író a faluteremtés után páratlan dolgot vitt végbe: elidegenített régi ottho-
na helyett új házat s portát épített Szajlán, a sorvadó falu végén. Az új Oravecz-porta 
takaros s mai. Mit tehet még? Annak a kívánságnak teljesültét szeretné még, amit a 
nagygalambfalvi Kányádi Sándor így írt meg T. Á. sírjára c. versében: kívánhat-é em-
ber többet: / derékaljnak szülőföldet […] Eszünkbe juthatnak a szülőföld megszentelői 
irodalmunkból: Tamási Áron, Szabó Pál, Simon István, Utassy József, Nagy Gáspár, 
akik atyáik temetőföldjében porladnak. 

A Jövő idő Oravecz-mű, mint végrendelet, úgy hangzik: életemben többször céloz-
tam rá, / hogy szülőfalumban szeretnék pihenni, viszont a megbolydult időben minden 
bizonytalan: Tűröm, / hogy az idegen temető távoli zugába vigyenek[…] Egyben azon-
ban bizonyos, és ez költő öntudatának megnyilvánulása: rázkódni kezd értem Szajlán 
egy tölgy vagy könnyet ejt egy jukka valahol / Kaliforniában. 

(A magyar falu utolsó(?) költője Jeszenyin otthon-sirató verssorára emlékeztet en-
gem: könnyet ejt a kender értem […])

A magyar falu költőjének és írójának azt kívánhatjuk, hogy bírja emberi s győzze 
alkotói erővel az új-szajlai Oravecz-telek teljes, a mai szükségleteknek megfelelő föl-
építését; bírja kételyei s véglegesnek látszó magánya ellenére.

Kerekítse trilógiává s egésszé a régi paraszti világ ábrázolását, az ígért Kaliforniai 
fürj regényével. 

Három falu három költője az összetört és szétzilált paraszti életforma veszedelméről 
és végső pusztulásáról. Három falu? A háromban benne van majd csak minden falu. 
Tudom, sokakat nem érint, nem érdekel a letűnt világ mint kultúrateremtő érték, hisz 
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az értékőrző erkölcsi érzéket is eltompította az előző félszázad. Ne nézzünk hátra, mert 
jövőtlen volt a kisparaszti gazdálkodás? A kisajátító hatalom nem is próbálta belülről 
megújítani-modernizálni. Megsemmisíteni akarta, közösségi, keresztényi hagyománya-
ival együtt, miközben a szocialista iparba késztette a fi atal és középkorú nemzedéket. 

Így enyészett el a földnek árokszélig szántó, gondos és kíméletes szeretetével szem-
ben (a téeszek szpáhi-gazdálkodásával szemben) az a földszeretet, amelyik úgy tekintett 
a szántanivaló búzaföldre, mint egy kiterített bibliára. 

Nagy László, Csoóri Sándor és Oravecz Imre választott versei a paraszti világ pusztu-
lásában is meg tudják mutatni a falusi emberek legszebb és legsajátabb vonásait; elsőül 
azt, hogy a munka volt egész életük természetes folyamata. A falu, az én szabolcsi falum 
s minden utcája, léniája, dűlője, gyalogösvénye munkába menőkkel, munkából jövőkel 
népesült be reggelre és estére. Ki tehén vagy ló húzta szekéren, ki lábát a porba márto-
gatva, tavasztól késő őszig dologban állt; kezdve a kicsikre kiosztott porciótól, egészen 
a nehéz munkát már kevéssé bíró 60-70 éves emberekig. Föld parlagon, dudvásan nem-
igen maradt, szégyennek számított volna. De az utcai lócára dologidőben kiülő embert 
is megítélték. 

Oly távolinak tűnik a félszáz év előtti világ – a mostani önző, egyénieskedő, a munkát 
létszükségnek nem tartó világban – , hogy komolyan aggódhatunk a jövőjéért.

A Leltár, tűnődve Csoóri-vers kesernyésedő kérdései a mieink is: Hát voltak udvarok, 
… jövések-menések az időben … szatyrok közös kenyérrel? / sírások közös könnyel? / 
országok közös lábnyomokkal?

Baraté Ágnes grafi kái (1.)
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DUSA LAJOS

Két Kodály-motívum

I.

Nahát akkor mórikáljunk,
s játsszunk rucát, totyogóst.
Földet nem is érint lábunk
mikor madarakká válunk:
rossz sorsunkból kiröpülünk
mi, a csodára valók.

Ha mi csodát sosem tennénk,
árulnánk a piacon.
Olyan ténsasszonyok lennénk,
hogy a szoknyánk megnézhetnék,
de pendelyünk nem ragyogna
semmi mézes alkonyon. 

Vagyunk haszontalan pávák,
ménesből  ugrott csikók.
Lelkünk szabad Ázsiáját
nem szeretik semmi árják,
s már címerünk hármas dombján:
dombon törik a diót.
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II.

Csak a mesében, s a zenében
él lelkünk épen és egészen;

és hogy ne látsszunk nagy talánynak:
Isten sorsunkból gordonkázhat,
 

és játszik is. De jaj, mit játszik? 
Örökké vesztes katonásdit; 

s míg hízik fölöttünk az átok, 
kinő lelkünkből Háry János, 

magunk nevetve vagyunk kópék  
mi: nagyabonyi Don Quijoték; 

a sosem akart ágyútűzben 
édes nagybátyánk Münchausen, 

Svejk is, és minden botcsinálta 
füllentő vitéz e világban.

Hiszen csak imposztor a császár, 
s jobb, ha megmarad Lujzikánál,

mert különben Johannes Háry
fülét meg fogja ráncigálni! –

S ha már rendben a világ gondja
Háry hazamegy Nagyabonyba,

de ott is – a kocsmába menve –
mind a két papnak megüzente:
 

- Megérthetné már a Teremtő 
hogy a jóság is eredendő!  
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VICZAI HENRIETTA

Költözködés

Üres a szekrény,
Tele van hiánnyal.
Kiköltöztem az életedből.

Baráti üdvözlettel

Szatyorban viszed a szavaid,
Műanyag a múltunk.
Mint ha egy utcasarok közeledne…
Leérnek kezeid, azokon lépsz.
Kifakultunk.

Emlékrög

Mintás meredt, volt a kő,
felette lepedővászonnal takart
fájdalom belepte
a szobát,
s voltál itt, meg odaát.
Tagjaid ma is fehérlenek
minden gyászos ajtónyikordulás
kivitte a házból a lilás
emlékeket.
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Kiüresedve

Mekkora ház 
a falak nélküli térben:
két folyosó egy ajtó
vagy elindulsz, vagy mégsem.

Sehol egy hajszál
egy oda nem illő képalak
sehol egy szekrény…
lehullott vakolat.

Így otthontalan az üresség
kivetted belőle magadat
egyetlen fal az oltár
arra hord a virágodat.

Rimóczi László: Tokaj
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RIMÓCZI LÁSZLÓ

Milyen műhód?

Pestenkívüli élmény. 2012 tavasza. A szántóföld lemosta arcáról a hósminket. Haj-
nalban találták meg a járművet a barázdák között, ami feltételezhetően űri, galaxisi, 
mert a semmi közepére ki kormányoz nem kombájnt? Márpedig ez egy ordenáré csoda. 
Hajnali öt és ott. A férje találta meg. Kinek a férje, nem mindegy?!  A férje, és kész. 
Nézte, környékezte, bökdöste a csizmájával. De nem ugrott ki belőle az íti, semmi. Rá-
adásul a szaga is idegen volt, égett és földönkívüli. Csillagközi látogatós. Ítis. Később, 
amikor a Művház elé gurult a tréler, S. Sándorné esküdözött rá, hogy még a kutyák is 
furán viselkedtek a közelében. Végül egymaga kihozta a trélert, felcsörlőzte rá, össze-
gereblyézte az idegen objektum szétszóródott maradékát és vitte a polgármesternek. 
Ikrásodik a reggel. 

Aki csíkos pizsamában jött le elé, nézte a zsákmányt, majd utasítást adott: vigye a 
Művházba, ott majd kitalálják. Az űrzsákmány hírét meteorit szárnyakon vitte a szél, 
hatra már a fél falu tudta, aki össze is gyűlt a Művházba mind. A hétvégén még fánk-
fesztivál, fi nomszag, s újruha volt, talpig tánckarban, jókedvben, most meg egy idegen 
űrjármű. Az egész éjjel talpon ivó Gyuri úr is átjött a pálinkázóból, és amint meglátta 
az objektumot, előkapta a hegedűjét. A trafi kos Marika rászólt, hogy ne hegedüljön, 
hegedülni tilos. Ki van írva. Ilyen korán és ilyen közel egy űri dologhoz, plánem. Az 
egész repülő szerkezet nem volt nagy, kicsibb, mint amilyennek olvasás után sejtenénk, 
közepes Lada-nagyságú. Pont elfér benne egy emberszabású… 

A polgármester hamar gatyába rázta magát, csak az inge lógott ki tűretlen abból. Azt 
mondta, hogy senki ne. Közelítse meg, de ha mégis, legalább ne tapogassa a fémjármű-
vet. Ja, és senkit ne lepjen meg, ha ingadozás, vérnyomás meg szívdobogás van, vagy 
idegi alap, mert telihold is van, ezért vagyunk ingerlékenyek, jelentette be a polgármes-
ter, és holnap a Harsonába is beleközleményezi a lakosságnak. Hogy vágják aztán ki, s 
ragasszák a hűtőre legközelebbre tudomással. „Vasárnap délben belecsöngetni másnak 
az ebédjébe, az is egy szemtelenség.  Lomtalankodáskor rászólni, hogy ne szedje szét a 
zsákba kirakott szegőlécmorzsát és szalagfüggönyt, mert eljár a kezed, az is egy dolog. 
Vagy amikor feljön zaklatni egy jóképű, vézna manager Pestről, rásózni a gyanútlan 
falura az elektromos kerékpárt meg a vifi t. Az is dolog… de ez megint más” – gondolta 
a polgármester, majd kifújta az orrát. Minden űrjármű más. Ezt nem tudja váratlanul 
megoldani. 

Marika tavasszal szépségesen lomha bagoly, őszön eltéliesedik, és büszke állat, 
alutálcával. 

Most, nyugtatás képen, a Marika elkezdett maradék palacsintákat kenni, amik a hét-
végéről fennmaradtak, volt lekváros meg kinder ízű. A Művház táncterme félig megtelt, 
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középpontban a tárggyal, amit megszeppent szirmokként óvatolt szépen körbe a kíván-
csi lakosság. A Tót gyerekek tanakodtak, hogy felnyissák-e, hátha van benne illető, akit 
számon kérhetnek, netán földi segítségre szorul, mert esés közben nyaka szegett lett, 
vagy karja veszett. De a polgármester kerekperec megmondta, hogy tilos a hozzányúlás, 
már hívta a járást, kijönnek, megmondják, elviszik. Nem kell a bajt keresni.

A Horváthi házaspár is befutott, az orvossal meg a jegyzővel, de minek a jegyző, hát 
nem lottósorsolás ez, basszameg. A Horváthi úrnak tavaly volt egy infarktusa, és azóta 
valahogy pajkosabb lett, lehet, hogy ilyen a szívgyógyszer hatása. Az asszony szája így 
70 felé egy felborult cé betűre hasonlít, kókadt, szomorú cére. Amikor 40 volt, legalább 
még vízszinteske szájat hordott. De a csorbulás a korral jár, mind a szívé, mind a szájé. 
Ha ezzel a cével mosolyogni próbált, groteszk csücsör lett csak. Most elhalkulva nézik 
mindketten a fémcsodát, mint két néma turmalin. 

A büfés Marikát időközben elővette a hegedűs Gyuri úr, hogy mér dréhernek adja ki a 
borsodit annyiért? Azt mondja az asszony, hogy az árképzés nem vág az ő profi ljába.

- Majd mindjárt úgy vágok a profi lodba, hogy… - nem fejezte be Gyuri úr, mert.
Nem szereti a felhajtást meg a puccolást, szövegcentrikusan sem. Semmi értelme, ha 

felpipásodva lenne jelen a továbbiakban. 
Bicajjal érkezett a 14 éves Lalika. Betolta a cangát az aulába, tovább nem vihette a 

kényes parkett végett. Amint meglátta a járművet, elnevette magát.
- Műhód ez, nem Íti! Távközlési vagy navigációs.
- Hun tanúsz te ilyen szavakat? – kérdezte valaki hátulról. 
- Ki a franc vagy te? 
- Te vagy ki a franc? - mérges a büszkülős, hogy rontják a csodáját.
Lalika elmesélte, hogy bemondták az internetbe, eltűnt egy Japán műhód. Ha nem 

hiszik a nénik, dugja be a pöndrájvot, aztán! De S. Sándorné csak bólogatott, mintha 
hogyne tudná, mi az, ami az előbb bedugólag elhangzott. Lalika azt is megmondta, hogy 
már keresi a hatóság, hogy hova. Mert érték ez ám. Arany meg műszer van a belsejé-
ben. 

- Milyen műhód, meg milyen hatóság? – így a polgármester.
Űrhajó ez. És nem adjuk. 
Így nem lett meg soha az a Japán műhód. Bejelentés helyett lenyelték. Másnap jöttek 

a mérősök, de senki nem látott semmit. Vakarták a fejüket, száz tanácstalan toboz. 
„Eltűnt? Hát nem le? Lehet, hogy fel esett?”. Levitték a Losonci Laci pincéjébe, az 

évek óta szárazon borongó diófahordók mellé és letakarták egy zongoraponyvával. Ne 
porosodjon! Minden május 21.-én megnézik. A landolás évfordulóján.

Akár műhód, akármi is ez, a mienk…
Joga ez a szívnek.
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MERÉNYI KRISZTIÁN

Nagyot álmodó pizzafutár 

Szentendre nehezen járható, hegyoldalas területén él egy igen jómódú család. Az 
ernyedt Dezső fuvaroztatással foglalkozik, zsengécske neje, Barbarella sosem dolgo-
zott úgy igazán, néha megyei lapokban jelentek meg félmeztelenfotói. Gyermekeiket 
jóformán hírből ismerik, három babysitter neveli őket felváltva: a nappalos, az éjszakás 
és a nyaraltatós. 

Dezső hímvesszőméretén kívül az idei best of 100 leggazdagabb tagságára a legbüsz-
kébb.  

Szombaton – mondhatni merő véletlenségből – együtt vannak így öten, mintha valódi 
család lennének. Dezső otthon is dolgozik. Laptopján írdogál, szervezkedik, üzletel. 
Barbarellának még a mosolyában is szomorúság rejlik. Mosogatást imitál, de abbahagy-
ja, fáradt hozzá, úgy gondolja délutánra több energiája lesz. A gyermekek nem tanultak 
meg önállóan játszani, hol apjuk, hol anyjuk lábánál nyüglődnek; egymással nem tud-
nak még mit kezdeni. 

Ha ki is mozdulnak így együtt, a célpont nem lehet más, mint a pláza. A természettől 
és természetestől irtózó Dezső kiadja a varázsjelszót: „Irány a pláza! Mindent megve-
szek nektek!” 

De most ezen a hétvégi napon egyikük sem kíván megmozdulni. Déltájt megéhez-
nek.

- Kincsem, én el nem megyek itthonról. Rendelünk pizzát?
- Persze mackóm! Nekem mindegy – válaszol a délelőtti nagyvonaglás közben 

Barbarella.
- Helláu! Bundánszky Dezső vagyok. Bocsásson meg az akcentusért, szerdán érkez-

tem a Bahamákról, tudja, két hónap mégis csak két hónap. Szóval a szokásost!
- Ne haragudjon, mi is az?
- Ja, maga új? Csípős szósszal vega, és egy olivás, kaviáros. Gondolom evidens, hogy 

mindkettő óriás.
- Indul a kollega, negyven percen belül ott lesz. Legrosszabb esetben egy óra.
- Rendben, várom. Akkor ne is szaporítsuk a szót...
A pizzéria ősgárdája, mint főméltóságot tisztelik, és egyik legfontosabb ügyfelükként 

tartják számon a hegyoldali kiskirályt.
Bundászkyék ízlelőbimbói felkészülnek a friss, ropogós élmény befogadására. Türel-

metlenül várják a megszokott, stabil, kényelmes ízvilág érkezését. 
Letelt az egy óra. Bundánszky elkéri a futár közvetlen számát.
- Imbolya György?
- Igen, tessék parancsolni.
- Mit késik ennyit? Több mint egy órája várjuk.
- Ön Bundánszky úr? Meredek utca öt?
- Igen, igen.
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- Baleset történt, torlódás van.
- Látja a végét?
- Még nem, de a kanyar után valahol...
- A Stragován jön?
- Igen, a temető környékén járok.
- Odatemettük anyóst. Szélütés. Na, mindegy, csipkedje magát! Be is perelhetném a 

cégüket, hisz a pizza tuti elhűl, mikorozhatom, és ugye az áramot fogyaszt, vagyis önök 
többszörösen megrövidítenek engem. Nyilván nem jelentem fel, nem vagyok pitiáner.

- Köszönöm uram, higgye el, amint tudok…
- Iparkodjon! Éhen vesznek a gyerekek! 
- Rendben!
- Várjon… biztos strapás munka az öné. 
- Hát az, de nem panaszkodom. Majd, ha hontalan leszek. De szerencsére még nem 

vagyok.
- Ez jó, hm. Igen, panaszkodjanak a fedélnélküliek, fene koszos banda. Mit szól az 

aktuális kormányhoz?
- Nekem mindegy ki van, nem lesz jobb tőle a magamfajtának. 
- Azt akarja mondani, hogy csak a módosabb polgárokra hatnak ki a döntések?
- Nem! Hogy is jönnék ahhoz?
- Van családja?
- Elváltam. Mindkét gyermekem tanul, de azért támogatom őket.
- Fejezzük be! Ha gyorsan ideér, egy kávé mellett folytathatjuk.
- Rendben, addig is minden jót!
Imbolya György, a hétköznapi pizzafutár kombinálni kezd. Oszt szoroz, és máris 

a milliárdos barátjaként üdvözli magát. Kitűnően elbeszélgettek, no és remélhetőleg 
folytatják is. Bundánszky úr biztosan észreveszi rejtett értékeit. A humorára jól reagált, 
amikor a hajléktalanokat említette, noha nem szánta viccnek, mégis remekül sült el. 
Bundánszky úr vette a lapot, és ez a lényeg. Kit még a kollégái se tartanak sokra, őt 
majd egy milliárdos emeli fel, s feltehetőleg alkalmazza valamelyik cégénél. Később 
együtt járhatnak teniszezni, rendezvényekre, s ki tudja valamikor a közös családi nya-
ralás sem kizárt.

Feloszlik a dugó, félretolják a sérült kocsikat. 
Teljes gázzal a cél felé. Imboplya György letér a főútról, következik a hosszú emelke-

dő. Lassan zötykölődik az eső vájta, földrögös úton. Nem gond, felviszi az öreg Polski, 
igaz néha kicsit pihenteti a csotrogányt. Mire célhoz ér, izzik a motor.

Átlavíroz a zegzugos kerten. Besurran a hátsóbejáraton, kibújik cipőjéből, fel a bár-
sony lépcsőn, benyit a szobába, ahol megkönnyebbült ábrázattal int felé Bundánszky.

- Itt is vagyok, kérem! - mondja virgonc, fontoskodó hangon a futár.
- Drága Imbolya úr! Végre, hogy ide méltóztatott imbolyogni! – viszontüdvözli 

Bundánszky.
Imbolya zavartan mosolyog a személyeskedő poénon, aztán megkapja a mérsékelt 

borravalót. Nem kezdeményezhet a házigazdánál, de reméli, hogy Bundánszky úr állja 
a szavát és leülnek kávézni. Bátortalanul méricskéli a házigazdát, kit szemmel láthatóan 
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csak a pizza mihamarabbi tálalása köt le. Talán nem is emlékszik az iménti telefonbe-
szélgetésre.

- Végeztünk, vagy rosszul tudom?  - kérdi Bundánszky.
- Ja, igen… csak kérem szépen, mondja, hogyan jutok ki innen?
- Mit szerencsétlenkedik már, drága uram? Pont úgy, ahogy ide méltóztatott jönni! 

Már megbocsásson, de igen pocsék a magafajta egyszerű ember memóriája…

Rimóczi László: Zendélet
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SARUSI MIHÁLY

Föl-Mura, Magyarweg
A Vagabundkorzó VII. könyvéből

Felső-Mura, Fölső-Muravidék. Hunyadi fekete serege vigyázott itt egykor a rendre? 
Addig, ameddig, amíg Mátyás Buda helyett Bécsben székelt? Mindhalálig? Elhunytáig. 
Most meg a pénzesebb magyarok legyenek errefelé a legnépesebb vendégsereg. (Egy 
hét itt annyiba kerül, mint Göröghonban kettő, három.)

Mit nem gondolt Mátyás, a király, az igazságos? A Stájer-havastól a Szeretig, (D)
Nyeszterig? Vagy csak: Gyímesvölgytől idáig, Muráig? Fel-Muráig, Felső-Muravárig, 
hol a könyv szerint darab ideig a mi királyunk volt az úr.

Szó, mi szó, mintha ott járnánk! A Gyímesek közt; a kárpáti havasok kerítette Gyímes-
völgyben, hosszan. Amott, keleten a Tatros, itten a Mura robog végkifejlete, a nálánál 
nagyobb folyóba torkollás felé.

Magyarok itt.
Már megint. 
Másképpen.
A hotel nevezetű, szállónak se becézett üdülőpalotában egy-egy hetet birtokolsz. 

Mennyi éppen a pénzed. Ha sok, nyáron vagy télen, a két itteni főidényben. Amúgy 
marad az esős Szent György hava. Hát még ha ajándékba kapod! Családoddal.

Akárha a hon másik végében lennénk: a Tatros tépte Gyímes-völgyben. 
Hon? Ez mitől a miénk? Az sem, mely színmagyar. Ha. Még. Së.
Së ez, së az.
Itt alkalmi kisebbségben a többségben, ott állandó többségi kisebbségben.
A szállodán ejrópai, osztrák, német, szlovén lobogó. Olasz egy se. Magyar minek? 

Magyar piros-fehér-zöld, hogy a legnépesebb vendégcsapat otthon érezze magát.
Otthon? Még csak az hiányzana! Épp az elől menekülnek ide.
Tudod, ha nekem pénzem lenne, üdülőrészt, üdülési jogot – már ha saját faházra nem 

futná – a Keleti-Kárpátokban vennék!
Te igen, mi nem.
Mért, ez nem maga a Nyugati-Kárpátok?
Mármint az Alpok nevezetű (osztrák, vend, talján, francúz, némöt, svejcer) havas. 

Havas havassa.
Nagyszombat estéjén, Húsvét – és ezúttal egyben Szent György – vigíliáján a kétezör 

métör magas havasok közé passzoló vőgy ódalában, szállásunk fölött jó magasan, hegyi 
tanya mellett: mi nem lángol? Lobog majd’ az égig; addig, ameddig. Fák teteje fölé. 
Máglya!

Szent György, vagy Húsvét miatt?
Tűz-szentelés: húsvétkor, nálunk, katolikusoknál. 
Űk is katolikusok! Itt mindenki. 
Tán a már otthonosan mozgó távol-keleti sárga és a mélydéli fekete kivételével.
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Nem, ők is ott a húsvétvasárnapi ünnepi szentmisén. 
Tűz! Amott is. Emitt. Körbe. Lassan észreveszed, kitűnik, szembeszökő, kiviláglik 

a Szent György napot megelőző, nagyszombat esti sötétben. Mely koromsötét mégsem 
tud lenni. Hosszan a völgyben a havas-oldalban világító tanyák villanycsillárja. Vil-
lanyvilága. Majd’ mint az Almádi-öbölre dűlő Öreghegy villanyfüzére az éccakai tó 
tükrében. 

Hogy besétálunk a faluba – egyikből a másikba (mert itt is összeérnek, egybeérnek, 
akár a Gyímesben a Gyímesek, patakák) –, látni való: máshol is fények. A falu fölött, 
alacsonyabban, nem a havas derekán, csak itt a havas Mura-fölötti aljában, meg a házak 
közt, bent a faluban is, a kertekben: mindenütt tűz! Tűz-tűz.

Szent György, avagy KRISZTUS FÖLTÁMADT örömére?
Sárkányölő Szent György a muraszentgyörgyi címerben, Szent Györgyé a plé-

bániatemplom, Szent-György maga a falu… Ahonnan jöttünk, Szent Lőricz falva 
(Muraszentlőrincz). Szentek völgye.

Felmura (Muravár) egyházközségi istenházája meg – csak nem a mi Mátyásunk örö-
mére? – Mátyás nevére keresztelve.

A máglyák körül: fi atalok! Fiúk, lányok. Egy-egy népesebb gyülekezetben felnőtt is.
Lelkész sehol, hogy tüzet szentelne.
A faluvégi temető: szentjánosbogaras kivilágításban! Közelebb óvakodva a sötétben, 

láthatod: ahány sír, annyi vöröslő kis mécses. KRISZTUS FÖLTÁMADT! Valóban föl-
támadt. 

Fény; újulás; élet.
Krisztus föltámadt, való.
Stájerhonban.
Már megint otthon kezded magad érezni.
Ahol a nép.
A maga kezében tartja a gyöplűt. 
Nem enged… abból, ami. Aki.
Nem akárki! Stájer, magyar. A stájer ez esetben is: némöt. A magyar: magyar. Ön-

maga.
Még; ha még; ha engedni tetszenek.
Nem, nem engednének.
Csak be az akolba! A máséba. Nehogy mán a sajátodba.
Az idegön, hogyne.
Hógyisne.
Körben máglyák énekölnek.
A fi úk s leányok csöndesen beszélgetnek a tűz körül. Sëmmi randalírozás; sörös-, 

boros-, pájinkásüveg hajigálás, ablakkiverés, főbeszakítás. Tisztösség. Rönd.
Szépség; éccakai. Nappali. 
Föl, Mura! Föl a högynek. Havasnak. Föl-Mura. Felső-Mura, Föl-Mura vidéke. Föl-

ső-Muraság. Muraköztül egészen idáig.
Énekölnek, csevegnek. Az egyik vögyös – kétnemű – ifjú csapat tagjainak a kezibe 

könyv. Abból danolnak? Szent éneköt, vagy némöt (nép)dalt? Ezörjófű (maga a levegő).
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Elidőznek éjfélig, jókedvűek. Itt a tavasz? Valóban itt van.
A nagyszombat esti sötétben elérve a helybéli istenházáig, látható: nyitott, világos 

templomajtó. Bent (mi, ha nem): föltámadási mise. Az egyik némöt ének akárha magyar 
lönne: ezt mi is éneköljük. A dallam ugyanaz, csak a nyelve más az éneknek. A hívek 
kezében gyertya. Ők is az új tüzet ünneplik. KRISZTUS, VALÓBAN.

Ez az ű teste, ez az ű vére.
Magadhoz vöszöd. Fogadod.
Ilyenkor szoktad azt érözni: otthon vagy. Ha némöt, ha francúz, lengyel. 
Áldozol, hun áldozol, szinte már odahaza érzöd magad. Mögérköztél. Helybe va-

gyunk. Tovább ëgy lépést së. Áldozhatol. Már-már Szent György napon. Miska György-
napi nevenapján.

Szinte mán: ammen.
Ahogy mögérköztünk, a szag egyértelmű. Kérdik melletted, mi ez? Mondom bió, 

erre fáj a fogatok, nem? Nem lószarszag? Nem, mondom tehéngané.
S mit ad Isten, másnap már láthatod: ahogy hegyoldali legelő, faluszéli kiskert, annyi 

kupac – néhol jó nagy halom több szekérderéknyi – ganyé. Majd azt is láthatod, traktor 
húzza a boronát, hogy terítse, kiterítse a legelőn. Hol szántás semmi, csakis a jószágnak 
szolgáló legelő. Legeltetésre, kaszálásra. Persze kasza nélkül: géppel. Szép sávok (már-
már Árpád-sávok) a lenyírt mezőn, ahogy a gép halad. 

Na, látod, ez bió. A tehénszar; ahun érzöd a szar illatát. Enélkül nincs sömmi. Bió 
pláne.

És mit ád isten, ganyé borítja jó vastagon a falusi porták kis veteményes- és virágos-
kertjeit, s azzal alapozhatták meg jóval korábban az azokon elkülönített apró – gyakran 
csak pár négyzetméteres – fóliás (üvegházi) ágyásokat, amelyek zömében már ott a friss 
zöldség.

A gyalogúton itt-ott: tehénlepény. Amin senki sem ütközik meg. Mint minálunk te-
szik a falura menekülő, falura szalajtott városi nagyságák, városi nagysága szintjére 
emelkedő falusi asszonyságok. Fúj, ez büdi! Ez igen, hógyne. Milyen lönne. Ha nem 
ilyen.

Büdi.
Büdi ott, büdi itt.
Itt minden büdi, nálunk lassan semmi. Minálunk lassan mindennek csak illata lesz. 

Mit szagolni sem lehet, csak illatolni. Megillatolják a vendégek a pálinka illatát – hallod 
mán odahaza a Kossuthon reggel. Ű igen, mi nem.

Jawohl.
Itt élet, ottan nyoma së, ha így halad.
Fúj, büdös.
Büdös a dolog.
Büdös az élet.  
Gyakran valóban az.
Hogy itt milyen rönd van a falvakban! Rönd, tisztaság! Jólét! Mindön, de mindön! Itt 

köllene élni, nem nálunk, ahun mindennek sëmmi nyoma.
Mert eltüntettétök. Tovaillant. Lëtarolta az a majd’ fél évszázad, amely.
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Mely most folytatódik. Keleti helyött nyugati széljáráshoz igazodva. Ahelyött, hogy.
A magadét járnád. Hogy në kölljön idegönben rálelned arra, amire fáj a fogad. 
Itt szeretnél élni! Nem odahaza.
Közben: magadban: hol lönne rönd? 
Gondolod, így köllesz ezöknek? Köllünk…
Hogy ettől ződebb a szomszéd rétje! A valóban elég büdös ganétól. A rendületlen 

munkaszeretettől. Fegyelemtől. Hittől. Nem csak úgy általában a hittől – magunkban 
valótól –, nem; az istenhittől. Attól, hogy tudni illik: nem mi vagyunk a világ urai. Ah-
hoz: igazodnunk kell. Teljesítenünk, ami reánk szabatott. 

Zöld – vörös-nem-látta – Európa. 
A Mura födött (stájër) fahídja mint a Kárpátokban Magyarhonbul Moldovának 

ereszködve...
A Mura forrásvidékén Tamsweg… Mely Tamsweg a római időben Statio Tamasicis 

vala. Kicsit beljebb, följebb a havasokban – a mái Svejcban – a Hunok Völgye, hová a 
mieink húzódtak a szétveretésünk után. Elrejtőzni, Csaba királyfi ra várni.

Magyarweg.
Magyarvég. Magyar-úca.
A Föl-Mura táján.
Szeretnétek…
Úca, úca…
Ja, ezöknek nem ült a nyakában annyi ideig a lénini muszka.
De attól még.
Amúgy – különben (netán) – okos magyari kormányzati közférjfi ú ócsároli a magyar 

nemzeti viseletet, mondván, annak fi toktatásánál többet ér a mindönnapi cseleködet! 
Szó, mi szó. Való. Tróbálná mög ugyanezt (a nemzeti viselet, úgymint példának okáért 
a skót szoknya, a sváb bőr rövidnadrág, az ámerikai covbojkalap, a latin sombréró) 
piszkolását egy napnyugati konzervatív politikus… A nemzeti viselet ócsárlását, viselé-
sének fölösleges voltát hangoztatni. Hamar kitelne az ideje. 

Ellenben nálunk: ezt is lehet.
Persze, az idegen, az más. Ellenben mi.
Ja, ja. Igen, igen. 
Nem, nem.
Idehaza a képernyő-csatornák legüzletiesebbjének vetélkedőjén a főszakértő mit nem 

mond, amikor a rock-zenéhez magyari néptáncot járó csoport teljesítményét értékeli: 
ahhoz képest, hogy a szakma szerint két dolgot, az éccet és a néptáncot mindenképpen 
kerülni kell, ez elfogadható volt… Hogy persze ők kapják a legkevesebb pontot, s a kö-
zönség is kiszavazza őket… Csak azt nem mondta e magyarul beszélő idegen szakem-
ber, hogy melyik nemzet szakértelmét emlegette nyilvánvalóan csak minket illetően.

A stájer gazdaház? Az újmódi: csinos emeletes családi ház, esetleg napelemes tető-
vel, minden kényelemmel – s szépen művelt kerttel, legelővel. A háztáji legelőn tehén-
nel, tehenekkel… A régi gazdaház? Milyen lenne: terméskő földszint, fafalú emelet, 
zsindelyes tető, fa padlásbeépítés. Az utca – és a falu (no meg a Mura) – felőli házvég 
a családé, hátul a högy felől a jószágé, meg (góréként, kotárkaként, színként, csűrnyi 
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pallásként) a takarmányé mind a három szint. Gyönyörű fazsindelyes parasztház; ahogy 
zsindelyes a gótikus ízlés szerinti – Mátyás látta? – istenháza is…

Mert itt nem volt annyi török-, tatár-, muszka- (s némöt-) járás. Nem volt, aki föl-
gyújtsa. Ránk égesse, hogy egy életre elmenjen a kedvünk a facseréptől, amelyet Erdé-
lyünkben s Móduvánkban bádoggal pótolunk.

Egy födél alatt mindön, de mindön! A máig – még – szét nem vert nagycsalád?
Máig; mi az, hogy mindmostanáig?
Nem rajtunk áll?
Hogy állna.
Tehénön a gatya.
A körösztön kakas (Szentgyörgyön, Szentlőrincön, Muravártt). Hogy holtodból is 

lösz ébredés. Hajnal. Örök. 
Annak, aki mögérdemli. Rászolgált. 
Szkot!
Grüs Gott.
Bálint Sándortól tudhatjuk, mi az igazság a húsvét előtti este tüzeiről. Az ősegy-

házban a nagyhét három utolsó napján (nagycsütörtöktől nagyszombatig) eloltották a 
gyertyákat, sötétben maradhattunk; a világosodás – tűzgyújtással és tűzszenteléssel – a 
föltámadással köszöntött ránk. Egyházi jelkép a kialvó és újraéledő tűz:  maga Krisztus, 
illetve más szerint Krisztus a kovakő, a tűz a Szentlélek…  A – ’pogány’, azaz még 
meg nem keresztelkedett – germánoknak is szent a tűz: „isteneik tiszteletére tavaszi 
tüzet gyújtottak, hogy elégessék a téli sötétség, pusztulás démonait, és így földjeiknek 
termékenységét biztosítsák”.

Szent ég; szent tűz.
Aki szakít saját fajtája hagyományaival, tűz (fény) nélkül marad? Föl hogy támad-

hatna…
Oda kéne menni!...
Oda, ide.
Oda, hogy letaroljuk a más vetését.
„Arad marad”.
Csaba is.
Almádi. 
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(DIÓSZEGI) SZABÓ PÁL

Ne tépd ki mind…

Hát összetépted könyvem verseit?
Kegyetlenséged nemcsak könyvet ölt.–
Egy lélek ismert, únt keserveit,
mely annyi éven át szavakra tört;
ledobva mindig régi tollait,
új partra lépne vakmerőn, lehet…,
de új világunk – régi romjait
tagadva– szül csak új költészetet!
Ezért szeret most Téged új dalom,
megsokszorozva régiek becsét;
mint gyűrűm őriz minden oldalon,
Tiéd, szülötted, s ha a régi szép:
 Ne tépd ki mind, ha nem Terólad szólt,
 mert általuk lesz szebb szavam, mint volt.

                  2012. február 16.

Baraté Ágnes grafi kái (6.)
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TAR BÉLA

bús lovad
néz az ég kútjába
csillag
száll fehér homlokára

felugat az éj
kutyája
belemar
lovad inába
álmaidra
csorog nyála

a hold
egy tépett
rongybaba
szíveden
széttörik mosolya

lebben
az ég függönye
mögötte
Isten közönye

             én leszek

arcodon hópihe
nyelveden
elmorzsolt ige
ajkadon
csókok lángnyoma
én leszek
a csók maga

s ha
majd
mint olvadt vérdarab
tavadba
csobban az alkonyat
ott velem
zúg és sír a sás
a naplemente-tollvonás
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és felizzik
a papír-ég
a nádassal
a szívem ég

s olvadnak a hópihék

      Nincs

többé DE
nincsen ÉS
elhullnak
mind
a
kötőszavak
élünk
a világ erdejében
hajszolt
megrémült
űzött vadak
gerincünk
hajlítja félelem
a végtelen éj
néma holdjával
az elmúlás
üzen
a semmi ágán
nem ül madár
minden dalunkkal
megszökött
megcsalt
szívünkkel
ott
köröz
a nagyvilág
fölött
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az est

a délután
színeit lebontja
zuhan az 
IDŐ
a ház-
falakra
mint

az éj

ma álmok néma
verme -
méhében
bujdokol a Hold.
a letűnt Idő
hull a Kertre,
ködébe vész,
mi élő és mi holt.
súlya van minden
havazásnak,
virágaid is 
csontig áznak,
válladra terhet szór
a Tél.
nem hoz ma
új álmot az éj.
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PAPP-FÜR JÁNOS

Apokrif a Golgotánál

mióta beverték az utolsó szeget
azóta hallom a kalapács ütemét
és erre a tempóra haladok minden
erőmmel szívszakadva valahová
és csak várok várok valamire vala-
mire ami nem jön

szorosan a hátad mögött állok
követlek akár a mozdulatlanságban is
vagy abban az irtó csöndben amit
itt hagytál a kalapácsütések közt
a szertefoszló harangozás nem segít
mert épp olyankor sírok

vagy lehet nem jó helyre álltam
talán eléd kellett volna de akkor
biztos lennék abban hogy ha én fordulok
azt hiszem belehalunk mind a ketten
na de mondjuk hogy megteszem
ezt a merényletet

ekkor mindenki hátrafordul
osztozunk arcod részleteiben
amíg be nem áll a végérvényes
csönd és a visszavonhatatlan sötét
végül az utolsó kéz lábad elé ejti
az első koppanást
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MOGYORÓSI LÁSZLÓ

Tájkép

Nem tudtam az órát kilesni,
hogy számlapján a mutató
mikor kezdett el így sietni,
mint vonathoz az utazó.

Miként bong szívemben az inga,
míg két végpont között cikáz,
„most épp kibírható” – azt ringja,
most azt, hogy elemészt e láz.

Nézem az elsuhanó tájak
összemosódó színeit,
mit egy őrült ecsetvonás hagy,
míg retinámon dolgozik. 

Rimóczi László: Spanyol
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Noir Framboise

Testembe indáztál, mint a csövek,
szanatóriumi éjszakák
kagylójában vagy már véres köpet,
s rejtelmes ízű vagy, mint a nyák.

Hörgőimben viszkózus váladék,
torkomba gyűlsz, ott lüktetsz tovább,
mint szemed, rebben felettem az ég,
megpördülnek a fakoronák.

Zord naplementék a lila vénák,
a piszoárban véres vatta,
csikk és hamu, ezek vagyunk, vérrák,
tüdőtumor édes falatja.

Éjjeliszekrény fi ókja rejt még
- ahogy Samsa szobája boás 
nő képét – málnás étcsoki emlék-
dobozt, Côte d’Or, Noir Framboise.

Rimóczi László: Indián a gazban
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SZIGETI GÁBOR

Balázs Ferenc mészkői népfőiskolájának hatása a
budapesti Aquarius Népfőiskola (2009-) működésére

Néhány éve a budapesti Unitárius könyvesboltban Gergely Felicián gondnok úr adta 
kezembe Balázs Ferenc: Rög alatt című munkáját. Valóban fantasztikus könyv, iga-
zából többet értettem meg a vidéki lét rejtelmeiről, mint bármi más szociológiai vagy 
szociográfi ai tanulmányból valaha is. Azóta is gyakran forgatom a könyvből a készített 
jegyzeteimet. Számos népfőiskola iránt elkötelezett vagy vidékfejlesztésben érintett 
szakember Budapestről próbálja megtalálni a vidék felemelésének útját-módját. Balázs 
Ferenc sorsa a bizonyíték arra, hogy milyen veszélyes és csapdákkal teli terep lehet a 
vidéki lét még annak is, aki apostolnak vonul falura és egész életét csak egy kis telepü-
lés felvirágoztatásának szenteli. Ne csodálkozzunk tehát, ha könnyű eltévedni és nehéz 
a helyes utat megtalálni a városi íróasztalok és katedrák mögül. Persze fordítva is igaz a 
dolog, mostanában nagyon gyakori, hogy vidéki létformához szokott emberek magya-
rázzák meg a városban élőknek, hogyan is kell ésszerűen elrendezni a mindennapjaikat. 
Miként lehetne közelíteni a két szempontot egymáshoz?

Van egy kézenfekvő megoldás, ami már bevált Skandináviában. A tanulókörök és a 
népfőiskolák népoktatási módszere ajánlható talán, ahogy azt tette Balázs Ferenc is a 
mészkői népfőiskolán. Egy kis módosítás azért javasolt a korunkhoz igazítottan. Az ur-
banizáció felgyorsulásával, értelmesnek hat, hogy a népfőiskolák esetében számításba 
vegyük a városi népfőiskolák kialakításának programját.

A népfőiskola már nemcsak a vidéké lenne, hanem természetesen a népegységbe 
beleértendők a városban létezők is. A népegység fogalmát Nikolaj Frederik Grundtvig 
(†1871) evangélikus püspök alkotta meg az 1830-as években. Három összetevőt tartal-
maz a fogalom. Egyrészt a társadalmi egyenlőség fogalmát, aminek első számú feltétele 
a jó színvonalon beszélt közös nemzeti nyelv. Másrészt a kormányzatnak a nép akaratát 
kell végrehajtania. És végül a szabad kultúrát, aminek központi erőforrásai az egyházak. 
A népfőiskolák egy részét pedig a grudntviánus alapelvekkel volna érdemes működ-
tetni. Balázs Ferenc szerette volna az emberek látószögét megtágítani a többre vágyás 
szellemét felébreszteni bennük. Csodálatos az emberi összeforrás hirdetése és az alkotó 
tettek mámorának megmutatásának célja, ami át hatotta a mészkői népfőiskolát is.

Egy lehetséges budapesti népfőiskola ötlete már nagyon régen felvetődött, Németh 
László is szorgalmazta, sőt saját budai lakhelyét ajánlotta fel a népfőiskola oktatási 
színteréül. Végül is a kivitelezésre már nem futotta az erőből akkor. Négy éve már, hogy 
Budapesten megjelent egy tudatos népfőiskolai kis csíra, ami a szabad művelődés le-
hetőségével élve, angol nyelvet tanuló tanulóköröket működtet svéd mintára. Önképző 



tavasz 61

emberek szabad társulása a tanulókörünk azzal a nagyon fontos kitétellel, hogy amíg 
ilyen alacsony színvonalú a tanárok módszertani kultúrája, addig nem érdemes, vagy 
csak korlátozott hatókörrel éri meg igénybe venni a segítségüket még jó néhány évig.

Ha az elmúlt négy év budapesti tapasztalatait összevetjük a mészkői népfőiskola 
működését ábrázoló néhány tízoldalnyi leírással, akkor nagyon hasonló jelenségeket 
vehetünk észre. Egyrészt maximálisan igaz Balázs Ferenc azon elvi kiinduló pontja, 
hogy csak olyan dolgot érdemes csinálni közösen, amit az emberek önként vállalnak 
és fontosnak tartanak.  Itt az elvi alapja annak, hogy szövetkezeti és népfőiskolai kísér-
letbe fogtak Mészkőn, hiszen mindkét forma a szabad társulások klasszikus mintája. 
Megjegyzem, hogy a mi csöpp budapesti népfőiskolánk szövetkezeti alapú, szemben az 
1989 óta kialakult alapítványi és egyesületi alapítású népfőiskolákkal. Természetesen, 
ha valaki jobban beleássa magát a történelmi előzményekbe, akkor hamarosan rálelhet 
arra a korábban közismert dologra, hogy az 1940-es években Magyary Zoltán szintén 
szövetkezeti alapon szervezete a Tata környéki népfőiskolákat. Visszatérve a kooperá-
ció alapelvére: ezt sokkal könnyebb leírni, mint megvalósítani.

Hol tapasztaltam azonos működést a Balázs Ferenc által kezdeményezett népfőisko-
lával, a Rög alatt és a Zöld Árvíz című munkája alapján?

1. Az alaphangulat sokak számára a kedves és felejthetetlen órák élménye a találko-
zókon. Sokszor látható vidám játék, ami tele van életkedvvel és ötletekkel. Nyil-
ván emellett sok súlyos konfl iktus is tapasztalható.

2. Természetesen a látogatók önként keresték fel a népfőiskolákat és a többség az ér-
telmes életet, tisztes szórakozást és tanulást keresi. Semmiféle vizsgáztatás szóba 
sem került, ahogy tanárok sincsenek. Nagy kérdés, hogy a jobb életet választók 
vagy a tanulási alkalmat maguktól eldobók aránya milyen lesz? Mészkőn nem 
mozgatott meg tömegeket a népfőiskola, nyilván a lelkészhez vonzódók jártak 
gyakrabban.

3. Módszertanilag a párbeszédek, a megbeszélés áll(t) középpontban mindkét helyen. 
Ezért nagyon fontos az értő semleges fi gyelem készségének kifejlesztése. A cél a 
gondolkodás kerekeinek megindítása, a beszéd szabad kinyilvánításának elérése, 
a fesztelen kifejező készség erősítése, létrehozása. Mind a Zöld árvíz, mind a Rög 
alatt alapján szinte biztos, hogy nem volt szerzőjük túl jó véleménnyel az állami 
iskoláztatásról. Balázs Ferenc saját magáról írja, hogy a hosszú tanulmányai alatt 
a sok előadás anyagából alig maradt meg valami az emlékezetében. Természetelle-
nesnek látja, hogy valamivel az ember tankönyvből ismerkedjék meg először, akár-
csak azt, hogy a gyerekek órák hosszat padba vannak kényszerítve. Az se hagyja 
szó nélkül az író, hogy a kisgyermekek összeroskadhatnak az iskola által rájuk 
kényszerített terhek alatt. A párbeszédközpontúság egyik alapvető hátráltatója a 
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megszólalás- és kapcsolatteremtési képtelenség sok tanuló esetében. Évek alatt de-
rült ki számunkra is, hogy ez mennyire életbevágó megfi gyelés, számos embernek 
tényleg komoly megpróbáltatást jelent a gondolatait kifejteni, nyíltan felvállalni. 
Mészkőn egy átlagos ifjú hallgatott, megtisztelt, bólintott. Egy népfőiskolás már 
inkább hozzászólt, kérdezett, megállapított, szembeszállt, kinyilvánított.

4. A könyvek leírása alapján mi pontosan rekonstruálni tudjuk, hogy Mészkőn is az 
egyik legnagyobb gond akkor adódott, ha valaki túlzottan magához ragadta a szót.  
Az előadásokra építették a találkozókat, amelyeket sokszor lelkész barátok is tart-
hattak, ekkor néha különféle cseleket kellett kieszelni ahhoz, hogy az ifjak elől 
ne mondjanak el mindent a téma szakértői. Mi inkább az ottani önképző körhöz 
hasonlóan működünk. Az önképző kör valószínű széteshetett Mészkőn, mert el-
rontotta egypár oda nem illő ifjú jelenléte: a nemesszívű verskezdeményezéseket 
kinevették és elvették a kedvüket az aktív tagoknak. Mi is éltünk meg kritikus 
pillanatokat emiatt. A kommunikációs térben a hegemónia megszerzése sok tanu-
lóköri tag kezdeti hibája. Ezeket a hibákat viszonylag gyorsan képes a tanulókör 
kijavítani és pótlólagosan normál helyzetre hozni az ilyen típusú embereket. (Dar-
win mégiscsak tévedett, tanúsíthatjuk…) A probléma az szokott lenni, hogy  kultu-
rált társas magatartás kialakulásában általában néhány női tag nem hisz és inkább 
felhagynak a látogatással mondván, hogy a korosabb emberek nevelhetetlenek. 
Mire bebizonyosodik, hogy tévednek, azt már nem láthatják, mert visszahúzódtak 
vagy más, kisebb felelősséggel járó tanulási formát keresnek. Az angol nyelvű tö-
meges tanulókörök sorát legjobban fenyegető helyzet most itthon a tanári garnitúra 
várható ellenséges reakciója. Az angol nyelvtanítás terén éles megélhetési harc 
folyik és szinte minden héten jelentkezik nálunk egy új tanár, hogy ő tanít minket 
térítésmentesen. Nyilván abban reménykednek, hogy néhány jól fi zető tanítványi 
kapcsolat a számos hallgatóból kárpótlásképpen kijár nekik. Igen ám: csakhogy 
egy ilyen oktatási szerephelyzet ellehetetlenítené magának az önfejlesztő, önirá-
nyító tanulásnak az alapműködését. Hiszen mindenki azonnal visszazökkenne a 
hagyományos tanár-diák munkamegosztásba. A tanár kis pénz kis foci alapon ta-
nítgatna, a diákok szöszmötölnének, ahogy tették ezt évtizedekig, és átadnák a 
tanulásirányítás és jogát és felelősségét, felszámolódna a tanulókör. Ezért aztán a 
népfőiskolánk tanulóköreibe szakos tanárok nem jöhetnek. Áthidaló megoldásként 
bevezettük az elszármazott amerikás magyarok gyermekeinek önkéntesként való 
fogadását. Ezek valóban jól működő, mindenki számára gyümölcsöző kapcsola-
toknak bizonyulnak.

5. Nagyon megkapó Balázs Ferenc mentalitásában az azonnali világmegváltástól 
való tartózkodás. Az új dolgokat csak fokonként lehet elérni és nem lehet papíron 
kiokoskodni, milyen is lesz a legésszerűbb rend. A jó munkához időt kell hagy-
ni. Ez a mentalitás sokszor hiányzik tagjainkból és azonnal szeretnének látványos 
eredményeket elérni. Járatlanok a komoly szellemi munkában.
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Cikkem mélyebb háttérismeretek híján csak felvetni tudja egy több szempontú kér-
déskör szeletét, viszont arra mindenképpen alkalmas, hogy felhívja a fi gyelmet, milyen 
kézenfekvő és könnyű volna egy mészkői elveken nyugvó nagyvárosi népfőiskolát lét-
rehozni az unitárius egyház berkein belül.

Baraté Ágnes grafi kái (3.)
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A BALÁZS CSALÁD LEVELESLÁDÁJÁBÓL

Balázs Ferenc népnevelő mészkői unitárius lelkész,
író levelezéséből

Feri és Christine levele Dr. Wilburhöz
1932. január 12.

Nagy örömömre szolgál, hogy Önök végül csak rászánják magukat az európai útra. 
Reméltem is, hogy a kollégiumot ért csapás végül nem lesz olyan végzetes, mint gon-
doltuk, és nem fogja felborítani az utazási tervüket, amely olyan fontos Önöknek, de 
nekünk is.

Az anyagi helyzetünk meglehetősen ingatag, ámbár én elégedett vagyok, mert a föld 
is biztosabb megélhetést kínál, mint az ipari országok, beleértve Amerikát is. Ki tudja, 
Amerikában talán mi is munkanélküliek volnánk, mint annyian mások. Itt legalább az 
élelmünk megvan, és fedél van a fejünk felett. Én nagyon élvezem az életet. A munkám 
éppen nekem, csaknem minden részletét szeretem. A múlt nyáron restauráltuk a templo-
mot, és most egyike a legszebb erdélyi templomoknak, különösen belülről. (Természe-
tesen a hozzá hasonlóan apró falusi templomokról beszélek.) A légköre alkalmas arra, 
hogy valóban imádkozzunk. Itt-ott változtatok a liturgián is, hogy jobban megfeleljen 
a valós igényeknek. Bevezettem a bibliaolvasást és más komoly források tanulmányo-
zását, beiktattam egy rövid szünetet, amelyben mindenki magában imádkozik, és este 
is tartok istentiszteletet, ilyenkor a templomot lámpák világítják meg. Jelentősen meg-
nőtt a templombajárók száma, különösen az esti istentiszteleteken vannak sokan. Arra 
törekszem, hogy a prédikációim érdekesek legyenek, és ebben segítségemre vannak az 
Öntől tanult elvek.

Létrehoztam valamit, amit Népfőiskolának lehetne nevezni, hetente négy este tartunk 
előadásokat történelemről, irodalomról, matematikáról és… eszperantót is tanítok. Ez 
utóbbit közkívánatra. Az emberek levelezni akarnak más országok lakóival.

Mint tudják, mi hagyományos egyház vagyunk, szabályokhoz kötve, de én csak a 
legjobb hagyományokat fogadom el a hit erősödése érdekében. A polgári liberálisok és 
a Gandhi módszereit követem. Nem csupán igényelem, hanem élek is vele. A szabadság 
születésünk adta jogunk, ezenkívül az unitarianizmus alapelve, így aztán bármit tart is 
szükségesnek a központi hatalom, abból én csak annyit vagyok köteles végrehajtani, 
amennyire a magam gyülekezetének szüksége van.

Mindmostanig nem ütköztem nehézségekbe. Az egészségem is rendben van.
Hálásak vagyunk Wilburné asszonynak, aki értesüléseink szerint beszélt az érdekünk-

ben a bostoni Nőszövetségben. A pénzen, amit St. Johnné asszony küldött, gyalupadot 
és szerszámokat vásároltam az iskola műhelyébe.

A régi szeretettel üdvözli Önöket
Francis Balázs
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Feri levele Christine-hez
Miskolc, 1936. április 1.

Kedves Christine,

Mellékesen küldöm Hankisnon hozzád írt sorait. Nem voltam úriember és elolvastam 
őket, és nagyon meglepődtem azon, hogy vissza akarsz jönni Dániából. Legalábbis erre 
utal a kérdésed, vajon taníthatnál-e Miskolcon angol nyelvet. Természetesen azonnal 
tudtam, mi késztetett erre. Igazán sajnálom, hogy olyan elővigyázatlan voltam és el-
küldtem neked azokat a bolond lapokat, amelyek úgy megijesztettek téged. A helyzet 
az, hogy amikor írtam őket, nagyon rossz idegállapotban voltam. Az első meleg napok 
után a szanatóriumban csökkentették a fűtést, emiatt az én északi fekvésű szobám a nap 
nagy részében elég hideg volt. A lázam újra emelkedni kezdett. Anyám arra kért, ma-
radjak még Debrecenben, mert az ő szobái levegőtlenek (valóban azok). Napról napra 
rosszabbul voltam, és nem látszott menekvés a számomra. Őrjítő volt! Így aztán meg-
táviratoztam anyámnak, hogy megyek. Most naponta hatszor szellőztetünk, így nem 
olyan rossz a helyzet.

Tény, hogy miattam nincs miért visszajönnöd. Természetszerűleg jól (túl jól!) el va-
gyok látva, amióta anyámmal vagyok. Május elején vissza akarok menni Tordára. Itt én 
idegen vagyok. A véletlen hozta úgy, hogy ide kellett jönnöm, és nem akarok itt ragadni. 
Tordán szintén jól el leszek látva, Tankáék keresnek majd nekem egy jó szobát kerttel, 
ahol kosztot is kapok. Persze könnyebb volna, ha Mészkőre mehetnék, de ott vakolják 
majd a házat, így az lakhatatlan lesz ezen a nyáron. Így hát miattam nem szükséges jön-
nöd, sőt, csak megnehezítenéd a dolgomat. Amennyim van, azt egyedül felélem, és hát 
mihez akarnál itt kezdeni? Angolt tanítanál Tordán? Az a 18$, amit havonta kapsz, nem 
fedezné a költségeidet, ha laknod is kellene valahol.

Kezdtem már megszokni a gondolatot, hogy nélküled kell élnem, de ujjongóan bol-
doggá tesz a tudat, hogy te ott, a kötél másik végén ilyen nagyon szeretsz, és nem szakí-
tod el magad tőlem, akármilyen komisz és lehangoló leveleket is írok.

Csakhogy nekem is van egy elképzelésem.
Bármit tervezel és teszel, annak mindörökre az legyen a kiindulópontja, hogy én nem 

megyek Amerikába, legfennebb látogatóba. […]
A dán szövetkezeti rendszer az ipari világ része, iparosította a falut, amely így most 

a világpiacra termel. Erdélyre vonatkoztatva egészen más az elképzelésem. Én a fa-
lut minél jobban függetleníteni akarom a világpiactól. Autarchikus, belülről szervezett 
szövetkezeti rendszerre van szükségünk, s hogy ez milyen legyen, azt nincs honnan 
megtanulnunk, mert ilyen formában még nem létezik. Nekünk magunknak kell kifej-
lesztenünk. Így hát ne törd magad a dán szövetkezeti rendszer tanulmányozásával. Nem 
lesz rá szükség. Jobb volna, ha 1937 tavaszáig Amerikában tudnád (és akarnád) tölteni 
az időt. […]

Sok szeretettel és minden jót kívánva karácsonyra és az új esztendőre
Francis
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Christine levele Catherine-hez

Drága Catherine,
Feri meghalt a tegnapelőtt. Olyan régóta kínlódott, és mert nem tudta magát össze-

szedni legalább annyira, hogy csendben éljen és írogasson, igen, őmiatta megkönnyeb-
bülés számomra, hogy mindennek vége van. Az elmúlt hónapokban nagyon, nagyon 
rossz idegállapotban volt, de csodálatosképpen az utolsó néhány napon megcsendese-
dett, békés lett, időnként csaknem vidám, úgy, hogy csodálkozva és boldogan néztünk 
össze Jula nénivel a konyhában. Az utolsó napon éberebb volt, mint azelőtt, és úgy tűnt, 
hogy nagyon élvezte, amikor felolvastam neki vagy beszéltem hozzá. Este az orvos azt 
mondta, még három hónapig is elhúzhatja. Remek fi atal orvosunk volt, intelligens és 
jóérzésű, képes volt fenntartani a reményt még egy olyan gyanakvó betegben is, mint a 
Feri, úgy hogy nem is sejtette az igazságot. Aznap két ízben is hívtam, először este tíz 
órakor, majd korán reggel, akkor is ott maradt velem, hálás vagyok érte, adott egy kis 
morfi umot Ferinek, de bár többet adott volna.

Ferit természetesen Mészkőn temették el. Legalább száz ember jött be gyelog Tordára 
a faluból, tizenkét gyönyörű fehér ökörrel, hogy kivigyék. Hosszú sorban követték a 
szekerek, a tordai barátokat szállító kocsik. Tordán, Szentmihályban, Mészkőn szóltak a 
harangok, és Mészkőn csaknem a teljes román lakosság felsorakozott a magyarok mellé 
a hídnál és végig az utcákon. Igazi hódolatnyilvánítás volt ez. Az itteni szokás szerint 
sok beszéd hangzott el a sírnál, sokan beszéltek a különböző csoportosulások nevében, 
amelyekhez Ferinek mind köze volt: a szövetkezetek, az irodalmi körök, az Erdélyi 
Fiatalok és mások – én magam is meglepődtem azon, milyen széles körű volt az érdek-
lődése, és hogy ezek az emberek valamennyien úgy érezték, a vezérüket vesztették el 
benne. Szeretném, ha ezt ő is tudta volna.

Néhány napig még pihenek Jula néninél, Mészkőn. Azután, amilyen gyorsan csak 
lehet, elrendezek mindent és megyek Amerikába. Az elmúlt hónapban apró lázaim vol-
tak, nyomást érzek a mellkasomban, és a Feri orvosa, aki gondosan megvizsgált, mintha 
hallana valamit, és állítja, hogy jó volna hat hónapot várni, mielőtt Enikőért mennék. 
Olyan drága vagy, hogy vállaltad Enikőt erre a hosszú időre, igyekszem minél előbb le-
telepedni vele valahol, mert a saját gyermekkori tapasztalatomból tudom, hogy az ilyen 
szülőtől való elszakadásnak milyen komoly következményei lehetnek, és Enikőnek már 
több, az enyémnél is keservesebb élményben volt része. Én magam csak akkor kezdtem 
helyrejönni, amikor ismét együtt lehettem anyámmal, apámmal – de Enikőnek ez már 
nem adatik meg. Jobb, ha nem mondasz neki semmit Feriről – majd elmondom én, ha 
kérdez felőle.

Kérlek, mindezekről számolj be Mrs. Morgannak és Isabel néninek.

Sok szeretettel:
Christine
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BALÁZSI KÁROLY

Mészkő*1

E heroikus küzdelmek sorában kitüntetett fi gyelmet érdemel a mészkői kísérlet. Az alábbi 
elemzést Cseke Péter: Balázs Ferenc világtávlatot átfogó mészkői tekintete című dolgozatá-
ból idézzük:

Annak a magatartásnak az alapján, amit egész élete és munkássága számunkra megtestesít, 
Erdély fényesen ragyogó szellemei közt Balázs Ferencnek ott a helye a Benedek Eleké, a Kós 
Károlyé mellett. Ha pedig a még távolabbi időkben keressük a párhuzamot, szellemi felmenői 
közt Apáczai Csere Jánost és Dávid Ferencet egyaránt megleljük. Kivételes egyéniségéből 
rövid földi pályafutása ellenére rendkívül gazdag tapasztalatból táplálkozó szellemisége utó-
életének hatvanadik esztendejében is eligazíthat mai gondjaink özönében, megerősíthet jelen- 
és jövőformáló törekvéseinkben.

Eligazíthat, megerősíthet. Miért a feltételes mód gyakori használata? Azért, mert megíté-
lésem szerint gyakrabban kellene találkoznunk/szembesülnünk Balázs Ferenc világtávlatot 
átfogó mészkői tekintetével. A lobogóval, a magával ragadóval, a lehetetlent nem ismerővel 
és az önvizsgálatra késztetővel, a cselekvésképtelenség drámájából is erőt és hitet sugallóval. 
Hogy fel tudjunk nőni ahhoz a szellemiséghez, amit ő a két világháború közötti kisebbségi 
helyzetben képviselt, a maihoz hasonló rendezvények nem lehetnek csupán alkalmi jellegű-
ek. Az életmű csonkítatlan újrakiadása sem várathat immár soká magára. Annál is inkább, 
mivel a most felnövekvő nemzedékek csak a teljes értékű művek alapján ismerkedhetnek 
meg Balázs Ferenc gondolkodásának, világlátásának korszerűségével – és fedezhetik fel szö-
vetségesüket benne. Ők ugyanis, akiket a kolozsvári egyetem padjaiban – a bölcsészkaron, 
a fi lozófi ai és az újságírói szakon valamennyire is megérintett az igazi erdélyi gondolkodás 
szelleme, jól tudják: nem a mészkői alabástromsírban nyugvónak van szüksége Balázs Fe-
renc reneszánszra, hanem nekünk. Évről évre a reveláció erejével hat rám az a mozzanat, 
amikor az újságírójelöltek A rög alatt egyetlen fénymásolatban kerengő példánya alapján 
rádöbbennek arra, hogy tulajdonképpen a kisebbségi önszerveződés úttörőjét tisztelhetik az 
erdélyi magyar szociográfi a jeles művelőjében. Ugyanolyan katarzist vált ki bennük ez a mű, 
mint a magyar vagy a világirodalom bármelyik emlékezetes alkotása. Hiszen nem csupán a 
műfaji ismérveket veszik elemzésük során számba, hanem magukra, magunkra vonatkoz-
tatják a mészkői küzdelmek ma is zaklató kisebbségi drámáját, és azt mérlegelik: hasonló 
helyzetben ők miként cselekednének?

Merthogy a másokért való áldozatos cselekvés volt a Balázs Ferenc-i szellem lényege. 
Hatvan esztendővel ezelőtt – 1937. május 27-én – is felismerték munkásságának példamuta-
tó erejét, korokat átívelő jelejtőségét. Az akkor elhangzott 15 emlékbeszéd közül alighanem 
a száz éve született Tamási Ároné legemlékezetesebb. „Akiket valaha temettünk – röptette 
magasan szárnyaló szavait a helikoni íróközösség nevében búcsúzó Tamási -, Te azok közül a 
legtisztábban mutattad meg, hogy ezen a földön miképpen kell élnünk és meghalnunk. Alul-

*1Részlet a Népfőiskolai hagyomány. Történeti vázlat (1769–2010) c. tanulmányból
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ról jöttél, mint a tiszta forrás, vagy az éltető növény. Nem voltál délszaki virága Erdélynek, 
nem díszítetted ezt a földet, hanem gazdagítottad. Zord éghajlat és elűző, folytonos keleti 
szélben Te itt megkapaszkodtál, mint a hegyi fa messzelátó sziklán.”

Tamási az első világháború után születő erdélyi magyar irodalom hőskorában, a nép felé 
forduló tudatos írói érdeklődés időszakában volt küzdőtársa Balázs Ferencnek. A kisebbségi 
élet ajándékait 1931-ben megíró, 1931-tól az Erdélyi fi atalok-at szerkesztő László Dezső pe-
dig a kisebbségi magyar társadalom belső megszervezettségét célul tűző ifjúsági mozgalom-
ban került szorosabb kapcsolatba vele. Törvényszerűen. Mivelhogy az öt esztendei világkö-
rüli útjáról hazatérő Balázs Ferencben felfedezte a legegyetemesebb erdélyi tekintetet, akinek  
a számára az Aranyos-vidéki falu nem a világtól való elzárkózottságot jelentette; épp ellenke-
zőleg: egy világtávlatokban gondolkodó ember és apostolkodó lélek kísérleti telepét, akinek 
történetesen egy erdélyi vegyes lakosságú faluban adódott alkalma és lehetősége arra, hogy 
az alulról felépülő kisebbségi magyar társadalom kialakításához hozzákezdjen. Ő, a hívő és 
unitárius hitépítő, egyvalamiben bizonyosan nem hitt. Abban, hogy kisebbségi sorsunkban 
a magukat világmegváltónak kikiáltó korabeli messianizmusok gondjaira kellene bíznunk 
jövendő életünket. „Íme egy ember – visszhangzott a végtisztességtevő gyülekezetben László 
Dezső hangja –, aki tudja, mit cselekszik, aki nem tépelődik, nem búsong, nem jajgat, hanem 
határozottan megy a maga útján [...]. És nem egyedül megy, sokan követik. Többen, mint 
gondolnák azok, akik olyan sokszor raktak köveket és töviseket nehéz útjába.

László Dezső jövendölése bevált: a világkörüli út fáradhatatlan vándora mészkői küldetése 
után indult csak el igazi nagy útjára. A korokat, ideológiai áramlatokat, politikai és társadalmi 
rendszereket túlélő közösségépítés példázatának örök érvényű – mert krisztusian megszen-
vedett – felmutatójaként.

Sokak számára meglepőnek tűnhet: íme egy erdélyi íróember, akit nem ennek vagy 
annak a művének a maradandósága foglalkoztat elsősorban, hanem emberformáló és 
társadalomátalakító vállalkozásának jövőteremtő ereje. Holott nincs semmi különös ebben, 
ha már felismertük, hogy Balázs Ferenc az igazi mélységében átélt, tudatos létformálás meg-
szállottja volt, szavak és tettek azonosságának napjainkban ugyancsak ritkaságszámba menő 
embere, aki jól tudja: más az írás és más a cselekvés társadalmi közege. Márpedig ő nem 
kiemelkedni vágyott, nem tündökölni akart, hanem beépülni, használni. Lehetőleg azonnal. 
„Csak egynek van ereje, jogosultsága: a tettnek” – hirdeti A rög alattban –, az írásnak is akkor, 
ha cselekedet származhat belőle. Mert „bűn, ha a szóbeszéd miatt a valóságos élet megrövi-
dül”. Alapos fi lozófi ai és teológiai műveltségének és világjáró tapasztalatainak köszönhetően 
meggyőződésévé vált: mindenféle megváltás titka bennünk rejlik, tőlünk függ. Ha nem is 
egyedül üdvözítően persze. Neki, aki világtávlatban, emberiségi méretekben gondolkodott, 
igazán elhihetjük: az emberiség – s benne a kisebbségek – sokasodó gondjainak a megoldása 
érdekében globális és helyi szinten egyaránt kell cselekedni. S lehetőleg egy időben. Mivel a 
felülről elrendelt világmegváltás csak diktatúrával valósítható meg, az emberhez méltó életvi-
tel megteremtésének a lehetőségét az alulról felfelé épülő társadalommodell érvényesítésében 
látta; az egyén, a család, az egymásba és egymásból épülő kisebb és nagyobb közösségek, 
valamint az állam viszonyrendszerének megnyugtató rendezésében; hogy sem az egyének, 
sem a közösségek ne legyenek, ne lehessenek kiszolgáltatottjai a mindenkori államhatalom 
kénye-kedvének. Ma is megszívlelendő felismerése: bizonyos dolgok csak az egyénre, má-
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sok meg kizárólag a közösségre tartoznak, ismét mások az államra, a nemzetre, az embe-
riségre. Ha mindenik megtenné a maga helyén és a maga idejében azt, ami kizárólag tőle 
függ – egyből áttekinthetőbbé és működőképessé válnának az emberi viszonylatok. A kormá-
nyozhatatlanná növesztett birodalmak, az ésszerűtlen iparosítás, a környezetszennyeződés, 
az egészségtelenül felduzzasztott városok mind-mind azt a képzetet keltik Balázs Ferencben, 
hogy az ember már képtelen áttekinteni a világ mammutszövevényét, képtelen a fejlődést 
kedvező irányban befolyásolni. Olyan viszonyokat és viszonyrendszereket kell kialakítani – 
üzeni A rög alattban az ezredvég kihívásaival szembenéző olvasónak –, amelyeket ő maga is 
befolyásolni képes.

Amikor világ körüli útjáról hazaérkezett, még csak nagy általánosságokban volt kialakulva 
Balázs Ferenc közvetlen gyakorlati célja. Annyi bizonyos – A rög alatt első fejezete tanúsítja 
–, hogy egyén és közösség fejlesztését szerves egységben látta, a közművelődés megszerve-
zését pedig nem választotta el a nélkülözhetetlen gazdasági és társadalmi intézményteremtés-
től. Nem állított fel merev prioritásokat, a kedvező alkalom kihasználását viszont rendkívül 
fontosnak tartotta. A többre vágyás és a jobbra törekvés alvó szellemét próbálta mindenkép-
pen felkelteni, hogy aztán célirányossá tehesse a kibontakozását kereső cselekvésvágyat.

Ahogy Mészkőre kerül, már tudja: az erdélyi magyarság szervezetlenségéből adódó gon-
dok nagy többsége azzal függ össze, hogy a kisebbségi sors első évtizedében – és ez fele rész-
ben az ő távollétében telt el – nem létezett egy módszeresen kidolgozott nevelési stratégia, 
amelyik számol a Trianon után kialakult léthelyzettel. A magát kisebbségi nemzetpedagógus-
sá képező László Dezső tanúsítja: hazaérkezése után Balázs Ferenc pedagógiai éllel feszült 
neki a kisebbségi életnek. Világosan felismerte ugyanis, hogy ebben az új helyzetben nem-
csak a vezető szellemi elitet, hanem magát az egész kisebbségi magyar társadalmat fel kell 
készíteni az önvédelmet és önépítést szolgáló teendőkre. Lehetőleg már kicsi kortól kezdve. 
Amikor még fogékony a szellem és alakítható a jellem. Kezdeti mészkői kudarcai szeren-
csére idejekorán ráébresztették Balázs Ferencet erre. Ezért kerül munkásságának a közép-
pontjába a népfőiskola-szervezés. Itt válnak fogékonnyá elképzelései iránt mindenekelőtt az 
eszmélkedő fi atalok és az értelmesebb, többre törekvő, középkorú gazdaemberek, akik aztán 
nemcsak hangadói lesznek a vidék fejlődését előmozdító elképzeléseinek, de azok gyakorlati 
kivitelezésében is segédkeznek. Így érte el Balázs Ferenc, hogy rendre kifejlődtek körülötte 
a vezetésre hivatottak, akik – nagyobb tájékozottságuk, magasabb igényszintjük, gyakorlati 
jártasságuk révén – felvállalhatták egy egész történelmi tájegység gazdasági, társadalmi és 
művelődési önszerveződésének életben tartását.

Bizonyára rájuk gondolt, amikor betegágyához kötötten tovább álmodja az aranyosszéki 
népfőiskolai telepet. Látomásának az Isten völgye címet adta, s a kisebbségi magyar társada-
lom önszerveződését sürgető Erdélyi Fiatalok szerkesztőségének küldte. Ugyanezen a címen 
vált A rög alatt kulcsfejezetévé. Addig is, amíg ismét közkézen foroghat e kötet – újrakiadását 
a marosvásárhelyi Mentor Kiadó vette tervbe –, hadd villantsunk fel belőle egy korántsem 
utópisztikus részletet: „Ott, a hegyen ülő templomon túl, az a sinfalvi katolikus templom, ott 
van a vidék szíve. Három falu találkozik, s mindegyik falu mögött még egy falu. Oda tele-
pet képzelek, tíz-húsz holdas tagon, körös-körül magas fákkal, hogy már távolról látszódjék, 
hogy itt a hasznoson túl is történik valami. A telep egyik végében állanak a vidék alkalmazott 
szakembereinek lakásai. Kis ligetekre nyílik valamennyi; napos, magas fedelű, Debreczeni 
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vagy Kós Károly tervezte házak. Ez a kertészé, az az állatorvosé. Abban lakik a mérnök; 
ott az iparművész és építész. Itt az orvos, amott a jogi tanácsadó. Az értékesítő szövetkezet 
vezetői is elférnek. Ezek a szakemberek fi zetésüket Felső-Aranyosszék tíz falujának 1500 
gazdájától kapják. [...] A vidék központi telepén [...] lesz a Népfőiskola. Külön alkalmazott 
tanárokra nincs szükség. A nevelés feladatát úgyis százszor jobban ellátja az az ember, aki 
ténylegesen részt vesz az életben, vegyül az emberekkel, mintegy a folyton haladó, változó 
élet ütőerén tartja a kezét. [...] Nyilvánvaló, hogy a példa a legjobb tanítómester. Ezek az em-
berek magukba rétegezték és raktározták a sokféle élettel való szembenállás eseteit. Aki velük 
tölt egy napot, egy telet, átömleszti magába hősiességüket, kezdeményezési tehetségüket, a 
lemondás és újrakezdés művészetét, a kis dolgokban való elmerülés tudományát. A vidék 
többre vágyó ifjúságát ezek a férfi ak és asszonyok fogják fölébreszteni, élettel, lélekkel eltöl-
teni. Nem a tudás nyújtását tartják első kötelességüknek, hanem a tudás és haladás vágyának 
a fölébresztését 

Még más előnye is van e megoldásnak, mely a vidék alkalmazott szakértőit teszi meg a 
Népfőiskola tanítóivá. Az ifjak ugyanazokkal a vezetőkkel maradnak érintkezésben későbbi 
életükben is, mint akik az igazi élet szikráját lelkükben fölgyújtották. Tőlük átvettek elképze-
léseket, álmokat, s íme, az ifjak hazamennek falvaikba, s ugyanazok a vezetők jönnek, hogy 
javasoljanak, terveket keresztülvigyenek. Mennyivel több reménye van Isten völgyének. Nő 
a biztos alap évről-évre, amire építeni lehet.”

Hogy betegágyához kötötten, a másokért való cselekvés lehetőségétől megfosztottan 
mennyire halálkomolyan gondolta mindezt Balázs Ferenc, mi sem bizonyítja jobban, mint 
az, hogy végrendeletében miként intézkedik az aranyosszéki népfőiskolai telep felépítésé-
ről. Testamentumában szigorúan meghagyta, hogy az írói működéséből származó minden 
esetleges jövedelmét az általa megálmodott Isten völgyének a megteremtésére kell fordíta-
ni. Hadd részesedjék ennek áldásából Csegez, Várfalva, Aranyosrákos, Sinfalva, Kövend, 
Bágyon, Kercsed, Alsó- és Felső-Szentmihály, valamint Mészkő. Ugyanakkor Páll Gábor, 
Tanka György Károly, Fikker János, Zsigmond Ferenc és Nyitrai András személyében jelölte 
meg azokat, akikre a telep felett való felügyeleti és irányítási jogot ruházta.

A mészkői kísérlet, az Aranyosszéki Vidékfejlesztő Szövetkezet kiépítése termékeny ha-
tásúnak bizonyult Erdély-szerte. És még nagyobb lehetett volna az eredmény, ha az erőtel-
jesebb kibontakozást nem akasztja meg a második világháború, illetve nem teszi teljesen 
lehetetlenné a párizsi békeszerződés után berendezkedő kommunista hatalomgyakorlás.

De ma már tehetnénk azért valamit Balázs Ferenc végakaratának a teljesítéséért. A jelek 
szerint el is indultunk ezen az úton. Hiszen a mostani rendezvény egyik szervezője nem más, 
mint a Népfőiskolai Társaság. Az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület jogutódja is egyre 
többet hallat magáról. A szövetkezeti mozgalom feltérképezésére és újjáélesztésére is történ-
tek kísérletek. Hanem az Isten völgyének a megteremtésére buzdító harangkongatásra még 
mindig nem mozdulnak meg a lelkek.

Befejezésül a most hatvanéves, tordai születésű Lászlóffy Aladárt idézném, aki épp Ba-
lázs Ferenc hatvan évvel ezelőtt kelt testamentumára utalva írta le: „Legyen eszünk, ha már 
volt!”1

1 Balázs Ferenc Emlékkönyv, EMKE, Kolozsvár, 1997. 40-45.p.
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FELHŐS SZABOLCS

A Lakiteleki Népfőiskola Balázs Ferenc Kollégiuma

Immár második évfolyamába lépett a Lakiteleki Népfőiskola keretei közt működő 
Balázs Ferenc Kollégium, amely a nagy szellemű előd örökébe lépve a mindennapok 
gyakorlatában igyekszik megvalósítani és továbbgondolni munkásságát, hagyatékát. 

A Lakiteleki Népfőiskola azon kevés magyarországi intézmények közé tartozik, 
amely tisztában van az unitárius értékekkel és ápolja is azokat. Célja a magyarság szel-
lemi és kulturális életének, nemzeti és keresztény hagyományainak megőrzése, ápolása 
és továbbadása. Csodálatos alkotásuk a Keresztény Panteon, ahol az első sorban ott 
találjuk a magyar unitárius egyház egyesítő püspökének, Józan Miklósnak szobrát, aki 
sokoldalú munkásságával, közéleti súlyával növelte unitárius egyházunk történelmi te-
kintélyét, miután 1940 szeptemberében a két unitárius egyházrész egyesült.

A másik nagyszerű park a Nemzeti Panteon, ahol számos nemzeti híresség szobra kö-
zött, Németh László és Illyés Gyula társaságában ott találjuk Balázs Ferenc mellszobrát. 
Lezsák Sándor a népfőiskola elnöke példaképül állította az utókornak, a fi atal magyar 
nemzedéknek Balázs Ferenc népnevelő munkásságát. A mellszobor talapzatára ezt ír-
ták: „ népfőiskolát álmodó, szervező mészkői prédikátor, a falu szerelmese”.

A Balázs Ferenc Kollégium foglalkozásain megtanultuk, hogy a népfőiskola feladata 
a nemzeti értékek felmutatása. Az első évben megismerkedtünk Balázs Ferenc munkás-
ságával Bálint Róbert mészkői unitárius lelkész szemléletes előadásában, majd a Balázs 
Ferenc Beregi Népfőiskola tevékenységének ismertetésekor magyarországi utóéletével 
is megismerkedhetett a mintegy 50 fős hallgatóság. A foglalkozások évente 4 alkalom-
mal, egy-egy hétvégén zajlanak (péntek, szombat, vasárnap).

A népfőiskolai mozgalom megismerését a dán Grundtvig püspök, az európai népfőis-
kolai mozgalom elindítója munkásságának elemzésével kezdtük el. A gyakorlatban ta-
nulmányoztuk az önellátó falu modelljét. Egyik szép mintáját a szatmári Túristvándiban 
találjuk, melynek polgármester asszonya beszámolt eredményeikről. Megismerkedtünk 
a közösségépítés fortélyaival is, majd a civil kezdeményezések elemzése kapcsán elju-
tottunk az önfenntartó falu szellemiségéig. (Mintapélda lehet Balázs Ferenc szövetke-
zeti mozgalma, népfőiskolai tevékenysége). Végül a hagyomány és modernitás témakö-
rével zártuk az első évfolyamot.

A hagyomány az emberiség több évezredes tapasztalata. Igen fontos a nemzet éle-
tében, mivel ha erős az identitás, akkor kisebb a bűnözés és a halálozás. A jó nevelés 
cölöpöket rak le, óvodás kortól a hagyományokra nevel, amire a ma embere is építhet, 
a modern polgár életvitelét választva.

Az idei évfolyam foglalkozásain olyan neves tudósok osztották meg velünk világlá-
tásukat, tudományos tapasztalataikat, mint Réthelyi Miklós (agy, tudat és lélek), Vizi E. 
Szilveszter (vallás és tudomány), Német Erzsébet (a közszereplésről), és Lezsák Sándor 
(a közösségszervezésről). Balog Zoltán államtitkár a közösségtudatról és identitásról 
fejtette ki véleményét.
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Úgy kell élnünk és dolgoznunk, hogy a lelkiismeretünk tiszta legyen, hogy Istent 
tetten érjük lelkünkben. A hitet nevelés által kapja az ember, tehát a népfőiskolák első-
rendű feladata: lelket önteni az emberekbe, legyen küldetésük és hitük. 

A Balázs Ferenc Népfőiskola ténykedésének bemutatása mellett sort kerítettünk az 
egyetlen unitárius szellemiségű kulturális lap, a Partium bemutatására, mely nagy sikert 
aratott, új érdeklődőket megnyerve ügyünknek. Ezzel is erősítettük Balázs Ferencnek, 
lelki és szellemi példaképünknek hagyatékát. 

Baraté Ágnes grafi kái (5.)
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LŐRINCZ P. GABRIELLA

Évszakok

Évek óta nem 
Mozdul az ablak
Én sem mozdulok az 
Ablaktól 
Évek óta 
Ott ül a kémény 
A szemben lévő 
ház tetején…
Valami fagyott 
veréb a póznán
A fán meg hol zöld
Hol sárga
Vagy lehull
a levél

Baraté Ágnes grafi kái (4.)
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FALUSI MÁRTON

Kísérleti fi atalok balladája

Mint uras ülés, mit hajléktalan hagyott hátra
illatlicitre döccenő hajnali villamoson,
s helyezkednek körötte süppedt, fi ntorgó szájak,
hová szavad nem huppan semmilyen előjogon, 
ám le is telepednél, épp ott, hisz mit se sejtesz,
ha fi gyelmed nem rándul egy másik arcidegre –
úgy hívogat a költő hűlt helye, kipárolgása,
követed hosszan, vesszők kidőlt mérföldkövein
mérsz megvilágosodást, szlalomozol átbucskázva
örök tabui közt, egyet se mersz földönteni,
míg beveszi kar alatt forgás, áthajlás hajtű-
kanyarját, jobbra sodródsz, pegazusán balra dűl…
bagózol lobogó hajjal zárójele balkonján,
s pontot, anyai köldököt kerülgetsz, mint aki
gép helyett rákötheti légzését valaha is,
kockaház-szemében kockaházait kipakolná. –

Ennél a sornál csettint, robotköltőre kapcsol,
elrugaszkodik a vers minden földi kalandtól:

én ezt a változatot egy tollvonással áthúztam,
gyűrűmből és autómból kioldott téli azúrban

igyekszem föl a Várba az anyakönyvvezetőhöz,
születésem kivonatát kabátom alatt őrzöm.

Félbe csak nem hajthattam, hótól óvandó betűrtem,
sűrűn szivárgó hólé tünteti el a betűket,

nevem tintája folyik, repedt teknőből gépolaj,
tisztába kéne tenni, olyan az aszfalt, épp olyan.
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Hószemcse-radírozás papíromba beléveszejt,
homokkristályok kötik olajomat és véremet.

Moszkva tér nem vesz észre
fönnakadt szemfehérje
sziluettemre kényes
Kútvölgyi csempefények

hordágyat tolnak mintha
nem is olaj vagy tinta
magzatvíz folyna kisma-
ma csöppen álmaimba

Felzavar révületemből, nagyot zökken a várbusz,
kocsimat vágta tropára ilyen fenevad kátyú,
szemben egy hajléktalan issza ki tablettás borát,
erkélyén nagyot slukkol egy elmosódott látomás.

Be fogok jelentkezni áprilisi esküvőmre,
nincs messze, néhány sarok, nem szabad betojni tőle.

Minek az a fránya gyűrű, minek, ha most nincs rajtam,
harmadszor öntik újra wagneri birodalmakban,

két ötvöst vitt a sírba: mi szerelmünk jelképezi,
olyat hét nap, hét éjen át se tudtak készíteni.

Elfogadják-e vajon sérült igazolásom,
lovatlan vőlegénynek van-e helye a páston?

Lehuppansz ama székre, mit nemrég én hagytam el,
egyikünk hitelt törleszt, svájci adósságba ver,
másikunk fi zetését lakatosműhelybe hordja –
arcunkat összecseréli április sültbolondja.
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áprilisnak bolondja
felmászott a toronyba
szakállas de van kontya
kelengyéje skót szoknya

Kísérleti fi atalok vagyunk antik kanapén,
ízlelgetjük egymás nevét, alig érzem magamét.
Íme, a barokk terem, biankó-életről számla,
tekintet, tükör, ablak fényein villan föl mása.

S mint egy könnyed Chopin-etűd, hó hull. Nincs, mi fűtene.
Kisült hegyű fák merednek – ágak áramszünete.
Villamosra várunk régen, híre, hamva, üszke se,
kocsiszínbe közlekedett, Budagyöngyén hűlt helye.

feketedő áramszedő
kocsiszínben szenderedő
elővezeti a rendőr
fagyhaláltól meg se rendül

Krumplivetés előkészítése a sorolóval. Márokpapi, 1970
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PALÁDI ZSOLT

A bűnbak

Egy idegen város elhagyatott részén, a hajnali szürkületben. Az első villamos hideg 
székén riadt vadállatként ébredek. A mocskosszürke égbolt kitátja száját, a mozgó acél-
szerkezet mintha beléhatolna. Még csak az imént veszítettem el öntudatomat, de érzem 
már a fagyos hideget, amint rámcsap. Ki tudja, hány napja és hány órája ülök itt. Senki 
sem tudná megmondani. És senkit sem érdekelne, miként vészelte át az utóbbi éjsza-
kákat egy feketecsuklyás hontalan. Ezek nem azok az idők, amikor a nevedet kérdik. 
Senki sem gondol rám emberként, már magamra sem tekintek így. Arcom már nem 
emberi ábrázat, azzá tettek, aminek gondolnak. Azt sem tudom, mifelé tartok. Ottho-
nom sincs, saját családom ellenségem. Senkinek sem tartozom semmivel, még Istennel 
sincs elszámolnivalóm. Nincs dolgom, nincs célom, nincs jövőm. Még egy botom sincs, 
amire támaszkodhatnék. Talajtalanabb, magányosabb, elszigeteltebb nem lehetne senki. 
Csak egy eszköz voltam a kezükben, a saját céljaikat, a saját akaratukat valósították 
meg velem. Csak egy szám voltam a megoldóképletben. És kinek telnék öröme egy 
puszta számban? 

Életem irányíthatatlanná vált, mint ez a semmibe tartó villamos. Egy évtizede vagyok 
bűnbak, kerek egy évtizede. Újra és újra idegen városokban, rideg motelszobákban és 
olcsó albérletekben. Tengődöm és várok, amíg ki nem töltik rajtam a dühüket. Mindig 
ugyanaz a színlap, fegyelmi tárgyalás a vége, ahol kemény szavakkal ítélnek el. A Cég 
olyankor kinyújtja értem a kezét, és indulhatok az újabb helyszínre. A közösségeknek 
szükségük van rám, egybe kovácsolom őket, megszabadítom a lelkiismeret-furdalástól 
és magasabbrendű célok felé sarkallom az embereket. Társadalmilag hasznos munkát 
végzek, de köszönet helyett szitkot kapok és félresöpörnek.

Volt már célpont? Tudja, milyen érzés? – gondoskodó vezetőink először ezzel a tévé-
reklámmal kívántak enyhíteni a szaporodó munkahelyi konfl iktusok élességén. Később 
rájöttek, okosabb, ha maguk gondoskodnak célpontról, így jött létre a Cég. Békésebb, 
ha az embereket néha megnyugtatjuk, van még igazságosság a Földön. Ahol mozgo-
lódást észleltek, odaküldtek egy bűnbakot. A bűnbak betöltötte feladatát, aztán eltűnt 
a süllyesztőben. Még a személyiségét is kicserélték. Gondolatai, ha voltak, időközben 
úgyis kitörlődtek a memóriájából. A munka során senki sincs, aki ne veszítené el önma-
gát. De még így is jobb, mint kiszolgáltatva az utca urainak, véres fejjel egy csatornában 
végezni. 

A megbízatás először a jószolgálat fontosságával tölt el. Csak a megbízatások hosszú 
sora töri meg a lelket, őrli fel a türelmet. Végül rájössz, hogy a sok megaláztatás sem 
tudott eltávolítani önmagadtól. Önmagaddal maradsz, önmagadra hagynak, pedig ettől 
próbáltál megszabadulni és szerepekbe bújni. A szervezeted egyre gyengül a sötétség 
univerzumával folytatott harcban. Végül már csak egy vágyad éltet, kifutni az éjszaká-
ba, és ordítva odalökni a tested az arra haladó villamos elé. 

 



Partium78

HÁJAS CSILLA 

Tíz évvel később

Egy autó állt meg a ház előtt. Csinos, a harmincas évei elején járó nő szállt ki belőle. 
Megállt a ház előtt, majd elgondolkodva indult a bejárat felé. A kapun egy férfi  lépett ki.

Már-már nyitotta a száját, hogy megkérdezze: – Kit keres? – de aztán megtorpant. 
A torka kiszáradt, hirtelen emlékek sokasága rohanta meg, olyan emlékek, amiket 

nagyon mélyre temetett. 
A nő csak állt, és nézte. Tudta, mi játszódik le benne. Majd elmosolyodott. – Megis-

mersz még? – tudakolta. A férfi  nem válaszolt.
Kis idő múltán bólintott. – Miért jöttél? – kérdezte rekedten. 
A nő rögtön felelt: – Tíz évvel ezelőtt, megígértem, hogy meglátogatlak, bárhogy is 

alakuljon az életem. Hát itt vagyok. – 
Az udvarról kisgyerek kacagása hallatszott és a nő elhallgatott. A nevetés erősödött, 

majd néhány pillanattal később, dobogó léptekkel kiszaladt egy négyévesforma, szőke 
kisfi ú, nyomában egy fi atalasszony.

– Most megvagy, te csibész! – kapta fel és már vitte volna vissza, mikor megakadt a 
szeme az idegenen.

– Ő az? – nézett kérdőn a férfi ra – tudtam, hogy el fog jönni. – Majd kedvesen a nő-
höz fordult: – Volna kedve bejönni egy kávéra? – Az asszony ránézett, elmosolyodott, 
majd nemet intett a fejével. Zöldeskék szeme hosszan pihent az anyjához bújó fi úcskán. 
Majd tekintete tétován a gyűrűsujjára siklott.

– A feleséged? – kérdezte halkan. A férfi  közelebb lépett, és megsimogatta a kisfi ú 
szőke fürtjeit. A nő szomorúan bólintott, mosolyogni próbált. Ránézett a fi atalasszony-
ra, és csendesen így szólt: – Mi nem ismerjük egymást, de van valami, ami összeköt 
bennünket. Ez a férfi , valaha nagyon sokat jelentett nekem. Mindennél többet. De aztán 
mást hozott az élet. Most nekem kéne azt a kisfi út fognom, nekem kéne itt élnem és 
nekem kéne gondoskodnom a családomról. – elmorzsolt egy könnycseppet a szemében. 
– De nem én állok ott, nem az enyém a gyerek, és egyáltalán semmi nem köt ide, az 
emlékeimen kívül. A múltam egy korszakáról azt hittem örökké fog tartani. Tévedtem. 
Talán jobb is így.

Majd a férfi hoz fordult: – Eljöttem, hogy lássalak, eljöttem, mert az adott szó szent. 
Remélem, hogy boldog vagy és hogy nem gondolsz rám keserű szájízzel. Tíz év nagy 
idő. Sok mindent láttam, sok helyen megfordultam, és sokszor eszembe jutottál. Lehe-
tett volna másként is. De már nem tudok változtatni rajta. Bár tudnék.

Sóhajtott egyet, majd lassan visszament az autóhoz. Távolról vonat füttyét hozta a 
szél. Mielőtt beszállt volna, a fi atalasszonyra nézett:

– Becsüld meg, mert jó ember. Becsüld meg, mert én nem tettem. Szeresd, mert 
megérdemli, és légy jó hozzá, hogy boldog lehess vele együtt. – 

I F J Ú S Á G I  R O VA T
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Búcsút intett, majd elhajtott. 
Mikor a kocsi eltűnt a kanyarban, a fi atalasszony megtörte a csendet:
– Miért hagytad elmenni? Miért nem mondtad el, hogy tíz évig egyfolytában rá gon-

doltál? Miért nem mondtad meg, hogy a szomszédod vagyok és nem a feleséged? Egy 
karnyújtásnyira volt tőled, és te hagytad, hogy újra elmenjen. Nem tettél semmit, hogy 
itt tartsd! 

A férfi  a távolba nézett, és mikor megszólalt, a hangja egészen mélyről jött: 
– Te ezt nem érted. Tíz évig tartott, míg megszoktam a gondolatot, hogy már nincs velem. 

Tíz évembe telt, mire el tudtam viselni, hogy egyedül vagyok. És már nincs tíz évem arra, 
hogy újra megszokjam a magányt. Túl fájdalmas lenne. Nem tudnám elviselni. Már nem. – 
Markáns arcára mély barázdákat vésett az idő, szemeiben szomorúság csillogott.
Nyomás nehezedett a mellkasára, olyan nyomás, amit az ember akkor érez, ha változ-
tathatott volna valamin, de nem tette…

Balesetek bármikor történhetnek

Az idősek otthonában csend honolt és nyugalom. A velem szemben ülő törékeny 
hölgy talán már nyolcvan is elmúlt, de fejedelmi testtartása azt sugallja, valamikor fon-
tos ember lehetett. 

Kinn sütött a nap, ám a könyvtárszobába, vastag függönyei miatt ebből vajmi kevés 
szűrődött be. Gondolatai közé mélyedve ült a karosszékben, tudomást sem véve a kül-
világról. 

Csendben ültem, nehogy megzavarjam. Itt végre megtalálta azt a békét és csendet, 
ami után oly régóta sóvárgott. Csak a szemében csillogott valami, amit nem kötnék a 
boldogsághoz. Sokkal inkább a fájdalomhoz. Valamihez, ami sok-sok évvel ezelőtt tör-
tént, de az emlékét még most sem tudta elengedni teljesen.

Mindennap levegőzik egy kicsit a teraszon, és álmodozva nézeget egy életnagyságú 
szoborcsoportot a kertben. Egy boldog családot ábrázol, anyukát, apukát és egy tündéri 
kisfi út. Fürtös hajjal, vidám mosollyal és kis gödröcskékkel az arcán. 

Az egyik ápolónő mesélte, hajdan ő építtette az otthont, és hogy évekkel ezelőtt itt 
még egy kertes ház állt, ahol egy boldog család lakott. Anyuka, apuka és egy tündéri 
kisfi ú. Fürtös hajjal, kis gödröcskékkel az arcán. 

Mindene megvolt egészen addig a napig... Még most is emlékszik arra az illatra, 
ami a teraszra kilépve megcsapta az orrát. Olyan egyveleg volt ez, ami csak a tavasz 
sajátja. 

Friss erdőillatot hozott a szél, ami kellemesen keveredett a talajból előbújó hóvirág-
ok és kökörcsinek illatával. Csak állt, kezében a bögre kávéval, és élvezte a szeme elé 
táruló látványt. 

A fák mély álmukból ébredve kényesen nyújtózkodtak, a friss fűszálak érdeklődve 
fi gyelték társaikat és a madarak csivitelve röpködtek élelem után. Varázslatos érzés, 
mikor az ember egy pillanatra bekukkanthat a természet hálószobájába. 

I F J Ú S Á G I  R O VA T
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Azon a gyönyörű tavaszi napon kirándulni mentek. 
– Szombat volt, emlékszem, – mormolja maga elé – az erdőbe indultunk, mert a 

kisfi am még nem látott mókusokat. Alig várta, hogy odaérjünk, nagyon izgatott volt. 
Kuncogva magyarázott a macijának valamit, majd az ablakon nézett kifelé. Már régóta 
tervezgettük ezt a kirándulást. 

De az események másképp alakultak. Azt kívánom, bárcsak otthon maradtunk volna. 
Az egyik útkereszteződésnél a szembejövő sofőr túl gyorsan hajtott és nem vette észre 
időben a piros lámpát. Belénk rohant. Időnként még most is hallom a csattanást. Rette-
netes volt. 

Figyelmetlensége miatt két ember az életével fi zetett. A kisfi am rögtön meghalt, a 
férjem a kórházban. Egy vadidegen gondatlansága fosztott meg örökre attól, hogy bol-
dog legyek.

Néhány röpke pillanat alatt elvesztettem mindent, ami fontos volt, és amiért küzdöt-
tem. Az élet kegyetlen. – Tétova mozdulatot tett, mint aki szeretne valamit, csak még 
nem tudja, hogy mit.

Viszont a nő erős volt. Felállt és küzdött tovább. Beletemetkezett a munkájába, de az 
emlékeitől nem tudott szabadulni. Utazgatni kezdett, de az sem segített. 

Végül hazatért szülővárosába, és a háza helyére egy idősek otthonát építtetett. Egye-
dül a szobrokhoz nem engedett senkit nyúlni. Előbb csak igazgatta az otthont, majd ő is 
beköltözött. Végre megnyugodott. 

Azóta sok idő eltelt, az emlékeket mégsem homályosította el a felejtés mindent beta-
karó pókhálója. A fájdalom tompult ugyan, de elmúlni sohasem fog. Túl sokat veszített 
ahhoz, hogy el tudja fogadni. Túl sokat.

És most itt ül, révedező tekintettel, arccal a múlt felé fordulva, az emlékei között, és 
próbálja megőrizni minél tovább boldogságának pillanatképeit. Annak a boldogságnak, 
amiből oly sokra számított, és amiből neki oly kevés jutott...

I F J Ú S Á G I  R O VA T

Kézimunkázók Ilken, 1979
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KOVÁCS ELEONÓRA

Pest és Passau között...
Pest és Passau között utaztunk együtt. Húsz perc után azt mondta, menetzaj, és behúzta a 

kéziféket. Mit dolgozol kint? Uborkát szedek. Biztosan fárasztó lehet. Bólintottam. Nahát, 
mit csinál ez? Látod, az aprólékosan kidolgozott előnyünk odavész. Akkor már este kilenc 
is elmúlt. Nem lehet aludni. A hangos zene miatt. Azért kell aludni, hogy a sofőr hallgasson. 
Fordítva. Azért kell hallgatni, hogy a sofőr ne aludjon el. Mármint a zenét. Két óra elteltével 
megállunk. Tankolunk, elszívunk egy cigit. Rajtam kívül mindenki dohányzik. Aztán ismét 
beszuszakoljuk magunkat a buszba. Az egyik útitársam kispárnát is hozott magával. Igaza 
volt, mert a párna jól jön az alváshoz. Nekem nincs, emiatt zsibbad a nyakam. Az ablak is le 
van húzva (ha friss a levegő, szintén nem alszik el a sofőr). Rám csap a léghuzat. Magamra 
borítom a dzsekimet. Vékony, és nem melegít. A sofőr iszik egy kis vizet. Zörögnek a koffein 
tabletták. Ismét eltelt két óra. Megállunk. Kötelező a cigarettaszünet. Annak ellenére, hogy 
a tüdőd már rosta. Felélénkít a nikotin és a koffein. Az embereken kívül kutyákat is szállí-
tasz. Még a parkolóban voltam, amikor megérkeztek. Robogón. Négy kölyök lehet az apró 
dobozban. Műanyagból készült, és rács van mindkét oldalán. Hozzájuk tartozik két szatyor 
papírhulladék. Az alom.

Már nagyon fáradt vagy, mert reggel kilenckor keltél fel. Most hajnali kettő van. Mégis 
energikusan mozogsz. Ez csak a koffi tabi miatt lehet. Tőled hallottam ezt a szót. Olyan ez is, 
mint a menetzaj.

Anya és lánya üdítőért állnak sorban, a házaspár angolul beszélget, valaki más a telefon-
ját babrálja. Te most nyitod ki a busz hátsó ajtaját. Kiveszed a kutyákat. A ládával együtt. 
Egyenként a fűre rakod őket. Aztán kicseréled az almot. Ennyi, elfogyott a papírhulladék. 
Megkérdezed a munkatársadtól, hogy hol a kutyák vize. A használt almot a kukába dobod. 
Elvégzed a szükséges műveleteket, nem lehetsz hanyag. A kutyák is utasok. Aztán átadod a 
kormányt. Elégedetten ledőlsz valahol hátul. Hollandia messze van. Mielőtt elaludnál, kisebb 
szócsatát vívsz a haveroddal. Arról, hogy melyikőtök képes hosszabb ideig vezetni. Csak fi -
gyelj, mindjárt behozom a hátrányt, ami miattad van, mondja neked ő. Emiatt dühös leszel. A 
kamionok a hibásak, nem én, mondod te. Mindegy, a vita elcsitul, mert azon nevetsz, hogy a 
munkatársad a kanyarban kiöntötte a kávét. Nem káromkodik, csak megissza a maradékot, és 
az üres poharat kidobja az ajtón. Haladj kettőszáz métert, és hajts fel az autópályára, mondja a 
GPS. Haladunk. Mindenki alszik, de már nem beszélünk. Elmondod, milyen volt tűzoltóként, 
és arról kérdezel, nehéz-e a munka. Amiatt szitkozódol, hogy nem fi zetnek meg engem. Erre 
én azt mondom: számomra ez igen előnyös üzlet. Persze, ezt a munkát errefelé senki sem 
vállalná. Aztán arról kérdezel, hogyan élek én. Nálatok mennyi a fi zetés euróban? Szitok. 
Tanulsz? És az árak? Valamikor mi is akarunk kirándulni Kárpátaljára.

Közben a visszapillantó tükörbe sandítasz. Behúzod a kéziféket. Felerősíted a zenét. Lehalkí-
tod. Beszélgetünk a tüzekről, az oltásról és a katonaságról. Meg arról, hogy van rosszabb is.

Mégpedig az, amikor odavész az előny. Az aprólékosan kidolgozott. Igen, mert bevágott 
elénk egy kamion. Épp akkor, amikor már egy órája beszélgettünk, és vidáman utaztunk 
együtt Pest és Passau között.

I F J Ú S Á G I  R O VA T
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SZIRMAI PÉTER

Mese, amely rosszul végződött
Csáth világa 

Péntek, délután két óra, Blaha Lujza tér. Az emberek a metsző szél elől összehúzott 
kabátban, sállal a nyakukon, kapucni alá bújva sietnek a villamosmegállóba, vagy a 
lejáró hófoltos lépcsőjén át a metróaluljáróba. Én is beállok a villamosra várók közé. 
Pár perc múlva érkezik a járat. Nagy a tülekedés, de sikerül felszállnom. Vigyázban ál-
lunk, szorosan egymás mellett; kevés szó esik, az is halkan: a gondolatok már a hétvégi 
pihenés felé szállnak. A Ferenc körútnál szállok le, s metróval a Klinikák felé veszem 
az irányt. A XX. századi magyar irodalom egyik különös egyéniségének, Brenner dok-
tornak egykori budapesti lakó- és munkahelyére igyekszem. Brenner József alias Csáth 
Gézáról nehéz írni, mert írásai a lélek olyan regisztereit szólaltatják meg, mellyel nem 
szívesen szembesülünk. Csáth Gézáról mégis könnyű írni, mert rövid életébe oly sok 
történést és fordulatot zsúfolt be, melyet bármely első kategóriás thriller rendezője meg-
irigyelhetne. 

Megállok a metrókijárónál, elsietnek mellettem az utasok; jobbra, kora délutáni for-
galmával az Üllői út, szemben a Kórházváros szürke kőkerítéssel szegélyezett határa, 
balra egy hetvenes években épült toronyház, vélhetően szintén a Kórházváros része. A 
térképemre meredek, tudom, balra kell induljak, aztán, az első saroknál jobbra. Elha-
ladok a toronyház mellett, a bejárat fölött „MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóin-
tézet”, szemben, a jó százéves épület kőkerítésén „SOTE Fül-orr-gégészet” felirat. Az 
utcát lezárták, a munkaárokban csatornaépítő munkások. Egy férfi  épp az utat kezdi 
bontani aszfaltvágó fűrésszel: a sivító zaj szinte elviselhetetlen. Sietve kikerülöm és 
átmegyek az út túloldalára. Innen jó kétszáz métert kell gyalogolnom, míg elérek a 
Pszichiátriára. Baloldalt ferencvárosi bérházak, jobbra a Kórházváros salétromos falú, 
kopott ablakos épületei, forró gőzt okádó kéményei: igazi kafkai világ. Úgy elmerülök 
a látványban, hogy észre sem veszem: túlmentem az épületen. Visszamegyek pár lépést, 
megpillantom a feliratot: Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika. Az épület, mondhat-
nám, szép, a szecesszió jegyeit hordozza, mégis, tudva, mi rejtőzik benn, félelmetes. 
Szívem vadul kalapál, ahogy belépek: nem tudom beengednek-e, találkozom-e betegek-
kel, s ha igen, le tudom-e reagálni a találkozást. Meglepetésemre senki sem állít meg. 
Úgy gondolom, érdemes körbenézni, szokni a miliőt. Teszek egy kört balra; a boltozatos 
födém, a modern oszlopfejek, a lámpák virágot formáló alakja a századelőt, Csáth korát 
idézik. Könnyen ideképzelem a korabeli divat szerint hátrafésült, középen elválasztott 
hajú, bajuszt viselő, fehér köpenyes orvos-konzíliumot. 

Egy vitrinben betegek által készített festmények, babák: megható látvány. Csak egy-
két járóbeteget láthatok; jobb is így, diszkrétebb a látogatásom. Közben látom: az U-ala-
kú épület baloldali szárnyának végébe jutottam; tudomásom szerint a Csáth-emlékmű 
az udvaron található. Visszatérek a bejárathoz. Az udvarra vezető ajtón felirat: „vészki-
járat”, de mögötte, a szabadban egy nő, talán beteg, dohányzik. Kilépek a platánokkal, 
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cserjékkel díszített kertbe. A murvával felszórt út mellett, kétoldalt havas a táj. Elsétálok 
a függőfolyosó alatt a kerítésig, szemem az emlékművet kutatja, onnan tekintek vissza. 
Jobbra, az épületszárny sarkában megpillantom a fotóról már ismerős márványtáblát. 
Odasietek. A táblát Kéner Balázs, egy húszéves újságíró, önkormányzati, kiadói és ma-
gántőke bevonásával állíttatta 2005-ben, ami, fi gyelembe véve a mai körülményeket, 
maga egy irodalomtörténeti szenzáció. A felirat: „Itt lakott, dolgozott és alkotott 1909–
1913 között Csáth Géza [Dr. Brenner József] író és zenekritikus, a hazai psychoanalízis, 
a megújuló magyar irodalom első képviselőinek egyike”. A táblába építve, Csáth aka-
ratának megfelelően, pácolt tölgyfakeresztet állítottak, melybe belevésték Weiner Leó 
Chopin emlékére írt művének utolsó öt ütemét. A tábla fölött befalazott ablak: itt lakott 
egykor Csáth Géza. Az udvar, gondolom, akkor is ilyen barátságos volt; Csáth szeret-
hette a szép kilátást. 

Csáth igazi ösztönös tehetség. Az írást vélhetően nem tanulta, inkább érezte. Tárgyi-
lagos hangon szól, soha nem látott mélységekből, felhasználva Freud dr. kutatásait. Ezt 
előtte nem csinálták, ez az ő találmánya, ami különleges novellákat eredményezett. Van, 
mikor az ittből csak átmutat az odaátra (A varázsló kertje), legtöbbször viszont odaátról 
beszél (Fekete csönd). Írásai hátborzongatóak. Az ember szereti a biztos talajt a lába 
alatt, Csáth az írásaival kihúzza alóla: szembesül saját ösztöneivel, félelmeivel, halál-
vágyával. Hirtelen olyan érzése támad, hogy a „fekete csönd” őt is fenyegeti. Csáth, 
Kosztolányi árnyéka, a magyar irodalom fekete napja. Ez az árnyékember hihetetlen 
módon inspirálta Kosztolányit, aki állandóan a napos és az éjszakai oldal között egyen-
súlyozott. Csáth viszont átlépte a határt. 

Kosztolányi, amellett, hogy elismerte unokaöccse irodalmi eredményeit, látta az író 
hanyatlását, leépülését, próbálta visszatéríteni a sötétségbe vezető útról, de nem járt 
sikerrel. Csáthtól, a Nyugat írójától, a Nyugat lapjain búcsúzott Kosztolányi 1919-ben, 
részletesen és megrázóan leírva a halálba vezető út stációit. Megállapításai döbbenete-
sek. „A szer beadagolása után többnyire olvasmányaiba merült, melyeket utóbb nem 
is válogatott. Egy silány újságcikk, vagy egy középszerű regény teljesen kielégítette 
ilyenkor. (…) Ez az igénytelenség volt az első jel, mely tragédiájára fi gyelmeztetett. 
(…) Mindenkitől eltávolodott, csakhogy zavartalanul élhessen a szenvedélyének, akár 
egy emberkerülő alkoholista. (…) Leírhatatlanul sokat szenvedett. Vértanú-testén nem 
volt egyetlen fi llérnyi helyecske sem, melyet föl ne tépett volna az oltótű.” Lehetne még 
folytatni… 

Csáth meséi mindig rosszul végződnek, ahogy a sajátja is (gyilkosság, öngyilkosság). 
Műve, élete szélsőségesen patologikus. 

Visszatérek az aulába, majd arra gondolok: felmegyek az emeletre, hátha bepillant-
hatok Csáth egykori szobájába. A lépcsőfordulónál hatalmas ablak világítja be a teret. 
Az első emeleten, a lépcsővel szemben, bronzba öntve, a Klinika egykori igazgatóinak 
arcképei. Moravcsik professzor portréja elé lépek, kíváncsi vagyok, mit rejt az arc, aki-
nek tulajdonosa Csáthot próbálta megzabolázni, sikertelenül. Szikár, magyar vonások, 
tömött bajusz a száj fölött, oldalra fésült haj, okos, mély tekintet. Egészen más, mint a 
már elhízott, morfi nista Csáth zavaros tekintete. Úgy döntök: nem kellemetlenkedem, 
nem kérem a bebocsáttatást a nagy író szobájába; csendesen siklok végig a folyosón. 
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Láttam, amit akartam, kilépek az épületből. Az utcán járókelők, az egyik foghíjas tel-
ken, a végtelennek tetsző hómezőn kutyát futtató nő. A hó elkezd szállingózni. A metró 
felé megyek, s tudom, a hazafelé úton olvasni fogok; a táskámban Csáth gyűjteményes 
kötete: Mesék, amelyek rosszul végződnek. 

Kosztolányi Dezső és Csáth Géza
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VARGA JÁNOS

Mennyi aljasság
Folyóiratunk régi és állandó szerzője, Szirmai Péter 

regénye (Hunniában valami készül) után kötetbe szedte 
újabb írásait, és Mániákus bibliofília címen nyújtja át a 
kedves olvasóközönségnek. A kötet a kis- vagy rövid pró-
za térnyerését jelzi az életműben, egy pontosan azonosít-
ható irányt, elgondolást, melynek eredményei időről-időre 
a Partiumban is feltűnnek. A novellák egyes esetekben az 
örkényi egyperceseket idézik meg, nem csak terjedelmük-
ben, szerkezetükben, de világlátásukban, jól azonosítható 
szerzői intencióikban is.

A kötet írásainak hőse alapvetően a félig-meddig társa-
dalmon kívüli könyvember (író-olvasó) – erre a „betegség-
re” utal maga a cím is –, aki az íráson, a szövegléten kívüli 
világgal való találkozást szinte mindig stresszhelyzetként, 

radikális ütközetként/ütközésként  éli meg. A könyvön túli vagy inneni világ a könyv-
univerzum jól ismert – hősünk által jól ismert – szabályrendszerével ellentétben egy 
más, konfl iktusforrásként feltáruló környezetet jelent.

A nem-könyvvilág ellenséges, szinte elviselhetetlen, vészek hozója, csak negatívum-
ként írható le és élhető át: valahol az aljasság munkál minden mozzanatának, interper-
szonális kapcsolatának a mélyén. Erre játszik rá a kötet elején a Céline-mottó is: „... 
mennyi aljasság van az emberekben”.

A való lét elviselhetetlenségének feltárása egyrészt egyetemes érvényű, más novel-
lákban a hazaira, a provinciálisra vonatkozik. Ennek megfelelően a befogadói előzetes 
elvárások jelölik ki a helyét az egyes szövegekben megfogalmazott aljasság-teljesítmé-
nyeknek. Az univerzális leírást és kritikát feltételező olvasó joggal bosszankodhat az 
egyes darabok „itt és most” jellegére, arra a tényre, hogy a provinciális környülállásokat 
tárgyaló tematika magát a prózát veszejti bele a magyar ugar kisszerűségébe. Ezáltal az 
általános létbe-vetettség irodalmi megfogalmazását a publicisztika sekély vizeire kor-
mányozza, veszítve ezzel nagy IRODALMI jelentőségeket. Az ironikus nagybetűzés is 
jelzi, hogy ez a megoldás nem feltétlenül jár valós értékvesztéssel, redukcióval, hiszen 
a honi viszonyok kritikájára kihegyezett befogadó éppen az aktuális és hazai rettenetre 
haraphat, várva az irodalomtól éppen ezen dolgok felmutatását. (Tudjuk azt az iroda-
lomtörténetből, hogy a partikuláris téma, a helyi íz válhat aztán nagyon sok esetben 
egyetemes érvényűvé, sőt, halvány sejtés, hogy másképp nem is igen működnek az 
[irodalmi] mechanizmusok. Példát hozhatunk erre akármerről.)

De nagyon is a világirodalmi előképek jelölik ki a kötet textuális terét: a különféle 
alakzatok, akár a már idézett mottó is olyan ismert, kanonizált szerzőkkel-szövegekkel 
kerülnek játékba, mint Borges, Kafka, Céline, Örkény.

A legerősebben megidézett szövegvilág és léthelyzet a kafkai. A per, A kastély li-
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dércnyomásos, részleteiben racionális és realista világa idéződik meg olyan novellák-
ban, mint például a Használd a harmadik kezed! című: „P. kormánya, állítólag, a kastély 
egyik óriási tükörtermében székel, és gyakorlatilag állandóan ülésezik. Akaratát papírra 
rögzített, hivatalos határozatokban nyilvánítja ki, melyek mindenkire nézve kötelező 
érvényűek. Ennek betartásáról a szűk hatalmi elit gondoskodik. Naponta több száz ilyen 
határozat kerül ki a kormány tagjainak kezei alól, melyeket K. forgalmasabb csomó-
pontjain függesztenek ki. Hivatalos ügyekben az ügyintézés gyakorlatilag lehetetlen, 
még a korrupció sem segít...” (34. o.).

Szintén A per-t juttatja az olvasó eszébe az Irodalmi bűncselekmények osztálya: a 
hivatali erőszakot, az egyén totális alárendeltségét az ún. Hatalomnak. Ebben a történet-
ben az őrizetbe vétel, a kihallgatás oka egy recenzió, melyet az elbeszélő „követett el”. 
A folyamatos, de személytelen – az ellenőrzendők listáját a gép dobja ki –, és mindenre 
kiterjedő ellenőrzés a szellemi műveket sem kerüli el. Mondhatjuk mit itt Káeurópában, 
idegbeteg történelmünktől hetedíziglen is szélütötten, hogy ebben valójában nincs is 
semmi szokatlan. Mégis, a fenyegetettség olyan fokán élnek, léteznek a történet szerep-
lői, amely a józan gondolkodás mellett a biológiai létük alól húzza ki a talajt. Tárgyak 
tűnnek el rejtélyes módon; de Szirmai prózájában pl. a halálos rettenet is egy speciá-
lis fegyver, a könyv alakjában jelenik meg: a rendőrök olyan könyvet állítottak össze, 
mely „a szöveg, a magánhangzók és a mássalhangzók olyan mágikus rendszer szerinti 
csoportosítása, melyek összhangzata maradandó idegrendszeri károsodást és hihetetlen 
fi zikai fájdalmat okoz” (63. o.). 

Ami Kafkánál a Kastély, az itt a Katedrális. A felfoghatatlan, csak ködös elképzelé-
sekből, misztikus mendemondákból, de személyesen senki által nem ismert katedrális-
ban talán ezer pap is lakik. Az Isten és ember közötti közvetítésre felkent személyek itt 
a vész katonái, akik ha egyszerre kezdenének imádkozni, megrepednének a falak, és a 
katedrális rádőlne a városra, maga alá temetve mindenkit. Bár így is nagyobb ünnepe-
ken a kiszűrődő ének ereje végez a háziállatokkal, a „gyengébb idegzetű gyerekekkel”. 
Bár biztosat nem tudunk semmit – mindez lehet csak mendemonda –, de a katedrális 
lakóinak fantáziáját az alattvalók nem becsülhetik le. 

Az irracionalitás, a víziók terepe az a szerkesztőségi ülés – macskák társaságában –, 
ahol a narrátor legfeljebb magát hibáztatja, hogy nem fi gyelt arra, milyen lapnak küldte 
el az írását (Szerkesztőségi óra). A Képzelt ebéd-ben mindenki úgy tesz, mintha valóban 
enne valamit, holott üresek a tányérok.

Kannibalizmus, csonkolás, aberrált létmód a Hatszáz ember megvendégelése lapja-
in is. Hol is kezdődik: Swiftnél, Kafkánál, Hajnóczy Jézus menyasszonya tovább nem 
fokozható embervadászatainál, a humánum végső felszámolásán, elvesztésén? Ahol az 
ember (test)része a többi ember tápláléka; itt minden annyira logikus, egymásból kö-
vetkező, hogy a borzalomban fel sem merül a kérdés sem a történet szereplői részéről, 
sem – egy idő múlva – az olvasóban, hogy a többi ember, a tömeg éhe miért oka ugyan 
az egyén biológiai és mentális elfogyásának. A rendszer nincs megkérdőjelezve – fo-
galmazzunk kimérten, hűvösen –, a szabadulás módja egyedül az, ha az ember „átáll”: 
szakács lesz. Hol lehet altiszt, azt kutatja.

A másik erős, jól azonosítható hatás és el nem fedett megidézés Borges. Nemcsak 
„Borges vizelete” miatt, melyet a már idézett Irodalmi bűncselekmények osztálya gya-
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núsítottjának kínálnak, hanem a borgesi látásmód, fantasztikum miatt is, mely szintén 
tetten érhető Szirmai írásaiban. 

Az allúziók, utalások jó eséllyel pezsdítik fel a professzionális és a laikus szöveg-
detektíveket egyaránt. A kötetcímadó novellában az elbeszélő vacsoravendége Bioy 
Casares argentin író-költő, Borges egykori barátja – aki egyébként 1999-ben elhunyt. 
A másik vendég, beszélgetőtárs Alfonso Reyes mexikói író, aki már szintén nem él 
egyébként – nagyon erős a latin-amerikai orientáció. Hogy mást ne mondjunk, az an-
tikváriumi keresgélés közben a hiányzó Kafkát egy a polcról előbukkanó Carpentier 
pótolhatja akár: (emlékszünk, ugye? Ha más nem, a Hárfa és árnyék könyvespolcon 
otthon, könyvesboltban polcon...).

Céline is meg van itt idézve. Nem csak a már említett mottóban, vagy explicit módon 
kiírva, de úgy is, mint az Utazás a könyvesbolt mélyére címében..

Aztán itt vannak a „szociografi kus rétegek” – külön csoportba rendezhetjük az 
ezekre a rétegekre „gyúró” prózákat a kötetben. Persze az életszag kötetileg kevert a 
kafkákkal, borgesekkel. A Külvárosi életünk című novellára mondhatnánk, hogy tömény 
mikrorealizmus: hatásos képek, pontosan rajzolt részletek. Mégis: nincs olyan mélysé-
ge a szövegnek, mint a már említett bibliofi l, irracionális történeteknek. Tétjük is jóval 
kevesebb – a másik ilyen novella az Egy ország elhagyása –, pedig itt látszólag jóval 
több az élet, kevesebb a misztikum. Realizmusuk kevés izgalmat hozó publicisztikumba 
fullad. Hogy Nyugaton minden jobb, ez már régen is unalmas volt következtetésnek, 
irodalomnak meg kevés. De hogy az itt és most rosszkedvét az olvasó pontosan beazo-
nosíthassa, a szövegek keletkezése pontosan datált.

Nehogy valami rosszra gondoljunk.
A legjobban kimunkált darabok mégis az ontológiai és – legfőképpen – teleológiai 

magyarázhatatlanságokat tárgyaló, rövidségükben, nyitva hagyott helyeikben is totális 
összegzést kínáló Szirmai-novellák.

És hogy mennyi aljasság van, és ki és mi a végső oka: ez is üres hely. Válasza az ol-
vasónak van legfeljebb, a kötet olvasása közben-után. A kérdés(ek) az írónál van(nak), 
odaát.

Az egyén mint véletlenszerű, eltaposásra – itt vonatgázolásra – termett és teremtett 
valami jelenik meg az Egy nap az állomáson című szövegben. Itt vágányokon kell(?!) 
átrohanni embereknek, hogy céljukhoz, a megfelelő szerelvényekhez érjenek. Az át-
kelés éppoly felfoghatatlan, tébolyszerű és érthetetlen, mint amennyire reménytelen a 
sors elkerülése: ha valaki egyszer nekiindul rohanvást, akkor szinte biztos, hogy halálra 
gázolja-szabdalja egy éppen berobbanó másik vonat; ha viszont visszaretten a fatális 
léthelyzettől, akkor van helyette ezer másik. A végletekig dehumanizált világ így mű-
ködik: a kávéért villámsakkot kell játszani a pultossal – aki mattot kap: meghal. Az új-
ságvásárlást egy ujjperc bánja. Az emberi értelem ebben a világban azt találja végső és 
közbülső (lét)magyarázatnak, ami a szaladgáló hangyáé lehet a pusztítást locsolóból és/
vagy tűzvihart okozó nagyítóüvegből osztó óriás-embergyerek homokozójában. A mi-
értre pedig megkapjuk a választ az elbeszélőtől: „Valakinek mindig sikerül. Minden ne-
hézség ellenére. S az az érdekes, hogy ezt engedik. Aki végigcsinálja, azt elengedik.”

Igen. 
Szirmai Péter: Mániákus bibliofília. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2011
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SZABÓ PÁL

 „harcold a nemes harcot” (Tim. 1, 18.)
Gondolatok Ulrich Zwingli munkásságáról és úrvacsora értelmezéséről

„Kálvin, Knox, Farel, Béza! S bika-fővel
a hadrakelt hit zord hadnagyai,
a Vilmosok! és Coligny és Cromwell
– ők néztek rám – s a szablyás Bocskay!”

Illyés Gyula: A reformáció genfi  emlékműve előtt című költeményében, amelyet 
1946-ban a költő a reformáció genfi  emlékparkjában sétálva szerzett élményeiből írt, a 
fenti neves névsor mégsem teljes. Fel is róhatnánk némi hiányosságot a költőnek, de az 
emlékmű központi szoborcsoportját szemlélve, csakugyan ezen reformátorok vannak 
kimagaslóan kőbe faragva az emlékfalban. Az emlékmű két végén egy sztélére vésve 
szerepel Luther és a másik végén Ulrich Zwingli neve. Ezt a névsort 2002-ben kiegé-
szítették Waldens Péter, John Wycliff és Husz János nevével is. Az emlékművet 1909-
ben kezdték építeni, Kálvin János (1509–1564) születésének 400. évfordulóján. Amikor 
Kálvin Genfbe érkezett, akkor már a reformáció gyökeret vert Svájcban és olyan alapot 
adott számára, amelyre szilárdan tudta építeni a sajátját. Zürich városában ugyanis már 
korábban munkálkodott Ulrich Zwingli, akinek haláláról, 480. évfordulója alkalmából, 
2011-ben a református és az unitárius egyház is megemlékezett.1

I.

A XV. és a XVI. század az addig ismert világ földrajzi határainak kitágulását hozta, a 
földrajzi felfedezések révén. De ugyanígy nem csak a külső, hanem az ember belső vilá-
ga is megnövekedett, kitágult, amely az egyházat sem hagyta érintetlenül. Megjelentek 
Isten templomaiban is a keresztény hit új horizontjai.

1517. október 31-én, Luther Márton (1483–1546) szerzetes 95 tétele a wittenbergi 
vártemplom kapuján egy folyamat kezdetét és küzdelmeit jelentette csak, az egyház 
belső megújulását.2 Nem ez volt az első. Mert, ha bármely egyháztörténeti munkát la-
pozzuk végig, láthatjuk, hogy az egyház sosem volt teljesen statikus, hanem ellentétek, 
szakadások, megújítások sorozata, amelyeknek nem mindig kedvezett a történelem!3

1 Jelen tanulmányunk az OTKA K 81485 számú pályázatának támogatásával, a Reformáció Ünnepe al-
kalmából a hódmezővásárhelyi református Újtemplomban, 2011. október 31-én tartott előadás alapján 
készült, Kocsis Tamás lelkipásztor felkérésére.

2 Dr. Kiss József: Luther Márton (1483–1546). Unitárius Élet (37. évf. /6) 1983. november-december 13.
3 Gondoljunk csak az 1054-es nagy egyházszakadásra a római és a bizánci egyház között, a XI. századi 

kolostori reformmozgalomra (Cluny bencés monostor apátságára), német földön pedig VII. Gergely és 
IV. Henrik német-római császár közötti invesztitúra háborúra, Assisi Szent Ferenc reformmozgalmára, 
a francia királyi hatalom túlsúlyára és a pápaság „avignoni fogságának” időszakára, az ellenpápák sorá-
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Zwingli korában a Német–Római Császárság élén ekkor V. (Habsburg) Károly 
(1519–1556) állt, akinek birodalma egyesítette nemcsak a Német-Római Császárság 
területeit, hanem Spanyolországot a hatalmas és újonnan felfedezett tengerentúli bir-
tokaival együtt! A Habsburgok (a spanyol és az osztrák ága) harapófogóba szorították 
Franciaországot, I. Ferenc francia királyt (1515–1547) és Itáliát, benne a pápai állam-
mal. A francia király már korábban megszállta Lombardiát, és 1515 szeptemberében, a 
marignanói csatában győzelmet aratott. Azonban V. Károly császár seregeitől 1525-ben, 
Páviánál I. Ferenc vereséget szenvedett, sőt fogságba is esett. Amikor VII. Kelemen 
pápa (1523–1534) a franciák mellé állt, a német császári csapatok Róma ellen fordultak, 
1527-ben megostromolták és kifosztották a várost („sacco di Roma”).4

V. Károly kezdetben –a spanyol birodalma mintájára– német földön is keményen 
fellépett a lutheri reformáció ellen. 1521–es wormsi birodalmi gyűlés eretneknek nyil-
vánította Luthert. Azonban 1529-ben a speyeri birodalmi gyűlésen már a császár ellen 
fordultak egyes, Luthert pártoló német fejedelmek, mert a császár központi hatalmával 
szembeni erőt látták a reformáció német ágában! Sőt a protestáns fejedelmek 1531-ben 
poltikai szövetséget is kötöttek: a Schmalkaldeni Ligát. 1538-ban ezzel szemben a ka-
tolikusok létrehozták a Szent Ligát. A német vallásháború végét tulajdonképpen csak az 
1555. évi augsburgi vallásbéke jelentette.5

Zwingli hazájának, Svájcnak a körülzártsága fokozottabb volt, egész történelmét a 
nagyhatalmaktól (Habsburgok, Burgundia) való függetlenedés jellemezte. Gondoljunk 
az 1315-ös morgarteni, az 1386-os sempachi csatákra. Bár 1499-ben, de facto levált 
a német birodalomról (bázeli béke), de jure ez csak az 1648. évi westfáliai békében 
valósulhatott meg. 13 kantonból álló szövetségi állammá alakult, ahol a vallási megosz-
tottság a kantonok és városok szintjén jelentkezett. Külpolitikája a franciák és/vagy a 
pápaság, esetleg a délnémet területek felé közeledett. 

Azonban Svájc katonai hatalommá vált, a toborozható katonáival hivatásos 
zsoldoskatonaságot vállalt. A pápaság szolgálatában álló a svájci gárda nagy jövedel-
met hozott és további hatásai is voltak. Rómába az első alakulatai 1506. január 22-én 
érkeztek. Az 1506-ban itt megalapított svájci gárda (Pontifi cia Cohors Helvetica) 2006-
ban ünnepelte 500 éves fennállását, amely alkalomból újra a szakirodalom fi gyelmének 
középpontjába került. Robert Royal és David Alvarez munkáiból tudhatunk meg továb-
bi részleteket (Robert Royal: The Pope’s Army: 500 years of the Papal Swiss Guard. 
Crossroads Publishing 2006; David Alvarez: The Pope’s Soldiers. A Military History of 
the Modern Vatican. University Press of Kansas, 2011).

Tudjuk, hogy 1527-ben, a „sacco di Roma” során ők mentették meg a Medici pápa, 
VII. Kelemen életét V. Károly császár seregeitől. A gárdisták a kemény harc során át-

ra. Reformgondolatok felmerülhettek, de a politika, ha szembeszegült vele, elbukott. Husz János prágai 
egyetemi tanárnak hiába volt a Luxemburgi Zsigmond király által biztosított menlevele a konstanzi zsi-
natra, 1415. júl. 6-án őt még máglyahalál várta. Jos Colijn: Egyetemes egyháztörténet. 2001. 90-139; A 
továbbiakban Colijn 2001. Valamint: James North: Az egyház története pünkösdtől napjainkig. 2001.

4 Szakály Ferenc: Virágkor és hanyatlás 1440-1711. Budapest 1990. 87-88. A továbbiakban Szakály 
1990.

5 Szakály 1990. 89.



Partium90

menekítették a pápát a Szent Péter Bazilikából az Angyalvárba. A svájci gárda vatikáni 
hivatalos honlapja szerint eközben a 189 gárdistából mindössze 42 maradt életben.6 
Figyelemre méltó, hogy Zwingli működésének zürichi éveiben a svájci gárda két pa-
rancsnoka is éppen a zürichi kantonból való Röist családból került ki. Marcus Röist 
1518–1524 között, Kaspar Röist pedig 1524 és 1527 között vezette a gárdát. A zürichi 
Kaspart pedig a pápa megvédésekor, a „sacco di Roma” harcaiban a felesége, Elizabeth 
Klinger szeme láttára ölték meg a spanyol katonák 1527. május 6-án.7

Jelen, emlékező tanulmányunk kereteit meghaladó, külön kutatást igényelne az a kér-
dés, hogy ez hűség hogyan hathatott a svájci államszövetséggel és a zürichi működésű 
Zwinglivel való pápai bánásmódra. Mert látjuk, hogy az svájci reformáció kapcsán eny-
hébbnek bizonyult. Zwingli kritikájára sem úgy reagáltak, mint Luther fellépésére.

II.

Ulrich Zwingli életét (1484–1531) zürichi tevékenysége határozta meg. Így a szak-
irodalom is az életét két szakaszra osztja fel: egy Zürich előtti (1484–1519) és egy Zü-
rich utáni periódusra (1519–1531).8 Az alábbiakban Ulrich Gäbler monográfi ája alapján 
tekintjük át életének fontosabb eseményeit.

Zwingli 1484. január 1-én született Wildhausban, több gyermekes paraszt család-
ban.9 Luther születése után két hónappal. Kiváló és neves iskolákat végzett. A bécsi 
egyetemen tanult (1498, 1500), a tanulmányait a baseli egyetemen fejezte be, a „szabad 
művészetek magistere”-ként.10 1506-ban Konstanzban pappá szentelték. Katolikus lel-
készként kezdett szolgálni a konstanzi egyházmegyében lévő Glarusban (1506–1516).

Azonban nem szabad fi gyelmen kívül hagyni életéből azt a tényt sem, hogy fi atal 
korában sem volt tőle idegen a katonáskodás, elkísérte a svájci zsoldosokat az itáliai 
háborúba. Ennek emlékét egy a pápától 1520-ig kapott rendszeres évjáradék tanúsítot-
ta.11 A De gestis inter Gallos et Helvetios relatio című korai munkájában írja, hogy „a 
svájciak nem csak az egyház felszabadítói, ők jelentik a megfeszített Krisztus meny-
asszonyának ellenségeivel szembeni büntetőszervet…”12 Zwingli nyíltan politizált, a 
külpolitikai irányok közül a Pápaság mellé állt, amelyet szerinte meg kell védeni a két 
nagyhatalom vetélkedésétől: a Habsburg és a francia szorításból. Mint tábori lelkész 
maga is részt vett a glarusi csapatokkal 1513-ban a novarai csatában, 1515-ben pedig a 
marignanói ütközetben, amelyben vereséget szenvedtek. Zwingli ezután az einsiedelni 

6 http:// www. vatican.va/roman_curia/swiss _guard/
7 http:// www. vatican.va/roman_curia/swiss _guard/
8 Ulrich Gäbler: Huldrych Zwingli. Bevezetés életébe és munkásságába. Budapest 2008. 26. Továbbiakban 

Gäbler 2008.
9 Gäbler 2008. 28. Willy Hirzel: Ulrich Zwingli. Le Protestant 1984. februári számából közölte Unitárius 

Élet (38. évf./6) 1984. november-december. 12.
10 Gäbler 2008. 30.
11 Colijn 2001. 147.
12 Idézi: Gäbler 2008. 33.
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bencés apátságban világi pap lett (1516–1518), amely búcsújáró hely volt. Luther fellé-
pésének évében, 1517-ben ő maga is részt vett egy aacheni zarándoklaton.13

Ekkoriban Zwinglire is nagy hatással volt az a humanizmus, amely összekapcsolódott 
az egyház belső szellemi megújítási igényével, amely azonban nem terjedt ki a fennál-
ló egyházszervezet megváltoztatására. Ez a „reformatio in capite et membris” szelle-
mében egy etikai meghatározottságú erasmusi kereszténységet (philisophia christiana), 
egyfajta „bibliai humanizmust” jelentett, amely magába foglalta a magas erkölcsi elvek 
követését, a papi cölibátust.14 Ehhez mi hozzátehetjük: nemcsak a klasszikus, hanem az 
egyházi munkák olvasának „ad fontes” elvét. Az Ige, a Biblia eredeti nyelveken (héber 
és ógörög) való olvasásának igényét. Ugyanis megpróbálták az eredeti nyelvből, nyelv-
tani elemzéssel a szótári jelentés és a történeti tények alapján megérteni magát a textust, 
mondván, hogy maga Biblia szólaljon meg és ne a magyarázója.15 Ezt nagyban előse-
gítette, hogy a nyugati és a keleti egyházi únióról tárgyaló fi renzei zsinat (1438–1439) 
idején, de főleg Konstantinápoly oszmán–török elfoglalása után (1453) sok bizánci te-
ológus, fi lozófus elmenekült Itáliába, magukkal hozva az ógörög nyelv újraélesztését, 
tanítását, a középkori „graeca sunt non leguntur” vélekedést megtörve.16 Erasmus pedig 
1516-ban megjelentette a görög Újszövetséget.17 

Zwingli „tipikus” humanista könyvtára is sok klasszikus görög auktort tartalmazott: 
Hérodotosz, Thuküdidész, Hésziodosz, Platón, Arisztotelész, Démoszthenész, Arisz-
tophanész, Euripidész műveit, valamint nyelvi bevezetéseket, szótárakat. De fi gye-
lemre méltó az is, hogy megtaláljuk az ókeresztény görög egyházatyák: Nagy Szent 
Baszileiosz, Nazianzoszi Szent Gergely, Aranyszájú Szent János munkáit is. A latin mű-
vek közül Plinius, Livius, Szent Jeromos, Cyprianus alkotásait. Az élő kortársak sorából 
a legtöbb kötete pedig Rotterdami Erasmustól volt.18 Így érthetjük meg igazán Zwingli 
rajongását Erasmus iránt. Tudjuk, hogy 1513-tól kezdett el ógörögül tanulni, hogy ere-
detiben tanulmányozza az Újszövetséget.19

1519. január 1-én érkezett Zürich városába, ahol ekkor már franciaellenes külpo-
litikai irányultság uralkodott, a Pápaságot támogatták vagy a Habsburgokat. Itt lesz 
Zwingli a Grossmünster világi papja, lelkipásztora 35 évesen.20 Igehirdetései során is 
csak az evangéliumokat prédikálta elejétől a végükig, folyamatosan hétről hétre, a lectio 
continua elvét követve.21 

Gäbler szerint 1519/1520 között alapvető fordulat állt be addigi gondolkodásában, 
amely sem nem lutheri, sem nem erasmusi, hanem a sajátja. A bibliai igéket egyedül a 
Szentírás forrásaiból („ex fontibus scripturae sacrae”; „sola scriptura”) prédikálta, nem 

13 Gäbler 2008. 35.
14 Gäbler 2008. 41.
15 Colijn 2001. 123.
16 Colijn 2001. 122.
17 Colijn 2001. 125.
18 Gäbler 2008. 36.
19 Gäbler 2008. 40.
20 Gäbler 2008. 44.
21 Colijn 2001. 148.



Partium92

kommentárokból. Ezt az időpontot ő maga már 1516-ra tette, kihangsúlyozva a Lu-
thertől való függetlenségét és elsőbbségét. Azonban ezt később, 1523-ban, az I. zürichi 
dispután az úrvacsora tana kifejtésekor Luther-ellenes éllel jegyezte meg. „Mi késztetett 
fel arra, hogy hirdessem az evangéliumot és végig magyarázzam Máté egész evangéli-
umát? Luther hatására tettem ezt? Nos, előbb kezdtem el prédikálni, semmint Luthert 
valahol is említeni hallottam volna, és e célból már tíz évvel ezelőtt elkezdtem görögül 
tanulni, hogy Krisztus tanítását saját eredetében ismerhessem meg. Ítéljék meg mások, 
mennyire értem ezt el, azonban Luther nem oktatott engem, akinek neve két éve még 
ismeretlen volt előttem (t.i: az 1521-es wormsi birodalmi gyűlés után ismerte meg), 
miután egyedül a bibliai Íráshoz tartottam magamat…még nem akarom Luther nevét 
viselni, mert túlságosan keveset olvastam műveiből.”22 Az idézetből is jól látszik, hogy 
a „reformator” fogalma ekkor még kialakulóban volt, nem lehetett csak a Lutheréval 
azonosítani.23

Zwingli ekkori prédikációiban az egyházi tekintélyek, a pápa, a zsinatok és kommen-
tárok elvetése mutatkozott meg. Hasonlóan elvetette a szentek tiszteletét, a Purgatórium 
létét is, és a mise helyébe inkább a prédikációt helyezte. Az egyházi tized kérdésében 
úgy foglalt állást, hogy vissza kellene térni annak eredeti értelméhez, azaz a szegények 
és a prédikátorok eltartására legyen fordítva, ehhez később is ragaszkodott.24 A böjt 
megtartását azzal bojkottálta, hogy 1521-ben húsvét előtti nagyböjtben részt vett egy 
társaságban, ahol tüntetően füstölt kolbászt ettek. Bár ő nem evett belőle, de jelen volt 
és azzal védekezett, hogy szerinte a Bibliában ez nincsen benne, az üdvösség nem ettől 
függ.25 Továbbá mivel Zwingli a zürichi Városi Tanáccsal szoros kapcsolatban volt, 
beadványban kérte a papi cölibátus megszüntetését a városi tanácstól. Ebben egyetértett 
Lutherral, mert ő maga is „titkos” házasságban élt egy özveggyel, Anna Reinharttal és 
négy gyermeke született.26 

Először a konstanzi püspökkel került összeütközésbe, aki lázadás, eretnekség, egy-
házszakadás bűnével vádolta. Ezekben nem értett egyet vele példaképe, Erasmus sem. 

Zwingli 1522-ben írott művéből, az Apologeticus-ból más is megszólalt. Az Ige köz-
vetlen szellemi valóság. A Szentlélek közvetlen vezetés által szól az emberhez, ezt nem 
közvetíti semmi (zsinat, hierarchia). A hívő számára ezt a „saját meghallás” élményét 
sem helyettesíti semmi sem. Közvetlen, szavak nélküli kapcsolat ez, amely már a XX. 
századi karizmatikusok felfogásával rokonítható.27 Továbbá elutasította Mária üdvköz-
vetítő szerepét és a Mária tiszteletet.

A Zürichi Tanács elrendelte, hogy hívják össze a Zürich környékbeli papokat és vi-
tassák meg a vádakat. Már az is formabontó eljárás volt, hogy egyházi, egyházjogi, 
kánonjogi kérdést nem zsinaton, hanem világi fórum keretében döntenék el! 

22 Dr. Szántó Konrád: A katolikus egyház története. III. kötet. Az egyháztörténet forrásai. Budapest 1987. 
585. A továbbiakban: Szántó 1987.

23 Gäbler 2008. 47.
24 Gäbler 2008. 48-49.
25 Colijn 2001. 148; Gäbler 2008. 51.
26 Gäbler 2008. 55-56.
27 Colijn 2001. 377.



tavasz 93

1523 januárjában tartott I. zürichi dispután Zwingli a 67 tételben vázolta fel addigi 
prédikációinak lényegét.28 Ebben már elvetette az egyházi hierarchiát. 17. artikulusa 
szerint „Krisztus az egyetlen örök, legfőbb főpap…akik magukat legfőbb papnak mond-
ják, Krisztus dicsőségének és hatalmának ellenszegülnek, sőt Krisztust elvetik”29 18. 
artikulusban az úrvacsora– kérdésben pedig radikálisan eltért. Az vallotta, hogy az nem 
a krisztusi áldozat megismétlése, csak megismételt emlékezete.30 E nézete révén fi gyelt 
fel rá Luther és ez tétele lesz az, amely kiélezi majd ellentétüket. 19. artikulus szerint 
nincs a szentek közbenjárására sem szükség, az egyedüli közbenjáró Krisztus.31 A dis-
pután Zwinglit nem tudták megcáfolni, felmentették és folytathatta tovább tevékenysé-
gét. Bár nem tudni, hogy az ekkoriban szintén zürichi irányítású pápai Svájci Gárdának 
milyen szerepe lehetett ebben, Róma mégis enyhébben reagált, mint Luther esetében. 
Mert VI. Adrián pápa (1522–1523) küldötte révén vonzó ajánlatokkal próbálta Zwingli 
tudását a maga oldalára állítani.32 

A Zürichi Tanács is 1523. október 26–28 között rendezte meg az ún. II. zürichi dispu-
tát, immár nemcsak a lelkészek, hanem világiak bevonásával. Ez az „összsvájci” jellegű 
gyűlés is (kb. 900 fő) Zwingli teljes sikerét hozta.33

Egyedüli politikai szerencséje az, hogy e Zwingli-féle változtatások megosztották a 
kantonokat is, lehetetlenné téve az egységes fellépést vele szemben. Így 1524 áprilisá-
ban a 13 kanton közül csak hét kanton kötött szövetséget a katolicizmus megvédésre.34 
Ekkor széles körű elégedetlenség tört ki, az anabaptisták mozgalmával együtt, főleg 
az egyházi tized megtagadásáért. Ebben Zwingli nem követte őket, hanem megvédte a 
tized eredeti célját és meglétét.35 Ráadásul 1524-ben kitört a nagy német parasztháború 
is tizedmegtagadásokat hozott.36 A háború azonban Zürichet nem érintette.

Eközben a város a koldulórendeket megszüntette, épületeiket átalakította kórházak-
ká, népjóléti intézményekké, vagyonukat pedig szegényeket segélyező pénztárban he-
lyezte el. 1523-ban Zürichben megszüntették a Grossmünster káptalan külön egyházi 
bíráskodását is.37 Mivel nem ismerték el az egyházi bíráskodást, így a házassági és er-
kölcsi ügyekre létrehoztak egy vegyesbíróságot, 4 világi és 3 lelkészi taggal. A házas-
ság tovább már nem volt szentség, felbonthatóvá vált. A kiszabott büntetések közül 
az excommunicatio minor az úrvacsorától való megfosztást, az excommunicatio maior 
pedig a községből való elűzést jelentette.38

A zürichi iskolareform részét képezte, hogy 1525. júniusától külön Bibliaiskolát 

28 Gäbler 2008. 63.
29 Szántó 1987. 587.
30 Szántó 1987. 588.
31 Szántó 1987.  588.
32 Colijn 2001. 149.
33 Gäbler 2008. 73, 77.
34 Gäbler 2008. 104.
35 Gäbler 2008. 89.
36 Szakály 1990. 92.
37 Gäbler 2008. 92.
38 Gäbler 2008. 96–98.
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(Prophezei) szerveztek a papság tanítására, ahol délelőtt az Ószövetséget magyarázták 
héber nyelven és a Septuaginta alapján görögül, majd németül. Délután pedig az Újszö-
vetséget görögül. Ezekben Zwingli is aktívan közreműködött.39 Mindenesetre ez magas 
szintű teológiai képzést jelentett, az eredeti nyelveken való szövegértelmezéssel. Luther 
Újszövetség és Ószövetség részfordításait követően, ennek eredményeként 1529-re ké-
szült el az első teljes Bibliafordítás, amely Christoph Froschauer zürichi nyomdásznál 
1531-ben jelent meg, ez lett az ún. Zürichi Biblia.40 

Zwingli és társai talán nem kezdték volna el ezt a munkát, ha Luther Ószövetség 
fordítása nem késett volna. A gyors munka érdekében a lutheri fordítás egyes részeit is 
átvették. Ez a német nyelvű teljes Bibliafordítás 5 évvel előzte meg Lutherét. A Zürichi 
Bibliának hasonmás kiadását 1984-ben adták legutóbb ki.41

Az első úrvacsorai istentiszteletet 1525 nagycsütörtökjén tartották, amely az asz-
taloknál ülő gyülekezettel, a fapoharakkal és fatányérokkal minden korábbi pompát 
nélkülözött. Zwingli évente 3-4 alkalomra korlátozta az úrvacsora vételét. Az egyházi 
hangszeres zenéről azt írta, hogy eltereli a fi gyelmet az elmélyedésről, viszont 3 éneke 
fennmaradt (Pestisdal, Kappeli ének és a 69. zsoltár átköltése).42

III.

Zwingli életének emlékező áttekintése mellett –a közelgő Húsvétra tekintettel– érde-
mes részletesebben kitérnünk úrvacsora tanára. Amikor a prostestáns Hesseni Fülöp fe-
jedelem a protestánsok összefogására sürgetve a feleket, 1529 októberében, Marburgban 
kollokviumot szervezett Luther és Zwingli számára, ez eredménytelenül végződött. 

Az úrvacsora kérdésében a két reformátor végletesen megtartotta saját álláspontját. 
Abban egyetértettek, hogy ahogyan a katolikus mise során teszik, nem lehet újra és 
újra megismételni Krisztus áldozatát, csak felidézni, emlékezni. Hasonló szellemben 
írt Zwingli is a 67 tételében és annak magyarázatában (18. tétele). Krisztus egyszeri 
áldozatával az emberi bűnökért már megfi zetett.43 A különbség közöttük Krisztusnak az 
úrvacsorában való felidézési módjában volt.

Közismert tétel, hogy Luther szerint a kenyérben és borban valóban jelen van Krisz-
tus (az ún. reálprezentia–elve), és az üdvösséget közvetíti. Míg Zwingli az úrvacsora 
lelki jellegét hangsúlyozta. Gäbler szerint ez az ún. szereztetési igének (Mt. 26, 26) 
„nem szó szerinti” értelmezése.44 Ez utóbbi állításhoz kívánunk röviden hozzászólni. 
Zwingli görög nyelvi tanulmányai, könyvtára, és a zürichi Bibliafordításban betöltött 
szerepe ismeretében nem mondhatjuk azt, hogy ne tudta volna „szó szerint” lefordítani 
az előbbi Igehelyet.

39 Gäbler 2008. 94.
40 Gäbler 2008. 96.
41 A Zwingli-féle Bibliafordítás. Unitárius Élet (38. évf./6) 1984. november-december. 13.
42 Gäbler 2008. 99-100.
43 Gäbler 2008. 120.
44 Gäbler 2008. 121.
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Azonban az erasmusi humanista szövegkritikára jellemző módon a közöttük lévő vita 
eltérő nyelvtani értelmezésben is megközelíthető. Véleményünk szerint egyoldalúnak 
tűnik az az állítás, miszerint csak Luther értelmezte az Úrvacsora Mt. 26, 26. Igerészét 
szószerint. Az ebben szereplő ’touto’ mutató névmást amennyiben semleges nemű no-
minativusnak tekintjük –ahogyan Luther tehette– valóban azt jelenti: „ez az én testem…
ez az én vérem”. 

Ez a fordítás a görög ’esti(n)’ létige alapjelentésén és meglétén alapult. Azonban az 
újszövetségi szöveghagyomány sem volt egységes, mert egyes görög kéziratokból ez 
a létige hiányzott. Erasmus 1516-os Újszövetség–edíciójában az ezt felidéző páli ige-
helyhez (1 Kor. 11, 24) fűzött megjegyzéseiben (Annotationes) arról írt, hogy a létige a 
görög szövegben hiányzik, ámbár más kéziratokban hozzátéve megtalálta.45

A ’touto’ mutató névmást accusativusnak is értelmezhetjük semleges nemben. Ezt 
megerősíti, hogy összetett állítmány esetében alanyesetű állítmányi főnévvel (esetünk-
ben ez a ’to sóma mou, to haima mou’) a létige ’estin’ alakja nemcsak a létezést fejezheti 
ki, hanem értelmezhető „szolgál valamire, jelent valamit” jelentéssel is.46  Tulajdonkép-
pen az ’estin’ akár a ’sémainó’ igével (=jelent valamit) helyettesíthető lenne. Azaz úgyis 
fordítható, hogy: „ezt jelenti az én testem… ezt jelenti az én vérem.” 

Mindehhez mi azt fűzzük hozzá, hogy mindkét értelmezés nyelvtanilag egyaránt he-
lyes. Ezért nem tartható fenn az előbbi állítás, amely csak az egyik értelmezést minősíti 
„szó szerinti”-nek.47 A kérdés grammatikailag ugyanis nem eldönthető. Sőt márcsak 
azért sem, mert a ’touto’ mutató névmás semleges nemben mind nominativusban, mind 
pedig accusativusban megegyező alakú. 

A kérdés további tisztázásához teológiai érvek szükségesek. Tudjuk azt, hogy Zwingli 
a holland humanista pap, Cornelius Heinrici Hoen (Honius, 1460?–1524/1525) 1521-
ben az Eukharisztiáról írt levelét is felhasználta.48 Ennek fontossága abban is állott, 
hogy Hoen Krisztus fenti szavait latinra már a signifi co igével fordította le. Azonban 
Hoen levelében nem a görög, hanem a latin nyelvű Bibliát használta és idézte, görög 
grammatikai indokokat nem találunk munkájában.

Erről a levélről pár éve, 2006-ban Bart Jan Spruyt kiváló könyvet írt (Cornelius 
Henrici Hoen [Honius] and his epistle on the Eucharist (1525). Ebből azt is tanulmá-
nyozhatjuk, hogy e „forradalmi” gondolathoz Hoen –nem előzmény nélkül–hogyan 
jutott el. Mivel ez a hazai Zwingli-kutatásban is kevéssé ismert, érdemes gondolatme-
netét részletesebben megismernünk. Az idézett részleteket a továbbiakban a saját fordí-
tásunkban közöljük.49

45 „annotatio in I Cor 11, 24: Hoc meum corpus, absque verbo substantivo ’est’. Quamquam in quibusdam 
additum reperio” Idézi: Bart Jan Spruyt: Cornelius Henrici Hoen (Honius) and his epistle on the 
Eucharist (1525). Koninklijke Brill NV. Leiden 2006. 101. A továbbiakban: Spruyt 2006. Függelékként 
közzéteszi az Eukharisztiáról szóló levelet is (Appendices 226-235). A továbbiakban: Honius textus 
1525.

46 Györkösy Alajos–Kapitánffy István–Tegyey Imre: Ógörög magyar nagyszótár. Budapest 1993. 302.
47 Gäbler 2008. 121.
48 Gäbler 2008. 121; Colijn 2001. 152.
49 A Bibliából idézett igehelyeket pedig a Károli Gáspár–féle fordításból.
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Hoen az „Epistola Christiana admodum…” című levelében a katolikus 
transsubstantiatio (átlényegülés) tanával szemben fejtette ki érveit, kimutatva, hogy az 
addigi, hagyományos skolasztikus teológiai keretben az Eukharisztia eme fontos kérdé-
se nem oldható meg.

Érvelését azzal kezdte, hogy olyan ez mint, ahogyan a vőlegény (sponsus) a meny-
asszonyának (sponsa) a gyűrűt adja, mondván „Vedd ezt, neked adom magamat”, és 
így tudja a menyasszony, hogy a vőlegény már házastársként (maritus) az övé. Ehhez 
hasonlóan az, aki az Eukharisztiát veszi tudja, hogy Krisztus az övé, neki adatott, a vére 
érette hullott, ahogyan János evangéliumában találjuk. („Aki eszi az én testemet és issza 
az én véremet, az én bennem lakozik és én is abban.” Jn. 6, 56.) Ez a példázat a még 
Hoen korában meglévő jogi gyakorlatot mutatta. Azaz az ókori római jogban meglévő 
tulajdon vagy birtok jelképes átadását, a traditio symbolica-t, ahol az átadás tárgya a 
jogügylet létrejötte szempontjából másodlagossá válik.50 Az egyházi házasságban is a 
gyűrű adása a szövetség jelképe, a „testek adásának” (datio corporum) létrehozója.51

Spruyt könyve szerint Hoen gyűrű hasonlata az Eukharisztiával kapcsolatosan egy-
általán nem volt szokatlan, nem volt eretnekség. Már Tertullianusnál a gyűrű a kereszt-
ség szimbóluma, más helyeken pedig a hívő lélek és Isten közötti misztikus házasságé. 
Clairvaux-i Szent Bernát beszédében (Sermo prima in coena Domini) Isten láthatatlan 
kegyének látható jele.52 Később, Zwingli korában az angol John Firth is ezt a hasonlatot 
használta az Eukharisztiához. Krisztus e szentséget mint jelképet, emlékeztetést hagy-
ta hátra, ahogyan a férj hosszú külföldi út előtt gyűrűt ad feleségének, rá emlékezve, 
hűségének biztosítékaként. „Take this rynge and put it on youre fynger for it is my 
faith and my trouth whiche I haue promised to kepe with you and therfore kepe it in 
remembraunce of me…”53 Ez már Zwingli értelmezését mutatta.

Habár a gyűrű hasonlat Hoen részéről még nem volt újszerű, de „forradalmian” új-
szerű volt abban a véleményében, hogy teljesen feladta az Eukharisztiában Krisztus 
testi jelenlétét. Nála a gyűrű már nem valaki távollévőre emlékeztetett, hanem annak az 
ígéretnek volt a jele és biztosítéka, amely a jelenlegi bűneink megbocsátására vonatko-
zik.54 „Éppenezért akik e hit nélkül veszik az Eukharisztiát, azok inkább csak a zsidók 
mannájából, mintsem Krisztusból táplálkoznak.”55 Hoen elkülönítette Krisztust, mint 
az élő kenyeret (Jn. 6, 48) a zsidók mannájától, amely az égből hullott alá a sivatagban. 
Ezt Krisztus maga is tanította (Jn. 6, 48–58.) A manna nem volt élő, sem nem adott 
életet, így akik belőle ettek maguk meghaltak. Viszont azok, akik Krisztusból, mint élő 
kenyérből esznek örökké élni fognak. „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, 

50 Nótári Tamás: Római köz- és magánjog. Szeged 2011. 194.
51 Spruyt 2006. 86; Honius textus 1525. 226.
52 Spruyt 2006. 88.
53 „A christen sentence and true iudgement of the most honorable sacrament of Christes body and bloude 

declared both by the auctorite of the holy Scriptures and the ancient Doctores 1532.” Idézi: Spruyt 2006. 
90.

54 Spruyt 2006. 91.
55 „Qui vero sine hac fi de eucharistiam sumunt, manna Iudaeorum potius quam Christum videntur 

manducare.” Honius textus 1525. 226.
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örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon.” (Jn. 6, 54.) Némileg 
humorosan hozzáteszi a szerző, hogy nem lehet az sem igaz, hogy az átváltozott kenyér 
megőrzi Krisztus testének létét, mert akkor a Zsoltár szavai szerint nem mehetne tönkre 
(Zsolt. 16, 10), az egerek sem rághatnák meg, de a tapasztalat nem ezt mutatja.56 

Hoen keményen kritizálta azokat, akik a megszentelt kenyeret, mint Istent tisztelik. 
„Amikor azt mondják a már megszentelt kenyérről, hogy az Krisztus teste…Kérdezem: 
Mennyiben különbözünk akkor azoktól a (pogány) népektől, akik a fákat és köveket 
tisztelik?”57 Azt ugyan elismerte, hogy a kenyér átváltozik Krisztus testévé, de fi gyel-
meztetett arra, amit Krisztus mondott („Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Ímé, itt a 
Krisztus, vagy amott; ne higyjétek.” Mt 24, 23). Krisztus nincs hozzákötve semmilyen 
külön helyhez, így a kenyérhez sem. „Az apostolok sem beszéltek így erről a szentség-
ről, a kenyeret megtörték és kenyérnek hívták”.58 Ennek Pál sem mond ellent, amikor 
így szól: „A kenyér, amelyet megszegünk nem Krisztus testével való közösségünk–é?” 
(1. Kor. 10, 16.) Mert nem azt mondja, hogy a kenyér Krisztus teste. 

Hoen az érvei között hozza fel azon, Aquinói Szent Tamás idejében élőket, „akik azt 
mondták, hogy Krisztus a kenyérben van, de csak jelképesen, [amit mások is mondtak, 
hogy csak szentségképpen és nem testileg].”59 Továbbá ellentmondásos az is, hogy: 
„Azt olvassuk, hogy Krisztus csak egyszer, a szűz méhében testesült meg… így Krisz-
tus mindennapi megtestesülését a pap kezeiben sem a próféták nem jövendölték meg, 
sem az apostolok nem prédikálták.”60 Hoen hozzátette, hogy Krisztus megtestesülését 
általában a Mt 26, 26. alapján magyarázták, de sok más újszövetségi igehely van, ahol a 
létige inkább a ’jelent’ értelemben szerepel. Mt. 11. 14-ben Krisztus mondja Keresztelő 
Jánosról: „Illés ő, aki eljövendő vala.” A keresztfán mondja Krisztus anyjának Jánosról, 
anélkül, hogy az átváltozott volna Krisztussá: „Asszony, ímhol a te fi ad!” (Jn. 19, 26.) 
Krisztus Péternek mondotta egy magyarul lefordíthatatlan szófordulattal, hogy „Te Péter 
[=kőszikla] vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat…”(Mt. 16, 
18.) De Péter sem változott át kősziklává. Ahogyan Pál írja „e kőszikla pedig a Krisztus 
volt” (1. Kor. 10, 4). Hoen analógiával érvel. Ha elfogadjuk, hogy a szikla Krisztust 
jelképezte, miért nem fogadjuk el, hogy az „Ez az én testem” inkább „Ezt jelenti az én 
testem” értelmezését, különösen, ha Krisztus még így fi gyelmeztet bennünket, hogy ezt 
kell tennünk „az én emlékezetemre”? Mert ez a szó „megemlékezés” (commemoratio) 
inkább vonatkozik arra, aki testileg van távol, mintsem a jelenlevőre. Számos Igehely 
van, ahol Krisztus jelképesen szimbolizál valamit: „én vagyok a juhoknak ajtaja” (Jn. 

56 Spruyt 2006. 95.
57 „…cum dicerent panem post consecrationem verum Christi corpus esse…rogo quantum ab illis ethnicis, 

qui ligna et lapides coluerunt, distamus?” Honius textus 1525. 226-227.
58 Spruyt 2006. 92-93; Honius textus 1525. 227. „Neque apostoli de hoc sacramento ita locuti sunt: panem 

fregerunt, panem appellauerunt…”
59 „qui dicerent Christum in pane esse, sed tanquam in signo (quod alii dixerunt sacramentaliter tantum et 

non corporaliter.)” Honius textus 1525. 227.
60 „Legimus Christum incarnatum sed semel tantum et hoc in vtero virginis…quod autem Christus quotidie 

impanatur (vt ita loqar) in manibus cuiusvis sacrifi culi neque a prophetis est praedictum neque ab apos-
tolis praedicatum.” Honius textus 1525. 228.
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10, 7), „én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik” (Jn. 10, 9.) „Én 
vagyok az út, az igazság és az élet.” (Jn. 14, 6.) „Amely követ az építők megvetettek, az 
lett a szegletnek feje.” (Mt. 21, 42.) „Én vagyok az igazi szőlőtő” (Jn. 15.)61 

A holland humanista hozzátette a létige bibliai használatáról, hogy: „nem ok nélkül 
mondják a létigét a ’jelent’ helyett, mivel sokkal határozottabb és erőteljesebb értelmű 
megállapítást tesz.”62 Ahogyan az eső megjelenésekor sem azt mondjuk, hogy ’Ez eső.’ 
és nem azt, hogy ’Ez esőt jelent.’ Erre is hoz fel példákat. A fáraó álmában a „három 
vesszőszál, három nap” (1. Móz. 40, 12.) „a három kosár, három nap” (1. Móz. 40, 18.) 
és így tovább (1. Móz. 41, 26) ahol, bár a létige szerepel, de egy határozottabb ’jelent’ 
értelemben.63

Szerzőnk végezetül megvizsgálta a Mt. 26, 26-29. Igéit is abból a szempontból is, 
hogy valójában ezeket a szavakat a pap a saját nevében, mint az egyház tagja mondja-e 
ki vagy Krisztus nevében szól, mint amikor keresztel. Hoen az első mellett érvel, mert 
Krisztus sem azt mondja: „Ezt cselekedjétek az én nevemben” hanem csak azt, hogy „az 
én emlékezetemre”.64

Hoen a krisztusi „test” jelképes átadásának értelmét még jogi analógiákkal is alátá-
masztotta, és véleményünk szerint a római jogban az adásvétel stipulatio-ja során hasz-
nált jelképekhez hasonlította, amikor ilyen gyakorlati példákkal érvelt: „Tehát ezekkel a 
szavakkal ’Ez az én testem’ a Megváltó nem a kenyeret akarta átváltoztatni, hanem a ke-
nyér által saját magát átadni. Ahogyan némely helyeken az a szokás, hogy amikor a föld 
eladója a vevőnek a birtokot akarta átadni, neki botot, szalmaszálat vagy követ adott 
és ezt mondta: ’Íme, neked adom a földet’. Továbbá a háznak a birtoklása egy kulcs 
átadásávál is átszállott, ugyanígy az Úr kenyér által saját magát adta nékünk, mintegy 
azt mondván: ’Vegyétek és fogyasszátok, és ne akarjátok lebecsülni, mert ez, amit én 
adok nektek, az én testemet jelképezi…Amikor tehát az átadatik és megfeszíttetik, érte-
tek lesz, sőt minden, amit csak tettem vagy teszek, értetek van.’ Ez nagy vigasztalás és 
a legkedvesebb ige, ha helyesen értelmezik.”65

Azt megállapíthatjuk, hogy Cornelius Hoen előbb tárgyalt levele Zwinglire nagy ha-
tást gyakorolt. Ez jelenik meg későbbi munkáiban is. Az 1525-ben megjelent Levél az 
úrvacsoráról Matthäus Albertnek (Ad Mattheum Albertum de coena dominica epistola) 
vagy az Utóvédelem avagy zárókoszorú az úrvacsorához (Subsidium sive coronis de 

61 Spruyt 2006. 94.
62 „Nec sine causa dictum est ’est’ pro ’signifi cat’, quia ’est’ multo certius et vehementius praedictum 

sensum facit…” Honius textus 1525. 232.
63 Spruyt 2006. 98.
64 Spruyt 2006. 97.
65 „Non ergo per haec verba Hoc est corpus meum Saluator panem transsubstantiari voluit, sed per panem 

seipsum dare. Sicut mos est quibusdam in locis, quando venditor agri possessionem vult tradere emptori, 
dat ei baculum, stramen aut lapidem et dicit: ’Ecce, trado tibi agrum’. item possessio domus datur per 
traditionem clauium, sic etiam Dominus per panem seipsum tradit nobis, quasi dixisset: ’Accipite et 
comedite et nolite aestimare paruum, quia hoc quod trado vobis, signifi cat corpus meum…Quando ergo 
illud tradetur aut in cruce pendetur, erit pro vobis; imo, omnia quae feci aut faciam vestra sunt.’ Magna 
est consolatio ista et dulcissima verba si recte contemplentur.” Honius textus 1525. 232.
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eucharistia) című tanulmányában.66 Így a saját értelmezése szerint is a kenyér és a bor 
nem valóságos hordozói Krisztusnak, e szavaknak Krisztus jelképes jelentést adott, 
mintegy példabeszédként.

Zwingli és Hoen ezen felfogása nemcsak a nyugati, katolikus, hanem a keleti, bizánci 
egyház felől nézve is elképzelhetetlen volt. Említettük, hogy ókeresztény egyházatyák 
műveit Zwingli is olvasta, könyvtárában tartotta. Colijn szerint úgy is meg lehet kö-
zelíteni a kérdést, hogy ez a régi, krisztológiai vita újabb folytatása. Azaz a monfi zita, 
Krisztus istenemberi (theandrikos) természete, és a nesztoriánus felfogás újabb össze-
csapása, amelyben élesen elkülönül Krisztus isteni és emberi természete.67 

Vanyó László professzor tanulmányában összegyűjtötte az ókeresztény egyházatyák 
Eukharisztiára vonatkozó nézeteit, a Zwingli–féle szimbolikus értelmezésre mégis ta-
lálunk példát, amely talán értelmezési „bátorításul”, esetleg mintául is szolgálhatott 
számára. E szimbolikus eukharisztikus teológiának képviselője, Ál-Aeropagita Dé-
nes (Dionüsziosz Pszeudo-Areopagitész, Kr. u. V. szd.) írásai szerint „az euchariszti-
kus szertartás…értelmünknek az Istennel és a Krisztussal való egyesülését jelképezi”. 
Meyendorff szerint „Dénes sosem beszél úgy az eukharisztikus áldozatról, mint Krisz-
tus testéből és véréből való részesülésről.”68 Hitvalló Szent Maximosz (580-662) pedig 
már a ’kép’ kifejezést rendszeresen vonatkoztatta a szentség elemeire, a kenyérre és a 
borra, amely az egyetlen teológiai vitára vezetett az eukharisztiáról.69 

Egyébként a bizánci teológiában az ókeresztény és a patrisztikus hagyomány a re-
alista, eukharisztikus teológiát vallotta. Nüsszai Szent Gergely (335?-394) szerint az 
a Krisztus megdicsőült testében való valóságos részesedést jelentette. „Isten a …teste 
által széthinti magát minden hívőben, akik kenyérből és borból vannak, s elkeveredik 
a hívők testével, hogy a halhatatlannal egyesülve az ember a romolhatatlanságban is 
egyesüljön.” Aranyszájú Szent János (344/354-407) az eukharisztiáról szólva kijelen-
tette, hogy „Krisztus most is jelen van, most is tevékenykedik.” Nagy Szent Baszileiosz 
(330-379) is ezt ajánja: „Jó és hasznos naponta áldozni és részesedni Krisztus szent Tes-
tében és Vérében.”70 A bizánci Eukharisztiában az ember Krisztus átváltozott, de emberi 
testéből részesül, „amely egylényegű velünk, és mint étel és ital elérhető”. Ez azonban 
–szemben a nyugati transsubstantiatiós teológiával, de a Hoen és a Zwingli-féle értel-
mezéssel is!–, olyan megmagyarázhatatlan misztérium, amely semmilyen fogalommal 
nem leírható, amelyet inkább enni és inni kell, mintsem testi szemmel nézni.71 Így igaz 
Vanyó László sommás megállapítása, amely szerint ez Bizáncban „nem volt vitatott 
kérdés.”72

66 Gäbler 2008. 121-122.
67 Colijn 2001. 152.
68 John Meyendorff: A bizánci teológia. Történelmi irányzatok és tantételek. Varia Byzantina XII. Bu-

dapest 2006. 307. A továbbiakban: Meyendorff 2006. Illetve: Vanyó László: Az ókeresztény egyház 
irodalma. II. A 4-8. század. Budapest 1999. 781.

69 Meyendorff 2006. 307.
70 Idézi Meyendorff 2006. 304–305.
71 Meyendorff 2006. 308.
72 Vanyó László: Az Eucharisztia az egyházatyák teológiájában. In: http://web.axelero.hu/kesz/jel/03_10/
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A zürichi reformáció további fejlődését jelentősen befolyásolta, hogy nemcsak Lu-
ther, hanem Zwingli kortársa, Kálvin János is negatívan nyilatkozott Zwingli úrvacsora 
tanáról. Kálvinnak is az volt a kifogása, hogy Zwingli szimbolikus cselekménynek fog-
ta fel az úrvacsorát. 

Kálvin véleménye egyébként sem volt egységes Zwingliről. Ahol Lutherrel nem 
egyezett számos tételt átvett tőle. De sok helyen el is tért tőle (például a predestináció 
tana, állam és egyház elkülönített viszonya). Az úrvacsora tanában is a fenti kettősséget 
Kálvin megtartotta. Főművében, A keresztyén vallás rendszere73 (Institutio religionis 
Christianae) IV. könyv, 17. fejezetében (Krisztus szent vacsorájáról és annak ránk há-
ramló hasznáról) visszalépést mutatott. „ő egyszer adta testét, hogy kenyér legyen, 
midőn a világ megváltása céljából oda adta, hogy keresztre feszítsék. Naponként adja 
pedig, mikor az evangéliom igéjével ajánlja nekünk, hogy részesek legyünk benne…” 
Őrizkednünk kell „nehogy vagy felettébb meggyengítvén a jegyeket, elszakítsuk azokat 
misztériumaiktól…” (IV. 17. 5. Ceglédi Sándor fordítása).74 Mert igazi közösség jön 
létre Krisztussal, de csak lelki módon. A lélek által részesülünk Krisztus közösségében 
(IV.17. 12.).75 Kálvin többször szerette volna az úrvacsorát ünnepelni, de a zwingliánus 
Bern nyomására évente négyszer lehetetett Genfben is.76

A kálvini genfi  és a zürichi felfogás különbségét Zwingli halála után Kálvin és 
Bullinger 1549-ben oldotta fel, az előbbi győzelmével. A Consensus Tigurinus (Zürichi 
Egyezmény) szerint az úrvacsora nem pusztán a lelki evés szimbóluma, ezzel véglege-
sen elhagyták Zwingli meggyőződését.77

 Azonban Zwingli úrvacsoráról vallott felfogása nem tűnt el, hanem továbbélt. 
Elért az unitárius egyház és annak megalapítója, Dávid Ferenc felé is. Az úrvacsorának 
minden misztikumtól független, csupán jelképes értelmű magyarázatával. Ahogyan R. 
Filep Imre helyettes unitárius püspök 1969. húsvétján, a zürichi reformáció 450. évfor-
dulóján az Unitárius Élet-ben megfogalmazta: „Zwinglinek az úrvacsora kérdésében 
vallott felfogását Dávid Ferenc is átvette és azt lényegében meg is tartotta. Ezt a hitfel-
fogást osztjuk mi unitáriusok mai napig is.” Az unitárius lap címoldalon közölte annak 
az ún. Zwingli–kehelynek a fényképét is, amelyet a reformátor még a glarusi papsága 
idején (1506–1516) használhatott.78

IV.

Visszatérve Zwingli életének további alakulására, a zürichi reformáció kérdésében 
a svájci Államszövetség fellépést sürgetett. Azt tervezték, hogy a katolikus kantonok 
Zwinglit perbe fognák, mint Luthert 1519-ben Lipcsében. A bíróságon a vádló ugyanaz 

eucharisztia.html (A belépés ideje: 2012. III. 30.)
73 Kálvin: A keresztyén vallás rendszere. 1559. II. kötet. Pápa 1910. A továbbiakban: Kálvin 1559.
74 Kálvin 1559. 635.
75 Colijn 2001. 184.
76 Colijn 2001. 161.
77 Gäbler 2008. 144.
78 Uniárius Élet  (23. évf. /1. ) 1969. január-március. 1.
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a Johannes Eck lett volna, aki egykor Luther vádlója is volt. Azonban hiába ült össze 
Bázelben a bíróság 1526. május 19-én, Zwingli – a szabad elvonulás ígéretében kétel-
kedve – végül is nem jelent meg. A bíróság nélküle is ülésezett és június 9-én távollét-
ében tanításait tévesnek nyilvánították és hivatalosan is kiközösítették az egyházból.79

Azonban nem ez volt az egységes Államszövetség véleménye, és megtörtént Svájc 
felekezeti kettészakadása, amely katonai konfl iktushoz vezetett. Zürich mellé állt Bern 
városa is, ahol bevezették Zwingli reformjait. A csatlakozó városok létrehoztak egy vá-
rosszövetséget. Erre válaszul 1529 áprilisában a katolikus 5 kanton is szövetséget kötött 
egymással, majd segítségért Habsburg Ferdinánd cseh és magyar királyhoz (1526-1564) 
fordultak.80

A hadüzenetet követően a két sereg 1529-ben Kappelnél ütközött meg. Ausztria mi-
vel nem segítette a katolikus kantonok seregét, így a reformátorok serege túlerőben volt. 
A győzelem ellenére gyors békekötés történt. Az 1529. június 26-i ún. I. kappeli béke 
nem használta ki a sikert, csak a Ferdinánddal való szövetséget mondták fel. Zwingli 
egyre inkább összeütközésbe került a Városi Tanáccsal és minden erejét lekötötte az 
anabaptistákkal való küzdelem.81

Míg a protestánsok német földön egységbe tudtak szerveződni és 1530-ban az 
augsburgi birodalmi gyűlésen elfogadták az ún. Ágostai (augsburgi) Hitvallást, Zwingli 
gyorsan erre saját hitvallást állított össze. Ez volt a Fidei ratio (1530, Számadás a hit-
ről), amely 12 cikkelyből állt, és amelyekben elhatárolódott a katolikus és a lutheri 
tanoktól!82

De ezáltal maga is elszigetelődött. Hiába próbálta rávenni V. Károly császárt, hogy 
távolodjon el a katolicizmustól. Hiába próbált meg szövetségeseket találni a délnémet 
fejdelmekben, csak Hesseni Fülöp érdeklődött. Végül ő is csatlakozott a schmalkaldeni 
lutheránus fejedelmek ligájához. Zwinglinek a Franciaország felé való puhatolódzása is 
sikertelen maradt, hiszen ott ekkor protestánsüldözés (hugenották) folyt. Kálvin János 
ekkor még tanulmányait folytatta, majd 1535-ben Bázelben települ le. A végső kudarc 
az lett, hogy a Schmalkaldeni Ligában a lutheránus fejedelmek, más, Zwingli–barát vá-
rosok is benne voltak, azonban az úrvacsora-kérdés miatt Zwingli nem csatlakozott. Ez-
zel viszont külpolitikailag teljesen elszigetelődött, viszont szükség volt Zwingli katonai 
tapasztalatára. Egyébként Zwingli szép hasonlattal Krisztust, mint Kapitányt említette, 
míg magát a Katonájának tartotta.83 Ahogyan később nálunk a költő Balassi Bálint az 
1588 körül írott, Krisztushoz szóló második himnuszában (Hymnus secundus). „Tehoz-
zád kiáltok, ki katonád vagyok, vigy kérlek, vitézségre...”84 

Amikor a katolikus kantonok ismételten hadsereggel támadtak a Zwingli párti kan-
tonokra fegyverrel kellett megvédeniük hitüket. 1531. október 11-én Kappelnél meg-

79 Gäbler 2008. 105.
80 Gäbler 2008. 111.
81 Gäbler 2008. 113.
82 Gäbler 2008. 131.
83 Willy Hirzel: Ulrich Zwingli. Le Protestant 1984. február. Közli az Unitárius Élet (38. évf./6) 1984. 

november-december. 13.
84 Balassi Bálint összes művei. Budapest 2004. 197. A továbbiakban: Balassi 2004.
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ütköztek a túlerővel, és elvesztették az ütközetet, amelyben 25 lelkésztársával maga 
Zwingli is meghalt.85 Amikor az egyik sebesülttel foglalkozott, leütötték és megölték.86

Azonban a II. kappeli béke után Svájcban megmaradt a felekezeti megosztottság. 
Zwingli utóda a zürichi Grossmünsterben Heinrich Bullinger (1504-1575) lett, aki in-
kább Kálvin felé tájékozódott, miután Luther tőle elhatárolódott (1549). Ő fogalmaz-
ta meg a II. Helvét Hitvallást (1566), amelyet a református egyházmegye képviselői 
Magyarorságon 1567-ben fogadtak el.87

Kálvin, Zwingli halálának évében, 1531-ben fejezte be jogi tanulmányait Orléans-ban 
és visszatérve Párizsba, egy humanista kollégiumban ógörögöt kezdett tanulni (1531-
1533). 1535-ben Bázelbe, majd 1536-ban Genfbe települt át. Genfben pedig Guillaume 
Farel lelkész marasztalta, ahol már reformált igehirdetés volt.88 

A kálvinizmus genfi  reformációja tehát elképzelhetetlen a zürichi reformáció nélkül. 
A szakirodalomban ezért általában a „másik református hagyománynak” nevezik. Teoló-
giai befolyása nemcsak közvetítés révén, hanem művei által közvetlenül a XVI. századi 
Magyar Királyságban is érvényesült. Ez főleg a Bullinger-féle ún. késő-zwinglianizmust 
jelentette, amely például Musculus Farkas műveiben is kimutatható. Azt is hozzá kell 
tennünk, hogy Kálvin befolyását megelőzve, majd azzal párhuzamosan hatott, különö-
sen a XVI. század közepétől.89

A Zwingliről alkotott képet évszázadokig a katolikus és lutheri vélemény határozta 
meg!90 Személyéről tárgyilagosabb megítélést csak a XX. század hozott. A hazai refor-
mátus egyházban főleg Prof. Dr. Kocsis Elemér foglalkozott munkásságával, aki Zwingli 
születésének 500. évfordulóján, 1984-ben Debrecenben tudományos szümposziont 
szervezett további neves Zwingli-kutatók, Gottfried W. Locher, Ulrich Gäbler, Zsindely 
Endre részvételével. Az előadások anyagát a Theológiai Szemle 1984 (27. évf.) 61. szá-
mában tették közzé. 

Zwinglit a magyarországi unitárius egyház éppúgy számon tarja. Láttuk, hogy az 
úrvacsora felfogását – ellentétben a kálvini megközelítéssel – pedig átvette. Jól mutatta, 
hogy a Zwingli-évben, 1984-ben az Unitárius Élet folyóirat is rendszeresen közzétette 
a Zwingliről megjelent írásokat. De az 1969. évi 1. számban beszámolt a zürchi re-
formáció 450. évfordulóján tartott ünnepségeiről, előadásairól (1969. január 20-22.), 
amelyre az unitárius egyház is meghívást kapott: R. Filep Imre, a magyarországi uni-
tárius egyház főpásztora személyében. Ehhez hozzátartozik, hogy a svájci kantonok 
összes egyháza autonóm, nem episzkopális rendszerű, egy Egyházszövetséget alkotnak, 
amelyben sok gyülekezet a zwingliánus irányzatot követi. Akik – a beszámoló szerint 

85 Gäbler 2008. 135, 137.
86 Colijn 2001. 150.
87 Colijn 2001. 157.
88 Colijn 2001. 159.
89 Dr. Zsindely Endre: Zwingli hatása Skóciától Magyarországig a reformáció századában. In: Református 

Egyház 1984. szept. Ismertette: Unitárius Élet (38. évf. /6.) 1984. november-december 10.
90 Katolikus életrajza a cataniai katolikus egyetem rektora tollából született. Francesco Erasmo Scutio: 

Ulrico Zwingli: La vita –il pensiero–il suo tempo. 1980. Ismertette: Unitárius Élet (37. évf. /2) 1983. 
március–április. 12.
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– „hitelvi meggyőződésükben és vallásgyakorlatukban és szellemükben…keresztény 
magyar unitáriusokkal szinte mindenben azonos elveket vallanak.” Ez a szervezeti keret 
Dávid Ferenc „egyetértő eklézsiák” tervével mutat rokonságot, amelyben valamennyi 
evangéliumban reformált egyház egy egységes egyházszervezetben lett volna egyesít-
ve, egymás elveinek tiszteletben tartásával.91

Zwingli nemcsak a református protestantizmus egyik megalapítója, hatást gyakorolt 
más protestáns egyházakra is. Jogosan megilletné egy szobor is – ahogyan Zürichben – 
a genfi  emlékművön. Mert elmondhatta volna azt, amit Krisztus himnuszában Balassi: 
„A te nagy nevedben én is most, Istenem, kötöttem fel szablyámot…”92 De Pál apostol 
evangéliumi tanításának is maradéktalanul eleget tett: „harcold a nemes harcot” (Tim. 
1, 18.) Mert a szó eredeti értelmében Zwingli mártírhalált halt Kappelnél. A hite védel-
mében halt meg és szellemiségét jogosan idézhetjük fel minden Reformáció Ünnepén 
tartott megemlékezésünkön.

Ulrich Zwingli az úrvacsoráról írott Action oder Bruch des 
Nachtmals (1525, Zürich) című könyvének címoldala.

(Jos Colijn: Egyetemes egyháztörténet. Budapest 2001. borító)

91 Uniárius Élet 1969. (23. évf. /1. ) január-március 4-5.
92 Balassi 2004. 198.
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VÁRI FÁBIÁN LÁSZLÓ

A Párjavesztett gerlice
(A balladatípus ruszin és ukrán párhuzamai)

A szerelmi hűség a reneszánsz korában, az erkölcsi kötelékek fellazulása idején is 
a párkapcsolatok egyik fontos értékmérője maradt, s védeni legfeljebb a nyelvi köz-
helyesedés és a társadalom gúnyolódásának valós veszélyeitől kellett. Ez ellen biztos 
és hosszú távú megoldást jelenthetett a költészet. A szerelmi hűség, mint közkedvelt 
téma hamarosan fel is erősödött a Párjavesztett gerlice méltán népszerű szimbólumá-
ban, mely a XVI. századtól már a magyar irodalomban is balladaalkotó tényezővé vált. 

Az európai kultúrában a Physiologus című (természetismerő, természetmagyarázó), 
részben Aristotelesnek tulajdonított munka alapján terjedt el az a hiedelem, mely szerint 
a gerle, ha elveszítette párját, magányban tölti hátra maradt életét, száraz ágra száll, s a 
vizet csak felzavarva issza. A motívum jelképszerűségével Hermann Ottó is tisztában 
volt, mégis szívesen azonosult a közfelfogással, amikor a madarat gyönyörűen járó, 
roppant sebesen repülő, párjához ragaszkodó, minduntalan burukkoló jószágként jel-
lemzi, majd őszinte elragadtatással jegyzi meg, hogy a nép szerelmének és a szerelem-
ben hűségének madarát látja benne. Romlatlan lelkület nyilatkozik meg a nép hitében, 
hogy az özvegyen maradt gerlemadár utána pusztul elveszett párjának.

Az emberi kapcsolatokra áthelyezett lírai szituációban a gerlének tulajdonított maga-
tartásforma az idők folyamán egyfajta hűségeszménnyé emelkedett, ami a balladákból, 
mint tapasztalni fogjuk, már ebben a megváltozott formájában sugárzódott vissza a kö-
zönséghez.  

A Párjavesztett gerlice magyar fogalmazásainak mindegyikében a társát sirató, aszú-
ágon ülő, a tiszta vizet felzavaró, önmaga pusztulását sürgető madár a központi alak. A 
ballada egyik verziója a nyugalmát nem lelő, társtalan madár lelkiállapotával foglalko-
zik, változatonként azt variálja, a másik verzió viszont az alaptörténet drámai lehetősé-
gével élve a csábító „nagy madár” alakját is a színre állítja, aki apja helyett apja, társa 
helyett vigasztaló társa kíván lenni a bánatos „özvegynek.” Ezt a helyzetet találjuk Kal-
lós Zoltán fél tucatnyi szövegében, olyan változat azonban, amelyben a gerle fogadná a 
csábító közeledését, sem a magyar, sem pedig a Vargyas által szemlézett nyugat-euró-
pai, illetve a román anyagban nem fordul elő, mert valójában nincs is. 

Holott a balladatípus által példázott emberi kapcsolatokat olykor előre kiszámíthatat-
lan, kényszerítő tényezők alakítják, de ezeket, illetve a belőlük támadt új tartalmi ele-
meket tudomásunk szerint csak a ruszin, ukrán, esetleg más szláv nyelvű feldolgozások 
veszik fel az eszköztárukba. Vargyas Lajos csak érintőlegesen utal a Lintur-féle ruszin 
szövegekre, mert – mint írja – azokból közelebbi párhuzamot kimutatni nem lehet. En-
nek ellenére mégis érdemesnek tartjuk a ruszin és ukrán balladák megvizsgálását és a 
magyar olvasó előtti bemutatását, mert bizonyos változataik azt szemléltetik, hogy egy 
realisztikusabb életfelfogásban az európai alaptörténet hogyan vált irányt egy életsze-
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rűbb végkifejlet felé. Egyelőre azonban maradjunk a magyar, valamint a nyugat-európai 
mintájú változatok ismertetése mellett.

Fincicky Mihály már 1870-ben felvette Magyar-orosz népdalai közé az egymástól 
elválasztott galambok szomorkás történetét, amely itt saját fordításában következik:

Az iharfaágon, 
a juharfaágon, 
két hű galambocska 
elült alkonyaton. 

Soká ültek együtt, 
soká enyelegtek,
szárnyaikkal egymást 
befödni siettek.

Egyszerre vadászok 
jöttek a berekbe, 
feléjük czéloztak, 
s rálőttek a hímre. 

A hímet lelőtték, 
a nőstényt elfogták, 
messze Dunántúlra 
szegényt elhurczolták. 

A nőstény galambka 
nem iszik, nem eszik, 
juharfa alatt búg, 
s mind egyre könnyezik. 

„Hát miért nem iszol, 
hát miért nem eszel?
Juhar alatt annyit 
ugyan mért könnyezel?”

„Oh, hát minek egyem, 
oh, hát minek igyam? 
Megölték páromat, 
hogy éljek magamban?” 
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„No, azon te ne sírj, 
soh’se búsulj, mondom, 
válassz ott magadnak, 
van hétszáz galambom.” 

„Voltam én már köztük, 
s mind megtekintettem,
de nincs olyan, akit 
megszeressek itten.”

Szép volt szőke párom, 
gyönyörű galambka, 
barna volt szemöldje, 
sima volt az arcza.

Mivel Fincicky nem adatolta fordításait, nem ismerjük az általa közölt szöveg pon-
tos származási helyét, de eredetijét sem. Ez a hiányosság azonban könnyen pótolha-
tó, hisz a ruszin folklórtörténet valósággal bővelkedik a ballada korabeli lejegyzései-
ben, a fordítást tehát van mivel összevetni, s így legalább az ungvári gyűjtő-műfordító 
szakmai rátermettségéről is meggyőződhetünk. Mihail Vrabély Magyar-orosz dalainak 
máramarosi kötetében kisebb eltérésekkel ugyanezt a változatot találjuk. Petro Lintur, 
kárpátaljai ukrán folklorista balladagyűjteményében a Párjavesztett gerlice három vál-
tozatát közli, miközben hangsúlyozza, hogy ennek a lírai-epikai dalnak, mely különben 
a lakodalmi rituális költészet részeként szerezte hallatlan népszerűségét, Kárpátalján 
50 változatát rögzítették, ám ezt az így is tekintélyes mennyiséget könnyedén felvi-
hetnék akár 200-ig. Ezek egyike szerkezeti felépítésében és motívumaiban egyaránt a 
Fincicky-féle szöveg variánsának tekinthető.

Nyírfaliget hűs rejtekén 
lomb is alig rebben, 
vadgerlepár ül egy ágon, 
de boldogok ketten!

Csókolják, ölelik egymást, 
nem is titkolóznak, 
egy szárnyukra lehevernek, 
mással takaróznak.
 
Egyik szárnyuk lepedőjük, 
másik takarójuk, 
csőr a csőrbe belesimul, 
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nem csattog a csókjuk. 
Agár csahol, csalárd vadász 
lopakszik előre, 
a szép tojót vette célba, 
s a hímet lelőtte. 

Megölték a szép galambot, 
párját tőrbe csalták, 
illatozó lombok alatt 
kalitkában tartják.

Etetgetnék, itatgatnák 
mindenféle jóval, 
de a száját ki nem nyitja. 
Faggatják hát szóval: 

– Mért nem kell a tiszta búza, 
gyöngyön gyűjtött harmat, 
mért nem hallom víg dalodat, 
csak a bús siralmat? 

– Minek egyem, minek igyam? 
Nem nyitom ki számat. 
Megölted a galambomat, 
elepeszt a bánat. 

– Nagy az én palotám kertje, 
hétszáz galamb benne! 
Csak megleled azt az egyet, 
ki kedvedre lenne? 

– Nézegettem, de hasonlót 
nem tudok már lelni. 
Azt az egyet, azt a régit 
nem lehet feledni!
 
Feje búbja kékes-szürke, 
piros volt az arca, 
szeme alatt tolla göndör, 
keskeny csőre barna. 

(Vári Fábián László fordítása)
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Ezzel szinte teljesen azonos módon épül Lintur következő, 41. számú változata, 
amely azonban az elveszített szerető dicséretét követően újabb, s ezúttal vidám jelenet-
tel bővül. Ebből megtudjuk, hogy párja nélkül maradt galamb a hegyeken és erdőkön 
túl rojtos gatyát (gátyi z rájtámi) varr valakinek, de képtelen befejezni, mert már egyre 
csak új társán jár a szeme, aki örömében füttyent, majd elkapja és megszorítja szeretője 
kezét. Talán fölösleges hangsúlyoznunk, hogy a gatyavarrás, mely egyértelmű magyar 
nyelvi hatásról árulkodik, éppúgy a női odaadást jelképezi, mint a Molnár Anna-balla-
dák fejben kereső jelenete. 

Balladánk közép-ukrajnai népszerűségét jól szemléltetik a következő adatok. A há-
rom kötetes ukrán balladakatalógus 1. részében 21 tartalmi változatát ismerhetjük meg. 
Legkorábbi keleti szláv (orosz) írott változata 1776-ból, első ukrán előfordulása pedig 
1830-ból való. Legalább 50 népdalgyűjteményben fellelhető, némelyekben több válto-
zata is olvasható. A konfl iktushelyzet mindenütt azonos, ám az ukrán népi fantázia és 
humor, mint Lintur 41. szövegében is tapasztaltuk, több esetben is új elemek hozzá-
adásával, élettel és derűvel egészíti ki az alaptörténetet. Egyik helyen a gerlice így saj-
nálgatja halott társát: Ha újból az enyém lehetne, szárnyait bearanyoznám, fejét gyön-
gyökkel borítanám, szép arcát lerajzolnám, képét az ágyam fölé akasztanám. Egy másik 
szöveg végén pedig ezt kívánja: Bárcsak élnél, bárcsak én haltam volna meg helyetted! 
Más változatokban a Kallós balladáiból ismerős „nadzs madár” képében holló, sólyom 
vagy szürke sas öli meg a gerlepár hímjét, s a gerlicét – a magyar változatok homályos 
fogalmazásával szemben konkrétan kimondva – szeretőjévé teszi. 

Vizsgáljuk meg végül a témának egy olyan ukrán megfogalmazását (az egyetlent!), 
amelyben már nem is galambokról, hanem hattyúpárról szól az alig rejtett szimbolikájú 
ének: 

A tengeren, a végtelen vizeken, 
két szép hattyút ringat a hab szelíden. 

Boldogok ők, sohasem nélkülöznek, 
szerelmüknél csak hűségük erősebb. 

Nyalka legény lopakodik előre, 
célba vette a szép tojót, s lelőtte. 

Szétterül a véres tajték a vízen, 
hattyúpelyhet hord a szél a réteken.

Árva hattyú felhők közé menekül, 
társa nélkül mindegyre csak egyedül.

Tiszta tónak széjjeltörött a tükre, 
elmerült a boldogsága örökre.

(Vári Fábián László fordítása)

Történetünk ebben a redakcióban látszólag messze sodródott a Párjavesztett gerlice 
meséjétől, s ezt nemcsak a hattyúszereplők miatt gondoljuk így. Közrejátszik ebben 
az a körülmény is, hogy e miniatűr szerelmi drámában, mint érzékelhető, az epikumot 
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szinte teljesen háttérbe szorítja a líra. A dal ukrán eredetijének képi és nyelvi megfo-
galmazása megerősíti azt a feltételezésünket, hogy ez a jelentősen folklorizált szöveg 
is a magasabb műveltségű rétegek irodalmából szivárgott le a paraszti kultúrába, mint 
ahogyan a típussal kapcsolatban ezt már többen is kifejtették. Az elpusztított szeretőért 
való bánkódás – mint alapmotívum – azonban sértetlennek tűnik, s ez a szál, nemcsak 
hogy visszavisz a gerlék szerelméhez, de attól – időt és teret kijátszva – akár távolabbra 
is elvezethet. 

A magyar és az európai reneszánsz egyik legkiemelkedőbb poétája, Balassi Bálint, 
összegyűjtött verseinek tanúsága szerint viszonylag fi atalon írta Aenigma (Talány) 
című költeményét. Talán nem egészen haszontalan, ha most teljes terjedelmében ide-
másoljuk:

Egy horvát virágének nótájára

Jelentem versben mesémet, de elrejtem értelmemet.
Kérem édes szeretőmet, fejtse meg nekem ezeket:

Minap az úton jártomban láték két hattyút egy tóban,
Hogy volna csendesz úszásban együtt lassú balagásban.
Gyakran egymásra tekintnek, kiről kitetszik szerelmek,
Egymáshoz való jókedvek; hasomlók mindketten szépek.

Hogy így együtt szerelmesen ők úsznának szép csendeszen,
Azonközben nagy sebesen egy keselő csalárdképpen

Rájok menvén az egyikét, körme között a szebbikét
Elkapá, faggatá szegént, mint szeretőt kedve szerént.

Látván társa, bánatjában rív keserves kiáltásban,
Széllel balagván az tóban, nem tud, meggyen nagy búában,

Mert látja társától váltát, látja maga özvegy voltát,
Búában elszánta magát, óhajtja már csak halálát.

A két alaptörténet azonosságához nem férhet kétség. Az utóbbi vers címében megje-
lölt talány megfejtése végett bizonyára a költőt s az alkalmi múzsát kell a hattyúk szere-
pébe helyeznünk, mint ahogyan az ukrán dalszöveg is hasonló rendeltetéssel keletkez-
hetett. Sajnos, nincs rá hitelt érdemlő adatunk, mely szerint Balassi korában a magyar 
szájhagyomány már ismerte volna a Párjavesztett gerlice balladáját, azt azonban több 
irodalmi forrásból is tudjuk, hogy a balladai történet alapja, a gerléről Európa-szerte el-
terjedt középkori hiedelem, hasonlatként meglehetősen gyakran felbukkan írott emléke-
inkben. Tulajdonképpen a fenti vers utolsó két sorában is ott rejtőzködik, de Balassinál 
másutt is megjelenik: 
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Vagyok már szinte 
özvegy gerlice, 
szomorú én éltem, 
nem kell aranylánc, 
sem penig víg tánc, 
nincs semmihez kedvem.

Szólnunk kell végül a Balassi-vers kapcsán a téma származásának kérdéséről, mert 
a költő által a horvát virágénekre tett utalás tulajdonképpen azt sejteti, hogy ez esetben 
nemcsak a dallam, de bizonyára a téma is délszláv eredetű. Annak lehetősége ugyanis, 
hogy a fentiekben ismertetett ukrán balladákra kísértetiesen emlékeztető vers alapötle-
te is Balassi elméjében fogant volna, igen csekély. A hattyúkra lecsapó, s a szebbikét 
körme között, mint szeretőt faggató keselő képével már találkozhattunk a Párjavesztett 
gerlice ukrán változataiban, de a jelzők és képi eszközök használata is tökéletesen be-
illik a ballada legkülönbözőbb eredetű változatainak díszítőjelzős rendszerébe. Nincs 
ebben a felismerésben semmi rendkívüli, hisz a Balassák által fenntartott végvárakban 
sokféle náció megfordult, akiknek nyelve és kultúrája iránt a kamaszodó fi atalember 
maximálisan nyitott volt. Horvát vitézektől hallhatta először a hattyúk románcát, s a tör-
ténetet a későbbiekben még ifjú fejjel megverselte, akárcsak valamivel később a török 
foglyoktól tanult, s magyarra átültetett epikus éneket a két kegyes vetélkedéséről (Ben 
sejrane gider-iken). A horvát folklórból való kölcsönzést erősítik egyébként az elbeszélő 
jellegű Balassi-vers egyértelműen balladai motívumai: a hattyúk szerelme, a váratlanul 
megjelenő keselyű, a hattyú elragadása és szeretőként való „faggatása”, a társ nélkül 
maradt özvegy halál utáni vágya. 

Ezek alapján azt kell mondanunk, hogy a Balassi-vers sokkal inkább minősíthető 
balladának, mint a hattyúkról szóló, mélyen lírai, valószínűleg műköltői eredetű ukrán 
dal, de ettől még egyformán értékes és fontos mindkét adat, mert azt igazolják, hogy 
az irodalom és a folklór tartományai között egyaránt otthonosan közlekedő témának az 
európai népköltészetben volt egy hattyúszereplőkkel felépített verziója is
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UJVÁRY ZOLTÁN

Holló László alkotásai a Kiskun Múzeumban

Holló László születésének évfordulói alkalmat nyújtanak arra, hogy a Kossuth-díjas, 
érdemes és kiváló művészről megemlékezzünk, életpályáját áttekintsük, képzőművé-
szeti munkásságát kiállításokon és tanulmányokban bemutassuk. Az első jelentős meg-
emlékezés a 110. évfordulón volt, majd követte a 120., mindkettő kiállításokkal és ki-
adványokkal. A mostani, a 125. pedig különösképpen előtérbe helyezi a művész alakját 
és munkásságát, Kiskunfélegyházán, ahol született, Debrecenben, ahol élt, Tiszadadán, 
ahol a nyári hónapokban alkotott és ahol a róla elnevezett iskola és Emlékház is őrzi 
emlékét. Életpályáját és munkásságát főbb vonásokban tekintjük át.

Holló László életpályája két nagy alföldi városhoz kötődik. 1887-ben Kiskunfélegy-
házán látta meg a napvilágot. Bár 89 életévéből alig töltött ott 2 évtizednyit, élete végéig 
szülőhelyének, az ősi gyökereknek meghatározó szerepe volt a művészetében.

Nem kis hatással volt az édesanyját 6 éves korában elvesztő gyermekre az akkor 
még fi atal író, Móra Ferenc, akinek a meséit hallgathatta. Gyermekéveinek ez a miliője, 
a Petőfi  szellemiségét sugárzó város, a paraszti környezetet nagymértékben hozzájá-
rult szemléletének alakulásához és festői látásmódjának, témáinak sokszínűségéhez. Őt 
idézzük: „Innen vittem magammal szeretteimnek s Félegyháza szorgalmas parasztjai-
nak, kofáinak, játszótársaimnak mozdulatait s mindig megújuló emlékeit. S bármerre 
jártam, ha életem könnyebb, vagy nehezebb szakaszát éltem át, táplált egy láthatatlan 
erőforrás: a hozzátok tartozás titkos szála! Rögös utamon mint élő, ragyogó valóság vitt 
tovább és tovább és a legnagyobb örömöm az volt, ha e drága emlékekből napfényből, 
ragyogásból valamit is vissza tudtam adni képeimen.”

A gyermek Holló rajztehetsége korán kitűnt és ez a pályaválasztását meghatározta. A 
gimnáziumi évek után a budapesti Mintarajziskola következett, ahol olyan nagy művész 
is a tanár volt, mint Székely Bertalan. Alighogy ott befejezte tanulmányait, édesapja 
elhunyt. Az árva ifjút a további úton egy ösztöndíj segítette, amely révén Németország-
ban, Münchenben tanulhatott tovább. Megnyílt a lehetősége olaszországi, spanyolor-
szági tanulmányutakra is. Ezek az utak, különösképpen pedig a Párizsban töltött hó-
napok rendkívül jelentősek voltak szemléletének alakulásában. Nagy alkotók műveit 
tanulmányozhatta, így Matisse, Cezanne, Rembrandt, Greco, Delacroix festményeit.

Párizsban készült képeit 1912-ben mutatták be a nagyközönségnek, s ez a kiállítás az 
ifjú művésznek jelentős sikert hozott. Beválasztották a párizsi nemzetközi művészeti és 
irodalmi egyesület tagjai közé.

A párizsi alkotásai közül megmaradt festményei már jól bizonyítják, hogy Holló Lász-
ló művészetében a formabontásnak és a színek harmóniájának jelentős szerepe lesz.

A külföldi tanulmányutakról 1909 és 1914 között a nyári hónapok hazahozták nagy 
mestere, Hollósy Simon mellé a kárpátaljai Técsőre. Hollósy nagy hatással volt rá. őt te-
kintette mesterének, akinek nemcsak magyar, hanem orosz, ukrán, lengyel és más nem-
zetiségű tanítványai is voltak. A szépen induló pályaívet az első világháború megtörte és 
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Holló László életét teljesen új irányba terelte. A háború híre Técsőn érte, ahonnan elin-
dult haza, Kiskunfélegyházára. A debreceni állomáson művésztársai városnézésre invi-
tálták. Leszállt a vonatról és – pár év kivételével – Debrecenben maradt élete végéig.

Az első jelentős kiállítása Budapesten a Belvedereben volt 1923-ban. A kritika el-
ismerően szólt róla. Dicsérték virtuóz festőiességét, erővel teli stílusát, s amint írták: 
„forrongó, lázas nyugtalan formavilágú képei a hiánytalanul tiszta festészet élményét 
keltik a szemlélőben”.

A két világháború között több jelentős kiállításon mutatta be alkotásait. 1926-ban az 
Ernst Múzeumban 30 képét, ugyanott 1930-ban 67 festményét és 40 grafi káját tekint-
hették meg a tárlatlátogatók.

A pesti sikert nem követte a debreceni. Bár részt vállalt a művészeti életben, Deb-
recen nem ismerte fel a nagy alkotót. Nem csodálkozhatunk azon, hogy közel 10 évig 
visszavonultan élt és dolgozott.

Az 1930-as évek végén újra bekapcsolódott a művészeti szervezetek munkájába, de 
ismét nagy törés keletkezett: a II. világháború, amely után azonban nagy lendülettel 
fogott a munkához; közszerepléseket vállalt, szervezte Debrecen művészeti életét.

Az országos siker és megbecsülés sem maradt el. Ez azonban csak néhány évig tar-
tott. A Rákosi-rendszerben Holló Lászlót kiközösítették a művészeti életből. Dekadens-
nek, a polgári ízlés festőjének nevezték. A nehéz éveket még súlyosabbá tette felesége 
elvesztése.

A fagyos közöny 1956-ban megtört. Nagy sikerrel mutatta be festményeit Budapes-
ten a Fényes Adolf Teremben. Ettől kezdve szinte minden évben kiállításra kerültek 
művei. Nem csak itthon szerepelt alkotásaival, hanem részt vett külföldi kiállításokon 
is, így pl. Antwerpenben, Varsóban, Moszkvában, Pozsonyban és Brüsszelben az 1958-
as világkiállításon.

Nyugodt, sikerekben gazdag két évtized következett.
Az idős mester munkásságát állami és művészeti díjakkal is elismerték. A Munkácsy-

díj után megkapta a Kossuth-díjat, elnyerte az Érdemes, majd a Kiváló Művész címet.
Élete alkonyán Debrecennel is megbékélt. Ahol sok szenvedés érte, ott örömben is 

volt része. Több mint 60 év számos szállal kötötte a városhoz. Örök pihenésre azonban 
szülővárosát választotta.

De Debrecenhez is hű maradt. A műteremként is szolgáló házát az életművét repre-
zentáló 200 festménnyel a városnak adományozta. A ház ma Emlékmúzeum, amelyben 
a mester alkotásai állandó kiállítás keretében tekinthető meg.

A művészettörténet tömör megfogalmazása szerint Holló László a 20. századi ma-
gyar képzőművészet egyik legeredetibb, legmagyarabb és egyszersmind legeurópaibb 
alkotója.

Témái széles skálán mozognak: történelmi, mitologikus, vallásos témák, a paraszti 
élet és a természet jelenségei egyaránt megjelennek a vásznain, szenvedélyes, belső 
izzású önarcképeivel egyedülálló a magyar festészetben.

Festményein a magyar parasztság élete balladai tömörítéssel jelenik meg. Magányos 
tanyák, földbe süppedő viskók, szomorúan álldogáló gémeskutak, tehenet, kecskét vi-
gyázó parasztlányok, szikárrá aszott földművesek, tenyérnyi földjén szántó parasztok, a 
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betevő falatért izzadó aratók, kaszások mind-mind képben megelevenedő ballada.
Alkotásaiban vissza-visszatérő témát nyújtott a magyarság nemzetté válásának hősi 

korszaka, István király és Koppány.
A magyar nép honfoglalásának 1100 éves évfordulója alkalmából rendkívül válto-

zatos formában emlékeztünk elődeinkre, történelmünk kiemelkedő egyéniségeire, akik 
felfedezték és megszerezték nekünk a Kárpát-medence szépséges tájait, ahol új otthont-
hazát teremtettek.

Annak a hősi korszaknak az eseményei, történései évszázadokon át az érdeklődés 
előterében álltak a tudományban, az irodalomban és a művészetben egyaránt. A kezde-
tek történelmi hitelessége romantikus szemlélettel párosult. Még ma is sok a bizonyta-
lanság a honfoglalás eseményeit illetően. Éppen ezért nem csodálkozhatunk, ha a művé-
szet képi világát a mondák és a legendák szellemisége ihlette meg. Különösképpen jól 
mutatja ezt Feszty Árpád hatalmas festménye a magyarok bejöveteléről.

Az Árpád-ház és királyai közül a magyar művészek fantáziáját leginkább Szent Ist-
ván alakja mozgatta meg. Már a Képes Krónika rajzolója több jelenetben örökítette 
meg. Más krónikákban és imakönyvekben is megörökítették alakját gyakran a fi ával, 
Imre herceggel és Szent Lászlóval.

Szent István kultuszát az egyház is népszerűsítette, amihez az ország, a korona Mári-
ának való felajánlása tovább növelte a szent király iránti tiszteletet.

Nem véletlen, hogy Szent István alakja olyan nagy művészeket ihletett meg, mint 
Székely Bertalan, Benczúr Gyula, Than Mór, Lotz Károly és Zichy Mihály.

A 19. századi kiemelkedő művész egyéniségek után a 20. században szinte egyedül 
Holló László az a festőművész, akit Szent István és kora egész életén át foglalkoztatta.

Egyetlen magyar festőművésznek sincs olyan széles témakörű oeuvre-je a honfogla-
lásról, mint Holló Lászlónak. Megjelenítette a Vérszerződést, a fehérló áldozást, Zalán 
futását, az alpári csatát és számos változatban vissza-visszatérően jeleneteket Szent 
István életéből, valamint Koppány tragédiáját.

Abból a hősi korszakból, amelyre Holló László alkotásain át emlékezünk szent István 
és Koppány alakját emeljük ki, annál is inkább, mert a művész így vallott róluk: „én 
vagyok Koppány és én vagyok István is”.

Ez Holló önmagával is viaskodó belső lázadásának megnyilvánulása.
A Koppány-képeket említem elsőként. Nemcsak azért, mert Koppány egy nemzetség 

vezére volt, hanem mert Holló feltűnően sokat foglalkozott vele. Amíg Szent Istvánnal 
kapcsolatban 15 grafi kát, festményt készített, Koppánnyal 26 alkotáson foglalkozott. Az 
első Koppány-tanulmány 1935-ben, az utolsó nagyméretű festmény, Koppány halála 
1970-ben készült.

A Koppány-festmények nem választhatók el a Szent István-i képektől. Koppány tra-
gédiája: István király győzelme.

Mindkét vezért hitt a maga igazságában.
A Koppány-képeken, ahol Istvánt is látjuk, a két személy fi gurálisan is egyenrangú. 

A király szinte szomorúan, szánalommal tekint legyőzött ellenfelére, aki fegyvert fogott 
ellene és akihez vérszerinti kötelék fűzte. Tekintete mintha azt sugallná. ennek így kel-
lett történni, mert csak így maradhatunk itt a keresztény Európában.
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És ezt sugallják A szent korona felajánlása és Az esztergomi székesegyház alapítá-
sa című csodálatosan szép festmények is. Mindkettőben a pogány hitről és a keresz-
ténységre való áttérés történelmi szükségszerűségének kinyilvánítása tükröződik. Mély 
áhítat áramlik szét a Szent-Istváni-Holló arcon, amint a királyi jelvényeket a reményt 
sugárzó kék lepelben álló Mária felé nyújtja. Találóan írta egyik méltatója (Pogány Ö. 
Gábor), hogy Holló László az apokrif legendát festette meg a kálvinista Rómában.

És végül István király halála, temetése. Hat változatban festette meg a jelentet. Az 
első 1935-ben, az utolsót 35 évvel később, 1970-ben. Freskótervet is készített István 
király életéből vett jelentekkel, a végső stádiumot is ábrázolva.

A nézőre rendkívüli hatással van az 1970-es nagyméretű festmény. Már a helyszín 
is szokatlan: király temetése zöld mezőn, háttérben vágtató lovasokkal, az égen zöld 
fellegekkel. A halott körül papok, szerzetesek és ami szinte kontraszt, az elhunyt király 
lábánál fájdalmat sugárzó arcú pórnők. S ez nem véletlen. Holló a néppel azonosulva 
látta és láttatta a magyar múltat és korának jelenségeit egyaránt.

A magyar nép sorsa itt a Kárpát-medencében állandóan foglalkoztatta. A 30-as évek-
ben írta, kérdezte, ma is aktuális: „Miért fordulunk, kacsintunk, nem is csak kacsintunk, 
de tapadunk nyugat felé!” Adyt idézte az I. világháború utáni gyászunkra:

Csupa gyászt és feketét látok,
Amint halódva széttekintek:
Éjszakás, gonosz, részeg, balsors
Űz, kerget minket.
              (A vörös nap)

Ady magyarsága volt az övé. Párizs után Nagyváradon is Ady emlékét kereste. 39 
évvel ezelőtt, 1973. május 6-án voltunk itt együtt. A téren szemben Adyval mély átélés-
sel beszélt róla. Megfestette, ahogy ő látta a lelkében, akárcsak Csokonait, Petőfi t és a 
magyar zene géniuszait, Bartókot és Kodályt.

Nagy művek alkotását inspirálta a mitológia világa is, amely bár évezredek távolába 
vezet, a néphagyomány, a népmesék, és a mondák jelképei révén közvetít egyetemes 
emberi gondolatokat és érzelmeket.

Minden festményén érezzük azt az expresszív hatást, amely nagy feszültséget, belső 
izzást mutat.

Ez a feszültség egész munkásságára jellemző. Ez mutatkozik meg festményeinek 
színvilágán, lendületes ecsetkezelésén.

Több száz cikk, tanulmány jelent meg Holló László művészetéről. Újra és újra fel-
fedezték, mégis – amint egy monográfusa írja – remélhetőleg lesz olyan kor, amelyik 
teljességgel megérti és felfogja ennek a nagy művésznek az egyetemes értékeit.
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VIGA GYULA

Az ész a fontos nem a haj

Számos oka lehet annak, hogy a haj témája két, a 60. életévéhez közeledő etnográfus 
között felmerül, még akkor is, ha a körből kizárjuk a jellegadó testtakaróval kapcsolatos 
jelenségeket. (Egészen persze nem zárható ki, mert a kis történetnek is – mint ebben a 
korban már mindennek – vannak/lehetnek néprajzi vonatkozásai.)

A közvetlenül előttünk járó „nagy” generáció igazából már idehaza is megharcol-
ta a lázadó nemzedék hosszú hajával (is) kifejezett társadalmi helyfoglalást, s nekünk 
már csak az utódvédharcok maradtak. Például a fi atal nemzedékek zenéje: én osztály-
társaimmal a debreceni Móra Ferenc Kollégiumban szombat délutánonként Komjáthy 
György könnyűzenei műsorát hallgattam egy aprócska zsebrádión, s abból ismertem – a 
franciáknál ma is valódi sztár – Johnny Hallyday Hosszú haj, rövid ész című slágerét. 
1967 nyarán láttam először élőben az Illés zenekart, és hallottam Szörényi Szabolcs 
előadásában Az ész a fontos, nem a haj című nótájukat. Színpadi fellépésükhöz akkor 
galambszürke öltöny dukált, a zakóra kihajtott, széles gallérú fehér inggel. Nekem per-
sze szerencsém is volt, mert egyenes szálú hajam megnövesztve elképesztően rosszul 
állt a széles koponyámon, így hamar feladtam ezt a fajta önkifejezést.

De a mi kis történetünk csak később indul: 1970. szeptember 1-jén, amikor a sikeres 
egyetemi felvételi után – összetereltek bennünket, leendő bölcsészeket a hódmezővásár-
helyi laktanya 1. századába. A hajviselet kérdése már az első este, inkább éjszaka eldőlt, 
a vonattal, átszállásokkal későn megérkező újoncokat megfosztották civil ruhájuktól, a 
fürdőbe vezényelték, és a procedúra részeként nullásgéppel alaposan megkopasztották. 
(A katonakönyvünkbe ragasztott fényképeken ezek a frissen nyírt frizurák láthatók, iga-
zolva a nyírógép mestereinek hozzáértését.) 

A folyamatos összezártság miatt is hamar kialakultak a személyes kapcsolatok és a 
barátságok. Az alapkiképzés után a késő délutáni órákban már arra is lehetőség volt, 
hogy az ezred legénységi kantinjába elsétáljunk, és egy-egy korsó sör meg a helyi speci-
alitásnak számító lekváros kifl i mellett múlassuk az időt. Gyanítom, nem Gumifejű Laci 
bácsi vizezett sörének, és főleg nem a lekváros süteménynek volt köszönhető az ötlet, 
hogy Páll honvéden közösen segíteni próbáljunk. Az volt ugyanis a helyzet, hogy jeles 
kollégánk haja két oldalt, a homloka fölött meglehetősen megritkult, ami nyilvánvalóan 
szellemi gyarapodásának volt betudható. Arra már nem emlékszem, hogy az ötlet is 
tőlem származott-e, de közösen arra jutottunk, hogy a göndör fürtjei leborotválásával 
sokat erősödnének a hajhagymái, s nem kizárt, hogy a frizurája ilyen módon legyőzheti 
a szürkeállomány ellenállását. A gondolatot tett követte, s én némi borotvahabbal és 
zsilettpengés kaparóval nekiálltam a borotválásnak. Nagyon hamar kiderült, hogy az 
elképzelés a valóságban kivitelezhetetlen: Pista hajszálai úgy viselkedtek, mint meg-
annyi vékony acélrugó, amelyekben inkább elcsúszott a borotva, s nem vágott. Hosszú 
idő alatt kínkeservvel bélyegnyi területet sikerült lekopaszítanom, miközben a fejbőre 
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azon a területen már-már kisebesedett, s a vékony bőr alatt számomra egészen ijesztően 
lüktetett egy kék ér.

Nem ragozom tovább: kölcsönös megegyezéssel – a biztató szemlélők nem kis bá-
natára – feladtuk a küzdelmet, és Pista másnap keresett egy fodrászt, aki bevégezte az 
alig megkezdett munkát. Azóta is nagyon sajnálom a dolgot: talán az utolsó esélyt mu-
lasztottuk el, hogy valódi göndör hajas baba váljon belőle! Igaz, mindez megerősítette a 
közismert vélekedést: az ész valóban nem tűr takarót. Bár így, ahogy most belenézek a 
tükörbe, talán még nem lenne késő leborotváltatnom valakivel a hajamat!

Megjelent a dr. Páll István múzeumigazgató, a Sóstói Múzeumfalu építője, 60. szüle-
tésnapjára kiadott köszöntő kötetében.

Gulácsi parasztház
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FELHŐS SZABOLCS

Beszélgetés Bakos Kiss Károly
kárpátaljai költővel a költészet napja alkalmából

A költészet napja alkalmából Bakos Kiss Károly beregszászi költő atyánkfi át kérde-
zem, aki verseivel megörvendeztette az unitárius közösséget is. (Versei megjelentek az 
egyházi lapban, elhangzottak összejöveteleken, valamint az „Unitárius örömhír” című 
televízióműsorban.) 

A beregi unitárius szórványból kinövő UART-nak (Unitárius Alkotók Társasága) szó-
csöve a Partium nevű negyedévi folyóirat. Ebben szólalnak meg az unitárius szellemi-
ségű vagy velünk szimpatizáló írók és költők.

Hogyan kerültél kapcsolatba a Partium lappal?

A Magyar Kultúra Alapítvány székházában a Kárpát-medencei magyar folyóiratok 
seregszemléjén ismerkedtem meg személyedben a Partium folyóirat főszerkesztőjével. 
Természetesen már korábban is ismertem a folyóiratot, voltak fogalmaim a lap szelle-
miségéről, s az általa képviselt esztétikai értékekről. Örömmel fogadtam a felajánlást, 
hogy kárpátaljai szerzőként publikációs lehetőséget nyújt mindannyiunk számára. 

Miként tudnád meghatározni a Partium szellemiségét?

Amit a Partium folyóiratról már korábban is tudtam, hogy úgy képvisel egyfajta 
etoszt, hogy közben széptani értelemben is igyekszik a legmagasabb rendű formában 
kifejezni azt. Azaz a lapban közölt művek megformáltságukkal, esztétikai igényessé-
gükkel is az elérhető maximumra törekszenek. Közismert, hogy a Partium megalapítá-
sának ötlete a már irodalmi klasszikusként számontartott Ratkó József nevéhez köthető. 
E tény szinte garantálja a „szakmai” minőség hagyománnyá válását, tartalom és forma, 
esztétikai és erkölcsi minőség alapvető egységét, egylényegűségét. Az erre való törek-
vés azóta is jellemzi a folyóiratot. A Kelet-Magyarországi Szabadelvű Protestáns Kör, a 
lap jelenlegi szellemi bázisául szolgáló Unitárius Alkotók Társasága eleve az unitárius 
szellemiség befogadó, az értékmegnyilvánulások sokfélesége iránt nyitott attitűdjével 
teszi vonzóvá számomra e fórumot. A beregi unitárius szórvány tagjaként magam is 
értékfelfogást vallok. Azt értem ezalatt, hogy a hasonló világnézetet valló szerzők tollát 
nem köti gúzsba, nem korlátozza, milyen módon öntik formába műveiket. Hogy csupán 
egyetlen formai és tartalmi kritérium létezik: a minőség.

Milyen kapcsolatot látsz a Partium és az általad szerkesztett Együtt című folyóirat 
között?
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A Partium folyóirat szerzői gárdáját tekintve is kirajzolódik a szerkesztőség által is 
vállalt Ungvár-Temesvár tengely. E lokális lefedettség célja a történelmi Magyarország 
ezen keleti, Erdély és az Alföld, és a tulajdonképpeni Felvidék közé eső tájegységeinek 
az irodalom nyelvén való megszólaltatása. Tehát a lap „hatóköre” tágabb a történettudo-
mányi értelemben vett Partiumnál. Az Együtt elsősorban a Kárpátalján élő magyarság 
irodalmi és kulturális folyóirata.  Létrejöttét a viszonylagos elszigeteltségben való nem-
zeti megmaradás kényszere indukálta. Ennek hagyományából táplálkozik és ennek bá-
zisáról nyit a környező tájegységek s az egyetemes magyarság irodalma felé. A Partium 
pedig eleve integratív és nyitott Kárpátalja irányában. Így szinte magától értetődő, 
hogy szívesen publikálja kárpátaljai szerzők írásait is, miként az Együtt is befogadó. A 
Partium szempontjából az átfedés eleve deklarált és természetes, a két folyóirat szerzői 
kölcsönösen publikálnak egymás lapjában.  

Eddig egy versesköteted jelent meg. Várható-e, hogy a közeljövőben újabbal jelent-
kezel?

Valóban csak egy kötetet jegyzek ezidáig Legyen vers címmel, mely az Intermix ki-
adó gondozásában jelent meg 2007-ben. Jelenleg előkészületben van a következő, mely-
nek a Része még munkacímet adtam. A fentiekből látható, hogy ritkán és igen keveset 
írok. Különösen az utóbbi időben esett nehezemre az írás, valahogy nem akarnak kész 
verssé alakulni a dolgok, így megmaradtak nyersszövegnek, torzóknak, kialakulatlan 
kezdeményeknek. Mindenesetre összegyűjtöm őket, hátha egy szerencsésebb, hogy úgy 
mondjam ihletettebb pillanatban készre kovácsolom őket, vagy hasznosítható részeiket 
beépíthetem egy másik vers testébe. Meg aztán meg kell említeni, hogy igen szigo-
rú tudok lenni magamhoz. Különösen annak fényében, hogy kortárs költők tollából is 
mennyi jó verset olvashat az ember. Hogy az egyetemes magyar irodalom klasszikus 
remekműveit ne is említsem. Önmagammal szemben, hogy Kosztolányival szóljak, túl 
intenzíven égek „az elégedetlenség szent olaján”.

Te vagy a Partium versrovatának szerkesztője. Beszélnél erről a munkádról?

A lap versrovatának szerkesztését Kürti László kollégámtól vettem át, akit szerkesztő-
ként és lírikusként is nagyra becsülök. Nevéhez köthető a folyóirat arculatának megújí-
tása, hogy küllemében is modern, igényes produktumot vehet kézbe az olvasó. Ezért az 
újításáért Balázs Ferenc-díjat kapott közösségünktől. Más dolgom nincs, mint folytatni 
a megkezdett munkát, csak egy kicsit másként, csak egy kicsit a magam módján. Varga 
János, a széppróza folyóiratbeli felelőse tett nemrég egy olyan megjegyzést, hogy mi-
lyen könnyű dolga is van a Partium versrovatát koordinálónak, mert átlagosan erősebb 
anyagból válogathat. E téren azt hiszem nincs okom panaszra, bár természetszerűen 
érkeznek gyengébb, azaz hogy pontosabb legyek, általam gyengébbnek tartott művek 
is. A folyóirat- és rovatszerkesztés, miként egyfajta passzív irodalomkritika, alapvetően 
szubjektív műfaj. Mindenfajta értékítéletben természetszerűen benne rejlik a tévedés 
valószínűsége. De a döntést és annak felelősségét vállalni kell. Összességében hálás fel-
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adatnak tartom a Partium versrovatának irányítását, mivel a Lackfi  János, Oláh András, 
Orbán János Dénes, Kürti László, Dusa Lajos, stb. név nem rossz ajánlólevél. Emellett 
természetesen nyitott a lap újonnan jelentkező, fi atal szerzők számára is. Egyetlen fel-
tétel a tehetség. Azonban mivel az sem terem minden bokorban, türelmesnek kell hát 
lenni és fi gyelni. Épp a tehetségkutatás jegyében indítottunk nemrég egy új rovatot, 
amely kimondottan a még kiforratlan, de ígéretes fi atalok irodalomba való integrálását 
célozza meg. A lehetőség tehát adott, idővel úgyis kiderül, ki elég rátermett és tehetsé-
ges a költői hivatáshoz. A Partium versrovatának pedig egyetlen feladata van: minden 
arra érdemes költeményt közzétenni.

Köszönöm a beszélgetést és további sikeres munkálkodást kívánok közösségünk és a 
magyarság örömére.

József Attila
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HÍREK

Életének 79. esztendejében eltávozott Csurka István kétszeres József Attila-díjas 
(1969, 1980) politikus, író, publicista, a mai magyar drámaírás egyik legkiemelkedőbb 
alakja. 

Népünk nemzetté válásán munkálkodott, az 1956-os Diákparlament egyik vezetője 
volt, és a 89-es rendszerváltás karizmatikus egyénisége. Radikális hangvétele Adyra és 
Szabó Dezsőre emlékeztet, az ő folytatásuk.

Lezsák Sándor szerint: „a maradandó Magyarország része Csurka István.” 1990–94-
ben és 1998–2002-ben országgyűlési képviselő az MDF és a MIÉP színeiben. Életét a 
magyarság iránti szeretet határozta meg, egész élete küzdelem volt a magyarságért. Ok 
nélkül nem bántott senkit, csak aki a magyart bántotta.

Mint tisztán látó író, kénytelen volt a politikával is foglalkozni, mert nem látott tisz-
tán látó politikust. Most már a műveiben él tovább. Műveit játszani kell, hogy öntudatra 
ébredjen a magyarság, mert az igazság világlátását hagyta örökül.

***
Korunk szinte utolsó enciklopédikus tudós irodalmár írója volt Hornyik Miklós 

(1944–2012), aki 68 éves korában elhunyt.
Hittel vallotta, hogy: „szakrális világban kell élnünk, amit az őseink ránk hagytak és 

nem a pénz világában.”
Szellemi fölénye, elképesztő olvasottsága mindig mértéktartóvá tette.
Csurka István után újabb magyar író távozott el közülünk.

***
90 éve született a népi írók harmadik utas politikusa, Fekete Gyula, József Attila-

díjas írónk. A parasztsággal foglalkozó novellái és kisregényei mellett jelentős publi-
cisztikai és kritikai írása is van. Merészen nyúlt a nemzeti témához az Egy csepp tenger 
rádiós műsorában is. Fellépett az egykézés ellen. Népben – nemzetben gondolkodó, az 
élet pártján álló író volt.

***
Farkas Gábor
Az emberi esendőség ismerője
Örkény Istvánra emlékezünk

1989 előtt voltam általános iskolás, és középiskolába is csak a rendszerváltás hajna-
lán, a 90-es évek elején jártam. Így a Kádár-rendszer groteszk vonásait történelemórá-
kon nem igazán világították meg tanáraim. Ugyanez a pedagógiai megítélés jellemezte 
a II. világháború magyar, illetve szovjet szerepvállalásának, valamint a nácizmus és 
a holokauszt interpretálását. Ezekben az időkben találkoztam Örkény István novellái-
val, és a Tótékkal hirtelen egész más fényben tűntek fel előttem az említett korszakok. 
A sátán Füreden, vagy a Tóték kezdetben nem nyitottak ajtót nekem: olyan alkotások 
– véltem –, melyeket legalább még egyszer el kell olvasnom, hogy megértsem lénye-
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güket. Hogy megértsem Örkény mondandójának lényegét. Azóta többen, többször ér-
telmezték, elemezték az író életművét. Ezekből emelem ki Vidnyánszky Attila Tóték-
rendezését, melyben a rendező rátapintott a groteszk nem szimplán a humor fogalmából 
levezethető, historiográfi ai értelmű, örkényi lényegére: a huszadik század ellentmondá-
sai, diktatúrái, tömeges gyilkosságai, ideológiai útvesztői, demagóg tömegpszichózisai 
mind az emberi természet logikus következményei. Tudniillik az emberi lélek esendő, 
és hajlamos a bűnre. Örkény István pedig jól ismerte az esendő embert – író volt.

***
10 éves a Bulgakov kávézó

Kolozsvárott. Vezetője az erdélyi magyar irodalom fenegyereke: Orbán János Dénes, 
aki sokszor publikált a Partium lapunkban is. A kolozsvári és erdélyi fi atalok körében 
közkedvelt kávézó, ahol rangos irodalmi esteket is szoktak tartani. A Partium lap már 
három alkalommal mutatkozott be elég szép sikerrel a kolozsvári kávézóban.

***
Csiszár Árpád református lelkész, a Beregi Múzeum alapítója születésének 100. év-

fordulója alkalmából ünnepséget rendeztek Vásárosnaményban.
Az emlékünnepséget dr. Bölcskei Gusztáv püspök szolgálata nyitotta meg a gergelyi 

református templomban.
Az istentisztelet után mind a gergelyi, mind az ugornyai templomban hímzett gar-

nitúrát ajándékozott a család, és mindkét helyen emléktáblát avattak (Baráth Sándor 
fafaragó népi iparművész alkotása) az ott szolgáló Csiszár Árpád lelkész tiszteletére.

Az ünnepi ebéd után került sor a megemlékezésre a Tomcsányi-kastélyban:
„A múzeumalapító Csiszár Árpád – megemlékezéses a közös és együtt munkálko-

dásról”
(dr. Bene János megyei múzeumigazgató, dr. Viga Gyula néprajzkutató, egyetemi 

tanár, dr. Pusztai László ny. múzeumigazgató, dr. Kiss Katalin az Öntödei Múzeum ny. 
igazgatója, dr. Istvánovits Eszter osztályvezető régész a megyei múzeumban).

***
A Beregi Ünnepi Hét keretein belül megrendezésre került a Partium folyóirat szerző-

inek felolvasóestje. A rendezvénynek a vásárosnaményi Balázs József Városi Könyvtár 
adott otthont.

A könyvtár vezetője, Fejes Csilla fogadta és látta vendégül a folyóirat szerkesztőit és 
szerzőit.

Felhős Szabolcs, a Partium főszerkesztője köszöntötte a vendégeket, s a népes kö-
zönséget. Ezek után ismertette a lap történetét, szellemi hagyatékának fontosságát, 
hangsúlyozva az unitárius szellem jelenlétét annak összetartó erejét a folyóirat életében. 
Majd a szerzők olvastak fel verseikből. Lőrincz P. Gabriella (Beregszász), Farkas Gá-
bor (Debrecen), aki egyben a felolvasott művek mellett bemutatta, 2011-decemberében 
megjelent kötetét, Törzsét tartó fa címmel, melyet az érdeklődők a helyszínen megvá-
sárolhattak. Ezek után Oláh András (Mátészalka), Kürti László (Mátészalka) és Bakos 
Kiss Károly (Beregújfalu) költők felolvasásával folytatódott az irodalmi délután. Ezt 
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követően, dr. Nagy Ákos, az UART elnöke a fi atalabb nemzedéket bíztatta publikálásra, 
felajánlva a folyóirat és az UART-blog, internetes oldal lehetőségeit. (http://uninaplo.
unitarius-halo.net/uart/). Majd Varga János, a Partium prózarovatának szerkesztője be-
szélt munkája érdekességéről, nehézségeiről.

A rendezvény kötetlen beszélgetéssel zárult, az olvasók, érdeklődők hozzászólása, 
kérdései emelték az ünnepi hangulatot. 

A Kárpátaljáról érkezett vendégek a Tomcsányi-kastélyban (Beregi Múzeum) ven-
dégeskedtek, ahol dr. Kopriva Attila, munkácsi festőművész, grafi kus kiállítását tekint-
hették meg. 

Az irodalmi estet megelőzően dr. Nagy Ákos és Lőrincz P. Gabriella hűségfogadal-
mat tettek a Beregi Unitárius Szórványban való munkálkodásra.

***

Dél-alföldi hírek

2012. január 20-án, a Magyar Kultúra Napja tiszteletére délelőtt a Dóm téren, a Nem-
zeti Pantheonnál a kulturális intézmények vezetői koszorúzták meg Kölcsey Ferenc 
szobrát. A Szegedi Írók Társaság képviseletében a koszorúzásnál Veszelka Attila elnök 
és Dr. Majzik István kiadóvezető vett részt. A rendezvénysorozat folytatásaként került 
sor a Szeged Kultúrájáért és a Kölcsey-érmek átadására is. Az idén Szeged Kultúrájáért 
díjat Dr. Majzik István, a Bába és Társai Kiadó ügyvezetője, a Magyarnótaszerzők és 
Énekesek Dél-Magyarországi Egyesületének elnöke kapta. A Kölcsey-érmet életmű-
véért Horváth Dezső író, újságíró vehette át. Kölcsey-éremben részesült még Hollósi 
Zsolt író, újságíró, Lajosné Somogyvári Alíz zongoraművész, tanár, Sulyok Erzsébet, a 
Délmagyarország főszerkesztője is.

Január 22-én, a Magyar Kultúra Napján, Hódmezővásárhelyen adták át immár ha-
gyományosan, a Bessenyei Ferenc Művészeti Díjat. A megyei jogú város önkormány-
zatának díszközgyűlésén Bitskey Tibor színművész és a hódmezővásárhelyi Fandante 
Kamarakórus vehette át ezt az elismerést.

Március 10-én, a Szegedi Nemzeti Színházban adták át a Szegedért Alapítvány dí-
jait. A fődíjat idén Dr. Csirik János programtervező matematikus kapta. A Debreczeni 
Pál-díjat Sófi  József, a Sófi  József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány alapítója, a tu-
dományos kuratórium Szőkefalvi-Nagy Béla díját pedig Dr. Bernáth Árpád professzor, 
Heinrich Böll kutatója vehette át. A művészeti kuratórium Gregor József-díjában Tóth 
Pál animációs fi lmrendező részesült. A gálaműsoron fellépett Gerendás Péter, a Fivérek 
zenekar és Pavlovits Dávid gitárművész.

Március 19-én, Szegeden, a Somogyi-könyvtárban tartották Sándor János: Thália 
örökös jegyese - Juhász Gyula című könyvének bemutatóját. A Jászai Mari-díjas ren-
dező, színháztörténész beszélgetőpartnere Dr. Péter László irodalomtörténész volt. A 
kiadót pedig Dr. Majzik István ügyvezető képviselte.
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Március 22-én, az MTA Szegedi Akadémiai Bizottságának székházában a nemrég 
elhunyt Rakonczai János posztumusz kötetét mutatták be, amely Plutarkhosz: erkölcsi, 
fi lozófi ai, állambölcseleti kérdések címmel a Bába és Társai Kiadónál jelent meg. A 
művet Veszelka Attila, a Szegedi Írók Társasága elnöke méltatta.

Március 27-én, a hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtárban tartotta 
Kőszegfalvi Ferenc nyugalmazott helytörténész Szélike királykisasszony című köteté-
nek bemutatóját. A gyűjteményes kötet - Hézső Ferenc festőművész borítójával - hód-
mezővásárhelyi meséket és mondákat tartalmaz, amelyet a helyi óvodák óvodásai és az 
iskolák tanulói illusztráltak. A házigazda lapunk munkatársa, dr. Szabó Pál, a Szegedi 
Írók Társaság alelnöke volt.

Március 29-én, a hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtárban a Vásárhe-
lyi Látóhatár legújabb, kilencedik számának bemutatójára került sor. Tölgyesi György-
gyel, a Hód Program szaktanácsadójával, Bereczné Lázár Nóra hímestojás-festő népi 
iparművésszel és Sulyok Zoltánnal, a Zöld Szikla Művészet- és Természetvédő Alapít-
vány elnökével Simon Ferenc, a folyóirat irodalmi szerkesztője beszélgetett. A lap meg-
újult fejléccel indul, a korábban meghirdetett logó-pályázaton Bartha Gábor grafi kus 
pályázatát díjazták.

Április 12-15. között rendezik meg a XIII. Szegedi Nemzetközi Gitárfesztivált, amely 
neves hazai és külföldi gitárművészeknek és ifjú tehetségeknek ad otthont.

***
Szatmári hírek

2012. március 15-én városi díszünnepség keretében avatták fel Mátészalkán 
Dorgay Károly 1848-as honvédszázados (egykori magyar királyi postamester) szob-
rát. A kizárólag közadakozásból elkészített mű Bíró Lajos szobrászművész alkotása. 
Az avatóbeszédet Pozsgay Imre egykori államminiszter mondta.

2012. március 26-án a Mátészalkai Vörösmarty Kör Csath Magdolna közgazdász 
professzor előadására invitálta az érdeklődőket a helyi Szatmár Alapfokú Művészeti 
Iskola nagytermébe. Az előadó a magyar (és nemzetközi) gazdasági válság okait 
elemezte, és a kiút lehetőségeit vázolta fel a hallgatóság előtt. 

2012. március 29-én a Vörösmarty Kör és a Képes Géza Városi Könyvtár író-
olvasó találkozó keretében mutatta be folyóiratunk szerkesztőjének, Farkas Gábor 
debreceni költőnek közelmúltban megjelent könyvét (Törzsét tartó ág) a mátészal-
kai érdeklődők számára. Az estet Oláh András költő moderálta.

2012. április 11-én Mátészalkán a Képes Géza Városi Könyvtár olvasótermé-
ben került sor Hamar Péter fi lmesztéta, Móricz-kutató irodalomtörténész legújabb 
könyvének (Móricz Zsigmond művei a fi lmvásznon) bemutatására. A szerzővel Pénzes 
Ottó, a Művészetbarát Egyesület elnöke beszélgetett.



Partium124

2012. április 11-én a Thália Színház Mikroszkóp Színpadán került sor a Magyar Nap-
ló Kiadó egész napos „Költészetnapi versmaratonjára”. 

A rendezvényen közel száz kárpát-medencei magyar költő – köztük lapunk főmunka-
társai: Kürti László és Oláh András – olvasta fel azon verseit, amelyek „Az év versei” 
című antológiában jelennek meg a könyvhéten. A programot – melynek támogatói a 
Magyar Napló, az MTVA, a Magyar Rádió, a Magyar Írószövetség, a Thália Színház és 
a Könyves Szövetség voltak – költészeti könyvvásár is színesítette.

A TÁMOGATÓINK:

Balázs Ferenc Beregi Népfőiskola Vásárosnamény

Nagy Miklós (vásárosnaményi vállalkozó)

Csarodai Polgármesteri Hivatal

Zwingli-kehely



Farkas Gábor szerkesztőnk első verses kötetét dedikálja
a mátészalkai városi könyvtárban

A Beregi Ünnepi Hét keretében megrendezett Partium-est szerkesztői gárdája
a vásárosnaményi városi könyvtárban
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• Farkas Gábor • Lőrincz P. Gabriella • Mogyorósi László 
• Ószabó István és Viczai Henrietta versei 

• Bakos Kis Károly • Sarusi Mihály • Szabó Pál és Szirmai Péter írásai

FARKAS GÁBOR                  

APOKRIF
AZNAP VÖRÖS KÖNTÖSÉBEN

JELENT MEG KÖZÖNSÉGE ELŐTT,
MEGHALLGATTA A VÁDAKAT,
A GYILKOLNI VÁGYÓ NÉP

HÖKKENÉSEIRE ÉRVELT, BÓLOGATOTT,
MAJD MEGMOSAKODOTT.

ÉS HARMADNAPRA VÉGET ÉRT A BÖJT,
MINDENKI VÁRTA, HOGY TESTET ÖLT,
ÉS BESZÉDET MOND AZ ÜRES SÍR ELŐTT.

(VAGY LEGALÁBB ELŰZI A RÓMAIAKAT.)

Partium
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