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lukács lászló

Szent István, térdepelj közénk!

Csoóri Sándor Virágvasárnap című versében Jézus király jeruzsálemi szamár
kájának hátán képzeletben, a virágzó szilvafák szegélyezte dűlőúton, a szőlő
hegyre megy. Menet közben így biztatja szamarát:

Gyerünk csöpp állat, fönn a pincék
homályában bort nyakalunk
s kőbőlkihasított fejű
rokonokkal dúdolgatunk:

Szent István, térdepelj közénk,
magyarok térítő királya,
nagyobb király térített minket,
idők vasából koronája.

De itt vagyunk, de megvagyunk,
nézzük, hogy nő a völgyi búza
s a szőlővirág hogy kígyózik
fölrepedt, égő homlokunkra.

E verssorok szerint a 20. század második felében már a zámolyi reformá 
tusok is Szent István királyt hívták maguk közé a pinceszerre. 1760ban még 
büntették az augusztus 20ai ünnepszegőket. A csákberényi plébános pana
szolta be a megyei közgyűlésnél Nagy Ferencet, Hermán Pétert, Kis Jánost, 
Nagy Mihályt, Rigács Jánost és Bognár Istvánt, mivel „a legutolsó Szent István 
napján mezei munkán érték” őket. Az alszolgabíró az ünnepszegő nemeseket 
magas pénzbüntetésre (26 Ft), a közrendűeket 1825 botütésre ítélte (Demeter 
2002, 66).

Lukács LászLó (1950) néprajzkutató, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora.
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Honnan tudhatták volna a zámolyi alattvalók, hogy bécsi királynőjük, Mária 
Terézia Árpádházi királyi elődei, különösen Szent István tiszteletét szorgal
mazza? Ennek látható jelét, a Szent Jobbot csak később, 1771ben szerezte vissza 
a királynő Raguzából, s ajándékozta oda a budai várkápolnának, amely 1777–84 
között egyetemi templomként is szolgált. A budai egyetem kancellári tisztségét 
ekkor Sélyei Nagy Ignác székesfehérvári püspök töltötte be, aki első szent ki
rályunk tiszteletének alakulását az egyetemen tapasztalhatta, sőt talán szorgal
mazhatta is. Mivel Mária Terézia a Szent Jobbot az egyetem őrizetére bízta, az 
augusztus 20ai ünnepi misén a budai várkápolnában, ahol az ereklyét őrizték, 
az egyetemi tanács tagjai a szentélyben külön padban foglaltak helyet, a kör
menetben pedig az ereklye jobb oldalán haladt a rektor és a négy dékán. Az 
országnagyok csak az ereklye után lépdelhettek (Papp 1982, 95).

Székesfehérváron Szent István király újkori tisztelete fejereklyéjének 
Raguzából való hazakerülésével élénkült meg. A Bécsből főúri, főpapi kíséret
tel, ezüst hermában érkező fejereklyét 1778. március 29én Fehérváron a felső
városi Szent Sebestyén templomban Sélyei Nagy Ignác püspök prédikációjában 
e szavakkal mutatta be a város papságának, elöljáróságának, népének: „Íme 
ezen fő és koponya, mely az ezüst és arany fényétől elboríttatik, a te nemzeted 
nagy vezérének, Gézának fia; ki nem atyja szándékából, hanem aki Krisztus 
nevéért első bizonyság vala, annak titkos jelenéséből kereszteltetett Istvánnak. 
Aki nemcsak születésénél fogva következett atyja után az ország uralkodá
sában, hanem az égből küldött koronával is, nemzetünk királyává koronáz
tatott; fölkenetett, fölszenteltetett az, akinek kezei alkotmánya városunk; me
lyet ő azért, hogy ehhez közel vagy talán éppen ennek helyén, az akkori föld 
népén győzedelmeskedő serege Árpád vezérnek megtelepedett, nemzetünk 
ezen eseményének örök emlékére ide épített. Ki azután városunk utcáit, piacát 
szüntelen járta, részint azért, hogy tanításával az igaz hitnek igájától irtózó 
pogány, szilaj erkölcsöt megszelídítse; részint, hogy akik a roppant templomon 
munkálkodtak, azoknak sörénységüket szorgalmaztassa. Az a király, aki vá
rosunkat nemcsak főrenden levő papsággal ékesítette, hanem ezeknek segítsé
gükre, más szerzetes renden levő férfiakkal is gyarapította, hogy az újonnan 
plántált hit közé konkolyt az ellenség ne hinthessen. Ez az, akinek oly sok 
nyomát látjuk városunkban, oly sok emlékeit találjuk föl a falak romjaiban. 
Vajha beljebb áshatnánk magunkat a földbe, vagy a mocsárral elöntött földünk 
fenekén túl járhatnánk szemeinkkel, hová az irigység és az ellenség dühös
sége nem férhetett. Boldog Isten! Mi nyomait láthatnánk városunkban tett nagy 
dolgainak! Talán ama kívánatos helyre is reá találnánk, hová eme boldog test, 
melynek ereklyéjében ma részesülünk, az örök nyugalomra letétetett. Ez az, 
kiről még a porban játszó gyermekeid is fogyhatatlan hagyományból tudják és 
éneklik, hogy ő a magyarok első királya” (Pauer 1877, 282–283). Négy nappal 
később a székesegyház Szent István kápolnájának falfülkéjében helyezték el  
a fejereklyét tartalmazó hermát a Sélyei Nagy által szerzett áhítatos ének zen
gése közben:
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Üdvözlégy oh szentséges Fő
Gyémántnál, gyöngynél drágább kő
Oltalmazd, őrizd, tartsd
Királyunkat s javainkat
Városunkat, Országunkat.

A székesfehérvári székesegyház, amely a püspökség megalapítása (1777) előtt 
a város magyar ajkú híveinek plébániatemploma volt, védőszentjéül Szent Ist
ván első magyar királyt kapta. Az új egyházmegye első püspöke, a fehérvári 
születésű Sélyei Nagy Ignác népszerűsítette Szent István királynak a városban 
újjáéledő tiszteletét. Püspöki székfoglaló beszédében joggal hivatkozhatott a fe
hérváriaknak a székesegyház újjáépítése során Szent István király tiszteletéből 
fakadt áldozatkészségére, amiért cserébe a szent király különös oltalmát kérte 
a város lakosaira (Kuthy 1938, 17). Sélyei Nagy püspök, aki korábban veszprémi 
kanonokként a budai egyetem kancellári tisztségét töltötte be, egy lelki rend
tartásában a fehérvári híveknek és a városban időzőknek javasolta: „Minden 
pénteken, ha a városban lakol, másképpen mindenkor midőn kívülről idejössz, 
igyekezzél meglátogatni Szent koponyáját Szent István királyunknak a püspöki 
öreg templomban, és azt mély alázatossággal tisztelni” (Radics 1988, 11).

Sélyei Nagy buzgólkodásának hatását bizonyítja, hogy egy emberöltő múltán, 
1805ben már Csokonai barátja, a csákvári református lelkész, Kováts Sámuel is 
említette a fejereklyét Csákvárnak rövid rajza című versében (Kováts 1805, 62):

Két mértföldnyire vagyon, nem messzire tőle Fejérvár,
Hol Fejedelminknek gyásztemetések esett.
Itt koronáztattak néhányan régi Királyink,
Itt Szent Istvánnak nyugszik ezüstbe feje.

Első magyar királyunk tiszteletének előmozdítását szolgálták minden eszten
dőben a fejereklyével végzett Szent István napi körmenetek és azok az egyház
megyei használatra szánt liturgikus szövegek (Szent István király litániája, Szent 
István kis officiuma, Szent István király napjára való ének), amelyek a székesfehér
vári püspökség által kiadott énekeskönyvek révén terjedtek el (Énekek könyve 
szükséges litániákkal és imádságokkal. A Magyar Keresztény Katolika Anyaszent egyház 
Szolgálatjára Székes Fejérvári Püspökségben. Kiadta Füskuti Landerer Mihály. Pest, 
1785, 248–251; Szomolnoky József: Mennyei nefelejts. Ima- és énekes-könyv. Buda
pest, 1879, 254–258). Sélyei Nagy Ignác püspök 1785ben megjelent énekesköny
vében már szerepel a Szent Istvánlitánia, amit a székesegyházban augusztus 
20án s annak nyolcadában azóta is megtartanak. A litánia szövege szerint:

Szent István, Istennek hiv szolgája, – Boldogasszonynak tisztelője, – Kinek 
mennyországból adatott a neve, – Kit anyja méhéből örök életre választott az 
Isten, – Kit királlyá választott az Isten, – Kit az anyaszentegyház oltalmazójának 
választott az Isten, – Kinek segítségére angyal jött mennyországból, – Isten 
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akaratja szerint való király, – Kereszténységnek kiterjesztője, – Pogányok meg
térítője, – Az igaz hitnek hirdetője, – Békességnek szeretője, – Ellened támad
taknak meggyőzője, – Szegényeknek atyja, – Betegeknek segítője, – Alázatos
ságnak csodája, – Békességes tűrésnek példája, – Keresztényi szeretet formája. 
Szent István, ártatlanságnak eleven képe, könyörögj érettünk! Szent István, 
fejedelmi igazság tüköre, könyörögj érettünk!

A székesfehérvári nyomdák füzetei is népszerűsítették a Szent István éne
keket. Ilyen az özvegy Számmer Pálné nyomdájában 1866ban készült Énekek 
szent István magyar király ünnepére című füzet, amely három Szent István éneket 
tartalmaz. Az első Sélyei Nagy Ignác éneke, amely: „Énekeltetik a processio 
alkalmával.” Egyik versszaka a fejereklye visszatérésén örvend:

De Isten irgalmassága, Teréziánk buzgósága
Visszahozá kincsünket, és vele örömünket.
Üdvözlégy oh szentséges fő…

Sélyei Nagy énekének szövegét „melyet valaha Székesfehérvárott énekelhettek”, 
egy olvasó 1929ben beküldte a Székesfehérvári Napló szerkesztőségébe, ahol Régi 
fehérvári ének Szent István király ünnepére címmel közölték (II. évfolyam, 191. 
szám, 4). Az Egyházmegyei Hatóság később is adott ki Szent István királlyal 
kapcsolatos liturgikus szöveget. Sélyei Nagy Ignác 1785ben megjelent ima
könyve alapján 1970ben kinyomtatták a Fejér Megyei Nyomdaipari Vállalatnál 
a Szent István király litánia szövegét és dallamát.

Szent István napján és a nyolcad alatt a székesegyházban tiszteletre helyezik 
ki a fejereklyét. Ugyanígy minden évben Szent György havának második nap
ján (április 2., az ereklye elhelyezésének emléknapján), pünkösd havának 19. 
napján (május 19., a város török alóli felszabadulásának emléknapján), Szent 
László napján (június 27.), Mindenszentek havának 11. napján (október 11., Szent 
István király testének felemelése) és Szent Imre napján (november 5.) három 
napig tették közszemlére (Károly 1898, 286; Radics 1988, 12–13; Sulyok 1989, 
43–44). A Szent István litániáknak és a gyakori ereklyekihelyezéseknek is sze
repe lehetett abban, hogy Udvardy Vince a Szépirodalmi Közlönyben 1858ban 
Székesfehérvárról megjelent „történeti és tájrajzában” ezt írhatta: „A nép még 
most is emlegeti Szt. István királyt, és a felső városon levő régi kútra megeskü
szik, hogy az Szt. István király kútja” (Udvardy 1858, 2301).

A székesegyház homlokzatának főpárkányán, a két torony közötti teraszon áll 
Szent István király, Szent Imre herceg és Szent László király mozgalmas barokk 
szobra, amelyeket Huber János Pál faragott 1774ben (Kuthy 1938, 18–19). A három 
magyar szent kiemelése a főhomlokzaton a Magyar Három Királyok középkori 
tiszteletét elevenítette föl, a Szent Istvánfőoltár, a Szent Imre és Szent László
mellékoltárak képeivel együtt. Vinzenz Fischer bécsi akadémiai tanár 1775ben 
festette a főoltár képét, amely a térdeplő István királyt ábrázolja, aki oltárra he
lyezett koronáját felajánlja Máriának (Cs. Dobrovits 1982, 8, 13; Radics 1988, 13).
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Székesfehérvár egyházmegyéjében a székesegyházon kívül még tizenöt 
templomnak Szent István király a titulusa (Bálint 1977, 212; Mózessy szerk. 1998, 
89–95). SzékesfehérvárMaroshegyen a Brassóiutcai kápolnának is Szent István 
király a védőszentje. A szőlősgazdák és a szőlőhegyen lakó családok adomá
nyaiból épült. 1894. augusztus 20án áldotta meg Gremsperger István belvárosi 
plébános. Oltárképén Szent István király felajánlja koronáját a Magyarok Nagy
asszonyának. Oltárterítőjének felirata: SZT. ISTVÁN. A kápolnát gondozó 
Babotai Katalin horgolta. Évente egyszer, a kápolna búcsúján, augusztus 20a 
délutánján tartanak itt szentmisét, kenyéráldást. Korábban, a maroshegyi isko
la és a Szent Kristóf templom megépülése (1941) előtt, gyakran tartottak a Szent 
István kápolnánál litániát, amit maguk a hívek végeztek egy buzgó előimád
kozó vezetésével. [Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár (SzPL) 
No. 45041600/1894. A Belvárosi Plébánia iratai. SzPL – No. 4504B1677/1945. 
SzékesfehérvárMaroshegy Canonica Visitatiója 1945ből. A maroshegyi plébá
nia történetéről szóló beszámolót írta: Proity Márton plébános.; A Székesfehér vári 
Egyházmegye jubileumi névtára 1977-ben. Alapításának 200. esztendejében. Székes
fehérvár, 1977, 169; Szarka 2003, 123–124; Zsohár 2009, 26, 35–36.] 1990 óta fel
élénkült a búcsúi szentmise és a kenyéráldás régi hagyománya, a résztvevők 
alig férnek el a kis kápolna udvarán.

Korábban a badacsonyi szőlőhegyen, a Hettyey szőlő templomvágójában, is 
állt Szent Istvánkápolna. Lichtneckert András tudósított róla: „A kápolna rom
jai a híres Bogyay szőlő 1859. évi térképén még láthatóak. Mikor Kisfaludy Sán
dor 1806ban megvette a badacsonyi szőlőt, amelyben volt a forráskút, akkor 
annak déli szomszédjaként a Szent István kápolna romladékait jelölték meg. 
Ebből következik, hogy a Hettyeynek és Vízkeletynek 1603ban adományozott 
telken állt a a Szent István kápolna” (Lichtneckert 2007, 40–41, 45). A Károlyi
uradalom káposztásmegyeri (Pest m.) pusztájának homokdombjain 1831ben 
kimért Szent Istvánszőlőhegy bérlői 1833. augusztus 5ei hegyközségi ülésü
kön határoztak: „Mélt. Nagy Károlyi Gróf Károlyi István Úr Csá. Kir. Kamarás  
Ő Nagyságának Fóthi Uradalmához tartozó Káposztás Megyeri Pusztán lévő 
István hegyi szöllő Birtokosának 1833. Eszt. Kisasszony hava 5én tartatott 
üllésnek Jegyző Könyvének Kivonatja. 1ör Előadatott a’ Szöllő Birtokosoknak 
azon ohajtások, hogy a’ mindenütt bévett szokás szerént ezen István hegyen 
egy kis Kápolnátska építessék, azon Sz. István Apostoli Királyunk ünnepén a’ 
Romai Catholica Anya Szent Egyház szertartása szerént felszenteltessék, s e nap 
a Szöllőhegy ünnepéül Mélt. Nagy Károlyi Gróf Károlyi István Cs. Ki. Kamarás 
Úr Ő Nagysága emlékére örökre állapítassék meg…” A szőlőbirtokosok 1837ben 
egy 85 fontos harangot csináltattak, amit szintén Szent István király tiszteletére 
szenteltettek (Lőrinc 2009, 10–11).

Fejér megyében a népszerű bodajki búcsújáróhely kialakulását István király 
és Imre herceg nevéhez, itteni buzgólkodásához kapcsolják. Székesfehérvár
Felsővárosban ma is emlegetik, hogy István király Fehérvárról tutajjal ment 
Bodajkra, mert az ő idejében Fehérvár és Bodajk között még mindent mocsár 
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meg víz borított. Bodajkon így mesélte el a mondát Takács Mária 1931ben szü
letett adatközlőm:

A régebbiek mindig azt mondták, hogy István király és Imre herceg együtt 
jártak Bodajkra. Itt már ők, az ő korukban imádkoztak, és ezért is ilyen híres ez 
a bodajki búcsújáróhely. Volt olyan, aki azt mondta, hogy Székesfehérvárról 
csónakkal jöttek, mert itt víz volt valamikor. Ezt a régi öregektől hallottam, hogy 
itt víz volt. Hallottam olyat is, hogy gyalog jöttek.

A Székesfehérvár melletti Moha község eredetmondája is Szent István király 
vízi úton történő bodajki búcsújárásának emlékét őrizte meg. Gelencsér József 
gyűjtötte 1992ben az 1914es születésű Szűcs József mohai lakostól, aki azt 
édesapjától hallotta: „A király és kísérete legkönnyebben csónakon tudott ki
jutni az akkori fővárosból, Fehérvárról a szent helyre, Bodajkra. Egy alkalom
mal is így haladtak a vízivilágon át, az akkor még nagyobb vízhozamú Gaja 
folyócskán. Váratlanul azonban egy hatalmas testű, 23 mázsás viza zavarta 
meg a békés utazást, felborítva a király csónakját. Az uralkodó a vízbe esett, 
elájult, ám a megfulladástól egyik vitéze megmentette, kivonszolta őt egy kö
zeli, a mocsaras vidékből kiemelkedő dombocskára. Amikor a király magához 
tért, föléledt, így szólt a katonájához: »Fiam! Megmentetted az életemet, ezért 
neked ajándékozom ezt a vidéket. Erre a dombra meg építs egy templomot!« 
Így keletkezett a mohai templom, mely valóban egy kicsit magasabban, egy 
dombon emelkedik. Majd körülötte létrejött a falu, s mivel a vitézt Mohainak 
hívták, a község is róla nyerte el a nevét” (Gelencsér 1992, 8).

Bodajkot az erősen meggyökeresedett néphagyományra alapozva egyes 
szerzők a legrégibb magyar búcsújáró helynek tartják (F. Bangó 1978, 53). Faller 
Jenő írta 1936ban: „Bodajk ősrégi kápolnáját a följegyzések szerint már Szent 
István is szívesen fölkereste, a törökvilág viszontagságai azonban teljesen meg
semmisítették. Amikor aztán a törökdúlások után Hochburg János özvegyének 
meghívására 1695ben Mórott megtelepednek a kapucinusok, Páter Vilibald 
móri gvardián Bodajkra is elvetődött, hol bolyongásai közben rátalált az ősrégi 
kápolna alapjaira… 1697ben új, egyszerű kis kápolnát emelt, s pápai búcsút 
eszközölt ki számára” (Faller 1936, 3).

Bodajkon és környékén az a hagyomány él, hogy a bodajki tóban azért nin
csenek békák, mert István királyt áhítatában zavarta a békák kuruttyolása, ezért 
megátkozta őket. A monda egyik igen szép változatát a Bodajkhoz közeli Csák
berényben gyűjtötte Udvardy János az első világháború előtt:

„Még mikor István kirá vót, ement ide Bodajkra a szentegyházbo imádkoznyi. 
Aztán ott a tóba nagyon retyegtek (brekegtek) a békák. Aztán, hogy ott köze 
van a templom, nagyon behallaccott a békák retyegése. Aztán kikütte a szógáját, 
vagy inassát, vagy aki ott téblábol mellette, hogy mongya meg a békáknak, 
hogy hagassanak e. A szóga kiment, oszt aszongya a békáknak, hogy azt izeni 
István kirá, hogy hagassanak el! A szóga visszament, de a békák csak tovább 
retyegtek. Másoccor is kiküldi a lakáját, hogy hát parancsúja meg a békáknak, 
hogy hagassanak e, mer István kirá odabenn imádkozik. A szóga megin uttett 
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(úgy tett), de a békák megen csak tovább retyegtek. Mos má aszonta István kirá, 
hogy menny ki, oszt mond nekik, hogy mos má hagassanak e örökre, pusztújanak 
innen. A szóga kiment harmaccor is a tóhó, oszt aszonta, hogy aszonta István 
kirá, hogy mos má hagassatok e örökre, oszt pusztújjatok innejd. Oszt akkor 
etakarodott minden béka onnan. Most is a mút vásárkor, hogy odaát vótam, 
mer a Ferusnak köllött egy pár viselő csizmát vennyi, nézetem, de nem láttom 
békát abba a tóba. Mind epusztutak onnan” (Udvardy 1912, 199).

E monda ismeretében válik érthetővé egyik szóláshasonlatunk: „Az csak 
annyi, mint berényi tóban a béka!” A két világháború közötti időszakban a sárosdi 
vásárban az eladó még így válaszolt a vevő túlságosan alacsony alkukezdő 
ajánlatára.

Szent István királyunk Sólyban, 1009ben a veszprémi püspökség számára 
kiállított adománylevele már említi a Székesfehérvár melletti Úrhidát. A népi 
elbeszélő hagyomány szerint a nagy király itt is járt. Szabadbattyánban az 1945ben 
született Józsa Anna Borbála mondta el az úrhidai felmenőitől hallott mondát:

„Találtak egy gébicsfejű botot, és az a gébicsfej bélyeget is díszített, a Nem
zeti Múzeumban van lerakva (A székesfehérvári Szent István Király Múzeum 
régészeti állandó kiállításán is látható volt egy csontból faragott madárfejes 
botvég/korbácsnyél, amely Szabadbattyán honfoglalás kori temetőjéből, a X. szá
zad első feléből származik: Hatházy é. n., oldalszám nélkül. Fényképét közli: 
Dienes 1972, 71. kép.) Amikor István király ladikkal ment Veszprémbe, az vesz
tette el itt valahol a sásas, nádas területen, ahol ladikkal közlekedtek a Sárvízen 
meg a Séden. Itt valahol Úrhida környékén vesztette el a botot, mert ugye Úr
hidán meg szoktak állni. Fehérvárról ment Veszprémbe.”

A fehérvárcsurgói homokbányában található ember formájú kövek kialaku
lását azzal magyarázzák, hogy István király könyörgésére az Isten kővé változ
tatta a túlerőben levő ellenséget, a tatárokat. Ez a Szent Lászlómondakörből 
örökölt mondaelem. A 16. század első harmadában keletkezett Érdykódexben 
azt olvashatjuk, hogy László király erős imádkozással kőbálvánnyá változtatta 
a menekülő tatárokat. István király hasonló cselekedetéről szóló történeti mon
dát a Fejér megyei Bodajkon gyűjtöttem, az 1909ben született Barabás Pálné 
így mondta el:

„Hát az én életem az nem volt valami rózsás, mert fehérhomokot hordtunk  
a húgommal, és az élelmet így biztosítottuk. A fehérhomokot Fehérvárcsurgó
ról hordtam én is meg a húgom is. Mi árvák voltunk, és elvittük Balinkára, ott 
elcseréltük élelemért. Meszelésre használták a németek. Tehát mint gyerek sze
rettem és érdeklődtem mindenhogyan, láttam ottan olyan ember formájú kö
veket, és így kérdeztem az idős embereket, hogy mér’ vannak ott olyan kövek. 
Egyszer azt mondta nekem egy bácsi: Tudod, Szent István korában itt akkora 
harcok voltak, aztán a tatárok voltak többen. Aztán István király leborult, és 
kérte a jó Istent, hogy változtassa őket kővé. Mindig eszembe volt, amikor meg
mertem a zsákomat, már mint gyerek, hogy István király, az ország alapítója 
kővé változtatta a tatárokat.”
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A fehérvárcsurgói Tatárhegy, a tatárkövek mondáját a Vasárnapi Ujság 1856ban, 
a Temesváron megjelenő hetilap, a Delejtű 1858ban közölte, székesfehérvári 
levelezőik tollából (Tihamér 1856, 120–120; r. l. 1858, 29–30).

A pénzérme alakú ősmaradványokat (kőpénzek, nummulitiszek) a Vértes 
településein István király pénzeinek nevezték (Hála 2016, 155).

Ezredfordulónkon a Székesfehérvári Egyházmegyében megerősödött a Ma
gyar Szent Család tisztelete. Az apa, Szent István király 1778, a fiú, Szent Imre 
herceg 1930 óta Székesfehérváron őrzött csontereklyéje mellé az Egyházmegye 
2011ben a Passaui Egyházmegyétől megkapta az édesanya, Boldog Gizella ki
rályné csontereklyéjét. E három ereklye birtokában, tiszteletükre alapozva hir
dethette meg 2017ben Spányi Antal megyés püspök „A Magyar Szent Család 
nyomában” című tematikus zarándokutat, amelynek előkészítő munkálatai 
2019ben fejeződtek be. Útvonala: Székesfehérvár – Bodajk – Vértessomló. Bodaj
kon a kegytemplom előtt 2016ban áldották meg A Magyar Szent Család bodajki 
zarándoklata című szoborcsoportot, Pintér Balázs szobrászművész alkotását.  
A tervezett zarándokút hatásáról írta megálmodója, Spányi Antal székesfehér
vári megyés püspök: „Biztosak vagyunk abban, hogy a Magyar Szent Család 
zarándokút hozzájárul a keresztény Magyarország bölcsőjének megismerésé
hez és a szent királyi család tiszteletének mélyítéséhez.”

A Székesfehérvári Földműves Társulat védőszentje Szent Vendel és Szent 
István király volt. Zászlójuk egyik oldalára Szent Vendel, a másikra Szent István 
magyar király képe került. Utóbbi a Szűz Máriának történő országfelajánlás 
jelenetével: a féltérdre ereszkedett, magyar nemesi viseletbe öltözött király a vö
rös párnára helyezett magyar Szent Koronát ajánlja fel egy felhőn trónoló, Gyer
mekét tartó Szűzanyának. Arany betűkkel hímzett felirata:

St. István k. é. (könyörögj érettünk)
Felsővárosi földműves polgárok zászloja

1870

Zászlójukat a felsővárosi Szent Sebestyéntemplomban helyezték el, úrnapi, 
Szent István király napi körmenetek alkalmával a fehérvári földműves polgárok 
alatta vonultak.

A céhek feloszlatásuk, 1872 előtt Székesfehérváron saját zászlaik alatt vonul
tak a Szent István király napi körmenetben. Budapesten az 1930as Szent István 
király napi körmenet, a Szent Imreévre való tekintettel, különösen nagyszabá
sú volt: újra felvonultak jelvényeikkel, szerszámaikkal, termékeikkel a „céhek”, 
az iparosok. Székesfehérvárról különvonattal ezerfős zarándok küldöttség ér
kezett. A fehérváriak figyelmét megragadta a fővárosi iparosok felvonulása. 
Nyolc év múlva, 1938ban, Szent István évében Székesfehérváron is felvonultak 
régi zászlóikkal, céhládáikkal, céhkorsóikkal az iparosok az augusztus 20ai 
körmenetben (Demeter–Gelencsér 1990, 146; Szarka 2003, 275; Lukács 2007, 
160–162).
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Székesfehérvár belvárosában a mai Arany János utcát a XIX. században még 
Szent István király utcájának nevezték. Ma a közterületek közül a megyeháza 
előtti tér viseli nevét. Számos intézmény, négy iskola, múzeum, művelődési ház, 
gyógyszertár homlokzatára került fel neve. Közülük a Ciszterci Szent István 
Gimnázium, a Szent István Király Múzeum és a Szent István Művelődési Ház 
régi, gyakran emlegetett, a város életében jelentős szerepet betöltő intézmények. 
A két világháború között a székesfehérvári laktanyákban elhelyezett magyar 
királyi 3. gyalogezred is Szent István nevét vette föl (Gelencsér 2000, 65). Dísz
századuk minden augusztus 20ai körmenetre kivonult, nagymise után felsora
kozott a székesegyház előtti téren, és díszlövést adott le Szent István királyunk 
tiszteletére.

Ahogy Budapesten a Szentjobbal, Székesfehérváron az ezüst hermában őr
zött fejereklyével vonulnak a körmenetben. Székesfehérváron az augusztus 
20ai körmenetet megelőzi a Nagyboldogasszony vigíliáján, augusztus 14én  
a székesegyházban ünnepelt fogadalmi szentmise, ahol a megyés püspök meg
ismétli Szent István királyunk országfelajánlását Máriának.

Székesfehérvár környéke, a Mezőföld a honfoglalás után a fejedelmi szállás
területhez tartozott, majd a magyar királyok birtoka lett. Előszálláson úgy tud
ják, hogy a zirci ciszterci apátság is Szent István királytól kapta a földbirtokot. 
1988ban így fogalmazta ezt meg előszállási adatközlőm, Márkovics János (szül. 
1907): „A zirci papoknak Szent István hagyta a nagy birodalmat. Az előszállási 
birtokot, meg máshol is, Szentgotthárd környékén.” Vizteleki Gábor vajtai juhász 
még 1983ban is így emlegette a Mezőföldet: „Ez volt István királynak a törzsö
kös birodalma.”

Tisztelete megkoronázásának millenniumi évében erősödött: a Székesfehér
vári Egyházmegye nyolc településén, Pákozdon, Móron, Bicskén, Mátyásdom
bon, Abán, Ráckeresztúron, Százhalombattán és Ráckevén állították fel szobrát, 
Kápolnásnyéken domborművét. Somogyban, az általa legyőzőtt Koppány váro
sában, Tabon bronz lovasszobor őrzi emlékét.

IRodALoM

Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon. Budapest, 1990.
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium, III. Budapest, 1977.
Cs. Dobrovits Dorottya: Székesfehérvár. Székesegyház. Budapest, 1982. Tájak Korok Múzeumok 

Kiskönyvtára 125. 
Demeter Zsófia: „Ország lappangott itt, mikor nem vala ország.” A református és a római 

katolikus felekezet Zámolyon. Alba Regia, 2002, XXXI, Székesfehérvár, 47–81.
Demeter Zsófia – Gelencsér Ferenc: Székesfehérvár Anno. Pillanatképek egy város életéből. Székes

fehérvár, 1990.
Dienes István: A honfoglaló magyarok. Budapest, 1972.
Éry Kinga: A székesfehérvári ereklyecsont embertani vizsgálata. Alba Regia, 2009, XXXVIII, 31–38.
Faller Jenő: Adatok a bodajki kegykép történetéhez. Fejérmegyei Napló, 1936, XLIII, 47 (feb

ruár 26.), Székesfehérvár, 3. 



H I T E L     n e m z e t  é s  h a g y o m á n y12

F. Bangó Jenő: Die Wallfahrt in Ungarn. Wien, 1978.
Gelencsér József: Moha eredetmondája. Fejér Megyei Hírlap, 1992, LXVIII, 57, (március 7.), 8.
Gelencsér József: Katonaélet Székesfehérváron. Honismeret, 2000, XXVIII, 3, 65–69.
Hatházi Gábor: A honfoglalástól az államalapításig. Évezredek kincsei. Régészeti kiállítá

sok. Székesfehérvár, é. n. Szent István Király Múzeum Közleményei, D sorozat, 244. szám. 
Hála József: Különös kövek, csodás csontok. Kilenc dolgozat a népi geológia köréből. Rudabánya, 

2016.
Károly János: Fejér vármegye története, II. Székesfehérvár, 1898.
Kerny Terézia – Smohay András szerk.: István a szent király. Tanulmánykötet és kiállítási kataló-

gus Szent István tiszteletéről halálának 975. évfordulóján. Székesfehérvár, 2013.
Kováts Sámuel: Levelek és más versek. Pest, 1805.
Kuthy István: Szent István király tiszteletét őrző egyházi műemlékek Székesfehérvárott. 

Székes fehérvári Szemle, VIII. 16–23. Székesfehérvár, 1838.
Lichtneckert András: Borászok titkai – titkok gazdái. Források és szemelvények szőlészetünk és 

borászatunk múltjából, 1700–1871. Balatonfüred, 2007.
Lőrincz Róbert: Az istvánhegyi kápolna dokumentuma a dunakeszi Szent Mihálytemplom 

Historia Domusában. Újpesti Helytörténeti Értesítő, 2008, XVI, 4. (december), 1011.
Lukács László: A tisztes ipar emlékei. Céhek, céhemlékek, az iparosok hagyományai Fejér megyében 

és Székesfehérváron. Székesfehérvár, 2007.
Lukács László: Ezer év gyöngye. A magyar történeti néphagyomány köréből. Székesfehérvár, 2013.
Mózessy Gergely (szerk.): A Székesfehérvári Egyházmegye névtára, 1998. Székesfehérvár, 1998.
Papp József: Hagyományok és tárgyi emlékek az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Budapest, 

1982.
Pauer Joannes: Historia dioecesis Alba Regalensis ab erecta sede episcopali 1777–1877. Alba Regia, 

1877.
Radics Péter: A Szent István-kultusz ezredéve Székesfehérvárott. Székes fehérvár, 1988. Historia 

Klub Füzetek 2. 
r. l.: Levelezések. Delejtű, I, 4. (július 27.), 29–30. Temesvár, 1858.
Sulyok János: Szent István-kultusz a székesfehérvári egyházmegyében. Szent Istvánemlékülés 

Székesfehérvárott. Szerk.: Farkas Gábor. 41–47. Székesfehérvár, 1989.
Szarka Géza: A székesfehérvári Belvárosi Plébánia története. Székesfehérvár, 2003.
Tihamér: Tatárhegy. Néprege. Vasárnapi Ujság, 1856, III, 120–121.
Udvardy János: Mondák. Magyar Nyelvőr, 1912, XLI, 199.
Udvardy Vince: SzékesFehérvár Történeti és tájrajz. Szépirodalmi Közlöny, 1858, 2274–2275, 

2298–2301. Pest, 1858.
Zsohár Melinda: Maroshegyi mozaik. Egy városrész története. Székesfehérvár, 2009.



2 0 2 0 .  a u g u s z t u s 13

Szikra János

Vadméz

Ázsiaillatú kamaszlány,
inkább még nyurga lányka,
de ingerlőn feszül a blúza,
combja is bűvöl már,
éneklő lába közt neked érik a gyönyör,
lényében szunnyad jövendő asszonyod,
lelkében holnapi szomorúságod,
egy idegen panelban néha még titokban tépi a haját,
de álmában sem rágcsál már a presszókban üvegpoharat –
öle erdei vadméz,
hónalja kerti kapor,
s ehhez némi jurtaszag csípős fűszere is társul,
képzeletedben évek óta a vandál pusztai kánok fekete kenyerét falja,
sűrű kumiszát szürcsöli,
érzéki táncukat járja,
ölelni melléd szegődik,
buzgó és odaadó lesz hozzád,
szerelmed bőkezűn meghálálja,
csupaszon álltok a tükör előtt
és elsírjátok magatokat az egymásból fakasztott boldogságtól –
inkább még nyurga lányka,
de telik a hold fönn s fogy,
mint fogy s telik újra,
s minden nyújtózó sejteddel még mindig őt kívánod,
ha fejik a kecskenyájat este a hegyen
és fölmekegnek a deszkaakolban a gidák,
kissé már megereszkedett
emlőjéből egyegy tejcsöpp a blúzon átszivárog.

szikra János (1954) Pátkán élő költő. Összegyűjtött versei Közép-európai nyár (Hitel Könyv
műhely, 2012) címmel jelentek meg.
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Sárga madarak

Hatalmas kukoricazsákok,
vállamra szakadnak,
rajokban csapnak rám a sárga csőrű,

mohón gomolygó vadak,
horgas csőrrel lezuhognak az égből a súlyos,

fekete vasmadarak,
szívemből kicsipegetik, kieszik, kirágják

az évtizedeken át földre hullt korpát,
fölzabálják a tonnákban álló rozsdaport,
a szerelem nyirkos kútjába korhadt deszkákat,
bebalzsamozott macskacsontvázat,
zuhanás közben is brekegő békát
s fodrászok kezén megőszült büdös hajcsavarokat hajigálnak,

orrüregembe vájnak,
agyamra kígyót küldenek,
képzeletem klikkereivel elcsapott kispapok gurigáznak,

s zuhognak, zuhognak csak az égből,
fényes tolluk kéken énekel a szélben,
a csontrepesztő,
esti szélben fényes tolluk kéken énekel,

sárga csőrrel zuhognak a sárba,
fekete tőlük a sár,
én is szívdobbanásig fekete vagyok már –
sűrű, agyagsárga és fekete, fekete, fekete tőlük a föld.

Járja a férfi szál bottal

Táncol a férfi,
járja a férfi szál bottal,
feketén járja a táncot a bottal.

Táncol a lány,
libben a kendő kezében,
csupa vágy bennem a férfi,
táncol a lány,
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suhog a lány,
fehéren libben a kendő kezében,
csupa vágy bennem a férfi.

Járja, csak járja szál bottal,
libben a kendő fehéren.

Sokáig hittem,
egy ölelésben hazatérhetek hozzád,
s a mészillatú tornácdélelőttön
röpködő ruhák közt fölragyog arcod a fényben.

Sokáig hittem,
hazatérhetek hozzád,
s fölragyog arcod újra a fényben.

Győztes csata vesztesének,
bal kezembe adták búcsúzóul jobb karom,
bal kezembe jobb karom.

Ország, világ legyen hazám,
ország, világ legyen hazám.

©
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Farkas Árpád

Bolyongásaim

Nyakkendőm Párizsban

Micsoda délután! Most jött el az ideje, hogy hiú aggodalommal hasznát vegyem 
útipoggyászom fölöslegének, mert persze bosszankodtam, mikor kicsomagol
ván, nyakkendőt, vadonatúj öltönyt, kézelőgombot s más efféle úri nyavalyát 
fedeztem fel bőröndömben; szegény feleségem feje, mit gondolhatott, kivel fogok 
én koktélpartizgatni Párizsban?! Pardon, pardon, most jut eszembe, magam is 
segédkeztem a becsomagolásnál, hiába, ideges ilyenkor az ember, mert micsoda 
délután: kávéházi randevú a St. Germaineen, valódi párizsi literátortársaság 
– mikor vágjuk magunkat puccba, ha most sem?

Miután ilyen szépen elment az eszem, s az utolsó simításokat is elvégeztem 
eleganciámon, lerobogtam a legalább kétszáz esztendős szálloda padlásszobájá
ból, s disztingvált fütyörészéssel elindultam a Szajna felé. A Latin negyed höm
pölygő utcai áradatában – ilyent még otthon sem látni: Lenin, Sztálin és Mao
nippek a föld pirosabbik arcáról idevilágító dísztárgyacskák sorfala között 
(1968as diákmegmozdulások után vagyunk) úgy éreztem magam, mint pici 
csokornyakkendővel ékesített zsákvarrótű egy szénakazalban. Persze, lépdelhet
nék itt anyaszült meztelenül is, akkor sem fordulna utánam senki, mégis kínosnak 
éreztem jólöltözöttségemet a divat városának slampos, szándékoltan henye öltö
zékű tömegében, s ha jól sikerült megfigyelnem, nyakkendős emberként is csak 
két néger jött vélem szemben egész utamon. „Én vagyok a fehér néger, nem a bő
röm, nyelvem néger” – Kányádisorokat skandálva benyitottam a Café Selectbe.

Olvasmányaim, álmaim párizsi kávéháza! Első pillantásra eldöntöttem, 
hogy ilyennek képzeltem el. A Select különben most már azon kívül, hogy én 
is megfordultam benne, arról is nevezetes, hogy a két háború közt itt tanyáztak 
a Párizsra szomjas amerikai írók, s Papa Hem(ingway) is többször füstölögtette 
itt pipáját. Hol ülhetett? Talán épp e sarokban, hová a hangos társaságba csöp
penve óvatosan igazgatom kézelőmet, hogy a márványlapon pirosló bortócsába 
ne érjen? Nagy nyűg lett rajtam egyszeriben az öltöny itt, a könnyedén csevegő 

Farkas árpád (1944) erdélyi magyar író, költő, műfordító. Főbb díjai, kitüntetései: Balassi Bálint
emlékkard (2002), a Magyar Köztársasági Elnök Emlékérme (2006), Babérkoszorúdíj (2016), Kos
suthdíj (2018). A Magyar Művészeti Akadémia tagja (2005). Legutóbbi kötete: Ostorzúgásban 
ének (egybegyűjtött versek, 2019) 
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és fesztelenül cimboráló társak között, hová is tettem az eszem, hogy elfeledtem: 
bohémtanyára, művészkávéházba jövök, egy sajnálatosan kis példányszámú 
avantgárd irodalmi folyóirat felfelparázsló kedéllyel csetepatézó fiatal munka
társai közé?

Panyókára dobván zakómat, ijedten vettem észre, hogy a szemközti sarok
asztalnál egy markáns arcú, szakállas grafikus épp rám szegezi plajbászát,  
s int, hogy végezzem csak dolgomat, a többit ő elrendezi. Erősen kíváncsi lettem 
volna, hogy az itt élő kétszázezer képzőművész egyike hová képes zülleszteni 
ábrázatomat, de gondoltam, tanácsosabb lesz meghúzódni, s különben is – Pá
rizsban semmi sem lehetetlen –, hátha ezzel a portréval fog majd befutni vala
hová? Ilyeténképpen saját bőrömben maradva beleszimatolhattam abba a vitába, 
mely az asztal túlsó felén zajgott, s mely nem is annyira vita volt, mint inkább 
hangos és türelmetlen tanácskozás arról, hogy miként lehetne gyorsan és ered
ményesen megszabadítani a költészetet az anyanyelv súlyos kölöncétől. Fölföl
merült a füstből egy név, mely számomra nem volt ismeretlen – lám csak, milyen 
műveltek vagyunk! –, az Isidore Isoué, ki a dadaista mozgalom egyik alapítója
ként a szó helyett a betűben, illetve a hangban vélte megtalálni annak idején  
a költői kifejezés egyetlen eszközét. Ha jól értettem, eléggé lekonzervatívozták 
holtában is szegényt, amiért hangverseiben csak a görög ábécé nagybetűinek 
alkalmazásáig merészkedett elrugaszkodni. Én, hirtelenjében nem tudván, ki
nek a pártjára álljak, egyértelműen lelkesedtem kollégáim temperamentumáért  
s ezért a légkörért, melyben – nem hihettem mást – korunk költészete vajúdik.

Fiatal költő és szerkesztő asztalszomszédom, kit rendkívül vonzó egyénisé
gű embernek ismertem meg, szerbeközbe otthoni dolgokról faggatott, Kányádi 
Sándor iránt érdeklődött, kivel volt szerencséje Párizsban személyesen is talál
kozni. Köszöntem, jól van, most jelenik meg tízezer példányban a verseskötete. 
Döbbent meglepetéssel nézett rám, mely hirtelen fejmozdulattól kicsusszant 
száján az arra vonatkozó javaslat is, hogy ne marháskodjam. Kányádi barátomat 
azzal próbáltam mentegetni, hogy már mifelénk ilyen elmaradottak az em
berek, időnként verset is olvasnak, s nem kell megijedni, még egyáltalán nem 
biztos, hogy azok a versek jók is. Például gyanúsan meg lehet érteni belőlük 
eztazt, s amolyan ásatag, rendes módon vannak írva. Erre valamelyest meg
nyugodott, s újabb rendelést tett egy pohár borra.

Zsongott hát a kávéház, téma témába csapott, egy hosszú hajú fiatalember 
nyomdai spaltokkal robogott be, végre öltönyöstől, kézelőgombostól otthon 
éreztem magam én is. Ekkor tűnt föl, hogy rajtam kívül még ül hallgatag ember 
az asztalnál. Csupa szem, csupa fül tartással gubbasztott a padkán, s aligha 
hinném, hogy megszólalt volna a délután folyamán. Érdeklődésemet szom
szédom oltotta: ő a folyóirat alig néhány párizsi előfizetőinek egyike, szeret 
eljárni közéjük, szívesen látják, nem is zavar sok vizet. A jobb korokban nagy
betűvel emlegetett Olvasó tehát ő. Ül órákon át a szellemi erjedés zsivajában, 
jelen van figyelmesen, magányosan és árván, akár a nyakkendőm.

(1972)
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Iskola Firenzében

Ez lenne hát a Battistero di San Giovanni, Olaszhon legnagyobb keresztelő
kápolnája. Ezerkétszázhatvanötödik esztendejében az Úrnak itt tartották kereszt
víz alá Dante Alighierit. Bizonyára csúnya, vörös és ráncos képű csecsemő volt 
ő is, és oázott irtózatosan, míg türelmetlenül topogott az áhítatos gyülekezet, 
hisz a Péterkapu melletti szülői házban lakomára terítve vártak már az aszta
lok. Aztán tudjuk, mi lett a vége: fölcseperedett a középkor legnagyobb költője. 
Na, ennek a piszkos autós népségnek ugyan cseperedhetett, elözönlik az ősi 
város szűk utcáit, hogy oldaltáskámat, mint valami figyelmeztető lámpát, ma
gam előtt lengetve tudok csak haladni tenyérnyi szigettől szigetig, s a San Croce 
bejárata előtt legszívesebben megsuhogtatnám magam körül, hátha elsöpörne 
néhányat a lépcsőkig merészkedő, tülkölő jószágok közül. Hát nem tudják ezek, 
pszt!, nem tudják?, hogy ott bent Michelangelo, Machiavelli, Rossini és Galilei 
urak nyugosznak? Megereszkedett lélekkel igyekszem kivergődni az olasz  
reneszánsz fülledt, pofátlan utókorának benzingőzéből, csöndes, hűvös utcács
kára bukkanok végre, holtfáradtan lekuporodom egy lépcsőre, s megtörlöm  
a hűséges Chianti borosüveg száját. Mit ad Isten, megáll orrom előtt egy nyolc
százötvenes Fiat, kiszáll belőle egy hosszúhosszú reverenda, s rám se bagózva 
átlibben a mellettem kuporgó borospalackon. Hátrapillantok: hát bizony, egy 
templomocska küszöbén korhelykedem… Szeppenten továbbállok. Néhány ut
cával odébb egy kis márványtáblán akad meg a szemem. Vésve vagyon rá gyö
nyörű betűkkel, hogy ebben az épületben iskoláztatott a nagy olasz, nos, ki más? 
Dante Alighieri! Megnyugszom valamelyest: Dante mellém szegődött. Firenzei 
vendéglátóm ma ő, s mégsem akar elszivárogni a belém lopakodott profán han
gulat. És – most már alaposabb körültekintés után – lekuporodván a szemközti 
sarokra, az ősi kőépület mustrálgatása közben komoly, kilenc esztendő körüli 
fiúcskát vélek kilépni az egyébként zárt kapu mögül, tetszik nekem ez a Dante 
fiú, motyogom magamban, s a későbbi közéleti férfiúra és hatalmas költőre 
gondolok. Ő egyelőre ott a sarkon még csak a nyolcesztendős leánykát, Beatrice 
Portinarit pillantja meg, a férfikor poézisébe hajló gyermekszerelemre gyullad
ván. Tetszik bizony nekem ez a költő – kapok észbe újból –, kinek tudós férfiak 
kerekítették szemét a nagyvilágra, s dédelgethették volna finom firenzei szalo
nok, mégis veszélyes politikai küzdelmekbe vetette magát. Isteni színjátékának 
szárnycsapásait sem féltette – pápák, politikusok, köztük a hitvány Bocca degli 
Abati úr a megmondhatói –, nem féltette bizony a művészetet a „sárba rántó 
közéletiségtől”. A latin szó is ebben az oskolában kerülhetett nyelve alá, mellyel 
később, száműzettetvén, ígyen sóhajtott: „Népem, mit vétettem ellened?” Mi féle 
beszéd ez? Latinul szólítni a népet? – fortyannának fel manapság mifelénk ily 
költői kérdés hallatán mindazok, kik a népiség fogalmát fölidézni is csak idéző
jelben képesek, eleven, és úgy látszik, pusztíthatatlan utódaiként Della Casa 
reneszánsz kori ítésznek, ki már hajdanán „népiesnek” fitymálta a költőt „har
cosságáért”. Nahát!
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De elkanyarodtunk! Hiszen ezen a hajdani iskolán akad még szemlélnivaló. 
Ahhoz képest, hogy egy Dante koptatta küszöbét, első pillantásra szürke, jelen
téktelen épületnek tűnik. Nekem például se Dantéról, se Shakespeareről, egyetlen 
zseniről sem jutott eszembe soha, hogy iskolába is járhatott… Ebben a műem
lékekkel zsúfolt városban oly csöndes például e kis márványtáblával meg
húzódó iskolának a környéke, hogy semmiképp sem tudnám zarándokhellyel 
összetéveszteni. Mifelénk bizonyára kultikusabb lenne a becsülete. Jófajta ke
leti ember az ősit s a keveset igen becsüli. Eszembe jut például egy hatalmas 
torta. Négyszáz éves fordulóját ünnepelte egyik székelyföldi gimnáziumunk. 
A sokadalmi dáridó fénypontja: behozták az iskolaépület tortából mintázott 
makettjét a legbecsesebb vendég elé – megszegés végett. Választhatott a meg
tisztelt: a tornateremmel óhajtja kezdeni, a tizedik osztállyal, avagy az igaz gatói 
irodával éppen. Így, ahogy Dante iskoláját elnézem, ebből töpörtyűs pogácsára 
ha futná – arra is legfennebb az ezredik évfordulón.

Firenze, Firenze, nem csavarod te azért el az én fejemet – rázogatom kifele 
az utolsó cseppeket is a palackból. Aztán fölkászálódóban észreveszek az asz
falton egy roppant ismerős krétarajzot. De hiszen gyermekkorom osztálykockái 
ezek! Féllábra állok, s szorgos szökdeléssel ezt az „iskolát” még kijárom. 

(1972)

Júlia selyemharisnyája

Ha már Veronában jár az ember, Capuletékhez csak be kell térnie egy fertály
órára, annál is inkább, mert tárvanyitva tartják a nagykaput. A kaput igen,  
de a házba nyíló ajtókat már kevésbé; térülökfordulok a szűköcske udvaron,  
s – van itthon valaki!? – Júlia kisasszony erkélye alatt zsebre dugott kézzel nagy 
gangosan megállok. Így figyelem magamban darabig, hogy gyűlögete elegen
dő élmény a megilletődéshez, s megállapítom, hogy ezt az erkélyt valaha láttam 
már a moziban, hacsak nem épp a filmesek hagyták itt idegenforgalmi célokra, 
s az utcai képeslapárusok balkonjához, melyen a Capulet leány oly huncutul 
könyököl, hogy arcmását a szeretett vásárló egy kis ragasztó segítségével ked
vese pici portréjával behelyettesítheti, ugyancsak hasonlatos. Na, jól van. Vagyok 
még én is annyira romantikus ember, mint a nagyvilág többi fia, s itt, a hely
színen, könyökölni ezennel, odaképzelem minden eddigi szerelmemet. Mivel 
elég sűrűn éltem ifjúságomat, ebbéli fáradozásom eltart egy darabig. Jönnek hát 
sorjában, s lassú szempillabólintásomra – köszönöm! – távoznak is, némelyiket 
hümmögve még visszahívom, méregetem, s dolgára engedem ismét. Arra vol
nék kíváncsi, hogy akadte még köztük, akiért ezt a háromméternyi magasságot 
kötélhágcsón megmásznám. Ekkor veszem észre azt a harisnyát. Azt hiszem, 
szemem káprázik, dörzsölgetem is módjával, de hát semmi kétség: egy való
ságos női harisnya fityeg ott, ahol a bal oldali erkélypárkány a falba ér. A láb 
fej helyén pici kő dagadozik, nyilvánvalóan valami vidám suhanc dobhatta föl 
– dekorációnak. Dobta, nem dobta, Júlia harisnyája az már nékem, s rögtönzött 
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erkélyjelenetemből máris elküldöm azt a leányzót, ki annak idején a kolozs vári 
Hójában arról duruzsolt, hogy egyik régi szerelméből egy lyukas zokni okából 
ábrándult volt ki. Hát itt hágcsómászás nem lesz. Na, nem azért, lányok, mint
ha sokatokért nem másznék vissza az ifjúság elragadtatásmelegébe – de hát 
lehet ezektől…? Ezektől itt körülöttem, ettől a turistatömegtől, mely az udvart 
elözönlötte? Könyörtelen udvariassággal máris félrelök egy idegenvezető úr,  
s az erkély alól magyarázza is az angol diákcsoportnak, hogy miről van szó. 
Három falra szerelt automata működik még az udvaron, melyek százlírás elle
nében öt nyelven közlik, képernyőn tanúsítják, hogy mennyire fontos zarán
dokhelye ez itt a szerelemnek. Kikergettetvén erkélyjelenetemből, szorgalmasan 
fülelek az idegenvezető angol szavaira, s sikerül is annyit megállapítanom, hogy 
tízperces előadásában egyszer sem ejti ki Shakespeare úr nevét. Apák sorsa! 
Mert hát hiába „orozta” volt olasz novellistától a veronai fiatalok történetét, 
mégiscsak ő volna az atyja ennek a Júliának s annak a Rómeónak, kiket, ugye
bár, az egyetemes szerelem szimbólumává sikerült nemzenie. Az életerős fiak 
s az egyetemes értékű művek túlnőnek néha szülőiken, s bizony, Shakespeare 
úr, még a világirodalom sem felsőrendűbb az életnél, főként mostanság, mikor, 
lám, szemébe csüng Júlia kisasszony selyemharisnyája. 

(1972)

Palackposta

Gyönyörű augusztusi estén irodalmi hetilapunk szerkesztőjével üldögélünk  
a Szent Márk téren, na persze nem fényárban úszó kávéházi asztalkánál – kinek 
van arra pénze! –, csak itt, a tér peremének meleg márványburkolatán, messzi
ről idecsavargott, vásott társak között; bocsánatot kérek, nem is tudom hirte
lenjében, szabade helyettes főszerkesztőt földön ülve ábrázolni, helyesbítek 
inkább: Szilágyi István barátommal, romániai magyar íróval (ugye, így mind
járt más?) üldögélünk a Szent Márk tér esti zsivajában, és természetesen fene
mód jól érezzük magunkat. Jó közérzetünk egyik forrása a Tokaji címkés bo
rospalackban rejlik, melynek olcsó tartalmát – sanda gyanúk eloszlatása végett 
közlöm – nem korhelykedés céljából használjuk egészséggel, hanem a minden
napi (elég borsos árú) levesétel helyett s gyanánt, az áldott hazai füstölt szalonna 
mellé. Drága székelyszentmiklósi malac, te sem gondoltad volna, hogy Velen
cében szolgálsz majd korgó gyomrú vándorok örömére s hasznára, kik óvatos 
szeleteket szelnek most paprikás hasalji részedből, míg pezsgők pukkannak  
a fényárban úszó tér közeli asztalainál, s három nagyzenekar játszik, ó, s mit ját
szik: a Csárdáskirálynő és a Víg özvegy negédes dallamai hömpölyögnek, s a messzi  
Amerikából ideröpült hölgyek arcáról leolvad a festék a műélvezetbéli fölin
dultságtól, mialatt skatulyából kirántott tiptop urak gusztálgatják a mindig 
szomorú ábrázattal ácsorgó piktorok képeit igen nagy szakértelemmel, s anélkül, 
hogy pénztárcáikba nyúlnának. Üldögélünk még egy darabig a tér partján, hol 
új s újabb kísérletképpen mindegyre a gitár húrjába csap a világ idehúzódott 
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ifjúsága, mondanom sem kell, eredménytelenül, mert partra veti hangjukat 
mindig a hömpölygő operettmuzsika. Bedugjuk mi is az időközben megürült 
üveget, s a tér imigyen palackba zárt hangulatával odébb húzódunk a Dózse
palota előtti mólóra, hallgatni a világ legcsodálatosabb és legmegnyugtatóbb 
muzsikáját, a tengert. A cölöpök közt sötéten és méltóságteljesen csobbannak  
a gondolák, s a messzeség sós íze a hazai szalonnáéval elkeveredve nyelvünk 
alatt ott tündérkedik. A messzeségről és szalonnáról aztán eszünkbe jut, hogy 
mi íróemberek volnánk, s e magunkra eszméléshez híven lapot tépünk ki jegy
zetfüzetünkből, s könnyen olvasható nagybetűkkel róni kezdjük: „PALACK
POSTA. A XXI. SZÁZAD SZÍVES FIGYELMÉBE.” Röviden beszámolunk úti ta
pasztalatainkról, vázoljuk Európa nagyobb városainak civilizációs szintjét, az 
árakat, javaslatot teszünk mindenféle térzene betiltására. Otthoni barátainkra 
tereljük a szót, hosszúhosszú listát állítunk össze az általunk ismert gyermekek 
névsorából, kérve a kedves XXI. századot, hogy figyeljen majd rájuk, gondjukat 
viselje, s engedje meg nekik, hogy népükhöz hű asszonyokkáférfiakká vájjanak. 
Részletesen beszámoltunk továbbá a hazai magyar irodalom jelenlegi állásáról, 
törődtünk nemzetiségi kiadónkkal, a Kriterionnal, s figyelmeztettünk arra, 
hogy irodalmi lapjaink nemsokára világszínvonalat fognak képviselni, taná
csos lesz földkerekségszerte rájuk előfizetni. Sorainkat zárva a legjobbakat 
kívántuk Néki, az Egyetértés és Béke Századának neveztük, majd levelünket 
összehajtogatva gondosan palackba zártuk, s jó messzire bedobtuk a tengerbe. 
Későre járt, mögöttünk csendes volt már a tér. S ama szent és mély meggyőző
désünkkel, hogy mi megtettünk minden tőlünk telhetőt, s a többi már nem 
lelkünkön szárad, abban a szent hiedelmünkben, hogy a hazai magyar iroda
lomból legalább ennyi üzenet eljut a nagy óceánba, becsavartuk tollainkat.

(1972)

Hermafrodita idő

Ki vihart vet, s szelet arat…
Így kezdődött

Mindaz, mi igaz és pőrén egyszerű, fenséges is egyben. E fejtartással becsülöm 
a földkerekség népeinek nemzeti érzéseit, melyekhez, ha ünnepi pillantás tár
sul, főt biccentek. Hogyne lenne hát életem tartozékaként megbecsülésre méltó 
nemzeti lélegzetvétele annak a román népnek, mellyel országalkotó közösségbe 
kényszerültem, melynek égboltja alatt ugyanazon nap szikkaszt, zápor áztat, még 
akkor is bizony, ha lassún változó történelmi koronként megalázó védekezési 
élethelyzetben tartanak, kényszerítenek hatalomváltó urai. Oltani már belém 
nem oltanak gyűlöletet, megvetést vagy akár lebecsülést más népek iránt;  
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ó, nem csupán azért, mert keresztény volna bennem a lélek, de mert ismerem 
az európai nemzetek történetét, egészséges emberi környezetben nevelkedtem, 
s munkaeszközöm a szeretet. E szeretetnek persze röpke fél évszázadom alatt 
számtalanszor próbálták vérét venni, ettől erősödött mára olyannyira, hogy ha 
netalán afrikai emberevők közé keverednék, kik nemzeti szertartásukon el
fogyasztásomra készülnének, megrendült megértéssel állnék elébük: éhesek 
vagytok bizony mítoszra és húsra, honnan tudhatnátok, hogy nem én vagyok 
számotokra a legfinomabb falat? Itt állok, másként nem tehetek.

Futnak bennem a gondolatok a képernyő fénycsíkjaival, melyek a román nép 
hetvenkét esztendős egyesülésének s egyben új, első nemzeti ünnepének gyula
fehérvári pillanatait közvetítik. A szertartás külső kellékeivel egyetemben friss, 
erős, méltóságra törekvően magasztos. Ez az ősi nép, mely nemzet voltában 
kényszerűen fiatal, nem tehet arról, hogy a történelem tektonikája arra kény
szerítette, hogy kurta időszakonként váltson himnuszt, országcímert, nemzeti 
ünnepnapot, felségjelet. E népet, miként annyi sorstársát a Balkántól föl azon 
KeletEurópában, rostába ültették, s azt a rostát pofozzák. Amit ma látok, még 
csak nem is a román nép, annak kisebb tömege csupán, s eggyé verődött – a to
borzás szót kerülném – gyülekezet adja át magát a vadonatúj élménynek. Szó
nokai emelkedettek, pontosak, elegánsak, néhány óra alatt óhajtanák megvilá
gítani azt a nemzetük számára életbevágó történelmi pillanatot, melynek csak 
ideológiában hullt ezeddig magva, de a konkrét és pontos, nemzedékről nem
zedékre szolgáló történelemismeret háromnegyed századon át gondosan el
kerülte. Féltem, hogy eme egyszerű oknál fogva a szervezetten összesereglett 
gyülekezet első szabad nemzeti ünnepén csőcselékké válik; s lám, csaknem 
megtörtént. S talán mégsem. Mert semmiképpen sem nevesíteném csőcselék
ként azt a tartalmas nemzeti érzésre áhítozó népréteget, melynek föld és tár
sadalmirendmozgató elszánásáról forradalomként beszélnek, de decembertől 
decemberig halottaival együtt ellopják, egy esztendő januárján, márciusán, 
júniusán át indulatait, a szép, szabadságkereső indulatait manipulálják, legszen
tebb áldozatvállalásait hatalmi harcok malomkeréklapátjaira vetik, s azt, amit 
a századvégre jutva ideje lenne mívelnie, a tartalmas, nemzetépítésre szolgáló 
tudatépítést csak könnyed őszi tarlóhántással kényelmesek végezni, mely szán
tásba konkolyt hintnek: xenofóbiát, idegenutálatot, s ha már mi, magyarok va
gyunk népesen kézügyben, gyűlöletét az együtt élni szándékozó magyarnak.

Nem nevezném csőcseléknek a gyulafehérvári téren összesereglett emberek 
gyülekezetét, azokat, kik nemcsak hadonászó karjukat hozták s fujjogtató aj
kukat, de apáikig visszamenően legalább két nemzedék kötélrángatott tapsai
nak pirosát kihűlt tenyerükben, lélek nélküli, kötelező fesztivitások emlékét.  
A fejek fölé emelt táblák egyetlen szervezet, számomra közömbös, de ellenem 
és közösségem ellen sunyin és radikálisan támadó szervezet jelvényét viselték, 
tüntetően és letagadhatatlanul. Hogy mért nevezem mégis közömbösnek ezt  
a szervezetet, mely úgy óhajt gyanútlan, történelemismeret, valamint kortársi 
időisme nélküli tömeget maga köré vonzani, hogy mételyt hint, miszerint el 
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akarják venni tőle házát, marháját, feleségét és honát vadidegenek, s hatalomra, 
puszipajtásságra így tör hadügyminiszterrel és államelnökkel; közömbös bi
zony számomra, számunkra, mert amit tőlünk álságos orcával félt, óv, fenyege
tettnek jelöl, az van! Otthonunk Erdély, a mienk is, azokéval együtt, román 
sorstársainkkal együtt, kikkel, mert közös népdalaink is vannak, tudják és meg
értik, majd ha lefutnak e kispolitika nagyvizei: nem hordjuk el egymás alól 
zsebkendőnk négy sarkában e földet.

Nem a csőcselék arca bizony, melyen a kamera e félszeg módra sikerült ün
nepségen óvatosan pásztáz: a kisemmizettek arcát látom eltorzulva, a legkifosz
tottabbakét, mert még azt sem sejtik, miből semmizték ki őket. Nemzeti ün
nepet ülnének, s bevághatóak a képsorok bármely rögbimeccs nézőterébe. 
Áhítatnak, megilletődöttségnek, de még ellenséges arcvonásnak sincs semmi 
nyoma. Jó hecc ez, fiúk – ennyi csupán, csupán csak ennyi. Ott fenn, Bukarest
ben a – kényelmetlenkedve elfogadott – pluralizmus idegen fogalom eme aré
nában. Lehujjogják a parasztpártot, a liberális párt képviselőinek nemzetölelő 
szavait, természetes tehát, hogy ha magyar szenátor szól, neki szava sem le
hetne. De van, tehát mondja. Beleretten e bátorságba a képernyő is, s midőn  
a nemzeti tolerancia legkihívóbb, s egyben figyelmeztetően társkereső szavai 
hangzanának el, az idei tévézés első alkalmából beáll a műszaki hiba. Se kép 
nem érkezik, sem hang nem hallatik. Megszületik a csúcstolerancia. És itt záró
jel nélkül megjegyezem, hogy Szőcs Géza szenátusi munkáját távolról ismerve, 
írótársamat becsülöm magatartásáért, amivel egy uszult (mert következetesen 
uszított) tömeg hujjogása elé állva nemzetiségünk kalapját is megemelte, azt  
a bokrétázatlant és fájdalmakkal szalagozottat egy testvérnép nemzeti ün 
nepe előtt.

És nézem urainkat a televízió kamerájával együtt, uraink feje körül glória 
helyett bizony hujjogásfellegek kerekednek, ezúttal nem őket fütyülik, hiszen 
választóik sereglettek össze, hanem annál is többet, mire országot kellene épí
teniük: a demokráciát. Eleinte hatalmi helyzetbeli mosolyra rándult ajka az ál
lamelnöknek, a szenátus elnökének, a parlament vezetője első pillanattól gond
terhelt, ők hárman első perctől értik, hogy fellegglória nő itt fejük körül. Csupán 
az ország miniszterelnöke hozza széles mosolyát eme arénába, először csitítgat
na fölkúszó kedélyt, de mikor a magyar szónok román nyelvű szavaira felduz
zad a tömegkedély, megfeledkezik státusáról, méltóságáról, nemzeti ünnepről, 
s választási kampányba csöppentve magát, karját, öklét magasba emelve, el
nöki vigyorát tündököltetve biztat: „Jól van, fiúk!” Isten és a sajtó a tanúm, nem 
szoktam államférfiakhoz nevelőtanítónak szegődni. Semmi sérelem bennem, 
amiért nemzeti kisebbségem elleni tüntetésre bátorít egy országos viszonylatban 
szűknek tekinthető gyülekezetet. Ártott nekünk ennél többet beleegyező fejbó
lintásaival és ama biccentéseket visszavonó aláírásaival. Én nem magyarként 
nézem ma őt, csak miként nemzettársai javai emlegették – kultúremberként. S mint 
ilyen, elismerem, társaságban, ha ama társaság szűk, európai államférfiakból, 
diplomatákból áll, tud viselkedni. Mosolya, világnyelveken rögtönzött okos 
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szava, kellő, ülő helyzetben keresztbe vetett lába van hozzá, de tágasabb társa
ságban – ím, Gyulafehérvár – az ország színe előtt nem tud. Nem tud, mert egy 
ország miniszterelnöke, bármennyi belső késztetés fakadjon ez irányban benne, 
nem tekinthet bokszmeccsnek egy nemzeti ünnepet. Vád ne érjen tehát népet, 
melytől az iskola legeurópaibb árnyalatait évtizedeken át megvonták, amiért 
ugyanúgy viselkedik első nemzeti ünnepén a piacon, miként Párizsban tanult 
miniszterelnöke.

Míg e sorokat magam elé beszélem, szól a rádió, mondja: zeng már a sajtó. 
Bekapcsolom a televíziót: az elnöki sajtóiroda közleménye emlékezik a tegnapra, 
és tömegeket utónevel. Az általam emlegetett, de nevén ezúttal sem emleget
hető pánromán szervezet elzárkózik a felelősség elől. Megfeddik a népet, kissé 
feledésre ítélik a történteket, felelősséget nem vállalnak. Elhangzik ellenben egy 
választások idején esetleg kulcsmondatként kezelhető, ősi dákrománnak neve
zett közmondás: „Ki szelet vet, vihart arat.”

Nos, én, a csak nagyon kevés román társam által lenézett hun ivadék e köz
mondás párját legalább hét európai nyelven ismerem. S megnyugtatom, nem  
a pillanatnyilag izgalomban levő kormányt, csupán ama szervezetet, mely e 
kezdetben gyanútlan államférfiakat ily fölösleges izgalomba hozta: türelmes és 
hosszú hónapok munkájával vihart óhajtottak vetni – természetesen egziszten
ciális létük érdekében –, de csak szelet arattak.

Mert ami Gyulafehérváron történt szélfuvintás csupán, szándékaikhoz képest. 
(1990)

Tőkére hát Tőkés László fejével?

Veszélyben az ország, süvölti a média, s hogy világos legyen, miért: a parlament 
és a sajtó Tőkés püspököt megsemmisítő szándékú erővel támadja, s ráadásul 
mindez általában nem érthetetlen és nem is csodával határos jelenség. Minden 
demokratikus berendezkedésű országban helye van a szembefeszülő véle
ményeknek, így mi sem vettük és vesszük fel a felénk dobott kesztyűt, ha nincs 
a hazugság és a rágalom köveivel kibélelve.

Íme, zeng az éter és a sajtó, hogy Magyarország egyik kisvárosában az Er
délyből kiűzött magyarság néhány képviselője, valamint kéthárom nemzetközi 
szervezet tagja elveszített szülőföldje jövőjéről mer álmodni. Szélsőségesnek is 
tekinthető óhajok is megfogalmazódnak, amennyiben az álmodozás szélsősé
gesként ismerhet olyan valóságmentes ábrándokat, miszerint Erdélyország pél
dául lehetne független territórium is a Föld hátán, ha bármely nációjának tiszt
ségviselői nem szándékoznának távozást sürgető útlevelet nyomkodni bármely, 
magát otthon érezni óhajtó polgára markába. Elég szobatiszta a fogalmazás, 
ügyész úr?

A világ minden tájáról egybegyűltek mellett romániai meghívottak is részt 
vettek (többek között Tőkés László püspök úr) azon a konferencián, melyen  
a résztvevők, ki tudja, kinek a felkérésére, elhatárolták magukat a minden való
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ságalapot nélkülöző, Erdély független jövőjén való merengéstől. Nem voltam 
jelen a tanácskozáson, magam is csak a képernyőről értesülhettem Tőkés püs
pök úr szenvedélyes aggodalmáról, mellyel az exodusnak kitett magyarságot, 
egyszóval híveit, nyáját a végromlástól, azaz: az ország elhagyásától féltette. 
Magam is túldramatizáltnak éreztem e feltevést, mely a magyarság szórvány
vidéktapasztalataiból táplálkozik, tudva tudván, hogy mi itt, Székelyföldön, 
dacolva minden rágalomhadjárattal vagy épp annak megerősítő tudatában, 
megvetettük lábunk, s akik nem futottak tova, immáron maradunk. Ama tanács
kozáson az RMDSZképviselő elhatárolta magát minden illúziókergető s való
ságalapot nélkülöző romantikus megnyilatkozástól, s közös közleményt sem 
a magyarországi hivatalosság, sem romániai, kárpátaljai, sem szlovákiai, sem 
jugoszláviai jelenlevő nem írt alá. Ennyi az egri veszedelemről.

De mint mondám, zeng a parlament, fölforr a televízió képernyője, tüzet okád 
a kormánypárti sajtó. Tegye, önmagát leplezi le. Célpont persze ismét: a romá
niai magyarság. Sebaj, belevastagodott már a bőrünk.

Viszont, kérdezem én, meddig csapnának a felháborodás immár eget érő 
hullámai, ha a magyar parlament például napirendre tűzné Vadim Tudor és 
hittársai ama kijelentését, miszerint nemcsak a Tiszáig vonulnak majd a román 
seregek, hanem, miként e században már két alkalommal megtették, harmadik 
ízben is megszállják Budapestet? Gondolom, szintén, mint ősi román földet. Mit 
tennének Jugoszlávia, Bulgária és Görögország kormányai, ha komolyan ven
nék Adrian Motiu parlamenti képviselő úr ama kijelentését, miszerint hatmil
lió (?) román él országunkon kívül, a Balkánon, s Besszarábiát leszámítva még 
két román állam e térségben létrehozható lehetne. Nem, nem dugták össze fe
jüket a Balkánhonatyák még egyik ország parlamentjében sem, mert ők azért 
tudják: bolond likból bolond szél fú.

A kétmilliós erdélyi magyarság mégis nagy nyűg, nem tüntethető el nyom
talanul, így hát csak fejét vennék. Az ultranacionalistáknak, úgy tetszik, nincs 
nagyobb szégyene a román felkelésnek, mint a tény, miszerint e rendszerváltó 
megmozdulás épp egy magyar protestáns lelkész portájáról indult, román, ma
gyar és német ellenállók élőláncával.

Azóta Tőkés Lászlót magyar kémnek, KGBügynöknek, hazaárulónak s jó 
ég tudja, még minek becézik mindazok, kik végeredményben nagyon távoli 
áttéttel neki is köszönhetik, hogy új kormányban, szabad parlamentben, szabad 
sajtó főszerkesztői székében fejthetik ki demokráciaellenes tevékenységüket. 
Tőkés Lászlónak fejét kérik, törvényszék elé óhajtják állíttatni, kiutasíttatni az 
országból csak azért, mert annyi román bel és külföldi társával egyetemben 
gyanakvással fogadja az állam gazdasági és nemzetiségi politikáját. S persze, 
mert teszi mindezt romániai magyarként. Hogy is engedhetné meg magának 
másként a helyi román lap főszerkesztője, hogy Távozz, sátán címmel utasítsa ki 
e honi földi paradicsomból azzal a váddal, hogy templomában annak idején  
a román nép ellen prédikált. „Ah, be kár, hogy nem csapott le rá idejében a Se
curitate!” – sóhajt a szerző. Ha legalább egy istentiszteleten részt vett volna 
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tisztelt ateistakommunista beállítottságú kollégánk, tudhatná, hogy Tőkés tisz
teletes a román falurombolás és a ceausiszta nemzetiségi politika ellen emelte 
fel szavát, s a Securitate bűntény hiányában nem tudta akkor hirtelen eltüntetni. 
Fölösleges Manolăchescu barátunknak nosztalgiáznia a tűnt Securitate iránt, 
utódszervei működnek, s a Rahovei utcai, valamint a jilavai börtön is kiürülő
ben az ország romba döntő elítéltjeitől, akad hely, s ha ő maga is besegít, számos, 
azok részére, kik 1989. december 22én vérüket nem adhatták szabadabb s egy
ben szószátyárabb időkért.

Tőkés Lászlót pedig nem kell megvédenünk, olyan „sátán” ő, ki kivételesen 
Isten és egy egyetemes, szabadságszerető közösség kegyelmében leledzik. 

(1991)

Lóvátevők

Haragszik az RMDSZ csúcsvezetése, mert holnap Sepsiszentgyörgyön civil 
szervezetként megalakul a Székely Nemzeti Tanács jónéhány magyar kép
vi selőnk kezdeményező hozzájárulásával, akik éveken át dolgoztak azon az 
autonómiastatútumon, melynek nyilvánosságra hozatalát vezetőink azáltal 
torpedózzák egyfolytában, hogy „nem jött még el az ideje!”. Jól értjük, felkent 
uraink szerint tizennégy esztendő múltán sem vált még időszerűvé, maradt 
választási szlogen csupán mindaz, mit nemzeti önvédelmünk legközvetlenebb 
célpontjaként határoztunk meg. Talán a nemzetközileg elfogadott és aláírt, de 
minden lehető alkalommal megszegett, garanciákat magukba foglaló jogvédő 
nyilatkozatok, új történelmi helyzet szülte struktúraváltás lehetőségét villantó 
és újratárgyalandó számonkérés helyett azért választották a könnyebbnek tetsző 
utat, bármely rendűrangú hatalom megkaparintásáért közösségünk csicská
sítását, mert csupán a pártfegyelem irányította társadalomvezetési, koordiná
lási modellt volt lehetőségük megismerni eddigi életük során. Persze, sosem 
fogják elhinni, egetföldet sisteregtető pártcsatározások nélkül is járna csupán 
nemzeti kisebbségként is, de jure, s főleg egy mérsékelt égövű ország adófizető 
polgáraiként annyi jószág, amennyit hősies csatározásaikkal és megalkuvá
saikkal, hálás és háládatlan szavazóik számára ebben a mindig is csikor gó 
nyikorgó kerekű társadalomban kiharcolniuk vagy éppenséggel elveszejteniük 
sikerült. Hogy a kormányközeli párttagsággal járó, külön belógatott pénzes 
zacskókról ne is beszéljünk.

Ámultan látom, hogy fürge tolljárású opportunistáink a holnapi függetlene
dési kísérlet sikerét mindenekelőtt a román közmegítéléstől féltik. Miközben 
tudják, hogy egy igét, szót, fogalmat e csúnya televénybe legalább tíz vagy ötven 
évvel azelőtt kell elhullatni, hogy magva nőne vagy szakadna. Kérdezném: hogy 
a fenébe várhat épelméjű az újólag nemzetté államosított románságtól máról hol
napra, épp székely autonómiaügyben meg és egyetértést, mikor annak együtt 
borsódzik a háta a romániai magyarság hivatalos érdekképviseletével? Kinek 
kell még oly hosszas karrierharc után radikálisabb átrendeződés? Miért küzdjön ő, 
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félig felfalt idegrendszerével az önrendelkező tanácselnöki, polgármesteri vagy 
akár prefektusi székért, ha győzelem jöttével váratlanul más ül bele? Mert ho
gyan tudnád meggyőzni a minden választási haraburában csúcsra járatott ma
gyar mumus ártalmatlanságáról az egyszerű román embert az önrendelkezés, 
a régiósítás szociálmorális előnyeiről, mikor már csak ortodox istenében ma
radt minden bizodalma, s papjai, igen, teológialag talán a kor szintjén felkészült 
papjai úgy játszanak véle, időnként megtejeltetve babonák iránti fogékonyságát 
is, mint macska az egérrel. Hogyan tudnád megértetni egy egyszerű román 
emberrel, hogy nem egy más nációbéli ismeretlen az ő feltétlen ellensége, ha 
még azt sem képes észrevenni, hogyan tartja, rángatja zabláját az ő demokrá
ciát mímelő, központosítottan tolvajló nemzeti kormánya? Amely lehet bármily 
alakzatban bukdácsoló, honjait is nemzetiségeivel együtt veszejteni kész go
nosz vagy csak dilettáns. Ott riszál körülötte mind, kiket valamilyen balkánian 
titokzatos tehetetlenségi erő sorsod egyengetésére küldött – adassék tisztelet  
a mindenkori kivételnek! –, s ehelyett kéretlen is nyújtogatja puszira fül cimpáit, 
mert hát tele két karja jófajta szilvóriumot kotyogtató demizsonnal. Jó régen, 
mikor még csak házitrabant ügyében koptatta a minisztériumi lépcsőket, így 
szocializálódott.

Bizony ott tartunk, ha az általunk képviseleti hatáskörrel felruházott fele
inkkel nem tudjuk megértetni sorskérdéseinket, a románságban már nem is 
reménykedhetünk.

S hogy az RMDSZ csúcsvezetése nem szívlelte meg a székelyföldi és partiu
mi óhajokat, miszerint nemzetpolitikájában ne homogenizálja a szórvány és 
tömbmagyarság másmás igényeit és lehetőségeit – forrása csupán a mai ütkö
zéseknek. A baj, hogy személyi presztízsek, bársonyszékek, változó kormá
nyokkal váltott mézes csókok kedvéért feladta már 1990ben megfogalmazott, 
de négy év múltán Brassóban szabályzatban rögzített autonómiaigényét is. De 
még ez sem volna oly sötét, ha finom füleinkkel nem hallanánk szájukból na
ponta, hogy: ők a Bethlen Gábori politizálás kitüntetettjei (szegénynek nem 
volt hozzá ennyi hintója s rezidenciája), miközben éppen ő, az RMDSZcsúcs 
szegülne szembe hű alattvalói segítő szándékával, akik megvalósítanák szívós 
munkával e hosszú távú építkezést, ha két kormány közti farkcsóválás közben 
néki épp nem volna rá érkezése.

Az RMDSZ csúcsvezetése pedig ahelyett, hogy megköszönné a kinyújtott 
jobbot, ellene keményen harcba száll. S felindulnak a testvéri tankok: szank
cionálni, kinyírni azokat, kik szervezett formát kísérelnek adni az érdekszer
vezet alapszabályzatába foglalt önállóságra törekvésnek. Pártszakítással vádol
nának minden cselekvésre szólító hangot, pedig él még Tőkés László bozótvágó 
emléke s a fiatal parlamenti képviselet megilletődöttsége, 1993as fogadalma  
a Szent Mihálytemplomban. Öttől nyolc évet ígérnek a belügyminiszter pri
békjei az SZNT marosvásárhelyi önkénteseinek, mire Borbély László RMDSZ
érdekképviseleti alelnök imigyen veszi „védelmébe” őket: alpolgármester miért 
jár plakátokkal, miért nem foglalkozik az alpolgári munkával? Takács Csaba 
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vérmesre harapja nyelvét, kijelentvén: „Tőkés László számára csak valamilyen 
buziügy az aradi Szabadságszobor!” Magának a szövetségi elnöknek nép
szavazás utáni vigasztaló muzsikája: mindent kivizsgálunk, elemzünk, szank
cionálunk, s hallj oda, te: de senkit sem zárunk ki sorainkból. (Megnyugtatóan rém
lik fel bennem: diákkoromban ki akartak zárni egy szervezetből, pechükre nem 
voltam tagja.) Kár, hogy nem veszik észre az urak, épp most, a magyar október 
áhítatában milyen pártremineszcenciákat ébresztenek ref exeik.

S mert nem veszik észre – ezért írom e sorokat szerkesztői jegyzetként –, 
hibáztathatják, na kit mást? A tőlük s kormányzatuktól független demokratikus 
sajtót. Mert Márton Árpád képviselő járja a falvakat, és ostorozza a Három
széket (személyi konfiktus okán), kampányolva parlamenti kiszálláspénzen,  
s fenyegetve, hogy tönkreteszi, sőt, székházából is kisemmizi a lapot, mely nem 
juttat számára volt színészhez méltó, elegendő tapsmennyiséget. Az őszintébb 
hangvételű sajtót ostobaságaikért és politikai kétkulacsosságaik következmé
nyeiért hibáztatni könnyű, ez alkalommal mégsem ide sarkítok.

Friss esemény: Márton Árpád újkori apparatcsikként összehívja a „pártfrak
ciót”, s elbocsáttatja az integrációs bizottság egyik tagját, Szilágyi Zsoltot, aki 
szavazás előtt elemezni merte az alkotmánymódosítás hiányosságait (fülünk 
hallatára szólítva fel az RTV csütörtöki magyar műsorának nézőhallgatóit, 
hogy szavazzon mindenki lelkiismerete szerint), s aki – mily véletlen – épp előző 
napon kérte a marosvásárhelyi magyar plakátragasztók elleni atrocitások ki
vizsgálását.

S már ismét itthon vagyunk, a Székely Nemzeti Tanácsnál. Kár, nagy kár, 
hogy az RMDSZcsúcsvezetés gőgje nem érti: munkát végeznek helyette. Hogy 
senki nem rágcsálja bársonyszékeik tizenhárom éve köszvényesedő lábát, hogy 
e muszájradikálisok a helyhatósági választásokon esetleg részt vennének, de 
egységes magyar parlamenti képviseletet akarnak. Mert sajtóbánat ideoda, je
gyezzék meg, a nemzeti minimum szemmel tartása nélkül nem lesz az egészből 
semmi. Szikárabban: funkcióikat féltik, amiért helyettük cselekszenek azok, 
akiket nem köt a két kormányzó párt iránti nyálas hűség. S mi lesz, ha nem
sokára felébred a hőkölés népe (Ady), s csak maguk maradnak, uraim? Pedig 
még nem lenne késő.

Tudom, mi lesz: Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezető elnöke még egyszer 
bedobja egypártrendszerért sóvárgó, szerencsétlen metaforáját: „Nem tisztes
séges ez a több ló, több nyereg, egy fenék helyzet.”

Nem óhajtom visszabontani bölcsességét. De az a helyzet, kedves ügyvezető 
elnök úr, hogy Székelyföldszerte ismét szaporodóban a lóállomány, s ha na
gyon ragaszkodnak az egyetlen nyereghez, csóré fenékkel maradhatnak.

A félreértések elkerülése végett és megnyugtatásul a Székely Nemzeti Tanács 
1918. november 10én alakult, a holnapi nap csupán az újjáéledésé. Minden jelek 
szerint tehát hosszúhosszú harc áll még előtte.

(2003)
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Somos Béla

Szemérmetlen

Egy régesrégi májusi délutánon
 az első gyónás és áldozás előtt
a lelkiismeretvizsgáló füzetben
 a bűneimet bogarásztam

Torkos nem voltam, nem tudhattam,
 miféle ennivalók vannak,
üres üvegek álltak a spájzunkban,
 ha az éléskamránk létezett valahol

Csúnyán nem beszélhettem,
 hogyan beszéltem volna,
otthon csúnya szavakat
 nem hallottam soha

A szemérmetlen szóval bajlódtam,
 nem tudtam mi az, hogy
szemérmetlent gondoltam…? olvastam…? beszéltem…?
írtam…? rajzoltam…? vágytam…? nem tudtam, mi az.

A keresztanyám segített.
Azt mondta, hogyha az utcán
mutogatnám magam mezítelenül,
főleg, ha a fenekemet,
 az volna szemérmetlen.

Így hát megnyugodtam,
 biztos voltam benne,
hogy ilyen bolondot

sohasem csinálnék

somos BéLa (1938) költő, tankönyvek és nyelvkönyvek írója. Utóbbi kötete: Toronyiránt – Temp-
lomok Pesten és Budán (2019).
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Szigeti lajos

don-kanyar

Katonai térkép fölé hajolt
hadirokkant apám,
honvéd tizedes –
egész hadsereget
bekerített a Don,
áttörés, visszavonulás
(nem „rugalmas elszakadás”),
súlyos vérveszteség
mindkét oldalon.

Tél tábornok indított rohamot,
s elszabadultak a gyilkoló gépek
– lánctalpasok, a behemót T34es,
golyószóró, kalasnyikov kelepelt,
nem számított az emberélet!

Fölperzselt hómezőn
mennyi hősi halott,
sebesült, elvérzett, megfagyott.

Végre elszállt a géppuskafészek,
orra bukott a gyorstüzelő ágyú,
elhallgatott a vijjogó katyusa.

De süvölt még az őrült hadparancs:
…kitartás az utolsó emberig!

szigeti LaJos (1940) költő, Budapesten él. Legutóbbi kötete: Erővonalak (válogatott versek, 2016).
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Pozsonyi Ádám

Már minden foglalt

Keskeny Károly már öreg volt. És öreg volt a híd is, amin lépdelt. Öregebb volt, 
mint huszonöt éve, amikor először erre járt. Még a hajdanvolt Demokrácia Ül
dözötteinek Szövetsége egyik gyűléséről hazafelé jövet – feltéve, ha jól emléke
zett, s volt ilyen nevű szervezet egyáltalán. Vagy lehet, nem is a híd volt öregebb, 
csak a szeme, mely a hidat nézte. A hidat, melyen látszólag semmi nem változott.

Öregedő szemei most egy ismerős alakot fedeztek fel a korlátnak támasz
kodva. A hátáról meg a gallérjáról ismerte meg. Az illető épp áthajolt, s a höm
pölygő vízbe bámult. Az sem volt fiatalabb.

Odalépett hozzá.
– Hát te mit csinálsz itt?
A férfi lassan felemelte a fejét. Kellett pár perc, míg megismerte, ki áll előtte, 

– Keskeny ezen kissé meg is sértődött –, s ekkor kezet nyújtott.
– Töprengek – mondta Boros úr. – S közben keresek valamit.
– Mit?
– Valamit, ami még nem foglalt.
– Még szerencse – szólt Keskeny. – Mert aki a hídon áll, s a vizet bámulja, az 

általában meg akar halni.
– Meghalni? – kapta fel a fejét Boros úr. – Miért akarna az ember meghalni?
– Bármiért. Általában valami marhaságért. Az emberek mindig valami mar

haságért akarnak meghalni. Nőkért, kártyáért. Legjobban dühít, amikor nagy 
eszmékért akarja valaki eldobni az életét. Mondjuk a hazáért.

– Meghalni a hazáért marhaság?
– Meghalni a hazáért… – morogta Keskeny, majd Boros úr mellé állt, s egy 

pillanatra ő is belebámult a vízbe.
Alant két fadarab úszott, meg egy szétterült újság.
– Mennyire demagóg, ostoba gondolat is ez. Dühít, amikor egyszerű embe

rek nagy jelszavakkal dobálóznak. A múltkor is, az egyik napilap tehetségtelen 
firkásza körbekérdezte a képviselőket, hogy vajon ők meghalnánake a hazáért? 

pozsonyi ádám (1969) író, publicista, képzőművész. Utóbbi könyve: Kard ki kard!
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Az ilyen kérdések feltevőit én ötven botütéssel büntetném. Nyilvánosan! – emel
te fel a mutatóujját Keskeny. – Az átlagembernek nem a hazáért kell meghalnia. 
Az átlagembernek a hazával mint olyannal nem is kell foglalkoznia egyáltalán. 
Nincs meg hozzá a kellő hatásköre. Tönkretenni sem tudja, nemhogy megmen
teni. Az átlagembernek a családjára és a mellette álló tíz emberre kell vigyáznia 
és odafigyelnie. A Lajosra, aki maga alatt van, mert meghalt az anyja, a Ferire  
és Rékára, mert lehet, hogy szakítanak, meg a gyerekére. Nem páncélököllel 
kell kitartani. Ki az a bolond, aki arra vágyik, hogy ő páncélököllel kitartson, 
vagy lóháton rohamozzon a halálba? S közben ordítson hangzatos zagyvaságo
kat? De az olyan ember, aki békeidőben a hazáért meghalni akar és kitartani, 
az a legkisebb nézetkülönbség miatt árulózza a körülötte állókat, és megtagadja 
a barátait.

Keskeny hangja köhögésbe fúlt. Elhallgatott, majd kis szünet után suttogva 
mondta.

– Szóval örülök, hogy te nem. Mit is mondtál, keresel valamit?
– Igen – Bólintott Boros úr. – Keresek. Valamit, ami még nem foglalt.
– Ami még nem foglalt? Kifejtenéd?
Boros úr ellépett a korláttól, s felbámult a budai hegyekre.
– Az élet kincsei oly számosak, de mégsem végtelenek. Mezőn ülni a fűben 

vagy a kukoricásban, fára mászni, nevetni egy filmen, mondani bizonyos sza
vakat, vagy furán ejteni őket. Ruhadarabok, ételek, színek, egy könyv, utcák, 
terek, madarak, állatok. És valamennyi kincs köthető egy bizonyos pillanathoz. 
Köthető valamihez. Pontosabban valakihez.

Abban a kapualjban már mondtad egyszer azt a szót – valakinek. És ráadá
sul azzal a bizonyos hangsúllyal. Ahhoz a kabáthoz már hordtad valakivel azt 
a sálat. Azon a néven egyszer már neveztél valakit. Olyan mozdulattal már 
simogattál kóbor macskát az előtt a furcsa ajtajú pékség előtt, és egyszer valaki 
látta, és nevetett rajta. Szertartások. Játékok. Rituálék. Mindmind csináltad már 
valakivel. S ha nem tartasz ki valaki mellett, és elsodor tőle az élet, aztán később 
újra megismerkedsz valakivel, valami addigra már foglalt lesz. Valami számodra 
elveszett. És ahogy telnek az évek, egyre több vész el. Fogynak, egyre csak 
fogynak a lehetőségek. És te riadtan kapkodsz a maradék után. Ránézel a kék
cinkére, a fején oldalt a csíkra, s már nem tudod szeretni valakivel, mert valaki 
mással egyszer már szeretted. Mert ha mégis megteszed, és ugyanazt ugyanúgy 
szereted valaki mással is, hát áruló vagy. És te nem lehetsz áruló. Nem árul
hatod el. Nem is okvetlen őt, azt a hajdani valakit. Önmagad nem árulhatod el. 
Azt, hogy valamikor fontos volt neked a kékcinke csíkja. Azt a régi énedet és azt 
a régi hitet nem árulhatod el. Soha.

Boros úr, az öregedő Boros úr, az örök agglegény, most hátat fordított Kes
keny Károlynak, ismét a vízbe bámult, s szinte magának suttogta.

– Mert miféle ember az, aki a kékcinke csíkját s vele önnön egykori hitét 
elárulja?
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Csontos márta

Bennem vagyok boldog
Mit bánom én, hogy a modernek
vagy a törvény mit követelnek,
bent maga ura, aki rab volt odakint.
(Szabó Lőrinc)

Bennem nincs semmi, ami tilos,
bennem győz a tiszta éndicséret,
nem látom a magas börtönfalat,
nem zavar bennem az egyedüllét,
sötétben is megtalálom az utat.

Bent csak magamat hallgatom,
nem érdekel a kinti zűrzavar,
szeretem, hogy rab vagyok kicsit,
egy kicsit hóhér és cellatárs, mindig
magamból hívok játszani valakit.

Magamban távol vagyok a többitől,
önmámoromban semmi sem fáj,
nem kell a kényszertől undorodni.
A Nagy Számonkérő majd melegen fogad,
meglátja, mi bennem éteri és isteni.

csontos márta (1951) tanár, költő, irodalomtörténész. PhDfokozatát a PPKE BTK Irodalom
tudományi Doktoriskolájában szerezte 2019ben. Legutóbbi kötetei: Látószögek (Kráter, 2018),  
„Zászló a szélben”. Transzcendencia és küldetéstudat Reményik Sándor költészetében (Hungarovox, 2020).
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Játék a szimbólumokkal

Az ősi álmodástörténet
üres sivatagba rejtette
a mindent látó szemet,
csak a szent madár fürdött
a sárga porban, s mikor
átrepült vörös szárnyaival
a végtelen forróságon,
a lobogó napkorongban
lecsendesítette a tüzet.

Én meg ott rekedtem
a kezek barlangjában,
valahol Patagóniában, egy
térképről lecsúszott álom
világban, a hegyek megtört
geometriájában – ott állítottam
fel az oltárt, ott fentem meg
a kést a sziklafalon, bemutattam
az égő áldozatot, s néztem, hogy
göngyölik ki szirmaikat a megnőtt
fényben nyújtózó rézvirágok.

Most már szabadfoglalkozású
életművész vagyok, nem zavar
a villámember s a görög szfinx
találós kérdése – magam is
szimbólum akarok lenni, nyomot
akarok hagyni a vadászkezek
és a sólyomkarmok között,
helyettesíteni akarom az oltalmazó
amulettet a feldúlt Éden romjain.

Közben a piszkosszürke idő
egyfolytában követ, zavaros a menekülési
útvonal, a meggyengült szerencse
ott zihál mellemen. Már csak egy
végső erőfeszítés kellene, hogy ott
maradhassak az emléklistán fájdalom
mentesen, égre szegezetten.
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rév Júlia

B. Saci

Az alábbi interjú nem azzal a céllal készült, hogy adásba kerüljön. A technikai feltétele 
sem volt meg, hiszen olcsó VHS kamerával, a szokásos stáb nélkül vettem fel, de a be-
szélő sem a nyilvánosságnak szánta a mondandóját. Mindketten tisztában voltunk vele, 
hogy veszélyes terepen vagyunk, de azt reméltük, lesz idő, amikor már kockázat nélkül 
elővehetjük a kazettát. Nem biztos, hogy most jött el ez az idő, de a megnyúlt, elörege- 
dett szalagra gondolva szükségesnek éreztem, hogy amíg megtehetem, írásban is rögzít-
sem a beszélgetést. Ebben az anyagban csak egyetlen beszélgetőtársam van, a képen az 
arca nem látszik, a nevét, mivel a riport közben ő sem árulta el, most is csak így írom: 
B. Saci.

– Hol szeretnéd kezdeni, Saci?
– Hát Tomnál. Amúgy Tamás, de Tom maradt a neve, amikor 90ben hazajött. 

A másik nevét most inkább nem mondom. A tévés riportot láttame vele előbb, 
vagy valamelyik róla szóló cikket egy újságban, már nem tudom. De mégis  
a tévés dolog lehetett az első, mert amikor a lapokat olvastam, már szinte láttam 
magam előtt és a válaszok is az ő hangján szólaltak meg. Mély, bariton. Olyan 
világosbarna színű, puha, meleg hang, amin azért érződik, hogy sokat élt kül
földön. Beszélt a munkájáról, hogy miféle kérésekkel keresik meg, miket vállal 
el, hogyan készül föl, mik a váratlan esetek, a kihívások, a satöbbik… Na persze 
úgy beszélt, hogy semmi konkrétum, mert a titoktartás, ugyebár… A diszkréció. 
Teljesen új dolog volt, korábban, a szoci időkben elképzelhetetlen lett volna az 
ilyesmi.

– Hogy egy…
– Igen, hogy egy magánnyomozóval interjúzzanak. Azelőtt szóba se jöhetett 

volna ilyen foglalkozás. Csak az állami zsaruk ugye, a maguk unalmas egyen
ruháiban… Ez meg elegáns nyugati öltönyben, csíkos Gucci ingben, az ing
nyakba akasztott márkás napszemüveggel. Az arcát persze kikockázták, érted 
ugye, a foglalkozása miatt, de ahogy mondtam, szinte magam előtt láttam és…

rév JúLia (1947) riport és dokumentumfilmek szerkesztője, rendezője.
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– …beleszerettél?
– Na jó, ez lehet, hogy így túlzás, inkább úgy mondom, hogy beindult a ké

miám. Oké? Kíváncsi lettem rá. Azt akartam, hogy ő kattanjon rám.
– Volt valami terved?
– Volt! Őrült ötlet, az elején nem is hittem benne, de aztán valahogy mégis. 

Éppen lett valami lóvém, nem is kevés, ami kellett a dologhoz. Váratlanul jött 
zsé volt, nem titok, nyertem egy négyest, ráadásul a közös számainkkal…

– Közös számok?
– Azok. 27: ennyi éves vagyok én. 39: ő meg ennyi. 89 a mellbőségem,  

66 a csípőm, a 15ös pedig … azt nem mondom, hogy mi, de mindegy is, mert 
úgysem húzták ki. A 19est húzták helyette.

– 19es? Húha!
– Tényleg húha! Na mindegy, a pénzt gyorsan el kellett költeni, mert éppen 

bedurvult az infáció.
– Nem mondtad még, hogy mi volt a terved!
– Mert most mondom. Egyszerű, mint a…, mint egy Rubikkocka. Adok neki 

egy melót. Egy testhezálló megrendelést. Hogy kövessen, hogy figyeljen meg…
– Kicsodát?
– Kit? Hát engem!
– Várj! Jól értem? A saját megfigyeléseddel bíztál meg egy magánnyomozót?
– Nem egyet. Őt! Személyesen persze nem bízhattam meg, kellett valaki, aki 

megteszi helyettem. Emil bácsival meg lehetett dumálni, hogy hívja föl, fixáljon 
le egy találkozót, kössön vele szerződést, adjon előleget, érted, mindent szabá
lyosan, ahogy a filmekben szokták.

– De mi volt az indok, miért kellene téged megfigyelni?
– Ja, hát ennél mi sem egyszerűbb…, csak annyi, hogy azt gondolja Emil, 

hogy félredugok, hogy megcsalom. Benne volt a tévében, jobban mondva a ri
portban, hogy a megbízások kilencven százaléka ilyen téma, hát én is ezt vá
lasztottam.

– Ki az az Emil bácsi? A partnered, vagy hogy mondjam… a…?
– Az Emil? Dehogy, nem is volt soha, különben is a fiúkat szereti, szóval 

számításba se jöhettem nála, ő se nálam, de amúgy jól megvagyunk… Megvol
tunk. És benne volt minden hülyülésben.

– Milyen Emil?
– Csak Emil. Nem akarom így utólag se kompromittálni. Legyen csak Emil, 

a bácsit én találtam ki, viccből, mert amúgy egyáltalán nem bácsis. Mindegy, 
ha akarod tudni, valami művészféle, de nem túl ismert, rézkarcokat, litográfiá
kat nyomtat, festményeket alapozott, gipszeket öntött, szóval a profik keze alá 
dolgozott. A fősulin ismertem meg, ahol modell voltam, ő meg műhelyvezető, 
aztán kiderült, hogy szinte szomszédok vagyunk, ugyanaz az épület, csak má
sik lépcsőház. Egy lerobbant műterme volt a legfölső emeleten, amit néha köl
csönkértem, na mindegy, az egy másik történet volna.

– Szóval Emil beadta a nyomozódnak, hogy…
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– Hogy elhidegültem! Ez volt a konkrét szakkifejezés: hirtelen elhidegülés. 
Azt gyanítja, hogy van valakim, ennek kell utánajárni.

– Úgy értve, hogy utánad járni…
– Pontosan! Az én dolgom csak az volt, hogy szimpi legyek, amikor utánam 

jár, érted, hogy felhívjam magamra a figyelmét, hogy megtetsszem neki.
– Azt hogy kell?
– Ne viccelj, azt minden nő tudja! Különben az interjúban voltak ilyen ma

gánéleti dolgok, kérdezték, hogy mit szeret csinálni, hobbi, ilyesmi. Hát én is 
ugyanazokat csináltam. Eljártam a Zeneakadémiára, a könyvesboltban olyan 
írókat lapozgattam, akik, na érted, Ulysses könyvét, a Joyceot

– Joyceét, az Ulyssest.
– Lehet, meg Kafkát, abból kettő is van, és kiállításokra jártam. Csontváry, 

Esterházy… elegánsan öltöztem, minden nap másba, tényleg menő voltam. Nyo
mattam a szolit, műköröm, műszempilla, piercing… Ja, és ami fontos, próbáltam 
ismert emberekkel találkozni, ajserekkel, hogy lássa, én is vagyok valaki… És 
persze minden lejmosnak dobtam pénzt, nem blicceltem a villamoson, fölálltam 
a nyuggereknek, mosolyogtam az ismeretlenekre, mert nem tudhattam, érted…

– Nem tudtad, hogy néz ki.
– Hát nem, csak annyit, amennyit Emil mesélt, meg ahogy lefestette.
– Lefestette?
– Emlékezetből, ami azért mégsem egy fotó. Barna séró, közepes homlok, 

háromnaposra nyírt borosta, ami akkor jött divatba, szóval tizenkettő egy tu
cat… biztos észrevetted, hogy a rendőrségi fantomképeken is minden fazon 
egyformán néz ki.

– Nem szúrtad ki, hogy figyel, hogy követ valaki?
– Nem nagyon bámészkodtam, nehogy gyanút fogjon. Néha persze volt 

olyan érzésem, hogy sasolnak, persze lehet, hogy csak így utólag… és lehet, 
hogy az már nem is ő volt…

– Hogy érted, hogy nem is ő?
– A negyedik vagy az ötödik napon fölhívta Emilt, hogy találkozzanak, mert 

nem telefontéma. Hát találkoztak valami bonyolult helyen, mert az elsőről to
vábbhívta valami másik helyre, hogy meggyőződjön róla, hogy Emil tiszta, így 
mondta, hogy tiszta.

– Ez mit jelent?
– Hát azt, hogy én nem voltam az.
– Hogyhogy?
– Mert engem valaki más is követett. Miközben Tom megfigyelt, észrevette, 

hogy valaki más is rám van állítva. Hogy nem csak ő figyel.
– Kezd érdekes lenni.
– Na, kezdem az elejétől, mert tényleg az lesz. Szóval mondtam, hogy néhány 

híres csókával is találkoztam, hogy azt higgye rólam, hogy olyan körökben 
mozgok. Hogy én is, érted, valami érdekes fazon vagyok. Igazából csak egy 
ilyennel sikerült összejönnöm, ha nem számítom Narvált, aki professzor  
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a fősulin. De vele nem is én akartam találkozni, ő akart összejönni velem, csak 
azért mentem bele, mert olyan professzorosan néz ki. Mindegy, most Zoárdról 
akarok beszélni, ő tényleg celeb, sőt a legnagyobb celeb, mindenki rögtön fölis
merte. Róla Tomnak is tudnia kellett. Szóval Zoárd. Valami fogadáson, ahol 
felszolgáltam, ez még a lottó előtti napokban történt, ott volt a Zoárd…

– Ő az, akit…
– Az, de hadd mondjam végig!
– Szóval valami szaftos pörköltet vittem épp mellette, amikor hirtelen hátra

lépett, én meg nem tudtam kikerülni, mindegy, szóval a szaft rálöttyent a za
kójára. Kérte a bocsánatot, pedig az a másik volt a hunyó.

– Másik?
– Ja, az. Egy kicsi fószerrel dumált, valami tévés lehetett, vagy nem tudom, 

tévése, de nekem onnan a tévéből volt ismerős. Könnyű megjegyezni, mindig 
síkideg és a szemei be vannak nyomva tövig, amitől olyan, mintha folyton be 
volna tojva. Na, hát ez a kis majompofa tett valami ideges mozdulatot, mintha 
le akarná fejelni vagy meg akarná ütni a nagyot, mert Zoárd egy fejjel magasabb 
volt, ő meg nevetve hátralépett. Hát ez volt a baj, mert épp ott jöttem a pörkölt
tel. Mondtam, menjünk hátra, letöröltem, lemostam, nálam volt épp a hajszárító, 
mert az uszodából jöttem, szóval gyorsan rendbe tettem, közben beszélgettünk, 
ilyen általánosságokról, hogy milyen uncsi a parti, meg hogy megbuknake  
a szocik meg minden. Kérdezte, találkoztunke már. Dehogy találkoztunk, de 
nem mondtam semmit, csak mosolyogtam, ahogy ilyenkor kell, sejtelmesen, 
kétértelműen, tudod, ahogy a filmekben szoktak. Talán tetszettem neki, de nem 
volt semmi fört, csak egyszerű dolgok, a cége, a lapjai, meg hogy régebben ő is 
a Lukácsba járt. Adott egy névkártyát, hogy ha esetleg kell valami…

– És te fölhívtad, hogy fölvágj vele…
– …Tom előtt. Föl hát! Na persze a titkárnő vette föl, mondom, ki kéne, erre 

kérdi, milyen ügyben… Milyen ügyben… nincs ügy, csak beszélnünk kéne, 
mondja csak meg neki a nevem, hogy az Icu, a kéteringes a Lukácsból, tudni 
fogja.

– Icu?
– Ja, nem akartam magam kiadni neki, elég, ha Tom tudja az igazi nevem. 

Mindegy. Elég az hozzá, hogy az Icura is odajött a telefonhoz, mondta, menjek 
be, de az nem volt jó, mert ott Tom nem láthat, mondtam inkább egy menő 
kávézót. Nem nagyon értette, de azért odajött. Kicsíptem magam és gyalog 
mentem, hogy Tom nehogy szem elől tévesszen. Hát nem is tévesztett.

– Honnan tudod?
– Mert akkor szúrta ki a követést. Illetve akkor kezdődött. Én már ott voltam 

a New Yorkban, tudod, jó nagy hely, el lehet benne veszni, akkora. Tom miatt 
választottam, hogy kényelmesen melózhasson, érted, hogy megfigyelhessen. 
Én érkeztem előbb, illetve mi. Aztán, amikor megjött Zoárd, jött utána két  
spion.

– Ezt Tom Emilnek mondta el.
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– Ja! Ezért találkoztak, hogy elmondja. Nem csak azt, hogy Zoárdot követik, 
de hát azt is el kellett mondania, mert amikor vége lett a beszélgetésünknek, 
akkor a követői szétváltak, az egyik fószer továbbra is ment Zoárd után, a má
sik meg engem kezdett követni.

– Az illető téged, őt meg Tom?
– Bonyolultabb. Tom Zoárdnak eredt a nyomába, mert annak ellenére, hogy 

én olyan diszkréten viselkedtem és pirultam meg elhúztam a kezem, meg  
a puszi is olyan levegős puszi volt, azt hitte, megvan az elhidegülési ok. Azt gon
dolta, átáll Zoárdra, amit persze bonyolított, hogy Zoárdot már követte valaki, 
szóval Tom elkezdte követni a Zoárdot követő pasast.

– Ez tényleg bonyolult. Hadd foglaljam össze! Találkozol Zoárddal a New 
Yorkban, téged titokban követ Tom, Zoárdot pedig ketten is követik. Amikor 
végeztek, a Zoárdot figyelő fickók közül az egyik átáll rád. Tom ugyan észreveszi 
a te nyomodba eredő pasast, de azt hiszi, hogy Zoárdot kellett megtalálnia, 
leszáll rólad, és a továbbiakban Zoárdra koncentrál, őt követi, nyilván óvatosan, 
nehogy észrevegye sem ő, sem az a másik, aki eleve őt követi, tudniillik Zoárdot.

– Ja! Hát éppen ezt mondtam én is! Nem ezt mondtam?
– Ezt mondtad. Ehhez képest az, hogy miről volt szó köztetek, szinte mind

egy, hisz csak ürügy volt az egész…
– Azt azért nem mondanám!
– Akkor mesélj! Hogy zajlott a beszélgetés?
– Először semmi különös, hálálkodott meg minden, mondtam, nem tehet 

róla, mert az a másik, a tévés faszi, az volt a hunyó, a pörköltszaft miatt inkább 
neki kellett volna bocsánatot kérnie. Miféle tévés, kérdezte, pedig tudta, tudom, 
hogy tudta, mert egy kicsit elsápadt, amikor mondtam a majompofát, hogy 
mennyire be volt gőzölve meg minden. Legyintett és rögtön másra terelte a szót. 
Azzal jött megint, hogy valahonnan ismerős vagyok neki.

– Pedig soha nem találkoztatok.
– Soha! De tudod, hogy van, ez egy ilyen csajozós duma, biztos sokszor 

bejött neki. Szóval nem találkoztunk, de azért sok mindent tudtam róla. Sze
mélyes dolgokat is. Meg persze készültem is egy kicsit, hogy képben legyek, ha 
már találkozunk. Tudtam, hogy menő divatfotós volt, mielőtt kiment Ameriká
ba, ahol szexfotókkal csinált bizniszt. Meg pornókkal. Szóval nem kockáztattam 
sokat.

– Mivel nem kockáztattál?
– Azzal, hogy megint csak kétértelműen mosolyogtam, és egy idő után visz

szakérdeztem, hogyhogy nem emlékszik. Tudtam, hogy egy ilyennek az évek, 
az évtizedek során annyi bugyellárissal volt dolga, hogy képtelenség lenne 
mindet észben tartani.

„– Hát tényleg nem emlékszel? – csacsogtam és lesütöttem a szemem. Ha 
kell, tudom így rezegtetni, figyelj csak, a szempillámat is.

– Dehogynem – vágta rá egy kicsit bizonytalanul, mert úriembernek akart 
látszani –, látod, hogy emlékszem – de persze tudtam, halvány fingja sincs róla, 
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hogy hova tegyen. Szinte hallottam, ahogy csikorgatja a fogaskereket. Négy 
cukrot tett az amerikánójába, de lehet, hogy ötöt.

– Fotóztál, azt hiszem, az Ez a Divatnál vagy inkább a Fürge Ujjaknál, vagy… 
nem tudom, aztán… utána … együtt… – Nem fejeztem be a mondatot, hanem 
jól elpirultam. Na persze azért pirultam el, mert éppen kamuztam, de a pirulás 
pontosan passzolt ahhoz is, ami Zoárd agyában megjelent, hogy a műteremben, 
az ágyában, az ágyamban, a verdában, egy parkban… nem mertem firtatni  
a részleteket, és tapintatosan ő sem tette. Megsimította a karom, de elhúzódtam 
tőle. Értetlenül nézett rám. Tomra gondolva nem kezdhettem vele förtöt, de 
valamit ki kellett találnom, hogy miért is ülök itt vele. És hát akkor ki is találtam 
valamit.

– Tudod, én akkor – jött az újabb pirulás, az előzőnél is nagyobb pirulás – úgy 
maradtam.

– Hogy érted azt, hogy…?
– Nem tudod, mit jelent az, hogy úgy maradni? Felcsináltál. Bekaptam  

a legyet. Állapotos lettem, baszki! Terhes…
– Pszt – nézett riadtan körül – csillapodjál le!”
Na persze nem akartam én hangoskodni, mert nem tudtam, milyen messze 

ül Tom. Hogy csak néze vagy kagylózza is, amit dumálunk? Amúgy is min
denki minket bámult. A csajok inkább Zoárdot, mert tényleg extrajó pasi volt, 
a csajszik társaságában levő faszik meg azt, hogy ki lehet a muff, szóval én,  
aki a híres manussal van. Mind úgy huzigálta a székét, hogy lásson, mert tudod, 
tele van oszlopokkal az a nagy hodály, mindenütt csak oszlop, szóval kiderült 
a széklábcsikorgásból, hogy mi vagyunk a központ. Suttogni kezdtem én is, 
nehogy már valami családi zrínek nézzen ki az együttlétünk. Egy laza üzleti 
míting látszatát akartam inkább kelteni, vagy azt, hogy régi barátok diskurál
nak csipcsup dolgokról.

„– Már nyugodt vagyok, hidd el és eszem ágában sincs, hogy téged okol
jalak… Nem is azért…

– Akkor miért…?
– Csak hogy tudd…, hogy tudjál róla. Mert jogod van tudni, elvégre…
– Akkor mondd!”
Kitaláltam egy hosszú, komplikált történetet egy ausztráliai rokonoknál ne

velkedő szeplős kislányról, akit én is csak nyaranta látok. Szemüveges, pont 
ilyen kreol, mint az apja, vízibalettre jár, telefonkártyát gyűjt és istenien zon
gorázik. Lassan beszéltem, és minden mondatot kétszer is elrizsáltam másmás 
szavakkal, nehogy elfelejtsem, ha esetleg később visszakérdezne. A pirulások
ra már nem lett volna szükség, de persze jöttek folyamatosan. Legjobban attól 
vörösödtem el – talán emlékszel, a New York tele van ilyen tükrökkel, szóval 
folyamatosan ellenőrizhettem a pirulásaimat meg a sápadásaimat –, amikor ki 
akart fizetni. Nem így mondta, csak elkezdett érdeklődni az életkörülményeim 
felől, meg célozgatni arra, hogy csak egy ilyen izé, egy kéteringes vagyok. Meg
nyugtattam, hogy csak beugrottam egy barátnőm helyett, de jól megy a sorom, 
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és nehogy mán azt higgye, hogy pénzt akarok, nem is fogadnám el. Meg ne 
sértsen már! Azt hiszem, akkor vette be, hogy tényleg van egy gyereke, amikor 
ott kifakadtam, hogy nem akarok tőle semmit. Hogy szó sincs zsarolásról. Ho
zatott valami spéci italt, amiről sose hallottam, és el akarta kérni a lánya címét. 
A lányunkét. Ijedtemben azt mondtam, nincs nálam Janka címe, mire elkere
kedett a szeme, mert korábban azt mondtam, hogy Lucának hívják, de kivágtam 
magam, hogy Sydneyben nem tudják kimondani a Lucát, erre azzal jött, hogy 
a nyáron úgyis lesz egy melbournei tárgyalása, amikor ott tél lesz, akkor sze
retne találkozni vele. De most megpróbálja előrébb hozni, hogy már tavasszal, 
illetve ősszel… Már bántam, hogy nem DélAmerikát kamuztam. Vagy Afrikát. 
Hát ennyi. Mennie kellett valahova, azzal váltunk el, hogy legközelebb elho
zom. Azt persze tudtam, hogy nem lesz legközelebb, de azt még nem tudhat
tam, hogy miért…

– És elment?
– Ja. Fizetett, irtó nagy jattot nyomott, aztán együtt mentünk ki. Kérdezte, 

elvihete valameddig, vagy hívjone nekem taxit, mondtam, ne, erre beült a Mer
cijébe, és eltűzött.

– Ahogy Tomot sem szúrtad ki, nyilván azt sem vetted észre, hogy már 
valaki más követ…

– Ugyan! Lövésem se volt.
– Ezek szerint te csak közvetve, Emiltől értesültél a dologról, ráadásul  

utólag.
– Pontosan. De akkorra ez az egész követés dolog hirtelen mellékes lett.
– Mellékes? Miért?
– Na jó, elmondom, de ami most jön, tényleg maradjon kettőnk közt. Szóval 

a New York előtt Zoárd beült a fekete Mercedesébe, aki követte, az is a saját 
verdájába, azt hiszem, Mitsubishit mondott Emil, Tom meg… nem tudom, talán 
leintett egy taxit, vagy nem is, inkább motorral dzsalt, mert volt valami mocija, 
mert később, amikor találkozni akart, azt mondta, a nála levő bukósisakról is
merem meg.

– Találkozni?
– Nyugi! Ne vágj közbe, majd mondom azt is. Szóval Zoárd átment Budára, 

azt hiszem, az irodájába, Tom valahol leállt, és látta, hogy a követő autó is lepar
kol egy mellékutcában. Arra gondolt, hátha egy másik magándetektív, mert egy 
másik fölszarvazott férj is figyelteti Zoárdot. Még gondolt is rá, hogy odamegy 
a kollégához, hogy mizújs, de aztán mégse ment, csak távolról fotózgatta. Azt 
hitte, eleget tud, hogy Emilnek beszámolhasson, csinált egy csomó fényképet 
a New Yorkban meg az irodáról is, szóval épp indult volna, amikor kijött Zoárd, 
beült a Mercibe, és tűzött vissza a város felé. A Mitsubishi meg követte. Hát 
persze Tom is. A többit tudhatod az újságokból. Egy piros lámpánál a hátsó 
autóból kiugrott valaki egy géppisztollyal, akit Tom nem is vett észre, mert 
addig a hátsó ülésen lapult, szétlőtte Zoárd autóját meg benne Zoárdot, aztán 
elfutott. Csak Tom látta, meg persze a másik sofőr, mert egy mellékutca volt, 
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meg sötét, és az eső is épp szakadni kezdett. Közben zöld lett, a Mitsu eltűzött. 
Tom ment utána a motorral egy darabig, de aztán elvesztette.

– Várj egy kicsit, amíg beteszem a másik kazettát.
– Tedd!
– Ott tartottál, hogy…
– Tudom, hogy hol tartottam! Kurvára tudom! Amikor mindezt elmondta 

Emilnek, már parázott. Ha a gyilkosság után látták, ahogy az autóval együtt 
eltépnek, azt hihették, ő is benne van, tehát a jard keresni fogja. Ha meg a Mitsu 
vezetője szúrta ki, akkor a gyilkosok fogják keresni, hogy lekapják a tábláról, 
mert ő az egyetlen tanú. Emilt azért kereste meg, hogy kiderítse, milyen közöm 
van a dologhoz, mert az el sem bírta képzelni, hogy nekem, aki másfél órával a ki
nyírása előtt találkoztam Zoárddal, ne legyen közöm a kicsinálásához. Na, elég 
az hozzá, hogy találkozott Emillel, hogy megbeszélje, hogy találkozni fog velem.

– Miért nem rögtön? Miért kellett, hogy engedélyt kérjen?
– Mit tudom én! Mert így szabályos, Emil a megbízó, aki fizetett. Nem is 

keveset, én csak tudom… Tényleg jobb lett volna, ha egyből… De csak a ténye
ket mondom, a miértekre meg a miértnemekre nem birok gondolni. Még most 
se birok! Mert akkor eszembe jut Zoárd, aki ott ült velem, és másfél óra múlva… 
érted… és eldobom az agyam. Elvégre a kislányom apja!

– Mit beszélsz?
– Jó. Az eszemmel tudom, hogy nem igaz, de ő azt hitte és most már örökre 

azt hiszi, hogy van egy lánya, és keresni fogja, mit tudom én, hogy van ez, ke
resni fogja odaát… Basszus! Inkább mondom tovább. Hol is tartottam?

– Hogy Tom azt kérte Emiltől…
– Ja igen. Hogy találkozhasson velem. Emil persze gondolkodási időt kért, 

de csak a látszat kedvéért, mert tudta, hogy alig várom a randit. Mert ezért volt 
az egész.

– Hogy történt?
– Végre fölhívott. Azon az oltári baritonon, amitől megint beindultam. Egy 

távoli helyen, a Zugligetben, a libegőnél beszéltük meg a randevút. Zavaromban 
elmondtam, mi lesz rajtam, milyen ruha, de közbevágott, hogy ne aggódjak, 
pontosan tudja, hogy nézek ki. Akkor mondta, hogy nála meg lesz egy piros 
bukósisak. Egy teljes órát vártam, a mobilomat otthon felejtettem, a fülkés tele
fonban meg egy hajléktalan csövezett, de amúgy is le volt tépve a kagylója. 
Visszabuszoztam a Moszkva térig, már sötétedett, amikor egy ottani fülkéből 
sikerült fölhívnom. Először az automata szólalt meg. Utálok rögzítőre beszélni, 
de azért dadogtam valamit, hogy egy óráig dekkoltam a libegőnél, mi legyen, 
erre mégis fölvette, azt mondta, menjek vissza a libegőhöz, jön hamarosan, de 
rekedtebb volt a hangja, valahogy más, mint amikor beszéltünk. Más, mint 
amibe, érted…

– Amibe beleszerettél.
– Ja, mondjuk úgy. Amibe bele voltam zúgva.
– És visszamentél?
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– Várj! Mondom, már sötétedett és lehűlt, és kezdtem cidrizni, gondoltam, 
hazaugrom a kapucnis kardigánért, ezért a pinkért, ami most is… mindegy, 
szóval, ha vártam rá egy órát, hát ő is szobrozhat egy kicsit. Otthon, a ház előtt 
egy mentő állt, és ki voltak húzva azok a piros szalagok, amiket ilyenkor, tu
dod… Mutattam a fepnit, hogy itt lakok, erre beengedtek. Az udvaron, ami 
ilyen sárga keramit végig, ott feküdt a Népszabik alatt Emil. Egyből tudtam, 
hogy ő, mert az új jogging surranó kilátszott, és a talpán ott volt az árcédula, 
4990 forint. Hálából csengettem ki neki, hogy belement ebbe az egész megfigye
lés dologba. Azért megkérdeztem a tetkós házmestert, aki ott fontoskodott  
a mentősökkel.

„– Emil?
– Az. Besokallt és kiugrott. Csak a puffanást hallottam, nem volt semmi 

előzmény, hogy kiáltott volna vagy ilyesmi.
– Mikor történt?
– Fél hat? Valahogy úgy. Amikor a maga unokaöccse…
– Az unokaöcsém?
– Az. Mondta, hogy előbb érkezett, mint ahogy meg lett beszélve, adjam oda 

a pótkulcsot.
– Odaadta?
– Át volt fázva, mutatta, hogy lázas is.”
A hátsó lépcsőn mentem föl. Résnyire volt nyitva az ajtó, úgy toltam be, hogy 

ne nyikorogjon. Egyből megéreztem a cigibűzt, pedig már kezdett dugulni az 
orrom. Még a folyosón kiléptem a cipőből, de így is megreccsent a parkett, mázli, 
hogy épp akkor húzta le valaki a vécét. A frigón volt a mobil. A szobaajtó alatt 
meg egy fénycsík. Lekaptam a fogasról ezt a kardigánt, kínai diszkont, meg 
a sárga sálat, nem túl jó együtt, de érted, nem lehetett válogatni. Lábujjhegyen 
mentem föl a padlásra, mert tudtam, hogy onnan van átjárás a szomszéd pad
lásra. Ott jöttem le a 47ben. Amikor leértem, épp akkor hozták ki a 49ből Emilt 
a hullaszállítók. Te édes lúzer! Bőgtem. Új életet akart kezdeni, és most itt van neki.

– Új életet?
– Mindegy, már elmondhatom. Nőként akart új életet kezdeni. Az volt az 

álma, hogy nővé operáltatja magát… Emil bácsiból Emília néni… és a négye
semből simán futotta volna rá. Hát most itt van neki az új élet. Imádkozok, hogy 
nőként támadjon föl. Egy parkoló verda visszapillantójában hoztam rendbe  
a képem valamennyire. Szétázott az összes festék, amit Tom miatt kentem ma
gamra. Egy egész zacskó pézsét eldobáltam. Amikor végeztem, akkor vettem 
csak észre, hogy ül valaki a Mitsubisiben. Talán aludt, de nyitva volt a szeme… 
Talán nem is aludt, hanem… És a hátsó ülésen valami piros laszti, vagy nem 
tudom… Olyan, mint egy… érted… egy bukó…

– … sisak? Nem!
– De! Dededede! Van az a kis aluljáró, ott a Szív utca végén, tudod a Ferdi

nánd híd alatt, telenyomva grafittivel, na csak ott mertem elővenni a mobilt, 
hogy meghallgassam az üzeneteket. Tom volt kétszer is, elnézést kért, nem tud 
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odajönni a helyre, a külvárosba, ahol megbeszéltük, én se menjek, feltűnt, hogy 
a libegőt nem mondta ki. A második üzenetben kérte, hogy egyelőre ne hívjam, 
majd ő keres, ha úgy alakul.

– És keresett?
– Nem keresett. Eltelt egy hét, inkább kettő, amikor már nem görcsöltem 

annyira, föl mertem hívni, persze nem a mobilról, hanem egy pénzdobálósból. 
Direkt leutaztam Miskolcra, hogy ne legyen beazonosítható, hol vagyok, de 
persze ugyanaz a hang vette föl. Most már megismertem, hogy nem Tom. Hát 
lecsaptam neki. És most itt vagyok. Olykor beírom a nevét a keresőkbe, Gúgl, 
ilyesmi, de nem jön ki semmi. Néha azt hiszem, nem is létezett. Hogy csak ál
modtam az egészet.

B. Saci nem egészen három hétig lakott nálam. Nem mert sokáig egy helyen maradni. 
Tudtam, hogy fél, de a félelem mögött éreztem valami hivalkodást is, mintha élvezte 
volna, hogy egy izgalmas bűnügy résztvevője, amiről persze semmit sem tud, de legalább 
vannak, aki azt képzelik, hogy ő tud róla legtöbbet. 2000 augusztusában vettem föl vele 
ezt a beszélgetést, másnap elutazott, nekem sem mondta meg, hova megy, azóta nem 
tudok róla.

A Zoárd-üggyel sokáig tele volt a média. Igyekeztem elolvasni az újságcikkeket, láttam  
a tévés felvételeket, meghallgattam a riportokat és a sajtótájékoztatókat. A nyomozás nem 
vezetett sikerre, a tényként közölt eredmények zöme egymást is cáfolta.

Tomról nem hallottam semmit, és olyan nyomot sem találtam, amelyen elindulhattam 
volna. Felkerestem ugyan a szerkesztőt, távolról ismertem is, aki annak idején a televízió 
„Ébredjen velünk” című műsorában beszélgetett vele. Megvolt a kazetta, csinált egy 
másolatot, de nem lettem tőle okosabb. Az eltúlzott elegancia és a behízelgő hang, amibe 
Bori beleszeretett, engem inkább taszított. A kolléga úgy emlékezett, hogy a műsor pro-
ducere ajánlotta, hívják be Tomot egy beszélgetésre, a producer pedig nem volt más, mint 
a Bori által majompofaként emlegetett férfi.

Emilről, a történet másik szereplőjéről sokkal több az információ. A kiállítási kataló-
gusok és az interneten közölt képek segítségével többé-kevésbé megismerkedtem a mun-
kásságával. Elolvastam a méltatásokat, a kritikákat, a nekrológokat, sőt egy emlékkiállí-
tásra is eljutottam. Nem volt jelentős művész, de sokan ismerték, alighanem kedvelték 
is, mert a külvárosi galéria majdnem tele volt. Titkon azt reméltem, hogy felbukkan 
köztük Bori is. Egy forgalomelterelés miatt késve érkeztem, a látogatók egy része már 
kifelé jött. Az ajtóban a Majompofába és a kísérőibe ütköztem. Zavaromban a mellettünk 
lógó plakátra mutattam.

– Ismerte?
– Hogy én? – kérdezett vissza, majd gyorsan hozzátette – igen, de felületesen.
– Riporter vagyok – mondtam, beszélne róla? Látva, hogy meglepődik, gyorsan hozzá-

tettem – úgy értem, hogy a művészetéről.
– Ó nem, sajnálom, tényleg csak nagyon felületesen… – mielőtt befejezte volna  

a mondatot, a kísérők továbbragadták.
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Csillag Tamás

Eszter!

Nem éreztem mást, csak klórszagot.
Tiszta a csempe, tiszta, tiszta.
Betoltak a folyosóról, 
betoltak epidurálisra,

s csak akkor döbbentem rá,
mennyire szerethetlek,
amikor már üres volt az előkészítő szoba,
nem is integethettem utánad,
nem volt idő, csak a klórszagú
csempék szimmetriája
meg az a poharas kávé,
ami égette a kezem,

amikor eltoltak epidurálisra,
nem szólt nekem senki,
ültem az utazótáskád tanúhegye mellett,
pedig tudod, hogy utálom,
ha nem mehetek a dolgok elé,

elvittem a cuccokat, hogy valami legyen,
át a felmosott folyosón
a kórterembe, majd vissza, át klórszagon,
ahol leszel, mutatta a lábnyom –
csak oda kell találnom.

csiLLag tamás (1987) Békéscsabán élő költő. Legutóbbi kötete: Megtalált ország (Magyar Napló 
Kiadó, 2017).
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Hószín vánkoson

Csendem körülvesz, mindenhol ott lapít,
nézem körmeid sápadt félholdjait.
Hiába kértelek: gyönyörű! maradj
szemöldököm barna lugasa alatt,

elmentél, s most muszájból győznöm kéne,
belefulladni fojtó lámpafénybe,
vagy tagadni istent, magamat, téged;
hószín vánkoson világító véred.
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D. molnár István

Széttört dió közel egy országhatárhoz
Részlet egy talán el sem készülő regényből

Petike, a későbbi Péter 1941ben Katalin napján, egy közel ezeréves állam vala
mikori egyik északkeleti megyéjének székhelyén, Szászligeten született. Nem 
volt nagyváros, de kicsi sem. Szép vidéken, mert a közelében magas hegyek 
látszottak, hatalmas hegylánc részei. Valójában nem így hívták sem a fiút, sem 
a várost, de miért ne nevezhetnénk őt másképpen: JancsinakJánosnak, Ákos
kánakÁkosnak vagy akár Jóskának, felnőtt korában Józsefnek, netán Gézuká
nak, a későbbi Gézának. Hiszen ha van sajtószabadság, és miért ne lenne, akkor 
van művészi szabadság is, tehát az írónak minden, ami törvénybe nem ütközik, 
meg van engedve. Akkor is, ha kezdő író.

Szászliget 1920 után közel két évtizeden át túl volt a fiatal északi szomszéd 
állam határán. Később néhány évre visszakerült a fiú hazájához. Persze csak 
egy bő fél évtizednyi időre, mert a világháború vége felé egy hatalmas keleti 
államhoz csatolták. Petike tehát a keresztségben más nevet kapott. A papot, az 
egyik helyi parókust, aki a szülővárosban megkeresztelte, pár esztendővel ké
sőbb ebben az Unió nagyságú államban tízéves kényszermunkára ítélték. Csu
pán azt az ott nagy bűnnek számító tettet követte el, hogy nem volt hajlandó  
a vallását megváltoztatni. Nyilván elég erős volt a hite, és túlélte a hazájától 
keletre, több ezer kilométernyire fekvő tábort. Kilenc év eltelte után sem mind
járt térhetett vissza városába, népes családjához. Végül, falun végzett mezőgaz
dasági munka után, a már kisebbre zsugorított ország egy északi megyéjének 
központjában, az Óalja nevű kisváros levéltárában alkalmazták. Vele, Miklós 
bácsival a fiú, már iskoláskorában, Apukája kíséretében találkozott, de történetét 
csak évtizedek múlva ismerte meg.

Petike anyai nagyapjának nagy sarokháza volt Óalja közepén, ebben a magas 
hegylábra épített városban, annak közepén, egy háromnevű grófnéról elneve
zett utcában. A fiú persze már más nevű utcába járt látogatni nagyszüleit. Tizen
éves korában az iskolában megtanították neki, hogy az utca a munkásmozgalom 

d. moLnár istván (1941) irodalom és művelődéstörténész, az MTA doktora, műfordító,  
ny. egyetemi tanár. Legutóbbi, Hoppál Mihállyal közösen szerkesztett könyve: Egy gimnáziumi 
osztály, Sárospatak, 1956–1960. Budapest, 2019.
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két régi harcosának, mártírjának a nevét kapta. Most már egyszerű, hétköz napi 
neve van. Nagyapának soha nem kellett az egy kilométernyire levő északi ha
tárt átlépnie, bár az közben kétszer változott. Évtizedekig a fővárosba vezető 
vasúti fővonalon utazgatott, ugyanis kalauz, a vége felé főkalauz volt. Szorgal
mas, sok mindenhez értő ember, aki házat tudott venni népes családjának, fe
leségének és öt gyerekének. Hat született, de az egyik lánynak csak a sírjához 
járhattunk a temetőbe. A nagy garázst, egyben nagyapa műhelyét bérbe adták. 
A háború alatt vagy már utána még a cipőtalpalást is megtanulta, azután pedig 
egy közeli kisvárosban, ahol Petiék éltek, nagyapa ölte le karácsony előtt a jól 
meghízott disznót. A fiúnak és Jolikának, a húgának szörnyű volt hallgatni az 
állat sivítását, de a belőle készült kolbászt, sonkát és a szalonnát szerették.

Az mutatós óaljai sarokház hátsó részét, már senki sem tudja megmondani, 
mikortól, egy vízügyi mérnök bérelte, aki biztosan nemesi családból szárma
zott, mert ritka családneve yra végződött. A kisebb lakást egy sokkal kedvesebb 
vénkisasszony vette bérbe, aki állandóan az írógépén kopogott.

Az előző, vagyis a Nagynak mondott háború után, 1920ban a megye na
gyobb részét erős Nyugati nagyhatalmak olyan államnak adták oda, amely 
addig soha nem létezett. Óalja a minden irányban kisebbé zsugorított ország 
határára került. Nem a határ közelébe, hanem szó szerint rá. Folyik ott egy 
patak, amit egyesek, de csakis külföldiek folyónak neveztek el, és a város kisebb 
részét az új szomszéd államhoz csatolták. Így aztán 1938ig nem gyarapodott, 
de utána minden lehetőség meglett volna ehhez, hiszen az ország visszakapta 
egykori területének jókora darabját. Ám hamarosan kitört az újabb világháború. 
Miután az 1945ben véget ért, már ismét a patak volt a határfolyó. Most is az, 
hiába változtak sokat a határok a legutóbbi szűk három évtizedben.

A város szép fasorral övezett utcájában, a vasútállomáshoz egészen közel 
lakott a kántortanító nagyapa és családja. Fiatal feleségének halála után későn 
nősült meg újra, mert még a Nagy Háború idején kénytelen volt éveket eltölteni 
az északkeleten kezdődő, de keleten több ezer kilométert birtokló hatalmas 
állam, röviden szólva már Óriási Unió egy távoli munkatáborában. Akkor még 
ilyen kempingezés is dívott. Hazafelé jövet már nem egy, hanem két határt 
kellett átlépnie. Az új asszonynak sok földje volt, egyik darabjára egy ideig úgy 
lehetett eljutni, ha az ember nagy lendülettel átugrott a határt képező patakon. 
Aztán az állam el is vette a földet.

Az anyai nagyapáék házának zárt udvarába be sem lehetett látni. Sajnos, 
régóta nem sikerül bemenni oda. Közepén hatalmas diófa ágaskodott. Úgy nőt
tek az ágai, hogy felmászni nem sikerült rá, de sok és nagy, sőt a nagymamát és 
nagyapát gyakran meglátogató két kisgyerek szemében óriási dió termett rajta.

Jolán nevű legidősebb lányuk, az 1941 Katalin napján született Petikével, és 
a három évvel később, éppen karácsonykor érkezett Jolikával a nyugatabbra 
elterülő északi szomszéd megye székhelyén, régi híres magyar nagyvárosban 
élt. Annyira híresben, hogy aki csak kezdőbetűjét, a Kt ismeri, az is tudja, melyik
ben. Peti már tizenéves volt, amikor megtudta, hogy 18. századi nagy nemzeti 
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függetlenségi harcunk vezérének hamvai az ottani hatalmas templomban van
nak eltemetve. Arról meg már csak évtizedek múlva, idős emberként, Péterként 
szerzett tudomást, hogy a nemzet egyik legjelentősebb 20. századi írója e város 
szülöttje, lakója, majd, mondhatni, szerelmese volt. Éppen 1941ben adták ki K.-i 
őrjárat című könyvét, amelyben lelkesen számolt be városának az ezeréves ál
lamhoz való visszatéréséről. Ma is érdemes idézni olyan mondatait, mint „Ez  
a dóm, szülővárosom időtlen remeke, egyike az európai lélek világítótornyainak 
– most vihar dúlja a lélek tájait, s ezek a tornyok kétségbeesett erővel világíta
nak. Most róluk van szó, a templomtornyokról és az írókról, az európaiakról,  
a jóakaratú emberekről, csak ők tudják megmenteni azt, ami pusztulni készül. 
Nehéz lesz, mert milyen törékenyek, az idő viharában, az írók, templomtornyok 
és jóakaratú emberek! Törékenyek és esendők, s talán nem is egészen ártat lanok, 
már ami a jóakaratot és az embereket illeti.”

Apuka, akit inkább Pistának, mint Istvánnak hívtak, 1938 októbere óta tar
talékos katonatiszt, főhadnagy volt. Valamikor 1944ben, amikor ugyan az ön
ként választott szövetséges Nagy Birodalom már a háború biztos vesztesének 
látszott, tehát már értelmetlen volt, behívták tényleges szolgálatra. Ettől kezdve 
anyuka sem tudott róla semmit, de remélte, reméltük, hogy él, és biztosan fog
ságba esett. Levél nem jött tőle. Jolika ekkor, éppen karácsony vigíliáján szüle
tett. Sajnos, már tíz éve halott.

1945. január 19én, és ezt a szerző csak most tudta meg egy K. történelméről 
szóló internetes oldalról: a Nagy Unió hadserege pontosan ekkor foglalta el  
a várost. Így azt ismét megkapta az először 1920ban összetákolt, ma már nem 
létező állam. Bizony, ma kettő van a helyén, mert részei egy évszázadnyi idő 
alatt sem forrtak össze. A család lakását is találat érte, a fürdőszoba egy része 
beomlott. Anyuka, ahogy aztán sokszor mesélte, éppen Jolikát fürdette. Egy 
törülközőbe tekerte a kicsit, és kirohant vele a házból. A kislány lábára ráfagyott 
a víz, aminek hatása csak évek után múlt el.

Anyukának éppen 29. születésnapján, 1945. március 2án kellett a pici Jolikával 
és Petikével együtt sürgősen elhagynia a szeretett várost, és átlépnie a régiúj 
határt. Ugyanis nem voltak őshonos magyarok a Második Világégés végén újra 
létrehozott szomszédos államban. Annyi holmit hozhattak csak magukkal, ameny
nyi egy gumikerekű stráfszekérre ráfért. (Ez a Magyar Néprajzi Lexikon szerint 
„rakszekér”: „lapos rakfelületű, rendszerint rugókra szerelt, a városi fuvarozás
ban, teherszállításban szereplő jármű. Fogatolására hidegvérű lovakat hasz
nálnak…”) Lehet, hogy mégis ócska teherautó volt? Ezt már senki sem tudja  
megmondani. 70 kilométert kellett megtenni az anyai nagyszülők városáig, de 
ehhez nem volt elég egy nap. Meg kellett szállni egy kisvárosban, a tanító csa
ládjánál. Évtizedek után, egy érettségi találkozón került szóba: lehetséges, hogy 
éppen abban a házban, ahol Peti gimnáziumi osztálytársának a szülei laktak.

A fiú elmúlt hároméves, és emlékszik az Óaljára vezető útra. Nagyon hideg 
volt. Az országút két szélén magas kupacokban állt a hó, benne soksok halott 
katona és döglött ló.
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Más lehetőség híján csak a nagyszülőkhöz mehettek. Volt egy hatalmas sa
rokszoba és egy elég nagy másik, meg egy nem kicsi, de nem fűthető előszoba. 
Nagyapa a konyhai ágyon aludt, de így is nehezen fért el két család, mert akkor 
még ott lakott anyuka három húga. Igaz, jó emberek kis helyen is elférnek, és 
miért ne tarthatnánk mindenkit annak.

Valamikor, 1945. október végén vagy lehet, hogy november elején természe
tesen már nem volt dió a hatalmas fán. Nagyapa leverte és összeszedte. Kellett, 
mert sok mindent nem lehetett kapni a boltokban és a piacon, ahová nagymama 
járt. Nem könnyen ért oda, mert meredek utcákon vezetett az út. Egy reggel 
Petike elmesélte anyukának, hogy mit álmodott. A fáról leesett egy nagy dió, 
széttört. Kijött belőle egy vonat, gőzmozdony húzta, és az első kocsiból kiszállt 
apuka.

Már régóta nincs kitől megkérdezni, pontosan mikor, több határon átver
gődve, másnap vagy egy nappal később, tényleg hazakerült apuka. Jönni nem 
tudott, hordágyon hozták, mert Óalján akkor nem volt mentőautó. Mielőtt be
vonult, stramm férfi volt, nem magas, de jóképű, kisportolt, jó testalkatú. Úgy 
lefogyott, hogy súlya a 40 kilót sem érte el. Nagyon rosszul nézett ki, nem is 
igen szólalt meg. A hordágyat hozók egyike, láthatóan nem normális ember ezt 
mondta anyukának: „Adják nekem a cipőjét, mert ennek már úgysem kell!”  
A ruháját nem kérte, mert az talán még katonai egyenruha volt, amit a tavasszal 
felszabadított országban már sokan nem szerettek, sőt gyűlöltek. Bevitték  
a kórházba, ahová tűzifát kellett hordani, hogy fűteni lehessen. Eltelt legalább 
egy hónap vagy kettő is, helyrejött, ideiglenes otthonába került. Nagyonnagyon 
örült neki mindenki.

Ekkor már el tudta mondani, hogy 1944ben a Nagy Birodalomba vezényel
ték őket. Azt soha nem szívelte, nem szerette az ott gyakori barna színt, és még 
kevésbé az ottani Nemzetvezért, akinek mindig homlokára fordult a haja, és 
aki eredetileg szobafestő volt. Saját hazájának kormányzóját Apuka addig is, 
élete végéig is becsülte. A következő év februárjában fogságba esett a nyuga
tabbra levő ország területén, annak északkeleti részében. Ez az az óceánnal is 
határos nagyhatalom volt. Az, amelyik a Nagy Háború végétől 1920ig fő sze
repet, ha nem a legfőbbet játszotta a határok nem éppen igazságos átrendezé
sében. Apuka akkor és később sem szívesen beszélt a fogolytáborban eltöltött 
több mint 10 hónap hétköznapjairól. Biztosan tudott volna, de sokáig nem mert.

A fővárosi Hadtörténeti Levéltár 2018 őszén pontosan megírta, mikor volt 
hadifogoly: 1945. 02. 01.–10. 16. Tehát több mint 10 hónapig. Valahogy úgy mond
ta a település nevét, hogy MáilKámp. Az interneten sikerül megtalálni: hiva
talosan MaillydeCampnak hívják, és egészen kicsi. Az óceánon túli Hatalmas 
Unió fennhatósága alatti nagy fogolytábor volt ott, fedél sem mindig jutott a fog
lyok feje fölé, vagy amikor már igen, akkor is a csupasz földön aludtak. Apuka 
úgy emlékezett, még szabad ég alatt is. Enni hol kaptak, hol nem. Arra, hogy 
át ne szökjenek a közeli határon, kegyetlen színes bőrű őrök gondoskodtak. Még 
a karikagyűrűt is elvették tőlük, és ha valaki nem adta oda önként, annak az 
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ujját is eltörték. A karórákra, egyebekre is szükségük volt. A foglyok nem tud
ták, mi történik a világban. Apuka csak egy, anyanyelvére lefordított egészen 
kis imakönyvet olvasgathatott, amelyet az óceán túlsó partján adtak ki. Ezt 
hozta haza, Kilenced a Fájdalmas Szűzanya tiszteletére a címe, benne a háború 
utáni északi szomszéd állammal határos nagyobb északi ország híres zarándok
helyén található fekete Istenanyaképpel.

A helyi lakosok sem szerették a hadifoglyokat, ezzelazzal meg is dobálták 
őket, pedig azok országa soha nem harcolt az övék ellen. Apuka mesélte, csak 
úgy lehetett kibírni, hogy gyakran gondolt a K. városban maradottakra. Róluk 
február eleje óta semmit sem tudott, természetesen azt sem, hogy kislánya szü
letett.

Azt a már nyelv és irodalom szakos egyetemista Péter tudta meg, hogy abban 
a nagyhatalomban nem először éltek hadifoglyok embertelen körülmények között, 
hosszú időn át sok kegyetlenséget eltűrve. Olvasta A fekete kolostor című könyvet, 
igaz, nem az eredeti szöveget, hanem azt, amelyet 1960ban adtak ki. Háború 
előtti kiadását hamar lefordították néhány határon túl használt idegen nyelvre, de 
azután Péter hazájában évtizedekig még az író nevét is elhallgatták. Pedig nem 
ezt érdemelte. A Nagy Háború előtt lelkes csodálója volt az óceánnal is határos 
nagyhatalom civilizációjának, kultúrájának, irodalmának. Civil volt, nem har 
colt az ottaniak ellen, mégis mint ellenséget internálták. Sokadmagával, öt évig 
hadifogságban, elhagyott kolostorban és erődökben szenvedett, biztosan ezért nem 
érte meg az öregkort. Nem illett a Nagy Háború utáni békeszerződést emlegetni. 
Sokan igazságtalannak tartották, és most is annak tartják, de akadtak és még akad
nak olyanok, akik ezzel nem értenek egyet. Az író születésének 100. évfor dulóján 
tvfilm is készült belőle, de a teljes kiadást csak 2014 óta lehet elolvasni.

Apukának mindvégig nehéz volt beszélnie a hadifogságról. Nem is volt il
domos. Az internet igen okos találmány, ezért most már sokat tudni az említett 
nagyhatalom fogolytáborairól. Van olyan emlékező, aki „hírhedt gyűjtőtábor
nak” nevezi apuka fogságának helyét. Van olyan vélemény, hogy ott összesen 
80 ezren is raboskodtak. De számos más településről sem alakult ki jó vélemény. 
Van, aki szerint az ottaniak csak annyiban különböztek a keleti Nagy Unió ilyen 
létesítményeitől, hogy nem volt olyan zord az időjárás. A fogva tartó állam nem 
tudta vagy nem is akarta biztosítani a létezéshez szükséges minimális ellátást 
sem. A hazánkból való foglyokat, akik nem harcoltak ellene, ugyanolyan hábo
rús bűnösként kezelték, mint a Nagy Birodalomért harcoló katonákat. Akad, 
aki szerint ebben a nagyhatalomban „maga a pokol várta” foglyainkat. A szen
vedés okozói „mögött azonban az emberi tényező is szerepet játszott. […] gyar
mati katonák szolgáltak, akik elöl jártak a kegyetlenkedésben”. Apuka vélemé
nye tehát helytálló volt. „A helyzet 1945 őszén kezdett javulni, amiben a sajtó is 
közrejátszott.” Ekkor engedték szabadon apukát, aki, nem tudni hogyan, de 
átvergődött néhány határon, mire Óaljára ért.

Egészsége úgyahogy helyrejött. Munkát, szerény fizetést a közeli két folyó 
közötti síkvidéken, egy kis faluban a községházán talált. Hogy jobban megéljünk, 
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anyuka varrni kezdett másoknak, sőt akik akartak, még pénzt is adtak neki 
jóslataiért. Mert megjósolta, ki fog másnap csomagot kapni az óceánról túlról, 
ott meggazdagodott rokonoktól. A család a postamesternő szomszédjában la
kott, aki előre megmondta, ki örülne ilyen csomagnak. Anyuka annyira élelmes 
asszony volt, hogy kijárta gyerekeinek az „egyéb” származást is, mert akinek 
az „x” maradt, az csak nyolc évig tanulhatott.

Vagy egy év múlva a család a közelben levő régi híres iskolavárosba költöz
hetett, hogy mi, a gyerekek ott tanulhassunk. De ez már más történet, benne 
az 1956ban történtekkel meg a sokkal későbbiekkel.

A szerzőtől bárki megkérdezheti, régóta nyugdíjban levő tanár és kutató lé
tére miért írt – életében másodszor – elbeszélést. Vagy azért, mert több évtizedes 
munkájáért igen sok elismerésben volt része, és most valami újra vágyott, vagy 
mert szerinte és sokak szerint kevésben. Végül is egyre megy. Egykori első el
beszélését egyik társa az Egyetemi Lapban megbírálta, mert az iromány nem 
volt realista. A mostani sem egészen az. De ez más lapra tartozik, és már régóta 
nem számít bajnak. Na és az emlékezetnek is vannak korlátai, határai. (Ha  
a szerzőnek még sok ideje marad, lehet, hogy mostani elbeszélése egy regény 
első fejezete lesz. Vagy csak részlet marad egy soha el nem készülő regényből?)
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Jóna Dávid

A portás

Dobozban még a mozgásérzékelő,
de vén lónak új szerszám felesleges,
szitok fogja a virulens igekötőt,
ilyen fickót te ne fenyegess!

Száll még a por, köpköd a portás,
csavaros kupak őrzi oldószerét,
körbenéz lassan, sziszegve, vádlón,
fejét fordítja, mint a vadászmenyét.

Ócska kis kunyhó, ajtaja bádog,
döngve becsapják, de rezeg tovább,
baseball ütő helyett elhízott tagló,
vérre szomjazik a zongoraláb.

Gyűlöl ő bárkit, sorsában érett,
minden szar, ami körülveszi,
azt hiszed, hogy fenyeget csupán,
de hidd el, ő az, ki meg is teszi.

Mert neki mindegy, veszteni sem fáj,
ócska az élete, nincs fontos neki,
vágytalan dühét mi összetartja,
csupán egy elnyűtt bomberdzseki.

Beszélik róla, kutyáját ölte,
mert kedvének éppen útjában állt,
így vigyázza már esztendők óta
a csepeli hármas bútorraktárt.

Jóna dávid (1968) költő, lapszerkesztő, médiatanár. Legutóbbi kötete: Költőpénz (2019).
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Párizsban járt az ősz
                     ady Endre nyomán

Párizsban járt az ősz,
lasztminutos, fapados járat.
Szimbolizmusához ma már
kell a magyarázat.

A Szajna parton sétálgatva
a rőzsedal is mást jelent.
Piedesztált: bezzeg létek
dicsőítik az Idegent.

Isten fohász Adymódra,
szektaszőttestakaró,
varázsszőnyeginvázió,
mi már gyomorkavaró.

Szent Mihályból is csak
a BoulMich marad nekünk,
hisz azt se tudjuk igazán,
hogy miből van elegünk.

Volt Nyugat és volt Holnap,
ma hűlt helyük sincsen,
a szellem átképezte magát:
bársonybélés a bilincsben.

Párizsban járt az ősz,
minden falevele fázik.
Meddig e nagy ármánykodás?
Tán a tudathasadásig?
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Mint a buszkerék

Volt itt minden, de már elfogyott,
be kell érnünk azzal, ami van.
Vízen járni csak vastag jégen lehet,
nagyokat taknyolva, mielőtt rian.

Felénk a túlélés játszik, a kapaszkodás.
Mert közömbös már a vágyunk.
Örökös készenlét: köpnünknyelünk,
ennyi az összes tudományunk.

Felettünk hömpölyög az idő,
mint sodrása vérbeli pataknak,
s mi itt mocorgunk legalul,
akár medre alján a barackmag,

Vagyunk, mint a buszkerék,
mi gördül, lefékez, dadog.
Épp olyanok, mint a bűnök:
bocsáthatók, bocsáthatatlanok.
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Fecske Csaba

Katona

„Katona, bassza meg, nem fürdős kurva maga, hogy egy félóráig áztassa vala
gát a tus alatt!” Másik erélyes hang: „Lehajolni!” Katona, jobb híján, lehajol. 
Nagy adag matadort lőnek a seggembe egy fújtatóval, amilyet gyerekkoromban 
láttam a szomszéd kovács műhelyében. Féregtelenítés megvolt, magamra ölt
hettem a néphadsereg egyenruháját. Egyforma lettem. Olyannyira, hogy unoka
testvérem, akivel együtt nőttünk fel, nem ismert meg, én sem őt, csak hosszas 
agnoszkálás után, mert hát civilként mi már halottak voltunk mindannyian. És 
egyformák.

Nem tudom, milyen meggondolásból a fegyverjavítókhoz raktak. Csúzlin 
kívül fegyver sohasem volt a kezemben, de ha a haza azt kívánja, hogy én 
fegyvereket javítsak, ám legyen, ahogy katonáéknál mondják, parancsot meg
baszni nem érdemes, mert szaporodik. De azért hasznosultam. Takarítanom 
kellett a parancsnoki épületek előtt, valami nagy fejest vártak a laktanyába. 
Fogtam a vesszőseprűt, hogy nekikezdjek, mire egy fickó, akinek kis csont
csillagocska volt a gallérján, rám ripakodott: „Nem oda Buda, úgy könnyű vol
na, egyenként szedje össze a gyufaszálakat és csikkeket azokkal a kényes kis 
kacsókkal! Ha kedve tartja, meg is számolhatja, mennyit szedett össze.” Persze 
nem számoltam meg.

Ezt megtehette volna ő, aki mindvégig ott állt fölöttem. „Itt is van egy, ott is 
van egy!” – idegesített. Vigyorgott, élvezte fenemód a helyzetet, hogy felette 
állhat valakinek.

Este hívattak a szolgálatvezetőhöz. Az őrmester csúnya veres fickó volt, úgy 
negyven körül. Fejhangon beszélt, jobban mondva rikácsolt. „Adunk magának 
katona egy szép kimenő köpenyt, mert holnap egy másik laktanyába helyezzük. 
Hogy hova, majd idejében megtudja.” Levett a fogasról egy köpenyt, az elsőre 
látszott, hogy nagy lesz rám. Fölvettem, valóban nagy volt, szinte beborított. 
Olyan nagy volt rám, mintha a medve bundáját adnánk a nyúlra. Tapostam az 
alját. „Őrmester elvtárs, ez olyan nagy, hogy ebben nem mehetek. – Azt nem 

Fecske csaBa (1948) Miskolcon élő költő, író, publicista. Utóbbi kötete: Mindigpalacsinta (gyerek
versek, 2019).
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a katona dönti el, hogy miben megy, és hova. – Nem volna kisebb?” – nyöszö
rögtem. „Nincs!” – vágta rá anélkül, hogy megnézte volna. Szerintem csak ki
sebbek vannak, gondoltam, de mit tehettem, magamban dühöngve vonultam 
köpenyemmel a körletbe. Így mégse mehetek sehova, gondoltam, és elővettem 
a körömollót, és lenyisszantottam a köpeny aljából vagy félméternyit. Ám az 
olló természetéből adódóan kissé cikkcakkosra sikeredett. Még alig végeztem, 
amikor üzent az őrmester, mégiscsak találtak egy kisebb köpenyt. „Katona, 
bassza meg, maga megcsonkította a néphadsereg vagyonát!” – ordította ki
vörösödve, és aláíratta velem a kárfelvételi jegyzőkönyvet. „Ezt pedig szépen 
ki fogjuk fizetni.” Fizetek inkább, mint hogy bohócot csináljak magamból, gon
doltam, és felpróbáltam a köpenyt.

Másnap reggel egy Garant platóján ücsörögve csípte pirosra arcomat a hideg 
dunántúli szél. Úba vittek, ahol a vegyvédelmi században gázálarcban szol
gálhattam hazámat, és sikálhattam a végtelen hosszúságú folyosókat. Ú. kietlen 
puszta volt, a laktanyán kívül csupán egy ház árválkodott rajta, meg egy istálló, 
ahonnét hajnalonta keserves marhabőgés hallatszott. A laktanyával szemben 
hegynek mondott domb púposodott, amelynek legmagasabb pontjáról tiszta 
időben látni lehetett a Balatont.

A napszaktól függően kéknek vagy zöldnek.
Hideg és szeles december volt. Első este rám ripakodott egy nyeszlett őr

vezető: „Szeretném, ha két óra múlva vörös lenne a kályha!” Az lesz, ha adsz 
egy ecsetet meg vörös festéket, gondoltam.” Kapok fűrészt meg fejszét?” – kér
deztem nagy ártatlanul. „Hát a faszom nem kéne?!” – mondta a nyeszlett neki
vörösödve. Szerszám után néztem, de csak egy kicsorbult fejszét találtam nyél 
nélkül. Olyan csorba volt az a fejsze, mintha vasat aprítottak volna vele. Most 
légy okos Domokos, lógattam a fejemet, körbejártam a laktanyát, de egy deszka
darabot, száraz ágacskát, semmit sem találtam, csupán egy karvastagságú nyers 
faágat, amivel természetesen nem bírtam. Tehetetlen dühömben belerúgtam 
egy pléh hordóba, ami a századparancsnoki épület közelében darvadozott. 
Nagy zörrenéssel felborult a hordó, alatta ölnyi, gondosan odakészített gyújtós 
lapult. Nem akartam hinni a szememnek. Madarat lehetett volna fogatni velem, 
de ilyen komisz téli időben még a madarak is elkerülték a környéket. Két óra 
múlva, ha nem is vöröslött a kályha, de kellemes meleget kezdett kibocsátani 
magából. A melegedők között ott láttam a nyeszlettet is. Az az egy szál kályha 
egyébként nem bírta befűteni a körletet, ezt a nagy hodályt, amely állítólag 
régebben lóistálló volt.

Mint vegyvédelmis gyakran volt rajtam védőruha és gázálarc. Stokira állva, 
gázálarcban kellett énekelni a menő slágereket, ha tévesztett az ember, fekvő
támasz járt érte, annyi, amennyit tévesztettem. Sok mindenért ítéltek fekvőtá
maszra és folyosómosásra. Egy kapott szerelmes levél minimum húsz fekvőtámasz, 
a családtól érkezettért csupán tíz. De volt büntetés csak azért, hogy valamelyik 
tisztes szórakozni vágyott. Karácsony szentestén, mert P. tizedesnek erre szoty
tyant kedve, a kályhából a salakot a körlet padlójára szórta, és egy slaggal vizet 
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eresztett rá. „Galambocskáim, szeretném, ha az éjféli miséig ragyogna a körlet, 
a Kisjézus nagyon zokon venné, ha nem így lenne.”

Ragyogott, már csak a Kisjézus kedvéért is.
Kaptam egy kis pénzt levélborítékban otthonról. Zsebre dugott kézzel vidá

man vonultam a kantin felé, egy kis Balatoni világos reményében. „Állj!” – ki
áltott rám a tizedes, aki állandóan ordított, mint a fába szorult féreg, mindig 
volt valami dühöngeni valója. „Katona, szépen bevarrja a zsebeit ötvenötven 
öltéssel, háromszínű cérnával, hogy többé eszébe se jusson zsebre vágni a kezét. 
Holnap reggel jelentkezik nálam!” Megkeseredett számban a nyál. A kívánt mó
don bevarrtam a zsebeimet. Nem sokkal ezután véradás volt a laktanyában. Én 
is jelentkeztem. Egy szendvics, egy üveg sör járt a véradásért, és két nap juta
lomszabadság, amit én sohasem kaptam meg. Amikor a fehér köpenyes hölgyek 
megláttak, elnevették magukat. „Miféle új divat ez?” – nézegették a háromszínű 
cérnát. Egyikük, a csinos fiatal, gesztenye hajú még meg is számolta az öltéseket. 
„Hogy mik vannak!” – mondta fejét csóválva.

Gyuszi bajtárs, egy colos, jó kedélyű fiú öt nap jutalomszabadságot kapott, 
miután beszart az őrségben. A parancsnokság respektálta helytállását, inkább  
a gatyába eresztett, mintsem elhagyja őrhelyét. A következő hetekben elszapo
rodtak az őrségben a beszarások, de a hős helytállók most már nem jutalom
szabad ságot kaptak, hanem büntetést, általában két hét laktanyafogságot. Még 
jó, hogy olyan sokáig hezitáltam.

Nyári gyakorlat a kies dombok között. Az esték romantikáját a csőstül tá
madó szúnyogok tették tönkre. Na és a latrina, amely penetráns szagával már 
messziről elárulta magát, nem tudott észrevétlen maradni a fák között. Néhány 
hét után már nehezen lehetett megközelíteni, mert senki se szerette használni, 
inkább valahol a közelében könnyített magán mindenki. Bárhova lépett az em
ber, szarba taposott. A tisztek, tiszthelyettesek számára budi állt rendelkezésre, 
a tiszteké deszkából készült, a tiszthelyetteseké rönkfából. Gondoltam egy me
részet, igaz, hogy én csak egy közlegény vagyok, titokban kipróbálom a tiszti 
vécét. Kipróbáltam, jó volt, kényelmes volt. De valaki kilesett. Másnap a reggeli 
eligazításon jól megmosták a fejemet. Büntetésből nekem kellett lesúrolni az 
ülőkét, pedig nem is én szartam le. Biztosan az a nagy hasú, nagy seggű poli
tikai tiszthelyettes, akinek túlterpeszkedett a valaga a nyíláson. A latrinát ezek 
után is elkerültem.

Technikai szemle volt, serényen tisztogattuk gépjárműveinket, a FUGunk 
ragyogott, mint Salamon töke. A századparancsnok és sleppje talált minden 
gépnél valami hibát, hiányosságot. „Nyalnák ki a seggemet, és azt néznék, elég 
tisztae” – mondtam nem túl hangosan, de úgy, hogy rajtam kívül más is hall
hassa. Persze nem illetéktelen, hanem közülünk való.

Péntek, fejtágítás, nyomták az elvtársak a fejberizsát. A nagy hasú politikai 
tiszthelyettes áttekintést adott a világpolitikai helyzetről, beszélt a lamenca csa
tornán (sic!) túlról. A lamencán röhögni kellett volna, de nem lehetett. Az is 
röhejes volt, amikor lövészeten ő is beállt lőni, és ideoda billegett a nagy hasán, 
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míg végül egy ponton testhelyzete stabilizálódott, mint a keljfeljancsié. Ennek 
ellenére jó lövő volt. Baklövésben se volt rossz. A technikai tiszthelyettes, aki 
az eligazításokon a zsebén keresztül mindig a farkát morzsolgatta, a gépeket, 
sofőröket kritizálta a maga pikírt módján. Már a foglalkozás vége felé tartot
tunk, a század pk. amit akart, mindent elmondott, talán még többet is, de szo
katlan módon engem meg sem említett. Kifelejtett volna? De hiszen az lehetet
len, kényszeredett mosolyával, aranykeretes szemüvege mögül szeretett engem 
baszogtatni eleitől fogva, hogy oda kerültem a századhoz, egyetlen alkalmat se 
hagyott volna ki. A végén előjött a farbával. „Azt terveztük a tiszt elvtársakkal, 
hogy ide állítjuk F. elvtársat az asztalra, és megkérjük, tolja le a gatyáját, hogy 
kinyalhassuk a seggét.” Leesett a tantusz, egyből tudtam, honnét fúj a szél. Az 
a szemét Gy. hadnagy köpött be, aki most került ki a tiszti iskoláról, velünk csak
nem egyidős fiatalember. Így akart imponálni a főnökeinek. Végül is nagy saj
nálatomra nem nyalták ki, biztosan nyaltak más, méltóbb seggeket. Hiszen, ha 
azok a seggek mesélni tudnának.
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Juhász Zsuzsanna

Ami zavar

Minden, ami fizikai a
halottban, bánt: elne
hezült tagjai, makacsul
növögető körme, kettéha
rapott utolsó szavai,
bomlásának villódzásai,
s mégis, mindebből a
szégyentelen ősöröm lesz,
ami elvezetget a ravataltól
a sírig, hogy élek, és visz
szavezetgetődöm mindannyiszor.

Embertípusok
               H. Bosch: le Jardin des délices

Az ember zöld harangban fehér harangnyelv.
Fekete madárrajt ürít, mikor falják.
Dobablakból szemez a doboló állattal.
Egyik kezének húsában tőr, másikkal hajat igazít.
Farára ejtett hangjegyekből kórus tanul.
Kendős asszony hánytatja vörös kút fölött.
Férfi hátán tojás, lány fején dobókocka.
Széke békatarkó, gyásznépe: mellvértes sakál.

Juhász zsuzsanna (1958) az ELTE pszichológia szakán végzett. 
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Megérkezés

Mozdulataim piszka
mint gyufafej felkapart mérge az asztalon,
mint az élvhajhász ciprusok megtelepedése
a buddhatanokban,
mint a megpihenés a sárkány hetedik fejénél.
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Alföldy Jenő

(Lelet)mentés másként
Surbán Frang Zoltán versei elé

Van abban valami sorsszerű, hogy egy majdnem elfelejtett költőnk, Surbán 
Frang Zoltán versei a lengyel–magyar kapcsolatok legjelentősebb ápolója, Kon
rad Sutarski közvetítésével jutottak el hozzám a költőiírói hagyatékot gondozó 
Frang Gizella – a szerző lánya – kezdeményezésével. Sorsszerű, mert az 1916 
és 1984 között élt magyar költő verseinek közkinccsé tétele már régen meg kellett 
volna, hogy történjen. Sorsszerű az is, hogy egy lengyel barátunk érzett rá  
a világháborúban súlyosan megsebesült, több mint négy év szovjet hadifog
sággal sújtott, majd a szülőfalujához közeli Sopronban meghúzódó költő szen
vedéseire.

Megfojtott kiáltás címmel Surbán Frang Zoltán születésének centenáriumán 
a család magánkiadásában már megjelent egy gyűjteményes verseskötet a szer
ző saját kezűleg összefűzött kéziratai alapján, de a terjesztésre az utódoknak 
nem volt lehetőségük. Mostani kísérletem a művek megismertetésére nem tu
dom, valamelyest eredményes lesze, de a versek sorsát saját érzelmi ügyemnek 
is érzem. Úgy is, mint „hivatásos” versolvasó, és úgy is, mint a háborús nem
zedéknek, apám és nagybátyám korosztályának történelmi sorsa iránt foko
zottan érzékeny ivadék. Izgatnak a frontszolgálattal, az állandósult életveszély
lyel és a lágerélettel járó testilelki megpróbáltatások. Érdekelnek a gondolkozó 
és érző magyar katonák vívódásai, a második világháború iszonyatos nehéz
ségekkel feldolgozható, az egész nemzetre kiterjedő morális és egzisztenciális 
kérdései. Surbán Frang Zoltán költészetéből sok mindent megérthetünk, ha 
együtt lélegzünk verseivel.

Olvasói megkönnyebbülten vehetik tudomásul az életműben rejlő értéket. 
Íme egy magyar költő, akinek jellemét nem ficamíthatták ki a történelem buk
tatói. Alig ismerik még szakmai körökben is, ahogy magam is csak Sutarski 
Konrádnak köszönhetően vehettem róla tudomást. Pedig a költő hűséges ma
radt az igazat kendőzetlenül, olykor nyersen kimondó hitvallásához. Nem si
kerre vágyott, hanem arra, hogy a közösségre tartozó mondandóját meghallják, 

Alföldy Jenő (1939) irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Kecskeméten él. Legutóbbi kötete: 
A leírástól a látomásig. Szemlézés négy nemzedék költőiről (Orpheusz Kiadó, 2018).
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megfontolják. Semmilyen megalkuvásra nem volt hajlandó, sem a magyar sors
kérdésekben, sem az istenhitben vagy a szerelemben. Holott súlyos csapások 
érték a diákkora óta verselő, jogot hallgató, biztató írói–újságírói karrier előtt 
álló ifjút, a Magyar Nemzet belső munkatársát, amikor 1940 végén parancsot 
kapott a bevonulásra. A keleti fronton töltött hónapok, a súlyos sérülések (láb
amputálás, vaksággal fenyegető égett seb az arcán), a Budapesten meghúzódó 
katonaszökevény bujkálása a nyilasok elől, majd a négy évig tartó szovjet ha
difogság és az itthon is tomboló bolsevizmus miatti kirekesztettség sem térít
hette el egyenes útjáról, pedig ugyancsak meghajszolták „az évek futó vérebei”, 
ahogy ő írta.

Negyvenkilenc közepén, a demokrácia maradékának is felszámolásakor 
szomorú kép rajzolódott ki a csontig lesoványodottan, csonkolt lábbal Szibériá
ból hazatérő költő előtt. Nyilvánosságra nem számíthattak a szovjet fonton 
kiszolgált katona kéziratai. Idős korában Ruffy Péternek, a Magyar Nemzet osz
lopos tagjának vallotta egy interjúban: azért nem folytatta munkáját a lapnál 
az ötvenes években és később, mert nem írta volna meg azt, amit tőle vártak, és 
nem közölték volna azt, amit megír. A háború óta született versei a kuruc ke
sergők és az igényesebb katonadalok keserűségével szólnak, egyegy fordula
tukban Adyt, Balassit idézik. Az irodalmi fórumokon politikai és ideológiai 
„éberség” uralkodott, mely nem tűrte a patrióta magyarságához és a gondolat 
szabadságához hűséges tollforgató műveit. Az ötvenhatos forradalom régóta 
nem érzett reménnyel töltötte el, majd mélységes gyásszal a novemberi inter
venció. Átkot szórt a forradalmi kormány árulóira, mint a walesi bárdok az 
angol királyra. Vallomástevő verseket írt arról, hogy segédmunkásként tengőd
ve miért nem szökött Nyugatra, amikor erre módja lett volna néhány Ameri
kába menekült fiatalkori barátja segítségével. Okom van arra gondolni, hogy 
idővel a „korszerűség” álarcában is folytatódott vele szemben az igazságtalan 
kontraszelekció. Ha egy költő – mint Surbán Frang Zoltán – olyan verseket írt, 
amelyek némelyeknek máig is kínos történelmi tapasztalatokat, sorskérdéseket 
fejeznek ki szokatlan őszinteséggel, akkor az irodalmi divatok őrei a kiérdeme
sült konzervatívok közé sorolják szerzőjüket.

Surbán Frang Zoltánt méltán nevezhetjük pokoljáró költőnek. Sorsa „bús 
magyar sors”, ahogy azt Tornyai János felejthetetlen képe sugallja. Nem tudta 
elviselni a nyilas hónapokra emlékeztető terrort, frontszolgálata után a katona
szökevényi üldözöttség régiúj formáit. A földművelői munkát vállalta, a szá
mára legnehezebbet, majd amikor maradék földjétől és házától is megfosztották, 
segédmunkásként kereste meg sovány kenyerét. Verseinek egy része inkább 
emlékeztetnek József Attila szegényemberköltészetére, mint a későbbi falusi 
értelmiségből kikerült, szerencsésebb poéták műveire. Alkati férfiasságának, 
erkölcsi tartásának s főként léthelyzetének a cifrátlan, szókimondó, naturalisz
tikus stílus felelt meg. (Lehete „naturalizmus” nélkül írni háborúról, diktatú
ráról?) Nemes nyersanyagú verseinek egy része az irodalmi szobatudósok sze
mében talán csiszolatlanok; elnagyolt, de súlyos kő vagy fafaragványokként 
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hatnak. De érzésem szerint a megélt sors kendőzetlen, olykor önmagába maró 
őszintesége legtöbbször félresöpri még az ittott indokolt iskolamesteri kifogá
sokat is.

Idős korában vékony bibliapapírra írva egybe fűzte verseit, s az idő forgandó 
kerekére bízta őket. Jó lenne, hogy a magyar sorsnak és morális tartásnak ez  
a jelképes alakja már a művek kivételes történelmi dokumentumértéke miatt is 
ismertebbé válna. Megfelelően tallózva az irodalmi élettől elszakítva írt, mindig 
emberséges hangú versei között, egy leendő, jobban megrostált válogatásban, 
hiszem, nyitott szívű olvasói nagyon is becsülnék ezt a megszenvedett költé
szetet.
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Surbán Frang Zoltán

A háború kitörésének hírére

Apáink átlőtt tüdejű emléke
s anyáink rémes, eszelős sikolya
festi feketére
az üde viola
kacagó szívét.

A harsány őrület gyilkos aknája
felrobbantotta a béke tornyait
szívünk ligetén
és mindent megvakít
tű sugarával.

Rángó, kiszálkásodott idegekkel
tépjük a nappalt és az éjszakákat,
míg ujjaink hegyén
törött zongoráknak
dallama vibrál.

1941

Arckép

Széjjelroncsolt volt az arca
aknatépett volt az arca
szilánkverte volt az arca
grimaszt vágó volt az arca
gombapöffedt volt az arca
megfeketült volt az arca
nem emberi volt az arca
alaktalan volt az arca
rettenetes volt az arca
félelmetes volt az arca
felejthetetlen volt az arca
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Hungária

Mint a kutya,
mikor kölykeit a gazda szerteszórja,
úgy nézed te is tétován
fiaid gyilkolását
bárgyú szemekkel,
s véreid vérétől véres kezét,
melyet rád is sokszor korbáccsal emelt,
hason csúszva eléje
megnyalod utána.

Láncon élsz, éhesen,
és ólad körül csaholva futkosol,
megugatod a szabadon röpködő madarakat,
sast, varjút, verebet,
s remegve a dobott csontokért figyeled
zsarnok urad uszító parancsait.

S ki nyúl feléd,
hogy láncod leoldja,
megmarod kezét.

Végre mégis

Veszteségnek
még így nem örült a vesztes:
végre mégiscsak legyőztek minket,
s romjaink tövén,
a gyász helyett,
most bújt reményeinknek virága
kinyílhat.
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Találkozás  
háború után

Nem, nem mondtad: ah, szörnyűség!
mikor megláttad arcomat,
ám szemedben – jól láttam én –
hogy megjelent két árva könny
s a döbbenet, mint szürke fény.

Én eltakartam arcomat,
későn, kezemmel födtem el,
mert láttam, téged megriaszt:
az idő nem, csak szenvedés
véshet csak ily rút ráncokat.

Hiába volt: arcom jelét
már észrevette két szemed,
s a háborús sebek helyén
szívedbe vágott mind a heg –
kevés takarni két tenyér.

Látod, ez itt szilánk helye,
amott súrolta egy golyó,
arcom gödrét ellen keze
szuronnyal vágta, és szemem
napos fényének nincs fele.

S a számban is: fogam helyén
hogy csak vigyorgó íny maradt,
hidd el, a puskatus kemény,
s azóta szép szavam pösze
s a régi ifjú agg legény.

Nézz meg jól, elveszem kezem,
és sírj iszonnyal és sikolts,
mondd hangosan, hogy förtelem!
Fuss el, rohanjál és kiálts,
amit te látsz: történelem.
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Hazatérés

Hol vagyon a házam?
 – Bomba elsöpörte.
Hol van szülőanyám?
 – Kereszt van fölötte.
Hol van jegyes mátkám?
 – Másnak felesége.
Hol van Bodri kutyám?
 – Farkas széjjeltépte.
Hol van ülő székem?
 – Országutak szélén.
Hol van nyugvó ágyam?
 – Köpenyed szegélyén.

1944 vége

Szilveszter 1945-ben

Süvít a szél és a gyárak
tompa torokkal fújják az ötöt.
A csikorgó havon foglyok gyötört,
hosszú sora:
mintha a fáradt, múló esztendő
vonaglana.

Szemük beesett árkában éhség,
dermedt arcukról indul az alkony,
és mint bánatos, bús öregasszony,
bontja a fáklyát néma sötétség.

S hideg szögekként gyúlnak csillagok.
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Nyáresti üzenet

Ágyékmeleg nyári est
puha, bársony szárnya leng
az elnyújtózó városon.

Vágyad titkát ne keresd,
várj remegve, mint a csend,
míg te is árnnyá változol.

Groteszk

Szeretni nem tudsz?
És már hinni se?
Így tovább nem jutsz,
csak a Semmibe.

A Ma vége

Az udvarok mohón isszák a sötétet.
A fáradtság vén suszter módjára
hajlottan ül pilláink alatt.
s álmainkat kalapálja.

Az emlékezés mély kútjának aljára
a megmerülő vedrek peremén
visszacsobban a káka bánat,
míg nyikkan ívelve a gém.

Lassan csend lesz. Nesztelenül száll le az éj.
A kozmosz szárnyai ránk hajolnak.
De szívünk piros dombja mögött
már halkan lépked a Holnap.
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Képek, indulatok
részlet

A sírok olyan csendesek,
süketnémák a börtönök,
rigónkat macska ette meg,
kertünkben magtalan rögök.

A méhek mérget gyűjtenek,
a réten lehullott sasok,
az évek futó vérebek,
s az égen a nap vacog.

Magány

Magam vagyok,
s nem vágyom párra.
Szobám hideg,
akár a zárka.
Kezem kemény
simogatásra.
Arcom merev
a mosolygásra.

Hazámban csak
űzött rab vagyok,
kinek szólni
is tilos dolog,
s be kell csukni
minden ablakot,
ha káromkodok.

Győr, 1954
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1956. október 23.
Rossz kegyelmen éltünk szent hazánkban,
alázott szívvel, fosztott mostohán,
csak némán öleltük jó anyánkat,
és titkolt könnyünk folyt a nagy Dunán.

Hajtott fővel és dugott ököllel
hallgatva éltünk új igánk alatt,
jajunk csírázott az ősi földben,
míg végre egyszer szárba fölfakadt.

A nép szívének vad dobbanása
fellobbant az utcák néma hosszán,
és harcolt a nemzet ifjúsága
halálra szántan, hős apák nyomán.

Hullott a vér a pesti köveken,
a gyászos égre fröccsent, mint a vád,
széthullva minden messzi végeken:
hős e nép, hős a pesti ifjúság.

És hullt vér Pesten és vidéken,
és átzúgott minden kicsiny tanyán:
ne égjen rajtunk tovább a szégyen,
jöjjön inkább a vég, a hős halál.

Tankok dübögtek mint a végítélet,
áttörve véren és imás dalon,
bombáztak a szovjet harci gépek,
és csorgott a vér földön és falon.

De Pest már többé meg nem alkuszik,
a nép jogától többé el nem áll,
hiába ÁVO, szovjet harckocsik,
szabadság napja kelt fel PestBudán.
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Kádár János megátkozása
Az orosz tankot, mely az átkos
ávósok fészkét védte,
te hívtad, Kádár János?

Az orosz tankot, mely a Város
utcáit rommá lőtte,
te hívtad, Kádár János?

Az orosz tankot, mely a sáros
földbe nyomta szép fiam,
te hívtad, Kádár János?

Az orosz tankot, mely az átkos
ávósok fészkét védte,
dicsérted, Kádár János!

Az orosz tankot, mely a Város
utcáit rommá lőtte,
dicsérted, Kádár János!

Az orosz tankot, mely halálos
tusán legyűrte Csepelt,
dicsérted, Kádár János!

Az orosz tankot, mely a sáros
földbe nyomta szép fiam,
dicsérted, Kádár János!

Gaz vagy tehát, és áruló,
gyermekgyilkos, városromboló,
gyáva, alattomos bitang,
kinek szívéből rég kihalt
minden, mi értéket jelent!

Vedd hát ítéleted:
– Gyűlöl és gyűlölni fog e föld,
a megbénult Csepel, a romos utcák,
gyűlöl és gyűlölni fog az egész ország,
és minden percben átkoz,
mert hűtlen lettél a szabadsághoz!

Győr, 1957
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Sírok között
Szögesdrót határnál
megvert szabadság jár
új járomba fogva.

Vágyaim szállnának,
de kedvem szárnyának
kihullott a tolla.

Pusztult hadak útján
reményben is bénán
sírok között élek.

Sírok mélyén hősök,
s holtukban is tőrt döf
szívükbe sok féreg.

Győr, 1957

Mikor

a sokasult évek odva
orozva uszítja reám
a bajok gyilkos hadait,
csak a hit,
hogy a csodák kapuit
– hittem erősen –
még csak ezután
nyitja ki
előttem
az Isten.
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Esti könyörgés
Uram,
imáim kosarában hozom eléd
napomnak minden baját és örömét
egyszerű szívvel és egyszerű szóval –
nézz le reám, Uram, és mondd, hogy jól van.

1980 után
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Salamon Konrád

Töprengések

Ha végigtekintünk az emberiség történelmén, azt látjuk, hogy minden társa
dalomnak, beleértve a legegyszerűbb törzsi szerveződést is, volt szakrális alapja. 
Egyedül a keresztény vallásra és erkölcsiségre alapozott európai civilizáció 
kísérletezik a francia forradalom óta azzal, hogy Isten nélküli társadalmat te
remtsen. Következmény: az ösztönök mindenáron való kielégítésére törekvő, 
ám mégis boldogtalan élet. Felbomlóban a társadalom, és csökken a születések 
száma. Tehát nincsenek társak, akikkel együtt… és nincsenek jövőt jelentő gyer
mekek, akikért… S bármennyire is tagadják, e kettő az emberi élet lényege és 
értelme. Gondolkodjunk el Voltaire nagyon is időszerű kijelentésén: „Ha nem 
létezne Isten, ki kellene találni.”

„Gyűlöletből megélhet egy kormány, de a nemzet csak szeretetből élhet. És mi 
egyéb a szeretet, mint a nemzeti érzés” – mondta Tormay Cécile Bujdosó köny
ve szerint Bethlen István 1919 februárjában a Nemzeti Egyesülés Pártjának 
megalakításakor. Csendesedjünk el e furcsának tűnő kijelentés olvasásakor,  
s gondoljunk arra, hogy napjainkban egyre inkább a gyűlölet a meghatározó. 
A politikai irányzatok nem gondolatokkal, hanem indulatokkal igyekeznek 
legyőzni ellenfeleiket. Mert sokkal könnyebb rágalmazással, gyűlöletkeltéssel 
támogatókat szerezni, mintsem értelmes elképzelésekkel, emberséges gondo
latokkal a tömegeket megnyerni. Mindez a politikai küzdelem színvonalának 
hihetetlen lesüllyedéséhez és a társadalom megosztottságához vezet. Sajnos  
a magyarságot is ketté szakította a gyűlölet. A szemben álló felek folyamatosan 
fasisztázzák, illetve kommunistázzák egymást. Mindkét megbélyegzés rága
lom, de indulatkeltésre nagyon is alkalmas. Márpedig nem indulatokra, hanem 
gondolatokra volna szükség, amelyek alapján talán még megvalósulhat egy 
valódi nemzeti együttműködés.

saLamon konrád (1941) történész, az MTA doktora.
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A politikus államférfiúi képessége többnyire abban mutatkozik meg, hogy egy 
nehéz, néha reménytelennek látszó helyzetben levő országot kivezet a válságból 
és a felemelkedés útjára kormányoz. Ilyen volt Bethlen István, aki tíz év minisz
terelnökség után, egy külföldről ránk tört válság sikeres kezelése érdekében 
államférfiúi módon tudott visszavonulni is, amit így indokolt: „El kell mennem, 
mert olyan gyűlölethullám vesz körül engem és rajtam keresztül az egész re
zsimet, hogy ha tovább a helyemen maradok és elvégzem azt az igen nép
szerűtlen feladatot, amely most a kormányra vár, rövid időn belül elsöpört volna 
nemcsak engem… hanem az egész rendszert. Nekem ki kell vonnom magamat 
a forgalomból, és olyanra bíznom a kormányzást, aki a legközelebbi kormány
zási feladatok felelősségét megoszthatja a parlamenti ellenzékkel, mert nem 
veszi őt olyan gyűlölet körül, mint engem és munkatársaimat. Ezért, hogy az 
általam felépített rendszert fenntartsam és át tudjam menteni, kell, hogy új 
emberek jöjjenek, legalábbis az élre új embernek kell kerülnie…” Bethlen tehát 
szembenézett azzal, hogy a személye iránti gyűlölet az általa létrehozott rend
szert veszélyezteti, ezért a korszak tapasztalt gazdaságpolitikusát, a Tiszakor
mány volt pénzügyminiszterét, Teleszky Jánost javasolta miniszterelnöknek. 
A folytatás ugyancsak elgondolkodtató: Horthy kormányzó ugyanis Bethlen 
javaslatát elutasította, mondván: „amíg ezen a helyen ülök, zsidó nem lesz mi
niszterelnök Magyarországon”. Így Károlyi Gyula alakított kormányt.

Nagy vereségeket szenvedett kis népek történelmében sok az „áruló”, mert az 
őket sújtó tragédiáknak ez a legérthetőbb és lelkileg is a legelviselhetőbb ma
gyarázata. A vereséget tehát nem a nemzet gyengesége, megosztottsága okozta, 
hanem az árulás. S ez az önbecsapás azért is népszerű, mert könnyen ért hető 
és harsány volta miatt az emberek tudatában mármár a vágyott igazságot je
lenti. Ezzel szemben a sokféle tényből összeálló igazság nehezen érthető és 
nagyon is halvány, szinte észrevehetetlen. Mindezt kiegészíti, hogy a bűnbakok, 
árulók gyalázása csökkenti a lélek fájdalmát, s megkímél a valósággal, a tények
kel való szembenézés kellemetlenségétől is. Így van ez régóta. Berzsenyi Dániel 
1796ban a magyarokhoz írt első ódája kéziratában hazánk Mohács utáni pusz
tulásáért három történelmi személyiséget tett felelőssé. Szapolyai Jánost, Beth
len Gábort és II. Rákóczi Ferencet. Gondolom, különösen az utolsó két név 
megdöbbentő mint országpusztító, de akkor Bécs hatására sokan így véleked
tek. Szerencsénkre az egy évtizeddel később megjelent vers Bethlen és Rákóczi 
nevét már nem tartalmazta. Közismertebb, hogy Vörösmarty Mihály 1849 októ
berében megírta Átok című versét, miszerint: „Görgeynek híják a silány gaz
embert, / Ki e hazát eladta cudarul.” Az idézettekhez hasonló leegyszerűsítés, 
amely Trianonért Károlyi Mihály és társai árulását, alkalmatlanságát teszi fe
lelőssé. A tényeket eléggé ismerve biztos vagyok abban, hogy előbbutóbb e 
véleményekre is úgy tekintünk majd, mint Berzsenyi és Vörösmarty tévedé
seire. Mindezzel együtt nagyon fontos volna, hogy hozzáfogjunk egy nemzeti 
közmegegyezés kialakításához az 1918–1920as évek történetével kapcsolatban. 
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A magyar társadalmat szinte már elviselhetetlenül megosztó gyűlölködés 
ugyanis csak történelmünk ez utolsó száz évével való megbékélés után valósít
ható meg. Így válik lehetővé ezen időszak minden magyar értékének és hősies 
küzdelmének a felmutatása.

A Trianonnal kapcsolatos megemlékezések során mintha megfeledkeznénk 
arról, hogy a ránk kényszerített béke világháborús vereségünk következménye. 
A győztesek elhatározták, hogy a veszteseket keményen megbüntetik, s mivel 
Németország sürgetésére Ausztria–Magyarország üzent hadat Szerbiának,  
így a háború kirobbantásáért is bennünket tettek felelősé. A béketárgyalásokon  
a vesztesek nem vehettek részt, de miután a győztesek elkészültek bosszúálló 
békeművükkel, a vesztesek lehetőséget kaptak, hogy megtegyék utólagos 
észrevételeiket. Ezt a németek 1919. május 7én, az osztrákok pedig június 2án 
tehették meg. Ausztria és Magyarország meghívóját április 30án küldték el 
Párizsból, de a magyar meghívót a békekonferencia Bécsben tartózkodó meg
bízottjai visszatartották, várva a magyar kommün közelinek látszó bukását. 
Mivel ez nem történt meg, a „kommunista” Magyarország képviselői nem utaz
hattak Párizsba. Eközben a németeknek, majd az osztrákoknak sikerült ki
eszközölni néhány módosítást. A szociáldemokrata osztrák kancellár, Renner 
pl. a Magyarországról fenyegető bolsevista veszélyre hivatkozva elérte, hogy 
az addig vitás nyugatmagyarországi terület teljes egészét Ausztriához csatol
ják; továbbá megkapta a délszlávoknak ítélt Klagenfurt térségére a népszavazás 
lehetőségét. Németország és Ausztria meghallgatása után a térség békeszer
ződéseit véglegesítették és kihirdették. A magyar békeküldöttség csak 1920. 
január 15én vehette át Párizsban a béketervezeteket. Az Apponyi Albert ja nuár 
16ai beszédében említett tények meglepték a békecsinálókat, s a magyar kor
mány februárban benyújtott írásos megjegyzései után a brit miniszterelnök 
kijelentette, hogy a magyar békeszerződést újra kell tárgyalni. Ez azonban el
lentétben volt a szerződések korábbi véglegesítésével, így gyorsan levették 
a napirendről, s módosításról többé szó sem esett. Ezek után elképzelhető, hogy 
ha a meg nem döntött magyar köztársaság küldöttsége 1919 júniusában kiutaz
hat Párizsba, s bemutatja a már a Károlyikorszakban elkészült alapos bizonyító 
anyagot, benne a Telekiféle vörös térképpel, hazánk a jelenleginél jobb béke
feltételeket érhetett volna el. A páratlanul igazságtalan békediktátum két fő 
okozója tehát a háborús vereség és az oktalan kommunista rendszer volt.

Trianon századik évfordulójára emlékezve gyakran esett szó Apponyi Albert 
1920. január 16án elmondott nagyszerű beszédéről. Legtöbbet a következő 
mondatot idézték: „Önök most megásták Magyarország sírját, de Magyarország 
ott lesz mindazon országok temetésén, amelyek most itt a sírját megásták.” 
Elgondolkodtató ennek a megállapításnak a népszerűsége, mindenekelőtt azért, 
mert Apponyi ezt nem mondta. Ő pl. a győztesekkel való együttműködésről 
beszélt. Ráadásul ennyire rosszul fogalmazott mondatot ő nem is mondhatott. 
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Ezt a vereségében is dacos magyart jellemző kijelentést a Horthykorszakban 
terjesztették el, s napjainkig népszerű maradt. Az viszont helyeselhető, hogy 
ez a gondolat – lelkesítő céllal – elhangzott a legmagasabb rangú emlékbeszédben 
is, jó megfogalmazásban, és nem hivatkozva Apponyira: Mi még ott leszünk 
azok temetésén, akik bennünket akartak sírba tenni.

Trianon századik évfordulója kapcsán élessé váltak a viták, hogy a magyarságot 
megnyomorító békediktátumért kiket terhel felelősség. A szenvedélyes igaz
ságkeresés az 1920as években kialakított véleményeknek megfelelően mu tatott 
rá a „bűnösökre”, az „árulókra”. Győzelemre áll a nemzeti öngyűlölet, amely 
csak önpusztításhoz vezethet. Ennek elkerülése érdekében idézzünk fel egy ak
kori jövőbe mutató gondolatot. A Magyar Katolikus Püspöki Kar a vörös terror 
múltával, a fehérterror kezdetekor, 1919. augusztus 22ei pásztorlevelében min
den politikai irányzatnál józanabbul foglalt állást: „Álljon tőlünk távol minden 
bosszúvágy, megtorlás – álljon ez távol egyesektől s osztályoktól. Itt nem győ
zött le, nem tepert le osztály osztályt, nem győzte le senki a munkásosztályt, 
hanem a gazdasági és társadalmi rend gonosztevőit törték le. Nem lehet tehát 
köztünk arról sem szó, hogy a középosztály most már megint uralkodhat a mun
kásosztály fölött; nem lehet szó reakcióról, sem elnyomásról. Senkiét el nem 
venni, mindenkinek a magáét megadni – ez a jövő Magyarország boldogulá
sának föltétele. Reakcióról tehát, mely elnyomást, véres viszonzást s üldözést 
jelent – mely kínzó kamrákért kínzó kamrákkal, vörös terror helyett fehér ter
rorral fenyeget, köztünk még szó se essék. A proletárdiktatúra emberségből 
kivetkőzött gonosztevőinek dicsőségére köztünk senki sem áhítozhat!” A pász
torlevél utolsó gondolatai Trianon óta különösen érvényesek: „ha már nemcsak 
megfogyva, de megtörve is állunk egymás mellett, legalább ne álljunk gyűlöl
ködve […], hanem fogjunk kezet […], s nézzünk egymás szemébe. […] Ki sze
ressen minket, ha magunkat nem szeretjük?” Majd a latin mondást idézték: 
„Ha életet akarsz, adj vért.” Mi nagyon sok vért áldoztunk. „S ki tiszteljen, ha 
ennyi szenvedés s csapás után e vért tisztelni, azt kímélni s azt egy szebb, bol
dogabb magyar jövőnek erőforrásául beállítani meg nem tanultuk?!” Ezt köve
tően a gyakorlati kereszténységet határozták meg, amely nem jelent mást, „mint 
társadalmi igazságosságot, mint testvériséget s méltányosságot”. A Katolikus 
Püspöki Kar tehát idejekorán meghatározta, hogy mi a keresztény nemzeti 
gondolat. Elgondolkodtató, hogy a pásztorlevelet megfogalmazó Prohászka 
Ottokár 1920 júniusában ezt írta naplójába: „Keresztény kurzus, ó, keresztény
ség és keresztények nélkül.”

1919. március 21én a háború utáni nyomorúság miatt elégedetlenkedő tömegek, 
akiket felháborítottak „győztes” szomszédaink magyar területfoglalásai is,  
a Moszkvából pénzzel bőven ellátott és a párizsi békecsinálók megleckéztetését 
ígérő kommunisták mellé álltak. Kun Béla és társai egy jól szervezett állam
csínnyel megdöntötték a köztársaságot. Károlyi Mihály nevében és tudta nélkül 
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megjelentettek egy lemondó és hatalomátadó nyilatkozatot, s e hamisítvánnyal 
félrevezették az egész országot. A proletár állam a lenini szólamok mellett azt 
hangoztatta, hogy amit nyugat felé nem találtunk meg, azt meg kell találni ke
leten. Még higgadt emberek is fejüket vesztették, mondván: az antant halálra 
ítélt bennünket, de mi ellenállunk, és csak azért is kommunisták leszünk. „A 
nacionálbolsevizmus szele süvöltött végig a fővároson” (Juhász Nagy Sándor). 
A parlamentáris demokráciát teremtő köztársaság megdöntésével hazánk  
a proletárdiktatúra zsákutcájába került, majd ennek dicstelen bukása után az 
ellenforradalmi rendszer zsákutcája következett.

A Károlyikormányt bírálva gyakran hivatkoznak Musztafa Kemálra, akit 1920. 
április 23án választották meg az Ankarában összeülő Nagy Török Nemzet
gyűlés elnökévé. Az előzmények: 1918 októberében a győztes antant hatalmak 
a szultáni török kormányt is feltétel nélküli megadásra és hadseregének le
szerelésére kényszerítették. Kemál pasa azonban 1919 júniusában felkelést in
dított, s 1920 áprilisában létrehozta az isztambuli kormánnyal szembeni török 
megújulás ankarai központját. Miután a szultáni kormány 1920. augusztus 10én 
aláírta a Törökországot megcsonkító békét, Kemál függetlenségi háborút indí
tott a török lakta területek megtartásáért. Ezt a tettét nálunk – az őszirózsás 
forradalom kapcsán – példaként emlegetik, tehát nézzük a tényeket: 1920 nya
rán egy fegyveres ellenállás számára sokkal jobb volt a katonai helyzet, mint 
1918–19 telén. 1920ra ugyanis már leszerelték a győztes hadseregeket. Ezen 
kívül Törökország sokkal nagyobb és népesebb volt hazánknál, s a törököknek 
csak egy ellenfelük volt, a görögök, nekünk pedig minden szomszédunk. A Ká
rolyikormánynak – a támadásra kész balkáni antant haderő fenyegető je
lenlétében – esélye sem volt az ellenállásra. Az 1920 tavaszára megváltozott hely
zetben – Kemál elnök kortársaként – Horthy kormányzó állt Magyarország 
élén, ahol egy érdemi reformokra képtelen, ellenforradalmi, restaurációs rend
szert hoztak létre. Ezzel szemben Kemál forradalmi változásokat eszközölt: 
megszüntette a szultánságot, megteremtette a demokráciát, a Török Köztár sa
ságot, és sikerre vitte felszabadító háborúját, új békeszerződést kényszerítve ki, 
amelyet 1923. július 24én írtak alá.

Az ezeréves Magyarországot a budapesti összeesküvések hátba döfték, hadse
regét szétzüllesztették. Az országot ellenségeinek, a kormányt a bolsevikoknak 
a kezére adták. Ez a politikusi vélemény jól mutatja, hogy ugyanazon tényeket 
többféle képpen is elő lehet adni. A budapesti összeesküvés más fogalmazásban 
a világháborús megpróbáltatások és vereség után kitört őszirózsás forradalom, 
amely igyekezett helyre állítani a rendet, megteremtette a par lamentáris de
mokrácia kereteit, kiírta a választásokat, kikiáltotta az első magyar köztársa
ságot, s mindezt az ország döntő többségének a támogatásával. Azaz a mai 
Alaptörvényünkben leírtakhoz hasonló állam és kormányformát teremtett. 
Ezzel párhuzamosan a kimerültségig hajszolt hadsereg a folyamatos nélkülözés 
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és az egyre reménytelenebbé váló katonai helyzet hatására bomlani kezdett, 
ami azt követően gyorsult fel, hogy Tisza István 1918. október 17én kijelentet
te: ezt a háborút elvesztettük. A lerongyolódott, lesoványodott katonáknak – ezt 
megtudva – egy céljuk maradt: hazamenni. Ráadásul a Monarchia által no
vember 3án aláírt padovai fegyverszüneti szerződés előírta az osztrák–magyar 
hadsereg leszerelését. Ezt a vesztes országok kormányainak végre kellett haj
tani. Ugyancsak a fegyverszüneti szerződésre hivatkozva a győztes hatalmak 
újabb és újabb magyar területek kiürítését követelték, ahová szerbek, románok 
és csehek vonulhattak be. 1918–19 telén lehetetlen volt az érdemi katonai ellen
állás. Márciusra megváltozott a helyzet, s Károlyi meg is hirdette a katonai 
ellenállást, de erre már nem maradt idő. Országunk területét tehát nem a kor
mány adta át, hanem a győztesek vették el. S a hatalmat sem adták át a bolse
vikoknak, akik az elégedetlenkedő tömegeket a Moszkvától kapott pénzen, 
felelőtlen ígéretekkel a „burzsoá” kormány megdöntésére heccelték, s erre tá
maszkodva államcsínyt hajtottak végre. Ebben szerepe volt a felszított Párizs 
ellenes hangulatnak is, hogy most majd megmutatjuk nekik. (Akkor „Párizs” 
volt „Brüsszel”.) Sokat tanulhatnánk a történelemből, ha hajlandók lennénk  
a tényeket tisztelni, s arra törekednénk, hogy minden XX. századi magyar érté
ket meg becsüljünk.
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Cservenka Ferdinánd

A Szlovák Köztársaság hadba lépése  
a Szovjetunió ellen

A Szlovák Köztársaság előkészületei a német–szovjet háborúra

Az 1939. március 14én kikiáltott önálló Szlovák Köztársaság – politikájában – 
egyre inkább a hitleri Németország felé közeledett. Természetesen ehhez nagy
ban hozzájárult az 1939. március 23án megkötött védelmi szerződés1 is, amely 
komoly hatással volt a következményekre. 1939 szeptemberében Szlovákia részt 
vett a Lengyelország elleni háborúban, 1940. november 24én csatlakozott  
a háromhatalmi egyezményhez, 1941 júniusában Németország oldalán hadba 
lépett a Szovjetunió ellen, november 25én pedig csatlakozott az antikomintern 
paktumhoz.2

Az 1939. augusztus 23ai – Moszkvában megkötött – szovjet–német szerződés 
mind politikai, mind pedig gazdasági szempontból kedvező volt a Szlovák Köz
társaság számára. Elsősorban kulturális és gazdasági szempontból adódott le
hetőség szélesebb körű együttműködésre a Szovjetunióval. A német–szovjet 
kapcsolatok későbbi elhidegülése egyúttal a szlovák–szovjet kapcsolatok elhide
güléséhez is vezetett. Georgij M. Puskin pozsonyi szovjet követ 1941 márciu
sában jelentette a moszkvai vezetésnek, hogy KeletSzlovákia teljesen a németek 
ellenőrzése alatt áll, és szóbeszéd kezdett terjengeni a német–szovjet katonai 
konfrontáció lehetőségéről. Puskin májusi jelentése szerint Szlovákia védelmének 
megerősítése folyamatban van, valamint, hogy egy – Ferdinand Čatloš tábor
nok, nemzetvédelmi miniszter vezette – szlovák katonai küldöttség látogatást 
tett a Maginotvonal térségében elhelyezkedő német helyőrségeknél a megszállt 

cservenka Ferdinánd (1979) doktoranduszhallgató (KREBTK, Történelemtudományi Dok
tori Iskola).

1 1939. március 23án a Szlovák Köztársaságnak „védelmi szerződést” (Schutzvertrag) kellett 
aláírnia Németországgal. A német nyomásra kötött szerződés Szlovákiát arra kényszerítette, 
hogy külpolitikáját, haderejét a németek érdekeinek rendelje alá. A Harmadik Birodalom 
döntő pozíciókat szerzett a szlovák gazdaságban is. Kováč, Dušan: Szlovákia története. Pozsony, 
2011, Kalligram, 237. (A továbbiakban: Kováč.)

2 Kováč, 401.
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Franciaország és Belgium területén. A szovjet vezetésnek időközben már rész
letes információi voltak a szlovák haderővel, valamint annak alakulataival, 
átszervezésével, kiképzésével stb. kapcsolatban, amelyeket Puskin már 1940 
decemberében eljutatott Moszkvába. Időközben a pozsonyi szovjet képviselet 
már rendőri ellenőrzés alatt volt. 1940 nyarától a Szlovákia területén lezajlott 
német katonai előkészületeket figyelemmel kísérték a szovjetek is. Julián Šimko, 
az új szlovák moszkvai követ – Puskin követtel tartott, 1941. június 14i beszél
getése során – nyíltan említést tett a Németország és a Szovjetunió közötti há
borús konfiktus lehetőségéről. Másnap Puskin követ Moszkvába utazott, hogy 
konzultáción vegyen részt, és már nem is tért vissza Pozsonyba.3

1941 júniusában a Szovjetunió elleni német katonai előkészületek Szlovákia 
területén már annyira szembetűnők voltak, hogy Čatloš nemzetvédelmi mi
niszter néhány nappal a Barbarossahadművelet megindítása előtt közvetlen 
kérdést intézett Paul von Otto altábornagyhoz, a szlovákiai Német Katonai Kül
döttség vezetőjéhez, hogy Németországnak milyen tervei vannak Szlovákiával 
és haderejével kapcsolatban az elkövetkező szovjet–német háborúra vonatko
zólag. Von Otto altábornagy – a Wehrmacht felső vezetése és Hitler egyetértésé
vel – arról biztosította a szlovák nemzetvédelmi minisztert, hogy nem számol
nak a szlovák haderő aktív részvételével. 1941. június 19én a helyzet változott, 
amikor Franz Halder vezérezredes, a német szárazföldi haderő vezérkarának 
főnöke titkos látogatást tett Pozsonyban. A pozsonyszőlősi repülőtéren lezajlott 
találkozón, amelyen Halder vezérezredes, von Otto altábornagy és Becker al
ezredes vettek részt, elhangzott, hogy Hitler kívánsága az lett, miszerint a szlo
vák haderő vegyen részt a Szovjetunió elleni hadműveletekben. Von Otto al
tábornagy június 21én tájékoztatta Hans Elard Ludin pozsonyi német követet 
a helyzetről. Ludin azonnal látogatást tett Vojtech Tuka miniszterelnöknél és 
Jozef Tiso köztársasági elnöknél, hogy foglaljanak állást az ügyben. 16 óra 25 
perckor Ludin tájékoztatta Berlint, hogy mind Tuka, mind pedig Tiso egyetér
tését fejezte ki a Szovjetunió ellen indított háborúban való részvétellel kapcso
latban. 1941. június 21ről 22re éjszaka Ludin táviratot kapott Berlinből, hogy 
reggel hivatalosan is tájékoztassa a szlovák kormányt a Szovjetunió ellen indí
tott támadásról. A táviratot Joachim von Ribbentrop német külügyminiszter 
készítette el már június 20án, amelyeket a Rómában, Tokióban, Helsinkiben, 
Budapesten, Bukarestben, Ankarában, Madridban, Szófiában, Pozsonyban, 
Zágrábban, Teheránban és Kabulban működő német képviseleteknek küldtek 
el. Ludin német követ június 22én, vasárnap 9 órakor hivatalosan is tájékoztat
ta Tuka miniszterelnököt a Szovjetunió elleni háború kitöréséről, és emlékez
tette őt a háromhatalmi egyezményből fakadó kötelezettségek teljesítéséről. 
Tuka bejelentette a hadba lépést Németország oldalán. Ludin telefonon keresz
tül tájékoztatta a báni plébániáján tartózkodó Tiso köztársasági elnököt, hogy 

3 Mičianik, Pavel: Slovenská armáda v ťažení proti sovietskemu zväzu (1941–1944), I. Banská 
Bystrica, 2007, 39–41. (A továbbiakban: Mičianik.)
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Németország 5 órakor hadat üzent a Szovjetuniónak. Tiso még az este folyamán 
visszatért Pozsonyba, de tájékoztatást senkitől sem kapott. Tuka miniszterelnök 
időközben elrendelte a diplomáciai kapcsolatok megszüntetését a Szovjetunió
val. 23 órakor Matúš Černák berlini szlovák követ tájékoztatta a német külügy
minisztériumot Szlovákia és a Szovjetunió közötti diplomáciai kapcsolatok 
megszüntetéséről, amellyel von Ribbentrop külügyminiszter is egyetértett. A szlo
vák Nemzetvédelmi Minisztérium azonnal reagált a kialakult helyzetre. A szlovák 
haderő vezérkari főnöke, Štefan Tatarko vezérkari ezredes tájékoztatta Čatloš 
nemzetvédelmi minisztert a Németország és a Szovjetunió közötti hadiállapot 
beálltáról. Čatloš tábornok az 1940. évi Honvédelmi Törvény 20. számú törvény
cikkének 27 paragrafusa értelmében elrendelte a haderő részleges mozgósítását, 
és egyúttal 1. számú személyes parancsában a Gyorscsoport felállítására utasí
tott, amelynek parancsnoka Rudolf Pilfousek vezérkari ezredes – a 2. hadosztály 
parancsnoka – lett. A Gyorscsoportnak június 22én 24 óráig menetkész álla
potban kellett lennie. Június 22én délután megkezdődött a behívók (behívó
levelek) széthordása, kiszállítása a közjegyzői hivatalokba, esetenként a községi 
képviseletekre vagy a csendőrállomásokra, majd elkezdték ezek kézbesítését.4 
A behívókat a községi kézbesítők és őrök, a rendőri szervek, valamint a Hlinka
gárda,5 a Hlinkaifjúság,6 a Freiwillige Schutzstaffel7 és a Deutsche Jugend8 soraiból 
kikerülő összekötők adták át. A Nemzetvédelmi Minisztérium táviratban kiadott 
parancsa 16 óra körül9 érkezett meg a Járási Hadkiegészítési Parancsnokságokra, 

4 Mičianik, 47–48.
5 A Hlinkagárda (Hlinkova Garda) a Hlinka Szlovák Néppártjának (Hlinkova slovenská 

ľudová strana) a fegyveres félkatonai szervezete. 1938. október 28án kormányrendelet által 
legalizálták. Magyarország a második világháborúban. Lexikon A–Zs. Főszerk.: Sipos Péter. Buda
pest, 1996, 164. (A továbbiakban: Lexikon A–Zs.)

6 A Hlinkaifjúság (Hlinkova mládež) a Hlinkagárda ifjúsági szervezete, amelynek tagjai 
szlovák nemzetiségű állampolgárok lehettek 6tól 20 éves korig (a funkcionárusok 20 éves 
kortól is idősebbek lehettek). Baka, Igor – Cséfalvay, František – Kralčák, Peter – Maskalík, 
Alex – Syrný, Marek: Slovensko a Slováci vo víre druhej svetovej vojny. Bratislava, 2015, 11.  
A szlovák fiatalok eleinte önként, később sorozás útján léptek be a Hlinkaifjúságba. Lexikon 
A–Zs, 164.

7 A szlovákiai németek pártjának – a Deutsche Parteinak – a félkatonai fegyveres szervezete. 
Hradská, Katarína – Kamenec, Ivan: Slovenská republika 1939–1945. Bratislava, 2015, Veda, 134. 
(A továbbiakban: Hradská.)

8 A Freiwillige Schutzstaffel ifjúsági – a szlovákiai német fiatalokat tömörítő – szervezete. 
Hradská, 134.

9 Jozef Turanec ezredes, az 1. hadosztály parancsnoka naplójában ennek a táviratnak a meg
érkezését június 22én 11 óra 30 percre teszi. 15 óra 30 perckor Trencsénben gyűlést tartottak 
a hadosztály alakulatparancsnokai. Turanec ezredes a jelenlevőket ismertette, hogy a ké
szültségi alakulatoknak miként kell felvenni a harcot az ellenséges ejtőernyősök esetleges 
támadása esetén. 18 óra 15 perckor az 1. hadosztály parancsnoki törzsének osztályvezetőit is 
tájékoztatták a helyzetről. Vojenský historický archív Bratislava (VHA), RD, 30/1/7, Denník 
gen. Turanca (Ib: 20. 6. – 16. 9. 1941), s. 2. Turanec ezredes naplóját később kezdte vezetni, és 
utólag írta be a június 22ei eseményeket. Valószínű, hogy az általa táviratban kapott parancs 
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amely a telefonon keresztül már korábban – „Tatry” fedőnéven – kiadott utasí
tás utólagos megerősítése volt.10

Június 23án, hétfőn Tuka miniszterelnök Čatloš nemzetvédelmi minisztert 
telefonon keresztül a kormányépületbe hívta, ahol éppen Ludin német követtel 
folytatott beszélgetést, majd tájékoztatta őt arról is, hogy a szlovák haderő – Né
metország kérésére – csatlakozzon, és vegyen részt a Szovjetunió elleni had
műveletekben. Čatloš a tájékoztatás után arra figyelmeztetett, hogy a Gyors
csoporton kívül a szlovák haderő még nincs megfelelő készültségi állapotban, 
sőt egy szovjet légitámadás megsemmisítheti a kommunikációs vonalakat. 
Čatloš óvatos és tartózkodó volt a hadba lépés kérdését illetően. Ezek után Tuka 
és Čatloš Tiso köztársasági elnökkel találkoztak, és mindketten kifejtették vé
leményüket. Tuka (és korábban Ludin is) Szlovákia – a magyar haderő részéről 
történő – megszállásának lehetőségével érvelt, miszerint a szlovák állam – távol 
maradásával – elveszítheti Hitler bizalmát, sőt ezen túlmenően Szlovákiának 
korábban hadba kell lépnie a Szovjetunió ellen, mint Magyarországnak. Ezek 
az érvek meggyőzték Tiso elnököt, és ebből kifolyólag a hadba lépés mellett 
döntött. Tiso elnök Čatloš nemzetvédelmi miniszter számára elrendelte, hogy 
a Gyorscsoport minél hamarabb lépje át az államhatárt, és csatlakozzon a tá
madó német haderőhöz. Továbbá parancsba adta, hogy mindkét hadosztályt  
a mobilizációs terv alapján mozgósítsák.11

Június 23án befejeződött a mobilizáció első fázisa és Tiso elnök aláírta a tar
talékosokat érintő behívóparancsot. Mivel a hadiállapotot még hivatalosan nem 
jelentették be, ezért csupán „rejtett” mozgósításra került sor. Még aznap Halder 
vezérezredes12 levélben mondott köszönetet Tuka miniszterelnöknek, hogy kez
deményezte a szlovák haderő részvételét a Barbarossahadműveletben. Időköz
ben V. M. Molotov szovjet külügyi népbiztos közös meghallgatáson fogadta  
a szlovák, a finn és a magyar moszkvai követet. A mindössze pár napja kinevezett 
szlovák moszkvai követ, Šimko átadta Molotovnak a diplomáciai kapcsolatok 
megszüntetéséről szóló jegyzéket. A szlovák követ az okot a német–szlovák 
szerződéssel indokolta. Molotov később kijelentette, hogy ezt úgy fogja fel, hogy 
a szlovák kormány német nyomásra üzent hadat a Szovjetuniónak.13 A szlovák 
intézkedésekhez hasonlóan Magyarország is megszakította a diplomáciai  

telefonon keresztül érkezett, ugyanis a táviratot 16 óra körül kaphatta meg. Katreba, Zoltán: 
„Skrytá” mobilizácia na Slovensku v roku 1941. Vojenská história, 4. évf., 2000/3–4, 89. (A to
vábbiakban: Katreba 2000A.)

10 Katreba 2000A, 89.
11 Mičianik, 49–50.
12 Halder vezérezredes naplójában – június 22ei dátummal – azt írta be, hogy Szlovákia „fel

ajánlotta” egy megerősített ezred erejű Gyorscsoport segítségét a német haderő részére, 
amelynek június 23án Eperjes térségében kell összpontosulnia. Katreba, Zoltán: Vojenské  
a politické kroky predchádzajúce vstupu Slovesnkej republiky do vojny proti Sovietskemu 
zväzu v roku 1941. Vojenská história, 4. évf., 2000/2, 50. (A továbbiakban: Katreba 2000B.)

13 Mičianik, 50.
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kapcsolatokat a Szovjetunióval, amelyet a Bárdossykormány június 23án ren
delt el, míg Tuka miniszterelnök már egy nappal korábban adott utasítást erre. 
Molotov már aznap közölte Kristóffy József moszkvai magyar követtel, hogy  
a Szovjetuniónak nincsenek területi igényei Magyarországgal szemben, és nincs 
kifogása a magyar revíziós törekvésekkel szemben sem Erdély vonat kozásában, 
amennyiben Magyarország semleges marad. Kristóffy táviratban küldött tájé
koztatást erről.14

Június 24én a délelőtti órákban Tuka miniszterelnök röviden vázolta a hely
zetet a szlovák kormány tagjainak, és felszólította őket, hogy ne komplikál 
ják a helyzetet, ezért a kormány – néhány miniszter (Stano, Medrický, Sivák) 
„csendben tett véleménye” mellett – elfogadta Szlovákia hadba lépését. Čatloš 
minisztert Tuka nem engedte szóhoz jutni. A kormány tehát 1941. június 22ei 
dátummal elfogadta a Szovjetunió elleni hadba lépést és a harci készültség 
elrendelését. Tuka miniszterelnök, Ludin német követ és Alexander Mach bel
ügyminiszter által elkészített hadüzenet szövegét Tiso kétszer is elolvasta, és 
néhány helyen átírta. Kihagyta, hogy „Szlovákia önként lép hadba”, illetve nem 
nevezte meg konkrétan az ellenséget (a Szovjetuniót) sem. Tiso tehát a hadüze
net kapcsán csupán a Németországgal szembeni szövetségi kötelezettségeinek 
betartására hivatkozott. A szlovák parlament a hadüzenetet tudomásul vette. 
Mach belügyminiszter június 24én délben a rádióban felolvasta a hadüzenet 
szövegét, majd annak beolvasása után megnevezte azokat, akik aláírták. Tiso 
köztársasági elnök és Tuka miniszterelnök neve mellett szerepelt Čatloš nem
zetvédelmi miniszter neve is. A valóságban Čatloš tábornok sohasem írta alá  
a hadüzenetet (még utólag sem). Tiso elnök a szlovák kormány döntéséről táv
iratban tájékoztatta Hitlert, aki válaszában köszönetét fejezte ki, és a teljes győ
zelembe vetett hitét hangsúlyozta. Tuka miniszterelnök pedig táviratot küldött 
von Ribbentrop külügyminiszternek, amelyben azt hangsúlyozta, hogy a szlovák 
nemzet – a német nemzettel vállvetve, közösen – fog harcolni a közös ellenség
gel szemben az igazság és a rend győzelméért, valamint a kultúra védelméért. 
Arra is rámutatott, hogy a német és a szlovák haderő már harcolt szövetségben 
az 1939es lengyelországi hadjárat során. A német külügyminiszter néhány 
nappal később küldött táviratában köszönetét fejezte ki, valamint ő is a koráb
ban – a lengyelországi hadjárat idején – már működő német–szlovák szövetség
re mutatott rá. Szlovákia tehát a Hitler által létrehozott szovjetellenes koalíció 
tagja lett.15 Miután a szlovák állam már több nappal korábban bejelentette  
a hadba lépést a Szovjetunió ellen, addig Bárdossy László magyar miniszter
elnök – Kristóffy moszkvai követ táviratát eltitkolva – Kassa bombázását16  

14 Lexikon A–Zs, 284.
15 Mičianik, 50–53.
16 Hitelesen még nem igazolt típusú és nemzeti hovatartozású bombázó repülőgépekből (3 db) 

álló raj 1941. június 26án 13 óra 6–8 perc között 29 bombát dobott Kassa városára. A légi
támadás során 32 fő életét vesztette, 60 fő súlyos, 220 fő pedig könnyű sérülést szenvedett, 
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követően, csupán június 27én jelentette be a képviselőházban a hadiállapot 
beálltát Magyarország és a Szovjetunió között.17

A szlovák haderő „rejtett” mozgósítása

A június 22én elrendelt „rejtett” mozgósítás18 1941. július 5én ért véget, amely 
során 68 018 fő (ebből 2314 tiszt és 65 704 közlegény) kapta meg a behívóparan
csot. Július 4éig 2104 tiszt és 54 754 közlegény lépett katonai szolgálatba.  
A behívót nem vette át 2727 olyan személy, aki Németországban dolgozott,19 és 
a kiutazása előtt nem jelentkezett ki a Járási Hadkiegészítési Parancsnokságon. 
Június 25éig aktív katonai szolgálatban volt 33 675 fő (1350 tiszt, 1202 őrmester, 
25 097 altiszt és közlegény, 4503 munkaszolgálatos és 1525 – a törvény szerint – 
„zsidónak” és „cigánynak” minősített munkaszolgálatos. 1941. július 5én te 
hát a szlovák haderő létszáma 90 533 fő (ebből 3454 tiszt) volt. Ez kevesebb volt, 
mint a lengyelországi hadjárat idején levő 148 113 fő.20 A mobilizációval a Légi
erő Parancsnoksága két felderítő és egy szállító repülőszázadot, valamint három 
vadászrepülőszázadot mozgósított. Továbbá készenlétbe helyeztek hat könnyű 
és hat nehéz légvédelmi ágyús üteget, két fényszórós üteget, három légi felde
rítő századot, 31 légvédelmi géppuskával felfegyverzett századot és a tartalék
szakaszt. Ezek az alakulatok Szlovákia szerte helyezkedtek el, nagy hangsúlyt 
fektetve az ország keleti részének légvédelmére.21 Čatloš nemzetvédelmi mi
niszter aggodalma az esetleges szovjet légitámadások miatt nem következett 
be, miközben Románia és Finnország területén a szovjet légierő komoly táma
dásokat hajtott végre. Ez egyrészt annak is köszönhető, hogy a német légierő, 
a Luftwaffe gépei csaknem teljesen megsemmisítették a mai Ukrajna nyugati 
és Fehéroroszország területén tartózkodó szovjet harci repülőgépeket.22

A mozgósítást egyébként lassította – elsősorban KeletSzlovákiában – a köz
lekedési útvonalak hiánya, a behívók késői és elhanyagolt kézbesítése, vala 
mint Szlovákia egész területén problémát okozott az is, hogy a mozgósítás ara
tási időszakban történt. A mezőgazdaságban dolgozók jelentős része húzta és 
halasztotta, hogy eleget tegyen a behívóparancsnak. Ezek a személyek abban 

továbbá az anyagi kár is jelentős volt. A kassai bombázásnak jelentős szerepe volt a Magyar
ország és a Szovjetunió közötti hadüzenet nélküli hadiállapot létrejöttében. Lexikon A–Zs, 209.

17 Lexikon A–Zs, 284.
18 A mozgósításnak 3 szakasza volt. Az első szakasz június 22étől 23áig tartott, a másik június 

24én, a harmadik pedig június 25én lépett érvénybe. Katreba 2000A, 89.
19 A mobilizáció nem számolt kb. 4700 Németországban dolgozó – a szlovák hivatalokban „kül

földön dolgozó alkalmazottként” bejelentett – személlyel. Katreba 2000A, 90.
20 Mičianik, 53.
21 Klubert, Tomáš: Slovenská armáda v druhej svetovej vojne slovom a obrazom. Bratislava, 2016, 95.
22 Mičianik, 53.
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reménykedtek, miszerint később, vagy egyáltalán nem kerül sor arra, hogy 
fronton levő alakulathoz kerüljenek. Voltak olyan személyek is, akik a Járási 
Hadkiegészítési Parancsnokságoknál szorgalmazták a behívójuk elhalasztását. 
Az ilyen esetektől eltekintve a mozgósítottak többsége – minden probléma nél
kül – eleget tett a behívóparancsnak.23

A Szovjetunió elleni háborúval a lakosság jelentős része nem értett egyet, 
ugyanis sokan közülük a Szovjetunióra – naivitásukból kifolyólag – mint „szláv 
nagyhatalomra” tekintettek. Ezt a hangulatot erősítették a szlovák kommunis
ták is propagandájukban. Mach belügyminiszter ezért június 21én biztonsági 
okokból elrendelte 1100 – illegális kommunista csoportokkal együttműködő és 
szimpatizáló – személy ideiglenes őrizetbe vételét. A háborúellenes hangulatot 
keltő és tiltakozó tevékenységek a „rejtett” mozgósítás idején nem voltak szer
vezettek, sem pedig tömegesek, ezért megakadályozásuk nem igényelt komolyabb 
erőfeszítést. Az ilyen esetek megakadályozásában segítséget nyújtott a Hlinka
gárda mellett a német titkos szolgálat, az Abwehr is. Több szlovák városban 
(Breznóbánya, Zsarnóca, Újbánya, Tiszolc, Zólyom, Körmöcbánya) és faluban  
a kerítésekre és az épületek falára vörös csillagot festettek „Éljen Sztálin!” fel
irattal. Június 20án – az eredetileg Oroszországból származó – Peter Horváth 
szakaszvezető (12. repülőszázad) Avia B–534 repülőgépével felszállt az iglói 
repülőtérről, hogy a Szovjetunióba szökjön. A repülőgép pilótája – motorhiba 
miatt – kényszerleszállást hajtott végre Kárpátalja területén. A magyar hatósá
gok internálták, és kiadták Szlovákiának, ahol a bíróság halálra ítélte. Az ítéle
tet később életfogytiglanra változtatták. Ezek az egyéni vagy kisebb csoportok 
által végrehajtott tiltakozó tevékenységek ritkák, szervezetlenek voltak, és in
kább propagandisztikus célt szolgáltak. Ezeket a háborúellenes tevékenységeket 
csaknem kizárólag a kommunista párt szervezte. A háborúellenes tiltakozások 
– a szlovák belügyminiszter által elrendelt megelőző központi intézkedéseknek 
köszönhetően – nem érték el céljukat. A kisebb szabotázsakciók (pl. a kommu
nikációs vonalak működésének akadályozása) nem tudták lassítani a mobilizá
ciót.24 A katonák között és a lakosság körében uralkodó hangulat nem érte el  
a megfelelő szintet. A hadba vonulás során tapasztalt harci kedv alacsony szin
ten volt, különösen a mozgósított tartalékosok körében. Többen kijelentették, 
hogy valójában nem tudják, miért kell hadba vonulniuk. Nagyobb harci kedvet 
mutattak az 1939es lengyelországi hadjárat során, illetve inkább harcolnának 
Magyarország ellen (az I. bécsi döntés, magyar–szlovák kis háború miatt). A Szov
jetunió elleni háború tehát nem volt népszerű. Akadtak olyan – elsősorban ittas 
állapotban levő – tartalékosok, akik alakulataiknál is háborúellenes hangulatot 
keltettek. Ezért a szlovák hivatalos propaganda a Szovjetunió ellen vívott há
ború jogosságát és szükségességét hangsúlyozta a katonák számára.25

23 Mičianik, 53–54.
24 Mičianik, 54–55.
25 Mičianik, 55.
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Szlovákia hadba lépésének okai, a háborús propaganda  
és a szlovák társadalom viszonya a háborúhoz
A Szovjetunió megtámadása után radikális változásokon mentek keresztül  
a szlovák–szovjet kapcsolatok is. A szlovák államnak és nemzetnek tulajdon
képpen nem volt oka arra, hogy a keleti fronton harcoljon, ugyanis nem voltak 
területi követelései a Szovjetunióval szemben, mint Finnországnak vagy Ro
mániának, továbbá nem volt közös határa sem, valamint a történelemből eredő 
esetleges gyűlöletet sem táplált a Szovjetunió és népei iránt.26 A szlovák állam 
lakosságának és mérsékeltebb politikusainak körében a háború nem örvendett 
népszerűségnek. Čatloš nemzetvédelmi miniszter még a Szovjetunió meg
támadása előtt nem hitt abban, hogy Németország képes lesz teljes győzelmet 
aratni a Szovjetunió felett. Egy – Puskin szovjet követtel folytatott – megbeszé
lésen a nemzetvédelmi miniszter kijelentette, hogy szerinte a Szovjetunió le
győzhetetlen, ugyanakkor 1941. június 24én Čatloš tábornok hadparancsában27 
meghatározta a szlovák haderő alakulatainak feladatait is. A bolsevizmus val
lásellenességére és terjeszkedésének lehetőségére mutatott rá, amelynek veszé
lyeit a harmadik birodalom vezére, Adolf Hitler is felismerte. A támadó német 
haderőhöz csatlakozó szlovák haderő – Čatloš tábornok szerint – ebben a hábo
rúban Štefánik tábornok üzenetét teljesíti, aki már 23 évvel ezelőtt felismerte  
a bolsevizmus veszélyét. Ez a háború a nemzetvédelmi miniszter meggyőző
dése szerint nem az orosz nemzet és nem a szlávok ellen fog folyni – mint ahogy 
azt a szlovák nemzet és állam ellenségei hangsúlyozzák –, hanem egy új Euró
páért, amelynek az orosz nemzet is tagja lesz. Čatloš tábornok ebben a paran
csában tehát szétválasztotta a kommunizmust és az orosz nemzetet. Érthetően 
kifejezte, hogy a szlovák katonák nem a Szovjetunió népei, hanem annak re
zsimje ellen fognak harcolni. Tiso elnök 1942. július 7én Nagymihályon meg
tartott beszédében szintén hangsúlyozta, hogy ez a háború nem az orosz nem
zet, hanem a bolsevizmus ellen folyik. Tiso valóban hitt ebben, de Čatloš tábor
nok valódi nézeteit az általa kijelentettekkel kapcsolatban nem tudjuk biztosan 
megítélni. Az nyilvánvaló, hogy nem szimpatizált a kommunista nézetekkel, 
de a korabeli német elképzelésekkel sem. A szlovák köztársasági elnök és a nem
zetvédelmi miniszter kijelentésihez csatlakozott Mach belügyminiszter is, aki 
kötelességként tüntette fel a bolsevizmus elleni harcot, amely a vallás, a kultúra 

26 Katreba 2000B, 51.
27 Čatloš tábornok, nemzetvédelmi miniszter 1941. június 24én kiadott hadparancsában a tör

ténelem legnagyobb háborújának nevezte a német–szovjet háborút. A vörös bolsevizmust 
halálos veszélynek tekintette, amely fenyegeti Európát. Adolf Hitler felismerte ezt a veszélyt, 
ezért adott parancsot a támadásra. A német haderőhöz csatlakoztak más szövetséges – kö
zöttük szlovák – alakulatok is. A nemzetvédelmi miniszter parancsában felszólítja a szlovák 
katonákat, hogy teljesítsék kötelességüket az állam és a kereszténység védelmében. Mutassák 
meg az egész világnak, hogy szövetségi hűségükkel és bátorságukkal boldog, dicsőséges 
jövőt készítenek elő nemzetüknek. VHA, 55, kr. 57, j. 5, Armádny rozkaz, 24. júna 1941., s. 2–4.
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és a szabadság ellensége. A szlovák politikai, katonai és vallási élet jelentős  
személyiségei Szlovákiának a Szovjetunió elleni hadba lépését úgy értékel 
ték, hogy az válasz volt a szlovák államot közvetlenül is érintő agresszív, hódí
tó szovjet tervekre. Mindannyian a vallási, nemzeti és kulturális értékek védel
mét hangsúlyozták, amelyeket egy esetleges szovjet invázió megsemmisített 
volna, mint ahogy azt a Szovjetunió az 1939ben és 1940ben megszállt terüle
teken tette.28

A szlovák propaganda szimpatizált a Szovjetunió ellen hadba lépő államok 
által is hangoztatott – a kereszténység védelmét és Európa egyesítését hirdető, 
„keresztes hadjáratként” feltüntetett – propagandával. A szlovák propaganda 
a következő hat indokot határozta meg a hadba lépéssel kapcsolatban:

1. A Németországgal kötött „védelmi szerződés” teljesítése.
2. A szlovák állam fenntartásáért és létért folytatott harc.
3. A Štefánik tábornok szellemében meghatározott katonai hagyományok 

teljesítése.
4. A háromhatalmi egyezményben meghatározott kötelezettségek teljesítése.
5. A Kárpátok szorosainak védelme a szlovák etnikum védelmét illetően.
6. A vallás és kultúraellenességet hirdető bolsevizmus elleni harc.

A szlovák politikai elit a Szovjetunió ellen indított háborút a kereszténység, 
valamint a nemzeti és állami érdekek védelmével indokolta. A propaganda 
nemcsak Európa védelmét, hanem a Szovjetunió népeinek felszabadítását is 
hangoztatta. A Harmadik Birodalom – Európa védelmében – hangoztatott pro
pagandája mögött a hódító és gyarmatosító célok29 is valósak voltak. Szlovákia 
célja az 1938ban és 1939ben Magyarországhoz került területek visszaszerzése30 
is volt. Ez is okot adott a Szovjetunió elleni háborúban való részvételhez.31 Szlo
vákia célja tehát a Németországgal minél jobb viszonyt ápoló törekvések erősí
tése volt. Természetesen a német politika kihasználta szövetségeseinek egymás 
közti ellentéteit – Magyarország és Szlovákia kapcsán is –, hogy saját érdekeit 
valósítsa meg.

1941. június 22én a Hlinkagárda és a Freiwillige Schutzstaffel nyilvános 
nagygyűlést tartott Pozsonyban. A nagygyűlésen felszólaló szónokok a „zsidó

28 Mičianik, 55–57.
29 A szlovák Propagandaügyi Hivatal vezetője – Tido J. Gašpar – egyetértett a nemzetiszocia

lista Németország által hirdetett „keleti irányú terjeszkedés („Drang nach Osten”) politiká
jával, amelynek célja a német „élettér” („Lebensraum”) bővítése volt. Gašpar gyakran han
goztatta a német–szovjet háború jogosságát és fontosságát. Cséfalvay, František et al.: Vojenské 
dejiny Slovenska V. (1939–1945). Bratislava, 2008, 70. (A továbbiakban: Cséfalvay.)

30 Szlovákia igyekezett Németország támogatását megnyerni Kárpátalja esetleges megszer
zésével kapcsolatban, amely során egy közös szlovák–román határ kérdése is felmerült.  
A Pozsony–Bukarest–Zágráb együttműködést rossz szemmel nézte Magyarország és Olasz
ország is. Cséfalvay, 71.

31 Mičianik, 58–59.
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bolsevizmus” elleni harcra szólítottak fel, a nemzeti érzés és érdekek fontossá
gát hangsúlyozták, valamint szolidaritásukat fejezték ki a nemzetiszocialista 
vezetésű új Európa létrehozásának tervével kapcsolatban.32

Szlovákia hadba lépésének fő támogatói elsősorban – a német érdekeket is 
kiszolgáló – Tuka miniszterelnök és Mach belügyminiszter voltak. Tiso elnök 
és Čatloš nemzetvédelmi miniszter szavai Szlovákia háborús részvételével  
kapcsolatban nem voltak lelkesítőek. A szlovák állam lakosai és katonái közül 
való ban sokan hittek abban, hogy a háború felszabadítja az orosz nemzetet  
a kommunista iga alól, és egyben politikai önállóságot hoz a Szovjetunió többi 
nemzetének és népének, az ukránoknak, a fehéroroszoknak, a balti és kaukázusi 
népeknek stb. A lakosság egy része elfogadta a hadba lépést, de többségük el
lenezte. A hadba lépés ellen elsősorban az értelmiség, a kommunista párt szim
patizánsai és a szlovák külpolitikai orientációt ellenző állampolgárok léptek fel. 
A szlovák katonák és állampolgárok többsége a német–szovjet háborúban a leg
erősebb „szláv állam” Németország által történő megsemmisítésének a lehető
ségét látta. A szlovák katonák úgy érezték, hogy ez a háború nem szolgálja  
a szlovák állam érdekeit. Természetesen ez nem azt jelentette, hogy szimpati
záltak volna a kommunista ideológiával, sőt. A szlovák állam sorsa a jö vőben 
tehát a német haderő – a Szovjetunió ellen – elért háborús sikereitől is függött.33

FELHASzNÁLT IRodALoM

Baka, Igor – Cséfalvay, František – Kralčák, Peter – Maskalík, Alex – Syrný, Marek: Slovensko 
a Slováci vo víre druhej svetovej vojny. Bratislava, 2015.

Cséfalvay, František et al.: Vojenské dejiny Slovenska V. (1939–1945). Bratislava, 2008.
Hradská, Katarína – Kamenec, Ivan: Slovenská republika 1939–1945. Bratislava, 2015, Veda.
Katreba, Zoltán: „Skrytá” mobilizácia na Slovensku v roku 1941. Vojenská história, 4. évf., 

2000/3–4, 87–99.
Katreba, Zoltán: Vojenské a politické kroky predchádzajúce vstupu Slovesnkej republiky 

do vojny proti Sovietskemu zväzu v roku 1941. Vojenská história, 4. évf., 2000/2, 36–56.
Klubert, Tomáš: Slovenská armáda v druhej svetovej vojne slovom a obrazom. Bratislava, 2016.
Kováč, Dušan: Szlovákia története. Pozsony, 2011, Kalligram.
Magyarország a második világháborúban. Lexikon A–Zs. Főszerk.: Sipos Péter. Budapest, 1996.
Mičianik, Pavel: Slovenská armáda v ťažení proti sovietskemu zväzu (1941–1944), I. Banská 

Bystrica, 2007.
Vojenský historický archív Bratislava (VHA), Fond: Rýchla divízia.
Vojenský historický archív Bratislava (VHA), Fond: 55.

32 Cséfalvay, 70.
33 Mičianik, 59–60.



2 0 2 0 .  a u g u s z t u s 91

Petrik Béla

Borbándi Gyula a koalíciós időkben

Az egyetem elvégzését követően haladéktalanul behívták katonának Zilahra, 
a 102. gépkocsizó nehéztüzérséghez. Katonai szolgálata miatt, bár meghívót 
kapott Püskiéktől, nem vehetett részt az 1943as Szárszói Találkozón. Két al
kalommal tiszti kiképzésen vett részt, s itt érte őt a német megszállás híre is.  
1944 áprilisában egységét a frontra vezényelték, az Uzsoki szorosnál hagyták 
el Magyarország területét. Frontszolgálatát felderítő tisztként teljesítette köz
vetlenül a tűzvonalban. Első tűzérségi bevetését követően – túlélve a szovjet 
csapatok tűzérségi tűzét – a magyar bronz vitézségi éremmel tüntették ki, majd 
később a hadiszolgálatért járó tűzkeresztet is megkapta.

Egy téli felkészülés budapesti útja alkalmával találkozhatott szüleivel is, 
utolsó estéjén apjával költötték el vacsorájukat, majd visszaindult a frontra. 
Édesapját ekkor látta utoljára, néhány nappal később az újpesti hajógyárban 
történt gázrobbanásnál életét vesztette. Temetésére ugyan elengedték, de a há
borús viszonyok miatt csak késve ért haza. Október 15én kellett volna vissza
indulnia egységéhez, de a sikertelen kiugrási kísérlet miatt már nem engedték 
vonatra szállni. Később visszatérve egységéhez, a felvidéken a frontvonal vál
tozásával együtt haladtak, Besztercebányán, Liptószentmiklóson szolgált.  
1945. március 15én, már túl a történelmi Magyarország határain, egységét szov
jet támadás érte, a lövegnél, ahol harcolt, találatot kapott, mindkét lába megsé
rült. Bár járni nem tudott, a műtéte sikeres volt. A hadikórházzal együtt mene
kült napról napra, legvégül a thüringiai greizi magyar hadikórházban állapodott 
meg, amelyet végül az amerikai szövetséges csapatok foglaltak el. Gyógyulását 
követően, attól tartva, hogy a kórházból elbocsájtva amerikai hadifogoly tábor
ba kerül, három társával megszökött, hogy Magyarország felé vegyék az irányt. 
Regensburgon keresztül Passauig jutottak, ahol azonban egy amerikai ellen
őrző ponton elfogták őket, és egy ipartelepen berendezett táborba szállították. 
A táborban Borbándi társaival, Horváth László budapesti jogász doktorral és 

petrik BéLa (1965) irodalomtörténész. Jogászként dolgozik. Legutóbbi kötetei: Kitörési pontok. 
Eszmék, emberek (Antológia Kiadó, 2014), „Engem csak a vers véd” – Írások Nagy Gáspárról (Anto
lógia Kiadó, 2018).
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Rauch Károly Vas megyei fiatalemberrel, nem tagadva meg önmagát, újságot 
indítottak, Hazafelé címmel. A naponta 810 lap terjedelemben megjelenő újság
ban minden magyar vonatkozású értesülést közzétettek, a német és angol nyelvű 
rádióhírekből, amerikai katonai újságokból tájékozódva. Feltehetően 1945ben 
ez volt az első magyar újság külföldön, amely augusztus közepéig jelent meg. 
Innen Bécsen és Sopronon keresztül, az igazolás után, érkezett haza Budapest
re, a Podmaniczky utcai lakásba, 1945. augusztus 24én. Az épen maradt házban 
édesanyja nyitott ajtót, s ekkor még nem sejtette, hogy „majd három és fél év 
múlva a történelem ismét oda kényszerít, ahonnan most megérkeztem”.1

Háború utáni életét jelentős hátránnyal és késéssel kezdte. Hároméves ka
tonai szolgálata, a fronton töltött idő, a háborús sebesülés, a menekülés és fogság 
az egyetem utáni legtermékenyebb éveket rabolta el tőle. Sem hivatásában nem 
juthatott előbbre, sem tudományos, kutatói, sem közéleti szerepvállalásra nem 
volt lehetősége, magánélete, társas kapcsolatai sem alakulhattak ki. Falukutató 
munkásságát feldolgozó írásai közül csak néhány készült el bevonulásáig,2 tudo
mányos pályáját a háború, ha talán nem is törte félbe, de biztosan megakasztotta. 
Későbbi életművét ismerve, talán nem esünk túlzásba, ha kijelentjük, hogy szegé
nyebbek lettünk egy társadalomkutatással foglalkozó szakmai monográfiával.

A késettség a háború befejezését követően is sújtotta, hiszen a fogságból csak 
a nyár végén, 1945. augusztus 24én érkezett haza, alig másfél hónappal a bu
dapesti törvényhatósági választások előtt. Ekkorra a magyarországi közéletben 
a pozíciókat felosztották, a pártok tisztségviselői elfoglalták helyeiket. Munkába 
is csak a szükséges igazolási eljárást követően – amelyen egyhangúan igazolták 
őt –, szeptember 12én állhatott korábbi munkahelyén, a Vallás és Közoktatás
ügyi Minisztériumban, a számvevőségi osztályon.

A háborúból hazatérve igyekezett korábbi életének színhelyeit felkeresni, 
korábbi kapcsolatait feléleszteni, járt gimnáziumában, felkereste a Regnum Ma
rianum Damjanich utcai épületét, a régi kápolnát, amelyet azonban egy bomba 
romba döntött. Politikai, közéleti tájékozódása, korábbi aktív szerepvállalására 
figyelemmel és hogy az ország, de még inkább Budapest, már a választási prog
ramok és a felkészülés lázában égett, a pártok felé fordult. Szemlélete és vi lág
látása, értékrendje alapján úgy vélte – ahogy írta is visszaemlékezésében –  
„a nemzeti irányultságú, de ugyanakkor szociális érzékenységű irányzatok 
körében lenne a helyem”.3 Ilyen irányultságú párt akkor a Független Kisgazda
párt és a Nemzeti Parasztpárt volt, amelyből az előbbit széles körben ismerték 
és országos hatású volt. A baloldali, a kommunista és a szociáldemokrata pártok 

1 Borbándi Gyula: Két világban. Életem és pályám. Budapest, 2003, Európa Könyvkiadó, 130 (Két 
világban).

2 Lásd Borbándi Gyula: Az amerikai kivándorlás – Széchenyi szellemében. Budapest, 1942, az Or
szágos Széchenyi Szövetség Kiadása; Borbándi Gyula: A magyar munkásság a változás küszöbén. 
Széchenyi szellemében. Budapest, 1942, az Országos Széchenyi Szövetség Kiadása.

3 Borbándi Gyula: Két világban, 133.
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nem jöhettek szóba nála, a szovjetnek alárendelt politizálás, a nemzeti elköte
lezettség hiánya miatt, a polgári pártok pedig a náluknál jóval erősebb, a pa
rasztság és a munkásság iránt érzett szociális érzékenysége okán. A baloldali 
pártoktól a nemzeti szuverenitás és a függetlenség kérdésében jobbra, a pol
gári pártoktól pedig a radikális társadalmi átalakítás, a szociális érzékenység és 
szolidaritás kérdésében balra állt. Miután a népi írók falukutató munkáin nőtt 
fel, a népi irodalom elkötelezettje volt, értelemszerűen a népi írók által is támo
gatott, de Budapesten szerény ismertséggel bíró Parasztpárt felé orientálódott. 
„Úgy véltem, ha már a politikába mártom magam, a helyem ott van, ahová 
Illyés Gyula, Németh László, Tamási Áron, Sinka István, Féja Géza, Kovács 
Imre, Szabó Zoltán is állott.”4 E meggyőződését tovább erősítette az is, hogy 
1945 őszén kezébe került Bibó István A demokrácia válsága című tanulmánya, 
amely nagy hatást gyakorolt gondolkodására, és az, hogy Bibó is a Parasztpárt
ban politizált. Borbándi is vallotta Bibó nézetét: „Aki Magyarországból szovjet 
tagállamot akar csinálni, az hazaáruló, aki Magyarországon Habsburgot akar 
restaurálni, az is hazaáruló, aki pedig Magyarországot az elé a hamis alterna
tíva elé próbálja állítani, hogy csak e kettő között választhat, az kétszeresen 
hazaáruló, mert e kettő között ott van a harmadik, egyedül helyes út, a belsőleg 
egyensúlyozott, de radikális reformpolitikát folytató, demokratikus, független 
szabad Magyarország lehetősége.”5 Bár az ebben a szellemben politizáló Pa
rasztpártba lépett be, továbbra is nagyra becsülte a Kisgazdapártot, elsősorban 
olyan vezetői miatt, mint Nagy Ferenc, Kovács Béla, Varga Béla, Tildy Zoltán, 
ezért a koalíciós időkben mindvégig a két parasztpárt együttműködésén ala
puló parasztegység lelkes híve volt.

A Parasztpárt VI. kerületi pártszervezetének aktív tagja lett, a Podmaniczy 
utcai, majd az Andrássy úti központban rendezett összejövetelek lelkes részt
vevője. 1946 elején már ő foglalkozott a helyi szervezet kulturális és ifjúsági 
ügyeivel, s egyben a Parasztpárt ifjúsági szervezetének, a Népi Ifjúsági Szö
vetség titkára lett. Bár csak késve kapcsolódhatott be a Parasztpárt életébe, 
hamar érzékelte, hogy a párt lényegében két részre szakadt, az Erdei Ferenc és 
Darvas József által képviselt és a kommunista párttal való szoros együtt
működést szorgalmazó, illetőleg a Kovács Imre által fémjelzett, egy realista, 
de önállóságra törekvő, autonóm politikai irányvonalat vivő szárnyra. Középen 
állt Veres Péter, aki igyekezett az álláspontokat egymással kibékíteni. Kovács 
Imrével tartott a párt fővárosi tagsága, a parasztpárti képviselők jelentős része 
és a párt értelmisége, Erdeiék fő bázisát a népi kollégisták alkották. Közéleti 
munkája során kapcsolatba került a Parasztpárt budapesti főtitkárával, Molnár 
Józseffel, akivel egész életre szóló barátságot kötött, és az emigrációban is sors
közösséget vállalt.

4 Uo.
5 Bibó István: A magyar demokrácia válsága. BIVT., II. köt. Budapest, 1945, Magvető, 77.
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Párton belüli orientációját tekintve, egyértelműen a Kovács Imre6 féle irány
zat feltétlen híve lett. Idézzük ide Molnár József későbbi összefoglalását, Kovács 
Imre világképéről, amely feltehetően teljes egészében megegyezhetett 
Borbándiéval is: „Az író és politikus Kovács Imre a ’harmadik út’ egyik legjel
legzetesebb magyar képviselője. Már kora ifjúságától kezdve radikális forradal
már, de nem marxista. Szinte egész életét a szegény parasztság ügyének szen
telte, mégsem osztályharcos szempontok vezették. […] A társadalmi haladás 
gondolatát már politikai pályája kezdetétől szinte ösztönösen kapcsolta össze  
a nemzet felemelkedésének és függetlenségének ügyével. Forradalmisága a ma
gyar radikalizmusnak volt szerves folytatása…”7 Eszmerendszere egyértelműen 
a népiség eszméin, annak harmadik utasságán alapult, s ez az az eszmerendszer, 
amely életének amúgy karakteresen elkülönülő három szakaszát – a felkészülés 
éveit, a koalíciós időket és az emigrációt – összekötötte, és írói munkásságát 
alapvetően meghatározta. Felfogása szerint a politikai fejlődés nemcsak a nagy
birtokrendszer felszámolását, a háború előtti társadalmi rend leváltását jelen
tette, hanem, ahogyan Kovács Imre fogalmazott, a háború végével nemzetváltást 
is: „Az a magyar nemzet, amelyik ezer éven keresztül a politika letéteményese, 
lelép a színpadról, és átadja helyét annak a másik nemzetnek, amelyik a nemzet 
alatt élt, és amelyik sokszor megpróbálta történelme folyamán leváltani a fö lötte 
élőt, de mind ez ideig sikertelenül.”8 Ez az a gondolat, amely összekötötte a Bibó
féle társadalomfejlődés képét Németh László nemzetközpontú eszmerendsze
rével. Pontosan érzékelte Borbándi és a Parasztpárt Kovács Imre szárnya azt  
a kényes egyensúlytalansági helyzetet, amely a látszólagos függetlenség és a szov
jet csapatok támogatásával egyre agresszívebb – Erdeiék által is támogatott – 
kommunista politizálás között feszült. „Ezzel eljutottunk a legkényesebb kér
déshez: globális vagy totális demokrácia? Figyelembe vehetőe minden 
vélemény, tekintet nélkül arra, hogy megegyezike a fennálló renddel, a hatalom 
véleményével, vagy sem, vagy pedig csak az a vélemény vehető figyelembe, 
amelyik elismeri az új rend legharcosabb, legradikálisabb tételeit és követelé
seit. Klasszikus értelmezésben a demokrácia az előbbit jelenti, ez a globális 
demokrácia: a nálunk újabban jelentkező felfogás a demokrácia körét leszűkíti 
a „demokratikus elemekre, a közvéleményből és a politikából az antidemokra
tikus szektort ki akarja kapcsolni, a demokrácia értelmezését totalitárius jelleg
gel adott helyzethez, illetve fejlődéshez köti”.9

A Nemzeti Parasztpárt Intézőbizottságának vitáiból pontos képet alkothatunk 
arról, hogy a párton belül milyen éles szakadék húzódott a titokban a Kommu

6 1945 elején főtitkárrá választottak, majd 1946 márciusától annak alelnöke, 1945. április 2án 
Budapest képviseletében lett az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagja, majd a novemberi választá
son újból mandátumhoz jutott, beválasztották a Budapesti Nemzeti Bizottságba, az Országos 
Nemzeti Bizottság társelnöke lett.

7 Molnár József: A „harmadik út” politikusa. Új Látóhatár, 1963/2, 143.
8 Kovács Imre: A demokráciaútja Magyarországon. Válasz, 1946/2, 99. 
9 Kovács Imre: A demokráciaútja Magyarországon. Válasz, 1946/2, 105.
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nista párt érdekeit kiszolgáló Erdei és Darvas és a szuverén nemzeti paraszt
politikát, egyáltalán egy demokratikus berendezkedést és a nemzeti önállóság 
megerősödést szorgalmazó parasztpárti politikusok, így Kovács Imre és Farkas 
Ferenc, de ezekben a kérdésekben is aktív Illyés Gyula és természetesen a velük 
közösséget vállaló Borbándi Gyula között. Az ide példaként idézett vita az  
1945ös őszi nemzetgyűlési választások előtt zajlott le, amikor a parasztpárti 
vezetők a kormányalakítás kérdéseiről kívánták a közös álláspontot kiala  
kí tani. A belügyi tárca vezetőjét ekkor még a Parasztpárt adta Erdei személyében, 
s az október 22–23ai megbeszélésen már egyértelművé vált, hogy azt a Pa
rasztpárttól el kívánja venni a kommunista párt. Erdei a vitában a belügyi tárca 
feladására biztatta a parasztpárti vezetőket: „minimális igényünkön túl ne  
követeljünk hatalmi pozíciót…”10 Kovács Imre ezzel a ’merjünk kicsik lenni’ 
nézettel szemben azonban homlokegyenesen ellenkező álláspontot képviselt, 
mondván, ahhoz, hogy „mi tömegpárt legyünk, kell hatalmi pozíció. Eddig is 
az akadályozta meg a pártépítést, hogy nem volt kellő hatalmunk. […] Mi ha 
megtartjuk a belügyet, akkor tudunk továbbra is a mérleg nyelve lenni.”11 Farkas 
Ferenc és Kovács Imre szinte egymásra licitáltak: „Farkas Ferenc: Ha elveszítjük 
(a belügyi tárcát – P. B.) közigazgatásilag, szét lehet bennünket rúgni. Kovács 
Imre: El fognak taposni bennünket.”12 Illyés Gyula e vitában egyértelműen  
a Kovács–Farkasirányzat mellé állt, mert ő is azt gondolta, hogy aki a belügy 
terén eredményt tud felmutatni, az a pártnak jelentős hasznot fog hozni, már
pedig Kovács Imrét erre alkalmas személynek tartotta: „Kovács Imre modorával 
és stílusával épp azon a helyen jól működne”13 – mondta. Kovács Imre a vitában 
világosan kifejtette, hogy a belügy a demokratikus berendezkedés kialakulá
sában döntő fontosságú, egyfelől a rendőrség felügyelete, másfelől a közigaz
gatási rendszer kialakítása és meghatározása miatt: „Itt minden a rendőrségen 
fordul meg, s az nem felel meg a demokráciának, ez a kommunista párt rend
őrsége. […] Az utasításokból kiderül, hogy itt pártrendőrség alakul, s ezt nem 
szabad megengedni.”14 Illyés a vitát egy zseniálisan sarkított kérdéssel zárta le, 
oly módon fogalmazva meg azt, hogy az arra adható válasz ne lehessen két
séges, s e kérdésével lényegében a vita további folyását is értelmetlenné tette: 
„Két szempont van. Erdei szerint nem előnyös a belügy a pártnak. Kovács Imre 
szerint a nemzet szempontjából hasznos lenne. Kérdés, ki melyiket helyesli.”15 
Erdei és Darvas ugyan tettek még egy kísérletet álláspontjuk megvédésére, de 
Illyésnek ezzel a nyilvánvaló és kristálytiszta logikájú felvetésével nem lehetett 
tovább vitázni.

10 Pártközi értekezletek. Politikai egyeztetés, politikai konfrontáció, 1944–1948. Napvilág Kiadó, 2003, 126.
11 Uo. 
12 Uo. 
13 Uo. 127.
14 Uo.
15 Uo.
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Borbándi munkahelyén, e viták hangulatában, a Vallás és Közoktatásügyi 
Minisztériumban kezdetben a parasztpárti miniszter, Keresztury Dezső alatt 
dolgozhatott, s a minisztérium parasztpárti csoportjának tagja lett, amelynek 
élén Kovács Máté államtitkár állt. 1946ban a kerületi parasztpárti szervezet 
titkári pozíciója megüresedett, amelyet Borbándi előrébb lépve a hierarchiában, 
elfoglalt, s ettől kezdve ő vezette a kerületi pártnapokat, intézte a tagság ügyeit, 
a pártközpontban a heti titkári értekezleteken vett részt, és a VI. kerületi Nem
zeti Bizottságban képviselte a Parasztpártot. Titkárként kulturális, illetőleg vi
taesteket is szervezett. A nyitó estre – amelynek témája az ország sorsa és jövője 
volt – Veres Pétert, a párt elnökét, a kommunista Lukács Györgyöt és a kisgaz
dapárti Vatai László filozófust hívta meg, ahol mindenki a maga jól ismert ál
láspontját képviselte. Meglepetést számára is egyedül Veres Péter keltett, aki 
„igen határozottan és félreérthetetlenül állt ki a Parasztpárt nemzeti és demok
rata politikája mellett, elhatárolódva azoktól az érvektől, amelyekkel Lukács  
a szovjet mintájú kommunizmustól való idegenkedést igyekezett semlegesíteni 
és enyhíteni”.16

1946 nyarán és őszén számos parasztpárti rendezvényen adott elő: júliusban 
„Szabó Dezső és a demokrácia” címmel, a hónap végén rendezett VI. kerületi 
pártvacsorán Vass Lászlóval, a Szabad Szó külpolitikai írójával, és Molnár József 
budapesti titkárral együtt vett részt, szeptemberben „A magyar demokrácia és  
a katolicizmus” címmel adott elő, korábban politikai beszámolót tartott a kerü
leti szervezetben, november végén az értelmiség és a parasztság viszonyáról, 
néhány nappal később pedig a Parasztpárt kultúrpolitikájáról szólt.17 A címek
ből jól látható, hogy szellemi orientációja a háború előtti gondolkodásának ér
tékei mentén, azokkal azonosan alakult, mind a Szabó Dezső radikális harma
dik utas eszmeisége, mind a katolicizmus, mind az értelmiség és a parasztság 
egymásra találásának ideája meghatározó ekkor is napi gondolkodásában,  
s ezekben a kérdésekben a Kovács Imre féle irányzat elképzeléseit támogatta. 
A parasztság és értelmiség egymáshoz való viszonya ugyanis szintén válasz
tóvíznek számított a Parasztpárt 1945 utáni történetében, a két irányzat egy
másnak feszülésében, Borbándi előadásának ez adta a jelentőségét. Míg az Erdei 
képviselte baloldali irányzat a Parasztpártot az új gazdák és az agrárproletárok 
pártjának, a marxista osztálytársadalom lenyomataként osztálypártnak képzel
te el, amely politikai szerepvállalásban az értelmiségnek nincs helye, addig  
a Kovács Imreszárny egy néppárti jellegben gondolkodott, amelyben az értel
miség éppúgy megtalálja természetes helyét és szerepét, mint a parasztság, 
amely a párt társadalmi alapja. Ez utóbbi álláspontot képviselte Kovács Imrén túl 
Illyés Gyula, Tamási Áron, Bibó István, Farkas Ferenc, Jócsik és természetesen 

16 Borbándi Gyula: Két világban, 145.
17 Lásd Szabad Szó 1946. július 11., szeptember 13., szeptember 18., augusztus 30., november 20. 

és 24ei lapszámokban, Pártélet rovatban megjelent híradások és beharangozók.
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maga Bor bándi is.18 Az előadások sorából az is érzékelhető, hogy Borbándi ke
rületi titkárként „sokat foglalkoztatott” képviselője a Parasztpártnak, közéleti 
szerepvállalása igen szerteágazó, ugyanakkor jól kitapinthatóan karakteresen 
„kovácsimrés”.

A Szabó Dezső előadását is ki kell emeljük, hiszen 1946 novemberében  
a Szabó Dezsőkérdés ismét napirendre került, s e kérdés vitájában tulajdon
képpen a magyarság jövőjének minden kérdése benne foglaltatott, előadása 
tehát pusztán témaválasztása okán is demonstratív erejű és jelentőségű. Szabó 
Dezső vált ugyanis jelképévé annak a parasztegység létrehozásának, amely  
a baloldali pártok által létrehozott munkásegységet kívánta ellensúlyozni. A Pa
rasztpárton belül értelemszerűen Kovács Imréék szorgalmazták ezt, míg Erdeiék 
élesen ellenezték. Ugyanakkor 1946 nyarán reális közelségbe került a paraszt
egység megteremtése, elsősorban a Kisgazdapárt és a Parasztpárt révén a Paraszt-
szövetség munkájában, amely fórummá vált volna a parasztság ér dekvédelme 
és képviselete körében, szemben a munkáspártok összefogásával. A kezdemé
nyezést jóváhagyta Nagy Ferenc, a Kisgazdapárt vezetője, miniszterelnök és 
Veres Péter, a Parasztpárt elnöke. Az együttműködési szándék demonstrálá
sára pedig éppen Szabó Dezső sírjának halottak napi közös koszorúzása szol
gált,19 Borbándi november végi Szabó Dezső előadását is ez az összefogás ins
pirálhatta.

Szabó Dezső volt ugyanis e parasztszövetség közös kiindulópontja, ezért is 
válhatott az együttműködés szimbólumává. A háború után ugyanis rendkívüli 
összetartó erővel és vonzással színre lépett a magyar politikai közéletben egy 
olyan, a paraszti rétegeket és az értelmiséget, továbbá a középosztály progresz
szív elemeit integráló szellemi és politikai mozgalom, amelytől távol álltak  
a marxista–leninista elképzelések, és egyúttal távol tartotta magát a nemzetközi 
liberális elvektől is. E társadalmi mozgalom a világháború befejeztével előálló 
hatalmi–politikai vákuumot pillanatok alatt kitöltötte, a Kisgazdapárt 1945ös 
földindulásszerű választási sikerei és a Parasztpárt politikai életben történő 
meggyökeresedése is ezt jelezték. Ez a fiatal generáció politikai ideáiban a két
ezer éves görög–római filozófiát és gazdasági–jogi rendszert, továbbá a másfél ezer 
éves keresztény fejlődést ötvözte a modern alkotmányos berendezkedés, a par
lamentarizmus igényével, világképe választ adott a kor kihívásaira, mindezt 
úgy, hogy figyelembe vette a nemzeti hagyományokat és sajátosságokat is. Né
meth László megfogalmazásában: ezek a mozgalmak a négyszáz éves magyar 
radikalizmus legjobb hagyományait, a katolicizmus és protestantizmus neme
sebb magyar formáit hozták, s olyan Magyarországot szerettek volna, amely 

18 Lásd erről Borbándi 1983, 420–421.
19 Nagy Ferenc miniszterelnök és Veres Péter, a Nemzeti Parasztpárt vezetője közösen koszo

rúzták meg halottak napján Szabó Dezső sírját. Vö. Magyar Parasztélet (1946. nov. 10.), 7.  
– idézi Péterfi Gábor: Temetés Rákosi parancsára. Tiszatáj, 2009. január, 82.



H I T E L    98

igazságosabb, szabadabb, emberibb, európaibb és istenesebb.20 A baloldali irány
zatok, leginkább a Moszkvából hazatért kommunista vezetők s a Parasztpárt 
baloldali pártokhoz húzó képviselői, Erdei, Darvas, kétségbeesetten küzdöttek 
ez ellen a pártok fölött átívelő – hiszen a Kisgazdapártban éppúgy jelen voltak 
e gondolat képviselői, mint a Parasztszövetségben vagy a Parasztpárt centru
mában és jobbszárnyán és a keresztény pártok soraiban – eszmerendszerrel 
szemben, amely pontosan artikulálta a demokrácia, az emberség és a szabadság, 
továbbá az igazságosság és a szolidaritás elveit. E fiatal nemzedék első esz
mélésénél kétségkívül ott álltak Szabó Dezső megtermékenyítő gondolatai, te
kintélyt nem tisztelő lázadásai, magyar radikalizmusa, amelyek romantikus 
túlfűtöttségük és túlzásaik ellenére tömegeket tartottak távol a náci és nyilas 
propagandától, nyitották ki az értelmet és a szíveket egy alapjaiban haladó,  
a létező kapitalizmus hibáit felismerő, de a kommunizmus megváltó elveit is 
elutasító világkép előtt.

Előadásai mellett a háború előtti „Él az örök magyar szellem” című irodalmi 
és kulturális rendezvény mintájára Borbándi a kerületi pártszervezetben sorra 
rendezte a kulturális esteket, a népi írók, elsősorban Veres Péter, mint a párt 
elnökének részvételével, továbbá a népi írók, például Tamási Áron meghívásá
val. De ha kellett, minisztere, a baloldali pártok és orgánumok által támadott 
Keresztury Dezső védelmében nagygyűlést is szervezett, ahol Illyés Gyula ve
zetésével a szimpatizánsok sokasága demonstrált a függetlenségre törekvő pa
rasztpárti miniszter mellett. Kommunista nyomásra aztán 1946. november 6án 
a Parasztpárt elnökéhez, Veres Péterhez és Nagy Ferenc kormányfőhöz intézett 
lemondásával Keresztury Dezső – ténylegesen azonban csak a következő év már
ciusában – megvált a kultuszminiszteri pozíciótól: „Egy évvel ezelőtt íróasz
talom mellől hívtatok el azért, hogy Magyarország vallás és közoktatásügyi 
minisztere legyek. Én a megtisztelő megbízásnak – amelyet nem kerestem, de 
kötelességszerűen elfogadtam –, egy éven át a legnehezebb körülmények között 
minden időm, erőm, egészségem és tudásom latba vetésével eleget tettem.”21 
Lehetséges utódként – a magyarországi kulturális hagyományokra figyelem 
mel – a parasztpárti Szabó Zoltán neve merült fel Kovács Imre javaslatára, mi
után a párt vezetőségében szóba jöhető katolikus személy Illyésen és Tamási 
Áronon kívül csak ő volt.22  

20 Lásd Németh László: Magyarok, kibékülni!, Kisebbségben. Budapest, 1942, Magyar Élet Kiadó,  
IV. kötet, 206–207.

21 MTI napi tudósítás, 1946. november 7. – Nagy Ferenchez és Veres Péterhez intézett, lemon
dását tartalmazó levelét közli például a Magyar Nemzet 1946. november 8ai száma, 3., és 
idézi Szeredi Pál: A Parasztpárt két évtizede. Pilisszentkereszt, 2014, Barangoló kiadó, 296.

22 A jelölést Szabó Zoltán feltételekkel ugyan, de elfogadta, amelyet azonban a kommunisták 
és a velük együttműködő baloldali érzelmű kisgazdák megtorpedóztak, s helyére a kultusz
miniszteri székbe Ortutay Gyulát ültették. – Lásd erről Molnár József: Hamlet, a Parnasszu
son. Új Látóhatár, 1985/3, október 25., 302–303.
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1946 végén miniszteri segédtitkárnak nevezték ki a parasztpárti államtitkár 
javaslatára, és átkerült a szabadművelődési főosztályra, amely az iskolarend
szeren kívüli művelődés kérdésével foglalkozott. Ez a munkakör és közvetlen 
főnöke, a felvidéki Gombos Ferenc, aki Simándy Pál néven a népi mozgalom 
ismert tagja volt, sokkal közelebb állt hozzá. A főosztály Gombos vezetésével 
demokratikus szellemben, de jól érezhetően a népi eszmeiség dominanciájában 
végezte munkáját olyan munkatársakkal, mint a Széchényi Könyvtár későbbi 
igazgatójával, Sebestyén Gézával, az Újholdas Lengyel Balázzsal, Szathmáry 
Lajos gimnáziumi tanárral, a későbbi filmfőigazgató Tárnok Jánossal és mások
kal. Tevékenységükben nagy hangsúlyt kapott a nemzeti gondolat bátorítása, 
a magyar hagyományok ápolása és a történelmi tudat erősítése, így nem csoda, 
hogy mind Gombost, mind a főosztály munkáját a baloldali, kommunista mi
niszteriális vezetők élesen támadták. A sors gonosz tréfája volt, hogy 1948ban 
éppen Borbándinak – aki akkor már a személyzeti osztályon dolgozott – kellett 
az akkori, formálisan ugyan kisgazdapárti, de ténylegesen a kommunistáknak 
elkötelezett Ortutay Gyula miniszter utasítására Gombos felmondását megírnia.

„Egy pillanatig sem volt kétségem afelől, hogy mi a szovjet mintájú kommu
nizmus jellege és természete. A magyar demokraták, amelyek közé magamat 
és baráti körömet is besoroltam, viszont mégis reménykedtek. Nem abban a fel
tevésben, hogy az új gyámkodó hatalom tanult a múlt tapasztalataiból, és célja 
megváltozott, és abban sem, hogy a magyar kommunisták demokratákká vál
tak, és diktatúra helyett parlamentáris kormányzásra törekszenek, hanem ab
ban, hogy a világban kialakult erőviszonyok nem teszik lehetővé sem a szovjet, 
sem a magyar kommunista elképzelések megvalósítását, hanem a nemzetközi 
helyzet tudomásul vételére és a demokrata erőkkel való együttműködésre kény
szeríti őket. Hittük és reméltük, hogy amiben a nyugatiak a szovjet vezetőkkel 
Jaltában megállapodtak, a szabad választások és a nép által választott kormá
nyok valósággá válnak.”23 Borbándi őszintén hitt a politikai cselekvés értelmében, 
hogy érdemes, szükséges és lehetséges kísérletet tenni egy polgári parlamen
táris demokrácia felépítésére, hogy képviselhető és képviselendő az a paraszt
párti autonóm és független politika, amelyet a Kovács Imreféle szárny képvi
selt. E politikai irányzat és törekvés az első komoly és végzetes figyelmeztetést 
1946 végén, 1947 elején kapta, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a szovjet hadse
reg védelme és támogatása alatt a magyarországi kommunisták minden eszközt 
bevetnek a hatalom teljes és mielőbbi megragadása érdekében. Ez a pofon az 
úgynevezett Magyar Közösség ügy volt, amelyre – miután közvetve Borbándi 
sorsára és az egész magyar demokrácia helyzetére is meghatározó jelentőségű 
lesz –, bár vázlatosan, de ki kell térjünk.

Bibó István 1947ben megjelent tanulmányában foglalkozott a Magyar Kö
zösség ellen indított eljárásokkal, amelyben a kirobbant „köztársaság ellenes” 

23 Borbándi Gyula: Két világban, 154–155.
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összeesküvés ügyét elemezte.24 A kommunista párt legfelső vezetése a hatalo
mért folytatott küzdelemben hamar felismerte, hogy „tiszta eszközökkel” nem 
lesz képes az FKGP hegemóniáját és népszerűségét megtörni, így olyan kons
pirációs eszközökhöz kellett nyúlnia, amelyekkel a többségi kisgazdapártot, 
annak felső vezetését ellehetetleníti, akár a fizikai megsemmisítés árán is. En
nek a felismerésnek az „eredményeképpen” a Pálffy György vezette Katonapo
litikai Osztály már 1946 decemberében „nyomára bukkant” egy – a kommunis
ta rendőrség által köztársaság ellenes összeesküvésnek bélyegzett – társadalmi 
szerveződésre, amely a Magyar Közösség titkos társaságához vezetett. December 
16án történtek meg az első letartóztatások, s a szálak most már a kisgazdapárt 
jobboldalához, annak néhány tagjához is elvezettek, így Kiss Sándorhoz, Sa
láta Kálmánhoz, Hám Tiborhoz, 1947 januárjáig 55 főt vettek őrizetbe. A koncep
ciós perek sorozatát a kommunista párt vezetése és irányítása alatt készítették 
elő, s az a kisgazdapárt vezetőségének megtizedelését eredményezte, jelentős 
szerepet játszva abban, hogy a párt az 1947es választásokig teljesen szétziláló
dott. A per ugyan kimondatlanul a kisgazdapárt vezetése ellen irányult, amely 
a kommunista párttal leginkább szembenálló és a kompromisszumokat legin
kább elutasító kisgazda politikus, Kovács Béla mentelmi jogának megsértésével, 
az eljárásban közreműködő orosz hatóságok általi letartóztatásával zárult,  
de Bibó mindebben már akkor is jól érzékelhetően közvetett támadást sejtett  
a parasztpárt harmadik utas politikájával, azaz a Kovács Imreféle szárnnyal 
szemben is.25

24 Bibó reakciója szokatlanul gyors volt, hiszen a letartóztatásokra 1946 decemberében és  
1947 januárjában került sor, írása pedig már a Válasz februári számában napvilágot látott:  
Bibó István: Összeesküvés és köztársasági évforduló. Válasz, 1947. február, VII. évfolyam,  
2. szám, 176–183.

25 A Magyar Közösség szellemi gyökerei a húszas évekre és Erdélybe nyúltak vissza, s az egy 
magyar érzésen alapuló szabadkőműves mozgalomra emlékeztetett, amely Szabó Dezső és 
Németh László harmadik utas eszméiből merített, a magyarság teljes szellemi és egziszten
ciális érvényesülésének programját, mind a német, mind a zsidóság fokozott térhódítás káros 
jelenségként történő elítélését hirdette. A mozgalom egyik résztvevője híg és mélymagya
rokra osztotta az ország lakosságát, amely asszociációkra adott lehetőséget Németh László 
Kisebbségben című munkájában használt terminológiával. Németh Lászlót ezért egyes körök 
az összeesküvés szellemi atyjának kiállították ki, felújítva az ellene emelet fasiszta vádat. 
Bibó szükségesnek érzete leszögezni, hogy a Németh László által használt fogalomrendszer 
ugyan nem szerencsés, de ez az általa kialakított „terminológia nem ködös fantazmagóriák
ból, hanem egy valóságos, létező jelenségről beszél: arról a több nemzedéknyi kontraszelek
cióról, ami a Habsburgmonarchiába való beleszorulás, különösen pedig a kiegyezés ereden
dően hamis osztrák–magyar konstrukciójában való lemerevedés folytán a magyar közéletben 
létrejött, s a trianoni megrázkódtatás és az ellenforradalom jóvoltából a Monarchia bukása 
után egyedül Magyarországon még huszonöt évig tovább élt” (Bibó: Összeesküvés… – uo. 
179). Bibó világosan elhatárolta a népi mozgalmat, „minden belekeverési erőlködés” ellenére,  
a restaurációra törekvő, búsmagyarkodó csoportosulástól. Hiszen mindig is hangsúlyozta 
– a jobb és baloldaliság szembeállításának visszássága ellenére is –, az irányzat, társadalmat 
racionálisan változtatni akaró törekvése alapján radikális jellegét. Bibó minden elvi fenn
tartása ellenére ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezen tisztán elvi ellentét dacára „akár azt  
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A Magyar Közösség ügye, Kovács Béla jogellenes letartóztatása nemcsak  
a kisgazdapártot zilálta szét alapjaiban, de az eseményekhez történő viszonyu
lás a koalíciós pártokat is végletesen megosztotta. A Parasztpárt jobboldali 
irányzathoz tartozók is sejtették már ekkor, hogy Magyarországon a demokrá
cia kérdése eldőlt. Egy ügynöki jelentésből tudhatjuk, hogy Kovács Imre a Válasz 
folyóirat szerkesztőségében – miközben beszámolt franciaországi, londoni és 
olaszországi útjának tapasztalatairól – arról tájékoztatta a folyóirat, a népi moz
galom színét jelentő szerkesztőséget, hogy nyilvánvalóan elfogyott a levegő 
körülötte a politikai életben, s bár nem állt szándékában a politikai élettől visz
szavonulni, azonban, sem a Válaszba, sem az Új Magyarországba nem kíván töb
bet írni, mert határozott véleménye szerint Magyarország sorsa eldőlt, és azt  
a nagyhatalmak döntötték el.26

Kovács Imre 1947. február 25én kilépett a Nemzeti Parasztpártból Kovács 
Béla, a kommunistákkal és a szovjet hatalommal következetesen szembeszálló 
kisgazdapárti vezető politikus letartóztatása elleni tiltakozásként s a paraszt
párton belüli események miatt. A kilépését bejelentő Veres Péternek címezett 
rövid, pár soros levél27 1947. február 24én kelt, Kovács Béla letartóztatását meg
előző napon, amelyet azonban Veres Péter csak másnap ismertetett a párt poli
tikai bizottságának ülésén. Lemondását tehát nemcsak Kovács Béla elleni eljá
rás, hanem feltehetően az is befolyásolhatta, hogy eszméiben, kiállásában 
leginkább hozzá közel álló Farkas Ferenc is a 25ei politikai bizottsági ülésen 
olvasta fel visszavonuló nyilatkozatát, mellyel Kovács Imre legerősebb támoga
tóját és szövetségesét vesztette el.

Kovács Imre kilépését követően a Borbándit is soraiban tudó Kovács Imre
szárny tagjai, elutasítva a párt baloldali szárnyának a Magyar Közösség felszá
molását támogató döntését, tanácskozásra gyűltek össze Molnár József fővárosi 
főtitkár hívására. Az összeesküvés elleni perben áprilisban meghozott súlyos, 
több halálos ítélet után májusban tartotta a Parasztpárt a III. országos nagy
választmányi ülést, ahol Borbándi mint a Népi Ifjúsági Szövetség főtitkára vett 
részt, s ahol a Kovács Imre hívei távoztak pártbeli tisztségeikről, átadva helyü
ket az Erdeiféle baloldal képviselőinek. Molnár József, S. Szabó Pál államtitkár 
és Papp István Veres Péterhez intézett levelükben lemondtak párttagságukról, 
mondván, hogy a pártvezetés egy kis szekta kezébe került, amely feladta a pa
raszti és nemzeti politika képviseltét. Borbándi nem követte a kilépőket, részint 
beosztása révén nem került annyira előtérbe, hogy ezt meg kelljen tennie,  

a módot, ahogyan ennek az ügynek a sovány tényállását fasiszta összeesküvéssé dagasztot
ták, akár azt a bánásmódot, melyben a vádlottak a vizsgálat és a per során részesültek, akár 
azokat az ítéleteket, amelyeket ellenük hoztak és felettük végrehajtottak, a legkisebb mérték
ben is helyeselném.” Bibó István levele Arany Bálinthoz a Magyar Közösség ügyéről, 1978. 
In Életút, 693.

26 1000/58. sz., 1947. VII. 18ai jelentés, ÁBTL K1869., 3.
27 Lásd erről részletesen: Szeredi Pál: Kovács Imre rehabilitálása. Magyar Szemle, Új folyam, 

XXII, 34 szám.
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részint mert úgy ítélhette, hogy vállalt feladatainak még eleget tud tenni ebben  
a megváltozott helyzetben is. 1947 nyarán, a választásokra történő felkészülés 
során azonban már ő is érezte, hogy sokszor nehéz helyzetbe került, hiszen 
továbbra is Kovács Imre hívének számított, aki akkor már a párton kívül poli
tizált, ugyanakkor a Parasztpártnak még akkor is számos olyan tagja volt, akik 
1945ben őt a belépésre indították, így a népi írók és más politikusok.

Továbbra is tartotta a kapcsolatot Kovács Imréékkel és Molnár Józsefékkel, 
s a választások előtt is több találkozóra került sor. Abban állapodtak meg, hogy 
mindenki a maga helyén, így Borbándi a Parasztpártban dolgozzon, próbálják 
meg a lehető legtöbb képviselőjelöltséget megszerezni. Várták a szeptember 
15ei időpontot, amikor a békeszerződés értelmében megszűnt volna a megszál
lási állapot, nem lett volna szükség engedély a pártalapításhoz, s létre hozhatták 
volna a Független Parasztpártot. Borbándi ennek szellemében minden szabad 
idejét a választási kampánynak szentelte, ahogy emlékezett később, a „nyara
mat teljesen igénybe vette a politika. A Népi Ifjúsági Szövetség egy népi dal és 
tánccsoportjával augusztusban Szabolcs megyében jártam azzal a céllal, hogy 
a párt választási kampányát kulturális műsorokkal támogassuk. A programunk 
abból állott, hogy én a népi irodalomról és művelődési politikánkról beszéltem, 
utána pedig a Krizsán Sándor által irányított ének és tánckar népdalokat és 
népi táncokat adott elő.”28 A Budapest VI. kerületi augusztus végi kampány
záró nagygyűlést is Borbándi szervezhette, és ott Farkas Ferenc mellett ő tartott 
választási beszédet.

Az 1947es, úgynevezett „kékcédulás” választások már annak a kis politikai 
csoportnak a kedvét is szeghették, akikhez Borbándi is tartozott a Parasztpár
ton belül. Erősen demoralizálta őket, hogy miközben relatíve jó eredményt ért 
el a párt a választásokon, ennek ellenére „mind jelentéktelenebb tényezővé vált, 
és úgy látszott, képtelen megvalósítani eredeti elképzeléseit, amelyek a demok
rácia megerősödését és a parasztság felemelkedését szolgálták volna”.29 Termé
szetesen a várt és előbb említett feltételek nem következtek be, a Független 
Parasztpárt létrehozására esély sem mutatkozott, sőt a még létező ellenzéki 
csoportok felszámolása is megkezdődött. Nagy Ferenc miniszterelnök lemon
datása és kényszerű emigrációja után sorra menekültek el az országból a szov
jet kommunista diktatúrával egyet nem értő politikai vezetők, Varga Béla, Sulyok 
Vince, Pfeiffer Károly, és a parasztpárti Kovács Imre is novemberben kalandos, 
krimibe illő úton Svájcba emigrált. Borbándi ekkor, 1947 őszén – bár politikai 
és közéleti ambíciói már nem voltak – még úgy vélte, hogy hazájában vészel heti 
át az akkor már jól érezhető nehéz időket. 1948ban a parasztpárti kerületi tit
kárságáról lemondott, nyilván elfogyott körülötte is a levegő, a NISZ vezetői 
feladatát is másra bízta, így lényegében a pártbeli kapcsolatai megszakadtak. 
Minisztériumi munkája ugyan megmaradt, de abban is egyre kevesebb örömét 

28 Borbándi Gyula: Két világban, 164.
29 Uo. 167.
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lelte, ahogy Ortutay Gyula vezetése alatt egyre nagyobb teret nyert a kommu
nista befolyás. Állandó kapcsolatban állt a korábbi fővárosi főtitkárral, Molnár 
József barátjával és Borsos Sándorral, akik ekkor már Kovács Imre hívására  
– levelet kaptak tőle Svájcból, biztatta őket, hogy hagyják el hazájukat a szinte 
biztos letartóztatás elől menekülve – elhatározták nyugatra szökésüket. A teljes 
politikai és közéleti kilátástalanság, továbbá szinte valamennyi barátjának,  
politikai társának nyugatra menekülése benne is megérlelte a menekülés gon
dolatát. Molnár Józsefnek és Borsosnak 1948 novemberében nyoma veszett,  
s tudta, hogy barátai útnak indultak.

Végső elhatározásához, hogy elhagyja hazáját, az utolsó lökést Mindszenty 
bíboros elleni, a katolikus egyház és a keresztény közösségek megfélemlítésére 
indított per s az annak kapcsán kirobbant munkahelyi incidens szolgáltatta. 
Karácsony előtt letartóztatták az ország hercegprímását, az ország katolikus 
egyházának a fejét, az amúgy is népszerű és nagy hatással rendelkező, a kom
munistákkal és a szovjet hatalommal szemben álló lelki vezetőt. A bíboros le
tartóztatása és elítélése olyan szimbolikus jelentőséggel bírt a független értel
miség és az autonóm politikát képviselők körében, hogy aki addig nem, ezt 
követően világosan látta a helyzet tarthatatlanságát, s neki is rá kellett ébrednie, 
hogy nem szolgálhatja tovább sem munkájával, sem jelenlétével azt a magyar 
kormányt, amely jól láthatóan ekkor már egy totális diktatúrára rendezkedett 
be. Parasztpárti társa, szociográfiai munkásságában elődje és példaképe, emig
rációban később hű fegyvertársa, Szabó Zoltán sorait hadd idézzük, amely vél
hetően teljes egészében megegyeztek Borbándi nézeteivel. „Ami Magyarorszá
gon az elmúlt két hónapban történt, ami ott a jövőben minden jel szerint 
történni fog, arra én rábólintani nem tudok. Ahogyan mindig képtelennek 
éreztem magam arra, hogy a haza eszményét a haladás érdekei ellen szolgáljam, 
úgy nem tudom a haladás vitás és egyoldalúan értelmezett érdekeinek az or
szág érdekeit feláldozni.”30 „A bíboros pörét és elítéltetését mint keresztény 
véteknek, mint magyar bűnnek, mint értelmes ember kardinális hibának ér
zem. Amióta egy választás Magyarországon tökéletesen megsemmisítette az 
ez irányú véleménynyilvánítás lehetőségének utolsó látszatait, és az általam 
szorgalmasan olvasott munkáspárti (kommunista) politikai irodalom nem tűr 
félreértést abban, hogy ők jövőjüket az oroszországi állapotokhoz való hasonu
lásban, a népi demokrácia proletárdiktatúraszerű értelmezésében keresik.”31

A letartóztatás hírével a minisztériumi munkahelyén Borbándit is nyilván
valóan provokálták, nyilvános színvallásra kényszerítették ebben az ügyben, 
hiszen tudhatták, hogy hívő keresztényként, a katolikus értékekhez kapcsolódó 

30 Szabó Zoltán levele Károlyi Mihályhoz, a Magyar Nagykövethez, 1949. március 5. – Országos 
Széchényi Könyvtár Kézirattára. Közli Kenedi János: Nem ugyanakkor, nem ugyanúgy és 
nem ugyanazért, Három dokumentum arról, hogyan mondott le Szabó Zoltán diplomáciai 
állásáról. Beszélő, 26. szám. Beszélő összkiadás, III. kötet. 1992, ABBeszélő Kiadó, 741.

31 Szabó Zoltán levele Károlyi Mihályhoz, a Magyar Nagykövethez, 1949. június 7. – Uo. 743.
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nézeteivel nem fogja elítélni Mindszentyt, s így kényszerűen szembe fog kerülni 
a „hivatalos” minisztériumi állásponttal. Ez így is történt, a letartóztatás ügyé
ben tartott értekezleten, ahol személyesen is megszólíttatott, kételyeinek adott 
hangot a prímás bebörtönzését illetően. Bár közvetlen reakció akkor nem tör
tént felszólalására, másnap munkatársnője egy használt indigót adott át neki 
olvasásra. A fény felé fordított másolópapírról Borbándi a politikai rendőrségnek 
tett feljelentéséről értesülhetett. Nem volt tovább mire várnia, az általános po
litikai szembenállásán túl, most már konkrét ügyben is feljelentették, előbb
utóbb ő is várhatta letartóztatását, minél hamarabb menekülnie kellett. Ahogy 
később visszaemlékezett, három lehetőség közül választhatott: „Megpróbálhat
tam volna ’bezupálódni’, vagyis beállni a kibontakozó új rend támogatói közé. 
Megkísérelhettem volna a magánéletbe való visszavonulást, hátat fordítva min
den politikai érdeklődésnek és tevékenységnek. Biztonságot ez a két lehetőség 
sem kínált, hiszen sokaknak a koalíciós múltért is lakolniuk kellett, a diktatúra 
a saját táborában is szedte áldozatait, és a belső száműzetésbe vonulókat is nyo
mon követte a zsarnoki hatalom az egyetértést, a jóváhagyást, a lojalitást sür
getve és követelve. Maradt tehát a legnehezebb, az ország elhagyása, a szülő
földtől, a rokonoktól, a barátoktól való elszakadás.”32

Úgy tervezte, 1948 karácsonyán vagy legkésőbb az év végével útnak indul, 
Molnár József még itthon maradt feleségével együtt. Illegális határátlépésre 
készült fel, január 12én vontra szállt, s Győr felé indult. Az utolsó napig bejárt 
dolgozni, búcsúzni csak a legszűkebb családjától és néhány barátjától tudott. 
Párttagságáról lemondott. Egy váltás fehérneműt, egy verseskötetet és az ima
könyvét csomagolta össze. A határon kúszva, a hóban és árkokban bujkálva 
szerencsésen átjutottak. Néhány napig Bécsben rejtőzködtek, amíg a szükséges 
papírok el nem készültek, és némi pénzt nem kaptak Kovács Imrétől és Borsos 
Sándortól. A zürichi főpályaudvaron szálltak le a vonatról, ahol menekült ma
gyarok sokasága fogadta őket. A walliselleni táborba kerültek, ahol ennivaló és 
frissen vetett ágy várta. A szökés „reggelén nehezen búcsúztam el édesanyám
tól. Nem sírt, és én sem mutattam megindultságot. Az utcáról még integettem, 
a második emeleti ablakban állt ugyanúgy, mint amikor a frontra mentem. Soha 
többé nem láttam”,33 temetésére sem engedte haza a kommunista hatalom. Így 
zárult életének második, igaz igen rövid szakasza, s kezdte új életét távol hazá
jától, a teljes bizonytalanságban.

Már csak az emigrációban értesült arról, hogy a Nemzeti Parasztpárt Nagy
budapesti Bírósága 1949. február 26án tartott ülésén „demokráciaellenes maga
tartása” miatt, VI. kerületi társaival, Földes János és Farkas Ferenc volt kerületi 
titkárral együtt kizárta a pártból.34

32 A sommásan kezelt korszak ne mutathasson fel egyforma vétkeket. Közép-Európa mozgásban – beszél-
getések a rendszerváltásról. Borbándi Gyula. Budapest, 1990, Antológia Kiadó, 108.

33 Borbándi Gyula: Két világban, 177.
34 Szabad Szó. Pártélet, 1949. március 4., 4.



2 0 2 0 .  a u g u s z t u s 105

Szilágyi Gábor

don Bajcsy-zsilinszky de la Mancha
Bartha Ákos: Bajcsy-Zsilinszky Endre. Életút és utóélet  
MTA BTK TTI, 20202

Ha egy – a függeléket nem számítva – megközelítőleg hatszáz oldalas történet
tudományi szakkönyv kereskedelmi forgalomba került példányai a megjelenést 
követő néhány hónapon belül elfogynak, a kötet hiánycikké válik, úgyhogy egy 
év múlva már a második (javított) kiadás kerül a boltokba… felvetődik a kérdés, 
hogy érdemese róla ismertetőt írni, nem beszélneke önmagukért a felsorolt 
tények? Nos, részben igen – de több okból is érdemes még egykét szót fűzni 
hozzájuk. Egyfelől azért, mert elképzelhető, hogy lesznek, akik éppen egy 
könyvismertető olvastán kezdenek érdeklődni az adott mű iránt (igen, jó bornak 
is kell a cégér), másfelől pedig, mert egy ilyen szöveg a mű szerzője számára is 
adhat visszajelzést róla, hogy milyen hatást értek el az általa leírtak a külvilág
ban, továbbá hogy esetleg érdemes lenne egyetmást újragondolnia, átfogal
maznia a könyvében foglaltakból. A recenzió végén feltehetően világos lesz, 
hogy miért tehetők ilyen javaslatok egy második kiadásban megjelent kötetet 
illetően is.

Bartha Ákos maga is elismeri, hogy be kellett látnia: nagy fába vágta a fej
széjét, amikor BajcsyZsilinszky Endre életrajzának megírását elhatározta. Be
csületére válik, hogy a feladat nagysága nem tántorította el, sőt, színvonalasan 
sikerült megoldania azt. A politika, társadalom, gazdaság és mentalitástörté
neti igények együttes érvényesítésével megírni kívánt (9) biográfia, amennyire 
lehet, „hősének” teljes bemutatására törekszik. BajcsyZsilinszky egyik lábjegy
zetben idézett gondolatát – az ember „megfejtetlen egyenlet” (8) – láthatóan úgy 
értelmezi, hogy mindez nem jelent megfejthetetlenséget, legalábbis nem annyira, 
hogy ez eleve kudarcra ítélne egy életrajzi bemutatást.

A problémafelvetést és egy – talán túlzott empátiáról tanúskodó – anekdota 
idézését követően a biográfia műfaji konvencióinak megfelelő, a kronológia 
elvét követő módon olvashatók az életút egyes fejezetei. A szerző legfőbb tézi
sét nem a bevezetőben, hanem a lezáró, Összefoglalás címet viselő fejezet  
ben mondja ki: „Annyi bizonyos, hogy az életmű alapján a 20. századi magyar 

sziLágyi gáBor (1983) tudományos főmunkatárs, Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala.
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történelem szinte minden fontos anomáliája (nemzetiségi, dzsentri, agrár és 
zsidókérdés, asszimiláció, politikai radikalizmusok, emlékezetpolitika stb.) 
megközelíthető, esetenként modellezhető” (577). A vizsgálatot indokoló másik 
fő szempont – a szerző elégtelennek, illetve ideológiailag befolyásoltnak tartja  
a BajcsyZsilinszkyről eddig megjelent irodalmat – inkább csak elbújtatva van 
jelen, a mű olvasása során válik világossá.

Az életrajz mint műfaj konvencióinak megfelelően a gyermekkor, illetve  
a családi „gyökerek” bemutatása az első fejezet tárgya. Pontos és alapos az 
asszimilálódó békési tót család, a Zsilinszkyek és a „honfoglalásig visszaveze
tett” Bajcsyak leírása, a birtokhoz jutó és vállalkozói kockázatot is vállaló apa 
ábrázolása – az induló környezet a modernség elől nem elzárkózó dzsentrié. 
Endre eredeti pályaválasztási szándéka – mérnök szeretett volna lenni, ehelyett 
ment inkább jogi egyetemre – is az innovációs képesség, az új megoldások 
iránti vonzalmat mutatja.

A „67es alapozású konzervatív liberális” (27) fiatal felnőtt világnézetének 
alakulását bemutatva Bartha elsősorban azokat az elemeket emeli ki, amelyek 
hosszú távon is megmaradtak Zsilinszky Endre (ekkor még csupán ezt a nevet 
viselte) gondolkodásában: az ezeréves magyar nemzetre hivatkozást, a törté
nelmi argumentációt és az ellentábor diabolizálására való hajlamot. Ugyancsak 
aláhúzza, hogy már ekkor is a kisbirtokra alapozott mezőgazdaságot látta  
a jövő útjának. Kevesebb hangsúlyt kap, hogy fontossági sorrend is volt e tételek 
között: az 1905–1906os közjogi válság, majd az azt követő koalíciós kormányzás 
kapcsán a szerző leszögezi, hogy Zsilinszky Tiszahívő maradt továbbra is, így 
elismerte ugyan, hogy a magyar alkotmányosság egy fontos érték (tehát az 
kormányozzon, aki megnyerte a választást), de számára első az „államalkotó 
faj hegemóniája” volt (36). Kevésbé sikerül Barthának megmagyaráznia az ellent
mondásokat: nem is annyira azt, hogy a hangsúlyozott 67esség és az „aulikus 
csuhás” mint szitokszó kevésbé harmonizál (37), ennél fontosabb, hogy a Nietz
sche nyomán tömegellenes konzervatív fiatalemberen milyen határtalan lel
kesedés lesz úrrá Heidelbergben, „a német diákok roppant tömege” láttán (43)!  
A magyarázat feltehetően egyszerű: az „úri” tömeg ab ovo más minőséget kép
viselhetett, mint a „nemúri”. Ez a hozzáállás pedig a későbbiekben is kitapint
ható az életút során.

Az 1909es diplomaszerzésnél cezúrát húz a szerző, noha kérdéses, hogy ez 
valóban indokolte. Az egyéves önkéntesi szolgálat, illetve a „stráf” (karpaszo
mány) elvesztésének traumaként való megélése illeszkedik a korábbi világlátá
sához. Az egész életút szempontjából kulcsfontosságú esemény, Áchim András 
meggyilkolása talán alkalmasabb lenne határpontnak, bár kétségtelen tény, 
hogy – persze mindenekelőtt a felmentő ítélet miatt – ez sem terelte más irányba 
Zsilinszky szellemipolitikai fejlődését.

Az Áchimügyet elemző oldalak ambivalens hatást keltenek az olvasóban. 
A szerző módszertani fejtegetései teljesen meggyőzőek, a forrásfeltárásban  
elvégezte, amit lehetett – figyelembe véve, hogy a peranyag nem fellelhető. 
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Hasonlóan alapos és kompakt az esküdtbíróságok tevékenykedéséről írt fej
tegetés és a kor talán legnagyobb ehhez kapcsolódó botrányával, az anyját sze
retőivel meggyilkoltató, az esküdtek által felmentett Haverda Mária ügyével 
való összehasonlítás. Kiemelendő továbbá annak a háttérnek a megrajzolása, 
amellyel az ölés kontextusba helyezhető („Háborúscsaba” közállapotai). Sokkal 
problematikusabb viszont az eseménysor interpretációja, minősítése. Bartha 
egyértelműen amellett teszi le a voksot, hogy az Áchimgyilkosság a családon 
esett (vélt vagy valós) sérelmek megtorlása, azaz Zsilinszky egyik „lovagias” 
ügye volt a sok közül – és így szembefordul mindazokkal, akik „urak” és „pa
rasztok” osztálykonfiktusát látják bele a bűntettbe. Tézise szerint nem voltak 
oly mértékű származási különbségek elkövetők és áldozatuk között, hogy ilyes
miről szó lehessen. Nos, ha valóban „becsületbeli” ügyről volt szó, ez amellett 
szól, hogy a két Zsilinszky fiú Áchimot úriembernek tartotta – és itt nem a pár
bajképességről van szó, az nem lehetett kérdés, hiszen érettségizett ember, or
szággyűlési képviselő volt –, vagyis helytállónak tűnik Bartha értelmezése.  
Az a tény viszont, hogy bottal, kutyakorbáccsal és revolverrel fegyverkeztek fel 
a vádlottak, nem a lovagiasságot igazolja (a könyvből is leszűrhető, hogy efféle 
„ügyeit” később alapvetően karddal „intézte”). Sajnos nem tudjuk, a Zsilinszkyek 
a maguk szemszögéből Áchimot úriembernek tartottáke, vagy sem. Így alap
vetően marad a találgatás.

Ehhez kapcsolódóan megjegyzendő azonban, hogy Bartha érezhetően (talán 
öntudatlanul) elutasítással reagál minden, az osztálykonfiktus melletti állás
pontra. Vitán felül áll, hogy az ezt leginkább képviselő Domokos József elfogult, 
ideológiavezérelt szerző volt, akinek egész életútjához negatívan viszonyul 
nagyjából mindenki. Ez azonban nem jelenti, hogy minden érve irreleváns len
ne. A fentebb írottakból is kiolvasható, hogy a fiatal Zsilinszky Endre legalább
is hajlamos volt a kettős mércére, hogy mit szabad egy „úriembernek” és mit 
annak, aki nem ebbe a kategóriába tartozik. Azzal a meglátással pedig, hogy 
„az áttanulmányozott források, a későbbi életút és a megismert habitus alapján 
nem feltételezem, hogy a testvérek azzal a szándékkal mentek Áchim […] há
zába […], hogy »orvul« megöljék” (81), a szerző veszélyes vizekre téved, hiszen 
közvetlen bizonyítéka továbbra sincs, az általa felsorolt tényezők közül néhány 
még közvetettnek sem tekinthető. Ami Domokos elmarasztalását illeti, amiért 
párhuzamba állította az Áchimpert az 1944es, nyilasok által BajcsyZsilinszky 
ellen lefolytatott eljárással (554), ennek alapvető megengedhetetlensége mellett  
a recenzens pironkodva el kell, hogy ismerje: a könyv olvastán neki is óhatat
lanul eszébe villant Jaroslav Hašek cinikus szentenciája: „Akinek akasztófát 
rendelt a sors…”

A korabeli média által jócskán felkapott ügyet követően eseménytelenebb 
idők következnek: újabb katonai szolgálat, majd egy vármegyei állás Alsókubin 
ingerszegény környezetében. A későbbi jövő útját csak a Budapesti Hírlapban 
megkapott publikálási lehetőség sejteti. Ebben az első világháború hoz válto
zást, amelyet Zsilinszky lovastisztként végigszolgál – ami elképesztő szerencse, 
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ha figyelembe vesszük, hogy az 1914ben bevonult és a frontra került katonák 
milyen százalékban élték túl épségben a vérzivatart. Erről a háborús szolgálat
ról azonban meglehetősen keveset tudunk meg. Milyen katona volt Zsilinszky 
Endre, és milyen parancsnok? Mennyire értett harcászati (stratégiai?) kérdé
sekhez, és mennyire volt emberséges beosztottjaival? Ha pedig nincs erre vo
natkozó forrás, az is lehet adott esetben igen beszédes. Hogy a szerző a forrás
kritikát színvonalasan műveli, arra jó példa „a pancsovai haditett” tárgyalása 
– ezért is furcsa, hogy a harctéri szereplésre vonatkozó adatok szűkösségének 
okáról nem olvasható megjegyzés a könyvben.

Az 1918as összeomlás tapasztalata és az ebből leszűrt következtetések,  
illetve a későbbiekben követett magatartás egyáltalán nem egyedi – alapvetően 
Somogyváry Gyula önéletrajzi ihletésű regényeinek (Virágzik a mandula; Ne sár-
gulj, fűzfa; És Mihály harcolt…) világa elevenedik meg Bartha szövegében. A fia
tal, többéves harctéri szolgálatot átélt huszártiszt kizárólag a fronttapasztalat 
alapján ítéli meg az eseményeket, a hátország problémái iránt semmilyen em
pátia nincs (vagy csak nagyon kevés van) benne, így nyitottá válik min denfajta 
tőrdöféslegendára. Útja egyenes az ellenforradalmi szervezkedésekig. A Tanács
köztársaság hatalomra kerülése után bujkálnia kell (alighanem joggal tartott az 
Áchimügy újranyitásától), így Szegeden köt ki. A Horthykorszak negyedszá
zada alatt életének e szakasza mindvégig hivatkozási pont, világnézete is ek
korra szilárdul meg. Annak alapvető elemei: a forradalomellenesség, a Szent 
Istváni magyar állam egysége, a Kárpátmedencei magyar szupremácia és a faj
védelem, amely hosszú ideig a „zsidó” behatás elleni kiállást jelenti (ez utóbbi 
megnyilvánulásának tartja mind a tőkés nagyipart, mind a munkásmozgalmat 
– ami szintén nem egyedi, és jól mutatja, hogy gondolkodása egyáltalán nem 
volt mentes a kliséktől).

A könyv legnagyobb része a két világháború közötti időszakot tárgyalja, 
hőséhez alapvetően három irányból közelítve: egyrészt a szűkebb értelemben 
vett politikusi pályát (a pártmunkát és a parlamenti képviselőséget ideértve), 
másrészt a publicisztikai tevékenységet, harmadrészt a magán és társas életet 
mutatja be. Zsilinszky lojalitása az 1919 után berendezkedő rendszerhez meg
kérdőjelezhetetlen, Horthyt mindvégig tiszteli, voltaképpen természetes, hogy 
a vitézi cím birtokosa lesz (1925, ekkor veszi fel édesanyja vezetéknevét is). 
Politikai fejlődése sem egyedülálló: kezdetben támogatja a kormányt, majd több 
prominens fajvédővel – Gömbös Gyulával, Eckhardt Tiborral – együtt szembe
fordul Bethlen István elképzeléseivel. E folyamatokat reálisan és okadatolva 
tárgyalja a szerző.

Tanulságos olvasmány a különböző választási kampányok leírása, amihez 
a forrásbázist a lehető legtágabban választotta meg Bartha – különösen üde 
színfoltot jelentenek a kortesdalelemzések. Szomorúbb élményt nyújt az el
lenzéki képviselőjelöltekkel szemben alkalmazott, a parlamenti váltógazdál
kodás esélyét is kizáró praktikák bemutatása, utóbbiakkal BajcsyZsilinszky  
1922es kormánypárti indulását leszámítva általában kárvallottként szembesült. 
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Amikor nem neki „cicáznak a szép csendőrtollak” (József Attila), akkor rendre 
választási bíróságon köt ki petíciója, annak pedig egyetlen egyszer volt ered
ménye, az 1935ös választás után. Vitathatatlan, hogy ekkor zajlott a legdurvább, 
legagresszívabb kampány (a tarpai választókerületben mindenképpen), ám 
ennek miértjére egyelőre nincs válasz. Visszatekintve sem könnyű indokolni, 
hogy mi múlt azon az egy mandátumon, és miért gondolta úgy a Gömbös 
Gyula vezette kormány(párt), hogy nem tudná elviselni a következő ciklusban, 
hogy BajcsyZsilinszky Endre is részt vegyen a parlament munkájában.

A pártpolitikai munka elemzéséből érdekes tanulságok vonhatók le a bio
gráfia főhősének fejlődéséből is. 1922ben még a Bethlen István nevével fémjel
zett Egységes Párt képviselőjelöltje – itt mai szemmel olvasva a kortesdalok elem
zésén túl az a programpont is derültséget okoz, hogy a párt kiállt a „kisüsti 
szeszfőzés szabadsága” mellett (113) –, hogy aztán 1924ben, még ugyanabban 
a ciklusban átüljön az ellenzék soraiba a Fajvédő Párt politikusaként. 1926ban 
ellenzéki programmal már nem sikerült parlamenti helyet szereznie, a Gömbös 
Gyula és Bethlen István közötti kompromisszum elfogadásához pedig túl ide
alista volt, ezért elhagyta a pártot. Rövid útkeresés után (Bartha Miklós Társa
ság stb.) 1930ban adódik új lehetőség a politikai érvényesülésre, de – és talán 
ekkortól igazán individuum, önálló homo politicus BajcsyZsilinszky – ekkor nem 
a megszerveződő Kisgazdapártba való belépés, hanem a saját politikai formáció, 
a Nemzeti Radikális Párt megalapítása mellett dönt. Az idő ekkor mintha őt 
igazolta volna, 1931ben ugyanis újra bekerült az országgyűlésbe – az 1935ös, 
majd 1936os kudarc után döntött csak úgy, hogy manifeszt módon is kifejezi 
az összefogás iránti igényét, és belép a Kisgazdapártba. A szó szoros értelmében 
vett „pártkatona” természetesen nem lett így sem, gondolkodásának önálló 
jegyei megmaradtak továbbra is.

Távolabbi perspektívából vizsgálva a politikus BajcsyZsilinszky Endre két 
háború közötti helyzetét, igen sajátos (álló)kép tárul elénk. Egy olyan közéleti 
szereplőé, aki mintha mindvégig „a körön belül” lenne, de egyszersmind  
a „körön kívül” is. Számon tartotta őt minden jelentős politikus, a legtöbb kor
mányfőhöz és a fontosabb miniszterekhez szoros kapcsolat fűzte. Horthy Mik
lós is többször fogadta személyes kihallgatáson – ami igencsak kivételes volt 
ellenzéki politikusok esetében. Amikor 1928ban állandó publikálási fórum 
nélkül maradt, és felmerült benne a „Lapot kéne alap’tani!” (Karinthy) igénye, 
Vass József munkaügyi és népjóléti miniszter biztosított hozzá kormányzati 
pénztámogatást. Mégis, reális hatalmi pozícióba nem került egyszer sem, sőt 
– a fentiekből is kiderül – már a parlamenti mandátumért is meg kellett szen
vednie, amikor ellenzéki programmal indult a választásokon. Sem 1919es 
múltja, sem fajvédő elvei nem biztosítottak számára helyzeti előnyt. „Hiába 
vagyok vitéz, úgy bántak velem a választáson, mintha kommunista csirkefogó 
volnék” – írta kétségtelenül plasztikusan, bár némileg túlzóan (hiszen a kom
munisták ekkor biztos börtönbüntetésre számíthattak, a képviselőjelöltség fino
man fogalmazva is nagyon távoli perspektíva volt számukra) az egykor szintén 
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a szegedi ellenforradalmi kormány mellett harcoló, de a bethleni konszolidáció
val a maga kompromisszumait megkötő Kozma Miklósnak. Érdekes társada
lomtörténeti elemzés tárgya lehetne, hogy voltake mások is hasonló „kinn is 
vagyok, benn is vagyok” pozícióban 1919 és 1944 között.

A parlamenti és pártélet mellett BajcsyZsilinszky Endre számára az elsőd
leges megnyilvánulási fórum – nem meglepő módon – a sajtó, a publicisztikai 
munka volt. Itt nyílt tér számára elvei (ideológiája?) rendszeres, folyamatos – és 
a beszédidő korlátait nem ismerő – terjesztésére. Bartha Ákos e téren kétségte
lenül hatalmas munkát végzett, műve refektál BajcsyZsilinszky szinte minden 
írására, és a fontosabbak esetében a recepció bemutatására is figyelmet fordított. 
A rendkívül szerteágazó, a szorosan nevéhez fűződő lapok (Szózat, Előőrs, Sza-
badság) mellett a korabeli napisajtó széles spektrumában megtalálható publi
cisztika ábrázolása éppen lényegéből adódóan nem mindig felüdítő olvasmány. 
Bartha szorgalma minden dicséretet megérdemel, de az olvasóban felvetődhet 
a kérdés, hogy nem lett volnae célszerűbb „rendet vágni” az életmű erdejében, 
és inkább egyegy központi problémára fókuszálni. Mindenekelőtt a földkérdés 
(átfogóbban: a szociális reformok) és a külpolitika adódott volna kiemelten tár
gyalandó témaként, más kérdések rövidebb jellemzése mellett.

A belső reformokat illetően jól helyezi el a szerző BajcsyZsilinszkyt az ak
kori „antimodernizációs modernista” (194–195) elképzelések között. Szövegéből 
egy a modernitást kihívásként érzékelő, előle megfutni nem kívánó, de a ha
gyományos elitek pozícióvesztését minden eszközzel megakadályozni – vagy 
legalábbis enyhíteni – törekvő program bontakozik ki. A munkásmozgalom 
legitimitását elismerő, mégsem a tőkés, piaci–liberális logika alapján működő 
ipari társadalomban gondolkodó, hanem a mezőgazdaság, azon belül is min
denekelőtt a kisbirtok fejlődésére építő Zsilinszky a biográfia tanúsága szerint 
példaként egyaránt hivatkozott a múltból Bismarckra, kortársai közül pedig 
Mussolinire. Az általa javasolt megoldások gyakorlati próbája elmaradt, hiszen 
sosem volt esélye a hatalomra kerülésre, mégis – némi leegyszerűsítéssel – az 
ún. mediterrán fasizmusok közelében elhelyezkedőnek látszik. Ezektől két dolog 
különíti el Zsilinszky reformötleteit: egyfelől az, hogy szerepel közöttük – min
den bizonnyal a korabeli magyar tapasztalatok alapján – az általános, egyenlő 
és titkos választójog, másfelől pedig az, hogy fontos szerepet játszik benne a faji 
kérdés. A hasonlóság pedig mindenekelőtt az, hogy a magyar politikus is igye
kezett minél több elemet megőrizni a tradicionális társadalomból – a szerző 
ugyan nem tér ki rá kifejezetten, mégis árulkodónak tűnik, hogy BajcsyZsi
linszky programadó írásaiban gyakrabban szögezi le, hogy akár abszolút szám
ban, akár a termőterület hányadában kifejezve a nagy és középbirtokok mek
kora részét szánja földosztásra, azt viszont, hogy mekkora birtoknagyságot 
tartott ideálisnak rendszere hosszú távú működőképességéhez, nem fejtette ki. 
Ez akár arra is engedhet következtetni, hogy a program inkább a földbirtokos 
elithez szólt „nem fog nagyon fájni” üzenettel, mintsem a potenciális telekigény
lőkhöz. Nem tudni, hogy fel sem vetődötte BajcsyZsilinszkyben az igénylők 
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nagy száma és a működőképes méretű gazdaságok létesítésének célja közötti 
diszkrepancia, vagy felvetődött ugyan, de – öntudatlanul vagy szándékosan – 
nem foglalkozott vele.

Gondolkodásának másik súlypontja egyértelműen a külpolitika volt. Elkép
zelései mai szemmel nézve biztosan, de nincs kizárva, hogy már kortársi szem
mel is illuzórikus alapon álltak. Központi tétele ugyanis a Szent Istváni magyar 
állam egysége, vagyis a történeti alapú revízió volt. A jövendő Kárpátmeden
céjét magyar szupremácia mellett képzelte el, ehhez fáradhatatlanul kereste  
a megfelelő külpolitikai hátteret. Az, hogy a Dunamedence többi népe esetleg 
szívesebben élt más államokban, érezhetően sokadlagos szempont volt számára, 
világlátását Bartha joggal jelöli meg hungarocentristaként (pl. 303) – nem le
hetetlen, hogy az egykori elvbarát, Szabó Dezső az ő nézeteit is karikírozta, 
amikor azokról írt, akik szerint a Kárpátmedence minden nem magyar népé 
nek összes tagja csak arra gondol, hogy „oh, ha én kisebbség lehetnék a TESZ,  
a MANSZ, a Honszeretet, a Turul és Karafiáth kultuszminiszter Magyarorszá
gában!”1 BajcsyZsilinszky külpolitikai gondolkodását tehát az 1920as évektől 
alapvetően fajvédő elképzelései határozták meg, a magyar faj szupremáciáját 
elsődlegesen fenyegető hatalommal szemben igyekezett szövetségeseket keres
ni, e hatalom pedig számára egyértelműen Németország volt. Ellenérzései nem 
a náci hatalomátvétellel kezdődtek, már 1928ban az „ezeréves németellenes 
küzdelem” történeteként írja le a magyar múltat (175) – mintegy Mód Aladár 
400 év küzdelem az önálló Magyarországért című művének logikáját előlegezve.  
A „német út” helyett ajánlott receptek – az 1930as évek végéig egy lengyel–magyar–
jugoszláv–olasz tengely, majd emellett egyre erősebben a francia orientáció – 
alapvetően egy elemzően gondolkodó, de jelenéből nagyrészt kihullott és  
a világpolitikai realitásokkal nem számoló politikust mutatnak. Arra a kérdésre 
pedig, hogy az áhított szövetségi rendszerben milyen esély adódott volna a te
rületi revízióra, végképp hiába keressük a választ.

Bartha Ákos elkerüli annak kifejezett megválaszolását, hogy BajcsyZsilinsz
kyt elsősorban politikusnak vagy ideológusnak (finomabban: politikai gondol
kodónak) tekintie. Az életmű elegyessége alapján ezt nagyon jól tette, hiszen 
a fentebb írtakból is kiderül: ahhoz, hogy par excellence politikus legyen, nem 
rendelkezett sem a kompromisszumkészség, sem a realitásérzék elvárt mérté
kével, ahhoz pedig, hogy politikai gondolkodóként tartsuk számon, túlságosan 
kevéssé tette leírt szavait patikamérlegre – „nagyvonalúan bánt a fogalmakkal” 
(253) –, és nemigen törődött azzal, hogy világnézete koherensnek tűnjön a kül
ső szemlélő előtt. Figyelemreméltó még, hogy gyakran bírált történészeket – és 
társadalomtudósokat is –, amiért nem úgy írnak, hogy eredményeiket a politi
ka egy az egyben tudja hasznosítani (e megjegyzéseiért aztán Mátyás királyról 
szóló könyve kapcsán a történész szakma képviselői vissza is vágtak).

1 Szabó Dezső: Haláltánc a kisebbségi kérdéssel. http://mtda.hu/books/szabo_dezso_halaltanc_a_
kisebbsegi_kerdessel.pdf Hozzáférés: 2020. május 30.
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BajcsyZsilinszky életének más, tehát politikán kívüli dimenzióiról kevés 
információt tartalmaz a könyv. A szövegben elhelyezett fotók felvillantanak 
eztazt a pálkövei nyaralóról, baráti összejövetelekről, néhány családtagról,  
a fővárosi lakókörnyezetről, a magánéletet illetően mégis csak adatmorzsák 
olvashatók. Csak az 1944es házasságkötés ismertetésekor (446) árulja el például 
a szerző, hogy BajcsyZsilinszky hosszú ideig élettársi kapcsolatban élt Bende 
Máriával, majdani özvegyével – az előszóban említett társadalom és mentali
tástörténeti megközelítéshez viszont jól illeszkedett volna, ha megtudjuk, mi
lyen érzésekkel viseltetett szűkebb és tágabb környezete a két háború között 
ehhez az akkori terminológiával vadházasságnak nevezett viszonyhoz. Hason
lóképp elenyésző a családi és baráti kapcsolatok taglalása. A báty, Zsilinszky 
Gábor és Endre viszonyáról is inkább politikai nézeteltérések kapcsán tudható 
meg valami.

A barátság helyett kiterjedt politikai kapcsolatokról, kávéházi asztaltársasá
gokról olvashatunk. Az előbbiek az elképzelések érvényesítése, az utóbbiak az 
intellektuális kihívások miatt voltak minden bizonnyal fontosak – érzelmekről 
nemigen esik szó a könyvben. Mégis figyelmet érdemel ez a kapcsolati háló, 
ebben Bartha Ákosnak tökéletesen igaza van, hiszen az voltaképpen a Horthy
korszak politikai és szellemi elitjének Ki kicsodájaként olvasható. Előkerülnek 
a közbeszédben máig emlegetett figurák (Bethlen István, Gömbös Gyula, Hóman 
Bálint, Teleki Pál, Kállay Miklós, Pethő Sándor), olyanok is, akik azóta méltat
lanul kihullottak az emlékezet rostáján (Féja Géza, Nagy Vince, Mónus Illés és 
minden ellentmondásosságával együtt Sértő Kálmán, illetve Weisshaus Aladár), 
valamint méltán elfeledett alakok (Pekár Gyula, Szijj Bálint, Mecsér András, Barcs 
Sándor) is. Talán egyedül a gazdasági elit hiányzik, viszont az nagyon. Ezt  
a szférát egyedül Fenyő Miksa képviseli, de ő is alapvetően visszautasított sajtó
mecénásként, mintsem a Gyáriparosok Országos Szövetségében viselt tiszt
sége alapján.

BajcsyZsilinszky személyiségének statikus jegyei között a szerző alapvető
en olyanokat említ meg, amelyek egy politikus esetében meglepőek. A könyv
ben „közismert naivságról” és „rossz emberismeretről” olvashatunk (183 – az 
utóbbi alighanem igaz, ha figyelembe vesszük, hogy Gömböstől Kállayig min
den kormányfőhöz hatalmas elvárásokkal, szinte csodavárással közelített, hogy 
aztán igen hamar óriási csalódottság vegyen rajta erőt), illetve megtudhatjuk, 
hogy az előadói képességeknek is híján volt (204). Ugyanott viszont kiemeli  
a szerző, hogy a virtussal pont fordítva állt a helyzet. Valóban, ha egy szóval kel
lene a könyv alapján BajcsyZsilinszky Endrét jellemezni, az az „úriemberség” 
lenne – a szó pozitív és negatív értelmében egyaránt. Ma már taszító az a kedv, 
amellyel Zsilinszky a „lovagias” ügyekbe vetette magát, ám imponáló a követ
kezetesség, amivel etikai kódexét mindvégig számon kérte saját magán is. Furcsa, 
ugyan saját korában élő, a jövő iránt aggódó, mégis sokban egy másik kor gyer
mekének tetsző, anakronisztikus, Don Quijotefigura képévé áll össze a könyv 
által közvetített információhalmaz.
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A két háború közötti korszak kapcsán még három – részben tartalmi, részben 
szerkesztési – probléma érdemel figyelmet. A szerkesztési: az életút különböző 
síkjainak külön alfejezetekben való tárgyalásából adódott, hogy a BajcsyZsi
linszky politikusi és publicisztikai működésére egyaránt kiható 1934–1935ös 
eseménysor, Gömbössel való viszonyának megromlása (a visszautasított „nagy
tétényi ajánlat”) több helyen is szerepel (219, majd 227–228). Nem ideális a vá
lasztott megoldás, hiszen Bartha az első alfejezetben is tárgyal olyan következ
ményeket, amelyek a második, bővebb elemzésben közölt adatok ismeretében 
jobban megérthetők lennének. Ugyancsak szerkesztési probléma – bár nem 
kizárólag a Horthykorszak tárgyalásakor merül fel, de itt gyakori –, hogy a szerző 
imponáló tárgyismeretét, háttértudását magyarázó lábjegyzetekben objektiválja. 
Az itt közölt párhuzamok, ellentétek, tovább és visszautalások néha annyira 
távolítanak a főszöveg gondolatmenetétől, hogy a lábjegyzet elolvasása után 
nehéz a „visszazökkenés”. Esetenként indokolt lett volna a közlési vágy meg
zabolázása.

A harmadik, tárgyi probléma: Bartha egyik fő kívánalma volt, hogy a ko
rábbi szakirodalomban megtalálható „baloldali fordulat” tézisét „árnyalja” 
(582), netán meg is haladja. Meggyőzően mutatja be ennek érdekében, hogy 
BajcsyZsilinszky számára az egész korszakban nem volt mérvadó a baloldal–
jobboldal ellentét. Az azonban némileg elsikkad, hogy elképzelhető: ezt maga 
Zsilinszky sem tartotta abszolút érvényűnek – közvetve emellett szól 1937es 
megállapítása, amely szerint a „világnézeti harc” 1919ben eldőlt, így minden 
politika csak nemzeti keretek között keresheti válaszait a kihívásokra, ekkor 
viszont nem tudhatta, hogy a későbbiekben igenis újraindul a „harc”, és meg
változnak a gondolkodás keretei. Ugyanígy háttérbe szorul, hogy fontos kérdé
sekben mégis van változás – talán legeklatánsabb példa a demokráciafelfogás. 
A fiatal katona Zsilinszky még szitkozódik, hogy „sok a demokrata” az ezredé
ben (85), majd 1929ben is leszögezi: az „úgynevezett demokrácia […] lelkileg 
teljesen távol áll a magyar föld népétől, a magyar föld zömétől” (169). 1934ben 
már nem negatív konnotációjú az „agrárdemokrata gazdaságpolitika” igénye 
(233), a börtönben pedig eljut a „demokratáknak kell lennünk” követelményig 
(450). Itt érdemes lett volna jobban hangsúlyozni, hogy van balra mozgás Bajcsy
Zsilinszky gondolkodásában, ha a „fordulat” tézise nem is állja meg a helyét.

Az ismertető elején írottakból következik, hogy az életút utolsó fázisát a má
sodik világháború évei jelentik. Ezt az időszakot a szerző a kronológiai elv 
szerint, a fontosabb publicisztikai művek leírására kitérve mutatja be. Megtud
hatjuk Bartha Ákostól, hogy BajcsyZsilinszky volt feltehetően a „fegyveres 
semlegesség” terminus egyik keresztapja (298), továbbá hogy külpolitikájában 
továbbra is uralkodók voltak az „irracionális” (301), majd a „délibábos” (381) el
képzelések. Így „együgyű és gonosz legenda” volt számára, hogy a magyar re
víziós sikerek Németországnak köszönhetők (363). Fő ellenségnek továbbra is  
a náci birodalmat és a szolgálatában álló hazai szélsőjobboldalt, a nyilaskeresz
teseket látta. Külpolitikájában emiatt egyre markánsabban nyugatbarát lett,  
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a háború alatt Kállay Miklóssal együtt bízott az angolszászok balkáni partra
szállásában. A Szovjetunióhoz való közeledés szükségessége gondolkodásá 
ban csak 1944ben érhető tetten, a Vörös Hadsereg közeledése nyomán – még 
1939–1941ben sem enyhült meg az újdonsült, az akkori Magyarország legfon
tosabb szövetségesével megnemtámadási szerződést kötött szomszéd iránt.

A belpolitikában ugyanekkor a társadalom antiszemita közhangulata és  
a nyilasok előretörése nyomán az ún. zsidókérdés vált uralkodó témává. Bartha 
Ákos e tekintetben is alaposan okadatolva igyekszik rekonstruálni BajcsyZsi
linszky nézeteit. Az 1920as évek elejének fajvédője – aki a zsidóságot „beolva
dásra képtelennek” tartotta, még ha a magyar nemzet részének is (106) – nem 
tagadta meg korábbi nézeteit, azok mindössze finomodtak (396). A zsidótörvé
nyek kapcsán a Kisgazdapárt tojástáncát követte – mindig kifejtette, hogy az 
állampolgári jogegyenlőség elvét vallja, és inkább a „törzsökös” magyarok po
zitív diszkriminációjában látná a megoldást, mégis engedményeket tett a tár
sadalom hangulatának. Egy Bartha által idézett magánlevélben BajcsyZsilinszky 
különbséget tesz a „magyar ügy szolgálatára elszánt zsidóság” és a többiek kö
zött (370) – ennek az írásnak a kelte 1941. december, amikor már megtörtént  
a kamenyecpodolszkiji mészárlás, tehát súlyos tétje lehetett e szavaknak! Kérdés, 
hogy a képviselőház külügyi bizottságának tagja – aki egyébként kivételesen 
jól informált politikus volt ebben az időszakban a könyv szerint – erről tudotte? 
Zavarba ejtő az ezt követő évekből is az antiszemitizmus és a zsidómentésben 
való közreműködés együttes megléte (398) – részben elfogadható az úriember 
etikai kódexe mint indoklás, amit Bartha megemlít, ám árulkodó az is, hogy 
ezek szerint BajcsyZsilinszky nem jutott el saját zsidóellenessége kritikus felül
vizsgálatáig, különösen annak a kérdésnek a felvetéséig, hogy mennyiben se
gítette az „úri” fajvédő nézetrendszer a népirtás ideológiájának kialakulását?

Az 1944es év történéseit Bartha dicséretes precizitással, jó forráskritikával 
rekonstruálja. Több, sokszor félreinterpretált kérdést – így BajcsyZsilinszky 
Endre és a kommunisták viszonyát vagy az ellenállásban megszervezett „kü
szöbön álló” budapesti felkelést – mértéktartóan és józanul kezel a helyén. Sze
rencsésen elkerüli a márciusi, németek általi lefogásakor az egyik SSkatona 
által állítólag kimondott szentencia – „schiessen können Sie net” („lőni, azt ön 
nem tud”) – és az Áchimügy közötti esetleges asszociációkat. Az 1944. novem
ber–decemberi eseménysort, a statáriális tárgyalást és a kivégzést nemigen lehet 
megrendültség nélkül olvasni, ennek kapcsán pedig külön dicséretet érdemel, 
hogy a szerző került minden felesleges pátoszt. Néhány árnyalat talán jobban 
kiemelendő, például az „úriemberség” átalakulása – a márciusi letartóztatás után 
még fontosnak tartotta, hogy „tisztességes golyót” kérjen a kötél helyett (444), 
novemberben pedig már sem a halálnem, sem egyéb nem érdekelte („Hát nem 
mindegy, hogy az ember nátháse, amikor akasztják?”). Az esetleges felekezeti 
fenntartások feloldódását pedig jól jelzi, hogy az aznap kivégzett, evangélikus 
BajcsyZsilinszkynek adózva a sopronkőhidai börtönben az 1944es éjféli misén 
a régi katolikus Máriahimnusz, a Boldogasszony, anyánk szólt (483).
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A következőkben Bartha Ákos formabontó módon túllép a hazai történet
tudományban szokásos műfaji konvenciókon, ugyanis mintegy száz oldalban 
összefoglalja BajcsyZsilinszky Endre utóéletét is. Az első kiadásra írt recenzió 
ezt némileg kifogásolja,2 e sorok írója viszont maradéktalanul egyetért a meg
oldással. Bármilyen figyelemre méltó is az életút (akár 1944 felől közelítjük meg, 
akár nem), önmagában nem emeli ki BajcsyZsilinszkyt a két háború közötti 
Magyarország jobboldali ellenzéki politikusainak garnitúrájából annyira, hogy 
ilyen intenzitású történészi kutatások tárgya legyen. Ehhez mindenképpen kel
lett az 1944et követő utóélet, ami unikális jelenséggé tette BajcsyZsilinszky 
Endrét. A biográfia és az utóéletet tárgyaló rész így integráns egészet képez, 
egy könyvben való szerepeltetése indokolt.

Mindez viszont nem jelenti azt, hogy a Bartha Ákos által választott megoldás 
problémamentes volna. Az 1944től napjainkig tartó korszakban egy olyan ce
zúrát von meg a szerző, amely fejezethatárt képez a leírásban, ez 1956. Narra
tívája szerint tehát van egy 1944–1956 közötti fázis, amelyet a „szabad préda” 
képével jellemez, amit az 1956tól napjainkig tartó periódus követ, ezt pedig az 
uralkodó „népfrontos” elbeszélésmód és az azt ért kihívások kettőssége jellem
zi. A szöveg azonban egyáltalán nem igazolja ezt a tagolást. Aszerint volt egy 
1944–1948 közötti időszak, amelyben valóban nagyjából mindenki BajcsyZsi
linszky kisajátítására törekedett, alapvetően 1944es mártíromsága (illetve az 
1945ös vezető kormánypárt szemszögéből korábbi kisgazda párttagsága) miatt. 
Ezt követően a hallgatás volt a jellemző, a Rákosidiktatúra éveiben mások ke
rültek piedesztálra. 1956 pedig éppen nem cezúra, hiszen a hivatalos emlé
kezetpolitikában a könyv szerint már 1955ben elmozdulás volt tetten érhető 
a Különös ismertetőjel című film mozikba kerülésével, amelyben BajcsyZsilinszky 
a kommunistákhoz jóindulattal viszonyuló „társutas” lett, ami pedig sokban 
hajaz a Kádárkorszak „népfrontos” hivatalos emlékezetére. (A hatalmon kívüli 
értelmezési tartomány, azaz az özvegy és köre, illetve az emigráció ezt a folya
matot csak kevéssé befolyásolta.) A későbbi Kádárkorszakra már a „népfron
tos” és a „függetlenségi” narratíva kettőssége a jellemző – ebben a központi 
szerepet Vigh Károly történész játszotta, ám ez talán nem indokolta volna az ő 
munkásságának ekkora terjedelmű kifejtését (pl. kandidátusi disszertációjának 
sorsa nem ad igazán új impulzusokat az utóélet rekonstrukciójához).

Ebben a fejezetrészben különös még, hogy a szerző 1989et nem tekinti ce
zúrának. Bartha Ákos nyomtatott és online publikációk sokaságát tekintette át 
BajcsyZsilinszkyt illetően, amelyekből saját könyve szerint sem következik, 
hogy a jelenben továbbra is a népfrontos narratíva volna az uralkodó, minden 
más pedig ezzel szembeni kihívás. Az olvasó számára helytállóbbnak tűnne az 
a megállapítás, hogy az elegyes életműből – annak szisztematikus áttekintése 
híján – alapvetően mindenki a neki kedves elemeket választja ki, ami kisebb 

2 Papp István: Fajvédelem, nemzeti radikalizmus, integer Magyarország. BajcsyZsilinszky 
Endre életei. Múltunk, 2019/3, 289–290.
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intenzitással, de a „szabad préda”időszak visszatérését jelentheti. Így például 
BajcsyZsilinszkyről mint a nemzeti érdekek nagyhatalmakkal szemben álló 
védelmezőjéről rendeztek konferenciát a 2014es uniós választások kapcsán 
(575–576), holott már 1944ben vizionálta, hogy az emberiség meg fog szabadulni 
„a történelmi átoktól, az egységes nemzetállam tizenkilencedik századi eszmé
jétől” (430). Emellett napjainkat értékelve, a főszöveg utolsó mondataiban kerül 
a szerző leginkább ellentmondásba önmagával: egyrészt kijelenti, hogy az „1989 
utáni időszak szabadsága […] érdektelenséget is eredményezett”, másfelől azt 
írja, hogy BajcsyZsilinszky „ma is hivatkozási pontja politikai és közéleti kul
túránknak” (590). Érdektelen vagy hivatkozási pont? A kettő együtt nehezen 
elképzelhető – ezt az ellentmondást fel kellene oldani.

A kötet tartalmának áttekintése után röviden szólni kell a szerkesztésről és 
szöveggondozásról. Mindazokat, akik ebben részt vettek, dicséret illeti a jó 
munkáért. Elütéssel ritkán találkozni, és azok egyike sem értelemzavaró, tehát 
az olvasást érdemben nem akadályozza. Két apró megjegyzés azonban idekí
vánkozik: a szerző láthatóan a szakmában jártas közönségnek szánta művét, 
mégis probléma, hogy minden magyarázat nélkül bukkan fel szövegében az 
Országos Magyar Gazdasági Egyesület rövidítéseként használt OMGE betűszó 
(23), amelyet később sem old fel – más hasonló jelenségekkel szemben. Emellett 
bizonyosan nem volt szerencsés a spanyol polgárháborúban „a vörösök oldalán” 
harcoló magyar önkéntesekről írni (315, 181. lj.). A „köztársaságiak” kifejezés 
pontosabb és odaillőbb lett volna.

„Helyén vane” tehát BajcsyZsilinszky Endre e könyv megjelenése után, 
ahogy azt Bartha Ákos korábban felvetette? Papp István fentebb idézett recen
ziójában fenntartás nélküli igennel válaszolt – e sorok írójának véleménye ke
vésbé egyértelmű. Ahogy saját korában maga BajcsyZsilinszky nehezményezte, 
hogy a történészek nem tudnak a politika számára egy az egyben alkalmaz ható 
eredményeket „szállítani”, úgy napjainkban is az a jellemző, hogy egy terjedel
mes, nagyon gazdag forrásbázisú, de a laikus olvasó számára talán a részletekben 
túlságosan elvesző biográfia nem fogja kiváltani azt a hatást, amelyet tartalma 
alapján megérdemelne. Hasznosabbnak tűnik egy olyan könyv publikálása, 
amely elsődlegesen azokra a kérdésekre igyekszik választ találni, amelyek miatt 
nincs teljesen „helyén” BajcsyZsilinszky.

Éppen ezért arra bátorítanám Bartha Ákost, hogy írja újra művét, mégpedig 
nagyjából feleennyi terjedelemben, sokkal tézisszerűbben és problémaorientál
tabban, akár a kronologikus elv visszaszorításával – nagyjából abban a meg
közelítésben, amelyet Ungváry Krisztián alkalmazott Horthy Miklósról írott 
könyvében.3 Így szélesebb körben bontakozhat ki diskurzus a felvetett prob
lémákról, és hosszabb távra „helyére kerülhet” a 20. századi Magyarország egy 
fontos személyisége. Ám a döntés joga a szerzőé: akár megfogadja e felvetést, 
akár nem, későbbi munkásságát illetően e műve így is nagy reményekre jogosít.

3 Ungváry Krisztián: Horthy Miklós. A kormányzó és felelőssége, 1920–1944. Budapest, 2020, Jaffa.
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„Bölcsen és néha”
lövétei lázár lászló: Miféle harag
Előretolt Helyőrség Íróakadémia, 2019

Amikor a „csíkszentdomonkosi Vergilius” 
(Svébis Bence), Lövétei Lázár László Zöld 
című kötete megjelent, az irodalmi sajtó 
egyöntetű lelkesedéssel fogadta a szerző 
új verseit. A recepció elismerése egyszerre 
szólt a témaválasztásnak, a költői bravú
roknak, az antik örökség és a modern egy
másra játszatásának és nem utolsósorban 
a humornak. Hét évvel később, immár az 
Előretolt Helyőrség Íróakadémia kiadásá
ban egy bővített, egészen pontosan felül
írt kötetbe került a Zöld, a Sivatag című 
ciklus párjaként, ahogy azt már a kötet  
– különlegesen szép – borítója is mutatja, 
a zöld színű cím mögött szélesen elterülő 
homoktenger képével. Az újraközlés ily 
módon nem egyszerűen poétikai szem
pontból vált elkerülhetetlenné, hanem  
a nagy egység így nyerte el végső helyét. 
A Sivatag ciklus költeményei amellett, hogy 
témaválasztásukban és formájukban őrzik 
a Zöld koncepcióját, egy fokkal nyerseb
bek, szókimondóbbak, harsányabbak, bi
zonyos értelemben keserűbbek is. Bennük 
a szerzői refektáltság olyan fokú, hogy 
egyértelműen olvasási módot kínál az előz
ményre, ez pedig újabb értelmezési lehe
tőségeket nyit az olvasó számára.

Az elmúlt tizenöt évben sok más elfog
laltsága mellett írja rendületlenül eklogáit 
Lövétei Lázár. A korban, melyben áll (és ül, 
ha kedvenc helyén, a könyvek között van), 
a folyamatos hírbombázás és vélemény
ütköztetések idején, amikor a tulajdon
képpeni értékválság fogalmában sincs 
megnyugtató konszenzus, a bukolikus 
színhelyek az egyértelműség, a meghatá
rozottság, azaz az eredetiség és az örök 
szimbólumai. Ugyanígy a forma is, amivel 
alkot, József Attila sóhaját idézik: „Még jó, 

hogy vannak jambusok és van mibe / belé
fogóznom.” De épp így gondolhatunk 
Radnóti eklogáira, amikor a költő a célt és 
ezzel együtt utat tévesztett emberiség ke
zelhetetlen káoszt okozó őrjöngésének 
idején személyes és közösségi létének tra
gédiáját a forma, a harmónia, a művészeti 
és kulturális örökségbe való belemenekü
lésből nézi.

Az ekloga és főleg atyamestere, Vergi
lius alkalmassága nemcsak a magyar köl
tészetre gyakorolt hatásban érhető tetten 
Zrínyitől Csokonain és Vörösmartyn át  
a már említett Radnótiig, de a kötetben sze
replő versek mottóinak egységes szövetté 
váló hálózatában is. Mintha a feliratok 
válogatása (megannyi klasszikus költő 
megannyi klasszis fordítóval) és külön is 
a ciklust záró írás, ahol minden sor külön 
szerzőtől idéződik, azt bizonyítaná, hogy 
egy egységes, különbözőségeivel együtt 
is összetartó (és megtartó) szellemi ter
mészet létezne. Egy kulturális földgömb, 
költőibben: egy mindenkire egységesen 
ráboruló „virrasztó éji felleg”. Lövétei Lá
zárral együtt mondható: igen, létezik. Nem 
kell, hogy ez állandóan tudatosan művelt 
legyen, még maga Vergilius is azt mondja 
a múzsáknak, hogy „bölcsen és néha” ér
kezzenek hozzá, ahol a „néha” hordozza  
a rendszeresség, a „bölcsen” a szó jó értel
mében vett hasznosság jelentést is.

Ahogy Dantét Vergilius, úgy Lövétei 
Lá zárt a vergiliusi költői létforma vezeti 
versről versre egy ideától (és itt az ideán 
egy az ideából különböző gazdasági és 
marketingérdekek szerint mesterségesen 
tenyésztett dogmarendszert érthetünk)  
a tapasztalásokon át a természetes szemlé
lődéshez. Erről ír már Farkas Wellmann Éva 
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is 2008as kritikájában, idézve egy Lö vé
tei Lázárral megjelent interjúból is: „»adott 
egy naiv, idealista költő, aki a könyvtárban 
elolvasott egy rakás pásztori költeményt, 
plusz annyira megfertőződött korunk 
trendi ideológiájával, a zöld mozgalom
mal, hogy rögtön feljogosítva érzi magát 
arra, hogy elmagyarázza a hatvan éve  
a földből és a földnek élő pásztornak, ho
gyan kéne pásztorkodnia.« És valóban, a tel
jes könyv olvasása közben egyértelműen 
megállapítható, hogy a lassan kiüresedő, 
sztereotipizálódó »zöldnek« sikerül levet
kőznie irányzat voltát, és visszatalálnia 
eredeti jelentéséhez. Nagy irodalmi ka
landok árán” (in Bárka, 2012/2). Dorcsák 
Réka, szintén a Bárka folyóiratban megje
lent kritikájában, immár a friss kötetről 
jegyzi meg, hogy „a természet fogalmának 
bővülésére, illetve a természet »elmes
tersé gesedésének« jelenségére hívják fel 
a figyelmet azok a költemények a kötetben, 
melyekben a költő nem a pásztorral, nem 
a vadőrrel, a halásszal, de még csak nem 
is élőlénnyel, hanem élettelen tárgyakkal 
beszélget”. Nem feltétlenül szükséges mi
nőségi sorrendet felállítani az így egymás 
után következő „beszélgetőpartnerek” 
között ahhoz, hogy megállapítható legyen: 
a szerző a nagy kérdésekre választ váró 
türelmességével gyakorlatilag mindenkit 
meginterjúvol. (Miféle harag? A költő tü
relmes!)

A kivonuló költőnek már a második 
eclogában szóvá teszi a pásztor a hirtelen 
megnövekedett természetközeli tartózko
dást: „úgy tudtam, nehezen sikerül meg
válnod a könyvtől / s furcsa, hogy ennyire 
gyakran lep meg nálam az alkony”, holott 
épp ez a kettő van a legtermészetesebb 
kapcsolatban: a könyvekben felhalmozott 
és rendszeres tudás és élmény, ami har
móniában van a természettel és benne az 
emberrel. Ezt teszi szóvá a negyedike ec
loga beszélgetőtársa, a vadőr is, akinek  
a költő önironikusan úgy felel, hogy „las
san a hexameterből is ronda rutin lesz”, 
azaz: itt is a természetes folyást, a rende
zettségnek, formának valami eredetibb, 

nem konstruált, hanem organikusan lét
rejövő valóságát kívánja. A hatodik eclo
gában – melyben a laptoppal(!) beszélget 
a költő – jön el a fordulat: a szabadság ter
mészetét kutató, régi berögződéseitől ne
hezen megváló ember – miközben „Mes
ternek” szólítja a gépet, eszközét, annak 
lemerültét, kiiktatódását várja. A hetedik 
eclogában végre ki is mondja azt, amit ed
dig csak sejteni lehetett. Egy hősi emlék
művel beszélgetve a következő párbeszéd 
hangzik el: „OBELISZK Írsz még? és vissz
hang jöheté szavaidra e korban? / KÖLTŐ 
Most ugye viccelsz? Írok e még… – hát 
persze, hogy írok: / emailt és smst. Sőt 
rászoktattak a blogra.” Az obeliszk felve
tésére, hogy mindez eléggé furcsa, a vers 
végi válasz biztató: „most csak szimulálok”. 
Ezzel a tudással és elszánással a követke
ző versben újra a Pásztornál látjuk a Köl
tőt, az egyetlen fontos kérdésre keresve  
a választ, lelkesültségében a természet
közeliséget választaná, de egy figyelmez
tetésre újra elbizonytalanodik. Ennek  
a rezignáltságnak lesz lenyomata a két 
következő vers, és ezt teszi helyre a záró 
ecloga, melyben minden sor külön szerző
től származik, és így áll össze a már emlí
tett egységes megtartó szövetté.

A Sivatag ciklusban folytatódik az em
lített kutatás, előbb a vezércikkel („Öko - 
vécé”-ecloga), majd a politikával (A Damasz-
kuszi út: Appendix az „Ökovécé”-eclogá- 
hoz), a röpcédulával, azaz a forradalommal 
(Röpce-ecloga), a kocsmaasztallal (Vin tage) és 
egy rövid, mármár bökverssel, melyben 
mindközönségesen a szar a beszélgető
társ (Epigramma-féle). Dorcsák Réka már 
idézett kritikájában hanyatlástörténet 
ként jellemzi a ciklust, mondván, hogy  
itt a „nincs kivel beszélni” állapota után  
a „mindegy kivel beszélek” lélektani stá
tusa van jelen, és mindehhez társul az 
önrefexív meghatározások sok esetben 
gúnyos, a visszavonás gesztusát megva
lósító sora. A költő ugyanis ezekben a szö
vegekben úgy van jelen, mint tehetségtelen 
„facebookköltő” vagy a mechanikusságot 
mutató „versíró”, illetve az elnevezés ko
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mikusságát jelző „idézőjeles költő”, vagy 
nem is költő, „egyszerű olvasó”. Vélemé
nyem szerint azonban erről így nincs szó 
ezekben a szövegekben. Egyrészt azért, 
mert a teljes kötet, ha üzen valamit a „fej
lődéskultusz” pozitivista (illetve a „ha
nyatláskultusz” sokféle) dogmájával kap
csolatban, akkor az éppen az, hogy két 
dolgot biztosan nem lehet a fejlődés–ha
nyatlás fogalompárjával leírni: a termé
szetet és a művészetet. Másrészt az az 
irónia, mely a kötet első felében sokszor 
nem lépte át a kedves évődés határát, itt 
ugyan valóban nyerssé, karcossá válik, 
ami, tekintve a téma komolyságát, egysze
rűen csak akklimatizáció. Nem véletlen 
jegyzi meg a FÖLD SZELLEME az Édenkert-
eclogában, hogy halkabban s elegánsab
ban (az eredetiben: „lófasz s fene nélkül”) 
szívesebben hallaná Ádámot és Évát meg
nyilatkozni. Mindezek együtt azonban 
nem a hanyatlás egy stációját, legkevésbé 
nem a végét jelölik, hanem csak újabb és 
újabb megközelítései ugyanazon témának: 
az irány és céltévesztésnek. Az Édenkert 
színhelyként való szerepeltetése ezért is 
különleges, hiszen a történet szerint ott 
még minden háborítatlanul, rendben 
ment, a probléma azzal kezdődött, amikor 
az úgynevezett „tudást” megszerezte az 
ember, utóbbiról mondja az idézett vers 
végén legutolsóként megszólaló KÍGYÓ, 
hogy: „Itt a bizonyság: jó dolgában vész 
meg az Ember! / hát majd elmagyarázzuk 
nektek az Észt, idióták!”

A kötetzáró versekben a fentiek végső 
konklúzióját illetően szentenciózus mon
datok igazítanak el. A látszólag külön álló 
verslevél címzettje (B. ZS. színművész) 
megismerhető, tehát a referenciális olva
satokhoz ragaszkodók számára is értékel

hető módon konkrét. Azonban az episztola 
megírásának és kötetben való szerepelte
tésének oka a lényegesebb: a címszereplő 
Adyestjét emlegeti, és hogy az naponta 
felidézendő élményt okozott a versbeszé
lőnek, aki szerint: „csak a szépnek / van 
még vajmi kevés értelme a kókleridők
ben”. Ugyanilyen fontos, csak egészen 
más formában (kocsmadal?, kocsmarig
mus?, kesergő?) a kötet záróverse, a Csil-
lag-bár. Haláltánc-féle című, ahol a mottó 
sem antik szerzőtől származik, hanem 
egy csíkszentdomonkosi úgynevezett 
kocsmai rigmusból (mely rigmusról kis 
kutatás után sikerült megtudnom, hogy 
egy Vikárgyűjtésben is szereplő népdal 
lehet a forrása, bár a szótagszám eltérést 
mutat). A sajátos ballada töredékes nyel
vezetével nem csak az alkohol hatására 
nehezen forgó nyelvet és delíriumos kép
zettársításokat ír le. Szó sincs itt elragad
tatásról, mámorról, létörömről, itt dadogás 
van, kényszeresség és nem utolsó sorban 
elcsépelt Erdélytoposzok („medveszag”, 
„medvebunda, fejszefok”, „ezt a sört még 
idssza meg” stb.). Roncsolódás testileg, 
nyelvileg és egzisztenciálisan is. Ez azon
ban se nem csúcs, se nem mélység, éppen 
hogy ez a közép, a közhely, a közös. Ily 
módon a kötet zárlatában bár valóban 
nincs megmenekülés, az esély nem veszett 
el végképp, mert bár nem sok minden  
van eszközként az ember kezében, az sem 
mondható, hogy semmije sincs.

Például van ez a kötet, és lehetne bármi
kor bárkinek kéznél. Nyugodtan válhatna 
általánosan elterjedt olvasmánnyá, és az 
emberek „bölcsen és néha”, de mindenki 
és rendszeresen olvashatna verset, antikot 
és modernt, formáltat és szabadat, Lövétei 
Lázárt és akár még Vergiliust is.

Nagygéci Kovács József

nagygéci kovács JózseF (1977) kritikus, Erdőkertesen él.
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Bibóval a szimbolikus térben
Borsi Kálmán Béla: Az Aranycsapat és ami utána következik
Kortárs Kiadó, 2019

A 2008ban napvilágot látott Az Aranycsapat 
és a kapitánya (Sorsvázlatok a magyar fut
ballpályák világából) után bő évtizeddel 
megszületett annak bővített kiadása, a ma
gyar futballt történésziszociológusi ala
possággal feltérképező és átvilágító vas
kos enciklopédia, Az Aranycsapat és ami 
utána következik (Adalékok a Rákosikor
szak és a Kádárrendszer történetéhez  
a futball tükrében) című impozáns album. 
Bár a szerző, Borsi Kálmán Béla, az ELTE 
nyugalmazott tanára, saját elmondása 
szerint is sok évtizedes szaktörténészi fá
radozásainak melléktermékeiként tekint 
immár mindkettőre, ám személyes érin
tettségéből fakadóan (1968–70 között já
tékosként a Fradifakóig vitte) ez utóbbi 
kijelentését azért nem illik túlságosan ko
molyan venni.

Amellett viszont nem mehetünk el szó 
nélkül, hogy a már évtizedes alapműről is 
nem kevesebb mint harmincnégy (!) ismer
tetés és recenzió látott napvilágot a leg
különbözőbb orgánumokban (magam is 
részletesen beszámoltam róla a Kortárs 
2008. decemberi számában), ami, bár nem 
kutattam semmiféle rekord után, hazai 
viszonyok között mármár felülmúlhatat
lannak, de mindenképpen zavarba ejtő 
mennyiségnek tűnik. Azóta is reményke
dem benne, hogy mindez nagyrészt a ma
gamban csak kétszemélyes műfajnak nevezett, 
és kizárólag Borsi Kálmán Béla és méltó 
társa, a szintén ELTEoktató N. Pál József 
irodalomtörténész által művelt sport-esszé 
felbukkanásának és dinamikus térnyeré
sének köszönhető, akik a fontosnál is iz
galmasabb megszólalásaikkal időről időre 
nemcsak egymást múlják felül, de mér
céül emelt históriai szemléletükkel, a sport, 

a futball eredendő örömét közvetíteni és 
újólag hitelesíteni is képes személyisé
gükkel ugyanazt a minőséget, ugyanazt  
a klasszist csillogtatják a nyomtatott olda
lakon, amelyet megidézett hőseik valaha 
a pályán képviseltek. Hatalmas kontraszt 
és komoly vigasz ez egy olyan, eleddig 
zártnak tűnő közegben, ahol a legtöbb szen
zációként tálalt, ám a haszonelvűség far
kastörvényének megfelelően, következe
tesen a mindenkori átlagszurkoló szellemi 
igényeihez kalibrált sportkönyvekből (ki
vételt képeznek a tudós kézikönyvek és 
különböző adattárak) rendszerint éppen 
az a gondolatat hiányzik, amiért megszület
tek, sőt legtöbbször még következtetni 
sem igen lehet rájuk.

Borsi Kálmán Béla gondosan megala
pozott motivációjához azonban semmi
féle kétség nem férhet, az ugyanis nem 
kevesebb mint bő fél évszázaddal ko
rábbra datálódik. Éppen húsz esztendős, 
nappali tagozatos történész hallgató, 
amikor az ELTE Eötvös Kollégiumában 
Bakos István a kezébe nyomja Bibó Eltor-
zult magyar alkat, zsákutcás magyar történe-
lem című, a fiatalember születésének évé
ben írott megkerülhetetlen tanulmányát, 
amelynek egyenes következményeként  
s a történelmi tanulságok nyomában vi
szonylag hamar – még játékos pályafutá
sának befejezése előtt, sőt talán azt némi
képp siettetve, ámde mindenképpen 
megkönnyítve is – képződik meg benne  
a felismerés: „Nagyon valószínű, hogy 
Albertnak igaza volt 1969. május 28án, 
amikor elparentált, mert valószínűleg az 
én mentális adott ságaim többre predesz
tináltak az intellektuális pályákon, mint 
a futballén.”
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Akkortájt feltételezhetően nem fogal
maz még ilyen pontosan és lényegre törően, 
hiszen ezt az önleleplező mondatot már 
idén tavasszal hallhattuk tőle, sokadik 
könyvbemutatója alkalmával, amellyel 
akarvaakaratlan azt is nyilvánvalóvá tet
te, hogy művében nemcsak történészként 
vagy a kultúrdiplomácia kiérdemesült 
követeként, de természetesen hivatásos lab
darúgóként is mindvégig jelen van. Szük
ség is van rá, mert a bibói attitűd annyira 
konkrét és erőteljes, hogy ilyen fogalmak 
mellett, mint hanyatlástörténet, nemzet
tudati torzulások, kontraszelekcióra való 
hajlam, stílusvesztés, és még sorolhat
nánk, a személyes életanyag és tapasztalat 
felmutatása nélkül, végzetes megtelepe
désük a magyar futball sajátos világában 
sokak számára még kevésbé lenne meg
közelíthető, illetve befogadható. Innen 
pedig már csak egyetlen lépés, hogy a szer
ző e szimbolikus tér társadalmi összefüg
géseinek rendszerébe Gángó Gábor filo
zófus – amúgy közérdeklődés híján soha, 
sehol napirendre nem kerülő – megállapí
tását is bekapcsolja: „Az államalkotó né
pek közül a magyar szinte az egyetlen, 
nemcsak az Európai Unióban, de egész 
Európában is, amelynek legfontosabb kö
zösségi képzetei közül hiányzik a nemzet
állam megteremtésének diadalmas törté
neti narratívája.” Mert ez az a pont, ahol 
talán a legritkább a levegő, s ahonnan  
a könyv legizgalmasabb, hiszen időben 
hozzánk legközelebbi, így a leginkább 
húsba vágó, ittott még sajogtató fejezete, 
a Titkosszolgák és célszemélyek, futballmezben 
– és anélkül kibomlik. Mire idáig eljut, a mi 
háziasított átlagszurkolónkat minden bi
zonnyal már a gutaütés kerülgeti, s noha 
legnagyobb szerencséjére bőven dúskál
hat a kétségkívül haszonnal forgatható, 
verhetetlen sztorik között, de az összkép, 
a lényeg sosem fog összeállni benne. Úgy 
jár, mint az a körmönfont Maigretrajongó, 
aki a krimi tetőpontján, a leleplezés pilla
natában jut el a felismerésig: nicsak, a fe
lügyelő mintha sötétebb kalapot viselne, 
mint az előző snittben! És emberünk ta

nácstalanul, zavarodottan lapozgat visz
szafelé, amikor Lukács György szállóigéjén, 
a szocializmus felépítésének dialektikus 
paradoxonján akad meg a szeme: „Az igaz
ságig sokszor keresztül kell hazudnunk 
magunkat.” Mert ő már nem érzékelhette 
azt az ibolyántúlinál is alattomosabb ki
sugárzást, amely például a fejedelmi gar
nitúra egyik utolsó mohikánjából, a muta
tóujját gyakorta emelgető Kutas elvtársból 
áradt szerteszét egykor, s amelyet még 
mindig hajszálpontosan be tudok azono
sítani magamban, mert az én generációmból 
még menthetetlenül hiányzik az a korsze
rűnek kikiáltott, eurokonform modul, 
amelyet a rendszerváltoztatást követő év
tizedek telepítettek az utánunk jövő nem
zedékekbe. Azokéba, akik például ezt az 
igencsak összetett tartalmat hordozó fo
galmat, hogy polgár, a legvalószínűbben 
Orbán Viktor szájából hallották életükben 
először, közvetlenül az ezredforduló előtti 
években. Akik már leginkább csak meg
mosolyogják Borsi Kálmán Béla mondatait 
a „kommunista” hatalommal való együtt
működés természetéről. Mert ha voltak, 
márpedig mindig léteztek szép számmal, 
akiket nem kellett különösebben győz
ködni, s ha – mint ahogy sugallja – legbiz
tosabban a Nyugaton működtetett külke
reskedelmi vállalatok révén, „akkor még 
azt a kényelmetlen kérdést is föltehetjük, 
hogy nem ez volte a (…) kádári pszeudo
polgárosodás egyik lehetséges s egyúttal 
legvonzóbb s persze igen korlátozott 
módja?” Hogy mennyire volt korlátozott, 
mennyire nem, azt a legkevésbé sem vagyok 
hivatott megítélni, azt azonban biztosan 
állíthatom, hogy az 1960–70es években 
tele volt velük a közvetlen környezetem,  
a pártelit és csatlósaik által megszállt Vi
rányos és Zugliget, sőt még a konspirációs, 
fedett csencselésben megőszült egykori 
kamionsofőr szomszédunk is egy impex 
portáján egészítette ki jól megszolgált 
nyugdíját. És hogy ez mennyibe került az 
országnak akkor, azt ma jobb nem is emle
getni. Ekkortájt terjedt el, s ragyogott leg
fényesebben az újvidéki aforizma gyáros, 
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Bogdánfi Sándor telitalálata: „Adósa vagy 
hazádnak akkor is, ha hazád adósa min
denkinek” (Hallgatni nem arany. Novi Sad, 
1971). De ami e pillanatban még ennél is 
fontosabb: „A magyar sportmozgalom és 
a magyar futball irányítói döntő többsé
gükben ebből a megzavarodott nemzet és 
osztálytudatú meghasonlott generációból,  
és ebben a magát őszintén »szocialista ha
zafiként« azonosító társadalmi rétegből 
származtak, s ebben a szellemben, meg
győződésben cselekedtek is.” Mentségük 
nemigen volt, szerencséjük viszont annál 
nagyobb: a magyar foci mindezek ellenére 
egy ideig még világszínvonalon teljesített.

A titkosszolgálati anyagok hozzáférhe
tősége a gépies adathabzsolóktól egészen 
a valódi ínyencekig, napjainkban is izga
lomban tartja a korszak és a téma elköte
lezettjeit és szerelmeseit. Borsi Kálmán 
Béla azonban e tekintetben is igazi gourmet. 
A különleges dokumentumok birtokában 
remek portrékat rajzol, amelyek legjava 
messze túlmutat önmagán, hiszen olyan, 
eleddig mellőzött szempontokat is vizsgá
lata tárgyává tesz, amelyek éppen a bibói 
értelmezési kereteken belül kapnak igazi 
jelentőséget. Ezek közül is kiemelkedik, 
amit Don Emilióról, a Real Madrid néhai 
menedzseréről, azaz Östreicher Emilről 
(1914–1992) fölvázol, akinek szinte mesébe 
illő életutat teremtő jellemét irigylésre 
méltóan elegáns, ám annál izgalmasabb 
summázatban összegzi. „Östreicher tőröl
metszett úriember maga is, ama bizonyos 
kijegecesedni nem tudó, nemesi típusú 
magyar gentleman egyik prototípusa. 
Akárcsak két futballista barátja: Puskás és 
Kubala.” Mert a siker bizonyára nem kis 
részben ennek a rejtett történeti kompati
bilitásnak köszönhető, hiszen éppen erre 
éreznek rá Spanyolországban, a mentali
tás nemesi jellegű rokon vonásai követ
keztében. Ezért is beszédes igazán, hogy 
Don Emilio hírhedt kortársairól és „kollé
gáiról”, a folyton zavarosban halászó két 
kalandorról, a Gutmann Béla börtönbün
tetését helyette leülő Solti Dezsőről vagy 
a lányfuttatásban és egyéb gazembersé

gekben egyként jártas Berger Miklósról 
nem találunk továbbgondolásra érdemes 
momentumokat, még akkor sem, ha bizo
nyos mértékig a Varga Zoltán disszidálása 
körül kirobbant botrány érintőleges sze
replői voltak is. S míg az 1968as olimpiai 
labdarúgócsapat tablóképén országvilág 
előtt biztos kézzel áthúzott Vargáról köz
pontilag megrendelt elítélő iskolai dolgo
zatok születtek, addig – alig elképzelhető
en, noha így történt – a pályán továbbra is 
legjobb tudása szerint készülő Borsi Kál
mán Bélának fogalma sem volt róla, hogy 
a körmönfont politikai érdekek és hatalmi 
praktikák által keresztülkasul átszőtt 
sportág reprezentánsaként ő is menthetet
lenül megindult lefelé a lejtőn.

Ellenpontnak pedig ott volt a ranglétra 
csúcsáig emelkedett kontraszelekció, mint 
a 20. századi magyar társadalomfejlődés 
rákfenéje, amely újabb nagyszabású dia
dalt aratott, hiszen a Puskásékat követő 
korszak legkiválóbb csapatát, az 1965ben 
még VVKt nyerő Ferencvárost a nép
köztársaság érdekeinek – de különösen  
a SZOTvezér Gáspár elvtárs intelmének – 
megfelelően több lépcsőben sikerült közép
   sze rűsíteni. Elsőül a legkiválóbb stratégát, 
a vörös színt még savanyúság formájában 
sem kultiváló trénert, Lakat doktort vá
lasztották le, másodjára az 1967ben arany
labdás Alberttől vették el az esélyt, hogy 
Puskás nyomába eredjen, harmadjára  
a talán még Albertnél is tehetségesebb Var
gától tagadták meg a kiteljesedés lehető
ségét, helyette inkább elüldözték, végül 
pedig azt se feledjük, hogy mindezek ér
dekében hálózatilag beszervezték a csapat 
egyik legeredményesebb tagját, Novák 
Dezsőt, akit ezzel morálisan tönkre is tet
tek. A középszerűsítési akció azonban tar
talmaz egy olyan szálat is, amelyet máig 
ható következménye miatt nem is olyan 
egyszerű elengedni. Azt természetesen 
senki nem gondolhatta komolyan, hogy 
ami a mexikói olimpiára készülő magyar 
válogatott edzőtáborában, a közös ebéd 
közben elhangzik, az ne jutna el akár hu
szonnégy órán belül is Kutas elvtárs fülé



2 0 2 0 .  a u g u s z t u s 123

be. Így történhetett, hogy a Lakat doktor 
által félreérthetetlen politikai áthallás 
tárgyává tett cékla „levét” már a ferencvá
rosi különítmény legfiatalabb tagja, Szőke 
István kényszerült meginni, mert Kutas 
közölte, hogy az incidens ódiumaként  
a beválogatott hat fradistából egynek itt
hon kell maradnia. Így esett el Szőke az 
olimpiai bajnoki címtől, s évtizedek múl
tán a vele járó havi nettó 270 ezer forintnyi 
életjáradéktól.

Egy ilyen történet végén az ember úgy 
érzi magát, mintha lidérces álmából riad
na fel. Lapozgat még egy darabig, aztán 
becsukja a könyvet, és keserű szájízzel éli 
meg, hogy a szerző végkövetkeztetéséhez 
immár nem akar semmit hozzátenni.  
Ahhoz, hogy volt, hogy van egy Puskás 
Ferencünk, egy abszolút szimbólumunk, 
20. századi történelmünkben az egyetlen 
magyarunk, kinek tehetségét maradék 
nélkül sikerült kibontakoztatnia.

 Léka Géza

Léka géza (1957) Budapesten élő költő, író, a Hitel szerkesztője. Utóbbi kötete: Árva ragyogás (Hitel 
Könyvműhely, 2016).
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mohai V. lajos

A költő mindig felel
Kovács István 75. születésnapjára

(Az élmény emléke)

Ebben a rövid írásban egy Eötvöskollégista irodalmár köszönti az Eötvöskol
légista költőt, a 75 éves Kovács Istvánt, aki legendás alakja volt a Kollégiumnak 
abban az időben, amikor a hetvenes évek második felében e sorok írója a Mé
nesi út diákja volt; és az élet úgy hozta, hogy akkor és ott Kovács Istvánnak  
a hallgatója is lehetett versfordítói szemináriumán. Lengyel költők versein ta
nultuk a versfordítás fogásait; s ma is emlékszem, hogy fölfokozott várakozás 
előzte meg az órákat: abban időben történt meg Cyprian Norwid magyarországi 
„felfedezése”, nem kis részben Kovács István jóvoltából.

Azóta sok idő eltelt, majdnem fél évszázad; és közben sarkaiból kifordult  
a világ, de kinekkinek a Ménesi úti emlékei eleven és tartalmas valóságok ma 
is. Az ifjúkort kivételes időként éltük meg abban a kollégiumi rezervátumban; 
sokan sokat köszönhetünk azoknak a daliás időknek. Mi, akkor egy évtizeddel 
fiatalabbak, a vele való találkozás élményét is.

Kovács István egy tavalyi interjúban, a költő születésének emblematikus pilla-
natában idézte föl a Kollégiumot:

„Pontosan emlékszem (úgy, mintha a lelkem egy súlyos műtéten esett volna 
át), hogy 1965. november 25én írtam meg az első versemet. Az Eötvös Kollégi
um egyik szobájának emeletes vaságyán, egy méterre a menyezettől. Éjjel, fej
ben. Annyira múló betűhalmazvíziónak éreztem, hogy csak napok múlva 
vetettem papírra. Anyám riasztó árvaságáról szólt, amit születésem órájában 
már megözvegyülten érezhetett. Csak én tudtam, hogy egy szerelem összeku
szált idegrendszere hálózta be a verset, az örökkévalóságnak címzett vallomást. 
A fájdalom és a teremtő csoda időnként egymáson áttetsző fogalmak, ezért nem 
hagytam abba a versírást. Havon forgó ég címmel 1973ban jelent meg az első 
kötetem.” (Az interjú az Új Ember 2019. március 17ei számának Mértékadó mel
lékletében jelent meg.)

mohai v. LaJos (1956) irodalomtörténész, kritikus, Kosztolányi életművének kutatója. Leg
utóbbi könyve: Rózsa utca, rertospektív (2017).
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(Vers közelebbről)

A költőnek egy szintén korai, a Kollégiumban írt, hasonló tárgyú verse meg
jelent Havon forgó ég című pályanyitó kötetében. Kettős családi kép rámájában 
az apa és az anya alakja. Mindkettő tragikus, szenvedő vers; szenvednek a vers 
alakjai, és e szenvedés alól a költő sem tudja, akarja kivonni magát. Kihallatszik 
belőle a költő megrendültsége; halott apa, az árváságában síró anya tragikuma 
és mindezen tragikumok (hiszem mindkettő más és más) rávetítődnek a költő 
tragikumára, amelyik viszont egy és oszthatatlan fájdalom formájában mutat
kozik meg. Nincs föloldás. Két gazdaságosan fölépített és megszerkesztett négy
soros, a személyes emlék fölemelése költői erővel. Jelentős vers (történelmi, mai 
fogalmak szerint: emlékezetpolitikai) áthallásokkal.

(„Anyám riasztó árvaságáról szólt, amit születésem órájában már megöz
vegyülten érezhetett.”)

Két kép

1
APÁM A FÖLDRE TAPADT JÉGVIRÁGNAK
egy fagypont alatti reggelen.
Ujjamban, ha fázom,
az Ő emlékét melengetem.

2
ANYÁM MA ÉJJEL IS SÍRT.
Az árnyak tárgyakká merevedtek.
Vérszínű vakolat szemerkélt.
A falak magukba zárva meneteltek.

A riasztó árvaság az egyéni életen túlmutatva is megjelent, megmutatva,  
hogy az élet neheze a költőé. Két vers rövid részleteit másolom ide, ezek az 
akkor legendás vidéki folyóirat, a Tiszatáj hasábjain jelentek meg 1978 szeptem
berében:

Kierkegaard artistái

Lengünk
       tátogó porondok fölött,
a nap foltjaival beszennyezetten.
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Rózsák színeváltozása:

árnyékok merülnek el
canossajárás előtti

és utáni árnyak –

Költői hozzájárulás a Kádárkori pangó világhoz, vallomás a szertefoszló ideák
ról, az életre ragadt hazugságokról, a kiszolgáltatottságról, a személyek és sze
mélyiségek megsokszorozódott árnyékairól.

Most e születésnapi laudációhoz A tér töredékei című, 1995ben megjelent, 
válogatott és új verseinek kötetét vettem elő. Annak idején rövid kritikát írtam 
róla, most ezt egészítem ki.

(A tér töredékei)

Szigorú ciklusrendbe sorakoztatott versek gyűjteményéből áll Kovács István 
testes válogatása: A tér töredékei című életműmetszet természetszerűleg időz el 
a pálya korai fejleményeinél, kijelölve a költő fontos ihletői közül például az 
illyési anyanyelvi, nemzeti és középeurópai témahagyományt, hogy egyszer 
csak elénk tárja Kovács István kifejlett, biztos versbeszédét, összetéveszthetet
len líranyelvét, melynek eredeti mintája Nagy László hatvanas évekbeli vers
szerkezetéből, képalkotásából idézhető fel.

A könyv kiérlelt formában annak a hatásnak egyénített, önálló világképpel 
is fölruházott költőiségéről számol be, amelyet a Vérugató tündér (1956–1965) és 
a Menyegző (1964) világképe és élménytradíciója jelenít meg a magyar líratörté
netben. A tér töredékei olvasójának jó oka volt arra, hogy ne feledkezzen el 
Kovács István választott mesterének megfellebbezhetetlen költői helyfoglalá
sáról: ez ugyanis a lírikus szemében sérthetetlen terület, jelképes földrész, ezért 
a világ érzékelésének garanciája. „Irányod árnyék nélküli kő” – írja hozzá.

Miféle érzések, indulatok kivetítője hát ez a korántsem könnyen fölfejthető, 
de poétikailag iskolázott versbeszéd, a lírai közvetlenség tervszerű oldásának, 
sőt így valójában elutasításának sokszor merész, hol súlyos és tömör, hol már
már bizony ezoterikus képlete? A kérdés nem szokványos, mivel Kovács István 
jellegzetes élménylírát művel, magától értetődően működik művészi ösztöne 
– ugyanakkor költői grammatikáját szimbolikus értés táplálja, mozgatója a képi 
intuíció. Az első önkéntelenül kínálkozó példa erre Nagy László átütő hatását 
mutató két verse, a Jel – a tört út. Prózaszövegei formateremtő elvét az önélet
rajziság szolgáltatja; voltaképp lírai jegyzetek, mondanivalójuk a kiválasztott 
élettények függvénye, főleg a gyermekkor képzetei hatnak elementárisan ben
nük. A prózaversek arra hivatottak, hogy a költő által befogható horizontot 
bővítsék, kitágítsák.



2 0 2 0 .  a u g u s z t u s 127

A Homokpad ciklus a visszaidézés briliáns képzelőerejével önismereti fo
lyamatrajz – Kovács István hasonló versképződményeinek poétikai magyará
zatára akkor lelünk rá, ha költészetének jellegét, karakterizáló vonását a kon
centrált képiségben látjuk. Sohase a nyersanyag, mindig az átlényegített kép, 
az izzó metafora, a közlés képi kulminációja izgatja; hogy csak egyetlen kitün
tetett témáját, az anyanyelv képzetkörét ragadjuk ki a kontextusból:

„Nyelvünk huszita máglya – hamvad” (Csángók);

az illyési magasság példaszerű fölfedése történik ezekben a sorokban:

„Ha nem teremt
töredelem
a nyelv” (Véset egy bábeli óvóhelyen)

és

„Reszelő agyú szellemek
bevérzik nyelvünk határait” (A halál ajkain).

A költő nem bánik könnyű kézzel a szavakkal, a fogalmakkal, a képekkel; meg
fontolt a versbeszéde. Osztozik az Elérhetetlen föld alkotógárdájával a forma
fegyelem szigorában, és részben megkülönbözteti tőlük a Kelet és Közép 
Európára vetülő szoros tekintet, kíváncsi érdeklődés, ha tetszik: ablaknyitás  
a leg európaibb magyarok, mások mellett Németh László, Illyés Gyula szellemé
ben, rokonságkeresésében.

(Közös névjegy: a „kilencek”; „Múltaddal valamit kezdeni!”)

A „kilencek” közös névjeggyel, a népinemzeti, történelmi tematika megújítá
sának céljával, az illyési „költő, felelj!” lírai realizmusával, hagyományos költői 
tárgyak kikölcsönzésével léptek az irodalom világába. E költői csoport hazája, 
otthona a magyar irodalom, a magyar nyelv, a magyar kultúra, és a hatósági 
tilalmak alá vont magyar történelmi események, a márciusok és októberek visz
sza és fölidézése. Mintha csak Kölcsey híres mondata vált volna kiindulópont
jává lírai föllépésüknek: „Múltaddal valamit kezdeni!”

Ehhez a tematikához illett Utassy József híres márciusi ifjakat megidéző 
nagy verse, vagy a léthiány olyan költői megjelenése, amely Oláh János versei
ből olvasható ki. Egyikük, Győri László ezt írta egyik könyve fölszövegére: 
„Benne voltam az Elérhetetlen földben, a kilencek gyűjteményében” – ez a mon
dat nem más, mint az idő távolából is szóló önazonosító kitétel, melyben e költő
csoport tagjai mind osztoznak. Ő írta azt is, hogy: „mindenki tartozik valahová, 
minden versíró olyan rab, hogy ezt a bilincset hordja”.
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Az első mondat az antológiában résztvevők erős, büszkén vállalt közösségi 
élményére, az összetartozásra utal, és ez a közösség, az irodalmi pályák külön 
útjaival is, máig meglepően erős maradt, patetikusan fogalmazva, az antológia 
tagjai nem felejtik, hogy egykoron „egymás kezét” fogták; körülhatárolható 
élménykör ez. Közös névjegyük ott a magyar irodalom asztalán, világlátásuk 
és a költészeti tradíciókhoz való kapcsolódásuk azonban különböző mintákat 
jelent.

Mint korábban írtam: Kovács István fontos ihlető forrásává tette az illyési 
anyanyelvi, nemzeti és középeurópai témahagyományt, hogy aztán életművé
ben elénk tárja kifejlett versbeszédét, összetéveszthetetlen líranyelvét, melynek 
eredeti mintája Nagy László hatvanas évekbeli versszerkezetéből, képalkotásá
ból idézhető fel, de hatott rá Pilinszky János lírája is, mint a tömörítés példája. 
Az idézett interjúban a költő ki is tért Pilinszky négysorosának múzsájára,  
a költői redukcióra, amely az ő versépítkezésében is megjelenik. Fontos megje
gyezni, hogy az Elérhetetlen föld költői másképp, mindmind másképpen építették 
föl a lírai világukat; Péntek Imre például úgy hozott létre saját alkotói indivi
duumot, költői személyiséget, teremtett saját autonómiát, hogy a körön belüli 
másfajta líraképzésével is az Elérhetetlen föld költője maradt, akárcsak Győri 
László. Péntek Imre lírafölfogásának ugyancsak megvolt a poétikai dimenziója, 
poétikai hozománya, amelyre egész életében ügyelt: a többféle regiszteren való 
játszás, mély merítés a régi magyar költői és népköltészeti hagyományból, az 
akkori emigrációs és kisebbségi irodalomból; Győri és Péntek munkáiból lát
szik, hogy a nemzeti/népi iránti elkötelezettség nem áll szemben például az 
expresszionista versbeszéddel, a Kassákféle mintával. Épp ezek a lírikusi élet
művek mutatják meg azt is, hogy minden költőnek rá kell lelnie azokra a pon
tokra, ahol termékeny feszültségben állhat a tradícióval, miközben merít belőle, 
újraformálja önmaga és az olvasója számára.

Kovács István is e fölfogás jegyében alkotta meg lírai személyiségét.
Ma sem tudnék mást írni, mint negyedszázaddal ezelőtt, hogy Kovács István 

költői személyét és lírai minőségét látva, Illyés Gyula szeme csalhatatlannak 
bizonyult. A költő életművében a nemzeti elem a domináns. Ahogy Illyés,  
e mára méltatlanul mellőzötté vált nagy hazafi és magyar költő mondaná:  
a költő felel. Én ezt azzal egészíteném ki – és erre az elmúlt negyedszázad föl
szökő lázai, botrányokozó akciói és nacionalista rohamai intő jelek –, hogy Ko
vács István makulátlan tisztességgel állta meg a helyét; zajban, képletes bari
kádokon és az elcsendesedett dolgozószoba magányában. Tudta, hogy a költő 
mindig felel.

Még valami: Kovács István kiszámolta, hogy tíz és fél évenként jelenik meg 
verseskötete; ő a ritkán megszólaló költők társaságát gyarapítja, akikről Pilinszky 
János azt írta, hogy: „Nem az a fontos, hogy a madár hányszor csap a szárnyával, 
hanem hogy íveljen.”


